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چکیده
یکی از دالیل عدم توفیق در ایجاد تمایل به تغییر وسیله در رانندگان ،تبدیل شدن رانندگی به عادتی برای آنهاست .اهمیت این مسأله
وقتی روشن میشود که اعمال سیاستهای مدیریت تقاضای حمل ونقل با هدف کاهش استفاده از خودروی شخصی مد نظر باشد .این
مطالعه با در نظر گرفتن دو گروه از رانندگان؛ دستهای که هر روز برای رسیدن به محل کار خود رانندگی میکنند و دستهای که
بعضی از روزهای هفته با وسیله نقلیه شخصی به محل کار خود میروند و بقیه روزهای هفته از سایر وسایل استفاده میکنند؛ و با
استفاده از مدل لوجیت دوگانه ،نشان میدهد که در شرایط مواجهه با سیاستهای مدیریت تقاضا واکنش افرادی که عادت به استفاده
هرروزه از سواری شخصی دارند در مقایسه با کسانی که گاهی از وسایلی غیر از سواری شخصی استفاده میکنند متفاوت است .همچنین
این مطالعه بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد میکند که برای ایجاد تغییر در وسیله سفر انتخابی این دو گروه ،از سیاستهای
مختلف مدیریت تقاضا ،متناسب با تفاوتهای آنها ،استفاده شود .بر اساس نتایج این مطالعه کسانی که عادت به رانندگی دارند از
سیاستهای بهبود حمل و نقل همگانی تأثیر نمیپذیرند و تنها سیاستهای بازدارنده استفاده از خودروی شخصی در تغییر وسیله آنها
عاملی معنادار شناخته میشود .در حالی که در مورد کسانی که عادت به استفاده هرروزه از خودروی شخصی ندارند هر دو گروه
سیاستی معنادار هستند .پژوهش حاضر بر اساس نتایج ادبیات تحقیق که به اهمیت اثر شکسته شدن عادت رانندگی بر انتخاب سایر
وسایل اشاره کرده است ،پیشنهاد می کند که با حذف سیاست اعطای ساالنه مجوز طرح ترافیک امکان شکست عادت افرادی که هر
روزه رانندگی می کنند فراهم شود.

واژههای کلیدی :انتخاب وسیله ،عادت به رانندگی ،مدل لوجیت دوگانه ،مدیریت تقاضای حمل و نقل
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 .1مقدمه
استتااده روزافزون از خودروی شتخصی و به تبع آن راهبندان،
آلودگی هوا ،آلودگی صتتتوتی و حتی ایجتتاد محدودیت در

سیاستگذاران نمیشود [ Habibian and Kermanshah,
.]2015
برای کاهش فاصتتله میان پیشبینیهای ستتیاستتتگذاران و

دستترسی ،مسأله حمل و نقل شهری را با پیچیدگیهای فراوان

آنچه در واقع پس از اعمال ستیاستتهای مدیریت تقاضا اتاا

روبرو کرده استت .ستالها ایجاد زیرساختهای جدید حمل و

میافتد مطالعات زیادی به بررستتی تک تک و یا مجموعهای از

نقلی به عنوان راه حل مشکل محدودیت ظرفیت در راهها مورد

این ستیاستها پرداخته و ت ش کردهاند با شناسایی عواملی که

توجه قرار میگرفت .تجربه ستتالیان زیاد نشتتان داد که افزایش

اثرگذاری اجرای این ستتیاستتتها را بیشتتتر میکنند به نوعی

تستتهی ت مشتتکل عدم کاایت ظرفیت را به طور موقت حل

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

میکند و از طرفی خود عاملی در ایجاد تقاضتتای جدید برای

مطالعات بیشتتتر از نوع انتخاب وستتیله هستتتند و از مدلهای

جابهجایی است .برنامهریزان حمل و نقل با درک این محدودیت

انتخاب گستتستتته و به طور عمده لوجیت دوگانه ،چندگانه و

ت ش کردند تا از شتتیوههای متنوع دیگری برای کاهش کاربران

آشتیانهای برای مدلسازی واکنش افراد به سیاستهای مدیریت

شبکههای حمل و نقل استااده کنند .مجموعهای از این روشها
که تحت عنوان مدیریت تقاضای حمل و نقل شناخته میشوند،

تقاضتتا استتتااده میکنند (مانند [O'Fallon, Sullivan and
].)Hensher, 2004

با هدف کاهش تعداد ستارهای با ستواری شخصی به محدوده

گروهی از مطالعات به این نکته اشتتاره میکنند که استتتااده

مرکزی شتهر در ستاعت اوج صبح ،مورد استااده قرار گرفتهاند

همزمان از چند سیاست از مجموعه سیاستهای مدیریت تقاضا

] .[Litman, 2014در یک دستتهبندی کلی ستیاستها به دو

احتمال پذیرش این سیاستها و در نتیجه اثر مثبت مورد انتظار

دستته شامل سیاستهای بازدارنده استااده از خودروی شخصی

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

و ستیاستتهای مشتو استااده از حمل و نقل همگانی تقسیم

دست مطالعات نشان میدهند که سیاستهایی که با هدف ایجاد

میشتتوند .ستتیاستتتهایی مانند محدودیت تردد در محدوده

محدودیت برای استتااده از ستواری شتخصتی اعمال میشوند،

مرکزی شتتتهر ،متتدیریت پارکینگ ،قیمتگذاری بنزین ،اخذ

وقتی همزمان با ستتیاستتتهای بهبود حمل و نقل همگانی اجرا

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

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

خودروی شخصی به شمار میآیند .از سوی دیگر ،سیاستهایی

نقتل همگتانی منجر خواهنتتد شتتتد (مانند [Garling and

نظیر بهبود زمان سار با حمل و نقل همگانی (مث ً با اختصاص

] .)Schuitema, 2007مطالعه شتتتاهنگیان و همکاران با

خطوط ویژه به اتوبوس) یا بهبود زمان دسترسی به ایستگاههای

استتتااده از نمونه آماری مربوط به کستتانی که در ستتاعت اوج

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

صتتبح با هدف کار یا تحصتتیل به محدوده مرکزی شتتهر تهران

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

رانندگی میکنند و با در نظر گرفتن  5سیاست همزمان مدیریت

دارند.

تقاضا شامل سه سیاست بازدارنده استااده از خودروی شخصی

ستتیاستتتگذاران حمل و نقل ت ش میکنند تا با بکارگیری

(ستیاستهای قیمتگذاری محدوده مرکزی شهر ،قیمتگذاری

سیاستهایی از مجموعه سیاستهای مدیریت تقاضای حمل و

پارکینگ و قیمتگذاری بنزین) و دو سیاست مشو استااده از

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

حمل و نقل همگانی (ستیاستتهای بهبود زمان ستار با و زمان

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

دسترسی به حمل و نقل همگانی) به اهمیت استااده همزمان از

زیادی نشتان میدهند که تصمیماتی که افراد برای بهبود شرایط

دو گروه ستتیاستتت مشتتو و بازدارنده توجه کرده استتت .این

ستتتاتر ختود متیگتیترنتتد لزوم تاً منجر بتته تحقق پیشبینی

مطالعه زنان و مردان را جداگانه مورد بررستی قرار داده و نشان
داده استتت که ع وه بر متغیرهای ستتیاستتتی متغیرهای مرتبط با
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خصتوصتیات اقتصادی-اجتماعی فرد و خانوار و مسئولیتهای

استااده از خودروی شخصی اثر میگذارد [ Liu, Hong and

فرد در خانواده در عین اثرگذاری بر وستتتیله انتخابی زنان و

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

مردان در دو گروه یکستان نیستند .مدلهای به کار رفته در این

مکانیزمهای شتتناختی و ارتباط این مکانیزم ها و استتتااده/عدم

مطالعه از نوع مدل لوجیت آشتیانهای و لوجیت آشیانهای تعمیم

استااده از سواری شخصی نشان دادند که بین استااده از خودرو

یتتافتتتته هستتتتنتتد [Shahangian, Kermanshah and

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

] .Mokhtarian, 2012همچنین مطالعه حبیبیان و کرمانشتتاه

.]2017

که با استتتااده از مدلهای لوجیت به بررستتی اثر ستتیاستتتهای

مطالعات گوناگون به شتتیوههای مختلف ت ش کردهاند تا اثر

متدیریتی حمتل و نقل و ستتتایر متغیرهای حمل و نقلی و

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

اقتصتتادی-اجتماعی بر تغییر شتتیوه ستتار از وستتیله شتتخص تی

فوجی و کیتامورا با استتتااده از مدل لوجیت ترتیبی  7نشتتان

پرداخته است نشان میدهد که سیاستهای مدیریتی در انتخاب

میدهند که ارائه کارت رایگان یک ماهه اتوبوس به کستتانی که

شتتیوههای جایگزین تأثیرات متااوتی دارند [ Habibian and

از خودروی شتخصتی استااده میکنند (که این مطالعه این افراد

 .]Kermanshah, 2012حبیبیان و کرمانشتتاه در مطالعهای

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

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

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

نقلی در مدلهای تغییر شتتیوه ستتار نشتتان دادهاند که نقش

شتتخصتتی را به طور معناداری کاهش میدهد .همچنین نشتتان

متغیرهای غیر حمل و نقلی پررنگتر است [ Habibian and
.]Kermanshah, 2015
گروهی از مطالعات نشتتان میدهند که اخت ف بین آثار مورد

میدهند که با این روش نگرش افراد نستتبت به اتوبوس بهبود
یافته و این بهبود از نظر آماری نیز معنادار استتت [Fuji and
].Kitamura, 2003

