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چکيده
در اين مقاله سياستهاي كاهش استفاده از سواري شخصي بر مبناي داليل استفاده كنندگان در سفر به محدوده 

مركزي كالنشهر تهران مورد شناسايي قرار گرفته است. در ابتدا با استفاده از مدل لوجيت چندگانه، عوامل 

موثر بر دليل اصلي تصميم اين افراد براي استفاده از سواري شخصي مورد بررسي قرار گرفته است كه اين 

داليل، به سه دسته اصلي راحتي، ضعف سيستمهاي همگاني و نياز به سواري شخصي در طول روز تقسيم شده 

از سيستمهاي همگاني  نکردن  استفاده  براي  افراد  اين  لوجيت دوگانه، داليل  از مدل  استفاده  با  است. سپس 

از  به واسطه عامل راحتي،  افراد عمدتا  اين  اگرچه  نتايج نشان مي دهند كه  مورد بررسي قرار گرفته است. 

سواري شخصي استفاده مي كنند، موقعيت خانه و سن آنان نقش عمده اي در ديدگاه آنها در مورد سيستمهاي 

از  نارضايتي  واسطه  به  مسن،  افراد  و  شهر  مركزي  محدوده  از  خارج  ساكنين  كه  طوري  به  دارد،  همگاني 

مجموعه ويژگيهاي سيستمهاي همگاني، از سواري شخصي استفاده مي كنند. در تحليل دقيق عوامل نارضايتي 

از سيستمهاي همگاني، مدلهاي به دست آمده در اين مطالعه نشان مي دهند كه دور بودن ايستگاهها از خانه، 

نه تنها نقش مهمي در استفاده نکردن افراد ساكن در محدوده خارج از مركز شهر از سيستمهاي همگاني دارد، 

بلکه كاهش امنيت مسافران نيز به اين امر دامن مي زند. در اين راستا سياستهاي گسترش شبکه همگاني در 

محدوده غير مركزي شهر، اطالع رساني وضعيت سيستمهاي همگاني و تامين راحتي در سيستمهاي همگاني 

مي تواند به عنوان اولويتهاي بهبود سيستمهاي همگاني مطرح باشد. 

واژه هاي كليدي: سواري شخصي، حمل و نقل همگاني، مديريت تقاضاي حمل و نقل، سفر كاری، مدل لوجيت
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ميقات حبيبيان، محمد کرمانشاه

1. مقدمه
امروزه وسيله نقليه شخصي به عنوان ابزاري براي دستيابي سريع تر 

از   آنکه  ضمن  است،  مطرح  اجتماعي  فعاليتهاي  و  کاربريها  به 

مشکالت جدي در شهرهاي بزرگ نيز به شمار مي آيد. ساالنه 35 

ميليون وسيله نقليه شخصي وارد بازار مصرف مي شود، که با کسر 

15 ميليون سواري شخصي اسقاطي، افزايش ناوگان خودرو جهان 

 World[ را به ميزان 20 ميليون دستگاه در سال موجب مي شود

ميزان سرانه خودرو  امروزه،   .]Resources Institute, 1996

به  اروپا  اتحاديه  در  به 0/437 و  آمريکاي شمالي  در کشورهاي 

کشورهاي  در   .]World Bank, 2012[ است  رسيده   0/471

حدودي  تا  نقليه  وسيله  مالکيت  سرانه  مقادير  توسعه،  حال  در 

 2009 و   2008 سالهاي  در  جهاني  بانک  مطالعات  است.  کمتر 

نشانگر آن است که سرانه مالکيت وسيله نقليه در کشورهاي در 

حال توسعه واقع در اروپا و آسياي مرکزي 0/183، در آمريکاي 

جنوبي و حوزه درياي کاراييب1 برابر با 0/143، در خاور ميانه و 

شمال آفريقا برابر با 0/067 و در آسياي شرقي و منطقه اقيانوسيه 

برابر با 0/038 است ]World Bank, 2012[. برخي مطالعات 

نشان مي دهند که در کشورهاي درحال توسعه جهان، حتی نرخ 

 Litman,[ رشد مالکيت وسيله نقليه هم در حال افزايش است

Li et al., 2010 ;2005 [. بر اساس اطالعات منتشر شده توسط 

بانک جهاني، در ايران ميزان مالکيت وسيله نقليه در سال 1998 

Trading ec 0/025، در سال 2008 برابر با 0/113 ]-  برابر با

nomics, 2012[ و در سال 2010 برابر با 0/175 گزارش شده 

است ]Wikipedia, 2012[. اين مقادير نشان دهنده رشد زياد 

مالکيت وسيله نقليه در کشور ايران و به ويژه شهر تهران به عنوان 

پايتخت آن است که در دهه هاي اخير مقصد مهاجرت بسياري 

 Britannica Online[ از ايرانيان از شهرهاي ديگر بوده است

Encyclopedia, 2012[. تهران با جمعيتي حدود 8/8 ميليون 

 World[ نفر پرجمعيت ترين شهر ايران و هفدهمين شهر جهان

توليد  سرانه  نظر  از   107 رتبه  داراي  و   ]Gazetteer, 2012

 World Bank,[ بين کشورهای جهان است  ملي در  ناخالص 

 .]2011

تصادفات،  ترافيک،  تراکم  چون  مسايلي  ديگر،  سوي  از 

ناهنجاريهاي اجتماعي، آلودگي محيط زيست در دو سطح جهاني 

و  مانند گرم شدن جهاني(،  آلودگيها  ثانويه  اثرات  منابع،  )انهدام 

انرژي،  بحرانهاي  و  صوتي(  و  هوا  ديداري،  )آلودگيهاي  محلي 

فني،  چالشهاي  به  را  خودرو  تأثيرات  و  استفاده  نحوه  توليد، 

اجتماعي و زيست محيطي کشانده است. اين مشکالت، به همراه 

ناکارآمدي خودرو در جابجايي مسافران از ديدگاه ميزان استفاده 

از فضاي شهري با توجه به اشغال بيشترين سطح ممکن نسبت به 

ظرفيت، منجر به چاره انديشي در جهت مديريت تقاضاي حمل 

نقل  و  حمل  تقاضاي  مديريت  است.  شده  طريقه  اين  با  نقل  و 

که برنامه ها و راهبردهاي مشوق استفاده کارآتر از منابع حمل و 

نقل )معابر و فضاهاي پارک، ظرفيت خودرو ها، سرمايه گذاريها، 

انرژي و...( را شامل مي شود ]Litman, 2012[، در بسياري از 

از سيستمهاي  استفاده  و  از خودرو  استفاده  کاهش  بر  مطالعات، 

جايگزين به عنوان هدف اصلي سياستهاي مديريتي حمل و نقل 

پارک  ايجاد  چون  راهکارهايي  راستا،  اين  در  است.  شده  تأکيد 

پارکينگ  گذاري  قيمت   ،]Hounsell et al., 2011[ سوار   -

 Borjesson[ شلوغي  گذاري  قيمت  و   ]Caicedo, 2012[

متنوعي است که در راستاي  et al., 2012[، نشانگر سياستهاي 

روشهاي  با  آن  کردن  برآورده  و  با خودرو  تقاضاي سفر  کاهش 

مختلف است. 

بر اين اساس، امروزه برنامه ريزان حمل و نقل در راستاي بهبود 

شرايط حمل و نقل در شهرها سعي بر ارايه سياستهايي در جهت 

با توجه به طريقه هاي  باز تنظيم تقاضاي حمل و نقل مسافران 

کارآمدتري چون سيستمهاي حمل و نقل همگاني دارند. توسعه و 

تشويق به استفاده از سيستمهاي حمل و نقل همگاني که از جايگاه 

با  تعيين کننده اي در عملکرد حمل و نقل شهري برخوردارند، 

گسترش ابعاد شهر و افزايش مشکالت مربوط به حمل و نقل در 

کالنشهرها، به عنوان يک راهبرد مديريت شهري مطرح است. در 

اين رابطه، کاهش عوارض حمل و نقل شهري، از طريق جذب 

نقل  و  به سيستمهاي حمل  از سواري شخصي  کنندگان  استفاده 

همگاني مورد توجه سياستگذاران قرار گرفته است. بر اين اساس 
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مسافران  توسط  شخصي  سواري  طريقه  انتخاب  داليل  بررسي 

همگاني،  سيستمهاي  از  استفاده  به  آنان  نداشتن  تمايل  و  روزانه 

در راستاي بهبود عملکرد مديريت تقاضاي حمل و نقل جامعه، 

از محورهاي عمده پژوهشهای حمل و نقل در سالهاي اخير بوده 

افراد از سواری  الگوهای استفاده  و مطالعات مختلفی به بررسی 

 Carrel et al., 2011; Kuhnimhof[ اند  پرداخته  شخصی 

and Wirtz, 2012 [. در اين راستا برنامه ريزان حمل و نقل 

غالبا  روانشناسان  و  خودرو(  به  )مربوط  ابزاری2  داليل  بر  غالبا 

افراد  ابزاري شامل انگيزه هاي نمادين3 و نفساني4  بر داليل غير 

    .] Lois and Lopez-Saez, 2009[ تمرکز کرده اند

سياست  يک  موفق  اجراي  هاي  زمينه  بررسي  در  لوکپولس5 

مديريتي حمل و نقل، عواملي چون امکان پذيري سياسي، ميزان 

 Loukopoulos,[ کارآيي و پندارهاي جامعه را ضروري مي داند

2005 [. به عبارتي، براي پيشنهاد اجراي يک سياست مديريتي، 

پذيرش  و  سياسي  شرايط  بودن  مساعد  بر  عالوه  تا  است  الزم 

ذهني شهروندان نسبت به آن سياست، سطح کارآيي قابل انتظار 

ديدگاه  از  شخصي،  سواري  از  استفاده  کاهش  در  سياست  آن 

در  همکاران6  و  استرادلينگ  گيرد.  قرار  بررسي  مورد  شهروندان 

کشور انگلستان  يک نظرسنجي با هدف شناسايي داليل مردم در 

استفاده از خودرو، برآورد آنان از ميزان استفاده و نيز حد مطلوب 

 Stradling et[ اند  داده  انجام  آنان  نظر  از  خودرو  از  استفاده 

تقاضاي حمل  مديريت  مناسب  شناسايي سياست   .]  al., 2000

و نقل و ميزان تأثير آن براي تشويق يا اجبار به تغيير وسيله نقليه 

به  مردم  عادت  دادن  تغيير  جهت  الزم  مناسب  اقدامات  ارايه  و 

استفاده از خودرو از ديگر اهداف آنها بوده است. بر اين اساس، 

اولويت تاثير سياستها از ديدگاه مردم در قالب دو گروه سياست 

شامل: سياستهاي جذبي7 سيستم حمل و نقل همگاني نظيرکاهش 

زمان سفر، کاهش زمان تغيير وسيله و افزايش اعتمادپذيري اين 

سيستمها؛ و سياستهاي دفعي8، شامل افزايش هزينه بنزين، کاهش 

فضاي پارکينگ و قيمت گذاري شبکه معابر، به عنوان موثرترين 

سياستها شناخته شده اند. 

