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چکیده
گرچه فرآيند 4 مرحله ای برای برآورد تقاضای سفر شهری هنوز در بسياری پژوهشها مورد استفاده قرار 

می گيرد، اما مشاهده کاستيهای آن به ويژه در تحليل راهبردها و نتايج نادقيق در پيش بينی تقاضا، از حدود 

5 دهه قبل رفته رفته باعث توسعه يافتن روشهای ناهمفزون شد که پايه رفتاری دارند. در ادامه، روشهای 

فعاليت-مبنا، که در آن فعاليت عامل ايجاد سفر درنظر گرفته می شود، پس از آزمودن روشهای ديگر از جمله 

مدل سازی زنجيره سفر، در اکثر شهرهای بزرگ دنيا ساخته شده و به اجرا در آمدند. امروزه با توجه به آن 

که بسياری از شهرهای بزرگ کشور با مشکالتی در زمينه مديريت تقاضای ترافيک مواجه هستند، ضرورت 

روشی مطمئن تر برای پيش بينی تاثيرات سياستگذاری ها بيش از پيش حس می شود. مقاله حاضر تالش دارد با 

استفاده از روش فعاليت- مبنا رفتار سفر را بررسی و تحليل کند. به اين منظور با استفاده از اطالعات پرسشگری 

ساکنين شهر تهران، يک ساختار فعاليت- مبنا از پايگاه داده های سفر-مبنا تهيه شده و با انجام تحليلهای آماری 

مختلف، عوامل تاثيرگذار در توابع مطلوبيت الگوی فعاليت روزانه، زمان و طريقه زنجيره  سفرهای اوليه و 

ثانويه شناسايی شدند. سه ساختار تصميم گيری مستقل، آشيانه ای و همزمان با مدلهای لوجيت، ايجاد و تحليل 

از آزمونهای  انتخاب شده پس  متغيرهای مستقل  تاثير  نحوه  و  ميزان  به طور جزيی  اين مطالعه  نتايج  شد. 

مختلف را نشان می دهد. ازجمله می توان چنين نتيجه گرفت که با توجه به تحليلهای صورت گرفته، ساختار 

مستقل برای نمونه مورد بررسی مناسب تر است، ضمن آن که متغيرهای سن، تعداد افراد خانواده، جنسيت، 

و وجود فرزندان 5 تا 15 ساله در انتخاب الگوی زنجيره سفر تاثير قابل توجه دارند و نيز الگوی زنچيره سفر 

بر انتخاب طريقه موثر است. 

واژه هاي كليدي: مدل سازی فعاليت-مبنا، الگوی فعاليت روزانه، لوجيت آشيانه ای، مدلهای هم زمان 
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امیرعباس رصافی، لیال لطیفی

1. مقدمه

مجزا،  اساس سفرهای  بر  تقاضای حمل ونقل  سنتی  مدل سازی 

چنان که که در بسياری پژوهشها مطرح شده، چالشهای فراوانی 

ايجاد کرده و باعث تغيير و تحول در اين گونه مدلها شده  را 

 Arentze, 2011, Bhat and Koppelman,[ است 

 2003, Clarke, 2008, Guo and Bhat, 2001, Kim,

ايجاد  برای   .]2008, Mazzulla, 2009, Ortuzar, 2011

يک سيستم حمل ونقل کامل و مناسب، طراحان و مهندسان بايد 

سيستم  خصوصيات  در  تغيير  با  را  حمل ونقل  تقاضای  بتوانند 

تقاضای  مدلهای  کنند.  پيش بينی  آن  از  مردم  استفاده  نحوه  و 

مشخصات  پيش بينی  به ويژه  هدف،  اين  به  رسيدن  برای  سفر 

مختلف  سناريوهای  تحت  حمل ونقل  تسهيالت  کاربرد  و  سفر 

و  پيشنهادی  حمل ونقل  سيستمهای  اجتماعی،  اقتصادی- 

 Guo and Bhat,[ می شوند  استفاده  زمين  کاربری  تغييرات 

زيست  محيط  و  حمل ونقل  مسايل  پيچيدگی  چه  هر   .]2001

می شوند  وابسته  مدلها  به  بيشتر  تصميم سازان  می شود،  بيشتر 

مدل سازی  در  واقع بينانه  پيش بينی  برای   .]Araghi, 2008[

تقاضای سفر، استفاده از ويژگيهای رفتاری مورد نياز است. اين 

بلندمدت  راهبرد های  زيرا  است،  شده  نيز  جدی تر  امروزه  نياز 

جای خود را به سياستهای کوتاه مدت مانند برنامه زمانی کاری، 

 Guo and[ .... داده است  از راه دور، قيمت گذاری و  ارتباط 

 .]Bhat, 2001, Bhat and Koppelman, 2003

مبنای  نوع سفر-  از  کلی  طور  به  مرحله ای  سنتی چهار  مدلهای 

نمی شود  مدل  زمان بندی سفرها  رويکرد  اين  در  است.  همفزون 

يا به صورت محدود مدل می شود. غالبًا مدلهای جداگانه ای برای 

سفرهای خانه- مبنا و سفرهای غيرخانه- مبنا، توسعه يافته است 

 Guo and Bhat,[ که وابستگی بين سفرها را در نظر نمی گيرد

سطح  در  و  همفزون  نوع  از  مدلها  اين  در  اطالعات   .]2001

می کنند  پيش بينی  را  ناحيه ای  بين  سفر  جريان  و  بوده  ناحيه ای 

و آن را عمومًا بين دو طريقه  غالب شخصی و همگانی تفکيک 

می نمايند. اين مدلها پاسخگويی مناسبی به هدف اوليه داشتند، اما 

نتايج پيش بينی های مدلهای چهارمرحله ای درباره پاسخ افراد به 

مشاهده  به مشکالت  توجه  با  بود.  گوناگون، ضعيف  سياستهای  

پيش بينی صحيح  عدم  به دليل  سفرکه  تقاضای  مديريت  در  شده 

ناهمفزون  مدلهای  ساخت  می پيوندد،  به وقوع  سياستها  تغيير 

رفتاری در برنامه ريزيهای حمل ونقل شهری الزم به نظر می رسد. 

نارضايتی ها از دقت پيش بينی های مدلهای چهارمرحله ای در طول 

سالهای 1970، برنامه ريزی حمل ونقل را از تأکيد بر روی توسعه 

زيرساختها به احتياجات سفر برای يک فرد )طراحی ناهمفزون( 

.]Jovicic, 2001[  تبديل کرده است

سطح  دو  در  معمول  طور  به  شهر  يک  حمل ونقل  مدلسازی 

مدلهای  در  می گيرد.  صورت  ناهمفزون2  و  همفزون1  متفاوت 

است،  مشاهدات  گروهی  ميانگين  بيانگر  وابسته  متغير  همفزون 

درحالی که متغير وابسته مدلهای ناهمفزون نشان دهنده مشاهدات 

يا يک سفر( است.  به يک رويداد منفرد )مانند يک فرد  مربوط 

در روش همفزون، يک ناحيه که از نظر رفتارهای حمل ونقلی و 

مشخصات اقتصادی- اجتماعی شباهتهای زيادی به هم دارند به 

عنوان کوچک ترين پايه اطالعاتی درنظر گرفته شده و برای آن 

مرکزی انتخاب و فرض می شود که کليه سفرهای آن ناحيه از آن 

نقطه شروع و به آن ختم می شود. در مقابل، شيوه ناهمفزون بر 

رفتار فعاليت هر فرد تکيه دارد و خصوصيات موجد فعاليت و 

رفتارهای سفر را پيش بينی می کند و تک تک فعاليتها مورد بررسی 

مراجعه   ]Ortuzar, 2011[ به  نمونه  عنوان  )به  می شوند  واقع 

شود(.

در زمانه حاضر، از يک سو مدلهای فعاليت- مبنا که تا دهه اخير 

صورت  به  اخيراً  بودند،  مانده  باقی  علمی  و  دانشگاهی  کامال 

جهانی برای پيش بينی عملی تقاضای سفر و آزمون سياست بکار 

گرفته می شوند و از سوی ديگر پيچيدگی سياستها که برنامه ريزان 

چالشهای  و  هستند،  روبرو  آن  با  حمل ونقل  تصميم گيرندگان  و 

نبوده است  به حال چنين شگرف  تا  با مدلسازی مرسوم  مرتبط 

]Sivakumar and Pinjari, 2012[. توسعه و کاربرد مدلهای 

فعاليت- مبنا در اين فضای ايجاد شده در دهه اخير بسيار قابل 

توجه بوده است ]Nijland et al., 2012[. مفهوم روش فعاليت- 

مبنا از جغرافيای انسانی و علوم اجتماعی به تکامل رسيده است 
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از آن، فعاليت و رفتار سفر  با استفاده  و پژوهشگران حمل ونقل 

 Malayath and Verma,[ را با فرضياتی به هم ربط داده اند

2012[، به طوری که اکنون می توان ادعا کرد که اين شيوه  تحليل 

و برآورد تقاضا به مرز بلوغ رسيده است ]Arentze, 2011[. در 

بسياری پژوهشها، از مدل فعاليت- مبنا به عنوان جايگزينی برای 

 Arentze, 2011 and[ مدل چهار مرحله ای استفاده شده است

گسترش هايی  به  جديدتر  پژوهشهای  در  گرچه   ،]Kim, 2008

هوا  آلودگی  مدلسازی  در  کاربرد  نظير  نيز،  ديگر  زمينه های  در 

گرفتن  نظر  در  و   ،]Hatzopoulou and Miller, 2010[

مسئله پارکينگ ]Khandker, 2012[ فکر شده است. 

هدف از مقاله حاضر تالش برای استفاده از روش فعاليت- مبنا 

است.  تهران  شهر  از  منطقه  يک  ساکنين  سفر  رفتار  بررسی  در 

مبنا، اطالعات  داده های سفر-  پايگاه  از  استفاده  با  اين منظور  به 

و  آورده  فراهم  را  مبنا  فعاليت-  مدلهای  ساخت  برای  موردنياز 

سفر  طريقه  و  زمان  براساس  را  افراد  روزانه  سفرهای  تقاضای 

روند  فعاليت،  مبنای  بر  مدلهای  ساخت  برای  می کند.  تحليل 

با روش های  آن  در  که  از روشهای سنتی طی می شود،  متفاوتی 

توليد/جذب، توزيع، تفکيک وسيله و  همفزون مدلهای جداگانه 

از  بهره گيری  با  مقاله  اين  در  می شوند.  ساخته  مسير  تخصيص 

مطالعات پيشين سعی شده ساختارهای جديدی نيز بررسی شوند. 

به اين منظور در ساختار همزمان، الگوی سفر نيز به عنوان يک 

عامل مهم در طبقه بندی گزينه ها وارد شده است. 

اين مقاله به شرحی که در پی می آيد سازماندهی شده است: پس 

از مقدمه و توضيحات اوليه، روش شناسی ارايه شده است. سپس 

بانک اطالعاتی و نرم افزار مورد استفاده معرفی شده اند. در ادامه، 

الگوهای فعاليت دسته بندی شده، مدلهای مختلف ارايه و سپس 

نتيجه گيری،  از  پس  معمول  مطابق  نهايت  در  شده اند.  ارزيابی 

فهرست منابع مورد مراجعه آورده شده است. 

2. روش شناسی
تصميم گيری  نحوه  و  افراد  فعاليت  که  ساختاری  تعيين  برای 

مورد  مبنا  فعاليت-  مدلهای  کند،  معين  سفر  تقاضای  در  را  آنها 

تحليل  امکان  که  باشد  به گونه ای  بايد  ساختار  اين  است.  نياز 

سياستهای مديريت تقاضای ترافيک را نيز فراهم آورد. اين موارد 

توسط  که  است  امکان پذير  روزانه  فعاليت  برنامه ريزی  قالب  در 

آن، ترکيبهای امکان پذير فعاليتهايی که فرد می تواند در طول روز 

فرد  روزانه  فعاليتهای  کلی  به طور  می شود.  مشخص  دهد،  انجام 

به صورت انجام يک فعاليت اصلی و به دنبال آن تعدادی فعاليت 

را در  فرد  برنامه ريزی روزانه  اساس می توان  براين  فرعی است. 

قالب تصميم گيری برای انتخاب چند بعدی تعريف و سه گروه 

مدل به شرح زير ايجاد کرد:

الف( مدلهای الگوی فعاليت روزانه

ب( مدلهای انتخاب زمان و طريقه زنجيره سفر اوليه 

ج( مدلهای انتخاب زمان و طريقه زنجيره سفر ثانويه

پرتلند،  بوستن،  جمله  از  دنيا  مختلف  شهرهای  برای  تاکنون 

برنامه زمانی روزانه ساخته شده  تکزاس، آتالنتا و غيره مدلهای 

است. از آنجا که تعيين الگوی فعاليت روزانه افراد به خصوصيات 

از  مدلها  اين  ساختار  در  دارد،  بستگی  آنها  اجتماعی  اقتصادی- 

سن،  مانند  تصميم گيرنده  فرد  اجتماعی  اقتصادی-  پارامترهای 

جنسيت، تعداد فرزندان، درآمد و نيز هدف فعاليت اصلی، وجود 

زنجيره سفر ثانويه و وجود توقف در زنجيره سفر استفاده می شود. 

در مدلهای گروه دوم و سوم، اطالعاتی در زمينه نوع و شرايط 

زنجيره سفر، اهداف اصلی و فرعی زنجيره سفر، زمان های سفر با 

مدهای مختلف حمل ونقل، دارا بودن گواهينامه رانندگی، درآمد 

 Bowman, 1995, Bowman,[گرفته می شود درنظر  غيره  و 

.]1998, Baht et al., 2001

توابع  از  شده  داده  شرح  انتخابهای  مطلوبيت  توابع  تعيين  برای 

لوجيت استفاده می شود. برای تعيين تأثيرات مدلهای مطرح شده، 

سه ساختار در اين پژوهش در نظر گرفته شده است ]عسگری، 

1388 و فرزام، 1388[.

بين تصميم گيريهای مراحل  ارتباطی  لوجيت مستقل  مدلهای   - 1

مختلف برقرار نمی کند.

2 - مدلهای لوجيت آشيانه ای ارتباط شرطی بين تصميم گيريهای 

متوالی برقرار می نمايد.
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3 - مدلهای هم زمان ارتباط هم زمان دو يا چند مرحله تصميم گيری 

را درنظر می گيرد.

تصميم گيری  هر  مستقل،  چندجمله ای  لوجيت  ساختار  در 

به صورت جدا مدل می شود، به اين معنا که ابتدا تصميم گيری در 

انتخاب الگوی فعاليت روزانه مستقاًل مدل می شود، سپس  مورد 

مدلهای زمان روز، زمانی را که فرد به فعاليت در زنجيره سفرهای 

انتخاب  اصلی و فرعی مشغول است، تعيين می کند. در مدلهای 

طريقه، وسيله  نقليه ای که فرد برای انجام فعاليت های روزانه اش 

در قالب زنجيره سفرهای اوليه و ثانويه انتخاب می کند، اختصاص 

داده می شود. 

تصميم گيری   اثر  شرطی  به صورت  آشيانه ای  لوجيت  مدلهای  در 

بخش های مختلف برنامه ريزی فعاليت های روزانه )ازجمله هدف 

مطلوبيت  می شود.  سنجيده  سفر(  وسيله  و  مکان  زمان،  فعاليت، 

هر سطح به صورت احتمال شرطی به سطوح باالتر منتقل می شود. 

برای  ابتدا  سطحی،  دو  آشيانه ای  ساختار  دو  پژوهش  اين  در 

تصميمات انتخاب زمان و وسيله سفر زنجيره سفر اوليه و سپس 

تصميمات انتخاب طريقه سفر در زنجيره سفرهای اوليه و ثانويه 

مدلسازی می شوند. از آنجا که انتخاب زمان معموالً قبل از انتخاب 

وسيله نقليه صورت می گيرد، انتخاب وسيله نقليه در سطح پايين و 

مورد  در  می شود.  گرفته  درنظر  باال  در سطح  روز  زمان  انتخاب 

ساختار آشيانه ای برای انتخاب وسيله نقليه زنجيره سفرهای اوليه 

اوليه  انتخاب وسيله نقليه زنجيره سفر  انتظار می رود  نيز  ثانويه  و 

گيرد.  قرار  پايين  سطح  در  ثانويه  سفر  زنجيره  و  باال  سطح  در 

وسيله نقليه  دسته  سه  انتخاب  شامل  نقليه  وسايل  دسته بندی 

ساکنان  پرسشگری  در  است.  همگانی  نيمه  و  همگانی  شخصی، 

در  که  بود  شده  گرفته  درنظر  دسته   13 سفر  وسيله  برای  تهران 

دسته شخصی؛  در  وانت  و  سواری  موتور،  دوچرخه،  مقاله  اين 

سرويس،  آژانس،  و  تلفنی  تاکسی  شخصی،  و  مسافربر  تاکسی، 

وسيله شرکت يا سازمان و ساير در دسته نيمه همگانی؛ مينی بوس 

خطی، اتوبوس واحد و مترو در دسته همگانی قرار گرفتند.

به صورت  تصميمات  برخی  اينکه  به  توجه  با  ديگر  طرف  از 

هم زمان و با هم اتخاذ می شود، مدلهايی براين اساس ساخته شده 

روزانه،  فعاليت  الگوی  گزينش  افراد،  آن  در  که  را  احتماالتی  و 

سفر  طريقه  يا  سفر  طريقه  و  زمان  گزينش  سفر،  طريقه  و  زمان 

زنجيره سفرهای اوليه و ثانويه را هم زمان انتخاب می کنند، مدل 

می شود. 

3. داده های پژوهش 
داده های اين پژوهش برای مدل سازی، عمومًا از آمارگيری مبدأ- 

مقصد شهر تهران به دست آمده که در سال 1383 توسط شرکت 

مطالعات جامع حمل ونقل و ترافيک شهر تهران تهيه شده است. 

تهران  شهر  شهرداری   3 منطقه  اطالعات  از  پژوهش،  اين  در 

استفاده شده است ]شرکت مطالعات جامع حمل ونقل و ترافيک 

تهران، 1386[. منطقه 3 در قسمت مرکزی نيمه شمالی شهر تهران 

واقع شده و از شمال با منطقه 1، از شرق با منطقه 4، از جنوب با 

مناطق 6 و 7 و از غرب با منطقه 2 مجاور و هم مرز است. کاربری 

اين منطقه در قسمت شمال شرقی غالبًا مسکونی است و در ساير 

غالب  کاربری  عنوان  به  اداری  و  تجاری  کاربری های  قسمت ها، 

شناخته می شود. 

پرسش نامه آمارگيری مبدأ- مقصد شهر تهران شامل چهار دسته 

ترافيک  و  حمل ونقل  جامع  مطالعات  ]شرکت  است  اطالعات 

تهران، 1386 و 1387[.

تعداد  )مانند  خانوار  جمعيتی  اجتماعی-  اقتصادی-  اطالعات   -

افراد خانوار: جنس، سن، ميزان تحصيالت و شغل(؛

- اطالعات مالکيت وسيله  نقليه )تعداد و نوع وسايل تحت تملک 

خانواده و سال ساخت آن؛

- اطالعات سفر خانوار )تعداد، مبدأ و مقصد، هدف سفر و وسيله 

سفر(؛

- اطالعات جغرافيايی )شامل محل سکونت، اطالعات مربوط به 

محل تهيه نمونه )مدرسه مورد نظر، ناحيه مربوط به مبدا و مقصد 

سفر هر فرد(؛

بانک اطالعاتی تهيه شده از داده های معرفی شده در باال به طور کلی 

حاوی داده های 2404 نمونه بود که دارای الگوهای مختلف زنجيره 

سفر بوده اند. البته ذکر اين نکته ضروری است که تعداد مشاهدات 

امیرعباس رصافی، لیال لطیفی
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برای همه مدلها يکسان نيست و يا توجه به هر نوع هدف سفر، وسيله 

سفر و زمان سفر تعداد نمونه ها در هر مدل متفاوت خواهد بود.

