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چکیده
فرودگاهها منابع ملی مهمی هستتدن و نقش مهمی در حملونقل افراد و کاالها در ست م من ق ای ،ملی و بینالمللی ایفا میکنن .
از این رو ستیسد دسدرسی زمینی کارمم برای اسدفاده از تمام ظرفیت هر فرودگاه ضروری است .در این تحقیق ب بررسی اندخاب
وستیل نقلی دستدرسی زمینی ب فرودگاه بینالمللی شهی هاشمینژاد مشه پرداخد ش ه است .ه ف از این تحقیق ،بررسی شرایط
فعلی دستدرستی ب فرودگاه موک،ر ،تعیین ،امل م،ثر و میزان اثر منها بر اندخاب وستتیل نقلی دستتدرسی ب فرودگاه م،رد م الع
استت .دادههای م،رد نیاز از مستافران خرویی فرودگاه و با استدفاده از پرستشتنام یمعموری شت ن  .پرسشنام ها براساس روش
ریحان بیان ش ه و طرح مدعام طراحی ش ه ب،دن ک براساس منها نح،ه رفدار اندخاب وسیل نقلی مسافران م،رد م الع تحت س
شترایط فرضتی حمل بار و مجم ،ای از ویژگیها بررسی ش  .در هر یک از شرایط ،مسافران بای از میان پنج وسیل نقلی  ،خ،دروی
شتخیتی اپارک کردن  ،خ،دروی شتخیتی ارستان ن مسافر  ،تاکسی ،مدرو و ات،ب،س ،یکی را اندخاب میکردن  .پیمایشی ب ص،رت
میتاحه رو در رو و در طی ن روز در ستا  4931انجام شت  .براستاس پیمایش انجام شت ه ،در مجم 635 ،پرسشنام یمعموری
شت ن ک از این تع اد 699 ،پرستشتنام یهت م لسازی ب کار گرفد ش  .در پایان ،از م

ل،ییت چن گان برای م لسازی اندخاب

وستتیل نقلی مستتافران فرودگاه استتدفاده شت  .ندایج نشتتان داد ک در زمان م الع  ،تاکستتی و خ،دروی شتتخیتتی ارستتان ن مستتافر
اصتلیترین وستایلنقلی اندخابی ت،ستط مسافران م،رد م الع ب،ده و ات،ب،س ب

ن،ان تنها وسیل نقلی

م،می ،سه بسیار کمی در

اندخاب مسافران ه،ایی داشد است انزدیک ب یک درص  .همچنین ندایج نشان داد ک اندخاب وسیل نقلی دسدرسی ب فرودگاه م،رد
م الع ب ط،ر معناداری تحت تاثیر مدغیرهای هزین ستفر ،درمم بیش از 2/6میلی،ن ت،مان ،ست م تحیتیتت ،گروه سنی  95تا 62
سا  ،ینسیت ،محل سک،نت ،تع اد کیف و شل،غی وسیل نقلی

م،می است.

واژههای كلیدی :انتخاب وسیلهنقلیه دسترسی ،فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد ،لوجیت چندگانه ،مدل انتخاب گسسته.
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ابولفضل خسروی خلیران ،غالمعلی شفابخش ،سیدعلی تقیزاده

 .1مقدمه
بهه جهابجهایی افراد و کهاههها از یهک مکهان به مکان دیگر،
حملونقل گفته میشههود و بدیهی اسههت که همیشههه حملونقل
سریع حائز اهمیت است .به همین دلیل فرودگاهها نقش مهمی در
صهههنعت حملونقل ایفا میکنند به گونهای که اتحادیه بینالمللی
فرودگاهها ( )9112پیشبینی کرده است که تا سال  9191میالدی،
سههههاهنههه  4درصههههد بههه ترافیههک مسههههافران هوایی افزوده
شود ].[Tam, Lam and Lo, 2008
تخمین زده میشود که یک فرودگاه با حجم جابجایی ساهنه
 42میلیون مسهههافر ،میتوانهد روزانهه تا پنم میلیون مایل (معادل
تقریبا هشههت میلیون کیلومتر) سههفر دسههترسههی زمینی تولید کند
] .[Budd, Ryley and Isont, 2014همچنین فیشر نشان داد
که سهیسهتم حمل ونقل دسترسی یکی از فاکتورهای کلیدی است
که نه تنها حجم سرویس فرودگاه را تحت تاثیر قرار میدهد بلکه
بر کیفیت سرویسدهی و سهم فرودگاه در اقتصاد محلی تاثیرگذار
اسهههت ] .[Jou, Hensher and Hsu, 2011بنابراین بدیهی
اسهت که سهیسهتم دسترسی زمینی کارآمد برای به کارگیری تمام
پتانسهیل هر فرودگاهی ،حیاتی است .از این رو ،برنامهریزی برای
پیرامون ترمینالها ،تسههیالت دسترسی زمینی به فرودگاه و اثرات
زیست محیطی ناشی از آنها ،نیازمند پیشبینی انتخاب وسیلهنقلیه
کاربران فرودگاه و عوامل موثر بر آن است ].[Gosling, 2008

ویژگیهای به دسهت آمده از مطالعات پیشین شامل خصوصیات
وسهیلهنقلیه (مانند زمان سهفر) ،خصههوصههیات سفر (مانند هدف
سهفر) و خصهوصهیات اقتصادی– اجتماعی مسافر (مانند درآمد)
اسهت که اثرات آنها بر انتخاب وسهیلهنقلیه دسهترسی به فرودگاه
مورد مطالعه بررسههی شههده اسههت .همچنین به من ور بررسههی
انتخاب وسیلهنقلیه دسترسی به فرودگاه مورد ن ر از مدل لوجیت
چندگانه اسهتفاده شد .فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد مشهد
به عنوان فرودگاه مورد مطالعه انتخاب شهههده اسهههت که در ادامه
مورد بررسی قرار گرفته است.

