
1400، بهار66فصلنامه علمي پژوهشنامه حمل و نقل، سال هجدهم، دوره اول، شماره     

 

95 

 

 استفاده با زمين كاربري و ونقلحمل يكپارچه يساز مدل

  )قم شهر :موردي مطالعه( سازيشبيه هايروش از
  مقاله پژوهشي

  

 تهران، ايران، دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه علم و صنعت ايران، استاد، *زادهشهريار افندي

  محمود احمدي نژاد، دانشيار، دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، ايران

  ، دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، ايراندكتريدانش آموخته نويد كالنتري، 

  ، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، ايراننژاد، دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشكده مهندسي عمرانعليرضا نجفي
 zargari@iust.ac.irپست الكترونيكي نويسنده مسئول: *

05/10/99پذيرش:  -18/04/99دريافت:   
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  چكيده

كاربري  يكپارچه هاي مدل از استفاده بسيار اهميت دارند. شهري ريزي برنامه در زمين كاربري و ونقلحمل بين متقابل ارتباط امروزه

 باعث همچنين و ترافيكي نواحي در ايجادشده سفرهاي الگوي در تغيير مناطق، از يك هر توسعه بيني پيش سبب ونقل زمين و حمل

انجام  متفاوت، كنترلي هاي سياست شامل تواند مي شده،ي توليد سناريوها. شود مي آينده وضعيت چگونگي بيني پيش و دقت افزايش

 چارچوب يك از استفاده با اشتغال و سكونت محل انتخاب الگوي يك مقاله اين در.باشد ها زيرساخت احداث و استراتژيك هاي پروژه

 الگوي و ونقلحمل تعامل يكپارچه مدل ارائه) 1: (شود يم اعمال زير اهداف با قم شهر در "سيماربن "در گسسته انتخاب سازيمدل

 اشتغال و سكونت محل انتخاب در مؤثر عوامل بررسي) 2( ،استفاده كنندگان رفتار و زمين گذاريقيمت عامل قالب در زمين كاربري

 اين انجام براي ونقل.حمل در گذاري قيمت گذاريسياست نتايج آوردن دست به) 3( وها  مكان و مسكن در تغييرات بينيپيش براي

 و آمار اداره مانند مختلف مجموعه هاي از الزم اجتماعي و اقتصادي اطالعات و گردد مي تعيين سازي مدل موردنياز متغيرهاي كار

 هاي مدل از يك هر و شود مي انجام پايه سال اطالعات اساس بر مدل ساخت فرايند بعدي گام در. گردد مي آوري جمع احوال ثبت

 سال براي يكپارچه صورت به ها مدل مجموعه نهايتاً. گيرد مي انجام ها مدل سنجي صحت آن، از پس و شوند مي ساخته زمين كاربري

 نشان تحقيق اين نتايج جمله از. آيد دست به طرح سال در قم شهر محيط در اشتغال و جمعيت توزيع الگوي تا گشته اجرا طرح

 خودرو، مالكيت خانوار، بعد درآمد، مانند اجتماعي و اقتصادي متغيرهاي ترافيكي، ناحيه زوج هر بين دسترسي ميزان كه دهد يم

 نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه اين، بر عالوه. است قم در خانوار شغلي و مسكوني يها محل تعيين در مهم عوامل از زمين ارزش

  .دارند متفاوتي مسكوني مكان ترجيحات مختلف درآمدي و سني يها گروه

  

  سيماربن افزار نرمهاي انتخاب گسسته، انتخاب محل سكونت و اشتغال، دسترسي، كاربري زمين، مدل :هاي كليديواژه

  

  مقدمه -1
 بر زمين كاربري در تغيير هرگونه يكپارچه يها مدل بحث در

 و گذاشته اثر مربوطه نواحي شده جذب و توليد سفرهاي تعداد

 با لذا. شود يها م آن توزيع و سفرها الگوي در تغيير باعث

 آينده در زمين كاربري الگوي از تر دقيق و بهتر آگاهي داشتن

 بيني پيش هاي مدل براي را تري دقيق ورودياطالعات  توان مي

 واقعيت به تر نزديك خروجي آن نتيجه كه كرد تأمين ونقل حمل

 ونقل حمل سيستم آينده تقاضاي بيني پيش در كمتر خطاي و

 تأثير تحت زمين كاربري الگوي ديگر طرف از. بود خواهد

 آن از حاصل ها يكاربر به دسترسي و شهري ونقل حمل سيستم

 شده زمين مطلوبيت افزايش موجب بهتر دسترسيچراكه  است؛

 آن تقاضاي افزايش و زمين كاربري تغيير سبب درنتيجه و

 بهتر، دسترسي اثر در زمين مطلوبيت افزايش علت. شود مي
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 با شهر تجاري مراكز به بهتر دسترسي داشتن به خانوارها تمايل