انتظار از اجرای ستتیاستتتهای مدیریت تقاضتتا و آثار واقعی آن

مطالعه توگرستن نشان میدهد که ارائه کارت رایگان یک ماهه

میتواند ناشتی از عدم شتناخت درستت نیازها و خصتوصیات

استتتااده از حمل و نقل همگانی به استتتاادهکنندگان فعلی از

افراد باشتتتد (به عنوان نمونه [Choo and Mokhtarian,

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

] .)2008یکی از دالیل این فاصتتله را میتوان در این فرض

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

ضتتمنی که تمامی افراد جامعه نستتبت به مستتائل واکنشهای

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

یکستان دارند جستجو کرد [Loukopoulos, Jakobsson

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

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

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

تااوتهای بین آثار مورد انتظار و آثار واقعی اجرای سیاستهای

طول سته ماه گذشتته) محل کار یا محل زندگیشان تغییر کرده،

محدودکننده استتتااده از خودروی شتتخصتتی را در این نکته

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

میبینند که مسأله انتخاب سواری شخصی برای افراد به صورت

نشتتان میدهند ایجاد تغییر در رفتارهای عادتی در شتترایطی که

عادت در میآید .بر اساس نظریه روانشناسی عادت در شرایطی

افراد در زندگی با تغییرات اساسی (مانند تغییر محل سکونت یا

شتکل میگیرد که یک رفتار مکرراً در یک شرایط باثبات تکرار

محل کار) مواجه میشوند راحتتر اتاا میافتد ،سازگار است

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

[Thomas, Poortinga and Sautkina, 2016,
] .Walker, Thomas and Verplanken, 2015همچنین

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

نتیجته مطالعه واکر و همکاران بیان میکند خصتتتوصتتتیات

با استااده از پرسشنامهای حاوی اط عات نگرشی پاسخگویان و

اقتصتتادی -اجتماعی و نگرشتتی افراد ،در مقایستته با کیایت

به کار بردن روش معادالت ستتاختاری در آزمون فرضتتیههای

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

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

رانندگی دارند کم اثرتر اند .در این مطالعه از رگرسیون لجستیک

رفتارهای انتخاب وستیله روزانه صتاد است [Thogersen

غیرمستتتقیم بر پذیرش ستتیاستتتهای مدیریتی محدودکننده
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برای مدلستتازی استتتااده شتتده استتت [Walker, Thomas

این مطالعه ،ستتایر متغیرهای معمول به کار رفته در پژوهشهای

].and Verplanken, 2015

پیشتتین در حوزه انتخاب وستتیله نیز استتتااده شتتده و متغیرهای

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

اثرگذار گزارش شدهاند.

ستواری شتخصی به سایر انواع وسایل ،عادت افراد به رانندگی
استت ،مطالعه حاضتر با هدف بررسی اثر عادت به رانندگی در
تغییر وسیله از سواری شخصی انجام شده است .از طرفی چون
تعدادی از مطالعات به اهمیت اجرای همزمان ستتیاستتتهای
مدیریت تقاضتا برای رسیدن به نتیجه مطلوبتر و کاهش بیشتر
استتتااده از خودروی شتتخصتتی اشتتاره کردهاند ،این مطالعه اثر
عادت به رانندگی را بر رفتار انتخاب وستتیله افراد در شتترایط

با این مقدمه ،بخش دوم به ارائه توضتتیحاتی درباره نمونه
مورد مطالعه میپردازد .در بخش سوم مدلهای انتخاب گسسته،
نحوه پرداخت آنها و آزمونهای برازندگی مدل به اختصتتتار
معرفی میشتتود .در بخش چهارم نتایج پرداخت مدلها مورد
بحت

و بررستتتی قرار میگیرد و در نهایت بخش پنجم به

نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات اختصاص دارد.

مواجهه با بستتههای ستیاستی مدیریت تقاضا بررسی میکند .تا
جایی که پژوهشتگر مشتاهده کرده استت مطالعه مشابهی که به

 .2نمونه آماری

بررستتی ماهوم عادت به رانندگی در تغییر وستتیله از ستتواری

نمونه اط عات مورد استتتااده در این مطالعه که در ستتال 7933

شتخصتی در شرایط مواجهه افراد با مجموعهای از سیاستهای

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

مدیریت حمل و نقل پرداخته باشتد انجام نشده و مطالعات تنها

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

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

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

حاضتتر متناظر با داشتتتن مجوز تردد در محدوده طرح ترافیک

هدف کار یا تحصتیل رانندگی میکردهاند ،تشتکیل شتده است.

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

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

دارند هر روزه امکان استتااده از خودروی شتخصی خود برای

از این افراد خواستتته شتتده که وستتیلههای انتخابی خود را در

رستیدن به محل کار/تحصیلشان در محدوده مرکزی شهر تهران

شترایط مواجهه با مجموعهای از ستیاستهای مدیریت حمل و

را دارند و در مقابل عدهای از رانندگان هستتند که بسته به رقم

نقل ،شتامل سته سیاست بازدارنده استااده از خودروی شخصی

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

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

رانندگی به محدوده مرکزی شتتهر تهران هستتتند و طبیعتاً در

دو ستیاست مشو استااده از حمل و نقل همگانی (بهبود زمان

روزهایی که جواز ورود به محدوده را ندارند ناگزیر از استتتااده

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

از سایر شیوههای حمل و نقل هستند .بر این اساس ،این مطالعه

همگانی) ،مشتخ

کنند .گردآوری اط عات به شتیوه مصاحبه

ت ش میکند که عوامل اثرگذار بر تصتتمیم به تغییر وستتیله از

حضتتوری صتتورت گرفته و پرستتشتتتگران آموزشدیده در

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

مصتتتاحبهای در حدود  75دقیقه در محل کار یا تحصتتتیل

یک متغیر مستقل مدل توجه شده با شرایطی که عادت رانندگی

پاستتخگویان ع وه بر گردآوری اط عات اقتصتتادی -اجتماعی

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

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

مدلهای جداگانه برای دو گروه ،افرادی که عادت به رانندگی

پرسیدهاند.

دارند و افرادی که عادت به رانندگی ندارند اما گاهی رانندگی
میکنند ،میشتتود ،مقایستته کند .به طور خاص تمرکز مطالعه بر
بررستتی اثرگذاری متغیرهای مرتبط با ستتیاستتتهای مدیریتی
تقاضتتاستتت و ت ش میکند که نشتتان دهد افرادی که عادت به

نمونهای از سناریوها در جدول  7آمده است .طراحی سناریوها
با استااده از طراحی آزمایش  1به روش طرح عاملی کسری  9و
با نرمافزار  SAS 9.1انجام شده است .از مجموعه  733حالت

رانندگی دارند و افرادی که عادت به رانندگی ندارند در مواجهه

ممکن که از ترکیب سطوح سیاستها ( 9سطح برای قیمت

با این ستیاستها متااوت عمل میکنند .البته در مدلهای نهایی

ورودیه محدوده مرکزی شهر 9 ،سطح برای قیمت پارکینگ1 ،
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بررسی اثر عادت به رانندگی بر تغییر وسیله در پاسخ به سیاستهای.....
جدول  .1نمونه سناریوهای پرسش شده
شماره سناریو:
کد 2
عوامل تعریف کننده سناریوها

الف

ب

پ

ت

ث

ج

 -7ورودیه محدوده مرکزی شهر

 73333تومان

 75333تومان

 5333تومان

 75333تومان

 73333تومان

 5333تومان

 1333تومان

قیمت موجود

 1333تومان

 9333تومان

قیمت موجود

 9333تومان

 -9زمان دسترسی به ایستگاه اتوبوس و مترو

زمان فعلی

زمان فعلی

زمان فعلی

 %99کاهش

 %99کاهش

 %99کاهش

 -0زمان سار با اتوبوس و مترو

 %13کاهش

 %13کاهش

زمان فعلی

زمان فعلی

 %99کاهش

 %99کاهش

 033تومان

 333تومان

 033تومان

 033تومان

 333تومان

 333تومان

 -1هزینه پارک روزانه

0

 -5قیمت هر لیتر بنزین

5

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

جدول  .2خصوصیات جمعیتی نمونه مورد مطالعه

همگانی ،و  1سطح برای زمان دسترسی به حمل و نقل همگانی)
ایجاد میشود ،تعداد سناریوهای مورد آزمون قرار گرفته 91
سناریو است که در  1کد پرسشنامه  1سناریویی از گروههای

متغیر

سطح

جنسیت

فراوانی
مطلق

فراوانی
نسبی
(درصد )

زن

731

99/9

مرد

935

11/1

وضعیت

مجرد

193

07/1

تأهل

متأهل

993

53/3

 93سال و کمتر

113

01/1

 97تا  53سال

113

05/7

 57سال و بیشتر

01

3/7

بدون پاسخ

7

3/1

شغل آزاد

10

71/3

کارمند پارهوقت

970

50/0

کارمند تماموقت

91

5/5

دانشجو

751

11/1

کمتر از دیپلم

70

1/0

دیپلم

30

70/1

فو دیپلم

01

3/1

لیسانس

113

03/0

فو لیسانس

11

79/1

دکترا (پزشک)

15

79

بدون پاسخ

1

3/0

شخصی

511

33/7

دولتی

5

3/3

بودهاند و در ستتایر روزها از وستتایل نقلیهای غیر از خودروی

مجوز طرح

دارای مجوز

713

13/7

شتخصی استااده کردهاند .جدول  1خصوصیات جمعیتی نمونه

ترافیک

بدون مجوز

033

13/3

مورد مطالعه و جدول  9خ صتته آمار توصتتیای خصتتوصتتیات

محل خانه

داخل محدوده مرکزی

719

17/9

خارج از محدوده مرکزی

050

13/1

مختلف پرسیده شده است  .1مصاحبه شونده به  1سوال به
صورت "اگر برای انجام سار از منزل به محل کار/تحصیل در
ساعت بین  1تا  73صبح تمام تغییرات سناریو با هم اتاا بیاتد
شما از چه وسیلهای برای انجام سار کار/تحصیل خود استااده
خواهید کرد؟" پاسخ داده است .شایان یاد است که پیش از شروع