استفاده  مدل سازی  برای   Nlogit افزار  نرم  از  مطالعه  اين  در 

وسيله  تفکيک  مدلهای  ساخت  افزار جهت  نرم  اين  است.  شده 

به  شدن  اضافه  با  نرم افزار  اين  دارد.  کاربرد  گسسته  انتخاب  و 

نسخه Limdep، از کامل ترين بسته های نرم افزاری برای مدلهای 

لوجيت چند جمله ای و لوجيت آشيانه ای به شمار می رود. توانايی 

مدل سازی لوجيت آشيانه ای تا چهار سطح و 85 انتخاب، ايجاد 

مدل لوجيت با پارامترهای تصادفی و همبسته و محاسبه احتماالت 

پيش بينی شده، مطلوبيت ها و ارزش های محاسبه شده را دارد. نرم 

افزارLimdep يک برنامه رايانه ای برای تخمين و تحليل مدلهای 

رگرسيونی و نيز مدلهای دارای متغيرهای وابسته کيفی و يا محدود 

اين  به  نسبت  که  است  نشده  ارايه  برنامه ای  تاکنون  است.  شده 

برنامه تنوع بيشتری را از لحاظ چهارچوب های مدل سازی، ابزارها 
توامان3  و  زمانی  سری  مقطعی،  داده های  تحليل  مشخصات  و 

برنامه  اين  نويسنده  نمايد،.  حاصل  شده  ياد  مدلهای  تحليل  در 

ويليام اچ. گرين از اقتصاددانان برجسته دانشگاه نيويورک است. 

 NTنسخه تحت ويندوز اين برنامه متناسب با ويندوز95، 98 و

است. افزون براين، اين برنامه 16 مگابايت حافظه احتياج داشته 

و تقريبًا 5 تا 6 مگابايت از ديسک سخت رايانه را اشغال می کند 

.]Greene, 2007[

4. دسته بندی الگوهای فعالیت روزانه
عواملی نظير هدف فعاليت اصلی، ساده يا پيچيده بودن زنجيره سفر، 

وجود يا عدم وجود زنجيره سفرهای ثانويه از عوامل مهم در تعيين 

الگوی فعاليت روزانه شناسايی شده است. بررسی بانک اطالعاتی 

نشان می دهد 44 درصد فعاليت اصلی افراد با هدف شغلی و 31 

عوامل  عنوان  به  هدف  دو  اين  بنابراين  هستند.  تحصيلی  درصد 

تعيين کننده الگوهای سفر روزانه شناخته می شود و بقيه اهداف به 

دليل کم بودن فراوانی هر گروه، در دسته ساير قرار داده می شود.

در جدول 1 تعداد الگوهای افرادی که هر يک از الگوها را انتخاب 

کرده اند، نشان داده شده است. همان گونه که مالحظه می شود دو 

الگوی تحصيل ساده و پيچيده با زنجيره سفرهای ثانويه بيش از 

يک توسط افراد در نمونه مورد بررسی انجام نشده و فراوانی آن 

صفر است، بنابراين در نهايت مدل لوجيت برای الگوی فعاليت 

روزانه با اطالعات 2404 نمونه ساخته می شود. الزم به ذکر است 

الگوهای 1، 7 و 13، به ترتيب با 38، 30، و 19 درصد بيشترين 

فراوانی را داشته اند.

 
 

 ت رٍساًِیفعال یالگَّا یتٌذدستِ. 4
ـ ثبٛٞ یشٟ ػـلش١ب یب ػذٕ ٝخٞد صٛدیشٟ ػلش، ٝخٞد یذٟ ثٞدٙ صٛدیچیب پی، ػبدٟ یت اكٔیش ١ذف كؼبٓیٛظ یػٞاٗٔ ٠ اص ػٞاٗـْ  ی

اكشاد ثب ١ـذف   یت اكٔیدسكذ كؼبٓ 44د١ذ یٛـبٙ ٗ یثبٛي اعالػبت یؿذٟ اػت. ثشسػ ییت سٝصا٠ٛ ؿٜبػبیكؼبٓ یٚ آِٞیی٢ٖٗ دس تؼ
٠ یـ ؿـٞد ٝ ثو  یػلش سٝصا٠ٛ ؿٜبخت٠ ٗـ  یًٜٜذٟ ا١ِٞٓبٚ ییٚ دٝ ١ذف ث٠ ػٜٞاٙ ػٞاْٗ تؼیٚ ای. ثٜبثشا١ؼتٜذ یٔیدسكذ تحل 31ٝ  یؿـٔ

 ؿٞد. یش هشاس دادٟ ٗی١ش ُشٟٝ، دس دػت٠ ػب یْ ًٖ ثٞدٙ كشاٝاٛیا١ذاف ث٠ دٓ
ؿـٞد دٝ   ی٠ُٛٞ ٠ً ٗالحظـ٠ ٗـ   اٛذ، ٛـبٙ دادٟ ؿذٟ اػت. ١٘بٟٙ ًشدص ا١ِٞٓب سا اٛتخبة ي ای٠ً ١ش  یتؼذاد ا١ِٞٓب اكشاد 1دس خذّٝ 

آٙ كلش  یاٛدبٕ ٛـذٟ ٝ كشاٝاٛ یي تٞػظ اكشاد دس ٠ٛٞ٘ٛ ٗٞسد ثشسػیؾ اص ی٠ ثیثبٛٞ یشٟ ػلش١بیذٟ ثب صٛدیچیْ ػبدٟ ٝ پیتحل یآِٞ
الصٕ ث٠ رًش اػت ا١ِٞٓبی  .ؿٞد یػبخت٠ ٠ٛٞ٘ٛٗ  2404ثب اعالػبت  ت سٝصا٠ٛیكؼبٓ یآِٞ یثشآٞخیت ت ٗذّ یٚ دس ٢ٛبیثٜبثشااػت، 

 اٛذ.دسكذ ثیـتشیٚ كشاٝاٛی سا داؿت٠ 19، ٝ 30، 38، ث٠ تشتیت ثب 13ٝ  7، 1
 ت رٍساًِیفعال یالگَ یتٌذدستِ. 1جذٍل 

ت یّذف فعال ًام هذل
 ِیاٍل

 یزُ سفزّایتعذاد سًج ِیزُ سفز اٍلیضزح سًج
 ِیثاًَ

DAP1 كلش خب٠ٛ ٗجٜب ثب ١ذف ًبس ٝ ػبدٟ ًبس 
DAP2 يی خب٠ٛ ٗجٜب ثب ١ذف ًبس ٝ ػبدٟ ًبس 
DAP3 يیؾ اص یث خب٠ٛ ٗجٜب ثب ١ذف ًبس ٝ ػبدٟ ًبس 
DAP4 كلش ذٟیچیخب٠ٛ ٗجٜب ثب ١ذف ًبس ٝ پ ًبس 
DAP5 يی ذٟیچیخب٠ٛ ٗجٜب ثب ١ذف ًبس ٝ پ ًبس 
DAP6 يیؾ اص یث ذٟیچیخب٠ٛ ٗجٜب ثب ١ذف ًبس ٝ پ ًبس 
DAP7 یخب٠ٛ ٗجٜب ثب ١ذف تحل ْیتحل ٝ ْ

 ػبدٟ

 كلش
DAP8 یخب٠ٛ ٗجٜب ثب ١ذف تحل ْیتحل ٝ ْ

 ػبدٟ

 يی
DAP9 یخب٠ٛ ٗجٜب ثب ١ذف تحل ْیتحل ٝ ْ

 ػبدٟ

 يیؾ اص یث
DAP10 یخب٠ٛ ٗجٜب ثب ١ذف تحل ْیتحل ٝ ْ

 ذٟیچیپ

 كلش
DAP11 یخب٠ٛ ٗجٜب ثب ١ذف تحل ْیتحل ٝ ْ

 ذٟیچیپ

 يی
DAP12 یخب٠ٛ ٗجٜب ثب ١ذف تحل ْیتحل ٝ ْ

 ذٟیچیپ

 يیؾ اص یث
DAP13 كلش ش ٝ ػبدٟیخب٠ٛ ٗجٜب ثب ١ذف ػب شیػب 
DAP14 يی ش ٝ ػبدٟیخب٠ٛ ٗجٜب ثب ١ذف ػب شیػب 
DAP15 يیؾ اص یث ش ٝ ػبدٟیخب٠ٛ ٗجٜب ثب ١ذف ػب شیػب 
DAP16 كلش ذٟیچیش ٝ پیخب٠ٛ ٗجٜب ثب ١ذف ػب شیػب 
DAP17 يی ذٟیچیش ٝ پی١ذف ػبخب٠ٛ ٗجٜب ثب  شیػب 
DAP18 يیؾ اص یث ذٟیچیش ٝ پیخب٠ٛ ٗجٜب ثب ١ذف ػب شیػب 
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دس ٛظـش ُشكـت ًـ٠ ؿـبْٗ      یٗتـٞآ  یشیُٖ یتٞاٙ حبكْ پٜح ٗشح٠ٔ تل٘ یؿذٟ ثشٛب٠ٗ سٝصا٠ٛ كشد سا ٗ یثب تٞخ٠ ث٠ اعالػبت ُشدآٝس
ـ ؛ اٛتخبة صٗبٙ ػلش كؼبٓی٠ٔ ػلش ٗشثٞط ث٠ ػلش اكٔی؛ اٛتخبة ٝػیت سٝصا٠ٛ؛ اٛتخبة صٗبٙ ػلش ثب ١ذف اكٔیكؼبٓ یاٛتخبة آِٞ ت ی

ّ ٝ  یاب٠ٛیكٞم ثب ػ٠ ػبختبس ٗؼتوْ، آؿ یشیُٖ یٗشاحْ تل٠٘ اػت. یت ثبٛٞی٠ٔ ػلش كؼبٓی٠؛ اٛتخبة ٝػیثبٛٞ . ؿـذ  ػـبصی  ١٘ضٗبٙ ٗـذ
، ٝ دیِشی ٗـذّ  ٠یشٟ ػلش اٝٓیو٠ صٛدیصٗبٙ ٝ عشای اٛتخبة ٗذّ آؿیب٠ً٠ٛ یٌی  ٠ ؿذیای دٝ ػبختبس ت٢آؿیب٠ٛ ثشای ٗذٓؼبصی ٓٞخیت

 ٠ ٝ ثبٛٞی٠ ثٞد. یشٟ ػلش١بی اٝٓیو٠ صٛدیای اٛتخبة عشآؿیب٠ٛ
ثشای ای٠ٌٜ دس ١ش ؿبخ٠ تؼذاد ٠ٛٞ٘ٛ ًبكی ثشای ایدبد ٗذّ ٝخٞد داؿت٠ ثبؿذ صٗبٙ ث٠ دٝ دػت٠ توؼـیٖ ؿـذٟ   ای آؿیب٠ٛاّٝ ػبختبس دس 
١بی ظ٢ش تب ظ٢ش، ظ٢ش تب ػلـش ٝ  كجح تب كجح، كجح تب ظ٢ش ٝ كجح تب ػلش دس ُشٟٝ اّٝ ٝ صٗب١ٙبی . ثٜبثشایٚ دس ػغح ثبال صٗبٙثٞد

ثب  ٗذ٢ٓبُشكتٜذ. هشاس ٗیٛؤی٠ ؿخلی، ١ِ٘بٛی ٝ ٛی٠٘ ١ِ٘بٛی دس ػغح پبییٚ اٛتخبة ػ٠ دػت٠ ٝػی٠ٔ  ، ٝػلش تب ػلش دس ُشٟٝ دٕٝ
-ثٞد ٠ً ٛـبٙ ٗی 1تش اص  ثضسٍ یاب٠ٛیداس ٝ دسػت ثٞدٙ ػبختبس آؿیٜضاٙ ٗؼیٚ ٗییتؼ یثشا θت یٝٓی ضش ،ٛذ٠ٛٞ٘ٛ ػبخت٠ ؿذ 1580

ٜٗغوـ٠ ٗـٞسد    یؿـذٟ ثـشا   یاعالػبت ُـشدآٝس  یػجبستٝ ث٠ >Greene, 2011=ؼت یٜٗبػت ٛ ػبصی ٗذّ یثشا یـ٢ٜبدیػبختبس پ داد
 .ٛیؼت٠ ػلش یٛو٠ٔٔیصٗبٙ ٝ ٝػ ی٢بیشیُٖیش تل٘یدسٛظش ُشكتٚ تبث یثشا یاب٠ٛیبِٛش ػبختبس آؿیٛ٘ب یثشسػ

جدول 1. دسته بندی الگوی فعاليت روزانه

تحلیل تقاضای سفر شهری به روش فعالیت-مبنا: نمونه موردی منطقه سه شهرداری تهران
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5. ساخت مدل
با توجه به اطالعات گردآوری شده برنامه روزانه فرد را می توان 

نظر گرفت که شامل  در  متوالی  پنج مرحله تصميم گيری  حاصل 

انتخاب الگوی فعاليت روزانه؛ انتخاب زمان سفر با هدف اصلی؛ 

انتخاب وسيله سفر مربوط به سفر اصلی؛ انتخاب زمان سفر فعاليت 

ثانويه؛ انتخاب وسيله سفر فعاليت ثانويه است. مراحل تصميم گيری 

شد.  مدل سازی  همزمان  و  آشيانه ای  مستقل،  ساختار  سه  با  فوق 

برای مدلسازی لوجيت آشيانه ای دو ساختار تهيه شد که يکی مدل 

آشيانه ای انتخاب زمان و طريقه زنجيره سفر اوليه، و ديگری مدل 

آشيانه ای انتخاب طريقه زنجيره سفرهای اوليه و ثانويه بود. 

نمونه  تعداد  شاخه  هر  در  اينکه  برای  آشيانه ای  اول  ساختار  در 

کافی برای ايجاد مدل وجود داشته باشد زمان به دو دسته تقسيم 

شده بود. بنابراين در سطح باال زمان های صبح تا صبح، صبح تا 

ظهر و صبح تا عصر در گروه اول و زمان های ظهر تا ظهر، ظهر 

تا عصر و عصر تا عصر در گروه دوم، و در سطح پايين انتخاب 

سه دسته وسيله  نقليه شخصی، همگانی و نيمه همگانی قرار می-

گرفتند. مدلها با 1580 نمونه ساخته شدند، ولی ضريب θ برای 

تعيين ميزان معنی دار و درست بودن ساختار آشيانه ای بزرگ تر از 

1 بود که نشان می داد ساختار پيشنهادی برای مدل سازی مناسب 

به عبارتی اطالعات گردآوری شده  ]Greene, 2011[ و  نيست 

برای منطقه مورد بررسی نمايانگر ساختار آشيانه ای برای درنظر 

گرفتن تاثير تصميم گيريهای زمان و وسيله نقليه سفر نيست.

بخش  مانند  نقليه  وسايل  دسته بندی  آشيانه ای،  دوم  ساختار  در 

قبل سه دسته وسيله نقليه شخصی، همگانی و نيمه همگانی است، 

اما از آنجا که انتخاب وسيله نقليه همگانی برای زنجيره سفر اوليه 

وسيله نقليه  انتخاب  نيز  و  ثانويه  سفر  زنجيره  برای  شخصی  و 

نيمه همگانی برای زنجيره سفر اوليه و همگانی برای زنجيره سفر 

ثانويه در نمونه مورد بررسی وجود ندارد، از ساختار حذف می شود. 

مدلها با 230 نمونه ساخته شد، ولی بازهم مقدار θ بزرگ تر از 1 به 

دست آمد که مشابه قبل ساختار لوجيت را تاييد نمی کرد. با توجه 

نتايج  نگرفت،  قرار  تاييد  مورد  آشيانه ای  لوجيت  نتايج  که  آن  به 

مدلسازی دو گروه ديگر در ادامه گزارش شده است.

5 -1 مدلهای مستقل
در مدل سازی مستقل بين گزينه ها که در اين جا تصميم گيريهای 

افراد است، ارتباطی وجود ندارد. در ادامه برای هر گروه از مدلها، 

ضرايب متغيرها محاسبه می شود. اهميت ضرايب با آزمون آماری 

t سنجيده شده است. 

5 -1-1 مدل الگوی فعالیت روزانه 

فرآيند ساخت مدل به منظور تعيين نحوه و ميزان تاثير متغيرهای 

ارزيابی  از  پس  است.  شده  انجام  مدل سازی  تکرار  با  مختلف 

فعاليت  الگوی  مدل   16 امکان پذير،  بهبودهای  انجام  و  متغيرها 

روزانه به شرح زير ساخته شد. الزم به ذکر است که اعداد داخل 

پرانتز در زير هر مدل مقدار آماره ی t هر متغير را مشخص کرده 

است. فهرست متغيرهای مورد استفاده در مدلها در جدول 2 ارايه 

شده است. )روابط 1-16(

5 -1 -2 مدل انتخاب زمان روز زنجیره سفر اولیه

برای زمان سفر فعاليت اوليه شش بازه زمانی به صورت زير درنظر 

گرفته شده است:

1 - فعاليت هايی که در صبح آغاز شده و در صبح به پايان می رسند، 

2 - فعاليت هايی که در صبح شروع شده و در ظهر به پايان می رسند،

3 - فعاليت هايی که در صبح آغاز شده و تا عصر به طول می انجامند، 

4 - فعاليت هايی که در ظهر شروع شده و در ظهر به پايان می رسند، 

دارند،  ادامه  عصر  تا  و  شده  آغاز  ظهر  در  که  فعاليت هايی   - 5

6 - فعاليت هايی که در عصر آغاز شده و در عصر پايان می يابند.

