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 در خانوارها سوخت مصرف بر شهری فرم موثر عوامل تبیین و بررسی
*نقل و حمل بخش

Explanation of Effective Urban form Factors on Households Fuel Consumption in
Transportation Sector

4، محمد حسین پور 3، سهند لطفی 2، خلیل حاجی پور 1حیدر عباسی

چكیده 

اهش مصرف سوخت هاي فسيلي كليد اصلي تالش براي ارتقاي توسعه پايدار است. بخش حمل و نقل از مهم ترين بخش ك

هاي مصرف كننده سوخت مي باشد. براي كاهش مصرف سوخت در بخش حمل و نقل بايد به تغيير در فرم شهر اقدام 

اكنده شهري، بيشتر احساس مي شود. با فاصله گرفتن از نمود. ضرورت اين امر با افزايش جمعيت شهرها و به تبع آن رشد پر

مي شود. اين امر نه تنها  بيشتر استفاده ساكنين از اتومبيل شخصي ،مركز شهر و نبود سيستم حمل و نقل عمومي مناسب

 دارد. تراكم ترافيكي را به دنبالو  آلودگي صوتيبلكه توليد گازهاي گلخانه اي، موجب افزايش مصرف سوخت مي شود، 

دنبال تبيين نقش عوامل موثر در كاهش مصرف سوخت خانوارها در بخش حمل و نقل است. براي اين تحقيق حاضر به  

امر، تئوري هاي مطرح در زمينه فرم شهري، از جمله شهر فشرده، توسعه نوسنتي و توسعه حمل و نقل عمومي گرا و 

تجزيه و تحليل قرار گرفته است. يافته هاي تخقيق بيانگر آن است مطالعات صورت گرفته در ساير كشورها مورد بررسي و 

اجتماعي خانوارها نيز در ميزان استفاده از اتومبيل و  -كه عالوه بر متغيرهاي كالبدي و فرم شهري، ويژگي هاي اقتصادي

عوامل موثر فرم  مصرف سوخت موثر است. نتيجه اين تحقيق در قالب يک مدل مفهومي پيشنهادي ، كه نشان دهنده نقش

اجتماعي بر مصرف سوخت در بخش حمل و نقل مي باشد ارائه شده است. اين مدل مفهومي مي تواند  -شهري و اقتصادي

هاي تجربي در زمينه مصرف سوخت در مناطق كالنشهري كشور باشد. بستر و زمينه اي براي پژوهش هاي آتي و آزمون

اجتماعي -نقل، فرم شهر، متغيرهاي اقتصادي بخش حمل و مصرف سوخت،  های کلیدی:واژه
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مقدمه. 1

كه كميسيون برانتلند، توجه جهاني را به  1887از سال 

مفهوم توسعه پايدار معطوف كرد، متخصصان و محققان 

زيادي سعي در بكارگيري آن در متن شهرها و كالن شهرها 

كردند. بخش حمل و نقل به عنوان يكي از بخش هاي مساله 

دار براي رسيدن به سياست توسعه پايدار است. اين بخش 

اراي منفذهاي اجتماعي، تكنيكي و اقتصادي زيادي است و د

از اين رو هدف قرار دادن آن به صورت جامع مشكل است

(Goldman and Gorham,2006:262) از بحث هاي بسيار .

مهم براي رسيدن به توسعه پايدار، بحث مصرف سوخت 

است، كه بخش حمل و نقل جزو مهم ترين مصرف كننده 

توجه به اينكه، مصرف سوخت هاي  هاي سوخت است. با

فسيلي از مهم ترين بحث هاي توسعه پايدار است و بخش 

حمل و نقل از مهم ترين مصرف كننده هاي سوخت مي 

باشد و همچنين سوخت سهم بااليي را در سبد هزينه 

خانوارها دارد، مطالعه عوامل موثر بر مصرف سوخت در 

از عوامل موثر  بخش حمل و نقل ضرورتي انكارناپذير است.

بر مصرف سوخت در بخش حمل و نقل، فرم شهر است. 

فرم شهر بر رفتار سفر و در نتيجه آن بر كيفيت آب و هوا 

 Tang andوآلودگي صوتي تاثير مي گذارد)

Wang,2007:1750) فرم شهر و شبكه هاي حمل و نقلي به .

هم وابسته بوده و با تغيير در فرم شهري، شبكه هاي حمل 

. در نتيجه، با (Kelly,1994:31)ي نيز تغيير مي يابندو نقل

دخالت در فرم شهر مي توان تاثير زيادي بر رفتار سفر و 

در نتيجه آن بر كاهش مصرف سوخت در بخش حمل و 

نقل گذاشت. با در نظر گرفتن اين موضوع و براي رسيدن 

به اهداف توسعه پايدار، فرم شهر بايد تغيير كند. در اين 

توسعه فشرده شهرها، حمل و نقل عمومي گرا و راستا، 

توسعه محالت پياده محور ضروري به نظر مي رسد

Barla,2011: 423))  . 

بیان مساله. 2

براي اولين بار، به  2007جمعيت شهرنشين دنيا در سال 

درصد رسيد. بر اساس مطالعات صورت گرفته  00باالي 

توسعه  سهم افزايش جمعيت شهرنشين در كشورهاي كمتر

 Madlener and) يافته بيشتر از كشورهاي توسعه يافته است

Sunak,2011: 46) كشور ايران نيز شهرنشيني سريعي را .

