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  چكیده

 این. دهند می تشکیل را تهران شهر روزانه های فعالیت در شهروندان جابجایی از ای عمده بخش شخصی سواری با بلند سفرهای

بر  شهر رد نقل و حمل از ناشی های آلودگی نقش بزرگی در   و نهایتا شبکه در شده پیموده كیلومتر-وسیله در ای عمده سهم سفرها

 مطالعه، این در. رسدمی نظر به ضروری  همگانی نقل و حمل چون هایی طریقه به  سفرها این هدایت اساس این بر. عهده دارند

 یاستیس چند رویکرد از استفاده با اساس این بر. است نظر مورد تهران شهر مركزی محدوده به كاری بلند سفرهای تقاضای مدیریت

 های یستمس سفر زمان كاهش) جذبی سیاست دو شامل ونقلحمل مدیریتی سیاست پنج اثرات شناسایی ونقل،حمل تقاضای مدیریت در

 به ورودیه ذاخ و پاركینگ گذاری قیمت سوخت، گذاری قیمت) دفعی سیاست سه و( همگانی های سیستم به دسترسی بهبود و همگانی

 ررسیب پذیریامکان راستای در مطالعه این طراحی. است گرفته  قرار بررسی مورد تهران شهر مركز به كاری سفرهای در( شهر مركز

 سواری از كننده استفاده نفر 042 با حضوری مصاحبه طریق از مطالعه این و گرفته انجام ونقلحمل مدیریتی تركیبی های سیاست

 رد مسافران وسیله انتخاب رفتاری مدل تهیه ضمن راستا این در. است گرفته صورت كیلومتر 8 از بیشتر كاری سفرهای در شخصی

 سیاست برای مدل كاربرد و  اندگرفته قرار تریدقیق بررسی مورد ها،سیاست به مربوط متغیرهای ،ایجملهچند لوجیت مدل یك قالب

 . است گردیده ارائه نیز شهر مركزی محدوده به ورودی گذاری قیمت

 لوجیت مدل گذاري، سیاست مسافت، بلند، سفرهاي ونقل،حمل تقاضاي مدیریت :های کلیدی واژه
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 مقدمه .6

 اعی،اجتم هاي ناهنجاري تصادفات، ترافیک، تراکم چون مسایلی

 تجدید منابع انهدام) جهانی سطح دو در زیست محیط آلودگی

 لیمح و ،(جهانی شدن گرم مانند ها آلودگی ثانویه اثرات ناپذیر،

 تولید، انرژي، هاي بحران و( صوتی و هوا دیداري، هاي آلودگی)

 یاجتماع فنی، هاي چالش به را خودرو تاثیرات و استفاده نحوه

 همراه به مشکالت، این. است کشانده محیطی زیست و

 میزان دیدگاه از مسافران جابجایی در خودروها ناکارآمدي

 ممکن طحس بیشترین اشغال به توجه با شهري فضاي از استفاده

 مدیریت جهت در اندیشی چاره به منجر ظرفیت، به نسبت

 . است شده طریقه این با نقل و حمل تقاضاي

 مشوق راهبردهاي و ها برنامه نقل، و حمل تقاضاي مدیریت

 پارک، فضاهاي و معابر) نقل و حمل منابع از ترکارآ استفاده

 می شامل را...( و انرژي ها، گذاري سرمایه ها، خودرو ظرفیت

 کاهش بر مطالعات از بسیاري در. [Litman, 2012] شود

 وانعن به جایگزین هايسیستم از استفاده و خودرو از استفاده

 تاس شده تاکید نقل و حمل مدیریتی هايسیاست اصلی هدف

 ,Habibian, 2012; Mackett ;2007 ] به شود رجوع)

2001,Choo and Mokhtarian] .و ایجاد چون راهکارهایی 

 ريفناو بکارگیري همگانی، نقل و حمل هاي سیستم گسترش

 مفهوم کردن کاربردي مسافر، نقل و حمل در انبوه جابجایی

 هاي سیاست از حاکی ،... و عوارض الکترونیکی اخذ دورکاري،

 و خودرو با سفر تقاضاي کاهش راستاي در که است متنوعی

 .است مختلف هايروش با آن کردن برآورده

 یزانم ایران در جهانی، بانک توسط شده منتشر اطالعات اساس بر

 2111 سال در ،121/1 با برابر 6331 سال در نقلیه وسیله مالکیت

 شده گزارش [Trading economics, 2012] 669/1 با برابر

 در نقلیه وسیله مالکیت زیاد رشد دهنده نشان مقادیر این .است

 ستا آن پایتخت عنوان به تهران شهر خصوص به و ایران کشور

 از ایرانیان از بسیاري مهاجرت مقصد اخیر هاي دهه در که

 ,Britanica Online Encyclopedia]است بوده دیگر شهرهاي

 ترین پرجمعیت نفر میلیون 1/1 حدود جمعیتی با تهران. [2012

 ,Gazetteer]است جهان در شهر هفدهمین و ایران در شهر

2012]. 

