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 چکیده
مسأله  نیا تیاهم  .آنهاست یبرا یعادت به یرانندگ شدن لیتبد رانندگان،در  لهیوس رییبه تغ لیتما جادیدر ا قیعدم توف لیاز دال یکی

 نیمد نظر باشد. ا یشخص یبا هدف کاهش استفاده از خودرو ونقل حمل یتقاضا تیریمد یهااستیس اعمال که شودیروشن م یوقت

 که یادسته و کنندیم یرانندگ خود کار محل به دنیرس یبرا روز هر که یادسته ؛مطالعه با در نظر گرفتن دو گروه از رانندگان

با  و ؛ندکنیم استفاده لیوسا ریسا از هفته یروزها هیبق و روندیم خود کار محل به یشخص هینقل لهیوس با هفته یروزها از یبعض

 ادهکه عادت به استف یواکنش افراد تقاضا تیریمد یهااستیس با مواجهه طیشرا در که دهدیم نشاندوگانه،  تیاستفاده از مدل لوج

 نیهمچن. تاس متفاوت کنندیم هاستفاد یشخص یاز سوار ریغ یلیاز وسا یکه گاه یبا کسان سهیدارند در مقا یشخص یاز سوار هرروزه

 یهااستیس از ،دو گروه نیا یانتخابسفر  لهیوس در رییتغ جادیا یکه برا کندیم شنهادیبه دست آمده پ جینتا مطالعه بر اساس نیا

دارند از  یکه عادت به رانندگ یمطالعه کسان نیا جیبر اساس نتا .شود استفاده ،آنها یهاتفاوت با متناسب ،تقاضا تیریمد مختلف

 آنها لهیوس رییتغ در یشخص یخودرو از استفاده بازدارنده یهااستیس تنها و رندیپذینم ریتأث یهمگان نقل و حمل بهبود یهااستیس

 گروه دو هر ندارند یشخص یخودرو از هرروزه استفاده به عادت که یکسان مورد در که یحال در. شودیم شناخته معنادار یعامل

 ریسا نتخابا بر یرانندگ عادت شدن شکسته اثر تیاهم به که قیتحق اتیادب جینتا اساس بر حاضر پژوهش. هستند معنادار یاستیس

 هر هک یافراد عادت شکست امکان کیتراف طرح مجوز ساالنه یاعطا استیس حذف با که کند یم شنهادیپ است، کرده اشاره لیوسا

 .شود فراهم کنند یم یرانندگ روزه
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 مقدمه. 1

 راهبندان، آن تبع به و شتخصی  خودروی از روزافزون استتااده 

 در محدودیت ایجتتاد حتی و صتتتوتی آلودگی هوا، آلودگی

 انفراو هایپیچیدگی با را شهری نقل و حمل مسأله ،دستترسی 

 و حمل جدید هایزیرساخت ایجاد هاستال . استت  کرده روبرو

 مورد هاراه در ظرفیت محدودیت مشکل حل راه عنوان به نقلی

 افزایش که داد نشتتان زیاد ستتالیان تجربه. گرفتمی قرار توجه

 حل موقت طور به را ظرفیت کاایت عدم مشتتکل تستتهی ت

 برای جدید تقاضتتای ایجاد در عاملی خود طرفی از و کندمی

 محدودیت این درک با نقل و حمل ریزانبرنامه. است جاییجابه

 رانکارب کاهش برای دیگری متنوع هایشتتیوه از تا کردند ت ش

 هاروش این از ایمجموعه. کنند استااده نقل و حمل هایشبکه

 ،ندشومی شناخته نقل و حمل تقاضای مدیریت عنوان تحت که

 محدوده به شخصی ستواری  با ستارهای  تعداد کاهش هدف با

 دناگرفته قرار استااده مورد ،صبح اوج ستاعت  در شتهر  مرکزی

[Litman, 2014]. دو به هاستیاست  کلی بندیدستته  یک در 

 شخصی خودروی از استااده بازدارنده هایسیاست شامل دستته 

 تقسیم همگانی نقل و حمل از استااده مشتو   هایستیاستت   و

 محدوده در تردد محدودیت مانند هاییستتیاستتت . شتتوندمی

 اخذ بنزین، گذاریقیمت پارکینگ، متتدیریت شتتتهر، مرکزی

 از استااده محدودکننده هایسیاست جمله از...  و تردد عوارض

 یهایسیاست دیگر، سوی از. آیندمی به شمار شخصی خودروی

 اصاختص با مث ً) همگانی نقل و حمل با سار زمان بهبود نظیر

 هایگاهایست به دسترسی زمان بهبود یا( اتوبوس به ویژه خطوط

 برای( شتتبکه توستتعه با نمونه، عنوان به) همگانی نقل و حمل

 رارق توجه مورد همگانی نقل و حمل از استااده به افراد تشویق

  .دارند

 ریگیبکار با تا کنندمی ت ش نقل و حمل گذارانستتیاستتت

 و حمل تقاضای مدیریت هایسیاست مجموعه از هاییسیاست

 تاادهاس و شخصی سواری از کمتر استااده سمت به را افراد نقل

 مطالعات این وجود با. دهند سو  همگانی نقل و حمل از بیشتر

 رایطش بهبود برای افراد که تصمیماتی که دهندمی نشتان  زیادی

 بینیپیش تحقق بتته منجر لزومتتاً گتیترنتتد  متی  ختود  ستتتاتر 

 ,Habibian and Kermanshah] شودنمی گذارانسیاست

2015.] 

 و گذارانستتیاستتت هایبینیپیش میان فاصتتله کاهش برای

 اتاا  تقاضا مدیریت هایستیاستت   اعمال از پس واقع در آنچه

 زا ایمجموعه یا و تک تک بررستتی به زیادی مطالعات افتدمی

 که عواملی شناسایی با اندکرده ت ش و پرداخته هاستیاست  این

 نوعی به کنندمی بیشتتتر را هاستتیاستتت  این اجرای اثرگذاری

 این ،کنند نزدیک خود بهینه حالت به را هاستتیاستتت این اجرای

 هایمدل از و هستتتند وستتیله انتخاب نوع از بیشتتتر مطالعات

 و چندگانه دوگانه، لوجیت عمده طور به و گستتستتته  انتخاب

 مدیریت هایسیاست به افراد واکنش سازیمدل برای ایآشتیانه 

 O'Fallon, Sullivan and] مانند) کنندمی استتتااده تقاضتتا

Hensher, 2004]) . 

 هاستتتااد که کنندمی اشتتاره نکته این به مطالعات از گروهی

 تقاضا مدیریت هایسیاست مجموعه از سیاست چند از همزمان

 نتظارا مورد مثبت اثر نتیجه در و هاسیاست این پذیرش احتمال

 این از تعدادی .[Litman, 1999] کندمی بیشتتتر را آنها از

 دایجا هدف با که هاییسیاست که دهندمی نشان مطالعات دست

 ،شوندمی اعمال شتخصتی   ستواری  از استتااده  برای محدودیت

 اجرا همگانی نقل و حمل بهبود هایستتیاستتت با همزمان وقتی

 و ملح به شخصی سواری از بیشتتری  وستیله  تغییر به ،شتوند 

 Garling and]مانند) شتتتد خواهنتتد منجر همگتانی  نقتل 

Schuitema, 2007] ). با همکاران و شتتتاهنگیان مطالعه 

 اوج ستتاعت در که کستتانی به مربوط آماری نمونه از استتتااده

 تهران شتتهر مرکزی محدوده به تحصتتیل یا کار هدف با صتتبح

 مدیریت همزمان سیاست 5 گرفتن نظر در با و کنندمی رانندگی

 یشخص خودروی از استااده بازدارنده سیاست سه شامل تقاضا

 گذاریقیمت شهر، مرکزی محدوده گذاریقیمت هایستیاست )

 از ادهاستا مشو  سیاست دو و( بنزین گذاریقیمت و پارکینگ

 زمان و با ستار  زمان بهبود هایستیاستت  ) همگانی نقل و حمل

 زا همزمان استااده اهمیت به( همگانی نقل و حمل به دسترسی

 این. استتت کرده توجه بازدارنده و مشتتو  ستتیاستتت گروه دو

 نشان و داده قرار بررستی  مورد جداگانه را مردان و زنان مطالعه

 با مرتبط متغیرهای ستتیاستتتی متغیرهای بر ع وه که استتت داده
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 یهامسئولیت و خانوار و فرد اجتماعی-اقتصادی خصتوصتیات  

 و زنان انتخابی وستتتیله بر اثرگذاری عین در دهخانوا در فرد

 نای در رفته کار به هایمدل. نیستند یکستان  گروه دو در مردان

 متعمی ایآشیانه لوجیت و ایآشتیانه  لوجیت مدل نوع از مطالعه

 Shahangian, Kermanshah and] هستتتتنتتد یتتافتتتته 

Mokhtarian, 2012]. کرمانشتتاه و حبیبیان مطالعه همچنین 

 یهاستتیاستتت اثر بررستتی به لوجیت هایمدل از استتتااده با که

 و نقلی و حمل متغیرهای ستتتایر و نقل و حمتل  متدیریتی 

 یشتتخصتت وستتیله از ستتار شتتیوه تغییر بر اجتماعی-اقتصتتادی

 ابانتخ در مدیریتی هایسیاست که دهدمی نشان است پرداخته

 Habibian and] دارند متااوتی تأثیرات جایگزین هایشتتیوه

Kermanshah, 2012.] ایمطالعه در کرمانشتتاه و حبیبیان 

 و حمل غیر و نقلی و حمل موثر متغیرهای مقایستته با جدیدتر

 نقش که اندداده نشتتان ستتار شتتیوه تغییر هایمدل در نقلی

 Habibian and] است ترپررنگ نقلی و حمل غیر متغیرهای

Kermanshah, 2015.] 

 مورد آثار بین اخت ف که دهندمی نشتتان مطالعات از گروهی

 آن واقعی آثار و تقاضتتا مدیریت هایستتیاستتت اجرای از انتظار

 خصتوصیات  و نیازها درستت  شتناخت  عدم از ناشتی  تواندمی

 ,Choo and Mokhtarian] نمونه عنوان به) باشتتتد افراد

 فرض این در توانمی را فاصتتله این دالیل از یکی. ([2008

 هایواکنش مستتائل به نستتبت جامعه افراد تمامی که ضتتمنی

 Loukopoulos, Jakobsson] کرد جستجو دارند یکستان 

and Gärling, 2004] .از بخشتتی دلیل محققان از یگروه 

 هایسیاست اجرای واقعی آثار و انتظار مورد آثار بین هایتااوت

 نکته این در را شتتخصتتی  خودروی از استتتااده محدودکننده

 ورتص به افراد برای شخصی سواری انتخاب مسأله که بینندمی

 شرایطی در عادت روانشناسی نظریه اساس بر .آیدمی در عادت

 کرارت باثبات شرایط یک در مکرراً رفتار یک که گیردمی شتکل 

 بیشتتتر مورد در این و شتتود منجر مطلوب نتیجه به و شتتده

 Thogersen] است صتاد   روزانه وستیله  انتخاب رفتارهای

and Moller, 2008]. 1371 ستتال در همکاران و لیو مطالعه 

 و ویانگپاسخ نگرشی اط عات حاوی ایپرسشنامه از استااده با

 هایفرضتتیه آزمون در ستتاختاری معادالت روش بردن کار به

 طور به رانندگی به عادت که دهدمی نشتتان خود، مطالعه مورد

 محدودکننده مدیریتی هایستتیاستتت  پذیرش بر غیرمستتتقیم

 Liu, Hong and] گذاردیم اثر شخصی خودروی از استااده

Liu, 2016]. گرفتن نظر در با همکاران و هافمن همچنین 

 معد/استتتااده و ها مکانیزم این ارتباط و شتتناختی هایمکانیزم

 ودروخ از استااده بین که دادند نشان شخصی سواری از استااده

 ,.Hoffmann et al] دارد وجود شدیدی همبستگی عادت و

2017.] 

