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 چکیده

، در رانیخاب نوع فعالیت فرد د گتوانند به طور مستتیقیی  ا ریرمستتیقیی بر ای که در خانواده دارند، میافراد با توجه به نوع نقش و وظیفه

گر، توجه های  کد های اخیر ا ن شیوه اثرگذاری اعضای خانوار بر روی انیخابانیخاب نوع فعالیت و الگوی سفرش تاثیرگذار باشند. در سال

 ا بوور خاص بر والد ن و ابستیاری ا  مقققین را به خود معوو  داشتیه استت. بی تیر ا ن موالعار برروی تات ی ار سرخرست خانوار      

ای لوجیت چندج له مدل، در ا ن مقاله برخی نیز به صتتورر خاص برروی ستتفرها ی ا  نوع خاص مفر ستتفرهای ه راهید تاکید داشتتیند

 ددضای خانوار، تقت تاثیر با  کد گر و در صاع انیخابیعضای خانوار در نظر گرفیه شد که در آن الگوی فعالیت رو انه اشیراکی برای ت ام ا

، «اجباری»گیرد. ا ن مدل که بر اساس الگوی فعالیت سه گانه ستاخت مولوبیت گروهی که وادد آن خانوار باشتد، مورد بررستی ررار می   

های ناشتتی ا  الگوی خردا د که در آن ت امی ترکیبکند، به بررستتی نوعی ا  ستتاخیار انیخاب میع ر می« ر خانهماندن د» و «ریراجباری»

لف های مخیشوند. تابع مولوبیت هر گز نه شامر م خاهسا ی میهای مقی ر خانوار، مدلهای اعضای خانوار تقت عنوان گز نهفعالیت

ری، داصر خرس گتققیق ن استیفاده شده در ا  اطالعاردهد. مخیلف را مورد بررستی ررار می شتود که تعامر افراد  فردی و گروهی می

-4ا  دبسیان،  شیکودک خ-3 دار،خانه-2 آ اد،شغر -1: یاهدسیه در فرادا آن در که بودهشهر م هد  یصتورر گرفیه ا  خانوارها  یها

و در رالب  یفرد مخیلف یهابا م تتخاتته افراد ن ارفیار  یچگونگدان تت،و، ررار گرفیند. -7 و کاریببزرگستتال -6 آمو ،دانش-5کارمند، 

مدل،  یم تاهدار داصر ا  خروج  یاً نها. گرفت ررار یستا  مدل مورد شتان رو انه الگوی فعالیت انیخاب در ،مخیلف نفره دو یهاترکیب

با در نظر گرفین  .هددیم ن ان فردی مخیلف یهابیو در ترک یاشتیراک  الگوی فعالیت انیخاب در راو کودک  دارشتگر  فرد خانه  ریتاث

 اتخاذ کرد. در سوح کالن ، آن هیونقرر زی د ردر راسیای برنامهتری تا ی ار دریقتوان تعامالر ا  ن دست، می

روزانهفعالیت  یالگو خانوار، درون تعامالت خانوار، یاشتراک یالگوها ،یاشتراک یسفرها :کلیدی هایواژه
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 مقدمه .1

ازی نی که اندداشییته دیتاک بر این امر ریاخ مطالعاتبسیییاری از 

عضای خانوار و همچنین ا مشارکت یسازمدل در حیطهاسیاسی  

از  .دارد وجود ،ت بین اعضیییای خانوارتعامال گرفتن نظر در

نگیاه بیه خیانوار به عنوان ی      در مطیالعیات اخیر،   دیگر طرف

 درواقع از پیدا کرده است. نیز واحد تصیمیمگیر، اهمیت زیادی 

افراد درون خییانوار معمو ت تصیییمیمییات مربو  بییه  آنجییا کییه

 و رندیگها را به تنهایی و در انزوا نمیدر فعالیت 2شییانهمکاری

میتقس لیبد  هاتیفعال در افراد مشارکت همربو  ب یهاتصمیم

 ،هاتیافراد خانوار در فعال یاحتمال مشیییارکت و وظایف یبند

مشییارکت در فعالیت، 1یزندگ گذرانمربو  به  یهاتیمسییئول

، اعضییای خانوار 4، و سییوار/پیاده کردن0یاریاخت یاشییتراک یها

 نیا تیاهم ،احتما ت وابسیته به دیگر اعضای خانوار خواهد بود 

 تردرست هرچه ینیببرای پیش .شودیم مشخص شتریب موضوع

 یااعضیی نیب تعامالتبایسییتی  افراد، سییفر-تیفعال یالگوها

سییفر -تیفعال یها، ویژگییاز طرف .شییود گرفته نظر در خانوار

ی تا حد زیاد  یستماتیس طور به ی،اشتراک یهاتیفعال درافراد 

متفاوت  یانفراد یهیا تیی فعیال  در مشیییارکیت نسیییبیت بیه   

 [Srinivasan & Bhat, 2005]  [Becker,1965],اسییت

[Junyi Zhang, Timmermans, & Borgers, 2002]. 

 اطالعات در دست داشتن با است ادرق 7مبنا تیفعال یسیاز مدل

افراد  تیو فعال سفر رفتار از یبهتر درک افراد، از یشیتر یب هیاول

 یو بررس تیحساس لیو خانوارها به دسیت آورده و امکان تحل 

 سییتمیسیی لگریو تحل زیربرنامه اریرا در اخت یتیریمد یراهبردها

 هیپا و اساس افراد یرفتار تیواقع چنانچه. دهد قرار نقلوحمل

 لیتحل به توانندیم بهتر زانیربرنامه رد،یبگ قرار هایزیربرنامه

 مطالعات مثال یبرا .بپردازند موثر یراهکارها ارائه و سییتمیسیی

 یاریاخت یهاتیفعال در مشارکت یکل طور به که دهدیم نشیان 

شییامل  ،یانفراد یهاتیفعال در مشییارکت به نسییبت یاشییتراک

 Miller, Roorda]هستند یتریطو ن زمان مدتمسیافت و  

& Carrasco, 2005].  

امروزه با توجه به آن که بسیییاری از شییهرهای بزر   از طرفی 

واجه م  یکشییور با مشییکالتی در زمینه مدیریت تقاضییای تراف

 بینی تاثیراتتر برای پیشروشیییی مطمئن هسیییتند، ضیییرورت

رصافی و [شودبیش از پیش حس می ونقلیهای حملسییاسیت  

 .]2091 ،لطیفی

 یاشییتراک حالت به خانوار در سییفر چنانچه ،موارد عالوه بر این

ه ینقل لایوس توسط سفر است ممکن اعضا کثرت لیدل به باشد،

صورت بگیرد. بنابراین نوع وسیله نقلیه خانوار،  0ون مثل یبزرگ

 تداش خواهد زین سفر رخداد یچگونگ در یاکنندهنقش تعیین

[Studies & Timmermans, 2006]. 

 نیدر ا یتاکنون مطالعات اندک ،مسئله نیا زیاد تیبرخالف اهم

( صورت گرفته رانیتوسعه )از جمله ا در جوامع درحال حیطه و

 عمدتات کانون زینایران  درگرفته مطالعات صورت انیاسیت. در م 

والدین  5نوع خاصیی از سفرها مثل سفر همراهی  یتوجه بر رو

 , Rahmati & Samimi]بوده بیا فرزنیدان به/از مدرسیییه  

2016] ,[Arman, Kalantari, & Mohammadian, 

n.d.]  برای مثال فقطافراد خاصی از خانوار ) رفتارو یا بر روی 

 ,Lim]بوده است (سیرپرست خانوار یا افراد شالل در خانوار 

2015]. 