تجربه نموده است، به طوريكه جمعيت شهرنشين كشور از 

 1380درصد در سال  71به  1330درصد در سال  4/31

افزايش يافته است. با افزايش جمعيت شهرنشين، رشد 

ده شهري اتفاق مي افتد و اين امر با وجود اتومبيل پراكن

شخصي تشديد مي شود. در واقع با پذيرش اتومبيل 

شخصي به عنوان وسيله سفر، پراكنده رويي تشديد شده و 

انسجام فضايي شهر از بين مي رود. توسعه هاي حومه اي 

اتفاق افتاده در اثر رشد پراكنده شهر، با وجود مزيت هايي 

حالت آرام و خانه هاي بزرگ، داراي معايب از جمله م

زيادي از جمله افزايش تعداد سفرها با اتومبيل، باال رفتن 

تراكم راه ها، افزايش آلودگي صوتي و آلودگي هوا، 

مصرف باالي سوخت توسط اتومبيل ها و تبديل زمين هاي 

 (.Kanaroglou,2001:24)كشاورزي به زمين شهري است. 

ع كالنشهرهاي ايران و افزايش با توجه به رشد سري

پديده پراكنده رويي و اهميت سوخت در بحث هاي توسعه 

پايدار، ضرورت آشكارسازي و تبيين ارتباط بين فرم شهر و 

مصرف سوخت در بخش حمل و نقل، احساس مي شود. با 

در نظر گرفتن بحث هدفمندي يارانه ها، كه اخيرا در 

احساس مي  كشور مطرح شده، ضرورت امر دو چندان

كه تاكنون در ايران، مطالعه خاصي در اين  شود.  از آنجايي

زمينه صورت نگرفته است، پژوهش حاضر مي تواند به 

عنوان آغازگر اين نوع مطالعات و ايجاد كننده زمينه اي 

براي مطالعات و پژوهش هاي آتي باشد. هدف اصلي اين 

و  مطالعه افزايش سطح آگاهي از ارتباط بين فرم شهر

 مصرف سوخت در بخش حمل و نقل است. 

به منظور دستيابي به هدف مطالعه، ابتدا توسعه پايدار 

و نقش آن در كاهش مصرف سوخت بررسي شده است. 

در ادامه به ايده هاي طراحي شهر پايدار و فرم شهري 

پايدار  و سوابق تجربي در اين زمينه پرداخته شده است. 

اي است كه بيان كننده  برآيند مطالعات، مدل مفهومي

نقش عوامل موثر فرم شهري بر مصرف سوخت در بخش 

حمل و نقل بوده و به عنوان نتيجه گيري و جمع بندي 

مطالعات ارائه شده است.

توسعه پایدار و فرم شهر. 3

شروع بحث توسعه پايدار شهري، بر اين اعتقاد عمومي 

دگي استوار است كه شهري كه ما مي شناسيم و در آن زن

مي كنيم، باعث فشار تخريبي به محيط زيست، گسست 

اجتماعي و عملكرد غير بهينه اقتصادي شده و مديريت آن 

. اولين هشدار براي (Frey, 1999: 34)هزينه بر مي باشد

حفاظت از منابع براي آيندگان، با گزارش كميسيون برانتلند 

صادر شد. بر اساس اين گزارش، توسعه پايدار، تامين 

ازهاي فعلي بدون در خطر انداختن توانايي آيندگان براي ني

تامين نيازهايشان است. نيازهاي فعلي شامل اهداف 
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اقتصادي، اجتماعي و توسعه انساني، سالمتي اكولوژيكي و 

محيطي است. در زمينه زيست محيطي، پايداري به مفهوم 

محدود كردن سرعت استفاده از منابع طبيعي مي 

. اين اخطار با (Goldman and Gorham, 2006: 262)باشد

در بروكسل ادامه  "1بيانيه سبز در محيط شهري"انتشار 

يافت. همچنين در كنفرانس ريو، اين توافق حاصل شد كه 

شاخص هاي توسعه پايدار نياز به توسعه سيتم يكپارچه 

بر اين اساس يک  (.Frey, 1999: 34)محيط و توسعه دارند

ه در آن ابعاد اقتصادي، اجتماعي و شهر پايدار جايي است ك

زيست محيطي در ارتباط باهم در نظر گرفته مي شوند. 

