
  

  

  

Quarterly Journal of Urban and Regional Development Planning
Volume 7, Issue 20, Spring 2022, 115-143
urdp.atu.ac.ir
DOI: dx.doi.org/10.22054/urdp.2022.65476.1406

   
   

   
   

   
   

   
O

ri
gi

na
l

   
A

cc
ep

te
d:

 1
9/

12
/2

02
1

   
  R

ec
ei

v
ed

: 
11

/5
/2

0
22

 
  

 
 

IS
S

N
: 

24
76

-5
86

4
eI

S
S

N
: 

24
7

6-
64

0
2 

  

Investigating the Relationship Between Urban form 

and Energy Consumption in Urban Settlements

(Case Study: Qazvin City)

Fatemeh Ghorbani
Master of Urban Planning, University of Guilan, Rasht, Iran

Aliakbar Salaripour
Assistant Professor of Urban Planning, University of 
Guilan, Rasht, Iran

Abstract

Due to global warming, increasing greenhouse gas emissions, and people's 

dependence on private cars, the need for more attention from urban experts to the 

impact of urban form indicators and economic and social indicators on energy 

consumption and traffic behaviors of citizens, becomes more critical than before

Among these, the city form with indicators such as density, mixed land-use, design, 

distance to public transportation, and distance to the city center is one of the most 

important determining factors in the travel patterns of residents. The present study is 

applied research with 1000 sample volumes to investigate the relationship between 

city form indicators and socio-economic indicators as well as household travel 

behavior on the distance between household travel and VKT in the traffic areas of 

Qazvin city. In this study, statistical methods of Pearson correlation and multivariate 

regression have been used. The analysis results indicate that the variables of city 

form and socio-economic variables, and household travel behavior affect the 

distance traveled by private car up to 23%, the distance traveled by the family up to 

33%, and the working distance of households up to 17%. In this study, the distance 

to the city center (with a beta coefficient of 0.217) is the most essential variable of 

city form affecting the amount of VKT, and the factor of vehicle ownership (with a 

beta coefficient of 0.243) is the most influential economic variables on the amount of 

VKT.
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ارتباط بین فرم شهري و مصرف انرژي در بررسی 

هاي شهري  سکونتگاه

  )شهر قزوین: مطالعه موردي(

  ریزي شهري، دانشگاه گیالن، رشت، ایران کارشناسی ارشد برنامه  فاطمه قربانی 

  ریزي شهري، دانشگاه گیالن، رشت، ایران استادیار برنامه  اکبر ساالري پور  علی

  

  چکیده

اي و وابستگی  با توجه به روند گرم شدن کره زمین و افزایش روزافزون میزان انتشار گازهاي گلخانه

ي به تأثیر افراد به خودروي شخصی، لزوم توجه بیشتر متخصصین شهري باألخص برنامه ریزان شهر

اجتماعی بر مصرف انرژي و رفتارهاي ترافیکی  -هاي اقتصادي هاي فرم شهري و شاخص شاخص

هایی چون تراکم، اختالط  در این میان فرم شهر با شاخص. شود ازپیش مشخص می شهروندان، بیش

کننده  عیینترین عوامل ت ونقل عمومی و فاصله تا مرکز شهر یکی از مهم کاربري، طراحی، فاصله تا حمل

حجم نمونه و  1000هاي کاربردي و با  تحقیق حاضر در زمرة پژوهش. در الگوهاي سفر ساکنین است

اجتماعی و رفتار سفر خانوار بر  - هاي اقتصادي هاي فرم شهري و شاخص منظور بررسی ارتباط شاخص به

در این پژوهش . ه استشد در سطح نواحی ترافیکی شهر قزوین انجام VKT1میزان فاصله سفر خانوار و 

کننده  نتایج تحلیل بیان. شده است هاي آماري همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده از روش

درصد بر  23اجتماعی و رفتار سفر خانوار تا  -این است که متغیرهاي فرم شهري و متغیرهاي اقتصادي

 17زان فاصله سفر خانوار و تا حدود درصد بر می 33میزان مسافت طی شده توسط خودروي شخصی، تا 

با ضریب (در این پژوهش فاصله تا مرکز شهر . درصد بر فاصله سفر کاري خانوارها تاثیرگذارند

با ضریب بتا، (و عامل مالکیت وسیله نقلیه نیز  VKTترین متغیر فرم شهري بر میزان  مهم) 217/0بتا،

  .باشد می VKTمؤثرترین متغیر اقتصادي بر میزان ) 243/0

توسعه پایدار، فرم شهري، فاصله سفر، میزان مسافت طی شده توسط خودروي :ها واژهکلید

  شخصی، شهر قزوین

                                               
  salaripour@guilan.ac.ir: نویسنده مسئول*

1. Vehicle Kilometer Travel
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  مقدمه

هایی ازجمله خدمات،  تمرکز و ازدیاد جمعیت مناطق شهري موجب افزایش نیاز به شاخصه

درصـد   54، 2014در سـال  . ونقل و سرپناه و درنتیجه نیاز به انرژي بیشتر گردیده است حمل

 66، 2050رود کـه تـا سـال     کردند و انتظـار مـی   جمعیت جهان در مناطق شهري زندگی می

چهارم انرژي اولیه جهـانی   شهرها حدود سه. )United Nations, 2014(درصد افزایش یابد

دهنـد  اي جهـان را تشـکیل مـی    درصـد از گازهـاي گلخانـه    60کننـد و تقریبـًا    را مصرف می

)UN-Habitat, Energy, 2016(. اي تصدیق شـده اسـت کـه شـکل شـهري       طور گسترده به

مطالعات پیشین تـأثیر فـرم شـهري در    وري انرژي شهري است اگرچه  عامل مهمی براي بهره

  .)Wang & Li, 2017(اند ونقل را نشان داده مصرف انرژي در بخش ساختمان و حمل

و (مستقیم بـر مصـرف انـرژي    بر طبق گزارش سازمان ملل متحد، فرم شهر داراي تأثیر 

روشن است که همبستگی مثبتی بـین   .)Mitchell, 2005(باشد می) دستیابی به توسعه پایدار

شـده مصـرف    تـر سـاخته   شهرهاي با منـاطق بـزرگ  . اندازه شهر و مصرف انرژي وجود دارد

ی درواقع هـدف از طراحـ   .)Zhao et al, 2017(انرژي بیشتري نسبت به همتایان خود دارند

هـاي شـهري اسـت کـه تقاضـاي انـرژي را کـاهش         شهري مبتنی بر انرژي، ایجاد پیکربنـدي 

هاي انرژي و فرم شهري بـراي عملکـرد    هاي بین سیستم ویژه در رابطه با وابستگی دهد، به می

هاي انرژي همراه با حفظ سـطح بـاالیی از راحتـی انسـان      باالتر انرژي، و جایگاه سیستم الیه

ریزي و طراحـی شـهرهاي امـروزي نیازمنـد      رو نظام برنامه ازاین. )Fonseca, 2016(باشد می

تر تمامی اقدامات مختلف بخشـی   یک رویکرد جامع و یکپارچه هستند تا در مقیاسی بزرگ

را در برگرفته و آنها را هماهنگ، همسو و یکپارچه سازند تا به بهترین شکل به اهداف خود 

.ت یابنددر کاهش مصرف انرژي در شهرها دس

المللـی، ایـران در حـال حاضـر هفتمـین انتشـار دهنـدة         بر اسـاس تخمـین نهادهـاي بـین    

اي است، ضمن اینکه میزان رشد انتشار در آن نیز نسبت بـه متوسـط جهـانی     گازهاي گلخانه