مربو  به  هایداده یریکارگبا به قصییید دارد رو شیپ مطیالعه 

با ( و یزنجیره سیییفر افراد در خیانوار )در طول یی  روز کار  

مطالعات  هاییکاسییت ، 2الگوی فعالیت روزانه افراد اسییتخرا 

 عوامل مؤثر بر انتخاب یسازبه مدلکرده و نهایتات رفع  گذشته را

دیگر ی انتخاب فعالیت یتحت تاثیر الگوالگوهیای فعیالیت افراد   

در واقع رویکرد اصلی این مطالعه نگاه  بپردازد. اعضیای خانوار 

مدل  زمنظور ا نیبد است.ویژه به خانوار و اعضای مختلف آن 

 اسییتفاده قیپاسییخ به سییؤا ت تحق یراب 9ایلوجیت چند جمله

 :شودیدنبال م یپژوهش دو هدف اصل نیشده است. در ا
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 بر انتخاب یاجتماع-یتأثیر عوامل اقتصییاد یبررسیی .2

 در قالب در حالت انفرادی و افرادروزانه نوع الگوی فعالیت 

 .فردی عناوین مختلف

ضای اع دونفرههای تاثیرپذیری ترکیبنحوه  یبررسی  .1

در انتخاب  های مختلف( از یکدیگرمختلف خانوار)در قالب

با در نظر گرفتن زنجیره سییفر افراد در الگوی فعالیت روزانه 

وهای فعالیت بر مبنای الگهای طول روز بیا اسیییتفاده از داده 

 .]Bradley & Vovsha, 2005[روزانه اعضای خانوار

 ادبیات پژوهش .2

رفتار خانوار به عنوان ی   یبر رو یمطالعات ریاخ انیی در سیییال

واحید تصیییمیمگیر و چگونگی اثرپیذیری اعضیییای خانوار از   

 ماتشیییان، تحت شیییرایط و عوامل مختلفیکدیگر در تصیییمی

در ادامه سییعی براین اسییت تا چندی از  صییورت گرفته اسییت.

 بررسی قرار موردمختلف گرفته در کشورهای مطالعات صورت

 بگیرد.

کاری  رهای لیدر زمینه فعالیت 2907که بکر در سال ای مطالعه

هییای بعییدی در زمینییه ای بییه روی پژوهشانجییام داد، دریچییه

تخصییییص زمیان در خانوار بود. بکر در این تحقیق، خانوار را  

همانند ی  فرد در نظر گرفت. این رویکرد، مطلوبیت خانوار را 

و بودجه  12ی، زمان اشیییتراک22، کا های خانوار21از زمان یتیابع 

گیرد. چارچوب مدل بکر به دلیل رد تعامالت در نظر می 02مالی

درون خیانوار مورد انتقیاد قرار گرفت. به همین دلیل برای حل   

 .[Becker, 1965]های دیگر توسعه پیداکردنداین ایراد، مدل

با مطالعه بر روی خانوارهای  1117سرینیواسان و بات در سال 

 ، تعامالت خانوار را که درآمریکا یفرانسیسکوخلیج سان

و  مادر)خانوارهای شامل پدر،  42ای فعالخانوارهای هسته

ه خار  از خانگذران زندگی )چه های فرزندان(، بر تولید فعالیت

، تاثیرگذار هستند، مورد بررسی قراردادند. در (داخل خانهچه و 

این مطالعه پژوهشگران با استفاده از مدل رگرسیون بظاهر لیر 

نشان دادند که نقش جنسیت  ،02و لوجیت ترکیبی 72مرتبط

های اعضای خانوار در تعیین میزان سهم افراد در فعالیت

نگهداری داخل خانه و نیز نقش دسترسی افراد به خودرو در 

های اشتراکی خار  از خانه، ها در فعالیتتعیین میزان سهم آن

 .[Srinivasan & Bhat, 2005]چشمگیر است

-و در هلند 1117ی  مطالعه در سال  ژانگ و همکارانش در طی

هایی که مدل بکر در روتردام جنوبی، در صدد رفع محدودیت

راستای عدم در نظرگرفتن تعامالت درون خانوار داشت، 

برآمدند. در این مطالعه از مدل تابع مطلوبت گروهی استفاده شد. 

نتایج این تحقیق نشان داد که با در نظرگرفتن اثر زمان سفر، 

است. عالوه براین، مدل بطور چشمگیری افزایش یافتهصحت 

است که تقریبات در نیمی از شدهسی، نشان دادهدر نمونه مورد برر

بیشترین اثر را در تخصیص زمان دارد و خانوارها، پدر خانواده 

را در بیشترین تاثیر  در ی  پنجم خانوارها، مادر خانواده

مشخص شد که در باقی خانوارها همچنین دارد. تخصیص زمان 

یکسان  در تخصیص زمان به طورنقش افراد خانوار 

 ,J Zhang] ,[Junyi Zhang et al., 2002]است

Timmermans, & Borgers, 2005]. 

در تورنتوی کانادا  1110و  1117های میلر و همکارانش در سال

زنجیره سفر بود،  2010خانوار که نهایتات شامل  4149بررسی  با

لی سازی به بررسی مطلوبیت کبا استفاده از ی  تکنی  شبیه

افراد در سفرهای اشتراکی خانوار،  25خانوار، سوار و پیاده کردن

به عضوی از خانوار زمانی که  22اختصاص وسیله نقلیه شخصی

، آن وسیله باشد ی  فرد خواهان استفاده از بیشتر از

 .[Miller et al., 2005]پرداختند

 519و در کشور هلند، با بررسی  1115مت و تیمرمانس در سال 

ای، اثرات فرم شهری خانوار، با بکارگیری مدل لوجیت چندجمله

و مسافت رفت و آمد افراد شالل را بر محل کار افراد در 

خانوارهای دارای دوشالل، بررسی کردند و نهایتات دریافتند که 

بی بر تعامالت درون خانوار فرم شهری در محل کار، به طور نس

گذار است و این در حالی است که فاصله رفت و آمد هیچ تاثیر
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 Studies]نشان نداد از خود در این موضوع را تاثیر قابل توجهی

& Timmermans, 2006]. 

و در خلیج سان  1120که در سال مطالعه گوپتا و ووشا در 

های کاری و لیرکاری فرانسیسکوی آمریکا انجام شد، زنجیره

مورد بررسی قرار گرفتند. مدل مورد استفاده در این مطالعه، مدل 

بود که طی آن نهایتات محققان این  92مرکب انتخاب گسسته

پژوهش دریافتند که افراد شالل در خانوار بیشتر تمایل دارند تا 

های کاری خود را طوری تنظیم کنند تا زمان بیشتری برای زنجیره

 Gupta]های لیرکاری هماهنگ با دیگر اعضا باقی بماندزنجیره

& Vovsha, 2013]. 

بر روی خانوارهای  1127مولی در سییال ای که هو و در مطالعه

شییهر سیییدنی اسییترالیا انجام دادند، نحوه تاثیر سییفر اشییتراکی  

 اجتماعی، هایخیانوار بر انتخاب مد سیییفر، تحت محدودیت 

های اشیییتراکی نقش دارند، زمانی، مکانی و منابع، که در زنجیره

 11ایبررسی شد. در این پژوهش که در آن از مدل لوجیت آشیانه

یبی، مورد معرفی شییده توسییط گل تفاده شیید، الگوهای سییفراسیی

نهایتات طی این پژوهش به این نتیجه رسیدند  .استفاده قرار گرفت

تی با کمتر کردن که تمایل خانوارها در سییفرهای اشییتراکی، ح 

نقل همگانی، به سمت انتخاب وسیله نقلیه وکرایه وسیایل حمل 

 ,Ho & Mulley]باشدشیخصیی به عنوان مد سیفرشیان می    

2015]. 