 راث تا اندکرده ت ش مختلف هایشتتیوه به گوناگون مطالعات

 هنمون عنوان به کنند، بررستتی افراد وستتیله انتخاب در را عادت

 نشتتان 7 ترتیبی لوجیت مدل از استتتااده با کیتامورا و فوجی

 هک کستتانی به اتوبوس ماهه یک رایگان کارت ارائه که دهندمی

 ادافر این مطالعه این که) کنندمی استااده شتخصتی   خودروی از

 از استتتااده ،(استتت گرفته نظر در رانندگی به عادت دارای را

 سواری از استااده به عادت و داده افزایش درصد 13 را اتوبوس

 نشتتان همچنین. دهدمی کاهش معناداری طور به را شتتخصتتی

 بودبه اتوبوس به نستتبت افراد نگرش روش این با که دهندمی

 Fuji and] استتت معنادار نیز آماری نظر از بهبود این و یافته

Kitamura, 2003] . 

 ماهه یک رایگان کارت ارائه که دهدمی نشان توگرستن  مطالعه

 زا فعلی کنندگاناستتتااده به همگانی نقل و حمل از استتتااده

 ،(رانندگی به عادت دارای افراد عنوان به) شتتخصتتی خودروی

 برابر دو مطالعه مورد گروه در را همگانی نقل و حمل از استااده

 ماه 0 زا بعد وسیله تغییر این یافتن ادامه در معناداری اثر و کرده

 دهدمی نشان مطالعه این اگرچه. است داشته مشو  این ارائه از

 در) اخیراً که رانندگان از خاصتتی گروه به محدود اثر این که

 ،هکرد تغییر شانزندگی محل یا کار محل( گذشتته  ماه سته  طول

 که مطالعاتی با نتیجه این .[Thogersen, 2012] استتت بوده

 هک شتترایطی در عادتی رفتارهای در تغییر ایجاد دهندمی نشتتان

 یا ونتسک محل تغییر مانند) اساسی تغییرات با زندگی در افراد

 است سازگار ،افتدمی اتاا  ترراحت شوندمی مواجه( کار محل

[Thomas, Poortinga and Sautkina, 2016, 

Walker, Thomas and Verplanken, 2015]. همچنین 

 خصتتتوصتتتیات کندمی بیان همکاران و واکر مطالعه نتیجته 

 کیایت با مقایستته در افراد، نگرشتتی و اجتماعی -اقتصتتادی

 به تعاد که افرادی سار وسیله تغییر در نقل و حمل تستهی ت 

 تیکلجس رگرسیون از مطالعه این در. اند اثرتر کم دارند رانندگی
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 Walker, Thomas] استتت شتتده استتتااده ستتازیمدل برای

and Verplanken, 2015]. 

 زا وستتیله تغییر برای شتتده شتتناخته موانع از یکی که آنجا از

 رانندگی به افراد عادت ،وسایل انواع سایر به شتخصی  ستواری 

 در رانندگی به عادت اثر بررسی هدف با حاضتر  مطالعه ،استت 

 ونچ طرفی از. است شده انجام شخصی سواری از وسیله تغییر

 هایستتیاستتت  همزمان اجرای اهمیت به مطالعات از تعدادی

 یشترب کاهش و ترمطلوب نتیجه به رسیدن برای تقاضتا  مدیریت

 اثر مطالعه این ،اندکرده اشتتاره شتتخصتتی خودروی از استتتااده

 طشتترای در افراد وستتیله انتخاب رفتار بر را رانندگی به عادت

 تا .ندکمی بررسی تقاضا مدیریت ستیاستی  هایبستته  با مواجهه

 به که مشابهی مطالعه استت  کرده مشتاهده  پژوهشتگر  که جایی

 ستتواری از وستتیله تغییر در رانندگی به عادت ماهوم بررستتی

 هایسیاست از ایمجموعه با افراد مواجهه شرایط در شتخصتی  

 هاتن مطالعات و نشده انجام باشتد  پرداخته نقل و حمل مدیریت

 مطالعه در "رانندگی به عادت" .اندپرداخته ستتیاستتت  یک به

 ترافیک طرح محدوده در تردد مجوز داشتتتن با متناظر حاضتتر

 را مجوز این که افرادی چون شتتده، گرفته نظر در تهران شتتهر

 برای خود شتخصی  خودروی از استتااده  امکان روزه هر دارند

 تهران شهر مرکزی محدوده در تحصیلشان/کار محل به رستیدن 

 مرق به بسته که هستتند  رانندگان از ایعده مقابل در و دارند را

 به مجاز فرد یا زوج روزهای در تنها خود خودروی پ ک آخر

 در طبیعتاً و هستتتند تهران شتتهر مرکزی محدوده به رانندگی

 استتتااده از ناگزیر ندارند را محدوده به ورود جواز که روزهایی

 همطالع این ،اساس این بر .هستند نقل و حمل هایشیوه سایر از

 از لهوستتی تغییر به تصتتمیم بر اثرگذار عوامل که کندمی ت ش

 نوانع به رانندگی به عادت به که شرایطی در را شخصی سواری

 دگیرانن عادت که شرایطی با شده توجه مدل مستقل متغیر یک

 ختسا به منجر و ،شده گرفته نظر در افراد تمایز وجه عنوان به

 رانندگی به عادت که افرادی گروه، دو برای جداگانه هایمدل

 رانندگی گاهی اما ندارند رانندگی به عادت که افرادی و دارند

 رب مطالعه تمرکز خاص طور به. کند مقایستته ،شتتودمی ،کنندمی

 یمدیریت هایستتیاستتت  با مرتبط متغیرهای اثرگذاری بررستتی

 به عادت که افرادی دهد نشتتان که کندمی ت ش و تقاضتتاستتت

 مواجهه در ندارند رانندگی به عادت که افرادی و دارند رانندگی

 ینهای هایمدل در البته .کنندمی عمل متااوت هاستیاست  این با

 هایپژوهش در رفته کار به معمول متغیرهای ستتایر مطالعه، این

 هایمتغیر و شتتده استتتااده نیز وستتیله انتخاب حوزه در پیشتتین

 .اندشده گزارش اثرگذار

 هنمون بارهدر توضتتیحاتی ارائه به دوم بخش مقدمه، این با

 ،گسسته انتخاب هایمدل سوم بخش در. پردازدمی مطالعه مورد

 اختصتتتار به مدل برازندگی هایآزمون و آنها پرداخت نحوه

 مورد هامدل پرداخت نتایج چهارم بخش در .شتتودمی معرفی

 به پنجم بخش نهایت در و گیردمی قرار بررستتتی و بحت  

 . دارد اختصاص پیشنهادات ارائه و گیرینتیجه

 

 آماری نمونه. 2
 7933 ستتال در که مطالعه این در استتتااده مورد اط عات نمونه

 ساعت در که محص ن و شاغ ن از تعدادی از شده آوریجمع

 شهر مرکزی محدوده به( صبح 73 تا 1 بین) صتبح  ترافیک اوج

 با( فرد یا زوج محدوده و ترافیک طرح محدوده شتتامل) تهران

. است شتده  تشتکیل  ،اندکردهمی رانندگی تحصتیل  یا کار هدف

 و است شده بیان رجحان نوع از شده گردآوری اط عات نمونه

 در را خود انتخابی هایوستتیله که شتتده خواستتته افراد این از

 و حمل مدیریت هایستیاست  از ایمجموعه با مواجهه شترایط 

 شخصی خودروی از استااده بازدارنده سیاست سته  شتامل  نقل،

 و( بنزین قیمت و پارک هزینه شتتهر، مرکزی محدوده ورودیه)

 نزما بهبود) همگانی نقل و حمل از استااده مشو  ستیاست  دو

 نقل و حمل با سار زمان بهبود و همگانی ایستگاه به دستترسی 

 مصاحبه شتیوه  به اط عات گردآوری. کنند مشتخ   ،(همگانی

 در دیدهآموزش پرستتشتتتگران  و گرفته صتتورت  حضتتوری 

 تحصتتتیل یا کار محل در دقیقه 75 حدود در ایمصتتتاحبه

 اجتماعی -اقتصتتادی اط عات گردآوری بر ع وه پاستتخگویان

 سناریو 1 با مواجهه در را آنها انتخابی سار وسیله خانوار و فرد

 .نداپرسیده

 سناریوها طراحی. است آمده 7 جدول در سناریوها از اینمونه

 و 9 کسری عاملی طرح روش به 1 آزمایش طراحی از استااده با

 حالت 733 مجموعه از .است شده انجام SAS 9.1 افزارنرم با

 قیمت برای سطح 9) هاسیاست سطوح ترکیب از که ممکن

  1 پارکینگ، قیمت برای سطح 9 شهر، مرکزی محدوده ورودیه
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 شده پرسش سناریوهای نمونه. 1 جدول

 :سناریو شماره

 2 کد

 ج ث ت پ ب الف سناریوها کننده تعریف عوامل

 تومان 5333 تومان 73333 تومان 75333 تومان 5333 تومان 75333 تومان 73333  شهر مرکزی محدوده ورودیه -7

 تومان 9333 موجود قیمت تومان 9333 تومان 1333 موجود قیمت تومان 1333 0 روزانه پارک هزینه -1

 کاهش %99 کاهش %99 کاهش %99 فعلی زمان فعلی زمان فعلی زمان مترو و اتوبوس ایستگاه به دسترسی زمان -9

 کاهش %99 کاهش %99 فعلی زمان فعلی زمان کاهش %13 کاهش %13 مترو و اتوبوس با سار زمان -0

 تومان 333 تومان 333 تومان 033 تومان 033 تومان 333 تومان 033 5 بنزین لیتر هر قیمت -5

 

 

 نقل و حمل با سار زمان برای سطح 9 بنزین، قیمت برای سطح

 (همگانی نقل و حمل به دسترسی زمان برای سطح 1 و همگانی،

 91 گرفته قرار آزمون مورد سناریوهای تعداد شود،می ایجاد

 هایگروه از سناریویی 1 پرسشنامه کد 1 در که است سناریو

 به سوال 1 به شونده مصاحبه. 1 است شده پرسیده مختلف

 رد تحصیل/کار محل به منزل از سار انجام برای اگر" صورت

 یاتدب اتاا  هم با سناریو تغییرات تمام صبح 73 تا 1 بین ساعت

 ادهاستا خود تحصیل/کار سار انجام برای ایوسیله چه از شما

 روعش از پیش که است یاد شایان. است داده پاسخ "کرد؟ خواهید

 ادهد توضیح شوندگانمصاحبه به سناریوها مورد در پرسش به

 محدوده به ورود سناریوها تحقق صورت در که است شده

 محدوده به ورود روزانه مجوز خرید با تنها شهر مرکزی

 .بود خواهد پذیرامکان

 نار 713 بین این از که است پاسخگو 511 شتامل  نهایی نمونه

 کستتانی افراد این. اندبوده ترافیک طرح در تردد مجوز دارای

 کار به سار برای خود شتخصی  خودروی از روز هر که هستتند 

 این پژوهش این در شتتد بیان پیشتتتر چنانچه و کنندمی استتتااده

 تهگرف نظر در دارند رانندگی به عادت که کستتانی عنوان به افراد

 ودخ خودروی پ ک آخر رقم به بسته نمونه افراد سایر. اندشده

 شتتهر مرکزی محدوده در تردد به مجاز فرد یا زوج روزهای در

 خودروی از غیر اینقلیه وستتایل از روزها ستتایر در و اندبوده

 نمونه جمعیتی خصوصیات 1 جدول. اندکرده استااده شتخصی 

 خصتتوصتتیات توصتتیای آمار خ صتته 9 جدول و مطالعه مورد

   .دهدمی نشان را پاسخگویان

 مطالعه مورد نمونه جمعیتی خصوصیات. 2 جدول

 سطح متغیر
 فراوانی

 مطلق

 فراوانی

 نسبی

 ( درصد)