گروه سنی

به پرسش در مورد سناریوها به مصاحبهشوندگان توضیح داده
شده است که در صورت تحقق سناریوها ورود به محدوده
مرکزی شهر تنها با خرید مجوز روزانه ورود به محدوده

گروه شغلی

امکانپذیر خواهد بود.
نمونه نهایی شتامل  511پاسخگو است که از این بین  713نار
دارای مجوز تردد در طرح ترافیک بودهاند .این افراد کستتانی
هستتند که هر روز از خودروی شتخصی خود برای سار به کار

میزان
تحصی ت

استتتااده میکنند و چنانچه پیشتتتر بیان شتتد در این پژوهش این
افراد به عنوان کستتانی که عادت به رانندگی دارند در نظر گرفته
شدهاند .سایر افراد نمونه بسته به رقم آخر پ ک خودروی خود
در روزهای زوج یا فرد مجاز به تردد در محدوده مرکزی شتتهر

پاسخگویان را نشان میدهد.
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نوع پ ک

ریحانه سادات شاهنگیان

ناشتی از ویژگیهای فرد و گزینه است صورت میگیرد ،به این

جدول  .3آمار توصیفی خصوصیات پاسخگویان
متغیر
سن پاسخگویان
(سال)
مدت زمان سکونت
در تهران (سال)
بعد خانوار
تعداد افراد دارای
گواهینامه در خانوار
تعداد خودروهای
خانوار
تعداد موتور در
خانوار
فاصله خانه تا محل
کار (کیلومتر)
زمان سار کار
(دقیقه)
زمان سار خانه
(دقیقه)

معنا که گزینه با مطلوبیت بیشتر انتخاب میشود .در این مدلها

میانگین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

90/3

73/09

73

13

11/3

71/01

3/1

15/3

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

9/03

7/71

7

73

مدلها نتیجه این فرض استتتت که مطلوبیتی که فرد برای هر

1/53

7/33

7

1

7/51

3/11

7

0

3/39

3/71

3

1

3/73

3/31

3/01

11/13

91/9

71/3

9

713

01/3

15/03

5

733

مطلوبیت گزینه به صتتتورت تابعی از ویژگی های آن گزینه،
مشتخصتات فرد تصتمیمگیرنده و شرایط محیطی در نظر گرفته

گزینه در نظر میگیرد مقداری قطعی نیستتتت بلکه یک متغیر
تصادفی است .در صورتی که مطلوبیت گزینه  iبا  Uiنشان داده
شود ،احتمال انتخاب گزینه  iاز رابطه ( )7به دست میآید.
()7

) 𝑗𝑈 ≥ 𝑖𝑈(𝑏𝑜𝑟𝑃 = )𝑖(𝑃

معادل قطعی رابطه فو مقایستته ستتاده بین گزینههای موجود و
انتخاب گزینهای استتت که بیشتتترین مطلوبیت را دارد .اما با
فرض تصادفی بودن مطلوبیت Ui ،برای هر فرد دارای دو بخش
معین و تصتتادفی استتت و در حالت کلی برای فرد  nبا رابطهی
( )1نشان داده میشود.

U in  Vin   in

()1
در نمونه آماری ،در حدود  10درصتتتد از موارد مواجهه با

که در آن:

ستتناریوها ،پاستتخگویان اع م کردهاند که در صتتورت وجود

 : U inمطلوبیت انتخاب گزینه  iتوسط فرد ،n

وستتیله نقلیه شتتخصتتی استتتااده خواهند کرد؛ این رقم در بین

 : Vinقستمت قابل اندازهگیری مطلوبیت انتخاب گزینه  iتوسط

کستانی که عادت به استااده از خودروی شخصی دارند ،حدود

فرد  nو

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

 :  inقستتمت غیر قابل مشتتاهده (خطای تصتتادفی) مطلوبیت

که این دو گروه در انتخاب وستتتیله در شتتترایط مواجهه با

انتخاب گزینه  iتوستتط فرد  nمدل استتت [Ben-Akiva,

بستتههای پیشتنهادی ستیاستتهای مدیریت تقاضا ،همچنان از

هم استتااده میکنند  71درصتد است .این تااوت نشان میدهد
ستتیاستتتهای محدودکننده استتتااده از خودرو و ستتیاستتتهای
بهبود حمل و نقل همگانی ،متااوت تصمیم میگیرند.

].1973
در چنین رابطه ای بخش معین تابع مطلوبیت ( )Vinتابعی از
ویژگیهای فردی ،و اقتصتتادی -اجتماعی فرد تصتتمیمگیرنده و

 .3مدلهای انتخاب گسسته
در این پژوهش شتترایط انتخاب بین تغییر وستتیله و عدم تغییر
وستیله از ستواری شتخصتی با استااده از مدل انتخاب گسسته
مدل شتده است .مبنای شکلگیری بسیاری از مدلهای انتخاب
گسسته نظریه اقتصادی مطلوبیت تصادفی 1است .در این مدلها
فرض شده است که انتخاب فرد بر اساس مطلوبیت گزینهها که

نیز ویژگیهای گزینه موجود است.
در شرایطی که انتخاب از بین تنها دو گزینه صورت گیرد ،مدل
مورد استتااده مدل دوگانه استت .در این مدلها گزینه  7توسط
فرد  nدر صورتی انتخاب میشود که مطلوبیت آن برای این فرد
از مطلوبیت گزینه  1بیشتر باشد.
()9

U1n  U2n

 751فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره اول/پائیز ( /7931پیاپی)93:

بررسی اثر عادت به رانندگی بر تغییر وسیله در پاسخ به سیاستهای.....
به این ترتیب ،احتمال انتخاب گزینه  7توسط فرد ) Prn (1) (n
از رابطه ( )0به دست میآید.

) Prn (1)  Prn (U 1n  U 2 n
)  Prn (V1n   1n  V2 n   2 n
)  Prn ( 2 n   1n  V1n  V2 n
)  Prn (  V1n  V2n

()0

بستتتتته به تابع چگالی احتمالی که برای
میشود ،نوع مدل انتخاب گسسته مشخ

 in

در نظر گرفته

میشود .در شرایطی

که بخش غیرقابل مشتتتاهده (  )  inدارای توزیع نرمال فرض
شتود ،تااضل آن (  ) نیز دارای توزیع نرمال خواهد بود و تابع
توزیع تجمعی نرمال مدل پروبیت را به دستتتت میدهد .اگر

لگاریتم * Lکه با  Lنشان میدهند ،استااده میشود .برای بیشینه
کردن  Lباید مشتقات جزیی آن را نسبت به هر یک از ضرایب
تابع مطلوبیت برابر صتار قرار داد .به این ترتیب مقادیر ضرایب
( βها) از حل دستگاه معادالت بدست میآید.
مقدار  Lدر حالتی که توابع مطلوبیت فاقد متغیرهای تبیینی
باشتند (تمام ضترایب  βصتار باشد) ،به صورت ( L)3نمایش
داده میشتتتود .در این حالت احتمال انتخاب همهی گزینهها
یکستتتان استتتت و بتا توجته بته این تعریف لگتتاریتم تابع
درستتتنمایی( ،L)3یک عدد بزرگ منای استتت .مقدار تابع  Lرا
به ازای ضتترایب پرداخت شتتده با ) L(βنشتتان میدهند که
)  L(0)  L(برقرار استتتت .در صتتتورتی که در توابع
مطلوبیت تنها ضتریب ثابت وجود داشته باشد ،احتمال انتخاب
گزینهها برابر فراوانی نستتبی آنها نتیجه میشتتود که به آن مدل

بخش غیرقابل مشتتاهده (  )  inدارای توزیع گامبل فرض شتتود،

«ستتهم بازار  »3اط

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

میشود و در گستره )  L(0)  L(c)  L(قرار میگیرد.

مدل لوجیت دوگانه را به دست میدهد.

برای ستنجش برازندگی مدل ،مشابه مدلهای روندگرای خطی

در مدل لوجیت دوگانه احتمال انتخاب گزینه  iدر مقایستته با

که دارای شاخ

گزینه  jتوسط فرد  nاز رابطه ( )5محاسبه میشود.
𝑛𝑖𝑈 𝑒

()5

𝑈
𝑛𝑗 𝑒𝑒 𝑈𝑖𝑛 +

میگردد .این مقدار با ) L(cنشتتان داده

 R2هستند ،از شاخ

= )𝑖( 𝑛𝑃
()3

هستتتند برای پرداخت آنها از روش تخمین بیشتتینه درستتتنمایی

) L( 
)L(0
) L( 
c2  1 
) L (c

2  1

()1

با توجه به این که مدلهای لوجیت از نوع انتخاب گستتستتته

  2استااده میشود:

1

از آنجا که نوعاً با افزایش تعداد متغیرها 𝜌 ،بهبود مییابد،

استتااده میشتود .رابطه ( )1نحوه محاسبه تابع درستنمایی را بر

شتتاخ

مبنای احتمال انتخاب هر گزینه توسط هر فرد نشان میدهد.

حذف شده و با 𝑗𝑑𝑎𝜌 نشان داده میشود ،پیشنهاد شده است.

()1

y jq

N

L*   Pjq

1

q 1 jCq

()3

که در آن  Nتعداد مشاهدات در نمونهی مورد نظر Pjq ،احتمال
انتخاب گزینه  jتوستتط فرد  ،qدر شتترایطی که  jعضتتوی از
مجموعه گزینههای موجود برای فرد  qباشد و
اگر گزینهی  jتوسط فرد  qانتخاب شود

L(  )  df
 1
)L(0

2
 adj

تعیین اهمیت آماری هر متغیر تبیینی مدل ،مشتتتابه روش
متداول در مدلهای روندگرا از طریق آماره  tصتتورت میگیرد.
جهت ارزیابی اثر مجموعهای از متغیرها از آزمون مربع کای

7

1

y jq 
در غیر این صورت

برازندگی تصتتحیح شتتده که در آن اثر تعداد متغیرها

3

استت .معموالً ،برای ستادگی محاستبات ریاضی در تحلیلها از

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره اول/پائیز ( /7931پیاپی751 )93:

(  )χاستتتااده میشتتود .مقدار مربع کای برای دو مدل که یکی
کاملتر بوده و دارای متغیرهای تبیینی بیشتتتری استتت ( ،)Fدر
مقایستته با مدلی که دارای زیرمجموعهای از متغیرهای مدل اول
استتت ( )Rاز آزمون نستتبت درستتتنمایی مطابق رابطه ( )73به
دست میآید.