و بر روی  1120ای که در سییال رحمتی و صییمیمی طی مطالعه

م دادند، با بررسییی سییفرهای آمریکا انجا ارهای شیییکاگویخانو

از مدل  اسییتفادههمراهی)به/از( مدرسییه والدین و فرزندان، و با 

د نای، به این نتیجه رسیدجیت آشییانه ای و لولوجیت چندجمله

 ی،انفراد رویکردکه در نظرگرفتن رویکرد گروهی، نسیییبت به 

 بینی شیده نشان میدهد. کاهش را در سیفرهای پیش  %11حدود 

در مراقبت از فرزندان قابل توجه  را همچنین نقش میادر خانوار 

 .[Yalda, Rahmati; Amir, 2016]یافتند

بییا  و 1120خود کییه در سییییال در مطییالعییه  کیم و پرنییت

 12در سییینسیییناتیفرد  0711 سییفر که توسییط 10511بررسییی

بسته به هدف  -2به نتایج زیر رسیدند: انجام شیده بود،   آمریکا

های خود با یکدیگر در سییفر، اعضییای خانوار در تصییمیمگیری

ای نظر گرفتن اعض خود را با در رتعامل هستند و تصمیمات سف

باعث افزایش تعداد های اشییتراکی فعالیت -1 گیرند.خانوار می

اعضییای خانوار، رفتارهای یکسییانی در  -0شییوند. سییفرها می

مدرسیییه از های مربو  به سیییفرهای مربو  به خرید و فعالیت

 .[Kim & Parent, 2016] دهندخود نشان می

 یکساندهد ینشیان م  1122در سیال   جی و همکارانش مطالعه

 تیخانه با محدود یکارهاوظیایف مربو  به  بیا   ر رابطیه کیه د 

سفر  یابر یکمتر لیتما ،روبرو هستند یشیتر یب مکانی و زمانی

 شیکه با افزایدر حیال  .دارنید  وسییییلیه نقلییه شیییخصیییی   بیا  

زنان  ژهی، به ورفت و آمد، سیییرپرسیییتان خانوار یهاتیمحدود

مربو  به  هایسیییفر زاین نیتیأم  یبراخیانوار،   سیییرپرسیییت

تمایل به اسیییتفاده از وسییییله نقلیه  ،خانوارداخل  یهاتیفعال

 ،التیتحصیی سیین افراد، همچنین دریافتند که د.دارن شییخصییی

ر د ییبسیییزا ریتأث جود در خانوارموو دوچرخه  لیتعیداد اتومب 

 .[Ji et al., 2018 ]ددار شیوه سفر افرادانتخاب 

و  ، آرمان(DAP)در رابطیه بیا الگوهیای فعیالییت روزانه افراد     

ند. در این در ایران، بر روی زنان انجام داد ایمطالعه همکیاران، 

در ) عوامل مختلف چگونگی تاثیرمطالعه سیییعی بر آن بوده تا 

زنان و بر روی  (رانیجامعه مسیییلمان مردسیییا ر مانند ا  یی 

ده و عوامل رشییان، بررسییی شیی سییف تیفعال یسییاختار الگوها

 Arman, Khademi and ] کننده نیز شناسایی شوندمحدود

de Lapparent, 2018]. 

ا در آنه که ایبازنشسته یخانوارها العهمط با ی و همکاران نیز 

 با، متوجه شییدند که کننددریافت میکدام از زوجین حقوق  هر

 یاشتراک هایدر فعالیت مشارکتمیزان  بازنشیسیت شدن افراد،  

ور ها، به طاین فعالیت مدت زمانو نیز  انه،مختلف خیار  از خ 

 .[Lai et al., 2019]یابدمی شیافزاقابل توجهی 

دهد که اکثر مطالعات در مطالعات گذشییته نشییان می  یبررسیی

 (، کانادا، هلند و اسییترالیا)نظیر آمریکاافتهیتوسییعه یکشییورها
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ای با در نظرگیری انجام شیییده اسیییت و از طرفی کمتر مطالعه

ر د منظور بررسی تعامالت این اعضاتمامی اعضای خانوار و به 

انجام شیییده های دونفره ترکیب نیز های مختلف فردی وقیالب 

 نحوهعوامل مؤثر بر  یپژوهش حاضییر بررسیی  یاسییت. نوآور

بر و نیز های مختلف فردی ر در قالبعملکرد اعضیییای خیانوا 

جامعه   یشیییان در چگونگی انتخیاب الگوی فعیالیت روزانه  

رویکرد اصلی  عالوه بر این، است. (رانی)کشور ا سیعه تودرحال

تحلیل و بررسییی چگونگی عملکرد اعضییای    ،در این پژوهش

 های با بیش ازرکیبت و در های مختلفلف خانوار در قالبمخت

های مختلف به طوریکه تعامالت افراد در قالب .ی  نفر اسییت

قرار  مدلسیییازیمطالعه و هیای دونفره مورد  ترکییب فردی، در 

 گرفته است.

 روش تحقیق .3

ای به چندجمله تیلوج مدل شناسیبه روش ابتدا بخش نیدر ا

ای به طور جملهکلی و در ادامه به مدل لوجیت چندصورت 

است، پرداخته که در این تحقیق از آن استفاده شده خاص

ور به طپژوهش  برای تفهیم هرچه بهتر نیز، روند کلی شود.می

 .استنشان داده شده 2 شکل در  یشمات

 ای به طور کلیمدل لوجیت چندجمله 3-1

 یبر اسییاس تئور یاجمله چند تیلوج گسییسییته انتخاب مدل

 گسییسییته  انتخاب یهامدل جملهبوده و از  یبت تصییادفومطل

 تیمطلوب یتئور در. اسیییت ونقلحمیل  نیه یزم در پرکیاربرد 

که با  هاسییتنهیگز از یامجموعه انیم از فردانتخاب  ،یتصییادف

 یریغمت واقع در که ،فرد تیتابع مطلوب یتوجه به حداکثرسییاز

 د،دهها را برای فرد نشان میاست و میزان جذابیت گزینه 10نهان

 یداراای نهیکیه چنانچه هر گز  یمعن نیا بیه  .شیییودیم انجیام 

باشییید، آن گزینه تنها در صیییورتی  miUمشیییخص  تیمطلوب

 :باشد برقرار آن یبرا (2شماره ) رابطه که شودانتخاب می

(2) mnMnUU nimi  ,,...,2,1
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 روند کلی پژوهش. 1شکل 

در این مدل با اسیییتفاده از خصیییوصییییات تاثیرگذار بر میزان  

 از جمله یمختلف یهاها که شییامل مشییخصییه  مطلوبیت گزینه

 انتخابی نهیو گز طیمح ر،یگمیبه تصییم مربو  یهامشییخصییه 

 فرم بصورت و تمعم iفرد  یبرا m نهیگز تیتابع مطلوب ،اسیت 

 :شودیم فیتعر (1رابطه شماره ) یخط

(1) 
mimmi

mimimi

XV

VU









 
 مالاحت عبتا نوع خطا، عیتوز نوع به توجه با که صییورت نیبد

مدل یخطا جزء عبارت نیا تر،یکل طور به. شودیم مشیخص 

. کندیم زیمتما گریکدی از را هاآن که است گسسته انتخاب یها

 که اسییتشییده فرض یاچندجمله تیلوج انتخاب یهامدلدر 

 و در شیده  عیتوز مسیتقل  و کسیان ی بصیورت  خطا جزء عیتوز

و 15مکان یپارامترها که باشییید گییامبل عیتوز نوع از ،واقع

آن به ترتیب برابر با صییفر و ی  اسییت. توزیع گامبل  12مقیاس
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ی  نوع تخمین از توزیع نرمال اسیت که باعث ایجاد فرم بسته 