اين برهم كنش بايد داراي خروجي هاي مثبتي همچون 

دسترسي پذيري، سالمتي و تسهيالت اجتماعي باشد. در واقع 

توسعه پايدار شهري به دنبال كاهش استفاده از منابع طبيعي 

ده و هدف آن افزايش قابليت و مواد زائد در شهر بو

 (.Henricus, 2005)زندگي است

روندهاي فعلي در گسترش وابستگي به اتومبيل، به 

چالشي اساسي براي رسيدن به توسعه پايدار تبديل شده 

است. در نتيجه اين وابستگي، اتفاقات زير براي شهرها دور 

 :(Banister, 2005: 15-16)از انتظار نيست

هوا و تاثير آن بر سالمتي و تخريب افزايش آلودگي  -

 محيط زيست

 رشد تراكم ترافيكي در مناطق شهري -

 كاهش ايمني راه ها -

 از بين رفتن چشم انداز و منظر شهرها -

كاهش دسترسي پذيري عابرين پياده و دوچرخه  -

سواران، در نتيجه استفاده از فضا براي تسهيالت 

 ترافيكي

مصرف بيش از حد  گرم شدن كره زمين در نتيجه -

 سوخت هاي فسيلي

تمركز زدايي از شهرها در نتيجه اتكا به خودرو و  -

افزايش طول سفرها و ايجاد الگوي پراكنده رويي در 

 .نتيجه آن

در واقع فرم شهر و وابستگي به اتومبيل و رفتار سفر 

روابط متقابل با يكديگر داشته و هرگونه تغيير در فرم شهر، 

در نتيجه آن وابستگي به اتومبيل تاثير مي بر رفتار سفر و 

گذارد. از اين رو براي رسيدن به اهداف توسعه پايدار، بايد 

فرم شهري تغيير يابد تا در نتيجه آن مصرف سوخت و 

انرژي كاهش يابد. با تغيير در فرم شهر، سهم سفرهاي غير 

وابسته به اتومبيل در مناطق شهري افزايش مي يابد، كه اين 

ز مناظر مختلف محيطي، سالمتي و منابع طبيعي امر ا

مطلوب است. اين ها در حالي است كه دوچرخه سواري و 

پياده روي، سهم بسيار كمي را در سفرهاي شهري دارا 

 .(Lovelance, 2011: 2077)هستند

 فرم شهری پایدار و مصرف سوخت. 4

بر اساس مطالعات تاريخي، برنامه ريزي پاسخ هاي 

مورد اينكه چگونه محيط ساخته شده خود و  معتبري را در

در نتيجه آن اجتماع خود را شكل دهيم، فراهم كرده است. 

، جامعه اعتماد خود را نسبت به 1890با وجود اين، در دهه 

برنامه ريزان از دست داد. اما اين وضعيت زياد طول نكشيد 

و با كميسيون برانتلند نوعي خوش بيني نسبت به برنامه 

. از سواالت مطرح (Breheny, 1996: 16)ديد آمدريزي پ

شده براي برنامه ريزان، پس از كميسيون برانتلند اين بود 

كه كدام يک از فرم هاي شهري به حفاظت حداكثر از 

محيط زيست منجر مي شود؟ و يا اينكه فرم شهري پايدار 

كدام است؟ با در نظر گرفتن فرم شهري پايدار، سه سوال 

اول اينكه آيا بين فرم شهري و توسعه  مطرح مي شود.

پايدار ارتباط وجود دارد؟، دوم اينكه اگر چنين ارتباطي 

وجود دارد، فرم شهري پايدار كدام است؟ و باالخره اينكه 

 Holden and)فرم شهري پايدار چگونه به وجود مي آيد؟

Norland, 2005: 2148) . 

صرف در فرم شهري پايدار، اغلب بحث ها مربوط به م

سوخت است. اينكه آيا با عوض كردن فرم شهري، تعداد و 

طول سفرها كم شده و مصرف انرژي كاهش مي يابد؟ بين 

برنامه ريزان هميشه اين بحث وجود دارد كه كداميک از 

ويژگي هاي كاربري زمين وفرم شهري، بيشتر منجر به 

توسعه پايدار اجتماع مي شود؟ در اين زمينه دو تئوري 

وعدم تمركز  2مغاير هم وجود دارد: شهر فشردهعمده و 

 .3متمركز

 . شهر فشرده4-1

مهم ترين اصل در تئوري شهر فشرده، توسعه متراكم 

در نزديكي و يا هسته مركزي شهر با اختالطي از مسكن، 

مراكز كار و مراكز فروش است. در اين تئوري، توسعه 

مسكن متمركز و متراكم اتفاق مي افتد و مسكن چند 

 :Holden and Norland, 2005)خانواري توسعه مي يابد

. بسياري از محققان در مورد فرصت هاي شهر (2148

فشرده براي كاهش مصرف سوخت در بخش حمل و نقل 

صحبت كرده اند. ايده فرم شهري فشرده مي تواند در 

سطوح مختلف از توسعه درون شهري گرفته تا سكونت گاه 

در انگلستان و 4تا شهريهاي جديد، مانند ايده روس

در آمريكا، اجرا شود. تمركز اصلي اين نوع 0نوشهرسازي

فرم شهري بر تغيير رفتار سفر، كارايي منابع، برابري 
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اجتماعي، دسترسي پذيري و سرزندگي اقتصادي 

. از نظر حاميان فرم (Rafeq Jabareen, 2006: 46)است

ظر شهري فشرده، برخي از مزاياي اين نوع فرم از منا

 انرژي، محيطي و اجتماعي عبارتند از:

 حفاظت از زمين هاي برون شهري -

وابستگي كمتر به اتومبيل، مصرف كمتر سوخت در  -

 بخش حمل و نقل و تشويق به حمل و نقل عمومي

فرصت بيشتر براي پياده روي، تشويق به زندگي  -

اجتماعي و نظارت بهتر و در نتيجه آن افزايش امنيت 

 (Chen and Jia, 2008: 29)عمومي

ايجاد روابط اجتماعي باال، در نتيجه افزايش تراكم  -

 (Kaji, 2007: 7)جمعيتي

، كه نياز به اتومبيل را 9حمل و نقل عمومي خودبسنده -

 براي كارهاي روزانه كاهش مي دهد.

كاهش آلودگي هوا و مرگ و مير و جراحات ناشي از  -

ي و كاهش ترافيک، كه در نتيجه حمل و نقل عموم

 حجم ترافيک وسايل نقليه اتفاق مي افتد.

سرزندگي و كاهش فاصله ها به دليل اختالط كاربري  -

 و تراكم باالي جمعيتي

كاهش هزينه هاي ناشي از گرم شدن كره زمين، در  -

نتيجه فرم شهري متراكم، به همراه مصرف كمتر 

 سوخت و توليد كمتر آلودگي.