 روزانه جهان کالنشهرهاي سایر شهروندان مانند تهران شهروندان

 تزیس هاي آلودگی ترافیک، در وقت اتالف چون مشکالتی با

 حالیست در این. هستند مواجه ،(دیداري و صوتی هوا،) محیطی

 ادارات و هاسازمان تمرکز دلیل به شهر مرکزي محدوده در که

 مشکالت این سفر، جذب عمده هاي کاربري و بازار دولتی،

 قلنوحمل شبکه توسعه هاي محدودیت به توجه با. است حادتر

 شده یاد مشکالت کاهش منظور به و شهر مرکزي محدوده در

 ونقلحمل تقاضاي مدیریت هاي سیاست همواره محدوده این در

 . است بوده گذاران سیاست توجه مورد شهر مرکزي محدوده در

 الباغ شهروندان که دهدمی نشان مختلفی مطالعات وصف، این با

 اجبار یلدل به ونقلحمل مدیریتی هاي سیاست پذیرش به تمایلی

 ;Choo and Mokhtarian, 2007]ندارند هاآن در نهفته

Habibian, 2012]  .سفرهاي در ویژه به تمایل، عدم این 

 ده،ش یاد اجبار میزان یافتن شدت بر عالوه هاآن در که تر طوالنی

 اهدهمش قابل است، کمتر نیز جایگزین هاي گزینه وجود احتمال

 انمسافر رفتار دقیق شناسایی رودمی انتظار رو،این از. است تر

 تصمیمات در ايمالحظه قابل اثر شهري بلند سفرهاي در

 هدف .باشد داشته شده یاد مشکالت کاهش براي گذاران سیاست

 ندبل سفرهاي در تهران شهروندان رفتار بررسی مطالعه، این از

 سیاست با مواجهه در شهر مرکزي محدوده به کار هدف با شهري

 . است ونقلحمل تقاضاي مدیریت هاي

 مطالعه زمینه .2

 یشخص يسوار از استفاده مسافت، شیافزا رسد بایم نظر به

 ،يبندطبقه کیاساس  برباشد.  داشته دنبال به يشتریب تیمطلوب

 به یشخص ياز سوار و استفاده يدوچرخه سوار ،يروهادیپ

 يهامسافت يبرا بیترت به سفر يهاقهیطر نیترعیسر عنوان

 یمعرف لومتریک 7 از شتریب و لومتریک 7تا 6 لومتر،یک 6از  کمتر

 [Scheiner, 2010 ].اند شده

 ابانتخ بر مسافت اثر بررسی بر شده انجام مطالعات اغلب در

 کوتاه سفرهاي مرز عنوان به( مایل 1) کیلومتر 1 عدد سفر، وسیله

 .Habibian et al]است شده گرفته نظر در شهري بلند و

که در مورد گزینه هاي پیاده بر این اساس مطالعاتی .  [2012

روي یا دوچرخه سواري انجام شده اند، غالبا سفرهاي کوتاه را 

 و [Bergstrom and Magnusson, 2003]نظر قرار داده مد
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هاي حمل و  گزینه انتخاب در را مسافت نقش دیگر مطالعات

 .[Habibian et al. 2013]نقل بررسی نموده اند

 سفر طریقه انتخاب شد، انجام آلمان کشور در که ايمطالعه در

 این نتایج .گرفت قرار بررسی مورد سفر مسافت اساس بر

 سایر به نسبت شخصی سواري سهم افزایش از حاکی مطالعه

 مطالعه این. است مسافت افزایش با نقل و حمل هايطریقه

 موارد، برخی در نقلیه وسیله مالکیت دهدمی نشان همچنین

شخصی سواري جایگزینی به منجر نیز کوتاه سفرهاي در حتی

 [Scheiner, 2010 ].ددگرمی هاطریقه سایر با 

 رانندگان جذب هايسیاست بررسی به ايمطالعه در ماکت

 کوتاه سفرهاي در ونقلحمل هايطریقه سایر به شخصی سواري

 سه رانندگان، نظرات اساس بر که داد نشان و پرداخت کاري

 محدوده به ورود کردن محدود سوخت، هزینه افزایش سیاست

 و محدوده این به ورود هزینه دریافت طریق از شهر مرکزي

 در عوامل ترینموثر همگانی ونقلحمل سیستم کیفیت بهبود

 ,Mackett] است سفرها این در شخصی سواري از استفاده عدم

2001]. 