. شودیم یاچندجمله تیلوج مدل انتخاب احتمال تابع یبرا یا

 نیشتریب که شد خواهد انتخاب یانهیگز نصیورت یا در نیبنابرا

 داشیییته باشییید. رابطه هانهیگز ریسیییا به نسیییبت را تیمطلوب

 :(0)شماره

(0) mnMnallforUU ninmi  ,,...,2,1max 

(، رابطه شماره 0با استفاده از تعریف مطلوبیت در رابطه شماره )

 :  شود( تعریف می4)

(4) 
mimininmim UX   ][max 

، فرض IID( و توزیع گامبل4که نهایتات با ترکیب رابطه شماره )

 یبرا (7شییماره )تحت رابطه  یافرم بسییته، miشییده برای 

 :[Train, 2009]شودیمحاصل mi یتجمع عیتوز

(7) 




j nj

mi
miP





exp

exp

 
 ساختار مورد استفاده در مدل مطلوبیت 3-2

شیییود که در آن در این بخش بیه بررسیییی میدلی پرداخته می  

مورد مدلسییازی قرار اطالعات آماده شییده در قسییمت قبل را  

دهد، بطوریکه در آن الگوی فعالیت روزانه انتخابی اعضییای می

خانوار را در کنار یکدیگر و در قالب واحد تصییمیمگیر خانوار، 

 کند.میمدل 

از آنجایی که تعداد اعضیییا در هر خانوار متفاوت اسیییت، و از 

( لحاظ DAPطرفی برای هر فرد سه نوع الگوی فعالیت روزانه)

هیای محتمل انتخاب برای تمامی  اسیییت، تعیداد گزینیه  شیییده

بدین خواهد بود. گزینه  000ا سیییقف پنج نفر، خیانوارهیای ت  

ل های انتخابی به این شکگزینه برای خانوارهای مختلف ترتیب

 : خواهد بود

 0خانوار ت  نفره:  

 0*0خانوار دو نفره:   

.... 

 0*0*0*0*0خانوار پنج نفره:  

 000=140+22+15+9+0ها:    مجموع گزینه

ها نیاز اسییت تا ی  تابع جایی که برای هر کدام ازین گزینهاز آن

مطلوبیت منحصیربفرد نوشته شود، بنابراین با بیشتر شدن تعداد  

افزایش ییافته، در نتیجه   نیز هیا اعضیییای خیانوار تعیداد گزینیه   

تر خواهد شیید. از طرفی از آنجایی که تعداد مدلسییازی پیچیده

خانوارهای با تعداد بیشتر از پنج عضو)شش نفره به با (، درصد 

شییدند، در را شییامل میخانوارها درصیید( از  7/5کمی)حدود 

خانوارهای با تعداد اعضیییای بیش از پنج نفر، تنها پنج نفر اول 

 مطلوبیتاعضای خانوار در مدلسازی لحاظ شدند. درواقع توابع 

در این مدل، برای اعضییای خانوار تا سییقف پنج نفر، نوشییته   

ند. تابع مطولبیت مورد اسییتفاده مدلسازی از رابطه شماره اهشید 

 آید:( بدست می0)

(0)  
 






H

h

H

hh

ii

H

h

piii
hphphhhhh

WVU
1 1

)(

1

,....,

1 12

21211
 

در سیییاختار تابع مطلوبیت،   i=1,2,3در این رابطیه انیدیس   

 ی. تماماسییت گانهسییه نمایانگر هر ی  از این الگوهای فعالیت

 یگذارشییمارهبعد خانوار(  با )برابر H یال 2از  نیز افراد خانوار

مشخص  hشیماره منحصربفرد دارد که با    یهر فرد  .اندشیده 

در  h، فرد شیییماره hpمنظور از عبارت  کهیبطور شیییود،یم

 .[Bradley & Vovsha, 2005]خانوار است

 خانوار تیفعالهای الگو به مربو  یهانهیگز کیامل  مجموعیه 

و بییه شیییکییل  بییاشییییدیم خییانوار بعیید ریییتییاثیی حییتتیی

HHhH iiii },...,,...,,{ 21 برای  .شودنمایش داده می

مثال برای ی  خانوار سییه نفره، اگر تمام اعضییا الگوی فعالیت  

33213ی  را انجام داده باشییند، خواهیم داشت: }1,1,1{ 

حالتی دیگر، چنانچه تمام اعضا الگوی فعالیت دو را انجام یا در 

33213 داده باشند، خواهیم داشت: }2,2,2{ و به همین ،

های دیگر، این مجموعه تشیییکیل ترتییب برای الگوی فعیالیت  

 شود.می
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 نیز:( 0رابطه شماره ) تیمطلوب تابع در

hhعبییارت  piV الگوهییای  انتخییاب انفرادی، مولفییه مربو  بییه

بطوریکه در آن  .باشداز خانوار می h، توسط عضوiفعالیت نوع 

های مختلف هر عضییو از خانوار، اعم از سیین،  اثر مشییخصییه 

جنسیییت، شییغل و سییایر موارد، بطور جداگانه، در محاسییبه    

 گردد.مطلوبیت گزینه منتخب خانوار لحاظ می

2121عبارت
)(

hphphh iiW انتخاب  19مولفه دوتایی بودن ، مربو  به

از  2hو1h، توسیییط اعضیییای iاشیییتراکی الگوهای فعالیت نوع 

 2p و 1p از نوع فرد بیکه در آن افراد به ترت باشیییدخانوار می

در این حالت در واقع اثر حضور دو نفره آن دونفر از  .باشندیم

د، اناعضییای خانوار که الگوی فعالیت یکسییانی را انتخاب کرده

 شود.میزان مطلوبیت گزینه منتخب خانوار بررسی میدر 

ار، خانو یاعضا یانتخاب انفراد تیمولفه مطلوب خاص، طور به

 باشد :  (5به صورت رابطه شماره ) دیبا

(5) 



Kk

khkippi xcV
hh

 
 بطوریکه در آن:

Kk خییانوار و 01یامنطقییه یهییایژگیو از یا، مجموعییه ،

 باشد، 02یفرد

khx، مقدار ویژگیk برای فردh ،باشد 

kipcضریب ویژگی ،k  برای مطلوبیت گزینهi که باشدمی 

، خاص و منحصر بفرد بوده pفرد نوع  یبه ازا شودیم فرض

 ، ضریبی عمومی و کلی باشد.hولی برای افراد 

به طور خاص، مولفه مطلوبیت انتخاب دوتایی اعضییای خانوار، 

 شود:  تعریف می (2به صورت رابطه شماره )






,0

,1
21

2121
)( pipii wW

hphphh

 

otherwise

ppppiiiif hhhh 21 2121
,, 

 

 

 بطوریکه در آن: 

21 pipwاست که مربو  به  01، ضریب ی  متغیر ساختگی

( توسط دو عضو نوع DAPi)i یکسان انتخاب الگوی فعالیت

1p 2وp در صورتی برابر با ی  خواهد  مقدار آن .از خانوار است

از تعداد اعضا است،  hکه عضو ی  از خانواری که دارای  بود

باشد و از طرف  2pنوع  از خانوار،، و عضو دو از همین 1pنوع 

 iالگوی فعالیت یکسان دیگر نوع الگوی فعالیت هردوعضو،

 ،باشد، در لیر اینصورت مولفه مطلوبیت انتخاب دوتایی اعضا

 مقدار صفر را به خود خواهد گرفت.

ه مربو  ب یانفراد هایساختار بکار گرفته شده، مولفه نیا در

 از رونیب یرهایمتغ شتریب ت،یمطلوب تابع در تیفعالهای الگو

مربو  به انتخاب یهامولفه کهیحال در رد،یگمی را دربر 00خانوار

تا فقط  اندشده نییتع یاز قبل طور خانوار، یاعضا ییدوتا یها

 ات رندیدر نظر بگبه شکلی  خانوار درون در راتعامالت افراد 

 گرید ادابع مقابل در زین و باشدمتمایز  ،مشخص نوع از افراد یبرا

 هنکیبه منظور ا تیمحدود نی. اباشند داشته تیعموم ،خانوار

 تیریقابل مد در کاربرد و برآورد یکیمدل انتخاب از نظر تکن

 .شدباشد، بکار گرفته 

 به مربو  یهامولفه شییامل دتوانتابع مطلوبیت انتخاب کلی می

 که اشییدب زین شییتریب یحت ای و افراد ییچهارتاتایی، سییه انتخاب

 ا ترب و نفرهسیییه  افراد تعداد با ییخانوارها به مربو  عتاتیطب

 نظر در را محتمل بیترک هزاران دیبا نصورتیا در. بود خواهد

 .گرفت

 های پژوهشداده .4

-مبدا یریآمارگ جیپژوهش، از نتا نیمورد استفاده در ا یهاداده

 2025شییهر مشییهد در آبان ماه سال  خانوارهای سییاکنمقصید  

 یاسیت. شیهر مشیهد، مرکز استان خراسان رضو   حاصیل شیده  

 2097نفوس و مسکن سال  یبر اساس سرشمار نیاست. همچن

 تیشییهر پرجمع نیدوم ت،یجمع نفر 001120224شییهر با  نیا

گری پرسشدرباره نحوه  شتریاطالعات بکسب  یاست. برا رانیا

 2025العات شییهر مشییهد در سییال مط هایداده یگردآورو نیز 
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تیوان بییه گیزارشییییات طیره جییامییع مشیییهیید رجوع     یمی 

 .[Tarhehaftom, 2008]کرد

 ها و استخراج اطالعات مورد نظرتبدیل داده 4-1

 مشاهده 2002 ها،داده شیو پا  یپژوهش، پس از بررس نیدر ا

 .ماند باقی مشیییاهده در قالب فرد 01917د خیانوار و  حی در وا

 ؛یدر دو دسییته کلها و سییوا ت پرسییشیینامه این مطالعه   داده

قرار ، اطالعیات مربو  بیه خانوار و اطالعات مربو  به سیییفر  

و  یفرد یهایژگی. اطالعات مربو  به خانوار شییامل وردیگیم

سیین،  ت،یخانوار از جمله جنسیی اجتماعی–یاطالعات اقتصییاد

 محل هیو ناح تیتحت مالک هینقل لیشییغل، نوع و تعداد وسییا 

شامل هدف سفر،  زیسیکونت اسیت. اطالعات مربو  به سفر ن  

  یه مبدا و مقصد سفر هر یو ناح 11سفرانجام  وهیزمان سفر، ش

ها در دو حالت مختلف  زم بود داده خانوار اسییت. یاز اعضییا

با در  او ت ؛در مرحله اول  زم بود .قرار بگیرندبررسیییی  مورد

مربو  به ت  ت  سفرهای دست داشتن تمام اطالعات موجود 

زنجیره سفر مربو   در ی  روز کاری، انجام شده توسط هر فرد

راد، و زنجیره سفر اف ثانیات با استفاده از. استخرا  شود به هر فرد

 انجام شده توسط اهداف مختلف سفرهایبا در دسیت داشییتن  

 هر فرد الگوی فعییالیییت روزانییه، در طول روز کییاریهر فرد 

 شود. مشخص

 مامت زم بود  اسیییتخرا  الگوی فعالیت روزانه افراد، منظور به 

تحت  ،طی ی  روز کاری سیفرهای انجام شیده توسط هر فرد  

مربو  به هرگونه )01اجباری -2 ؛یکی از سیییه نوع هدفعنوان 

فتن، مدرسییه یا دانشییگاه  رسییرکار  اجباری مثل با هدفسییفر 

 اجباریبا هدف سفر سفرهایی که )41لیر اجباری -M) ،1-رفتن

 مثل خرید، دیدار اقوام،فرد در خانه نیز نمانده باشیید،  و نباشیید

برای فرد هیچ گونه ) 71در خانهماندن  -0و  (NM-...وزیارت 

معرفی  ،(H-فرد در خانه مانده باشدسیفری ثبت نشده باشد و  

 .دنشو

یب اولویت مشخص شده در این قسمت، به ترتو  بدین صورت

 در ی  روز کاری معرفی الگوی فعیالییت روزانه ی  فرد   برای

اجباری برای  هدفی  سفر با  حداقل اگر -2 خواهیم داشیت: 

 (M)روزانه آن فرد، اجباری فعالیت فرد ثبت شده باشد، الگوی

 اگر هیچ گونه سیفری برای فرد ثبت نشده باشد  -1خواهد بود. 

روزانه آن فعالیت در خانه مانده باشیید، الگوی را کل روز  و فرد

د. در واقع تا به اینجای کار، خواهد بو (H)فرد، میاندن در خانه 

( و Mالگوی فعیالیت روزانه افرادی که الگوی فعالیت اجباری) 

 -0( را داشیته باشند، استخرا  گردیده است.  Hماندن در خانه)

روزانه فعیالیت    از الگوهیای  اگر چنیانچیه برای فرد، هیچ یی   

ثبت نشییده باشد، فرد دارای  (H)ن در خانهو ماند (M)اجباری

د بود. چرا که خواه (NM)روزانیه لیراجباری فعیالییت   الگوی 

یی  سیییفر انجام داده و آن هم از نوع   حیداقیل در طول روز،  

ع اش از نوالگوی فعالیت روزانه بنابراین .اجباری نبوده اسیییت

 لیراجباری خواهد بود.

فرضیات و تعاریف مطره شده در قسمت قبل،  توجه بهنهایتات با 

شیییود و را  میخاسیییت روزانه برای هر فرد، ی  الگوی فعالیت

 های؛در حالت ،افرادار رفتهمین الگوی فعالیت در مدلسیییازی 

 شود.های دوتایی اعضا، دخالت داده میترکیب-1انفرادی و -2

این شییده در ،  زم بود تمامی افراد شییرکت داده دومدر مرحله 

ف قرار بگیرند. این هفت بندی مختلمدل، در هفت نوع دسیییته

-2 ؛کند که شاملنوع فرد را مشخص می درواقعبندی نوع دسته

-7کارمند، -4از دبستان،  شیکودک پ-0 دار،خانه-1 آزاد،شغل 

این نوع از  ، است.دانشیجو -5 و کاریببزرگسیال  -0 آموز،دانش

انجام شییده تا انتخاب نهایی بندی بیشییتر به این منظور دسییته

هییای مختلف در ییی  بییا ویژگی الگوی فعییالیییت روزانییه افراد

خانوار، تحت عنوان ی  قالب فردی، به نحوی مدلسازی شوند 

ا قالب فرد ببرای مثال اعضیییا )تا چگونگی تاثیرپذیری و رفتار 

بررسیییی و تحلیل شیییود.  (1با قالب نوع فرد در مقابل  2نوع 

در الگوی فعالیت روزانه افراد مشیییاهیدات مربو  بیه انتخاب   

برای  و 2برای حیالت انفرادی در جدول  هیای مختلف،  قیالیب  

 ارائه شده است. 1در جدول  نفره های دوحالت ترکیب
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 دیافراندر حالت  مشاهدات مربوط به الگوهای فعالیت افراد. 1جدول