 9/99 731 زن جنسیت

 1/11 935 مرد 

 وضعیت

 تأهل

 1/07 193 مجرد

 3/53 993 متأهل

 سنی گروه

 1/01 113 کمتر و سال 93

 7/05 113 سال 53 تا 97

 7/3 01 بیشتر و سال 57

 1/3 7 پاسخ بدون

 شغلی گروه

 3/71 10 آزاد شغل

 0/50 970 وقتپاره کارمند

 5/5 91 وقتتمام کارمند

 1/11 751 دانشجو

 میزان

 تحصی ت

 0/1 70 دیپلم از کمتر

 1/70 30 دیپلم

 1/3 01 دیپلم فو 

 0/03 113 لیسانس

 1/79 11 لیسانس فو 

 79 15 (پزشک) دکترا

 0/3 1 پاسخ بدون

 پ ک نوع
 7/33 511 شخصی

 3/3 5 دولتی

 طرح مجوز

 ترافیک

 7/13 713 مجوز دارای

 3/13 033 مجوز بدون

 خانه محل
 9/17 719 مرکزی محدوده داخل

 1/13 050 مرکزی محدوده از خارج



 شاهنگیان سادات ریحانه
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 پاسخگویان خصوصیات توصیفی آمار. 3 جدول

 بیشینه کمینه معیار انحراف میانگین متغیر

 گویانپاسخ سن

 (سال)
3/90 09/73 73 13 

 سکونت زمان مدت

 (سال) تهران در
3/11 01/71 1/3 3/15 

 73 7 71/7 03/9 خانوار بعد

 دارای افراد تعداد

 خانوار در گواهینامه
53/1 33/7 7 1 

 خودروهای تعداد

 خانوار
51/7 11/3 7 0 

 در موتور تعداد

 خانوار
39/3 71/3 3 1 

 محل تا خانه فاصله

 (کیلومتر) کار
73/3 31/3 01/3 13/11 

 کار سار زمان

 (دقیقه)
9/91 3/71 9 713 

 خانه سار زمان

 (دقیقه)
3/01 03/15 5 733 

 

 با مواجهه موارد از درصتتتد 10 حدود در آماری، نمونه در

 وجود صتتورت در که اندکرده اع م پاستتخگویان ستتناریوها،

 زا همچنان تقاضا، مدیریت هایستیاستت   پیشتنهادی  هایبستته 

 بین در رقم این کرد؛ خواهند استتتااده شتتخصتتی نقلیه وستتیله

 حدود دارند، شخصی خودروی از استااده به عادت که کستانی 

 لیهنق وسایل انواع سایر از گاهی که کسانی بین در و درصتد  07

 دهدمی نشان تااوت این. است درصتد  71 کنندمی استتااده  هم

 با مواجهه شتتترایط در وستتتیله انتخاب در گروه دو این که

 هایستتیاستتت و خودرو از استتتااده محدودکننده هایستتیاستتت

 .گیرندمی تصمیم متااوت همگانی، نقل و حمل بهبود

 

 گسسته انتخاب هایمدل. 3

 غییرت عدم و وستتیله تغییر بین انتخاب شتترایط پژوهش این در

 هگسست انتخاب مدل از استااده با شتخصتی   ستواری  از وستیله 

 انتخاب هایمدل از بسیاری گیریشکل مبنای. است شتده  مدل

 هامدل این در. است 1تصادفی مطلوبیت اقتصادی نظریه گسسته

 که هاگزینه مطلوبیت اساس بر فرد انتخاب که است شده فرض

 ینا به گیرد،می صورت است گزینه و فرد هایویژگی از ناشتی 

 هادلم این در. شودمی انتخاب بیشتر مطلوبیت با گزینه که معنا

 گزینه، آن هایویژگی از تابعی صتتتورت به گزینه مطلوبیت

 فتهگر نظر در محیطی شرایط و گیرندهتصتمیم  فرد مشتخصتات  

   این شدن گرفته نظر در احتمالی .[Stead, 2006] است شده

 ره برای فرد که مطلوبیتی که استتتت فرض این نتیجه هامدل

 یرمتغ یک بلکه نیستتتت قطعی مقداری گیردمی نظر در گزینه

 داده نشان iU با i گزینه مطلوبیت که صورتی در. است تصادفی

 .آیدمی دست به( 7) رابطه از i گزینه انتخاب احتمال شود،

𝑃(𝑖) = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑈𝑖 ≥ 𝑈𝑗  )    (7)  

 و موجود هایگزینه بین ستتاده مقایستته فو  رابطه قطعی معادل

 اب اما. دارد را مطلوبیت بیشتتترین که استتت ایگزینه انتخاب

 بخش دو دارای فرد هر برای iU مطلوبیت، بودن تصادفی فرض

 یرابطه با n فرد برای کلی حالت در و استتت تصتتادفی و معین

 .شودمی داده نشان( 1)

(1 ) 

 :آن در که  

inU :گزینه انتخاب مطلوبیت i فرد توسط n، 

inV : گزینه انتخاب مطلوبیت گیریاندازه قابل قستمت i توسط 

 و n فرد

in :مطلوبیت( تصتتادفی خطای) مشتتاهده قابل غیر قستتمت 

 ,Ben-Akiva]دل استتت م n فرد توستتط i گزینه انتخاب

1973]. 

 از تابعی( inV) مطلوبیت تابع معین بخش ایرابطه چنین در

 و گیرندهتصتتمیم فرد اجتماعی -و اقتصتتادی فردی، هایویژگی

 .  است موجود گزینه هایویژگی نیز

 دلم گیرد، صورت گزینه دو تنها بین از انتخاب که شرایطی در

 توسط 7 گزینه هامدل این در. استت  دوگانه مدل استتااده  مورد

 فرد این برای آن مطلوبیت که شودمی انتخاب صورتی در n فرد

 . باشد بیشتر 1 گزینه مطلوبیت از

nn UU 21       )9( 

ininin VU 
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 گرفته نظر در  in برای که احتمالی چگالی تابع به بستتتتته 

 یشرایط در. شودمی مشخ  گسسته انتخاب مدل نوع شود،می

 فرض نرمال توزیع دارای( in) مشتتتاهده غیرقابل بخش که

 تابع و بود خواهد نرمال توزیع دارای زین( ) آن تااضل شتود، 

 اگر. دهدمی دستتتت به را پروبیت مدل نرمال تجمعی توزیع

 شتتود، فرض گامبل توزیع رایدا( in) مشتتاهده غیرقابل بخش

 و ودهب لجستیک  نوع از تابع دو تااضل توزیع صتورت  این در

 .دهدمی دست به را دوگانه لوجیت مدل

 با مقایستته در i گزینه انتخاب احتمال دوگانه لوجیت مدل در

 .شودمی محاسبه( 5) رابطه از n فرد توسط j گزینه

𝑃𝑛(𝑖) =
𝑒𝑈𝑖𝑛

𝑒𝑈𝑖𝑛+𝑒
𝑈𝑗𝑛
    (5)  

 گستتستتته  انتخاب نوع از لوجیت هایمدل که این به توجه با

 یدرستتتنمای بیشتتینه تخمین روش از آنها پرداخت برای هستتتند

 رب را درستنمایی تابع محاسبه نحوه( 1) رابطه .شتود می استتااده 

 .دهدمی نشان فرد هر توسط گزینه هر انتخاب احتمال مبنای

(1)    
 


N

q Cj

y

jq

q

jqPL
1

*   

احتمال  jqPی مورد نظر،تعداد مشاهدات در نمونه Nآن که در 

عضتتوی از  j، در شتترایطی که qتوستتط فرد  j انتخاب گزینه

 باشد و qهای موجود برای فرد گزینه مجموعه

                

 

 

 

 از هاتحلیل در ریاضی محاستبات  ستادگی  برای معموالً،. استت 

 نهبیشی برای. شودمی استااده دهند،می نشان L با که L* لگاریتم

 بضرای از یک هر به نسبت را آن جزیی مشتقات باید  Lکردن

 ضرایب یرمقاد ترتیب این به. داد قرار صتار  برابر مطلوبیت تابع

(β ها )آیدمی بدست معادالت دستگاه حل از. 

 بیینیت متغیرهای فاقد مطلوبیت توابع که حالتی در L مقدار

 نمایش L(3) صورت به ،(باشد صتار  β ضترایب  تمام) باشتند 

 هاگزینه یهمه انتخاب احتمال حالت این در. شتتتودمی داده

 تابع لگتتاریتم تعریف این بته  توجته  بتا  و استتتت یکستتتان

 را L تابع مقدار. استتت منای بزرگ عدد یک ،L(3)درستتتنمایی

که دهندمی نشتتان  L(β) با شتتده پرداخت ضتترایب ازای به

)()( LL 0  توابع در که صتتتورتی در. استتتت برقرار 

 نتخابا احتمال باشد، داشته وجود ثابت ضتریب  تنها مطلوبیت

 مدل آن به که شتتودمی نتیجه آنها نستتبی فراوانی برابر هاگزینه

 داده نشتتان L(c) با مقدار این. گرددمی اط   «3 بازار ستتهم»

)()()( گستره در و شودمی LcLL 0  گیردمی قرار. 