يا  ساده  فعاليت،  هدف  متغيرهای  از  فوق  مدلهای  ساخت  برای 

در  ثانويه  سفرهای  زنجيره  وجود  و  سفر  زنجيره  بودن  پيچيده 

اين  برای ساخت  استفاده شده است.  فرد  فعاليت روزانه  الگوی 

مدلها از 2744 نمونه استفاده شده است. )روابط 17-22(

5 -1 -3 مدل انتخاب طريقه زنجیره سفر اولیه

برای انتخاب وسيله  نقليه سفر سه گزينه شخصی، همگانی و نيمه  

ساخته  نمونه   2406 با  مدلها  است.  شده  گرفته  درنظر  همگانی 

امیرعباس رصافی، لیال لطیفی
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 یگاُ اطالعاتیپا یزّایهتغ یهعزف. 2جذٍل 
 ضزح ًواد ضزح ًواد

AGM24 0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1ػبّ; 24 یػٚ ثبال DWPAP
M3 

 0ي صَرت=یز ای؛ درغ1است= یّوگاًوِیًقِ یطزصثح ٍ سهاى کار،الگَ اگز 
C5T15 ػبّ دس خبٛٞادٟ 15تب  5ٚ یتؼذاد كشصٛذاٙ ث DWPPP

M1 
 0ي صَرت=یز ای؛ درغ1است= یضخصقِ یطزعصز ٍ سهاى کار،الگَ اگز 

Certe 0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1داسد; یٜب٠ٗ ساٜٛذُیاُش كشد ُٞا١ FCL05 سال در خاًَادُ 5ز یتعذاد فزسًذاى س 
Cost ١ضی٠ٜ ػلش Fmem خاًَادُ یتعذاد اعضا 

CPRAD ػبّ 18 یػبّ ث٠ اكشاد ثبال 18ش یٛؼجت تؼذاد كشصٛذاٙ ص Income سطح درآهذ خاًَادُ تزاساط اضتغال 
DAP1 ِٞٓ0كٞست;ٚ یش ای؛ دسؿ1اػت; 1ت كشد یكؼبٓ یاُش ا Job14 ًِ0ي صَرت=یز ای؛ درغ1دار است= اگز فزد خا 

DAP10 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 10ت كشد یكؼبٓ یاُش ا Locat  ِ0ي صَرت=یز ای؛ درغ1است= 3اکز هثذأ ٍ هقصذ فزد در هٌطق 
DAP11 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 11ت كشد یكؼبٓ یاُش ا PAO 0ي صَرت=یز ای؛ درغ 1زاست=یِ فزد سایت اٍلیاگز فعال 
DAP12 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 12ت كشد یكؼبٓ یاُش ا PAS 0ي صَرت=یز ای؛ درغ 1ل است=یِ فزد تحصیت اٍلیاگز فعال 
DAP13 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 13ت كشد یكؼبٓ یاُش ا PAW 0ي صَرت=یز ای؛ درغ 1ِ فزد کار است=یت اٍلیاگز فعال 
DAP14 0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 14ت كشد یكؼبٓ یآِٞ اُش PMC1 0ي صَرت=یز ای؛ درغ  1= یِ ضخصیزُ سفز اٍلیِ سًجیًقل لِیاگز ٍس 
DAP15 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 15ت كشد یكؼبٓ یاُش ا PMC2 0ي صَرت=یز ای؛ درغ  1= یِ ّوگاًیزُ سفز اٍلیِ سًجیًقل لِیاگز ٍس 
DAP16 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 16ت كشد یكؼبٓ یاُش ا PMC3 0ي صَرت=یز ای؛ درغ  1=یّوگاًوِیِ ًیزُ سفز اٍلیِ سًجیًقللِیاگز ٍس 
DAP17 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 17ت كشد یكؼبٓ یاُش ا PQMC 0ي صَرت=یز ای؛ درغ 1كساى است=یِ یِ ٍ ثاًَیقِ سفز اٍلیاگز طز 
DAP18 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 18ت كشد یكؼبٓ یاُش ا PTT1 0ي صَرت=یز ای؛درغ1تاصثح=ِ صثحیسفز اٍلزُیاگز سهاى سًج 
DAP2 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 2ت كشد یكؼبٓ یاُش ا PTT2 0ي صَرت=یز ای؛ درغ1تاظْز=ِ صثحیسفز اٍلزُیاگز سهاى سًج 
DAP3 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 3ت كشد یكؼبٓ یاُش ا PTT3 0ي صَرت=یز ای؛درغ1تاعصز=ِ صثحیسفز اٍلزُیاگز سهاى سًج 
DAP4 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 4ت كشد یكؼبٓ یاُش ا PTT4 0ي صَرت=یز ای؛ درغ1ِ ظْزتاظْز=یسفز اٍلزُیاگز سهاى سًج 
DAP5 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 5ت كشد یكؼبٓ یاُش ا PTT5 0ي صَرت=یز ای؛ درغ1ظْزتاعصز=ِ یسفز اٍلزُیاگز سهاى سًج 
DAP6 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 6ت كشد یكؼبٓ یاُش ا PTT6 0ي صَرت=یز ای؛ درغ1ِ فزد عصز تا عصز =یزُ سفز اٍلیاگز سهاى سًج 
DAP7 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 7ت كشد یكؼبٓ یاُش ا Sex 0ي صَرت=یز ای؛ درغ 1ت هذکز دارد=یاگز فزد جٌس 
DAP8 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 8ت كشد یكؼبٓ یاُش ا SMC1 0ي صَرت=یز ای؛ درغ  1= یِ ضخصیزُ سفز ثاًَیِ سًجیًقل لِیاگز ٍس 
DAP9 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 9ت كشد یكؼبٓ یاُش ا SMC2 0ي صَرت=یز ای؛ درغ  1= یِ ّوگاًیزُ سفز ثاًَیِ سًجیًقل لِیاگز ٍس 

DOPAP
M1 

 0ي صَرت=یز ای؛ درغ 1=یّوگاًوِیِ ًیزُ سفز ثاًَیِ سًجیًقللِیاگز ٍس SMC3 0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; یؿخلو٠ یعشكجح ٝ صٗبٙ ش، یػبآِٞ اُش 
DOPAP

M2 
 0ي صَرت=یز ای؛ درغ1ِ ًذارد=یزُ سفز ثاًَیاگز فزد سًج SONO 0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; ی١ِ٘بٛو٠ یعشكجح ٝ صٗبٙ ش، یػبآِٞ اُش 

DOPAP
M3 

ٚ یش ای؛ دسؿ1اػت; ی١ِ٘ب٠٘ٛیٛو٠ یعشكجح ٝ صٗبٙ ش، یػبآِٞ اُش 
 0كٞست;

SPO ي یز ای؛ درغ 1ل است=یز اس کار ٍ تحصیت فزد غیِ سادُ ٍ فعالیزُ سفز اٍلیاگز سًج
DOPPP 0صَرت=

M1 
 0ي صَرت=یز ای؛ درغ 1ِ سادُ است=یزُ سفز اٍلیاگز سًج SPT 0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; یؿخلو٠ یعشػلش ٝ صٗبٙ ش، یػبآِٞ اُش 

DOPPP
M2 

 ِیزُ سفز ثاًَین سًجیسهاى ً STHO 0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; ی١ِ٘بٛو٠ یعشػلش ٝ صٗبٙ ش، یػبآِٞ اُش 
DOPPP

M3 
ٚ یش ای؛ دسؿ1اػت; ی١ِ٘ب٠٘ٛیٛو٠ یعشػلش ٝ صٗبٙ ش، یػبآِٞ اُش 

 0كٞست;

STOM 0ي صَرت=یز ای؛ درغ  1دارد=ِ یزُ سفز ثاًَیك سًجیص اس یاگز فزد ت 
DSPAP

M1 
ٚ یش ای؛ دسؿ1اػت; یؿخلو٠ یعشكجح ٝ صٗبٙ ، یٔیتحلآِٞ اُش 

 0كٞست;

STT1 0ي صَرت=یز ای؛ درغ1ِ فزد صثح تا صثح =یزُ سفز ثاًَیاگز سهاى سًج 
DSPAP

M2 
ٚ یش ای؛ دسؿ1اػت; ی١ِ٘بٛو٠ یعشكجح ٝ صٗبٙ ، یٔیتحلآِٞ اُش 

 0كٞست;

STT2  0ي صَرت=یز ای؛ درغ1ِ فزد صثح تا ظْز =یزُ سفز ثاًَیسًجاگز سهاى 
DSPAP

M3 
ٚ یش ای؛ دسؿ1اػت; ی١ِ٘ب٠٘ٛیٛو٠ یعشكجح ٝ صٗبٙ ، یٔیتحلآِٞ اُش 

 0كٞست;

STT3 0ي صَرت=یز ای؛ درغ1ِ فزد صثح تا عصز =یزُ سفز ثاًَیاگز سهاى سًج 
DSPPPM

1 
ٚ یش ای؛ دسؿ1اػت; یؿخلو٠ یعشػلش ٝ صٗبٙ ، یٔیتحلآِٞ اُش 

 0كٞست;

STT4 0ي صَرت=یز ای؛ درغ1ِ فزد ظْز تا ظْز =یزُ سفز ثاًَیاگز سهاى سًج 
DSPPPM

2 
ٚ یش ای؛ دسؿ1اػت; ی١ِ٘بٛو٠ یعشػلش ٝ صٗبٙ ، یٔیتحلآِٞ اُش 

 0كٞست;

STT5 0ي صَرت=یز ای؛ درغ1ِ فزد ظْز تا عصز =یزُ سفز ثاًَیاگز سهاى سًج 
DSPPPM

3 
ٚ یش ای؛ دسؿ1اػت; ی١ِ٘ب٠٘ٛیٛو٠ یعشػلش ٝ صٗبٙ ، یٔیتحلآِٞ اُش 

 0كٞست;

STT6 0ي صَرت=یز ای؛ درغ1ِ فزد عصز تا عصز =یزُ سفز ثاًَیاگز سهاى سًج 
DWPAP

M1 
 ِیزُ سفز اٍلین سًجیسهاى ً THO 0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; یؿخلو٠ یعشكجح ٝ صٗبٙ ًبس،آِٞ اُش 

DWPAP
M2 

ي یز ای؛ درغ1است= یّوگاًقِ یطزصثح ٍ سهاى کار،الگَ اگز 
 0صَرت=

VD تِ تعذاد راًٌذگاى در خاًَادُیل ًقلیًسة تعذاد ٍسا ِ 

 
U(DAP1) = 78/0 ×AGM24 + 53/0 × CPRAD + 74/0 ×SEX  7/0- ×LOCT + 3/4  (1)  
  (1/3)   (8/3)   (7/4)  (9/5-)  (7/3)  

U(DAP2) = 94/0 ×AGM24 + 18/0 × C5T15  + 1/1 ×SEX  + 3/1   (2)  
  (8/1)  (1/1)  (1/3)  (1/1)  
U(DAP3) =  42/0 ×Fmem 65/0- ×SEX  42/0-    (3)  
  (4/1)  (0/1-)  (2/0-)  
U(DAP4) = 48/0 ×FCL05 + 46/0 ×SEX  + 26/2    (4)  
  (3/1)  (3/1)  (2/1)   
U(DAP5) = 1/1-  ×C5T15 + 5/1     (5)  
  (6/1-)  (3/1)  
U(DAP6) = 34/0 × C5T15 + 4/1     (6)  
 (7/1)  (2/1)   
U(DAP7) =  99/3- ×AGM24 + 45/1 ×CPRAD 81/0- ×SEX  + 8/6   (7)  
  (5/15-)  (2/8)  (7/4-)  (9/5)   

جدول 2. معرفی متغيرهای پایگاه اطالعاتی

 
 

 یگاُ اطالعاتیپا یزّایهتغ یهعزف. 2جذٍل 
 ضزح ًواد ضزح ًواد

AGM24 0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1ػبّ; 24 یػٚ ثبال DWPAP
M3 

 0ي صَرت=یز ای؛ درغ1است= یّوگاًوِیًقِ یطزصثح ٍ سهاى کار،الگَ اگز 
C5T15 ػبّ دس خبٛٞادٟ 15تب  5ٚ یتؼذاد كشصٛذاٙ ث DWPPP

M1 
 0ي صَرت=یز ای؛ درغ1است= یضخصقِ یطزعصز ٍ سهاى کار،الگَ اگز 

Certe 0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1داسد; یٜب٠ٗ ساٜٛذُیاُش كشد ُٞا١ FCL05 سال در خاًَادُ 5ز یتعذاد فزسًذاى س 
Cost ١ضی٠ٜ ػلش Fmem خاًَادُ یتعذاد اعضا 

CPRAD ػبّ 18 یػبّ ث٠ اكشاد ثبال 18ش یٛؼجت تؼذاد كشصٛذاٙ ص Income سطح درآهذ خاًَادُ تزاساط اضتغال 
DAP1 ِٞٓ0كٞست;ٚ یش ای؛ دسؿ1اػت; 1ت كشد یكؼبٓ یاُش ا Job14 ًِ0ي صَرت=یز ای؛ درغ1دار است= اگز فزد خا 

DAP10 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 10ت كشد یكؼبٓ یاُش ا Locat  ِ0ي صَرت=یز ای؛ درغ1است= 3اکز هثذأ ٍ هقصذ فزد در هٌطق 
DAP11 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 11ت كشد یكؼبٓ یاُش ا PAO 0ي صَرت=یز ای؛ درغ 1زاست=یِ فزد سایت اٍلیاگز فعال 
DAP12 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 12ت كشد یكؼبٓ یاُش ا PAS 0ي صَرت=یز ای؛ درغ 1ل است=یِ فزد تحصیت اٍلیاگز فعال 
DAP13 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 13ت كشد یكؼبٓ یاُش ا PAW 0ي صَرت=یز ای؛ درغ 1ِ فزد کار است=یت اٍلیاگز فعال 
DAP14 0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 14ت كشد یكؼبٓ یآِٞ اُش PMC1 0ي صَرت=یز ای؛ درغ  1= یِ ضخصیزُ سفز اٍلیِ سًجیًقل لِیاگز ٍس 
DAP15 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 15ت كشد یكؼبٓ یاُش ا PMC2 0ي صَرت=یز ای؛ درغ  1= یِ ّوگاًیزُ سفز اٍلیِ سًجیًقل لِیاگز ٍس 
DAP16 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 16ت كشد یكؼبٓ یاُش ا PMC3 0ي صَرت=یز ای؛ درغ  1=یّوگاًوِیِ ًیزُ سفز اٍلیِ سًجیًقللِیاگز ٍس 
DAP17 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 17ت كشد یكؼبٓ یاُش ا PQMC 0ي صَرت=یز ای؛ درغ 1كساى است=یِ یِ ٍ ثاًَیقِ سفز اٍلیاگز طز 
DAP18 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 18ت كشد یكؼبٓ یاُش ا PTT1 0ي صَرت=یز ای؛درغ1تاصثح=ِ صثحیسفز اٍلزُیاگز سهاى سًج 
DAP2 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 2ت كشد یكؼبٓ یاُش ا PTT2 0ي صَرت=یز ای؛ درغ1تاظْز=ِ صثحیسفز اٍلزُیاگز سهاى سًج 
DAP3 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 3ت كشد یكؼبٓ یاُش ا PTT3 0ي صَرت=یز ای؛درغ1تاعصز=ِ صثحیسفز اٍلزُیاگز سهاى سًج 
DAP4 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 4ت كشد یكؼبٓ یاُش ا PTT4 0ي صَرت=یز ای؛ درغ1ِ ظْزتاظْز=یسفز اٍلزُیاگز سهاى سًج 
DAP5 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 5ت كشد یكؼبٓ یاُش ا PTT5 0ي صَرت=یز ای؛ درغ1ظْزتاعصز=ِ یسفز اٍلزُیاگز سهاى سًج 
DAP6 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 6ت كشد یكؼبٓ یاُش ا PTT6 0ي صَرت=یز ای؛ درغ1ِ فزد عصز تا عصز =یزُ سفز اٍلیاگز سهاى سًج 
DAP7 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 7ت كشد یكؼبٓ یاُش ا Sex 0ي صَرت=یز ای؛ درغ 1ت هذکز دارد=یاگز فزد جٌس 
DAP8 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 8ت كشد یكؼبٓ یاُش ا SMC1 0ي صَرت=یز ای؛ درغ  1= یِ ضخصیزُ سفز ثاًَیِ سًجیًقل لِیاگز ٍس 
DAP9 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 9ت كشد یكؼبٓ یاُش ا SMC2 0ي صَرت=یز ای؛ درغ  1= یِ ّوگاًیزُ سفز ثاًَیِ سًجیًقل لِیاگز ٍس 

DOPAP
M1 

 0ي صَرت=یز ای؛ درغ 1=یّوگاًوِیِ ًیزُ سفز ثاًَیِ سًجیًقللِیاگز ٍس SMC3 0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; یؿخلو٠ یعشكجح ٝ صٗبٙ ش، یػبآِٞ اُش 
DOPAP

M2 
 0ي صَرت=یز ای؛ درغ1ِ ًذارد=یزُ سفز ثاًَیاگز فزد سًج SONO 0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; ی١ِ٘بٛو٠ یعشكجح ٝ صٗبٙ ش، یػبآِٞ اُش 

DOPAP
M3 

ٚ یش ای؛ دسؿ1اػت; ی١ِ٘ب٠٘ٛیٛو٠ یعشكجح ٝ صٗبٙ ش، یػبآِٞ اُش 
 0كٞست;

SPO ي یز ای؛ درغ 1ل است=یز اس کار ٍ تحصیت فزد غیِ سادُ ٍ فعالیزُ سفز اٍلیاگز سًج
DOPPP 0صَرت=

M1 
 0ي صَرت=یز ای؛ درغ 1ِ سادُ است=یزُ سفز اٍلیاگز سًج SPT 0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; یؿخلو٠ یعشػلش ٝ صٗبٙ ش، یػبآِٞ اُش 

DOPPP
M2 

 ِیزُ سفز ثاًَین سًجیسهاى ً STHO 0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; ی١ِ٘بٛو٠ یعشػلش ٝ صٗبٙ ش، یػبآِٞ اُش 
DOPPP

M3 
ٚ یش ای؛ دسؿ1اػت; ی١ِ٘ب٠٘ٛیٛو٠ یعشػلش ٝ صٗبٙ ش، یػبآِٞ اُش 

 0كٞست;

STOM 0ي صَرت=یز ای؛ درغ  1دارد=ِ یزُ سفز ثاًَیك سًجیص اس یاگز فزد ت 
DSPAP

M1 
ٚ یش ای؛ دسؿ1اػت; یؿخلو٠ یعشكجح ٝ صٗبٙ ، یٔیتحلآِٞ اُش 

 0كٞست;

STT1 0ي صَرت=یز ای؛ درغ1ِ فزد صثح تا صثح =یزُ سفز ثاًَیاگز سهاى سًج 
DSPAP

M2 
ٚ یش ای؛ دسؿ1اػت; ی١ِ٘بٛو٠ یعشكجح ٝ صٗبٙ ، یٔیتحلآِٞ اُش 

 0كٞست;

STT2  0ي صَرت=یز ای؛ درغ1ِ فزد صثح تا ظْز =یزُ سفز ثاًَیسًجاگز سهاى 
DSPAP

M3 
ٚ یش ای؛ دسؿ1اػت; ی١ِ٘ب٠٘ٛیٛو٠ یعشكجح ٝ صٗبٙ ، یٔیتحلآِٞ اُش 

 0كٞست;

STT3 0ي صَرت=یز ای؛ درغ1ِ فزد صثح تا عصز =یزُ سفز ثاًَیاگز سهاى سًج 
DSPPPM

1 
ٚ یش ای؛ دسؿ1اػت; یؿخلو٠ یعشػلش ٝ صٗبٙ ، یٔیتحلآِٞ اُش 

 0كٞست;

STT4 0ي صَرت=یز ای؛ درغ1ِ فزد ظْز تا ظْز =یزُ سفز ثاًَیاگز سهاى سًج 
DSPPPM

2 
ٚ یش ای؛ دسؿ1اػت; ی١ِ٘بٛو٠ یعشػلش ٝ صٗبٙ ، یٔیتحلآِٞ اُش 

 0كٞست;

STT5 0ي صَرت=یز ای؛ درغ1ِ فزد ظْز تا عصز =یزُ سفز ثاًَیاگز سهاى سًج 
DSPPPM

3 
ٚ یش ای؛ دسؿ1اػت; ی١ِ٘ب٠٘ٛیٛو٠ یعشػلش ٝ صٗبٙ ، یٔیتحلآِٞ اُش 

 0كٞست;

STT6 0ي صَرت=یز ای؛ درغ1ِ فزد عصز تا عصز =یزُ سفز ثاًَیاگز سهاى سًج 
DWPAP

M1 
 ِیزُ سفز اٍلین سًجیسهاى ً THO 0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; یؿخلو٠ یعشكجح ٝ صٗبٙ ًبس،آِٞ اُش 