ریحانه سادات شاهنگیان

 2L( R)  L( F ) ~  df2

شایان ذکر است که از نرمافزار  Nlogit4برای ساخت مدلهای

که در آن  Lمقدار لگاریتم درستتتنمایی مدل و  dfدرجه آزادی

لوجیت دوگانه استتتااده شتتده استتت و متغیر وابستتته در هر دو

معادل تااوت تعداد متغیرهای توصتتیای دو مدل استتت .در این

دسته مدل تغییر وسیله از سواری شخصی (یا به عبارتی انتخاب

برای مقایستته مدل نهایی با مدل ستتهم

وسیله نقلیهای غیر از سواری شخصی) است .جدول  0فهرست

()73

پژوهش از این شتتاخ

کاملی از متغیرهای مدلهای نهایی این مطالعه ،که بعضتتی به

بازار استااده شده است.
در مورد مدل لوجیت دوگانه آزمون بدی برازش که برای

طور مستقیم از پرسشنامه استخراج شده و بعضی بر حسب نیاز

بررسی میزان انطبا مقادیر برآورد مدل و مقادیر مشاهده به کار

از اط عات پرسشنامه ایجاد شدهاند ،را نشان میدهد .جدول 5

است .در این آزمون بر اساس

ضتترایب مدلها ،ستتطح معناداری ضتترایب و نتایج آزمونهای

میرود آزمون هاستمر -لمشو

3

احتمال انتخاب هر یک از گزینههای مدل شتتده ،مشتتاهدات به

بررسی مدلها را نشان میدهد.

 73گروه تقستتتیم میشتتتونتد .در هر یتک از گروههاnj ،j ،
نشتتاندهنده مجموع تعداد مشتتاهدات در گروه  jام Oj ،نشتتان
دهنده تعداد موارد مورد مطالعه مشاهده شده در گروه  jام و Ej

 1-4متغیرهای سیاستی

نشتتاندهنده تعداد موارد مطالعه قابل انتظار در گروه  jام استتت.

چنانچه در جدول  0نشتتان داده شتتده استتت دو ستتیاستتت اخذ

این آزمون با آماره مربع کای با درجه آزادی  3ستنجیده میشود

ورودیه به محدوده مرکزی ( )ENTFشتتتهر و قیمتگذاری

که مقادیر کمتر این آزمون (مقادیر سطح اهمیت بیشتر) که غالباً

پارکینگ ( )PARFدر هر سه مدل ،یعنی مدل تغییر وسیله همه

 5درصد در نظر گرفته میشود نشاندهنده قابل قبول بودن مدل

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

نهایی استتتت .آماره این آزمون به صتتتورت رابطه ( )77تعریف

طرح ترافیتتک (و در نتیجتته عتتادت بتته راننتتدگی بتته محتتل

میشود [.]Hosmer and Lemeshow, 2000

کار/تحصتتیل) دارند و مدل تغییر وستتیله افرادی که مجوز تردد

()77

~𝜒 2 𝑑𝑓=8

(𝑂𝑗 −𝐸𝑗 )2

)

𝑗𝐸
𝑗𝑛

𝐸𝑗 (1−

2
𝐿𝐻𝐺
= ∑10
𝑗=1

همچنین آزمون امنیبوس  73در متتدل لوجیتتت دو گتتانتته بر

در محتدوده طرح ترافیک ندارند ،معنادار و با ع مت مثبت
ظاهر شتده استت .به این معنا که در صتتورت اجرای هر یک از
این دو ستیاست تمایل افراد به تغییر وسیله بیشتر خواهد شد و

مبنای فرضتیه صتار برابری تمامی ضترایب ( βها) تعریف می

اثر عادت به رانندگی در واکنش متااوت نسبت به این سیاستها

شتتود که در صتتورتی که بتوان نشتتان داد حداقل یک جات از

تایید نمیشود.

ضرایب نابرابر اند فرضیه صار رد خواهد شد.

همچنین نتایج مدلها نشان میدهد که قیمتگذاری بنزین
( )FFFتنها در دو مدل معنادار شتناخته شتده و بر تغییر وسیله

 .4مدلهای انتخاب وسیله
در این مطالعه دو دستتته مدل مورد توجه قرار گرفت .در دستتته
اول ،با استااده از اط عات تمام نمونه و با در نظر گرفتن متغیر
داشتتتن مجوز ساالنه طرح ترافیک ،به عنوان شاخصی از عادت
به رانندگی هر روزه به محل کار/تحصیل ،در مجموعه متغیرهای
مستتتقل مدل ،متغیرهای مؤثر در تغییر وس تیله ستتار از ستتواری
شتتخصتی در شتترایط مواجهه با ستیاستتتهای مدیریت تقاضتتا
شتناسایی شد .در دسته دوم برای تغییر وسیله افرادی که عادت
به رانندگی دارند /ندارند مدلهای جداگانه ساخته شد و عوامل
مؤثر بر تغییر رفتار این دو گروه به صتتورت مجزا تعیین گردید.

کستتتانی کته عادت به رانندگی ندارند تأثیری ندارد .تااوت در
معناداری این متغیر در مدلهای ستاخته شده یکی از نشانههای
اهمیت توجه به مسأله عادت به رانندگی است .زیرا در صورت
بیتوجهی به مقوله عادت به رانندگی در مدلستتازی و ستتاخت
مدل واحد برای تمامی کستانی که بعضتی یا همه روزهای هاته
در ستتاعت اوج صتتبح به محدوده مرکزی شتتهر با هدف کار یا
تحصتتتیتل راننتتدگی میکننتتد ،از نتیجه مدل در مورد متغیر
قیمتگذاری بنزین چنین برداشتت خواهد شتد که این سیاست
کام ً اثرگذار استت و مطلوبیت استتااده از ستواری شخصی را
برای همه رانندگان کاهش میدهد؛ در حالی که نتایج مدلهای
جداگانه این مسأله را تأیید نمیکند.
 753فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره اول/پائیز ( /7931پیاپی)93:

بررسی اثر عادت به رانندگی بر تغییر وسیله در پاسخ به سیاستهای.....
کاهش در زمان ستتار با حمل و نقل همگانی (متغیر )TT
در حتالی در مدل افرادی که عادت به رانندگی دارند معنادار

عم ً در ایجاد مطلوبیت برای تغییر وستتیله افرادی که عادت به
رانندگی دارند ناچیز است.

شتتناخته نشتتده استتت که در دو مدل دیگر معنادار استتت .این
تااوت نیز از این جهت حائز اهمیت استتت که نشتتان میدهد
اثرگذاری این ستیاستت مشو استااده از حمل و نقل همگانی
جدول  .4متغیرهای توصیفی مدلها
ردیف

نام متغیر

توصیف متغیر

مقادیر متغیرها

7

ACCT

زمان دسترسی به ایستگاه اتوبوس و مترو

زمان دسترسی فعلی %11 ،زمان دسترسی فعلی

1

AGE

9

CARA

متغیر ساختگی داشتن مجوز تردد در طرح ترافیک

0

CHOICE

تغییر وسیله نقلیه از سواری شخصی (متغیر وابسته)

بله ( -)7خیر ()3

5

CHOP

متغیر ساختگی داشتن سهمی در مسئولیت بردن بچهها یا افراد مسن نزد پزشک

بله ( -)7خیر ()3

1

CPH

متغیر ساختگی داشتن اولوبت مطلق در استااده از وسیلهی نقلیه در خانواده

بله ( -)7خیر ()3

7

CRES1

متغیر ساختگی محاسن خودروی شخصی به عنوان دلیل رانندگی تا محل کار /تحصیل

بله ( -)7خیر ()3

3

CRES3

متغیر ساختگی امکانات کارفرما به عنوان دلیل رانندگی تا محل کار /تحصیل

بله ( -)7خیر ()3

3

CRES4

متغیر ساختگی مسائل شخصی به عنوان دلیل رانندگی تا محل کار /تحصیل

بله ( -)7خیر ()3

73

DIS

77

EMPTY

71

ENTF

سن (سال)
بله ( -)7خیر ()3

فاصله منزل و محل کار ( فاصلهی هوایی -کیلومتر)
کل سابقه اشتغال (سال)
قیمت ورودیه محدوده مرکزی شهر (تومان)

 ،73333 ،5333یا 75333

79

FFF

قیمت هر لیتر بنزین (تومان)

 033یا 333

70

FGP

میزان استااده از بنزین آزاد

75

GEN

جنسیت

71

HHDL

71

HHO

اص ً ( -)7به ندرت (تا  15درصد) ( -)1گهگاه ( 15تا 53
درصد) (-)9اکثر مواقع (بیش از  53درصد) (-)0همیشه ()5
( )3زن )7( -مرد

تعداد افراد دارای گواهینامه در خانوار
تعداد شاغلین در خانوار

73

HTT

مدت زمان سار بازگشت به منزل -دقیقه

73

HWP

متغیر ساختگی داشتن سهمی از مسئولیت کار منزل

13

LC1

متغیر ساختگی  -زن و شوهر بدون فرزند

بله ( -)7خیر ()3

17

LC3

متغیر ساختگی -زن و شوهر با بزرگترین فرزند بین  1تا  71سال

بله ( -)7خیر ()3

11

LC4

متغیر ساختگی -زن و شوهر با بزرگترین فرزند باالی  73سال

بله ( -)7خیر ()3

19

LC6

متغیر ساختگی -خانواده تک والد

بله ( -)7خیر ()3

10

MAR

وضعیت تأهل

متأهل ( -)7مجرد ()3

بله ( -)7خیر ()3

15

NOC

تعداد خودروهای خانوار

11

NOM

تعداد موتورسیکلت خانوار

11

PARF

هزینه پارک روزانه (تومان)