 خطی روندگرای هایمدل مشابه مدل، برازندگی ستنجش  برای

 :شودمی استااده 2شاخ  از هستند، 2Rشاخ  دارای که
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𝜌 متغیرها، تعداد افزایش با نوعاً که آنجا از
 یابد،می بهبود  1

 متغیرها تعداد اثر آن در که شتتده تصتتحیح برازندگی شتتاخ 

𝜌 با و شده حذف
𝑎𝑑𝑗

1
 .است شده پیشنهاد شود،می داده اننش 
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 روش مشتتتابه مدل، تبیینی متغیر هر آماری اهمیت تعیین

. گیردمی صتتورت t آماره طریق از روندگرا هایمدل در متداول

 کای مربع آزمون از متغیرها از ایمجموعه اثر ارزیابی جهت

(χ
 یکی که مدل دو برای کای مربع مقدار. شتتودمی استتتااده( 1

 در ،(F) استتت بیشتتتری تبیینی متغیرهای دارای و بوده کاملتر

 اول مدل متغیرهای از ایزیرمجموعه دارای که مدلی با مقایستته

 به( 73) رابطه مطابق درستتتنمایی نستتبت آزمون از( R)  استتت

 .آیدمی دست

jqy

 7انتخاب شود        qتوسط فرد  jی اگر گزینه  

 3                    در غیر این صورت
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 (73)                              2~)()(2 dfFLRL  

 آزادی درجه df و مدل درستتتنمایی لگاریتم مقدار L آن در که

 این در .استتت مدل دو توصتتیای متغیرهای تعداد تااوت معادل

 ستتهم مدل با نهایی مدل مقایستته برای شتتاخ  این از پژوهش

 .است شده استااده بازار

 برای که برازش بدی آزموندوگانه  لوجیتمورد مدل  در

 ارک به مشاهده مقادیر و مدل برآورد مقادیر انطبا  میزان بررسی

آزمون بر اساس  یناست. در ا  3 لمشو -هاستمر  آزمون رودمی

مدل شتتده، مشتتاهدات به   هایگزینهاز  یکاحتمال انتخاب هر 

 j، jn ها،گروه از یتک  هر در. شتتتونتد یم یمگروه تقستتت 73

نشتتان jOام،  jمجموع تعداد مشتتاهدات در گروه  دهندهنشتتان

 jEام و  jتعداد موارد مورد مطالعه مشاهده شده در گروه  دهنده

ام استتت.  jتعداد موارد مطالعه قابل انتظار در گروه  دهندهنشتتان

 شودیم یدهستنج  3 یبا درجه آزاد یمربع کا آمارهآزمون با  ینا

 غالباً هک( یشترب یتسطح اهم یر)مقاد آزمون این کمتر مقادیر که

قابل قبول بودن مدل  دهندهنشان شودیدرصد در نظر گرفته م 5

 یف( تعر77آزمون به صتتتورت رابطه ) ینا آمارهاستتتت.  یینها

 .[Hosmer and Lemeshow, 2000] شودیم

𝐺𝐻𝐿
2 = ∑

(𝑂𝑗−𝐸𝑗)2

𝐸𝑗(1−
𝐸𝑗

𝑛𝑗
)

10
𝑗=1 ~𝜒2

𝑑𝑓=8  (77)  

دو گتتانتته بر  لوجیتتتدر متتدل  73 امنیبوسآزمون  همچنین

یم یفها( تعر β)  ضترایب  یتمام یصتار برابر  یهفرضت  یمبنا

جات از  یکداد حداقل  نشتتانکه بتوان  یشتتود که در صتتورت 

 صار رد خواهد شد.  یهفرض اندنابرابر  ضرایب

 

 وسیله انتخاب هایمدل. 4
 دستتتهقرار گرفت. در  توجه مورد مدل دستتتهمطالعه دو  ینا در

 ریبا استااده از اط عات تمام نمونه و با در نظر گرفتن متغ ،اول

 از عادت شاخصیبه عنوان  ،یکداشتتتن مجوز ساالنه طرح تراف

 یرهایدر مجموعه متغ ،یلهر روزه به محل کار/تحص یبه رانندگ

 یستتار از ستتوار یلهوستت ییرمؤثر در تغ یرهایمتغ مستتتقل مدل،

تقاضتتا  یریتمد هاییاستتتمواجهه با ستت یطدر شتترا یشتتخصتت

 عادت که افرادی وسیله تغییر برایدوم  دستهشد. در  ییشتناسا 

 عواملساخته شد و  جداگانه هایمدل ندارند/ دارند رانندگی به

. ردیدگ تعییندو گروه به صتتورت مجزا  ینرفتار ا ییرمؤثر بر تغ

 هایمدل ساخت برای Nlogit4 افزارنرم از که است ذکر شایان

 ود هر در وابستتته متغیر و استتت شتتده استتتااده دوگانه لوجیت

 نتخابا عبارتی به یا) شخصی سواری از وسیله تغییر مدل دسته

 فهرست 0 جدول .است( شخصی سواری از غیر اینقلیه وسیله

 به بعضتتی که ،مطالعه این نهایی هایمدل متغیرهای از کاملی

 نیاز بحس بر بعضی و شده استخراج پرسشنامه از مستقیم طور

 5 جدول .دهدمی نشان را ،اندشده ایجاد پرسشنامه اط عات از

 هایآزمون نتایج و ضتترایب معناداری ستتطح ها،مدل ضتترایب

 . دهدمی نشان را هامدل بررسی

 

 سیاستی متغیرهای 4-1

 اخذ ستتیاستتت دو استتت شتتده داده نشتتان 0 جدول در چنانچه

 گذاریقیمتو  شتتتهر (ENTF) مرکزی محدوده به ورودیه

 همه وسیله تغییر مدل یعنی ،مدل سه هر در (PARF) ینگپارک

 دهمحدو در تردد مجوز که افرادی وسیله تغییر مدل نمونه، افراد

 محتتل بتته راننتتدگی بتته عتتادت نتیجتته در و) ترافیتتک طرح

 ددتر مجوز که افرادی وستتیله تغییر مدل و دارند( تحصتتیل/کار

 مثبت ع مت با و معنادار ،ندارند ترافیک طرح محتدوده  در

اجرای هر یک از  صتتورت در که معنا این به. استت  شتده  ظاهر

این دو ستیاست تمایل افراد به تغییر وسیله بیشتر خواهد شد و  

ا هاثر عادت به رانندگی در واکنش متااوت نسبت به این سیاست

 . شودتایید نمی

 بنزین گذاریقیمت که دهدمی نشان هامدل نتایجهمچنین  

(FFF )   تنها در دو مدل معنادار شتناخته شتده و بر تغییر وسیله

 رد تااوتکستتتانی کته عادت به رانندگی ندارند تأثیری ندارد.  

 هاینشانه از یکی شده ستاخته  هایمدل در متغیر این معناداری

 صورت در زیرا. است رانندگی به عادت مسأله به توجه اهمیت

 ستتاخت و ستتازیمدل در رانندگی به عادت مقوله به توجهیبی

 هاته روزهای همه یا بعضتی  که کستانی  تمامی برای واحد مدل

 یا کار هدف با شتتهر مرکزی محدوده به صتتبح اوج ستتاعت در

 متغیر مورد در مدل نتیجه از کننتتد،می راننتتدگی تحصتتتیتل 

 سیاست این که شتد  خواهد برداشتت  چنین بنزین گذاریقیمت

از ستواری شخصی را   مطلوبیت استتااده  و استت  اثرگذار کام ً

های نتایج مدل که حالی در دهد؛برای همه رانندگان کاهش می

  کند.جداگانه این مسأله را تأیید نمی
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( TT)متغیر  همگانی نقل و حمل با ستتار زمان در کاهش 

معنادار  دارند رانندگی به عادت که افرادی مدل حتالی در  در

 این استتت. شتتناخته نشتتده استتت که در دو مدل دیگر معنادار 

 دهدمی نشتتان که استتت اهمیت حائز جهت این از نیز تااوت

 همگانی نقل و حمل از استااده مشو  ستیاستت   این اثرگذاری

 به عادت که افرادی وستتیله تغییر برای مطلوبیت ایجاد در عم ً

   .است ناچیز دارند رانندگی

 

 

 هامدل توصیفی متغیرهای. 4 جدول

 متغیرها مقادیر متغیر توصیف متغیر نام ردیف

7 ACCT فعلی دسترسی زمان %11 فعلی، دسترسی زمان مترو و اتوبوس ایستگاه به دسترسی زمان 

1 AGE (سال) سن  

9 CARA (3) خیر -(7) بله ترافیک طرح در تردد مجوز داشتن ساختگی متغیر 

0 CHOICE (3) خیر -(7) بله (وابسته متغیر) شخصی سواری از نقلیه وسیله تغییر 

5 CHOP (3) خیر -(7) بله کپزش نزد مسن افراد یا هابچه بردن  مسئولیت در سهمی داشتن ساختگی متغیر 

1 CPH (3) خیر -(7) بله خانواده در نقلیه یوسیله از استااده در مطلق اولوبت داشتن ساختگی متغیر 

7 CRES1 (3) خیر -(7) بله حصیلت/ کار محل تا رانندگی دلیل عنوان به شخصی خودروی محاسن ساختگی متغیر 

3 CRES3 (3) خیر -(7) بله تحصیل/ کار محل تا رانندگی دلیل عنوان به کارفرما امکانات ساختگی متغیر 

3 CRES4 (3) خیر -(7) بله تحصیل/ کار محل تا رانندگی دلیل عنوان به شخصی مسائل ساختگی متغیر 

73 DIS (کیلومتر -هوایی یفاصله)  کار محل و منزل فاصله  

77 EMPTY (سال) اشتغال سابقه کل  

71 ENTF 75333 یا ،73333 ،5333 (تومان) شهر مرکزی محدوده ورودیه قیمت 

79 FFF 333 یا 033 (تومان) بنزین لیتر هر قیمت 

70 FGP آزاد بنزین از استااده میزان 
 53 تا 15)  گهگاه -(1( )درصد 15 تا) ندرت به -(7) اص ً

 (5) همیشه-(0( )درصد 53 از بیش) مواقع اکثر-(9( )درصد

75 GEN مرد( 7) -زن( 3) جنسیت 

71 HHDL خانوار در گواهینامه دارای افراد تعداد  

71 HHO خانوار در شاغلین تعداد  

73 HTT دقیقه -منزل به بازگشت سار زمان مدت  

73 HWP (3) خیر -(7) بله منزل کار مسئولیت از سهمی داشتن ساختگی متغیر 

13 LC1 (3) خیر -(7) بله فرزند بدون شوهر و زن - ساختگی متغیر 

17 LC3 (3) خیر -(7) بله سال 71 تا 1 بین فرزند بزرگترین با شوهر و زن -ساختگی متغیر 

11 LC4 (3) خیر -(7) بله سال 73 باالی فرزند بزرگترین با شوهر و زن -ساختگی متغیر 

19 LC6 (3) خیر -(7) بله والد تک خانواده -ساختگی متغیر 

10 MAR (3) مجرد -(7) متأهل تأهل وضعیت 

15 NOC خانوار خودروهای تعداد  

11 NOM خانوار موتورسیکلت تعداد  

11 PARF 9333 یا ،1333 ،7133 ( تومان) روزانه پارک هزینه 

13 PAS (3) خیر -(7) بله کاری سار مسیر طول در فرزند یا همسر رساندن ساختگی متغیر 

13 PFF بنزین لیتر هر قیمت و روزانه پارک هزینه ترکیبی اثر  

93 PT همگانی سار زمان و روزانه پارک هزینه ترکیبی اثر  

97 TT 99 یا ،13 ،3 (درصد) مترو و اتوبوس با سار زمان کاهش 

91 WTT دقیقه -کار محل به منزل از سار زمان مدت  

99 YTEH تهران در سکونت هایسال  
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 هامدل نتایج مقایسه. 5 جدول

 
 یرنام متغ

 رانندگی به عادت فاقد افراد مدل رانندگی به عادت دارای افراد مدل نمونه یتمام یمدل رو

 p-value یبضر p-value یبضر p-value یبضر

 331/3 313/1 055/3 195/3 375/3 915/7 ثابت 

 متغیرهای
 سیاستی

ENTF 771/3 333/3 771/3 333/3 711/3 333/3 

PARF 373/3 333/3 313/3 373/3 035/3 333/3 

FFF 111/7 331/3 501/1 311/3   

TT 115/9 333/3   113/0 333/3 

ACCT     393/3- 333/3 

PT 555/7- 337/3   311/7- 337/3 

PFF 111/3- 311/3 339/7- 391/3   

 خصوصیات
 مرتبط با سفر

 و 
 از استفاده

 سواری

DIS 393/3 333/3 391/3 303/3 311/3 331/3 

WTT 373/3- 337/3     

HTT   333/3- 331/3 335/3- 313/3 

PAS 159/3 333/3 935/3 391/3 331/3 333/3 
CRES1 950/3- 331/3   013/3- 330/3 
CRES3   311/7- 330/3   
CRES4 191/7- 331/3 913/1- 333/3 331/7- 330/3 

