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چکیده
عادات سفر نقش کلیدی در انتخاب شیوه سفر دارند بهگونهای که ساختاربندی و هدایت تمایالت کاربران بر اساس منافع جمعی
منجر به شکلبندی ارگانیک ظرفیتهای برنامهریزی حملونقل شهری میشود .هدف این مقاله ،شناسایی الگوی دائمی استفاده از
شیوههای حملونقل خصوصی وعمومی درجهت برنامهریزی رفتار حملونقل کالنشهر تبریز هست .بدین منظور از روش خوشهای
برای طبقهبندی مسافران بر اساس شاخص عادت یا تکرار مدل خاص سفر استفادهشده است .روششناسی مقاله ،توصیفی،
تحلیلی و پیمایشی است .جمعآوری دادهها در قالب پرسشنامه و اخذ نظرات در حوزه جابجایی عمومی در سطح شهر تبریز
صورت گرفت .برآورد نمونهها با استفاده از فرمول کوکران برابر با  1100نفر برای  166حوزه ترافیکی تبریز بهصورت نمونهگیری
خوشهای یک مرحلهای و بهصورت تصادفی تعیین گردید و با آزمونهای واریانس چند متغیری تجزیهوتحلیل گردید .بر اساس
یافتههای تحقیق هفت الگو شیوه انتخاب سفر شناسایی شد که دراینبین کاربران باقابلیت تغییر شیوه سفر و کاربران حملونقل
عمومی ،خوشههای کلیدی به شمار میروند که رفتار و ویژگیهای متفاوتی را نسبت به سایر خوشهها نشان میدهند .بنابراین این
تفکر که الگوهای مختلف شیوه سفر مسافران ممکن است در جهت اثربخشی برنامههای حملونقل به روشهای متفاوت متمایل
شوند را تایید میکنند.
واژگان کلیدی :عادات انتخاب سفر ،طبقهبندی خوشهای ،تحلیل چند متغیره ،کالنشهر تبریز
نحوه استناد به مقاله:
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مقدمه
امروزه بر پایه عقیده اکثر صاحبنظران بهمنظور اثربخشی برنامهریزی حملونقل نیاز است تا تعقل محدود و ناهمگونی مساافران
بیشتر مورد توجه قرار گیرد ( .)Anable, 2005: 66; Steg &Vlek 2009: 311یافتهها نشان میدهد که گروههای مختلف
مسافران دارای پیشنیازهای متفاوتی هستند که بایستی بهواسطه خطمشیهای ویژه این نیازها همواره مورد تطبیق قرار داده شوند
) .(Hernández Gonzáleza & Quintana, 2016: 202عادات ،عامل کلیدی در انتخاب هنجاری هساتند و یاک چاالش
عینی در برابر برنامهریزی حملونقل محسوب میشوند که باعث تغییر رفتاار و ایجااد تحارک پایادارتر مایشاوند ( Eriksson,
 .)Garvill, & Nordlund, 2008: 22بر اساس تعاریف ،عادات ناخودآگاه هستند و پردازش اطالعات کمی را شامل میشاوند
( .)Verplanken, Aarts, vanKnippenberg, 1997: 543در سفرهایی که اغلب به طور منظم روزاناه تکارار مایشاوند،
عادتهای شیوه سفر به احتمال زیاد تثبیت شده و عمومیت دارند .بنابراین ،انطباق رفتار برنامهریزیشده با رفتاار داممای از اهمیات
زیادی برخوردار است ( .)Clark, Chatterjee, & Melia, 2016: 91با اینوجود ،عادات برای برنامهریزی رایج حملونقل که

به واسطه مدلهای منطقی رفتار پشتیبانی میشوند ،مدنظر قرار نمیگیرند (.)Carrus, Passafaro, & Bonnes, 2008: 56
مدلهای برنامهریزی راهبردی جایگزین مبتنی بر رفتار ،دارای پایه و اساس منطقی هساتند و اغلاب باا نیاروی رواباط رفتااری -
عادتی در تقابل هستند ( .)Di &Liu, 2016:146بااینحال ،مدلهای هدفمند رفتاری مبتنی بر نظریه آیزن 1مرباو باه رفتاار
برنامهریزیشده ،بهطور گسترده در مطالعات سفر و برنامهریزی حملونقل اعمال میشود ( .)Thogersen, 2006: 628شاواهد
نشان میدهد که عادتهای قوی شیوه سفر ،تأثیر تمایالت تعمادی بارای تغییار رفتاار را تعادیل و یاا حتای ماان آن مایشاوند
( .)Murtagh, Gatersleben, & Uzzell, 2012: 521با اینحاال ،هماانطاور کاه ( )Gardner, 2009: 73اساتدلل
میکند ،عادات و تمایالت توأمان وجود دارند اما اهمیت آنها به زمینه انتخاب بستگی دارد .بنابراین برای اینکه اعمال و رفتار آشنا
و تکرارشونده باشند ،تمایل به خودکار بودن دارند درحالیکه در رویارویی با موقعیتهای ناآشنا ،نتیجه تمایالت شکلگرفته آگاهانه
هستند ( .)Danner, Aarts, & de Vries Nanne, 2008:247همینطور ،مدلهای هنجااری باهمنظاور تبیاین رفتارهاای
اجتماعی مطلوب استفاده میشوند همانند مدل فعالسازی هنجار شوارتز ، 2که عادت را در بیشتر نمونهها میگنجاند .به نظر میرسد
که عادات نیز تأثیر تعهد اخالقی برای رفتارهای محیطی را تعادیل نماوده و بناابراین ،تاأثیر ابازار هنجااری را محادود مایساازد

(.)Klöckner & Matthies, 2004:322
هدف این مقاله ،انواع مسافران را به لحاظ عادتهای رفتاری متفاوت سفر مورد شناسایی قرار میدهد .نمونه ماوردی تحقیاق بار
روی مسافران کالنشهر تبریز انجامگرفته است و از تکرار اساتفاده از شایوههاای سافر در روزهاای کااری باهعناوان متغیرهاای
بخشبندی استفادهشده است .همچنین از روشهای کمی نیز در قالب تجزیهوتحلیل آماری (چند متغیاره) اطالعاات رفاتوآماد در
محدودههای ترافیکی کالنشهر تبریز استفادهشده است.
عادت انتخاب شیوه سفر باهعناوان رفتاار خودکاار و هدفمناد تعریاف مایشاود ( Légal, Meyer, Csillik, & Nicolas,
 .)2016:47سفرهای غالباً تکراری ،پاسخها را بیدرنگ بر اسااس آرشایو انتخاابهاای گذشاته در حافظاه باهصاورت خودکاار
برمیانگیزد ( .)Aarts, Verplanken, & Knippenberg, 1997: 2در این راستا ،پیشنهاد انتخابهای سفر ناشی از عاادات
بر اساس زبان برنامهنویسی میباشند ( .)Fujii &Gärling, 2003:119بر این اساس که شکلگیری اولویتها بر اساس توالی
صورت میپذیرد و پس از پردازش اطالعات تعمدی ،انتخاب بر اساس اولویت انجام میشود و سپس با دریافت خروجی مثبات ،باه
شکل زبان برنامهنویسی در حافظه ذخیره میشود و فقط انتخاب نهایی بازیابی میشود و دیگار انتخااب قبلای پذیرفتاه نمایشاود
( .)Gärling, Fujii, & Boe, 2001:101ازاینرو ،عادتها شکلی از میانبرهای روانی و یا اکتشاافی انتخااب در نظار گرفتاه
میشوند ،ازآنجاکه پاسخهای خودکار ،ناآگاهانه و غیرعمدی هستند مستلزم شناخت اندک و پردازش پایین اطالعات میباشند.