 1-1فرودگاه مورد مطالعه
فرودگاه بینالمللی شههید هاشهمینژاد در جنوب شرقی شهر
مشهههد واقع شههده اسههت و دومین فرودگاه ایران از لحاظ میزان
اعزام و پذیرش مسهافر است .به عنوان مثال این فرودگاه در سال
 7939در مجموع توانسههته اسههت 3.971.711 ،مسههافر هوایی را
جابجا کند [Country Airports Specialized Holding
] .Company, 2015همچنین آمهارهای ارائه شهههده توسهههی
شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور در طی سالهای 7931
تا ( 7939شهههکل  )7نشهههان میدهد که تعداد مسهههافران اعزام و
پذیرش شهده این فرودگاه ،به طور متوسههی ،سالیانه  71/1درصد
رشهههد داشهههته اسه هت [Country Airports Specialized

در این تحقیق عالوه بر ویژگیهای بدسههت آمده از مطالعات

Holding Company 2010, 2011, 2012, 2013,
 2014, 2015].در زمان اجرای تحقیق ،وسایلنقلیه دسترسی به

پیشههین ،تاثیر میزان بار ،بر انتخاب وسههیلهنقلیه مسههافران هوایی

فرودگاه مورد ن ر ،شههامل خودروی شههخصههی (پار کردن و

جهت دسترسی به فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد مشهد نیز

رسهههانهدن مسهههافر) ،تهاکسهههی ،اتوبوس و خودروههای رایگان

بررسی شده است .تاثیر میزان بار همراه مسافر با استفاده از روش

(خودروههای هتل و خودروهای تور) بودند .همچنین خی مترو

رجحان بیان شههده در سههه حالت متفاوت بررسی گردید .این سه

برای سههرویسدهی به فرودگاه در دسههت احداب بود .با توجه به

حالت عبارتند از )7( :همراه داشههتن فقی یک کید دسههتی)9( ،

اهمیت اسهههتراتژیک فرودگاه بینالمللی شههههید هاشهههمینژاد و

همراه داشتن یک کید دستی و یک چمدان با وزن متوسی و ()9

همچنین نبود پیشهههینهه مطالعاتی برای آن ،این فرودگاه به عنوان

همراه داشهههتن یهک کید دسهههتی و دو چمدان هر کدام با وزن

فرودگاه مورد مطالعه انتخاب شههد .قابل ذکر اسههت که شههرایی

متوسهی .در هر یک از شهرایی از پاسخدهنده خواسته شده بود تا

دسهترسی مشاهده شده برای هر فرودگاه ،منحصر به فرد است و

از میان پنم نوع وسهیلهنقلیه پیشنهادی ،مناسبترین وسیلهنقلیه را

بهه نوع و حجم ترافیک فرودگاه ،مکان و موقعیت جررافیایی آن،

انتخاب کنند .پنم نوع وسههیلهنقلیه پیشههنهادی شههامل ،خودروی

شههههری که فرودگاه در آن قرار دارد و به سهههاختار اقتصهههادی،

شهخصی (پار کردن و رساندن مسافر) ،تاکسی ،مترو و اتوبوس

اجتماعی و سهیاسهی کشور مربوطه بستگی دارد [Alhussein,

بودند .براسههاس دانش محققان ،به ن ر میرسههد این تحقیق جز

] 2011کهه این امر اهمیت مطالعه بر روی فرودگاه مورد ن ر را

اولین مطالعاتی اسهههت که تاثیر میزان بار ،بر انتخاب وسهههیلهنقلیه

بیشتر آشکار میکند.

مسافران هوایی را اینگونه بررسی میکند.
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ارائه مدل انتخاب وسیلهنقلیه برای دسترسی زمینی به فرودگاه.....،
ملی کره بررسهههی شهههد .نتایم حاصهههل از پرداخت مدل لوجیت
دوگانه نشهان داد که زمان سهفر دسهترسی ،فاصله سفر دسترسی،
هدف سهفر ،جنسهیت ،سن ،شرل و درآمد بر انتخاب وسیلهنقلیه
دسترسی به دو فرودگاه موثر است .همچنین نتایم نشان داد که به
دلیل موقعیت جررافیایی متمایز دو فرودگاه مورد مطالعه ،انتخاب
شکل  .1تغییرات میزان اعزام و پذیرش مسافران فرودگاه بینالمللی
شهید هاشمینژاد در هفت سال گذشته

وسهیلهنقلیه دسهترسهی به آنها متفاوت بوده اسهت .تسهامبولس و
هههههمههههکههههاران

and

Moraiti

[Tsamboulas,

] Evmorfopoulos, 2012به بررسههی رفتار انتخاب وسههیله

در بخش بعدی به مرور مطالعات موجود در زمینه انتخاب

نقلیهه کارمندان فرودگاه بینالمللی آتن پرداختند .نتایم بدسهههت

وسیلهنقلیه دسترسی به فرودگاه پرداخته شده است .در بخش سوم

آمده از پرداخت مدل لوجیت چندگانه نشههان داد که زمان سههفر،

مباحث مربوط به روش انجام تحقیق ارائه شده است .در بخش

هزینه سفر و درآمد کارکنان فرودگاه مهمترین فاکتورهای موثر بر

چهارم ،به ارائه نتایم تحقیق پرداخته شده است و بخش پایانی نیز

انتخاب وسههیله نقلیه جهت دسههترسی به فرودگاه است .همچنین

به نتیجهگیری و ارایه پیشنهادات میپردازد.

یک سهیسهتم ریلی مانند مترو با کرایه و زمان سفر قابل رقابت با
سههایر وسههایلنقلیه ،میتواند سهههم قابل توجهای از سههفرهای

 .2ادبیات تحقیق

کارمندان را جذب کند.

ادبیهات تحقیق ،شهههواههدی مبنی بر عوامهل موثر برانتخاب

چههانه

] [Chang, 2013رفتههار مسهههافران در انتخههاب

وسهههیلهنقلیه را ارائه میدهند و نشهههان دادهاند که زمان ،هزینه و

وسهیله نقلیه دسترسی به فرودگاه بینالمللی تایپه را بررسی نمود.

تسهیالت نقش مهمی در میزان سهم هر یک از وسایلنقلیه دارند.