CARA 773/7- 333/3     

FGP 013/3- 333/3 933/3- 333/3 013/3- 333/3 

 خصوصیات
 -اقتصادی
 فرد اجتماعی

 خانوار و

GEN 519/3 333/3   301/3 333/3 

AGE 313/3- 333/3 351/3- 333/3 313/3- 390/3 

MAR 513/3 337/3     

EMPTY 307/3 333/3   311/3 333/3 

YTEH   373/3 333/3   
L1   390/3- 333/3 311/3 337/3 
L3     013/3- 371/3 
L4 353/7 333/3   311/3 333/3 
L6 799/7 333/3     

NOC 911/3- 333/3 101/3- 333/3   

NOM 551/7 337/3     

HHDL 713/3- 331/3   073/3- 333/3 

HHO   193/3 333/3   

  و هامسئولیت
 در هااولویت

 خانوار

CPH   555/3- 331/3   

CHOP   533/3 331/3   

HWP   951/7- 333/3   

N 9011 7333 1050 

K 19 73 73 

)(0L 111/1933- 131/133- 339/7133- 

L(c) 510/7371- 099/137- 031/7713- 

)(L 311/7517- 715/505- 330/311- 
2 905/3 113/3 097/3 

𝜌𝐶

1
 713/3 133/3 709/3 

𝜌
𝑎𝑑𝑗

1
 995/3 739/3 013/3 

𝜌
𝐶𝑎𝑑𝑗

1
 711/3 711/3 711/3 

 0/39% 5/17% 1/13% درست درصد

 (333/3) 731/919 (33/3) 591/111 (333/3) 170/137 (معناداری سطح) درستنمایی نسبت آزمون

 (517/3) 700/1 (039/3) 975/3 (933/3) 917/3 (معناداری سطح) لمشو -هاسمر آزمون

 (333/3) 331/919 (333/3) 591/111 (333/3) 103/117 (معناداری سطح) امنییوس آزمون
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 کاهش زمان دستتترستتی به ایستتتگاه حمل و نقل همگانی  

 رانندگی به عادت که افرادی مدل در تنهتا ( ACCT متغیر)

که اجرای این ستتیاستتت  دهدمی نشتتان و شتتده معنادار ندارند

روه را صرفاً در این گ شخصی سواری از وستیله  تغییر مطلوبیت

 این ضریب منای ع مت که استت  ذکر شتایان . دهدافزایش می

 ظاهر مدل در دستتترستتی زمان نامطلوب ماهیت ستتبب به متغیر

 زمان واقع در ACCT متغیر داشتتت توجه باید و استتت شتتده

 ع مت و سناریوهاست استاس  بر افراد یافته کاهش دستترستی  

 .است انتظار مطابق آن منای

 هتتایستتتیتتاستتتت  ترکیبی اثرات PFF و PT متغیر دو

 و همگانی، با ستتتار زمان کاهش و پارکینگ گتذاری قیمتت 

 و ددهنمی نشان را بنزین گذاریقیمت و پارکینگ گذاریقیمت

 سه هر در متغیرها این ضرایب از مورد دو یا یک شتدن  معنادار

 کندمی تأییدنیز  تحقیق پیشتتینه چنانچه که دهدمی نشتتان مدل

 هایستتیاستتت از ایمجموعه گرفتن نظر در از انتظار مورد نتایج

 هاتستیاس  تک به تک اجرای نتایج از متااوت تقاضتا  مدیریت

 نشتتتان متغیر دو این عبارتی به. [Litman, 1999] استتتت

 یلهوستت تغییر مطلوبیت در هاستتیاستتت ترکیب اثر که دهندمی

 که این ضتتمن. کرد پوشتتیچشتتم آنها از نباید و استتت معنادار

 مطالعه این بح  مورد مدل ستته در معنادار متغیرهای تااوت

 گیرانند به عادت که افرادی جداگانه بررسی اهمیت بر تأییدی

 .است ندارند/دارند

 سواری از استفاده و سفر با مرتبط خصوصیات 4-2

 ستتتار فعلی خصتتتوصتتتیات با مرتبط متغیرهای مجموعه از

. دانشتتده شتتناخته معنادار متغیرها از تعدادی افراد تحصتتیل/کار

 هر در( DIS) تحصتتیل/کار محل تا منزل مستتافت معرف متغیر

 که دهدمی نشان و استت  شتده  ظاهر مثبت ع مت با مدل سته 

 بیتمطلو دارند تریطوالنی تحصیل/کار ستار  که کستانی  برای

 یشنهادیپ سیاستی هایبسته با مواجهه شترایط  در وستیله  تغییر

 هب عادت متغیر این اثرگذاری در و استتت بیشتتتر مطالعه این

 ارستتت زمان متغیرهای بین از. ندارد کنندهتعیین نقش رانندگی

 صبح سار زمان ترتیب به یعنی) خانه سار زمان و تحصتیل /کار

 مدل در تحصتتیل/کار ستتار زمان( HTT و WTT( )عصتتر و

 افرادی مدل در منزل به بازگشتتت ستتار زمان و نمونه کل روی

 رانندگی به عادت که افرادی و دارند رانندگی به عادت کته 

 ظاهر درصتتد 35 معناداری ستتطح در و منای ع مت با ندارند

 از یلهوستت تغییر مطلوبیت بیشتتتر ستتار زمان یعنی. استتت شتتده

 .کندمی کمتر افراد برای را شخصی سواری

 فعلی شرایط در خگوپاس فرد دهدمی نشان که PAS متغیر

 هب تحصیل/کار محل به یرمس در را فرزندش یا همسر خود سار

 درصد 35 معناداری سطح در مدل سه هر در رساندمی مقصدی

 متغیر این ع مت اول نظر در. است شتده  ظاهر مثبت ع مت با

 هک کرد تعبیر گونه این را آن توانمی چون ،استتت انتظار از دور

 تمایل دارند خانواده از همراهی خود کاری ستتار در که کستتانی

 به که یحال در ؛دارند شخصی سواری از وسیله تغییر به بیشتری

. رداشتب پرده دیگری شکل به متغیر این اثر از باید رسدمی نظر

 هایبستتته با مواجهه بدون) فعلی شتترایط در افراد که این از

 یشخص خودروی از استااده به تصتمیم ( پیشتنهادی  ستیاستتی  

 مستتتیر در و اندگرفته خود تحصتتتیل/کار ستتتار انجام برای

 ردک برداشت چنین توانمی رسانندمی نیز را خود فرزند/همستر 

 و است یفعل شرایط کردن سنگین و سبک نتیجه تصمیم این که

 ینا برای شخصی خودروی از استااده مطلوبیت شترایط  این در

 از ربیشت همچنین و) آن از استااده عدم از بیشتتر  خانواده از فرد

 در. استتت (خانواده اعضتتای ستتایر به خودرو تحویل مطلوبیت

 دیده مثبت متغیر این اثر وقتی مطالعه این پرستتش مورد شترایط 

 تواندمی سار در همراه داشتتن  که معناستت  این به که شتود می

 ودش شتخصی  ستواری  از استتااده  عدم مطلوبیت افزایش باع 

 هایهبست وجود) جدید شرایط که داشت توجه نکته این به باید

 فرد خانوادگی زندگی خصتتوصتتیات ستتایر کنار در (ستتیاستتتی

 یرتغی افراد برای را ستتتار هایگزینه مطلوبیت توازن تواندمی

 مدیریت هایستتیاستتت اجرای از قبل تا کستتی اگر مث ً دهد،

 به گیرانند امکان کمتری هزینه با مطالعه این پیشنهادی تقاضای

 به مقرون اشخانواده و او برای داشت را شتهر  مرکزی محدوده

 خود تحصیل/کار محل تا را خانوار خودروی وی که بود صرفه

 در اما کند، پیاده را فرزندش/همسر هم مستیر  طول در و بیاورد

 لنق و حمل یافتهبهبود شتترایط کنار در ایهزینه جدید شتترایط

 مورد در ختتانواده این تصتتتمیم در استتتت ممکن همگتتانی

 و دهد رخ اساسی تغییرات شتخصی  خودروی از کنندهاستتااده 

 افرمس به خانواده خودروی تحویل که کند فکر این به پاستخگو 

 عدم و فرد این وستتیله تغییر و( فرزند/همستتر) خانواده دیگر
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 باالتری مطلوبیت شتتهر مرکزی محدوده تا خودرو از استتتااده