در مورد شهر فشرده  مهم ترين قضاوتي كه مي توان

كرد، كاهش نياز به الگوهاي با مصرف بيشتر انرژي و پايين 

 .(Frey, 1999: 36)آمدن گرماي كره زمين است

همچنين شهر فشرده، به دليل ايجاد مكان هاي شلوغ، 

راحت، جذاب، كارايي انرژي و حمايت از حمل و نقل 

. ساكنين مفيد مي باشد 7عمومي، در افزايش كيفيت زندگي

در اين راستا مي توان شاخص هاي كيفيت زندگي را كه به 

فشردگي مربوط مي باشند را به اين صورت نام برد: 

دسترسي پذيري به خدمات، كاهش نياز به سفر، سالمتي و 

روابط اجتماعي. بر اين اساس با توسعه فشرده شهري و 

ايجاد فضاهاي پياده و دوچرخه محور و حمل و نقل عمومي 

اخص هاي كيفيت زندگي قابل دستيابي خواهند كارا، ش

 .(Masnavi, 2000: 65)بود

 . عدم تمرکز متمرکز4-2

بسياري از مخالفان شهر فشرده از مفهوم عدم تمركز 

متمركز حمايت مي كنند. در اين الگو به جاي تک مركزي 

بودن شهر فشرده، مراكز مختلفي در مناطق شهري يا 

ر آن ها براي دستيابي به فرم روستاها ايجاد مي شود. از نظ

 شهري پايدار:

 اهداف شهر فشرده، غير واقعي و نامطلوب است. -

حمل و نقل عمومي بايد بين شهرها بهبود و گسترش  -

 يابد.

فعاليت هاي انساني بايد در اطراف گره هاي حمل و  -

 نقل عمومي توسعه يابند.

گسترش فضاهاي سبز بايد در شهر و منطقه ارتقا  -

 .(Frey, 1999: 39)بديا

در اين فرم شهري، در مقايسه با فرم شهري فشرده، 

وابستگي به اتومبيل شخصي بيشتر بوده و به تبع آن مصرف 

 سوخت باالتر است.

همان طور كه در باال بدان اشاره شد، هر كدام از دو 

نظريه، راهكارهايي را در ارتباط با فرم شهر ارائه داده اند. 

راهكارها در زمينه افزايش كارايي مصرف  هر كدام از اين

سوخت، زماني موفق خواهند بود كه حمل و نقل عمومي 

 :Alford and Whiteman, 2009)مناسبي وجود داشته باشد

19.) 

ایده های طراحی مرتبط با کاهش مصرف . 5

 سوخت در بخش حمل و نقل

گسترش ايده محالت پياده محور، كه بر كاهش استفاده 

ل و كاهش مصرف سوخت تاثير گذار است، به از اتومبي

آغاز حرفه برنامه ريزي بر مي گردد. از منظر مصرف 

سوخت در بخش حمل و نقل، مدل باغشهري ابنزر هاوارد 

در  8و مدل واحد همسايگي كلرنس پري 18در اواخر قرن 

، ذاتا به دنبال سبک زندگي اجتماع محور و ايجاد 1828سال 

در نتيجه مصرف سوخت كمتر در  دسترسي پياده مناسب و

. پس از جنگ جهاني دوم، (Jiang, 2010: 27)سفرها بوده اند

توسعه حومه اي، با تراكم كم و اتومبيل محور، الگوي رشد 

 :Zegras, 2005)شهري را در اياالت متحده در اختيار گرفت

. در مقابله با اين الگوي رشد و كاهش اثرات منفي ناشي (87

اع و محيط زيست، برخي ايده هاي طراحي از آن بر اجتم

مطرح شد. در اين زمينه شايد ايده نوشهرسازي، مهم 

ترين ايده برنامه ريزي باشد كه از طرف كساني همچون 

 1880-1880در دوره 10و آندره دواني8پيتر كلتورپ

مطرح شد. ويزگي هاي اين ايده، تراكم متوسط، اختالط 

و پياده محور، تشويق به كاربري، طراحي با مقياس انساني 

پياده روي و عدم استفاده از اتومبيل دانست. دليل عمده 

پيدايش نو شهرسازي، پاسخ به مشكالت ناشي از پراكنده 

رويي است. از اين مشكالت مي توان به افزايش تراكم 

ترافيكي، كاهش فضاي باز، از بين رفتن مزارع و محيط 
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 Sivamand)زيست و مسايل اجتماعي اشاره كرد

Karuppannan, 2009: 6). 

، مدل جامع ديگري است 11واحدهاي همسايگي نوسنتي

كه ويژگي هاي مشابه با نوشهرسازي دارد. از جمله ويژگي 

هاي ان مي توان به شبكه معابر شطرنجي، تراكم باالي 

مسكوني در اطراف خرده فروشي ها، مراكز تفريحي و 

يستم حمل و نقل كاربري هاي اداري، دسترسي مناسب به س

و واحدهاي همسايگي پياده محور اشاره نمود. برنامه ريزان 

مي تواند  TNDمعتقدند كه واحدهاي همسايگي نوسنتي يا 

به سفرهاي كوتاه، جريان ترافيكي بهتر و كاهش وسايل 

نقليه شخصي منجر شود. در نتيجه اين امر، مصرف سوخت 

 .(Jiang, 2010: 28)در بخش حمل و نقل كاهش مي يابد

 TND( در مقابل TOD)12توسعه حمل و نقل عمومي گرا

و نوشهرسازي، بر تراكم باال ، اولويت عابرين پياده با 

دسترسي راحت و مناسب به ايستگاه هاي حمل و نقل 

عمومي تاكيد دارد. اين الگو با فراهم آوردن دسترسي 

راحت و ايمن به حمل و نقل عمومي، مي تواند موجب 

سوخت در بخش حمل و نقل  كاهش مصرف

 :California Department Of Transportation, 2005)شود

اين الگو بر اختالط كاربري در اطراف ايستگاه هاي حمل و . (5

نقل عمومي تاكيد دارد و موجب تشويق مردم به زندگي 

 :Rafeq Jabareen, 2006)در اطراف اين ايستگاه ها مي شود

27) . 

