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  بيني اشتغالپيش -4-1-2
  مقدمه - 2-1- 4-1

 يكشامل انجام  توانديسفر م ين. اپردازنديروزانه خود به انجام سفر م هاييتانجام فعال يدر هر شهر افراد برا
روزانه  يهدف خاص سفرها يكباشد. لذا هر مسافر با  يگريد يتهر فعال ياو  يحيتفر ي،شغل يلي،تحص يتفعال

رفتار  يسازاز مباحث مهم در مدل يكيسفر  ندهعوامل ساز يو بررس ييشناسا ين. بنابرادهديخود را انجام م
  شهر است. يكيتراف
. در گيرديانجام م يكيتراف ينواح يشهر، معموال با همفزون كردن سفرها برا يك يكيرفتار تراف سازيمدل

 يرمقاد تواني. با شناختن عوامل سفرساز، ميدارائه گرد بوشهرشهر  يبرا يكيتراف بندييهناح يقبل يهاگزارش
در  يرگذارتاث يپارامترها يبرا يكم يرمقاد اشتند ياربرآورد نمود. با در اخت يكيمختلف تراف ينواح يآن را برا

  قابل محاسبه است. يكيتراف يههر ناح يسفر، تعداد سفرها يجادا
. به طور شونديم يمشده تقس يدتول يجذب شده و سفرها يسفرها يبه دو دسته كل يكيتراف يههر ناح سفرهاي

 ييبه سفرها يدخانه، تول سريك ي. در سفرهاشونديم يمخانه تقس سريچه و هخان سريكسفرها به دو گروه  يكل
 يرساكنينكه توسط غ ييو به سفرها پذيرديانجام م يهآن ناح ينو توسط ساكن يهكه در هر ناح شوديگفته م
جذب شده گفته  يسفرها باشد،يها محل سكونت فرد مو مبدا/مقصد آن گيرديصورت م يهناح يكبه/از 

 يدتول يه،ناح يكخارج شده از  ياست كه سفرها ينگونهسرخانه ا يچه يدر مورد سفرها يفتعر ين. اشوديم
  .شوديم ميدهجذب سفر نا يه،ناح يكسفر و وارد شده به 

 يناست. اطالعات مربوط به ا يتپارامتر جمع يه،ناح يكشده از  يدتول يدر سفرها يرگذارپارامتر تاث مهمترين
پارامتر در  ينارائه شده است. اما مهمتر "يت بوشهرجمع بينيپيش"برآورد آن در گزارش  يپارامتر و چگونگ

  است. يه) در آن ناحل(تعداد افراد شاغ ينتعداد شاغل ياپارامتر اشتغال  يه،ناح يكجذب سفر به 
است، هر چه اشتغال  ريشتشده در آن ب يدتول يباشد سفرها يشترب يهناح يك يتكه هر چه جمع همانطور

  خواهد بود. يشترب يزجذب شده ن يباشد، تعداد سفرها يشترب يهناح يك(تعداد شاغل) در 
 بوشهراستفاده در مطالعات جامع حمل و نقل شهر  يبرا يكيتراف يگزارش مدل برآورد اشتغال در نواح ينا در

نسبت به  يقيدق هايبينييشپ يازمندبوده و ن يچيدهپ يامر ياشتغال در حالت كل يقارائه شده است. برآورد دق
 يهااطالعات، اغلب از روش يننبود ا هو مانند آن است. با توجه ب ي،صنعت ي،مختلف اقتصاد يهارشد بخش

است كه از  يروند يدر راستا يزمطالعه ن ينا يها. برآوردنماينديشاخص استفاده م ينا بينييشگرا در پروند
  به دست آمده است. بوشهرشته تاكنون در شهر آمار و اطالعات گذ

در  يكيتراف ينواح يكاشتغال را هم در محل سكونت و هم در محل شغل به تفك بايستيبرآورد اشتغال م مدل
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هاي جذب با توجه به اينكه در ساخت مدل. يد) برآورد نما1415و  1405، 1400) و افق طرح (1394( يهسال پا
شود لذا در اين مطالعات برآورد شاغلين در محل شغل هاي شغلي استفاده ميبرياز پارامترهاي مساحت كار

، مركز ملي آمار 1395سال سرشماري نفوس و مسكن گيرد. همچنين با توجه به استفاده از اطالعات انجام نمي
فوق در مطالعات جامع حمل  يرنحوه برآورد متغ در نظر گرفته خواهد شد. 1395سال پايه در اين گزارش سال 

. ابتدا برآورد اشتغال در شوديم يمبه دو قسمت تقس يگزارش به طور كل يندر ا بوشهرشهر  يكو نقل و تراف
كه در  ييهااز روش يبرخ ينبرآورد آن در افق طرح ارائه شده است. همچن يجانجام شده و سپس نتا يهسال پا

  ادامه ارائه شده است.اشتغال در كشور اعمال شده در  بينييشپ
  يفو تعار يممفاه - 2-2- 4-1
گزارش به دفعات بدان اشاره خواهد شد،  ينكه در ا ينيو عناو يممفاه ياز ارائه گزارش برخ يشبخش و پ ينا در
  .شوديم يفتعر
  تعداد شاغل وجود دارد كه عبارتند از: يبرا يفارتباط با مطالعات حاضر دو تعر در
و محل سكونت  كننديكار م يهناح يككه در  شوديگفته م يعداد افرادتعداد شاغل در محل شغل: به ت  -

  است. يگرد يها معموال در نواحآن
  .گرددياطالق م يهناح يكتعداد شاغل در محل سكونت: به تعداد شاغالن ساكن در   -
تعداد شاغل در محل "از مجموعه  يخانواده، در محل سكونتش عضو يكعضو شاغل در  يكعنوان مثال  به

  .شوديمحسوب م "تعداد شاغل در محل شغل"از مجموعه  يو در محل كارش عضو "سكونت
  يهبه اشتغال در محل سكونت آن ناح يههر ناح يت: نسبت جمعيهتكفل ناح نرخ
  يهبه تعداد خانوار آن ناح يههر ناح يت: نسبت جمعيهخانوار ناح بعد

  يهبه مساحت آن ناح يههر ناح ينسبت تعداد شاغل: نيهاشتغال ناح سرانه
  اشتغال بينييشپ يموجود برا يهاروش - 2-3- 4-1
است.  يدهگرد يحاشتغال در كشور اعمال شده، تشر بينييشكه تاكنون در پ ييهاروش يبخش، برخ ينا در

جزو  يزن يرز يهاروندگراست و لذا روش يمطالعه، مدل ينگرفته شده در ا همانطور كه گفته شد مدل به كار
  ها هستند.دسته از مدل ينهم

 )1376(روش مطالعات جامع حمل و نقل شهر مشهد  1روش شماره  - 4-1-2-3-1

) به 1380) و اصفهان (1380( يراز)، ش1376مشهد ( يروش در مطالعات جامع حمل و نقل شهرها ينا
در مطالعات جامع حمل  يتمالگور ينا يسازيادهبخش، مراحل پ ين. در ادامه ا]3[، ]2[، ]1[كارگرفته شده است 

 شرح داده شده است. ]1[و نقل شهر مشهد 
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 يصنعت و معدن، و خدمات ي،كشاورز ياغلب مطالعات جامع حمل و نقل، مجموعه مشاغل به سه دسته كل در
و  يهمشاغل نامبرده از نظر پا يتروش استفاده شده است. ماه يناز هم يزمطالعه ن ينكه در ا شونديم يمتقس

از  ياستقرار آن در محل تابع يعنيگرا، است محل ياشتغال يهاست. اشتغال پا يقابل بررس يزبودن ن هيرپايغ
آن به  يكه جنبه صادرات كنديم يدتول ياشتغال محصول ينا يت) است. فعاليتاز جمع يرمحل (غ هاييژگيو
 يلاست كه اساسا به دل ياشتغال يرپايهاست. اشتغال غ يرومندن ياراز محدوده مورد مطالعه بس يرونب