نتایم بدست آمده از پرداخت مدل لوجیت آشیانهای نشان داد که

در ادامه ،مطالعات انتخاب وسههیلهنقلیه دسههترسی به فرودگاههای

امنیت مهمترین فاکتور و پس از آن سهولت استفاده از وسیلهنقلیه

مختلد ارائه شده است.

و سههههولهت حمهل بهار ،مهمترین فهاکتورههای موثر بر انتخاب

ادریسهی و رااییجعفری [Edrisi and Rezaeijafari,

وسههیلهنقلیه مسههافران هوایی مسههن (بیش از  12سههال) جهت

] 2014رفتار مسافران هوایی در انتخاب میان حملونقل عمومی

دسههترسههی به فرودگاه اسههت .در مقابل امنیت ،سههر وقت بودن و

و حملونقل شخصی جهت دسترسی زمینی به فرودگاه بینالمللی

عدم نیاز به جابجایی (عوض کردن وسههیلهنقلیه جهت دسترسی)

امام خمینی (ره) را بررسهی کردند .نتایم بدست آمده از پرداخت

مهمترین فاکتورهای موثر برای مسههافران هوایی غیر مسههن است.

مدل لوجیت دوگانه نشهان داد که تعداد سفرهای بینالمللی انجام

جو و همکاران ] [Jou, Hensher and hsu, 2011به بررسی

شهده توسهی مسهافر هوایی ،اینرسی ،9گروه سنی  74تا  92سال،

رفتار انتخاب وسیله نقلیه دسترسی به فرودگاه بینالمللی تائویوان

تعهداد خودرو خانوار ،تجربه اسهههتفاده از فرودگاه و میزان بار بر

در تهایوان پرداختنهد .نتهایم به دسهههت آمده از پرداخت لوجیت

انتخهاب وسهههیلههنقلیهه دسهههترسهههی موثر بودهاند .ممدوحی و

ترکیبی نشههان داد که مدت زمان سههفر داخل وسههیله نقلیه  ،زمان

[Mamdoohi,

سهفر خار وسیله نقلیه و سهولت استفاده سه فاکتور اصلی موثر

] Yazdanpanah, 2013به بررسهی رفتار انتخاب وسیلهنقلیه

بر انتخاب وسههیله نقلیه توسههی مسههافران مورد مطالعه اسههت.

دسهترسی به فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) پرداختند .نتایم

همچنین زمان سفر کمتر ،عدم نیاز به تعویض وسیله و تسهیالت

مدلسهازی نشان داد که زمان سفر ،هزینه سفر ،هدف سفر ،درآمد

ذخیره سازی و بازپسگیری بار ،بر انتخاب وسیله نقلیه دسترسی

ماهیانه و تملک خودروی شههخصههی مهمترین فاکتورهای موثر بر

به فرودگاه موثر بودند .الحسههین ] [Alhussein, 2011انتخاب

انتخاب وسهیلهنقلیه دسهترسی به فرودگاه هستند .در همین راستا

وسهیلهنقلیه مسافران هوایی جهت دسترسی به فرودگاه بینالمللی

مطالعه چو و همکاران ] [Choo, You and Lee, 2012در

پادشهاه خالد در عربسهتان سعودی را مورد مطالعه قرار داد .نتایم

ا نتخاب وسیله نقلیه مسافران هوایی برای دسترسی به دو فرودگاه

حاصل از پرداخت مدل لوجیت دوگانه نشان داد که درآمد ،میزان

هههههمههههکههههاران and

Taherpour
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ابولفضل خسروی خلیران ،غالمعلی شفابخش ،سیدعلی تقیزاده
بار همراه مسافر ،زمان دسترسی سفر و ملیت به طور قابل توجهی

سکونت ،تجربه استفاده از فرودگاه ،هدف از پرواز پیشرو تعداد

بر انتخاب وسهیله نقلیه دسترسی تاثیر میگذارند .تام و همکاران

وسایلنقلیه تحت ماکیت خانواده و درآمد خانواده بودند.

] [Tam, Lam and Lo, 2008رفتهار انتخاب وسهههیلهنقلیه

بخش رجحان بیان شهده ،شامل مجموعهای از سناریوها بود.

مسههافران هوایی جهت دسترسی به فرودگاه بینالمللی هن کن

سناریوها شامل پنم وسیلهنق لیه خودروی شخصی (پار کردن)،

پرداختنهد .نتایم بدسهههت آمده از پرداخت مدل لوجیت چندگانه

خودروی شهخصههی (رسهاندن مسههافر) ،تاکسههی ،مترو و اتوبوس

نشان داد که حاشیه ایمنی زمان سفر ،هدف سفر ،واعیت اقامت،

بودند .متریرها (ویژگیها) مورد اسهتفاده در سناریوها شامل زمان

تعهداد همسهههفران و میزان بهار ،فاکتورهای مهم موثر بر انتخاب

سهههفر و هزینهه سهههفر برای تمامی وسهههایلنقلیه مذکور و زمان

وسیلهنقلیه دسترسی زمینی به فرودگاه است .هاروی [Harvey,

پیادهروی تا ایسههتگاه و شههلوغی داخل وسههیله نقلیه برای مترو و

] 1986به بررسی انتخاب وسیلهنقلیه دسترسی به فرودگاه توسی

اتوبوس بود .برای هر یک از ویژگیهای مذکور ،دو سطح در ن ر

مسافران هوایی مقیم منطقه خلیم سانفرانسیسکو پرداخت .نتایم

گهرفتههه شههههد ت ها حههداقههل تعههداد سهههنههاریو بههه دسههههت

بدسهت آمده از پرداخت مدل لوجیت چندگانه نشان داد که زمان

بیهاید [Tsamboulas, Moraiti and Evmorfopoulos,

سهفر و هزینه سفر دسترسی مهمترین فاکتورهای موثر بر انتخاب

4

] .2012متداولترین نوع طراحی سهههناریوها ،طر عاملی کامل

وسههیلهنقلیه دسههترسههی به فرودگاه هسههتند و اهمیت زمان سههفر

اسههت که در آن تمامی ترکیبهای سههطو ویژگیهای گزینهها،

دسترسی با افزایش زمان پرواز افزایش مییابد .کید ااافه (یعنی

مورد اسهتفاده قرار می گیرد .معموهً با استفاده از این روش تعداد

) بهه طور قابل مالح های

سههناریوهای زیادی ایجاد میشههود (برای این تحقیق در مجموع

بیش یهک کید بهه ازای هر شهههخ

جذابیت حملونقل عمومی را کاهش میدهد.

