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چکیده:
تعیین ترا کم و اختالط کاربری در طر حهای توسعه شهری همواره از موضوعات مناقشه برانگیز بوده و دیدگاههای گونا گونی
ً
در این رابطه مطرح بوده است .با این حال این تفاوت رویکردها عمدتا در بعد نظری باقی مانده و در رابطه با روششناسی
آن مطالعات چندانی انجام نشده است .یکی از رویکردهای نوین برنامهریزی شهری به منظور تعیین ترا کم و اختالط
کاربری ،توسعه حملونقل عمومیمحور ( )TODاست .مقاله حاضر به دنبال پیشنهاد مدلی برای تعیین ترا کم و اختالط
ً
کاربری متناسب با این رویکرد است .توسعه حملونقل عمومی محور را عموما مشتمل بر سه بعد طراحی ،ترا کم و تنوع
(اختالط) کاربریها دانستهاند .در این پژوهش دو بعد تخصیص بهینه ترا کم و تنوع (اختالط) کاربریها در قالب یک مسئله
برنامهریزی ریاضی با اهداف چندگانه مدلسازی شده است .در این مدل هدف نخست بیشینهسازی ترا کم در مجاورت
ایستگاهها و هدف دوم کمینهسازی اختالف نسبت شغل به سکونت از الگوی ایدهآل (نسبت شاغالن سا کن به تعداد واحد
مسکونی) در هر محدوده  TODاست .مجموعهای از محدودیتها از جمله محدودیتهای سقف جمعیت و فعالیت قابل
تخصیص به منظور عدم مغایرت اساسی با طر حهای فرادست نیز به مدل افزوده شدهاند .مدل غیرخطی به دست آمده
با استفاده از تبدیالتی به یک مسئله برنامهریزی خطی با اهداف چندگانه و سپس با استفاده از روش محدودیت اپسیلون
تعمیم یافته به یک مسئله برنامهریزی خطی تک هدفه تبدیل گردیده است .در نهایت مدل پیشنهادی در نمونه موردی
منطقه  12کالنشهر تهران پیادهسازی و نتایج بهدست آمده به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .با اجرای مدل،
پیش روی مجموعه
مجموعهای از پاسخهای بهینه پارتویی برای مسئله استخراج گردید .این پاسخها نقش گزینههای ِ
مدیریت شهری را ایفا میکنند و به تصمیمسازان و سیاستگذاران شهری امکان میدهند تا بنا بر اولویتها ،محدودیتها
و مقتضیات زمانی و مکانی هر یک از اهداف اختالط و ترا کم ،گزینه بهینه را انتخاب کنند .این مدل و نتایج حاصل از آن
میتواند مبنای تهیه طرحهای توسعه شهری آینده قرار گیرد.

 .1مقدمه
توسعه حملونقل عمومیمحور از جمله رویکردهایی است که
در دهههای اخیر و در کنار رویکردهایی چــون رشــد هوشمند و
نوشهرگرایی به منظور توسعه پایدار شهری پیشنهاد و از سوی
سیاستگذاران و تصمیمسازان شهری مورد توجه قرار گرفته است.
پیش روی کالنشهرهای
با توجه به معضالت و مشکالت عمده
ِ
کشور بهویژه تهران ،از جمله آلودگی هوا و ترافیک بهنظر میرسد
اتخاذ این رویکرد با هدف کاهش استفاده از خــودروی شخصی
در ســفــرهــای روزمـ ــره ک ــاری و غــیــرکــاری و جایگزینی آن بــا طرق
دیگر سفر (استفاده از سامانه حملونقل عمومی ،پــیــادهروی و
دوچرخهسواری) میتواند در حرکت به سمت پایداری مؤثر باشد.
تعاریف متعددی برای توسعه حملونقل عمومیمحور ارائه شده
است که از جمله جامعترین آنها میتوان به تعریف برنیک و سرورو
اشاره کرد .این پژوهشگران توسعه حملونقل عمومیمحور را «یک
باهمستان فشرده با کاربریهای مختلط به مرکزیت یک ایستگاه
حملونقل عمومی که از طریق طــراحــی ،سا کنان و شاغالن را
به کاهش استفاده از اتومبیل و استفاده از طرق دیگر حملونقل
(حملونقل عمومی ،پیاده و دوچرخه) ترغیب میکند» تعریف
کردهاند (.)Bernick and Cervero, 1997
ب ه طور کلی توسعه حملونقل عمومیمحور در بعد حملونقل
دارای سه هدف عمده اســت )1 :کاهش تعداد سفرهای صورت
گرفته بــا وســایــل نقلیه مــوتــوری )2 ،افــزایــش سهم طــرق دیگر
حملونقل (پــیــادهروی و دوچــرخ ـهســواری) از کــل سفرها و )3
شماره بیستوهشتم کاهش طول سفرهای موتوری و افزایش سطح اشغال وسیله نقلیه
پـ ــای ـ ـیـ ــز 1397
(تشویق سفرهای کوتاهتر و افــزایــش سفر با وسایل حملونقل
1
ف ــص ــل ــن ــام ــه
عمومی و استفاده اشترا کی از خودرو ) (Cervero and Kockelman,
علمی-پژوهشی
 .)1997پیگیری این اهداف در الگوی  TODاز طریق افزایش ترا کم
و اخــتــاط جمعیت و فعالیت در پیرامون ایستگاه حملونقل
عمومی و بهبود کیفیتهای طراحانه محیط بــرای پیادهروی و
دوچرخهسواری صــورت میپذیرد .از همین رو ســرورو و کا کلمن
ابعاد  TODرا در سه دسته ترا کم ،2تنوع 3و طراحی 4طبقهبندی
کردهاند ( .)Cervero and Kockelman, 1997در ادامه پژوهشهای
صــورت گرفته در خصوص ارزیابی اثــرات دو بعد ترا کم و اختالط
(موضوع مقاله) بر اهداف فوق و همچنین رویکردهای اتخاذ شده
در راستای بهبود هر یک به تفکیک معرفی شدهاند.
پژوهشهای گونا گون نمایانگر اثر منفی قابل توجه افزایش ترا کم
در اطراف ایسنگاههای مترو بر نرخ مالکیت خودرو ،مسافت طی
شده با خــودروی شخصی و سهم خــودروی شخصی در سفرهای
روزمــره شهروندان اســت .بهعنوان مثال مطالعهای بر دادههــای
مربوط به ترا کم و سفر در 20شهر بزرگ ایاالت متحده آمریکا نشان
داد کــه کشش مسافت طــی شــده بــا خ ــودروی شخصی نسبت
به افزایش ترا کم  -0.58اســت .ب ه عبارت دیگر بنا بر یافتههای
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Car-sharing
Density
Diversity
Design