1. Ajzen’s Theory
2. Schwartz’s Norm-Activation Model
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انتخابهای داممی بر رفتار و تجربه گذشته تکیهدارند .با اینحال ،عادات و رفتار گذشته ،مفاهیم متفاوتی هستند ،همه عادتها بر
اساس اقدامات گذشته هستند اما اقدامات گذشته لزوماً معمول نیستند و میتواند از شکلگیری تمایالت تعمدی تکراری ناشی شوند
( .)Klöckner & Matthies, 2004:324فعالسازی پاسخ خودکار توسط محرکهای زمینهای کاه باهاصاطال نشاانههاای
محیطی نامیده میشوند ،هدایت میشوند .شکلگیری عادات مستلزم اقدامات و متضمن نتایج مثبت (پاداش یا فواید) هستند تاا باه
مقدار کافی در زمینههای پایدار تکرار شوند .نشانههای مشابه موجود در زمینههای سفر ،عمومیت عادات را تسهیل میکنناد کاه در
آن عادات به حد کافی قوی هستند ،مثال :رفتوبرگشت روزانه به سرکار و عمومیت همه سفرهای صبح باا ماشاین ( Gardner,
 .)2009:74درمجموع ،ویژگیهای عادت باعث میشود تا تغییر دادن آن مشکل اما درعینحال قابل پیشبینی باشد ،خصوصایاتی
که در برنامهریزی حملونقل هم چالشبرانگیز و هم جذاب میباشند.
سنجش قدرت و شدت عادات با توجه به طبیعت ناخودآگاه آن بسیار مشکل است .بااینوجود سنجش تخمینی عادتهای انتخاب
هنجاری در طول زمان تطبیق و بهبودیافته است .معمولً سابقه رفتاری ،شاخصی بارای عاادتهاا ،و تکارار عاادات پیشاین ،یاک
شاخص برای قدرت عادت در نظر گرفته میشود ( .)Triandis, 1980:203تکرار سوابق رفتار را مایتاوان مساتقیماً از طریاق
پرسشنامه بهواسطه نظرسنجی و یا استنبا از وقای روزانه سفر کسب کرد ( .)Ouellette & Wood,1998در رابطه با انجاام
نظرسنجی استدلل میکنند که تکرار اغلب از طریق مقیاسهای رتبهای اندازهگیری میشوند و در اصل تعداد دفعاتی است که یک
رفتار معین مانند انتخاب هنجاری درگذشته تکرار شده است .در این روش ،مشخص کردن یک بازه زماانی ماوقتی کوتااه و عینای
مانند "هفته گذشته" دقت اندازهگیری را افزایش میدهاد .در ایان مطالعاه نیاز از قیادهای نشااندهناده تکارار مانناد "اغلاب"،
"بعضیاوقات"" ،بهندرت" استفادهشده است.
شاخصهای عادت بر اساس تکرار سوابق رفتار بهطور گسترده استفاده میشود .شاخصهای پیچیدهتری بر اساس خودکاار باودن
پاسخها ،سطح اطالعات کاربردی توسط کنشگرها و شعاع عمومیت عادات ،وجود دارد ،اما اندازهگیاری آنهاا مساتلزم نموناههاای
کوچک در محیط تجربی است ( .)Verplanken & Orbell, 2003در این مقاله ،از یک روش ترکیبی یعنی تناوب سوابق رفتار
بهعنوان شاخص اصلی استفادهشده است درعینحال پایداری محیط ،استفاده محدود از اطالعات سفر و عماومیساازی عاادت نیاز
کنترلشده است .در این روش ،هدف افزایش توان نظری شاخصهای اصلی است.
عادتهای شیوه سفر را میتوان از طریق شناسایی و ساخت خوشهها مطالعه کرد .این روش امکان ساختاربندی دادههاا را در قالاب
الگوهای اصلی میدهد ( .)Hiseliusa & Rosqvist, 2016:35شناسایی گاروههاای نسابتاً همگاون از کااربران در راساتای
برنامهریزی حملونقل قرار میگیرد .از نتایج این مطالعات میتوان دریافت که ( )1افراد با توجه به الگوهای داممی سفر طبقهبنادی
میشوند ( )2افراد بر اساس تنوع الگوهای سفر در استفاده از شیوههای مختلف حملونقل طبقهبندی میشوند و ( )3افراد با توجه به
نگرشهایشان به شیوه سفر طبقهبندی میشوند درنتیجه ،نیمرخهای روانشناختی آنها باه دسات مایآیاد .کلیاه اطالعاات ایان
مطالعات از طریق نظرسنجی و یا استنبا از وقای روزانه سفر قابل بازیابی هست.
گروه اول بر اساس رویکرد "فعالیت محور" مطالعه میشود که یکی از الگوهای عمده متناوب سفر هست .دلیل اصلی این فرضایه
است که غالب الگوهای سفر روزانه بهویژه در روزهای کاری ،داممی هستند و به متغیرهای اجتماعی – جمعیتی و ساایر متغیرهاای
سفر از قبیال اثارات فضاایی و گزیناههاای مالکیات خاودرو مارتبط هساتند ( ;Bayarma, Kitamura, & Susilo, 2007
& Hanson & Huff 1986; Krizek 2006; Manaugh, Miranda-Moreno, & El-Geneidy, 2010, Li

 .)Tong, 2016گروه دوم مطالعات بر تنوع هنجاری مسافران تمرکز دارد .برخالف وابستگی و عادت به خودرو ،تنوع  ،یک رفتاار
مطلوب با چشمانداز پایدار محسوب میشود .در این راستا مطالعه و شناسایی افراد با تنوع هنجاری ،موقعیت و محل سکونت آنها و
چگونگی تغییر گرایش تکبعدی استفاده از خودرو به سایر شیوههاای حمالونقال مادنظر هسات ( Diana & Mokhtarian
 .)2009; Nobis 2007; Molin, Mokhtarian, & Kroesen, 2016نکته قابلتوجه در یافتههای گروههای سنی جوانان
و بزرگسالن درجه بالی تنوع هنجاری هست .این تنوع هنجاری با محیطهای شهری (شهرهای بازرگ) در ارتباا هسات کاه
الوات در استفاده از حملونقل عمومی هست ( .)Nobis, 2007همچنین ،دیانا و مختاریان ( )2009در مطالعات خاود گروهای از
کاربران خودرو را شناسایی کردند که با گرایشهای متنوع ،تمایل به استفاده بیشتر از شیوههای حملونقل عمومی داشتند.
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نهایتاً ،گونه سوم مطالعات به مغایرت نگرشها ،اعتقادات رفتاری ،جهانبینی و عادات شیوههای سافر باا متغیرهاای اجتمااعی -
جمعیتای ،تمرکااز دارد ( & Anable 2005; Beirão & Sarsfield-Cabral 2008; Hoang-Tung, Kojima
 .)Kubota, 2016هدف از این مطالعات ،شناسایی گروههای مسافرانی است که نگرشهای مثبت به حملونقل عمومی دارناد و
برای تغییر استفاده از خودروی شخصی برانگیختهشدهاند .آنابل ( ،)2005گروهی از رانندگان داممی خودرو را شناسایی کرد که هایچ
تعهد اخالقی به کاهش استفاده از خودرو احساس نمیکردند .نکته قابلتوجه در این خصوص این نکته کلیدی هسات کاه عاادات
نمیتواند بهوسیله سایر ساختارهای نگرشی مصادره شوند.