 71934سهههنهاریو ایجاد خواهد شهههد) ،به این دلیل از یک طر

در این تحقیق ،از فهاکتورههای موجود در مطالعات پیشهههین

عاملی کسهههری 2که زیر مجموعهای از طر عاملی کامل اسهههت،

جهت بررسههی انتخاب وسههیلهنقلیه دسههترسههی به فرودگاه مورد

اسههتفاده میشههود ].[Hensher, Rose and Green, 2005

مطالعه اسهتفاده شده است .همچنین نحوه رفتار هر مسافر هوایی

بنابراین ،سههناریوها براسههاس طر عاملی کسههری و طبق روش

در مقابل افزایش میزان بار نیز بررسی شده است و به ن ر میرسد

طر متعامد 1طراحی شههدند .برای این من ور از نرمافزار SPSS

این مواهوع اولین بار اسههت که به این شههکل مورد بررسی قرار

استفاده شد ] [Hensher, Rose and Green, 2005و نهایتاً

گرفته است.

 71سناریو بدست آمد.
هدف اصههلی این تحقیق ،بررسههی نحوه انتخاب وسههیلهنقلیه

 .3روش تحقیق
 1-3طراحی پرسشنامه

دسترسی به فرودگاه توسی مسافران هوایی در سه حالت متفاوت
میزان بار همراه مسههافر اسههت .به عبارت دیگر در بخش رجحان

معموهً برای تحلیل انتخاب وسههیلهنقلیه به سههه نوع داده نیاز

بیان شده از مسافر خواسته شده است تا براساس میزان بار فرای

است :نوع اول مربوط به خصوصیات مسافر (مانند سطح درآمد)،

همراه ،در هر یهک از شهههرایی ،یک وسهههیلهنقلیه را از میان پنم

نوع دوم مربوط به خصههوصههیات سههفر (مانند هدف سفر) و نوع

وسههیلهنقلیه ارائه شههده ،انتخاب کنند .طبق مطالعات پیشههین ،باید

سهوم مربوط به خصهوصیات سیستمهای حملونقل (مانند هزینه

برای هر یک از سههه شههرایی حمل بار ،یک طر متعامد اسههتفاده

سفر) است .متاسفانه چنین دادههایی برای این تحقیق در دسترس

شهههود ] .[Keumi and Hideki, 2012به عبارت دیگر هر

نبود .برای این من ور ،پرسههشنامههایی که شامل سه بخش بودند،

پاسخ دهنده باید  43سناریو مختلد را ارزیابی کند .به دلیل این

طراحی شدند .بخش اول شامل خصوصیات اجتماعی-اقتصادی،

که ارزیابی این تعداد سهههناریو برای یک پاسهههخ دهنده بسهههیار

بخش دوم شهامل خصهوصهیات سهفر و بخش سهوم شامل طر

طاقتفرسا است ،سناریوها به  71قطعه تقسیم شدند ،به این معنا

رجحان بیان شهده 9بود .متریرهای مورد استفاده در هر سه بخش،

که هر پاسهخدهنده با سهه سناریو رو به رو میشود .در پایان71 ،

براساس مطالعات پیشین تعیین شدند .متریرهای بخش اول و دوم

پرسهشنامه بدست آمد که تفاوت آنها در بخش رجحان بیان شده

شهامل جنسهیت ،سههن ،سههطح تحصههیالت ،واعیت تاهل ،محل

بود .فراهیاتی نیز برای تهیه پرسهشنامه صورت پذیرفت .مثال اثر
 99فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره اول/پائیز ( /7931پیاپی)93:

ارائه مدل انتخاب وسیلهنقلیه برای دسترسی زمینی به فرودگاه.....،
ترییرات جوی و آب و هوایی هم میتوانست در انتخاب مسافران

] ،2009ولی به دهیل امنیتی ،اجازه انجام پرسههشههگری در سالن

فرودگاه بررسهههی گردد اما به لحاظ بارش اند در مشههههد این

ترانزیت داده نشهد و به ناچار پرسههشهگری در سههالن کنترل بلیی

مواوع در پرسشنامه لحاظ نشده است .همچنین متریرهایی ن یر

صهههورت گرفت .همچنین به دلیل محدودیتهای موجود ،امکان

هدوی و راحتی سفر در مطالعه پرداخت نشد و با شرایی موجود

اسهههتفاده از روش نمونهگیری احتمالی میسهههر نبود و به ناچار از

به حل مسئله پرداخته شد.

روش نمونهگیری غیراحتمالی اسهتفاده شد [Hensher, Rose
] .and Green, 2005همچنین تعداد نمونه به دسهههت آمده از

 2-3حداقل تعداد نمونه

پیمایش مذکور ،در مجموع  231پرسشنامه بوده است که با حذف

اندازه نمونه مورد نیاز برای مدلسهههازی انتخاب وسهههیلهنقلیه
مسههافران هوایی با سههطح اطمینان  32درصههد از رابطه  7بدسههت
میآید ]:[Biggs and et al. 2009
)𝑝1.962 ×𝑝(1−

()7

)𝑁(𝑎⁄100)2 +(1.962 ×𝑝(1−𝑝)⁄

=𝑛

که در آن n ،اندازه نمونه N ،اندازه جامعه هدف 𝑎 ،میزان
خطا p ،نسههبت تخمین زده شده از جمعیت در مقوله مورد ن ر
اسههت .در صههورتی که مقدار  pبرابر  1.2در ن ر گرفته شههود،
بیشهترین اندازه نمونه بر حسهب  pبدست میآید .معموه مقدار
𝑎 برابر  1.12در ن ر گرفته میشهههود .متاسهههفانه به دلیل نبود

پرسهشههنامههای ناق

و معیوب ،نهایتاً  299پرسههشههنامه مناسب

بدست آمد.