مقايسه ايده هاي طراحي پس از  به ،1در جدول شماره

جنگ جهاني دوم پرداخته شده است. بر اساس اين جدول، 

هر سه ايده به تراكم باال، اختالط كاربري و قرارگيري در 

نزديكي خدمات و حمل و نقل و پياده محور بودن مشترک 

هستند. توسعه محالت با الگوهاي مذكور مي تواند در 

ده از اتومبيل شخصي و كاهش تقاضاي سفر، كاهش استفا

در نتيجه آن كاهش مصرف سوخت در بخش حمل و نقل 

 موثر واقع شود.

 
 ايده هاي طراحي و اصول حاكم بر آنها پس از جنگ جهاني دوم)ماخذ: نگارندگان(. 1جدول

بررسی سوابق تجربی در زمینه فرم شهر . 6
 و ایده های طراحی

رهاي در دهه هاي گذشته، مطالعات زيادي در كشو

توسعه يافته، در زمينه ارتباط بين محيط ساخته شده و 

رفتار سفر و مصرف انرژي انجام گرفته است. برخي از اين 

مطالعات، به طور مستقيم ارتباط بين خصوصيات فرم شهري 

و مصرف سوخت را مورد بررسي قرار داده اند. برخي 

ديگر به بررسي رفتار سفر و خصوصيات فرم شهري 

ند. در اين قسمت از تحقيق به برخي از آن ها پرداخته ا

 اشاره مي شود:

. مطالعات مربوط به ارتباط بین خصوصیات 6-1

 فرم شهری و مصرف سوخت

مطالعات و پژوهش هاي متعددي به طور مستقيم، 

ارتباط بين فرم شهر و مصرف سوخت و انتشار آلودگي در 

اين بخش حمل و نقل را مورد بررسي قرار داده اند. در 

مطالعات تاثير عوامل مختلف فرم شهري و عوامل 

اجتماعي بر مصرف سوخت و انتشار آلودگي در  -اقتصادي

بخش حمل و نقل بررسي شده است. در زير به برخي از 

 اين مطالعات اشاره مي شود:

(، كه به بررسي تاثير تراكم جمعيتي، 2011)13كينگ سو 

سوخت خانوارها شبكه راه ها و تراكم ساختماني بر مصرف 

منطقه شهري امريكا پرداخته، به اين نتيجه رسيده  00در 

كه افراد ساكن در تراكم جمعيتي باال و يا نزديک ايستگاه 

هاي حمل و نقل عمومي، مصرف سوخت كمتري دارند. 

همچنين با افزايش تعداد راه ها، تعداد سفرها افزايش يافته 

 و مصرف سوخت باال مي رود. 

(، كه به بررسي تاثير 2011)14ماريگودر مطالعه 

پراكنده رويي شهري بر مصرف سوخت در منطقه والون 

در جنوب بلژيک پرداخته است، بيانگر اين است كه مناطق 

واقع در داخل شهر و برخوردار از اختالط و تنوع كاربري 

مناسب و با فاصله كم از محل كار يا مدرسه، مصرف 
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اكنده شهري و حومه ها سوخت كمتري نسبت به مناطق پر

 دارند.

(، كه تاثير توسعه فشرده را 2008)10اوينگ و همكاران

بر سفر وسايل نقليه، مصرف سوخت و انتشار آلودگي 

مورد مطالعه قرار داده اند، به اين نتيجه رسيده اند كه 

متغيرهاي تراكم جمعيتي، تراكم مراكز اشتغال، اختالط 

مراكز كار به وسيله كاربري، نفوذ پذيري، دسترسي به 

حمل و نقل عمومي، فاصله تا مركز شهر و فاصله تا حمل و 

نقل عمومي، ارتباط معناداري با استفاده از وسايل نقليه و به 

 تبع آن مصرف سوخت و انتشار آلودگي دارد.

(، كه تاثير متغيرهاي 2011فيليپ بارال و همكاران )

بر انتشار  اجتماعي و محيط هاي ساخته شده را -اقتصادي

گازهاي گلخانه اي را مورد مطالعه قرار داده اند، به اين 

اجتماعي خانوارها  -نتيجه رسيده اند كه متغيرهاي اقتصادي

از جمله وضعيت شغلي، گروه سني، بعد خانوار، گروه 

درآمدي و وضعيت تحصيلي تاثير مستقيم بر مصرف 

سوخت و توليد آلودگي دارند. در مورد محيط ساخته 

ده، خانوارهاي ساكن در مناطق با تراكم باال)مركز شهر(، ش

مصرف سوخت و انتشار آلودگي كمتري نسبت به ساكنين 

 حومه ها دارند.

(، كه 2008)19 بر اساس مطالعه پرناما و همكاران 

بررسي الگوي مصرف سوخت خانوارها در فرم هاي شهري 

مختلف در شهر بندانگ اندونزي پرداخته اند، مصرف 

خت در محالت نزديک به مركز شهر و در مناطق با سو

كاربري هاي مختلط، پايين تر از حومه هاي برنامه ريزي 

نشده است. بر اساس اين مطالعه، براي كاهش مصرف 

سوخت، بايد از توسعه هاي حومه اي جلوگيري و وسايل 

حمل و نقل عمومي توسعه يابد.

وخت و انتشار آلودگي )ماخذ: نگارندگان(. مطالعات  تجربي مربوط به مصرف س2جدول

، عوامل فرم شهري از جمله با توجه به جدول فوق

تراكم باال، نزديكي به حمل و نقل عمومي، اختالط كاربري و 

نزديكي به مركز شهر، به طور مستقيم بر كاهش مصرف 

ار آلودگي در بخش حمل و نقل تاثير مي سوخت و انتش

 -گذارند. در برخي مطالعات نيز به نقش عوامل اقتصادي

اجتماعي بر كاهش مصرف سوخت اشاره شده است. 