هاي شهرسازي  حل اصولی آن باشد که طرح رسد یک راه بنابراین به نظر می. آن باالتر است

هـا   اي توسعۀ کالبدي از نظر تأثیرشان بر مصرف انـرژي و انتشـار آالینـده   ه گذاري و سیاست
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تـرین   تـرین و گسـترده   فـرم شـهر مهـم   ). 1392براتـی و سـردره،   (مورد ارزیـابی واقـع شـوند    

در واقع فرم شهر و وابسـتگی  . آید ونقل پایدار شهر به شمار می موضوع مورد بحث در حمل

بل با یکدیگر داشته و هرگونه تغییر در فرم شهر، بـر رفتـار   به اتومبیل و رفتار سفر روابط متقا

رو مطالعـه ایـن دو جـدا از     گـذارد، ازایـن   سفر و درنتیجه آن وابستگی به اتومبیـل تـأثیر مـی   

  . معنا است یکدیگر کامالً بی

. یکی از مشکالت بزرگ شهر قزوین، ترافیک سنگین باألخص در مرکـز شـهر اسـت   

از دالیـل ایـن مشـکل اسـت و همچنـین      ... تجـاري، درمـانی و   هـاي اداري،   تمرکز کـاربري 

ازحـد خودروهـاي    ونقل عمـومی موجـب ورود بـیش    رعایت نشدن فرهنگ ترافیک و حمل

مؤثرترین روش کنترل ازدحام مناطق . شخصی متعدد به مرکز شهر و جنوب شهر شده است

هش حاضـر بـا   حال بر این اساس در پـژو . شلوغ، کاهش استفاده از خودروي شخصی است

اجتمـاعی و رفتـار سـفر     -گانـه فـرم شـهري، و متغیرهـاي اقتصـادي      هاي پنج بررسی شاخص

ها و فاصله طی شده توسط وسائط  خانوار، سعی بر این است تا به بررسی ارتباط این شاخص

و در پایـان پاسـخ ایـن    . نقلیه شخصی و فاصـله سـفر خـانوار در شـهر قـزوین پرداختـه شـود       

:سؤاالت مشخص شود

ابعاد فرم شهري چه تأثیري بر میزان وابستگی به اتومبیل شخصی دارد؟

دهد؟ روي را تحت تأثیر قرار می ابعاد فرم شهري چگونه میزان تمایل براي پیاده

هاي شهري در حوزه فرم شهري و خصوصـیات اجتمـاعی و    ها و برنامه کدام سیاست

  تأثیر بیشتري داشته باشند؟توانند در کاهش مصرف انرژي  اقتصادي شهروندان، می

  

  مبانی نظري

هاي اخیر بحث پایداري شهري بخش وسیعی از ادبیات جهانی توسعه پایدار را به  در سال

ترین موضوعات در زمینه توسعه پایدار شهري  یکی از مهم. خود اختصاص داده است

ر ادامه به د. بحث فرم شهري و نحوه تأثیر آن بر محیط طبیعی و میزان مصرف انرژي است
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1چوي: پردازیم شده مرتبط با موضوع تحقیق می هاي انجام بیان تعدادي از پژوهش

شده در سفر با وسیله نقلیه  زیست ساخته تأثیر محیط«در پژوهشی تحت عنوان ، )2018(

که با هدف بررسی نحوه چگونگی » شخصی توسط نوع شناسی شهري در کلگري، کانادا

ونقل در مسافرت وسایل نقلیه شخصی در کلگري  عوامل حمل استفاده از وسائط نقلیه و

  .شده است باشد که بر اساس نوع شناسی شهري شهر تعیین می

عنوان یک رگرسیون گسسته  این مطالعه با استفاده از روش رگرسیون جداگانه، که به   

رت ونقل در مساف هاي مختلف فرم شهري و حمل شود، به بررسی تأثیر ویژگی شناخته می

پردازد و در نهایت  در چهار منطقه شهري می) VKT(طی شده توسط خودروي شخصی 

 VKTترین عامل تأثیرگذاري بر روي  مهم CBDشود که فاصله به  این نتیجه حاصل می

=استاندارد بتا (LRTازآن وجود یک ایستگاه  ، و پس)0,296= استاندارد بتا (خانگی 

سد که عوامل مهم براي تعیین سطح سفر وسایل نقلیه ر براي کالگري به نظر می) - 0,211

نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان  ، در پایان)1390(اکبر سردره  علی. شخصی است

هاي فرم شهري بر رفتارهاي ترافیکی و میزان مصرف انرژي  سنجش تأثیر شاخص«

ي شهري با هدف سنجش ارتباط بین مورفولوژ» ساکنین، مطالعه موردي مناطق شهر تهران

  . پردازد و رفتارهاي ترافیکی و میزان مصرف انرژي ساکنین مناطق شهر تهران می

درصد  15ها تا  دهد که این شاخص نامه نشان می شده در غالب این پایان هاي انجام بررسی 

ها بر کلیه  بر مصرف انرژي در سفرهاي شغلی تأثیرگذارند و تأثیر نهایی این شاخص

، نیز )1391(حیدر عباسی . باشد درصد می 10ر شهر تهران برابر سفرهاي صورت گرفته د

بررسی تأثیر فرم شهر بر مصرف انرژي خانوارها در بخش «در پژوهش خود تحت عنوان 

به بررسی تأثیر فرم » مقایسه تطبیقی چند محله شهري شیراز: ونقل، مطالعه موردي حمل

براي بررسی این تأثیر از . پردازدونقل می شهر بر مصرف انرژي خانوارها در بخش حمل

نتایج حاصل از تحقیق . شده است تحلیل واریانس، همبستگی و رگرسیون خطی استفاده

ونقل و متغیرهاي فرم شهري است و  بیانگر وجود ارتباط بین مصرف انرژي در بخش حمل

                                               
1. Kwangyul Choi



  

  

  

  

  1401بهار، 20، شماره هفتم، سال )علمی(اي  ریزي توسعه شهري و منطقه مه برنامهفصلنا   |  120

خانوارهاي ساکن در محالت نزدیک به مرکز شهر مصرف انرژي کمتري نسبت به 

همچنین با افزایش میزان درآمد، سطح . اي ساکن در فواصل دورتر از مرکز دارندخانواره

تحصیالت، تعداد محصلین و تعداد شاغلین و تعداد وسیله نقلیه موتوري در تملک خانوار 

  .یابد ونقل افزایش می میزان مصرف انرژي در بخش حمل

تی فرم شهر، در طول تاریخ شهرسازي، متخصصین بسیاري در باب چیس: فرم شهر

شناسی شکل  هاي زیبایی اظهارنظر نموده و با رویکردهاي مختلف سعی در پاسخ جنبه

هاي  برخی بر جنبه. اند اي صرفًا شهر را مدنظر قرار داده عده .اند بدین سؤال داشته

اي و  اي، استعاره هاي متافیزیکی، اسطوره عملکردي تأکید کرده و برخی دیگر نیز جنبه

را تنها  1اي دیگر شکل شهر عده.اند شهر را موردبررسی قرار داده نمـادین شـکل

شناسی محیط  شناسی شهري دانسته و آن را همان ابعاد کالبدي شهر و تنهـا ریخت ریخت

درستی  داند و به رؤیت محتواي شهر می ، شکل شهر را نمود قابل2ارنهایم. کنند تلقی می

ابت نیست، و در هر وضعیتی حالتی پویا براي معتقد است، شکل شهر، واقعیتی ایستا و ث

هاي مربوط به  پژوهشگري به نام هندي، فرم شهري را ترکیبی از ویژگی. دگرگونی دارد

  . )Handy, 1996(داند ونقل و طراحی شهري می الگوي کاربري اراضی، سیستم حمل

ی در فرم شهري را الگوي فضایی عناصر کالبدي بزرگ، ساکن و دائم) 1981(لینچ 

توان گفت فـرم شهري نتیجه گـرد هم آمدن مفاهیم  درمجموع می. کند شهر تعریف می

و عنـاصر متعددي از ساختار شهر است، عناصر این مفاهیم ممکن است مواردي مانند، 

ها و  بندي قطعه، پارك الگوي خیـابان، انـدازه و شکل بلوك، طراحی خیـابان، شکل

فـرم شهر به دلیل آثـار مختلف اقتصادي، اجتماعی و . اشدفضـاهاي عمومی و مانند این ب

سوي پایداري یا ناپایداري سوق دهد  تواند یک شهر را به محیطی می زیست

)RafeqJabareen, 2006(.  