 از درصد 66 حدود بریتانیا کشور شهرهاي در اینکه به توجه با

 و کینگهام گیرد، می انجام شخصی سواري با کاري سفرهاي

حمل مدیریتی هاي سیاست نقش به اي مطالعه در همکاران

 بزرگ شرکت دو در شاغل کارکنان سفر طریقه انتخاب بر ونقل

-سیاست اثر مطالعه این در .[Kingham et al. 2001]پرداختند

 ونقلحمل هايسیستم بهبود و سوخت بهاي افزایش چون هایی

 غیر هاي گزینه به کارکنان سفر طریقه تغییر از حاکی همگانی

 نکارکنا از نیمی که دهد می نشان نتایج .است شخصی سواري از

 وچرخهد براي قبول قابل مسافت در دوچرخه از استفاده به تمایل

 از نیمی از بیش آنکه دلیل به دیگر اي مطالعه در. دارند سواري

 ود،شمی انجام سوئد کشور در شخصی سواري با که هاییسفر

 به راداف این تشویق است، کیلومتر پنج از تر کوتاه هايسفر

 مدیریت هاي سیاست طریق از زمستان در سواري دوچرخه

 Bergstrom and]تاس گرفته قرار مدنظر ونقلحمل تقاضاي

Magnusson, 2003] .از هدف چون که گرددمی مالحظه 

 است، بوده سواري دوچرخه به افراد جذب صرفا فوق مطالعه

 .اند گرفته قرار مدنظر کمتري مسافت با سفرهاي

 ونچ يگرید يها جنبه از یشخص يسوار با کوتاه يسفرها به

 يا همطالع در. است شده پرداخته زین يروادهیپ با آن ینیگزیجا

 طرح زا استفاده با افته،ی انجام اسکاتلند ينبورویاد شهر در که

 يهاب شیافزا و نگیپارک يگذار متیق يها استیس اثر شیآزما

 يسوار از کنندگان استفاده يرو ادهیپ به لیتما بر سوخت

 تهگرف قرار یبررس مورد سفر مختلف يها مسافت در یشخص

 شتریب اثر از یحاک فوق مطالعه جینتا. [Ryley, 2008]است

 يبها شیافزا استیس به نسبت نگیپارک يگذار متیق استیس

 زین رگید يا مطالعه در. است يرو ادهیپ به افراد لیتما در نیبنز

 یشخص يسوار از کنندگان استفاده سفر قهیطر رییتغ هدف با که

 ،است شده انجام کایآمر کشور در لومتریک 1 از کمتر يسفرها در

 يبرا نیگزیجا يهاقهیطر انتخاب در سفر هدف و مسافت نقش

 .        [Nazelle et al., 2010]است شده داده نشان سفر انجام

 به گوناگون رویکردهاي با پژوهشگران اهتمام گر،ید يسو از

 مختلف کالنشهرهاي در ونقلحمل تقاضاي مدیریت مساله

 هتدرج مختلفی هاي برنامه و هاسیاست پیدایش به منجر جهان،

 مطالعات اساس بر که يطور به. است شده رویکرد این تکامل

 ونقلحمل يتقاضا تیریمد در سیاست 11 از بیش امروزه لیتمن،

 هااستیس نیا ،یکل طور به. [Litman, 2012] است طرح قابل

 استفاده هب تشویق هاي روش شامل جذبی دسته دو به تقسیم قابل

 آنها، هب بخشیدن جذابیت با شخصی غیر ونقلحمل هاي شیوه از

 است خودرو جذابیت کاهش يها وهیش شامل دفعی يروشها و

[Steg and Vlek, 1997] 
 رها،پندا از اي گستره با شهروندان اتیخصوص تنوع که آنجا از

 تسیاس متفاوت اثرات به منجر جامعه در سفر الگوهاي و عادات

 در شود،یم شهروندان بر ونقلحمل تقاضاي مدیریت هاي

 جامعه یک براي هاسیاست از يا مجموعه است ممکن يموارد

 و انیبیحب اساس نیا بر. [Thorpe et al. 2000]باشد طرح قابل

 يراهکار عنوان به یاستیچندس کردیرو به يامطالعه در کرمانشاه

 Habibian and]پرداختند ونقلحمل يتقاضا تیریمد در

Kermanshah, 2013a] . نیمحقق نیا گر،ید يامطالعه در 

 مالاحت بر را ونقلحمل یتیریمد یبیترک يها استیس اثرات

 Habibian and]دادند نشان یشخص يسوار انتخاب

Kermanshah, 2013b] در ادامه حبیبیان و همکاران به بررسی .

اثر سیاست هاي مدیریتی حمل و نقل در سفرهاي کوتاه کاري 

پرداخته و مدل تمایل شاغالن در محدوده مرکزي شهر تهران به 

 .Habibian et al]حمل و نقل را ارایه نمودند هايطریقه 

2013]. 



 

 میقات حبیبیان، سمیرا دیباج، یلدا رحمتی

 196   6931مهندسی حمل و نقل / سال هشتم / شماره چهارم / تابستان 

 