DWPAP
M2 

ي یز ای؛ درغ1است= یّوگاًقِ یطزصثح ٍ سهاى کار،الگَ اگز 
 0صَرت=

VD تِ تعذاد راًٌذگاى در خاًَادُیل ًقلیًسة تعذاد ٍسا ِ 

 
U(DAP1) = 78/0 ×AGM24 + 53/0 × CPRAD + 74/0 ×SEX  7/0- ×LOCT + 3/4  (1)  
  (1/3)   (8/3)   (7/4)  (9/5-)  (7/3)  

U(DAP2) = 94/0 ×AGM24 + 18/0 × C5T15  + 1/1 ×SEX  + 3/1   (2)  
  (8/1)  (1/1)  (1/3)  (1/1)  
U(DAP3) =  42/0 ×Fmem 65/0- ×SEX  42/0-    (3)  
  (4/1)  (0/1-)  (2/0-)  
U(DAP4) = 48/0 ×FCL05 + 46/0 ×SEX  + 26/2    (4)  
  (3/1)  (3/1)  (2/1)   
U(DAP5) = 1/1-  ×C5T15 + 5/1     (5)  
  (6/1-)  (3/1)  
U(DAP6) = 34/0 × C5T15 + 4/1     (6)  
 (7/1)  (2/1)   
U(DAP7) =  99/3- ×AGM24 + 45/1 ×CPRAD 81/0- ×SEX  + 8/6   (7)  
  (5/15-)  (2/8)  (7/4-)  (9/5)   
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 یگاُ اطالعاتیپا یزّایهتغ یهعزف. 2جذٍل 
 ضزح ًواد ضزح ًواد

AGM24 0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1ػبّ; 24 یػٚ ثبال DWPAP
M3 

 0ي صَرت=یز ای؛ درغ1است= یّوگاًوِیًقِ یطزصثح ٍ سهاى کار،الگَ اگز 
C5T15 ػبّ دس خبٛٞادٟ 15تب  5ٚ یتؼذاد كشصٛذاٙ ث DWPPP

M1 
 0ي صَرت=یز ای؛ درغ1است= یضخصقِ یطزعصز ٍ سهاى کار،الگَ اگز 

Certe 0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1داسد; یٜب٠ٗ ساٜٛذُیاُش كشد ُٞا١ FCL05 سال در خاًَادُ 5ز یتعذاد فزسًذاى س 
Cost ١ضی٠ٜ ػلش Fmem خاًَادُ یتعذاد اعضا 

CPRAD ػبّ 18 یػبّ ث٠ اكشاد ثبال 18ش یٛؼجت تؼذاد كشصٛذاٙ ص Income سطح درآهذ خاًَادُ تزاساط اضتغال 
DAP1 ِٞٓ0كٞست;ٚ یش ای؛ دسؿ1اػت; 1ت كشد یكؼبٓ یاُش ا Job14 ًِ0ي صَرت=یز ای؛ درغ1دار است= اگز فزد خا 

DAP10 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 10ت كشد یكؼبٓ یاُش ا Locat  ِ0ي صَرت=یز ای؛ درغ1است= 3اکز هثذأ ٍ هقصذ فزد در هٌطق 
DAP11 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 11ت كشد یكؼبٓ یاُش ا PAO 0ي صَرت=یز ای؛ درغ 1زاست=یِ فزد سایت اٍلیاگز فعال 
DAP12 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 12ت كشد یكؼبٓ یاُش ا PAS 0ي صَرت=یز ای؛ درغ 1ل است=یِ فزد تحصیت اٍلیاگز فعال 
DAP13 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 13ت كشد یكؼبٓ یاُش ا PAW 0ي صَرت=یز ای؛ درغ 1ِ فزد کار است=یت اٍلیاگز فعال 
DAP14 0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 14ت كشد یكؼبٓ یآِٞ اُش PMC1 0ي صَرت=یز ای؛ درغ  1= یِ ضخصیزُ سفز اٍلیِ سًجیًقل لِیاگز ٍس 
DAP15 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 15ت كشد یكؼبٓ یاُش ا PMC2 0ي صَرت=یز ای؛ درغ  1= یِ ّوگاًیزُ سفز اٍلیِ سًجیًقل لِیاگز ٍس 
DAP16 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 16ت كشد یكؼبٓ یاُش ا PMC3 0ي صَرت=یز ای؛ درغ  1=یّوگاًوِیِ ًیزُ سفز اٍلیِ سًجیًقللِیاگز ٍس 
DAP17 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 17ت كشد یكؼبٓ یاُش ا PQMC 0ي صَرت=یز ای؛ درغ 1كساى است=یِ یِ ٍ ثاًَیقِ سفز اٍلیاگز طز 
DAP18 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 18ت كشد یكؼبٓ یاُش ا PTT1 0ي صَرت=یز ای؛درغ1تاصثح=ِ صثحیسفز اٍلزُیاگز سهاى سًج 
DAP2 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 2ت كشد یكؼبٓ یاُش ا PTT2 0ي صَرت=یز ای؛ درغ1تاظْز=ِ صثحیسفز اٍلزُیاگز سهاى سًج 
DAP3 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 3ت كشد یكؼبٓ یاُش ا PTT3 0ي صَرت=یز ای؛درغ1تاعصز=ِ صثحیسفز اٍلزُیاگز سهاى سًج 
DAP4 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 4ت كشد یكؼبٓ یاُش ا PTT4 0ي صَرت=یز ای؛ درغ1ِ ظْزتاظْز=یسفز اٍلزُیاگز سهاى سًج 
DAP5 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 5ت كشد یكؼبٓ یاُش ا PTT5 0ي صَرت=یز ای؛ درغ1ظْزتاعصز=ِ یسفز اٍلزُیاگز سهاى سًج 
DAP6 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 6ت كشد یكؼبٓ یاُش ا PTT6 0ي صَرت=یز ای؛ درغ1ِ فزد عصز تا عصز =یزُ سفز اٍلیاگز سهاى سًج 
DAP7 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 7ت كشد یكؼبٓ یاُش ا Sex 0ي صَرت=یز ای؛ درغ 1ت هذکز دارد=یاگز فزد جٌس 
DAP8 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 8ت كشد یكؼبٓ یاُش ا SMC1 0ي صَرت=یز ای؛ درغ  1= یِ ضخصیزُ سفز ثاًَیِ سًجیًقل لِیاگز ٍس 
DAP9 ِٞٓ0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; 9ت كشد یكؼبٓ یاُش ا SMC2 0ي صَرت=یز ای؛ درغ  1= یِ ّوگاًیزُ سفز ثاًَیِ سًجیًقل لِیاگز ٍس 

DOPAP
M1 

 0ي صَرت=یز ای؛ درغ 1=یّوگاًوِیِ ًیزُ سفز ثاًَیِ سًجیًقللِیاگز ٍس SMC3 0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; یؿخلو٠ یعشكجح ٝ صٗبٙ ش، یػبآِٞ اُش 
DOPAP

M2 
 0ي صَرت=یز ای؛ درغ1ِ ًذارد=یزُ سفز ثاًَیاگز فزد سًج SONO 0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; ی١ِ٘بٛو٠ یعشكجح ٝ صٗبٙ ش، یػبآِٞ اُش 

DOPAP
M3 

ٚ یش ای؛ دسؿ1اػت; ی١ِ٘ب٠٘ٛیٛو٠ یعشكجح ٝ صٗبٙ ش، یػبآِٞ اُش 
 0كٞست;

SPO ي یز ای؛ درغ 1ل است=یز اس کار ٍ تحصیت فزد غیِ سادُ ٍ فعالیزُ سفز اٍلیاگز سًج
DOPPP 0صَرت=

M1 
 0ي صَرت=یز ای؛ درغ 1ِ سادُ است=یزُ سفز اٍلیاگز سًج SPT 0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; یؿخلو٠ یعشػلش ٝ صٗبٙ ش، یػبآِٞ اُش 

DOPPP
M2 

 ِیزُ سفز ثاًَین سًجیسهاى ً STHO 0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; ی١ِ٘بٛو٠ یعشػلش ٝ صٗبٙ ش، یػبآِٞ اُش 
DOPPP

M3 
ٚ یش ای؛ دسؿ1اػت; ی١ِ٘ب٠٘ٛیٛو٠ یعشػلش ٝ صٗبٙ ش، یػبآِٞ اُش 

 0كٞست;

STOM 0ي صَرت=یز ای؛ درغ  1دارد=ِ یزُ سفز ثاًَیك سًجیص اس یاگز فزد ت 
DSPAP

M1 
ٚ یش ای؛ دسؿ1اػت; یؿخلو٠ یعشكجح ٝ صٗبٙ ، یٔیتحلآِٞ اُش 

 0كٞست;

STT1 0ي صَرت=یز ای؛ درغ1ِ فزد صثح تا صثح =یزُ سفز ثاًَیاگز سهاى سًج 
DSPAP

M2 
ٚ یش ای؛ دسؿ1اػت; ی١ِ٘بٛو٠ یعشكجح ٝ صٗبٙ ، یٔیتحلآِٞ اُش 

 0كٞست;

STT2  0ي صَرت=یز ای؛ درغ1ِ فزد صثح تا ظْز =یزُ سفز ثاًَیسًجاگز سهاى 
DSPAP

M3 
ٚ یش ای؛ دسؿ1اػت; ی١ِ٘ب٠٘ٛیٛو٠ یعشكجح ٝ صٗبٙ ، یٔیتحلآِٞ اُش 

 0كٞست;

STT3 0ي صَرت=یز ای؛ درغ1ِ فزد صثح تا عصز =یزُ سفز ثاًَیاگز سهاى سًج 
DSPPPM

1 
ٚ یش ای؛ دسؿ1اػت; یؿخلو٠ یعشػلش ٝ صٗبٙ ، یٔیتحلآِٞ اُش 

 0كٞست;

STT4 0ي صَرت=یز ای؛ درغ1ِ فزد ظْز تا ظْز =یزُ سفز ثاًَیاگز سهاى سًج 
DSPPPM

2 
ٚ یش ای؛ دسؿ1اػت; ی١ِ٘بٛو٠ یعشػلش ٝ صٗبٙ ، یٔیتحلآِٞ اُش 

 0كٞست;

STT5 0ي صَرت=یز ای؛ درغ1ِ فزد ظْز تا عصز =یزُ سفز ثاًَیاگز سهاى سًج 
DSPPPM

3 
ٚ یش ای؛ دسؿ1اػت; ی١ِ٘ب٠٘ٛیٛو٠ یعشػلش ٝ صٗبٙ ، یٔیتحلآِٞ اُش 

 0كٞست;

STT6 0ي صَرت=یز ای؛ درغ1ِ فزد عصز تا عصز =یزُ سفز ثاًَیاگز سهاى سًج 
DWPAP

M1 
 ِیزُ سفز اٍلین سًجیسهاى ً THO 0ٚ كٞست;یش ای؛ دسؿ1اػت; یؿخلو٠ یعشكجح ٝ صٗبٙ ًبس،آِٞ اُش 

DWPAP
M2 

ي یز ای؛ درغ1است= یّوگاًقِ یطزصثح ٍ سهاى کار،الگَ اگز 
 0صَرت=

VD تِ تعذاد راًٌذگاى در خاًَادُیل ًقلیًسة تعذاد ٍسا ِ 

 
U(DAP1) = 78/0 ×AGM24 + 53/0 × CPRAD + 74/0 ×SEX  7/0- ×LOCT + 3/4  (1)  
  (1/3)   (8/3)   (7/4)  (9/5-)  (7/3)  

U(DAP2) = 94/0 ×AGM24 + 18/0 × C5T15  + 1/1 ×SEX  + 3/1   (2)  
  (8/1)  (1/1)  (1/3)  (1/1)  
U(DAP3) =  42/0 ×Fmem 65/0- ×SEX  42/0-    (3)  
  (4/1)  (0/1-)  (2/0-)  
U(DAP4) = 48/0 ×FCL05 + 46/0 ×SEX  + 26/2    (4)  
  (3/1)  (3/1)  (2/1)   
U(DAP5) = 1/1-  ×C5T15 + 5/1     (5)  
  (6/1-)  (3/1)  
U(DAP6) = 34/0 × C5T15 + 4/1     (6)  
 (7/1)  (2/1)   
U(DAP7) =  99/3- ×AGM24 + 45/1 ×CPRAD 81/0- ×SEX  + 8/6   (7)  
  (5/15-)  (2/8)  (7/4-)  (9/5)   

 
 

U(DAP8) = 96/2- ×AGM24 + 56/0 ×LOCT + 7/3    (8)  
  (5/6-)  (7/1)  (2/3)  
U(DAP10) =  59/0 ×C5T  15  28/2- ×SEX  + 7/1    (9)  
  (7/1)  (9/2-)  (4/1)   
U(DAP11) = 4/1 ×C5T15 94/1-     (10)  
  (9/1)  (1/1-)   
U(DAP13) = 5/0- ×AGM 24  +  9/2 ×JOB 14  + 5/4    (11)  
  (0/2-)  (7/15)   (0/4)  
U(DAP14) = 2/0- ×Fmem  1/1- ×SEX + 1/4     (12)  
  (7/1-)  (8/3-)   (3/3)   
U(DAP15) =  2/4 ×JOB14 2/1-      (13)  
  (8/3)  (8/0-)  
U(DAP16) = 96/0- ×AGM24  + 6/2 ×JOB14 + 2/2     (14)  
  (8/1-)  (0/6)  (8/1)   
U(DAP17) = 1/1 ×FCL05 8/1- ×SEX + 77/0     (15)  
  (2/1)  (6/1-)  (6/0)  
U(DAP18) = 8/1- ×AGM24 + 2/4 ×JOB14     (16)  
  (4/1-)  (3/3)  
L(B)=-2602/148 L(0)=-6665/30 L(C)=-3820/8429 ρ2 = 609/0  ρ2

C = 319/0    

 ِیاٍل زُ سفزیسًجهذل اًتخاب سهاى رٍس  5-1-2
 ش دسٛظش ُشكت٠ ؿذٟ اػت:یكٞست صث٠ ی٠ ؿؾ ثبصٟ صٗبٛیت اٝٓیصٗبٙ ػلش كؼبٓ یثشا
سػٜذ، یبٙ ٗیپب٠ً٠ دس كجح ؿشٝع ؿذٟ ٝ دس ظ٢ش ث یی١بتیكؼبٓ-2سػٜذ، یبٙ ٗیپبص ؿذٟ ٝ دس كجح ث٠ً٠ دس كجح آؿب یی١بتیكؼبٓ -1
سػٜذ، یبٙ ٗیپبش ث٠ً٠ دس ظ٢ش ؿشٝع ؿذٟ ٝ دس ظ٢ یی١بتیكؼبٓ-4اٛدبٜٗذ، یٗ عّٞؿذٟ ٝ تب ػلش ث٠ ٠ً دس كجح آؿبص یی١بتیكؼبٓ-3
 بثٜذ.ییبٙ ٗی٠ً دس ػلش آؿبص ؿذٟ ٝ دس ػلش پب یی١بتیكؼبٓ-6ش آؿبص ؿذٟ ٝ تب ػلش ادا٠ٗ داسٛذ، ٠ً دس ظ٢ یی١بتیكؼبٓ-5

ـ ثبٛٞ ی١بشٟ ػـلش یصٛدٝ ٝخٞد  ششٟ ػلیصٛدذٟ ثٞدٙ یچیب پیت، ػبدٟ ی١ذف كؼبٓ یش١بیكٞم اص ٗتـ یٗذ٢ٓبػبخت  یثشا ٞ  ٠ دسی  یآِـ
 ٠ٛٞ٘ٛ اػتلبدٟ ؿذٟ اػت. 2744اص  ٗذ٢ٓبایٚ ػبخت  یثشا .ت سٝصا٠ٛ كشد اػتلبدٟ ؿذٟ اػتیكؼبٓ

U(PTT1) = 4/2 ×SPO  7/1- ×SPT+ 56/0  (17) 
 (4/10)  (0/6-)  (7/1)  
U(PTT2) = 4/0 ×PAS+ 4/0  (18) 
 (0/2)  (5/1)   
U(PTT3) = 2/1 ×SONO+ 4/2 ×PAW+ 4/0 ×PAS 7/0-   (19) 
 (7/6)  (3/14)  (6/1)  (0/2- )  

U(PTT4) = 8/2 ×SPO 4/4-  (20) 
 (2/4)  (8/6-)  

U(PTT5) = 9/1 ×SPO 2/1- ×SPT 1/1-   21) ) 
 (9/5)  (3/2-)  (2/2- )  

U(PTT6) = 3/2 ×SPO 6/1- ×SPT  (22) 
 (1/9)  (9/4-)  

L(B)=-2603/72 L(0)=-4862/84 L(C)=-3343/99 ρ2 = 465/0  ρ2
C = 221/0  

 
 

U(DAP8) = 96/2- ×AGM24 + 56/0 ×LOCT + 7/3    (8)  
  (5/6-)  (7/1)  (2/3)  
U(DAP10) =  59/0 ×C5T  15  28/2- ×SEX  + 7/1    (9)  
  (7/1)  (9/2-)  (4/1)   
U(DAP11) = 4/1 ×C5T15 94/1-     (10)  
  (9/1)  (1/1-)   
U(DAP13) = 5/0- ×AGM 24  +  9/2 ×JOB 14  + 5/4    (11)  
  (0/2-)  (7/15)   (0/4)  
U(DAP14) = 2/0- ×Fmem  1/1- ×SEX + 1/4     (12)  
  (7/1-)  (8/3-)   (3/3)   
U(DAP15) =  2/4 ×JOB14 2/1-      (13)  
  (8/3)  (8/0-)  
U(DAP16) = 96/0- ×AGM24  + 6/2 ×JOB14 + 2/2     (14)  
  (8/1-)  (0/6)  (8/1)   
U(DAP17) = 1/1 ×FCL05 8/1- ×SEX + 77/0     (15)  
  (2/1)  (6/1-)  (6/0)  
U(DAP18) = 8/1- ×AGM24 + 2/4 ×JOB14     (16)  
  (4/1-)  (3/3)  
L(B)=-2602/148 L(0)=-6665/30 L(C)=-3820/8429 ρ2 = 609/0  ρ2

C = 319/0    

 ِیاٍل زُ سفزیسًجهذل اًتخاب سهاى رٍس  5-1-2
 ش دسٛظش ُشكت٠ ؿذٟ اػت:یكٞست صث٠ ی٠ ؿؾ ثبصٟ صٗبٛیت اٝٓیصٗبٙ ػلش كؼبٓ یثشا
سػٜذ، یبٙ ٗیپب٠ً٠ دس كجح ؿشٝع ؿذٟ ٝ دس ظ٢ش ث یی١بتیكؼبٓ-2سػٜذ، یبٙ ٗیپبص ؿذٟ ٝ دس كجح ث٠ً٠ دس كجح آؿب یی١بتیكؼبٓ -1
سػٜذ، یبٙ ٗیپبش ث٠ً٠ دس ظ٢ش ؿشٝع ؿذٟ ٝ دس ظ٢ یی١بتیكؼبٓ-4اٛدبٜٗذ، یٗ عّٞؿذٟ ٝ تب ػلش ث٠ ٠ً دس كجح آؿبص یی١بتیكؼبٓ-3
 بثٜذ.ییبٙ ٗی٠ً دس ػلش آؿبص ؿذٟ ٝ دس ػلش پب یی١بتیكؼبٓ-6ش آؿبص ؿذٟ ٝ تب ػلش ادا٠ٗ داسٛذ، ٠ً دس ظ٢ یی١بتیكؼبٓ-5