. مطالعات مربوط به ارتباط بین خصوصیات 6-2

 فرم شهری و رفتار سفر

در برخي از مطالعات و پژوهش ها، ارتباط بين فرم 

بررسي قرار گرفته است.  در اين  شهر و رفتار سفر مورد

 -مطالعات تاثير عوامل فرم شهري و عوامل اقتصادي

اجتماعي بر رفتار سفر و در نتيجه آن كاهش مصرف 

سوخت بررسي شده است. در واقع در اين مطالعات به 

طور غير مستقيم به بحث كاهش مصرف سوخت پرداخته 

اره مي شده است. در زير به تعدادي از اين مطالعات اش

 شود:

(، كه به بررسي تاثير الگوي 2002)17بگلي و مختاريان

محله مسكوني در سن  0محله مسكوني بر رفتار سفر در 

فرانسيسكو پرداخته اند، به اين نتيجه رسيده اند كه چيدمان 

فضايي يک محله مسكوني، رفتار سفر را بر ساكنين تحميل 

ز شهر ساكن در مرك انمي كند. بر اين اساس شهروند

ممكن است به پياده روي و دوچرخه سواري عالقه مند 

باشند، ولي ساكنين حومه مجبور به رانندگي هستند. در 

نتيجه ساكنين حومه ها مصرف سوخت بيشتري نسبت به 

ساكنين مركز شهر دارند.

( در زمينه اثرات 2008)18نتايج حاصل از مطالعه اوزبيل 

ز حمل و نقل عمومي، فرم شهر بر پياده روي و استفاده ا

بيانگر وجود ارتباط بين تراكم و پياده روي، اختالط كاربري 
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و شبكه دسترسي مناسب به صورت پياده محور و رفتار 

سفر است. همچنين تراكم باال در ايستگاه ها، اختالط كاربري 

و شبكه دسترسي مناسب، موجب تغيير در رفتار 

وخت نيز سفركنندگان مي شود. در اين حالت مصرف س

 تحت تاثير قرار مي گيرد. 

(، كه به بررسي تاثير 2007) 18مطالعه وانس و هدل

فرم شهر بر سفر با اتومبيل پرداخته اند، بيانگر اين است كه 

تراكم فعاليت و نزديكي به ايستگاه هاي حمل و نقل عمومي، 

تاثير زيادي بر كاهش استفاده از اتومبيل شخصي دارند. با 

فعاليتي در محالت و كاهش فاصله از ايستگاه  افزايش تراكم

هاي حمل و نقل عمومي، استفاده از اتومبيل كاهش و در 

نتيجه مصرف سوخت كمتر مي شود.

(، در زمينه تاثير محل 2010) 20مطالعه پيتر ناس 

سكونت بر رفتار در شهر هانگژوي چين نشان مي دهد كه، 

مايل به مسافت سفر با افزايش فاصله از مركز شهر ت

اجتماعي از  -افزايش دارد. همچنين متغيرهاي اقتصادي

جمله جنسيت، تعداد فرزندان، تعداد شاغلين و دانش 

آموزان در هر خانوار، درآمد خانوار و تعداد اتومبيل در 

مالكيت هر خانوار بر رفتار سفر تاثير گذار است. بر اساس 

ش از اين مطالعه ميزان مصرف سوخت ساكنين در فاصله بي

برابر ميزان مصرف افرادي  4كيلومتري مركز شهر،  10

 است كه در نزديكي مركز شهر زندگي مي كنند. 

(، اثر توسعه نوسنتي بر 2000) 21خطاک و رودريگز 

رفتار سفر را در برخي از شهر هاي امريكايي مورد مطالعه 

قرار داده اند. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد كه 

اي ساكن در محالت با توسعه نوسنتي، مسافت خانواره

كمتري را با اتومبيل طي مي كنند و بيشتر به پياده روي مي 

پردازند. دليل اين امر تراكم باال و اختالط كاربري در اين 

نوع توسعه است. همچنين ايستگاه هاي حكل و نقل عمومي 

در اين توسعه ها، به استفاده كمتر از اتومبيل شخصي 

مي كنند.تشويق 

عوامل فرم شهري از جمله  ،3با توجه به جدول شماره 

تراكم باال، اختالط كاربري، نزديكي به مركز شهر و نزديكي 

 -به حمل و نقل عمومي و همچنين عوامل اقتصادي

اجتماعي بر رفتار سفر تاثير مي گذارند. با تغيير در رفتار 

ل سفر مصرف سوخت و انتشار آلودگي در بخش حمل و نق

نيز كاهش مي يابد. 

 . مطالعات  تجربي مربوط به رفتار سفر )ماخذ: نگارندگان(3جدول

عوامل موثر فرم شهری بر کاهش مصرف سوخت در بخش حمل و نقل. 7

كاهش مصرف سوخت هاي فسيلي كليد اصلي تالش 

كه در گزارش كميسيون  براي ارتقاي توسعه پايدار است،

. بخش حمل و (WCED, 1987)ه استبرانتلند بدان اشاره شد

نقل يكي از مهم ترين مصرف كننده هاي سوخت و پخش 

كننده هاي گازهاي گلخانه اي و ديگر آلودگي 

.از اينرو براي (Morchain and Fredrizzi, 2011: 5)هاست

ارتقاي توسعه پايدار، بايد به دنبال راهكارهايي براي كاهش 

مل فرم شهري كه مصرف سوخت در اين بخش بود. از عوا

در كاهش مصرف سوخت موثرند مي توان به فشردگي، 

تراكم، اختالط كاربري، تنوع، نفوذ پذيري، فاصله از مركز 

شهر، فاصله از حمل و نقل عمومي و . . . اشاره كرد، كه به 

برخي از آن ها پرداخته مي شود.
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 فشردگی. 7-1

به فشردگي  براي بسياري از محققان و برنامه ريزان،

عنوان يک تيپولوژي بسيار مهم براي دستيابي به پايداري 

 است. 