                                               
1. morphology
2. Arnheim
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فـرم پراکنـده و فـرم    : انـد از  هـاي مختلـف عبـارت    در ادبیات توسعه شهر معاصر، فـرم  

طورجـدي مطـرح و در    در گفتمان شهري به 1960الگوي فرم پراکنده از دهۀ . شهري پایدار

ازانـدازه   ها و تولید بیش رویه جاده هاي ارزان، ساخت بی ها وفور زمین کشورهایی که در آن

ها تنها در کشـورهاي   این پدیده تا مدت. رود اي رایج به شمار می خودرو وجود دارد، پدیده

شده که بیشتر شـهرهاي کشـورهاي    یلاي جهانی تبد شد، اما امروز به پدیده پیشرفته دیده می

  .توسعه با آن روبرو هستند ویژه کشورهاي درحال جهان و به

هـاي روسـتایی یـا     پراکنش شهري به معناي پخشایش کنترل نشـدة توسـعه روي زمـین    

هـاي نـواري    هاي کم تـراکم و توسـعه   نیافته است که با گرد هم آمدن ساختمان زمین توسعه

ایـن فـرم معلـول کـاربرد     . شـود  هاي انسانی ایجـاد مـی   سکونتگاه شکل و پراکندة تجاري در

طـرح موضـوع شـکل یـا فـرم شـهري پایـدار، عمـدتًا         . )Ewing, 1997(وسیع خودرو است

اسـت کـه بـه     1992و زمان برگزاري کنفرانس ریو در برزیـل در سـال    1990دهه مربوط به

مورد فرم شهر و توسـعه پایـدار   در . انجامید) 21دستورکار (قطعنامه زمین تدوین و تصویب

کنـــد کـــه بـــا  دو نظریـــه عمـــده مطـــرح اســـت؛ نظریـــه اول ایـــن ایـــده را تشـــریح مـــی  

تـوان شـهرها را    مـی 2شهرها و افزایش تراکم همراه با اعمال کاربري مخـتلط 1سازي فشرده

  .سمت توسعه پایدار هدایت کردبه

گرفت و  شهر فشرده قرار میدر مقابل نظریه دیگري هم مطرح شد که در برابر نظریه  

. توان به فرم شهري پایـدار دسـت یافـت    می3آن اینکه با اعمال تراکم کم و توسعه گسترده

، طبقـات کـم یـا شـهر گسـترده      4بـا تـراکم پـایین   مفاهیمی چون توسعه شهري یا مسـکونی 

هــر دو اســتراتژي مربــوط بــه کشــورهاي اروپــایی . تشــریح ایــن نظریــه ســاخته شــدندبـراي 

شـود، مکـان یـا شـهري      طـورکلی وقتـی صـحبت از شـهر پایـدار مـی       بـه . آمریکایی استیا

  .باشددرستی و با حداکثر ظرفیت و توان پاسخگو است که بتواند معیارها را بهمدنظر

                                               
1. Compactness
2. Mixed-use
3. Urban Dispersal
4. Low Density، Low-Rise development
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  توسعه پایدار شهري

شده جهانی است، وجود  مانند کیفیت زندگی، هیچ تعریفی از توسعه پایدار که پذیرفته

برانتلندزیست و توسعه کمیسیون هاي کمیسیون جهانی محیط ی از پیشنهادندارد، اما یک

هاي آینده براي برآورده  رفع نیازهاي فعلی بدون رفع توانایی نسل ": شده استاغلب ذکر

شرط براي توسعه  تنها یک پیش هیچ شکی نیست که تحقق نیازها نه "ساختن نیازهاي خود

در توسعه . ي و در نتیجه کیفیت باالي زندگی استپایدار بلکه همچنین براي رفاه فرد

کنند که در تعریف توسعه پایدار باید اطمینان  شده است و تأکید می پایدار فوق توضیح داده

 El Din et(حاصل شود که مسائل محیطی، اجتماعی و اقتصادي باهم در نظر گرفته شود

al, 2012.(  

طورکلی آینده حیات  دارد و به اي در زندگی بشر انرژي جایگاه ویژه: انرژي

هاي تأمین، تولید و مصرف  در حال حاضر روش. موجودات در تمام ابعاد به آن وابسته است

این . مدت، امکان مانایی روند کنونی ممکن نیست اي است که حتی در میان گونه انرژي به

براي جوامع مرور دو مشکل را  روند رو به رشد مصرف انرژي در نیمۀ دوم قرن بیستم به

هاي محیطی ناشی از استفاده از این منابع و  اول، افزایش آلودگی: بشري به وجود آورد

امین زاده، (دوم، وابستگی شدید به منابع انرژي تجدیدناپذیر که در حال اتمام نیز هستند 

ونقل  باوجود این واقعیت که انرژي مصرفی ساختمان بسیار بیشتر از انرژي حمل). 1387

ونقل نسبت به  هاي ناشی از حمل باالي حل آلودگی تعدادي از عوامل ازجمله سرعتاست، 

تر بودن سرعت جایگزینی خودروها نسبت به  هاي ناشی از ساختمان، سریع آلودگی

وجود دارد که توجه به بحث ... ومیر و ها و ایجاد معضالتی مانند تصادفات، مرگ ساختمان

  .)Steemers, 2003(داند ونقل را بیشتر ضروري می حمل

ــرژي   ــرم شــهر و الگوهــاي ســفر و مصــرف ان ــین ف ــاط ب ــرین و  فــرم شــهر مهــم : ارتب ت

در واقـع فـرم   . آیـد  ونقل پایدار شهر به شـمار مـی   ترین موضوع مورد بحث در حمل گسترده

شهر و وابستگی به اتومبیل و رفتار سفر روابط متقابل با یکـدیگر داشـته و هرگونـه تغییـر در     

رو بـراي   ازایـن . گـذارد  بر رفتار سفر و در نتیجه آن وابستگی به اتومبیـل تـأثیر مـی   فرم شهر، 
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رسیدن به اهداف توسعه پایدار، باید فرم شهري تغییر یابد تا در نتیجه آن مصرف سـوخت و  

با تغییر در فرم شـهر، سـهم سـفرهاي غیـر وابسـته بـه اتومبیـل در منـاطق         . انرژي کاهش یابد

، که این امر از مناظر مختلف محیطی، سالمتی و منابع طبیعی مطلـوب  یابد شهري افزایش می

  .)Lovelace et al, 2011(است

شـده، مـدل مفهـومی پـژوهش در قالـب نمـودار زیـر ارائـه          با توجه به مطالعات انجـام 

  :گردد می

  

  

  مدل مفهومی-1شکل 
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  ها یافته

 کاربرديهاي  ة پژوهشتوان تحقیق حاضر را در زمر با توجه به ماهیت پژوهش می

جامعه آماري این پژوهش با توجه به اهداف آن، مشتمل بر کل شهر قزوین . دانست

ونقل  ناحیه ترافیکی موجود در طرح جامع حمل 113است که از طریق تفکیک 

عنوان مرکز اصلی شهر  میدان به سبزه. اند ترافیک، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته

هش اطالعات سفر شهروندان در نواحی مختلف ترافیکی در این پژو. مفروض است

ها از طریق معاونت ترافیکی و  هاي اجتماعی و اقتصادي آن به همراه ویژگی

 1000خانوار تعداد  9938آوري گردید و از تعداد  ونقل شهر قزوین جمع حمل

  . شده استگیري تصادفی انتخاب خانوار به روش نمونه

که از طریق روز و واحد تحلیل رفتار، خانوار است، در این پژوهش واحد زمان،

براي ارزیابی و تحلیل اطالعات، ابتدا با . رسیم می VKTاین اطالعات به میزان 

و  GISافزارهاي  هاي موجود، متغیرهاي فرم شهري توسط نرم استفاده از داده

EXCEL  فر ناحیه ترافیکی شهر قزوین تولید شدند و سپس متغیرهاي س 113براي

خانوار که شامل متغیر مسافت کاري خانوار، مسافت کل سفر خانوار و مسافت طی 

خانوار مفروض توسط  1000باشد براي  می) VKT(شده با وسایل نقلیه شخصی 

خانوار مفروض متغیرهاي  1000به همین ترتیب براي . آید دست می نگارندگان به

ین و تعداد اتومبیل تحت مالکیت تعداد افراد خانواده، تعداد محصلین، تعداد شاغل

در مرحله بعد متغیرهاي بدست آمده . شوند خانوار هم توسط نگارندگان محاسبه می

هاي آماري رگرسیون چندمتغیره و  شوند و توسط روش می SPSSوارد محیط 

  .گیرند ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار می

  

  :هاي مورداستفاده در پژوهش شاخص

  رهاي فرم شهريیمتغ

.شود به تعداد جمعیت و خانوار در هر هکتار گفته می: تراکم جمعیت
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Density =  

.هاي مختلف در نواحی مختلف تنوع عملکردي بین کاربري: اختالط کاربري

ها در هر بافت از فرمول آنتروپی شانون و  در راستاي محاسبه اختالط کاربري

:شده است تفادهصورت رابطه زیر اس به

  میزان اختالط کاربري

طراحی . کل تقاطعات ناحیه درصد تقاطعات چهارراه و بیشتر نسبت به: طراحی

  .بر میزان اتصال خیابانی اشاره دارد

Design    = = *100

فاصله مرکز ناحیه ترافیکی از مرکز شهر : دسترسی به مرکز شهر-4

دسترسی به مقصد به سهولت دسترسی به منطقه تجاري مرکزي  ).میدان سبزه(

)CBD (هاي اشتغال، اجتماعی و فرهنگی  اشاره دارد که در آن تعدادي از فرصت

.متمرکزشده است

ونقل عمومی در  هاي حمل تعداد ایستگاه: ونقل عمومی دسترسی به حمل-5

  .ناحیه نسبت به مساحت ناحیه

Distance To Transit =  

  اجتماعی و رفتار سفر خانوار - متغیرهاي اقتصادي

وسیله نقلیه مورد استفاده جهت سفرهاي روزمره اعم از وسیله : نوع وسیله نقلیه

  ... .نقلیه شخصی، عمومی، پیاده و 

...کاري، تحصیلی، خرید و : هدف سفر

ین مسافت طی فاصله مبدأ تا مقصد سفرهاي روزانه خانوارها و میانگ: فاصله سفر

  شده خانوارها براي اهداف مختلف

  تعداد افراد یک خانوار: بعد خانوار

For
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  متوسط تعداد افراد محصل و شاغل در یک خانواده: تعداد محصلین و شاغلین

متوسط سرانه . میانگین وسایل نقلیه موتوري در مالکیت خانوار: مالکیت خودرو

وندان شهر قزوین در سال پایه، مالکیت خودروي سواري در هر خانواده براي شهر

 7خانوار،  10طور متوسط در هر  این بدان معنی است که به. بوده است 0,7معادل 

  ).1390ونقل و ترافیک شهر قزوین،  طرح جامع حمل(خودروي سواري وجود دارد 

  

  متغیرهاي سفر خانوار

تلف مسافت طی شده توسط هر خانوار با اهداف مخ: فاصله سفر روزانه خانوار

  در یک روز

مسافت طی شده توسط هر خانوار با هدف کاري و شغلی : فاصله کاري خانوار

  در یک روز

این . باشد شاخص اصلی پژوهش می: 1مسافت طی شده با وسایل نقلیه شخصی

میزان فاصله طی شده را تقسیم بر . شود گیري می شاخص با توجه به نوع وسیله سفر اندازه

  .کنیم سیله میمتوسط افراد حاصل در و

  

محدوده موردمطالعه

بر اساس تقسیمات کشوري، شهرستان قزوین داراي پنج بخش شامل مرکزي، رودبار 

عنوان مرکز  شهر قزوین به. الموت، رودبار شهرستان، طارم سفلی و کوهین بوده است

کیلومترمربع است و جمعیت آن  5693مساحت قزوین . شود شهرستان قزوین شناخته می

ونقل و ترافیک  طرح جامع حمل(نفر است  355338برابر  1385اس سرشماري سال بر اس

  ).1390شهر قزوین، 

  

  

                                               
1. VKT



  

  

  

  

127  |پور  ري، قربانی و ساال... بررسی ارتباط بین فرم شهري و مصرف انرژي 

  
  محدوده موردمطالعه-1نقشه 

)1390, ونقل و ترافیک شهر قزوین طرح جامع حمل: (مأخذ
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 خانوار منتخب 1000براي  VKTهاي فاصله کاري کل خانوار، فاصله سفر و  شاخص

  .شوند حاسبه میم

  

  میانگین متغیرهاي سفر خانوار در سطح نواحی ترافیکی شهر قزوین -1جدول 

ناحیه

فاصله 

کاري 

  خانوار

)km(

فاصله 

کل سفر

  خانوار

)km(

  

Vkt  
)km(

ناحیه

فاصله 

کاري 

  خانوار

فاصله 

کل سفر

خانوار

)km(

Vkt
)km(

ناحیه

فاصله کاري 

  خانوار

)km(

فاصله کل 

  سفر

  خانوار

)km(

  