ـ ثبٛٞ ی١بشٟ ػـلش یصٛدٝ ٝخٞد  ششٟ ػلیصٛدذٟ ثٞدٙ یچیب پیت، ػبدٟ ی١ذف كؼبٓ یش١بیكٞم اص ٗتـ یٗذ٢ٓبػبخت  یثشا ٞ  ٠ دسی  یآِـ
 ٠ٛٞ٘ٛ اػتلبدٟ ؿذٟ اػت. 2744اص  ٗذ٢ٓبایٚ ػبخت  یثشا .ت سٝصا٠ٛ كشد اػتلبدٟ ؿذٟ اػتیكؼبٓ

U(PTT1) = 4/2 ×SPO  7/1- ×SPT+ 56/0  (17) 
 (4/10)  (0/6-)  (7/1)  
U(PTT2) = 4/0 ×PAS+ 4/0  (18) 
 (0/2)  (5/1)   
U(PTT3) = 2/1 ×SONO+ 4/2 ×PAW+ 4/0 ×PAS 7/0-   (19) 
 (7/6)  (3/14)  (6/1)  (0/2- )  

U(PTT4) = 8/2 ×SPO 4/4-  (20) 
 (2/4)  (8/6-)  

U(PTT5) = 9/1 ×SPO 2/1- ×SPT 1/1-   21) ) 
 (9/5)  (3/2-)  (2/2- )  

U(PTT6) = 3/2 ×SPO 6/1- ×SPT  (22) 
 (1/9)  (9/4-)  

L(B)=-2603/72 L(0)=-4862/84 L(C)=-3343/99 ρ2 = 465/0  ρ2
C = 221/0  

شده است. متغيرهای اقتصادی-اجتماعی، گواهينامه داشتن، سطح 

درآمد و نسبت وسايل نقليه تحت تملک خانواده به افراد دارای 

گواهينامه در کنار متغيرهای مربوط به خصوصيات سفر از جمله 

)روابط  است.  تاثيرگذار  افراد  انتخاب وسيله  سفر  بر  زمان سفر، 

)23-25

5 -1 -4 مدل انتخاب زمان روز زنجیره سفر ثانويه

بررسی زمان روز زنجيره سفر ثانويه در جامعه آماری نشان داد که 

زمان صبح تا عصر دارای فراوانی صفر است. اين منطقی است، 

چرا که زمان روز صبح تا عصر دوره طوالنی مدتی است که به 

عنوان زنجيره سفر ثانويه انتخاب نمی شود. در واقع در زمان صبح 

تا عصر غالبًا هدف اصلی فعاليت روزانه )عمومًا کار يا تحصيل( 

امیرعباس رصافی، لیال لطیفی
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انجام می شود. بنابراين برای زمان روز زنجيره سفر ثانويه 5 الگو 

ساخته شده که در زير نشان داده شده است. مدلها با 255 نمونه 

ساخته شده است. )روابط 26-30(

5-1-5 مدل انتخاب طريقه زنجیره سفر ثانويه

نسبت  ثانويه  سفر  زنجيره  به  مربوط  سفر  وسيله  انتخاب  در 

رانندگی،  گواهينامه  داشتن  خانواده،  در  رانندگان  به  وسايل نقليه 

زنجيره سفر  در  نقليه  نوع وسيله   بودن  يکسان  درآمد خانواده و 

اوليه و ثانويه مؤثر می باشند. مانند مدلهای قبل فرآيند مدل سازی 

مدل  با  که  متغيرهايی  کردن  اضافه  و  حذف  با  مرحله  هر  در 

همبستگی دارند، در هر مرحله ارزيابی و بهبود داده می شود. مدلها 

با 225 نمونه ساخته شده است. )روابط 31-33(

5 -2 مدلهای هم زمان 
مدلهای لوجيت هم زمان برای سه حالت ارايه شده است.

الف( مدلهای هم زمان انتخاب الگوی فعاليت روزانه، زمان روز و 

طريقه زنجيره سفر اوليه.

ب( مدلهای هم زمان انتخاب زمان روز و طريقه زنجيره سفر اوليه؛

ج( مدلهای هم زمان انتخاب طريقه زنجيره سفرهای اوليه و ثانويه.

و  زمان  روزانه،  فعالیت  الگوی  انتخاب  همزمان  مدل   1- 2- 5

طريقه زنجیره سفر اولیه

برای  برنامه ريزی  حال  در  فرد  هنگامی که  اوقات  از  بسياری  در 

سفرهای روز بعد است و يا به طور روزمره فعاليتی را تکرار می کند 

)مانند شغل يا تحصيل يا برنامه های ورزشی و ...( به طور همزمان 

 
 

 ِیاٍل زُ سفزیسًج قِیطزهذل اًتخاب  -6-1-3
٠ٛٞ٘ٛ ػبخت٠ ؿـذٟ   2406ثب  ٗذ٢ٓبدسٛظش ُشكت٠ ؿذٟ اػت.  ی١ِ٘بٛ ٠٘یٝ ٛ ی، ١ِ٘بٛی٠ٜ ؿخلی٠ ػلش ػ٠ ُضیٛؤ ٠ٔیاٛتخبة ٝػ یثشا

ٜب٠ٗ یُٞا١ یاكشاد داسا ٠ تحت ت٘ٔي خبٛٞادٟ ث٠یْ ٛؤیبػغح دسآٗذ ٝ ٛؼجت ٝػداؿتٚ، ٜب٠ٗیُٞا١ ،یاخت٘بػ-یاهتلبد یش١بیٗتـ اػت.
 شُزاس اػت. یػلش اكشاد تبث ٠ٔیثش اٛتخبة ٝػ ،بت ػلش اص خ٠ٔ٘ صٗبٙ ػلشیٗشثٞط ث٠ خلٞك یش١بیدس ًٜبس ٗتـ

U(PMC1)= 2/1 ×VD+ 2/2 ×CERTI+ 7/0 ×Income 9/2-    (23)  
 (1/5)  (2/17)  (6/6)  (4/9-)   

U(PMC2)= 002/0 ×THO+ 6/0 ×SPT 9/1-     (24)  
 (4/1)  (4/1)  (9/3- )  
U(PMC3)= 3/0- ×VD+ 3/0 ×SPT     (25)  
 (3/1-)   (2/1)  
L(B)=-1869/53 L(0)=-2643/26 L(C)=-2229/15 ρ2 = 293/0  ρ2

C = 161/0  

 ِیزُ سفز ثاًَیهذل اًتخاب سهاى رٍس سًج -6-1-4
اػت، چشا  یٚ ٜٗغوی. ااػتكلش  یكشاٝاٛ یٛـبٙ داد ٠ً صٗبٙ كجح تب ػلش داسا ی٠ دس خبٗؼ٠ آٗبسیشٟ ػلش ثبٛٞیصٗبٙ سٝص صٛد یثشسػ

ؿٞد. دس ٝاهغ دس صٗبٙ كجح تب ػلـش   ی٠ اٛتخبة ٛ٘یشٟ ػلش ثبٛٞیاػت ٠ً ث٠ ػٜٞاٙ صٛد یٗذت ی٠ً صٗبٙ سٝص كجح تب ػلش دٝسٟ عٞالٛ
ػبخت٠ ؿذٟ آِٞ  ٠5 یشٟ ػلش ثبٛٞی. ثٜبثشایٚ ثشای صٗبٙ سٝص صٛدؿٞد یْ( اٛدبٕ ٗیت سٝصا٠ٛ )ػ٘ٞٗبً ًبس یب تحلیكؼبٓ یؿبٓجبً ١ذف اكٔ

 ٠ٛٞ٘ٛ ػبخت٠ ؿذٟ اػت. 255ثب  ٗذ٢ٓب ش ٛـبٙ دادٟ ؿذٟ اػت.ی٠ً دس ص
U(STT1)= 97/0 ×PAO+ 98/1 ×STOM 4/1-       (26)  
  (7/2)  (7/2)  (1/3-)  

U(STT2)= 4/2- ×SPT 2/1-        (27)  
 (5/2-)   (9/1-)  

U(STT4)= 7/2 ×STOM 2/3-       (28)  
 (6/2)  (7/4-)  

U(STT5)= 5/1 ×PAW+ 6/1 ×p+ 4/1 ×PAO 5/2-      (29)  
 (6/1)  (0/2)  (6/1)   (6/2-)  

U(STT6)= 2/1 ×STOM + 8/0 ×SPT     (30)  
 (8/1)  (8/1)  

L(B)=-230/56 L(0)=-410/41 L(C)=-248/64 ρ2 = 438/0  ρ2C = 0727/0   

 ِیزُ سفز ثاًَیقِ سًجیهذل اًتخاب طز -6-1-5
ُ  ی٠ ث٠ ساٜٛـذُبٙ دس خـبٛٞادٟ، داؿـتٚ ُٞا١   یٛؤْ ی٠ ٛؼجت ٝػبیشٟ ػلش ثبٛٞی٠ٔ ػلش ٗشثٞط ث٠ صٛدیدس اٛتخبة ٝػ ، دسآٗـذ  یٜبٗـ٠ ساٜٛـذ

دس ١ش ٗشح٠ٔ  ػبصی ٗذّ كشآیٜذهجْ  یٗذ٢ٓبثبؿٜذ. ٗبٜٛذ ی٠ ٗؤثش ٗی٠ ٝ ثبٛٞیشٟ ػلش اٝٓی٠ دس صٛدیٛؤ  ٠ٔیٌؼبٙ ثٞدٙ ٛٞع ٝػیخبٛٞادٟ ٝ 
٠ٛٞ٘ٛ ػـبخت٠   225ثب  ٗذ٢ٓبؿٞد. یٝ ث٢جٞد دادٟ ٗ یبثیداسٛذ، دس ١ش ٗشح٠ٔ اسص ی٠ً ثب ٗذّ ١٘جؼتِ ییش١بیٙ ٗتـًشدثب حزف ٝ اضبك٠ 

 ؿذٟ اػت.
U(SMC1)= 9/2 ×PQ + 3/2 ×CERTE + 5/0 ×Income 6/3-    (31)  
 (4/6)  (3/4)  (2/1)  (1/4-)  

U(SMC2)= 5/1 ×PQ 9/2-     (32)  
 (2/2)  (9/3-)  
U(SMC3)= 95/0- ×VD    (33)  
 (5/1-)  

L(B)=-111/36 L(0)=-410/41 L(C)=-153/99 ρ2 = 55/0   ρ2
C = 277/0  

 
 سهاى   ّن یهذلْا 6-2

 ٠ ؿذٟ اػت.یػ٠ حبٓت اسا یصٗبٙ ثشات ١ٖیٓٞخ یٗذ٢ٓب

 
 

 ِیاٍل زُ سفزیسًج قِیطزهذل اًتخاب  -6-1-3
٠ٛٞ٘ٛ ػبخت٠ ؿـذٟ   2406ثب  ٗذ٢ٓبدسٛظش ُشكت٠ ؿذٟ اػت.  ی١ِ٘بٛ ٠٘یٝ ٛ ی، ١ِ٘بٛی٠ٜ ؿخلی٠ ػلش ػ٠ ُضیٛؤ ٠ٔیاٛتخبة ٝػ یثشا

ٜب٠ٗ یُٞا١ یاكشاد داسا ٠ تحت ت٘ٔي خبٛٞادٟ ث٠یْ ٛؤیبػغح دسآٗذ ٝ ٛؼجت ٝػداؿتٚ، ٜب٠ٗیُٞا١ ،یاخت٘بػ-یاهتلبد یش١بیٗتـ اػت.
 شُزاس اػت. یػلش اكشاد تبث ٠ٔیثش اٛتخبة ٝػ ،بت ػلش اص خ٠ٔ٘ صٗبٙ ػلشیٗشثٞط ث٠ خلٞك یش١بیدس ًٜبس ٗتـ

U(PMC1)= 2/1 ×VD+ 2/2 ×CERTI+ 7/0 ×Income 9/2-    (23)  
 (1/5)  (2/17)  (6/6)  (4/9-)   

U(PMC2)= 002/0 ×THO+ 6/0 ×SPT 9/1-     (24)  
 (4/1)  (4/1)  (9/3- )  
U(PMC3)= 3/0- ×VD+ 3/0 ×SPT     (25)  
 (3/1-)   (2/1)  
L(B)=-1869/53 L(0)=-2643/26 L(C)=-2229/15 ρ2 = 293/0  ρ2

C = 161/0  

 ِیزُ سفز ثاًَیهذل اًتخاب سهاى رٍس سًج -6-1-4
اػت، چشا  یٚ ٜٗغوی. ااػتكلش  یكشاٝاٛ یٛـبٙ داد ٠ً صٗبٙ كجح تب ػلش داسا ی٠ دس خبٗؼ٠ آٗبسیشٟ ػلش ثبٛٞیصٗبٙ سٝص صٛد یثشسػ

ؿٞد. دس ٝاهغ دس صٗبٙ كجح تب ػلـش   ی٠ اٛتخبة ٛ٘یشٟ ػلش ثبٛٞیاػت ٠ً ث٠ ػٜٞاٙ صٛد یٗذت ی٠ً صٗبٙ سٝص كجح تب ػلش دٝسٟ عٞالٛ
ػبخت٠ ؿذٟ آِٞ  ٠5 یشٟ ػلش ثبٛٞی. ثٜبثشایٚ ثشای صٗبٙ سٝص صٛدؿٞد یْ( اٛدبٕ ٗیت سٝصا٠ٛ )ػ٘ٞٗبً ًبس یب تحلیكؼبٓ یؿبٓجبً ١ذف اكٔ

 ٠ٛٞ٘ٛ ػبخت٠ ؿذٟ اػت. 255ثب  ٗذ٢ٓب ش ٛـبٙ دادٟ ؿذٟ اػت.ی٠ً دس ص
U(STT1)= 97/0 ×PAO+ 98/1 ×STOM 4/1-       (26)  
  (7/2)  (7/2)  (1/3-)  

U(STT2)= 4/2- ×SPT 2/1-        (27)  
 (5/2-)   (9/1-)  

U(STT4)= 7/2 ×STOM 2/3-       (28)  
 (6/2)  (7/4-)  

U(STT5)= 5/1 ×PAW+ 6/1 ×p+ 4/1 ×PAO 5/2-      (29)  
 (6/1)  (0/2)  (6/1)   (6/2-)  

U(STT6)= 2/1 ×STOM + 8/0 ×SPT     (30)  
 (8/1)  (8/1)  

L(B)=-230/56 L(0)=-410/41 L(C)=-248/64 ρ2 = 438/0  ρ2C = 0727/0   

 ِیزُ سفز ثاًَیقِ سًجیهذل اًتخاب طز -6-1-5
ُ  ی٠ ث٠ ساٜٛـذُبٙ دس خـبٛٞادٟ، داؿـتٚ ُٞا١   یٛؤْ ی٠ ٛؼجت ٝػبیشٟ ػلش ثبٛٞی٠ٔ ػلش ٗشثٞط ث٠ صٛدیدس اٛتخبة ٝػ ، دسآٗـذ  یٜبٗـ٠ ساٜٛـذ

دس ١ش ٗشح٠ٔ  ػبصی ٗذّ كشآیٜذهجْ  یٗذ٢ٓبثبؿٜذ. ٗبٜٛذ ی٠ ٗؤثش ٗی٠ ٝ ثبٛٞیشٟ ػلش اٝٓی٠ دس صٛدیٛؤ  ٠ٔیٌؼبٙ ثٞدٙ ٛٞع ٝػیخبٛٞادٟ ٝ 
٠ٛٞ٘ٛ ػـبخت٠   225ثب  ٗذ٢ٓبؿٞد. یٝ ث٢جٞد دادٟ ٗ یبثیداسٛذ، دس ١ش ٗشح٠ٔ اسص ی٠ً ثب ٗذّ ١٘جؼتِ ییش١بیٙ ٗتـًشدثب حزف ٝ اضبك٠ 

 ؿذٟ اػت.
U(SMC1)= 9/2 ×PQ + 3/2 ×CERTE + 5/0 ×Income 6/3-    (31)  
 (4/6)  (3/4)  (2/1)  (1/4-)  

U(SMC2)= 5/1 ×PQ 9/2-     (32)  
 (2/2)  (9/3-)  
U(SMC3)= 95/0- ×VD    (33)  
 (5/1-)  

L(B)=-111/36 L(0)=-410/41 L(C)=-153/99 ρ2 = 55/0   ρ2
C = 277/0  

 
 سهاى   ّن یهذلْا 6-2

 ٠ ؿذٟ اػت.یػ٠ حبٓت اسا یصٗبٙ ثشات ١ٖیٓٞخ یٗذ٢ٓب

 
 

 ِیاٍل زُ سفزیسًج قِیطزهذل اًتخاب  -6-1-3
٠ٛٞ٘ٛ ػبخت٠ ؿـذٟ   2406ثب  ٗذ٢ٓبدسٛظش ُشكت٠ ؿذٟ اػت.  ی١ِ٘بٛ ٠٘یٝ ٛ ی، ١ِ٘بٛی٠ٜ ؿخلی٠ ػلش ػ٠ ُضیٛؤ ٠ٔیاٛتخبة ٝػ یثشا

ٜب٠ٗ یُٞا١ یاكشاد داسا ٠ تحت ت٘ٔي خبٛٞادٟ ث٠یْ ٛؤیبػغح دسآٗذ ٝ ٛؼجت ٝػداؿتٚ، ٜب٠ٗیُٞا١ ،یاخت٘بػ-یاهتلبد یش١بیٗتـ اػت.
 شُزاس اػت. یػلش اكشاد تبث ٠ٔیثش اٛتخبة ٝػ ،بت ػلش اص خ٠ٔ٘ صٗبٙ ػلشیٗشثٞط ث٠ خلٞك یش١بیدس ًٜبس ٗتـ

U(PMC1)= 2/1 ×VD+ 2/2 ×CERTI+ 7/0 ×Income 9/2-    (23)  
 (1/5)  (2/17)  (6/6)  (4/9-)   

U(PMC2)= 002/0 ×THO+ 6/0 ×SPT 9/1-     (24)  
 (4/1)  (4/1)  (9/3- )  
U(PMC3)= 3/0- ×VD+ 3/0 ×SPT     (25)  
 (3/1-)   (2/1)  
L(B)=-1869/53 L(0)=-2643/26 L(C)=-2229/15 ρ2 = 293/0  ρ2

C = 161/0  

 ِیزُ سفز ثاًَیهذل اًتخاب سهاى رٍس سًج -6-1-4
اػت، چشا  یٚ ٜٗغوی. ااػتكلش  یكشاٝاٛ یٛـبٙ داد ٠ً صٗبٙ كجح تب ػلش داسا ی٠ دس خبٗؼ٠ آٗبسیشٟ ػلش ثبٛٞیصٗبٙ سٝص صٛد یثشسػ

ؿٞد. دس ٝاهغ دس صٗبٙ كجح تب ػلـش   ی٠ اٛتخبة ٛ٘یشٟ ػلش ثبٛٞیاػت ٠ً ث٠ ػٜٞاٙ صٛد یٗذت ی٠ً صٗبٙ سٝص كجح تب ػلش دٝسٟ عٞالٛ
ػبخت٠ ؿذٟ آِٞ  ٠5 یشٟ ػلش ثبٛٞی. ثٜبثشایٚ ثشای صٗبٙ سٝص صٛدؿٞد یْ( اٛدبٕ ٗیت سٝصا٠ٛ )ػ٘ٞٗبً ًبس یب تحلیكؼبٓ یؿبٓجبً ١ذف اكٔ

 ٠ٛٞ٘ٛ ػبخت٠ ؿذٟ اػت. 255ثب  ٗذ٢ٓب ش ٛـبٙ دادٟ ؿذٟ اػت.ی٠ً دس ص
U(STT1)= 97/0 ×PAO+ 98/1 ×STOM 4/1-       (26)  
  (7/2)  (7/2)  (1/3-)  