 بيشتر دسترسي به مشاغل تمايل همچنين و كمتر زماني و هزينه

 واحد يك كه مطلوبيتي اساس بر خانوارها. باشد مشتريانشان

 مبلغ كردن هزينه به مايلت دارد، ها آن سكونت براي مسكوني

 اين از اي عمده بخش كه باشند مي آن تصاحب جهت مشخصي

 مسكوني واحد آن دسترسي و يگذار متيق به وابسته مطلوبيت

 از. گردد مي تقاضا افزايش سبب بيشتر مطلوبيت پس. ستا

 ايجاد باعث مسكوني واحدهاي عرضه در محدوديت طرفي

. رود مي باال آن ارزش درنتيجه و شده ملك تصاحب در رقابت

 با ملكي تصرف نيز كارفرمايان مطلوبيت ترتيب همين به

من، (كاكلست ا همكار هاي شركت و مشتريان به بهتر دسترسي

در  ينزم ينقش كاربر يباال يتبه هر صورت اهم ).2011

قابل  يا مسئله يامروز يافراد در شهرها يسفرها يدتول

به  يازافراد ن يسفرها بيني يشپ ينبوده و برا يپوش چشم

 يكاربر بيني يشپ يها و به عبارت آن هاي يتمحل فعال بيني يشپ

و  ياز منطق رفتار بيني يشپ ينست و هرچه اا يندهدر آ ينزم

ساخته شده بر  يها برخوردار باشد، مدل تري يقو ياضير

همراه  يتبر واقع يشتريو با انطباق ب تر يقدق يزها ن اساس آن

 يرمستقيمو غ يمبه صورت مستق ياديز يرهايخواهند بود. متغ

بر روند انتخاب محل سكونت و اشتغال افراد اثرگذار است كه 

 يه،در هر ناح جاريبه مراكز ت يدسترس يزانها م آن ينتر مهم

 يمتخودرو، ق يتخانوار مانند درآمد، بعد، مالك يرهايمتغ

 ).2010(الچل،  است يندهو اشتغال آ يتجمع ين،زم

مدل مناسب  دستيابي به تحقيق ينمسئله موردنظر در ا

انتخاب محل سكونت توسط خانوارها و  يندفرا يشجهت نما

 يينتع ينو همچن يانانتخاب محل اشتغال توسط كارفرما

امالك و  يمتو زمان سفرها، ق ينههمانند هز يرهاييمتغ

كه نقش  است، و اشتغال و .. يتجمع هاي يژگيمستغالت، و

به  كنند؛ يم يفاكنندگان ا انتخاب يتمطلوب مينرا در تأ يا عمده

را  يندهدر آ ينزم يكاربر يالگو بيني يشپ يتكه قابل يطور

  .نمايدفراهم 

ونقل و  تعامل حمل يكپارچهارائه مدل  تحقيق ينهدف ا

و  ينزم گذاري يمترا در قالب عامل ق ينزم يكاربر يالگو

. است سازي يهشباز طريق رفتار افراد در انتخاب محل سكونت 

ونقل  حمل يكپارچه يها مدل ي ينهدر مطالعات گذشته كه در زم

و  يداربه خر بوطشده است، فاكتور مر انجام ينزم يو كاربر

به آن  تحقيق ينفروشنده در نظر گرفته نشده است كه در ا

شهر قم، مدل  يبرا تحقيق ينخواهد شد. در ا اي يژهتوجه و

 يساز اشتغال با استفاده از چارچوب مدل ياانتخاب سكونت 

 يهمچون بررس يبا اهداف ،"يمس اربن"انتخاب گسسته در 

در محل  رييتغ ينيب شيعوامل مؤثر بر انتخاب محل سكونت، پ

 يمتق گذاري ياستس تاثيرسكونت خانوارها و به دست آوردن 

. با گيرد يقرار م يونقل مورد بررس در حمل يبازار مسكن محل

 يندفرا يده به جهت توان يافراد م يها انتخاب يچگونگ يينتع

و نوع  يشهر يدر نواح ينپرداخت، ارزش زم يتوسعه شهر

 يبرا ها يرساختبه توسعه ز يازكرد و ن ينبي يشرا پ ها يكاربر

از رشد  يريجهت جلوگ يكنترل هاي ياستس ياو  يندهآ يتقاضا

 يابيارز يترا برآورد نمود. قابل يمناطق شهر رويه يب

مربوط  هاي گذاري يهو سرما ينزم يمختلف كاربر هاي ياستس

 يمال ييجو موجب صرفه تواند يونقل م حمل هاي يرساختبه ز

  شود. يشهر يزير سئول در حوزه برنامهم ينهادها رايب ياربس

 سؤاالت به انتها در تحقيق اين كه رود مي انتظار بنابراين

 :باشد پاسخگو زير

 اشتغال و سكونت محل انتخاب تعيين در اصلي متغيرهاي •

 چيست؟

 سيستم در شهري نواحي فرم و زمين كاربري نقش •

 است؟ چگونه ونقل حمل

 نواحي در زمين كاربري مختلف انواع و جمعيت توزيع •

 بود؟ خواهد چگونه آينده در شهري

 هاي مدل اجراي براي ورودي اطالعات به نياز ميزان •

 است؟ چقدر زمين كاربري و ونقل حمل يكپارچه

  

  پيشينه تحقيق -2
 همانند مختلف يها مدل درباره شده انجام مطالعات در   

 يكپارچه مدل يساز ادهيپ براي سيماربن و 2ايتلوپ ،1مترواسكن

 همچنين و شهري يزير برنامه درونقل  حمل و زمين كاربري

 و يا شبكه سلول مانند مكاني يواحدها تأثير جمله از مواردي

 خانوار يها يژگيو ناهمفزون، و همفزون يها داده ساختمان،

 انجام مطالعه در. گرفتند قرار موردبحث غيره و سن و بعد مانند

 يكپارچه مدل اجراي هدف با كه) 2002( 3دلوا توسط شده

 شهر درافزار  نرم يساز هيشب طريق ازونقل  حمل و زمين كاربري

 يكپارچگي و چشمگير پيشرفت گرفت، صورت آمريكا 4يوجين

 حاصلونقل  حمل و زمين كاربري يها مدل توسعه در بيشتر

 دهد يم نشان) 2010( همكاران و 5پترسون مطالعه همچنين. شد

 و ليون شهر دو در مفزونناه و همفزون مدل مقايسه در كه

 موفق تخمين امكان همفزون، يها داده اعمال با تنها ،6بروكسل

 ريپذ امكان كاربردي كامالً برنامه يك توسعه وها  مدل تمامي

 براي كه) 2013( همكاران و 7مرسير مطالعه در همچنين. نيست
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 قيمت سازيشبيه در ساله يك تأخيري قيمت متغير بررسي

 زمين كاربري چارچوب با 8پاريس شهر مختلف نواحي مسكن

 داده نشان گرفت، صورت 9موزارت ونقل حمل مدل با تعامل در

 با نتوانست قيمت ساله، يك تأخيري قيمت متغير بدون كه شد

 همكاران و 10سو مطالعه در. شود همگام واقعي قيمت پويايي

  سه« نام به زمين كاربري تخصيص جديد روش) 2015(

 هايگزينه و زمين كاربري تخصيص براي» يبازخورد ايمرحله

 از استفاده كه شد معرفي عملي كاربرد با ونقلحمل سياست

 سطح افزايش و خودرو مسافت كاهش به منجر روش اين

 است، زمين كاربري در رگذاريتأث عامل كه خدمات دسترسي

 مدل يك توسعه) 2017( همكاران و 11هنشر مطالعه در. شود يم

 يكپارچه سيستم از بخشي عنوان به سكونت محل انتخاب

 چارچوب در مترواسكن، نام به زمين كاربري و ونقلحمل

 ديگر مطالعه. گرفت انجام مطلوبيت يحداكثر ساز يساز مدل

 شاخص دو بررسي براي) 2019( همكاران و 12ما توسط كه

 و زمين ظرفيت توصيف براي اشتغال و خانوار تعداد حداكثر

 كشور متوسط و كوچك شهرهاي در ايتلوپ مدل بودن عملي

 اشتغال و خانوار حداكثر كه شد مشخص گرفت، صورت چين

 يك در بايد و رود فراتر زمين ظرفيت از است ممكن آينده در

 وضعيت به مدل سازيشبيه عملكرد و شود تنظيم جديد منطقه

  .شود تر كينزد متوسط و كوچك شهرهاي واقعي

  

  يقتحق ينظر يو مبانروش  -2
 هاي داده ابتدا كه گرفت انجام صورت اين به پژوهش روش   

 "سيماربن" افزار نرم به ورود جهت قم شهر به مربوط موردنياز

 زير شرح به ها داده اين. اند شده دهيسامان و آوري جمع

  هستند:

 ازحاصل  به آماري نمونه دادن بسط با قم شهر جمعيت . 1

افزار  نرم توسط جامعه، به 95 سال در خانوار هاي پرسشنامه

 هاي مدل كه آنجايي از قسمت اين در. شد ساخته "جنپاپ"

 نياز ترافيكي، نواحي همفزون اطالعات جاي به زمين كاربري

 جاي به دارند، خانوارها اجتماعي و اقتصادي هاي ويژگي به

 روش از جامعه به نمونه تعميم ضريب ساده فرمول از استفاده

IPUالگوريتم  از استفاده با جمعيت مصنوعي ساخت
13 

 .شد استفاده
 كاربري، انواع مساحت همانند ساختمان به مربوط اطالعات . 2

 شده افزار نرم وارد و دهيسامان غيره و قيمت بنا، عمر
 .است

 خودرو، مالكيت بعد، همانند خانوار به مربوط اطالعات . 3
 افزار نرم وارد و دهيسامانغيره  و سرپرست سن درآمد،

 .است شده

 ناحيه، در شغل هر تعداد همانند مشاغل به مربوط اطالعات . 4
  ي،آور جمعغيره  و شغل هر به تخصيصي مساحت

 .است شده افزار نرم وارد و دهيسامان

 نواحي بين سفرها زمان و موجود ونقل حمل سيستم عملكرد . 5
  .است شده افزار نرم واردو  محاسبه تجاري مراكز و شهري

 كاربري هاي مدل پرداخت و ساخت به در گام بعد نوبت
 افزار نرم از منظور بدين. رسيد گسسته انتخاب رويكرد با زمين
و  14مستغالت و امالك قيمت هاي مدل زير و "سيماربن"

 با سپس ه است.شد استفاده 15ساختماني هاي پروژه توسعه
 به جز روش به اشتغال و جمعيت بيني پيش هاي مدل از استفاده

بعنوان  كه آمد دست به شهر آينده اشتغال و جمعيت كل،
 و جمعيتي تحوالتهاي   مدل براي الزم ورودياطالعات 

به عنوان  مذكورهاي از خروجي مدل انتها. در است 16اقتصادي
 محل انتخاب يها مدلورودي براي پرداخت اطالعات 

  شود.استفاده مي 17اشتغال و سكونت
صورت  يكپارچه رويكردي در ها مدل اين اجراي نهايتاً

 انواع نظر از شهر ضعيتو از سيمايي آن نتيجه كه گرفت
 خواهد آن ونقل حمل سيستم و شغلي و مسكوني هاي كاربري

 شرح ادامه در يكپارچه صورت بهها  مدل اين اجراي نحوه. بود
 درآن  يها گام بين ارتباط و تحقيق ساختار. است شده داده

 .است شده داده نشان فلوچارت صورت به) 1( شكل

  

  ساخت جمعيت -2- 1

 هاي مدل ظهور و سازي شبيه بر مبتني هاي روش پيدايش با   

 واحدهاي ونقل، حمل ريزي برنامهو كاربرد انها  مبنا فعاليت

 و افراد به ترافيكي نواحي از سفرها در رفتاري گيرنده تصميم

 كاليبره جهت ها مدل گونه اين در ،لذا. شوند يم تبديل خانوارها

 اطالعات به نياز مدل اجراي و سنجي صحت كردن،

 چنين توان مي پايه، سال در. ستا خانوار و افراد هاي ويژگي

 ولي كرد برداشت جامعه از تصادفي هاي نمونه از را اطالعاتي

 اطالعاتي به نياز
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  ها گام بين ارتباط و تحقيق . ساختار1شكل 

  