Vkt  
)km(

ناحیه

فاصله کاري 

  خانوار

)km(

فاصله کل 

  سفر

  خانوار

)km(

Vkt
)km(

111.6521.504.63315.0514.993.516513.0628.459.019815.4428.987.73

25.699.324.48321.7013.903.366723.4338.1210.929917.3741.2218.91

36.3212.385.973311.1818.636.396820.3140.2621.6810010.6932.7715.70

45.2113.915.23346.7217.814.376912.7027.3611.8410117.6132.2014.96

54.2715.002.95357.6320.957.49709.9023.588.2310215.0952.5119.70

67.9017.173.663616.0128.668.967113.1327.909.8610431.3253.1116.83

74.7016.693.72379.4920.096.897210.1230.6111.3110513.3034.867.92

85.5421.499.363813.9422.969.687310.0621.988.471069.2337.2813.03

93.417.712.09394.6524.178.2174  10.8026.5511.3210712.0435.3810.17

1013.4223.1911.80409.6622.126.777520.0639.1316.6810820.4551.3334.09

116.4516.087.754110.3321.4310.32765.2315.402.911097.9626.137.46

125.5817.744.864215.0922.149.107814.9732.2911.131115.1434.7912.57

1311.1920.936.744315.7531.654.347915.9632.6412.69

144.528.971.42447.5013.534.568015.4239.7714.80

1520.7329.9610.87456.5415.342.738111.0128.2512.79

169.8618.174.34468.0721.768.958211.2726.919.52

174.4714.543.77479.3120.686.668312.1031.9310.71

1817.4328.8416.154811.9025.127.67849.7628.9311.94

197.0516.297.8050  15.3225.449.348519.3135.567.85

208.5519.837.645117.0540.8510.888617.4636.0919.22

216.9617.397.155218.3831.217.218711.4737.6811.57

228.7127.0312.515413.3427.928.338814.2131.5711.11

2313.4523.8411.15559.3024.765.518921.4953.2124.58

2410.3323.9910.105612.5731.929.199017.0931.0914.28

259.5216.614.075911.3027.6710.149113.9033.0112.07

267.6716.245.52608.0819.468.739218.1834.7913.57

2711.0520.724.876111.9024.118.459318.6242.5410.47

289.1920.855.136217.6724.369.729415.5738.4210.79

299.6117.966.02636.2518.618.289515.8326.345.75

306.4914.592.876413.1226.225.779616.4137.8612.00

  )1400نگارندگان، : منبع(
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  ها تحلیل داده

  تحلیل همبستگی پیرسون

و توسط دو مدل آمـاري ضـریب همبسـتگی    SPSSافزار ها در نرم تجزیه و تحلیل داده

نتایج ضریب همبستگی پیرسون در جداول زیر . گیرد پیرسون و رگرسیون خطی صورت می

فاصله کاري در این مدل متغیرهاي فاصله طی شده با وسیله نقلیه شخصی،. اند گنجانده شده

گیـریم و ارتبـاط آنهـا را     مـی عنـوان متغیرهـاي اصـلی در نظـر      و کل فاصله سفر خانوار را به

بر اسـاس نتـایج جـدول زیـر، بـا افـزایش تـراکم        : کنیم تک با سایر متغیرها بررسی می به تک

فاصـله بـه   .یابد فاصله طی شده با وسیله نقلیه شخصی کاهش می اختالط کاربريجمعیتی و 

CBDترین عامل تأثیرگذاري بر روي  رسد مهم به نظر میVKT یرهـاي  خانگی در بـین متغ

بخشی از دلیل آن به دلیل الگوي رشد شهر است که موقعیت هسته شهري . فرم شهري است

)CBD (تقویـت  ... وکـار اصـلی و مرکـز هنـر، فرهنگـی، تفریحـی و       عنوان مرکز کسب را به

بین مالکیت وسیله نقلیه، بعـدخانوار، تعـداد شـاغلین خـانوار و تعـداد محصـلین       . کرده است

  .شده با وسیله نقلیه شخصی ارتباط مثبت وجود داردخانوار با فاصله طی 

  

تحلیل همبستگی متغیرهاي فرم شهري و متغیرهاي اقتصادي، اجتماعی، رفتار سفر خانوار  -2جدول 

  vktبا 

Correlations  

vkt

تراکم 

جمعیتی
vkt

اختالط 

کاربري

vkt

PearsonCorrelation 1 -.16**

vkt

PearsonCorrelation 1 -.12**

Sig. (2-tailed) .000 Sig. (2-tailed) .000

N 965 965 N  965 965

تراکم 

جمعیتی

Pearson Correlation -.16** 1 اختالط 

کاربري

Pearson Correlation -.12** 1

Sig. (2-tailed) .000 Sig. (2-tailed) .000

N 965 965 N 965 965

Correlations
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vkt

فاصله از 

مرکز 

شهر

vkt

دسترسی به 

ونقل  حمل

عمومی

vkt

PearsonCorrelation 1 .32
**

vkt

Pearson Correlation 1 -.098
**

Sig. (2-tailed) .000 Sig. (2-tailed) .002

N 965 965 N 965 965

فاصله از 

  مرکز

شهر

Pearson Correlation .32
**

1 دسترسی به 

ونقل  حمل

عمومی

PearsonCorrelation -.098
**

1

Sig. (2-tailed) .000 Sig. (2-tailed) .002

N 965 965 N 965 965

Correlations  

vkt طراحی vkt بعدخانوار

vkt

Pearson Correlation 1 -.08
**

vkt

Pearson Correlation 1 .227
**

Sig. (2-tailed) .006 Sig. (2-tailed) .000

N 965 965 N 965 965

طراحی
Pearson Correlation -.08

**
1

بعدخانوار
Pearson Correlation .227

**
1

Sig. (2-tailed) .006 Sig. (2-tailed) .000

N 965 965 N 965 965

Correlations

vkt
تعداد 

شاغلین
vkt

تعداد 

محصلین

vkt

Pearson Correlation 1 .19
**

vkt

Pearson Correlation 1 .144
**

Sig. (2-tailed) .000 Sig. (2-tailed) .000

N 965 965 N 965 965

تعداد 

شاغلین

Pearson Correlation .19
**

1 تعداد 

محصلین

Pearson Correlation .144
**

1

Sig. (2-tailed) .000 Sig. (2-tailed) .000

N 965 965 N 965 965

Correlations

vkt مالکیت وسیله نقلیه

vkt Pearson Correlation 1 .313**

Sig. (2-tailed) .000

N 965 965

مالکیت وسیله نقلیه Pearson Correlation .313** 1

Sig. (2-tailed) .000

N  965 965

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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گی گویاي وجود ارتباط بین تراکم جمعیتی، اختالط کاربري، دسترسی تحلیل همبست 

این . ونقل عمومی با فاصله سفر خانوار است شهروندان به مرکز شهر، دسترسی به حمل

ارتباط از نوع منفی بوده بدین ترتیب که با افزایش این متغیرها، فاصله سفر خانوار کاهش 

متغیر طراحی و فاصله سفر خانوار با توجه به مقدار نتایج تحلیل همبستگی براي دو. یابد می

Sig تعداد ، بعد خانواربا افزایش .است غیرقابل استناد و پذیرش است 0,05که بیشتر از

طور محسوسی افزایش پیدا  خانوار، میزان فاصله سفر خانوار نیز بهتعداد محصلین و شاغلین 

  .کند می

  

فرم شهري و متغیرهاي اقتصادي و اجتماعی و رفتار سفر  تحلیل همبستگی بین متغیرهاي -3جدول 

  خانوار با فاصله سفر خانوار

Correlations  

  