بودن  يرپايهغ ياو  يهپا يين. تعشوديم يدهنام گرايتنرو جمعيو از ا شوديم يجادا يتبه جمع يرسانخدمت
 ].1[وابسته است  يزآن ن يطمطالعه و شرا يژهاشتغال صرفا تابع نوع شغل نبوده و به مورد و

است كه از  يشاغل) و اشتغال در محل شغل (سطح اشتغال) مدل يتبرآورد اشتغال در محل سكونت (جمع مدل
مناسب به  يهافرض يهو اشتغال استفاده كرده و بر پا يتجمع ينهموجود در زم هاييافتو ره يماز مفاه يبرخ

آنها را در محدوده مورد مطالعه نشان  ييفضا يعبرآورد اشتغال در محل سكونت و در محل شغل پرداخته و توز
 يهاآن مربوط به سال ورودي اطالعات و است شده آورده 1-4شكل مورد نظر در  يتم. ساختار الگوردهديم

 است. 1370و  1365

و نرخ رشد اشتغال در  يتشامل نرخ رشد جمع هايورود ين. اشوديالزم به مدل داده م هايي) ورود0جعبه ( در
(به عنوان  يكديگراز  هايهناح ييصنعت و معدن و خدمت)، فاصله هوا ي،(كشاورز يمختلف اقتصاد يهابخش

نرخ  يه،ناح يكو به تفك يرپايهو غ يهپا يكها)، اشتغال در محل سكونت به تفكآن ينسفر ب ينهاز هز يزانيم
در محل شغل به  يرپايهاشتغال غ يتظرف ي،نواح يكال در محل سكونت) به تفكبه اشتغ يتتكفل (نسبت جمع

اشتغال از محل سكونت به محل  يعتوز يمورد نظر، چگونگ يهامختلف در سال ينواح يتجمع ي،نواح يكتفك
 يفتعر يرز يرهايمدل، متغ ينا ياتئشرح جز ياست. برا يت) به جمعي(خدمات يرپايهشغل و نسبت اشتغال غ

 :شونديم
pmrمحدوده مورد مطالعه در سال  يدرون هاييهكل ناح يت= نرخ رشد جمعm. 
amrمورد مطالعه در سال  يدر محدوده ي= نرخ رشد اشتغال در بخش كشاورزm. 
imr مورد مطالعه در سال  ياشتغال در بخش صنعت و معدن در محدوده= نرخ رشدm. 
emrمورد مطالعه در سال  ي= نرخ رشد كل اشتغال در محدودهm. 

ijdيهاز ناح يي= فاصله هوا i يهبه ناح j انتخاب محل كار. يبر چگونگ» فاصله«اثر عامل  يحتوض يبرا 
lm,t

jEيه= اشتغال در محل سكونت در ناح j از نوع ي(درون (t پا)يه bt ، يرپايهغ nbt  (خش در بl 
al ي(كشاورز ،  صنعت و معدنil ،  خدماتsl (  در سالm. 

65
jRيه= نرخ تكفل در ناح j  1365در سال. 
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nb,e
jCيهدر محل شغل در ناح يرپايهاشتغال غ يت= ظرف j يزيردر سال برنامه. 

m
jPيهناح يت= جمع j  در سالm. 
hw
ijhيهاز شاغل ناح ي= كسر i يهكه در ناح j 0( كننديكار مhw

ijh  1و
j

hw
ijh.( 

kqنوع  يخدمات يرپايه= نسبت اشتغال غk در محدوده مورد مطالعه. يت،به جمع تعيجم يازمورد ن 

از به كار بردن نشانه  يسادگ يكه احتمال اشتباه وجود ندارد، برا ييمدل، جا ينا يارائه شده برا يبندفرمول در
m سال يك ي. در هر تكرار مدل همه محاسبات سطح اشتغال براشوديم ي(زمان) خوددار m شوديانجام م .

 .ستمدل، همان تعداد شاغل در محل شغل ا ينمنظور از سطح اشتغال در ا
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 )1373( مشهد كيتراف و نقل و حمل جامع مطالعات اشتغال برآورد تميالگور: 1-4شكل 

)8( 

)7( 

)6( 

)5( 

)4( 

)3( 

)2( 

)1( 

)0( 

 خير

 بله

m = m+1 

 پايان

ريزي كمتر از سال برنامه mآيا 

هاي اقتصادي و سطح اشتغال پايه را به تفكيك بخش
 اشتغال غيرپايه را بين نواحي توزيع كنيد.

 كنيد.جمعيت شاغل را به تفكيك ناحيه محاسبه 

 اطالعات الزم را گردآوري كنيد.

كل جمعيت شاغل به تفكيك ناحيه را نسبت به كل 
 سطح اشتغال تنظيم نماييد.

هاي سطح اشتغال را به تفكيك پايه و غيرپايه و بخش
 مختلف اقتصادي در كل شهر محاسبه كنيد.

نرخ رشد سطح اشتغال پايه خدماتي را در كل شهر 

 mسال براي 

سطح اشتغال پايه كشاورزي، صنعت و معدن و اشتغال 
 غيرپايه را در كل شهر بيابيد.

برآورد اشتغال پايه و غيرپايه را در محل شغل به تفكيك
 نواحي در سال پايه بيابيد.

 هاي مدلورودي

m=0 
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هاي محدوده مورد برآوردي از اشتغال پايه و غيرپايه در محل شغل به تفكيك ناحيه 1-4شكل ) از 1جعبه ( در
هاي دروني و هم بيروني قابل طرح است ولي جمعيت شاغل آيد. سطح اشتغال هم در ناحيهمطالعه به دست مي

هاي دروني است. در اين جعبه با استفاده از روابط زير جمعيت شاغل پايه و غير پايه هر ناحيه مربوط به ناحيه
bدر سال مبنا (

iE  وnb
iE كار ( -به - تــوابع توزيع خانه) با استفاده ازhw

ijhاي سال مبنا () به سطح اشتغال ناحيه
b
je  وnb

jeشود.) تبديل مي 


i

hw
ij

mb
i

mb
j hEe ..,  


i

hw
ij

mnb
i

mnb
j hEe ..,  

صنعت و معدن و فرض برابري رشد  هاي كشاورزي و) با استفاده از نرخ رشد اشتغال در بخش2در جعبه (
هاي پايه و غيرپايه اين دو بخش، برآوردي از سطح اشتغال پايه (و غيرپايه) در اين دو بخش از اشتغال در قسمت

 شود.هاي اقتصادي در سال مورد نظر براي كل شهر به دست آورده ميفعاليت

ialree lmmlblmb ,;.)1(,,    
، و افزايش جمعيت كل شهر در سال مورد نظر، برآوردي kqيه به جمعيتهمچنين با داشتن نسبت اشتغال غيرپا

 گيرد:از نمو اشتغال غيرپايه در شهر صورت مي

1 mmm PPP  
KkPqe mkkmnb ,...,2,1;.,   

گروه خدمات غيرپايه در دسترس  Kدر مطالعات جامع قبلي حمل و نقل مشهد با ذكر اينكه اطالعات مربوط به 
  در نظر گرفته شده بود. 1Kاست، براي سادگي بيشتر 

گيرد. اين برآورد با استفاده از معادله زير )، برآوردي از نرخ رشد اشتغال پايه خدماتي صورت مي3در جعبه (
، خدمات و سه بخش كشاورزي، صنعت و معدنشود. در سمت چپ اين معادله اشتغال پايه به تفكيك انجام مي

هاي اند و در سمت راست آن كل اشتغال با نرخهاي ساالنه نظير خود رشد داده شدهاشتغال غيرپايه با نرخ
ساالنه مربوطه رشد داده شده است. در اين معادله همه مقادير اوليه اشتغال در آغاز سال مورد نظر و همچنين 

smbrز نرخ رشد اشتغال پايه در بخش خدماتهاي رشد به جهمه نرخ ، معين است. بدين ترتيب برآوردي از اين ,
  آيد.نرخ رشد به دست مي

)1.(

).()1.()1.()1.(

1

,)1(,,)1(,,)1(,

emm

m

k

ksmbmsbimbmibambmab

re

Pqrerere







   

