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چکیده

شهای بسیار مهم شهرسازی
جدا بودن فرآیند تصمیم گیری حمل و نقل و کاربری زمین و مسایل و مشکالت ناشی از آن ،از چال 

در ایران می باشد .از اثرات جدا بودن فرآیند تصمیم گیری برای حمل و نقل و کاربری زمین می توان به افزایش مالکیت خودرو،
افزایش مسافت سفر ،آلودگی صوتی و آلودگی هوا ،مسایل و مشکالت زیست محیطی و  ...اشاره نمود .با در نظر گرفتن این
مسایل مقاله حاضر یافتههای یک تحقیق تجربی جهت مدل سازی یکپارچه حمل و نقل و کاربری زمین را بیان نموده است .در این
راستا ابتدا به بررسی فرآیند برنامهریزی حمل و نقل و کاربری زمین پرداخته شده و مدلهای استفاده شده در هر دوره مورد بررسی
قرار گرفته است .همچنین رویکردهای سفر در قالب دو رویکرد مبتنی بر سفر و مبتنی بر فعالیت بیان شده است .مدل اوربانسیم به
شها یی از مناطق یک و شش کالن شهر شیراز به عنوان محدوده مطالعاتی در
عنوان مدل مورد مطالعه این مقاله انتخاب شده و بخ 
نظر گرفته شده است .جهت دستیابی به دادهها و اطالعات مورد نیاز برای مدل سازی از سرشماری عمومی نفوص و مسکن سال

 ، 95 31مطالعات طرح جامع حمل و نقل شیراز ،نقشههای  GISطرح تفصیلی شیراز و همچنین پرسشنامه استفاده شده است .تعداد

یهای انجام شده با نرم افزار اوربانسیم در قالب مدلهای
لها و مدل ساز 
پرسشنامههای تکمیل شده 360 ،پرسشنامه می باشد.تحلی 
قیمت بازار مسکن ،مدل انتخاب مکان خانوارها و مدل انتخاب مکان شرکت
بیانگر تاثیر مستقیم متغیر دسترسی پذیری و مساحت بر قیمت واحدهای مسکونی ،انتخاب محل سکونت و شرکت(اشتغال) می
باشد.
کلمات کلیدی :یکپارچه سازی حمل و نقل و کاربری زمین ،مدل سازی ،اوربانسیم ،رویکردهای سفر