U(STT2)= 4/2- ×SPT 2/1-        (27)  
 (5/2-)   (9/1-)  

U(STT4)= 7/2 ×STOM 2/3-       (28)  
 (6/2)  (7/4-)  

U(STT5)= 5/1 ×PAW+ 6/1 ×p+ 4/1 ×PAO 5/2-      (29)  
 (6/1)  (0/2)  (6/1)   (6/2-)  

U(STT6)= 2/1 ×STOM + 8/0 ×SPT     (30)  
 (8/1)  (8/1)  

L(B)=-230/56 L(0)=-410/41 L(C)=-248/64 ρ2 = 438/0  ρ2C = 0727/0   

 ِیزُ سفز ثاًَیقِ سًجیهذل اًتخاب طز -6-1-5
ُ  ی٠ ث٠ ساٜٛـذُبٙ دس خـبٛٞادٟ، داؿـتٚ ُٞا١   یٛؤْ ی٠ ٛؼجت ٝػبیشٟ ػلش ثبٛٞی٠ٔ ػلش ٗشثٞط ث٠ صٛدیدس اٛتخبة ٝػ ، دسآٗـذ  یٜبٗـ٠ ساٜٛـذ

دس ١ش ٗشح٠ٔ  ػبصی ٗذّ كشآیٜذهجْ  یٗذ٢ٓبثبؿٜذ. ٗبٜٛذ ی٠ ٗؤثش ٗی٠ ٝ ثبٛٞیشٟ ػلش اٝٓی٠ دس صٛدیٛؤ  ٠ٔیٌؼبٙ ثٞدٙ ٛٞع ٝػیخبٛٞادٟ ٝ 
٠ٛٞ٘ٛ ػـبخت٠   225ثب  ٗذ٢ٓبؿٞد. یٝ ث٢جٞد دادٟ ٗ یبثیداسٛذ، دس ١ش ٗشح٠ٔ اسص ی٠ً ثب ٗذّ ١٘جؼتِ ییش١بیٙ ٗتـًشدثب حزف ٝ اضبك٠ 

 ؿذٟ اػت.
U(SMC1)= 9/2 ×PQ + 3/2 ×CERTE + 5/0 ×Income 6/3-    (31)  
 (4/6)  (3/4)  (2/1)  (1/4-)  

U(SMC2)= 5/1 ×PQ 9/2-     (32)  
 (2/2)  (9/3-)  
U(SMC3)= 95/0- ×VD    (33)  
 (5/1-)  

L(B)=-111/36 L(0)=-410/41 L(C)=-153/99 ρ2 = 55/0   ρ2
C = 277/0  

 
 سهاى   ّن یهذلْا 6-2

 ٠ ؿذٟ اػت.یػ٠ حبٓت اسا یصٗبٙ ثشات ١ٖیٓٞخ یٗذ٢ٓب

تحلیل تقاضای سفر شهری به روش فعالیت-مبنا: نمونه موردی منطقه سه شهرداری تهران
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انتخاب می کند که در روز بعد به چه منظوری، در چه زمانی و با چه 

وسيله ای سفر نمايد. با توجه به اطالعات جمع آوری و دسته بندی 

شده و به علت فراوانی محدود برخی از الگوهای فعاليت  روزانه، 

مانند قبل سه هدف کار، تحصيل و ساير در نظر گرفته شده است. 

دسته  به سه  و وسيله  نقليه  دوره صبح و عصر  دو  به  زمان سفر 

که  آنجا  از  طبقه بندی شده اند.  نيمه همگانی،  و  شخصی، همگانی 

با  تا عصر  زمان ظهر  و  کار  روزانه  الگوی  دو  مطلوبيت هم زمان 

وسيله  نقليه همگانی و نيمه همگانی در بين نمونه ها وجود نداشت، 

16 مدل با 2402 نمونه به شرح زير، ساخته شد. )روابط 34-49(

سفر  زنجیره  طريقه  و  زمان  انتخاب  همزمان  مدل   2-2- 5

اولیه

قبل  مانند  اوليه  سفر  وسيله  دسته بندی  مدلها  اين  برای ساخت 

کم  فراوانی  به  توجه  با  اما  است  گرفته شده  نظر  در  سه دسته 

زمان  شامل  زمانی  دوره  چهار  عصر،  زمانی  دوره  در  نمونه ها 

 ،PTT2 صبح تا ظهر ،PTT1 زنجيره سفر اوليه صبح تا صبح

صبح تا عصر PTT3 و ظهر تا عصر )شامل ظهر تا ظهر، ظهر 

 2108 با  PTT4 تشکيل شد. مدلها  تا عصر(  تا عصر و عصر 

نمونه ساخته شده است. )روابط 50-61(

 
 

 ٠.یشٟ ػلش اٝٓیو٠ صٛدیت سٝصا٠ٛ، صٗبٙ سٝص ٝ عشیكؼبٓ یصٗبٙ اٛتخبة ا١ِٖٞٓ یٗذ٢ٓبآق( 
 ٠؛یشٟ ػلش اٝٓیو٠ صٛدیصٗبٙ اٛتخبة صٗبٙ سٝص ٝ عش١ٖ یٗذ٢ٓبة( 
 .٠یثب٠ٞٛ ٝ یاٝٓ یشٟ ػلش١بیو٠ صٛدیعشاٛتخبة صٗبٙ ١ٖ یٗذ٢ٓبج( 

 ِیاٍل زُ سفزیقِ سًجیطزت رٍساًِ، سهاى ٍ یفعال یهذل ّوشهاى اًتخاب الگَ 6-2-1
ًٜـذ   یسا تٌـشاس ٗـ   یتیعٞس سٝصٗشٟ كؼـبٓ  ب ث٠یاػت ٝ سٝص ثؼذ  یػلش١ب یثشا یضیس ٠ً كشد دس حبّ ثشٛب٠ٗ یاص اٝهبت ١ِٜبٗ یبسیدس ثؼ

ٝ ثـب   ی، دس چـ٠ صٗـبٛ  یًٜذ ٠ً دس سٝص ثؼذ ث٠ چ٠ ٜٗظٞس یعٞس ١٘ضٗبٙ اٛتخبة ٗ ٝ ...( ث٠ یٝسصؿ ی١ب ب ثشٛب٠ٗیْ یب تحلی)ٗبٜٛذ ؿـْ 
ـ   یثٜذ ٝ دػت٠ یآٝس ذ. ثب تٞخ٠ ث٠ اعالػبت خ٘غیػلش ٛ٘ب یا ٠ٔیچ٠ ٝػ ـ كؼبٓ یا١ِٞٓـب اص  یٗحـذٝد ثشخـ   یؿذٟ ٝ ث٠ ػٔـت كشاٝاٛ   تی
ـ ٛؤ  ٠ٔیدٝسٟ كجح ٝ ػلش ٝ ٝػدٝ ؿذٟ اػت. صٗبٙ ػلش ث٠  دس ٛظش ُشكت٠ش یْ ٝ ػبیػ٠ ١ذف ًبس، تحل هجْ ، ٗبٜٛذسٝصا٠ٛ ػـ٠   ثـ٠ ٠ ی
ٝ صٗبٙ ظ٢ش تب ػلـش ثـب    سٝصا٠ٛ ًبس یدٝ آِٞ صٗبٙ ت ١ٖیٗغٔٞث . اص آٛدب ٠ًاٛذ ؿذٟ یثٜذ عجو٠ ،ی١ِ٘ب٠٘ٛیٝ ٛ ی، ١ِ٘بٛیؿخل دػت٠
 .ش، ػبخت٠ ؿذیث٠ ؿش  ص ٠ٛٞ٘ٛ 2402ثب  ٗذّ 16 ،١ب ٝخٞد ٛذاؿت ٚ ٠ٛٞ٘ٛیدس ث ی١ِ٘ب٠٘ٛیٛٝ  ی٠ ١ِ٘بٛیٛؤ  ٠ٔیٝػ

U(DWPAPM1)= 1/2 × AGM24+ 4/0 ×VD 11/0- ×LOCT 3/2-  (34)  
 (6/9)  (9/2)  (9/0-)  (1/4-)  
U(DWPAPM2)= 5/1 ×SEX 0/1- ×VD 9/2-  (35)  
 (6/4)  (6/2-)  (4/4-)   
U(DWPAPM3)= 3/1 ×AGM24+ 4/0 ×SONO+ 003/0 ×THO 3/3-  (36)  
 (5/4)  (3/1)  (6/1)  (0/5-)  
U(DWPPPM1)= 2/1- ×SPT+ 7/1 ×INCOME 8/5-  (37)  
 (0/2-)  (7/2)  (2/4-)   
U(DSPAPM1)= 6/2- × AGM24+ 2/0 ×CPRAD 8/0-  (38)  
 (2/10-)  (3/1)  (5/1-)   
U(DSPAPM2)= 2/3- × AGM24+ 3/1 ×SONO 5/2-  (39)  
 (0/8-)  (8/1)  (8/2-)   
U(DSPAPM3)= 1/3- × AGM24+ 4/0 ×C5T15+ 6/1 ×SPT + 6/0 ×LOCT 9/1-  (40)  
 (5/13-)  (3/4)  (2/3)  (2/4)  (6/2-)  
U(DSPPPM1)= 85/0- ×SEX  + 6/0 ×LOCT 8/3-  (41)  
 (7/1-)  (2/1)  (8/5-)   
U(DSPPPM2)= 7/0 × CPRAD  4/5-  (42)  
 (0/1)  (8/6-)   

U(DSPPPM3)= 3/2- ×SEX  10/0- ×THO  1/3-  (43)  
 (0/3-)  (0/1-)  (3/4-)   
U(DOPAPM1)= 6/1 ×AGM 4/0-24 ×C5T 15 + 7/0 ×LOCT 9/2-  (44)  
 (8/5)  (4/3-)  (2/4)  (9/4-)   
U(DOPAPM2)= 96/0- × CPRAD  3/0- ×LOCT 9/2-  (45)  
 (1/2-)  (8/0-)  (8/4-)   
U(DOPAPM3)= 8/4 ×SPO 6/0- ×VD 6/4-  (46)  
 (2/11)  (9/1-)  (4/6-)   
U(DOPPPM1)= 92/0- × AGM24+ 3/4 ×SPO+ 01/0- ×THO 0/4-  (47)  
 (3-)  (9/10)  (6/1-)  (9/5-)   
U(DOPPPM2)= 4/1- ×SEX 96/0- ×SONO 9/2-  (48)  
 (3/2-)  (5/1-)  (5/3-)   
U(DOPPPM3)= 5/1 ×AGM  8/0- ×VD 5/2- × INCOME (49)  
 (4/4)  (9/1-)  (7/6-)  
L(B)=-3934/14 L(0)=-6659/76 L(C)=-5146/58 ρ2 = 409/0  ρ2

C = 24/0   

امیرعباس رصافی، لیال لطیفی
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و  اولیه  زنجیره سفرهای  طريقه  انتخاب  همزمان  مدل   3- 2- 5

ثانويه

همان گونه که قباًل بيان شد برای انتخاب طريقه زنجيره سفر اوليه 

و ثانويه سه گزينه وجود دارد، بنابراين برای انتخاب همزمان آنها 

9 گزينه ايجاد می شود. در نمونه مورد مطالعه الگوهای همزمان 

در  است.  نشده  مشاهده   PMC3SMC2 و   PMC2SMC1

سفر  زنجيره های  وسيله  انتخاب  مشترک  مطلوبيت های  مجموع 

اوليه و ثانويه با 218 نمونه به شرح زير است. )روابط 62-68(

7. ارزيابی
مشاهدات  با  آنها  مقايسه  و  مدلها  پيش بينی  نتايج  مقايسه  برای 

عالوه بر شاخص 2ρ که در قسمت قبل ارايه شد، در اين بخش از 

مجذور ميانگين مربعات خطاها استفاده می شود. جدول 3 مقدار 

متوسط خطا برای دو ساختار پيشنهادی را نشان می دهد.

 
 

 (1/1-)   

L(B)=-218/62 L(0)=-424/21 L(C)=-243/11 ρ2 = 0/485 ρ2
C = 0/101  

 

 یاتیارس .7
ٚ ثخـؾ اص  یـ ٠ ؿـذ، دس ا یـ ٠ً دس هؼ٘ت هجـْ اسا   2ρؼ٠ آ٢ٛب ثب ٗـب١ذات ػالٟٝ ثش ؿبخق یٝ ٗوب ٗذ٢ٓب یٜیثؾیح پیؼ٠ ٛتبیٗوب یثشا

 د١ذ.یسا ٛـبٙ ٗ یـ٢ٜبدیػبختبس پ دٝ یٗوذاس ٗتٞػظ خغب ثشا 3خذّٝ  ؿٞد.یٚ ٗشثؼبت خغب١ب اػتلبدٟ ٗیبِٛیٗدزٝس ٗ
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(69)  
 ساسی هذل یهتَسط خطا. 3جذٍل 

 سهاىساختار ّن هستقلساختار  هذل
 21/0 22/0 هقذار خطا

ای ٛیـض ٗوبیؼـ٠   4خـذّٝ  ٛذاسٛذ. دس ای ثب یٌذیِش تلبٝت ػ٘ذٟاص ٛظش ؿبخق یبدؿذٟ ؿٞد، ایٚ دٝ ٛٞع ٗذّ ٗیدیذٟ ٠ً  ١٠ُٛٞ٘بٙ 
2ρ  ٝcاص ٛظش ؿبخق ی پشداخت ؿذٟ ٗذ٢ٓبثیٚ 

2ρ ٗد٘ـٞع   دسؿـٞد،  ٗــب١ذٟ ٗـی   4ًـ٠ دس خـذّٝ    چٜبٙ ٠ً. كٞست ُشكت٠ اػت
  د١ذ.ٗی اسای٠ٛؼجت ث٠ ػبختبس دیِش شی ٢تثػٌ٘ٔشد ای ػبصی ٗؼتوْ ثب ػبختبس ٓٞخیت چٜذخ٠ٔ٘ احت٘بالت ثذػت آٗذٟ اص ٗذّ

 ساسیهقایسِ دٍ ساختار هذل. 4جذٍل 
ρ2 ρ2 هذل

C 
ساختار 
 هستقل

 319/0 609/0 آِٞی كؼبٓیت سٝصا٠ٛ
 221/0 465/0 ٠یػلش اٝٓ شٟیاٛتخبة صٗبٙ سٝص صٛد

 161/0 293/0 ٠یػلش اٝٓ شٟیصٛد و٠یاٛتخبة عش
 073/0 438/0 اٛتخبة صٗبٙ سٝص صٛدیشٟ ػلش ثبٛٞی٠

 277/0 550/0 ٠یػلش ثبٛٞ شٟیصٛد و٠یاٛتخبة عش
ساختار 

-ّن

 سهاى

اٛتخبة ١٘ضٗبٙ آِٞی كؼبٓیت سٝصا٠ٛ، صٗبٙ ٝ عشیو٠ صٛدیشٟ ػلش 
 اٝٓی٠

409/0 240/0 

 097/0 291/0 عشیو٠ صٛدیشٟ ػلش اٝٓی٠اٛتخبة ١٘ضٗبٙ صٗبٙ ٝ 
 101/0 485/0 اٛتخبة ١٘ضٗبٙ عشیو٠ صٛدیشٟ ػلش١بی اٝٓی٠ ٝ ثبٛٞی٠

 
 گیزی  . ًتیج8ِ

ت چٜـذ  یخٞثب ػ٠ ػبختبس ٓ ییٗذ٢ٓبل٠ ػلش یسٝصا٠ٛ اكشاد، صٗبٙ ٝ عش یت٢بیكؼبٓ یٚ ٗوب٠ٓ ثشاػبع ١ذف اكٔیدس ا یعٞس ًٔ ٠ث
 یت٢ـب یكؼبٓ ی٠ ػلش ثـشا ویصٗبٙ ٝ عش یٗذ٢ٓبسٝصا٠ٛ اكشاد،  یب٢تیدسٛظش ُشكتٚ ٠٘١ كؼبٓ یثشاػبخت٠ ؿذ.  ٙصٗب ٝ ١ٖ یا ب٠ٛی، آؿیا خ٠ٔ٘

ٝٓ  یو٠ ػلش ثـشا یسٝصا٠ٛ اكشاد ثشاػبع صٗبٙ ٝ عش یػلش١ب یتوبضبت یثشاصؽ دادٟ ؿذ. دس٢ٛبض ی٠ٛ یثبٛٞ ـ ا١ـذاف ا ٠ ثـشآٝسد  یـ ٠ ٝ ثبٛٞی
ـ  ،ًشد یشیُ د٠یسا ٛت یبدیبت صییتٞاٙ خض یٗ ،١ؼتٜذ یٛب١٘لضٝٙ ٝ سكتبس ٗذ٢ٓباص آٛدب ٠ً ػبختبس  ذ.یُشد اص  یدس اداٗـ٠ ثـ٠ ثشخـ    یٝٓ

 10تب  7ح یت سٝصا٠ٛ، ٛتبیكؼبٓ یآِٞ یٗذ٢ٓب یثشٗجٜب 6تب  1ح یٛتب .٠ً دس ٗد٘ٞع ٗذّ ث٢تشی اػت ؿٞد ی٠ ٗیاساٗؼتوْ  یٗذ٢ٓبح یٛتب
 ٠ ؿذٟ اػت.ی٠ٔ اسایاٛتخبة ٝػ یٗذ٢ٓب یٝ دٝ ٗٞسد آخش ثشٗجٜب ،تیاٛتخبة صٗبٙ كؼبٓ یٗذ٢ٓب یثشٗجٜب

سا  یٔیتحلـ  ی٠ً ا١ِٞٓـب  یداسٛذ ٝ دس عشف ٗوبثْ اكشاد یت ًبسیكؼبٓ یث٠ اٛتخبة ا١ِٞٓب یـتشیْ ثیػبّ ت٘ب 24 یاكشاد ثبال -1
 ثشٛذ. یػبّ ث٠ ػش ٗ 24ش یًٜٜذ، دس ػٚ ص یاٛتخبة ٗ

 بثذ.ی یؾ ٗی٠ اكضایت ثبٛٞیثب چٜذ كؼبٓ ییػلش ثب ا١ِٞٓبْ ث٠ یخبٛٞادٟ ت٘ب یؾ تؼذاد اػضبیثب اكضا -2
ش ٗثجـت  یتـأث  یٔیتحلـ  یدبد ػـلش١ب یشثبٓؾ دس اید١ذ ٠ً تؼذاد اكشاد ؿ یػبّ ٛـبٙ ٗ 18 یػبّ ث٠ اكشاد ثبال 18ش یٛؼجت اكشاد ص -3

ْ ی٠ آ٢ٛب تحلـ یت اٝٓی٠ً كؼبٓ ییت ا١ِٞٓبیؾ احت٘بّ ٗحلْ ثٞدٙ اكشاد، ٗغٔٞثیػبّ ٝ اكضا 18ش یؾ تؼذاد اكشاد صیداسد. ثب اكضا

 )69(

جدول 3. متوسط خطای مدل سازی

 
 

 (1/1-)   

L(B)=-218/62 L(0)=-424/21 L(C)=-243/11 ρ2 = 0/485 ρ2
C = 0/101  

 

 یاتیارس .7
ٚ ثخـؾ اص  یـ ٠ ؿـذ، دس ا یـ ٠ً دس هؼ٘ت هجـْ اسا   2ρؼ٠ آ٢ٛب ثب ٗـب١ذات ػالٟٝ ثش ؿبخق یٝ ٗوب ٗذ٢ٓب یٜیثؾیح پیؼ٠ ٛتبیٗوب یثشا