,0در صورتي كه  smbrشود. با داشتن نرخ رشد اشتغال به تفكيك ، اين مقدار مساوي صفر در نظر گرفته مي
هاي مورد نياز در كل شهر محاسبه ) سطح اشتغال به تفكيك4هاي مختلف، در جعبه (غيرپايه در بخش پايه و
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، نمو اشتغال باالشود. بدين صورت كه با استفاده از نرخ رشد اشتغال پايه در بخش خدمات محاسبه شده در مي
  پايه خدماتي به صورت زير قابل محاسبه است:

smbmsbsmb ree ,)1(,, .  
  شود:سطح اشتغال پايه و غيرپايه و كل سطح اشتغال در شهر بر اساس روابط زير محاسبه مي سپس

sialeee lmbmlblmb ,,;,)1(,,    
Kkeee kmnbmknbkmnb ,...,2,1;,)1(,,    

 
k

kmnb

l

lmbm eee ,,  
هاي محدوده مورد مطالعه است. هاي مورد نظر بين ناحيه)، توزيع اشتغال به تفكيك5هدف محاسبات جعبه (

كند كه ي مورد مطالعه به تفكيك در سه بخش رشد ميها با نرخ رشد كلي خود در محدودهيه ناحيهاشتغال پا
 دهد:روابط زير اين مفهوم را نمايش مي

sialree lmmlb
j

lmb
j ,,;.)1(,,    

sialeee lmb
j

mlb
j

lmb
j ,,;,)1(,,    

sialee
l

lmb
j

mb
j ,,;,,    

نخست آنكه اين نوع اشتغال در پي جمعيت ها داراي رفتار متفاوتي است. تعيين سطح اشتغال غيرپايه ناحيه
ها محدوديت ظرفيت هاي جامع براي ميزان اين اشتغال در ناحيهاست (جمعيت گراست). ديگر آنكه معموال طرح

شود و از ها از يك تابع توزيع برآورد ميها، سطح اشتغال غيرپايه بين ناحيهكنند. بر اساس اين آگاهيايجاد مي
  ) به صورت زير قابل محاسبه است.5رهاي مورد نظر در جعبه (آن طريق ساير متغي

 ij
km

i
kmnb

j SqPe ..,  
kmnb

j
mknb

j
kmnb

j eee ,)1(,,    
Kkee

k

kmnb
j

mnb
j ,...,2,1;,,    

mnb
j

mb
j

m
j eee ,,   

تابع توزيع
ijS سهم ناحيه ،j  از نمو اشتغال غيرپايه نوعK  مورد نياز جمعيت ناحيهi دهد. اين تابع را نشان مي

دهد كه فراتر از آن شغل گيرد و اجازه نميها را از نظر اشتغال غيرپايه در نظر ميهاي ناحيهتوزيع، ظرفيت
ت زير در نظر گرفته غيرپايه در ناحيه ايجاد شود. در مطالعات جامع حمل و نقل شهر مشهد اين تابع به صور

  .]1[شده بود 
 

N

TT
S

whsvhs

ij
ijij

,, 
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vhsكه در آن 

ij
T whsو  ,

ij
T به قصد خريد كاال  jبه  i) از w) و پياده (vبه ترتيب حجم سفرهاي با وسيله نقليه ( ,

، ضريب توازن سفر پياده نسبت به سفر سواره، براي نشان دادن ميزان اثر يك سفر پياده در و خدمات هستند. 
و 0ijSكه اي به گونه ijSضريب نرمال كننده  Nايجاد اشتغال غيرپايه نسبت به يك سفر سواره و 

1
j

ijS. 

هاي انجام شده در مطالعات جامع قبلي حمل و نقل مشهد تنها سفرهاي سواره را مد نظر قرار داده آمارگيري
vhsها وجود ندارد. لذا براي تعييناست و از اينرو سفرهاي پياده در آن

ij
T whsو  ,

ij
T ,

  مدل زير ساخته شده بود. 
vhsبرآوردهاي آينده از 

ij
T   به صورت زير به دست آورد: mتوان براي سال را مي ,

vhsvhsvhs

ijiij
PmTmT ,,, ).()(   

,)(كه در آن mT vhs

i
است كه  mد كاال و خدمات در سال با هدف سفر خري iكل سفرهاي توليد شده در ناحيه  

vhsآيد. از مدل توليد سفر به دست مي

ij
P از سفرهاي سواره با هدف خريد كاال و خدمات  jنيز سهم ناحيه  ,

  است و در مطالعات جامع حمل و نقل مشهد به صورت زير برآورد شده بود: iناحيه 
 141,...,2,1,

)73(

)73(
)73( 141
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vhs
vhs
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ij
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vhsبراي ساخت مدل 

ij
P   از يك مدل لوجيت به صورت زير استفاده شده است:  ,




 141
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k
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U
vhs

vhs
k

vhs
ij

ij
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  كه در آن
 ij

nb
j

U
dee

vhs
ij  )1ln(

,

 
ضرايب تابع  و  ،بوده و  jت خدمات براي جمعيت ساكن در ناحيه مطلوبيت ناحيه در زمينه درياف

nbمطلوبيت هستند.
je  سطح اشتغال غيرپايه ناحيه وijd  فاصله هوايي مركز ناحيهi  ازj  (كيلومتر) است. بر

(كه  jتابعي از سطح اشتغال غيرپايه  jدر ناحيه  iاساس اين تابع مطلوبيت، احتمال خريد ساكن ناحيه 
يابد. از سوي ديگر است) بوده و با افزايش آن، مقدار اين متغير افزايش مي jنماينده ميزان و تنوع خدمات در 

بد. براي تعيين ياافزايش يافته و احتمال ياد شده كاهش مي jبه  iدورتر شود، هزينه سفر از  jاز  iهرچه 
  در مدت يك روز كاري از مدل زير استفاده شده بود: iحجم سفرهاي پياده توليد شده در ناحيه 
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v
iT  حجم سفرهاي سواره توليد شده در ناحيه =i در يك روز كاري  
w

iT  حجم سفرهاي پياده توليد شده در ناحيه =i در يك روز كاري  
iCar  تعداد سواري شخصي در مالكيت ساكنين ناحيه =i   
iP  جمعيت ساكن ناحيه =i   

مقصد شهر  -مطالعات جامع حمل و نقل شهر مشهد ضريب كاليبره اين مدل با استفاده از آمارگيري مبدادر 
اي هستند، يا اينكه برآورد شده است. اگر فرض شود كه سفرهاي پياده اساساً درون ناحيه 1371تهران سال 

يا اينكه سفرهايي كه به صورت  گيرند قابل توجه نيستند،اي كه بيرون از ناحيه صورت ميسهم سفرهاي پياده
هاي بيرون به آن ناحيه صورت اي كه از ناحيهگيرد با سفرهاي پيادهپياده از يك ناحيه به بيرون انجام مي

whsگيرد حدودا برابر است، مي

ij
T   به صورت زير خواهد بود: ,
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vhsبا توجه به مطالب مطروحه در باال 
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محاسبه شده و از آنجا  
ijS  قابل محاسبه است. بدين ترتيب

  شود.) انجام مي5كليه محاسبات جعبه (
توان عمليات برآورد ريزي، ميهاي مورد نظر تا رسيدن به سال برنامههاي باال به تعداد سالپس از تكرار گام

) پرداخت. اين كار با استفاده از جمعيت 6سطح اشتغال را پايان داده و به برآورد جمعيت شاغل در جعبه (
  اي (كه از مدل برآورد جمعيت به دست آمده است) و نرخ تكفل به صورت زير انجام شد:ناحيه

 
j

M
jM
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P
E '  

به كل سطح اشتغال  شاغل نواحي دورني) اين است كه كل جمعيت 7هدف از انجام محاسبات در جعبه (
) محاسبه 6اي كه در جعبه ((بيروني و دورني) رسانده شود. براي اين منظور ارقام جمعيت شاغل ناحيه هاناحيه

شده در نسبت 
M

M

E
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'
اي براي شود تا مقادير جمعيت شاغل ناحيه(سطح اشتغال به جمعيت شاغل) ضرب مي 