این مطالعه بررسی همزمان چند سیاست مدیریت  رویکرد

 يرهاها در سفونقل با تاکید بر اثرات ترکیبی آنتقاضاي حمل

شهر تهران است. بر  يبه محدوده مرکز لومتریک 1بیشتر از  يکار

 اطالعات گردآوري نحوه و متدولوژي به سوم بخشاساس  نیا

 عوامل همراه به شده تهیه مدل ارایه به چهارم بخش. پردازد می

 دلم کاربرد پنجم، بخش در. دارد اشاره هاگزینه انتخاب بر موثر

 در نهایت در و گرفته قرار توجه مورد گذاري سیاست جهت

 .است شده ارائه مطالعه ادامه هاي افق و نتایج ششم، بخش

 مطالعه  رویكرد .9

 ونقل شاملاین مطالعه پنج سيیاسيت مدیریت تقاضاي حمل   در

سه سیاست دفعی و دو سیاست جذبی براي شهر تهران در نظر 

گرفته شيد. سيیاسيت هاي دفعی شامل قیمت گذاري پارکینگ،    

، شودافزایش بهاي بنزین و ورودیه به محدوده مرکزي شييهر می

و  یو سیاستهاي جذبی شامل کاهش زمان سفر با سیستم همگان

. منظور از محدوده استکاهش زمان دسيترسيی به این سيیستم    

 اسييتمرکزي مورد مطالعه، محدوده منطبق بر طرح زوج و فرد 

 Habibian and]کييه دالیييل انييتييخيياب آن در مييرجييع   

Kermanshah, 2013]     ارایه شيده اسيت. دستیابی به سیاست

هاي جذبی از طریق اولویت به حرکت وسایل نقلیه همگانی در 

ابر و تقاطع ها، کاهش زمان سييوار و پیاده شييدن مسييافر در  مع

ونقل همگانی در شهر، ها و افزایش تعداد خطوط حملایسيتگاه 

 موردنظر است.  

هریک از سیاست هاي قیمت گذاري پارکینگ، افزایش  گسييتره

بهاي بنزین و کاهش زمان سيفر با سیستم همگانی در سه سطح  

کاهش زمان دسييترسی به و ورودیه به محدوده مرکزي شييهر و 

، 6سييیسييتم همگانی در دو سييطح طراحی شييدند. در جدول   

ها نشييان داده شده سيیاسيت هاي فوق و مقادیر سيطح هاي آن   

اسيت. سيیاست هاي دفعی داراي مقادیر مطلق براي هر یک از   

سييطوح  بوده و سييطوح مربوط به دو سييیاسييت جذبی به دلیل 

 ونقل همگانیحمل تنوع موجود در مقادیر زمان سييفر با سیستم

و مقادیر دسيترسيی به آن براي افراد مختلف، به صيورت نسبی    

 انتخاب گردیده اند. 

 پرسشنامه طراحی در شيده  بیان رجحان اطالعات گردآوري در

 اسييتفاده 2کارآ طرح رویکرد از انتخاب هاي مدل به توجه با ها،

 Habibian and] مرجع در طرح این جزییات) اسييت شييده

Kermanshah, 2013] رویکرد این در(. اسييت شييده ارایه 

 97 با ،اصيلی  اثرات بر عالوه دوتایی متقابل اثرات کلیه بررسيی 

 زا اجتناب منظور به. اسييت گردیده پذیرامکان انتخاب مجموعه

 در شييده تولید انتخاب هايمجموعه طوالنی، هاي پرسييشيينامه

 هر. شد داده قرار تصيادفی  صيورت  به پرسيشينامه   گروه شيش 

 زا سطح پنج شامل سناریو هر و سناریو شش داراي پرسيشينامه  

 .است باال در اشاره مورد سیاست پنج

مشتمل بر  شيده  اخذ پرسيشينامه   241 اطالعات از پژوهش این

 هک شخصی سواري از کننده استفاده شياغالن  از سيناریو  6441

 شتربی آنان سفر مسافت و داشته اشتغال شهر مرکزي محدوده در

 املش شدگان مصاحبه. کندمی اسيتفاده  اسيت  بوده کیلومتر 1 از

 تا که بودند( درصييد6/67) زن 41 و( درصييد 9/19) مرد 211

 رد نسبت این. است نزدیک تهران شهر شاغلین آمار به حدودي

 درصييد 47/66 و درصييد 14/12 با برابر ترتیب به تهران شييهر

 نمونه ونقلیحمل خصوصیات 2 جدول. [ICS, 2009]9 اسيت 

 .دهدمی نشان را مطالعه مورد

 آن ها در نمونه  میانگین و سطوح مطالعه، در شده گرفته نظر در مدیریتی های سیاست  .6 جدول

 نوع سیاست

 سیاست

 تعداد

 سطوح

  نمونه میانگین 6سطوح مقادیر

 تومان 31/6 تومان 611 ،411 فعلی، قیمت 9 دفعی (ساعتی) پارک گذاري قیمت

 شهر مرکزي محدوده به ورود گذاري قیمت

 (روزانه)

 - تومان 1111 و 2111 2 دفعی

 تومان 691 تومان 111 و 911 فعلی، قیمت 9 دفعی (لیتر) سوخت گذاري قیمت

 دقیقه 1/91 درصد 61 و درصد 11 فعلی، زمان 9 جذبی همگانی با سفر زمان کاهش

 دقیقه 66 درصد 61 فعلی، زمان 2 جذبی همگانی به دسترسی زمان کاهش
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 مطالعه مورد نمونه ونقلیحمل خصوصیات .2 جدول

 ریمتغ سطح تعداد درصد

 زمان شروع سفر  16:11قبل از ساعت  61 1/92

 11:11 تا 16:11 ساعت نیب 19 7/94

 13:11 تا 11:11 ساعت نیب 11 1/21

 62:11 تا 13:11 ساعت نیب 23 6/62

 سفر زمانمدت  کمتر و قهیدق 61 96 3/62

 قهیدق 91 و 61 نیب 31 1/41

 قهیدق 71 و 91 نیب 11 6/97

 قهیدق 71 از شیب 29 7/3
انجام شده با  يتعداد سفرها سفر و کمتر 2 614 9/49

 9 46 7/63 یشخص يسوار

1/21 11 4 

 شتریسفر و ب 1 93 9/67

 احتمال استفاده از سوخت آزاد صفر 629 2/16

 درصد 11کمتر از  39 1/91

 شتریدرصد و ب 11 24 61

 یهمگان هینقل لهیبه وس یدسترس ادهیپ 646 1/11

 ادهیپ ریغ 33 2/46

6/17  ياستفاده از سوار یاصل لیدل یراحت 697 

6/22 یشخص  ازین 19 

 یهمگان ونقلحمل ستمیضعف س 41 21

 