 د١ذ.یسا ٛـبٙ ٗ یـ٢ٜبدیػبختبس پ دٝ یٗوذاس ٗتٞػظ خغب ثشا 3خذّٝ  ؿٞد.یٚ ٗشثؼبت خغب١ب اػتلبدٟ ٗیبِٛیٗدزٝس ٗ
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(69)  
 ساسی هذل یهتَسط خطا. 3جذٍل 

 سهاىساختار ّن هستقلساختار  هذل
 21/0 22/0 هقذار خطا

ای ٛیـض ٗوبیؼـ٠   4خـذّٝ  ٛذاسٛذ. دس ای ثب یٌذیِش تلبٝت ػ٘ذٟاص ٛظش ؿبخق یبدؿذٟ ؿٞد، ایٚ دٝ ٛٞع ٗذّ ٗیدیذٟ ٠ً  ١٠ُٛٞ٘بٙ 
2ρ  ٝcاص ٛظش ؿبخق ی پشداخت ؿذٟ ٗذ٢ٓبثیٚ 

2ρ ٗد٘ـٞع   دسؿـٞد،  ٗــب١ذٟ ٗـی   4ًـ٠ دس خـذّٝ    چٜبٙ ٠ً. كٞست ُشكت٠ اػت
  د١ذ.ٗی اسای٠ٛؼجت ث٠ ػبختبس دیِش شی ٢تثػٌ٘ٔشد ای ػبصی ٗؼتوْ ثب ػبختبس ٓٞخیت چٜذخ٠ٔ٘ احت٘بالت ثذػت آٗذٟ اص ٗذّ

 ساسیهقایسِ دٍ ساختار هذل. 4جذٍل 
ρ2 ρ2 هذل

C 
ساختار 
 هستقل

 319/0 609/0 آِٞی كؼبٓیت سٝصا٠ٛ
 221/0 465/0 ٠یػلش اٝٓ شٟیاٛتخبة صٗبٙ سٝص صٛد

 161/0 293/0 ٠یػلش اٝٓ شٟیصٛد و٠یاٛتخبة عش
 073/0 438/0 اٛتخبة صٗبٙ سٝص صٛدیشٟ ػلش ثبٛٞی٠

 277/0 550/0 ٠یػلش ثبٛٞ شٟیصٛد و٠یاٛتخبة عش
ساختار 

-ّن

 سهاى

اٛتخبة ١٘ضٗبٙ آِٞی كؼبٓیت سٝصا٠ٛ، صٗبٙ ٝ عشیو٠ صٛدیشٟ ػلش 
 اٝٓی٠

409/0 240/0 

 097/0 291/0 عشیو٠ صٛدیشٟ ػلش اٝٓی٠اٛتخبة ١٘ضٗبٙ صٗبٙ ٝ 
 101/0 485/0 اٛتخبة ١٘ضٗبٙ عشیو٠ صٛدیشٟ ػلش١بی اٝٓی٠ ٝ ثبٛٞی٠

 
 گیزی  . ًتیج8ِ

ت چٜـذ  یخٞثب ػ٠ ػبختبس ٓ ییٗذ٢ٓبل٠ ػلش یسٝصا٠ٛ اكشاد، صٗبٙ ٝ عش یت٢بیكؼبٓ یٚ ٗوب٠ٓ ثشاػبع ١ذف اكٔیدس ا یعٞس ًٔ ٠ث
 یت٢ـب یكؼبٓ ی٠ ػلش ثـشا ویصٗبٙ ٝ عش یٗذ٢ٓبسٝصا٠ٛ اكشاد،  یب٢تیدسٛظش ُشكتٚ ٠٘١ كؼبٓ یثشاػبخت٠ ؿذ.  ٙصٗب ٝ ١ٖ یا ب٠ٛی، آؿیا خ٠ٔ٘

ٝٓ  یو٠ ػلش ثـشا یسٝصا٠ٛ اكشاد ثشاػبع صٗبٙ ٝ عش یػلش١ب یتوبضبت یثشاصؽ دادٟ ؿذ. دس٢ٛبض ی٠ٛ یثبٛٞ ـ ا١ـذاف ا ٠ ثـشآٝسد  یـ ٠ ٝ ثبٛٞی
ـ  ،ًشد یشیُ د٠یسا ٛت یبدیبت صییتٞاٙ خض یٗ ،١ؼتٜذ یٛب١٘لضٝٙ ٝ سكتبس ٗذ٢ٓباص آٛدب ٠ً ػبختبس  ذ.یُشد اص  یدس اداٗـ٠ ثـ٠ ثشخـ    یٝٓ

 10تب  7ح یت سٝصا٠ٛ، ٛتبیكؼبٓ یآِٞ یٗذ٢ٓب یثشٗجٜب 6تب  1ح یٛتب .٠ً دس ٗد٘ٞع ٗذّ ث٢تشی اػت ؿٞد ی٠ ٗیاساٗؼتوْ  یٗذ٢ٓبح یٛتب
 ٠ ؿذٟ اػت.ی٠ٔ اسایاٛتخبة ٝػ یٗذ٢ٓب یٝ دٝ ٗٞسد آخش ثشٗجٜب ،تیاٛتخبة صٗبٙ كؼبٓ یٗذ٢ٓب یثشٗجٜب

سا  یٔیتحلـ  ی٠ً ا١ِٞٓـب  یداسٛذ ٝ دس عشف ٗوبثْ اكشاد یت ًبسیكؼبٓ یث٠ اٛتخبة ا١ِٞٓب یـتشیْ ثیػبّ ت٘ب 24 یاكشاد ثبال -1
 ثشٛذ. یػبّ ث٠ ػش ٗ 24ش یًٜٜذ، دس ػٚ ص یاٛتخبة ٗ

 بثذ.ی یؾ ٗی٠ اكضایت ثبٛٞیثب چٜذ كؼبٓ ییػلش ثب ا١ِٞٓبْ ث٠ یخبٛٞادٟ ت٘ب یؾ تؼذاد اػضبیثب اكضا -2
ش ٗثجـت  یتـأث  یٔیتحلـ  یدبد ػـلش١ب یشثبٓؾ دس اید١ذ ٠ً تؼذاد اكشاد ؿ یػبّ ٛـبٙ ٗ 18 یػبّ ث٠ اكشاد ثبال 18ش یٛؼجت اكشاد ص -3

ْ ی٠ آ٢ٛب تحلـ یت اٝٓی٠ً كؼبٓ ییت ا١ِٞٓبیؾ احت٘بّ ٗحلْ ثٞدٙ اكشاد، ٗغٔٞثیػبّ ٝ اكضا 18ش یؾ تؼذاد اكشاد صیداسد. ثب اكضا

نظر شاخص  از  مدل  نوع  دو  اين  می شود،  ديده  که  گونه  همان 

نيز   4 جدول  در  ندارند.  يکديگر  با  عمده ای  تفاوت  يادشده 

 c2ρ 2 وρ مقايسه ای بين مدلهای پرداخت شده از نظر شاخص

صورت گرفته است. چنان که که در جدول 4 مشاهده می شود، 

در مجموع احتماالت بدست آمده از مدل سازی مستقل با ساختار 

لوجيت چندجمله ای عملکرد بهتری نسبت به ساختار ديگر ارايه 

می دهد. 

 
 

 ِیاٍل سفززُ یقِ سًجیطزهذل ّوشهاى اًتخاب سهاى ٍ  6-2-2
١ـب دس   ًٖ ٠ٛٞ٘ٛ ی٠ ٗبٜٛذ هجْ ػ٠ دػت٠ دس ٛظش ُشكت٠ ؿذٟ اػت اٗب ثب تٞخ٠ ث٠ كشاٝاٛی٠ٔ ػلش اٝٓیٝػ یثٜذ دػت٠ ٗذ٢ٓبٚ یػبخت ا یثشا

 PTT، كجح تب ػلش PTT، كجح تب ظ٢ش ٠PTT كجح تب كجح یاٝٓ شٟ ػلشیصٛدؿبْٗ صٗبٙ  یػلش، چ٢بس دٝسٟ صٗبٛ یدٝسٟ صٗبٛ
  ٠ٛٞ٘ٛ ػبخت٠ ؿذٟ اػت.  2108ثب  ٗذ٢ٓب ْ ؿذ.یتـٌ PTTٝ ظ٢ش تب ػلش )ؿبْٗ ظ٢ش تب ظ٢ش، ظ٢ش تب ػلش ٝ ػلش تب ػلش( 

U(PMC1PTT1)= 1/2 ×SPO + 9/2  (50)  
 (2/9)  (9/3)  
U(PMC2PTT1)= 4/0- ×PAW 1- × INCOME + 9/5  (51)  
 (3/1-)  (8/3-)   (7/7)  
U(PMC3PTT1)= 2/1- ×SPO 3/3- × INCOME + 6/7  (52)  
 (0/3-)  (3/6-)  (3/8)  
U(PMC1PTT2)= 4/2 ×PAS 007/0- ×THO+ 7/3  (53)  
 (2/14)  (6/2-)  (1/5)  
U(PMC2PTT2)= 2/1- ×PAO 002/0- ×THO + 9/5  (54)  
 (9/6-)  (1/1-)  (4/8)  
U(PMC3PTT2)= 6/0 ×PAS 0/1- ×VD + 4/4  (55)  
 (9/2)  (0/3-)   (9/5)   
U(PMC1PTT3)= 9/0- ×PAW+ 8/0 ×SPT+ 7/4  (56)  
 (2/7-)  (3/2)  (0/6)   
U(PMC2PTT3)= 6/0- ×PAS- 02/0 ×THO + 4/4  (57)  
 (2/2-)  (1/3-)  (0/6)   
U(PMC3PTT3)= 1- ×PAW 5/1- × INCOME + 9/4  (58)  
 (4/1-)  (0/2-)   (6/4)   
U(PMC1PTT4)= 5/1 ×SPO 2/3- ×PAW+ 4/3  (59)  
 (3/5)  (2/4-)  (3/5)   
U(PMC2PTT4)= 4/1- ×SPT + 4/3  (60)  
 (5/2-)  (0/4)  
U(PMC3PTT4)= 1/2 ×SPO (73)  (61)  

 (4/2)   

L(B)=-3714/48 L(0)=-5238/18 L(C)=-4111/51 ρ2 = 0/291 ρ2
C = 0/097  

 
 ِیِ ٍ ثاًَیاٍل یزُ سفزّایقِ سًجیهذل ّوشهاى اًتخاب طز 6-2-3

 9ثٜبثشایٚ ثشای اٛتخبة ١٘ضٗـبٙ آ٢ٛـب   شٟ ػلش اٝٓی٠ ٝ ثبٛٞی٠ ػ٠ ُضی٠ٜ ٝخٞد داسد، یو٠ صٛدی١٘ب٠ِٛٞٛ ٠ً هجالً ثیبٙ ؿذ ثشای اٛتخبة عش
ٗـب١ذٟ ٛـذٟ اػت. دس ٗد٘ـٞع    PMC2SMC1  ٝPMC3SMC2ؿٞد. دس ٠ٛٞ٘ٛ ٗٞسد ٗغبٓؼ٠ ا١ِٞٓبی ١٘ضٗبٙ ُضی٠ٜ ایدبد ٗی

 :اػتش یث٠ ؿش  ص ٠ٛٞ٘ٛ 218ثب  ٠ی٠ ٝ ثبٛٞیػلش اٝٓ ی١بشٟی٠ٔ صٛدیٗـتشى اٛتخبة ٝػ ی١ب تیٗغٔٞث
U(PMC1SMC1)= 65/0 ×VD 01/0- ×THO+ 8/2 ×CERTI 2/1-  (62)  
 (1/1)  (5/1-)  (4/4)  (2/1-)   

U(PMC1SMC2)= 03/0- ×STHO 9/1-  (63)  
 (8/0-)  (1/1-)   

U(PMC1SMC3)= 3/1 ×VD  + 8/1 ×CERTI 4/3-  (64)  
 (5/1)  (0/2)  (5/2-)   

U(PMC2SMC2)= 5/1- ×VD 6/0- ×CERTI 3/0-  (65)  
 (0/1-)  (6/0-)   (2/0-)   

U(PMC2SMC3)= 03/0- ×THO 1/2-  (66)  
 (73/0-)   (4/1-)   

U(PMC3SMC1)= 007/0- ×THO+ 5/0 ×CERTI 5/0-  (67)  
 (7/0-)  (64/0)   (6/0-)   

U(PMC3SMC3)= 7/0- × Income (68)  

تحلیل تقاضای سفر شهری به روش فعالیت-مبنا: نمونه موردی منطقه سه شهرداری تهران
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8. نتیجه گیری 
فعاليتهای روزانه  براساس هدف اصلی  اين مقاله  به طور کلی در 

چند  لوجيت  ساختار  سه  با  مدلهايی  سفر  طريفه  و  زمان  افراد، 

جمله ای، آشيانه ای و هم زمان ساخته شد. برای درنظر گرفتن همه 

فعاليتهای روزانه افراد، مدلهای زمان و طريقه سفر برای فعاليتهای 

ثانويه نيز برازش داده شد. درنهايت تقاضای سفرهای روزانه افراد 

برآورد  ثانويه  و  اوليه  اهداف  برای  سفر  طريقه  و  زمان  براساس 

هستند،  رفتاری  و  ناهمفزون  مدلها  ساختار  که  آنجا  از  گرديد. 

می توان جزييات زيادی را نتيجه گيری کرد، ولی در ادامه به برخی 

از نتايج مدلهای مستقل ارايه می شود که در مجموع مدل بهتری 

است. نتايج 1 تا 6 برمبنای مدلهای الگوی فعاليت روزانه، نتايج 

انتخاب زمان فعاليت، و دو مورد آخر  تا 10 برمبنای مدلهای   7

برمبنای مدلهای انتخاب وسيله ارايه شده است.

1 - افراد باالی 24 سال تمايل بيشتری به انتخاب الگوهای فعاليت 

را  تحصيلی  الگوهای  که  افرادی  مقابل  در طرف  و  دارند  کاری 

انتخاب می کنند، در سن زير 24 سال به سر می برند.

2 - با افزايش تعداد اعضای خانواده تمايل به سفر با الگوهايی با 

چند فعاليت ثانويه افزايش می يابد.

3 - نسبت افراد زير 18 سال به افراد باالی 18 سال نشان می دهد 

مثبت  تأثير  تحصيلی  سفرهای  ايجاد  در  غيربالغ  افراد  تعداد  که 

دارد. با افزايش تعداد افراد زير 18 سال و افزايش احتمال محصل 

بودن افراد، مطلوبيت الگوهايی که فعاليت اوليه آنها تحصيل است 

افزايش می يابد.

در  فعاليت  الگوهای  انتخاب  که  می دهد  نشان  فرد  جنسيت   - 4

 
 

 ِیاٍل سفززُ یقِ سًجیطزهذل ّوشهاى اًتخاب سهاى ٍ  6-2-2
١ـب دس   ًٖ ٠ٛٞ٘ٛ ی٠ ٗبٜٛذ هجْ ػ٠ دػت٠ دس ٛظش ُشكت٠ ؿذٟ اػت اٗب ثب تٞخ٠ ث٠ كشاٝاٛی٠ٔ ػلش اٝٓیٝػ یثٜذ دػت٠ ٗذ٢ٓبٚ یػبخت ا یثشا

 PTT، كجح تب ػلش PTT، كجح تب ظ٢ش ٠PTT كجح تب كجح یاٝٓ شٟ ػلشیصٛدؿبْٗ صٗبٙ  یػلش، چ٢بس دٝسٟ صٗبٛ یدٝسٟ صٗبٛ
  ٠ٛٞ٘ٛ ػبخت٠ ؿذٟ اػت.  2108ثب  ٗذ٢ٓب ْ ؿذ.یتـٌ PTTٝ ظ٢ش تب ػلش )ؿبْٗ ظ٢ش تب ظ٢ش، ظ٢ش تب ػلش ٝ ػلش تب ػلش( 

U(PMC1PTT1)= 1/2 ×SPO + 9/2  (50)  
 (2/9)  (9/3)  
U(PMC2PTT1)= 4/0- ×PAW 1- × INCOME + 9/5  (51)  
 (3/1-)  (8/3-)   (7/7)  
U(PMC3PTT1)= 2/1- ×SPO 3/3- × INCOME + 6/7  (52)  
 (0/3-)  (3/6-)  (3/8)  
U(PMC1PTT2)= 4/2 ×PAS 007/0- ×THO+ 7/3  (53)  
 (2/14)  (6/2-)  (1/5)  
U(PMC2PTT2)= 2/1- ×PAO 002/0- ×THO + 9/5  (54)  
 (9/6-)  (1/1-)  (4/8)  
U(PMC3PTT2)= 6/0 ×PAS 0/1- ×VD + 4/4  (55)  
 (9/2)  (0/3-)   (9/5)   
U(PMC1PTT3)= 9/0- ×PAW+ 8/0 ×SPT+ 7/4  (56)  
 (2/7-)  (3/2)  (0/6)   
U(PMC2PTT3)= 6/0- ×PAS- 02/0 ×THO + 4/4  (57)  
 (2/2-)  (1/3-)  (0/6)   
U(PMC3PTT3)= 1- ×PAW 5/1- × INCOME + 9/4  (58)  
 (4/1-)  (0/2-)   (6/4)   
U(PMC1PTT4)= 5/1 ×SPO 2/3- ×PAW+ 4/3  (59)  
 (3/5)  (2/4-)  (3/5)   
U(PMC2PTT4)= 4/1- ×SPT + 4/3  (60)  
 (5/2-)  (0/4)  
U(PMC3PTT4)= 1/2 ×SPO (73)  (61)  

 (4/2)   

L(B)=-3714/48 L(0)=-5238/18 L(C)=-4111/51 ρ2 = 0/291 ρ2
C = 0/097  

 
 ِیِ ٍ ثاًَیاٍل یزُ سفزّایقِ سًجیهذل ّوشهاى اًتخاب طز 6-2-3

 9ثٜبثشایٚ ثشای اٛتخبة ١٘ضٗـبٙ آ٢ٛـب   شٟ ػلش اٝٓی٠ ٝ ثبٛٞی٠ ػ٠ ُضی٠ٜ ٝخٞد داسد، یو٠ صٛدی١٘ب٠ِٛٞٛ ٠ً هجالً ثیبٙ ؿذ ثشای اٛتخبة عش
ٗـب١ذٟ ٛـذٟ اػت. دس ٗد٘ـٞع    PMC2SMC1  ٝPMC3SMC2ؿٞد. دس ٠ٛٞ٘ٛ ٗٞسد ٗغبٓؼ٠ ا١ِٞٓبی ١٘ضٗبٙ ُضی٠ٜ ایدبد ٗی

 :اػتش یث٠ ؿش  ص ٠ٛٞ٘ٛ 218ثب  ٠ی٠ ٝ ثبٛٞیػلش اٝٓ ی١بشٟی٠ٔ صٛدیٗـتشى اٛتخبة ٝػ ی١ب تیٗغٔٞث
U(PMC1SMC1)= 65/0 ×VD 01/0- ×THO+ 8/2 ×CERTI 2/1-  (62)  
 (1/1)  (5/1-)  (4/4)  (2/1-)   

U(PMC1SMC2)= 03/0- ×STHO 9/1-  (63)  
 (8/0-)  (1/1-)   

U(PMC1SMC3)= 3/1 ×VD  + 8/1 ×CERTI 4/3-  (64)  
 (5/1)  (0/2)  (5/2-)   

U(PMC2SMC2)= 5/1- ×VD 6/0- ×CERTI 3/0-  (65)  
 (0/1-)  (6/0-)   (2/0-)   