  تنظيم شوند. اين محدوديت
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توان اي، با آنچه در سال پايه وجود دارد، ميسپس، با فرض برابري نسبت جمعيت شاغل پايه و غيرپايه ناحيه
  جمعيت شاغل را به دو بخش پايه و غيرپايه تفكيك نمود كه در روابط زير اين محاسبات نشان داده شده است.
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 پردازد.) نيز به گردآوري اطالعات مورد نياز مي8جعبه ( 

بيني اشتغال تا افق الزم به ذكر است در مطالعات جامع حمل و نقل شهر مشهد، از مدل فوق براي پيش
تفاده شده بيني بلندمدت از مدل كاربري زمين نيز براي كنترل نتايج اسمدت استفاده شده، اما براي پيشميان

، نتايج دو ]4[مطالعات جامع قبلي  76-14شود. علت آن است كه در گزارش كه در اين گزارش تشريح نمي
الوري)  -گيري شد كه ضرورتي به ساخت مدل كاربري زمين (گارينرويكرد بسيار شبيه به هم گزارش و نتيجه

 .نيست. در ساير شهرها نيز از مدل كاربري زمين استفاده نشده است

 )1382سفر مشهد  يتقاضا ي(روش مطالعات بهنگام ساز 2شماره  روش - 4-1-2-3-2

هاي ترافيكي در مطالعات بهنگام سازي تقاضاي سفر شهر مشهد به كار رفته اين روش در برآورد اشتغال ناحيه
 1395بوده و تا افق بلندمدت  75و  65هاي . اطالعات ورودي در مطالعات مذكور، مربوط به سال]5[است 

  اند.بيني نموده است. متغيرهاي زير در اين مدل تعريف شدهاشتغال در نواحي ترافيكي شهر مشهد را پيش
  در سال  = جمعيت ناحيه  	
  = جمعيت شهر مشهد در سال  	
  در سال  = جمعيت شاغل ناحيه  	
  = جمعيت شاغل شهر مشهد در سال  	
  ل شهر مشهد در سال = نرخ تكف 	
  در سال  = نرخ تكفل ناحيه  	
  = نرخ رشد نرخ تكفل شهر مشهد  	

  داريم: 75و  65هاي براي سال
			 	 و    			  

 1375و  1365يعني با موجود بودن اطالعات جمعيت و تعداد شاغل براي كل شهر مشهد براي دو مقطع 
آيد. با در دست داشتن نرخ تكفل براي ن نرخ تكفل براي اين دو مقطع براي كل شهر مشهد به دست ميميانگي

  توان ميانگين نرخ رشد آن را براي دوره ده ساله از رابطه زير به دست آورد:دو مقطع مذكور مي

			r
R

R
1			 

ها يكسان باشد و با در نظر گرفتن حدود معقول و منطقي براي نرخ با فرض اينكه اين نرخ رشد براي تمام ناحيه
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  هاي مختلف تا افق سال طرح برآورد نمود:توان جمعيت شاغل را به تفكيك ناحيه براي سالتكفل، مي

1
 

است. سپس بر اساس رابطه زير نرخ  معني بودن مقدار ز بيعلت استفاده از عدد يك در مخرج كسر، احتزاز ا
  شود:تكفل شهر تعديل مي

, ,  
حدود باال و پايين نرخ تكفل براي نواحي ترافيكي شهر هستند. نرخ تكفل در هر سال  و  كه در آن 

  شود:به صورت زير محاسبه مي
1 , 					 76, … ,80 

 شود:به صورت زير تخمين زده مي در سال  بر اين اساس، جمعيت شاغل ناحيه 

 
هاي كوتاه مدت توان از روشهاي بلندمدت ميدر برآورد جمعيت شاغل (اشتغال در محل سكونت) براي دوره

پذيرد. با فرض اينكه نرخ در باال توضيح داده شد. اين برآورد با استفاده از نرخ تكفل صورت مياستفاده نمود كه 
توان جمعيت شاغل را بوده، مي 1375-85برابر مقدار مشابه در دوره  1385-95رشد مقدار نرخ تكفل در بازه 

 برآورد نمود. 1395و  1390هاي براي سال

 )1387 يهل و نقل شهر اروم(روش مطالعات جامع حم 3شماره  روش - 4-1-2-3-3

هاي ترافيكي در مطالعات جامع حمل و نقل شهرهاي اروميه و اراك اعمال اين روش نيز در برآورد اشتغال ناحيه
). روش به كارگرفته شده در برآورد اشتغال اين شهرها، همانند روش به كارگرفته شده در ]7[و  ]6[شده است (

ست. مراحل مختلف الگوريتم برآورد اشتغال نواحي ترافيكي شهر اروميه بيني جمعيت در شهرهاي مذكور اپيش
(سرشماري نفوس و  85و  75هاي آورده شده است. اطالعات ورودي اين روش مربوط به سال 2- 4شكل در 

شود در اين مدل در ها و مشاغل) است. همانطور كه مشاهده مي(سرشماري كارگاه 81و  73ن مسكن) و همچني
صورتي كه با رشد اشتغال، گروه يك ناحيه تغيير يابد مقدار نرخ رشد در دوره جديد نسبت به حدود ماكزيمم و 

زيمم و مينيمم نرخ رشد مينيمم نرخ رشد در گروه جديد، با مقدار رشد آن در دوره پيشين نسبت به حدود ماك
ماند. در گروه پيشين هماهنگ است. و در صورتي كه گروه اشتغال تغيير نيابد، مقدار نرخ رشد ثابت باقي مي

  .]6[مراحل پياده سازي الگوريتم برآورد اشتغال به صورت زير طراحي شده است 
تا  73هاي شتغال اين نواحي بين سالدريافت و نرخ رشد ا 81و  73هاي : اشتغال نواحي ترافيكي در سال1گام 

  شود.محاسبه مي 81
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هر گروه  هاي رشد اشتغال برايهاي شغلي مختلف تشكيل و مرزهاي بيشينه، كمينه و ميانگين نرخ: گروه2گام 
هاي شغلي تعيين شود. شماره گروهي كه محاسبه شود. همچنين موقعيت هر ناحيه ترافيكي در گروه

 و  و مرزهاي بيشينه و كمينه نرخ رشد هر گروه با  قرار دارد با ناحيه ترافيكي در آن 
  شوند.مشخص مي

و با استفاده از رابطه زير براي هر ناحيه  81تا  73هاي : با استفاده از نرخ رشد اشتغال در بازه زماني سال3گام 
  ترافيكي، اشتغال يك سال بعد محاسبه شود.

1  1405	تا	1386

: گروه شغلي هر ناحيه ترافيكي با استفاده از اشتغال آن ناحيه در سال جديد تعيين شود، كه اين گروه 4گام 
مشخص   و  ، و مرزهاي بيشينه و كمينه نرخ رشد آن با جديد براي هر ناحيه 

  شوند.مي
  ناحيه ترافيكي با استفاده از رابطه زير انجام شود: : برآورد نرخ رشد اشتغال هر5گام 
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  )1387( اراك و هياروم يشهرها كيتراف و نقل و حمل جامع مطالعات در اشتغال برآورد تميالگور: 2-4شكل 

 بله

 خير

 خير

 بله

 شروع

 81و  73هاي اشتغال نواحي ترافيكي در سال -1
 دريافت و نرخ رشد اشتغال محاسبه گردد.