 .4مدلسازی انتخاب وسیلهنقلیه
در این تحقیق ،برای مدلسههازی انتخاب وسههیلهنقلیه مسافران
هوایی جهت دسترسی زمینی به فرودگاه از مدل لوجیت چندگانه
اسهتفاده شهد .در مدل لوجیت چندگانه براساس تئوری مطلوبیت
تصهادفی 1فرض میشود که هر مسافر سعی میکند وسیلهنقلیهای
را انتخههاب کنههد کههه حههداکثر مطلوبیههت را برایش ایجههاد کنههد.
مطلوبیهت 3گزینهه ( nیعنی 𝑛𝑈) بهه صهههورت رابطهه ( )9ارائه

اطالعهاتی درباره تعداد مسهههافران هوایی خروجی ،از مقدار کل

میشود]:[Tam, Lam and Lo, 2008

]شههرکت مادر تخصههصی فرودگاههای کشور ،اسفند ماه [7939

()9

استفاده شده است .بنابراین اندازه نمونه برابر است با:

که  Xبردار متریرهای مستقل است .این متریرها شامل ویژگیهای

مسههافران اعزام و پذیرش شههده فرودگاه مشهههد در سال 7939

=

)1.962 ×0.5(1−0.5
)(5⁄100)2 +(1.962 ×0.5(1−0.5)⁄8210170

() 9

=𝑛

نفر 384.14 ≈ 385

 3-3جمعآوری دادهها
به من ور جمعآوری دادههای مورد نیاز ،پیمایشهی به صورت
مصهاحبه رو در رو با اسههتفاده از پرسههشنامهها در طی نه روز در
سهههال  91( 7934تها  91مهرماه و  9تا  1آبان ماه) انجام شهههد.
پرسهشهگری از مسافران هوایی خروجی فرودگاه صورت گرفت.
مطالعه مسهافران هوایی خروجی از چند جنبه حائز اهمیت است.
از جمله این که مسافران هوایی خروجی به دلیل زمان برنامهریزی
شده پرواز و امکان از دست دادن آن ،تحت فشار بیشتری هستند.
همچنین میتوان اطالعات بیشههتری از مسههافران هوایی خروجی
بدسهت آورد به این دلیل که سفر دسترسی زمینی آنها ،قبالً انجام
شده است] .[Gosling, 2008توصیه شده است که پرسشگری
در سههالن ترانزیت فرودگاه انجام شههود [Biggs and et al.

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره اول/پائیز ( /7931پیاپی99 )93:

𝑛U𝑛 = 𝛽𝑛 X ε

گزینهها و خصهوصهیات سهفر و مسهافر است 𝛽𝑛 .اریب بردار
متریرهای مسهتقل و 𝑛 εبخش تصهادفی تابع مطلوبیت است .اگر
𝑛 εبهه طور مسهههتقهل و طبق توزیع گامبل در میان مسهههافران و
گزینهها در ن ر گرفته شهود ،مدل لوجیت چندگانه بدست میآید
]:[Tam, Lam and Lo, 2008
)exp(𝛽𝑛 X

𝑁∑ = 𝑛𝑃

()4

)exp(𝛽𝑛′ X
𝑛′

که 𝑛𝑃 احتمال انتخاب شههدن گزینه  nو  Nتعداد گزینههای در
دسترس مسافر است.

 1-4آزمونهای ارزیابی مدل لوجیت چندگانه
 آماره والد:9این آماره همانند آماره  tدر رگرسیون خطی محاسبه و تفسیر
میشود ].[Hensher, Rose and Green, 2005
 -شاخ

:𝜌2

ابولفضل خسروی خلیران ،غالمعلی شفابخش ،سیدعلی تقیزاده
خوبی برازش مدل تخمین زده شههده با اسههتفاده از شههاخ

نسههبت درسههتنمایی 71یا  77𝜌2تعیین میشههود .رابطه این آماره در

موتور سههیکلت و یا با دو سههامانه حمل و نقلی به فرودگاه سههفر
کردهاند در قسمت سایر نمایش داده میشوند.

رابطه  2ارائه شههده اسههت [Hensher, Rose and Green,
]:2005
مدل تخمین زده شده𝐿𝐿

()2
در این رابطه 𝜌2 ،شاخ

مدل مبنا𝐿𝐿

𝜌2 = 1 −

نسبت درستنمایی ،مدل تخمین زده شده𝐿𝐿

لگاریتم تابع احتمال به ازای اههرایب برآورد شههده و مدل مبنا𝐿𝐿
لگاریتم تابع احتمال به ازای پارامترهای ثابت اسهههت .شهههاخ
نسهبت درستنمایی معرف عملکرد مدل است و به طور کلی برای
مدلهای با برازش خوب ،مقدار آن برابر یا بیشهتر از  1/9است و
به ندرت این مقدار به بیش از  1/4میرسد].[Hoyos, 2010
 کنترل همبستگی متریرهای مستقل تخمین زده شدهتوصیه شده است که پس از تخمین متریرها و کنترلهای ذکر
شههده ،همبسههتگی بین متریرهای مسههتقل نیز باید کنترل شههود
و متریرهایی که دارای همبسهههتگی باهیی هسهههتند از مدل حذف
شهههونههد تهها از اثر همخطی بین متریرهههای مسهههتقههل جلوگیری
گردد ].[Hensher, Rose and Green, 2005

 -اعتبارسنجی مدل تخمین زده شده

شکل  .2سهم وسایلنقلیه انتخاب شده در زمان انجام تحقیق

بهه دلیهل حجم زیاد ویژگیهای بدسهههت آمده از نمونه ،در
جهت اختصار ،در ادامه به ارائه آمار توصیفی ویژگیهای معنادار
نمونه مورد مطالعه پرداخته شههده اسههت .در نمونه مورد مطالعه،
 49/9درصهههداز مسهههافران دارای درآمد بیش از دو و نیم میلیون
تومان 79 ،درصههد دارای درآمد بیش از چهار میلیون 91 ،درصههد
دارای مدر فوقلیسههانس یا دکتری 22/1 ،درصههد دارای مدر
فوق دیپلم یا لیسهانس 93/9 ،درصهد در محدوده سنی  91تا 29
سهال بودند .همچنین  13/7درصد از مسافران مرد و  39/4درصد

برای این من ور ،از میان پرسههشههنامهها ،حدود  71درصههد از

از مسافران غیر مقیم بودند .از آنجا که تمرکز این مطالعه بر روی

آنها جداسهازی شهده و مدلسهازی با  31درصد باقی مانده انجام

مسهههافران هوایی خروجی اسهههت و به دلیل نبود اطالعات ن یر،

میشههود ] .[Hess, 2004پس از بدسههت آوردن بهترین مدل ،با

مقایسه نمونه با کل جامعه امکانپذیر نبود .همچنین نتایم بدست

استفاده از پرسشنامههای جدا شده ،توانایی پیشبینی مدل ارزیابی

آمده از بخش رجحان بیان شهده نشان داد که میزان بار همراه ،اثر

میشود.