روش پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع همبستگی و ازنظر ماهیت و روش از نوع توصیفی ،تحلیلی و پیمایشای اسات .جما آوری
دادهها در قالب پرسشنامه و اخذ نظرات در حوزه جابجایی عمومی در سطح شهر هست .این اطالعات در سال  1394و در سااعات
و فصول مختلف سال اخذ گردید و سعی شده است تناسب نسبی بین اطالعات برقرار گردد .برآورد نمونه اطالعات شاهر تبریاز باا
استفاده از فرمول کوکران (حجم جامعه آماری1/5 :میلیون نفر ،سطح اطمینان  95درصد برابر  ،P= 1/96مقدار نسبت صفت موجود
در جامعه برابر با  ،q= 0/5درصد افرادی فاقد صفت موجود در جامعه برابر با  ،0/5درجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلاوب برابار باا
 )0/03تعداد و حجم نمونه افراد موردمطالعه برابر با  1066نفر تعیین و برای اطمینان بیشتر تعداد نهایی نمونه آماری به  1100نمونه
افزایشیافته است .روش نمونهبرداری از جامعه آماری ،روش نمونهگیری خوشهای یک مرحلهای و بهصورت تصاادفی باوده اسات.
قلمرو پژوهش مجموع  166حوزه ترافیکی شهر تبریز هست که تعداد نمونه برای هار ناحیاه ترافیکای از طریاق روش وزن دهای
متناسب بااهمیت و تراکم ترافیکی آن ناحیه مشخصشده است .اطالعات جم آوریشده شامل استفاده و ارزیابی شایوههاای سافر
افراد ،دلیل انتخاب بین حملونقل عمومی و یا خودرو شخصی ،میانگین هزینه ماهانه حملونقل و استفاده از اطالعات سفر هسات.
این دادهها هفت شیوه سفر از آن جمله پیادهروی ،دوچرخهسواری ،شیوههای حملونقل عمومی (اتوبوس ،مینیبوس و تاکسی) و دو
شیوه حملونقل شخصی (خودرو و موتورسیکلت) را مورد ارزیابی قرار میدهد.
روش طبقهبندی چند متغیری امکان کاهش دادهها (نمونه یا متغیرها) را بهصورت معنیدار میدهاد .نموناههاا (یعنای افاراد) باه
گروههای نسبتاً همگن و یا ناهمگن در قالب مجموعهای از پیش تعریفشده از متغیرهای اصلی طبقهبندی میشوند .بر این اسااس
از روشهای خوشهای برای طبقهبندی مسافران با توجه بهتناوب استفاده از شیوههای سفر استفاده شد تاا گاروههاای مساافران باا
عادتهای مشابه در شیوه سفر ،شناسایی شوند .ماهیت روشهای طبقهبندی خوشهای ،اکتشافی بودن این روش است بدین معنای
که هدف واقعی آن ،شناسایی گروههای حاصل از دادهها در مقایسه با طبقهبندیهای حاصل از انتخابهای جبری یا تحمیلی است.
این موضوع بهعنوان ویژگی مثبت این روش در نظر گرفته میشود بدان معنی که از اعتماد کامل نسبت به قضاوت محقق اجتنااب
میشود .انتظار میرود هفت نوع از مسافران به لحاظ رفتار هنجاری با یکدیگر متفاوت باشند .ازاینرو ،تحلیل واریانس چند متغیری
( )1MANOVAبرای ارزیابی تفاوتهای بین گروهی به لحاظ رفتار و اعتبارسنجی نتایج طبقاهبنادی انجاام گرفات .در تحلیال
دادهها ،مراحل فرایند آماری ذیل طی شد:
الف) تحلیل توصیفی :تحلیل تناوب و همبستگی بر اساس مقدار ضرایب همبستگی پیرسون مربو به متغیرهای اصلی یعنی تناوب
استفاده از شیوههای سفر هست.
ب) تحلیل خوشهای :تحلیل سلسله مراتبی خوشهها برای تعیین ( )5 >K> 7و برای تکرار خوشهای غیر سلساله مراتبای از روش
میانگین  Kاستفاده شد .خوشههای هفتگانه بهترین نتیجه متمایزکننده را ارامه کردند 98/14 ،درصد از نمونهها در این طبقاهبنادی
قرار میگرفتند.

1. Multivariate analysis of variance
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ج) تحلیل واریانس چند متغیری و آزمون  tبنفرونی 1بهمنظور اعتبار سنجی الگوهای رفتاری مورداساتفاده قارار مایگیارد .ساطح
معنیداری آزمون کرویت بارتلت 2کوچکتر از  0/001هست .بر این اساس ،سطح معنیداری همبستگی بین هفت متغیر وابسته باه
فراوانی استفاده از شیوههای سفر شناسایی شد که به معنای مناسب بودن استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری اسات .مقادار M
برابر با  106387/49که حاکی از معنیدار بودن ( ،)p-value < 0/001و عدم همگنی ماتریسهای کوواریانس بود .این آزمون به
توزی های نرمال و اندازههای نمونه حساس بود و اندازههای نمونه در هفت گروه متفاوت بود .نتیجه تحلیل واریانس چناد متغیاری
به لحاظ آماری مهم است که از طریق آزمون اثر پیالی F (73/264510) = 3087/71، 2/537 = 3به دست آمد ،که ساطح
معنیداری کوچکتر از 0/001هست .احتمالً بدان دلیل که این آزمون نسبت باه عادم همگنای مااتریسهاای کوواریاانس دارای
حداقل حساسیت است ،بنابراین نتیجه تحلیل واریانس چند متغیری بسیار قطعی است .این برآیند نشان مایدهاد کاه یاک تفااوت
میانگین معنیدار در مدل هنجاری الگوهای رفتاری وجود دارد .اندازه تأثیر چند متغیره  0/41/4برآورد شد بدان معنای کاه 0/41/4
واریانس برای الگوهای رفتاری محاسبهشده است .این تحلیل با انجام تجزیهوتحلیل واریانس یکراهه دارای هفت متغیر که کثرت
استفاده از شیوههای سفر بهعنوان متغیرهای وابسته و الگوی تطبیقی بهعنوان متغیر مستقل انجام شد .فرض همگنی واریانسها در
همه هفت متغیر وابسته از طریق آماره لون 4مورد آزمایش قرار گرفت و در هایچیاک از ماوارد مطابقات نداشات ( < p-values
 .)0/001برآورد و ارزیابی واریانسها نشان میدهد که هیچیک از بالترین انحرافهای استاندارد ،بازرگتار از چهاار برابار انادازه
کوچکترین انحراف نبوده است .به لحاظ آماری کلیه تجزیهوتحلیل واریانس معنیدار بودند .آزمون ولچ و براون  -فورسا .تی 5کاه
نشان میدهد گروهها میتوانند به لحاظ رفتار هنجاری منحصربهفرد باشند و آزمون بنفرونی این یافته را تامید میکند .انادازه تاأثیر
(سهم نسبی) هفت متغیر وابسته از ( 0/818کاربر خودرو) تا ( 0/048دوچرخه) متغیر بود .انداز تأثیر سطح سهم هر متغیار را در باه
حداکثر رسانی عدم تشابه بین گروهها را نشان میدهد .در این مورد ،کثرت استفاده کاربران خودرو ،بالترین اختالف در میان هفت
الگوی رفتاری تطبیقی را نشان میدهد .این موضوع بهواسطه کثرت استفاده از اتوبوس و تاکسی پیگیری شد که با شکاف هنجاری
منطبق بر دادهها ،سازگار بود.
د .تحلیل دومتغیره
 .1تناوب استفاده از شیوههای سفر ،الگوهای هنجاری را تبیین مینماید .فراوانی اغلب بهعنوان شاخص عادت هست و عمدتاً نمای
الگوها را تعیین میکند .با اینحال ،شیوههای دیگر انتخاب از قبیل "گهگاه" و "هرگز و یا بهندرت" نیز نقش کلیدی را در پالیش
نمودار خصوصیات الگوها و نیز ارامه تصویری دقیق از ترکیب هنجاری هر الگو ایفا مینماید .متغیرهای دیگری که سنجش عاادت
را تامید میکنند یعنی "سفر به محل اشتغال /تحصیل" و "کثرت استفاده از اطالعات سفر" نیز در این راستا تحلیل میشوند.
 .2تحلیل متغیرهای اجتماعی -اقتصادی ،جمعیتی ،منطقهای و سایر متغیرهای مربو باه سافر کاه مشخصاات الگوهاا را تکمیال
میکند .فرایند آماری این مقاله در راستای تعداد زیادی از مطالعات مشابه در خصوص الگوی سفر قارار مایگیارد )بارای نموناه:
(Schwanen& Dijst 2003; Mohammadian & Zhang 2007; Spurr, Chu, Chapleau & Piché, 2015