شغلي نواحي ترافيكي تشكيل و مرزهاي بيشينه، كمينه و ميانگين هاي گروه -2
 هاي رشد جمعيت در هر گروه محاسبه گردد.نرخ

 در هر ناحيه، اشتغال سال بعد براساس نرخ رشد دوره قبل محاسبه شود: -3

1   1381تا  1405 

آيا اشتغال جديد  -4
در گروه قبل قرار 

 دارد؟

 ناحيه نهايي شود.اشتغال 

براي هر ناحيه نرخ رشد جديد بر اسـاس موقعيـت نـرخ رشـد در گـروه جديـد        -5
 محاسبه شود:

 گروه پيشين = 
 گروه جديد = 

 

		  1405  

 پايان

		  1381  
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 )1389مطالعات جامع حمل و نقل شهر مشهد  ي(روش بهنگام ساز 4شماره  روش - 4-1-2-3-4

) در بهنگام سازي مطالعات جامع حمل و نقل و 1387به منظور برآورد اشتغال در محل سكونت در سال پايه (
، از مدل 1385و  1375هاي ترافيك شهر مشهد، با توجه به وجود نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال

) استفاده از 1385سال سرشماري ( ) از آخرين1387رشد استفاده شده است. با توجه به فاصله كوتاه سال پايه (
هاي مورد نياز براي به تفكيك 1387. همچنين برآوردهاي سال پايه ]8[مدل رشد، منطقي فرض شده است 

هاي كشاورزي، صنعت و معدن و خدماتي) با استفاده از مدل بهينه مدل اشتغال (مقادير پايه و غيرپايه در بخش
  نظر شده است.سازي انجام شده كه از ارائه آن صرف

) براي تعيين 1376در مطالعات جامع حمل و نقل مشهد ( توضيح داده شد،هاي قبلي همانطور كه در بخش
hwكار ( -به -سطح اشتغال (شاغل در محل شغل) در هر ناحيه ترافيكي از توابعي به نام توزيع خانه

ijh استفاده (
مشغول به كار هستند. در  jاست كه در ناحيه  iيت شاغل ناحيه دهنده كسري از جمعشده بود كه نشان

سازي مطالعات جامع حمل و نقل و استخراج شده بود. در بهنگام ODمطالعات مذكور، اين تابع از آمارگيري 
) در هر ناحيه از روش ديگري استفاده شده 1387ترافيك شهر مشهد براي برآورد سطح اشتغال در سال پايه (

به دست  ODشود. در اين روش، به منظور افزايش دقت برآورد، از اطالعات ارائه مي ]8[كه در ادامه از مرجع 
  هاي تكميلي استفاده شده است.ها و مدلدر حد مناطق و سپس كنترل آمده

گانه از اشتغال جذب شده  15منطقه تقسيم شده و سهم هر يك از مناطق  15براي اين منظور شهر مشهد به 
بيني ها سطح اشتغال پيشمقصد خانوار مشخص شده است. با استفاده از اين سهم - ها در آمارگيري مبدابه آن
ناحيه ترافيكي،  253گانه به  15در مناطق مورد نظر قابل توزيع است. در مرحله بعد براي توزيع از مناطق  شده

هاي آمار سرشماري از سهم سطح اشتغال هر ناحيه از مجموع سطح اشتغال منطقه متناظر آن با استفاده داده
در شرايطي  1381اس مشاهدات سال استفاده شده است. توزيع سطح اشتغال بر اس 1381ها و مشاغل كارگاه

منطقي است كه فرض شود نسبت انواع مشاغل (پايه و غيرپايه كشاورزي، صنعت و معدن، خدمات) در هر ناحيه 
نيز معتبر است. اين فرض ممكن است در برخي از نواحي صحيح نباشد. بر اين اساس براي  1387در سال 

ه صورت زير نيز استفاده شده است. اين مدل بر اساس جمعيت و بيني سطح اشتغال در هر ناحيه از مدلي بپيش
نمايد. الزم به ذكر است هاي تجاري و مسكوني، سطح اشتغال در هر ناحيه را برآورد ميمساحت كاربري

افزار متغيرهاي فوق از ميان ساير متغيرهاي ممكن با اعمال مدل رگرسيون برازش داده شده با استفاده از نرم
SPSS 8[اند ين شدهتعي[.  

072008608720 14033293186710 ... MT.P.S   

 Mمساحت كاربري تجاري (متر مربع) و Tجمعيت پايه (نفر)،  Pسطح اشتغال (نفر)،  Sدر اين مدل 



 

  بوشهر شهر طرح جامع حمل و نقل و ترافيك
اعتبارسنجي مدل اشتغال در سال پايه و تعميم اشتغال به ساخت، پرداخت و 

 هاي افق طرحسال
 

 40667/37  :قراردادشماره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT بوشهرشهرداري  كارفرما:

  مشاور: 
 مهندسين مشاور مترا

 30/01/1400 :بازنگري آخرين تاريخ نوع پروژه-كد پروژه فاز واحد تخصصي نوع مدرك شماره مدرك ويرايش

0A 3011 REP TR P1 T-BOHR : 20 صفحه of 38 

 

  -EN- F 06كد مدرك: ۰۰ ويرايش

با استفاده از اين مدل در برخي نواحي كه سطح اشتغال  مساحت كاربري مسكوني (متر مربع) در هر ناحيه است.
، غيرعادي بودن سطح اشتغال نسبت 1381پذير نيست (مثال نقص اطالعات سال بيني شده در آنها امكانپيش

  به جمعيت و مانند آن)، سطح اشتغال مجددا برآورد شده است.
سازي مطالعات جامع حمل و نقل و ترفيك شهر به منظور برآورد اشتغال در محل سكونت و شغل در افق بهنگام

. در برآورد شاغل در محل سكونت، عالوه بر استفاده ]9[) از شيوه ديگري استفاده شده است 1405مشهد (سال 
گزارش حاضر)، از روش برآورد اشتغال با  1(روش شماره  1376از روش مطالعات جامع حمل و نقل شهر مشهد 

) نيز استفاده شده و پس از مقايسه نتايج، كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شداستفاده از رشد نرخ تكفل (
نرخ رشد سطح  1ترجيح داده شده است. چراكه در روش شماره  1استفاده از اين روش نسبت به روش شماره 

فاده از اين اشتغال پايه در تمامي نواحي ثابت در نظر گرفته شده و اينكه در روش رشد نرخ تكفل، عالوه بر است
سازي آن با كل شاغالن شهر نيز انجام شده است. همچنين به منظور برآورد شاغل در محل شغل، نرخ، هماهنگ

استفاده شده است. به طور كلي در روش  ١از تابع مطلوبيت توزيع شاغالن مبتني بر مدل انتخاب مقصد
)، اشتغال ساكن و در محل شغل در هر 1389سازي مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر مشهد (بهنگام

شود. بدين صورت كه ابتدا اشتغال ساكن بر اساس رشد در نظر گرفته دوره زماني به صورت جداگانه برآورد مي
شده براي نرخ تكفل در هر ناحيه برآورد شده و سپس با استفاده از يك تابع توزيع محل شغل افراد مشخص 

  ورده شده است.شود كه در ادامه جزييات آن آمي

 برآورد اشتغال در محل سكونت با استفاده از رشد نرخ تكفل - 1- 4-1-2-3-4

(بر  1385تا  1375در اين روش، نرخ تكفل در هر ناحيه با استفاده از متوسط نرخ رشد تكفل در دوره زماني 
اساس اطالعات بدست آمده از سرشماري نفوس و مسكن) محاسبه شده است. روش كار به اين صورت است كه 

عد خانوار مشاهده شده در سال ابتدا مقادير نرخ رشد تكفل با استفاده از سرانه مالكيت خودرو و همچنين ب
بندي انجام شده بر حسب سرانه مالكيت خودرو و بعد خانوار دسته 1- 4جدول بندي شده است. در دسته 1387

يشينه، كمينه و ميانگين نرخ رشد نرخ تكفل نشان داده شده ، حدود ببه همراه تعداد نواحي درون هر دسته
  است.