 وقعیتم اشتغال، وضعیت به مربوط اطالعات ابتدا پرسشنامه در

 دهش انجام سفرهاي اطالعات نیز و منزل تا آن فاصله و کار محل

 دورو امکان به توجه با) مصاحبه از قبل( روز دو یا) روز طول در

 تا بود الزم. گردید اخذ( مطالعه محدوده به شخصی وسیله

 محل به صبح 61 تا 7 زمانی فاصله در شده یاد روز در پاسخگو

 قلیهن وسیله از افراد استفاده دالیل. باشد کرده رانندگی خود کار

 بعدي قسمت در مختلف سناریوهاي به آنها پاسخ و شخصی

 پنج از هریک سطوح سناریو، هر در. گردید ثبت پرسشنامه

 نظر در مطالعه آزمایش طرح اساس بر بررسی مورد سیاست

 اگر " پرسش به سناریو هر در شونده مصاحبه. است شده گرفته

 تاد،اف می اتفاق باهم سناریو آن تغییرات تمام نظر مورد روز در

. 4داد می پاسخ "کردید؟ می سفر خود کار محل به چگونه شما

 مدلسازي براي مناسب گزینه شش شده، گردآوري نمونه در

 رانندگی کماکان( 6: بر مشتمل هاگزینه این. شد داده تشخیص

(C)، 2 )پیاده دسترسی با همگانی ونقل حمل (W&R)، 9 )

 سواري دسترسی با همگانی ونقل حمل( 4 ،(T) تاکسی

(D&R)، 1 )موتورسیکلت(MC) تلفنی تاکسی( 7 و(T_T) 

 . بود

 در افراد خصوصیات مورد در اطالعاتی همچنین پرسيشنامه  در

 شييامل  اطالعات این. شييد  آوري جمع ونقل،حمل با ارتباط

 فتننر احتمال) شخصی وسيیله  به افراد وابسيتگی  چون مواردي

 ،(شيخصی  وسيیله  نبودن دسيترس  در صيورت  در کار محل به

 یک در پارکینگ پرداختی هزینه میزان و وسيييیله پارک محل

 راداف تعداد موتورسييیکلت، و شييخصييی وسييیله مالکیت هفته،
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 زا اسييتفاده با مرتبط نظرات نقطه و خانواده در گواهینامه داراي

 با مرتبط اطالعات رود می انتظار. بود شيييخصيييی وسيييیله

 هوسييیل انتخاب تصييمیم در اي مالحظه قابل تاثیر ونقل،حمل

 و اطالعات تعمیم امکان منظور به نهایت در. باشييد داشييته افراد

 ساختار سن، جنسیت، اطالعات خانوار، خصيوصیات  از آگاهی

 .شد گردآوري فرد تحصیالت سطح و خانوار سنی

 نقلیه وسیله انتخاب مدل  .4
براي تشخیص عوامل اثرگذار بر دالیل انتخاب طریقه سفر افراد 

هاي لوجیت انتخاب شد. در این نوع مورد مطالعه، رویکرد مدل

 6( در رابطه ايچندجملهمدل که صورت کلی آن )مدل لوجیت 

نشان داده شده است، تاثیر جداگانه هر متغیر بر انتخاب وسیله 

 پذیر می گردد.نقلیه افراد امکان

Pn(i) =
eUin

∑ eUjnj∈C
    (6)  

، i ،Ujnنشان دهنده مطلوبیت انتخاب گزینه  Uinدر این رابطه، 

بیانگر احتمال  Pn(i)و  jنشان دهنده مطلوبیت انتخاب گزینه 

گزینه ممکن است.  Cاز مجموعه  nبراي فرد  iانتخاب گزینه  

هاي گسسته هستند، در هاي لوجیت از نوع مدلاز آنجا که مدل

ی که در نمایها از لگاریتم تابع بیشینه درستفرآیند پرداخت آن

 شود.تفاده مینشان داده شده است، اس 2رابطه 

L(β) = ∑ ∑ (yini∈C ln(Pn(i)))n   (2)  

ام به  iبه گزینه  nدهنده پاسخ فرد ، متغیر نشانyinدر این رابطه 

 nطریقه سفر وي است. در فرآیند پرداخت مدل، اگر فرد  عنوان

را به عنوان طریقه سفر خود انتخاب کند، متغیر وابسته  iگزینه 

ا در این مطالعه ب برابر با یک و در غیر این صورت صفر است.