قلمرو جغرافیایی پژوهش
شهر تبریز  13/33درصد از کل محدوده شهرستان تبریز را در برمی گیرد که بیش از  1/5میلیون نفر جمعیت (در حدود  49درصد
جمعیت استان آذربایجان شرقی) را داراست .دو حلقه شهری از مرکز به سمت خارج از تبریز گسترش یافته است .حلقاه داخلای باا
 :Bonferroni Corrections .1این آزمون را برای اختالف بین میانگین های تمامی اثرات اصلی انجام میدهند.
 :Bartlett's Test .2یکی از روشهای تشخیص مناسب بودن دادهها میباشد .آزمون بارتلت ،این فرضیه را که ماتریس همبستگی مشاهده شده متعلق به
جامعهای با متغیرهای نابسته است ،میآزماید .برای اینکه یک مدل عاملی ،مفید و دارای معنا باشد لزم است متغیرها همبسته باشند.
 :Pilaei Effect .3برای تحلیل دادههای حاصل از آزمایشهایی که در آن بیش از یک متغیر وابسته وجود دارد.
 :Levene Test .4این آزمون تعمیم یافته آزمون  tاست و برای ارزیابی یکسان بودن یا یکسان نبودن دو جامعه و یا چند جامعه به کار برده میشود .در
این آزمون واریانس کل جامعه به عوامل اولیه آن تجزیه میشود.
 :Welch and Brown-Forsythe’s tests .5این آزمون در حقیقت آزمون توانمندی یکسان بودن میانگینها است.
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کاربری اراضی فشرده و مختلط در برابر حلقه خارجی با شهرهای اقماری پیرامونی پیوسته و یاا ناپیوساته و مراکاز فرعای شاهر از
طریق کریدورهای ارتباطی با تراکم های کم مسکونی و یا روستاها ترکیب شدند .شبکه حمل و نقل عمومی کالنشهر تبریاز دارای
ساختار شطرنجی  -حلقوی است ( .)Naghshe-Mohit Consulting Engineers, 2016بر همین اسااس شاهر تبریاز باه
 166حوزه 41 ،ناحیه ،و  10منطقه ترافیکی تقسیم شده است (شکل .)1

شکل .1محدوده مناطق ،نواحی و حوزههای ترافیکی شهر تبریز
)(Source: Naghshe-Mohit Consulting Engineers, 2016:108

یافتهها و بحث
در این بخش شیوههای سفر شهر تبریز بر پایه برآیند اطالعات مستخرج مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .بار ایان اسااس کاه در
وهله نخست بر کثرت استفاده از شیوههای مختلف سفر درمجموع نمونهها (جدول  )1تمرکز شد و در ادامه استفاده یا عدم اساتفاده
از این شیوهها بهواسطه همبستگی پیرسون مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفات (جادول  .)2بایش از  60درصاد جمعیات شاهر تبریاز
"اغلب" از پیادهروی بهعنوان یکی از شیوههای حملونقل استفاده میکنند (جدول  .)1ازاینرو پیادهروی در رأس گزینههای شایوه
سفر قرار میگیرد .در حال حاضر نیز خودرو شخصی سومین وسیله پرکاربرد در شیوه سفر است کاه باهطاور مرتاب توساط 36/96
درصد از افراد استفاده میشود .حدوداً  35درصد از جمعیت شهر تبریز از اتوبوس و تاکسی استفاده میکنند .به نظر میرساد ،ساایر
روشها ،گزینههای فرعی باشند که "گهگاه" استفاده میکنند.
جدول  .1فراوانی استفاده از حالتهای سفر برای جمعیت شهر تبریز
برخی اوقات

اغلب
62/89
41/97

شیوه سفر

هرگز یا بهندرت

پیادهروی

5/8

31/31

اتوبوس

21/22

36/79

مینیبوس /ون

79/73

16/25

4/01

تاکسی

28/10

43/55

28/35

خودرو شخصی

44/88

18/15

36/96

موتورسیکلت

88/61

3/74

7/63

دوچرخه

76/83

13/90

9/26
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جدول  .2ضرایب همبستگی پیرسون استفاده از شیوههای سفر حملونقل شهر تبریز
ردیف
1
2
3
4
5
6
7

متغیر
پیادهروی
تاکسی
خودرو شخصی
مینیبوس /ون
اتوبوس
موتورسیکلت
دوچرخه

1
1
0/18
0/20
0/03
-0/12
-0/10
0/09

2

3

4

1
0/22
0/14
-0/22
-0/12
-0/02

1
0/12
0/22
-0/06
0/08

1
-0/8
0/0
-0/01

6

5

1
0/04
12

1
10

7

1

ماتریس همبستگی یک الگوی جالبتوجه را نشان میدهد که بیانگر این موضوع است که استفاده از شیوههای سافر باا یکادیگر
همبستگی دارند (جدول  .)2این بدان معنی است که مسافران تمایل به ترکیب چندین شیوه سافر رادارناد .باااینحاال ،اساتفاده از
شیوههای شخصی همبستگی منفی با استفاده از حملونقل عمومی و پیادهروی دارد.

 تحلیل خوشهای الگوهای شاخص رفتاریتحلیل خوشهای ،نتایج متمایز و نسبتاً پایدار را ارامه مینماید .هفت خوشه تطبیقی الگوهای رفتاری تحلیل شدند .شیوههاایی کاه
ویژگی هر الگو هستند بهواسطه ارزش میانگین متغیرهای کاربردی بهعنوان برآیند خوشاههاا تعیاین مایشاوند (جادول  .)3فقاط
مقادیری که در مقایسه با توزی کلی نمونه بسیار متفاوت هستند ،برای شاخصها موردتوجه قرار میگیرند .نهایتاً بر اسااس تنااوب
استفاده از شیوههای مختلف سفر با سطح معنیداری کوچکتر از  0/001تفاوتهاای باارزی مشااهده شاد .هار یاک از الگوهاای
تطبیقی دارای شاخص منحصربهفرد رفتاری است که با استفاده از تحلیل واریانس اعتبارسنجی شد ازجمله آزمونهاای تعقیبای 1باا
استفاده از اصالحات بنفرونی انجام شد (جدول .)3
جدول  .3میانگین مقادیر فراوانی استفاده از شیوههای سفر برای هر خوشه رفتاری
حملونقل

رانندگان خودرو

کاربران

کاربران باقابلیت

اغلب (عادت)
بعضیاوقات
هرگز یا بهندرت
اغلب (عادت)

عمومی
79/95
20/03
0/02
7/22

شخصی
0/25
34/52
65/23
1/4

موتورسیکلت
3/19
82/53
14/28
4/23

تغییر شیوه سفر
58/24
28/32
13/44
3/83

68/25
18/59
13/16
3/41

بعضیاوقات

19/67

6/20

14/64

28/12

12/62

16/25

هرگز یا بهندرت

73/11

92/40

81/13

68/05

83/97

79/73

اغلب (عادت)

53/25

1/21

10/12

38/76

38/41

28/35

بعضیاوقات

39/68

37/11

53/32

34/29

53/35

43/55

هرگز یا بهندرت

7/07

61/68

36/56

26/95

اغلب (عادت)

0/89

93/34

0/38

89/28

8/24
0/94

28/10
36/96

بعضیاوقات

18/28

6/66

26/01

10/61

29/21

18/15

هرگز یا بهندرت

80/83

0/0

73/61

0/11

69/85

44/88

اغلب (عادت)

1/11

9/38

21/61

5/11

0/98

7/63

شیوه

اتوبوس

مینیبوس/
ون

تاکسی

خودرو
شخصی

موتورسیکلت

دوچرخه

پیادهروی

میانگین
نمونهها
41/97
36/79
21/22
4/01

بعضیاوقات

6/34

4/34

1/15

6/12

0/78

3/74

هرگز یا بهندرت

92/55

86/28

77/24

88/77

98/24

88/61

اغلب (عادت)