        M M% N N% H H%     

 شغل آزاد

 خانه دار

 کودک پیش از دبستان

 کارمند

 وزآمدانش

 بیکار

 دانشجو

 جمع

 

 مشاهدات مربوط به الگوهای فعالیت افراد در حالت دونفره. 2جدول

     %MM MM% NN NN% HH HH هدونفرنوع ترکیب 

 آزاد*آزاد

 دارآزاد*خانه

 آزاد*کودک

 آزاد*کارمند

 آموزآزاد*دانش

 آزاد*بیکار

 آزاد*دانشجو

 دار*کودکخانه

 دار*کارمندخانه

 آموزدار*دانشخانه

 دار*بیکارخانه

 دار*دانشجوخانه

 کودک*کودک

 کودک*کارمند

 کودک*دانشآموز

 کودک*بیکار

 کودک*دانشجو

 کارمند*کارمند

ها خودداری شده است.ها، از ذکر تمامی ترکیب*بدلیل کثرت ترکیب* *....*
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 نتایج مدلسازیبحث بر روی  4-2

-یتأثیر عوامل اقتصاد ،ایچندجمله تیبا اسیتفاده از مدل لوج 

افراد در روزانه عالیت ف الگوهای وهیبر انتخیاب شییی  یاجتمیاع 

های های انفرادی و در ترکیبهیای مختلف و در حالت قیالیب  

 نیا جینتا 4و 0ول اشیییده اسیییت. جد یبررسیییدوتایی افراد، 

 بیاضییر ردامق ،ولاجد نیدر ا د.ندهمیرا نشییان  یسییازمدل

 استارائه شییدهمربو  به هر ی  نیز  tو آماره  در مدل رهایمتغ

درصد در نظر 97)دقت شیود که سیطم معناداری برای متغیرها   

د در انگرفته شیییده و تنها متغیرهایی که ازین لحاظ معنادار بوده

 اند(.ذکر شده -4و  0جداول - جدول خروجی نتایج

 جنسیت 4-2-1

 و یاجبار الگوی فعیالیت  انتخیاب  یبرا زنیان  لیی تمیا  زانیم

 گرید طرف از. است یمنف خانه، در ماندن به نسبت، یراجباریل

 یراب فرد لیتما ،یاجبار و یراجباریل الگوی فعالیت دو نیب

 .کمتر است ،یاجبار الگوی فعالیت انتخاب

 افراد شغل 4-2-2

 زانیم نیکمتر دارخانه یهاخانم رفت،یم انتظار که طورهمان

 نشییان خود از یاجبار یهاالگوی فعالیت انتخاب به را لیتما

 انهخ در ماندن بر حشانیترج افراد ازدسته  نیا نی. همچندهندیم

 زین کاریب افراد. یاجبار ریل یهاالگوی فعالیت انجام تا اسییت

 به نسیییبت را لیتما زانیم نیکمتر دار،خانه یهاخانم از بعد

 امر نیا .دهندیم نشییان خود از یاجبار فعالیتالگوی  انتخاب

 جامان یبرا فرد لیتما فرد، شییدن کارتریب با و اسییت یعیطب

به  یلیتما گریطرف د ازو  ابدییم کاهش یاجبار یهاتیفعیال 

 و دیخر مثل ییکارها انجام و یراجباریل الگوی فعالیتانجام 

یم میترج ممکن حد تا و ندارد یاجبار ریل یهارفتن رونیب

الگوی فعالیت  ای زیآزاد ن شییغل یدارا افراد. بماند خانه در دهد

و  محصییلافراد  .مانندیم خانه در ای دهندیرا انجام م یاجبار

 بیضر ،یاجبار الگوی فعالیت انجام در آزاد شیغل  یداراافراد 

 الگوی فعالیت افراد نیا کهدهنده این است نشان که دارند مثبت

 لی)تحص شانشغل به توجه با که داد خواهند میترج را یاجبار

بودن  شییتری. برسییدیم بنظر یهیبد هیقضیی نیا( آزاد مشییالل و

د دسته افرا نیآن است که ا گویایمربو  به شغل آزاد  بیضیر 

 گروه هب نسبت را افراد از یکمتر صید در یحت نکهیبا توجه به ا

 شغل انجام یرو یشتریب تمرکز یول شوند،یم شامل نیمحصیل 

 الگوی به مربو  بیضییر لیدل نیهم به و دارند خود فهیوظ و

 .  باشدیم نیاز محصل شتریب شان،یاجبار فعالیت

 سن 4-2-3

-7 یسیین یهاشییامل افراد در بازه که ترنییپا یسیین یهاگروه

 ،(هستند محصل لالبات دسته نیاد )هستنسیال  29-20 وسیال  27

 مانه)که  یاجبار الگوی فعالیت انجام قبال در یمثبت بیضییرا

 و بمر بیضرا مقابل، در و دارند( باشدیم دانشیگاه  ای مدرسیه 

 اندب نیا .اسییت یمنف ،شییانیراجباریل الگوی فعالیت انجام به

 اهدانشییگ ای مدرسییه به بنا به دلیلی افراد نیگر اا که معناسییت

الگوی  به تا بمانند خانه در که اسییت نیا حشییانیترج نروند،

 گذران به مربو  ییهاتیفعال از اعم یراجباریل یهافعیالیت 

 انامک نیا موارد از یاریبس در از طرفی. بپردازند رهیل و یزندگ

 نیا یبرا دسییت نای از یهاتیفعال در مشییارکت یبرا اجازه و

 انتظار ساله شش کودک از مثال یبرا اسیت،  نشیده  فراهم افراد

این نوع از  نکهیا مگر رود،ینم یراجباریل یهاتیفعال انجیام 

 .فتدیب اتفاق آنها یهمراه با و پدر ای مادر بافعالیت 

به  افراد لیسن، تما شیبا افزا نیز گرید یسین  یهاگروه مورد در

الگوی  مورد در. ابدییم شیافزا یراجباریل یهاتیالانجام فع

رفته  ،سال 71 یبا  افراد مربو  به بیضیر  هم یاجبار فعالیت

راد این اف دهدمی مساله نشان نیکه ا استکرده دایرفته کاهش پ

مایل ت یی فعالیت اجبارهابه انجام الگونسبت با افزایش سین،  

 دهند.کمتری از خود نشان می

 خودرو تیمالک 4-2-4

ز تعداد ا شییتریخانوار ب هینقل لیوسییا تعداد اگر کاریب دافرا برای

 یراب زین کاریب فرد لیتما باشیید،افراد شییالل موجود در خانوار 

 نیبد. کندیم دایپ شیافزا یراجباریل الگوی فعالیت انتخیاب 
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 با شالل افراد تمام شود فرض اگر هاخانوار نیا در که صیورت 

 درنان چنقلیه اضافه هم لهیوس باشند، رفته سیرکار  هینقل لهیوسی 

 شخص ،کاریب فرد تیموقع و سن به توجه با که مانده یباق خانه

 کاهش با. شودیم بیترل یراجباریل الگوی فعالیت انجام یبرا

 لبتر خانوار، نیشالل تعداد کمتراز زانیم به خانوار هینقل لهیوس

 کاهش یراجباریل الگوی فعالیت انجیام  یبرا زین کیار یب فرد

 .ابدییم

 انتخاب یبرا رقبت نیشتریب زین دبسیتان  از شیپ کودک درمورد

 نیا به حالت نیا در که اسییت خانه در ماندن الگوی فعالیت

 ما هایداده جامعه از یکم درصد افراد نیاهر چند  که معناست

 توسییط ای افراد نیا اکثر وجود نیا با یول ند،اداده لیتشییک را

 را در خانه ماندن ،ییتنها به یحت ای بزرگتر  ی ای شییانیمادرها

 .دهندیم میترج
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 افزار در حالت انفرادیخروجی نرم. 3جدول