آوري شده از پاسخگویان، از مدل توجه به نوع اطالعات جمع

اي براي تعیین طریقه سفر  استفاده شده است. لوجیت چندجمله

براي این منظور، در هر مرحله ابتدا متغیرهاي داراي همبستگی 

با متغیر وابسته، از طریق آزمون همبستگی اسپیرمن و سطح 

( 2یی شده و سپس با بیشینه سازي رابطه )شناسا 6/1معناداري 

 (β)، مقادیر ضرایب متغیرها Nlogit 4.0افزار به کمک  نرم

 هاي نهایی به دست آمده است.براي مدل

 خیصتش براي گرفته، صورت آزمایش طرح اساس بربنابراین، 

 یتلوج مدل از شخصی، نقلیه وسیله انتخاب بر اثرگذار عوامل

 تاثیر بررسی امکان مدل، نوع این. شد استفادهاي جملهچند

 یم ممکن همزمان طور به سفر وسیله انتخاب بر را هاسیاست

 زینهگ یک انتخاب احتمال وابسته، متغیر ساختار، این در. سازد

 این غیر در و است، یک با برابر انتخاب صورت در که است

 دل،م این مختلف ساختارهاي بررسی در. باشد می صفر صورت

 مطالعه این برتر مدل عنوان به ايچندجمله لوجیت مدل نهایتا

 مدل در که توصیفی متغیرهاي فهرست  ،9 جدول .آمد بدست

 .دهد می ارایه را هاآن تعریف با همراه اند، شده ظاهر نهایی

 طالعهم مورد طریقه شش براي وسیله انتخاب مدل پرداخت نتایج

 عوامل نتایج، این اساس است. بر شده داده نشان 4 جدول در

 سه رد توان می را سفر مختلف هاي طریقه انتخاب در گذار تاثیر

 خصوصیات ونقل،حمل مدیریتی هاي سیاست: اصلی گروه

 نديب دسته اجتماعی-اقتصادي خصوصیات و ، روزانه سفرهاي

 هايمتغیر جزییات توضیح از اختصار رعایت جهت به که نمود،

 .است شده پرهیز اجتماعی-اقتصادي

 نهایی مدل در رفته بكار متغیرهای تعریف .9 جدول

 ریمتغ
 عالمت

 اختصاري
 ریمتغ 

 عالمت

 اختصاري

  روزانه سفرهاي خصوصیات   خانوار اجتماعی-اقتصادي هاي ویژگی

 T1_prop (6=یشخص يسوار) اول سفر در خودرو تیمالک  Female (6=زن) جنسیت

 T1_ocp سفر نیاول در لیاتومب در افراد تعداد  Plate (6=داشتن) یدولت پالک

 T1_T کار محل تا منزل سفر زمان  Age_3 سال 91 از کمتر سن

 Pff آزاد بنزین از استفاده احتمال  Age 3_4 سال 93 تا 91 بین سن

 Ch2 (6=بلی) برگشت یا کار محل مسیر در توقف داشتن  H_cbd (6=بودن) مطالعه مورد محدوده در منزل وقوع

 Ch3 (6=بلی) شغل محل یک از بیش به مراجعه  Child سال 61 از کمتر فرزند داشتن
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 خانواده افراد نقلیه وسیله به دسترسی میزان

 (گواهینامه تعداد به وسیله تعداد نسبت)
Caracc  کار محل تا منزل فاصله Dist 

 Tamnt روزانه سفر تعداد  Mown خانواده تملک تحت سیکلت موتور تعداد

  Permit (6=داشتن) مطالعه محدوده به ورود مجوز
 وسیله نبودن صورت در کار محل به رفتن احتمال

 استفاده مورد شخصی
P_go 

 Paccnw (6=بلی) همگانی به ادهیپ ریغ  دسترسی  Job_d شغلی سابقه

 Accmp (6=وجود) سفرها در همراه وجود  Ef وقت تمام اشتغال

 Pk_pay گذشته هفته در شده پرداخت پارکینگ هزینه  HHep (6=یبل) خانواده در وقتپاره شغل با فرد وجود

 Go_t کار محل به منزل از رفتن زمان متوسط  HH_resp (اغلش تعداد بر خانواده ياعضا نسبت) تکفل نرخ

 است يسوار از استفاده لیدل یشغل التیتسه

 (6=یبل)
Empf  

 لیدل به آن از استفاده و خانواده در لهیوس کی يدارا افراد

 یهمگان ونقلحمل یراحت عدم
Car1comf 

  Edu2 لیسانس از باالتر تحصیالت
 آن از استفاده و خانواده در لهیوس کی از شیب يدارا افراد

 یهمگان ونقلحمل یراحت عدم لیدل به
Car2comf 

ونقلحمل مدیریتی هاي سیاست   
 آن از استفاده و خانواده در لهیوس کی از شیب يدارا افراد

 لیاتومب به سفر بودن وابسته لیدل به
Car2dep 

مطالعه محدوده به ورودي هزینه  Ent_fee    

     Pk_c نگیپارک نهیهز

      Access_t همگانی سیستم به دسترسی زمان

  و پارکینگ گذاري قیمت  سیاست دو  همزمان اثر

 بنزین
Pk_fuel      

 

 سفر وسیله انتخاب نهایی مدل  . 4 جدول

 ( C) یشخص يسوار 
 هادیپ یدسترس با یهمگان

(W&R) 
 (T) یتاکس

 یدسترس با یهمگان

 (D&R) سواره

 کلتیموتورس

(MC) 