5/34

4/13

6/34

21/57

8/94

9/26

بعضیاوقات

6/21

19/69

10/38

16/27

16/95

13/90

هرگز یا بهندرت

88/45

76/18

83/28

62/16

74/11

76/83

1. post-hoc analysis
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جدول ( ،)4خالصهای از الگوهای شاخص را بر اساس نتایج حاصل از تحلیل دومتغیره مربو به متغیرهاای خوشاهای را نماایش
میدهد .کاربران حملونقل عمومی ،از اتوبوس شهری و تاکسی بهعنوان گزینه انتخاب دوم استفاده میکنند .هماه ایان شایوههاا،
شیوههای فعلی در شهرهای بزرگ بهویژه کالنشهر تبریز است .استفاده از حمالونقال عماومی باا پیاادهروی زیااد و اساتفاده از
خودروی شخصی در برخی اوقات ترکیبشده است ( 18/28درصد) .رانندگان خودرو ،بزرگترین گروه را تشکیل میدهد که کاربران
وسایط نقلیه شخصی را دربر میگیرند .شیوه اصلی برای تشریح این گروه ،راننده خودرو است ( 93/34درصد) که با استفاده مکرر از
وسایط موتوری در ارتبا میباشند .کاربران حملونقل عمومی ،الگوی خاصی از کاربران میباشند که از حملونقل عماومی بسایار
استفاده میکنند درحالیکه بسیار کمتر از شیوههای موتوری استفاده میکنند .الگوی اصلی در حملونقل عمومی شهر تبریز ،استفاده
از اتوبوس و تاکسی در کنار پیادهروی است .کاربران حملونقل عمومی حومه شهر ،از اتوبوس شهری و بینشهری استفاده میکنند.
این گروه "گهگاه" از شیوههای حملونقل شخصی موتوری عمدتاً خودرو اساتفاده مایکنناد .کااربران موتورسایکلت " ،گهگااه"
بهعنوان شیوه حملونقل استفاده از حملونقل عمومی با ( 6/34درصد) و خودرو ( 4/34درصاد) را ترکیاب مایکنناد .کااربران باا
پتانسیل تغییر متشکل از مسافرانی هستند که شیوه سفر اصلی آنها خاودرو شخصای ( 89/28درصاد) هسات اماا در کناار آن از
حملونقل عمومی مکرراً استفاده میکنند بهویژه از اتوبوس و تاکسی .این دسته از مسافران بهصورت بالقوه با شیوههای حملونقال
شخصی و عمومی آشنا هستند که بهعنوان گروه هدف نسبتاً آسان برای تغییر الگوی رفتاری پایدار تفسیر میشاوند .بناابراین ،ایان
گروه از مسافران به لحاظ ترسیم خطمشی برنامهریزی حملونقل از اهمیت بالیی برخوردار هستند .عابران پیاده ،بهصاورت داممای
پیادهروی میکنند ( 68/25درصد) .که در برخی از اوقات از اتوبوسهای شهری و باینشاهری باه ترتیاب  18/59درصاد اساتفاده
میکنند .سایر شیوهها از ترکیب هنجاری مستثنا هستند .آنها همچنین سهم زیادی از نمونه کلی ارامه میکنند.
جدول  .4الگوهای رفتاری بر اساس فراوانی استفاده از شیوههای مختلف سفر در کالنشهر تبریز
خوشه/الگو
کاربران حملونقل عمومی

رانندگان خودرو شخصی

کاربران موتورسیکلت

کاربران باقابلیت تغییر شیوه سفر

پیادهروی

ویژگیها
 الگوی اصلی کاربران حملونقل عمومی استفاده از اتوبوس شهری و در درجه دوم تاکسی هست این الگو با پیادهرویمستمر ترکیبشده است.
 در برخی اوقات از حملونقل موتوری بهویژه خودروی شخصی استفاده میشود. از وسایط نقلیه شخصی استفاده میکنند .خودرو شیوه اصلی سفر هست بااینوجود با استفاده از وسایط نقلیه موتوریترکیبشده است.
 هرگز یا بهندرت از شیوه حملونقل عمومی برای سفر استفاده میکنند. کاربران موتورسیکلت جز کاربران داممی به شمار میروند. در برخی اوقات پیادهروی یا از خودرو استفاده میکنند. هرگز یا بهندرت از شیوههای حملونقل عمومی استفاده میکنند. در اصل کاربران خودروی شخصی میباشند ،که از حملونقل عمومی نیز استفاده میکنند .همچنین اغلب پیادهروییا دوچرخهسواری میکنند.
 برخی اوقات سایر شیوههای حملونقل عمومی نظیر تاکسی نیز مورداستفاده قرار میگیرد. هرگز یا بهندرت از موتورسیکلت استفاده میکنند. بهصورت داممی پیادهروی میکنند. برخی اوقات از اتوبوسهای شهری یا بینشهری استفاده میکنند. -هرگز یا بندرت از شیوههای حملونقل خصوصی استفاده میکنند و استفاده آنها شیوه حملونقل عمومی هست.

درمجموع  ،دو گروه از کاربران شیوههای حملونقل شخصی (رانندگان خودرو و موتورسیکلت) شناسایی شد .از ساوی دیگار هام
کاربران باقابلیت تغییر شیوه سفر و هم کاربران حملونقل عمومی دو طیف عماده سافر را دربرمای گیرناد کاه رفتارهاای کاامالً
متضادی را نشان میدهند .کاربران باقابلیت تغییر شیوه سفر ،عمدتاً از وسایط نقلیه شخصی استفاده میکنند درحالیکه که کااربران
حملونقل عمومی از شیوه حملونقل عمومی استفاده میکنند .شمار کاربران وسایط نقلیه شخصی بیش از نصف جمعیت محساوب
میشود ،واقعیتی که از تحلیل توصیفی دادهها نمیتوان استنبا کرد .کاربران حملونقل عمومی شاامل دو گاروه متفااوت هسات:
کاربران حملونقل عمومی مرکز و پیرامون شهر  ،دوپنجم جمعیت کل را دربرمی گیرند .مشخصه اصلی کاربران حملونقل عمومی،
استفاده مکرر از حملونقل عمومی با پیادهروی مستمر است .مسلماً رسیدن به ایستگاه مستلزم پیادهروی است .باید توجه داشت که
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در این تحقیق بین کاربران حملونقل عمومی مرکز شهر و حومه شهر تمایز قامل شده اسات .کااربران ایان دو گاروه ،شایوههاای
مختلف حملونقل عمومی را بسته به قابلیت دسترسی ،ترکیب نموده و به "مرکز" و "حومه" تقسیم میکنند .ویژگی دیگر ایان دو
الگو ،استفاده در برخی اوقات (یعنی گهگاه) از شیوههای شخصی بهویژه خودرو است.
ساخت عادت بهواسطه تکرار استفاده از شاخص "اغلب" اندازهگیری میشود که در هفت طیف شیوه سفر طبقهبندیشاده اسات.
بااینحال ،عادات نسبتاً پیچیدهتر هستند .عادات برای شکلگیری به زمینههای پایدارتری نیاز دارند و اگر به حد کافی قاوی باشاند،
عمومیت پیدا میکنند .در همین راستا ،بهمنظور شناخت این پیچیدگیها ،شااخصهاای عاادات باهواساطه ساه تئاوری اساتقرایی
تقویتشده است )1 :سفر به محل اشتغال و یا تحصیل که نشانگر پایداری مکان است )2 .اساتفاده محادود از اطالعاات سافر کاه
نشاندهنده خودکار بودن رفتار است و  )3تک شیوه ،یعنی فقط یک شیوه سفر بر ترکیب هنجاری مسلط است که عمومیت رفتاری
را نشان میدهد .بر این اساس تحلیلهای دومتغیره انجام شد و مقادیر میانگین این متغیرها در جدول ( )5نمایش دادهشده است.
جدول  .5ساخت پایدار متغیرهای رفتاری عادات سفر
کاربران

رانندگان

حملونقل

خودرو

عمومی

شخصی

5/12
3/62

6/01
2/87

کاربران
موتورسیکلت

کاربران
باقابلیت تغییر

پیادهروی

شیوه سفر

میانگین
نمونهها

سفرهای روزمره (میانگین گروهها)
سفر روزانه به محل کار /تحصیل (نسبت هفتگی)
زمان سفر از خانه به محل کار  /تحصیل (نسبت روزانه)