 یراجباریغ یاجبار تیمطلوب تابع یرهایمتغ

 t آماره بیضر t آماره بیضر 

  جنسیت

 زن

  شغل

 تحصیلی)دانش آموز یا دانشجو(

 دارخانه

 مشالل آزاد

 بیکار

  سن

 سال27-7بازه 

 سال29-20بازه 

 سال19-11بازه 

 سال09-01بازه 

 49-41بازه 

 سال71بازه بیشتر از 

  مالکیت خودرو

 انوارخ نیشالل تعداد از شتریب هینقل لهیوستعداد -کاریب فرد

 ارخانو نیشالل تعداد از کمتر هینقل لهیوستعداد -کاریب فرد

 انوارخ نیشالل تعداد از شتریب هینقل لهیوستعداد -کودک فرد

 خانوار نیشالل تعداد از کمتر هینقل لهیوستعداد -کودک فرد

 انوارخ نیشالل تعداد از شتریب هینقل لهیوستعداد -دارخانه فرد

 خانوار نیشالل از کمتر هینقل لهیوستعداد -دارخانه فرد

 نوارخا نیشالل تعداد از کمتر هینقل لهیوستعداد -آزاد شغل فرد

 خانوار نیشالل تعداد از کمتر هینقل لهیوس-کارمند فرد

 خانوار نیشالل از کمتر هینقل لهیوس تعداد -آموزدانش فرد
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 0شییماره خانوار هم همانطور که از جدول  دارخانه فرد درمورد

 زا شییتریب خانه در هینقل وسییائل تعداد چنانچهمشییخص اسییت، 

 انجام به خانواده دارخانه خانم لیتما باشییید، نیشیییالل تعداد

 میترج شتریب فرد واقع در .شودیم کمتر یراجباریل یهاتیفعال

 یهاتیفعال انجام یبرا آنکه یجا به بماند خانه در تا دهدیم

 به لیره و یزندگ گذران یهاتیفعال خانه، دیخر بیه  مربو 

بیشتر بودن تعداد خودروهای خانوار نسبت از خانه برود.  رونیب

خانوار  یبا  درآمد از نشییان زیادی حد تا ،به تعداد شییاللین

 در شییتریب دارد لیتما دارخانه خانم خانوارها، نوع نیا در دارد.

 و یزندگ گذران یدهایخر لیقب از ییهاتیمسئول و بماند خانه

 ارشانیاخت در هینقل لهیوس که چرا باشد اعضا گرید عهده به لیره

 یدارا فرد از دسییت، نیا از ییهاتیفعال انجام انتظار و هسییت

داد خانوارها، با کاهش تع گری. در نوع داست شتریب هینقل لهیوس

هخانوار، خانم خان نیکمتر از تعداد شالل میزان به هیوسیائل نقل 

 گذران و دیخر به مربو  یهاتیفعال تا دهید یم میترج دار

 .انجام دهد شرا خود یزندگ

 لتعداد وسییائ یآزاد باشیید، و از طرف شییغل یدارا فرد چنانچه

 هک ازآنجا باشیید، نیشییالل تعداد از کمتر زین خانوار آن در هینقل

 راننده، لیقب از ییهاشییغل به مطالعه نیا در آزاد شییغل فیتعر

 شغل که آنجا از گرید طرف از و شید،  الحاق لیره و فروشینده 

 یزمان لحاظ از اجبار و تیمحدود یادیز حد تا رانیا در آزاد

 شکار سییر تواندیم بود مقدور شیبرا که وقت هر فرد و ندارد

 یهاتیفعال انجام یبرا آزاد شییغل با افراد لیتما شییود، حاضییر

. ابدییم کاهش ،در خانوار هینقل لهیوسییتعداد  کاهش با ،یاجبار

 هیقلن لهیکاهش وسیی ز،یدارد ن یدولت یکارمند که شییغل فرد یبرا

 ازارد. د مثبت یتاثیر ،یاجبار تیانجام فعال یافراد برا لیدر تما

 تیاز اجبار و محدود یبا نوع خاص یکارمند یهاشغل که آنجا

ر نرفتن به سیی ایانتخاب رفتن  یهمراه هسییتند و در آنها فرد برا

 مقدار نیااز خود ندارد،  یچندان اری(، اختیروز کار  یکار)در 

لحاظ رفتن  ازدسته از افراد  نی. در واقع اشیود یم هیتوج مثبت،

 داشیته باشند چه  هینقل لهیاجبار دارند، چه وسی  یبه سیرکار نوع 

 نداشته باشند.

 دونفره باتیترک سطح در 4-2-5

  ی هک باشد داشیته  وجود دونفر از یبیترک چنانچه یکل طور به

الگوی  انتخاب در لیتما باشیید، دارخانه فرد ب،یترک آن طرف

. باشدیم هاالگوی فعالیت گرید از شتریب «خانه در ماندن» فعالیت

 انتخاب یبرا لیتما کار،یب و دارخانه فرد دونفره بیی ترک در

 که تمعناس نیا به نیا و شده شیتر یب یراجباریل الگوی فعالیت

 انجام جانب از یممانعت کاریب فرد که آنجا از بیترک نیا در

خانه فرد با بیترک در ندارد، دسییت نیاز و یاجبار یهاتیفعال

 .دهند امانج یراجباریل الگوی فعالیت تا دارند لیتما شتریب دار،

 وهرد انتخاب یبرا افراد لیتما*کارمند، کارمند بیی ترک یبرا

 از. باشیییدیم مثبت ،یاجبار و خانه در ماندن الگوی فعالیت

 سبتن خانه در ماندن الگوی فعالیت بیضر بودن شیتر یب یطرف

 آنجا از که باشد لیدل نیا به تواندیم ،یاجبار الگوی فعالیت به

برای ماندن در خانه در ی  روز  یچندان اریاخت افراد نوع نیا که

 هب بنا خانوار، کارمند افراد از یکیاز خود ندارند، چنانچه کاری 

 در( و لیره انجام امور داخل منزل ،یمرخصیی ،یماری)بیلیدل هر

 .ماندب خانه در تا است مشتاق زین گرید کارمند فرد بماند، خانه

 الگوی فعالیت انجام لیتما خانوار،  ی در کاریب فرد دو یبرا

 نیا یطرف از. دارد مثبت یمقدار خانه، در ماندن و یراجباریل

 از شییتریب ،یراجباریل الگوی فعالیت انتخاب یبرا لیتما زانیم

 دو شامل که خانوار نوع نیا در واقع در. باشدیم خانه در ماندن

 یهاتیفعال تا دارند لیتما شییتریافراد ب نیا باشیید،یم کاریب فرد

 .باشند داشته عهده بر را یزندگ گذران و دیخر

دانش بیبه ترک هیشییب یرفتار زیدانشییجو*دانشییجو ن  بیترک

 .دهدیم نشان خود از آموز*دانشآموز

 از تان،دبس از شیپ*کودک دبسیتان  از شیپ کودک بیترک یبرا

 یکم سن که شودیم یکودکان شامل افراد از دسیته  نیا که آنجا

 فرادا دسته نیا یبرا شتریب لیتما ،روندو مدرسیه هم نمی  دارند

 ییدوتا بیتعداد ترک ی. از طرفاسییت خانه در ماندن سییمت به

، در انتخاب الگوی فعالیت ماندن در خانه، زیدسته از افراد ن نیا

  بیشتر از دو الگوی فعالیت دیگر است.
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 های دونفرهافزار در حالت ترکیبخروجی نرم .4جدول 