   

                                                                                                                                                             
1 Destination Choice 
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 1389 مشهد شهر و نقل و حمل جامع مطالعات يساز بهنگام در تكفل نرخ رشد نرخ حدود گانه 9 يبنددسته: 1- 4جدول 

شماره 
 دسته

 خانوار بعد
سرانه مالكيت 

 خودرو

تعداد نواحي درون 
 اين دسته

نرخ رشد تكفل 
 بيشينه

نرخ رشد تكفل 
 كمينه

متوسط نرخ رشد 
 تكفل 

1  2/5 3/50 0/00 0/16 5 0/033 -0/074 -0/027 
2 2/5 3/50 0/16 0/24 33 -0/005 -0/071 -0/028 
3 2/5 3/50 0/24 0/58 49 0/039 -0/061 -0/022 
4 3/5 3/80 0/00 0/16 52 0/028 -0/065 -0/030 
5 3/5 3/80 0/16 0/24 50 -0/031 -0/018 -0/037 
6 3/5 3/80 0/24 0/58 13 0/039 -0/074 -0/016 
7 3/8 4/80 0/00 0/16 38 0/033 -0/073 -0/031 
8 3/8 4/80 0/16 0/24 9 0/032 -0/089 -0/023 
9 3/8 4/80 0/24 0/58 38 0/033 -0/073 -0/031 

 

سپس در هر دوره زماني با معلوم بودن مقادير سرانه مالكيت خودرو و بعد خانوار در هر ناحيه، نرخ رشد تكفل 
استخراج شده و با معلوم بودن نرخ تكفل در ابتداي دوره، نرخ تكفل در انتهاي دوره  1-4جدول در آن دوره از 

محدود شده است.  6و حداكثر  2محاسبه شده است. همچنين نرخ تكفل محاسبه شده در اين قسمت، با حداقل 
به است. در پس از محاسبه نرخ تكفل، اشتغال ساكن در هر ناحيه با معلوم بودن جمعيت آن ناحيه قابل محاس

اجتماعي در نواحي  - واقع در اين روش، متغيرهاي مالكيت خودرو و بعد خانوار، نشان دهنده وضعيت اقتصادي
  .]9[ترافيكي بوده و بسته به آن، نرخ رشد متفاوتي براي تكفل در نظر گرفته شده است 

  توزيع اشتغال ساكن به محل شغل - 2- 4-1-2-3-4

هاي موثر در انتخاب محل شغل يه، دسترسي به اطالعاتي كه ويژگيبه منظور تعيين تعداد افراد شاغل در هر ناح
هاي توسعه شهري و كاربري زمين در افق در افق طرح را در بر داشته باشد ضروري است. مشخص بودن برنامه

طرح يكي از موثرترين مجموعه اطالعات در تعيين سطح اشتغال در هر ناحيه است. در مطالعات جامع حمل و 
سازي در دسترس بوده و در تعيين سطح اشتغال هر ناحيه از )، اطالعات طرح جامع شهر1376مشهد (نقل شهر 

از بهنگام سازي مطالعات جامع حمل و نقل و  ]9[آن استفاده شده است. با توجه به اينكه در زمان تهيه گزارش 
هاي پيشنهادي در كاربريترافيك شهر مشهد، طرح جامع شهر مشهد در حال مطالعه بوده و اطالعات دقيق 

هاي موثر در نواحي مشخص نشده است، در بهنگام سازي مطالعات جامع حمل و نقل شهر مشهد از ساير ويژگي
  انتخاب محل شغل افراد مانند جمعيت، فاصله هوايي و زماني بين نواحي و غيره استفاده شده است.

غل در هر ناحيه، مبتني بر انتخاب است. در آن مدل به كارگرفته شده براي توزيع شاغالن ساكن به محل ش
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مطالعه از دو رويكرد براي تعيين توابع مطلوبيت به منظور تعيين محل شغل استفاده شده است. بدين صورت كه 
هاي موثر در انتخاب محل شغل افراد، وابسته به مبدا و مقصد (خانه و محل كار) و يا صرفا مقصد (محل ويژگي

ه شده و در نهايت نتايج رويكرد اول در برآورد متغير مورد نظر استفاده شده است. بر اين كار) در نظر گرفت
(مبدا) در شهر  اساس، تابع مطلوبيت انتخاب هر ناحيه به عنوان محل شغل (مقصد) از ناحيه محل سكونت

  .]9[هاي شغلي به صورت زير است مشهد براي سفر

  )22.0exp(963.20636.01ln821.102
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سطح اشتغال مشاهده شده در هر ناحيه در jEناحيه مقصد بوده و  jدهنده ناحيه مبدا و نشان iدر اين مدل 
با حمل و نقل شخصي و همگاني در اوج صبح  jبه  iنيز متوسط زمان سفر (دقيقه) از  ijGدوره قبل است. 

است كه نسبت به تقاضاي سفر اين دو شيوه حمل و نقلي وزن داده شده است. اين مدل با استفاده از سفرهاي 
سفر است، از ميان ساير  8100مقصد خانوار كه در بردارنده حدود  -اول با هدف شغلي در آمارگيري مبدا

  اليبره شدن پارامترهاي ثابت در آن با دقت قابل قبولي به دست آمده است.هاي ساخته شده و با كمدل
(مبدا) در شهر مشهد با استفاده از تابع مطلوبيت انتخاب ناحيه محل شغل (مقصد) از ناحيه محل سكونت 

زم احتمال انتخاب هر ناحيه مقصد براي شاغالن هر ناحيه مبدا در افق طرح به صورت زير محاسبه شده است. ال
فرض شده است كه مجموع اشتغال ساكن و در محل شغل مجموع نواحي ترافيكي  ]9[به ذكر است در گزارش 

  مساوي است.
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  شهر بوشهر در برآورد اشتغال - 2-4- 4-1
 1395برآورد شاغل در محل سكونت در سال  - 4-1-2-4-1

از نتايج سرشماري عمومي  1395سال ناحيه ترافيكي در  62به منظور برآورد تعداد شاغل در محل سكونت در 
تعداد شاغل ساكن در هر ناحيه را در  2-4جدول  تفاده شده است.شهر بوشهر اس 1395نفوس و مسكن سال 

  دهد.نشان مي 1395سال 
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 1395 سال در بوشهر يكيتراف هيناح 62 در ساكن شاغل تعداد برآورد: 2- 4جدول 

1395شاغل ساكن ناحيه ترافيكي1395شاغل ساكن ناحيه ترافيكي1395شاغل ساكن ترافيكي ناحيه
1 277 22 785 43 384 

2 581 23 1360 44 60 

3 130 24 2400 45 82 

4 52 25 1948 46 1545 

5 122 26 1297 47 458 

6 75 27 34 48 1309 

7 6 28 531 49 1221 

8 192 29 1259 50 127 

9 766 30 2231 51 553 

10 79 31 2248 52 2743 

11 174 32 1752 53 922 

12 268 33 0 54 3350 

13 105 34 1921 55 2112 

14 485 35 1230 56 1188 

15 60 36 1384 57 2110 

16 1 37 3214 58 216 

17 6 38 414 59 194 

18 2018 39 0 60 0 
19 672 40 4466 61 751 

20 1540 41 1677 62 23 

 60638 مجموع 1528 1999 42 21

 3-4شكل باشد. نفر مي 60638برابر با  1395در سال  بوشهربدين ترتيب تعداد كل شاغلين ساكن در شهر 
همچنين تراكم شاغلين در  دهد.را در نواحي مختلف در سال پايه نشان مي بوشهرپراكندگي شاغلين ساكن شهر 
  نشان داده شده است. 4-4شكل در  1395سطح نواحي ترافيكي در سال 
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  در نواحي ترافيكي در سال پايه بوشهر: پراكندگي شاغلين ساكن شهر 3-4شكل 
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  (نفر در كيلومتر مربع) 1395تراكم تعداد شاغلين در هر ناحيه در سال  :4-4شكل 
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  افق يهاسالبرآورد شاغل در محل سكونت در  -4-1-2-4-2
در مطالعات جامع  1415و  1405، 1400هاي افق شامل به منظور برآورد اشتغال در محل سكونت در سال

سازي مطالعات جامع حمل و اي مشابه روش استفاده شده در بهنگاماز شيوه بوشهرحمل و نقل و ترافيك شهر 
استفاده شده است. اين روش در مطالعات طرح  هاي قبليبخش) ارائه شده در 1389نقل و ترافيك شهر مشهد (

 جامع حمل و نقل شهر زنجان نيز استفاده شده است. شيوه ارائه شده در مطالعات شهر مشهد و زنجان بدين
با استفاده از روند بندي شده و ها ردهاجتماعي آن - هاي اقتصادينواحي ترافيكي بسته به ويژگيصورت است كه 