زیادی بر انتخاب وسیلهنقلیه مسافران میگذارد .به گونهای که در
شهههرایی اول میزان بار (همراه داشهههتن فقی یک کید دسهههتی)

 .5نتایج تحقیق

مسهافران تمایل به اسهتفاده از مترو ( 21/9درصههد از مسافران) و

 1-5آمار توصیفی

تاکسهی ( 97/3درصد از مسافران) داشتند .در شرایی دوم (همراه

آمار بدسهت آمده از بخش رجحان آشهکار شهده در شکل 9
ارائه شهده است .همانطور که در شکل  9مشاهده میشود تاکسی
اصهلیترین وسهیلهنقلیه انتخاب شهده برای دسهترسی به فرودگاه
مورد مطالعه اسهههت .همچنین اتوبوس به عنوان تنها سهههیسهههتم
حملونقل عمومی موجود سهم بسیاری کمی در میان وسایلنقلیه
انتخاب شههده دارد .وسههایل نقلیه رایگان مربوط به سههرویسهای

داشههتن یک کید دسههتی و یک چمدان با وزن متوسی) مسافران
تمایل به اسهههتفاده از تاکسهههی ( 17/33درصهههد) و مترو (94/1
درصههد) دارند .همچنین در شرایی سوم (همراه داشتن یک کید
دسههتی و دو چمدان هر کدام با وزن متوسههی) مسههافران تمایل
زیادی به اسهتفاده از تاکسی ( 39/7درصد) و پس از آن تمایل به
روش رساندن مسافر ( 3/3درصد) دارند.

حمل و نقلی در هتلها و سههفارت خانهها اسههت و آنهایی که با
 94فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره اول/پائیز ( /7931پیاپی)93:

ارائه مدل انتخاب وسیلهنقلیه برای دسترسی زمینی به فرودگاه.....،
گروه سنی  91تا  29سال:یک ،در غیر

 2-5تخمین مدل لوجیت چندگانه
ساختار مدل لوجیت چندگانه تخمین زده شده در این تحقیق
در شهکل  9ارائه شده است .برای ایجاد پایگاه داده ،نیاز است که
دادههای بدسههت آمده از پرسههشههنامهها مقیاسبندی و کدگذاری
شهههوند .از این رو ،در جدول  7متریرهای تواهههیحی موجود در
مدل نهایی همراه با نوع کدگذاری و مقیاسبندی ،ارائه شهههدهاند.

ساختگی

اینصورت:صفر

ساختگی

جنسیت( مرد:یک ،زن:صفر)
واعیت اقامت مسافر (غیر مقیم ،7:در غیر

ساختگی

اینصورت:صفر)

نسبتی

میزان بار در رجحان بیان شده
میانگین درآمد خانواده (بیش از 4

ساختگی

جهت انجام مدلسهههازی به من ور تخمین مدل لوجیت چندگانه،

میلیون:یک ،در غیر اینصورت:صفر)

توابع مطلوبیت گوناگونی در نرمافزار  Nlogit3تعرید شد و در

شلوغی داخل وسیله (پر بودن صندلی-

ساختگی (ویژه مترو

پایان ،مدل نهایی تعیین گردید .تمامی متریرهای تخمین زده شده

ها:یک ،در غیر اینصورت:صفر)

و اتوبوس)

در مدل نهایی دارای سطح معناداری حداقل  31درصد هستند که

تحصیالت فوق دیپلم یا لیسانس:یک ،در

ساختگی

غیر اینصورت:صفر

در جدول  9ارائه شدهاند.

جدول  .2ضرایب تخمین زده شده مدل نهایی
وسیلهنقلیه
شکل .3ساختار لوجیت چندگانه در این تحقیق

شاخ

خودروی
شخصی

نسبت درستنمایی برای این تحقیق برابر است با:
=

−1133.398
−1472.701

=1−

مدل تخمین زده شده𝐿𝐿
مدل مبنا𝐿𝐿

𝜌2 = 1 −

() 1

با توجه به تواههیحات پیشههین ،مقدار  1.99برای شههاخ
نسبت درست نمایی معرف برازش خوب مدل است.

جنسیت
خودروی
شخصی
(رساندن
مسافر)

پرسشنامه (حدود  71درصد) جداسازی شده بود .از میان بیش از
 21مدل ارائه شده مدلی با ارائب تخمین زده شده در جدول 9
بعنوان مدل نهائی انتخاب شده است که توانایی پیشبینی صحیح

تاکسی

 11/2درصهد وسایلنقلیه انتخاب شده را دارد .همچنین بیشترین

جدول  .1متغیرهای مستقل مدل نهایی و كدگذاری

میانگین درآمد خانواده بیش از 9/2
میلیون:یک ،در غیر اینصورت:صفر
تحصیالت فوق لیسانس یا دکتری:یک ،در
غیر اینصورت:صفر

مقیاس متغیر

ساختگی

79

واعیت اقامت
مسافر
گروه سنی  91تا 29

مترو
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9/124
-9/712

9/121
-79/12

-1/121

عبارت ثابت

7/144

9/141

هزینه سفر

-1/77

-9/47

درآمد بیش از 9/2
میلیون تومان

1/423

9/911

-1/131

-4/92

عبارت ثابت

9/4413

1/329

هزینه سفر

-1/41

-7/139

جنسیت

1/9141

7/373

میزان بار در رجحان
بیان شده
درآمد بیش از 4
میلیون تومان

ساختگی

-1/142

-9/122

-9/721

لیسانس یا دکتری

مقدار نشاندهنده وابستگی کم متریرها است.