 خانه در ماندن یراجباریغ یاجبار تیمطلوب تابع یرهایمتغ

 t آماره بیضر t آماره بیضر t آماره بیضر 

  تعامالت دونفره

 آموز*دانشدارخانه

 *آزاددارخانه

 *کارمنددارخانه

  دبستان از شیپ*کودک دارخانه

 *دانشجودارخانه

 کاری*بدارخانه

 آموز*دانشآموزدانش

 *آزادآموزدانش

 *کارمندآموزدانش

 دبستان از شیپ*کودک آموزدانش

 *دانشجوآموزدانش

 کاری*بآموزدانش

 *آزادآزاد

 *کارمندآزاد

 کاری*بآزاد

 دبستان از شیپ*کودک آزاد

 *کارمندکارمند

 دبستان از شیپ*کودک کارمند

 کاری*بکارمند

 *دانشجوکارمند

 کاری*بکاریب

 *دانشجودانشجو

 پیش از دبستان*کودک  پیش از دبستان کودک

 خانوار 2002: مشاهدات تعداد

 : خانواریسازمدلواحد 

 گزینه 000: هانهیگزداد تع

Rho2(0): 

LL(final): 

Estimated parameters :271  
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 گیرینتیجه .5

 شکالت خاصهای فعالیت مبنا با وجود اینکه ماسیتفاده از مدل 

ی بودن و طو ن زیادهیای آماربرداری  هزینیه از لحیاظ  خود را )

 بینیپیش از آن جهت که ( دارند،روند محاسییبه و پرداخت مدل

ه توانند در زمینینه الگوهای سفر افراد دارند، میتری در زمدقیق

ی رهای مربو  به تعامالت افراد نیز به طور چشیییمگیبینیپیش

اسیییت که هایی ترین گروهقوی ظیاهر شیییونید. خانوار از مهم  

 نحوه تعامالت آن وبا بررسییی و تحلیل رفتار اعضییای  توانمی

 ادافر الگوهای سفر توانمی رونی آن،های داندرکنش نیز افراد و

را هرچه بهتر و  های در سییطم کالنو در نهایت، تصییمیمگیری

های . بدین صیییورت که با شیییناخت قالببینی کرددقیقتر پیش

بینی هر چه بهتر تمایالت افراد مختلف فردی، قیدم در راه پیش 

، قاین تحقی. در برداشت شاندر انتخاب الگوهای فعالیت روزانه

ی، تعامالت اعضیییای خانوار ابا تکیه بر مدل لوجیت چندجمله

های مختلف دونفره در های مختلف فردی و در ترکیبلبدر قا

قرار  بررسیییی  نمونه بزر  از مردم کالنشییهر مشییهد، مورد 

طره جامع  یسیییازهنگامبه هایهداز دا تحقیق نیا درگرفیت.  

افراد  یسییفرها هیکل لیتحل یبرا 2025شییهر مشییهد در سییال  

مطالعه موارد  نیا یهاافتهیاز جمله  است.خانوار اسیتفاده شیده  

 د:هستن ریز

 های رفتاری میان انواعنتایج مدلسییازی بیانگر تفاوت 

تیاثیری که فرد  اسیییت. از این بین،  هیای مختلف فردی قیالیب  

وی لگدار در ترکیب با دیگر اعضییای خانوار برای انتخاب اخانه

. بدین صییورت که ز اهمیت بودفعالیت روزانه شییان دارد، حائ

ب الگوی انتخا فرد دیگر را در گیریحتی ممکن اسیییت جهت

هت آتی نیز از ج برای مطالعات بطور کامل تغییر دهد. شفعالیت

 الگوهای فعالیت انتخابی افراد، پیشنهاددار بر تاثیر شیگرف خانه 

تغیرهای م با ، توامتاثیر جنسیییت به صییورت همزمان  شییودمی

 گیرد.ب دیگر نیز در نظر گرفته شده و مورد تحلیل و بررسی قرار

  درتاثیر شیییگرف حضیییور کودک پیش از دبسیییتان 

حائز اهمیت بود. بطوریکه چنانچه کودک پیش  خانوار نیز بسیار

از دبستان در ترکیب دوتایی افراد حضور داشته باشد، نوع رفتار 

 .با رفتار مورد انتظار از آن فرد متفاوت استفرد دیگر، 

  های متنوع افراد در قالب تحقیقاز آنجایی که در این

ی خودرو وضیییعیت مالکیت مشیییاهده اثر تواماناند، قرارگرفته

تری از وضیییعیت و نوع فرد در کنار یکدیگر، اثر دقیق خیانوار 

مالکیت خودرو برای خانوار را به دنبال داشیییت. در این رابطه 

دیگر از قبیل سن و شغل غیرهای تمان مااثر تو شودیپیشیینهاد م

 افراد، در نظر گرفته شود. هایمختلف قالب عانواتوام با  نیز و

 هانوشتپی .6

1. Engagement 

2. Maintenance 

3. Discretionary 

4. Pick-up/drop-off 

5. Activity Based Models 

6. Van 

7. Escort 
8. Daily activity pattern (DAP) 

9. Multinomial Logit Model 

10. Aggregated amounts of time 

11. Goods of the household 

12. Pooled time 

13. Monetary budget 

14. Active, nuclear family, households 
15. Seemingly unrelated regression equation 

(SURE) system 

16. Mixed-Logit 
17. Drop-off/ Pick-up 
18. Car allocation 

19. Hybrid discrete choice-duration model 

20. Nested Logit 
21. Cincinnati 

22. Travel mode 

23. Mandatory 

24. Non Mandatory 

25. Stayin at home 
26. Latent variable 

27. Location parameter 

28. Scale parameter 
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29. Pair-wise 

30. Zonal 

31. Individual 

32. Dummy variable 

33. Exogenous 
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از دانشگاه علم و صنعت ایران  2000مهندسی عمران را در سال  زاده، درجه کارشناسی در رشتهشهریار افندی 

را از دانشگاه دانشگاه علم و  2002راه وترابری  در سال –و درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران 

حمل و نقل  -موفق به کسب درجه دکتری در رشته مهندسی عمران  2057صنعت ایران اخذ نمود. در سال 

و  کانادا( گردید. زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان  برنامه ریزی حمل و نقل-تون )اتاوااز دانشگاه کارل

در حال حاضر عضو هیات علمی با مرتبه دانشیار در دانشگاه علم و صنعت ایران  مهندسی ترافی  بوده و

 .است

 

تبریز اخذ نمود و در حال حاضر از دانشگاه  2094لو درجه کارشناسی از مهندسی عمران را در سال رویا نبی

های نقل در دانشگاه علم و صنعت ایران است. زمینهوریزی حملدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و برنامه

 ونقل، مدلسازی وایمنی ترافی  است.ریزی حملپژوهشی مورد عالقه ایشان برنامه

لم و صنعت ایران، و درجه کارشناسی ارشد نوید کالنتری درجه کارشناسی از مهندسی عمران از دانشگاه ع 

خودرا در رشته برنامه ریزی حمل و نقل از همان دانشگاه اخذ نمود وسپس موفق به کسب درجه دکتری در 

رشته مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران گردید. زمینه پژوهشی ایشان برنامه ریزی حمل و نقل  

 ر مهندسی مشاور امور ترافی  در آمریکا فعالیت دارند.      و مدلسازی  بوده و در حال حاضر د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