ماکت9 در مطالعه اي به بررسي سياستهاي جذب رانندگان سواري 

شخصي به ساير طريقه هاي حمل و نقل در سفرهاي کوتاه )کمتر 

 Mackett,[ است  پرداخته  انگلستان  کشور  در  کيلومتر(   8 از 

از  استفاده  داليل  شناسايي  به  اقدام  وي  منظور  اين  به   .]  2001

اين  از  استفاده  احتمال  خودرو،  جايگزين  هاي  گزينه  خودرو، 

گزينه ها و اتفاقات منجر به استفاده از اين گزينه ها نمود. او نشان 

پتانسيل  بيشترين  داراي  پياده روي  و  اتوبوس  طريقه  دو  که  داد 

نقليه شخصي هستند، که تقويت سيستم  جذب مسافر از وسيله 

اتوبوسراني مي تواند عامل تغيير وسيله به ميزان 22 درصد باشد. 

کينگهام و همکاران10 به منظور بررسي فرآيند انتخاب وسيله سفر 

نظرسنجي  انگلستان،  کشور  در  شرکت  دو  در  شاغل  کارمندان 

در  موثر  عوامل  شناسايي  به  منجر  که  اند  داده  انجام  ويژه اي 

کاهش استفاده از خودرو شد ]Kingham et al., 2001[. آنها 

به  با شناسايي ساير طريقه هاي سفر و بررسي سياستهاي منجر 

تغيير طريقه سفر کارکنان، پتانسيل استفاده از طريقه هاي مختلف 

و نقش اقدامات مختلف مربوط به هر سياست را در تغيير وسيله 

سفر افراد به دست آوردند. 

کارستاد12  شهر  در  نظرسنجي  يک  در  همکاران11  و  اريکسون 

در  شخصي  سواري  از  کارمندان  استفاده  کاهش  داليل  سوئد، 

نقل  و  بهبود سيستم حمل  به صورت  را  روزانه  کاري  سفرهاي 

همگاني و دورکاري، به عنوان مهم ترين عوامل بيان شده، نتيجه 

گرفتند ]Eriksson et al., 2008[. در اين مطالعه کاهش زمان 

عوامل  ترين  مهم  عنوان  به  کرايه،  کاهش  و  تواتر  افزايش  سفر، 

افزايش استفاده از سيستمهاي حمل و نقل همگاني در يک شهر 

کوچک نتيجه شده است. 

Ben-Akiva and Le - ]با استفاده از نظريه انتخاب گسسته 

man, 1985 [ همچنان که مي توان احتمال استفاده از يک طريقه 

کرد  محاسبه  آماري  لحاظ  از  آن  بر  موثر  متغيرهای  اساس  بر  را 

]Habibian and Kermanshah, 2011 [، مي توان داليل 

قرار  بررسي  مورد  نيز  را  سفر  هاي  طريقه  از  استفاده  در  افراد 

داد. به بيان ديگر از آنجا که مطلوبيت گزينه های انتخابی توسط 

شهروندان را می توان به سبب داليل آنان برای انتخاب آن گزينه ها 

قلمداد کرد، می توان از نظريه انتخاب گسسته برای بررسی عوامل 
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موثر بر داليل انتخاب طريقه های حمل و نقل شهروندان استفاده 

کرد. در اين راستا بايد توجه داشت که به علت گستردگي داليل 

شهروندان در استفاده از طريقه هاي حمل و نقل، انتظار مي رود 

شاخص خوبي برازش داليل استفاده از طريقه هاي سفر، از ميزان 

کمتري نسبت به مقادير متداول شاخص خوبي برازش مدل های 

انتخاب طريقه سفر برخوردار باشد. 

با توجه به موارد مطرح شده در باال، شناسايي داليل شهروندان در 

استفاده از سواري شخصي مي تواند مقدمه اي بر اجراي سياستهاي 

در  و  سواري شخصي  از  استفاده  کاهش  براي  مناسب  مديريتي 

باشد.  همگاني  نقل  و  حمل  سيستمهاي  از  بيشتر  استفاده  نتيجه 

هدف اين مطالعه، شناسايي داليل استفاده شاغلين محدوده مرکزي 

آنان  نکردن  استفاده  از سواري شخصي و داليل  تهران  کالنشهر 

از سيستمهاي حمل و نقل همگاني است. در اين راستا به طور 

مشخص بر شناسايي عوامل موثر در استفاده از سواري شخصي 

در برابر استفاده از سيستمهاي همگاني تأکيد شده است. در ادامه، 

در بخش دوم اين مقاله به شرح روش مطالعه، در بخش سوم به 

ارايه مدلهاي به دست آمده و تفسير نتايج آنها و در بخش چهارم 

به بحث و نتيجه گيري پرداخته مي شود. 

2. روش مطالعه
2-1 نمونه مورد مطالعه

است.  همراه  سنگيني  بسيار  روزانه  ترافيک  با  تهران  کالنشهر 

محدوده  در  آمد  و  رفت  بهبود  و  هوا  آلودگي  کاهش  به منظور 

مرکزي اين شهر، مطابق با شکل 1، سياستي دفعي با عنوان طرح 

زوج و فرد، تردد يک روز در ميان خودروها را بر اساس سازگاري 

زوج يا فرد بودن رقم آخر شماره پالک آنها و روز هفته اجازه 

اين  در  شاغلين  از  ناچيزي  درصد  که  است  ذکر  قابل  مي دهد. 

محدوده به واسطه نياز به سواري شخصي به سبب نوع شغل خود 

مجوز تردد روزانه در اين محدوده را دارند. اطالعات مورد نياز 

اين مطالعه، از افراد شاغل در اين محدوده که در سفرصبح خود 

به محل کار رانندگي مي کردند، گردآوري شده است. در اين راستا 

366 پرسشنامه در اواسط سال 1388 تکميل شد که اين مطالعه 

به بررسي 331 مورد آن که حاوي اطالعات افراد داراي دسترسي 

به سيستمهاي همگاني است، مي پردازد13. 

2-2 گردآوري اطالعات
اين مطالعه بر اساس رفتار آشکار شده14 افراد در سفرهاي انجام 

شده توسط آنها صورت گرفته است. اطالعات مورد نياز از طريق 

پرسشنامه و به صورت مصاحبه حضوري گردآوري شد. مصاحبه 

انجام مي گرفت.  آنها  با  افراد  توسط مصاحبه گر و در محل کار 

مطابق با فرضيات مساله الزم بود تا پرسشنامه از طريقه مصاحبه 

با افرادي که براي سفرهاي کاري روزانه تا محل کارشان در مرکز 

شهر رانندگي مي کردند تکميل شود. با توجه به محدوديت ورود 

به سفرهاي  نياز  و  اين گروه شاغلين  براي  فرد  به طرح زوج و 

کل روز، با کساني مصاحبه شد که در روز قبل يا دو روز قبل از 

مصاحبه، با خودرو به محل کارشان رانندگي کرده بودند. از آنجا 

که اطالعات مشخصی در مورد افرادی که با سواری شخصی به 

محل کار خود در محدوده مرکزی شهر تهران مراجعه می کردند 

اوليه  طرح  تنظيم  جهت  آماری  جامعه  شناسايی  نداشت،  وجود 

انتخاب تصادفی برای نمونه مورد مطالعه امکان پذير نبود. بر اين 

اساس، با تخصيص مصاحبه کنندگان به خيابانهای اصلی محدوده 

مورد مطالعه، و مصاحبه با شاغلين واقع در آن کاربريها )حداکثر 2 

نفر از يک محل شغل( اطالعات مورد نياز گردآوری شد. جزييات 

 Habibian,[ مرجع  به  مراجعه  طريق  از  آمارگيری  اين  بيشتر 

2011[ قابل دستيابی است. 

گردآوري  )پيوست(  اي  پرسشنامه  طريق  از  نياز  مورد  اطالعات 

شد. در بخش اول، اطالعات کلي مربوط به سفرهاي روزانه مانند 

مسافت، زمان و ساعت شروع سفر و برخورداري از مجوز ورود به 

محدوده مرکزي شهر اخذ شد. در بخش دوم، اطالعات مربوط به 

سفرهاي انجام شده با سواري شخصي در روز مورد مطالعه شامل 

تعداد، هدف و زمان انجام آن جمع آوري گرديد. در اين بخش، از 

افراد پرسيده شده که “داليل شما براي استفاده از سواري شخصي 

سواري  از  استفاده  براي  شما  اصلي  “دليل  همچنين  و  چيست؟” 

شخصي چيست؟”. افراد در پاسخ به سوال اول، مي توانستند به هر 

ميقات حبيبيان، محمد کرمانشاه
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يک از داليل مندرج در يک فهرست 15 موردي )شامل ساير موارد( 

اشاره و در سوال دوم مهم ترين عامل را مشخص کنند. نهايتا در 

بخش سوم، خصوصيات اقتصادي- اجتماعي افراد شامل جنسيت، 

سن، بعد خانوار، تعداد خودرو تحت تملک خانواده و تعداد افراد 

داراي گواهينامه در خانواده گردآوري شد. 

2-3  مدلهای لوجيت
براي تشخيص عوامل اثرگذار بر داليل انتخاب طريقه سفر افراد 

مورد مطالعه، رويکرد مدلهاي لوجيت15 انتخاب شد. در اين نوع 

مدل که صورت کلی آن )مدل لوجيت چندگانه( در رابطه 1 نشان 

داده شده است، تأثير جداگانه هر متغير در داليل مورد نظر افراد 

امکان پذير مي شود. 