هزینه سفر (بر حسب هزار تومان)

یا لیسانس

تحصیالت فوق-

میزان همبسههتگی بین متریرهای مسههتقل کمتر از  1/4بود که این

79

تحصیالت فوق دیپلم

سال

به من ور اعتبار سههنجی از میان  299پرسههشههنامه ،تعداد 29

نسبتی

عبارت ثابت

-4/313

-77/49

(پار کردن)

0.230

توصیف متغیر و كدگذاری آن

متغیر

ضریب

آماره والد

شلوغی داخل وسیله

-7/191

-71/7

-1/2197

-9/493

-1/999

-7/113

ابولفضل خسروی خلیران ،غالمعلی شفابخش ،سیدعلی تقیزاده
عمومی
تحصیالت فوق دیپلم
یا لیسانس
میزان بار در رجحان
اتوبوس

بیان شده
درآمد بیش از 4
میلیون تومان

1/2113

9/194

-7/934

-3/33

 .6جمعبندی
با توجه به اهمیت فرودگاه بینالمللی شههههید هاشهههمینژاد
دومین فرودگاه پر ترافیک کشهور با رشهد سهالیانه تعداد مسافران

-7/92

-9/99

هوایی و همچنین در حال احداب بودن خی مترو دسههترسههی به
فرودگاه ،این تحقیق صهههورت پذیرفت و به بررسهههی فاکتورهای

نتهایم مهدل پرداخت شهههده نشهههان میدهد که افزایش یک

موثر بر انتخاب وسههیلهنقلیه مسههافران هوایی برای دسههترسههی به

واحدی میزان بار  ،تمایل مسافران به استفاده از سیستم حملونقل

فرودگهاه مورد مطالعه در سهههه حالت متفاوت حمل بار پرداخته

عمومی را بهه شهههدت کهاهش میدههد و این کاهش برای مترو

اسههت .به من ور جمعآوری دادههای مورد نیاز ،پرسههشههنامههایی

( )-7/191بیشههتر از اتوبوس ( )-7/934اسههت .این یافته مشههابه

براسهاس روش رجحان بیان شههده طراحی شههدند و با استفاده از

یافته هاروی ] [Harvey, 1986است که نشان داد ،کید ااافه

آنها ،پیمایشهی در سال  7934به مدت  3روز انجام شد .در پایان

) بهه طور قههابههل

از مدل لوجیت چندگانه برای مدلسازی و تعیین فاکتورهای موثر

مالح هههای جههذابیههت حمههلونقههل عمومی را کههاهش میدهههد.

اسهتفاده شهد .وسهایلنقلیه بررسی شده شامل خودروی شخصی

همچنین خانمها تمایل بیشههتری به اسههتفاده از (یا انتخاب) روش

(پار کردن) ،خودروی شهخصی (رساندن مسافر) ،تاکسی ،مترو

رساندن مسافر دارند و در مقابل آقایان ،تمایل بیشتری به استفاده

و اتوبوس بوده است .نتایم به دست آمده از تخمین مدل لوجیت

از مترو دارنهد که در ایران با شهههرایی فرهنگی خاا قابل در

چندگانه نشههان داد که هزینه سههفر ،شههلوغی وسههیلهنقلیه عمومی،

خواهد بود مسههافران با تحصههیالت فوق دیپلم یا لیسههانس تمایل

میزان بار همراه مسههافر ،جنسههیت ،گروه سههنی  91تا  29سههال،

بیشتری به استفاده از روش رساندن مسافر و مترو دارند.

درآمهد بیش از  9.2میلیون تومهان ،واهههعیهت اقامت و سهههطح

(یعنی بیش از یهک کید بهه ازای هر شهههخ

تحصههیالت عوامل موثر بر انتخاب مسههافران هوایی مورد مطالعه
همچنین مسافران با تحصیالت فوق لیسانس یا دکتری تمایل

بوده اسههت .قابل ذکر اسههت که سیستم حملونقل عمومی (مانند

کمتری به اسههتفاده از تاکسههی دارند .مسههافران مقیم تمایل بسههیار

مترو) با هزینه نسهههبتا کم ،شهههلوغی کم و تسههههیالت حمل بار،

زیادی به استفاده از روش رساندن مسافر دارند .که به لحاظ عدم

میتواند تعدادی زیادی از مسافران را به خود جذب کند .با ارائه

شهناخت صحیح و کافی از مسیرهای سامانه حمل و نقل عمومی

پارکین های مسههقد و هزینه پارکین

مناسههب ،میتوان شههرایی

شهر مورد مطالعه توجیه پذیر خواهد بود .مسافران با درآمد بیش

مطلوبی برای مسهههافرینی ایجهاد نمود کهه تمایل به اسهههتفاده از

از  9/2میلیون تومان تمایل بیشههتری به اسههتفاده از تاکسههی دارند.

خودروی شههخصههی (پار کردن) دارند .این امید وجود دارد که

همچنین مسههافران با درآمد بیش از  4میلیون تومان تمایل کمتری

نتهایم این تحقیق بتواند برای برنامهریزان فرودگاه به من ور بهبود

به اسههتفاده از وسههایل حملونقل عمومی (مترو و اتوبوس) دارند

تسههیالت دسهترسهی و مدیریت ترافیک دسترسی فرودگاه ،مفید

که این مواههوع نیز قابل در اسههت .شههلوغی داخل مترو (یعنی

باشد.

شرایطی که صندلیها پر بوده و فضای کافی برای ایستادن وجود

به ن ر میرسهههد مطالعات بیشهههتری برای بررسهههی انتخاب

دارد) سههبب کاهش تمایل مسههافران به اسههتفاده از آن میشههود.