 گونه این برای وستتیله تغییر خوب هایشتتیوه از یکی و دارد،

 ارقر فرزند/همسر اختیار در خودرو که باشتد  این تواندمی افراد

 از رده،ک طی آنها با را مشترک مسیر از بخشی پاسخگو و بگیرد

 ستتارش انجام برای وستتیله انواع ستتایر از و شتتود پیاده خودرو

 اب همراهی مزیت از شتترایط این در عبارتی به و کند استتتااده

 ملح هایشیوه سایر به بهتر دسترسی برای خانواده از عضتوی 

 مزیتی چنین از برخورداری استتت ممکن که ببرد بهره نقل و

 .باشد نداشته وجود نمونه افراد همه برای

 عمده به دالیل 0CRESو  7CRES ،9CRESمتغیرهای 

به ترتیب مختلف استتتااده از خودروی شتتخصی اشاره دارند و 

دهنتد کته دلیل اصتتتلی فرد برای انتخاب خودروی   نشتتتان می

یب ترتشتتخصتتی برای ستتار کار/تحصتتیل در شتترایط فعلی به  

محاستتن خودروی شتتخصتتی، امکانات کارفرما )نظیر پارکینگ  

رایگان در محل کار(، و مستتائل شخصی است. چنانچه مشاهده 

)دلیل عمده استتتااده از خودروی شتتخصی  7CRESشتتود می

محاستتن خودروی شتتخصتتی استتت( در مدل کل نمونه معنادار 

شتتتده در حتالی کته ظاهراً تأثیر معناداری بر مطلوبیت انتخاب   

سواری شخصی در دو مدل افرادی که عادت به رانندگی دارند/ 

)امکانات کارفرما به  9CRESندارند ندارد. معنادار شدن متغیر 

عنوان دلیل عمده استتتااده از ستتواری شخصی( در مدل افرادی 

دهد که کته عادت به رانندگی دارند با ع مت منای نشتتتان می 

کاری با خودروی کستتتانی که از امکانات کارفرما برای ستتتار 

ند عم ً تمایل کمتری به تغییر وستتیله از ا شتتخصتتی برخوردار

ای مطابق انتظار است چون ستواری شخصی دارند. چنین نتیجه 

ای فرآینتد اختذ مجوز تردد در محتدوده طرح ترافیتک به گونه    

استت که عم ً خیلی از افراد این مجوز را از مسیر کارفرما اخذ  

مجوز به عنوان امکانی از ستتوی کارفرما کنند و در واقع این می

مورد توجه استتت. معنادار شتتدن این متغیر با ع مت منای در  

دهد که برخورداری از امکانات کارفرما در راستای مدل نشان می

استتتااده از خودروی شتتخصتتی تمایل افراد به تغییر وستتیله از  

نکته سوال جدیدی را به دهد. این سواری شخصی را کاهش می

تواند موضتتتوعی برای مطالعات آینده کند که مین متبادر میذه

باشتتد و آن این که آیا در صتتورتی که امکانات کارفرما به جای 

 این که استتااده از خودروی شتخصتتی را تستتهیل کند در مسیر  

 در واندتمی نیز باشد هاشیوه سایر از ترراحت و بیشتتر  استتااده 

 عدم در معناداری اثر تقاضتتا مدیریت هایستتیاستتت اعمال کنار

 مانجا مطالعات از برخی. باشد داشته شتخصی  ستواری  انتخاب

 نقل و حمل از استتتااده برای مالی هایمشتتو  زمینه در گرفته

 به) کنندمی تأیید را هامشو  این اثرگذاری کلی طور به همگانی

 متغیر [(Dong, Ma and Broach, 2016] نمونه، عنوان

0CRES با درصد 33 معناداری ستطح  در مدل سته  هر در که 

 که شخصی مستائل  که دهدمی نشتان  ظاهر شتده  منای ع مت

 لمستتائ از متنوعی طیف تواندمی که هستتتند، مواجه آنها با افراد

 شخصی خودروی از استااده سمت به را آنها و شتود،  شتامل  را

 به عادت که افرادی گروه دو هر در کلی طور به دهدمی ستتو 

 یتمطلوب از ندارند رانندگی به عادت که کسانی و دارند رانندگی

 نآ تبع به و افراد این برای شتتخصتتی ستتواری از وستتیله تغییر

 شتتناخته معنادار. کاهدمی شتتخصتتی ستتواری از استتتااده کاهش

 هک کندمی یادآوری نقل و حمل ریزانبرنامه به متغیر این شتتدن

 هلوستتی انتخاب بر مؤثر عوامل تمامی شتتناخت که این عین در

 حاصتتل افراد هایانتخاب نیستتت، مقدور جامعه افراد تمامی

 و نقلی و حمل خدمات خصتتوصتتیات  از ایمجموعه ارزیابی

 هک داشت انتظار تواننمی و آنهاست خانوادگی و فردی شترایط 

 نقل و حمل خدمات خصتتتوصتتتیات در تغییر ایجاد با تنها

 اگرچه. شتتود تغییر دستتتخوش جامعه افراد همه هایانتخاب

 رد اثرگذار عوامل ستتایر از بهتر شتتناخت به رستتیدن با توانمی

 اتخدم در تنوع ایجاد با که بود امیدوار افراد هایگیریتصتتمیم

 شتترایط و خصتتوصتتیات با مردم، مختلف هایگروه ونقل حمل

 مندبهره ترمتناستتب خدمات از را گوناگون، خانوادگی و فردی

 مدیریت بهتر را شهرها نقل و حمل وضعیت همزمان و ساخت

 .کرد

 است شده شتناخته  معنادار نمونه کل مدل در که دیگری متغیر

 ترافیک طرح محدوده در تردد ستتاالنه مجوز بودن دارا متغیر

(CARA)  33 اطمینان سطح در متغیر این بودن معنادار. استت 

 محدوده در تردد مجوز داشتتتن اثرگذاری تأییدکننده درصتتد

 یشخص سواری از وستیله  تغییر به تمایل عدم بر شتهر  مرکزی

 هک افرادی گروه دو به جداگانه توجه اهمیت آن تبع به و استتت

 به روزه هر رانندگی امکان مجوز این نداشتن یا داشتن سبب به

 را است شتده  گرفته آنها از یا داده آنها به شتهر  مرکزی محدوده

 احتمال این که دهدمی نشتتان متغیر این معناداری. کندمی مطرح

 روز هر مجوز داشتتتن ستتبب به که افرادی رفتار که دارد وجود
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 به بنا و دارند، را خود تحصتتتیل/کار محل به رانندگی امکان

 به عادت افراد این عم ً استتتت مطرح عادت از که تعریای

 به عادت نتیجه در و امکان این که افرادی با دارند، رانندگی

 این .باشد متااوت ندارند را خود تحصتیل /کار محل به رانندگی

 آن نتایج و شتتده انجام تااوت همین بررستتی هدف با مطالعه

 .کندمی تأیید را تااوت وجود

 اب مرتبط متغیرهای مجموعه از اثرگذار متغیر آخرین نهایت در

 استااده سطح که است FGP متغیر ستواری  از استتااده  و ستار 

 معنادار ستتطح در متغیر این. دهدمی نشتتان را آزاد بنزین از فرد

 نشان و شتده  ظاهر منای ع مت با مدل سته  هر در درصتد  33

 بیشتتتری آزاد بنزین از معمول طور به که کستتانی که دهدمی

 مدیریت هایستتیاستتت با مواجهه شتترایط در کنندمی استتتااده

 از لهوستتی تغییر به کمتری تمایل مطالعه، این نظر مد تقاضتتای

 یاهزینه هایسیاست به افراد این واکنش. دارند شخصی سواری

 انتظار از دور همگانی نقل و حمل بهبود و شتتخصتتی ستتواری

 پرداخت نیز فعلی شتترایط در افراد این عمل در چون نیستتت

 انتخاب را شتتخصتتی خودروی از استتتااده برای بیشتتتر هزینه

 .اندکرده

 خانواده و فرد اجتماعی اقتصادی خصوصیات 4-3

 و نمونه کل مدل در که( GEN) جنستتیت متغیر مثبت ع مت

 شتتده شتتناخته معنادار ندارند رانندگی به عادت که افرادی مدل

 اب مواجهه شتترایط در وستتیله تغییر مطلوبیت که دهدمی نشتتان

 برای مطالعه این بح  مورد تقاضتتای مدیریت هایستتیاستتت

 ستتن ضتتریب بودن منای و معنادار .استتت زنان از بیشتتتر مردان

(AGE )تمایل سن افزایش با که دهدمی نشان مدل سته  هر در 

 عبارتی به یا شودمی کم شخصی سواری از وسیله تغییر به افراد

 صتتیلتح/کار محل به رانندگی مطلوبیت افزایش با ستتن افزایش

 ازیر نیستتت، انتظار از دور ارتباط این و دارد مستتتقیم رابطه

 فرادا مالی بنیه تقویت با هم همزمان معمول طور به سن افزایش

 ار ستتواری از استتتااده به تمایل بدنی توان تضتتعیف با هم و

 عوامل عمدتاً ستتن افزایش با که این ضتتمن. دهدمی افزایش

 زمان به آنها حستتاستتیت و شتتده بیشتتتر افراد زمان محدودکننده

 سایر از رتبینیپیش قابل شخصی سواری از استااده در که سار،

 شتتترایط این مجموع دلیل به. یابدمی افزایش هاستتتت،گزینه

 وضعیت. نیست انتظار از دور هامدل این در ستن  منای ع مت

 و معنادار نمونه کل روی مدل در حالی در( MAR) تتأهل 

 مورد معناداری سطح دیگر مدل دو در که است شده ظاهر مثبت

نشتتان  یرمتغ ین. ع مت مثبت ااستتت نکرده ارضتتا  را قبول

 یز سوارا یلهوس ییربه تغ یشتتری ب یلکه افراد متأهل تما دهدیم

 با افراد که شتتترایطی در رستتتدمی نظر بهدارند.  یشتتتخصتتت

 مواجه مطالعه این در شده مطرح تقاضای مدیریت هایستیاست 

 به شخصی سواری از استتااده  برای بیشتتری  هزینه و شتوند می

 نیبه پرداخت ا یکمتر یلافراد متأهل تما شتتودمی تحمیل آنها

 گیزند هایهزینه بودن باالتراضتتافه دارند که با توجه به  ینههز

 الگوی در )خصتتوصتتاً مجرد افراد با مقایستته در افراد این برای

 زندگی پدری منزل در مجرد افراد عمدتاً کته  ایرانی زنتدگی 

 ربمسکن و خوراک آنها  ینههز یرنظ هاییینههز یتمام و کنندمی

 کمتری زندگی هزینه کلی طور بهو  یستتتتعهده خودشتتتان ن

 ع مت باکه  EMPTY متغیر. نیستتتت انتظار از دور( دارند

 رانندگی به عادت که افرادی مدل و نمونه کل مدل در مثبت

سابقه اشتغال افراد  یشکه افزا دهدمی نشتان  شتده  ظاهر ندارند

دارد.  یشتخص  یاز ستوار  یلهوست  ییرتغ یتبا مطلوب یرابطه مثبت

 که افرادی مدل در( YTEHستتتکونت در تهران ) هایستتتال

 هک حالی در شده ظاهر مثبت ع مت با دارند رانندگی به عادت

 داده نشده است.   ی معنادار تشخ هامدل سایر در

از مجموعه متغیرهایی که به دوره زندگی افراد اشتتاره دارند 

 هایو نمایانگر ستتاختار خانواده پاستتخگویان هستتتند ترکیب  

از متغیرها در سته مدل معنادار شتتناخته شتتده است. به  متااوتی 

ای که صتترفاً شتتامل زن و عنوان مثال عضتتویت فرد در خانواده

د کسانی که عادت به رانندگی دارند در مور( 7Lشتوهر است ) 

در حالی که در مورد کسانی که  ،کندتر میتغییر وسیله را سخت

ند. کعادت به رانندگی ندارند مطلوبیت تغییر وسیله را بیشتر می

سال  71تا  1ای که بزرگترین فرزند آن بین عضویت در خانواده

مطلوبیت تغییر وستیله از سواری شخصی را برای   (9L) استت 

کند. عضتتتویت در افرادی که عادت به رانندگی ندارند کمتر می

( در مدل کل 0Lستتال ) 73ای با بزرگترین فرزند باالی ادهخانو

نمونته و متدل افرادی کته عتادت به رانندگی ندارند با ع مت     

دهد که این افراد در مثبت معنادار شتتناخته شتتده و نشتتان می  

 های مدیریت تقاضتتای مورد بح  تمایلمواجهه با ستتیاستتت 

 این سهیمقا. دارند شخصی ستواری  از وستیله  تغییر به بیشتتری 
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 ندارند رانندگی به عادت که افرادی مدل در 9L متغیر و متغیر