U(PMC2SMC3)= 03/0- ×THO 1/2-  (66)  
 (73/0-)   (4/1-)   

U(PMC3SMC1)= 007/0- ×THO+ 5/0 ×CERTI 5/0-  (67)  
 (7/0-)  (64/0)   (6/0-)   

U(PMC3SMC3)= 7/0- × Income (68)  

 
 

 (1/1-)   

L(B)=-218/62 L(0)=-424/21 L(C)=-243/11 ρ2 = 0/485 ρ2
C = 0/101  

 

 یاتیارس .7
ٚ ثخـؾ اص  یـ ٠ ؿـذ، دس ا یـ ٠ً دس هؼ٘ت هجـْ اسا   2ρؼ٠ آ٢ٛب ثب ٗـب١ذات ػالٟٝ ثش ؿبخق یٝ ٗوب ٗذ٢ٓب یٜیثؾیح پیؼ٠ ٛتبیٗوب یثشا

 د١ذ.یسا ٛـبٙ ٗ یـ٢ٜبدیػبختبس پ دٝ یٗوذاس ٗتٞػظ خغب ثشا 3خذّٝ  ؿٞد.یٚ ٗشثؼبت خغب١ب اػتلبدٟ ٗیبِٛیٗدزٝس ٗ
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(69)  
 ساسی هذل یهتَسط خطا. 3جذٍل 

 سهاىساختار ّن هستقلساختار  هذل
 21/0 22/0 هقذار خطا

ای ٛیـض ٗوبیؼـ٠   4خـذّٝ  ٛذاسٛذ. دس ای ثب یٌذیِش تلبٝت ػ٘ذٟاص ٛظش ؿبخق یبدؿذٟ ؿٞد، ایٚ دٝ ٛٞع ٗذّ ٗیدیذٟ ٠ً  ١٠ُٛٞ٘بٙ 
2ρ  ٝcاص ٛظش ؿبخق ی پشداخت ؿذٟ ٗذ٢ٓبثیٚ 

2ρ ٗد٘ـٞع   دسؿـٞد،  ٗــب١ذٟ ٗـی   4ًـ٠ دس خـذّٝ    چٜبٙ ٠ً. كٞست ُشكت٠ اػت
  د١ذ.ٗی اسای٠ٛؼجت ث٠ ػبختبس دیِش شی ٢تثػٌ٘ٔشد ای ػبصی ٗؼتوْ ثب ػبختبس ٓٞخیت چٜذخ٠ٔ٘ احت٘بالت ثذػت آٗذٟ اص ٗذّ

 ساسیهقایسِ دٍ ساختار هذل. 4جذٍل 
ρ2 ρ2 هذل

C 
ساختار 
 هستقل

 319/0 609/0 آِٞی كؼبٓیت سٝصا٠ٛ
 221/0 465/0 ٠یػلش اٝٓ شٟیاٛتخبة صٗبٙ سٝص صٛد

 161/0 293/0 ٠یػلش اٝٓ شٟیصٛد و٠یاٛتخبة عش
 073/0 438/0 اٛتخبة صٗبٙ سٝص صٛدیشٟ ػلش ثبٛٞی٠

 277/0 550/0 ٠یػلش ثبٛٞ شٟیصٛد و٠یاٛتخبة عش
ساختار 

-ّن

 سهاى

اٛتخبة ١٘ضٗبٙ آِٞی كؼبٓیت سٝصا٠ٛ، صٗبٙ ٝ عشیو٠ صٛدیشٟ ػلش 
 اٝٓی٠

409/0 240/0 

 097/0 291/0 عشیو٠ صٛدیشٟ ػلش اٝٓی٠اٛتخبة ١٘ضٗبٙ صٗبٙ ٝ 
 101/0 485/0 اٛتخبة ١٘ضٗبٙ عشیو٠ صٛدیشٟ ػلش١بی اٝٓی٠ ٝ ثبٛٞی٠

 
 گیزی  . ًتیج8ِ

ت چٜـذ  یخٞثب ػ٠ ػبختبس ٓ ییٗذ٢ٓبل٠ ػلش یسٝصا٠ٛ اكشاد، صٗبٙ ٝ عش یت٢بیكؼبٓ یٚ ٗوب٠ٓ ثشاػبع ١ذف اكٔیدس ا یعٞس ًٔ ٠ث
 یت٢ـب یكؼبٓ ی٠ ػلش ثـشا ویصٗبٙ ٝ عش یٗذ٢ٓبسٝصا٠ٛ اكشاد،  یب٢تیدسٛظش ُشكتٚ ٠٘١ كؼبٓ یثشاػبخت٠ ؿذ.  ٙصٗب ٝ ١ٖ یا ب٠ٛی، آؿیا خ٠ٔ٘

ٝٓ  یو٠ ػلش ثـشا یسٝصا٠ٛ اكشاد ثشاػبع صٗبٙ ٝ عش یػلش١ب یتوبضبت یثشاصؽ دادٟ ؿذ. دس٢ٛبض ی٠ٛ یثبٛٞ ـ ا١ـذاف ا ٠ ثـشآٝسد  یـ ٠ ٝ ثبٛٞی
ـ  ،ًشد یشیُ د٠یسا ٛت یبدیبت صییتٞاٙ خض یٗ ،١ؼتٜذ یٛب١٘لضٝٙ ٝ سكتبس ٗذ٢ٓباص آٛدب ٠ً ػبختبس  ذ.یُشد اص  یدس اداٗـ٠ ثـ٠ ثشخـ    یٝٓ

 10تب  7ح یت سٝصا٠ٛ، ٛتبیكؼبٓ یآِٞ یٗذ٢ٓب یثشٗجٜب 6تب  1ح یٛتب .٠ً دس ٗد٘ٞع ٗذّ ث٢تشی اػت ؿٞد ی٠ ٗیاساٗؼتوْ  یٗذ٢ٓبح یٛتب
 ٠ ؿذٟ اػت.ی٠ٔ اسایاٛتخبة ٝػ یٗذ٢ٓب یٝ دٝ ٗٞسد آخش ثشٗجٜب ،تیاٛتخبة صٗبٙ كؼبٓ یٗذ٢ٓب یثشٗجٜب

سا  یٔیتحلـ  ی٠ً ا١ِٞٓـب  یداسٛذ ٝ دس عشف ٗوبثْ اكشاد یت ًبسیكؼبٓ یث٠ اٛتخبة ا١ِٞٓب یـتشیْ ثیػبّ ت٘ب 24 یاكشاد ثبال -1
 ثشٛذ. یػبّ ث٠ ػش ٗ 24ش یًٜٜذ، دس ػٚ ص یاٛتخبة ٗ

 بثذ.ی یؾ ٗی٠ اكضایت ثبٛٞیثب چٜذ كؼبٓ ییػلش ثب ا١ِٞٓبْ ث٠ یخبٛٞادٟ ت٘ب یؾ تؼذاد اػضبیثب اكضا -2
ش ٗثجـت  یتـأث  یٔیتحلـ  یدبد ػـلش١ب یشثبٓؾ دس اید١ذ ٠ً تؼذاد اكشاد ؿ یػبّ ٛـبٙ ٗ 18 یػبّ ث٠ اكشاد ثبال 18ش یٛؼجت اكشاد ص -3

ْ ی٠ آ٢ٛب تحلـ یت اٝٓی٠ً كؼبٓ ییت ا١ِٞٓبیؾ احت٘بّ ٗحلْ ثٞدٙ اكشاد، ٗغٔٞثیػبّ ٝ اكضا 18ش یؾ تؼذاد اكشاد صیداسد. ثب اكضا

 
 

 (1/1-)   

L(B)=-218/62 L(0)=-424/21 L(C)=-243/11 ρ2 = 0/485 ρ2
C = 0/101  

 

 یاتیارس .7
ٚ ثخـؾ اص  یـ ٠ ؿـذ، دس ا یـ ٠ً دس هؼ٘ت هجـْ اسا   2ρؼ٠ آ٢ٛب ثب ٗـب١ذات ػالٟٝ ثش ؿبخق یٝ ٗوب ٗذ٢ٓب یٜیثؾیح پیؼ٠ ٛتبیٗوب یثشا
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(69)  
 ساسی هذل یهتَسط خطا. 3جذٍل 

 سهاىساختار ّن هستقلساختار  هذل
 21/0 22/0 هقذار خطا

ای ٛیـض ٗوبیؼـ٠   4خـذّٝ  ٛذاسٛذ. دس ای ثب یٌذیِش تلبٝت ػ٘ذٟاص ٛظش ؿبخق یبدؿذٟ ؿٞد، ایٚ دٝ ٛٞع ٗذّ ٗیدیذٟ ٠ً  ١٠ُٛٞ٘بٙ 
2ρ  ٝcاص ٛظش ؿبخق ی پشداخت ؿذٟ ٗذ٢ٓبثیٚ 

2ρ ٗد٘ـٞع   دسؿـٞد،  ٗــب١ذٟ ٗـی   4ًـ٠ دس خـذّٝ    چٜبٙ ٠ً. كٞست ُشكت٠ اػت
  د١ذ.ٗی اسای٠ٛؼجت ث٠ ػبختبس دیِش شی ٢تثػٌ٘ٔشد ای ػبصی ٗؼتوْ ثب ػبختبس ٓٞخیت چٜذخ٠ٔ٘ احت٘بالت ثذػت آٗذٟ اص ٗذّ

 ساسیهقایسِ دٍ ساختار هذل. 4جذٍل 
ρ2 ρ2 هذل

C 
ساختار 
 هستقل

 319/0 609/0 آِٞی كؼبٓیت سٝصا٠ٛ
 221/0 465/0 ٠یػلش اٝٓ شٟیاٛتخبة صٗبٙ سٝص صٛد

 161/0 293/0 ٠یػلش اٝٓ شٟیصٛد و٠یاٛتخبة عش
 073/0 438/0 اٛتخبة صٗبٙ سٝص صٛدیشٟ ػلش ثبٛٞی٠

 277/0 550/0 ٠یػلش ثبٛٞ شٟیصٛد و٠یاٛتخبة عش
ساختار 

-ّن

 سهاى

اٛتخبة ١٘ضٗبٙ آِٞی كؼبٓیت سٝصا٠ٛ، صٗبٙ ٝ عشیو٠ صٛدیشٟ ػلش 
 اٝٓی٠

409/0 240/0 

 097/0 291/0 عشیو٠ صٛدیشٟ ػلش اٝٓی٠اٛتخبة ١٘ضٗبٙ صٗبٙ ٝ 
 101/0 485/0 اٛتخبة ١٘ضٗبٙ عشیو٠ صٛدیشٟ ػلش١بی اٝٓی٠ ٝ ثبٛٞی٠

 
 گیزی  . ًتیج8ِ

ت چٜـذ  یخٞثب ػ٠ ػبختبس ٓ ییٗذ٢ٓبل٠ ػلش یسٝصا٠ٛ اكشاد، صٗبٙ ٝ عش یت٢بیكؼبٓ یٚ ٗوب٠ٓ ثشاػبع ١ذف اكٔیدس ا یعٞس ًٔ ٠ث
 یت٢ـب یكؼبٓ ی٠ ػلش ثـشا ویصٗبٙ ٝ عش یٗذ٢ٓبسٝصا٠ٛ اكشاد،  یب٢تیدسٛظش ُشكتٚ ٠٘١ كؼبٓ یثشاػبخت٠ ؿذ.  ٙصٗب ٝ ١ٖ یا ب٠ٛی، آؿیا خ٠ٔ٘

ٝٓ  یو٠ ػلش ثـشا یسٝصا٠ٛ اكشاد ثشاػبع صٗبٙ ٝ عش یػلش١ب یتوبضبت یثشاصؽ دادٟ ؿذ. دس٢ٛبض ی٠ٛ یثبٛٞ ـ ا١ـذاف ا ٠ ثـشآٝسد  یـ ٠ ٝ ثبٛٞی
ـ  ،ًشد یشیُ د٠یسا ٛت یبدیبت صییتٞاٙ خض یٗ ،١ؼتٜذ یٛب١٘لضٝٙ ٝ سكتبس ٗذ٢ٓباص آٛدب ٠ً ػبختبس  ذ.یُشد اص  یدس اداٗـ٠ ثـ٠ ثشخـ    یٝٓ

 10تب  7ح یت سٝصا٠ٛ، ٛتبیكؼبٓ یآِٞ یٗذ٢ٓب یثشٗجٜب 6تب  1ح یٛتب .٠ً دس ٗد٘ٞع ٗذّ ث٢تشی اػت ؿٞد ی٠ ٗیاساٗؼتوْ  یٗذ٢ٓبح یٛتب
 ٠ ؿذٟ اػت.ی٠ٔ اسایاٛتخبة ٝػ یٗذ٢ٓب یٝ دٝ ٗٞسد آخش ثشٗجٜب ،تیاٛتخبة صٗبٙ كؼبٓ یٗذ٢ٓب یثشٗجٜب

سا  یٔیتحلـ  ی٠ً ا١ِٞٓـب  یداسٛذ ٝ دس عشف ٗوبثْ اكشاد یت ًبسیكؼبٓ یث٠ اٛتخبة ا١ِٞٓب یـتشیْ ثیػبّ ت٘ب 24 یاكشاد ثبال -1
 ثشٛذ. یػبّ ث٠ ػش ٗ 24ش یًٜٜذ، دس ػٚ ص یاٛتخبة ٗ

 بثذ.ی یؾ ٗی٠ اكضایت ثبٛٞیثب چٜذ كؼبٓ ییػلش ثب ا١ِٞٓبْ ث٠ یخبٛٞادٟ ت٘ب یؾ تؼذاد اػضبیثب اكضا -2
ش ٗثجـت  یتـأث  یٔیتحلـ  یدبد ػـلش١ب یشثبٓؾ دس اید١ذ ٠ً تؼذاد اكشاد ؿ یػبّ ٛـبٙ ٗ 18 یػبّ ث٠ اكشاد ثبال 18ش یٛؼجت اكشاد ص -3

ْ ی٠ آ٢ٛب تحلـ یت اٝٓی٠ً كؼبٓ ییت ا١ِٞٓبیؾ احت٘بّ ٗحلْ ثٞدٙ اكشاد، ٗغٔٞثیػبّ ٝ اكضا 18ش یؾ تؼذاد اكشاد صیداسد. ثب اكضا

جدول 4. مقایسه دو ساختار مدل سازی

امیرعباس رصافی، لیال لطیفی
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تحصيلی،  الگوهای  در  درحالی که  است،  رايج  بيشتر  مردان  ميان 

دختران و زنان تعداد بيشتری دارند. از سوی ديگر فعاليت بيشتر 

تأييد  خريد  به ويژه  کاری  غير  اهداف  زمينه  در  دختران  و  زنان 

شده است. مردان نيز در سفرهای با اهداف ساير، نظير مراجعه به 

پزشک، تفريح و ورزش، ديد و بازديد و ... مشارکت دارند، ولی 

اين فعاليتها را در قالب زنجيره سفرهای ثانويه و يا پيچيده کردن 

زنجيره سفرهای روزانه خود به انجام می رسانند.

5 - وجود فرزندان با رده سنی 5 تا 15 سال موجب پيچيده شدن 

سفرهای  در  ثانويه  سفرهای  زنجيره  ايجاد  نيز  و  سفرها  زنجيره 

روزانه خانوار می گردد. همچنين فرزندان 5 تا 15 سال تأثير زيادی 

در الگوهای با هدف ساير دارد. وجود فرزند زير 5 سال باعث 

انتخاب زنجيره سفر کاری پيچيده شده است.

انتخاب  را  ساير  هدف  با  فعاليت  الگوهای  خانه دار  افراد   - 6

می نمايند. اهداف ساير در بين زنان از فراوانی بيشتری برخوردار 

است حال اگرخانه دار نيز باشند بر مطلوبيت انتخاب اهداف غير 

از کار و تحصيل برای فعاليت روزانه آنها افزوده می شود.

که  نشان می دهد  اوليه  فعاليت  زمان  انتخاب  احتمال  بررسی   - 7

افرادی که با هدفی غير از کار و تحصيل از منزل خارج می شوند، 

انجام  را  کار خود  بعدازظهر  يا  و  تا صبح  زمانی صبح  دوره  در 

می دهند. 

8 - افرادی که زنجيره سفر اوليه ساده دارند، الگوی زمان صبح تا 

صبح و ظهر تا عصر را انتخاب نمی کنند. در واقع اين زمانها بيشتر 

توسط افرادی انتخاب می شوند که زنجيره سفر آنها پيچيده است. 

9 - افراد محصل زمان صبح تا ظهر يا صبح تا عصر را برای انجام 

هدف اوليه فعاليت انتخاب می نمايند. اگر فعاليت اوليه فرد، کار 

باشد مطلوبيت زمان روز صبح تا عصر برای او افزايش می يابد. 

زمان  مطلوبيت  باشد  نداشته  ثانويه  سفر  زنجيره  فردی  اگر   - 10

زنجيره سفر اوليه صبح تا عصر برای او بيشتر است و به عبارت 

ديگر افرادی که زمان صبح تا عصر را برای فعاليت اوليه انتخاب 

می نمايند، غالبًا زنجيره سفر ثانويه ندارند. 

11 - با افزايش نسبت وسايل نقليه به رانندگان در خانواده مطلوبيت 

استفاده از حمل ونقل نيمه همگانی کاهش می يابد و با افزايش اين 

با  دارند.  از وسيله  نقليه شخصی  استفاده  به  تمايل  مردم  نسبت، 

شخصی  وسايل نقليه  از  استفاده  مطلوبيت  فرد  درآمد  باالرفتن 

افزايش می يابد.

از  استفاده  به  باشد، تمايل  اوليه فرد ساده  اگر زنجيره سفر   - 12

عبارتی  به  می يابد.  افزايش  نيمه همگانی  يا  همگانی  حمل ونقل 

هرگاه فرد زنجيره سفر ساده ای با مبدأ- مقصد معين داشته باشد، 

تمايل دارد که از وسيله  شخصی اش استفاده نکند.

اول  زمينه  کرد.  دنبال  زمينه  چند  در  مي توان  را  حاضر  پژوهش 

تهيه  در  است.  پرسشگري  و  آمارگيري  بخش  تقويت  به  مربوط 

توجه  مورد  مي توان  را  ذيل  تکميلي  موارد  پرسشگري  فرمهاي 

قرار داد:

- فعاليتهاي انجام شده توسط هر عضو خانواده با جزئيات زمان 

شروع و پايان، مدت انجام، موقعيت فعاليت 

- زمانهاي سفر در مسير 

- طريقه هاي سفر مورد استفاده در طول مسير به تفکيک تعداد 

سوار و پياده شدن، زمان و هزينه هر سفر 

- فعاليتهاي انجام شده در خانه

زمينه دوم انجام مدلسازي فرآيندتوزيع سفر به روش فعاليت مبنا 

و بدست آورن ماتريس مبدأ و مقصد است. براي اين کار انجام 

ناحيه بندي و داشتن اطالعات در سطح ناحيه براي همه نمونه هاي 

مشاهده شده الزم است. 

زمينه سوم اعمال راهبرد هاي مختلف و مقايسه نتايج مشاهده شده 

فرد کردن  و  مانند زوج  تغييراتي  است.  پيش بيني شده  مقادير  با 

تردد خودروها و يا توسعه سيستم هاي حمل ونقل همگاني مانند 

خطوط BRT ، تغييرات قيمت سوخت و مانند اينها را که غالبًا 

سياست هايي هستند که در سالهاي اخير به اجرا گذاشته شده اند، 

مي توان با اين مدلها پيش بيني کرد. 
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