 ،1333 ،7133یا 9333

13

PAS

متغیر ساختگی رساندن همسر یا فرزند در طول مسیر سار کاری

بله ( -)7خیر ()3

13

PFF

اثر ترکیبی هزینه پارک روزانه و قیمت هر لیتر بنزین

93

PT

اثر ترکیبی هزینه پارک روزانه و زمان سار همگانی

97

TT

کاهش زمان سار با اتوبوس و مترو (درصد)

91

WTT

مدت زمان سار از منزل به محل کار -دقیقه

99

YTEH

سالهای سکونت در تهران

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره اول/پائیز ( /7931پیاپی753 )93:

 ،13 ،3یا 99

ریحانه سادات شاهنگیان

جدول  .5مقایسه نتایج مدلها
نام متغیر

متغیرهای
سیاستی

مدل افراد دارای عادت به رانندگی

مدل روی تمامی نمونه
ضریب

p-value

ضریب

p-value

ثابت

7/915

3/375

3/195

3/055

1/313

ENTF

3/771

3/333

3/771

3/333

3/711

3/333

PARF

3/373

3/333

3/313

3/373

3/035

3/333

FFF

7/111

3/331

1/501

3/311

TT

9/115

3/333

ACCT
PT

-7/555

3/337

PFF

-3/111

3/311

-7/339

3/391

DIS

3/393

3/333

3/391

3/303

WTT

-3/373

3/337

خصوصیات

HTT

مرتبط با سفر

PAS

3/159

3/333

و

CRES1

-3/950

3/331

استفاده از

CRES3

سواری

خصوصیات

مدل افراد فاقد عادت به رانندگی

CRES4

-7/191

3/331

CARA

-7/773

3/333

FGP

-3/013

3/333

GEN

3/519

3/333

AGE

-3/313

3/333

MAR

3/513

3/337

EMPTY

3/307

3/333

و خانوار

L6

7/799

3/333

NOC

-3/911

3/333

NOM

7/551

3/337

HHDL

-3/713

3/331

3/311

-3/333
3/935

-3/013

3/330

-7/311

3/330

-1/913

3/333
3/333

-3/933

3/333

-3/351

3/330

-7/331
-3/013

3/333

3/301

3/333

-3/313

3/390

3/311

-3/101

3/333

3/311

3/337

-3/013

3/371

3/311

3/333

3/333
-3/073

3/193

3/333

مسئولیتها و

CPH

-3/555

3/331

اولویتها در

CHOP

3/533

3/331

خانوار

HWP

-7/951

3/333

HHO

3/331

3/391

L1

اجتماعی فرد

-7/311

3/337

3/331

YTEH

L4

-3/393

3/333

3/331

-3/390
7/353

0/113

3/333

-3/335

3/333

3/333

3/331

3/333

3/373

اقتصادی-

p-value

3/313

3/333

L3

ضریب

3/333

N

9011

7333

1050

K

19

73

73

)L(0
)L(c
) L( 

-1933/111

-133/131

-7133/339

-7371/510

-137/099

-7713/031

-7517/311

-505/715

-311/330

2

3/905

3/113

3/097

𝐶𝜌

3/713

3/133

3/709

𝑗𝑑𝑎𝜌

3/995

3/739

3/013

3/711

3/711

3/711

1

1

1

𝑗𝑑𝑎𝐶𝜌
درصد درست

13/1%

17/5%

39/0%

آزمون نسبت درستنمایی (سطح معناداری)

)3/333( 137/170

)3/33( 111/591

)3/333( 919/731

آزمون هاسمر -لمشو (سطح معناداری)

)3/933( 3/917

)3/039( 3/975

)3/517( 1/700

آزمون امنییوس (سطح معناداری)

)3/333( 117/103

)3/333( 111/591

)3/333( 919/331

 713فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره اول/پائیز ( /7931پیاپی)93:

بررسی اثر عادت به رانندگی بر تغییر وسیله در پاسخ به سیاستهای.....
کاهش زمان دستتترستتی به ایستتتگاه حمل و نقل همگانی

کته عادت به رانندگی دارند و افرادی که عادت به رانندگی

(متغیر  )ACCTتنهتا در مدل افرادی که عادت به رانندگی

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

ندارند معنادار شتتده و نشتتان میدهد که اجرای این ستتیاستتت

شتتده استتت .یعنی زمان ستتار بیشتتتر مطلوبیت تغییر وس تیله از

مطلوبیت تغییر وستیله از سواری شخصی را صرفاً در این گروه

سواری شخصی را برای افراد کمتر میکند.

افزایش میدهد .شتایان ذکر استت که ع مت منای ضریب این
متغیر به ستتبب ماهیت نامطلوب زمان دستتترستتی در مدل ظاهر
شتتده استتت و باید توجه داشتتت متغیر  ACCTدر واقع زمان
دستترستی کاهش یافته افراد بر استاس سناریوهاست و ع مت
منای آن مطابق انتظار است.

متغیر  PASکه نشان میدهد فرد پاسخگو در شرایط فعلی
سار خود همسر یا فرزندش را در مسیر به محل کار/تحصیل به
مقصدی میرساند در هر سه مدل در سطح معناداری  35درصد
با ع مت مثبت ظاهر شتده است .در نظر اول ع مت این متغیر
دور از انتظار استتت ،چون میتوان آن را این گونه تعبیر کرد که

دو متغیر  PTو  PFFاثرات ترکیبی ستتتیتتاستتتتهتتای

کستتانی که در ستتار کاری خود همراهی از خانواده دارند تمایل

قیمتتگتذاری پارکینگ و کاهش زمان ستتتار با همگانی ،و

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

قیمتگذاری پارکینگ و قیمتگذاری بنزین را نشان میدهند و

نظر میرسد باید از اثر این متغیر به شکل دیگری پرده برداشت.

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

از این که افراد در شتترایط فعلی (بدون مواجهه با بستتتههای

مدل نشتتان میدهد که چنانچه پیشتتینه تحقیق نیز تأیید میکند

ستیاستتی پیشتنهادی) تصتمیم به استااده از خودروی شخصی

نتایج مورد انتظار از در نظر گرفتن مجموعهای از ستتیاستتتهای

برای انجام ستتتار کار/تحصتتتیل خود گرفتهاند و در مستتتیر

مدیریت تقاضتا متااوت از نتایج اجرای تک به تک ستیاستها

همستر/فرزند خود را نیز میرسانند میتوان چنین برداشت کرد

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

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

میدهند که اثر ترکیب ستتیاستتتها در مطلوبیت تغییر وستتیله

در این شترایط مطلوبیت استااده از خودروی شخصی برای این

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

فرد از خانواده بیشتتر از عدم استااده از آن (و همچنین بیشتر از

این مطالعه

مطلوبیت تحویل خودرو به ستتایر اعضتتای خانواده) استتت .در

تأییدی بر اهمیت بررسی جداگانه افرادی که عادت به رانندگی

شترایط مورد پرستتش این مطالعه وقتی اثر این متغیر مثبت دیده

دارند/ندارند است.

میشتود که به این معناستت که داشتتن همراه در سار میتواند

تااوت متغیرهای معنادار در ستته مدل مورد بح

 2-4خصوصیات مرتبط با سفر و استفاده از سواری

باع

افزایش مطلوبیت عدم استتااده از ستواری شتخصی شود

باید به این نکته توجه داشت که شرایط جدید (وجود بستههای

از مجموعه متغیرهای مرتبط با خصتتتوصتتتیات فعلی ستتتار

ستتیاستتتی) در کنار ستتایر خصتتوصتتیات زندگی خانوادگی فرد

کار/تحصتتیل افراد تعدادی از متغیرها معنادار شتتناخته شتتدهاند.

میتواند توازن مطلوبیت گزینههای ستتتار را برای افراد تغییر

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

دهد ،مث ً اگر کستتی تا قبل از اجرای ستتیاستتتهای مدیریت

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

تقاضای پیشنهادی این مطالعه با هزینه کمتری امکان رانندگی به

برای کستانی که ستار کار/تحصیل طوالنیتری دارند مطلوبیت

محدوده مرکزی شتهر را داشت برای او و خانوادهاش مقرون به

تغییر وستیله در شترایط مواجهه با بستههای سیاستی پیشنهادی

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

این مطالعه بیشتتتر استتت و در اثرگذاری این متغیر عادت به

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

رانندگی نقش تعیینکننده ندارد .از بین متغیرهای زمان ستتار

شتترایط جدید هزینهای در کنار شتترایط بهبودیافته حمل و نقل

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

همگتتانی ممکن استتتت در تصتتتمیم این ختتانواده در مورد

و عصتتر) ( WTTو  )HTTزمان ستتار کار/تحصتتیل در مدل

استتاادهکننده از خودروی شتخصی تغییرات اساسی رخ دهد و

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

پاستخگو به این فکر کند که تحویل خودروی خانواده به مسافر
دیگر خانواده (همستتر/فرزند) و تغییر وستتیله این فرد و عدم
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ریحانه سادات شاهنگیان

استتتااده از خودرو تا محدوده مرکزی شتتهر مطلوبیت باالتری

کنار اعمال ستتیاستتتهای مدیریت تقاضتتا اثر معناداری در عدم

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

انتخاب ستواری شتخصی داشته باشد .برخی از مطالعات انجام

افراد میتواند این باشتد که خودرو در اختیار همسر/فرزند قرار

گرفته در زمینه مشتتو های مالی برای استتتااده از حمل و نقل

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

همگانی به طور کلی اثرگذاری این مشو ها را تأیید میکنند (به

خودرو پیاده شتتود و از ستتایر انواع وستتیله برای انجام ستتارش

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

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

 CRES0که در هر سته مدل در ستطح معناداری  33درصد با

عضتوی از خانواده برای دسترسی بهتر به سایر شیوههای حمل

ع مت منای ظاهر شتده نشتان میدهد که مستائل شخصی که

و نقل بهره ببرد که ممکن استتت برخورداری از چنین مزیتی

افراد با آنها مواجه هستتتند ،که میتواند طیف متنوعی از مستتائل

برای همه افراد نمونه وجود نداشته باشد.