وسیلهنقلیه دسترسی به فرودگاه بینالمللی شهید هاشمی نژاد نیاز

مسافران که در محدوده سنی  91تا  29سال قرار میگیرند ،تمایل

اسهت .بنابراین پیشهنهاد میشود که پس از راهاندازی خی متروی

کمتری به استقاده از تاکسی دارند .بدیهی است که افزایش هزینه

فرودگاه ،مطالعه مجددی بر روی انتخاب وسیلهنقلیه دسترسی به

هر وسهیلهنقلیه سههبب کاهش تمایل به اسههتفاده از آن وسیلهنقلیه

فرودگاه صهورت گیرد .همچنین توصهیه میشهود که تاثیر فصول

میشود.

مختلد و تاثیر تعداد تعویض وسههیلهنقلیه بر انتخاب وسههیلهنقلیه
دسههترسههی به فرودگاه نیز بررسههی گردد .بعالوه میتوان مطالعه
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.....،ارائه مدل انتخاب وسیلهنقلیه برای دسترسی زمینی به فرودگاه
- Gosling, G. D. (2008) "Airport ground access
mode choice models", Transportation Research
Board, Synthesis 5.

حااههر را با روشهای دیگر انتخاب گسههسههته از قبیل لوجیت

- Hensher, D. A., Rose, J. M. and Greene, W. H.
(2005) “Applied choice analysis: a primer”,
Cambridge: Cambridge University Press.
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- Hess, S. (2004) "A model for the joint analysis
of airport, airline, and access-mode choice for
passenger’s departing from the San Francisco
Bay area", The European Transport Conference,
Strasbourg.
- Hoyos, D. (2010) "The state of the art of
environmental valuation with discrete choice
experiments", Ecological Economics, Vol. 69,
pp. 1595-1603.
- Jou, R. C., Hensher, D. A. and Hsu, T. L. (2011)
"Airport ground access mode choice behavior
after the introduction of a new mode: A case
study of Taoyuan International Airport in
Taiwan,. Transportation Research Part E:
Logistics and Transportation Review, Vol. 47,
No. 3, pp. 371-381.
- Keumi, C. and Hideki, M. (2012) "The role of
schedule delays on passengers’ choice of access
modes: A case study of Japan’s International
Hub airports", Transportation Research Part
E,Vol. 48, pp. 1023-1031.
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( "پرداخت مدل7939( ،. ع، و راههایی جعفری. ع، ادریسههی-

.آشیانهای بررسی نمود

1. Drop off
 اینرسهههی بهه معنهای تمهایهل مسهههافر به اسهههتفاده مجدد از.9
. خواهد بود،وسیلهنقلیهای که با آن به فرودگاه آمده است
3. Stated Preference
4. Full Factorial Design
5. Fractional Factorial design
6. Orthogonal Design
7. Random utility theory
8. Utility
9. Wald - test
10. Likelihood Index
11. Pseudo-𝑅2
12. Ratio
13. Dummy
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ابولفضل خسروی خلیران ،غالمعلی شفابخش ،سیدعلی تقیزاده
لوجیهت دوتهایی انتخاب حمل ونقل عمومی و شهههخصهههی در

ماهنامه آمار عملکرد فرودگاههای کشور" ،ش .بیست و هشتم،

دسههترسههی زمینی به فرودگاه (مطالعه موردی :فرودگاه بین المللی

ا.71-72

امام خمینی)" ،دومین کنگره بین المللی سازه  ،معماری و توسعه

 -شهرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور( ،اسفند" ،)7937 ،

شهری ،تبریز.

ماهنامه آمار عملکرد فرودگاههای کشور" ،ش .چهلام ،ا-72 .

 -شهرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور( ،اسفند" ،)7933 ،

.71

ماهنامه آمار عملکرد فرودگاههای کشور" ،ش .چهارم ،ا-77 .

 -شهرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور( ،اسفند" ،)7939 ،

.79

ماهنامه آمار عملکرد فرودگاههای کشور" ،ش .چهلام ،ا-71 .

 -شهرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور( ،اسفند" ،)7933 ،

.73

ماهنامه آمار عملکرد فرودگاههای کشههور" ،ش .شههانزدهم ،ا.

 -شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور( ،اسفند" ،)7939 ،

.74-79

ماهنامه آمار عملکرد فرودگاههای کشور" ،ش .شصت و چهارم،

 -شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور( ،اسفند"،)7931 ،

ا.73 .
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ابولفضل خسروی خلیران ،غالمعلی شفابخش ،سیدعلی تقیزاده

ابوالفضل خسروی خلیران ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را در سال  7939از دانشگاه دریانوردی
و علوم دریایی چابهار و درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران – راه و ترابری را در سال  7934از
دانشههگاه سههمنان اخذ نموده اسههت .زمینه های پژوهشههی مورد عالقه ایشههان مدلهای انتخاب گسههسههته در
حملونقل شهری و برنامهریزی حملونقل است.

غالمعلی شهفابخش ،درجه کارشهناسی در رشته مهندسی عمران  -عمران و درجه کارشناسی ارشد در رشته
مهندسی عمران – راه و ترابری را از دانشگاه علم و صنعت ایران و همچنین دومین کارشناسی ارشد خود در
رشههته عمران و دکتری در رشههته مهندسههی عمران – راه و ترابری را از دانشههگاه  INSAفرانسههه اخذ
نمودهاسهت .زمینه های پژوهشهی مورد عالقه ایشان زیرسازی و روسازی راه ،راه آهن و فرودگاه است .وی
در حال حاار عضو هیات علمی دانشگاه سمنان با مرتبه استاد است.
سهیدعلی تقیزاده ،درجه کارشهناسی در رشته مهندسی عمران  -عمران را در سال  7933و درجه کارشناسی
ارشد در رشته مهندسی عمران – راه و ترابری را در سال  7937از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
اخذ نموده و هم اکنون دانشهجوی دکتری در رشته مهندسی عمران – راه و ترابری در دانشگاه سمنان است.
زمینه های پژوهشههی مورد عالقه ایشههان مدلسههازی آلودگی هوا ناشههی از سههامانههای حملونقل شهههری و
فرودگاهها ،مدلهای انتخاب گسسته در حملونقل و بهینه سازی بوده و در حال حاار مدرس حق التدریس
در چندین دانشگاههای دولتی و غیردولتی است.

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره اول/پائیز ( /7931پیاپی93 )93:

