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تحلیل رابطه کاربری زمین و رفتارسفر در سطح
محالت شهرتهران*
نمونه مورد مطالعه :محله منیریه ،کوی بیمه و کوی گلستان
اسفندیار زبردست ،1الناز باقرنژاد
 1استاد دانشکده شهرسازی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 2پژوهشگر دکتری شهرسازی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،94/12/18 :تاریخ پذیرش نهایی)95/9/3 :
**2

چکیده
باالبــودن فراوانــی مد ســفر اتومبیل شــخصی و افزایش روزافــزون ترافیک در پایتخت ایران ،مشــکالتی
است که کالنشهر تهران با آن مواجه است .مقاله حاضر با هدف یافتن شاخصهای کاربری زمین موثر
جهت کاهش فراوانی سفر با اتومبیل شخصی و افزایش فراوانی دیگر مدهای سفر (پیاده و حمل ونقل
عمومــی) ،در پی پاســخ به دو ســوال اســت :آیا تفاوت در الگوی توســعهای محــات ،موجب تفاوت در
رفتارسفر میشود ،آیا شاخصهای گونا گون کاربری زمین ،با مد نظر قراردادن تفاوتهای جمعیتی-
اقتصــادی ،ترجیحــات و نگرشهای ســفر بر رفتارســفر تاثیــر میگذارند؟ مقاله حاضر بــا روش تحلیلی و
ا کتشــافی ،با اســتفاده از تحلیل عاملی و با تدوین چهار مدل و تحلیل رگرســیونی ،تاثیرات معیارهای
مطروحه را بر فراوانی ســفر به تفکیک مدهای ســفر ،مورد ســنجش قرار داده اســت .نتایج حا کی از آن
است که رفتارسفر و عوامل موثر بر آن در محالت گونا گون ،متفاوت است .از سوی دیگر ،با وجود آنکه
شــاخصهای تعداد اتومبیل شــخصی (شاخص جمعیتی -اقتصادی) و وابستگی به اتومبیل شخصی
(شــاخص نگرشها و عادات ســفر) ،بر رفتارســفر تاثیر به سزایی داشتند ،شــاخصهای کاربری زمین از
قبیل عوامل دسترســی به سیســتم حملونقل عمومی ،تنوع کاربریها و قابلیت دسترسی به مقاصد
غیرکاری بر رفتارسفر نیز تاثیرگذار بودند.

واژههای کلیدی
كاربری زمین ،رفتارسفر ،الگوهای توسعه ،تحلیل عاملی ،تحلیل رگرسیونی.
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*این مقاله برگرفته از پایاننامهی کارشناســی ارشــد نگارنده دوم با عنوان« :تحلیل رابطه کاربری زمین و رفتار ســفر در سه محله بیمه ،منیریه و
كوی گلستان :ارزیابی تاثیر الگوهای توسعهای متعارف ،مركزی و اتومبیلمحور بر فراوانی سفر به مقاصد غیرکاری» است که با راهنمایی نگارنده
اول در دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران ،به انجام رسیده است.
** نویسنده مسئول :تلفن ،09195758516 :نمابر.E-mail: ebaghernejad@gmail.com ،021-66461504 :
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مقدمه
تفكــر اســتفاده از الگوهــای كاربــری زمین جهت تاثیــر بر رفت و
آمــد ،موضــوع مهــم و نوینــی در برنامهریــزی شــهری اســت .در دو
دههی اخیر ،استفاده از سیاستهای كاربری زمین جهت كاهش
فراوانــی ســفر با اتومبیــل شــخصی و افزایش فراوانــی دیگر مدهای
ســفر ،توجــه بســیاری را بــه خــود جلــب كــرده اســت .درگذشــته،
الگوی کاربری زمین تنها به عنوان دادهای برای شبیهسازی مدل
تقاضای سفر ،در فرایند برنامهریزی حملونقل مورد استفاده قرار
میگرفت (.) Boarnet and Compin, 1999, 83
در ایــن راســتا ،چگونگــی كاهــش فراوانــی ســفرها با خــودروی
شخصی و افزایش فراوانی دیگر مدهای سفر ،چالشهای بسیاری
را در برنامهریزی کاربری زمین و حملونقل ایجاد کرده اســت .در
واقع توجه به تعامل کاربری زمین و حملونقل سواالت اساسی را
برای شهرسازان مطرح میکند :آیا الگوی كاربری زمین ،بر رفتارسفر
افــراد تاثیــر میگــذارد؟ یــا بــه عبــارت دیگــر آیــا تفــاوت در الگوهای
متفاوت كاربری زمین موجب تفاوت در رفتارسفر میشود؟ میزان
تاثیر شاخصهای كاربری زمین بر رفتارسفر چقدر است؟ به عنوان
مثال آیا کســی که در محلهای در نزدیکی ایســتگاه مترو زندگی می
کنــد؛ از کســی که در محلهای دور از ایســتگاه متــرو زندگی میکند،
بیشتر از حمل ونقل عمومی و یا کمتر از اتومبیل شخصی استفاده
میکنــد؟ ا گر چنین اســت آیا ایــن امر به دلیل نزدیکی به ایســتگاه
متــرو (نقــش مولفــه محیــط ســاخته شــده) اســت و یا بــه نگرش و
عــادات ســفر و یــا خصوصیــات جمعیتــی -اقتصــادی فرد بســتگی
دارد؟ بــه ایــن معنی که افراد در هر محلهای بر حســب نگرششــان
از حمــل ونقــل عمومــی و یا اتومبیل شــخصی اســتفاده میکنند و
بــه عامــل کاربری زمین مربوط نمیشــود .از ســوی دیگر چون فرد
مالکیــت اتومبیــل شــخصی(خصوصیات جمعیتی-اقتصــادی)
دارد ،همیشــه از اتومبیــل شــخصی بــرای ســفر اســتفاده نمــوده و
نزدیکــی و یــا دوری از ایســتگاههای حمل ونقل عمومــی تاثیری بر
انتخاب مد سفر و فراوانی آن ندارد و یا بر عکس با وجود دارا بودن

خــودروی شــخصی به دلیــل نزدیکی به ایســتگاههای حمل ونقل
عمومی بیشــتر با مد حمل ونقل عمومی ســفر میکند،که در اینجا
تاثیر کاربری زمین بر رفتارسفر را نشان میدهد.
به این ترتیب ،این پژوهش در پاسخ به سواالت فوق ،با بررسی
عوامــل کالبــدی و غیرکالبدی موثر بر رفتارســفر ،میزان تاثیركاربری
زمیــن را در ســه الگــوی توســعهای متفــاوت مركــزی ،متعــارف و
حومهای در تهران بر تعداد و مد سفر -فراوانی مد سفر به تفکیک
اتومبیل شخصی ،حمل و نقل عمومی و پیاده/دوچرخه -را مورد
بررسی قرار می دهد .دو فرضیه اصلی تحقیق عبارتند از:
( )1تفــاوت در الگوهای توســعهای مركزی ،متعارف و حومهای
موجــب تفــاوت در رفتارســفر میشــود .یــا بــه عبــارت دیگــر در
مکانهایــی کــه ســا کنین بــه مقاصــد نزدیکترند ،باوجــود امکان
سفر با اتومبیل شخصی ،تعداد این گونه سفرها کمتر است.
( )2با لحاظ نمودن ویژگیهای جمعیتی -اقتصادی و نگرشها
و عــادات ســفر افــراد در محدودههــای مطالعاتــی ،شــاخصهای
كاربــری زمیــن در الگوهــای توســعهای متفاوت بــر فراوانــی مدهای
سفر تاثیر دارند .یا به عبارتی دیگر باوجود این که نگرشها و عادات
سفر و ویژگیهای جمعیتی -اقتصادی بر رفتارسفر تاثیر میگذارند،
همچنان عوامل کاربری زمین بر رفتارسفر تاثیر میگذارند.
در ادامه ،مقاله حاضر با هدف «یافتن شاخصهای موثر كاربری
زمیــن جهــت كاهــش فراوانــی ســفر بــا اتومبیــل شــخصی و افزایش
فراوانــی مدهــای ســفر پیــاده و حمــل ونقل عمومــی" ،ابتــدا مبانی
نظــری در زمینــه "رابطه كاربری زمین و رفتارســفر با تا كید بر كاربری
ل تحلیلی در بخش
زمین" بررسی و سپس شاخصهای دخیل و مد 
چارچــوب نظــری ارائه میشــود .در بخش تحلیل؛ ابتدا با اســتفاده
از تحلیــل عاملی شــاخصها به چند عامل تقلیل یافتــه و پس از آن
رابطه میان كاربری زمین و فراوانی مدهای ســفر به تفكیك محالت
متعــارف ،مركزی ،حومهای با اســتفاده از تحلیل رگرســیونی تحلیل
میشود .در نهایت نتیجهگیریها و پیشنهادات الزم ارائه میگردد.

 -1مروری بر ادبیات تحقیق
رابطــه میان كاربری اراضی و رفتارســفر افراد در رشــته برنامهریزی
شــهری و برنامه ریزی حملونقل بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
تحقیقات در زمینه کاربری زمین و رفتارســفر را می توان به  3دســته
تقســیم کــرد ( :)Handy et al., 2002, 64تحقیقــات شبیهســازی،
تحقیقاتتجربیبادادههایهمفزونوتحقیقاتتجربیبادادههای
ناهمفــزون .تحقیقــات شبیهســازی بــه ایــن مهــم کــه با تغییــر چند
متغیر كاربری اراضی در شــرایطی که دیگر متغیرهای آن ثابت بماند،
الگوی ســفر چه تغییری خواهد کرد پاســخ میدهد .تحقیقاتی که از
دادههای همفزون استفاده میکنند ،نوع مد سفر انتخابی ،مسافت
طی شــده وســایط نقلیه موتوری و تعداد ســفرها را براســاس عملکرد
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ویژگیهایی از قبیل ترا کم ،اختالط مسکونی و غیرمسکونی و الگوی
شــبکه ارتباطــی در منطقــه جغرافیایــی مورد بررســی قــرار میدهند.
ً
نتایج این تحقیقات کامال روشــن اســت اما در بســیاری از تحقیقات
فرآینــد بررســی نگرشها و عادات ســفر 1افــراد در مدلهــای همفزون
دیــده نمیشــود .بدین ترتیب توجه به ســمت تحقیقات ناهمفزون
سوق داده شد تا بتوانند رفتارسفر افراد را ،با ویژگیهای کاربری زمین
بررســی کنند .تحقیقات با دادههای ناهمفــزون با وجود اینکه فقط
به صورت نمونهای به مقایســه رفتارســفر افراد در مناطق مختلف با
ویژگیهایمتفاوت کاربریزمینپرداختهاند،پیشرفتقابلتوجهی
نســبت به تحقیقات بــا دادههای همفزون در این زمینه داشــتهاند.
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تحلیل رابطه کاربری زمین و رفتارسفر در سطح محالت
 -1-۱تحقیقات تجربی رابطه کاربری زمین و رفتارسفر
کتــا ک 2و رادریجــز 3جهــت پاســخ به این ســوال که آیا ســا کنین
واحدهای همســایگی باالگوی نوشهرســازی و رشــد هوشمند ،مد
سفر پیاده را با اتومبیل جابجا میکنند و آیا تعداد سفر کل در این
گونــه واحدهــا بیشــتر از انــواع دیگــر واحدهاســت؟ تفــاوت فراوانی
کل ســفرها و تفــاوت فراوانــی مدهــای مختلــف را در واحدهــای
همســایگی متعارف 4و نئو–ســنتی 5در چپ هیل و کاربرو 6بررســی
کردهانــد .نتایــج تحقیــق حا کی از آن اســت کــه عالوه بــر اینکه کل
ســفرهای انجــام شــده بــه صــورت پیــاده و بــا خــودرو شــخصی در
واحدهمســایگی نئو-ســنتی بیشــتر از واحدهمســایگی متعــارف،
ســفرهای داخلی نیز در واحدهمسایگی نئو-سنتی بیشتر از واحد
همســایگی متعــارف اســت .باالبــودن درصــد مــد پیــاده در واحــد
متعــارف ،بــه دلیل پیــادهروی با هــدف تفریــح و ورزش بوده حال
آنکه بیشــتر ســفرها با مد پیاده در نئو-ســنتی ،با هدف غیر تفریح
یعنی سفر به مرا کز خرید و اداری بوده است .درخصوص سفرهای
ً
خارج از محله ،تقریبا الگوهای سفر شبیه به یکدیگر بوده و تنها از
نظر میزان استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی ،تعداد سفرهای
ایــن مد در واحدهمســایگی نئو-ســنتی ،به دلیــل نزدیکی به این
سیسـ�تم بیشـ�تر از دیگر واحدهمسـ�ایگی بـ�وده اسـ�ت (& Khattak
.)Rodriguez, 2005
جهــت كشــف تاثیــر ابعــاد محیطســاخته شــده(تنوع ،ترا كــم
و طراحــی) بــر رفتارســفر ،ســرورو و کوچمــن در ســال 50 ،1997
واحدهمســایگی بــا ویژگیهــای متنــوع توســعه را بررســی كردنــد.
معیارهای ( )1انتخاب مد سفر برای سفرهای غیركاری و ( )2درصد
ســفرهای انجام شده توسط ســا كنین سانفرانسیسكو ،با استفاده
از شــاخص مســافت طی شــده با اتومبیل در هر خانــوار 7به عنوان
معیارهــای ســنجش رفتارســفر مورد بررســی قــرار گرفتنــد .رابطه و
تاثیر ابعاد محیط ساخته شده بر شاخصهای رفتارسفر -برخالف
آنچــه انتظار میرفت كه محلههــای پیاده محور و اختالط كاربری
زمین و ترا كم باال به طور كلی تعداد ســفر را كاهش داده و ســفرها
ً
با مد ســفر غیرموتوری را تشــویق كنند -نسبتا كم تا متوسط بوده
است (.)Cervero and Kochlman, 1997, 202
ژانــگ 8تاثیر کاربری زمین بر انتخاب مد ســفر را در هنگ کنگ
و بســتون ارزیابــی کــرده و شــاخصهای هزینــه ســفر( از نظــر زمان
و مالــی) ،خصوصیــات جمعیتــی -اقتصــادی و کاربــری زمین را به
عنوان متغیرهای مســتقل در نظر گرفته اســت .محقق در هرکدام
از شهرها تاثیر شاخصها را در سفرهای مبدا خانه تا مقاصد کاری
و غیركاری بررســی کرده اســت .نتیجه حا کی از آن اســت که نقش
کاربری زمین در تاثیر بر رفتارسفر مستقل از زمان سفر و هزینه های
مالی میباشد .تاثیر کاربری زمین بر فراوانی سفر یا مد اتومبیل به
اندازه هزینه سفر اهمیت دارد (.)Zhang, 2004, 348-360
با گلــی و مختاریــان جهــت بررســی رابطه نــوع واحد همســایگی
و تقاضــای ســفر ،متغیرهــای شــیوه زندگــی ،عــادات و نگرشهــا
و ویژگیهــای جمعیتی-اقتصــادی را در کنــار متغیرهــای
محیطساختهشــده در  5واحدهمســایگی (حومــهای و قدیمــی)
در سانفرانسیســکو مــورد بررســی قــرار دادهانــد .نتایــج حا کــی از آن
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اســت کــه متغیرهــای شــیوه زندگــی و عــادات و نگرشهــا ،در میان
متغیرهای بررسی شده ،تاثیر بیشتری بر تقاضای سفر و معیارهای
مرتبــط بــه ویژگیهای محل ســکونت کمتریــن تاثیر بر رفتارســفر را
داشــتهاند .در واقــع زمانــی کــه متغیرهای شــیوه زندگــی ،رفتاری و
جمعیتــی -اقتصــادی در این گونه تحقیقات بررســی میگردد ،نوع
واح��د همس��ایگی تاثی��ر اندک��ی ب��ر تقاض��ای س��فر دارد (Bagley and
 .)Mokhtarian, 2002به عبارت دیگر همبستگی میان تقاضای سفر
(مانند پیاده) و ویژگیهای واحد همســایگی به طور گســتردهای به
این امر که ترجیح ســا کنین در شــیوه زندگی و رفتارها چه میباشد،
بســتگی دارد .زیرا افراد بر اســاس ترجیحاتشــان مکان زندگیشان را
انتخاب میکنند .برنت همراه با کرین با تحقیق در سانفرانسیسکو
و لوسآنجلــس تاثیــر کاربــری زمیــن ( با لحــاظ نمــودن تفاوتهای
معیارهای درآمد ،خصوصیات جمعیتی و کاربری زمین) بر رفتارسفر
را بر اســاس تغییر در فاصله و مدهای ســفر اثبات کرد .بدین نتیجه
رســیدند که اختالط کاربری و ترا کم تاثیر مستقیم بر کاهش فاصله
تــا مقاصــد غیــرکاری و تغییر مدهای ســفر از ســواره به پیــاده دارند.
بــا ایــن حــال اظهار دارنــد که تاثیــر کاربری زمیــن بر رفتارســفر امری
پیچیده اســت؛ زیرا افراد مکان زندگی خود را بر اســاس الگوی ســفر
مورد نظرشان انتخاب میکنند .به طور مثال افرادی که میخواهند
پیادهروی بیشتری داشته باشند ،محلههای پیاده محور را انتخاب
میکنند (.)Boarnet and Crane, 2001
کااو ،هانــدی و مختاریــان ،در تحقیقــی جهــت یافتــن چگونگی
رابطــه نــوع طراحــی واحدهمســایگی و انتخــاب نوع وســیله نقلیه،
ویژگیهای محیطساختهشده ،خصوصیات اقتصادی -جمعیتی
و عادات و نگرشها را بررســی کردند و رابطه قوی میان ویژگیهای
واحدهمســایگی و نــوع وســیلهنقلیه یافتهانــد .عــاوه بــر نــوع
واحدهمسایگی ،نتایج حا كی از آن است كه عوامل دیگری از جمله
خصوصیــات اقتصادی-جمعیتی و عادات ســفر و شــاخصهایی از
قبیل فضای پارکینگ و فاصله رفت وآمد نیز بر انتخاب نوع وســیله
نقلیه تاثیر بسزایی دارند (.)Cao et al., 2006a
تحقیقــات گذشــته تنهــا یك مد ســفر را بررســی كردهانــد ،حال
آنكــه در تحقیــق کااو و دیگــران ،رابطــهی میان الگوهــای متفاوت
محیط مســکونی (حومــهای و مركزی) و فراوانی ســفرها به مقاصد
غیــركاری بــه تفکیــک مدهــای اتومبیــل ،حمــل ونقــل عمومــی و
پیــاده /دوچرخه بــا در نظر گرفتن ترجیحــات و نگرشها و عادات
ســفر را بررســی کردهاند .آنها یافتهاند که ترجیحات و نگرش ســفر،
تاثیــر بســیاری بر تولید ســفر با هر ســه مــد دارد و تاثیــر ویژگیهای
واحدهمســایگی (محیطساختهشــده و کیفیات آن) بر رفتارســفر،
پس از کنترل ترجیحات و نگرشها همچنان بارز است .همچنین
ترجیحات/نگرشهــا و محیــط ،در تاثیــر بــر ســفرهای غیرموتوری
نقــش پررنــگ تــری از تاثیر در ســفرهای بــا اتومبیــل و حمل ونقل
عمومی داشتهاند (.)Cao et al., 2009b
در مجمــوع میتوان گفت روشها و معیارهای گونا گونی جهت
كشف رابطه كاربری اراضی و رفتارسفر و سنجش میزان ابعاد موثر بر
رفتارســفر استفاده گردیده اســت .برخی تحقیقات با در نظر گرفتن
معیارهای كنترلی و عادات سفر ،ترجیحات افراد برای انتخاب محل
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سكونتشــان در پی یافتن رابطهی علی میان محیطساختهشــده و
رفتارسـ�فرند (Handy et al., 2005; Cao et al., 2010; Cao et al.,
 .)… , 2009bبرخــی نیــز در پی یافتــن ابعاد تاثیرگذار کاربری زمین بر
رفتارســفر بــوده تا با بهرهگیــری از آنها در برنامهریــزی كاربری زمین،
بتوانن��د از برنامهری��زی حمل و نقل پش��تیبانی کنن��د (Tracy et al.,
2011; Crane, 2000; Boarnet and Crane, 2001b; Cervero and
Kockelman, 1997; Khattak and Rodriguez, 2005; Næss,
 )… , 2006; Zhang, 2004; Frank et al., 2008و یــا بــا بكارگیــری این
ابعــاد و معیارها در مدلهای برنامهریزی حمل ونقل همانند مدل
تقاضای س��فر ،به نتایج مطلوبتر و واقعیتر دس��ت یابند( (�Green
.)wald, 2006; Cervero, 2002

 -۲مدل مفهومی
رابطــه میــان کاربری زمین و رفتارســفر ،به دلیــل ابعاد مختلف
کاربــری زمین و همبســتگی آنها بــا جنبههای گونا گون رفتارســفر،
پیچیده و چند بعدی اســت .معیارهای موثر كالبدی در رفتارسفر
با حرف خارجی  Dشروع شده و بدین جهت متغیرهای  Dنامیده
شدهاند:
12
متغیرهای تنوع ،9ترا کم ،10طراحی 11قابلیت دسترسی مقصد
و فاصله تا ایســتگاههای حمــل ونقلــیCervero, Kockelman,( 13
.)1997; Ewing & Cervero, 2010; Ewing et al., 2009
مدلهــا و مولفههــا و شــاخصهای متفاوتــی جهــت یافتــن
مولفههای موثر بر رفتارسفر و رابطه آن با کاربری زمین در تحقیقات
تجربی اســتفاده شــده اســت .با عنایــت به ادبیــات تحقیق به نظر
میرســد كــه كاربــری زمیــن ،بــر رفتارســفر تاثیر میگــذارد .امــا تنها
عامــل تاثیرگذار بر رفتارســفر ،شــاخصهای کاربری زمین نیســتند
و عــادات و نگرشهــای ســفر و خصوصیــات جمعیتــی و اقتصادی
نیز میتواند بر رفتارســفر تاثیر بگذارند .به این ترتیب جهت تبیین
ّ
رابطــه علــی كاربــری زمیــن و رفتارســفر ،میبایســت شــاخصهای
ترجیحــات و نگرشهای ســفر و خصوصیــات جمعیتی–اقتصادی
را نیــز مدنظــر قــرار داد تــا بتــوان میزان تاثیــر شــاخصهای كاربری
زمیــن بــر رفتارســفر را در میان دیگــر معیارهای موثر بررســی كرد .از
ایــن رو ،بر اســاس هدف مقاله مبنی بر تبییــن رابطه كاربری زمین

نمودار  -1مدل مفهومی.
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و رفتارســفر و یافتن شــاخصهای موثر ،مدل (نمــودار  )۱به عنوان
مدل تحلیلی مقاله حاضر ترسیم گردید.

 -۳روش تحقیق
روش پژوهــش در مقالــهی حاضــر ،ا كتشــافی و تحلیلی مبتنی
بــر روشهــای ّكمــی اســت .متغیرهــای تحقیــق بــر اســاس مــدل
مفهومــی ،متغیــر فراوانــی ســفر به تفکیــک مدهای مختلف ســفر،
به عنوان متغیر وابســته و متغیرهای کاربری زمین در چهار بخش
تنوع ،ترا کم ،قابلیت دسترســی به مقاصد ،فاصله تا ایستگاههای
حمـ�ل و نقلـ�ی(;Frank et al., 2008; Cervero, Kockelman, 1997
Crane, Crepeau, 1998; Cervero, 2002; Crane, 2000; Krizek,
2003; Naess, 2006; Kockelman,1997; Cao et al., 2006b,
;2007a, 2007, 2009b; Cervero et al., 2009; Greenwald, 2006
Zhang, 2004; Boer et al., 2007; Handy et al., 2001; Circella et al., 2008; Khattak, Rodriguez, 2005; Rodriguez,
 )Joo, 2004متغیرهــای جمعیتی -اقتصادی (همان) و متغیرهای
نگرشها و عادات سفر ( )Cao et al., 2009bهستند.
اطالعــات مــورد نیــاز تحقیــق  -بــه دلیــل ماهیت ذهنــی بودن
شــاخصهای عــادات ســفر و ترجیحات افــراد بــرای انتخاب محل
زندگــی -از طریــق پرسشــنامه در ســطح ســه محلــه منیریــه ،کوی
بیمــه و کوی گلســتان از ســا كنین جمعآوری شدهاســت .با توجه
بــه مســتقل بــودن محدودههــای مطالعاتــی و ناهمگــن بــودن
جامعههــای آمــاری ،تعــداد نمونههــا بــر اســاس روش نمونهگیری
تصادفی ساده بر اساس فرمول ذیل محاسبه گردید:
فرمول شماره 						 :۱
				
جمعیت هر محله = ،Nحاشــــــیهی خطا (بــــــازه اطمینان) =d
 ، =0.1بـ ـ ــا ضریب اهمیت  ۹۵درصد که  ،Z Score = 1.96با درنظر
گرفتن احتمال موفقیــــــت در آزمایش برنولی= 0.5که بیشــــــترین
تعداد نمونه را ارائه میدهد و براساس رابطه
انحراف معیار برابر با  0.25شد.
بدیــن ترتیــب بر اســاس فرمــول شــماره  ،۱درهریــک از محالت
منیریــه و بیمــه و گلســتان (برحســب جمعیتشــان) ،بــه ترتیــب
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تحلیل رابطه کاربری زمین و رفتارسفر در سطح محالت
91 ،92و  88تعدادپرسشــنامه بــه روش سیســتماتیک در ســطح
محالت از ســا کنین جمعآوری گشت .جهت تحلیل رابطه كاربری
زمیــن و رفتارســفر بر اســاس مــدل مفهومــی ،از روشهــای ارزیابی
ّکمــی هماننــد روش تحلیــل عاملــی جهــت تقلیــل تعــداد بســیار
شــاخصهای كاربری زمین و نگرشها و عادات ســفر و ترجیحات
ســفر بــه چند عامل و تدوین  4مدل رگرســیونی جهــت یافتن تاثیر
متغیرهای مختلف بر رفتارسفر استفاده گردید.

 -۴یافتهها
 -۱-۴اطالعات جمعیتی– اقتصادی
جــدول  ،1اطالعــات جمعیتی-اقتصــادی را بــه تفکیــک ســه
محلــه نشــان میدهد .نکته قابل بحث در جــدول  ،1درصد باالی
مالکیــت خــودرو در هر ســه محلــه و باالبودن این درصــد در محله
کــوی گلســتان به عنــوان محله حوم ـهای اســت .همچنین درصد
باالیی از افراد که دارای گواهینامهاند.
 -2-4اطالعات سفر
متغیرهــای ســفر بــر اســاس تعــداد ســفرها از خانــه بــه مقاصــد
غیرکاری ،به تفکیک مدهای سفر با اتومبیل شخصی ،حملونقل
عمومی و پیاده تنظیم گردید .بدین ترتیب که مقاصد غیرکاری در
 8قســمت :میادین و مغازههای میوه وترهبار ،مرا کز خرید ،مکانی
بــرای تفریــح مثل پارک و ســینما ،بانــک ،درمانگاه و یــا داروخانه،
رســتوران وفستفوت و ویتامینه ،مســجد و مرا کز مذهبی و دید و
بازدید ،طبقهبندی شــد .همچنین از پرســش شــوندگان خواسته
شد تا بر اساس شش مقیاس «هیچ وقت»1« ،بار در ماه»2 « ،و یا
 3بار در ماه»« ،هفتهای  1بار»«،هفتهای 2و 3بار»و«هفتهای 4بار
و یا بیشــتر» ،فراوانی ســفر به هریک از مقاصد را مشــخص نمایند.
جهــت بــه دســت آوردن فراوانی ســفرها در یک مــاه ،مقیاسهای
مربوطــه بــه شــکل «هیــچ وقــت=1 « ،»0بــار در مــاه=2 « ، »1و یا 3
بــار در مــاه= « ،»3هفت ـهای  1بــار= «،»4هفت ـهای 2و 3بــار=  »10و
«هفتهای 4بار و بیشتر= »20تنظیم گردید.
جــدول  -1اطالعــات جمعیتــی -اقتصــادی بــه تفکیک ســه محلــه ســنتی (منیریــه) ،محله
متعارف (کوی بیمه) و محله حومهای(کوی گلستان).
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بــا توجــه بــه امتیازگــذاری فراوانــی ســفر در هــر یــك از مدهــای
ســفر بــه  8مقصــد مذکــور ،تعداد ســفر انجام شــده توســط فــرد در
یــک مــاه ،عددی بین  0تا  160میشــود .همانطور كــه در جدول ۲
مشــاهده میشــود ،میانگین فراوانی ســفر مد حملونقل عمومی
در تمامی محدودهها كمتر از دیگر مدهای سفر است و درمجموع
بــا میانگیــن فراوانــی  ،4.93تنهــا  13درصــد كل ســفرهای تولیــد
شــده با این مد حمل ونقلی انجام گرفته اســت .این امر در محله
منیریــه كــه محله مركزی اســت ،در طرح ترافیك تهران قــرار دارد و
دسترســی بــه سیســتمهای حمل ونقل عمومی اعــم از مترو ،خط
ویــژه اتوبــوس وجــود دارد نیز ،صدق میكنــد .اما نكتــه با اهمیت
این است كه درصد فراوانی سفرهای تولید شده با مد حملونقل
ً
عمومــی در محلــه منیریــه ،تقریبا  2برابر محله بیمــه و  8برابر كوی
گلستان به عنوان محله حومهای است.
فراوانی مد ســفر پیاده نیز همانند مد ســفر حملونقل عمومی
در محلــه منیریه ،بیشــترین و در كوی گلســتان ،كمترین میزان را
دارد .حــال آنكــه میزان ســفرهای تولید شــده با اتومبیل شــخصی
در كوی گلستان با  82درصد ،بیشترین و در منیریه با  32درصد،
كل ســفرهای تولید شــده در هر محله كمترین میزان است .تعداد
ســفرهای تولید شــده با مد پیاده در محله منیریه ،بیشتر از تعداد
ســفرها بــا اتومبیــل در همیــن محله اســت و این امــر ،تفاوتهای
موجود رفتارسفر در الگوهای توسعهای گونا گون را نشان میدهد.

 -۵تحلیل رابطه كاربری زمین و رفتارسفر
در ایــن بخش ،صحت فرضیه تحقیق مبنی بر"به نظر میرســد
بــا لحــاظ نمــودن ویژگیهــای جمعیتــی -اقتصــادی و نگرشها و
عــادات ســفر الگوهــای توســعهای ،شــاخصهای كاربــری زمین بر
فراوانی مدهای مختلف سفر تاثیر دارند ،".بررسی میشود.
مراحــل تحلیل و روشهــای ارزیابی جهت تحلیل رابطه كاربری
زمین و رفتارسفر و یافتن متغیرهایی كه بر رفتارسفر تاثیر میگذارند،
بــه ایــن ترتیــب اســت )1 :باتوجه به گســتردگی و ازدیاد شــاخصها،
ابتدا شــاخصهای كاربــری زمین و ترجیحات افــراد جهت انتخاب
جدول  -2اطالعات رفتارسفر در سه محله مورد مطالعه.
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محل ســكونت با یكدیگر و نگرش ها و عادات ســفر به طور جدا گانه
بــا اســتفاده از روش تحلیل عاملی به چنــد عامل تقلیل یافت )2 .با
عنایت به هدف موضوع "یافتن عوامل و شاخصهای كاربری زمین
موثر بر رفتارسفر با لحاظ نمودن معیارهای كنترلی" از روش تحلیل
رگرســیونی چند متغیره جهــت یافتن عوامل كالبــدی و غیركالبدی
موثــر بــر رفتارســفر اســتفاده و روابــط میــان معیارهــای كالبــدی و
غیركالبدی به عنوان متغیرهای مستقل و رفتارسفر به عنوان متغیر
وابســته مشــخص گردیــد .در این مرحلــه ،با طرح  4مــدل ،تحلیل
رگرسیونی به تفكیك محدودههای مطالعاتی با درنظر گرفتن فراوانی

سفر به تفكیك مدهای سفر به عنوان متغیر وابسته انجام گرفت.
 -۱-۵نتایــج حاصــل از تحلیــل عاملــی شــاخصهای كاربــری
زمین و شاخصهای عادات سفر
 33شــاخص كاربــری زمیــن و ترجیحــات افــراد جهــت انتخاب
محــل سكونتشــان و  14شــاخص مرتبــط بــا عــادات ســفر بــه طــور
جدا گانــه بــا اســتفاده از روش تحلیــل عاملی به ترتیــب به  6عامل
و  4عامــل تقلیــل یافت .مقدار آزمــون 14KMOبرای عوامل كاربری
زمیــن برابــر  0.814و عــادات ســفر  0.783اســت .جــداول ۳و ،۴

جدول  -3نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی شاخصهای كاربری زمین.

عامل كاربري زمين

۱

ويژگيهاي محيط مسكوني

2

دسترسي به بزرگراه

3

دسترسي به سيستم حمل

4

تنوع مقاصد و قابليت

5

ترجيحات قابليت دسترسي

()15.263

()11.807

ونقل عمومي ()11.550

دسترسي به آنها ()9.424

در انتخاب محل سكونت

6

()8.175

تراكم ()6.274

شاخصها

در محلهي امنی زندگی میكنم ( ،)0.792در محله ساكت و آرامی زندگی میكنم ( ،)0.774نماهاي دلپذیر در
سطح محله وجود دارد( ،)0.773محله براي پيادهروي امن است ( ،)0.770در محله تميزي زندگی میكنم
( ،)0.733پاركينگ خانه به اندازه كافی جوابگوي نيازمن براي اتومبيل/هایم میباشد ( ،)0.7۱7تعدادپاركينگ
درامتداد خيابانها درمراكز محله به اندازه كافی موجوداست ( ،)0.699فضاهاي باز محله براي بازي بسيار امن
است (.)0.662
نزدیکی به بزرگراهها موجب شده بيشتر از اتومبيل استفاده كنم ( ،)0.830دسترسی راحت به اتوبان(ها) دارم
( ،)0.753به راحتی با اتومبيل به مراكز شهري خارج از محله دسترسی دارم ( ،)0.67۱ترجيح میدهم دسترسی
راحت به اتوبان (ها) داشته باشم ( ،)0.484بسياري از سفرهاي خارج از محله را با اتومبيل میروم (.)0.543
بسياري از سفرهاي خارج از محله را با اتوبوس و مترو میروم ( ،)0.820نزدیکی به ایستگاه اتوبوس باعث
میشود بيشتر از اتوبوس استفاده كنم ( ،)0.8۱3نزدیکی به ایستگاههاي مترو موجب شده كه بيشتر از مترو
استفاده كنم ( ،)0.760نزدیکی به مسيرهاي ویژه اتوبوس موجب میشود بيشتر از اتوبوس استفاده كنم (،)0.729
دسترسی راحت به ایستگاههاي مترو دارم ( ،)0.686دسترسی راحت به ایستگاههاي اتوبوس و مترو را ترجيح
میدهم ( .)0.589
دسترسی راحت به ميادین ميوه و ترهبار و مغازهها ( ،)0.667دسترسی راحت به مراكز درمانی (درمانگاه و داروخانه)
( ،)0.660دسترسی راحت به مراكز خرید محلی (مغازه وپوشاک) ( ،)0.660خدمات و خرده فروشیها به اندازهاي
است كه میتوانم پياده و یا با دوچرخه تمام كارهایم را در یک سفر انجام دهم ( ،)0.635خدمات و خرده فروشیها
به اندازهاي است كه میتوانم تمام كارهایم را در یک سفر انجام دهم ( ،)0.588دسترسی به مراكز خدماتی (بانک
و اداره پست) در سطح محله ( ،)0.568دسترسی راحت به پارک و زمين بازي كودكان ( ،)0.543دسترسی راحت
به مدرسه (.)0.503
دسترسی پياده به مراكز خرید محلی (مغازه خوراک و پوشاک) را ترجيح میدهم( ،)0.854دسترسی راحت به
مراكز خرید را ترجيح میدهم ( ،)0.836دسترسی راحت به پارک و زمين بازي كودكان را ترجيح میدهم
(،)0.775
تعداد واحدمسکونی درساختمان( ،)0.759نوع واحد مسکونی ( ،)0.7۱6تعداد طبقات ()0.587

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.814, n=271

جدول  -4نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی شاخصهای مرتبط با عادات و نگرشهای سفر.

عادات سفر
۱

دوستدار مدهاي غير
اتومبيل شخصي

2

وابستگي به اتومبيل

3

كاهش طول سفر

4

دوستدار مد اتومبيل

()22.۱34

www.SID.ir

شخصي ()20.433

()۱2.۱60

شخصي ()9.284

شاخصها

ترجیح میدهم در صورت امکان به جای اتومبیل به صورت پیاده و یا دوچرخه بروم ( ،)0.871برخی اوقات با
دوچرخه یا پیاده ،راحتتر از رفتن با اتومبیل میباشد( ،)0.803پیاده رفتن به خیلی جاها را دوست دارم و لذت
میبرم ( ،)0.728دوچرخه سواری را دوست دارم ( ،)0.651ترجیح میدهم درصورت امکان به جای اتومبیل ،از
وسایط حمل ونقل عمومی استفاده کنم( ،)0.496استفاده از حمل و نقل عمومی را دوست دارم( .)0.455
برای انجام بسیاری از کارهایم به اتومیل نیاز دارم ( ،)0.825رفتن به کار بدون ماشین امکانپذیر نیست (،)0.798
به طور کلی زمان رفت وآمد ،زمان تلف شده است( ،)0.702معموالً با اتومبیل نمیروم تا آلودگی هوا کمتر شود
(.)0.595
در صورت امکان ترجیح میدهم برای خرید ،به نزدیکترین مراکز خرید مراجعه کنم تا به جاهای دورتر بروم
( ،)0.736قمیت بنزین در انتخاب نوع وسیلهای که میخواهم با آن سفرهای روزانهام را انجام دهم تاثیر میگذارد
(.)0.441
از رانندگی لذت میبرم( ،)0.813سفر با اتومبیل در سطح شهر به طور کلی امنتر از پیاده ودوچرخه است (.)0.589
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تحلیل رابطه کاربری زمین و رفتارسفر در سطح محالت
درصدی از واریانس را که توســط هر عامل توضیح داده میشــود و
شاخصهای مرتبط به هر یك از عوامل را ،نشان میدهند.
 6عامــل كاربــری زمیــن بــا مقــدار ویــژه بزرگتــر از یــک62.4 ،
درصــد از تغییــرات و  4عامــل عادات ســفر بــا مقدار ویــژه بزرگتر از
یــک ،حــدود  60درصــد از تغییــرات را توضیــح میدهنــد .از این رو
از عاملهــای مذکــور میتــوان بــه عنــوان عوامــل نشــاندهندهی
كاربری زمین و نگرشها و عادات سفر استفاده نمود.
 -۲-۵تدویــن مدلهــای تحلیل رابطــه كاربری زمیــن و فراوانی
مدهای سفر به تفكیك محالت متعارف ،مركزی ،حومهای
مدلهــای تحلیل رابطه كاربری زمین و فراوانی مدهای ســفر،
با در نظر گرفتن معیارهای کنترلی ،در جدول  ۵آورده شده است.
 -۱-۲-۵تحلیــل رابط ـهی كار بــری زمیــن و رفتارســفر بــا اتومبیل
شخصی به تفكیك محدودههای مطالعاتی
بــا درنظــر گرفتــن متغیرهای مطرح شــده در مدلهــا به عنوان
متغیرهای مستقل و فراوانی مد سفر با اتومبیل شخصی به عنوان
متغیر وابســته ،تحلیل رگرسیونی چندمتغیره خطی انجام شد .در
ابتدا باید اذعان داشــت که دقت مدل  4در تمامی محالت بیشــتر
از دیگر مدلها است .همانطور كه در جدول  6مشاهده میشود:
در مــدل ( ، )1بــا وجــود اینكــه دسترســی بــه بزرگــراه در هــر ســه
محلــه موجب افزایش فراوانی ســفر با اتومبیل شــخصی میشــود،
در محله حومهای این عامل بیشتر از دیگر محلهها تاثیر میگذارد
( ضریــب 20.2در كــوی گلســتان در مقایســه با كــوی بیمه  7.96و
منیریه  .)7.325عالوه بر عامل مذكور ،عامل دسترسی به سیستم
حملونقل عمومی در محله منیریه و عامل تنوع مقاصد و قابلیت
دسترســی بــه آنهــا در كــوی گلســتان ،تاثیــر منفــی بــر رفتارســفر با
اتومبیل شخصی داشته است.
در مــدل ( ،)2بــا افــزودن فا كتورهــای نگرشهــا و عادات ســفر،

عامــل دسترســی بــه بزرگــراه ،تنها عامل موثــر بر فراوانی مد ســفر با
اتومبیل شــخصی در ســطح كوی بیمه اســت ،كه این امر ،نشــان
میدهــد عــادات ســفر بــر رفتارســفر بــا اتومبیــل شــخصی در محله
متعــارف تاثیــری ندارد .در محله منیریه ،عالوه بر دو عامل كاربری
زمیــن در مــدل یــك" ،وابســتگی بــه اتومبیــل شــخصی" بــه عنوان
شــاخص نگرشهــا و عــادات ســفر ،تاثیــر مثبــت بــر فراوانــی متغیــر
وابسته دارد.
در كوی گلستان“ ،دسترسی به سیستم حمل ونقل عمومی”
و “تنــوع مقاصــد و قابلیــت دسترســی” ،بــه عنــوان فا كتورهــای
كاربــری زمیــن و “دوســتدار مدهــای غیــر اتومبیــل شــخصی” ،بــه
عنــوان متغیــر عــادات ســفر ،تاثیــر منفــی بــر رفتارســفر بــا اتومبیــل
شــخصی دارنــد .این امر نشــان میدهــد با افزایش تنــوع و قابلیت
دسترســی به كاربریها و حمل ونقل عمومی ،میتوان تعداد سفر
با اتومبیل شخصی را كاهش داد .مقایسه فا كتورهای موثر عادات
ســفر بــا یكدیگــر نیز نشــان میدهــد افزایــش قابلیت دسترســی به
سیســتمهای حملونقل عمومی میتوانــد نقش وافری بر كاهش
فراوانی ســفر با اتومبیل شــخصی داشــته باشــد ،چرا كه دوســتدار
مدهای غیراتومبیل شخصی 52 ،درصد تاثیر منفی دارد.
در مــدل ( ،)3بــا ورود شــاخصهای جمعیتــی– اقتصــادی،
شاخص تعداد اتومبیل بر رفتارسفر در هر سه محله تاثیر میگذارد؛
امــا میــزان تاثیــر آن در محلــه منیریــه ،كمتریــن و كــوی گلســتان،
بیشــترین اســت .در محله منیریه ،تعداد فرزندان نیز بر رفتارســفر
رانندگــی تاثیــر مثبت دارد و فا كتورهای موثر كاربری زمین در مدل
پیشین ،همچنان به قوت خود باقی ماندهاند .تنها شاخصهای
تعــداد اتومبیــل ( 45درصد) و دسترســی به بزرگــراه ( 36درصد) بر
رفتارســفر بــا اتومبیــل شــخصی در ســطح كــوی بیمــه تاثیــر مثبت
دارنــد .در كوی گلســتان ،افزایش  1عــدد اتومبیل و  1فرزند بافرض
ثابــت مانــدن دیگــر عوامــل ،بــه ترتیب حــدود  26.5و  25ســفر با
اتومبیــل شــخصی افزایش مییابد .تنها فا كتــور كاربری زمین موثر

جدول  -5مدلهای تحلیل رابطه كاربری زمین و فراوانی مدهای سفر.

مدل

عوامل مدل

مدل

فقط عوامل كاربري زمين (ويژگيهاي محيط مسكوني ،دسترسي به
بزرگراه ،دسترسي به سيستم حمل ونقل عمومي ،تنوع و دسترسي به مقاصد،
ترجيحات قابليت دسترسي در انتخاب محل سكونت ،تراكم)

مدل

كاربري زمين و ترجيحات و عادات سفر( 16عالوه بر معيارهاي مدل
 ،1عوامل دوستدار مدهاي غير اتومبيل شخصي ،وابستگي به اتومبيل
شخصي ،كاهش طول سفر ،دوستدار مد اتومبيل شخصي به عنوان عوامل
عادات سفر)

1

2

15

مدل

كاربري زمين و خصوصيات جمعيتي – اقتصادي ( عوامل مدل  1به
اضافه سن ،جنس ،شغل ،متاهل ،تعداد فرزندان زير  5سال ،تعداد اتومبيل ،افراد
داراي گواهينامه ،تعداد افراد خانواده)

مدل

كاربري زمين و ترجيحات و عادات سفر و خصوصيات جمعيتي –

3

4

ساختار مدل

اقتصادي (عوامل و شاخصهاي مدل  1و)2

كاربري زمين
رفتارسفر
كاربري زمين
رفتارسفر

كاربري زمين

خصوصيات جمعيتي – اقتصادي

رفتارسفر

كاربري زمين
خصوصيات جمعيتي-اقتصادي
نگرش ها و عادات سفر
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بــا در نظر گرفتن خصوصیات جمعیتــی– اقتصادی در این محله،
تنوع مقاصد و قابلیت دسترسی است.
در مدل ( ،)4در كوی گلســتان ،هیچ یك از فا كتورهای كاربری

Archive of SID
زمین بر رفتارســفر با اتومبیل شــخصی تاثیر نداشته و كاهش طول
ســفر ،باعــث کاهــش اســتفاده از اتومبیــل شــخصی در ســفرهای
غیــرکاری و افزایــش تعــداد فرزنــدان زیر  5ســال و تعــداد اتومبیل و

جدول  -6نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیونی میان شاخصهای كاربری زمین ،خصوصیات جمعیتی – اقتصادی و نگرش ها و عادات سفر و فراوانی مد سفر با اتومبیل شخصی.

جدول  -7نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیونی میان شاخصهای كاربری زمین ،خصوصیات جمعیتی – اقتصادی و نگرش ها و عادات سفر و فراوانی مد سفر با حمل ونقل عمومی.
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شهرتهران Archive
of SID
تحلیل رابطه کاربری زمین و رفتارسفر در سطح محالت
عــدم تاهل به عنوان خصوصیات جمعیتــی– اقتصادی دخیل در
رفتارسفر با اتومبیل شخصی هستند.
تفاوتــی میــان نتایــج مدل  4و مــدل  3در كوی بیمه مشــاهده
نمیشــود و ایــن نشــان میدهــد ،عــادات ســفر هیــچ تاثیــری بــر
رفتارســفر بــا اتومبیــل شــخصی در این محلــه ندارد .حــال آنكه در
محله منیریه ،وابستگی به اتومبیل شخصی (عامل عادات سفر) و
تعداد اتومبیل (خصوصیات اقتصادی) در كنار عامل دسترسی به
بزرگراه بر متغیر وابسته تاثیر مثبت دارند.
در نهایــت ا گر فرض كنیم كه تمامی عوامل در ســه محله ثابت
بماند ،تعداد ســفرهای تولید شــده با اتومبیل شــخصی همچنان
افزایش یافته و نكته حائز اهمیت در این خصوص ،باال بودن این
مقــدار در كــوی گلســتان نســبت به كوی بیمــه و محلــه منیریه در
همه مدلهاست.
 -۲-۲-۵تحلیــل رابطــه كاربری زمین و رفتارســفر با حمل ونقل
عمومی به تفكیك محدودههای مطالعاتی
همانند بخش پیشــین شاخصهای كاربری زمین ،نگرشها و
عادات ســفر و خصوصیات جمعیتی -اقتصادی در  4مدل تحلیل
رگرســیون چنــد متغیــره وارد ،و میــزان تاثیــر هریــك بر فراوانی ســفر
باحملونقل عمومی ســنجیده شد .نتایج بدست آمده در جدول
 ۷ارائــه شــده اســت .اولیــن موضوع كه در جدول مشــهود اســت،
تاثیــر تنهــا عامــل دسترســی به سیســتم حمــل ونقــل عمومی در4

مــدل در محلــه منیریه اســت .در واقع میتــوان چنین گفت که به
دلیــل موقعیــت این محله در محدوده طرح محدودیت ترافیك ،و
وجود مســیرهای ویــژه اتوبوس ،تنها عامل تاثیرگذار بر اســتفاده از
حمــل و نقــل عمومی ،دسترســی بــه حملونقل عمومی اســت .با
ً
توجه به اینكه نتایج بدســت آمده از مدلها تقریبا مشــابهاند ،در
اینجا تنها به تفسیر مدل  4ا کتفا میشود.
در مــدل  ،4هــم در محلــه متعــارف و هــم در محلــه حومــهای،
دسترســی بــه سیســتم حملونقــل عمومــی ،تاثیر مثبت بــر متغیر
وابسته دارد .در كوی بیمه ،تنها عوامل كاربری زمین بر رفتار این
سفر تاثیر داشته و تعداد اتومبیل و شغل رابطه منفی داشتهاست.
ً
در واقع با افزایش یك اتومبیل ،تقریبا  3سفر با حملونقل عمومی
كاهــش مییابــد .دركــوی گلســتان ،برخالف كــوی بیمه ،عــاوه بر
عامــل دسترســی بــه سیســتم حمــل ونقــل عمومــی ،تنهــا عوامل
نگرشها و عادات سفر بر این متغیر تاثیر گذاشته كه از این میان،
وابستگی به اتومبیل شخصی ،تاثیرمنفی بر استفاده از حملونقل
عمومی به مقاصد غیركاری شده است.
 -3-2-5تحلیــل رابطــه كاربــری زمیــن و رفتارســفر پیــاده بــه
تفكیك محدودههای مطالعاتی (جدول )۸
در مــدل  ،1در تمامــی محــات ،عامــل دسترســی بــه سیســتم
حمــل ونقــل عمومــی ،تاثیــر مثبتــی بــر رفتارســفر پیــاده دارد .این
مهم نشــان میدهد ،با افزایش دسترســی به حملونقل عمومی،

جدول  -8نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیونی میان شاخصهای كاربری زمین ،خصوصیات جمعیتی – اقتصادی و نگرشها و عادات سفر و فراوانی مد سفر پیاده

www.SID.ir

104

Archive of SID

نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره  ۲۳شماره  ۴زمستان ۱۳۹۷

میتــوان بــر تعداد ســفر پیــاده افــزود .در محلــه منیریــه ،دو عامل
ترجیحات قابلیت دسترسی و تنوع مقاصد و قابلیت دسترسی به
آنها ،به ترتیب  28و 23درصد رفتارســفر پیاده را تشــویق میكنند.
حــال آنكه در كوی گلســتان ،عامل دسترســی به بزرگــراه و افزایش
ترا كــم ،عوامــل مانــع در تولید ســفر پیاده هســتند .میتــوان گفت
كــم بــودن ترا كم در كوی گلســتان (ســاختمانهای دو طبقه و دو
واحدی) ،عامل مثبت در تولید ســفر پیاده اســت و در این محله،
افزایش ترا كم نباید صورت بگیرد.
در مــدل  ،2بــا تحلیــل عوامــل نگرشهــا و عــادات ســفر در كنار
شــاخصهای كاربــری زمیــن ،در محله منیریه عامل دسترســی به
حملونقل عمومی حذف شــده و وابســتگی به اتومبیل شــخصی
(عامــل نگرشهــا وعــادات ســفر) ،تاثیــر منفــی بــر تعداد ســفرهای
پیــاده دارد .دسترســی به حمل ونقل عمومی(تاثیر  ،)+دسترســی
به بزرگراه (تاثیر  )-و ترا كم (تاثیر  )-به عنوان عوامل كاربری زمین،
و كاهــش طــول ســفر (تاثیــر  )+به عنــوان عوامل نگرشهای ســفر،
عوامل موثر بر رفتارســفر پیاده در كوی گلســتان هســتند .در كوی
بیمــه ،عامل دوس ـتدار مد اتومبیل شــخصی( ،)-6.233بیشــتر از
تاثیر مثبت دسترســی به حمل ونقل عمومــی( )4.148تاثیر منفی
بر رفتارسفر پیاده دارد.
نتایج بدســت آمده از مدل  3در كوی گلســتان نشــان میدهد،
زنــان بیــش از مردان بر تولید ســفر پیاد ه تاثیر میگذارند .دسترســی
به سیســتم حمل و نقل عمومی ،تنوع مقاصد و قابلیت دسترســی

بــه آنها و دسترســی بــه بزرگراه عوامل كاربری زمین هســتند كه با در
نظر گرفتن خصوصیات جمعیتی –اقتصادی ،همچنان بر رفتارسفر
پیــاده تاثیــر میگذارند .در محله منیریــه و كوی بیمه میتوان گفت
خصوصیات جمعیتی – اقتصادی ،تاثیری بر رفتارسفر پیاده ندارند.
در مدل  ،4با ورود تمامی عوامل ،نتایج بدســت آمده در كوی
گلستان متفاوت از نتایج مدلهای قبلی است .در این مدل ،تنها
عوامــل نگرشهــا و عــادات ســفر (كاهش طول ســفر ،وابســتگی به
اتومبیل شخصی) ،بر رفتارسفر پیاده تاثیر دارند .این نتیجه نشان
میدهد كه در محله حومهای ،فراوانی سفر پیاده ،متاثر از عادات
سفر است تا كاربری زمین و خصوصیات جمعیتی – اقتصادی .اما
در محله مركزی ،تنها عوامل كاربری زمین (تنوع مقاصد و قابلیت
دسترســی بــه آنها ،دسترســی به سیســتم حمل ونقــل عمومی) بر
متغیر وابسته تاثیر گذاشتهاند .نتیجه بدست آمده در كوی بیمه،
هماننــد مدل  2اســت و نشــان میدهــد خصوصیــات جمعیتی –
اقتصادی هیچ تاثیری بر رفتارسفر نداشتهاند.
نكته قابل توجه در خصوص عامل تنوع و ترا كم خرده فروشی
هــا در كــوی گلســتان ایــن اســت كــه ایــن عامــل ،موجــب كاهش
فراوانی ســفر با اتومبیل شــخصی شــده و رفتارسفر پیاده را تشویق
میكنــد .بــه طــور كلی میتــوان چنیــن اذعان داشــت كــه افزایش
دو عامــل نزدیكــی به ایســتگاه حمل ونقل عمومــی و تنوع و ترا كم
خرده فروشیها ،موجب افزایش سفر پیاده در الگوهای توسعهای
مختلف میشوند.