موارد زير را مي توان در مورد بحث فشردگي مطرح 

 نمود:

شامل ارتباطات  موجب ارتقاي كيفيت زندگي، الف(

اجتماعي و دسترسي به سرويس ها و خدمات مورد 

 نياز، مي شود.

صرف با باال بردن تراكم ساختماني، موجب كاهش م ب(

 انرژي مي شود.

موجببب كبباهش انتشببار گازهبباي گلخانببه اي، در      ج(

اثببر كبباهش تعببداد و مسببافت سببفرها، مببي شببود                     

(Rafeq Jabareen, 2006: 39-40).

 تراکم. 7-2

تببراكم ببباالي جمعيتببي در مقابببل الگوهبباي پراكنببده     

توسببعه، موجببب مسببافت هبباي كوتبباه بببين محببل اقامببت،  

شببود. در شببهرهاي بببا تببراكم ببباالي  كببار و خببدمات مببي 

حركبت هباي تكبرار شبونده زيباد ببوده و فاصبله جمعيتي،

تببا ايسببتگاه هبباي حمببل و نقببل عمببومي كمتببر اسببت.  

همچنببين فواصببل بببين فعاليببت هببا كوتبباه بببوده و سببهم    

دوچرخببه سببواري و پيبباده روي در رسببيدن بببه مقاصببد    

 تببراكم ببباالي سببكونتي)يا  (.Naess, 2003: 159)ببباال اسببت

جمعيتببي(، بببه عنببوان يكببي از عوامببل مهببم كبباربري زمببين 

اسببت كببه بببا كبباهش مسببافت هبباي سببفر و افببزايش       

اسببتفاده از حمببل و نقببل عمببومي و وسببايل غيببر موتببوري، 

 ,.Travisi et al)رفتبار سبفر را تحبت تباثير قبرار مبي دهبد       

2010: 385.) 

( Karathodarou and Graham, 2008: 3و مصرف سوخت توسط اتومبيل شخصي)ماخذ::  ارتباط بين تراكم شهري 1 نگاره

 ، در تراكم هاي پايين شهري،1شماره  نگارهبا توجه به 

ميزان استفاده از اتومبيل شخصي باال بوده و در نتيجه 

 ,Karathodarou and Graham)مصرف سوخت باال است

2008: 3 .)

 اختالط کاربری. 7-3

نياز به سفر، از بحث هاي مهم در دستيابي به  كاهش

كه اختالط كاربري نقش مهمي در فرم شهري پايدار است،

دستيابي به آن دارد. اختالط كاربري با نزديک كردن 

تسهيالت فراغتي، خريد و كار موجب كاهش استفاده از 

خريد و سفرهاي فراغتي مي شود.  اتومبيل براي جابجايي،

ي بسياري از سرويس ها و خدمات در فاصله با اختالط كاربر

اي منطقي از هم قرار گرفته و به پياده روي و دوچرخه 

در  .(Rafeq Jabareen, 2006: 41)سواري تشويق مي كنند

آمريكاي شمالي و بسياري از كشورهاي توسعه يافته، 

تراكم باال در تركيب با اختالط  دومين سياست برنامه ريزي،

ل اين سياست گذاري، تغيير وسيله سفر از كاربري است. دلي

اتومبيل شخصي به حمل و نقل عمومي و پياده روي و 

 (.Cervero, 1996: 371)دوچرخه سواري است

 تنوع. 7-4

گونه  توسعه متنوع مشتمل بر اختالطي از كاربري زمين،

هاي ساختمان و مسكن و سبک هاي معماري است. اگر 

جذاب نبوده و مسكن براي فرم شهر  توسعه متنوع نباشد،

گروه هاي مختلف درآمدي وجود نخواهد داشت. در 

نتيجه فاصله محل و كار افزايش يافته و افراد براي رسيدن 

به محل كار مجبور به رانندگي مي شوند. با افزايش 
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استفاده از اتومبيل شخصي براي سفر، آلودگي هوا و تراكم 

.(Wheeler, 2002: 113)ترافيكي زياد مي شود

 در22مطلوبیت بر مبتنی های تئوری. 8

  سوخت مصرف و سفر تقاضای

اغلب مطالعات موجود به بررسي ارتباط مستقيم بين 

فرم شهر و مصرف سوخت و يا ارتباط بين فرم شهر و 

انتخاب نوع وسيله سفر و الگوهاي سفر پرداخته اند. 

مطالعات كمتري وجود دارد كه به بررسي اثرات غير 

فرم شهر بر رفتارهاي سفر پرداخته باشند. در مستقيم 

برخي از اين مطالعات سخن از تئوري تقاضاي سفر به ميان 

آمده است. بر اساس اين تئوري، متغيرهايي از جمله انتخاب 

وسيله سفر، انتخاب نوع سفر و ميانگين سرعت سفر، 

متغيرهاي مياني هستند كه ارتباط بين محيط ساخته شده و 

. (Liu and Shen, 2011: 347)را كاناليزه مي كنندرفتار سفر 

پايه و اساس تئوريكي تقاضاي سفر مي تواند در اين نكته 

جستجو شود كه اغلب سفرها از نياز افراد و خانوارها به 

شركت در فعاليت ها نشات مي گيرد و معموال در يک مكان 

اتفاق نمي افتد. همچنين شركت در فعاليت ها داراي هزينه 

و فايده هايي است. اينجاست كه تئوري مبتني بر  ها

مطلوبيت سفر مطرح مي شود.