5 

 

العات مورد نياز اط محل شغل( يكنفر از  0)حداكثر  كاربري هاآن مصاحبه با شاغلين واقع در و خيابانهاي اصلي محدوده مورد مطالعه، 
 قابل دستيابي است.  [ Habibian, 2011] مرجع مراجعه به گردآوري شد. جزييات بيشتر اين آمارگيري از طريق

اطالعات كلي مربوط به سفرهاي روزانه مانند مسافت،  ،گردآوري شد. در بخش اول (پيوست)اطالعات مورد نياز از طريق پرسشنامه اي 
اطالعات مربوط به سفرهاي  ،د. در بخش دومشرخورداري از مجوز ورود به محدوده مركزي شهر اخذ زمان و ساعت شروع سفر و ب

انجام شده با سواري شخصي در روز مورد مطالعه شامل تعداد، هدف و زمان انجام آن جمع آوري گرديد. در اين بخش، از افراد پرسيده 
. "دليل اصلي شما براي استفاده از سواري شخصي چيست؟"و همچنين  "داليل شما براي استفاده از سواري شخصي چيست؟"شده كه 

اشاره كنند، و در  )شامل ساير موارد( موردي 13توانستند به هر يك از داليل مندرج در يك فهرست  فراد در پاسخ به سوال اول، ميا
اجتماعي افراد شامل جنسيت، سن، بعد خانوار،  -در بخش سوم، خصوصيات اقتصادي نهايتا .كنندترين عامل را مشخص  سوال دوم مهم

  .نواده و تعداد افراد داراي گواهينامه در خانواده گردآوري شدتحت تملك خا خودروتعداد 

 مدل های لوجيت  2-3
انتخاب شد. در اين نوع مدل كه  13، رويكرد مدلهاي لوجيتداليل انتخاب طريقه سفر افراد مورد مطالعهبراي تشخيص عوامل اثرگذار بر 

امكران پرذير   افرراد  مورد نظرر   داليلثير جداگانه هر متغير در أنشان داده شده است، ت 1در رابطه  )مدل لوجيت چندگانه( صورت كلي آن
 د.  شو مي

  ( )  
    

∑     
    

(1) 

برراي   i دليرل بيانگر احتمال انتخراب   Pn(i)و ، jدليل نشان دهنده مطلوبيت  i ،Ujn دليلنشان دهنده مطلوبيت انتخاب  Uinدر اين رابطه، 
، در فرآيند پرداخت آنها از لگاريتم ترابع  هستنداست. از آنجا كه مدلهاي لوجيت از نوع مدلهاي گسسته دليل ممكن  Cاز مجموعه  nفرد 

 نشان داده شده است، استفاده مي شود. 0كه در رابطه  16درستنمايي بيشينه

 ( )  ∑ ∑ (     (  ( )))
    

 (2) 

را به  iگزينه  nاگر فرد در فرآيند پرداخت مدل،  .است ام به عنوان دليل وي iبه گزينه  nپاسخ فرد  نشان دهنده متغير ،yinاين رابطه  در 
قابل ذكر است كه در شرايطي كه مجموعه  .استو در غير اين صورت صفر برابر با يك متغير وابسته د، كنخود مطرح عنوان دليل 

اطالعات نوع مدل لوجيت دوگانه ناميده مي شود. در اين مطالعه با توجه به  ،(، اين مدلC=2انتخاب افراد صرفا شامل دو گزينه باشد )
ترين دليل آنان در استفاده از سواري شخصي از مدل لوجيت چندگانه و براي بررسي  جمع آوري شده از پاسخگويان، براي بررسي مهم

منظور، در هر مرحله ابتدا  به اينهاي لوجيت دوگانه استفاده شده است. از مدل ،اين افراد از سيستمهاي همگاني نكردن داليل استفاده
( از طريق استفاده 0متغيرهاي داراي همبستگي با متغير وابسته، از طريق آزمون همبستگي شناسايي شده و سپس با بيشينه سازي رابطه )

 دست آمده است.   ه ( براي مدلهاي نهايي بβمقادير ضرايب متغيرها ) ،Nlogit 4.0از نرم افزار 

 نتايج  .3
به منظور بررسي داليل انتخاب وسيله نقليه افراد مورد مطالعه، ابتدا داليل آنان در مورد استفاده از سواري شخصي شناسايي و سپس به 

 ي همگاني پرداخته شده است. سيستمهاداليل مرتبط با ويژگيهاي 

                                          )1(

 i، Ujn دليل  انتخاب  مطلوبيت  دهنده  نشان   Uin رابطه،  اين  در 

نشان دهنده مطلوبيت دليل j، و )Pn)i بيانگر احتمال انتخاب دليل 

 

 

 

 مورد مطالعهمحدوده  -1شکل 

  

شکل 1. محدوده مورد مطالعه

مدلسازی داليل استفاده شهروندان از سواري شخصي در سفرهاي کاري ...
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i برای فرد n از مجموعه C دليل ممکن است. از آنجا که مدلهای 

آنها  پرداخت  فرآيند  در  مدلهای گسسته هستند،  نوع  از  لوجيت 

از لگاريتم تابع بيشينه درستنمايی  که در رابطه 2 نشان داده شده 

است، استفاده می شود.

5 
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  ( )  
    

∑     
    

(1) 
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 ( )  ∑ ∑ (     (  ( )))
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اطالعات نوع مدل لوجيت دوگانه ناميده مي شود. در اين مطالعه با توجه به  ،(، اين مدلC=2انتخاب افراد صرفا شامل دو گزينه باشد )
ترين دليل آنان در استفاده از سواري شخصي از مدل لوجيت چندگانه و براي بررسي  جمع آوري شده از پاسخگويان، براي بررسي مهم

منظور، در هر مرحله ابتدا  به اينهاي لوجيت دوگانه استفاده شده است. از مدل ،اين افراد از سيستمهاي همگاني نكردن داليل استفاده
( از طريق استفاده 0متغيرهاي داراي همبستگي با متغير وابسته، از طريق آزمون همبستگي شناسايي شده و سپس با بيشينه سازي رابطه )

 دست آمده است.   ه ( براي مدلهاي نهايي بβمقادير ضرايب متغيرها ) ،Nlogit 4.0از نرم افزار 

 نتايج  .3
به منظور بررسي داليل انتخاب وسيله نقليه افراد مورد مطالعه، ابتدا داليل آنان در مورد استفاده از سواري شخصي شناسايي و سپس به 

 ي همگاني پرداخته شده است. سيستمهاداليل مرتبط با ويژگيهاي 

                    )2(

 در اين رابطه yin، متغير نشان دهنده پاسخ فرد n به گزينه i ام به 

عنوان دليل وی است. در فرآيند پرداخت مدل، اگر فرد n گزينه 

i را به عنوان دليل خود مطرح کند، متغير وابسته برابر با يک و 

قابل ذکر است که در شرايطی  اين صورت صفر است.  در غير 

 ،)C=2( باشد  گزينه  دو  شامل  صرفا  افراد  انتخاب  مجموعه  که 

مطالعه  اين  در  شود.  می  ناميده  دوگانه  لوجيت  مدل  مدل،  اين 

با توجه به نوع اطالعات جمع آوری شده از پاسخگويان، برای 

بررسی مهم ترين دليل آنان در استفاده از سواری شخصی از مدل 

لوجيت چندگانه و برای بررسی داليل استفاده نکردن اين افراد از 

سيستمهای همگانی، از مدلهای لوجيت دوگانه استفاده شده است. 

با  دارای همبستگی  متغيرهای  ابتدا  منظور، در هر مرحله  اين  به 

متغير وابسته، از طريق آزمون همبستگی شناسايی شده و سپس 

 Nlogit با بيشينه سازی رابطه )2( از طريق استفاده از نرم افزار

دست  به  نهايی  مدلهای  برای   )β( متغيرها  ضرايب  مقادير   ،4.0

آمده است.   

3. نتايج 
مطالعه،  مورد  افراد  نقليه  انتخاب وسيله  داليل  بررسي  منظور  به 

ابتدا داليل آنان در مورد استفاده از سواري شخصي شناسايي و 

با ويژگيهاي سيستمهاي همگاني پرداخته  سپس به داليل مرتبط 

شده است. 

3-1 آمار توصيفي نمونه  
اطالعات آمار توصيفي نمونه مورد مطالعه در جدول 1 ارايه شده 

است. مصاحبه شدگان شامل 277 مرد )83/7 درصد( و 54 زن 

)16/3 درصد( بودند که به آمار شاغلين شهر تهران نزديک بود. 

اين نسبت در شهر تهران به ترتيب برابر با 82/5 درصد و 17/5 

درصد بود ]Iranian Center of Statistics, 2009[. از آنجا 

که تمرکز اين مطالعه بر افرادي بود که با وسيله شخصي به محل 

کار خود سفر مي کردند، مقايسه نمونه با کل جامعه به دليل نبود 

براي  اي  مقايسه  چنين  نبودن  نبود.  پذير  امکان  نظير  اطالعات 

وضعيت تحصيلي شاغالن نيز وجود دارد. 

3-2 داليل استفاده از سواري شخصي
چنان که ذکر شد، پاسخگويان در پاسخ به سوال “دليل استفاده از 

سواري شخصي و انتخاب مهم ترين دليل”، الزم بود از فهرستي 

کنند.  را مشخص  آنها  ترين  مهم  و  اين داليل  متداول،  موارد  از 

از  هيچيک  که  بود  آن  دهنده  نشان  شده  تکميل  های  پرسشنامه 

پاسخگويان به داليل “عدم ايمنی” و “ساير موارد” به عنوان داليل 

استفاده نکردن از سيستمهای حمل و نقل همگانی اشاره نکردند 

و از اين رو، با وجود در نظر گرفتن 15 دليل در پرسشنامه )که 

شرح آن در پيوست مقاله مالحظه می شود(، به 13 دليل به عنوان 

عامل استفاده از سواری شخصی اشاره شده است. بر اين اساس، 

ستونهاي سوم و پنجم جدول 2 به ترتيب فراواني داليل مصاحبه 

شوندگان را براي تمامي داليل و مهم ترين آنها نشان مي دهد.