1
2
3
4

ایــن پژوهش افــزایــش  10درص ــدی در ترا کم یک منطقه موجب
کاهشی  5.8درصــدی در مسافت طی شده با خــودروی شخصی
میگردد ( .)Manville and Shoup, 2005این اثر بهویژه در صورت
دسترسپذیری سامانه حملونقل عمومی با کیفیت و همچنین
در صــورت اختالط مناسب کاربریها به طــور قابل مالحظهای
افزایش مییابد ( .)Litman, 2015از ایــن رو ا کثر پژوهشگران بر
نقش ترا کم توسعه به عنوان یکی از مؤلفههای اساسی تشکیل
دهنده توسعه حملونقل عمومیمحور تأ کید دارند .با این وجود
مطالعات اندکی در راستای محاسبه ترا کم بهینه توسعه در نواحی
مجاور ایستگاهها صــورت گرفته اســت .لین و گائو در یکی از این
معدود مطالعات ،مسئله تخصیص ترا کم در نواحی ایستگاهی را
در قالب یک مسئله چندهدفه با اهــداف اقتصادی ،اجتماعی و
زیستمحیطی مدلسازی و حل کردند .در این مدل تابع هدف
اقتصادی ،بیشینهسازی تولید سفر با سامانه ریلی ،تابع هدف
اجتماعی ،کمینهسازی اختالف ترا کم و خدمات موجود میان
نواحی ایستگاهی و غیرایستگاهی ،تابع هــدف زیستمحیطی،
بیشینهسازی نسبت خدمات به زیربنای تجاری و مسکونی و
متغیرهای تصمیم ،ترا کم مسکونی و تجاری تخصیص یافته در نظر
گرفته شدهاند .محدودیتهای مدل پیشنهادی این پژوهشگران
نیز عبارتند از حدود باال و پایین هر کاربری بر مبنای ضوابط موجود
و حدا کثر ظرفیت توجیهپذیر ،نسبت کــاربــریهــای مختلف بر
مبنای الزامات قانونی و حداقل سطح سرویس تسهیالت الزامی
نسبت به ترا کم تخصیص یافته ( .)Lin and Gau, 2006چن و
همکارانش نیز یک مدل تخصیص بهینه ترا کم سکونت و اشتغال
را به منظور بهینهسازی ترا کم در کریدورهای حملونقل عمومی
ارائه کردند .اهداف این مدل عبارتند از دسترسپذیری ،مزایای
اقتصادی ،اثرات زیستمحیطی و استفاده از حملونقل عمومی.
این پژوهشگران با استفاده از روش  TOPSISاهداف فوق را ترکیب
و مدل نهایی را در قالب یک مسئله بهینهسازی خطی تک هدفه
مدلسازی کردند (.)Chen et al., 2012
برس با اشاره به اثرات متغیرهایی چون پرا کنش و ترا کم توسعههای
مسکونی و شبکه معابر محلی بر دسترسپذیری ایستگاههای
حملونقل عمومی ،مفهومی جایگزین برای شعاع دسترسیپذیری
ایستگاه ارائه میکند ( .)Bres, 2014برای این منظور نواحی مجاور
ایستگاهها بر مبنای زمان و وسیله سفر (پیادهروی ،دوچرخهسواری
و استفاده از اتوبوس) به چهار بخش تقسیم میشود .بر این مبنا
در رویکردی دو مرحلهای ابتدا با اصالح شبکه معابر محلی مجاور
ایستگاه حوزه نفوذ (دسترسپذیری) واقعی آن افزایش مییابد و
سپس به صورت توأمان ترا کم توسعه و فضاهای باز و عمومی در
هر یک از این مناطق به نسبت معیارهای دسترسپذیری و ترا کم
وضع موجود افزایش مییابد .لی و همکاران ترا کم و پهنهبندی یک
ناحیه ایستگاهی (دهکده حملونقل عمومی) را با بیشینهسازی
استفاده از سامانه حملونقل ریلی بهینهسازی کردند .پهنههای
قابل تخصیص در این مدل بر مبنای ضوابط و مقررات کشور چین
تنها شامل سه نوع تجاری ،مسکونی و عمومی میشود .تعیین
ترا کم بهینه هر بلوک در این مدل از طریق تعیین کد پهنهبندی