هر رده،  در) براي متغير نرخ تكفل 1395و  1390 ،1385هاي مشاهده شده از گذشته (در اين مطالعات سال
بندي و تعيين نرخ رشد نرخ . اين ردهوندشميهاي آن رده در نظر گرفته نرخ رشد نرخ تكفل منطبق با ويژگي

اجتماعي تا  -نرخ رشد نرخ تكفل در هر رده اقتصادي شود كهميتكفل، بر اساس اطالعات سال پايه بوده و فرض 
 افقنواحي ترافيكي تا برآورد شده براي هر يك از افق مطالعات ثابت باقي خواهد ماند. با توجه به جمعيت 

  شد. تكفل در هر يك از نواحي ترافيكي، تعداد شاغل ساكن در آن نيز تعيين خواهد، با تعيين نرخ مطالعات
سطح از متغيرهاي  بوشهراجتماعي، شهر  -هاي اقتصاديبندي نواحي ترافيكي به لحاظ شاخصبه منظور رده

برآورد رش درآمد و سرانه مالكيت خودرو استفاده شده است. مالكيت خودرو در سال پايه و افق مطالعات از گزا
دشواري تعيين دقت پايين و هر يك از نواحي ترافيكي به دست آمده است. با توجه به  در سرانه مالكيت خودرو

ها شده و در هر يك از آن بنديتقسيم بزرگ ناحيه 9به  بوشهر سطح نواحي ترافيكي، شهرسطح درآمد در 
هر بزرگ ناحيه، رده درآمدي متناظر را به خود متوسط درآمد هر فرد تعيين شده است و نواحي ترافيكي درون 

داراي بيشترين درآمد است. همچنين بر اساس متغير سطح  9كمترين درآمد و رده  1اند. رده اختصاص داده
تغيير  1415تا  1395هاي درآمد برآورد شده در گزارش فوق، جايگاه درآمدي هيچ يك از نواحي در طي سال

  رده درآمدي و نواحي ترافيكي درون هر رده نمايش داده شده است. 3- 4جدول نخواهد نمود. در 
شايان ذكر است كه در هر بخش از مطالعات به فراخور نياز و با توجه به اهداف آن بخش از مطالعات، نواحي 

بندي شوند. در اين بخش از مطالعات نيز با توجه به هدف اصلي كه برآورد تعداد ند به اقسام مختلف طبقهتوانمي
بزرگ ناحيه  9هاي اقتصادي و اجتماعي به با توجه به ويژگي بوشهرشاغلين بوده است نواحي ترافيكي شهر 

  اند.بندي شدهتقسيم
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  -EN- F 06كد مدرك: ۰۰ ويرايش

 يكيتراف ينواح يدرآمد يبندرده: 3- 4جدول 

 ترافيكي ناحيهدرآمدي رده
1 27 ،33 ،38 ،59 ،60  
2 1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،9 ،12 ،16  
3 55 ،56 ،57 ،58 ،61  
4 51 52 ،53 ،54 ،62  
5 41 ،42 ،43 ،44 ،45 ،46 ،47 ،48 ،49 ،50  
6 17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،28 
7 29 ،30 ،31 ،32 ،34 ،35 ،36 ،37  
8 39 ،40  
9 8 ،10 ،11 ،13 ،14 ،15 

ها و بعد خانوار در بر اساس سرانه مالكيت خودرو و رده درآمدي آن بوشهرنواحي ترافيكي شهر  4-4جدول در 
رده تقسيم شده و حدود نرخ رشد متغير نرخ تكفل براي هر رده بر اساس نرخ  9به  1395هر ناحيه در سال 

  رشد نرخ تكفل مشاهده شده در هر ناحيه ترافيكي در اين جدول نمايش داده شده است.

بر اساس اطالعات سال  يبنداست. همانطور كه گفته شد رده يضرور ريتوجه به نكات ز 4-4جدول در مورد 
در  يكيتراف يدر بعد خانوار، نواح رييبسته به تغ 1415و  1405 ،1400 يانجام شده و در هر دوره زمان 1395

دوره بعد  يبرا يمتفاوت يهارشد نرخقرار گرفته و  ياجتماع - ياقتصاد يبنداز نظر رده يمختلف يهاگاهيجا
 گرياست. به عبارت د 025/0 يمساو 1395كل شهر در سال  يخواهند داشت. متوسط نرخ رشد نرخ تكفل برا

 زانيم كاهشدهنده بوده و نشان افزايشنرخ در حال  نيكل شهر با ا يبه تعداد شاغالن برا تينسبت جمع
 تيجمع به ها نسبتبوده و اشتغال آن منفينرخ رشد  يدارا يكيافتر ينواح يروند در برخ نيااشتغال است. اما 

  است. افزايشدر حال 
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  -EN- F 06كد مدرك: ۰۰ ويرايش

 رده هر در تكفل رشد نرخ نرخ نييتع منظور به ياجتماع -ياقتصاد يبندرده: 4- 4جدول 

 -اقتصادي بنديرده
  اجتماعي

 در ترافيكي نواحي تعداد درآمد سطح خانوار بعد
 1395 سال در رده اين

95تا  90از سال  تكفل نرخنرخ رشد 
 حداكثر حداقل ميانگينبيشينه كمينهبيشينهكمينه

فاقد نرخ  نواحي
 - - -  4 - - - -1395 تكفل در سال

1 1/0 4/3 1 3 7 0,003 0,018- 0,282 
2 4/3  6/3 1 3 5 0,003 0,041- 0,010 
3 6/3 0/15 1 3 5 0,036- 0,080- 0,133 
4 1/0 4/3 4 6 6 0,014 0,001 0,188 
5 4/3  6/3 4 6 10 0,003 0,035- 0,027 
6 6/3 0/15 4 6 10 0,011 0,022- 0,091 
7 1/0 4/3 7 9 6 0,006 0,014- 0,023 
8 4/3  6/3 7 9 5 0,009 0,005- 0,031 
9 6/3 0/15 7 9 4 0,044 0,043 0,123 

هاي خاص در طي اند. اين نواحي داراي ويژگيناحيه از تحليل تعيين نرخ تكفل خارج شده 10نكته ديگر اينكه 
ناحيه به دليل عدم  4از اين تعداد  اده براي ساير نواحي را ندارد.ها قابليت استفهاي مختلف بوده و رفتار آنسال

  اند.وجود جمعيت ساكن، داراي نرخ تكفل صفر بوده

تا  1395از سال  يكيتراف هيشاغل ساكن در هر ناح جهينرخ تكفل و در نت نييروند تع ،يبندپس از انجام رده
از  يكيبا توجه به سطح درآمد و بعد خانوار در  يكيتراف هيصورت است كه ابتدا هر ناح نيبد 1415سال 
سال مشخص در هر  هيآن، نرخ رشد نرخ تكفل آن ناح يو بر مبنا رنديگيقرار م ياجتماع - ياقتصاد يهارده
در محل سكونت در هر سال قابل  نيشاغل عدادت ه،يهر ناح تيداشتن جمع اريو با در اخت بيترت ني. بدشوديم

 ه،يآن ناح يدر افق طرح و با فرض ثابت بودن سطح درآمد هيبعد خانوار در هر ناح رييمحاسبه خواهد بود. با تغ
در هر سال در دسترس  ياز نواح كيهر  ديو به موجب آن نرخ رشد نرخ تكفل جد ياجتماع -يرده اقتصاد
  خواهد بود.

