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چکیده

مگیری حمل و نقل و کاربری زمین و در نتیجه آن افزایش مالکیت خودرو ،افزایش مسافت سفر،
جدا بودن فرآیند تصمی 

افزایش آلودگی هوا و آلودگی صوتی ،مسایل و مشکالت زیست محیطی و  ...از مسایل اساسی شهرسازی در ایران میباشد .بر این
اساس ،مقاله حاضر به بررسی مدل سازی یکپارچه حمل و نقل و کاربری زمین پرداخته است .در این راستا ابتدا فرآیند و سیر تحول
برنامهریزی حمل و نقل و کاربری زمین مورد مطالعه قرار گرفته و رویکردهای سفر بررسی شده است .در ادامه چارچوب مدل
شهایی از مناطق  1و  6کالن شهر شیراز به عنوان نمونه مورد مطالعه معرفی و مدل اوربانسیم تغییر یافته به عنوان
اوربانسیم برای بخ 
مدل مورد مطالعه این پژوهش انتخاب شده است .در جهت دستیابی به دادهها و اطالعات مورد نیاز برای مدل سازی از سرشماری

عمومی نفوس و مسکن سال  ، 395 1مطالعات طرح جامع حمل و نقل شیراز ،نقشههای  GISطرح تفصیلی شیراز و تکمیل پرسشنامه

استفاده شده است .پس از مطالعه الگوهای فعالیتی خانوارهای ساکن در محدوده مورد مطالعه به مدل سازی انتخاب محل سکونت
خانوارها و دسترسی مبتنی بر فعالیت خانوارها پرداخته شده است .مدل شبه فعالیت محور مورد بحث در این پژوهش ،این شاخص
یگیرد .اندازهگیری
را در قالب خصوصیات الگوی فعالیت خانوار ،شامل در دسترس بودن وسیله سفر و تعامالت خانوار در نظر م 
یشود و زنجیره سفر و انتخاب وسیله سفر در تسهیل میکروشبیه سازیها نقش دارند.
صها در سطح خانوار انجام م 
این شاخ 
واژگان کلیدی :یکپارچه سازی حمل و نقل و کاربری زمین ،مدل اوربانسیم ،رویکرد مبتنی بر فعالیت،
الگوهای فعالیتی

( -1نویسنده مسئول) Shahabian@iauctb.ac.ir
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مقدمه
شها برای ایجاد و توسعه مدلهای بزرگ مقیاس شهری در شبیه سازی ارتباطات میان کاربری زمین و حمل و
تال 
یگردد .در حالی که نیاز به مدل یکپارچه حمل و
تهای مرتبط در یک منطقه شهری به دهه  1950برم 
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 تصمیمگیر 
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.
به طور سنتی اغلب مدلهای کاربری زمین ،ارتباط بین حمل و نقل و کاربری زمین را به صورت جداگانه و اغلب
یکنند .در مطالعات اخیر ،دسترسی پذیری عمدتا محدود به دسترسی به محل
در قالب دسترسی پذیری مطالعه م 
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.

زمین حمل کننده تولید و زندگی بشریت است ،تغییر ساختار ،حالت و پویایی آن ،کارکرد کل شهر را تحت تاثیر
یدهد .ظرفیت زمین ،تشدید استفاده از زمین و پیچیدگی ساختار زمین همگی مواردی هستند که میبایست در
قرار م 
برنامهریزی شهری مورد توجه قرار گیرند .حمل و نقل به عنوان اسکلت کارکردی شهر بوده و عمیقا توسعه پایدار
یدهد .از این رو یکپارچه سازی توسعه حمل و نقل و کاربری زمین ،مورد تمرکز و توجه
شهر را تحت تاثیر قرار م 
برنامهریزان شهری است( .)Ma et al., 2019رشد شتاب آلود شهرها در دوران اخیر ،به هم ریختگی فضایی و رشد
یهای نادرست و مطالعه نشده و به هم خوردن نظام
یها ،نابرابری سرانهها و مکان یاب 
نابسامان ،توزیع ناعادالنه کاربر 
توزیع خدمات شهری را به دنبال دارد ( .)Dolayie Milan. E and Kheyroddin.R., 2017: 23در این شرایط
برنامهریزی یکپارچه حمل و نقل و کاربری زمین اجتناب ناپذیر است.
تها از عوامل مهم در تعیین سفرهای مردم است .از
یدهد و مکان فعالی 
ساختار شهر رفتار سفر را تحت تاثیر قرار م 
یکند :حمل و نقل بر انتخاب
طرف دیگر سیستم حمل و نقل نقش بسیار مهمی در دسترسی به فعالیتها بازی م 
یدهد .از این
یگذارد و اقتصاد شهر ساختار سکونت و همچنین محیط اجتماعی را تحت تاثیر قرار م 
فعالیتها اثر م 
رو ،واضح است که سیستم حمل و نقل و کاربری زمین به صورت قوی باهم در ارتباط بوده و ضرورت یکپارچه
سازی آنها در راستای دستیابی به توسعه پایدار شهری یک نیاز اساسی م 
یباشد( .)Brandi et al., 2014عدم
یکند ،بلکه در عصر جهانی شدن،
یکپارچه بودن و هماهنگی این دو مدیریت شهری را نه تنها با مشکل مواجه م 
مدیریت کارآمد اثر بخشی را به یک مدیریت منفعل و اقتضایی بدل م 
یسازد (.)Kushaneh et al., 2019: 208

مدل سازی یکپارچه حمل و نقل و کاربری751 ...