از نظر تئوري هاي مبتني بر مطلوبيت در تقاضاي سفر، 

افراد به فكر انتخاب هايي هستند كه مطلوبيت آنها را در 

شركت در يک فعاليت به حداكثر برساند. اين مطلوبيت، 

سيدن به مكان فعاليت توازن بين هزينه ها و فعاليت ها در ر

ها است. براي مثال در انتخاب مقصد خريد، قسمت مثبت 

مطلوبيت مربوط به جذابيت محل خريد)چه از نظر انتخاب 

و چه از نظر كيفيت( و قسمت غير مطلوب آن مربوط به 

هزينه رسيدن به آنجاست. از اين رو ممكن است افراد، 

مسافت  براي به حداكثر رساندن مطلوبيت حاضر باشند

زيادي را براي رسيدن به كيفيت باالتر ، انتخاب بهتر و يا 

محصوالت با قيمت كمتر طي كنند.

در واقع افراد الگوي سفري را انتخاب مي كنند كه 

باالترين مطلوبيت را از نظر زمان سفر، هزينه سفر و ساير 

عوامل موثر داشته باشد. البته خصوصيات سفر كنندگان ) 

سن و . . .(، انتخاب آنها را تحت تاثير قرار مي مانند درآمد، 

دهد. افراد تالش دارند بين هزينه و مطلوبيت توازن ايجاد 

كنند. در اين راستا تالش بر حداقل كردن هزينه هاي سفر 

 :Matt, 2009).نيست، بلكه حداكثر كردن مطلوبيت است

در واقع عالوه بر متغير هاي فرم شهري، بايد مطلوبيت  (34

ر باال رود. در صورت ايجاد مطلوبيت در فواصل نزديک سف

تر، ميزان سفرها كاهش يافته و در نتيجه مصرف سوخت 

 كمتر مي شود.

تیجه گیرین

كه در گزارش كميسيون برانتلند  كاهش مصرف سوخت هاي فسيلي كليد اصلي تالش براي ارتقاي توسعه پايدار است،

از مهم ترين مصرف كننده هاي سوخت مي باشد. از اين رو مهم ترين دليل تدوين . بخش حمل و نقل بدان اشاره شده است

اين مقاله كاهش اثرات منفي سيستم هاي حمل و نقلي بر مصرف سوخت بوده است. در مقاله حاضر به بررسي تاثير عوامل 

د ارتباط بين عوامل فرم فرم شهري بر مصرف سوخت در بخش حمل و نقل پرداخته شد. برآيند مطالعات نشان دهنده وجو

شهري و مصرف سوخت در بخش حمل و نقل است. از اين عوامل مي توان به تراكم، تنوع، اختالط كاربري، فشردگي، فاصله 

 از مركز شهر، موقعيت محل سكونت، موقعيت محل كار و فعاليت و .... اشاره نمود. 

ماعي خانوارها نيز بر مصرف سوخت در بخش حمل و نقل اجت -عالوه بر عوامل كالبدي و فرم شهر، خصوصيات اقتصادي

اجتماعي مي توان به بعد خانوار، تعداد فرزندان، گروه سني، سطح تحصيالت،  -تاثير گذار است. از خصوصيات اقتصادي

مچنين اجتماعي خانوارها بر يكديگر و ه -وضعيت شغلي، درآمد و . . .  اشاره نمود. عوامل فرم شهري و خصوصيات اقتصادي

اجتماعي، مطلوبيت سفر را تحت تاثير قرار مي دهند، كه  –مالكيت خودرو اثر گذار هستند. فرم شهر و خصوصيات اقتصادي 

 اين امر الگوي سفر را تحت تاثير قرار داده و مصرف سوخت در بخش حمل و نقل را متاثر مي سازد. 

:يش داده مي شود، نشان دهنده نتايج تحقيق حاضر استنما 2شماره  نگاره بر اين اساس مدل مفهومي تحقيق، كه در
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( نگارندگان)ماخذ:عام تحقيق جهت انجام تحقيقات تجربي مرتبط با موضوعچارچوب مفهومي :  2 نگاره

اجتماعي بر مصرف سوخت در بخش حمل و  –با توجه به مدل مفهومي پيشنهادي، عوامل متعدد فرم شهري و اقتصادي 

هستند. هر كدام از اين عوامل به تنهايي مي تواند به عنوان موضوعي براي پژوهش باشند. عالوه بر اين نقل تاثير گذار 

عوامل، مطلوبيت سفر نيز بر رفتار سفر و در نتيجه آن بر مصرف سوخت در بخش حمل و نقل تاثير مي گذارد. در واقع 

از نظر زمان سفر، هزينه سفر و ساير عوامل موثر داشته افراد الگوي سفري را انتخاب مي كنند كه باالترين مطلوبيت را 

باشد. بر اين اساس، عالوه بر متغير هاي فرم شهري، بايد مطلوبيت سفر باال رود. در صورت ايجاد مطلوبيت در فواصل 

نزديک تر، ميزان سفرها كاهش يافته و در نتيجه مصرف سوخت كمتر مي شود.

ها نوشت پی

1.   Green paper on the urban environment
2. Compact city
3. Decentralization Concentration
4. Urban village
5. New urbanism
6. Affordable public transportation
7. Quality of life
8. Clarrence Perry
9.  Petter Calthorp
10. Andres Dueny
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11. Traditional neighborhood development
12. Transit oriented development
13. Su, Q
14. Marique,A
15. Ewing,R., &Nelson,A., &Bartholomew,K
16. Permana , A.S, & Perera, R., & Kumar, S
17. Bagley,M., &Mokhtarian,P
18. Ozbil,A
19. Vance, c. & Hedel, R
20. Naess, P
21. Khattak, A.J.& Rodriguez, D
22. Utility based theories
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