 ستایگونه به خانواده افراد سنی ترکیب وقتی که دهدمی نشتان 

 ستاادها مطلوبیت است مدرسه سنین در آنها فرزند بزرگترین که

 انوادهخ که است وقتی از بیشتر افراد برای شخصی خودروی از

 سر هب رسیده نستبی  استتق ل  به فرزند که زندگی از ایدوره در

 حضور که شتود می مشتاهده  نمونه کل مدل نتایج به بنا. بردمی

 وردم شرایط در را وسیله تغییر مطلوبیت والدی تک خانواده در

 دلیل به شتتتایتتد این و کنتد می بیشتتتتر پژوهش این بحت  

 از. باشد خانواده برای مالی هایمحدودیت نظیر هاییمحدودیت

 ستته در زندگی دوره معرف متغیرهای اثرگذار ترکیب تااوت

 که کرد برداشتتت چنین ناتومی مطالعه این بررستتی مورد مدل

 ایهانتخاب در تأثیرگذار عاملی عنوان به گیزند دوره به توجه

 به عادت که افرادی از اعم) پاستتتخگویان مختلف هایگروه

 ستتتاختار از تریروشتتتن تصتتتویر( ندارند یا دارند رانندگی

 .کندمی ارائه سارشان وسیله مورد در افراد گیریتصمیم

 نمونه کل هایمدل در( NOC) خانوار وستتیله تعداد متغیر

 منای ع مت با دارند رانندگی به عادت کته  افرادی متدل  و

 خودروی تعداد افزایش که دهدمی نشان و شده شناخته معنادار

 کاهش را شتتخصتتی ستتواری از وستتیله تغییر مطلوبیت خانوار

 نمونه کل مدل. نیست انتظار از دور چندان نتیجه این و دهدمی

 در موتورستتتیکلت تعداد افزایش و وجود که دهدمی نشتتتان

 واریس از وستیله  تغییر مطلوبیت بر تواندمی( NOM) خانواده

 تنداشتت چون استتت انتظار مطابق نتیجه این و بیازاید شتتخصتتی

 هایهزینه پرداخت عم ً جایگزین شتتیوه به آستتان دستتترستتی

 را اتقاض مدیریت هایسیاست اجرای واسطه به تحمیلی اضتافه 

 گواهینامه دارای افراد تعداد متغیر. کندمی معنتا بی افراد برای

 که افرادی و نمونه کل نهایی متدل  در( HHDL) راننتدگی 

 نشتتان و شتتده ظاهر منای ع مت با ندارند رانندگی به عادت

 تعداد که کنندمی زندگی هاییخانواده در که افرادی که دهدمی

 تمایل استتتت بیشتتتتر هاخانواده این در گواهینامه دارای افراد

 ارتیعب به یا دارند شتخصی  ستواری  از وستیله  تغییر به کمتری

 از ادهاستتتا و خود فعلی ستتار الگوی حاط به بیشتتتری تمایل

 نظر هب ساده چندان متغیر این اثر توضیح. دارند شخصی سواری

 عدادت رفتن باال که باشتتد این مستتأله این دلیل شتتاید رستتد،نمی

 معناستتت این به خانواده یک در رانندگی گواهینامه دارای افراد

 اخذ داوطلبان اولین رستتتدمی نظر به که مردان، بر ع وه که

 هم فرزندان و زنان باشتتتند، خانواده در رانندگی گواهینتامه 

 خانواری که رودمی انتظار و اندکرده گواهینامه اخذ به مبادرت

 هب باالتری درآمدی سطح در اجتماعی نظر از خصوصیات این با

 هاآن گواهینامه دارندگان که مشابه جمعیت با خانوارهای نستبت 

 شرایط بودن بهتر این تبع به و باشتند  داشتته  قرار هستتند  کمتر

 هایسیاست که هاییهزینه پرداخت با جدی مشتکل  اقتصتادی 

 ینا وجود با. باشند نداشته کرد خواهد تحمیل آنها به نظر مورد

 این منای ع مت دلیل مورد در تواننمی همچنان توضتتیحات

 نتظارا این اطمینان با تواننمی اگرچه دارد، نظر اطمینان با متغیر

 نآخری نهایت در .نباشد منای متغیر این ع مت که داشت هم را

 عدادت متغیر خانوار اجتماعی -اقتصادی متغیرهای دسته از متغیر

 که افرادی مدل در فقط که استتت( HHO) خانواده شتتاغ ن

 معنادار درصتتد 35 اطمینان ستتطح در دارند رانندگی به عادت

 هک دهدمی نشان که است آمده مثبت ع مت با و شده شتناخته 

 تمالاح آن تبع به و مطلوبیت بر خانوار شتتاغ ن تعداد افزایش

 با مواجهه شتترایط در شتتخصتتی  ستتواری از وستتیله تغییر

 هک کسانی مطالعه این نظر مورد تقاضای مدیریت هایستیاستت  

 رد متغیر این نبودن معنادار. افزایدمی دارند رانندگی به عادت

 انتخاب به خاص طور به وقتی که دهدمی نشتتان هامدل ستتایر

 هب نیز عامل این شتتود توجه دارند رانندگی به عادت که افرادی

 توجه عدم صورت در که شودمی شتناخته  اثرگذار عاملی عنوان

 گرفته نادیده عامل این اثرگذاری رانندگی به عادت مقوله به

 .شد خواهد

 خانواده در هااولویت و هامسئولیت 4-4

)به عنوان نمونه  پیشتتتین هایپژوهش به توجه با مطالعه این

[Simicevic, Milosavljevic, and Djoric, 2016 )]در 

که افراد در خانواده برعهده  هاییمستتئولیتمعنادار  اثربه  اشتتاره

که افراد در استتتااده از منابع خانواده  هاییاولویت کنار دردارند 

 رفتار ربعوامل  یناثر ا یبه بررس ،یسار انتخاب یلهبر وست  دارند

 مدیریت هایسیاست با مواجهه شرایط در افراد وستیله  انتخاب

 نشتتان نهایی هایمدل پرداخت نتایج. استتت پرداخته تقاضتتا

 و مستتتئولیتی متغیرهای مجموعه از که حالی در که دهدمی

 به عادت که افرادی و نمونه کل هایمدل در یک هیچ اولویتی

 سه مورد در مدل ،معنادار شتتناخته نشتتده است ندارند رانندگی

 ریشده است. متغ ظاهردارند  یکه عادت به رانندگ یافراد یینها
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 خانوار هنقلی وسیله ازدر استااده  مطلق یتداشتن اولو ساختگی

(CPH )خانواده  یفرد در استتتااده از خودرو دهدمی نشتتان که

که عادت به  یندارد در مدل افراد اعضتتتا یربته نظر ستتتا  یتاز ن

 این بیانگرشناخته شده و  معنادار یبا ع مت منا دارند یرانندگ

 یبا توجه به دستتترستت  افراد این ،که مطابق انتظار استتت نکته

از  لهیوس ییربه تغ یکمتر یلتما ی،شتتخصتت یمناستب به ستوار  

ردن ب یتدر مسئول یداشتن سهم یساختگ یردارند. متغ یستوار 

 که دهدمی نشان که( CHOP) پزشک نزد مستن  افراد یا هابچه

 خانواده از افرادی یا فرد مشتتارکت با را مستتئولیت این فرد

 این نشتتانگر و شتتده ظاهر مثبت ع مت با مدل در دارد برعهده

 برمم نیاز عم ً مسئولیت این انجام برای شریک داشتن که است

 و دهدمی کاهش را شخصی خودروی داشتتن  اختیار در به فرد

. باشد داشته مثبت اثرسار فرد  یلهوس ییربه تغ یلبر تما تواندمی

 ع مت با که( HWP) منزل کار مستتئولیت از ستتهمی داشتتتن

 یتمسئول ینکه ا دهدمی نشان استت  شتده  ظاهر مدل در منای

 یرابا س مشارکتیکه به صتتورت  یدر صتتورت یمحدودکننده حت

 تمایل یشافزا یبرا عاملی تواندیخانواده انجام شود م یاعضتا 

  .باشد یشخص یبه استااده از خودرو

 هامدل عتبارسنجیا 4-5

 شتتده داده نشتتان 5 جدول انتهایی بخش در همان گونه که

تا  113/3 ینهر ستتته مدل ب یبرا 𝜌2شتتتاخ   یرمقاد استتتت

𝜌𝑎𝑑𝑗 یبرا یرمقاد ینبه دستتتت آمده استتتت و ا 097/3
که بر  2

تا  739/3 ینمدل اصت ح شده است ب  یاستاس تعداد پارامترها 

برازش نسبت به سهم  یخوب شاخ  ینقرار دارد. همچن 013/3

𝜌𝑐بازار که با 
است که با  133/3تا  709/3 یننشتان داده شده ب  2

 این 0/3 تا 1/3 بین مقادیر که شودمی داده نشانکه  اینتوجه به 

 3/3 تا 1/3 مقادیر با مقایسه قابل و کامل برازش بیانگر شاخ 

 ,Habibian and Kermanshah] است خطی های مدل در

ادامه  در .دانست خوب را مطالعه این هایمدل توانیم [2015

 یبرآورد مدل برا یرنشان داده شده است که درصد درست مقاد

نستتبت  آزمون یجاستتت. نتادرصتتد  5/17از  یشهر ستته مدل ب

در سطح  هامدل که دهدیهر سه مدل نشان م یبرا درستتنمایی 

 هیجنت ین. همچنداز مدل سهم بازار بهتر هستن درصد 5 اطمینان

 5 اطمینان ستتطح در که دهدینشتتان م ولمشتت -هاستتمرآزمون 

 اننش یزن امنیبوسقابل قبول هستتند. آزمون   هامدل این درصتد 

 و شده رد صتار  فرضدرصتد   5 ینانکه در ستطح اطم  دهدمی

 .  است مناسب مدل

 پیشنهادات و گیرینتیجه .5
 ییرتغ در رانندگی به عادت نقش بررسی هدف با که مطالعه این

 لتحصی یا کار هدف با صبح اوج ساعات در که افرادی وستیله 

 شتتده انجام کنندمی رانندگی تهران شتتهر مرکزی محدوده به

 شهروندان از نار 511 شتامل  آماری نمونه از استتااده  با ،استت 

 هایستتیاستتت با مواجهه شتترایط در که دهدمی نشتتان تهرانی

 به ادتع که افرادی در افراد وسیله تغییر رفتار ،تقاضتا  مدیریت

. استتت متااوت ندارند را عادت این که افرادی و دارند رانندگی

 زا وستتیله تغییر کلی طور به که دهدمی نشتتان اولیه بررستتی

 زا کمتر دارند رانندگی به عادت که کسانی در شخصی ستواری 

 بارتیع به یا افتد،می اتاا  ندارند رانندگی به عادت که کستتانی

 به اآنه تشویق ،دارند رانندگی به عادت رانندگان که شرایطی در

 کاری تقاضتتا مدیریت هایستتیاستتت  اعمال با وستتیله تغییر

 . است ترمشکل

 برای جداگانه هایمدل ستتتاخت با مطالعه این همچنین

 دمقص به خود تحصیل/کار محل به روزانه ستار  در که کستانی 

 اب گاهی که کسانی و دارند رانندگی به عادت تهران شتهر  مرکز

 زا مواقع سایر در و) کنندمی رانندگی مقصد این به و هدف این

 عوامل که دهدمی نشان( کنندمی استااده ستار  هایشتیوه  ستایر 

 عبارت هب. است متااوت گروه دو این در وسیله تغییر بر اثرگذار

 تنها مدل، دو از یک هر در اثرگذار متغیر 73 حدود بین از دیگر

 به روهگ دو هر وستتیله تغییر مطلوبیت توابع در متغیرها از نیمی

 ایبر تنها دیگر نیم و است شتده  شتناخته  معنادار مشتترک  طور

 . است معنادار گروه دو از یکی

 مهمترین عنوان به که ستتتیاستتتتی متغیرهای مجموعه از

 رمتغی شامل هستتند،  مطرح مطالعه این بررستی  مورد متغیرهای

 پارکینگ، قیمت شتتهر، مرکزی محدوده ورودیه قیمت معرف

 کاهش و همگانی نقل و حمل با سار زمان کاهش بنزین، قیمت

 یرمتغ دو تنها همگانی، نقل و حمل ایستگاه به دستترستی   زمان

 هر در پارکینگ قیمت و شهر مرکزی محدوده به ورودیه قیمت

 نهات دیگر سیاستی متغیر سه و اندشتده  شتناخته  معنادار مدل دو

 اثرگذاری در تااوت این. اندشتتتده ظاهر مدل دو از یکی در
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 هترب درک به چون است اهمیت حائز بسیار ستیاستی  متغیرهای