4/08
1/96

5/78
3/59

6/14
3/98

5/426
3/204

درخواست اطالعات
59/86

79/03

92/25

42/32

81/70

71/032

 3-1بار در ماه

55/83
32/88

73/09
18/15

59/21
31/44

68/85
21/23

49/65
35/94

61/326
27/928

بیش از  3بار در ماه

11/29

8/76

9/35

9/54

14/79

10/746

61/20

83/17

76/22

60/54

86/74

73/574

برخی اوقات

74/48

79/19

88/36

71/21

83/75

79/398

 3-1بار در ماه

16/17

13/79

11/80

17/11

12/65

14/304

بیش از  3بار در ماه

8/24

8/23

6/24

5/34

3/44

6/298

وسایط نقلیه خصوصی (خیر)
تناوب
استفاده از
وسایط نقلیه
خصوصی

برخی اوقات

وسایط نقلیه عمومی (خیر)
تناوب
استفاده از
وسایط نقلیه
عمومی

در همه این متغیرهای عادات ،تفاوت چشمگیری بین هفت گروه را نشان میدهد (سطح معنیداری کوچکتر از  .)0/001با توجاه
به پایداری مکان ،یعنی سفر به محل اشتغال و یا تحصیل ،به نظر میرسد همزمان در همه گروهها در یک هفته کاری حادود ساه
سفر از خانه به محل اشتغال و یا تحصیل ،انجام میشود .مورد اخیر ،سفر با سطح پایداری زیاد را نشان میدهد که شاامل بایش از
دو سفر عادی در هرروز هست ،بنابراین ،پایه شکلگیری عادت را ارامه میکنند .با توجه بهپیش نیااز باودن اطالعاات ،پاساخهاای
دادهشده سازگار هستند یعنی افرادی که ادعا نمودهاند اطالعاتی را درخواست نکردهاند ،عمدتاً در برخی اوقات اساتفاده و درخواسات
اطالعات را اظهار کردهاند .بهطورکلی ،استفاده از اطالعات در همه گروهها پایین اسات بناابراین ،بیاانگر ایان موضاوع اسات کاه
گزینههای هنجاری میتواند بهطور خودکار ایجاد شوند .این امر میتواند در برنامهریزی سناریوهای حملونقل شهری باهدف جذب
کاربران حملونقل عمومی و عدم ترغیب در استفاده از وسایط نقلیه شخصی تأملبرانگیز باشد .نکته قابلتوجه دراینباین ،کااربران
باقابلیت تغییر شیوه سفر بهعنوان گروه بالقوه میباشند .این گروه سهم نسبتاً بالیی در استفاده از اطالعات سرویسهای حملونقل
عمومی دارند (همچنین وسایط نقلیه شخصی) که در چشمانداز برنامهریزی حملونقل در قالب سیاستهای تشویقی قابلیات تغییار
رادارند .رانندگان خودرو بهعنوان کاربران داممی خودرو در نظر گرفته میشوند ،این گروه ،ترکیب هنجاری محدودتری از ساه روش
فوقالذکر دارد که در آن خودرو بهطور آشکاری غالب است.
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 ویژگیهای اختصاصی شیوه انتخاب سفرالگوهای رفتاری گروههای اجتماعی شناساییشده ،بهصورت مبسو تر مورد تجزیهوتحلیال قارار گرفات .بار ایان اسااس ساایر
مؤلفههای انتخاب همانند مؤلفههای اجتماعی  -اقتصادی ،جمعیتی ،مناطق شهری و خصوصیات مارتبط باا سافر موردتوجاه قارار
گرفت .پیشینه مطالعات در خصوص کالنشهر مشابه (شیراز ،رشت) نشان میدهد که همه این متغیرهاا وابساته باه رفتاار هساتند
( .)Hosseini, Bahrami & Qaderi Motlagh, 2014 ; Abbasi & Hajipour, 2015بنابراین ،این الگوها از ساختار
ویژگیهای اجتماعی ناشی شود .این فرضیه برای اثبات و یا نفی ،موردبررسی قرار گرفت .نتاایج حاصال از تحلیال دومتغیاره ایان
متغیرها در جدول ( )6نمایش دادهشده است (مؤلفههای اجتماعی  -اقتصادی ،جمعیتی ،منااطق شاهری و خصوصایات مارتبط باا
سفر) .همه این متغیرها بهطور معنیداری با الگوهای اقتباسشده با سطح معنیداری کمتار از  0/001مارتبط مایباشاند ،ازایانرو،
بیانگر این موضوع است که همه هفت الگو دارای خصوصیات اجتماعی منحصربهفرد هساتند .همچناان کاه مساافران و اشاخاص
متفاوتی نیز را نیز دربرمی گیرند.
جدول  .6ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی و جمعیتی الگوهای رفتاری

جنسیت

سن

سطح تحصیالت

درآمد ماهیانه خانوار

تعداد افراد خانوار

گواهینامه رانندگی

مالکیت وسایط نقلیه
میانگین هزینه
ماهیانه حملونقل
(هزار تومان)