 چنين تهيه براي جهي. درنتاست جامعه كل براي سطح اين در   

 جمعيت .شود مي استفاده ساختگي جمعيت از اطالعاتي

 و شده تهيه آماري نمونه هاي ويژگي از استفاده با ساختگي

 و افراد موردنظر هاي ويژگي توزيع كه شود مي ساخته طوري

. باشد منطبق جامعه در ها ويژگي آن همفزون توزيع با خانوارها

استفاده  IPU الگوريتم از تحقيق اين در استفاده مورد روش

مورد آزمايش قرار گرفته است (پارك،  قبالاست كه  شده

 هاي ويژگي اساس بر افراد و خانوارها روش اين در. )2014

 ويژگي اين خانوار مورد در. شوند مي تعريف مدنظر كنترلي

 مانند هايي ويژگي تواند مي افراد مورد در واده خانو بعد تواند مي

 در. باشد...  و تحصيلي وضعيت جنسيت، اشتغال، وضعيت

 مربوط قيد نمونه، در موجود خانوار به دهي وزن با اول مرحله

 به الگوريتم اما؛ شود ارضا جامعه در خانوار كنترلي ويژگي به

 افراد به دهي وزن با و دهد مي ادامه را كار و نكرده بسنده اين

 توزيع به مربوط قيود كه دارد اين بر سعي نمونه، در موجود

 ارضا نيز را اشتغال وضعيت و جنس مانند افراد هاي ويژگي

 براي تضميني افراد، سطح در ده هاخانوا سطح برخالف. كند

 بهترين الگوريتم اين اما ندارد، وجود افراد قيود كامل ارضاي

 نتيجه كيفيت كنترل منظور به. داد خواهد نتيجه را ممكن جواب

 استفاده توان مي P_value مانند مختلفي يها آماره از خروجي

  .كرد

  قيمت زمينمدل  -2- 2

 نيب يبه عنوان شاخص هماهنگ نيزم متياز ق "سيماربن"   

. كند يمختلف استفاده م يها در مكان نيزم يعرضه و تقاضا

حاصل از آن و  تيمطلوب ن،يزم متيبا توجه به ق دارانيخر

اشتغال را  اياسكان  يپرداخت خود، محل موردنظر برا ييتوانا

 يها نهي، گزرهايمتغ هيبودن بق كساني. با فرض كنند يانتخاب م

نسبت به  يكمتر تهيسيكه االست يكسان يبرا شتريب متيبا ق

 متيق راتييتغ گريتر خواهد بود. از طرف د بدارند جذا متيق

در  ها ياحداث و توسعه كاربر يسازندگان برا حاتيدر ترج

و  انيها، كارفرماده . خانواگذارد ياثر م زينقاط مختلف ن

بازار  ماتيقرار دارند و تنظ ها متيق ريدهندگان تحت تأث توسعه

رفتار هركدام  .رديگ يعرضه و تقاضا انجام م نيبر اساس رابطه ب

مربوط به دوره  يمتيعوامل با در نظر گرفتن اطالعات ق نياز ا

 .رديپذ يسال گذشته) صورت م متي(ق يقبل يساز هيشب

و به صورت ساالنه  ونيبر اساس مدل رگرس متيق ينيب شيپ

 ).2002دل، (وا رديپذ يانجام م

  

  مدل توسعه امالك و مستغالت -2- 3

 يبرا ديجد يها احداث ساختمان يساز هيمدل به شب نيا   

مدل بر اساس  نيا ي. پارامترهاپردازد يم ها يانواع كاربر

 يها در سال نيزم يكاربر يها كه از انواع توسعه ياطالعات
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. به عنوان مثال ديآ يبه دست م شود يبه مدل داده م رياخ

 10 در ها ياطالعات مربوط به احداث و توسعه انواع كاربر

و مدل از  شود يبه همراه سال احداث به مدل داده م ر،يسال اخ

به  تواند يكاربر م نيبر ا عالوه. كند ياطالعات استفاده م نيا

خاص كه به  يها يكاربر يها توسعه فيطور جداگانه به تعر

آن اقدام كند.  يها يژگيو و افتد ياتفاق م ندهيطور قطع در آ

توسعه در  كياحتمال تجربه  ينيب شيمدل توسعه پ فهيوظ

اگر  نكهيو ا يساز هيدر هر سال شب هيدر هر ناح نيزم يكاربر

 يچه نوع كاربر يآن توسعه در راستا شود يانجام م يا توسعه

انواع  توان يمدل م نيدر ا ني. همچنمي باشداست،  ينيزم

، يضوابط شهرساز ليمربوط به توسعه از قب يها تيمحدود

ها و  نند رودخانهما ييايو جغراف يكيزيف يها تيمحدود

 نيكرد تا از توسعه در ا يرا معرف نآ ريو نظا ها اچهيدر

  ).2010دل و وانگ، (وا شود يريشهر جلوگ يها قسمت

 

  

  اقتصادي تحوالت مدل -2- 4

 رايج، بندي طبقه سيستم و موجود اطالعات اساس بر اشتغال   

 صنعت، كشاورزي، مانند مختلفي هاي بخش به كاربر توسط

 كه آينده اشتغال همفزون بيني پيش. شود مي تقسيم... و خدمات

 پروژه آن براي يا و دولتي مجموعه هاي توسط است ممكن

 آن از تا گردد مي تعريف مدل اين براي باشد شده تهيه خاص

 اقتصادي تحول مدل. كند استفاده ورودياطالعات  عنوان به

 اطالعاتي بانك با تجمعي بيني پيش اين يساز كپارچهي وظيفه

 نسبت آينده اشتغال ميزان كاهش يا و رشد تا دارد را افزار نرم

 تعداد اشتغال كاهش صورت در. كند محاسبه را گذشته سال به

 در و دهد مي كاهش را اطالعاتي بانك در موجود هاي شغل

 در منتظرند كه هايي شغل صف به را آن اشتغال افزايش صورت

 تخصيص مناسب مكاني موقعيت به شغل محل انتخاب مدل

 فراهم را تجمعي بيني پيش فقط كاربر اگر. كند مي اضافه يابند،

 مطابق...)  و خدمات كشاورزي،( ها بخش از يك هر سهم كند،

 كاهش كه هايي شغل. گردد مي تعيين موجود وضعيت سهم با

 اين و شده خود مكاني موقعيت شدن خالي باعث اند يافته

 انتخاب مدل در تا گيرد مي قرار ها شغل ساير اختيار در موقعيت

دل و وانگ، (وايابد  تخصيص آن به مناسب شغل اشتغال، محل

2010.(  

 

  

  جمعيتي تحوالت مدل -2- 4

. پردازد يتعداد خانوارها در طول زمان م راتييمدل به تغ نيا   

 حيتوض تميمدل مشابه با الگور نياستفاده در ا مورد تميالگور

 تيهست. در واقع يمدل تحوالت اقتصاد بخشداده شده در 

شامل  يتيو جمع ياز عوامل اجتماع يبيترك جهينت راتييتغ نيا

تولد و  ر،يوم ، طالق، مرگهاخانوار بيسن، ترك شيافزا

 نيهمه ا يساز هيشب يمهاجرت است؛ اما اطالعات الزم برا

 رياز مقاد يتيو لذا مدل تحول جمع ستيموارد معموالً موجود ن

 راتييتغ نيمدل كردن ا يو خانوارها برا تيجمع يكنترل كل

تعداد خانوارها به  ينيب شي. اگر اطالعات پكند ياستفاده م

ها فراهم باشد،  آن يبند طبقهصورت همفزون و بدون توجه به 

خانوار  طبقهبر اساس نسبت انواع  ندهيآ يخانوارها يبند ميتقس

 ،يمدل تحول اقتصاد. همانند شود يدر وضع موجود انجام م

كه  ييخانوارها ستيبه ل ياضافه شده در سال جار يخانوارها

 يمسكون يدر مدل انتخاب محل سكونت به مكان ديبا

كاهش تعداد خانوارها با  ندي. فراشود ياضافه م ابندي صيتخص

و اضافه شدن مكان  يموجود به طور تصادف يحذف خانوارها

  قابل اشغال  يكونمس يها مكان ستيها به ل آن يمسكون

  .رديگ يانجام م

  