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

متغیرهای  CRES9 ،CRES7و  CRES0به دالیل عمده
مختلف استتتااده از خودروی شتتخصی اشاره دارند و به ترتیب
نشتتتان میدهنتد کته دلیل اصتتتلی فرد برای انتخاب خودروی
شتتخصتتی برای ستتار کار/تحصتتیل در شتترایط فعلی به ترتیب
محاستتن خودروی شتتخصتتی ،امکانات کارفرما (نظیر پارکینگ
رایگان در محل کار) ،و مستتائل شخصی است .چنانچه مشاهده
میشتتود ( CRES7دلیل عمده استتتااده از خودروی شتتخصی
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/
ندارند ندارد .معنادار شدن متغیر ( CRES9امکانات کارفرما به
عنوان دلیل عمده استتتااده از ستتواری شخصی) در مدل افرادی
کته عادت به رانندگی دارند با ع مت منای نشتتتان میدهد که
کستتتانی که از امکانات کارفرما برای ستتتار کاری با خودروی
شتتخصتتی برخوردار اند عم ً تمایل کمتری به تغییر وستتیله از
ستواری شخصی دارند .چنین نتیجهای مطابق انتظار است چون
فرآینتد اختذ مجوز تردد در محتدوده طرح ترافیتک به گونهای

ستتو میدهد به طور کلی در هر دو گروه افرادی که عادت به
رانندگی دارند و کسانی که عادت به رانندگی ندارند از مطلوبیت
تغییر وستتیله از ستتواری شتتخصتتی برای این افراد و به تبع آن
کاهش استتتااده از ستتواری شتتخصتتی میکاهد .معنادار شتتناخته
شتتدن این متغیر به برنامهریزان حمل و نقل یادآوری میکند که
در عین این که شتتناخت تمامی عوامل مؤثر بر انتخاب وستتیله
تمامی افراد جامعه مقدور نیستتت ،انتخابهای افراد حاصتتل
ارزیابی مجموعهای از خصتتوصتتیات خدمات حمل و نقلی و
شترایط فردی و خانوادگی آنهاست و نمیتوان انتظار داشت که
تنها با ایجاد تغییر در خصتتتوصتتتیات خدمات حمل و نقل
انتخابهای همه افراد جامعه دستتتخوش تغییر شتتود .اگرچه
میتوان با رستتیدن به شتتناخت بهتر از ستتایر عوامل اثرگذار در
تصتتمیمگیریهای افراد امیدوار بود که با ایجاد تنوع در خدمات
حمل ونقل گروههای مختلف مردم ،با خصتتوصتتیات و شتترایط
فردی و خانوادگی گوناگون ،را از خدمات متناستتبتر بهرهمند
ساخت و همزمان وضعیت حمل و نقل شهرها را بهتر مدیریت
کرد.

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

متغیر دیگری که در مدل کل نمونه معنادار شتناخته شده است

میکنند و در واقع این مجوز به عنوان امکانی از ستتوی کارفرما

متغیر دارا بودن مجوز ستتاالنه تردد در محدوده طرح ترافیک

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

( )CARAاستت .معنادار بودن این متغیر در سطح اطمینان 33

مدل نشان میدهد که برخورداری از امکانات کارفرما در راستای

درصتتد تأییدکننده اثرگذاری داشتتتن مجوز تردد در محدوده

استتتااده از خودروی شتتخصتتی تمایل افراد به تغییر وستتیله از

مرکزی شتهر بر عدم تمایل به تغییر وستیله از سواری شخصی

سواری شخصی را کاهش میدهد .این نکته سوال جدیدی را به

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

ذهن متبادر میکند که میتواند موضتتتوعی برای مطالعات آینده

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

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

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

این که استتااده از خودروی شتخصتتی را تستتهیل کند در مسیر

مطرح میکند .معناداری این متغیر نشتتان میدهد که این احتمال

استتااده بیشتتر و راحتتر از سایر شیوهها باشد نیز میتواند در

وجود دارد که رفتار افرادی که به ستتبب داشتتتن مجوز هر روز
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بررسی اثر عادت به رانندگی بر تغییر وسیله در پاسخ به سیاستهای.....
امکان رانندگی به محل کار/تحصتتتیل خود را دارند ،و بنا به

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

تعریای که از عادت مطرح استتتت عم ً این افراد عادت به

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

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

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

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

قبول را ارضتتا نکرده استتت .ع مت مثبت این متغیر نشتتان

مطالعه با هدف بررستتی همین تااوت انجام شتتده و نتایج آن

میدهد که افراد متأهل تمایل بیشتتری به تغییر وسیله از سواری

وجود تااوت را تأیید میکند.

شتتتخصتتی دارند .به نظر میرستتتد در شتتترایطی که افراد با

در نهایت آخرین متغیر اثرگذار از مجموعه متغیرهای مرتبط با
ستار و استتااده از ستواری متغیر  FGPاست که سطح استااده
فرد از بنزین آزاد را نشتتان میدهد .این متغیر در ستتطح معنادار
 33درصتد در هر سته مدل با ع مت منای ظاهر شتده و نشان
میدهد که کستتانی که به طور معمول از بنزین آزاد بیشتتتری
استتتااده میکنند در شتترایط مواجهه با ستتیاستتتهای مدیریت
تقاضتتای مد نظر این مطالعه ،تمایل کمتری به تغییر وستتیله از
سواری شخصی دارند .واکنش این افراد به سیاستهای هزینهای
ستتواری شتتخصتتی و بهبود حمل و نقل همگانی دور از انتظار
نیستتت چون در عمل این افراد در شتترایط فعلی نیز پرداخت
هزینه بیشتتتر برای استتتااده از خودروی شتتخصتتی را انتخاب
کردهاند.

ستیاستهای مدیریت تقاضای مطرح شده در این مطالعه مواجه
میشتوند و هزینه بیشتتری برای استتااده از سواری شخصی به
آنها تحمیل میشتتود افراد متأهل تمایل کمتری به پرداخت این
هزینه اضتتافه دارند که با توجه به باالتر بودن هزینههای زندگی
برای این افراد در مقایستته با افراد مجرد (خصتتوص تاً در الگوی
زنتدگی ایرانی کته عمدتاً افراد مجرد در منزل پدری زندگی
میکنند و تمامی هزینههایی نظیر هزینه مسکن و خوراک آنها بر
عهده خودشتتتان نیستتتت و به طور کلی هزینه زندگی کمتری
دارند) دور از انتظار نیستتتت .متغیر  EMPTYکه با ع مت
مثبت در مدل کل نمونه و مدل افرادی که عادت به رانندگی
ندارند ظاهر شتده نشتان میدهد که افزایش سابقه اشتغال افراد
رابطه مثبتی با مطلوبیت تغییر وستیله از ستواری شتخصی دارد.
ستتتالهای ستتتکونت در تهران ( )YTEHدر مدل افرادی که

 3-4خصوصیات اقتصادی اجتماعی فرد و خانواده
ع مت مثبت متغیر جنستتیت ( )GENکه در مدل کل نمونه و

عادت به رانندگی دارند با ع مت مثبت ظاهر شده در حالی که
در سایر مدلها معنادار تشخی

داده نشده است.

مدل افرادی که عادت به رانندگی ندارند معنادار شتتناخته شتتده

از مجموعه متغیرهایی که به دوره زندگی افراد اشتتاره دارند

نشتتان میدهد که مطلوبیت تغییر وستتیله در شتترایط مواجهه با

و نمایانگر ستتاختار خانواده پاستتخگویان هستتتند ترکیبهای

این مطالعه برای

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

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

عنوان مثال عضتتویت فرد در خانوادهای که صتترفاً شتتامل زن و

( )AGEدر هر سته مدل نشان میدهد که با افزایش سن تمایل

شتوهر است ( )L7در مورد کسانی که عادت به رانندگی دارند

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

تغییر وسیله را سختتر میکند ،در حالی که در مورد کسانی که

افزایش ستتن با افزایش مطلوبیت رانندگی به محل کار/تحصتتیل

عادت به رانندگی ندارند مطلوبیت تغییر وسیله را بیشتر میکند.

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

عضویت در خانوادهای که بزرگترین فرزند آن بین  1تا  71سال

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

استت ( )L9مطلوبیت تغییر وستیله از سواری شخصی را برای

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

افرادی که عادت به رانندگی ندارند کمتر میکند .عضتتتویت در

افزایش میدهد .ضتتمن این که با افزایش ستتن عمدتاً عوامل

خانوادهای با بزرگترین فرزند باالی  73ستتال ( )L0در مدل کل

محدودکننده زمان افراد بیشتتتر شتتده و حستتاستتیت آنها به زمان

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

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

مثبت معنادار شتتناخته شتتده و نشتتان میدهد که این افراد در

گزینههاستتتت ،افزایش مییابد .به دلیل مجموع این شتتترایط

تمایل

ستتیاستتتهای مدیریت تقاضتتای مورد بح

مواجهه با ستتیاستتتهای مدیریت تقاضتتای مورد بح

بیشتتری به تغییر وستیله از ستواری شخصی دارند .مقایسه این
فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره اول/پائیز ( /7931پیاپی719 )93:

ریحانه سادات شاهنگیان

متغیر و متغیر  L9در مدل افرادی که عادت به رانندگی ندارند

گواهینتامه رانندگی در خانواده باشتتتند ،زنان و فرزندان هم

نشتان میدهد که وقتی ترکیب سنی افراد خانواده به گونهایست

مبادرت به اخذ گواهینامه کردهاند و انتظار میرود که خانواری

که بزرگترین فرزند آنها در سنین مدرسه است مطلوبیت استااده

با این خصوصیات از نظر اجتماعی در سطح درآمدی باالتری به

از خودروی شخصی برای افراد بیشتر از وقتی است که خانواده

نستبت خانوارهای با جمعیت مشابه که دارندگان گواهینامه آنها

در دورهای از زندگی که فرزند به استتق ل نستبی رسیده به سر

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

میبرد .بنا به نتایج مدل کل نمونه مشتاهده میشتود که حضور

اقتصتادی مشتکل جدی با پرداخت هزینههایی که سیاستهای

در خانواده تک والدی مطلوبیت تغییر وسیله را در شرایط مورد

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

این پژوهش بیشتتتتر میکنتد و این شتتتایتتد به دلیل

توضتتیحات همچنان نمیتوان در مورد دلیل ع مت منای این

محدودیتهایی نظیر محدودیتهای مالی برای خانواده باشد .از

متغیر با اطمینان نظر دارد ،اگرچه نمیتوان با اطمینان این انتظار

تااوت ترکیب اثرگذار متغیرهای معرف دوره زندگی در ستته

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

مدل مورد بررستتی این مطالعه میتوان چنین برداشتتت کرد که

متغیر از دسته متغیرهای اقتصادی -اجتماعی خانوار متغیر تعداد

توجه به دوره زندگی به عنوان عاملی تأثیرگذار در انتخابهای

شتتاغ ن خانواده ( )HHOاستتت که فقط در مدل افرادی که

گروههای مختلف پاستتتخگویان (اعم از افرادی که عادت به

عادت به رانندگی دارند در ستتطح اطمینان  35درصتتد معنادار

رانندگی دارند یا ندارند) تصتتتویر روشتتتنتری از ستتتاختار

شتناخته شده و با ع مت مثبت آمده است که نشان میدهد که

تصمیمگیری افراد در مورد وسیله سارشان ارائه میکند.

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

بحت

متغیر تعداد وستتیله خانوار ( )NOCدر مدلهای کل نمونه
و متدل افرادی کته عادت به رانندگی دارند با ع مت منای
معنادار شناخته شده و نشان میدهد که افزایش تعداد خودروی
خانوار مطلوبیت تغییر وستتیله از ستتواری شتتخصتتی را کاهش
میدهد و این نتیجه چندان دور از انتظار نیست .مدل کل نمونه
نشتتتان میدهد که وجود و افزایش تعداد موتورستتتیکلت در
خانواده ( )NOMمیتواند بر مطلوبیت تغییر وستیله از سواری
شتتخصتتی بیازاید و این نتیجه مطابق انتظار استتت چون داشتتن
دستتترستتی آستتان به شتتیوه جایگزین عم ً پرداخت هزینههای
اضتافه تحمیلی به واسطه اجرای سیاستهای مدیریت تقاضا را
برای افراد بیمعنتا میکند .متغیر تعداد افراد دارای گواهینامه
راننتدگی ( )HHDLدر متدل نهایی کل نمونه و افرادی که
عادت به رانندگی ندارند با ع مت منای ظاهر شتتده و نشتتان
میدهد که افرادی که در خانوادههایی زندگی میکنند که تعداد
افراد دارای گواهینامه در این خانوادهها بیشتتتتر استتتت تمایل
کمتری به تغییر وستیله از ستواری شتخصی دارند یا به عبارتی
تمایل بیشتتتری به حاط الگوی ستتار فعلی خود و استتتااده از
سواری شخصی دارند .توضیح اثر این متغیر چندان ساده به نظر
نمیرستتد ،شتتاید دلیل این مستتأله این باشتتد که باال رفتن تعداد
افراد دارای گواهینامه رانندگی در یک خانواده به این معناستتت
که ع وه بر مردان ،که به نظر میرستتتد اولین داوطلبان اخذ

تغییر وستتیله از ستتواری شتتخصتتی در شتترایط مواجهه با
ستیاستتهای مدیریت تقاضای مورد نظر این مطالعه کسانی که
عادت به رانندگی دارند میافزاید .معنادار نبودن این متغیر در
ستتایر مدلها نشتتان میدهد که وقتی به طور خاص به انتخاب
افرادی که عادت به رانندگی دارند توجه شتتود این عامل نیز به
عنوان عاملی اثرگذار شتناخته میشود که در صورت عدم توجه
به مقوله عادت به رانندگی اثرگذاری این عامل نادیده گرفته
خواهد شد.

 4-4مسئولیتها و اولویتها در خانواده
این مطالعه با توجه به پژوهشهای پیشتتتین (به عنوان نمونه
[ )]Simicevic, Milosavljevic, and Djoric, 2016در
اشتتاره به اثر معنادار مستتئولیتهایی که افراد در خانواده برعهده
دارند در کنار اولویتهایی که افراد در استتتااده از منابع خانواده
دارند بر وستیله سار انتخابی ،به بررسی اثر این عوامل بر رفتار
انتخاب وستیله افراد در شرایط مواجهه با سیاستهای مدیریت
تقاضتتا پرداخته استتت .نتایج پرداخت مدلهای نهایی نشتتان
میدهد که در حالی که از مجموعه متغیرهای مستتتئولیتی و
اولویتی هیچ یک در مدلهای کل نمونه و افرادی که عادت به
رانندگی ندارند معنادار شتتناخته نشتتده است ،سه مورد در مدل
نهایی افرادی که عادت به رانندگی دارند ظاهر شده است .متغیر

 710فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره اول/پائیز ( /7931پیاپی)93:

بررسی اثر عادت به رانندگی بر تغییر وسیله در پاسخ به سیاستهای.....
ساختگی داشتن اولویت مطلق در استااده از وسیله نقلیه خانوار

میدهد که در ستطح اطمینان  5درصتد فرض صتار رد شده و

( )CPHکه نشتتان میدهد فرد در استتتااده از خودروی خانواده

مدل مناسب است.

نیتاز بته نظر ستتتایر اعضتتتا ندارد در مدل افرادی که عادت به
رانندگی دارند با ع مت منای معنادار شناخته شده و بیانگر این

 .5نتیجهگیری و پیشنهادات

نکته استتت که مطابق انتظار ،این افراد با توجه به دستتترستتی

این مطالعه که با هدف بررسی نقش عادت به رانندگی در تغییر

مناستب به ستواری شتتخصتی ،تمایل کمتری به تغییر وسیله از

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

ستواری دارند .متغیر ساختگی داشتن سهمی در مسئولیت بردن

به محدوده مرکزی شتتهر تهران رانندگی میکنند انجام شتتده

بچهها یا افراد مستن نزد پزشک ( )CHOPکه نشان میدهد که

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

فرد این مستتئولیت را با مشتتارکت فرد یا افرادی از خانواده

تهرانی نشتتان میدهد که در شتترایط مواجهه با ستتیاستتتهای

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

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

است که داشتن شریک برای انجام این مسئولیت عم ً نیاز مبرم

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

فرد به در اختیار داشتتن خودروی شخصی را کاهش میدهد و

بررستتی اولیه نشتتان میدهد که به طور کلی تغییر وستتیله از

میتواند بر تمایل به تغییر وسیله سار فرد اثر مثبت داشته باشد.

ستواری شخصی در کسانی که عادت به رانندگی دارند کمتر از

داشتتتن ستتهمی از مستتئولیت کار منزل ( )HWPکه با ع مت

کستتانی که عادت به رانندگی ندارند اتاا میافتد ،یا به عبارتی

منای در مدل ظاهر شتده استت نشان میدهد که این مسئولیت

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

محدودکننده حتی در صتتورتی که به صتتورت مشارکتی با سایر

تغییر وستتیله با اعمال ستتیاستتتهای مدیریت تقاضتتا کاری

اعضتای خانواده انجام شود میتواند عاملی برای افزایش تمایل

مشکلتر است.

به استااده از خودروی شخصی باشد.

همچنین این مطالعه با ستتتاخت مدلهای جداگانه برای
کستانی که در ستار روزانه به محل کار/تحصیل خود به مقصد

 5-4اعتبارسنجی مدلها

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

همان گونه که در بخش انتهایی جدول  5نشتتان داده شتتده

این هدف و به این مقصد رانندگی میکنند (و در سایر مواقع از

 𝜌2برای هر ستتته مدل بین  3/113تا

ستایر شتیوههای ستار استااده میکنند) نشان میدهد که عوامل

که بر

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

استاس تعداد پارامترهای مدل اصت ح شده است بین  3/739تا

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

خوبی برازش نسبت به سهم

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

استتتت مقادیر شتتتاخ

 3/097به دستتتت آمده استتتت و این مقادیر برای
 3/013قرار دارد .همچنین شاخ

2
𝑗𝑑𝑎𝜌

بازار که با  𝜌𝑐2نشتان داده شده بین  3/709تا  3/133است که با

طور مشتترک معنادار شتناخته شتده است و نیم دیگر تنها برای

توجه به این که نشان داده میشود که مقادیر بین  3/1تا  3/0این

یکی از دو گروه معنادار است.