1 Entropy
2 Dissimilarity
3 Jobs/Housing Balance
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 .2چارچوب نظری
 .2.1تعریف مسئله
ن طور که پیشتر اشاره شد ،در این پژوهش مسئله تخصیص
هما 
ترا کم و کاربری بر مبنای اصول توسعه حملونقل عمومیمحور
مدلسازی و حل شده است .مدل پیشنهادی دارای دو هدف
بیشینهسازی ترا کم تخصیص یافته به نواحی مجاور ایستگاهها (و
کمینهسازی ترا کم در سایر نواحی) و کمینهسازی اختالف نسبت
شغل و مسکن از الگوی مطلوب آن است .الگوی مطلوب تعادل
شغل و مسکن برای هر بلوک برمبنای نسبت تعداد شاغالن سا کن
به تعداد خانوار سا کن در بلوکهای مجاور هر ایستگاه تعیین شده
است .متغیرهای تصمیم مدل عبارتند از ترا کم سکونت و فعالیت
تخصیص یافته به هر بلوک و مهمترین محدودیت مدل پایبندی
به کف و سقف جمعیتی پیشبینی شده برای محالت و مناطق
شهری است .هدف از اعمال این محدودیت عدم مغایرت با طرح
فرادست (طرح جامع) و عدم تخطی از خدمات پیشبینی شده
در سطح محالت و در نتیجه عدم نیاز به بازنگری و تصویب مجدد
است .همچنین به منظور عدم مغایرت اساسی با طرح فرادست
(که مستلزم تصویب مجدد طرح حاضر در مراجع ذیصالح است)،
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مربوطه از میان چهار نوع پهنه مسکونی ،دو نوع تجاری و سه نوع
پهنه عمومی صورت میپذیرد ( .)Li et al., 2016ما و همکارانش
مسئله تخصیص کــاربــری و تــرا کــم بــه نــواحــی مــجــاور ایستگاهها
را بــرای یک ایستگاه و در قالب یک مــدل برنامهریزی خطی با
متغیرهای صحیح و اهداف چندگانه مدلسازی کردند .اهداف
مدل پیشنهادی این پژوهشگران عبارتند از استفاده از سامانه
حملونقل عمومی ،فشردگی کاربریها ،درجه تعارض کاربریها،
دسترسپذیری و اثرات زیستمحیطی و متغیرهای تصمیم مدل
نیز انتخاب نوع کاربری و ترا کم تخصیص یافته به هر گرید را شامل
میشوند .در ایــن مــدل توجهی به اثــر مثبت اختالط کاربریها
نشده است و مقیاس تصمیمگیری نیز خرد و شامل تنها یک ناحیه
ایستگاهی بدون توجه به ارتباطات آن با سایر نقاط شهر است (Ma
.)et al., 2018
تنوع (اختالط) کاربریها از جمله دیگر عواملی است که از طریق
کاهش متوسط فاصله میان محل زنــدگــی و مقصدهای کــاری
و غیرکاری شهروندان عــاوه بر کاهش سرانه مسافت طی شده
با خــودرو ،به تغییر شیوه سفر و جایگزینی استفاده از خــودروی
شخصی بــا پ ــی ــادهروی ،دوچــرخ ـهســواری و اســتــفــاده از سامانه
حملونقل عمومی کمک میکند ( .)Litman, 2015شاخصهای
متعددی برای ارزیابی میزان تنوع (اختالط) کاربریها پیشنهاد
شده است که از آن جمله میتوان به شاخصهای آنتروپی ،1عدم
تشابه 2و تناسب میان مشاغل و واحدهای مسکونی 3اشاره کرد.
نسبت بهینه میان مشاغل و واحدهای مسکونی تابع مجموعهای
از عوامل اقتصادی و اجتماعی است اما مطالعات گونا گون نشان
دادهاند که با نزدیک شدن این نسبت به  1سرانه مسافت سفرهای
کــاری شهروندان کاهش مییابد ( .)Kuzmyak et al., 2003در
نمونهای دیگر اسپیرز و همکارانش با مرور و تحلیل پژوهشهای
پیشین دریافتند که کشش سفر با خــودروی شخصی نسبت به
اختالط کاربری بین  -0.02تا  -0.11است ( .)Spears et al., 2010به
عبارت دیگر افزایش  10درصدی در یکی از شاخصهای آنتروپی یا
عدم تشابه منجر به کاهش  0.2الی  1.1درصدی در متوسط مسافت
طی شده با خودروی شخصی میگردد  .وانگ و همکارانش نیز با
بررسی رفتار سفر نمونهای متشکل از بیش از پانزده هزار خانوار
آمریکایی دریافتند که مسافت طی شــده با خ ــودروی شخصی
و انتشار آالیندههای ناشی از آن در محالتی با اختالط مناسب
ُ
کاربریها و اتصاالت کافی در شبکه معابر بهطور متوسط نه درصد
از محالت مشابه پایینتر است (.)Wang et al., 2013
ً
مطالعات پیشین در زمینه تخصیص کاربری عمدتا در مقیاس خرد
و بدون در نظر گرفتن اهداف کالننگر بوده است .از جمله معدود
استثنائات موجود در ادبیات که به مسئله تخصیص کاربری (بدون
توجه به تخصیص ترا کم) در سطح کالن پرداختهاند ،میتوان به
وارد و همکاران و هسیه و همکاران اشاره کرد .وارد و همکارانش
در فرآیندی دو مرحلهای ابتدا در قالب یک مــدل بهینهسازی

ریاضی پهنهبندی شامل پهنههای روستایی ،شهری ،تجاری،
صنعتی ،ویژه و فضای باز (سرگرمی) را تعیین و سپس با استفاده
از شبیهسازی اتــومــاتــای سلولی ریختشناسی تــوزیــع جمعیت
در ایــن مناطق را ب ــرآورد کــردنــد .تــوابــع هــدف مــدل پهنهبندی
پیشنهادی ایــن پژوهشگران نیز شامل کمینهسازی انحراف از
اهداف پهنهبندی و کمینهسازی مداخله در نواحی طبیعی بود
که ایــن پژوهشگران به روش مجموع مــوزون آنها را به یک تابع
هدف واحد تبدیل کردند ( .)Ward et al., 2003در نمونهای دیگر
از تخصیص کاربری در مقیاس کالن (شهری) ،هسیه و همکاران
کاربری (شامل مسکونی ،اداری و تجاری) و ترا کم بهینه تخصیص
یافته به یک منطقه شهری در سنگاپور را در قالب یک مدل ریاضی
با هدف بیشینهسازی ترا کم و کمینهسازی ردپای زیستمحیطی
مدلسازی و حل کردند (.)Hsieh et al., 2017
از میان ابعاد سهگانه  ،TODدو بعد (تــرا کــم و تنوع کاربریها)
مستلزم وجود دیدگاهی کالننگر و با در نظر گرفتن مجموعهای
از محدودیتهاست .در ایــن پژوهش دو بعد تخصیص بهینه
ترا کم و تنوع (اختالط) کاربریها در قالب یک مسئله برنامهریزی
ریاضی با اهداف چندگانه مدلسازی شده است .مجموعهای از
محدودیتها از جمله محدودیتهایی به منظور عدم تخطی از
ظرفیت تحمل زیستمحیطی و عدم مغایرت اساسی با طر حهای
فرادست نیز به مدل افــزوده شدهاند .مدل پیشنهادی در نمونه
مــوردی منطقه  12کالنشهر تهران پیادهسازی و نتایج بهدست
آمــده به تفصیل مــورد تجزیه و تحلیل قــرار گرفته اســت .ساختار
ادامه مقاله بدین شرح است :چارچوب نظری مقاله شامل تعریف شماره بیستوهشتم
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مسئله ،مدل ریاضی ،روش جمعآوری دادهها و روش حل مدل در
ف ــص ــل ــن ــام ــه
بخش دوم آمده است .بحث و یافتهها در بخش سوم و نتیجهگیری
علمی-پژوهشی
و پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی در بخش چهارم آمده است.