با توجه به پراکندگي داليل افراد براي استفاده از سواري شخصي، 

سواري  به  نياز  راحتي،  شامل  کلي  قالب  چهار  در  داليل  اين 

شخصي در طول روز )شامل چهار مورد: نياز به سواري قبل يا 

بعد از سفر کاري، در مدت زمان کار، براي رساندن همراه يا حمل 

بار(، مشکالت سيستمهاي همگاني )شامل شش مورد: فاصله زياد 

تا ايستگاه، زمان طوالني انتظار، تغييرات مدت زمان سفر، سرعت 

تسهيالت  ارايه  و  سيستمها(  اين  کم  امنيت  و  راحتي،  عدم  کم، 

توسط کارفرما دسته بندي شد. مالحظه مي شود که نزديک به 60 

درصد استفاده کنندگان از سواري شخصي، اين گزينه را به واسطه 

راحتي آن انتخاب مي کنند و مابقي نيز تقريبا به طور مساوي، نياز 

سيستمهاي  بودن  نامناسب  و  روز،  طول  در  سواري شخصي  به 

همگاني را به عنوان مهم ترين دليل استفاده از سواري شخصي 

عنوان کرده اند. قابل ذکر است که مطالعه اي ديگر نيز عمده ترين 

دليل استفاده از سواري شخصي در سفرهاي کاري و تحصيلي به 

ميقات حبيبيان، محمد کرمانشاه
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 خصوصيات جمعيتي نمونه مورد مطالعه -1جدول 

 متغير سطح تعداد درصد
7/38  جنسيت مرد 777 
8/11   زن 45 

3/77  تاهل مجرد 27 
7/77   متاهل 782 

7/1  بعد خانوار 1 5 
8/78  77 7  

0/84  111 8  

1/74  38 5  

5/14  41 +4   

1/85  118 13-72   سن 

1/82  181 80-82   

5/14  41 50-52   

1/2  80 40-42   

3/1  1 10+  

 

  

جدول 1. خصوصيات جمعيتي نمونه مورد مطالعه

نتخاب سواري شخصي ) -2جدول جدول 2. فراواني داليل مصاحبه شوندگان در انتخاب سواري شخصي  (n=331فراواني داليل مصاحبه شوندگان در ا

تعداد  درصد تعداد متغير شرح دليل
 )مهمترين(

درصد 
 )مهمترين(

 Comfort 013  191 19 راحتي
 Comfort 810 25 124 42 راحتي سواري شخصي

 Cardep 561  66 23 نياز به سواري
 bfr_afr_need 771 13 55 18 نياز قبل يا بعد از سفركاري به سواري

 in_job_need 12 71 17 5 در مدت زمان كار )به دليل شغل( نياز به سواري
 brd_alt_need 35 74 3 7 براي رساندن همراهنياز به سواري 

 Freight_need 31 71 7 0.1 نياز به سواري براي حمل بار
 Poor_PT 1130  66 23 ضعف سيستم هاي همگاني

 Long_access_time 173 45 7 7 فاصله زياد تا ايستگاه هاي همگاني
 Wait_time 704 17 11 8 زمان طوالني انتظار

 Travel_time_variation 171 47 3 7 تغييرات مدت زمان سفر
 Low_speed 177 48 3 7 سرعت كم

 Discomfort 717 31 73 2 عدم راحتي در سيستم هاي همگاني
 Low_security 104 87 4 7 امنيت كم سيستم هاي همگاني

 Emp_fac 45  0 1 ارايه تسهيالت توسط كارفرما
 Emp_pay 7 7 1 0.8 پرداخت هزينه سفر توسط كارفرما
 Emp_free_park 77 78 7 0.1 استفاده از پاركينگ رايگان كارفرما
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محدوده مرکزي شهر تهران را راحتي سواري شخصي اعالم کرده 

درصد  يک  ناچيزي،حدود  سهم   .]Shahangian, 2013[ است 

نيز، مهم ترين دليل را در ارايه تسهيالت توسط کارفرما ذکر کرده اند 

که از بررسي بيشتر آن در اين مقاله چشم پوشي شده است. 

دليل  ترين  مهم  عنوان  به  را  مورد  يک  تنها  فرد  هر  که  آنجا  از 

شناسايي  منظور  به  است،  کرده  بيان  از سواري شخصي  استفاده 

عوامل اثرگذار بر تعيين “مهم ترين دليل”، از مدل لوجيت چندگانه 

استفاده شده است.  چنان که ذکر شد، اين مدل بر اساس اطالعات 

مربوط به 328 نفر استفاده کننده از سواري شخصي به سه دليل 

عمده: راحتي، نياز به سواري در طول روز و مشکالت سيستمهاي 

همگاني ساخته شده است. در اين راستا ابتدا عوامل با سطح اهميت 

سپس  شده،  انتخاب  اسپيرمن17  همبستگي  آزمون  در  درصد   10

3، شرح  گرفت. جدول  قرار  استفاده  مورد  مدلسازي  فرآيند  در 

اين  ارايه مي کند.  اين مطالعه را  بکار رفته در مدلهاي  متغيرهاي 

متغيرها به طور کلي به دو دسته: متغيرهاي مربوط به خصوصيات 

اقتصادي- اجتماعي فرد  سفرهاي روزانه و متغيرهاي ويژگيهاي 

داليل  مهم ترين  نهايي  مدل  4، جزييات  مي شوند. جدول  تقسيم 

افراد در استفاده از سواري شخصي را نشان مي دهد. 

در جدول 4، شاخص خوبي برازش مدل مهم ترين دليل استفاده 

از سواري شخصي، حدود 20 درصد است، که مقدار قابل قبولي 

به شمار مي آيد. نتايج شبيه سازي هاي دومنيک18 و مک فدن19 

تا   0/2 بازه  در   ρ² برازش  خوبي  شاخص  مقادير  که  داد  نشان 
 اين مطالعهدر مدل هاي  معنادارتعريف متغيرهاي  -0جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ليتر بنزين يارانه  100 قادر به تهيه* در زمان انجام نظرسنجي، بر اساس سياست هاي دولتي صاحبان اتومبيل هاي توليد شده در داخل ايران 
ط خود . اين احتمال توسمي شده است. مازاد بر اين مقدار و بنزين اتومبيل هاي وارداتي به ايران بايد با نرخ آزاد تهيه در ماه بوده انداي 

 افراد گزارش شده است.

  

 عالمت اختصاري متغير
 خصوصيات سفرهاي روزانه

 Trip time زمان سفر منزل تا محل كار

 Exp. fuel  *احتمال استفاده از بنزين بدون يارانه

 Ntrips تعداد سفر روزانه
 Pattern1 (1در مسير رفت و برگشت=ساختگي، عدم توقف متغير ) 1زنجيره سفر نوع 
 Pattern3 (1ساختگي، سفر به محل كار دوم پس از كار روزانه= متغير) 8زنجيره سفر نوع 

 PTnwacc (1ساختگي، بلي= متغيردسترسي  سواره به همگاني )

 PT acc time زمان دسترسي به سيستم همگاني

 اجتماعي فرد-ويژگي هاي اقتصادي
 Age >60 (1ساختگي، بلي= متغيرسال ) 10سن بيشتر از 

 Job_duration سابقه شغلي

 D car own (1ساختگي، بلي= متغيرمالکيت وسيله شخصي مورد استفاده )

 D home place (1ساختگي، وقوع= متغيروقوع منزل در محدوده مطالعه )
 Permission (1ساختگي، داشتن= متغيرمجوز ورود به محدوده مطالعه )

جدول 3. تعريف متغيرهاي بکار رفته در مدلها

ميقات حبيبيان، محمد کرمانشاه
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براي مدل هاي خطي   R² برازش  با مقادير شاخص خوبي   0/4

از سوی ديگر محاسبه  تا 0/9 برازش معادلي دارد.  بازه 0/7  در 

سطح  در  مدل  بودن  معتبر  نيز  درستنمايی  نسبت  آزمون  مقدار 

اهميتی بسيار کمتر از 5 درصد را نشان می دهد. در اين جدول 

 ،)D_home_place(به استثناي متغير مربوط به محل سکونت

معنادار هستند. عالمت  اهميت 5 درصد  متغيرها در سطح  ساير 

مثبت هر متغير بيانگر تأثير مستقيم آن متغير به عنوان عامل اثرگذار 

بر تعيين دليل استفاده از سواري شخصي بوده و عالمت منفي آن 

عبارت  به  مي دهد.  نشان  دليل  تعيين  در  را  متغير  معکوس  تأثير 

ديگر، عالمت مثبت يک متغير نشان دهنده افزايش احتمال تعيين 

از  استفاده  براي  ويژگي  آن  داراي  افراد  توسط  نظر  مورد  دليل 

سواري شخصي بوده و عالمت منفي بيانگر کاهش احتمال تعيين 

دليل مورد نظر براي استفاده از سواري شخصي توسط افراد داراي 

آن ويژگي است. قابل ذکر است که در مورد متغيرهاي ساختگي، 

عالمت منفي يک متغير بيانگر افزايش احتمال تعيين دليل مورد 

نظر توسط افراد فاقد آن ويژگي براي استفاده از سواري شخصي 

است. به عنوان مثال، افرادي که پس از کار روزانه به محل شغل 

دوم يا سوم خود مي روند )Pattern 3(، دليل استفاده از سواري 

شخصي را راحتي آن نمي دانند )به بيان ديگر، افراد صرفا داراي 

يک شغل به واسطه راحتي از سواري شخصي استفاده مي کنند(. 

مدل به دست آمده نشان مي دهد که افراد پرسفر)Ntrips(، به واسطه 

نياز به سواري شخصي در سفرهاي خود)Cardep(، اين گزينه 

را انتخاب مي کنند. قابل انتظار است که با افزايش تعداد سفرهاي 

افراد، تعداد سفرهايي که در آن فرد نياز به سواري دارد نيز افزايش 

يابد. مدل به دست آمده همچنين نشانگر آن است که شهروندان 

داراي مجوز تردد به محدوده مرکزي شهر)Permission(، اين 

دريافت   )Cardep(سواري شخصي به  نياز  اساس  بر  را  مجوز 

نامناسب  يا   )Comfort( راحتي  چون  عواملي  نه  و  اند  کرده 

سياست  با  نتيجه  اين   .)Poor_PT(همگاني سيستمهاي  بودن 

گردانندگان حمل و نقل شهر تهران سازگار است که مجوز عبور 

در محدوده مرکزي شهر را بر اساس نقش اجتماعي افراد و بالطبع 

نوع شغل آنان در اختيار شاغليني که نياز به سواري شخصي در 

سفرهاي روزانه دارند، قرار مي دهند.  

D_home_place نشان مي دهد  عالمت منفي متغير ساختگي 

که افراد ساکن در محدوده مرکزي شهر دليل استفاده از سواري 

عبارت  به  دانند.  نمي  همگاني  سيستمهاي  ضعف  را  شخصي 

ديگر، ضعف سيستمهاي همگاني براي افراد ساکن در بيرون اين 

محدوده، دليل اصلي استفاده از سواري شخصي است. اين نتيجه 

نقل همگاني  و  بهتر سيستمهاي حمل  پوشش  از  ناشي  مي تواند 

در محدوده مرکزي شهر و سرعت نسبي بيشتر اين سيستمها در 

اين محدوده به واسطه خطوط ويژه و خلوت تر بودن خيابانهاي 

اين محدوده باشد که امري قابل انتظار است. مشابه اين نتيجه در 

فاصله  افزايش  با  نيز گزارش شده است که  شهر کارستاد سوئد 

افراد از محل شغل تأکيد افراد بر بهبود سيستمهاي همگاني جهت 

 Eriksson[ افزايش مي يابد  از سواري شخصي  استفاده  کاهش 

مسن  شهروندان  اصلي  دليل  ديگر،  سوي  از   .]  et al., 2008

)Age>60( براي استفاده از سواري شخصي، نامناسب بودن کلي 

خدمات حمل و نقل همگاني است. چون اين گروه از شهروندان 

انتظار،  زمان طوالني  ايستگاه،  تا  زياد  فاصله  عوامل  مجموعه  به 

 مدل داليل استفاده از سواري شخصي )لوجيت چندگانه(– 5جدول جدول 4. مدل داليل استفاده از سواري شخصي )لوجيت چندگانه(

  
 ضريب

 
 tآماره 

   راحتي 
Constanet 80523/7  075/7  
Pattern3 77401/1-  711/8-  
   ضعف حمل و نقل همگاني

Ntrips 73077/0  781/8  
Permission 83883/1  031/8  

   نياز به سواري

D_home_place *17510/0-  317/1-  
D car own 14127/1  447/8  
Age >60 12180/7  573/7  
L(β) 328/732-  
L(c) 157/818-  
L(0) 855/810-  
ρ² 1244/0  
ρ²c (Market Share) 1721/0  
-2[L(0)- L(β)] 207/150  
χ² (P-value) <.0..0  

 درصد معنادار است. 10اين متغير در سطح اهميت *   
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تغييرات مدت زمان سفر، سرعت کم، عدم راحتي و امنيت کم اين 

سيستمها حساس هستند، حمل و نقل همگاني ضعيف را عامل 

مالک  خود  که  افرادي  همچنين  مي دانند.  سواري  انتخاب  اصلي 

وسيله نقليه مورد استفاده شان هستند )D_car_own(، ضعف 

کلي سيستمهاي همگاني را دليل اصلي استفاده از سواري شخصي 

قلمداد کرده اند.