  اشتغال جايي جابه مدل -2- 5

 توسط جديد محل انتخاب و اشتغال محل جابجايي   

 از "سيماربن" در اما پذيرد؛ مي صورت كارفرمايان و ها شركت

 تحليل واحد عنوان به فرد به منحصر صورت به ها شغل تك تك

 براي تصميم كه شود مي فرض عبارتي به. شود مي استفاده

 صورت فرد به منحصر صورت به شغل هر محل انتخاب

 از يا مجموعه كه اداري ساختمان يك درنتيجه و گيرد مي

 جابجايي مدل. شود نمي جا جابه ،شود يم شامل راها  شغل

 مكان در ماندن يا مكان تغيير احتمال بيني پيش وظيفه اشتغال

 در را اقتصادي مختلف هاي بخش در مختلف هاي شغل فعلي

 بايد كه هايي شغل. دارد عهده بر سازي شبيه دوره از سال هر

 مكان و كاسته شده مستقر هاي شغل مجموعه از شوند جابجا

 سپس. شود مي اضافه موجود هاي مكان ليست به ها آن استقرار

 در تا شده اضافه مكان انتظار در هاي شغل صف به شغل اين

. يابد تخصيص ها آن به مناسبي مكان شغل، محل انتخاب مدل

 بر و فزون هم صورت به ها شغل مكان تغيير احتمال معموالً
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 هاي سال هاي داده روي از گوناگون اقتصادي هاي بخش اساس

  ).2010دل و وانگ، (واشود  مي استخراج اخير

  

  خانوار جايي جابه مدل -2- 6

 اشتغال جابجايي مدل مشابه فرمي خانوار جابجايي مدل   

 هايي ويژگي اساس بر خانوار از طبقه هر جابجايي احتمال. دارد

 در موجود روند اساس بر...  و سرپرست سن درآمد، مثل

 دقيقاً الگوريتمي با مدل و گشته معرفي مدل به اخير هاي سال

 بايد كه را خانوارهايي اشتغال، جابجايي مدل الگوريتم با مشابه

 خانوارهاي صف به را ها آن كرده، مشخص شوند جابجا

 محل و كرده اضافه سكونت محل انتخاب مدل ورودي

  .كند مي آزاد اخانواره ديگر انتخاب براي را ها آن فعلي سكونت

  

  انتخاب محل اشتغالمدل  -2- 7
در سال  ديشغل جد نكهياحتمال ا ينيب شيپ فهيمدل وظ نيا  

  شغل جابجا شده  اي) و ي(از مدل تحول اقتصاد يساز هيشب

استقرار انتخاب  يرا برا ياشتغال) مكان خاص ييمدل جابجا (از

هر شغل بر  يموجود برا يبر عهده دارد. تعداد واحدها ،كند

هر شغل كه معموالً از اطالعات وضع  يالزم برا ياساس فضا

. با در نظر گرفتن ديآ يبه دست م شوند يموجود استخراج م

استقرار  ينمسكو ياز مشاغل در واحدها يبعض نكهياحتمال ا

به عنوان محل استقرار  توانند يهم م يمسكون يواحدها ابندي يم

 يموجود برا يمشاغل انتخاب شوند. پس مجموعه فضاها

و  هيدر هر ناح يرمسكونيغ ياز فضا يبياستقرار مشاغل ترك

 پيشين تمطالعا ست.ا هيناح يمسكون ياز واحدها يقسمت

 يتصادف يا مدل با استفاده از نمونه نينشان داده است كه تخم

، دارد ها نهيمدل با همه گز نيبا تخم كساني يجينتا ها نهياز گز

در  ها نهياز گز يبردار از روش نمونه شتريب يلذا به منظور بازده

 يا مدل لوجيت چندجمله كي. از شود يمدل استفاده م نيا

 يها نهياز گز كيشغل به هر  كي نكهيمحاسبه احتمال ا يبرا

كه در  ييها نهيتعداد گز شود ياستفاده م ابدي صيموجود تخص

گردد،  نييتوسط كاربر تع تواند ي، مشوند يوارد م نديفرا نيا

همه  انياز م يبه طور تصادف نهيگز 30 فرض شيبه طور پ يول

 29با  تيمطلوب سهيموجود انتخاب شده و بعد از مقا يها نهيگز

كارلو انتخاب  مونت نديفرا قيطراز  يينها نهيگز گريد نهيگز

 .ابدي يم صيشده و شغل مربوطه به آن تخص
 

  انتخاب محل سكونتمدل  -2- 8

 سكونت محل كياحتمال انتخاب  ينيبشيمدل پ نيا فهيوظ  

به  يسازكه در سال مدل ييخانوارها يخاص از سو

) و يتيمدل تحول جمع يشهر اضافه شدند (خروج يخانوارها

مدل  ياند (خروجگرفته ييبه جابجا ميكه تصم ييخانوارها

مدل هم ساختار  نيا يخانوار) هست. همانند مدل قبل ييجابجا

  دارد. ياچندجمله تيلوج

  

  مطالعه مورد منطقه اطالعات -3
از  شهر قم تحقيقدر  ليوتحل هيتجزمحدوده مورد   

 يتختجنوب پا يلومتريك 140است كه در  يرانا يشهرها كالن

شهر قم تعداد ، 1395سال  آمارطبق  واقع شده است. يرانا

قم شهر تعداد  يناتوجه به دارد كه با  جمعيت نفر 1,214,178

ي در ط. داردقرار  يرانا يتشهر پرجمع هفتميندر رتبه 

و ساخت مسكن  يمسكون يبا توسعه اراض قم ،گذشتهي ها سال

 33/2ساالنه  يتجمع رشدو همچنين مهاجرپذيري بسيار باال، 

 يراندر ا يتنرخ رشد جمع باالترين جز كه استرا دارا  درصد

همچنين از نظر ساختار شهري به دليل حضور حرم مطهر  است.

حضرت معصومه (س) از ديرباز در مركز شهر قم، مركز 

ه تجاري شهر قديمي و تمركز جمعيتي شهر بيشتر در اين ناحي

داده شده ) نشان 2(شكل واقع شده است. نقشه شهر قم در 

انتخاب مكان  كننده تعيينعوامل  وتحليل تجزيه يبرا است.

 291، منطقه مورد مطالعه به قمدر  رخانوا يك يبرا يمسكون

) مشاهده 2(كه در شكل  شده است يمتقسناحيه ترافيكي 

 عاتيبانك اطال يكاست. وابسته  يرمتغيك ناحيه هر  .شود مي

 ونقل حمل هاي شبكه ها و ساختمان از خانوارها، مشاغل،

را توسعه  قم يتا مدل انتخاب مكان مسكونآوري شد  جمع

. را در بر داشتهايي  آوري محدوديت ، اگرچه اين جمعدهد

 يرانمركز آمار ا 1395سال  يخانوار از سرشمار هاي داده

، تعداد خانوار، سن سرپرستبعد  هاي بخشگرفته شد و به 

در بحث درآمد  شدند. بندي طبقه يهنقل يلفرزندان و تعداد وسا

 همچنين و سكونت محل در زمين قيمت خانوار، از اطالعات

 كه درآمدي هاي بازه از استفاده با و شد استفاده خودرو مالكيت

 از گسسته تخميني بود، آمده مقصد - مبدأ  هاي پرسشنامه در

 ي، اطالعات شغلينعالوه بر ا .شد گرفته نظر در خانوار درآمد

خاص ناحيه  يكها به مشاغل رخانوا يتا دسترس دش يهته

همفزون تمامي مشاغل اشتغال در سطح  يها. دادهشودمحاسبه 

  .شد يجادا
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  نقشه شهر قم و نواحي ترافيكي تعريف شده براي آن. 2شكل 

  

  
  ها و انواع كاربري زمين شهر قم سال ساخت ساختمان. 3شكل 

 نواحي ترافيكي نقشه شهر قم

 انواع كاربري زمين بناسال ساخت 
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 ايدقيقه 15 زماني فاصله در مشاغل تعداد و شهر تجاري مركز تا سفر زمان .4شكل 

  

پايه واحد مكاني بلوك آماري بر  وارخانو مشاغل  هاي داده

كه واحد ترافيكي  نواحيرا به  هاآنلذا  ؛منتشر شده است

 ،ينعالوه بر ا .شود مي، همفزون است وتحليل تجزيه مكاني

مساحت ، كاربري زمين بندي طبقهسال ساخت ساختمان، 

آوري شد.  ناحيه ترافيكي جمعدر  ينمساحت زم و ساختمان

 قم به مختلف مؤسساتكه از  يكاداستر از نقشه ها داده يبرا

) انواع كاربري 3(در شكل  استفاده شده است. ،آمده دست

زمين در نواحي مختلف شهر قم و همچنين سال ساخت 

 هاي مكان ييندر تع يدسترس شود. ها مشاهده مي ساختمان

سفر  ينهاست. زمان و هز يعامل اساس يكخانوار  يمسكون

نسبت به  يشتريب يت، از اهميدسترس يزانم گيري زهاندا يبرا

 يمدل تقاضا يك ،ينبنابرا هستند؛برخوردار  يزيكيفاصله ف

 1395در سال قم  ونقل حمل عاتبا استفاده از بانك اطال سفر

 يهته يستمبه س ترسيدس هاي مطلوبيت شاخصمحاسبه  يبرا

 نواحي ينب يشخص هاي سفر اتومبيل ينهشد. زمان و هز

محاسبه شد. مد مدل انتخاب  يكاز  هبا استفاد يكيتراف

 گيري اندازه دسترسي هاي شاخص ين، اها داده يرسابرخالف 

در واحد ناحيه ترافيكي بوده و نيازي به تغيير نداشتند. شده 

 تا سفر اي و زمان دقيقه 15 زماني فاصله در موجود مشاغل

 سفر زمانخروجي دسترسي و  از استفاده شهر با تجاري مركز

  شود. ) مشاهده مي4(شود كه در شكل  مي ساخته

  
  مسكوني واحدمترمربع  يك قيمت فضايي توزيع .5شكل 

  