 یتلفن یتاکس

(T_T) 

Constant 3612/7 *** 9362/7 *** ***1916/7-    

 ونقلحمل یتیریمد يها استیس

Ent_fee ***1111/1-     1119/1 *** 

Pk_c 1161/1- ***      

Access_t  ***1216/1-  1213/1 **   

Pk_fuel 2669/1- E 11- **      

 روزانه سفرهاي خصوصیات

T1_prop    6121/6 ***   

T1_ocp     1763/1- *  

T1_t  1121/1- ***  1163/1 *** 1192/1 ***  

Pff 7141/9 ***  6736/6- ***    
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Ch2     1671/1- *** 1324/6 *** 

Ch3   6143/6- ***    

Dist   1671/1- ***    

Tamnt 6967/1 **   2221/1 ***   

P_go  1613/1 ***     

Paccnw   1217/1 *** 4379/1 **  2714/6- *** 

Accmp 9141/1 **      

Pk_pay    1111/1- ***   

Go_t    1661/1 **   

Car1comf   4114/1 ***   6133/2- *** 

Car2comf   4331/1- ***    

Car2dep  3696/6- ***     

خانوار اجتماعی-اقتصادي هاي ویژگی  

Female   6664/1- ***    

Plate    1919/6 ***   

Age_3     1911/2 ***  

Age 3_4   9961/1 **  9641/6- ** 3319/1- *** 

H_cbd  1916/1 **  6661/6- ***   

Child     1611/1 ***  

Caracc 7294/1- **     1162/6 ** 

Mown   1417/1- **  9121/2 ***  

Permit 9143/6 ***    1916/9 ***  

Job_d   1113/1- ***    

Ef     2642/6- *** 1167/2 *** 

HHep      1117/6 *** 

HH_resp  2631/1- ***     

Empf 6724/2 **      

Edu2 9732/6 ***  6261/1 *** 2966/6 ***   

 .هستند tدر تست  درصد 6 و 1 ،61  داري معنا سطح بیانگر ترتیب به***  و**  ،* عالیم: توجه

 ورودي هزینه افزایش با که شودمی مشاهده 4 جدول بررسی در

 شخصی سواري از استفاده به تمایل ،(Ent_fee)شهر مرکز به

-می زایشاف تلفنی تاکسی از استفاده به تمایل مقابل در و کاهش

 بنزین بهاي و پارکینگ قیمت توامان افزایش دیگر، سوي از. یابد

(Pk_fuel) واريس از استفاده به افراد تمایل کاهش به منجر نیز 

 رب دفعی هاي سیاست نقش انتظار مطابق که است، شخصی

 هزینه افزایش با. دهدمی نشان را شخصی سواري از استفاده

 کاهش شخصی سواري از استفاده به تمایل ،(Pk_c) پارکینگ

 قرار وجهت مورد تلفنی تاکسی گزینه از استفاده مقابل در و یافته

 محدوده، طرح به ورود جهت پرداختی هزینه که، چرا. گیردمی

 عالوه، هب. شود بیشتر تلفنی تاکسی هزینه از حتی است ممکن

 مانز رانندگی، تنش کاهش به منجر تلفنی تاکسی از استفاده
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 زنی محدوده درون پارکینگ هزینه پرداخت و پارک جويوجست

 هاي ایستگاه به دسترسی زمان کاهش با همچنین،. شودمی

 سیستم از استفاده به تمایل ، (Access_t)همگانی ونقلحمل

 مقابل در و بیشتر (W&R) پیاده دسترسی با همگانی نقلوحمل

 سواري دسترسی با  همگانی نقلوحمل سیستم از به تمایل

(D&R) است انتظار قابل امري که شودیکمتر م.  