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 پیشگویی عکس
العمل سیستم به سیاس 
تهای جدید ،توابع ترجیحات ،شرایط اقتصادی و سایر سناریوها میکند(.)Ma et al., 2019
یباشد .بر این
مساله اصلی این تحقیق جدا بودن فرآیند تصمیمگیری برای سیستمهای حمل و نقل و کاربری زمین م 
اساس پژوهش حاضر به دنبال مدل سازی یکپارچه حمل و نقل و کاربری زمین در جهت کاهش اثرات جدا بودن
فرآیند تصمیمگیری در خصوص آنها از جمله افزایش مالکیت خودرو ،افزایش مصرف انرژی ،افزایش آلودگی هوا
و صدا ،پراکندگی اشتغال و  ...است .در راستای دستیابی به این مهم ،به مطالعه الگوهای فعالیتی و همچنین مدل
سازی انتخاب محل سکونت خانوارها و دسترسی مبتنی بر فعالیت خانوارها با مدل اوربانسیم تغییر یافته پرداخته
شده است.
در خصوص تاریخچه مدل سازی کاربری زمین و حمل و نقل تا رسیدن به مدل اوربانسیم ،به صورت خالصه
یتوان به موارد زیر اشاره نمود:
م
پس از اوج عالقه در دهه  1980 ، 1960و 2000

عالقه مندان به مدل سازی یکپارچه حمل و نقل و کاربری زمین

یتوان گفت که دهههای  1970و  1980دوره تثبیت مدلهای شهری بوده اند.
در اوج قرار گرفتند .به طور منطقی م 
در دهه  1980پیشرفتهای قابل توجهی در زمینه فناوری اطالعات و دادههای دیجیتال اتفاق افتاد که موجب ارائه
مدلهای یکپارچه کاربری زمین و حمل و نقل با قدرت بیشتر شده است .از دهه  1990به بعد ،تعداد مدلهای
ییابد .به طوری که بسیاری از نویسندگان ،این دهه
تعاملی حمل و نقل و کاربری زمین و کاربردهای آنها افزایش م 
را دوران طالیی مدل سازی نامیده اند( .)Jones, 2016شاید اولین ادغام واقعی مدلهای میکروشبیه سازی حمل و
نقل و کاربری زمین ،توسط پاول ودل و همکاران(  ) 2010برای سانفرانسیسکو انجام شده باشد.
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 اوربانسیم تغییر یافته که دسترسی
یباشد .در جمع آوری اطالعات و دادههای مورد نیاز
مبتنی بر فرد را جایگزین مدل چهار مرحله ای سنتی نموده ،م 
ینفوس و مسکن سال  ،59 13طرح جامع حمل و نقل شیراز ،نقشههای
تحقیق و مدل سازی ،از سرشماری عموم 
طرح تفصیلی محدودههای مورد مطالعه و همچنین برداشت میدانی بهره برده شده است .در نمونهگیری و تعیین
حجم نمونه از متدلوژی استفاده شده در مقاله" "determining sample sizeکه توسط ایزریل در دانشگاه فلوریدا

تهیه شده ،استفاده شده است .بر این اساس حجم نمونه برداشت شده  60 3خانوار م 
یباشد(.)Israel, 2009
محدوده مطالعاتی
شهایی از مناطق یک و شش کالن شهر شیراز به مساحت حدود
محدوده مطالعاتی این پژوهش در برگیرنده بخ 
 3025هکتار است .بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،59 13جمعیت این محدوده  197420نفر و
یباشد .در شکل شماره  ،1محدوده مورد مطالعه نمایش داده شده است .همچنین در
تعداد خانوارها  02 5 61خانوار م 
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جدول شماره  ،1خصوصیات اقتصادی -اجتماعی ،جمعیتی و حمل و نقل محدوده مورد مطالعه در شیراز نمایش
داده شده است.

شکل  -1موقعیت محدوده مطالعاتی در کالن شهر شیراز
)Source: (Research findings

درآمد خانوار و وضعیت مالکیت

جمعیت

جدول  -1خصوصیات اقتصادی -اجتماعی ،جمعیتی و حمل و نقل محدوده مورد مطالعه در کالن شهر شیراز
مساحت محدوده ،هکتار

3025

جمعیت ،سرشماری سال 59 13

197420

تراکم جمعیتی ،سرشماری سال  ،59 13نفر در هکتار

65.26

خانوار ،سرشماری سال 59 13

02 5 61

بعد خانوار ،سرشماری سال 59 13

3.21

تعداد واحدهای مسکونی ،سرشماری سال 59 13
نرخ مالکیت خانه ،سرشماری سال 59 13
ارزش متوسط واحدهای مسکونی(میلیون ریال) ،برداشت میدانی سال 79 13
میانگین درآمد خانوار(میلیون ریال) ،برداشت میدانی سال 79 13
سرانه درآمدی هر خانوار (میلیون ریال) ،برداشت میدانی سال 79 13
افراد زیر خط فقر ،درصد ،برداشت میدانی سال 79 13

وضعیت حمل و نقل

میانگین زمان سفر تا محل کار(دقیقه) برای افراد باالی  61سال ،برداشت میدانی سال 79 13