مــدلســازی شــده اســت .اندیسها ،متغیرها و پارامترهای مورد
استفاده در مدل در جدول شماره  2آمدهاند.
هدف نخست مدل بیشینهسازی ترا کم تخصیص یافته به مناطق
مجاور ایستگاهها و کمینهسازی ترا کم در سایر مناطق است .این
هدف در قالب رابطه شماره ( )1به مدل وارد شده است.

محدودیتهایی برای حدا کثر و حداقل ترا کم سکونت و فعالیت
قابل تخصیص به هر بلوک براساس پهنه تخصیص یافته به آن در
طرح فرادست نیز به مدل افزوده شده است.
  .2.2مدل ریاضی
بــا تــوجــه بــه آنــچــه در بند قبل اش ــاره شــد ،مسئله بــه شــرح زیر
()1

واحدهای مسکونی و مشاغل از جمله مؤثرترین و پرکاربردترین
شاخصهای اختالط کاربری است که در مدل پیشنهادی نیز از
ن طور که در تعریف مسئله اشاره شد،
آن استفاده شده است .هما 
تعادل مطلوب میان واحدهای مسکونی و مشاغل برابر نسبت
تعداد شاغالن سا کن به خانوار سا کن بلوکهای مجاور هر ایستگاه
در نظر گرفته شده و همانطور که از رابطه شماره ( )2مشخص
است ،هدف کمینهسازی اختالف نسبت مشاغل به واحدهای
مسکونی از تعادل مطلوب است.

ن طور که در بند قبل اشاره شد ،افزایش ترا کم در نواحی مجاور
هما 
ایستگاهها در صورتی که با بهبود وضعیت اختالط کاربریها همراه
شود ،عالوهبر افزایش استفاده از سامانه حملونقل عمومی موجب
افزایش کارآیی این سامانه (استفاده متناسب از سامانه در ساعات
مختلف روز و روزهــای مختلف هفته) و همچنین کاهش فواصل
میان کاربریها و در نتیجه افزایش مطلوبیت نسبی طرق فعال سفر
(پیادهروی و دوچرخهسواری) میگردد .از این رو اختالط (تنوع
کاربریها) بهعنوان دومین تابع هدف به مدل ریاضی پیشنهادی
افزوده شده است .با توجه به آنچه در بند  3-2آمد ،تعادل میان
()2

شد و هرگاه مقدار داخل پرانتز منفی گردد ،برابر این مقدار با
عالمت معکوس (مثبت) خواهد گردید .در نتیجه در تابع هدف
یک مقدار منفی با منفی دو برابر خود جمع و مقدار کل تابع هدف
برابر قدرمطلق مقدار منفی داخل پرانتز خواهد بود.

رابطه ( )2بهدلیل وجود قدر مطلق منجر به غیرخطی شدن مدل
و در نتیجه افزایش پیچیدگی محاسباتی آن میشود .از این رو
شماره بیستوهشتم براساس روش پیشنهادی ) (Yu, 2000این تابع هدف به یک تابع
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خطی و یک محدودیت به شرح زیر تبدیل میشود .در رابطه زیر
ف ــص ــل ــن ــام ــه
هرگاه مقدار عبارت داخل پرانتز مثبت شود ،برابر صفر خواهد
علمی-پژوهشی
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()3

()4

از آنجایی که هدف از مدل پیشنهادی ،اصالح طرح جامع است،
مسئله تصمیمگیری محدود به مجموعهای از محدودیتهای
ب ــرآم ــده از ای ــن ط ــرح م ـیبــاشــد .نخستین ای ــن مــحــدودیـتهــا
محدودیت جمعیتپذیری و تعداد مشاغل کل منطقه است که
به صورت روابط شماره ( )5تا ( )8به مدل افزوده شده است .بر این
()7
()8

		
		

عالوهبراین به منظور عدم نیاز به بازنگری در خدمات پیشبینی
شــده بــرای هر یک از محالت در قالب طــرح ،حداقل و حدا کثر
ترا کم تخصیص یافته به بلوکهای هر محله به حداقل و حدا کثر

اساس کل جمعیت و مشاغل قابل بارگذاری در منطقه نمیتواند
از حداقل و حدا کثر جمعیتپذیری منطقه تخطی کند .نحوه
محاسبه حداقل و حدا کثر جمعیتپذیری و مشاغل منطقه در
بخش روششناسی آمده است.

()5
()6

		
		

جمعیتپذیری محلهای که در آن واقع شدهاند ،محدود گردیده
است .این امر در قالب روابط شماره شماره ( )9و ( )10به مدل افزوده
شده است.

()9

()10
همچنین به منظور پرهیز از مغایرت اساسی با طرح جامع ،با توجه
به پهنه تخصیص یافته به هر قطعه در این طرح ،حدا کثر و حداقل
ترا کم قابل تخصیص به آن تعیین و در قالب روابط شماره ( )11و
( )12مقدار متغیرهای تصمیم به این حدود محدود شده است.
الزم به یادآوری است که با توجه به تنوع ضوابط پهنههای مختلط
بیشینهسازی ترا کم مسکونی و مشاغل تخصیص یافته به هر قطعه
منجر به دو سناریوی متفاوت مـیشــود .از ایــن رو بــرای در نظر

گرفتن هر دو ضابطه از یک متغیر عدد صحیح کنترلی استفاده شده
است .استفاده از این متغیر به مدل امکان میدهد که با توجه به
اهداف تعیین شده هر یک از ضوابط را انتخاب کند و در عین حال
در صورت انتخاب هر یک از دو ضابطه محدودیت متناظر با آن را
توأمان بر ترا کم مسکونی و مشاغل تخصیص یافته به قطعه اعمال
کند.

()11
()12
جدول شماره :2اندیسها ،متغیرها و پارامترهای مدل ریاضی
متغیرهای تصمیم

اندیسها

متوسط ترا کم مسکونی تخصیص یافته به قطعه jام از
محله i
متوسط ترا کم فعالیت تخصیص یافته به قطعه jام از
محله i
متغیر صفر و یک (برابر  1در صــورت انتخاب سناریوی
نــخــســت افـ ــزایـ ــش ت ــرا ک ــم ب ـ ــرای قــطــعــه  ijو صــفــر در
غیراینصورت)

اندیس شماره محالت
اندیس شماره قطعات هر محله
اندیس شماره ایستگاه حملونقل عمومی
پارامترها

تعداد قطعات محله i

سقف جمعیتپذیری محله i

تعداد ایستگاههای حملونقل عمومی

حدا کثر ترا کم مسکونی پهنه قطعه jام از محله  iتحت
سناریوی l

مساحت قابل مداخله قطعه jام محله i

حدا کثر ترا کم مشاغل پهنه قطعه jام از محله  iتحت
سناریوی l

مقدار این پارامتر در صورتی که قطعه jام از محله  iدر شعاع  500متری
ایستگاه حملونقل عمومی  kواقع شده باشد ،برابر  1و در غیر اینصورت
برابر صفر است.

کف جمعیتپذیری منطقه براساس طرح جامع

سرانه زیربنای مسکونی منطقه

سقف جمعیتپذیری منطقه براساس طرح جامع

سرانه زیربنای فعالیت منطقه

کف مشاغل قابل تخصیص به منطقه بــراســاس طرح
جامع

نسبت شاغالن سا کن به سا کنان در شعاع  500متری ایستگاه k

سقف جمعیت شاغل قابل تخصیص به منطقه براساس
طرح جامع

 .2.3جمعآوری و محاسبه مقادیر دادهها
به منظور استخراج دادهه ــای الزم بــرای حل مسئله از جــداول
اطالعاتی فایلهای سیستم اطــاعــات جغرافیایی طــرح جامع
تهران استفاده شده است .به عنوان نمونهای از فرآیند استخراج
اطــاعــات ،در نقشه شماره  ،1نواحی ایستگاهی واقــع در محله
فردوسی به تفکیک پهنهبندی مصوب کاربری اراضی از طرح جامع

ن طور که
محدوده منطقه  12تهران نشان داده شده است .هما 
از نقشه پیداست ،شعاع نواحی مجاور ایستگاهها بر مبنای فاصله
 500متری بر روی شبکه معابر محاسبه شده است .برای محاسبه
حدا کثر و حداقل ترا کم قابل تخصیص نیز از ضوابط پیشبینی
شــده بــرای تــرا کــم ،سطح اشــغــال ،تــعــداد طبقات و نــوع کاربری
تخصیص یافته به هر بلوک استفاده شده است.
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ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی
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تعداد محالت

کف جمعیتپذیری محله i
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 .2.4روش حل مدل
ب ــرای حــل م ــدل از نسخه  24.1.2ن ــرماف ــزار  GAMSاســتــفــاده
شماره بیستوهشتم شده اســت .با توجه به این که مسئله دارای بیش از یک هدف
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اســت ،بــرای حل دقیق مسئله میبایست از یکی از رویکردهای
ف ــص ــل ــن ــام ــه
تصمیمگیری با اهداف چندگانه برای تبدیل مسئله به مسئلهای
علمی-پژوهشی
یک هدفه و یافتن جــوابهــای کــارآی پارتویی 1استفاده شود.
از جمله این رویکردها میتوان به «ترکیب وزنــی توابع هــدف،»2
«برنامهریزی آرمانی »3و روش «محدودیت اپسیلون »4و گونههای
بهبودیافته و تعمیم یافته آنها اشاره کرد .در این پژوهش از رویکرد
م یافته 5بـهعــنــوان یکی از کارآترین
مــحــدودیــت اپسیلون تعمی 
رویکردها در تصمیمگیری چندهدفه استفاده شده است .مزایای
ایــن روش نسبت به سایر روشهــای موجود عبارتند از محدود
نبودن به جوابهای بهینه گوشهای ،تأثیرناپذیری از مقیاس توابع
(عدم نیاز به نرمالسازی) ،سادگی کنترل تعداد جوابهای کارآی
تولید شده از طریق تغییر مقیاس گریدبندی و اجتناب از تکرارهای
بیحاصل .برای تبیین نحوه عملکرد این روش مسئله برنامهریزی
با اهداف چندگانه زیر را در نظر بگیرید:
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()13

		

Pareto Efficient
Weighting methods
)Goal Programming (GP
Epsilon Constraint
)Augmented Epsilon Constraint (AUGMECON

1
2
3
4
5

تابع هدف iام و
که در آن بــردار متغیرهای تصمیم،
فضای شدنی مسئله است .جوابهای کــارآی پارتویی در روش
مــحــدودیــت اپسیلون تعمیمیافته بــا اســتــفــاده از الگوریتم پنج
مرحلهای ذیل محاسبه میشوند (:)Mavrotas, 2009
گام  :1گام نخست در این رویکرد حل مسئله برای هر یک از توابع
هدف با رویکرد لکزیکوگرافیک است .در این رویکرد تابع هدف هر
گام در گامهای بعدی به محدودیت تبدیل شده و سمت راست
محدودیت نیز برابر با مقدار بهینه آن تابع هــدف خواهد بــود و
از این طریق مقادیر غیرکارآی پارتویی از بازه مقادیر توابع هدف
حذف میشوند .مقادیر بهدست آمده از این رویکرد ،بازه مقادیر
محدودیتها را تشکیل میدهند.
گام  :2در این گام بازه مقادیر هر یک از توابع هدف گریدبندی و
مجموعه مقادیر سمت راســت محدودیتهای متناظر با توابع
هــدف تعیین م ـیگــردد .افــزایــش تــعــداد گریدها موجب افزایش
دقت جوابهای حاصل و در عین حال افزایش زمان حل مسئله
میگردد ،از این رو میبایست میان اهداف دقت و پیچیدگی زمانی
حل تعادل برقرار گردد.
گــام  :3بــا تبدیل تــوابــع هــدف (بــه غیر از یکی) از طریق افــزودن
متغیرهای کمکی Siبه محدودیتهای تساوی ،مدل ( )14به مدل
( )15تبدیل میشود .تابع هدف مدل جدید از حاصلجمع تابع
هدف باقیمانده با مضربی از مقادیر نرمالشده متغیرهای کمکی
متناظر با سایر اهداف تشکیل میشود.
گــام  :4بــا شــروع از سهلگیرانهترین مقادیر بــرای سمت راســت
محدودیتهای متناظر اهــداف ،مسئله را حل و پس از ذخیره
مقادیر بهدست آمده مقادیر سمت راست محدودیتها را اضافه

میکنیم .ایــن گــام تا جایی که با اف ــزودن مقادیر سمت راســت،
مسئله همچنان شدنی باشد ،ادامه مییابد.
گام  :5در صورتی که افزایش در مقادیر سمت راســت هیچیک از
محدودیتهای متناظر توابع هدف امکانپذیر نباشد ،حل خاتمه
یافته و مقادیر ذخیره شده از حلهای پیشین به عنوان خروجی
(مرز پارتو) مسئله گزارش میشوند.