فاصله 

سفر 

خانوار

تراکم 

جمعیتی

فاصله 

سفر 

خانوار

اختالط 

کاربري

فاصله 

سفر 

خانوار

Pearson Correlation 1 -.19
** فاصله 

سفر 

خانوار

PearsonCorrelation 1 -.097
**

Sig. (2-tailed) .000 Sig. (2-tailed) .003

N 965 965 N 965 965

تراکم 

جمعیتی

PearsonCorrelation -.19
**

1 اختالط 

کاربري

Pearson Correlation -.09
**

1

Sig. (2-tailed) .000 Sig. (2-tailed) .003

N 965 965 N 965 965
Correlations

فاصله سفر خانوار   وسیله نقلیه مالکیت

فاصله سفر خانوار
Pearson Correlation 1  .079

*

Sig. (2-tailed)  .014
N 965 965

مالکیت وسیله نقلیه
Pearson Correlation .079

*
1

Sig. (2-tailed) .014
N 965 965

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

فاصله 

سفر 

خانوار

فاصله از 

مرکز 

شهر

فاصله 

سفر 

خانوار

دسترسی به 

ونقل  حمل

عمومی
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فاصله 

سفر 

خانوار

PearsonCorrelation 1 .41
**

فاصله سفر 

خانوار

PearsonCorrelation 1 -.15
**

Sig. (2-tailed) .000 Sig. (2-tailed) .000

N 965 965 N 965 965

فاصله از 

مرکز 

رشه

Pearson Correlation .41
**

1 دسترسی به 

ونقل  حمل

عمومی

Pearson Correlation -.15
**

1

Sig. (2-tailed) .000 Sig. (2-tailed) .000

N 965 965 N 965 965

Correlations

فاصله 

سفر 

خانوار

طراحی

فاصله 

سفر 

خانوار

بعدخانوار

فاصله 

سفر 

خانوار

Pearson Correlation 1 -.043
فاصله سفر 

خانوار

Pearson Correlation 1 .398
**

Sig. (2-tailed) .185 Sig. (2-tailed) .000

N 965 965 N 965 965

طراحی
Pearson Correlation -.043 1

بعدخانوار
Pearson Correlation .398

**
1

Sig. (2-tailed) .185 Sig. (2-tailed) .000

N 965 965 N 965 965
Correlations

فاصله 

سفر 

خانوار

تعداد 

شاغلین

فاصله 

سفر 

خانوار

تعداد 

محصلین

فاصله 

سفر 

خانوار

Pearson Correlation 1 .17
**

فاصله سفر 

خانوار

Pearson Correlation 1 .332
**

Sig. (2-tailed) .000 Sig. (2-tailed) .000

N 965 965 N 965 965

عداد ت

شاغلین

Pearson Correlation .17
**

1 تعداد 

محصلین

Pearson Correlation .332
**

1

Sig. (2-tailed) .000 Sig. (2-tailed) .000

N 965 965 N 965 965
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

  

است هیچ  0,05که بیشتر از  Sigدار با توجه به جدول زیر، تحلیل همبستگی و مق

داري بین طراحی، تعداد محصلین، مالکیت وسیله و اختالط کاربري نقلیه با  ارتباط معنی

سازي شهري و افزایش تراکم جمعیتی  طورکلی فشرده به. فاصله کاري خانوار وجود ندارد

ا خواهد سبب کاهش فاصله محل کار و زندگی و در نتیجه کاهش فاصله کاري خانواره

تحلیل . دهنده وجود ارتباط از نوع منفی بین دو متغیر است تحلیل همبستگی نشان. شد
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دهنده وجود ارتباط بین دسترسی به مرکز شهر، بعد خانوار و تعداد شاغلین  همبستگی نشان

این ارتباط از نوع مثبت بوده، بدین ترتیب که با افزایش این . با فاصله کاري خانوار است

طبق نتایج ارتباط ضعیفی بین . یابد فاصله کاري خانوار هم متعاقبًا افزایش می متغیرها

. ونقل عمومی و فاصله کاري خانوار وجود دارد که از نوع منفی است دسترسی به حمل

  .یابد ونقل عمومی، فاصله کاري خانوار کاهش می که با افزایش دسترسی به حمل طوري به

  

تغیرهاي فرم شهري و متغیرهاي اقتصادي و اجتماعی و رفتار سفر تحلیل همبستگی بین م -4جدول 

  خانوار با فاصله طی شده با فاصله سفر کاري خانوار

Correlations  

خانوارکاريفاصله مالکیت وسیله نقلیه تعداد محصلین طراحی

فاصله کاري 

خانوار

Pearson Correlation 1 .040 .049 -.009

Sig. (2-tailed) .216 .131 .790

N 965 965 965 965

مالکیت 

وسیله نقلیه

Pearson Correlation .040 1 .049 .032

Sig. (2-tailed) .216 .127 .324

N 965 965 965 965

تعداد 

محصلین

Pearson Correlation .049 .049 1 .004

Sig. (2-tailed) .131 .127 906

N 965 965 965 965

طراحی
Pearson Correlation -.009 .032 .004 1

Sig. (2-tailed) .790 .324 .906

N 965 965 965 965

Correlations  

فاصله 

کاري 

خانوار

تراکم 

جمعیتی

فاصله 

کاري 

خانوار

اختالط 

کاربري

فاصله 

کاري 

خانوار

PearsonCorrelation 1 -.11
**

فاصله 

کاري 

خانوار

PearsonCorrelation 1 -.005

Sig. (2-tailed) .000 Sig. (2-tailed) .877

N 965 965 N 965 965

تراکم 

جمعیتی

Pearson Correlation -.11
**

1 اختالط 

کاربري

Pearson Correlation -.005 1

Sig. (2-tailed) .000 Sig. (2-tailed) .877

N 965 965 N 965 965
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Correlations

فاصله 

ي کار

خانوار

فاصله از 

مرکز 

شهر

فاصله 

کاري 

خانوار

دسترسی به 

ونقل  حمل

عمومی

فاصله 

کاري 

خانوار

PearsonCorrelation 1 .23
**

فاصله کاري 

خانوار

PearsonCorrelation 1 -.10
**

Sig. (2-tailed) .000 Sig. (2-tailed) .001

N 965 965 N 965 965

فاصله از 

مرکز 

شهر

PearsonCorrelation .23
**

1 دسترسی به 

ونقل  حمل

عمومی

PearsonCorrelation -.10
**

1

Sig. (2-tailed) .000 Sig. (2-tailed) .001

N 965 965 N 965 965

Correlations

فاصله 

کاري 

خانوار

تعداد

شاغلین

فاصله 

کاري 

خانوار

بعدخانوار

فاصله 

کاري 

خانوار

Pearson Correlation 1 .32
**

فاصله کاري 

خانوار

Pearson Correlation 1 .19
**

Sig. (2-tailed) .000 Sig. (2-tailed) .000

N 965 965 N 965 965

تعداد

شاغلین

Pearson Correlation .32
**

1
بعدخانوار

Pearson Correlation .19
**

1

Sig. (2-tailed) .000 Sig. (2-tailed) .000

N 965 965 N 965 965

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

  

vktدر صـد بـر میـزان متغیـر      63طبق نتـایج همبسـتگی، میـزان فاصـله سـفر خـانوار تـا        

درصـد بـر میـزان     69، و تـا  vktدرصد بر میزان متغیر  45فاصله کاري نیز تا . تأثیرگذار است

  .وار مؤثر استفاصله سفر خان
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  تحلیل رگرسیون چندمتغیره

در مرحله اول فاصله طی شده با وسیله : شود ها پرداخته می مرحله به تحلیل داده 3در 

عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته  عنوان متغیر وابسته و بقیه متغیرها به نقلیه شخصی به

عنوان  ر وابسته و سایر متغیرها بهعنوان متغی در مرحله دوم کل فاصله سفر خانوار به. شوند می

عنوان متغیر وابسته و بقیه  در مرحله سوم فاصله کاري به. شوند متغیر مستقل در نظر گرفته می

  .شوند عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته می متغیرها به

  

فاصله طی شده با وسیله نقلیه شخصی: متغیر وابسته-1

درصـد از   23دهنده این است که  د که نشانباش می 0,23در این مدل  R Squareمقدار 

متغیرهـا در   Sigبـا توجـه بـه ضـریب     . توسط این مدل قابـل توضـیح اسـت    vktمتغیر وابسته 