شاخ

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

در مدل های خطی است [ Habibian and Kermanshah,
 ]2015میتوان مدلهای این مطالعه را خوب دانست .در ادامه
نشان داده شده است که درصد درست مقادیر برآورد مدل برای
هر ستته مدل بیش از  17/5درصتتد استتت .نتایج آزمون نستتبت
درستتنمایی برای هر سه مدل نشان میدهد که مدلها در سطح
اطمینان  5درصد از مدل سهم بازار بهتر هستند .همچنین نتیجه
آزمون هاستتمر -لمش تو نشتتان میدهد که در ستتطح اطمینان 5
درصتد این مدلها قابل قبول هستتند .آزمون امنیبوس نیز نشان

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره اول/پائیز ( /7931پیاپی715 )93:

از مجموعه متغیرهای ستتتیاستتتتی که به عنوان مهمترین
متغیرهای مورد بررستی این مطالعه مطرح هستتند ،شامل متغیر
معرف قیمت ورودیه محدوده مرکزی شتتهر ،قیمت پارکینگ،
قیمت بنزین ،کاهش زمان سار با حمل و نقل همگانی و کاهش
زمان دستترستی به ایستگاه حمل و نقل همگانی ،تنها دو متغیر
قیمت ورودیه به محدوده مرکزی شهر و قیمت پارکینگ در هر
دو مدل معنادار شتناخته شتدهاند و سه متغیر سیاستی دیگر تنها
در یکی از دو مدل ظاهر شتتتدهاند .این تااوت در اثرگذاری

ریحانه سادات شاهنگیان

متغیرهای ستیاستی بسیار حائز اهمیت است چون به درک بهتر

تأثیری بر انتخاب وستتیله گروهی از مردم (افراد دارای عادت به

از عوامل تعیینکننده واکنش افراد در مقابل ستتتیاستتتتهای

رانندگی) ندارد و افزایش قیمت بنزین نیز رفتار انتخاب وستتیله

مدیریت تقاضتا که مورد توجه بسیاری از مدیران و برنامهریزان

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

حمل و نقل شهری قرار دارد میانجامد.

نمیکند .همچنین بر استتاس نتایج مدل روی کل نمونه اهمیت

بنا به نتایج مدل از مجموعه ستتیاستتتهای مشتتو استتتااده از
حمل و نقل همگانی و سیاستهای بازدارنده استااده از سواری
شتخصی تنها سیاستهای بازدارنده بر تغییر وسیله سار افرادی
که عادت به رانندگی دارند اثر میگذارد .این به این معناست که
اگر خدمات حمل و نقل همگانی ارتقا یابد همچنان این افراد
تمایلی به استااده از این خدمات پیدا نمیکنند و تنها در صورتی
که محدودیتهایی برای استتتااده از خودروی شتتخصتتی اعمال
شتود میتوان امیدوار بود که وسیله انتخابی این افراد تغییر کند.
از طرفی مدلی که برای افرادی که عادت به رانندگی ندارند
ستاخته شتده نشان میدهد که در حالی که سیاستهای مشو

ستیاستت کاهش زمان دسترسی به حمل و نقل همگانی نادیده
گرفته میشتود در حالی که این ستیاست مشو گروه بزرگی از
مردم برای عدم رانندگی به محل کار/تحصتیلشان است .به دلیل
همین تااوتها این مطالعه پیشتتنهاد میکند که برای رستتیدن به
ارزیابی دقیقتری از آثار اعمال ستتتیاستتتتهای حمل و نقل
شتتتناستتتایی دقیق گروههای هدف و عوامل اثرگذار بر رفتار
انتخاب وسیله هر گروه مورد توجه قرار گیرد و به نظر میرسد
تقستتیم رانندگان به دو گروه دارای عادت به رانندگی و فاقد
عادت به رانندگی یکی از شیوههای مناسب دستهبندی باشد.
به طور کلی ،بر استاس نتایج به دست آمده در این پژوهش

استااده از حمل و نقل همگانی بر عدم انتخاب سواری شخصی

میتوان گات که برای ایجاد تغییر در وستتیله ستتار افرادی که

توستتط این افراد کام ً مؤثر استتت ،از مجموعه ستتیاستتتهای

عادت به استتتااده هر روزه از خودروی شتتخ

ندارند ،اعمال

بازدارنده استتااده از خودروی شتخصتی سیاست قیمتگذاری

ستتتیاستتتتهای مدیریتی با هدف بهبود خدمات حمل و نقل

بنزین در انتخاب وستتتیله این گروه تأثیر معناداری ندارد .به

همگانی (مانند کاهش زمان ستتار و کاهش زمان دستتترستتی)

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

میتواند مانند سیاستهای بازدارنده استااده از سواری شخصی

درصتتد شتتهروندانی که در این گروه قرار میگیرند بیشتتتر از

ماید باشتد .باید توجه داشت که این سیاستها در طرف مقابل

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

سیاستهای بازدارنده قرار دارند و رضایت افراد از کیایت عبور

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

و مرور در شتتتهر را افزایش میدهنتد ،در حتتالی که اعمال

قیمت بنزین در ستالهای گذشته بر کاهش استااده از خودروی

ستتیاستتتهای بازدارنده به تنهایی با ایجاد نارضتتایتی عمومی

شخصی در شهر تهران رسید.

همراه خواهد بود.

با مقایستتته نتایج مدلهای جداگانه افراد دارای عادت به

همچنین بتتا توجتته بتته نتایج مدلها که نشتتتان میدهد که

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

ستتیاستتتهایی که با بهبود حمل و نقل همگانی همراه هستتتند

ستاخته شده مشاهده میشود که از مجموعه متغیرهای سیاستی

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

چهار ستیاست قیمت ورودیه محدوده مرکزی شهر،

ستواری شخصی افزایش نمیدهد ،میتوان گات که برای تغییر

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

وستتیله این افراد باید تمهیدی دیگر اندیشتتیده شتتود .مطالعات

همگانی معنادار شناخته شدهاند .به عبارتی ،در صورتی که بدون

نشتان میدهند که اتااقاتی که منجر به شکسته شدن روند رفتار

توجه به مستتأله عادت به رانندگی به بررستتی اثر ستتیاستتتهای

معمول افراد میشتتود ،مانند محدودیتهای تردد در مستتیر به

مدیریت تقاضتتتا پرداخته شتتتود ،انتظار میرود که این چهار

دلیتل عملیتات راهداری [Friedrichsmeier, Matthies

ستتیاستتت بر کاهش استتتااده از خودروی شتتخصتتی و افزایش

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

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

] ،[Thomas, Poortinga and Sautkina, 2016احتمال

مدلهای جداگانه نشتتان میدهند که بهبود حمل و نقل همگانی

تضتتعیف عادت افراد را بیشتتتر کرده و تغییر وستتیله ستتار را

مورد بح
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بررسی اثر عادت به رانندگی بر تغییر وسیله در پاسخ به سیاستهای.....
محتملتر میکنند .به این ترتیب ،میتوان به ستتیاستتت اعمال

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

محدودیت رانندگی در نقاط مرکزی شتتتهر به عنوان یکی از

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

ستیاستتهای پیشتنهادی برای شکستن عادت افراد اشاره کرد،

یا اشتتتغال در محل کار فعلی افراد به شتتناخت دقیقتری از اثر

مشتتروط بر این که این محدودیت با اعطای مجوزهای ستتاالنه

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

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

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

ساالنه تردد در محدوده مرکزی شهر مبادرت به رانندگی در این

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

محدوده میکنند ،کستتتانی هستتتتند که به رانندگی به محل

رجحان بیان شده افراد با رجحان آشکار شده آنها یکسان نیست

کار/تحصتتیل عادت میکنند و احتمال تغییر وستتیله ستتار چنین

و برای استتتااده از نتایج این مطالعات باید محتاطانه اقدام کرد،

افرادی حتی در صتورت بهبود شرایط سایر وسایل حمل و نقل

مواجه است و برای اطمینان از صحت و قوت نتایج میتوان آن

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

را با مطالعهای جدیدتر با استتتااده از اط عات رجحان آشتتکار

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

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

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

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

این که حتی در شتتترایطی که بتوانند مجوز روزانه تردد در

اط عات جدیدتر میتوان از خطاهای احتمالی در نتیجهگیری

محدوده تهیه کنند ،از خودروی شتخصتی استتااده نکنند بیشتر

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

خواهد شتد .این پیشتنهاد همراستتا با نتیجه پژوهش مارسدن و

شتتهروندان از زمان گردآوری اط عات این پژوهش تا امروز

دوچرتی استت که بیان میدارد که به تغییر ستیاست میتوان به

پیش آمده است ،آگاه شد.

عنوان یک انقطاع مثبت در راستتتای ایجاد فرصتتتهایی جدید
برای اعمال ستتیاستتتهایی اثرگذارتر توجه کرد [Marsden

 .6پینوشتها
1. Ordered Logit

].and Docherty, 2013

2. Experimental design

نکته قابل توجه در اعمال برخی از این ستتیاستتتهای مدیریتی
این استتت که به نظر میرستتد که اجرای دورهای برخی از این

3. Fractional Factorial

ستیاستها برای تغییر وسیله افراد کاایت کند .چنانچه پژوهش

 .0متوستتط قیمت پارک روزانه در محدوده مرکزی شتتهر تهران

فوجی و کیتامورا نشتتان میدهد ستتیاستتت موقت ارائه کارت

در زمان گردآوری اط عات حدود  7133تومان بوده است.

رایگان یک ماهه استتتااده از اتوبوس بالقوه میتواند عامل ایجاد

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

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

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

برای افزایش استتااده از وستایل نقلیه غیر از ستواری شتخصی

تومان بوده است.

الزم نیستتت که تغییرات ستتاختاری دائمی باشتتند [Fuji and
] .Kitamura, 2003به این ترتیب ،پیشتتنهاد میشتتود که در
پژوهشهای جداگانه اثر اعمال موقت ستتیاستتتی نظیر عدم ارائه
مجوز ساالنه تردد در محدوده طرح ترافیک و مشو هایی مشابه

 .1ع قهمندان برای کسب اط ع از جزئیات بیشتر نحوه ساخت
ستتناریوها و نحوه انجام طرح آزمایش برای این پرستتشتتنامه به
مرجع ] [Shahangian, 2013مراجعه نمایند).

کارت رایگان استااده از حمل و نقل همگانی یا تأمین پارکینگ

7. Economic theory of random utility

رایگان در مرزهای محدوده مرکزی شتتهر نیز بر تغییر وستتیله

8. Market Share

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

9. Hosmer-Lemeshow
10. Omnibus

مطالعه حاضتر ت ش کرده است که با در نظر گرفتن ماهوم
عادت به رانندگی وجود اثر این ماهوم در تغییر وستتیله ستتار را
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