3-3  داليل استفاده نکردن از سيستمهاي همگاني
حدود  اصلي  دليل  شود،  مي  ديده   2 جدول  در  که  چنان 

ضعف  شخصي،  سواري  از  کنندگان  استفاده  از  درصد   20

که  چنان  حال،  اين  با  است.  شده  عنوان  همگاني  سيستمهاي 

 ،1962 داليل  کل  تعداد  آيد،  برمي   2 جدول  سوم  ستون  از 

را  5/9 عامل  ميانگين  به طور  فرد  نفر است که هر   331 براي 

به عنوان دليل خود براي استفاده از سواري شخصي بيان کرده 

نياز به  است. به بيان ديگر، بسياري از افرادي که از راحتي يا 

سواري شخصي در طول روز، به عنوان عامل اصلي استفاده از 

از ضعفهاي سيستمهاي همگاني  اند،  برده  نام  سواري شخصي 

امر  اين  برده اند.  نام  خود  انتخاب  براي  داليلي  عنوان  به  نيز 

ترين  مهم  از  يکي  که  اين  بر  مبتنی  ديگر  مطالعات  نتايج  با 

داليل استفاده نکردن از سيستمهاي همگاني توسط شهروندان، 

دارد   مطابقت  نيز  است  آنها  رساني  خدمات  پايين  کيفيت 

هر  براي  مدلسازي،  فرآيند  [.در   Eriksson et al., 2008[

شش عامل ضعف سيستمهاي همگاني مورد اشاره توسط افراد 

شامل: فاصله زياد تا ايستگاه )Long_access_time(، زمان 

زمان  مدت  تغييرات   ،)Long_wait_time(انتظار طوالني 

Low_(کم سرعت   ،)Travel_time_variation(سفر

اين  کم  امنيت  و   ،)Discomfort( نبودن  راحت   ،)speed

سواري  از  استفاده  به  منجر  که   ،)Low_security(سيستمها

ساخته  جداگانه  مدلي  شده،  مطالعه  مورد  نمونه  در  شخصي 

انتخاب  آنجا که هر فرد اجازه  از  اين منظور  براي  شده است. 

مدلهاي  ساختار  از  داشته،  خود  دليل  عنوان  به  را  عامل  چند 

لوجيت دوگانه استفاده شده است. بر اين اساس، متغير وابسته 

 1 برابر  همگاني(  سيستم  )ضعفهاي  عوامل  از   يک  هر  براي 

سواري  از  استفاده  دليل  يک  عنوان  به  عامل  آن  اگر  است، 

شخصي مطرح شده باشد و در غير اين صورت مقدار آن برابر 

که  متغيرهايي  از  نيز  مدلها  اين  ساختن  در  بود.  خواهد  صفر 

داراي همبستگي با سطح اهميت 10 درصد با متغيرهاي وابسته 

عوامل  از  يک  هر  براي  اساس  اين  بر  شد.  استفاده  اند،  بوده 

کم،  زمان سفر، سرعت  تغييرات مدت  ايستگاه،  تا  زياد  فاصله 

عدم راحتي، و امنيت کم اين سيستمها مدل جداگانه اي ساخته 

از  هيچيک  همبستگي  انتظار،  زمان  مورد  در  که  آنجا  از  شد. 

نبوده  معنادار  درصد   10 اهميت  سطح  در  وابسته  متغيرهاي 

به  مربوط  مدل  پنج  نهايتا  و  نشده  مدل  مورد  اين  است، 

 5 جدول  شرح  به  همگاني  نقل  و  حمل  سيستمهاي  مشکالت 

به دست آمد. چنان که ذکر شد، عالمت مثبت يک متغير نشان 

از  استفاده  براي  نظر  مورد  دليل  تعيين  احتمال  افزايش  دهنده 

بوده و عالمت  افراد داراي آن ويژگي  سواري شخصي توسط 

افزايش  يا  نظر و  دليل مورد  تعيين  احتمال  بيانگر کاهش  منفي 

شخصي  سواري  از  استفاده  براي  داليل  ساير  تعيين  احتمال 

توسط افراد داراي آن ويژگي است. 

از  نهايي  مدلهاي  که  مي شود  مالحظه   ،5 جدول  اساس  بر 

ممکن  که  آنجا  از  برخوردارند20.  درصد   31 تا   1 بين  برازشي 

سهم  شاخص  بيشتر  مقدار  به  شاخص  اين  باالتر  مقادير  است 

بدي  آزمون   ،)ρ²Market-Share( شود  داده  نسبت  بازار 

صورت   5 جدول  در  شده  ارايه  مدلهاي  براي  نيز  برازش21 

گرفته است )براي آشنايي بيشتر با روابط مربوط به شاخصهاي 

 ،]Habibian and Kermanshah, 2012[ مورد اشاره، به

هاسمر-لمشوف22  آزمون  مقادير  اساس  اين  بر  شود(.  مراجعه 

و اهميت آماري آن براي هر يک از مدلهاي لوجيت دوگانه در 

اين جدول قابل مشاهده است23. چنان که ديده مي شود، بدي 

برازش براي هيچيک از اين مدلها معنادار نبوده است که بيانگر 

اعتماد به برازش مدلها است. قابل ذکر است که در اين مدلها 

مدلها  در  درصد   5 از  کمتر  اهميت  سطح  در  متغيرها  کليه  نيز 

درستنمايی،  نسبت  آزمون  اساس  بر  همچنين  اند.  شده  ظاهر 

ميقات حبيبيان، محمد کرمانشاه
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نتخاب سيستم هاي همگاني)مدل هاي لوجيت دوگانه(  -1جدول   (n=331)مدل هاي عوامل عدم ا

 متغير وابسته
 متغير مستقل

Long_access 
time 

Travel time 
Variation 

Low_speed Discomfort Low_Security 

Constant 11301/0-  51831/0-  55822/0  73174/1  35588/0-  
Exp. fuel     51228/1  
Ntrips  14542/0    70132/0-  
Pattern1 12117/0      
Permission    31775/0-   
PTnwacc 44321/0      
PT acc time 05140/0     05788/0  
D home place 70401/1-      
Job_duration   08878/0-  07731/0-   
L(β) 233/708-  517/777-  742/774-  440/143-  177/124-  
L(c) 331/773-  752/772-  187/773-  487/117-  725/701-  
L(0) 587/772-  587/772-  587/772-  587/772-  587/772-  
ρ² 11/0  01/0  07/0  81/0  14/0  
ρ²(Market-Share) 007/0  001/0  008/0  727/0  022/0  
-2[L(0)- L(β)] 333/40  08/5  851/3  715/151  17/13  
χ² (P_value) <..0/.  054/0  005/0  <..0/.  <..0/.  
H-L(Value)  *  087/4  818/4  850/8  071/2  710/11  

H-L (P-value) 745/0  713/0  211/0  887/0  117/0  
N 173 171 177 717 104 

* :H-L لمشوف با هشت درجه آزادي است.-نشان دهنده آزمون بدي برازش هاسمر ،در اين جدول 

 

جدول 5. مدل هاي عوامل عدم انتخاب سيستمهاي همگاني)مدل هاي لوجيت دوگانه(

درصد   5 اهميت  سطح  در  مدل   5 هر  که  شود  می  مالحظه 

هستند. معتبر 

افزايش احتمال استفاده از بنزين آزاد )Exp_fuel(، بر اساس 

افراد  به  مربوط  مي تواند   ،3 جدول  در  اشاره  مورد  توضيح 

روشن  براي  باشد.  وارداتي  هاي  يا صاحبان خودرو  و  پرسفر 

متغير  دو  همبستگي  جداگانه،  تحليلي  در  مطلب،  اين  شدن 

مورد  افراد  سفرهاي  تعداد  و  آزاد  بنزين  از  استفاده  احتمال 

بررسي قرار گرفت که مقدار معني داري به دست نيامد. بر اين 

اساس مي توان نتيجه گرفت که استفاده از بنزين آزاد در نمونه 

مورد مطالعه ناشي از استفاده از خودرو هاي وارداتي است و 

نه به دليل افزايش سفر افراد. از آنجا که خودرو هاي وارداتي، 

غالبا گران تر از خودرو هاي توليد شده در ايران است، به نظر 

درآمدي  طبقه  در  آزاد  بنزين  از  کنندگان  استفاده  که  مي رسد 

باالتر جامعه قرار گيرند. 

مالحظه   5 در جدول  شده  ارايه  مدلهاي  تر  دقيق  بررسي  در   

با  )افراد  آزاد  نرخ  با  بنزين  از  کنندگان  استفاده  که  مي شود 

درآمد باال( تمايل چنداني به استفاده از سيستمهاي همگاني به 

واسطه امنيت کم تر آن )در مقايسه با سواري شخصي( ندارند. 

مدلسازی داليل استفاده شهروندان از سواري شخصي در سفرهاي کاري ...
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طبيعي است که افراد در سطوح درآمدي باال، به مسايل مربوط 

به امنيت حساس تر باشند. از سوي ديگر، نتايج نشان مي دهد 

سطح  در  بيشتر  سفرهاي  واسطه  به   )Ntrips(پرسفر افراد  که 

حساس  همگاني  سيستمهاي  در  سفر  زمان  تغييرات  به  شهر، 

روزانه  سفرهاي  برنامه  فشردگي  از  ناشي  مي تواند  که  هستند، 

پرسفر  افراد  باال،  درآمد  با  افراد  خالف  بر  باشد.  افراد  اين 

امنيت،  با  مقايسه  در  همگاني  سيستمهاي  ضعفهاي  ساير  به 

يک  دارند.  تأکيد  سيستمها  اين  به  تمايل  عدم  عامل  به عنوان 

کم  گروه  از  نوعا  را  پرسفر  افراد  که  باشد  اين  مي تواند  گمان 

درآمدها تصور کرد که رفتاري متضاد با افراد پردرآمد از خود 

با  پرسفر  افراد  رابطه  مستقل  بررسي  اگرچه  اند.  داده  نشان 

درآمد بر مبناي اطالعات گردآوري شده ميسر نيست.

نتايج نشان مي دهند که افزايش فاصله تا ايستگاه سيستم حمل 

و نقل همگاني در مبدا يا مقصد براي افراد با الگوي سفر بدون 

 ،  )Pattern1(کار محل  به  برگشت  و  رفت  مسير  در  توقف 

به  است.  همگاني  سيستمهاي  نکردن  انتخاب  براي  عاملي 

روزانه  امور  انجام  به  تمايلي  که  شهروندان  اين  مي رسد  نظر 

دوري  ندارند،  کار  محل  از  برگشت  يا  رفت  مسير  در  خود 

افرادي  همچنين،  باشد.  مساله  ترين  مهم  برايشان  ايستگاهها 

Permi - دارند  را  مرکزي شهر  محدوده  به  تردد  اجازه  )که 

نبودن  راحت  بجز  همگاني  سيستم  ضعفهاي  ساير   ،)sion

اين  از  نکردن  استفاده  دليل  عنوان  به  را  همگاني  نقل  و  حمل 

افرادي  مي رود،  انتظار  که  گونه  همان  اند.  کرده  بيان  سيستمها 

همگاني  نقل  و  ايستگاههاي حمل  به  پياده  دسترسي  امکان  که 

سيستم  انتخاب  به  چنداني  تمايل   ،)PTnwacc(ندارند را 

ندارند.  ايستگاه  به  دسترسي  طوالني  زمان  دليل  به  همگاني، 

محدوده  در  ساکن  افراد  که  مي دهند  نشان  همچنين  نتايج 

بهتر  پوشش  از  که   ،)D_home_place(شهر مرکزي 

ساير  بر  برخوردارند،  محدوده  اين  در  همگاني  ايستگاههاي 

ضعفهاي سيستمهاي همگاني در مقايسه با دسترسي طوالني به 

از سيستمهاي  استفاده  به  به عنوان عامل عدم تمايل  ايستگاهها 

دسترسي  براي  بيشتري  زمان  که  کساني  دارند.  تأکيد  همگاني 

مي کنند،  صرف   )PT_acc_time(همگاني ايستگاههاي  به 

را  سيستمها  اين  کم  امنيت  و  همگاني  ايستگاههاي  دوري 

نظر  به  از سيستم همگاني مي دانند.  نکردن  استفاده  دليل عمده 

در  بخصوص  همگاني،  ايستگاههاي  تا  فاصله  دوري  مي رسد 

امني همراه  نا  با  تا حدودي  که  کار،  از محل  برگشت  ساعات 

سيستمهاي  از  نکردن  استفاده  در  اي  کننده  تعيين  عامل  است، 

همگاني باشد. نتايج مدلها همچنين نشان مي دهند که با افزايش 

نسبت  آنها  حساسيت   ،)Job_duration( افراد  شغلي  سابقه 

دو  با  مقايسه  در  همگاني  سيستمهاي  ضعف  عوامل  ساير  به 

است.  بيشتر  سيستمها  اين  نبودن  راحت  و  کم  سرعت  عامل 

به نظر مي رسد مسايلي چون بهبود امنيت، برنامه زماني دقيق تر 

سيستمهاي همگاني، و زمان کوتاه تر دسترسي به ايستگاههاي 

آن اهميت بيشتري براي شاغلين با سابقه داشته باشد.

بر اساس نتايج به دست آمده در مدلهاي داليل استفاده نکردن 

متغيرهاي  که  مي شود  ديده  روشني  به  همگاني،  سيستمهاي  از 

خصوصيات  با  مقايسه  در  سفر  ويژگيهاي  دهنده  نشان 

توصيف  در  تري  مالحظه  قابل  نقش  اجتماعي،  اقتصادي- 

دارند.  همگاني  سيستمهاي  به  نداشتن  تمايل  داليل  مدلهاي 

ظاهر نشدن متغيرهايي چون جنسيت، بعد خانوار و مواردي از 

اين قبيل نيز در اين راستا قابل توجه است.

4. نتيجه گيري    
به  روزانه  سفرهاي  در  که  افرادي  بر  تمرکز  با  مطالعه  اين 

استفاده  شخصي  سواري  از  تهران  کالنشهر  مرکزي  محدوده 

سواري  از  استفاده  براي  آنان  داليل  بررسي  به  اند،  مي کرده 

همگاني  سيستمهاي  از  نکردن  استفاده  همچنين  و  شخصي 

پرداخته است. در اين راستا از مدلهاي لوجيت براي شناسايي 

متغيرهاي موثر بر داليل افراد و نيز عوامل تأثيرگذار بر انتخاب 

است.  استفاده شده  نکردن سيستمهاي همگاني 

به طور کلي حدود  که  نشان مي دهد  اطالعات گردآوري شده 

افراد راحتي را مهم ترين دليل استفاده از سواري  اين  از   60%

روز  در طول  وسيله  به  نياز  مواردي چون  و  مي دانند  شخصي 
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و نامناسب بودن سيستمهاي همگاني نيز هركدام با حدود 20% 

از  است.  شخصي  سواري  به  آنها  تمايل  عامل  بعدي  رده  در 

براي  دليلشان  ترين  مهم  كه  افرادي  از  سوم  دو  طرفي، حدود 

استفاده از سواري شخصي، نياز به آن در طول روز  است، اين 

انتخاب را به واسطه نياز به اين طريقه، قبل يا بعد از زمان كار 

دهي  سرويس  كيفيت  كاهش  مي رسد  نظر  به  مي دادند.  انجام 

نداشتن  آگاهي  پاياني روز و  نقل همگاني در ساعات  حمل و 

از نحوه به خدمت گرفتن اين سيستمها در مسيرهاي حدوداً نا 

آشنا براي اين افراد، عامل چنين تصميمي است. با توجه به اين 

و  دهي  پوشش  بهبود  ابعاد  در  همگاني  سيستمهاي  ارتقاي  امر 

اطالع رساني مي تواند منجر به استفاده اين افراد از سيستمهاي 

شود.   همگاني 

نامناسب  دليل  به  را  شخصي  سواري  كه  افرادي  بر  تمركز  با 

نظرسنجي  نتايج  كنند،  مي  انتخاب  همگاني  سيستمهاي  بودن 

سيستمهاي  نبودن  راحت  كه    مي دهد  نشان  گرفته  صورت 

اين  از  نكردن  استفاده  عامل  ترين  مهم  عنوان  به  همگاني 

در  همگاني  سيستمهاي  بهبود  مي رسد  نظر  به  است.  سيستمها 

شلوغي  كاهش  جهت  در  كمتر  سرفاصله  و  بهتر  ناوگان  ابعاد 

سيستمها  اين  به  افراد  تمايل  افزايش  در  مي تواند  سرويسها 

نقش عمده اي داشته باشد. 

نشان  مطالعه  اين  در  آمده  دست  به  چندگانه  لوجيت  مدل 

واسطه  به  تردد،  مجوز  داراي  افراد  و  پرسفر  افراد  مي دهدكه 

افراد  نياز خود از سواري شخصي استفاده مي كنند. به عالوه، 

به  مسن  افراد  و  شهر  مركزي  محدوده  از  خارج  در  ساكن 

همگاني،  سيستمهاي  ويژگيهاي  مجموعه  از  نارضايتي  واسطه 

از سواري شخصي استفاده مي كنند. 

سيستمهاي  ضعف  كه  افرادي  رفتار  از  تر  دقيق  بررسي  در 

عنوان  شخصي  سواري  از  استفاده  براي  عاملي  را  همگاني 

محدوده  از  خارج  ساكنان  كه  مي دهد  نشان  نتايج  اند،   كرده 

از  نكردن  استفاده  دليل   را  ايستگاهها  بودن  دور  مركزي شهر، 

مي توان  اساس  اين  بر  اند.  كرده  قلمداد  همگاني  سيستمهاي 

در  مطالعه  اين  سفرهای  تمامي  مقصد  چون  كه  گرفت  نتيجه 

دوري  عامل  يافتن  اهميت  است،  بوده  شهر  مركزي  محدوده 

ترين  نزديك  تا  خانه  فاصله  )يعني  سفر  مبدا  به  ايستگاهها، 

طور  به  عامل  اين  همچنين  است.  مربوط  همگاني(  ايستگاه 

به  كه  است  تأثيرگذار  نيز  افراد  امنيت  مقوله  بر  غيرمستقيم 

مي كند.  تشديد  را  همگاني  سيستمهاي  به  نداشتن  تمايل  نوعي 

در  پوشش سيستمهاي همگاني  بهبود  كه  نتيجه گرفت  مي توان 

افزايش  به  منجر  مي تواند  شهر  در  غيرمركزي  هاي  محدوده 

افراد از سيستمهاي همگاني شود. استفاده اين 

در  كه  مطالعه  اين  در  آمده  دست  به  چندگانه  لوجيت  مدل 

شده  ديده  همفزون  طور  به  همگاني  سيستمهاي  ضعفهاي  آن 

افراد  اقتصادي-اجتماعي  خصوصيات  كه  مي دهد  نشان  است، 

مهم  عنوان  به  همگاني  سيستمهاي  ضعف  كلي  دليل  تعيين  در 

ترين عامل موثر است و اين امر به نوعي با الگوي كلي مدلهاي 

دوگانه  لوجيت  مدلهاي  وصف،  اين  با  است.  منطبق  همفزون 

رويكرد  در  كه  مي دهد  نشان  مطالعه،  اين  در  آمده  دست  به 

سيستمهاي  از  نكردن  استفاده  در  افراد  داليل  ناهمفزون، 

تابع  شهر،  مركزي  محدوده  به  كاري  سفرهاي  در  همگاني 

ميزان  به  تمايل  اين  و  بوده  آنها  روزانه  سفرهاي  ويژگيهاي 

است.  وابسته  افراد  اجتماعي  اقتصادي-  خصوصيات  به  كمي 

مراكز كالنشهرها كه  نقل در  الگوي كلي حمل و  با  نتيجه  اين 

نقلي  و  حمل  ويژگيهاي  اساس  بر  نقل  و  حمل  سيستمهاي 

انجام  لزوم  حال  اين  با  دارد.  مطابقت  مي شوند،  انتخاب  شان 

پيشنهاد مي شود. اين مساله  بر  بيشتر  مطالعات 

برازش  خوبي  شاخصهاي  از  برخي  بودن  پايين  كلي  طور  به 

لوجيت  برازش در مدلهاي  بدي  آزمون  نبودن  معنادار  كنار  در 

متغيرهاي  وجود  بيانگر  مطالعه،  اين  در  آمده  دست  به  دوگانه 

نشده  پرداخته  آنها  به  مطالعه  اين  در  كه  است  ديگري  موثر 

نبودن  راحت  مدلهاي  ثابت  مثبت  مقادير  در  مساله  اين  است. 

چنين  كه  آنست  بيانگر  همگاني  سيستمهاي  كم  سرعت  و 

اين  بر  مي شوند.  فوق  داليل  يافتن  اهميت  باعث  متغيرهايي 

عنوان  به  افراد،  نفساني  و  نمادين  بررسي خصوصيات  اساس، 

عوامل موثر بر استفاده از سواري شخصي و تغيير طريقه سفر، 
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پيشنهاد مي شود.  آينده  براي مطالعات 

حاصل  اطالعات  اساس  بر  مطالعه  اين  شد،  مطرح  که  چنان 

شهر  مرکزی  محدوده  در  واقع  شاغلين  از  نفر   330 از  بيش 

را  اين محدوده  از شاغلين  انجام گرفته است، که درصد کمی 

تشکيل می دهند. هرچند هدف اصلی اين مطالعه ارايه روشی 

برای شناسايی عوامل موثر بر داليل افراد در استفاده از سواری 

اين  نتايج  به  اعتمادپذيری  افزايش  منظور  به  است،  شخصی 

داليل  مطالعه  و  تر  وسيع  گيريهای  نمونه  از  استفاده  مطالعه، 

اظهار شده شهروندان برای نياز به اخذ مجوز ورود به محدوده 

پيشنهاد است. قابل  مرکزی شهر 

5. پي نوشتها 
1- Caribbean sea
2- Instrumental reasons
3- Symbolic reasons
4- Affective reasons
5- Loukopoulos
6- Stradling et al.

7- منظور سياستهاي مشوق مسافران به استفاده از ساير طريقه ها 

.] Steg & Vlek, 1997[  غير از سواري شخصي است

8- منظور سياستهاي بازدارنده افراد از استفاده از سواري شخصي 

.] Steg & Vlek, 1997[  است
9- Mackett
10- Kingham et al.
11- Eriksson et al.
12- Karlstad

قبال  در  خاص  مشاغل  برخي  شاغلين  مي شود  يادآوري   -13

پرداخت وجوهي به طور ساالنه امکان خريد مجوز تردد به اين 

محدوده را داشته اند.
14- Revealed preferences
15- Logit models
16- Maximum likelihood function
17- Spearman correlation test
18- Dominic
19- Mc Fadden

20- مقادير کمتر از 5 درصد براي شاخص خوبي برازش داليل 

 Eriksson[  رفتارها در مطالعات گذشته نيز گزارش شده است

.] et al., 2008
21- Lack of fit test
22- Hosmer-Lemeshow

23- اين آزمون صرفا براي مدلهاي دوگانه قابل تعريف است.
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 پرسشنامه -پیوست
 كدمصاحبه كننده............                                                                                                                                               3/8311تاريخ ......./

 .........................ميدان/تقاطع/خ. فرعي    ..........................خ. اصلي    ..........................محله/شهرك :.........................                  محل آمارگيرينام 
 

 فقط كساني كه با اتومبیل به محل كار يا تحصیل )در مركز شهر( مي روند
ايهن در حهالي اسهت كهه     اه شهروندان تهراني، ترافيك مهمترين مساله شهري شناخته شده است. زمان قابل توجهي از وقت مفيد افراد به دليل ترافيك از بين رفتهه و  امروزه از ديدگبا سالم؛ 

طور جدي تري نشان مي دهند.  بها آگهاهي از رفتهار و     مسايلي چون آلودگي هوا، مصرف بنزين، خستگي هاي جسمي و عصبي ناشي از رانندگي و مواردي از اين قبيل بحران ترافيك را به
پاسخ بدون ذكر نام و كامال محرمانه مي باشد، اما  ،مي گردد. اگرچه شركت در اين مصاحبه، دلخواه مكنرشناسايي  روش هاي كنترل ترافيك مدديدگاه هاي شما در سفرهاي روزانه، تحقيق 

   شما تاثير بسزايي در بهبود وضعيت ترافيك خواهد داشت.  
 

 :هاي زير پاسخ دهيد لطفاً به پرسش

 (پايان مصاحبه)خير □  بلي □  ايد؟ ( به محل كار/تحصيل رانندگي كردهصبح 80:00تا 6:00)بين ساعت يا روز قبل از آنآيا شما ديروز  -8

 ايد محل كار در نظر بگيريد. كنيد، اولين محلي را كه در اين روز براي كار رفته اگر در بيش از يك محل كار مي  توجه:
 كرديد:   ي كه از آن استفاده ميا مشخصات وسيله نقليه -8-8

 دولتي □شخصي            □           نوع پالك  -الف   

 ندارد □           دارد □  طرح ترافيكمجوز  -ب  

 گيريد؟ هاي زير قرار مي در كداميك از گروه استخدامياز نظر  -2

 (......نام ببريد: ..................ساير ) □دانشجو      □         كارمند پاره وقت  □         كارمند تمام وقت  □          )غيركارمند( آزاد شغل □
 سال  .............سال،    در شغل قبلي :  ...........سابقه شغلي شما چقدر است؟     در شغل فعلي :  ،در صورت شاغل بودن -2-8

 :مقصدهاي مهم در سفرهاي روزانه ومبدا و فاصله نشاني  -3

   ........................خ. فرعي/تقاطع/ميدان     ..........................خ. اصلي    ..........................شهرك/محله    محل سكونت: تقريبي  ينشان -3-8
 :       )يكي از موارد محل كار يا تحصيل را حسب مورد پاسخ دهيد(نشاني تقريبي  -3-2

 .........................ميدان/تقاطع/خ. فرعي    ..........................خ. اصلي    ..........................شهرك/محله              محل كار:  -الف
 .........................ميدان/تقاطع/خ. فرعي    ..........................خ. اصلي    ..........................شهرك/محله           محل تحصیل: -ب

 كيلومتر   ......................چقدر است؟   حدوداً فاصله منزل تا محل كار شما -3-3
 __ __:  __ __تحصيل چقدر است ؟     /متوسط زمان رفتن شما از منزل به محل كار -3-4

 __ __:  __ __متوسط زمان برگشتن شما از محل كار/ تحصيل به منزل چقدر است ؟     -3-5

 هاي روزانهاطالعات سفر

كه مهي توانسهته    ياز اين دو روز اطالعات سفر آن روز .در يكي از دو روز گذشته است شمابا وسيله نقليه شخصي پرسشهاي زير در مورد سفرهاي  -4
سوار يها  را ، كسي همراه شما بوده و او /تحصيلاردر هنگام رانندگي به محل ك ايد وارد محدوده زوج و فرد شويد را گزارش كنيد. توجه كنيد كه اگر

 ، و سفر دوم از آنجا به محل كار.فرد پياده شدنسوار يا  سفر اول به محل :ايد انجام داده سفردو يد، شما ا پياده كرده

 __ __:  __ __چه زماني شروع شد؟   ، دراين روز صبح 6بعد از ساعت با وسيله نقليه شخصي  اولين سفر شما -4-8

    محل تحصيل □                   كار محل  □                 منزل □        مبدا اولين سفر شما كجا بوده است؟   -4-2
 (  ..................... ميدان/تقاطع/خ. فرعي ......................خ. اصلي  ......................شهرك /محلهساير  )نشاني تقريبي آن:    □  

 (آنجا مقصد است يا وسیله نقلیه خود را تغییر داديد، ،نمودهپیاده /كسي را در محلي سواراگر )مقصد اولين سفر شما كجا بوده است؟  -4-3
 (............... ميدان/تقاطع/خ. فرعي ..................خ. اصلي  ..................شهرك /محله :آن ساير )نشاني تقريبي □  (5-4پرسش)منزل □

 (يك مورد پاسخ دهیدفقط به ) بوده است؟هدف اصلي شما از توقف در مقصد چه  -4-4
  خريد   □          سوار/ پياده كردن غير فرزند □        سوار/ پياده كردن فرزند □   تحصيل □       كار □

دقيقه             

 دقيقه        ساعت

 دقيقه      ساعت

پیوست - پرسشنامه

میقات حبیبیان، محمد کرمانشاه



مهندسی حمل و نقل / سال چهارم / شماره دوم / زمستان 1391 133

 □                      تغييهر نهوع وسهيله نقليهه       □         )مراجعه به ادارات، موارد پزشكي، آرايشگاه، ...(كار شخصي  □   تفريح و ديدار آشنايان □
 ( ............................)نام ببريد : . ساير

 كرديد؟ وسيله نقليه استفاده مي كداماز  -4-5
 وسيله نقليه شركت يا اداره □               وسيله نقليه ديگر افراد خانواده يا دوستان □         خودم     نقليه وسيله □
 ( ............................)نام ببريد:  .ساير □

 نفر   _ _        (با احتساب خودتان )تعداد سرنشينان وسيله چند نفر بود؟   -4-6
 نمائيد. به ترتيب درجدول وارد، ايد خود راكه با وسيله نقليه شخصي انجام داده شب(80)تا ساعت اين روزپنجم  تا  سفرهاي دوم اطالعات -5

شماره 
 پرسش

 سفراطالعات 
 شماره سفر

2 3 4 5 

 _ _:  _ _ زمان شروع 5-8
 دقيقه      ساعت

_ _  :_ _ 
 دقيقه      ساعت

_ _  :_ _ 
 دقيقه      ساعت

_ _  :_ _ 
 دقيقه      ساعت

 مقصد سفر 5-2
)اگر كسي را در 
محلي سوار يا 

ايد  پياده كرده
آنجا مقصد 

 است(

 (5پرسش )منزل  □
 ساير: نشاني تقريبي □

  ........................... شهرك/محله
 .................................    خ. اصلهي

 ................ميدان/تقاطع/خ. فرعهي

 (5پرسش ) منزل □
 ساير: نشاني تقريبي □

  ........................... شهرك/محله
 .................................    خ. اصلهي

 ................فرعهيميدان/تقاطع/خ. 

 (5پرسش )منزل  □
 ساير: نشاني تقريبي □

  ........................... شهرك/محله
 .................................    خ. اصلهي

 ................ميدان/تقاطع/خ. فرعهي

 (5پرسش ) منزل □
 ساير: نشاني تقريبي □

  ........................... شهرك/محله
 .................................    خ. اصلهي

 ................ميدان/تقاطع/خ. فرعهي

هدف اصلي شما  5-3
از توقف در 

مقصد چه بوده 
است؟ )يك مورد 

 را پاسخ دهيد(
 

 تحصيل □         كار      □
 سوار/پياده كردن فرزند   □
 سوار/پياده كردن غير فرزند  □
 خريد  □
 تفريح و ديدار آشنايان □
 به ادارات، كارشخصي)مراجعه □

 موارد پزشكي، آرايشگاه، ...(      
 تغيير نوع وسيله نقليه □
 ساير )نام ببريد: ....................( □

 تحصيل □         كار      □
 سوار/پياده كردن فرزند   □
 سوار/پياده كردن غير فرزند  □
 خريد □
 تفريح و ديدار آشنايان □
 به ادارات، كارشخصي)مراجعه □

 موارد پزشكي، آرايشگاه، ...(      
 تغيير نوع وسيله نقليه □
 ساير )نام ببريد: ....................( □

 تحصيل □        كار       □
 وار/پياده كردن فرزند  س □
 وار/پياده كردن غير فرزند س □
 خريد  □
 تفريح و ديدار آشنايان □
 به ادارات، كارشخصي)مراجعه □

 موارد پزشكي، آرايشگاه، ...(      
 تغيير نوع وسيله نقليه □
 ساير )نام ببريد: ....................( □

 تحصيل □             كار   □
 سوار/پياده كردن فرزند   □
 سوار/پياده كردن غير فرزند  □
 خريد □
 تفريح و ديدار آشنايان □
 به ادارات، كارشخصي)مراجعه □

 موارد پزشكي، آرايشگاه، ...(      
 تغيير نوع وسيله نقليه □
 ساير )نام ببريد: ....................( □

 جدول باال تكرار كنید يرا تا پايان سفرها 5پرسش   

  
 به اختصار شرح دهيد: زمان هدف و مقصد آن را، ايد شب انجام داده 80سفر تا ساعت  5اگر بيش از  5-4

 
 

 سخ دهيد:د، به پرسشهاي زير پاته باشياشددر اختيارن مورد استفاده راروز، در صورتيكه وسيله نقليه اين با مروري بر سفرهاي  -6

 چقدر است؟ نقليه مورد استفاده/تحصيل بدون وسيله احتمال رفتن شما به محل كار -6-8
(3-6پرسش ) به هيچ وجه          كم احتمال        50درصد            زيادحتمال ا           800درصد          دانم  نمي 
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 (تواند بیش از يك مورد باشد پاسخ مي) ؟خواهيد كرداي استفاده  از چه وسيله -6-2
  وسيله نقليه خودم                     وسيله نقليه ديگر افراد خانواده    اداره/وسيله نقليه شركت                  پياده 
 م   وش شركت يا اداره مي، دوستان ،به عنوان مسافر سوار وسيله شخصي خانواده            /دربستي   تاكسي تلفني      
 مسافربر شخصي  /تاكسي              مترو                  بوس اتوبوس/ميني                  دوچرخه/موتور       
  نام ببريد: ......ساير(............) ......         هيچيك از موارد باال(    رفتم تحصيل نمي/به محل كار(  ( 3-6پرسش ) 
 

 
 كنيد؟ از موارد باشد، كداميك از موارد زير را انتخاب مي، هيچيك 2-6پرسش در صورتي كه پاسخ شما به  -6-3

 كنم  سفر با وسيله نقليه شخصي را به روز ديگري موكول مي 
 كنم مطالعه مييا  كار منزلدر  و شوم از سفر منصرف مي 
 كنم مطالعه نمييا  كار نيز منزلدر  و شوم از سفر منصرف مي 
  سوار/ پياده كند را آمدند ه با من ميك يافرادجاي من ه بواهم خ ديگري مي شخصاز 
  نام ببريد: .. ساير(.........................................................................).......... 

 )فقط به يك مورد پاسخ دهيد( كرده ايد؟ ، كجا پارك محل كار/تحصيلشما در يك ماه گذشته عمدتاً وسيله نقليه خود را در   -7

    (8پرسششش ) پاركينهها اختصاصههي محوطههه كار/تحصههيل             پاركينهها عمههومي    و كوچههه پههارك رايگههان در حاشههيه خيابههان                                             
 پارك در حاشيه خيابان با پاركومتر /پاركبان            نام ببريد:ساير(................................. ) ......................  

 
 

 كنند، پاسخ دهند: فقط افرادي كه در پاركينا اختصاصي يا محوطه محل كار/تحصيل پارك مي  -1

 محوطه محل كار/تحصيل پارك كنيد، كداميك از تصميم هاي زير را اتخاذ مي كنيد؟اگر به هيچ وجه نتوانيد در پاركينا اختصاصي يا 
          پارك در اطراف محل كار/تحصيل بوس يا مترو پياده روي تا ايستگاه و استفاده از اتوبوس، ميني 
 بوس يا مترو             رانندگي تا ايستگاه، پارك وسيله و استفاده از اتوبوس، ميني استفاده از تاكسي/ مسافر بر شخصي 
            استفاده از موتورسيكلت/ دوچرخه  روي                      پياده        نام ببريد: .........ساير (..........) .................. 

 ...... تومان........... (ايد صفر بنويسيد نكردهاگر پرداختي )ايد؟  داده محل كار/تحصيل چقدر پول پاركينا در "در هفته گذشته تقريبا -9

 (11پرسش )خير بلي       آيا در سفر به محل كار/تحصيل، همسر يا فرزند خود را به محلي رسانده ايد؟        -80

 ي رفتند؟ اگر در اين روز بنا به دليلي وسيله نقليه فوق را در اختيار نداشتيد، همسر يا فرزند شما چگونه به آن محل م -80-8

 وسيله شخصي همسر               بوس يا مترو  استفاده از اتوبوس، ميني                  استفاده از تاكسي/ مسهافر بهر شخصهي   اسهتفاده از
 استفاده از موتورسيكلت/ دوچرخه                                           پياده                سرويس محل كار/تحصيل                            

     ) نام ببريد: .............................................................. (ساير
 به طور متوسط در چند درصد مواقع براي اين وسيله نقليه از بنزين آزاد استفاده مي كنيد ؟ -88

  اصال         درصد( 25)تا  به ندرت            درصد( 50تا  25)گهگاه              درصد( 50)بيش از  اكثر مواقع              هميشه 

 از چه وسيله اي براي رسيدن به نزديكترين ايستگاه استفاده مي كنيد؟ معموالبا اتوبوس يا مترو برويد، /تحصيل اگر بخواهيد از منزل به محل كار -82

 وسيله شخصي           تاكسي/ مسافر بر شخصي                     پياده          نام ببريد: ......................................... (ساير (    

 _ __:  __ __چقدر است ؟    به اين روش  اتوبوس يا مترومتوسط زمان رسيدن شما  به نزديكترين ايستگاه  -82-8

 
 (چند عاملاست؟ ) در سفرهاي كاري/تحصيلي چه عواملي موجب استفاده شما از اتومبيل شخصي -83

 عامل را در جدول زير مشخص كنيد. "مهمترين" -83-8

 
 
 

 (پاسخ دهيد 3-6مگر آنكه الزم باشد به پرسش را پاسخ دهيد ) 7پرسش 

 (پاسخ دهيد 8مگر آنكه الزم باشد به پرسش را پاسخ دهيد ) 9پرسش 

 دقيقه      ساعت

ميقات حبيبيان، محمد کرمانشاه
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 چند عامل عامل موثر در رانندگي با اتومبیل
(13) 

 مهمترين عامل
(13-1) 

 
 مزاياي

 وسیله نقلیه شخصي

   راحتي
   از كارنياز به وسيله قبل و بعد 

   نياز به وسيله در ساعات كار
   نياز به وسيله براي سوار و پياده كردن فرزندان/دوستان

   نياز به وسيله براي حمل كاال
 
 

 معايب
سیستم هاي حمل ونقل همگاني 

 )اتوبوس/مترو(
 

   فاصله زياد تا ايستگاه مبدا/مقصد مورد نظر
   زمان طوالني انتظار در ايستگاه ها

   تغييرات زياد مدت زمان سفر
   سرعت كم حركت

   شلوغي( -عدم راحتي )كيفيت پائين تسهيالت
   ايمني پايين

   امنيت كم در ايستگاه ها و وسايل همگاني
 تسهیالت شغلي

 
   پرداخت هزينه اتومبيل توسط كارفرما

   امكان استفاده از پاركينا رايگان كارفرما 
   نام ببريد ...............................................  ساير

 اطالعات كلي

 در اين قسمت اطالعات كلي در مورد شما پرسيده شده است. اين اطالعات صرفاً در تعميم اطالعات پرسشنامه بهه كهل جامعهه مهورد اسهتفاده قهرار       -84
 مل و نقهل ريزي ح مهندسي و برنامههاي دانشجويي دكترا و كارشناسي ارشد گرايش  خواهد گرفت، و همراه با ساير اطالعات پرسشنامه صرفاً در پايان نامه

 به كار خواهد رفت.  
 زن مرد                       جنس:  -84-8
 متاهلمجرد                       وضعيت تاهل:     -84-2
 و بيشتر        81- 29      30- 39       40- 49   50- 59        60  سن:   -84-3
  _ _   _ _مدت زمان سكونت شما در تهران چقدر است؟  -84-4

 نفر  ................تعهداد كهل :           در گروههاي سني مختلف: (با احتساب خودتان) تعداد افراد خانواده شما -84-5
تا   30نفر           ................سال : 29تا  81نفر                                ................: )راهنمايي و دبيرستان(سال  87تا  82       نفر ................سههال : 82زير    

 فر ن ..............سال و بيشتر : 60نفر          .................سال : 59تا  50نفر         ...................سال : 49تا  40   نفر  ................سال :  39
 نفر                                                  ................: (با احتساب خودتان)چند نفر از افراد خانواده شما شاغل هستند؟  -84-6

 نفر ................نفر                                                              نيمهه وقت :  ................تمام وقت :   
 ميزان تحصيالت شما چقدر است؟ -84-7

     كمتر از ديپلم    ديپلم  فوق ديپلم       ليسانس فوق ليسانس     )پزشك( دكترا  ساير) .................. : مشخص كنيد( 
 . نفر................:      (با احتساب خودتان)چند نفر در خانواده شما گواهينامه رانندگي دارند؟  -84-1

 خانواده خود را مشابه مثال زير تكميل كنيد.  )شامل موتور( لطفا مشخصات وسايل نقليه شخصي -84-9

 سال ساخت         نوع وسيله              
       8.......................................    .       ................................ 
       2.......................................    .       ................................ 
       3    ........................................       ................................ 
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 2007.  تويوتا كمري            2       
 8313. موتور هوندا               3       

 ماه         سال
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