جدول، متغیرهاي تراکم جمعیتی، دسترسی به مرکز شـهر، طراحـی، تعـداد شـاغلین، تعـداد      

بـا توجـه بـه    . باشـند  یمحصلین و مالکیت وسایل نقلیه؛ متغیرهاي تأثیرگذار بر متغیر وابسته م

دهندة میزان تأثیرگذاري هریک از متغیرها روي متغیـر وابسـته اسـت،     که نشان Betaضریب 

به این نتیجه خواهیم رسید که دسترسی به مرکز شـهر و مالکیـت وسـیله نقلیـه بـه ترتیـب بـا        

لین و داراي بیشترین تأثیرگذاري هستند، و تراکم جمعیتی و تعداد شـاغ  0,24و  0,21مقادیر 

شـاخص فاصـله تـا مرکـز شـهر      . تعداد محصلین در مرحله بعدي تأثیرگـذاري خواهنـد بـود   

و میزان فاصـله خـانوار    VKTترین شاخص فرم شهري پژوهش حاضر در رابطه با متغیر  مهم

  .است
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  ضرایب رگرسیون بین فاصله طی شده با وسیله نقلیه شخصی و سایر متغیرها-5جدول 

Coefficientsa

Model

Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients
t Sig.

Collinearity 

Statistics

B  
Std. 

Error
Beta Tolerance VIF  

1

(Constant)  2.207 1.229 1.796 .073

تراکم جمعیتی -.008 .002 -.129 -3.57 .000 .621 1.611

اختالط کاربري -1.994 1.468 -.041 -1.35 .175 .888 1.126

فاصله تا مرکز شهر .89 .13 .217 6.665 .000 .758 1.319

ونقل  فاصله تا حمل

عمومی
17.118 15.384 .039 1.113 .266 .650 1.539

طراحی -2.609 1.025 -.076 -2.546 .011 .910 1.099

بعد خانوار .30 .26 .050 1.160 .246 .430 2.328

تعداد شاغلین 1.334 .29 .155 4.508 .000 .682 1.467

تعداد محصلین .59 .271 .094 2.183 .029 .431 2.321

مالکیت وسیله نقلیه 2.335 .281 .243 8.321 .000 .941 1.063

a. Dependent Variable: Vehicle Kilometer Travel

  

  میزان فاصله سفر خانوار: متغیر وابسته. 2

درصـد از   33دهنده این است کـه   باشد که نشان می 0,33مدل در این RSquareمقدار 

 Sigبـا توجـه بـه ضـریب     . متغیر وابسته فاصله سفر خانوار توسط این مدل قابل توضیح است

متغیرها در جـدول، متغیرهـاي تـراکم جمعیتـی، دسترسـی بـه مرکـز شـهر، طراحـی، تعـداد           

تأثیرگـذار بــر متغیــر وابســته   شـاغلین، تعــداد محصــلین و مالکیـت وســایل نقلیــه؛ متغیرهــاي  

داراي  0,26و  0,33دسترسی به مرکز شهر و تعداد محصلین به ترتیب با مقادیر بتا . باشند می

بیشترین تأثیرگذاري هسـتند، و تعـداد شـاغلین و بعـدخانوار در مرحلـه بعـدي تأثیرگـذاري        

تـرین مرکـز    زرگعنوان بـ  توان نتیجه گرفت که باید نقش هسته شهري را به می.خواهند بود

کـاهش فاصـله سـفر محـل     هایی را جهـت   و سیاست. فعالیت براي بقیه شهر غیرمتمرکز کند

  .دانش آموزان در نظر گرفت تحصیل تا مقصد
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  ضرایب رگرسیون بین میزان فاصله سفر خانوار و سایر متغیرها -6جدول 

Coefficientsa  

Model

Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients
t Sig.

Collinearity 

Statistics

B
Std. 

Error
Beta Tolerance VIF

1  

(Constant) 4.364 2.665 1.638 .102

تراکم جمعیتی -.013 .005 -.090 -2.676 .008 .613 1.630

اختالط کاربري .129 3.192 .001 .040 .968 .880 1.137

فاصله تا مرکز 

شهر
3.186 .28 .333 11.011 .000 .750 1.334

فاصله تا 

ونقل  حمل

عمومی

-32.83 33.379 -.032 -.984 .325 .645 1.551

طراحی -2.004 2.208 -.025 -.908 .364 .911 1.097

بعد خانوار 1.381 .57 .097 2.417 .016 .431 2.321

تعداد شاغلین 3.960 .63 .198 6.251 .000 .686 1.457

حصلینتعداد م 3.890 .58 .265 6.633 .000 .430 2.325

مالکیت وسیله 

نقلیه
.373 .60 .017 .621 .535 .940 1.064

a. Dependent Variable: distance travel  

  

  میزان فاصله سفر کاري خانوار: متغیر وابسته. 3

 درصـد از  16دهنده این اسـت کـه    است که نشان 0,169در این مدل RSquareمقدار 

  .متغیر وابسته فاصله سفر کاري خانوار توسط این مدل قابل توضیح است

داراي  0,32و  0,23دسترسی به مرکز شـهر و تعـداد شـاغلین بـه ترتیـب بـا مقـادیر بتـا         

ــدي       ــه بع ــلین در مرحل ــداد محص ــاربري و تع ــتالط ک ــتند، و اخ ــذاري هس ــترین تأثیرگ بیش

هاي اشـتغال و فعالیـت    وضعیت، انتقال فرصتدر این . تأثیرگذاري با تأثیر ناچیز خواهند بود
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مدت و  وآمد طوالنی ونقل عمومی ممکن است به کاهش بخشی از رفت همراه با بهبود حمل

  .تغییر انتخاب نوع وسیله نقلیه کمک کند و سبب کاهش استفاده از خودروي شخصی شود

  

غیرهاضرایب رگرسیون بین میزان فاصله سفر کاري خانوار و سایر مت -7جدول 

Coefficientsa

Model

Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients
t Sig.

Collinearity 

Statistics

B
Std. 

Error
Beta Tolerance VIF

1

(Constant) 1.168 1.944 .601 .548

تراکم جمعیتی -.005 .004  -.054 -1.44 .148 .618 1.619

اختالط کاربري 4.566  2.313 .061 1.974 .049 .883 1.133

فاصله تا مرکز شهر 1.446 .211 .232 6.856 .000 .749 1.336

ونقل  فاصله تا حمل

عمومی
-14.75 24.371 -.022 -.605 .545 .649 1.542

طراحی -.977 1.633 -.018 -.598 .550 .913 1.095

بعد خانوار -.232 .42 -.025 -.550 .582 .428 2.338

تعداد شاغلین 4.370 .467 .327 9.359 .000 .700 1.428

تعداد محصلین 1.054 .42 .110 2.456 .014 .425 2.353

مالکیت وسیله نقلیه -.377 .44 -.026 -.849 .396 .931 1.074

a. Dependent Variable: distance to work

  

  گیري بحث و نتیجه

انست به بخشی از عوامل مـؤثر بـر مصـرف انـرژي خانوارهـا در      مطالعه حاضر تا حدودي تو

گانـه فـرم شـهري و متغیرهـاي      هـاي پـنج   ونقـل بپـردازد و میـزان تـأثیر شـاخص      بخش حمـل 

خـانگی و فاصـله سـفر و فاصـله کـاري      VKTاجتماعی و رفتار سفر خانوار را بـر  -اقتصادي