)			(14
نمودار شماره  1نمایی شماتیک از به کارگیری این روش حل در
مدل مقاله حاضر را نمایش میدهد.
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 :.2.5نمونه موردی
طرح جامع شهر تهران ( ،)1386پس از طرح جامع تهران ()1348
و طرح ساماندهی تهران ( ،)1371سومین سند توسعه جامع شهر
تهران اســت .در ایــن طــرح که با رویــکــردی ساختاری_راهبردی
تهیه شــده ،آمــده که «ایــن طــرح سندی راهــبــردي بــراي توسعه
پايدار و هماهنگ کالنشهر تهران است .در اين سند که با توجه
به جايگاه و نقش جهاني ،ملي و منطقه تهران ،چشمانداز توسعه
ترسيم شده و راهبردهاي تحقق آن (زيست محيطي ،اجتماعي،
اقتصادي و کالبدي) در زمينههاي الزمه مشخص گرديده است»
(.)Boomsazegan-Paidar, 2007
پیشنهادهای طــرح جامع شهر تهران در قالب ارائــه راهبردها و
همچنین نقشه پهنهبندی فعالیتی شهر (پهنههای سکونت،
فعالیت ،مختلط و سبز) و دفترچه ضوابط و مقررات منتشر شده
است ( .)Boomsazegan-Paidar, 2007از جمله ویژگیهای این
طرح میتوان به پیشبینی جمعیت در سال افق طرح ( )1404و

تالش برای حفظ آن ،به منظور عدم عدول از ظرفیتهای زیستی
شهر تهران اشاره کرد .از همین رو هرگونه پیشنهاد ضابطهای که
منجر به افزایش جمعیتپذیری شهر تهران تا سال افق طرح گردد،
به عنوان «مغایرت اساسی» محسوب شده که باید به تصویب
«شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» برسد (Development,
.)2015
نمونه مورد بررسی در این پژوهش منطقه  12شهرداری تهران را
ً
شامل میشود .این منطقه با هزار و  601هکتار مساحت (حدودا
دودرصــد مساحت کل تهران) در وضــع موجود دارای جمعیتی
معادل  240.720نفر (نزدیک به سه درصــد جمعیت کل تهران)
اس ــت .بخش اعــظــم ب ــازار تـهــران بــه عــنــوان قلب اقــتــصــادی این
کالنشهر در این منطقه واقع شده است .این مسئله موجب شده
ً
تا منطقه  12باوجود مساحت و جمعیت نسبتا کم ،با  14ایستگاه
دارای بیشترین تعداد ایستگاه مترو بهرهبرداری شده در میان
مناطق کالنشهر تهران باشد .تعدد ایستگاههای مترو منطقه
موجب شده است که در وضع موجود 58درصد از مساحت منطقه
تحت پوشش (در شعاع قابل پیادهروی) حداقل یک ایستگاه مترو
قرار داشته باشد و از این منظر پس از منطقه  11رتبه دوم را در میان
مناطق تهران به خود اختصاص دهد (ر.ک .جــدول شماره  3و
نقشه شماره  .)2با وجود فراهم بودن زیرساختهای حملونقلی
الزم بــرای توسعه حملونقل عمومیمحور ،منطقه  12از منظر
انطباق با این اصول جایگاه مناسبی در اختیار ندارد.
با توجه به پیشنهادهای طرح جامع در پهنهبندی منطقه  12شهر
تهران (به عنوان نمونه مطالعاتی پژوهش حاضر) براساس حدا کثر شماره بیستوهشتم
پـ ــای ـ ـیـ ــز 1397
(100درصد) میزان تحققپذیری ترا کمهای پیشنهادی و با در نظر
ف ــص ــل ــن ــام ــه
گرفتن بعد خانوار به میزان ( ، 1)3.2حدا کثر میزان جمعیتپذیری
علمی-پژوهشی
منطقه  12براساس طرح جامع معادل  401هزار و  990نفر میباشد.
بر همین اســاس جمعیتپذیری بلوکها و محالت نیز محاسبه
شده که برای پرهیز از طوالنی شدن مقاله از بیان آنها خودداری
شده است.

نمودار شماره :1نمودار جریان حل مدل پیشنهادی
 1بعد خانوار منطقه  12براساس سرشماری 1390

جدول شماره :3نسبت مساحت تحت پوشش سامانه مترو به کل مساحت منطقه
مناطق
کل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

0.08

0.31

0.15

0.08

0.17

0.47

0.48

0.34

0.21

0.27

0.79

0.58

0.36

0.35

20.1

0.29

0.36

0.02

0.09

0.08

علمی-پژوهشی

0.02

ف ــص ــل ــن ــام ــه
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نقشه شماره :2نواحی مجاور ایستگاههای مترو در منطقه  12تهران

شماره بیستوهشتم
پـ ــای ـ ـیـ ــز 1397

0.03
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0.18

نسبت مساحت محدوده
حـ ــول ایــس ـتــگــاه ب ــه کل
مساحت منطقه
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 .3تجزیه و تحلیل نتایج
نمودار شماره  2مرز کارآی پارتویی حاصل از حل مسئله را به ازای
توابع هدف  1و  2نشان میدهد .با توجه به تفاوت ابعاد توابع ،در
نمایش نمودار مقادیر نرمالسازی شده این توابع مورد استفاده
قــرار گرفته اســت .همچنین از آنجایی که یکی از دو تابع ،از نوع
بیشینهسازی و دیگری از نوع کمینهسازی است ،از توابع متفاوتی
(به ترتیب روابط  16و  )17برای نرمالسازی مقادیر استفاده شده
است تا بهترین مقدار هر تابع برابر  1و بدترین مقدار برابر صفر قرار
گیرد.
()16
()17
تحلیل رگرسیون نتایج بهدست آمده برای توابع هدف ،نمایانگر
کشش  -1.017هدف اختالط نسبت به هدف ترا کم میباشد .به
عبارت دیگر یک درصد افزایش در مقدار تابع هدف ترا کم منجر به
کاهش  1.017درصد در مقدار تابع هدف اختالط خواهد شد .نتایج
تحلیل رگرسیون در جدول شماره  4آمده است .همانطور که از
جدول پیدا است ،رابطه میان این دو تابع به لحاظ آماری معنیدار
است .گفتنی است همانطور که از نمودار نیز پیداست ،این میزان
در تمامی نقاط یکسان نیست و با عبور ترا کم از آستانهای مشخص،