( -1نویسنده مسئول) Shahabian@iauctb.ac.ir
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مقدمه
از عوامل اصلی رشد شهرهای بزرگ دنیا ،بهبود در حرکت است که توسط سیستم حمل و نقل شهری ایجاد شده
است .تمرکز فضایی نیز با پیشرفت تکنولوژی ایجاد شده است .با این حال بسیاری از مشکالت شهری از جمله
تراکم ،آلودگی هوا و بازار کار پراکنده از اثرات حمل و نقل می باشد .بخش حمل و نقل سهم بسیار زیادی در تولید
دی اکسید کربن دارد .به ویژه با پیش بینیهای انجام شده در خصوص افزایش مالکیت خودرو در آینده این سهم
افزایش خواهد یافت .اخیرا تحقیقات مربوط به حمل و نقل معطوف به الگوهای توسعه سفرهای شهری پایدار با
اعمال نفوذ نوآوری حمل و نقل و تعامالت آن با الگوهای رشد شهری و کاربری زمین است .سرمایه گذاری و
نوآوری حمل و نقلی نه تنها موجب تغییر عملکرد شبکه حمل و نقلی می شود بلکه دارای اثرات موج وار در
الگوهای سفر خانوارها و فعالیت و توسعه کلی شهر است که می بایست به دقت در پژوهشهای مربوط به تعامل
تهای زیست محیطی تحمیل
حمل و نقل و کاربری زمین مورد ارزیابی قرار گیرد .در عین حال غلبه بر محدودی 
سهای مختلف است.
شها در مقیا 
شده در اثر تغییرات آب و هوایی نیازمند ترکیبی از رو 
شها برای ایجاد و توسعه مدلهای بزرگ مقیاس شهری در شبیه سازی ارتباطات میان کاربری زمین و حمل و
تال 
تهای مرتبط در یک منطقه شهری به دهه  1950برمی گردد .در حالی که نیاز به مدل یکپارچه حمل و
نقل و فعالی 
نقل و کاربری زمین به خوبی درک شده است ،هنوز چارچوبی برای یکپارچه سازی رفتارهای فعالیتی خانوارها با
یهای جابجایی و حرکتی ،انجام نشده
انتخاب محل سکونت آنها ،میان الگوی زندگی طوالنی مدت و تصمیم گیر 
بهای مفهومی در اغلب مدلهای فعالیت محور عمدتا به مدل سازی رفتار سفر و تقاضای سفر
است .چارچو 
پرداخته و تحلیلهای مربوط به محل سکونت و کاربری زمین در این چارچوبها مغفول مانده است.
زمین حمل کننده تولید و زندگی بشریت است و تغییر ساختار ،حالت و پویایی آن ،کارکرد کل شهر را تحت تاثیر
قرار می دهد .ظرفیت زمین ،تشدید استفاده از زمین و پیچیدگی ساختار زمین همگی مواردی هستند که می بایست
در برنامهریزی شهری مورد توجه قرار گیرند .حمل و نقل به عنوان اسکلت کارکردی شهر بوده و عمیقا توسعه
پایدار شهر را تحت تاثیر قرار می دهد .از این رو یکپارچه سازی توسعه حمل و نقل و کاربری زمین ،مورد تمرکز و
توجه برنامهریزان شهری است(.)Ma et al., 2019:6
به طور سنتی اغلب مدلهای کاربری زمین ،ارتباط بین حمل و نقل و کاربری زمین را به صورت جداگانه و اغلب
در قالب دسترسی پذیری مطالعه می کنند .در مطالعات اخیر ،دسترسی پذیری عمدتا محدود به دسترسی به محل
لهای دیگر غیر از اشتغال ،از عوامل موثر
اشتغال و سفرهای کاری ،شده است .این در حالی است که دسترسی به مح 
بر انتخاب محل سکونت است .بنابراین یک روش مبتنی بر فعالیت در تالش برای تغییر الگوهای سفر و سکونت در
تهای انرژی و محیطی در الگوهای توسعه و کاربری زمین
راستای استفاده از حمل و نقل هوشمند و تغییر محدودی 
در آینده ضروری است.
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مساله اصلی تحقیق حاضر را می توان جدا بودن فرآیند تصمیم گیری در خصوص سیستمهای حمل و نقل و
کاربری زمین و پراکندگی بازار کار ،افزایش مالکیت و استفاده از اتومبیل شخصی ،افزایش مصرف انرژی و آلودگی
هوا و صدا ،افزایش مسافت سفرها ،افزایش مسایل و مشکالت زیست محیطی و  ...در نتیجه آن دانست .بر این
اساس و در راستای کشف و تبیین نقش عوامل موثر بر تغییر الگوی رفتار سفر خانوارها ،بر اساس مدل یکپارچه
حمل و نقل و کاربری زمین ،پژوهش حاضر به دنبال مدل سازی یکپارچه سازی سیستمهای حمل و نقل و کاربری
یهای حمل و نقلی و کاربری زمین به صورت جداگانه و سنتی و
زمین ،در جهت کاهش اثرات منفی تصمیم گیر 
حرکت در چارچوب محورهای توسعه پایدار شهری است.
لهای مختلف بوده است.
عالقه به مدل سازی کاربری زمین در دورههای مختلف به شک 
پس از اوج عالقه در دهه  1980 ، 1960و  0 00 2عالقه مندان به مدل سازی یکپارچه حمل و نقل و کاربری زمین
در اوج قرار گرفتند .مدل سازی شهری ،از اواخر دهه  1960و آغاز دهه  1970و از ایاالت متحده به سمت انگلستان
اشاعه یافت .در سال  ، 1973مقاله لی برای مدلهای بزرگ مقیاس شهری چاپ شد و مدلهای تعاملی حمل و نقل و
کاربری زمین را به دلیل برآورده نکردن اهداف مورد انتظار ،مورد انتقاد قرار داد و توجهها را به سمت استفاده از
یهای
متدهای جایگزین که در پاسخگویی به سواالت مفید اجتماعی ،ساده تر و کاراتر باشند ،سوق داد .نتیجه گیر 
او ،محققان در زمینه یکپارچه سازی حمل و نقل و کاربری زمین را تحت تاثیر قرار داد و منجر به کاهش فعالیت
آنها در این زمینه شد .عقب نشینی علمی در دهه  1990ممکن است مربوط به بحث در مورد اینکه آیا بازار آزاد،
یهای مربوط به اثرات زیست
الگوهای کاربری زمین مطلوب را ایجاد می کند یا نه ،اتفاق افتاده باشد .حداقل نگران 
محیطی رشد بی رویه شهرها ،منجر به عالقه جدید در مدل سازی یکپارچه حمل و نقل و کاربری زمین شد.
مدل کالن شهری الوری (  ،) 1964اغلب به عنوان اولین مدل کامپیوتری برای یکپارچه سازی حمل و نقل و کاربری
زمین شناخته می شود .الوری ،تئوری تعامل فضایی را با تئوری اقتصاد پایه ترکیب نمود .این مدل ترکیبی از یک
یهای برنامهریزی
نظریه اقتصادی با یک نظریه فضایی در راستای تدوین مدل عملیاتی متعادل برای پیش بین 
است(.)Cordera et al., 2018

1

از اواخر دهه  1970و در طی دهه  1980تحقیقات در خصوص استفاده از مدلهای  LUTIدر راستای توسعه آن
ادامه یافت .کار انجام شده در دانشگاه پنسیلوانیا توسط پوتمندر سال  ، 1983منجر به توسعه مدل یکپارچه حمل و

نقل و کاربری زمین( )2ITLUPشد که با توسعه مدل الوری و شکستن مدل به دو قسمت بزرگ شامل ( )1مدل
محل سکونت( )DRAMو ( )2مدل محل کار( )EMPALهمراه بود(.)Lacono et al., 2008
به طور منطقی می توان گفت که دهههای  1970و  98 10دوره تثبیت مدلهای شهری بوده اند .در دهه 1980

تهای قابل توجهی در زمینه فناوری اطالعات و دادههای دیجیتال اتفاق افتاد که موجب ارائه مدلهای
پیشرف 
یکپارچه کاربری زمین و حمل و نقل با قدرت بیشتر شده است.
Land Use and Transportation Interaction
Integrated Transportation and Land use Package

1
2
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مدل  MEPLANتوسعه داده شده توسط اشنکو ،کروزر و لیندسی ( ) 969 1مدل حمل و نقل و کاربری زمین است
که مفهوم اولیه مدل الری را به کار برده است .این مدل می تواند سناریوهای مختلف کاربری زمین و حمل و نقل را
شبیه سازی کند .از دیگر مدلها که اصول مدل الری را به کار برده ،مدل de la Barra & Rickaby, ( TRANUS

 )1982می باشد که به شبیه سازی حمل و نقل ،کاربری زمین و تعامالت بین آنها در مقیاس شهری و منطقه شهری
می پردازد.
از دهه  1990به بعد ،تعداد مدلهای تعاملی حمل و نقل و کاربری زمین و کاربردهای آنها افزایش می یابد .به
طوری که بسیاری از نویسندگان ،این دهه را دوران طالیی مدل سازی نامیده اند(.)Jones, 2016
مارتینز ( )6 99 1به ایجاد مدل کاربری زمین به نام  MUSSAپرداخته که در آن انتخاب مکان بر اساس تعادل
استاتیک مدل سازی می شود .این مدل بر مبنای بیدرنت که اولین بار توسط آلنسو (  ) 1964ارائه شده ،توسعه یافته
است .در این مدل ،مردم به انتخاب مکانهایی اقدام می کنند که پایین ترین هزینه را برای آنها داشته باشد .در
مقابل ،فرآیند انتخاب گسسته ،که اولین بار توسط فادن ( ) 978 1توسعه یافته ،قرار دارد که در آن خرید و یا اجاره
زمین ،بدون تاثیر فوری بر قیمت اتفاق می افتد.
مدل  )Hunt & Abraham, 2003( PECASمدل کاربری زمین مبتنی بر بازار می باشد که نشان دهنده تعادل
نهای قابل توسعه به عنوان یک ورودی برای انتخاب مکان خانوار و اشتغال است.
تقاضای رقابت برای زمی 
 )Simmonds, 1999(DELTAمدل اقتصادی -فضایی را با مدل مکان خانوار و اشتغال و مدل مهاجرت طوالنی
مدت ترکیب می کند(.)Simmonds & Feldman, 2007
شاید اولین ادغام واقعی مدلهای میکروشبیه سازی حمل و نقل و کاربری زمین ،توسط پاول ودل( )0 01 2برای
سانفرانسیسکو انجام شده باشد .در شکل شماره  1امواج مختلف توجه به مدلهای یکپارچه کاربری زمین و حمل و
نقل نمایش داده شده است.
کوردرا و ایبیس (  ) 2018مدلها را از نظر دوره ایجاد آنها به سه دوره تقسیم بندی نموده اند:
نها مدلهایی هستند که در دهههای  1960و  1970ظهور یافته اند.
 -1مدلهای نسل اول :ای 
 -2مدلهای نسل دوم :این مدلها در طی دهههای  1980و  1990ظاهر شده و بر اساس تئوری انتخاب تصادفی از
کار مک فادن توسعه یافته اند.
 -3مدلهای نسل سوم :این مدلها از نیمه دوم دهه  1990ظهور یافته اند .این مدلها عمدتا به مدلهای میکروشبیه
سازی مشهور هستند .از برجسته ترین مدلهای شناخته شده در این زمینه مدل  URBANSIMمی باشد که توسط
ودل توسعه یافته است.
در شکل شماره  2دسته بندی فوق ارائه شده است.

بررسی مدل سازی یکپارچه حمل و نقل851 ...

لهای یکپارچه حمل
شکل  -1امواج توجه به مد 

لها بر اساس
شکل  -2تقسیم بندی مد 

و نقل در طول زمان(منبع ) Moeckel, 2018:دورههای زمانی(منبع)Cordera & Ibeas, 2018 :

روش شناسی تحقیق
تحقیق حاضر با روش تحلیلی -توصیفی و مبتنی بر مشاهدات تجربی انجام گرفته است .روش مورد استفاده در این
تحقیق ،مدل اوربانسیم یا  OPUSکه توسط تیم آقای پاول ودل توسعه یافته و مدل اصالح شده اوربانسیم که
دسترسی مبتنی بر فرد را جایگزین مدل چهار مرحلهای سنتی نموده ،می باشد .در جمع آوری اطالعات و دادههای
مورد نیاز تحقیق و مدل سازی ،از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،59 13طرح جامع حمل و نقل شیراز،
نقشههای طرح تفصیلی محدودههای مورد مطالعه و همچنین برداشت میدانی بهره برده شده است .در نمونه گیری و
تعیین حجم نمونه از متدلوژی استفده شده در مقاله" "determining sample sizeکه توسط ایزریل در دانشگاه
فلوریدا تهیه شده ،استفاده شده است .بر این اساس حجم نمونه مورد مطالعه  360خانوار می باشد(.)Israel, 2009
محدوده مطالعاتی
محدوده مطالعاتی این پژوهش در برگیرنده بخشهایی از مناطق یک و شش کالن شهر شیراز به مساحت حدود  5203هکتار
است .بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،59 13جمعیت این محدوده  197420نفر و تعداد خانوارها 61502
خانوار می باشد .در شکل شماره  ،3محدوده مورد مطالعه نمایش داده شده است .همچنین در جدول شماره  ،1خصوصیات
اقتصادی -اجتماعی ،جمعیتی و حمل و نقل محدوده مورد مطالعه در شیراز نمایش داده شده است.
جدول  -1خصوصیات اقتصادی -اجتماعی ،جمعیتی و حمل و نقل محدوده مورد مطالعه در کالن شهر شیراز

درآمد خانوار و وضعیت مالکیت

جمعیت

مساحت محدوده ،هکتار

5203

جمعیت ،سرشماری سال 59 13

197420

تراکم جمعیتی ،سرشماری سال  ، 39 15نفر در هکتار

65.26

خانوار ،سرشماری سال 59 13

61502

بعد خانوار ،سرشماری سال 59 13

3.21

تعداد واحدهای مسکونی ،سرشماری سال 59 13

11 597

نرخ مالکیت خانه ،سرشماری سال 59 13

% 55

ارزش متوسط واحدهای مسکونی(میلیون ریال) ،برداشت میدانی سال 7931

9520

میانگین درآمد خانوار(میلیون ریال) ،برداشت میدانی سال 7931

57.5

سرانه درآمدی هر خانوار (میلیون ریال) ،برداشت میدانی سال 7931

36.4

افراد زیر خط فقر ،درصد ،برداشت میدانی سال 7931

منبع :مطالعات میدانی نویسندگان 7931 ،و سرشماری عمومی نفوس و مسکن.59 13 ،

% 5.5
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شکل  -3موقعیت محدوده مطالعاتی در کالن شهر شیراز
ترسیم :نگارندگان8931 ،

مبانی نظری
دو نوع رویکرد در سفر مطرح می باشد:
رویکرد مبتنی بر سفر

1

رویکرد مبتنی بر سفر ،به صورت مدل چهار مرحلهای بوده و چارچوب کلی تحلیل سیستمهای حمل و نقلی که به
صورت تقاضای سفر و عملکرد شبکههای حمل و نقلی می باشد کاربرد دارد .در واقع فرآیند تقاضا به صورت
کاربرد متوالی چهار جزء اصلی مدل( ایجاد سفر ،توزیع سفر ،انتخاب وسیله سفر و انتخاب مسیر) ارائه می شود که
در آن جزء آخری یعنی انتخاب مسیر ،به صورت رسمی به صورت یکپارچه با رویه عملکرد شبکههای حمل و نقلی
می باشد(.)MCNally & Rindt, 2007
تهای رویکرد مبتنی بر سفر(مدل چهار مرحلهای) به موارد زیر اشاره
مک نیلی و ریندت (  ) 2007از محدودی 
نمودهاند:
یهای فعالیتی
 نادیده گرفتن سفر به عنوان یک تقاضای مشتق شده از تصمیم گیر تها شامل
 تمرکز بر سفرهای فردی به صورت نادیده گرفتن روابط مکانی و زمانی بین تمامی سفرها و فعالی الگوهای فعالیتی فرد
بهای مجزا
 مشخصات نادرست از مجموعههای انتخاب فردی ،ناشی از ناتوانی در ایجاد گزینههای موجود انتخا برای تصمیم گیری در محیط محدود
The trip-based approach

1

بررسی مدل سازی یکپارچه حمل و نقل853 ...

طهای فعالیتی و محدودیتهای بین
 مشخصات ناکافی از روابط متقابل بین سفر و فعالیت و برنامهریزی شامل ارتبا فردی

تهای رویکرد مبتنی بر سفر را به صورت موارد زیر برشمرده اند:
چو ،چن و چنگ ) 2012 ( 1برخی از محدودی 
 -رویکرد مبتنی بر سفر ،این واقعیت را که تقاضا برای سفر از تقاضای مشارکت در فعالیت مشتق می شود را نادیده

گرفته است.
 این رویکرد بر روی سفرهای فردی(یا تور) متمرکز شده اند ،در حالی که ارتباطات فضایی و زمانی را بین سفرهاو فعالیتهای انجام شده توسط افراد را نادیده می گیرد.
 این رویکرد در بیان محدودیتها ناتوان هست.رویکرد مبتنی بر فعالیت

2

رویکرد فعالیت محور از همان بستر مدل سنتی مبتنی بر سفر به وجود آمده است .سفر یکی از چندین صفات و
یهای فعالیت است .در رویکرد سنتی ،صفات مربوط به فعالیت از جمله وسیله سفر و زمان صرف شده برای
ویژگ 
سفر جهت دسترسی به یک فعالیت به عنوان صفات سفر در نظر گرفته شده و تاکید بر مدلهای توصیفی و پیش
تها
بینی کنندگی دارد .اصل اساسی در رویکرد فعالیت این است که تصمیمهای سفر به وسیله مجموعه ای از فعالی 
ایجاد شده و نمی تواند بر اساس سفرهای فردی تحلیل شود .فعالیت یک خانوار در واقع بیانگر یک بسته از
الگوهای افراد خانوار ،که نشان دهنده برنامه فعالیتی خانوار است ،می باشد .طرح ریزی و اجرای برنامه توسط افراد،
تولید رفتار آشکار از الگوی فعالیتی افراد ،تکمیل می شود(.)MCNally & Rindt, 2007

رویکردهای مبتنی بر فعالیت اولیه ،سفرهای مبتنی بر تور 3را قبول می کردند .این موضوع نشان دهنده زنجیره بسته

از شروع و پایان سفرهادر یک مکان پایه برای دریافت خصوصیات انتخابی(به عنوان مثال ،زمان ،مقصد و وسیله
سفر) بین سفرهای مشابه از آن تور است( .)Davidson et al., 2007اخیرا تاکیدها به سمت برنامهریزی فعالیتی و
رفتار زنجیره ای سفر خانوارها می باشد .برنامهریزی فعالیتی در تالش برای ایجاد فرآیندهایی توسط افرادی که یک
سری تصمیمات فعالیتی مرتبط و در تعامل با دیگران در یک بازه زمانی مشخص است .در حالی که رویکرد مبتنی بر
سفر با مدلهای تولید سفر شناخته می شود .رویکرد مبتنی بر فعالیت بر ایجاد فعالیتها ،نه ایجاد سفر ،از طریق
یهای قابل
تجزیه و تحلیل الگوهای رفتاری روزانه و یا چند روزه تاکید دارد( .)Lin et al., 2009یکی از ویژگ 
تشخیص رویکرد مبتنی بر فعالیت ،مربوط به یکپارچگی ،کمک به کاهش پیچیدگی ،افزایش شفافیت و زمان به
عنوان چارچوب منسجم است( .)Rasouli & Timmermans, 2014:51واحد اصلی تحلیل در این رویکرد ،الگوی
سفر -فعالیت می باشد که نشان دهنده الگوی ظاهری رفتار است و بیانگر یک سفر -فعالیت در یک دوره زمانی،
عمدتا یک روزه ،می باشد .این الگوهای فعالیتی ،اشاره به الگوهای فعالیتی خانوار و از طریق اجرای برنامههای
1

Chu, Chen and Cheng
The activity-based approach
3
Tour- Based
2
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تهای خانوار به افراد خانوار از طریق یک فرآیند
فعالیت روزانه دارند .برنامههای فعالیتی افراد ،از تخصیص فعالی 
تصمیم گیری به وجود می آید .برنامههای فعالیت به عنوان یک برنامه از مشارکت در سفر و فعالیت گرفته می شود
و پس از برنامهریزی ،نتایج به صورت یک الگوی فعالیتی برای فرد خواهد بود()Vaananen, 2017:46
رویکردهای یکپارچه شبیه سازی خرد فراهم کننده چارچوبی برای مدل سازی صریح رفتار خانوارها ،نیروها،
توسعه دهندگان و مقامهای برنامهریزی و همچنین اثرات و وابستگ 
یهای متقابل بین آنها می باشد( Wagner and
 .)Wegener, 2007; Waddell et al., 2010این یک گام ضروری برای ادغام تصمیمهای کاربری زمین و رفتار
فعالیت -سفر است.
امروزه تالش بیشتری برای چارچوب رفتاری فعالیت محور در راستای تکمیل شدن جهت فرآهم آوردن یک پایه
رفتاری قوی برای توسعه مدلی که در برگیرنده رفتار بلند مدت خانوار با الگوهای فعالیت و سفر باشد ،نیاز است .بر
یهای حمل و نقل ،کاربری
اساس گزارش آکادمی ملی علوم آمریکا ،به نقل از لی( ،)Li, 2015تالش فعلی مدل ساز 
زمین و فرم شهری نیازمند تغییرات اساسی برای سرمایه گذاری بر روی مدلهای تحلیل فضایی جدید و همچنین
یهای اطالعات و ارتباطات جدید است .توسعه و ایجاد چنین
مدل سازی تغییرات رفتاری القا شده به وسیله فناور 
شهای زیاد در
مدل سازی و همچنین ظرفیت تحلیلی کاری بسیار پیچیده و چند وجهی است .این کار نیاز به تال 
یهای مدل سازی خالقانه جهت نهادینه کردن بخشی از فرآیندهای تصمیم
جمع آوری اطالعات ،تحلیل و استراتژ 
گیری دارد.
رویکرد مبتنی بر فعالیت این واقعیت را نشان می دهد که نیازهای سفر جمعیت از نیاز آنها به مشارکت در
تها و زنجیره سفر منشعب
فعالیتهایی که در زمان و فضا پراکنش یافته اند ،تعیین می شود .مدل سازی صریح فعالی 
تهای حمل و نقل و کاربری زمین را فراهم می آورد .این عکس
از آن ،اجازه تحلیل عکس العمل افراد به سیاس 
لها را می توان به عنوان مجموعه ای از انتخاب مکان و گزینههای سفر در خصوص نحوه اجرای برنامههای
ال ع م 
فعالیتی مشاهده نمود (.)Liao et al., 2017
در این رویکرد ،درک تعامالت و مکانیسمها از اهمیت باالیی در سازماندهی سازمان فضایی شهری و کم کردن
مشکالت حمل و نقل شهری برخوردار است .مدلهای یکپارچه حمل و نقل و کاربری زمین ،تحلیل گران را قادر به
تهای جدید ،توابع ترجیحات ،شرایط اقتصادی و سایر سناریوها می کند
پیشگویی عکس العمل سیستم به سیاس 
( .)Ma et al., 2019: 9یک مدل یکپارچه شهری(مدل یکپارچه حمل و نقل و کاربری زمین) در واقع یک سیستم
مدل پیچیده است که در آن حمل و نقل و کاربری زمین در طول زمان همکاری می کنند(.)Miller, 2018:1029
از مدلهایی که رویکرد مبتنی بر فعالیت را به کار می برد و امکان بررسی سناریوهای مختلف و همچنین شبیه
تهای جدید و شرایط اقتصادی را در قالب یکپارچه سازی حمل و نقل و
سازی عکس العمل سیستم به سیاس 
کاربری زمین فراهم می کند ،مدل اوربانسیم می باشد .اولین هدف این مدل به عنوان یک مدل یکپارچه ،در نظر
گرفتن "گام پنجم" از مدل "چهار مرحلهای" سنتی است .در حالی که مدل چهار مرحلهای سنتی اثرات کاربری

بررسی مدل سازی یکپارچه حمل و نقل855 ...

زمین (توزیع جمعیت و اشتغال) را بر تقاضای سفر را به صراحت مدل سازی می کند ،تاثیر عملکرد سیستم حمل و
نقل (به عنوان مثال ،زمان سفر) را بر کاربری زمین مدل سازی نمی کند Urbanism .صراحتا در بر گیرنده این اثر با
یهای سیستم حمل و نقل است .در این راستا یکی از
مدل سازی محل جمعیت و اشتغال به عنوان تابعی از ویژگ 
اهداف آن ارائه برآورد بهتر از تقاضای حمل و نقل است .به عنوان یک نتیجه این مدل اجازه می دهد برای این
سوال که چگونه عرضه حمل و نقل بر عملکرد سیستم کاربری زمین ،شامل اثرات آن بر توزیع اشتغال و جمعیت و
در نتیجه تقاضای حمل و نقل در طوالنی مدت ،تاثیر می گذارد ،پاسخی وجود داشته باشد .به عبارت دیگر می تواند
برای مدل سازی اثرات حمل و نقل بر کاربری زمین به کار رود .همچنین امکان مدل سازی اثر کاربری زمین بر
سیستم حمل و نقل وجود دارد( .)Li, 2015پاول ودل و همکاران(  ) 2018بخشی از وظایف این مدل و دالیل توسعه
آن را به صورت زیر بیان می کنند:
 اوربانسیم می تواند اطالعات مربوط به کاربری زمین را جهت ورود به مدل سفر برای دورههای  10تا  40سالآینده ،در جهت برنامهریزی حمل و نقل منطقهای پیش بینی نماید.
 این مدل می تواند تاثیر آلترناتیوهای سرمایه گذاری بر راهها ،زیرساختهای حمل و نقلی و سطوح خدمات حملقهای زمانی بلند مدت پیش بینی نماید.
و نقل بر روی کاربری زمین را در طول اف 
 اوربانسیم می تواند اثرات تغییرات در قوانین کاربری زمین را بر روی کاربری زمین پیش بینی نماید. این مدل می تواند الگوهای توسعه کاربری زمین ،که از سرمایه گذاری در حمل و نقل ایجاد شده است را پیشبینی نماید.
 اوربانسیم می تواند تغییرات احتمالی در ساختار جمعیت و ترکیب شهر بر کاربری زمین و الگوهای فضایی خوشهیهای اجتماعی مختلف از جمله سن ،بعد خانوار و درآمد را پیش بینی نماید.
بندی ساکنین از ویژگ 
 این مدل می تواند تاثیرات بالقوه پروژههای عمده توسعه( واقعی و فرضی) را بر کاربری زمین و حمل و نقلبررسی نماید.
در خصوص یکپارچه سازی حمل و نقل و کاربری زمین و استفاده از مدل  urbanismمی توان به مطالعات انجام
شده توسط ( )Acheampong & Silva, 2015( ،)Pinjari & Bhat, 2011( ،) Sun, 2015و  ...اشاره نمود.
در مدل اصالح شده این مدل ،از مدلهای قیمت بازار برای واحدهای مسکونی ،مدل انتخاب محل خانوارها ،مدل
انتخاب مکان شرکت یا اشتغال و اندازه گیری دسترسی پذیری استفاده شده است.
دهای مسکونی
مدل قیمت بازار برای واح 
مدل قیمت بازار برای واحدهای مسکونی ،به صورت رابطه شماره  ،1تعریف می شود:
رابطه :1
در این رابطه:

𝒅𝒆𝒔𝒖𝒐𝑯 𝒆𝒔𝒖𝒐𝑯𝜽 𝒍𝒏𝑷𝒅 = 𝜽𝟎 + 𝜽𝑨𝒄𝒄 𝑨𝒄𝒄𝒇 + 𝜽𝑨𝒓𝒆 𝐥𝐧 𝑨𝒓𝒆𝒂𝒅 + 𝜽𝑨𝒈𝒆 𝐥𝐧 𝑨𝒈𝒆𝒅 +

�𝑃 :قیمت واحد مسکونی
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𝑓𝑐𝑐𝐴  :دسترسی به محل کار برای نقطه f

�𝑎𝑒𝑟𝐴 :مساحت واحد d

�𝑒𝑔𝐴 :سن واحد  +dیک سال

�𝑒𝑠𝑢𝑜𝐻  1 :وقتی که واحد  dیک خانه است و  0زمانی که خانه نیست

 -مدل انتخاب محل خانوارها

مدل انتخاب محل خانوارها به صورت رابطه شماره  ،2تعریف می شود:
رابطه :2

𝒅𝒆𝒈𝑨𝒏𝒍 𝒆𝒈𝑨𝜽 𝑽𝒉𝒅 = 𝜽𝒑 𝑷𝒅 + 𝜽𝑴𝒍 (𝑷𝒅 𝑴𝒍𝒉) + 𝜽𝒉𝒍 (𝑷𝒅 𝑯𝒍𝒉 ) + 𝜽𝑨𝒄𝒄 𝑨𝒄𝒄𝒇 + 𝜽𝑨𝒓𝒆𝒂 𝒍𝒏𝑨𝒓𝒆𝒂𝒅 +
𝒇𝟒𝑭𝑼 𝟒𝑭𝑼𝜽 + 𝜽𝑫𝒆𝒍𝒕𝒂 𝑫𝒆𝒍𝒕𝒂𝒅 +

��𝑉 :انتخاب سیستماتیک از گزینه  dبرای خانوار h
�𝑃  :قیمت واحد مسکونی d

�𝑙𝑀 1 :زمانی که درآمد خانوار  hبیش از  5میلیون تومان است

�𝑙𝐻 1 :زمانی که درآمد خانوار  hبیش از  10میلیون تومان است
𝑓𝑐𝑐𝐴 :دسترسی به محل کار برای نقطه f

�𝑎𝑒𝑟𝐴 :مساحت واحد d

�𝑒𝑔𝐴 :سن واحد  +dیک سال

تهای دیگر
𝑓 1 :𝑈𝐹4زمانی که محل سکونت نزدیک به مرکز شهر باشد و  0حال 

کها چسبندگی دارند
�𝑎𝑡𝑙𝐷 :حالتی که همه بلو 

 -مدل انتخاب مکان شرکت:

مدل انتخاب مکان شرکت به صورت رابطه شماره  ،3تعریف می شود:
رابطه :3

𝒇𝑱
𝒇𝒆𝒑𝒚𝒕_𝒈𝒆𝒓𝑭 𝒈𝒆𝒓𝒇𝜽 ̅ 𝒃 + 𝜽𝒍𝒏𝒄 𝒍𝒏𝒄𝒇 +
𝑷 ̅𝒑𝜽 +
𝒇𝒂𝒆𝒓𝑨

��𝑉  :انتخاب ساختمان در مکان  bبرای شغل j

𝒋𝜽 𝑽𝒋𝒃 = 𝜽𝑨𝒄𝒄𝑰𝑱 𝑨𝒄𝒄𝒇 +

𝑓𝑐𝑐𝐴 :دسترسی به محل کار برای نقطه f

لها در بلوک  1000 (fشغل در هر کیلومتر مربع)
𝑓𝐽 :تعداد شغ 

� :Areaمساحت واحد f

�̅𝑃 :میانگین قیمت هر متر مربع واحد b

𝑓𝑐𝑛𝑙 :میانگین درآمد خانوار در بلوک  3.5 (fمیلیون تومان)

� :Freg_typeمتغیرهای فرم شهری(بافت مرکزی و بافت با فاصله از بافت مرکزی )

 -اندازه گیری دسترسی پذیری:
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دسترسی پذیری بر اساس انتخاب محل کار با مبدا خانه /انتخاب وسیله سفر اندازه گیری می شود .این موضوع به
یهای آنها
یهای مختلفی برای خانوارهای مختلف و بر اساس ویژگ 
یک مکان سکونت اجازه می دهد که دسترس 
داشته باشد .با در نظر گرفتن این موارد ،احتمال انتخاب محل کار توسط فرد  pاز مجموعه در دسترس  Dاز بلوک f

به صورت رابطه شماره  ،4خواهد بود:
رابطه :4

𝝁(𝐩𝐱𝐞
)𝒇|𝒕𝒔𝒆𝒅(𝑽 ̅
𝒕𝒔𝒆𝒅∑
𝒕𝒔𝒆𝒅(𝑽 ̅
𝝁(𝐩𝐱𝐞 𝑫𝝐 ́
)𝒇| ́

)𝑓|𝑡𝑠𝑒�(𝑉 :مطلوبیت سیستماتیک انتخاب محل از بلوک f

= )𝒇|𝒕𝒔𝒆𝒅(𝑷

همچنین مطلوبیت حداکثری مورد انتظار را می توان به صورت روابط شماره 5و  6محاسبه نمود:
رابطه :5

𝒍
𝝁(𝐩𝐱𝐞 ∑ 𝒏𝒍
𝒓𝒂𝒄𝑽 ̅
)𝒇|𝒕𝒔𝒆𝒅(
𝝁
̅
𝑫𝝐𝒕𝒔𝒆𝒅

رابطه :6

𝒍
𝒓𝒂𝒄𝒐𝒏
𝝁(𝐩𝐱𝐞 ∑ 𝒏𝒍
)𝒇|𝒕𝒔𝒆𝒅(𝑽 ̅
𝝁
̅

 :carشخص حداقل به یک خودرو دسترسی دارد

𝑫𝝐𝒕𝒔𝒆𝒅

𝒓𝒂𝒄𝒄𝒄𝑨
=
𝒇

𝒓𝒂𝒄𝒐𝒏𝒄𝒄𝑨
=
𝒇

 :nocarشخص به خودرو دسترسی ندارد
یافتههای تحقیق
در این بخش با کالیبره کردن مدل برای محدوده مطالعاتی در کالن شهر شیراز ،نتایج زیر حاصل شده است:
مدل قیمت بازار برای واحدهای مسکونی در کالن شهر شیراز:
یهای ساکنین پرداخته است .اطالعات مورد نیاز از طرح جامعه حمل و
مدل به تخمین مدل هدانیک بر اساس ویژگ 
نقل شیراز ،آمار سرشماری سال  ، 39 15شهرداری و  ...استخراج شده است .اطالعات برای مسکن شامل نوع،
مساحت ،مکان و قیمت می باشد.
تخمین مدل (جدول شماره )2نشان دهنده این است که در محدوده مورد مطالعه در کالن شهر شیراز ،قیمت مسکن
با میزان دسترسی پذیری و محل واقع شدن آن ارتباط مثبت و با سن و قدمت آن ،ارتباط منفی دارد .همچنین قیمت
مسکن تک خانواری نسبت به سایر واحدها بیشتر است.
جدول  -2تخمین مدل قیمت هدانیک در مدل اوربانسیم در محدوده مطالعاتی کالن شهر شیراز
t value
- 77.458

Std. Error
0.077

Estimate

Intercept

- 6.677

20 55.1

0.017

.565 0

125.452

0.007

0.914

- 23.675

0.003

- 0.048

8.146

0.014

Accessibility
LnArea
InAge
House

2 .15 0
16531
0.623

N
Adjusted R-square
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مدل انتخاب مکان خانوارها در کالن شهر شیراز:
نتایج حاصل از تخمین مدل انتخاب مکان خانوارها(جدول شماره  )3در محدوده مورد مطالعه در کالن شهر شیراز،
نشان دهنده این است که تصمیم گیرندگان برای انتخاب محل سکونت تمایل دارند واحدهای ارزان و نوساز داشته
باشند ،در حالی که ترجیح می دهند واحد بزرگتر و با دسترسی بهتر داشته باشند .همچنین دسترسی به مرکز شهر از
مزایای نسبی مهم در انتخاب محل سکونت می باشد.
جدول  -3تخمین مدل انتخاب مکان خانوارها در مدل اوربانسیم در محدوده مطالعاتی کالن شهر شیراز
t value
-9 3.88

Std. Error

Estimate

0.621

- 3.214

6 .96 1

0.554

0.758

3.251

0.348

.129 1

3.665

.037 1

2.996

.699 1

60 4 0.

.885 0

- 2.983
6 .58 1

2 .08 0

Price
Price-2
Price-3
Longsum
Log-area
Log-age

- 51 4 0.

0.319

Uf4

0.694
528.229
0.058

LL
Adjusted R-square
N
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مدل تحرک شرکت در کالن شهر شیراز:
در این مدل به تخمین نرخ تولد ،جابجایی و مرگ شرکتها در سه گروه شغلی در محدوده مورد مطالعه کالن شهر
شیراز پرداخته شده است .بر اساس جدول شماره ،4شرکتهایی که تمایل به جابجایی دارند معموال به محالتی
تهای جدید و
مشابه فرم قبلی انتقال می یابند .با این حال روند کلی بیانگر عدم تمرکز است :بیشتر شرک 
تهایی که جابجا می شوند تمایل به انتخاب محالت خارج از مرکز شهر دارند .این روند تمرکز زدایی برای
شرک 
تهای جدید بیشتر است.
شرک 
تها در محدوده مطالعاتی کالن شهر شیراز
جدول  -4نرخ جابجایی ،تولد و مرگ شرک 

Tertiary

Secondary

Primary

Overall

93.65 %

92.7 %

93.47 %

93.56 %

6.20%

6.12 %

6.84 %

6.32 %

3.15 %

3.78 %

2.6 %

3.27 %

8.45 %

12.01%

7.92 %

8.96 %

1 2.6 6%

65.12 %

30.27%

63.56 %

9 37.3 %

34.88 %

27.97 %

36.44 %

Staying Rate
Death Rate
Moving Rate
New born Rate
Moving to Same Urban Form
Moving to Different Urban Form
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مدل انتخاب محل شرکت در کالن شهر شیراز:
در جدول شماره  5به تخمین مدل انتخاب محل شرکت یا اشتغال برای کلیه گروههای شغلی اعم از کشاورزی،
تها به
صنعت و خدمات در محدوده مطالعاتی کالن شهر شیراز پرداخته شده است .نتایج بیانگر این است که شرک 
دنبال انتخاب مکانهایی هستند که فراهم کننده دسترسی خوب ،تراکم باالی اشتغال و درآمد ماهیانه بیشتر باشد ،در
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حالی که کمتر به دنبال مکانهای با اجاره بهای باال هستند .در خصوص فرم شهر نیز یک شرکت موجود بیشتر به
دنبال انتقال به فرم شهری مشابه می باشد .همچنین محالت خارج از مرکز شهر بیشتر از محالت واقع در مرکز شهر
تها از مرکز شهر می باشد.
تها می باشد .این امر بیانگر تمرکززدایی شرک 
مورد عالقه شرک 
جدول  -5تخمین انتخاب محل شرکت در مدل اوربانسیم در محدوده مطالعاتی کالن شهر شیراز
t value
1 83.7

Std. Error

Estimate

0.076

6.182

00 .3 21

0.003

0.017

- 6.750

0.046

- 0.308

- 42.280

0.043

- 1.560

80 6.1 10

0.014

1.560

- 89.920

0.108

- 9.150

- 79.360

0.108

- 8.736

Longsum
Job Density
Average Monthly Earning
Average Rent
Moving to the Same Urban Form Type

12321
0. 325
- 35760.086

Urban Form Type 1
Urban Form Type 2
N
Adjusted R-square
LL

منبع :مطالعات نگارندگان8931 ،

نتیجه گیری
تهای زیادی در مدلهای حمل و نقل مبتنی بر فعالیت و تلفیق مدلهای کاربری زمین با
در حالی که پیشرف 
مدلهای حمل و نقل مبتنی بر سفر اتفاق افتاده است ،اما چالشهای یکپارچه سازی مدلهای کاربری زمین با
مدلهای حمل و نقل مبتنی بر فعالیت کماکان باقی مانده است .از این رو درک ارتباط رفتاری بین سفر خانوارها و
بهای بلند مدت از طرف دیگر به منظور بهبود توانایی شبیه سازی اثرات
الگوهای فعالیتی از یک طرف و انتخا 
نوآوری حمل و نقل بر توسعه شهری ضروری به نظر می رسد .در همین حال ،اخیرا تالشهای مدل سازی LUTE

در حال حرکت به سمت تجزیه محی 
طهای یکپارچه به سیستم مدل سازی توزیع شده است .انتخاب OPUSبه عنوان
یهای مختلف جهت ترکیب تعامالت خانوارها و اجزای کلیدی مبتنی
معماری مدل سازی در راستای کاوش استراتژ 
بر فعالیت می باشد ،که گامی مهم در جهت فرضیات رفتاری از تعامالت حمل و نقل و کاربری زمین در راستای
انعکاس پویایی خانوار و اجتماع است .مدلهای اولیه یکپارچه کاربری زمین و حمل ونقل با نگرش مدلهای جاذبه
ای و کنش متقابل فضایی ساخته می شدند اما به مرور زمان و اهمیت یافتن عوامل متعدد و مختلف اقتصادی-
اجتماعی موثر بر ساختار و عملکرد شهری-کالن شهری ،استفاده از چارچوب تئوری مطلوبیت تصادفی در ساختار
اصلی مدلهای یکپارچه جدید در درجه اول اهمیت قرار گرفت.
در این راستا و در جهت بررسی بیشتر نقش عوامل موثر بر یکپارچه سازی حمل و نقل و کاربری زمین ،به مدل
سازی قیمت بازار برای مسکن ،انتخاب محل خانوارها و مکان شرکت یا اشتغال برای محدوده مورد مطالعه در کالن
شهر شیراز پرداخته شد .نتایج مدل سازی بیانگر ارتباط مستقیم و مثبت مدلهای مذکور با متغیرهای دسترسی
پذیری ،مساحت ،قدمت و قیمت می باشد .در هر سه مدل فوق عالقه به تمرکززدایی از مرکز شهر شیراز مشهود می
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 همچنین نقش دسترسی پذیری در هر کدام از مدلها برجسته بوده و این امر بیانگر ضرورت یکپارچه سازی.باشد
.حمل و نقل و کاربری زمین است
 مقاله حاضر نتایج حاصل از یک مطالعه تجربی بوده و از مطالعات انجام شده در سایر کشورها،الزم به ذکر است
 توسعه. مطالعه در شرایط ایران و در کالن شهر شیراز است، نو آوری این پژوهش.پشتیبانی و حمایت می کند
شهای این چنینی و مطالعه بر روی شهرهای مختلف می تواند به تدقیق و تعمیق این حوزه از مطالعات شهری
 پژوه
.منجر شود و مبنای برنامهریزی و سیاست گذاری در کشور را فراهم آورد
در مطالعات آتی به الگوی بهینه رفتار سفر با رویکرد مبتنی بر فعالیت با رویکرد یکپارچه سازی حمل و نقل و
.کاربری زمین پرداخته خواهد شد
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