گـی یـا شـاخص مـورد     ویژ 5در این پـژوهش فـرم شـهري از جهـت داشـتن      . خانوار بسنجد

توان به تراکم جمعیتی، اختالط کـاربري، دسترسـی بـه     ازجمله می. بررسی قرار گرفته است
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هـا   هر یک از این شـاخص . ونقل عمومی و طراحی اشاره کرد مرکز شهر، دسترسی به حمل

مقیـاس تحلیـل در ایـن     .در سطح نواحی ترافیکی شهر قزوین مورد بررسی قرار گرفته است

گیـرد نـه    هاي طی شده خـانواده مـورد بررسـی قـرار مـی      یعنی مسافت. واده هستتحقیق خان

تک افراد، چراکه یک ماشین متعلق به یـک خـانواده اسـت نـه یـک فـرد، پـس واحـد          تک

  .گیري براي متغیرهاي ترافیکی خانواده است اندازه

. ردخـانگی دا VKTرابطه مثبت بـا  CBDها نشان داده است که فاصله تا  نتایج بررسی

در این منطقه و نواحی نزدیک مرکز شهر وابستگی کمتري به خـودروي  ) خانوارها(ساکنان 

VKTتـرین عامـل تأثیرگـذاري بـر روي      رسد مهم به نظر می CBDفاصله به . شخصی دارند

توانـد بـر کـاهش     درصد مـی  32تا  21طبق نتایج، فاصله تا مرکز شهر بین بازه . خانگی باشد

اسـتفاده از خـودروي شخصـی تأثیرگـذار باشـد، کـه بـه نظـر درصـد           فاصله سـفر خـانوار و  

هـاي شهرســازانه همچـون توســعه    تـوان بــا درنظرگـرفتن سیاســت   تــوجهی اسـت و مــی  قابـل 

اي شــهر، توزیــع و پخشــایش مناســب خــدمات در ســطح محــالت شــهر، ایجــاد    چندهســته

ران شـهري  توسـط مـدی  ... محدودیت براي ورود اتومبیل شخصی به منطقـۀ مرکـزي شـهر و   

ونقـل و کـاهش آلـودگی شـهري      توجهی را در مـدیریت انـرژي در بخـش حمـل     تأثیر قابل

  .داشت

دهـد شـهر    خـانگی اسـت کـه نشـان مـی     VKTتراکم جمعیت داراي رابطه معکوس با 

نتیجـه ایـن پـژوهش    . قزوین ممکن است ظرفیت بیشتري براي جلب بیشتر افراد داشـته باشـد  

. خانگی مـؤثر باشـد  VKTتواند براي کاهش  در شهر می گویاي آن است که ترویج تراکم

هـاي اضـافی    دهد تالش دیگر متغیرهاي فرم شهري از لحاظ آماري ناچیز است، که نشان می

همچنین با افزایش . تواند یک نتیجه مطلوب کاهش مسافرت خودرو در شهر ایجاد کند نمی

نقلیـه موتـوري در تملـک خـانوار      بعد خانوار، تعداد محصلین، تعداد شاغلین و تعداد وسیله

ونقـل افـزایش    طـورکلی مصـرف انـرژي در بخـش حمـل      و فاصله خـانوار و بـه  VKTمیزان 

  .یابد می
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اجتماعی  - هاي کالبدي شهري و متغیرهاي اقتصادي درصدي ویژگی 23با تصور تأثیر 

هت ریزي شهري در ج توان به اهمیت نقش برنامه می VKTو رفتار سفر خانوار بر متغیر 

اگر در . تالش براي حفظ سالمت و آسایش شهروندان و کاهش مصرف انرژي پی برد

توان با راهکارهاي  سیستم مدیریت شهري کشور به نقش شهرسازان توجه بیشتري شود می

  .شهرسازانه گامی مؤثر در جهت تغییر رفتارهاي ترافیکی برداشت

  

  :راهکارها

هـم و   هاي مختلـف زمـین در نزدیکـی    افزایش تراکم از طریق مکان گزینی کاربري.1

  صورت توسعه عمودي توسعه درونی در محدوده فعلی شهر به

ونقـل سـریع    حمـل (مثـال،   عنـوان  ونقـل عمـومی بـه    گذاري در خـدمات حمـل   سرمایه.2

توانـد بـه کـاهش بسـیاري از اثـرات منفـی وابسـتگی         مـی ) ونقل ریلـی سـبک   اتوبوس، حمل

  .خودرو توسط کاهش سفر خودرو کمک کند

  )ها هاي شهري و کنترل توسعه زیرساخت تعیین محدوده(محدود کردن رشد شهر .3

سـوي ارائـه    هـاي رشـد هوشـمند و سـوق دهـی شـهر قـزوین بـه         کارگیري سیاست به.4

تواند گام بزرگی در جهـت کـاهش تقاضـاي سـفر و وابسـتگی بـه        خدمات الکترونیک، می

  .ونقل شودخودروي شخصی و در نتیجه کاهش مصرف انرژي در بخش حمل

میـدان سـبب کـاهش     ایجاد محدودیت براي ورود اتومبیل شخصی به محدودة سـبزه .5

تـازگی بـا تبـدیل محـور مـابین       بـه . شـود  تمایل خانوارها به استفاده از خودروي شخصی مـی 

  .شده است میدان به پیاده راه، قدم کوچکی در این حیطه برداشته ستون و سبزه چهل

سـواري بـاألخص در مسـیرهاي     روي و دوچرخـه  پیادهسازي مسیرهاي  توسعه و ایمن.6

تواند موجـب کـاهش اسـتفاده از     میدان و خیابان امام خمینی و خیام می پرتردد همچون سبزه

  .ونقل شود خودروي شخصی و در نتیجه کاهش انرژي در بخش حمل

کـه   طـوري  توزیع و پخشایش مناسب خدمات در سطح محالت شهر مثل محله مینودر، به.7

  .اش را مرتفع سازد اي، نیازهاي روزمره نوار بتواند با طی مسیر کوتاه درون محلههر خا
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اي براي تغییر رفتـار   محوري با هسته قوي شهري، به توسعه چندهسته تبدیل شهر تک.8

اي که عالوه بر مرکز اصلی شهر،  گونه ونقل؛ به سفر و کاهش مصرف انرژي در بخش حمل

.هر ایجاد شودمراکز فرعی دیگري نیز در سطح ش

ها در نواحی دورتـر از   باال بردن اختالط کاربري، تراکم فعالیتی و مطلوبیت کاربري.9

مرکز شهر همچون مینودر و پونک موجب کاهش نیاز سفر به مرکز شـهر و کـاهش انـرژي    

.شود ونقل می در بخش حمل

ونقـل   هـاي حمـل   ونقل عمومی و افزایش تـراکم در نزدیکـی ایسـتگاه    توسعه حمل.10

ونقـل عمـومی    تواند موجب تغییر رفتار سفر و تمایل بیشتر جهت استفاده از حمل مومی میع

.و کاهش وابستگی به خودروي شخصی شود

فروشـی موجـود و    تجدید حیات درون شهرها و توسعه متمرکـز بـر سیسـتم خـرده    .11

.هاي بعدي عدم تشویق پراکندگی

رورش در راستاي پـذیرش و  وپ هایی از جانب اداره آموزش اعمال قوانین و تبصره.12

ترین شعاع دسترسی محل سکونتشان، جهت کاهش فاصله  نام دانش آموزان در نزدیک ثبت

تحصیل تا محل سکونت

  تعارض منافع

  .موردي گزارش نشده است
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