حملونقل

خودرو

عمومی

شخصی

موتورسیکلت

شیوه سفر

نمونهها

مؤنث

39.54

23/14

0/0

38/21

43/68

28/91

مذکر

60.46

76/86

100

61/79

56/32

71/08

18-29

32.43

26/98

24/25

21/18

7/41

22/45

30-59

48.19

50/69

63/47

69/15

55/38

57/37

 59به بال

19.38

22/33

12/28

9/68

37/21

20/17

بیسواد

3.78

4/41

5/1

1/13

16/18

6/12

ابتدایی

24.44

22/05

48/31

18/36

18/38

26/30

دیپلم

29.96

43/32

34/15

26/77

36/98

34/23

دانشگاهی

41.42

30/12

12/24

53/74

28/36

33/17

سایر

0.4

0/1

0/2

0

0/1

0/16

کمتر از  2میلیون
تومان تومان
 2-4میلیون

32.19

10/26

44/32

6/9

41/19

26/97

39.24

21/33

33/81

21/55

34/24

30/03

 4-6میلیون تومان

19.04

40/6

16/30

38/65

20/32

26/98

 6-8میلیون تومان

7.39

17/88

3/69

24/46

3/85

11/45

بالتر از  8میلیون
تومان
گروهها)
(میانگین

2.14

9/93

1/88

8/44

0/4

4/55

3.87

3/48

4/08

3/78

3/41

3/72

58.69

73/58

61/24

63/98

45/35

60/56

مرکزی

59.34

39/36

29/12

42/78

71/74

48/46

پیرامونی

40.66

60/64

70/88

57/22

28/26

51/53

خودرو

58.27

100

26/32

88/29

62/22

67/02

موتورسیکلت

36.77

0

73/68

42/31

12/14

32/98

خودرو

32.14

100

19/24

68/36

64/11

56/77

موتورسیکلت

3.24

14/59

72/36

12/98

13/74

23/38

دوچرخه

14.38

21/36

7/34

17/66

22/68

16/68

حملونقل شخصی

82.780

248/78

79/480

222/340

108/720

148/420

حملونقل عمومی

68.145

اشتغال
محدودههای شهری

کاربران

رانندگان

کاربران

کاربران
باقابلیت تغییر

پیادهروی

میانگین

47/90

71/60

92/820

55/660

67/225

در این بین تفاوتهای جنسیتی بارزی قابلتوجه هست ،زناان در اساتفاده از حمالونقال عماومی ،ساهم نسابتاً بیشاتری دارناد
درحالیکه مردان اغلب از وسایط نقلیه شخصی استفاده میکنند (جدول  .)6درآمد باسن افراد مرتبط است و بیشترین درآمد مرباو
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به بزرگسالن است .ازاینرو ،درآمد ماهانه دللت بر شیوههای سفر استفادهشده بهواسطه هزینههای حملونقل دارد .نتاایج نشاان
میدهد که گروه کاربران خودرو به بالترین محدوده درآمدی تعلق دارند .بعالوه ،حداقل آستانه درآمد برای کاربران خودرو بین 2-4
میلیون تومان در هرماه است .درحالیکه ،سهم جنسیت استفاده از وسایط نقلیه چندان قابلمالحظه نیست ولی آساتانه درآمادی در
استفاده از خودرو مهم هست .در نقطه مقابل به نظر میرسد که درآمد مانعی برای استفاده از موتورسیکلت نباشد.
تجزیهوتحلیل متغیرهای در میان ساکنان حومه شهر ،خودرو سهم بیشتری را بخصاوص بارای سااکنان شاهرکهاا و شاهرهای
کوچک داشت .در مقابل ساکنین کالنشهر تبریز بیشتر تمایل به استفاده از حملونقل عمومی دارند .ساه متغیار مرباو باه ساایر
ویژگیها مربو به سفر مورد تحلیل قرار گرفت (جادول  .)6متغیرهاای "گواهیناماه راننادگی" و "مالکیات وسایله نقلیاه" نتاایج
طبقهبندی را تقویت کردند .هزینه ماهانه حملونقل بهطور قابلتوجهی برای کاربران داممی خودرو بیشتر بود و همانگونه که انتظار
میرفت ،سازگار با درآمد بود.
عالوه بر این ،الگوی کاربران حملونقل عمومی بهطور معنیدار از دو گروه زنان تحصیلکرده جوان و مسن با درآمد زیر  2میلیون
تومان و عمدتاً بیکار تشکیلشده است .سهم عمده آنها ساکنان شهر تبریز هستند که دارای گواهینامه رانندگی و یا مالاک خاودرو
شخصی نیستند .بهطور عمده ،رانندگان خودرو ،مردان بزرگسال با تحصیالت متوسط یا دیپلم هستند .محدوده درآمد ماهانه در این
الگو گسترده و متنوع است که درامد نسبتاً متوسطی دارند و تقریباً هماه شااغل هساتند .آنهاا اغلاب سااکنان حوماه شاهر و یاا
شهرکهای پیرامونی مادر شهر تبریز هستند که دارای گواهینامه رانندگی و یا سواری شخصی هستند .هزیناه ماهاناه حمالونقال
شخصی بیشترین هزینه را در حدود  250هزار تومان در برمیگیرد .الگوی کاربران حملونقل عمومی بهطور معنیدار از زنان جاوان
تحصیلکرده تشکیلشده است که اکثراً بیکار هستند .آنها اغلب ساکن شهر تبریاز هساتند .محادوده درآماد خاانواده آنهاا 4-2
میلیون تومان و هزینه حملونقل شخصی حدود  68هزار تومان در هرماه است .کاربران حملونقل عمومی حومه شهر ،اغلب زنان
جوان بیکار هستند که دارای تحصیالت متوسطه هستند و دارای گواهینامه رانندگی نیستند .عالقهمندان به موتورسیکلت را ماردان
جوان با سطح تحصیالت پایین را تشکیل میدهد .درآمد ماهانه در این الگو نسبتاً کم هست و بیکار هستند که در مراکز شهر واقا
هستند و دارای گواهینامه رانندگی و موتورسیکلت میباشند .کاربران باقابلیات تغییار شایوه سافر ،ماردان تحصایلکارده جاوان و
بزرگسال هستند و تقریباً همه شاغل هستند .درآمد ماهیانه آنها بیشتر از بقیه است .موقعیت سکونت عمده این الگاو حوماههاای
شهر با اندازه متوسط هست که دارای گواهینامه رانندگی خودرو هستند و مالک یک خودرو میباشند .هزینه ماهیانه برای حملونقل
شخصی نیز نسبتاً بال هست .درنهایت ،عابران پیاده ،بهطور معنیداری از زنان و مردان بزرگسال با سطح آموزشی پاایین و درآماد
کم (زیر  2میلیون تومان در هرماه) عمدتاً زنان بیکار و احتمالً بازنشسته تشکیلشده است .اصلیترین مکانهای سکونت این الگو،
حومه شهر است که گواهینامه رانندگی ندارند و مالک خودرو نیستند .هزینه ماهانه آنها برای حملونقال شخصای دارای کمتارین
مبلغ که در حدود  56هزار تومان است.