11795
55%
9520
5 7. 5
36.4

5.5%
45.5

وسیله سفر به محل کار 79 13

شاغلین

حمل و نقل عمومی

662 11
22938

رانندگی شخصی
خودرو/کرایه ای

3125

دوچرخه سواری و پیاده روی

1823

مجموع

Source: Resaerch findings

48 5 39

درصد

18.35%
48.3%
15.8%
7.0%
100

مبانی نظری
واژه "یکپارچه" داللت بر مکانیزم بازخورد بین مدلهای کاربری زمین و حمل و نقل دارد .مدل حمل و نقل
ینماید.
تقاضای سفر را پیش بینی کرده و فراهم بودن یکسان سرویسهای حمل و نقلی را مشخص م 
در اغلب مدلهای یکپارچه فعلی ،مدل حمل و نقل به صورت مدل چهار مرحله ای سنتی شامل تولید سفر ،توزیع
یباشد .از طرف دیگر ،مدلهای کاربری زمین در برگیرنده تقاضا و توزیع
سفر ،وسیله سفر و تخصیص سفر م 
فضایی اشتغال ،سکونت ،خرید و سایر فعالیتها برای اختصاص دادن به ساکنین و شاغلین مناطق شهری است.

مدل سازی یکپارچه حمل و نقل و کاربری951 ...

سیستم کاربری زمین فراهم کننده سیستم حمل و نقل با تخمین مکان و حجم سفر است .هزینه سفر ایجاد شده در
نتیجه توازن بین تقاضای سفر و عرضه سفر ممکن است در مدلهای مکان فعالیت و سکونت تاثیرگذار بوده و
یدهد تا جهت
موجب تغییر در انتخاب محل سکونت و فعالیت شود .این امر به سیستم حمل و نقل اجازه م 
تاثیرگذاری بر بهره بری زمین تغییر کند .در حالی که بازخورد آن به صورت تاثیر بر مکانها و سطوح جدید ایجاد
سفر ایجاد میشود ،مفهوم دسترسی پذیری نقش اساسی را در این مدلهای عملکردی بازی میکند .به عنوان یک
جزء جدایی ناپذیر از دسترسی ،تغییر هزینه سفر به عنوان بخشی از مکانیزم جابجایی اشتغال ،ساکنین ،خرده فروشی
و فعالیتهای خدماتی ،جریانهای حمل و نقلی بین کاربریهای جداگانه از نظر فضایی تبدیل میشود( Zhao and

 .)& hung, 2003درک 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
پیشگویی عکس العمل سیستم به سیاستهای جدید ،توابع ترجیحات ،شرایط اقتصادی و سایر سناریوها م 
یکند( Ma
.)et al., 2019
مفهوم یکپارچه سازی حمل و نقل و کاربری زمین توسط بسیاری از محققان به کار برده شده است .نتایج تحقیقات
تجربی بیانگر کاهش استفاده از ماشین در نتیجه ادغام حمل و نقل و کاربری زمین است .ماهیت ارتباط بین محیط
ساخته شده و حمل و نقل در این مطالعات مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بیانگر اثر محیط ساخته شده بر حمل و
نقل است( .)Nurlaela & Curtis, 2012خانوارها محل زندگی خود را با در نظر گرفتن ارزش ملک ،دسترسی
یهای اقتصادی -اجتماعی( مانند درآمد ،بعد خانوار و ترکیب خانوار)،
پذیری و عوامل دیگری همچون ویژگ 
یهای
مالکیت(اجاره یا ملکی) ،کیفیت مسکن(مانند میزان مسکن به ازای هر واحد و نوع ساختمان) و ویژگ 
یکنند .در این میان دسترسی پذیری به حمل و نقل عمومی به عنوان یکی از مهم
واحدهای همسایگی انتخاب م 
ترین متغیرهای دارایی در نظر گرفته میشود .همچنین از مهم ترین جنبهها در تصمیمات مربوط به محل سکونت،
ارتباط آن با انتخاب سفر(فاصله خانه -کار ،مسیر سفر و وسیله سفر) است( .)Nurlaela & Curtis, 2012یکپارچه
سازی کاربری زمین و برنامهریزی حمل و نقل به عنوان جنبه مهمی از رشد هوشمند و توسعه پایدار در نظر گرفته
یباشد .تحقیق و بررسی در
یشود .تقاضای حمل و نقلی نتیجه توزیع فضایی انواع الگوهای حمل و نقل م 
م
یهای بلند مدت ضروری
تگذاری و برنامهریز 
خصوص تعامل فضایی بین حمل و نقل و کاربری زمین برای سیاس 
یباشد .به طوری که
است .پیش بینی تغییرات کاربری زمین در آینده ،اولین گام برای مدل سازی تقاضای سفر م 
کاربری آتی زمین ایجاد کننده اطالعات اقتصادی -اجتماعی و جمعیتی برای مدلهای حمل و نقلی است .بر اساس
یهای آتی الگوهای کاربری زمین ،برنامهریزان حمل و نقل میتوانند به شبیه سازی اینکه چه تدابیری موجب
پیش بین 
یشود بپردازند .از این رو تعریف صحیح کاربری زمین جزء ضروری
افزایش اثرات مثبت و پرهیز از اثرات منفی م 
در مدل سازی کاربری زمین است ( .)Zhao & Yang, 2011تغییر در کاربری زمین با تعامل بین فرآیندهای
اجتماعی ،اکولوژیکی و جغرافیایی در ارتباط است .انتخاب زمین مناسب ،در نزدیکی سیستم حمل و نقل به عنوان
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یک فاکتور مهم ،به ویژه در پاسخ به دسترسی پذیری و هزینه سفر است .به خاطر ارتباط پیچیده حمل و نقل و
تگذاری و برنامهریزی آتی حمل و نقل ،درک اینکه چگونه کاربری زمین به وسیله
کاربری زمین ،به منظور سیاس 
حمل و نقل تحت تاثیر قرار م 
یگیرد ضروری است .برای شبیه سازی شرایط آینده کاربری زمین ،برنامهریزان و
تگذاران میتوانند از تدابیر و معیارهای مختلف برای برنامهریزی بهتر توسعه آینده استفاده نمایند .یک مدل
سیاس 
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 م 
یکنند(.)Miller, 2018:1029
طبقه بندی مدلهای تعاملی حمل و نقل و کاربری زمین در ادبیات موجود
یهای مختلفی توسط فوت(  ،) 1981آناس( ،) 1987
برای مدلهای تعاملی حمل و نقل و کاربری زمین طبقه بند 
وگنر(  ،) 2004ودل و اولفارسون(  ،) 2004یاکونو و همکاران(  ،) 2008کوردورا و ایبیس(  ) 2018و  ...انجام شده است.
در آخرین طبقه بندی انجام شده توسط کوردرا و ایبیس ،این مدلها به دورههای زیر تقسیم شده است:
مدلها را از نظر دوره ایجاد آنها به سه دوره تقسیم بندی میشود(:)Cordera & Ibeas, 2018
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