 دقيقه15زماني مشاغل در فاصله زمان سفر تا مركز تجاري

 (دقيقه)

)1000x(  
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در سال  اطالعات اساس بر قم شهر در امالك قيمت

 قم شهر در مسكوني واحدمترمربع  يك قيمت حداقل ،مذكور

 واحدمترمربع  يك قيمت فضايي بررسي. است تومان ميليون 2

 شهر مركزي نواحي كه دهد يم نشان قم شهر در مسكوني

 قيمت كمترين از شهر يها هيحاش و قيمت باالترين داراي

مترمربع  يك قيمت فضايي ) پراكنش5( شكل. برخوردارند

 در اينكه به توجه با. دهد يم نشان قم شهر در را مسكوني واحد

 است مهم ها تيمطلوب بين اختالف تنها لوجيت يها مدل

  اند. شده گرفته نظر در نسبي صورت به قيمت ومقادير

 هياطالعات اولبراي ساخت جمعيت مصنوعي 

قرار گرفت و بعد از  يمورد بررسمقصد،  –هاي مبدأ  پرسشنامه

و اصالح و ساماندهي برخي  استفاده غيرقابلحذف اطالعات 

خانوار قابل  6614شده از  آوري جمع، اطالعات هااز داده

خانوار  365,197 داده شد. با توجه به وجود صياستفاده تشخ

 كل 018/0 نمونه معادل زانيم نيآن، ا تيو جمع قمدر شهر 

را به  ياطالعات نمونه آمار ديبا يبعد گامدر است.  جامعه

به تعداد  تميالگور نياستفاده از ا ي. براداد ميتعم يجامعه آمار

نياز  ياز نواح كيبعد در هر  كياز خانوارها به تفك كيهر 

 يبرا IPU تمياز الگور توان مياطالعات  نيبا وجود ا .است

 تيجمع ياستفاده كرد. جهت ساخت مصنوع تيساخت جمع

 افزار نرم نياستفاده شد. ا جنپاپ افزار نرماز  IPU تميبا الگور

باز توسط منبعو  گانيبه صورت را يالديم 2010در سال 

ن است كه يهدف اد. ارائه ش متحده اياالتدر  18ازونيدانشگاه آر

 يبه صورت مصنوع ها آن هاي ويژگيخانوارها و  نيا تك تك

در  يكنترل هاي ويژگي يسر كيكار از  نيا يساخته شود. برا

در سطح خانوار از متغير بعد خانوار . شود مياستفاده  هيهر ناح

ال و غتشا گروه سني، وضعيت متغيرهايسطح افراد از و در 

 ياستفاده شد. پس از اجرا يكنترل يرهاين متغبه عنواجنسيت 

 تيفيكنترل ك يبرا يو آمار يريتصو يارهايمع جنپاپمدل، 

 متغير عيتوز سهيبه مقا) 6(. شكل دادارائه  يخروج جهينت

در دو حالت  ،يشهر ينواح هيدر كلو متغيرهاي افراد خانوار 

  .خته استپردا يمشاهده شده و ساختگ

 يخروج جينتا تيفيك يابيارز براي همچنين براي هر ناحيه

د. با توجه به شاستفاده  P_value آماره از ،ينظر آمار از

 عيبودن توز كسانكه يمسئله  نيفرض صفر در مورد ا

است، به  يدر مشاهدات و جامعه ساختگ يتيجمع يها يژگيو

ي با درصد نواح هيبق 295و  257، 246، 30 هيناح چهارجز 

 اند كه  داشته 0,05ز ا شتريب ريمقدادرصد  95اطمينان 

  .است يخروج جينتا قابل قبول تيفيدهنده كنشان

  
  

  
  

  
 شده ساخته مصنوعي جمعيت متغيرهاي خطاي درصد .6كل ش

  واقعي جمعيت به نسبت

  

  تحقيقهاي يافته -3

  ي و اشتغالانتخاب مكان مسكونهاي  مدل ينتخم -3- 1

 انتخاب محل سكونت، يينهامدل باره در گيري تصميماز  قبل   

هاي مختلفي  متغيرهاي مختلف بر روي مدل آزمايش شد، مدل

هاي مربوطه بررسي شد. نكته  ساخته شد و دقت نتايج با آماره

حائز اهميت در انتخاب متغيرها اين مطلب بود كه با اعمال سن 

سرپرست و سطح درآمد خانوارهاي مختلف، تفاوت محسوسي 

دهنده اين است  كه نشان ،شد ا حاصل ميدر مقادير ساير متغيره

 يو درآمد يسن هاي گروه ينب يمسكون هاي مكان يحاتترجكه 

انتخاب مكان مسكوني  مدل برتر. نهايتاً خروجي متفاوت است

) نشان داده شده است، شامل 1( جدولطور كه در  همان

است كه از لحاظ آماري در  )1ارايه شده در جدول (متغيرهاي 

  بازه اطمينان مطلوبي قرار دارد.
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  گزارش تخمين پارامترهاي مدل انتخاب محل سكونت .1جدول 

 تابع) نام متغيرها (نماد در  برآورد  خطاي استاندارد  درجه اطمينان

90/0  

95/0  

4-e 26/1  

025/0  

6-e 13/1 

394/0-  

 (AVU)ي هر واحد مسكون متيمتوسط ق

  (CT) شهر يزمان سفر تا مراكز تجار يعيطب تميلگار

 (JWM) قهيدق 15 يتعداد مشاغل در فاصله زمان يعيطب تميلگار  590/5  161/0  95/0

95/0  

95/0  

95/0  

031/0  

004/0  

020/0  

407/0  

518/0-  

579/1-  

 (PZ) هيدر ناح تيجمع يعيطب تميلگار

  (PIR) به درآمد خانوار يواحد مسكون متينسبت ق

  (RD)چگالي مسكوني در ناحيه 

  6095: شده مشاهدهتعداد 
 426/0  :��         298/20730 -  :LL	(0)       469/11818-  :LL  

  

با استفاده از كل  ،خانوار يسرانجام مدل انتخاب مكان مسكون

برآورد شده  يبتمام ضرا. ه شدزد ينتخم قمدر  رنمونه خانوا

است.  توجه قابل ياز نظر آمار ينزم يمتمدل به جز ق يندر ا

 ياز نظر آمار» جمعيت در هر ناحيه«پارامتر  مدل يندر ا

اكثر  داد كه يحتوض اينچنين توان مي ، كهتمعنادار و مثبت اس

فرزند،  يدارا يخانوارهاباشند.  خانوارهاي قم داراي فرزند مي

دهند؛  مي يح، ترججمعيت بيشتري دارندكه تعداد  را هايي مكان

 يهدر آن ناح يمسكون ياز غلبه كاربر ينشان يشترب يتجمعزيرا 

 يامكانات شهرايمني و از  تري مطلوبسطح  درنتيجهو  است

و ... را در آن  يدو مراكز خر يمدارس، خدمات رفاه يرنظ

 يهآن ناح يتمطلوب يشمتصور بود كه باعث افزا توان مي يهناح

از حد  يشاگر باعث تراكم ب يتجمع يشافزا ينا اما شوند؛ مي

 سازي انبوهكه  يمتراكم شهرها و مناطق ينواح(مانند  شود يهناح

از حد  يشب ي، چگالشود) مي يمسكون يباعث تراكم باال

باعث  يهآن ناح هاي فعاليت يباال يچگال درنتيجهو  يمسكون

 يچگال« يبضر يمنف. عالمت شود مي يتكاهش مطلوب

 .استمسئله در شهر قم  ينبر وجود ا تأكيدي »يهناح يمسكون

 يدسترسيا به عبارتي » يقهدق 15 زماني فاصله در مشاغل تعداد«

 ين. اداردمثبت عالمت و  دار معني يبه اشتغال از نظر آمار

در  يعامل مهم ياز آن است كه فرصت شغل يحاك يجهنت

 يبرا يژهخانوار به و يكونمسمكان انتخاب  گيري تصميم

 يشغل هاي فرصتبه  يدسترسهمچنين  جوان است. هاي گروه

كم درآمد  ايخانواره يعامل مهم برا يكبه عنوان  تواند مي

 يرمتغ ينبه ا پر درآمد در نظر گرفته شود. ايخانوارهنسبت به 

انتخاب محل سكونت و  هاي مدلبه عنوان حلقه اتصال  توان مي

هر  يمتمتوسط ق« يرمتغ ضريب انتخاب محل اشتغال نگاه كرد.