نتیجهگیری
در این مقاله ،تحلیل خوشهبندی بر روی نمونه مسافران کالنشهر تبریز انجام شد .هدف از آن ،شناسایی الگوی داممی استفاده از
شیوههای حملونقل خصوصی و عمومی در جهت برنامهریزی رفتار حملونقل کالنشهر تبریز هست .با توجه به فراوانی استفاده از
شیوههای سفر ،هفت الگو شناسایی شد :کاربران حملونقل عمومی (اتوبوس ،تاکسی) ،رانندگان خودرو ،کاربران موتورسیکلت،
کاربران باقابلیت تغییر شیوه سفر و عابران پیاده .جم آوری دادهها در قالب پرسشنامه و اخذ نظرات در حوزه جابجایی عمومی در
سطح شهر تبریز انجام شد و بر این مبنا سعی شد تا تناسب نسبی بین اطالعات برقرار گردد .رفتار هنجاری الگوها با اطالعات
اجتماعی  -اقتصادی و جمعیتی ،جغرافیایی و سایر اطالعات مربو به سفر تکمیل شد .در این راستا ،متغیرهای اصلی مرتبط با کلیه
شیوههای انتخاب سفر شناسایی شدند و براین اساس این الگوها نهتنها رفتار هنجاری منحصربهفرد را نمایش میگذارند بلکه دارای
مشخصههای اجتماعی منحصربهفرد هستند که تا حد زیادی عادات و انتخابهای هنجاری آنها را تبیین مینماید .از میان
الگوهای شناساییشده ،چالشبرانگیزتر از همه ،کاربران داممی وسایط نقلیه شخصی هستند .در این الگو ،برنامهریزی راهبردی
بهمنظور از بین بردن عادت قوی و شکلگیری عادات پایدارتر ،ضروری به نظر میرسد .اگرچه ،رانندگان خودرو شخصی ،صرفاً از
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یک شیوه حملونقل پیروی نمیکنند و بهصورت نامتناسب از خودرو استفاده بیشتری میکنند ،و زمینه سفر پایداریتر دارند و از
اطالعات سفر ،کمتر استفاده میکنند .بااینوجود بهعنوان کاربران داممی خودرو در نظر گرفته میشوند .بااینحال ،این الگو رفتاری
اغلب بهواسطه محیط و موقعیت سکونت محدود میشود .ازاینرو ،رانندگان خودرو در معیارهای خود ،بهاحتمالزیاد چنین
محدودیتهای مکانی را قبل از مواجه با عادات رانندگی ،مورد توجه قرار خواهند داد .کاربران حملونقل عمومی حومه شهر نیز
ناگزیر از رویارویی با محدودیتهای دسترسی هستند .بنابراین ،بهبود دسترسی به سرویسهای حملونقل عمومی میتواند مقرون
به صرفه باشد .از منظر برنامهریزی حملونقل ،کاربران باقابلیت تغییر شیوه سفر و کاربران حملونقل عمومی ،خوشههای کلیدی
هستند .آنها رفتار و ویژگیهای متفاوتی را نشان میدهند .بنابراین این تفکر که الگوهای مختلف شیوه سفر مسافران ممکن است
در جهت اثربخشی سیاستها به روشهای متفاوت متمایل شوند را تامید میکنند .کاربران باقابلیت تغییر شیوه سفر ،مردان
تحصیلکرده میانسالی هستند که در حومه شهر با اندازه متوسط زندگی میکنند و عمدتاً از خودرو استفاده میکنند .درحالیکه
کاربران حملونقل عمومی ،زنان تحصیلکرده جوانی هستند که در شهر تبریز زندگی میکنند و معمولً از حملونقل عمومی
استفاده میکنند .کاربران باقابلیت تغییر شیوه سفر را بایستی بهعنوان یک هدف راهبردی برنامهریزی حملونقل در جهت تغییر
رفتار در نظر گرفته شود .چراکه این دسته از مسافران از هر دو شیوه حملونقل عمومی و شخصی و اطالعات سفر بهطور منظم
استفاده میکنند .نتایج حاصل از این مقاله ،تصویر دقیقتری از رفتار هنجاری روزانه مسافران ارامه میکند که به مداخالت تفصیلی
و کارآمد کمک میکند .استنبا نهایی بر این فرض اساسی است که بایستی در جهت افزایش اثربخشی الگوی مسافرانی که در
استفاده روزمره از شیوههای سفر ،رفتار متفاوت دارند ،سیاستهای برنامهریزی را به روشهای مختلف به انگیزههای متفاوت
کاربران نزدیک کرد .بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق در برنامهریزی حملونقل شهر تبریز اتخاذ خطمشیهای ذیل بنا بر
اقتضات محیطی بایستی مدنظر قرار گیرد .این مقاله جز اولین نوع مطالعات در خصوص تحلیل عادات رفتاری انتخاب شیوه سفر به
شمار میرود .ازاینرو تحقیقات دامنهداری در جهت تغییر رویکرد استفاده از خودرو موردنیاز است.
 فراهم ساختن استفاده از شیوههای مختلف انتخاب سفر درجهت دسترسی به حملونقل عمومی با انعطافپذیری بال و یا بهاشتراک گذاری وسایط نقلیه غیر موتوری میتواند بسترساز تغییر عادات رفتاری سفرهای روزمره باشد .امری که میتواند نهتنها
رفتار سفر بلکه در تغیر عادات مصرف نیز مؤثر باشد.
 در وضعیت موجود شیوه رقابتی برای دسترسی و استفاده از خودرو شخصی وجود دارد و بهنوعی فضای کسبوکار نیز در استفادهاز خودرو جریان دارد که در حوزه اقتصادی رفتار سفر قرار میگیرد .از سوی دیگر توجیهپذیری سرمایهگذاری مضاعف در بخش
حملونقل عمومی فراتر از تقاضای سفر بهواسطه تحلیل عادات رفتاری قابل تبیین است.
 سیاستها و مداخالت ویژه در سطو نسبتاً متمرکز و سفارشی برای پشتیبانی از عادات رانندگی پایدار برای کاربران داممیخودرو و موتورسیکلت ،نیازمند تدوین و پیادهسازی است.
 نوع سوم کاربران (باقابلیت تغییر شیوه سفر) ،بهعنوان الگوی بالقوه و یک هدف کلیدی برای برنامهریزی حملونقل در نظر گرفتهشوند ،که اغلب کاربران خودرو هستند و با حملونقل عمومی نیز آشنایی دارند.
 میزان اثربخشی توسعه اشکال مختلف حملونقل از آن جمله پیادهروی و دوچرخهسواری در تغییر عادات رفتاری استفاده از خودروشخصی مشخص نیست و نیازمند بسط موضوعی و رهیافتی هست.
 تدوین چارچوبی بهمنظور رصد مستمر تغییرات در عادات رفتاری ،تواتر سفر و هزینههای کاربران حملونقل عمومی و شخصی دربرنامهریزی حملونقل شهری جزو ضرورتهای راهبردی محسوب میشود.
درنهایت ،باید بپذیریم که رفتار سفر امری پیچیده و چندوجهی است و نگرش تکبعدی کارساز نیست .ما از شیوههای مختلف
برای مقاصد متعدد استفاده میکنیم و بر این اساس رفتار در ذات خود دارای تنوع هست .برای نمونه ممکن است گروه کاربرانی که
از دوچرخه استفاده میکنند برای دسترسی به یک مقصد مشخص در روز ،زمان یا فصل مختلف با تغییر رفتار و عادات خود از
خودرو شخصی استفاده کنند .بنابراین انجام تحقیقات کاربردی بر اساس مدلهای چندوجهی بهمنظور انطباق برنامهریزی عملیاتی
حملونقل شهری با واقعیتهای رفتاری در ابعاد اقتصادی ،فرهنگی -اجتماعی و جمعیتی در تغییر رویکرد فنی و تکنولوژیکی
کنونی مسلماً راهگشا خواهد بود.
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction
Different groups of travelers have different requirements that must be always conformed
through specific policies. Habits are a key factor in normative selection and are considered an
objective challenge against the transportation plan that will lead to change behavior and create a
more sustainable mobility. To adapt planned behavior with permanent behavior is so important.
Alternative strategic planning models which are based-on behavior include logical foundation
and mostly are in contrast with the behavioral- habitual relationships. However, targeted
behavioral models based on the Ajzen’s Theory related to planned behaviour are widely applied
to the studies of travel and transport planning. Evidences suggest that strong travel mode habits
adjust and even prevent the effect of Intentional inclinations to change the behavior. Similarly,
the normative models are used to explain desirable social behaviors like Schwartz’s NormActivation Model which includes habit in most samples. It seems that habits adjust the effect of
moral obligation for enviromental behaviors; therefore they limit the impact of normative
instruments. The aim of the article is to identify all kinds of travellers in terms of different travel
behavioral habits. The Case study of the research has been conducted on the travellers of Tabriz
Metropolis and used the frequency of travel modes on weekdays as segmentation variables.
Also, the quantitative methods have been used in the form of statistical analysis (multivariate)
of traffic data in the traffic areas of Tabriz Metropolis.
Methodology
According to th aim, the current research was correlational and regarding the method was
descriptive, analytical and survey. The samples were estimated using Cochran formula. The
number and size of the studied samples was equal to 1066 and for more confidence, the final
number of statistical samples increased to 1100. The sampling method of Statistical Society was
as random and one-step cluster sampling. The research was conducted in 166 traffic area of
Tabriz in which the sample number for each traffic area was determined through weighting
method proportionate to importance and traffic congestion of that area. According to frequency
of travel modes, clustering methods was used to classify travellers, so that groups of travellers
with similar habits in travel mode have been identified. Multivariate analysis of variance
(MANOVA) was applied to evaluate Between-group differences in terms of behaviour and
classification results Validation.
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Results and Discussion
The main pattern in public transport of Tabriz is using the bus and taxi along with walking.
Generally, using information in all groups is low. Therefore, it indicates that normative options
can be created automatically. Studies background concerning the same Metropolis (Shiraz,
Rasht) shows that all these variables are related to behavior (Hosseini, Bahrami &Qaderi
Motlagh, 2014; Abbasi & Hajipour, 2015). The results of bivariate analysis of these variables
indicate that all variables are significantly related to adopted patterns with significance level less
than 0.00. So, it suggests that all behavioural patterns have unique social Specifications and
include various people and travellers. Meanwhile, a significant gender difference is remarkable.
Women share relatively high level in using public transport while men often use private
vehicles. Income is associated with the age and adults gain more income. So, Monthly income
indicates the travel modes used as a result of transport costs. The results show that the car users
group belongs to the highest income range. Moreover, the minimum income threshold for car
users is between 20-40 million rials per month. While, the portion of gender in using transport
isn't considerable but income threshold in using a car is important. On the contrary, it seems that
income is not a barrier to the use of motorcycle. Car has a high portion especially for the
residents of small towns and cities through analyzing the variables among the inhabitants of the
suburbs. On the contrary, the residents of Tabriz Metropolis are more inclined to use public
transport.

Conclusion
Concerning transportation planning, users with the ability to change the travel mode and public
transport users are substantial clusters. They show different behaviours and features. Therefore,
this idea is confirmed that different patterns of travel mode may be directed towards various
methods for effective transport plans. Based on the results of this research in Tabriz
transportation planning, adopting the following policies should be considered according to
Environmental requirements.
- Justified further investment in public transport can be explained beyond travel demand through
analysis of behavioral habits.
- To codify a framework for continuous monitoring of changes in behavioural habits, Frequency
of travel and the costs of private and public transport users in urban transportation planning are
considered strategic necessities.
- To conduct applied research based on multi-dimensional models in order to adapting the
operational planning of urban transportation to the realities of behaviour in economic, sociocultural and demographic dimensions to change technological approach and Current technology
would certainly be helpful.
Key words: Travel Choice Habits, Cluster Classification, Multivariate Analysis, Tabriz
Metropolis.