هر واحــد افزایش در متوسط ترا کم منجر به کاهش بیشتری در
شاخص اختالط میگردد.
به منظور دستیابی به مجموعه پاسخهای کارآی پارتویی مسئله،
بازه مقادیر تابع هدف دوم (اختالط) به  10بازه تقسیم و مقادیر
بهینه توابع هدف و متغیرهای تصمیم در هر یک از  11نقطه حاصل
از حل مدل با این تقسیمبندی به دست آمد که نتایج آن در جدول
شماره  5آمده است .نمودارهای شماره  3تا  5نیز به ترتیب نمایانگر
تغییرات متوسط تــرا کــم ،جمعیت سا کن و اخــتــاط کــاربــری به
نسبت تشدید محدودیت اختالط کاربری (بهبود شاخص اختالط
ً
کاربری) است .همانطور که از این نمودارها پیداست ،اوال با وجود
روندهای مشابه در تمامی ایستگاهها (کاهش مقادیر متوسط
ترا کم و جمعیت ســا کــن) ،شــدت ایــن رونــدهــا (شیب نمودارها)
یکسان نیست .به عبارت دیگر شیب کاهش ترا کم به نسبت تشدید
محدودیت اختالط کاربری در ایستگاههای غرب منطقه که در
منطقه بازار تهران (با غلبه فعالیت) واقعاند نسبت به ایستگاههای
شرقی منطقه که غلبه با کاربری مسکونی است ،به مراتب کمتر
است .همین مسئله در مورد تغییرات جمعیت به نسبت تشدید
ن طور
محدودیت اختالط کاربری نیز صادق است .همچنین هما 
که از نــمــودار شماره  4مشخص اســت ،پتانسیل بهبود شاخص
اختالط کاربری نیز در ایستگاههای شرقی منطقه به مراتب نسبت
ً
به ایستگاههای غربی باالتر اســت .ثانیا در مــواردی شاهد تغییر
روند در برخی از ایستگاهها و کاهش مقادیر ترا کم و جمعیت در

نمودار شماره :2مرزپارتویی حل مسئله براساس تابع هدف اول و دوم
جدول شماره :4نتایج تحلیل رگرسیون نتایج
ضرایب متغیرها

ضرایب مدل
_Pمقدار

مقدار ضریب R2

0.000

0.971

_Pمقدار

آماره آزمون

مقدار ضریب

0.000

-03657.

-1.017

متغیر مستقل (ترا کم)

0.000

104.6

0.921

عرض از مبدا
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شماره بیستوهشتم
پـ ــای ـ ـیـ ــز 1397

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

نـمــودار ش ـمــاره :4تغییرات مقادیر نــرمــال شــده جمعیت سا کن در   نواحی
ایستگاهی به نسبت تشدید محدودیت اختالط کاربریها

نمودار شماره :3تغییرات مقادیر نرمالشده متوسط ترا کم نواحی ایستگاهی

نمودار شماره :5تغییرات مقادیر نرمال شده نرخ اختالط کاربریها نواحی

به نسبت تشدید محدودیت اختالط کاربریها

ایستگاهی به نسبت تشدید محدودیت اختالط کاربریها
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برخی ایستگاهها در ازای افزایش آن در برخی دیگر از ایستگاهها
هستیم .نکته دوم از وجــوه ممیز رویــکــرد حاضر در برنامهریزی
نسبت به بهینهسازی انفرادی ترا کم و اختالط در هر یک از نواحی
ایستگاهی است .بهعبارت دیگر مدل حاضر به تصمیمگیرندگان
امکان میدهد هزینهها و فواید تغییر در ترا کم و اختالط ایستگاهها
را با یکدیگر مقایسه و ایستگاههایی که اعمال تغییر در ترا کم و
پهنهبندی آنها بیشترین مطلوبیت را ایجاد میکند ،انتخاب کنند.
گفتنی است که مدل پیشنهادی با اندکی افزایش در زمان حل قادر
به تولید تعداد بیشتری از پاسخهای کارآی پارتویی است .بهعنوان
نمونه نمودار شماره  1نمایانگر یکصد پاسخ کارآی پارتویی مسئله
ن طور که از نمودار پیداست ،این روش با افزایش
میباشد .هما 
دقت ،قادر به تخمین تمامی نقاط واقع بر مرز پارتویی (گزینههای
پیش روی مجموعه مدیریت شهری) است.
تصمیمگیری ِ