 هایستتتیاستتتت مقابل در افراد واکنش کنندهتعیین عوامل از

 زانریبرنامه و مدیران از بسیاری توجه مورد که تقاضتا  مدیریت

 .  انجامدمی دارد قرار شهری نقل و حمل

 از استتتااده مشتتو  هایستتیاستتت مجموعه از مدل نتایج به بنا

 سواری از استااده بازدارنده هایسیاست و همگانی نقل و حمل

 افرادی سار وسیله تغییر بر بازدارنده هایسیاست تنها شتخصی 

 هک معناست این به این. گذاردمی اثر دارند رانندگی به عادت که

 افراد این همچنان یابد ارتقا  همگانی نقل و حمل خدمات اگر

 ورتیص در تنها و کنندنمی پیدا خدمات این از استااده به تمایلی

 اعمال شتتخصتتی خودروی از استتتااده برای هاییمحدودیت که

. کند یرتغی افراد این انتخابی وسیله که بود امیدوار توانمی شتود 

 ندارند رانندگی به عادت که افرادی برای که مدلی طرفی از

 مشو  هایسیاست که حالی در که دهدمی نشان شتده  ستاخته 

 شخصی سواری انتخاب عدم بر همگانی نقل و حمل از استااده

 هایستتیاستتت مجموعه از ،استتت مؤثر کام ً افراد این توستتط

 گذاریقیمت سیاست شتخصتی   خودروی از استتااده  بازدارنده

 هب. ندارد معناداری تأثیر گروه این وستتتیله انتخاب در بنزین

 که ینا به توجه با و نتیجه، این استتاس بر بتوان شتتاید عبارتی

 از بیشتتتر گیرندمی قرار گروه این در که شتتهروندانی درصتتد

( رانندگی به عادت دارای) اول گروه در که استتت شتتهروندانی

 فزایشا اندک بیش و کم تأثیر دلیل از بهتری درک به دارند، قرار

 یخودرو از استااده کاهش بر گذشته هایستال  در بنزین قیمت

 .رسید تهران شهر در شخصی

 به عادت دارای افراد جداگانه هایمدل نتایج مقایستتته با

 نمونه کل روی که مدلی با عادت این فاقد افراد و رانندگی

 سیاستی متغیرهای مجموعه از که شودمی مشاهده شده ستاخته 

 شهر، مرکزی محدوده ورودیه قیمت ستیاست  چهار بح  مورد

 نقل و حمل با سار زمان کاهش و بنزین قیمت پارکینگ، قیمت

 دونب که صورتی در عبارتی، به. اندشده شناخته معنادار همگانی

 ایهستتیاستتت اثر بررستتی به رانندگی به عادت مستتأله به توجه

 چهار این که رودمی انتظار ،شتتتود پرداخته تقاضتتتا مدیریت

 افزایش و شتتخصتتی خودروی از استتتااده کاهش بر ستتیاستتت

 که حالی در باشتتند، اثرگذار همگانی نقل و حمل از استتتااده

 همگانی نقل و حمل بهبود که دهندمی نشتتان جداگانه هایمدل

 هب عادت دارای افراد) مردم از گروهی وستتیله انتخاب بر تأثیری

 ستتیلهو انتخاب رفتار نیز بنزین قیمت افزایش و ندارد( رانندگی

 متأثر را( رانندگی به عتتادت فتتاقتتد افراد) دیگر بزرگ گروه

 اهمیت نمونه کل روی مدل نتایج استتاس بر همچنین. کندنمی

 نادیده همگانی نقل و حمل به دسترسی زمان کاهش ستیاستت  

 از بزرگی گروه مشو  ستیاست  این که حالی در شتود می گرفته

 لیلد به. است تحصتیلشان /کار محل به رانندگی عدم برای مردم

 هب رستتیدن برای که کندمی پیشتتنهاد مطالعه این هاتااوت همین

 نقل و حمل هایستتتیاستتتت اعمال آثار از تریدقیق ارزیابی

 رفتار بر اثرگذار عوامل و هدف هایگروه دقیق شتتتناستتتایی

 درسمی نظر به و گیرد قرار توجه مورد گروه هر وسیله انتخاب

 فاقد و رانندگی به عادت دارای گروه دو به رانندگان تقستتیم

 .دباش بندیدسته مناسب هایشیوه از یکی رانندگی به عادت

 پژوهش این در آمده دست به نتایج استاس  بر کلی، طور به

 که افرادی ستتار وستتیله در تغییر ایجاد برای که گات توانمی

 اعمال ،ندارند شتتخ  خودروی از روزه هر استتتااده به عادت

 نقل و حمل خدمات بهبود هدف با مدیریتی هایستتتیاستتتت

( دستتترستتی  زمان کاهش و ستتار زمان کاهش مانند) همگانی

 یشخص سواری از استااده بازدارنده هایسیاست مانند تواندمی

 ابلمق طرف در هاسیاست این که داشت توجه باید. باشتد  ماید

 بورع کیایت از افراد رضایت و دارند قرار بازدارنده هایسیاست

 اعمال که حتتالی در ،دهنتد می افزایش را شتتتهر در مرور و

 عمومی نارضتتایتی ایجاد با تنهایی به بازدارنده هایستتیاستتت 

  .بود خواهد همراه

 که دهدمی نشتتتان که هامدل نتایج بتته توجتته بتتا همچنین

 هستتتند همراه همگانی نقل و حمل بهبود با که هاییستتیاستتت

 از هوستتیل تغییر به را دارند رانندگی به عادت که افرادی تمایل

 یرتغی برای که گات توانمی دهد،نمی افزایش شخصی ستواری 

 مطالعات. شتتود اندیشتتیده دیگر تمهیدی باید افراد این وستتیله

 فتارر روند شدن شکسته به منجر که اتااقاتی که دهندمی نشتان 

 به مستتیر در تردد هایمحدودیت مانند شتتود،می افراد معمول

 Friedrichsmeier, Matthies] راهداری عملیتات  دلیتل 

and Klockner, 2013] افراد زندگی یا کار محل در تغییر یا 

[Thomas, Poortinga and Sautkina, 2016]، احتمال 

 را رستتا وستتیله تغییر و کرده بیشتتتر را افراد عادت تضتتعیف
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 مالاع ستتیاستتت  به توانمی ترتیب، این به .کنندمی ترمحتمل

 از یکی عنوان به شتتتهر مرکزی نقاط در رانندگی محدودیت

 ،دکر اشاره افراد عادت شکستن برای پیشتنهادی  هایستیاستت  

 ستتاالنه ایمجوزه اعطای با محدودیت این که این بر مشتتروط

 وزمج کستتب با که کستتانی دیگر، عبارت به. نرود بین از تردد

 این در رانندگی به مبادرت شهر مرکزی محدوده در تردد ساالنه

 محل به رانندگی به که هستتتتند کستتتانی ،کنندمی محدوده

 نینچ ستتار وستتیله تغییر احتمال و کنندمی عادت تحصتتیل/کار

 قلن و حمل وسایل سایر شرایط بهبود صتورت  در حتی افرادی

 هب افراد این رانندگی به عادت که صورتی در ؛استت  کم بستیار 

 ،شود شکسته محدوده این در روزه هر تردد مجوز نداشتن دلیل

 حتمالا کنند، استااده نیز نقلیه وسایل ستایر  از گاهی ناچار به و

 در تردد روزانه مجوز بتوانند که شتتترایطی در حتی که این

 تربیش نکنند استتااده  شتخصتی   خودروی از کنند، تهیه محدوده

 و مارسدن پژوهش نتیجه با راستتا هم پیشتنهاد  این. شتد  خواهد

 به وانتمی ستیاست  تغییر به که داردمی بیان که استت  دوچرتی

 جدید هاییفرصتتت ایجاد راستتتای در مثبت انقطاع یک عنوان

 Marsden] کرد توجه اثرگذارتر هاییستتیاستتت اعمال برای

and Docherty, 2013]. 

 مدیریتی هایستتیاستتت این از برخی اعمال در توجه قابل نکته

 این از برخی ایدوره اجرای که رستتدمی نظر به که استتت این

 ژوهشپ چنانچه. کند کاایت افراد وسیله تغییر برای هاستیاست 

 کارت ارائه موقت ستتیاستتت  دهدمی نشتتان کیتامورا و فوجی

 جادای عامل تواندمی بالقوه اتوبوس از استتتااده ماهه یک رایگان

 بارتیع به. باشد افراد انتخابی وستیله  و نگرش عادت، در تغییر

 یشتخص  ستواری  از غیر نقلیه وستایل  از استتااده  افزایش برای

 Fuji and] باشتتند دائمی ستتاختاری تغییرات که نیستتت الزم

Kitamura, 2003]. در که شتتودمی پیشتتنهاد ترتیب، این به 

 ارائه عدم نظیر ستتیاستتتی موقت اعمال اثر جداگانه هایپژوهش

 همشاب هاییمشو  و ترافیک طرح محدوده در تردد ساالنه مجوز

 نگپارکی تأمین یا همگانی نقل و حمل از استااده رایگان کارت

 وستتیله تغییر بر نیز شتتهر مرکزی محدوده مرزهای در رایگان

 .گیرد قرار ارزیابی مورد رانندگی به آنها عادت تغییر و افراد

 هومما گرفتن نظر در با که است کرده ت ش حاضتر  مطالعه

 را رستتا وستتیله تغییر در ماهوم این اثر وجود رانندگی به عادت

 عادت این شدت گرفتن نظر در با توانمی ادامه در. دهد نشتان 

 لیفع زندگی محل در سکونت زمان مدت قبیل از مسائلی نیز و

 ثرا از تریدقیق شتتناخت به افراد فعلی کار محل در اشتتتغال یا

 این ینهمچن. رسید افراد سار وسیله تغییر بر رانندگی به عادت

 شده انجام شتده  بیان رجحان اط عات از استتااده  با که مطالعه

 معموالً که این و ،اط عات نوع این هایمحدودیت با استتت 

 تنیس یکسان آنها شده آشکار رجحان با افراد شده بیان رجحان

 رد،ک اقدام محتاطانه باید مطالعات این نتایج از استتتااده برای و

 نآ توانمی نتایج قوت و صحت از اطمینان برای و است مواجه

 آشتتکار رجحان اط عات از استتتااده با  جدیدتر ایمطالعه با را

 به اهسیاست این از تعدادی که تهران شهر فعلی شرایط در شده

 نمونه از استااده با که این ضتمن . کرد مقایسته  اندآمده در اجرا

 گیرینتیجه در احتمالی خطاهای از توانمی جدیدتر اط عات

 نقلی و حمل رفتار تغییر واستتطه به که مقاله، این هایمدل از

 امروز تا پژوهش این اط عات گردآوری زمان از شتتهروندان

 .شد آگاه ،است آمده پیش

 هانوشتپی .6
1. Ordered Logit 

2. Experimental design 

3. Fractional Factorial 

 تهران شتتهر یمرکز محدوده در روزانه پارک متیق متوستتط. 0

 .است بوده تومان 7133 حدود اط عات یگردآور زمان در

 اط عات گردآوری زمان در ایستتهمیه بنزین لیتر هر قیمت. 5

 033 آزاد بنزین لیتر هر قیمت و تومان 733( 7933 اردبیهشت)

 .است بوده تومان

 اختس نحوه بیشتر جزئیات از اط ع کسب برای مندانع قه. 1

 به پرستتشتتنامه این برای آزمایش طرح انجام نحوه و ستتناریوها

 (.نمایند مراجعه [Shahangian, 2013] مرجع

7. Economic theory of random utility  

8. Market Share 

9. Hosmer-Lemeshow 

10. Omnibus 

 مراجع. 7
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