یباشد که توسط ودل توسعه یافته
مشهور هستند .از برجسته ترین مدلهای شناخته شده در این زمینه مدل  URBANSIMم 
است.

در شکل شماره  2دسته بندی فوق ارائه شده است:

لها بر اساس دورههای زمانی
شکل  -2تقسیم بندی مد 
Source: Cordera & Ibeas, 2018
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انواع رویکردها در سفر
یباشد:
دو نوع رویکرد در سفر مطرح م 
رویکرد مبتنی بر سفر

1

رویکرد مبتنی بر سفر ،به صورت مدل چهار مرحله ای بوده و چارچوب کلی تحلیل سیستمهای حمل و نقلی که به
یباشد کاربرد دارد .در واقع فرآیند تقاضا به صورت
صورت تقاضای سفر و عملکرد شبکههای حمل و نقلی م 
کاربرد متوالی چهار جزء اصلی مدل( ایجاد سفر ،توزیع سفر ،انتخاب وسیله سفر و انتخاب مسیر) ارائه میشود که
یبه صورت یکپارچه با رویه عملکرد شبکههای حمل و نقلی
در آن جزء آخری یعنی انتخاب مسیر ،به صورت رسم 
م
یباشد( .)McNally & Rindt, 2007بر اساس مطالعات انجام شده توسط شیفتن ،) 2008 (2رویکرد مبتنی بر سفر
یگیرد .استفاده از این مدلها ممکن
متداول ،سازمان سفرها و نتیجه روابط میان صفات سفرهای متعدد را نادیده م 
است نشان دهد که یک شخص که نیاز به انجام برخی از خریدهای مواد غذایی ،به عنوان مثال ،دارد در صورت
افتتاح یک فروشگاه مواد غذایی در واحد همسایگی یا محله ،ممکن است به جای رانندگی به پیاده روی بپردازد .با
این حال از او مایل به خرید از یک فروشگاه مورد عالقه در راه برگشت از محل کار باشد که نیاز به خودرو وجود
داشته باشد ،احتمال تغییر در وسیله سفر بسیار کم خواهد بود .تنها مدل سازی مبتنی بر فعالیت میتواند به جایگزینی
این رفتار بپردازد .دلیل این امر پرداختن به مدل سازی کل الگوی فعالیتی ،شامل توالی و ترکیب کلیه سفرهای موثر
یباشد.
بر تصمیمهای رفتار سفر فرد ،نه تنها سفرهای منفرد ،م 
رویکرد مبتنی بر فعالیت

3

یدهد که نیازهای سفر جمعیت از نیاز آنها به مشارکت در
رویکرد مبتنی بر فعالیت این واقعیت را نشان م 
تها و زنجیره سفر منشعب
یشود .مدل سازی صریح فعالی 
فعالیتهایی که در زمان و فضا پراکنش یافته اند ،تعیین م 
تهای حمل و نقل و کاربری زمین را فراهم میآورد .این عکس
از آن ،اجازه تحلیل عکس العمل افراد به سیاس 
لها را میتوان به عنوان مجموعه ای از انتخاب مکان و گزینههای سفر در خصوص نحوه اجرای برنامههای
ال ع م 
فعالیتی مشاهده نمود ( .)Liao. F. et al., 2017رویکردهای مبتنی بر فعالیت اولیه ،سفرهای مبتنی بر تور 4را قبول

یکردند .این موضوع نشان دهنده زنجیره بسته از شروع و پایان سفرهادر یک مکان پایه برای دریافت خصوصیات
م
انتخابی(به عنوان مثال ،زمان ،مقصد و وسیله سفر) بین سفرهای مشابه از آن تور است(.)Davidson et al., 2007
یباشد .برنامهریزی فعالیتی در تالش
اخیرا تاکیدها به سمت برنامهریزی فعالیتی و رفتار زنجیره ای سفر خانوارها م 
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 میشود .رویکرد مبتنی بر
تها ،نه ایجاد سفر ،از طریق تجزیه و تحلیل الگوهای رفتاری روزانه و یا چند روزه تاکید
فعالیت بر ایجاد فعالی 
1

The trip-based approach
Shiftan
3
The activity-based approach
4
Tour- Based
2
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دارد( .)Lin et al., 2009یکی از ویژگیهای قابل تشخیص رویکرد مبتنی بر فعالیت ،مربوط به یکپارچگی ،کمک به
کاهش پیچیدگی ،افزایش شفافیت و زمان به عنوان چارچوب منسجم است (.)Rasouli & Timmermans, 2014
این مدلها به شبیه سازی و پیش بینی در یک مدل منسجم ،با در نظر گرفتن جنبههای متعدد رفتار فعالیت -سفر،
یپردازند.
یشوند و همچنین مد سفر م 
تها چه زمانی ،کجا و برای چه مدت ایجاد م 
شامل اینکه فعالی 
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
پیشگویی عکس العمل سیستم به سیاستهای جدید ،توابع ترجیحات ،شرایط اقتصادی و سایر سناریوها م 
یکند( Ma
.)et al., 2019: 9
از مدلهایی که رویکرد مبتنی بر فعالیت را به کار م 
یبرد 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 
یباشد .اولین هدف این مدل به عنوان یک مدل یکپارچه ،در نظر
یکند ،مدل اوربانسیم م 
کاربری زمین فراهم م 

گرفتن "گام پنجم" از مدل "چهار مرحله ای" سنتی است .در حالی که مدل چهار مرحله ای سنتی اثرات کاربری
یکند ،تاثیر عملکرد سیستم حمل و
زمین(توزیع جمعیت و اشتغال) را بر تقاضای سفر را به صراحت مدل سازی م 

نقل (به عنوان مثال ،زمان سفر) را بر کاربری زمین مدل سازی نم 
یکند Urbanism .صراحتا در بر گیرنده این اثر با
مدل سازی محل جمعیت و اشتغال به عنوان تابعی از ویژگیهای سیستم حمل و نقل است ( .)Li, 2015این مدل
تهای حمل و نقلی را بر روی رفتار سفر و همچنین کاربری زمین مورد مطالعه و شبیه سازی
یتواند تاثیر سیاس 
م
قرار دهد(.)Waddell et al., 2018
یتوان به مطالعات انجام
در خصوص یکپارچه سازی حمل و نقل و کاربری زمین و استفاده از مدل  urbanismم 
شده توسط ( )Vaana, 2017( ،)Acheampong & Silva, 2015( ،)Pinjari & Bhat, 2011( ،) Sun, 2015و
( )Moeckle, 2018و  ...اشاره نمود.
چارچوب مدل اوربانسیم برای نمونه مورد مطالعه
در انجام شبیه سازی توسط مدل اوربانسیم برای نمونه مورد مطالعه در کالن شهر شیراز ،چندین حالت زیر مشاهده
یشود .توسعه این مدل در شکل شماره  3نمایش داده شده است:
م
حالت صفر :چارچوب اولیه اوربانسیم
حالت یک :اوربانسیم استاندارد ،که مدل انتخاب مکان خانوارها از مدل چهار مرحله ای تقاضای سفر مبتنی بر جاذبه
یدهد.
را مالک عمل قرار م 
حالت دو :اوربانسیم تغییر یافته ،که در آن جایگزینی مدل چهارمرحله ای حالت یک با تور مبتنی بر فرد اتفاق افتاده
است.
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شکل - 3توسعه مدل اوربانسیم
)Source: (Research findings

در این بخش به مدل سازی مبتنی بر فعالیت خانوارها در نمونه مورد مطالعه در کالن شهر شیراز پرداخته
یشود .این مدل سازی بر اساس آمار و اطالعات موجود و با مدل اوربانسیم تغییر یافته انجام شده است .مدل
م
اوربانسیم تغییر یافته ،در خصوص تمایز دسترسی برای انواع خانوارها ،برخی بهبودها نسبت به مدل استاندارد آن
بهای بلند مدت خانوارها دارند،
ارائه کرده است .با این حال هنوز از توجهاتی که بسیاری از برنامهریزان در انتخا 
یهای دسترسی مبتنی
دور است .هدف اصلی بررسی الگوهای فعالیتی خانوارها ،تحقیق در مورد مفید بودن اندازهگیر 
بر فعالیت خانوارها در سیستم مدل  LUT1است .بر این اساس نیاز به اطالعات مختلف در این زمینه احساس

یباشد .با در نظر گرفتن این موضوع ،برداشت میدانی در
یشود .مجموعه دادههای موجود صرفا بری یک روز م 
م
جهت شناسایی الگوهای فعالیتی بلند مدت خانوارها اجتناب ناپذیر است .در جدول شماره  ،2الگوهای فعالیتی
خانوارهای مطالعه شده در نمونه مورد مطالعه کالن شهر شیراز ارائه شده است .الزم به ذکر است ،این اطالعات
یباشد.
صرفا شامل خانوارهای با بعد خانوار دو نفر م 
جدول  -2الگوی فعالیتی برای خانوارهای دو نفره در نمونه مورد مطالعه در شیراز
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
مجموع

در جدول فوق،

الگو

HW(O)SHc, HW(O)Ht
HW(O)Hc, HW(O)Hc
HW(O)SHc, HW(O)Hc

HW(O)Ht, HW(O)Ht, solo/joint HSHc
HW(O)Ht, HW(O)Ht
HW(O)Hc, HW(O)Hc, solo HSHc
HWIW2Hc
Others

Source: Resaerch findings

درصد
32.15
.6 52
14.7
7.85
5. 5
5. 5
3.6
5.1
100

تهای دیگر( : C ،)Othersبه وسیله خودرو( :t ،)Carحمل
 :Hخانه :W ،کار( :S ،)workخرید( :O ،)Shoppingفعالی 
و نقل عموم 
یو پیاده()Transit
Land Use and Transportation

1
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همان گونه که در این جدول نمایش داده شده ،اغلب الگوهای فعالیتی خانوارها در نمونه مورد مطالعه در شیراز ،به
این صورت است:
یرود .شخصی که ماشین دارد از
یبه محل کار م 
 -1یکی از شاغلین با خودرو و دیگری با حمل و نقل عموم 
یرسد.
فروشگاه مواد غذایی خرید میکند و سفر به پایان م 
یدهند.
یروند و خرید را آخرهفته انجام م 
 -2هر دو نفر با خودرو به محل کار م 
یروند و یکی از آنها در مسیر خانه به محل کار توقف کرده و خرید میکند.
 -3هر دو با خودرو به محل کار م 
یروند و برای خرید میبایست از خودرو
یبه محل کار م 
 -4هر دو شاغل به صورت پیاده و یا با حمل و نقل عموم 
یدهند.
استفاده کرده و سفر دیگری را انجام م 
تهای روزانه یا هفتگی(بر اساس یک روال معمولی در دراز
طبقه بندی فوق بیانگر این است که هدف اولیه فعالی 
یباشد.
مدت) و در صورت داشتن خودرو ،خرید م 
نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
در این قسمت به مدل سازی الگوی فعالیتی خانوارها ،تحلیل محل سکونت خانوار و دسترسی مبتنی بر فعالیت
خانوارها پرداخته شده و جمع بندی نهایی انجام گرفته است.
مدل سازی الگوی فعالیتی خانوار

مدل سازی فعالی 
تها در سطح خانوارها و با در نظر گرفتن حداکثر سازی انتخابهای تصادفی 1و مدل سازی
یشود .الگوی فعالیتی خانوارها ،تسهیل کننده میکرو شبیه سازی انتخاب محل سکونت ،با در
انتخاب گسسته انجام م 
نظر گرفتن زنجیره سفر ویژه خانوار ،برنامهریزی و گزینههای انتخاب وسیله سفر است .در چارچوب پیشنهادی این
پژوهش ،سبک زندگی خانوار و گزینههای جابجایی و حرکت ،که انتخابهای بلند مدت هستند ،شامل انتخاب
محل سکونت ،انتخاب محل کار ،مالکیت وسیله نقلیه ،پارکینگ و وسیله نقلیه عمومی ،و نیز الگوهای فعالیت در
یباشند.
یباشد .چرخه حیات و تصمیمات جابجایی و تحرک به طور گسترده ،وابسته به یکدیگر م 
سطح خانوار م 
بها ،ورود انتخاب فعالیتهای
سلسله مراتب اجزاء :مدل الگوی فعالیت خانوار ،بر اساس یک سری از انتخا 
کلیدی ،وظایف اعضای خانوار ،انتخاب وسیله سفر و زمان روزانه سفر است .همچنین انتخاب فعالیتهای کلیدی و
یا انتخاب الگوی فعالیتی به عنوان تصمیم سبک زندگی در نظر گرفته میشود .با توجه به الگوی فعالیتی خانوار،
تاثیر مرحله اولی ،تورها ،موجودیت و انتخاب وسیله سفر ،زمان سفر ،و توقف گاههای میان مدت قابل بحث خواهد
بود.
بهای وسیله سفر ،انتخاب
در چارچوب پیشنهادی این پژوهش ،اجرای یکپارچه مقصد سفر اصلی ،انتخا 
یباشد.
بهای وسیله سفر مد نظر م 
توقفگاههای میانی و مقصد تور ثانویه و انتخا 

RUM: Random Utility Maximization

1
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یبایست در یک دوره طوالنی
یتوان گفت دسترسی به انتخابهای مسکونی م 
چارچوب زمانی :اگر چه م 
اندازهگیری شود ،به طوری که شامل تقاضای فعالیت بوده و از یک روز به روز دیگر بر اساس حجم فعالیتها
متفاوت م 
یباشد ،از این رو به دلیل اهمیت اولیه روز به جهت در نظر گرفتن رفتار سفر و فعالیت( & Ben Akiva
 )Bowman, 2000و همچنین اطالعات موجود از برداشتهای مختلف انجام شده ازنمونه مورد مطالعه در شیراز،
برنامه روزانه پیشنهاد شده است .به عبارت دیگر عامل حاکم ،الگوی روزانه است که در طول زمان مشترک میباشد.
در سیستم شبیه سازی ،الگوی فعالیت روزانه خانوار ،انتخاب محل سکونت و سایر چرخههای حیاتی و تصمیمهای
یشود.
جابجایی و تحرک ،برای یک سال پیش بینی م 
یتواند عنصر جدیدی را جهت جایگزینی جزء مدل
در کنار سفر ،اجزای مدل سازی مبتنی بر فعالیت مطرح شده ،م 
سازی سنتی سفر اضافه نماید .انتخاب الگوی فعالیتی خانوار و شرایط شبکه حمل و نقل ،مشخص کننده ایجاد و
یباشند .به طوری که تخصیص ترافیک ،بر عملکرد شبکه حمل و نقل ،از جمله زمانهای
توزیع فعالیت و یا تور م 
سفر پر تراکم برای هر دو نوع سفر با اتومبیل و یا حمل و نقل عمومی ،تاثیرگذار است.
یباشد:
یباشند ،به شرح زیر م 
سه زیر مدل اصلی که تعریف کننده تصمیمهای مبتنی بر فعالیت م 
 -1الگوی فعالیتی تمام روز و تورهای مرتبط(بر اساس نوع ،مشترک یا انفرادی و پیچیدگی)
 -2انتخاب وسیله سفر به صورت تور و مقصد اولیه
 -3مالکیت وسیله سفر و تخصیص اولیه
باالترین سطح سیستم مدل ،انتخاب الگوی خانوار ،که به عنوان الگوی فعالیت خانوار و تورهای مرتبط بر اساس
نوع ،مشترک یا انفرادی و پیچیدگی در نظر گرفته میشود ،است .هدف از فعالیتهای اولیه ،شامل موارد زیر
یباشد:
م
 تور یا فعالیت اولیه کار با مبدا خانه تور یا فعالیت اولیه مدرسه با مبدا خانه تور یا فعالیت اولیه خرید با مبدا خانهتهای اولیه دیگر با مبدا خانه
 تور و یا فعالی  تورهای دیگر با مبدا محل کار فعالیتهای در خانهانتخاب محل سکونت خانوار
یهای همسایگی آن ،از جمله دسترسی
انتخاب محل سکونت در مدلهای سنتی ،توسط واحد مسکونی و ویژگ 
یگیرد .این در حالی است که رویکرد شبه فعالیت محور این پژوهش ،انتخاب گزینههای
پذیری ،تحت تاثیر قرار م 
یگیرد ،بلکه تقاضای
یهای همسایگی آن تحت تاثیر قرار نم 
مختلف محل سکونت تنها توسط مکان آن و ویژگ 
فعالیت خانوار و سطح قابل قبول دسترسی به مکان مورد نظر ،در این تصمیم تاثیرگذار است(شکل شماره .)4
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شکل  :4مدل یکپارچه مکان سکونت و الگوی فعالیتی
)Source: (Research findings

یشود:
از این رو ،احتمال اینکه مکان  Lتوسط خانوار  hانتخاب شود به صورت زیر تعیین م 

در این معادله:
 :احتمال اینکه خانواده  hمکان  lرا از مجموعه  Lانتخاب کند
 :بخش سیستماتیک از انتخاب محل سکونت
یهای خانوار در تعامل است.
 :یک بردار از مکان و ویژگیهای محل سکونت که با ویژگ 
 :دسترسی پذیری برای خانواده  hبرای رسیدن به مکان L

 aو  : bبردار ضرایب هستند.
دسترسی مبتنی بر فعالیت خانوارها

یتوان دسترسی
یباشد .همچنین م 
اندازهگیری دسترسی دارای فرمهای مختلف مبتنی بر جاذبه 1و مبتنی بر انتخاب 2م 
پذیریهای مختلف برای الگوهای فعالیتی خانوارهای مختلف و بر اساس تعریف مبتنی بر جاذبه محاسبه نمود.
یتوان
یتوانند همان مکان را به صورت متفاوت ارزشگذاری کنند ،و م 
خانوارها با الگوهای فعالیتی مختلف م 
بهای مختلف(وزن دهی) دسترسی به مقاصد مختلف مدل سازی نمود .معموال اغلب
تها را با استفاده از ترکی 
تفاو 
یدهند به جای استفاده از مدلهای مبتنی بر جاذبه ،اندازهگیری دسترسی مبتنی بر فعالیت را مالک
محققان ترجیح م 
عمل قرار دهند.
مدل انتخاب الگوی فعالیتی خانوار ،زمانی که احتمال اینکه خانوار  hالگوی فعالیتی  pرا از مجموعه  Pبرای  hنسبت
به مکان  lانتخاب کند ،به صورت زیر است:

Gravity- based
Utility- based

1
2
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پس ارزش مورد انتظار انتخاب حداکثری از بین الگوهای موجود  hدر مکان  Lبه صورت زیر خواهد بود:

در رابطه فوق

میتواند نادیده گرفته شود.

این همان معیار دسترسی پذیری مبتنی بر فعالیت است که در این پژوهش استفاده شده است .این تعریف به یک
یهای آنها
یدهد تا دسترسی پذیریهای مختلف برای خانوارهای مختلف و بر اساس ویژگ 
مکان سکونت اجازه م 
(الگوی فعالیتی) داشته باشد .برای یک خانوار ،انتخاب هرکدام از گزینههای محل سکونت بستگی به اینکه آیا
تقاضای فعالیتی خانوار با یک سطح قابل قبول در دسترس است یا نه ،دارد .در واقع انتظار از الگوی فعالیتی نشات
یگیرد.
م
فرآیند دسترسی مبتنی بر فعالیت خانوار در این پژوهش ،بیانگر بهبود محتمل یا گزینه استفاده از انتخابهای طوالنی
مدت خانوارها است.
یتوان به صورت زیر ارائه نمود:
جمع بندی یافتههای فوق را م 
تهای زیادی در مدلهای حمل و نقل مبتنی بر فعالیت و تلفیق مدلهای کاربری زمین با
در حالی که پیشرف 
شهای یکپارچه سازی مدلهای کاربری زمین با
مدلهای حمل و نقل مبتنی بر سفر اتفاق افتاده است ،اما چال 
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 
یرسد . .در همین حال ،اخیرا تال 
نوآوری حمل و نقل بر توسعه شهری ضروری به نظر م 
شهای مدل سازی LUTE
در حال حرکت به سمت تجزیه محی 
طهای یکپارچه به سیستم مدل سازی توزیع شده است .انتخاب  OPUSبه
یهای مختلف جهت ترکیب تعامالت خانوارها و اجزای کلیدی
عنوان معماری مدل سازی در راستای کاوش استراتژ 
یمهم در جهت فرضیات رفتاری از تعامالت حمل و نقل و کاربری زمین در
یباشد ،که گام 
مبتنی بر فعالیت م 
راستای انعکاس پویایی خانوار و اجتماع است .مدلهای اولیه یکپارچه کاربری زمین و حمل ونقل با نگرش
یشدند اما به مرور زمان و اهمیت یافتن عوامل متعدد و مختلف
مدلهای جاذبه ای و کنش متقابل فضایی ساخته م 
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 در پژوهش حاضر به مدل اصالح شده اوربانسیم پرداخته شد .این مدل به صورت منحصر به فرد
فرموله شده از مدل سفر بر مبنای تور است .همچنین تعامالت خانوارها در یک بازه زمانی طوالنی مدت در آن
یباشد .شاخص دسترسی پذیری در قالب جذابیت مقاصد سفرها و انتخاب وسیله سفر در نظر گرفته
دارای اهمیت م 
شد .مدل شبه فعالیت محور مورد بحث در این پژوهش ،این شاخص را در قالب خصوصیات الگوی فعالیت خانوار،
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صها در سطح خانوار
  اندازهگیری این شاخ.یگیرد
 شامل در دسترس بودن وسیله سفر و تعامالت خانوار در نظر م
، از اهداف این تحقیق.یها نقش دارند
 انجام میشود و زنجیره سفر و انتخاب وسیله سفر در تسهیل میکروشبیه ساز
بهبود قابلیت مدلها در شبیه سازی اثرات نوآوریهای حمل و نقل در الگوی فعالیت خانوارها و انتخاب محل
یتوانند تغییرات اساسی در
 یهای حمل و نقلی و بازسازی اقتصادی م
  از آنجایی که نوآور.سکونت در شیراز است
. واقع بینانه تر باشد، توسعه مدل ممکن است با تجزیه و تحلیل سیاست، فضا و تعامالت خانوار ایجادکند،مکان
یتواند با چارچوب پیشنهاد شده در
  ساختار مدلی جامع تر نیز م،الزم به ذکر است به کمک دادههای جدید و فراوان
یهای حمل و نقلی و
 شهای آتی میتوان به نقش نوآور
  همچنین در پژوه.این تحقیق مورد آزمون قرار گیرد
.همچنین سیاستهای حمل و نقل بر رفتار سفر و الگوهای فعالیتی پرداخت
مقاله حاضر نتایج حاصل از یک مطالعه تجربی بوده و از مطالعات انجام شده در سایر کشورها پشتیبانی و
شهای این
  توسعه پژوه. مطالعه در شرایط ایران و در کالن شهر شیراز است، نو آوری این پژوهش.حمایت میکند
یتواند به تدقیق و تعمیق این حوزه از مطالعات شهری منجر شود و
 چنینی و مطالعه بر روی شهرهای مختلف م
.مبنای برنامهریزی و سیاستگذاری در کشور را فراهم آورد
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Abstract
Isolation of transportation and land use decision making process and consequently
increasing car ownership, increasing travel distance, increasing air pollution and noise
pollution, environmental problems, etc. are essential issues of urban planning in Iran.
Accordingly, the present paper examines integrated transport and land use modeling.
In this regard, the process and evolution of transportation and land use planning and
travel approaches have been studied. In the following, the urbansim framework for
parts of districts 1 and 6 of Shiraz metropolitan is presented as the case study and the
modified urbansim is selected as the case study model of this study. In order to access
the data and information needed for modeling, documents of Iran national population
and housing census of year 1395, Shiraz transportation master plan, GIS maps of
Shiraz detailed plan and also questionnaire are being used. After studying the activity
patterns of households in the study area, modeling of household residential location
choice and Activity-based Household Accessibility is modeled. The quasi-activity
model discussed in this study considers this index in the form of characteristics of the
household activity pattern, including travel mode availability and household
interactions. These indicators are measured at the household level, and the travel chain
and the choice of travel mode play a role in facilitating the micro-simulations.
Keywords: Integration of Transport and Land Use, Urbansim Model, ActivityBased Approach, Activity Patterns
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