نتیجه
دراین پژوهش ،تاثیر شــاخصهای کاربری زمین بر رفتارســفر،
در ســه محلــه با توســعه متعارف ،مرکــزی و حومهای مورد بررســی
قرار گرفت .باتوجه به این که تنها عامل موثر بر رفتارســفر ،کاربری
زمین نیست ،لذا با درنظرگرفتن خصوصیات جمعیتی – اقتصادی
و نگرشهــای ســفر افــراد 4 ،مدل مورد بررســی قــرار گرفت تــا تاثیر
شــاخصهای کاربــری زمیــن بر رفتارســفر مشــخص شــود .همگام
بــا یافتههــای تحقیق ،میتــوان چنین اذعان داشــت كه الگوهای
توســعهای متفاوت ،عالوه بر اینكه رفتارهای ســفر متفاوتی از خود
نشان میدهند ،نقش عوامل موثر بر آنها نیز متفاوت است.
در محلــه مركــزی ،تاثیر عوامل كاربری زمین به طور مشــخص،
دسترســی بــه بزرگــراه بــا لحــاظ نمــودن نگرشهــا و عــادات ســفر
همچنان تاثیر مثبت بر فراوانی سفر با اتومبیل شخصی دارد و نكته
حائــز اهمیت این اســت كه تاثیر این عامل كاربــری زمین ،بیش از
تاثیر عامل وابستگی به اتومبیل شخصی به عنوان عامل نگرشها
و عــادات ســفر اســت .اما تاثیر شــاخص تعداد اتومبیل بــر این نوع
رفتارســفر ،بیش از دو عامل مذكور اســت .در خصوص اســتفاده از
حملونقل عمومی ،تنها عامل دسترســی به سیســتم حملونقل
عمومی تاثیر دارد .رفتارســفر پیاده در محله منیریه نیز ،تنها متاثر
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از عوامــل كاربــری زمین به ویــژه تنوع مقاصد و قابلیت دسترســی
مناســب به آنها و همچنین دسترســی به سیستمهای حملونقل
عمومی اســت .در مجموع میتوان چنین اذعان داشــت رفتارسفر
در محلــه منیریــه ،بیشــتر متاثــر از عوامــل كاربــری زمیــن اســت و
میتوان با افزایش دسترســی به سیســتمهای حمــل نقل عمومی
و افزایــش تنــوع و قابلیــت دسترســی بــه مقاصد محیطــی ،فضای
مناسب پیادهروی فراهم نمود و از این طریق ،میزان فراوانی سفر
پیاده را در این محله افزایش داد.
در محلــه متعــارف ،عوامل تاثیرگــذار بر فراوانی ســفر با اتومبیل
شــخصی ،دسترســی بــه بزرگــراه و تعــداد اتومبیل شــخصی اســت.
در خصــوص عوامل موثر بر رفتارســفر حملونقــل عمومی نیز ،تنها
عوامل كاربری زمین و خصوصیات جمعیتی اقتصادی تاثیر دارند.
در واقــع همانطــور كه در جداول  6و  7مشــاهده میشــود ،عوامل
نگرشهــا و عــادات ســفر ،تاثیر بر رفتارســفر این دو مد نــدارد .تنها
عامــل نگرشهــا و عادات ســفر "وابســتگی به اتومبیل شــخصی" بر
فراوانی ســفر پیاده تاثیر گذاشــته است .در كل میتوان گفت تاثیر
كاربری زمین و خصوصیات جمعیتی–اقتصادی ،بیشترین تاثیر را
بر رفتارسفر به تفكیك مدهای سفر در محله بیمه دارد.
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تحلیل رابطه کاربری زمین و رفتارسفر در سطح محالت
در نهایــت عــاوه بــر نتیجهگیــری مقالــه حاضر مبنی بــر این كه
 بر رفتارســفر، با درنظر گرفتــن دیگر معیارها،عوامــل كاربــری زمین
 موارد ذیــل را در تحقیقات تاثیر كاربــری زمین بر،تاثیــر میگذارنــد
:رفتارسفر بایستی در نظر داشت
 تحلیل تاثیر كاربری زمین بر رفتارسفر بدون درنظرگرفتن دیگر-1
 امكان بروز مشكالت و دریافت نادرست از تحلیل،معیارهای دخیل
شرایط موجود میشود به گونهای كه در طر حها و برنامهریزیهای
 تاثیر كاربری زمین بر رفتارسفر در-2 .حملونقل مشاهده میشود
 متفاوت است؛ لذا لحاظ نمودن این،الگوهای توســعهای متفاوت
 امری ضروری،امــر در برنامهریزیهــای كاربری زمین و حملونقــل
،است و میبایســت از ارائه راهحلهای یكسان (سرانههای یكسان
 اجتناب،گزینههای حملونقلی یكســان) بــرای الگوهای متفــاوت
 در نهایــت تحلیــل تاثیر عوامــل موثر بر رفتارســفر بر یكدیگر-3 .كــرد
امــری ضروری اســت تــا تاثیرگــذاری ایــن عوامل كشــف و مهمترین
 لذا در. شناســایی شــوند،عواملی كه بر دیگر عوامل تاثیر میگذارند
.تحقیقات بعدی تحلیل این بحث پیشنهاد میگردد

 تنهــا عوامــل، برخــاف دیگــر محــات،در محلــه حوم ـهای
غیركاربری زمین بر رفتارســفر اتومبیل شــخصی تاثیــر دارد كه از آن
 بیشــترین، وابســتگی به اتومبیل شــخصی و تعداد اتومبیل،میان
تاثیر مثبت و كاهش طول ســفر بیشترین تاثیر منفی را بر رفتارسفر
 متاثــر از عوامل، مــد ســفر پیــاده در ایــن محلــه نیــز.ایــن مــد دارد
نگرشهــا و عــادات ســفر و خصوصیــات جمعیتــی– اقتصــادی
 تنها عامل دسترســی به سیســتم حمل ونقل عمومی به.هســتند
عنوان عامل كاربری زمین بر رفتارســفر با حمل ونقل عمومی تاثیر
.) دارد1.3( اندكی
 نگرشهــا،بــه طــور كلــی میتــوان گفــت در محل ـهی حوم ـهای
 حــال آنكه،و عــادات ســفر بیــش از پیش بر رفتارســفر تاثیر گذاشــته
 بیش از دیگر معیارها بر رفتارسفر در محله،ویژگیهای كاربری زمین
 شــاخص تعــداد اتومبیل بــه عنوان.مركــزی و متعــارف تاثیــر دارنــد
 و وابســتگی به اتومبیل شــخصی به،اقتصادی-شــاخص جمعیتی
 بر رفتارســفر به تفكیك،عنوان شــاخص نگرشها و عادات ســفر نیز
.مدهای سفر در الگوهای توسعهای مختلف تاثیر میگذارند
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n recent decades, the question of how we
could reduce the frequency of auto mode and
increase frequency of the other modes- walk and
transit- is a challenge for urban planners. Many
planning researchers and practitioners believe
that individuals rely on automobiles partly to travel
from place to place because land uses are separated and spread out. By contrast, when certain
design features such as higher development densities and continuous sidewalks are combined
with the mixed land uses, many expect residents
of these communities to drive less and walk and
bike more, on average. Tehran has been blamed
for high levels of automobile travel and Traffic congestion, high travel time. So the primary purpose
of this study was to investigate how relative associations between travel behavior and land use
patterns where people live and non-work destination impact modal choice and frequency of travel
modes in three different development patterns
in Tehran. In fact this study wants to answer two
questions: 1) whether patterns of travel behavior
to non work destinations at neighborhood level
are different? And a key question which is largely
unanswered: 2) whether patterns of land development of neighborhoods affect travel behavior
of residents? And particularly, whether pattern of
neighborhood land development influences travel
behavior or whether travel attitudes and preferences and socio-demographic characteristics influence travel behavior? In other words, whether
differences in the built environment are associated with differences in travel behavior, after accounting for socio-demographic characteristics
and for attitudes and preferences? More specifically, environments where residents are closer to
destinations and have viable alternatives to driv-

I

ing are in fact associated with less driving. Here
factor analysis and linear regression analysis
are used to investigate the relationship between
neighborhood characteristics and travel behavior
while taking into account the role of travel preferences and neighborhood preferences in explaining this relationship. This study explored the relationship between the residential environment
and non work travel frequencies by auto, transit,
and walk/bicycle modes. In fact, a multivariate
analysis of cross sectional data in three different
land development patterns of neighborhoods of
Tehran-Monirye, Koye-Bime and Koye-Golestan
shows that there are differences in travel behavior between neighborhoods. Koye-Golestan (as a
car-oriented neighborhood) largely is influenced
by attitudes in contrast to Koye-Bime (as a conventional neighborhood), and Monirye (as a traditional neighborhood) land use characteristics
are mostly affect on travel behavior. In general,
however the number of autos that residents have
as a socio-demographic characteristics and auto
pro-travel attitude as a travel behavior attitude index largely influence on travel behavior, distance
to transit, land use diversity as well as destination accessibility as land use index significantly
influenced frequency by travel modes to non work
destinations in neighborhoods. Taken together,
our results suggest that if cities use land use policies to offer options to drive less and use transit
and non-motorized modes more, many residents
will tend to do so.
Keywords: Land Use, Travel Behavior, Development Patterns, Factor Analysis, Linear Regression Analysis.
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