جدول شماره :5نتایج (پاسخهای بهینه پارتویی) حل مدل
پاسخ
اختالط

13334

17003

41748

20015

2880

13540

1114

22510

27505

9166

10280

42788

3231

6404

 1متوسط ترا کم

178

210

284

254

37

93

24

156

342

86

28

281

66

105

جمعیت سا کن

14194

18032

43583

20967

5420

15826

4629

24534

28136

11390

12534

44515

4245

7695

اختالط

10499

15878

39691

20015

2172

8162

252

20202

26859

9166

9916

41076

3231

6404

 2متوسط ترا کم

198

274

254

33

63

18

143

335

86

27

272

66

105

جمعیت سا کن 11685

17036

42165

20967

4793

10746

3352

22492

27565

11390

12212

43000

4245

7695

10464

15843

38434

19664

1008

8162

252

71888

26860

6423

2998

38954

1665

6037

اختالط
 3متوسط ترا کم

146

198

267

250

26

63

18

136

335

66

12

160

45

100

11654

17005

40980

20656

3737

10746

3352

21328

27565

8805

5480

41062

2859

10464

15843

83171

19236

1008

8162

252

17096

17408

1095

3084

33662

1362

3036

146

198

223

245

26

63

18

124

220

26

13

220

40

100

جمعیت سا کن

11654

17005

34264

20228

3737

10746
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  .4نتیجهگیری و پیشنهادهایی برای مطالعات آتی
در ای ــن پــژوهــش مسئله تخصیص تــرا کــم و ک ــارب ــری بــا هــدف
بیشینهسازی انطباق با اصــول توسعه حملونقل عمومیمحور
( _ )TODبهطور خاص دو شاخص بیشینهسازی ترا کم تخصیص
یافته به نواحی مجاور ایستگاهها و بهینهسازی اختالط کاربریها
در این نواحی _ با هدف کاهش مسافت سفرهای کاری و غیرکاری
روزمـ ــره و افــزایــش مطلوبیت طــرق جایگزین سفر (پــیــادهروی،
دوچرخهسواری و استفاده از سامانه حملونقل عمومی) در قالب
یک مسئله برنامهریزی ریاضی با اهــداف چندگانه مدلسازی و
حل گردید .توابع هدف مورد استفاده بیشینهسازی تفاضل ترا کم
تخصیص یافته به نواحی ایستگاهی از سایر نواحی و بیشینهسازی

انطباق نسبت مشاغل به واحدهای مسکونی در نواحی ایستگاهی
بــا الــگــوی تــعــداد شاغل سا کن بــه خــانــوار سا کن در مــجــاورت هر
ایستگاه و محدودیتهای عمده مدل شامل عدم تخطی (مغایرت
اساسی) از پیشبینیهای طرح جامع برای سقف و کف جمعیت
منطقه و محالت آن و همچنین حدا کثر و حداقل ترا کم سکونت
فعالیت قابل تخصیص بر مبنای این طرح هستند .برای تبدیل
مسئله با اهــداف چندگانه به مسئلهای با یک هدف و بهدست
آوردن جــوابهــای کــارآی پارتویی از روش محدودیت اپسیلون
تعمیم یافته استفاده گردید و نتایج حاصل به لحاظ آماری مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
براساس یافتههای این پژوهش ضریب کشش اختالط نسبت به

Transportation Professionals, 2012 Beijing. ASCE,
1598-1607.
• DEVELOPMENT, H. C. O. A. A. U. 2015. Urban
Master Planning statute. In: DEVELOPMENT, H.
C. O. A. A. U. (ed.). Tehran: Iran Ministry of Road
and Urban Development.
• HSIEH, S., SCHULER, N., SHI, Z., FONSECA,
J. A., MERECHAL, F. & SCHLUETER, A. 2017.
Defining density and land uses under energy
performance targets at the early stage of urban
planning processes. Energy Procedia, 301-306.
• KUZMYAK, J. R., DOUGLAS, G. B. &
SPIELBERG, F. 2003. Land-use and Site Design:
Traveler Response to Transportation System
Change. Washington D.C.: Transit Cooperative
Research Program (TCRP).
• LI, J., GUO, X. & HU, T. Station Planning Model
of a Transit Vllage around a Subway. COTA
International Conference of Transportation
Professionals, 2016 Shanghai. 924-931.
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How Land Use Patterns Affect Travel Behavior.
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• MA, X., CHEN, X., LI, X., DING, C. & WANG,
Y. 2018. Sustainable station-level planning: An
integrated transport and land use design model for
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Production, 170, 1052-1063.
• MANVILLE, M. & SHOUP, D. 2005. People,
Parking, and Cities. Journal Of Urban Planning
And Development, 131, 233-245.
• MAVROTAS, G. 2009. Effective implementation
of the ε-constraint method in Multi-Objective
Mathematical Programming problems. Applied
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 به عبارت دیگر بهبود یک درصــدی در. است-1.017 ترا کم برابر
 درصدی در شاخص اختالط1.017 شاخص ترا کم مستلزم تضعیف
 انتخاب ترکیب بهینه اوزان نسبی این دو.کاربریها خواهد بود
) اثرات نسبی هر یک از دو شاخص بر1 تابع مستلزم در نظر گرفتن
شاخصهایی چون نرخ مالکیت خــودرو و متوسط مسافت طی
) مسائل و معضالت هر ایستگاه در مقیاس خرد و2 شده با خودرو و
اهداف و راهبردهای مجموعه مدیریت شهری برای هر یک از نواحی
 تجربیات جهانی نمایانگر اثر نسبی بیشتر اختالط.ایستگاهی است
 اما از آنجایی که این نتایج بهشدت به،نسبت به ترا کم میباشد
 حملونقل و الگوهای رفتاری شهروندان،الگوهای شهرسازی
 تصمیمگیری دقــیــق در ایــن خــصــوص مستلزم،وابــســتــه اس ــت
مطالعاتی مجزا به منظور ارزیابی اثرات این دو عامل و عوامل مشابه
.بر الگوی رفتار حملونقلی شهروندان تهران میباشد
از جمله توسعههای آتی بالقوه پژوهش حاضر میتوان به افزودن
جنبههای مربتط به برنامهریزی حملونقل و بهویژه حملونقل
عمومی به منظور تبدیل مدل به مدل یکپارچه برنامهریزی شهری
 در این حالت مدل قــادر خواهد بود به.و حملونقل اشــاره کــرد
 تخصیص ایستگاههای،طور همزمان در خصوص تخصیص ترا کم
 تغییر مسیر یا تعریض شبکه معابر بر،حملونقل عمومی و احداث
 عالوهبراین.مبنای تأثیرات متقابل آنها بر یکدیگر تصمیمگیری کند
 در این مدل تخصیص ترا کم با،ن طور که پیشتر اشاره شد
 هما
هدف انطباق حدا کثری با توسعه حملونقل عمومی محور در
عین عدم تخطی (مغایرت اساسی) با طر حهای فرادست (طرح
 اما مدل پیشنهادی ب ه سادگی.جامع کالنشهر تهران) بوده است
قابلیت افــزایــش اهــداف و محدودیتها و تبدیل شــدن به ابــزار
اصلی پشتیبان تصمیمسازی در تهیه و تدوین طر حهای جامع و
.تفصیلی آتی تهران و سایر کالنشهرها را دارا است
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