مثبت به دست آمده است.  يكوچك ول يعدد» يواحد مسكون

 يدبا منطقاً يدارانخر ،چراسوالي مطرح است در نگاه اول 

در  يدامر را با يندهند. علت ا ترجيح را تر ارزان هاي خانه

ساخت بنا، مدرن بودن  يفيتمانند ك ي. عوامليدد يعوامل رفاه

در  يمسكون يهناح يساختمان، مناظر و آب و هوا يطراح

 يرهامتغ ينكردن ا يانتخاب محل سكونت نقش دارند اما كم

 يمتق يشافزا اعثعوامل كه ب ينالذا مشكل است.  يامر

سازي خود را در قالب  مدل ينددر فراشوند،  مي يواحد مسكون

 يهارگروه خانوا درنتيجه .دهند مينشان  يواحد مسكون يمتق

، خود را در ينزم يباال يمتدارند با وجود ق يلتما باال درآمدبا 

قرار دهند.  يبهتر و امكانات رفاه يزندگ يطبا مح هايي محله

 اطقيرا در من يمسكون هاي مكان تردر مقابل، گروه كم درآمد

زمان « ريمتغ ضريب .دهد مي يحاست ترج يينپا ينزم يمتكه ق

 يستمو س يكه در ارتباط با دسترس» شهر يسفر تا مراكز تجار

قابل انتظار بود. چراكه كه دارد  ي، عالمت منفاست ونقل حمل

شهر جهت  يبهتر به مراكز تجار يبه دسترس يلخانوارها تما

 هاي سالاز  معموالًكه مراكز آن  اداري يو كارها يحتفر يد،خر

 يبر رو يمتاثر ق قبل در مركز شهر بنا شده است دارند.

مسكن به  ينهسبت هزن«با  توان ميمحل سكونت را  هاي گزينه

اين  يبرا يمنف مقدارمطابق انتظار  و گرفتدر نظر » درآمد

هاي سني  در تمامي گروهكه خانوارها حاكي از آن است  يرمتغ

 يخود را برا از درآمدمتري بخش ك دهند مي يحترجو درآمدي 

واحد  يمتهر چه نسبت قبه عبارتي كنند.  ينهمسكن هز

آن واحد  يتبه درآمد خانوار كمتر باشد، مطلوب يمسكون

  خواهد بود. يشترخانوار ب يبرا يمسكون
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  گزارش تخمين پارامترهاي مدل انتخاب محل اشتغال .2جدول 

  تابع) نام متغيرها (نماد در  برآورد  خطاي استاندارد  درجه اطمينان

95/0  

95/0  

015/0  

014/0  

431/0  

405/0-  

 (AHI) هيساكن در ناح يمتوسط درآمد خانوارها يعيطب تميلگار

  (AVU) هر واحد متيمتوسط ق يعيطب تميلگار
  (JD) هياشتغال در ناح يچگال يعيطب تميلگار  568/0  005/0  95/0
95/0  

95/0  

95/0  

014/0  

012/0  

000/0  

220/0  

091/0  

001/0  

  (JWM) قهيدق 15 يتعداد مشاغل در فاصله زمان يعيطب تميلگار
  (NRSF)يرمسكوني غ يسطح كاربر يعيطب تميلگار

  (WZ) هيساكن در ناح نيتعداد شاغل

  35266: شده مشاهدهتعداد 
866/104238-  :LL 

627/119946 -  :LL	(0) 

483/0  :��  

  

مشابه با مدل  يتميالگورنيز  مدل انتخاب محل اشتغال

 يانتخاب محل اشتغال برا فهيانتخاب محل سكونت دارد و وظ

را بر عهده  سازي شبيهجابجا شده در سال  اي شده اضافهمشاغل 

استفاده  يمختلف يرهاياز متغنيز  مشابه باال براي اين مدل دارد.

انتخاب  مدل برتروجي نهايتاً خر مدل ساخته شد. نيشد و چند

نشان داده شده است، ) 2جدول (طور كه در  مكان اشتغال همان

است كه از لحاظ  )2ارايه شده در جدول (شامل متغيرهاي 

سرانجام مدل انتخاب  آماري در بازه اطمينان مطلوبي قرار دارد.

 قم شهردر ربا استفاده از كل نمونه خانوا ،خانوار اشتغالمكان 

متوسط درآمد « يبمثبت ضر عالمت .ه شدزد ينتخم

است كه هرچه متوسط  يمعن ينبد »يهساكن در ناح يخانوارها

آن  يتباشد، مطلوب يشترب يهناح يكساكن در  يدرآمد خانوارها

 يخواهد بود. به عبارت يشترب غيرمسكوني يكاربر يبرا يهناح

قدرت  يبه معنا يهناح ينساكنيشتر متوسط درآمد ب يگرد

در مورد ست. ا يشترسود ب درنتيجهو  يانمشتر ريشتپرداخت ب

برعكس  اي رابطه ينچن يخدمات معموالًو  يصنعت هاي كاربري

 ينكار ا يروين يينبا درآمد پا يخانوارها ينهم است؛ چراكه

مشاغل به  ،اطالعات كمبود يلبه هر حال به دل. مشاغل هستند

 بخش يندر ا رسد ميو به نظر  اند شدهصورت همفزون مدل 

 هاي بيش از بخش يبخش خرده فروش دهي جهتقدرت 

 يرمتغ اساس نتايج ضريب بر بوده است. يو خدمات يصنعت

 ينبه دست آمده است. ا يمنف يعدد »هر واحد يمتمتوسط ق«

 كارفرمايان و شاغلينداد كه  يحتوض يتواقع ينبا ا توان ميرا 

 يحانتخاب شغل ترج يرا برا تر ارزان هايي محل يدبا منطقاً

باال  يمسكون يتمرغوب كه از هايي محل يگرد يدهند. به عبارت

به عنوان انتخاب  يرا برا ياديز هاي هزينهبرخوردار هستند 

د. ندار يمطلب صرفه اقتصاد ينشغل به دنبال دارند كه امكان 

 يسطح كاربر«و  »يهاشتغال در ناح يگالچ«متغيرهاي 

 متغيرها يناهستند. مثبت معنادار و از نظر آماري  »غيرمسكوني

ها به انتخاب  تمايل آنو  رده هممشاغل  يموضوع انباشتگبه 

مثبت  مكان شغل در نزديكي يكديگر اشاره دارد. عالمت

به  »يقهدق 15 يتعداد مشاغل در فاصله زمان« يرمتغ يبضر

مشاغل  يرمحل سا يكيكه در نزد يبه انتخاب شغل يلتما يمعنا

 هاي مدلحلقه اتصال  عنوان به توان مي يرمتغ ين. به ااست

 د. معنيانتخاب محل سكونت و انتخاب محل اشتغال نگاه كر

 »يهساكن در ناح ينتعداد شاغل« يرعالمت مثبت متغ

ساكن و به دنبال  اي ناحيهدر  يتاست كه جمع صورت بدين

به محل  تر نزديكو محل اشتغال  گردد ميمحل اشتغال مناسب 

  ت.خواهد داش يشتريب يتبسكونت مطلو

  
  يمسكون هاي مكانو احتمال انتخاب  مطلوبيت -3- 2

يك ناحيه در و اشتغال  يمسكون يهامكان تحقيق ينادر    

است. بر اساس  شدهتجسم مطلوبيت  تابعبا استفاده از ترافيكي 

 يحتوض يبرا مطلوبيت، از مدل ييبرآورد مدل نها يجنتا

 و اشتغال خانواردر مورد انتخاب محل سكونت  يماتتصم

نشان داده شده ) 7( شكلدر كه  طور همان .ه شدبهره گرفت

 در شمال قم و ياشهر در مركز  با مطلوبيت باال ياست، نواح

 مدل شوند. مي يعتوز ياني)شر (نزديك به مسيرهاي اين شهر

 يك ينكها بيني پيش، احتمال و اشتغال انتخاب محل سكونت

  .كند مي بيني پيشانتخاب كند، را خاص ناحيه  يكخانوار 
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  شهر قم 1395. مطلوبيت مكان مسكوني و اشتغال در سال 7شكل 

  

يا  مسكونيمكان  مطلوبيت يك يزانهرچه م يبه طور كل    

 يشترخانوار ب هرباشد، احتمال انتخاب توسط  يشتربشغلي 

تعداد محاسبه احتمال، چند شرط از جمله  ياست. برا

. به عنوان مثال ه شددر نظر گرفتوني يا شغلي مسك يواحدها

نداشته باشد، اگرچه  يخالي مسكون يواحدهاناحيه  يكاگر 

احتمال آن به  ،است يادز يارمحل سكونت آن بسمطلوبيت 

 ؛خواهد بود يينپا ياربس يانتخاب مكان مسكون يكعنوان 

كاربري مسكوني  يخال يالزم است كه تعداد واحدها ،ينبنابرا

 يناگرچه وجود چن محاسبه شود.ناحيه در هر غيرمسكوني 

 يزاناز م ياطالع يولاست  يهيدر همه شهرها بد واحدهايي

 يدر كشورها ياز شهرها، حت يارينرخ در بس ينا يقدق

كه در  هايي پروژهعنوان مثال در  بهوجود ندارد.  يزن يافته توسعه

 اي ساده هاي فرضانجام شد از  يسبروكسل و پار يشهرها

 يلبه دل يزن تحقيق يننرخ استفاده شد كه در ا ينا يينجهت تع

 يخال ينرخ جا .استفاده شد ها آن، از فرض ها ينبودن ا يجرا

 غيرمسكوني يكاربر يو برا 05/0برابر  يمسكون يكاربر يبرا

نرخ  سازي شبيه هاي سال يدر نظر گرفته شد. برا 1/0برابر 

اگر تعداد خانوارها  .شود روز مي بههر سال  ياندر پا يخال يجا

باشد، محاسبه احتمال انتخاب  يشتراز تعداد واحدها بو مشاغل 

 يكه دارانواحي  نتيجهاست. در يرممكنغمكان مناسب 

ل هستند، اهداف محاسبه احتما يخال ونيمسك يواحدها

 يالگوها ينب يسهدر مقا .بودند يمسكون هاي مكانانتخاب 

و اشتغال  يمسكون هاي مكانو احتمال در انتخاب  مطلوبيت

 قمشهر كامالً متفاوت هستند. مركز  يدو الگو ين، اوارخان

آن در است اما احتمال محل استقرار  ييباال مطلوبيت يدارا

 يناست كه اگرچه ا ينامر ا ينا يلاز دال يكيكم است.  ياربس

خوب فراهم  ياشتغال و دسترس ايبر يمنطقه فرصت مناسب

 كند؛ نميخانوارها فراهم  يرا برا يكاف يهاواحداما  كند مي

كنند،  يمكان زندگ يندر ا خواهند ميكه  ييخانوارها ينبنابرا

 بنابراينكنند.  يداپقم مناسب را در مركز مكان  توانند نمي

هاي  اجراي سياستو احتمال، مطلوبيت  يمكان يالگوهاتفاوت 

 يبرا يمكان خوب تواند مي ناحيهكه  دهد ميمسكن را نشان 

  باشد. يشهر ينيبازآفر يا يتوسعه آبادان

  

  محل سكونت هاي انتخاب سازي شبيه -3- 3

، از روش هر خانوار يمسكون هاي مكان ييرتغ بيني پيش يبرا   

مدل  يناشد. استفاده  "سيماربن" مكانانتخاب در مدل انتخاب 

و احتمال انتخاب يا شغلي  يهر مكان مسكون مطلوبيت

، يندفرا ين. در اكند ميرا محاسبه يا شغلي  يمسكون هاي مكان

هستند  يمسكن خال يرا كه دارانواحي  توانند ميخانوارها فقط 
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 يتعداد كل واحدها ها گزينهوجود تعداد  ينانتخاب كنند. با ا

 يجادبزرگ را ا ياربس يجموعه انتخابم يكموجود است كه 

ها، براي هر  به دليل تعداد باالي گزينه در اين پژوهش. كند مي

كاربري به انواع  از ينهگز 30شامل  ينمونه تصادفخانوار يك 

در چند  يت، جمعقمدر مورد  .انتخاب شد مدل ياجرا منظور

 يتبر اساس آمار جمع ينبنابرا ست؛ا يشافزا رو به دهه گذشته

 تحوالتاز مدل  ،بيني تعداد جمعيت هاي پيش و مدل قمدر 

اضافه  يكه براشد استفاده  سيماربندر و اقتصادي  يتيجمع

از  ينهمچن .شده است يطراحو شاغلين  ينكردن تعداد ساكن

 تحركات يزانم يينتع يكه براو اشتغال خانوار  جابجاييمدل 

از آن، مكان پس  .استفاده شد، نيز استو شاغلين خانوارها 

ه سالدوره بيست  يبراو مشاغل خانوارها  يانتخاب مسكون

در و اشتغال  يتجمع يواقع ييربا تغ آن يجو نتا شد سازي شبيه

  . شد يسهمدت مشابه مقا

 يناسازي،  هاي زماني براي شبيه دوره ينچنيل انتخاب دل   

 ييراتتغ بيني پيش يبرا يمحدود هاي دادهاست كه اطالعات و 

نقطه شروع  يك تواند مي تحقيق ينوجود، ا ين. با اموجود بود

ي و اشتغال مكان مسكون ييراتكه تغ هايي مدل يجادا يبرا

در  يبازار مسكن محل درسطح خرد  يكخانوار را در 

  كند، باشد. مي بيني شهرهاي كشور پيش كالن

شود،  ) مشاهده مي9(شكل ) و 8(  در شكلكه  طور همان

 يزندگ قمشهر كه در مركز  ييخانوارها از اندكيتعداد 

 ياريكه بس يدر حال اند؛ كرده مكان نقل يگر، به مناطق دكنند مي

كه ) 6 و 2هاي شمال شرقي شهر (مناطق  به محلاز خانوارها 

و از لحاظ متراژ معموالً كمتر از تازه ساخته  هاي آپارتمان يدارا

نواحي در نزديكي ين عالوه بر ا. كردند مكان ، نقلاستمتر  90

كه چه  دهد مي يحتوض يالگو يناهاي شرياني هستند كه  راه

 هاي مكاندارند هنگام انتخاب  يلتما خانوارهاتعداد از 

 يسههنگام مقا .يرندبگ نظررا در  يخوب يخود، دسترس يمسكون

كم خانوارهاي پر درآمد و  يخانوارها ينب جابجايي يالگوها

منتقل  هايي مكاندارند به  يلتما يدرآمد، هر دو گروه درآمد

 ؛ امادارند يمسكون هاي مكاناز انتخاب  ييشوند كه احتمال باال

را  يمتفاوت جابجايي يالگوها يحال، دو گروه درآمد ينبا ا

بيشتر در نواحي نزديك به پردرآمد  يخانوارها دهند. مينشان 

كم خانوارهاي كه  ي، در حالشوند مي يعتوزمركز شهر قم 

  .شوند توزيع مي اي شهر قم هاي حاشيه بخشد در درآم

  
  

  
  1415نحوه پراكندگي جمعيت در نواحي مختلف در سال . 8 شكل
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  1415نحوه پراكندگي اشتغال در نواحي مختلف در سال . 9شكل  

  

  

موضوع  ين، ابيان شدبرآورد  يجنتاتر در پيشكه  طور همان  

 ها آنداده شود كه  يحتوض يتواقع ينممكن است با ا

 هاي مكانمربوط به  هاي گيري تصميمدر  يمختلف يحاتترج

را در نظر  يدسترس با درآمد باال يدارند. خانوارها يمسكون

 يمتقانتخاب مكان در  گيري تصميمهنگام در اما  گيرند نمي

 يحرا ترج كه نشان از امكانات رفاهي است ينزمباالي 

هايي  اولويتكم درآمد ي خانوارهاكه  يدر حال دهند؛ مي

توسعه اين امر ضرورت كه  ،گيرند برعكسي را در نظر مي

دهد.  را نشان ميكم درآمد خانوارهاي  يمسكن برا يكاستراتژ

دهد كه تغييرات  مينشان  سازي شبيه يج، نتاينعالوه بر ا

دهد كه  افزايشي شغل بيشتر در نواحي نزديك به مركز رخ مي

دهنده اين مطلب است كه مركز تجاري قديمي  اين امر نشان

 استشهر كه در حوالي حرم مطهر حضرت معصومه (س) 

همچنان نيز مطلوبيت بااليي براي مشاغل دارد (به خصوص 

ل اين حفظ نزديكي كاربري تجاري كه قالب مشاغل است). دلي

رده كه باعث دسترسي بيشتر، كاهش زمان هاي همبا شغل

  شود.ارتباطي و رونق بيشتر مي

 يواقع ييراتبا تغ سازي شبيه يجمدل، نتا ييدتأ يبرا

 يتكمبود اطالعات در مورد جمع يل. به دلشد يسهمقا يتجمع

ر روي مدل شده ب هاي خروجيتمام ، در سطح خردو مشاغل 

شكل و  )10(كه در شكل  طور همان. شوند فزون ميمناطق هم

به  يهشب ياربس سازي شبيه يجنشان داده شده است، نتا )11(

است، پيش شده توسط مرجع رسمي مركز آمار ايران  ييراتتغ

متفاوت  يمناطق كم يزده شده در برخ ينتخم يتجمع چهاگر

ذكر شد،  قبالكه  طور همان. استبيني مركز آمار  پيشاز 

 يواحدهادقيق عرضه مانند كمبود اطالعات  يلبه دل سازي شبيه

هاي اقتصادي  يد، تفكيك انواع مشاغل، ويژگيجدمسكوني 

اجتماعي كامل خانوار (مثل درآمد و قيمت مسكوني) و 

همچنين فرض ساده براي برخي متغيرها مانند نرخ جاي خالي، 

 ينا ا. باستي اختالفات جزئ يبرا ياحتمال يحاتاز توض يكي

ها  بيني پيش قابل قبولي يناناطمبا درصد هنوز  يجنتا ين، اوجود

 .دهند ميارائه را 
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  1395- 1415بيني سازمان آمار براي قم، سازي جمعيت با پيشمقايسه نتايج شبيه. 10شكل 

  

  1395- 1415آمار براي قم، بيني سازمان سازي اشتغال با پيشمقايسه نتايج شبيه. 11شكل 
  

  نتايج تحقيق -4
كه در انتخاب محل  يمختلف يرهايپژوهش متغ نيدر ا    

قرار گرفته و با  يسكونت و اشتغال نقش داشتند مورد بررس
 نيتر از مهم يكيونقل كه  حمل ستميتمركز بر نقش س

است، به  يشهر يزير برنامه اتياثرگذار در ادب يرهايمتغ
 ريكه تأث ييرهاي. متغه شدپرداخت يتوسعه شهر يالگو حيتوض

 تحقيق نيمحل سكونت و اشتغال در ا تخابها بر ان آن
  :باشند يم ريشده است، شامل موارد ز مشخص

. 3، امالك و مستغالت متيق. 2، شهر يزمان سفر تا مركز تجار. 1
خانوار درآمد . 4، هيهر ناح يمتوسط درآمد خانوارها

 يتراكم مسكون. 5، انتخاب محل سكونت بارهدر رندهيگ ميتصم
تراكم اشتغال در . 7، هيدر هر ناح يتيجمع تراكم. 6، هيدر ناح

 يبه مراكز اشتغال از نواح يدسترس زانيم. 8، هيهر ناح
ميزان . 10 و  هيشاغل در هر ناح يروهايتعداد ن. 9ي، مسكون

بر  يپژوهش سع نيدر ا .قابل توسعه و رشد براي هر كاربري

  انتخاب محل سكونت و اشتغال،  نديفرا حيتوض
 يبا حداكثر دقت ممكن و با اطالعات در دسترس و منابع مال

 يبوده است. با توجه به نسب نيمحقق يموجود برا يو زمان
و تجارب به دست آمده در ساخت  ها تيمحدود نيبودن ا
عنوان  به ريموارد ز نيزم يونقل و كاربر حمل كپارچهيمدل 

  :شود يها ارائه م مدل نيجهت توسعه ا ييها شنهاديپ
شدن نتايج به واقعيت، پيشنهاد  تر كينزدو  تر قيدقجهت  •

اجتماعي  –ي اقتصادي ها يژگيوبعدي  تحقيقاتدر  شود يم
خانوار مانند درآمد، قيمت واحد مسكوني و ... به صورت دقيق 

 برداشت شود. ساله 10و مداوم براي هر سال، در بازه زماني 

در صورت وجود منابع شود آينده پيشنهاد مي تحقيقاتبراي  •
 يها چارچوب اقدام به ساخت مدل نيدر هم تواند يم يكاف

 .نمود شتريب اتيناهمفزون با جزئ
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 يها مدل يناهمفزون برا كرديدر صورت امكان استفاده از رو •
 يها ساخت مدل يبرا شود يم شنهاديپ ن،يزم يكاربر
 يمبنا به جا تيناهمفزون فعال يها از مدل زيونقل ن حمل
 نيتخم ي استفاده شود زيرااهمفزون چهار مرحله يها مدل

 .خواهد بود اريدر اخت ندهيآ ياز تقاضا يتر قيدق
به بعدي اطالعات مربوط به مشاغل با تفكيك  يقاتتحقدر  •

 ميو ... تقس يادار ،يتجار ،يمختلف مانند صنعت يها بخش
ها كمك  آن يخروج جهيها و نت به بهبود دقت مدلشوند، زيرا 

 خواهد كرد. يانيشا

 يونقل عموم نحوه حملآينده  تحقيقاتشود در پيشنهاد مي •
كوچك و متوسط اعمال شود و  يتوسعه شهرها ينيب شيپ يبرا

مدل آن در  قطعيتو عدم  همگانيونقل  اثر روند توسعه حمل
 اعمال شود.

 يرهايمنعكس كردن متغ يمدل، برا قطعيتعدم  يلدر تحل •
 ،ها آن ييرتغ يب، ضرهاپارامتر ييراتمدل و تغ يوروداطالعات 

 مقدار شود در آيندهپيشنهاد مي و شده است فرضنسبتاً ساده 
عدم  يانگرنما تر قيدق ات گيردقرار  يرا مورد بررس ييرتغ يبضر
 .مدل باشد يوروداطالعات  يتقطع

 يبراانتخاب مكان  درآن  راتيتأثو  يطيمح يها مؤلفه •
... در آب و  ي، تقاضاينپوشش زم ييرتغمانند  يساز هيشب

 .آينده لحاظ گردد تحقيقات
جن) جداگانه (پاپافزار شود به جاي استفاده از نرمپيشنهاد مي •

شناختي (تغيير  سازي فرآيندهاي جمعيتشبيه ميكروبراي 
ي شود تا سينو برنامهافزار ، به صورت يكپارچه در نرمخانوار)

  امكان بروز خطا به حداقل برسد.
 يها مدل ياست كه اجرا ينكته ضرور نيا يادآوري تاًينها

 نيدر ا ندهيآ ينيبشيپ يبرا ونقلحملكاربري زمين و  كپارچهي
عدم انجام كار و حفظ روند موجود و  يويبا سنار تحقيق
 يهيونقل صورت گرفته است. بد موجود حمل ستميس نيهمچن

 رياس يابيچارچوب قادر به ارز نيمدل با هم نياست كه ا
قابل اعمال  يتيريمختلف مد يها استيس يابيو ارز وهايسنار

  هست. يشهر طيبه مح
  

  هانوشتپي -5
1- MetroScan 
2- ITLUP 
3- Waddell 
4- Eugene-Springfield 
5- Patterson 
6- Brussels 
7- Mercier 
8- Paris 
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10- Su 
11- Hensher 
12- Ma 
13- Iterative Proportional Updating 
14- Land price model 

15- The real state development 
16-Economic & Demographic Transition 
model 
17- Household location choice model 
18- University of Arizona 
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ABSTRACT 

These days, many researchers and planners pay a lot of attention to the mutual relations as a 

common border between transportation planning models and land use models. The impacts of 

land use patterns in trip generation and trip distribution are of high significance. Using 

integrated land use and transportation models causes the possibility for forecasting different 

areas’ development, changes in trips patterns in traffic zones and also provides more precise 

predictions and reduces errors. These scenarios may contain different control policies, 

strategic projects and developing infrastructures. Therefore, in this research, a pattern of 

location choice for living and working with following goals has been provided by using 

discrete choice model in Urbansim software for Qom city: providing an integrated 

transportation and land use model regarding land price and people behaviors, analysis of 

different effective factors in location choice for living and working to predict the changes in 

locations, calculating the effects of local house pricing policies on transportation. For 

conducting this research, effective variables have been identified and different social and 

economic information were gathered from authorities and governmental organizations. At the 

next step, according to the base year information, the processes of making models and 

calibration have been done and all land use models and sub models were made. It is followed 

by evaluating based on unused data and finally presenting a set of integrated models in order 

to recognizing population and job distribution in the horizon year. Results show that 

accessibility between traffic zones, economic and social variables such as income, number of 

people in each family, car ownership and land price are important factors in determining 

living and working locations in Qom. Furthermore, people in different age groups with 

different income have various priorities for their living and working locations. 
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