دهد. همانطور كه ختلف نشان ميرا در افق م بوشهرميانگين نرخ تكفل و تعداد شاغل ساكن در شهر  5-4جدول 
  شود در اين حالت روند تغييرات نرخ تكفل در افق مختلف نزولي است.مشاهده مي



 

  بوشهر شهر طرح جامع حمل و نقل و ترافيك
اعتبارسنجي مدل اشتغال در سال پايه و تعميم اشتغال به ساخت، پرداخت و 

 هاي افق طرحسال
 

 40667/37  :قراردادشماره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT بوشهرشهرداري  كارفرما:

  مشاور: 
 مهندسين مشاور مترا

 30/01/1400 :بازنگري آخرين تاريخ نوع پروژه-كد پروژه فاز واحد تخصصي نوع مدرك شماره مدرك ويرايش

0A 3011 REP TR P1 T-BOHR : 29 صفحه of 38 

 

  -EN- F 06كد مدرك: ۰۰ ويرايش

 با استفاده از روش نرخ رشد نرخ تكفل بوشهر شهر در 1415 تا 1400 سال از ساكن شاغل و تكفل نرخ راتييتغ: 5- 4جدول 

 1415 1405 1400 سال
 4,20 4,01 3,86 تكفل نرخ
 63946 66145 65295 ساكن شاغل

ه شده است. هاي مختلف ارائدر سال شاغل ساكن در هر يك از نواحي ترافيكينرخ تكفل و تعداد  6- 4جدول در 
مختلف در شهر  افقدر (نفر در كيلومتر مربع) آن  تراكمنيز تعداد شاغل ساكن و  10-4شكل تا  5-4شكل در 

  .نمايش داده شده است بوشهر
 بوشهر شهر يكيتراف هيناح 122 در 1410 -1400 ساكن شاغل و تكفل نرخ راتييغت: 6- 4جدول 

  شاغل در محل سكونت  نرخ تكفل  ناحيه
1400 1405 1410 1400 1405 1415 

1 2,97 3,02 3,11 221 177 56 

2 3,41 3,46 3,57 536 494 421 

3 3,46 3,51 3,62 102 79 48 

4 3,60 3,66 3,77 52 52 50 

5 3,41 2,84 1,97 148 178 258 

6 3,66 3,72 3,83 50 34 15 

7 3,38 3,43 3,54 5 4 2 
8 3,44 4,27 6,57 171 141 92 

9 3,47 3,52 3,63 741 716 669 

10 2,88 2,97 3,15 86 86 81 

11 7,22 7,22 7,22 174 174 174 

12 3,13 2,61 1,81 326 392 566 

13 6,17 6,17 6,17 105 105 105 

14 3,50 3,61 3,83 477 464 437 

15 3,20 3,29 3,50 63 62 58 

16 0,00 0,00 0,00 0 0 0 
17 8,19 8,19 8,19 6 7 7 
18 3,83 3,94 4,19 2257 2555 2406 

19 4,12 4,25 4,51 586 515 398 

20 3,88 4,05 4,43 1585 1613 1550 



 

  بوشهر شهر طرح جامع حمل و نقل و ترافيك
اعتبارسنجي مدل اشتغال در سال پايه و تعميم اشتغال به ساخت، پرداخت و 

 هاي افق طرحسال
 

 40667/37  :قراردادشماره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT بوشهرشهرداري  كارفرما:

  مشاور: 
 مهندسين مشاور مترا

 30/01/1400 :بازنگري آخرين تاريخ نوع پروژه-كد پروژه فاز واحد تخصصي نوع مدرك شماره مدرك ويرايش

0A 3011 REP TR P1 T-BOHR : 30 صفحه of 38 

 

  -EN- F 06كد مدرك: ۰۰ ويرايش

  شاغل در محل سكونت  نرخ تكفل  ناحيه
1400 1405 1410 1400 1405 1415 

21 3,52 3,68 4,03 2186 2483 2318 

22 3,43 3,59 3,92 803 775 710 

23 3,95 4,07 4,32 1320 1293 1223 

24 3,69 3,80 4,04 2717 2843 2678 

25 3,45 3,56 3,78 2061 2194 2186 

26 3,42 3,54 3,75 1292 1257 1184 

27 4,39 3,65 2,53 40 49 70 

28 3,68 3,79 4,03 526 511 482 

29 4,16 4,29 4,55 1231 1205 1140 

30 3,80 3,92 4,16 2489 2689 2533 

31 3,68 3,79 4,02 2467 2784 2652 

32 3,63 3,74 3,98 1824 1891 1853 

33 0,00 0,00 0,00 0 0 0 
34 3,56 3,67 3,90 2065 2216 2231 

35 3,77 3,88 4,12 1170 1113 1007 

36 3,90 4,02 4,26 1380 1367 1299 

37 3,61 3,78 4,13 4141 4059 3711 

38 3,62 3,67 3,79 420 416 404 

39 0,00 0,00 0,00 0 0 0 
40 3,78 4,69 7,21 3896 3141 2042 

41 3,83 3,95 4,19 1774 1889 1898 

42 4,30 4,43 4,70 1642 1749 1753 

43 4,16 5,16 7,93 330 266 173 

44 4,01 4,97 7,65 52 42 27 

45 3,86 4,04 4,42 79 75 69 

46 4,04 4,23 4,62 1589 1617 1536 

47 4,60 4,74 5,03 442 430 405 

48 3,97 4,09 4,34 1302 1275 1206 

49 3,81 3,92 4,17 1119 1045 920 



 

  بوشهر شهر طرح جامع حمل و نقل و ترافيك
اعتبارسنجي مدل اشتغال در سال پايه و تعميم اشتغال به ساخت، پرداخت و 

 هاي افق طرحسال
 

 40667/37  :قراردادشماره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT بوشهرشهرداري  كارفرما:

  مشاور: 
 مهندسين مشاور مترا

 30/01/1400 :بازنگري آخرين تاريخ نوع پروژه-كد پروژه فاز واحد تخصصي نوع مدرك شماره مدرك ويرايش

0A 3011 REP TR P1 T-BOHR : 31 صفحه of 38 

 

  -EN- F 06كد مدرك: ۰۰ ويرايش

  شاغل در محل سكونت  نرخ تكفل  ناحيه
1400 1405 1410 1400 1405 1415 

50 4,66 5,78 8,89 114 92 60 

51 5,61 6,95 10,70 476 384 249 

52 4,34 4,47 4,75 3850 3736 3519 

53 4,41 4,61 4,91 920 886 832 

54 4,58 5,69 8,74 3944 3180 2067 

55 3,09 2,57 1,78 2698 3850 6644 

56 3,80 3,86 3,97 1351 1397 1365 

57 3,80 3,86 3,98 2685 2861 2776 

58 3,51 3,57 3,68 225 224 217 

59 9,27 7,72 5,35 233 279 403 

60 0,00 0,00 0,00 0 0 0 
61 3,66 3,72 3,83 740 729 707 

62 3,51 3,62 3,84 13 7 2 
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  -EN- F 06كد مدرك: ۰۰ ويرايش

 
  1400ناحيه ترافيكي در سال  62: تعداد شاغل ساكن در 5-4شكل 
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  -EN- F 06كد مدرك: ۰۰ ويرايش

 

 
  1405 سال در يكيتراف هيناح 62 در ساكن شاغل تعداد: 6-4شكل 
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  1415 سال در يكيتراف هيناح 62 در ساكن شاغل تعداد: 7-4شكل 
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  -EN- F 06كد مدرك: ۰۰ ويرايش

 
  (نفر در كيلومتر مربع) 1400تراكم تعداد شاغلين در هر ناحيه در سال : 8-4شكل 
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  -EN- F 06كد مدرك: ۰۰ ويرايش

 
  (نفر در كيلومتر مربع) 1405تراكم تعداد شاغلين در هر ناحيه در سال : 9-4شكل 



 

  بوشهر شهر طرح جامع حمل و نقل و ترافيك
اعتبارسنجي مدل اشتغال در سال پايه و تعميم اشتغال به ساخت، پرداخت و 

 هاي افق طرحسال
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  -EN- F 06كد مدرك: ۰۰ ويرايش

 
  (نفر در كيلومتر مربع) 1415تراكم تعداد شاغلين در هر ناحيه در سال : 10-4شكل 



 

  بوشهر شهر طرح جامع حمل و نقل و ترافيك
اعتبارسنجي مدل اشتغال در سال پايه و تعميم اشتغال به ساخت، پرداخت و 

 هاي افق طرحسال
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 -EN- F 06كد مدرك: ۰۰ ويرايش
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