 هستند استفاده مورد نقلیه وسیله مالک خود که افرادي

(T1_prop)، از  به استفاده یتريب یلتما یرین،نسبت به سا

واضح است  سواره دارند. یبا دسترس ینقل همگانوحمل یستمس

شود که یموجب م (T1_ocp)سفر  ینکه وجود همراه در اول

فاده از به است يکمتر یلتما یشخص ياستفاده کنندگان از سوار

 ریمتغ یامر با عالمت منف ینداشته باشند. ا یکلتموتورس

T1_ocp دهد ینشان م 4جدول  یشود. بررس یم ییددر مدل تا

افراد استفاده از   (T1_t)تر به ظهر  یککه در ساعات نزد

 را( D&Rسواره ) یبا دسترس یهمگان یستمو س یکلتموتورس

 ترجیح (W&R)پیاده دسترسی با همگانی سیستم از استفاده به

 نیهمگا نقلیه وسایل کمتر سرعت علت به احتماال که دهند می

 احتمال متغیر مثبت عالمت بررسی در. است ساعات این در

 شخصی سواري از استفاده طریقه در (Pff) آزاد بنزین از استفاده

 فرادا این که گفت توانمی تاکسی طریقه در آن منفی عالمت و

 از هک افرادي اول بخش. اند شده تشکیل زیر دسته دو از عمدتا

 اي یارانه بنزین سهمیه که) قیمت گران وارداتی خودروهاي

 زینهگ به را خود سواري طبیعتا که کردند می استفاده( نداشته

 دهستن افرادي دوم بخش. اند داده ترجیح تاکسی چون دیگري

 براي د،بلن هايسفر در سفر مسافت بودن ترطوالنی دلیل به که

 نزینب  هزینه پرداخت اما نبوده، کافی ايیارانه بنزین سهمیه آنان

 از. است کمتر تاکسی کرایه شده تمام قیمت از  آزاد سهمیه با

 تمایل ونقلحمل مدیریتی هاي سیاست با مواجهه در رو این

 از هاگزینه سایر با مقایسه در شخصی سواري از استفاده به بیشتر

 .دارند را تاکسی جمله

 امانج کار از بازگشت یا رفت مسیر در را روزانه امور که افرادي

 اکسیت و نداشته موتورسیکلت گزینه به تمایل ،(Ch2)دهند می

 بلند ايهسفر در مسافت افزایش با. نمایند می انتخاب را تلفنی

(Dist)، موتورسیکلت از استفاده به مطالعه مورد افراد تمایل 

 اشین خطرات از افراد اجتناب علت به احتماال که یابد می کاهش

 نهمچنی. است طوالنی سفرهاي در موتورسیکلت از استفاده از

 تمایل ،(Ch3) اندنموده رجوع شغل محل دو از بیش که افرادي

 رایطش واسطه به احتماال که دهندنمی نشان تاکسی از استفاده به

 تعداد زایشاف. است سایرین به نسبت افراد این تر پایین اقتصادي

 سواري به افراد تمایل افزایش موجب (Tamnt) روزانه سفرهاي

-یم سواري دسترسی با همگانی نقلوحمل سیستم و شخصی

 شخصی، سواري کافی راحتی و ایمنی رسدمی نظر به. شود

 در هطریق این از حداکثر استفاده به پرسفر افراد تمایل موجب

 .است شده بلند سفرهاي

 نقلیه وسیله نبودن فراهم صورت در اندکرده اعالم که افرادي

 يبیشتر وابستگی ،(P_go) روندمی کار محل به نیز استفاده مورد

  افراد این ،دهدمی نشان نیز مدل کهچنان و داشته خود شغل به

 با همگانی نقلوحمل نظیر ونقلیحمل هايطریقه سایر از

 شودمی دهمشاه انتظار مطابق. کنندمی استفاده نیز پیاده دسترسی

 انیهمگ نقلوحمل سیستم به پیاده دسترسی امکان که افرادي

(Paccnw) ،خود از همگانی سیستم از استفاده به تمایل ندارند 

 رد همراه وجود. اند شده متمایل تاکسی گزینه به  و نداده نشان

 شخصی سواري طریقه به افراد تمایل باعث ،(Accmp) سفر

 رداختپ افزایش با. شودمی دارد، بیشتري استقالل و راحتی که

-حمل سیستم به افراد تمایل ،(Pk_pey)پارکینگ هزینه هفتگی

 رسدمی نظر به. شودمی کمتر سواره دسترسی با همگانی نقلو

 هرچه هب تمایل پارکینگ هزینه پرداخت پذیرفتن با که افراد این

 در دارند، سواري شخصی با خود کار محل به شدن تر نزدیک

 زمان هرچه. دهندمی نشان مشابهی رفتار هم سیاستها با مواجهه

 دشومی بیشتر ،بلند هايسفر در کار محل به منزل از رفتن

(Go_t)، با را مسیر از قسمتی که دارند بیشتري تمایل مردم 

 همگانی نقلوحمل از سپس و نموده طی خود شخصی سواري

 .شود بیشتر سفر راحتی تا کنندمی استفاده

 تاهمی راحتی عامل به روزانه سفر وسیله انتخاب در که افرادي

 ،(Car1comf) داشتند تملک تحت نقلیه وسیله یک و دادندمی

 اکسیت به تمایل نظر، مورد مدیریتی هايسیاست با رویارویی در

 نندهکاستفاده براي را بیشتري راحتی نوعی، به که دادند نشان

 درآمد با افراد جزو افراد این دیگر، طرف از. سازدمی فراهم

 طریقه هب کمتري تمایل دلیل همین به آیند،می حساب به متوسط

 که فراديا متقابال،. دهندمی نشان است، ترگران که تلفنی تاکسی

 و دادندمی اهمیت راحتی عامل به روزانه سفر وسیله انتخاب در

، (Car2comf) داشتند تملک تحت نقلیه وسیله یک از بیش
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 بیش يدارا که افرادي .دادند نشان تاکسی طریقه به کمتري تمایل

 فادهاست آن از نیاز دلیل به و بوده شخصی نقلیه وسیله یک از

 ايه سیستم از استفاده به کمتري تمایل ،(Car2dep) کنندمی

 .دهند می نشان پیاده دسترسی با همگانی

هاي خوبی برازش مدل در افزار و شاخصخروجی نرمهمچنین 

 ارائه شده است. 1جدول 

شاخص خوبی شود، مشاهده می 1همانطور که در جدول 

، شاخص خوبی برازش 961/11برابر با  (ρ2)برازش

McFadden )ρc
و  شاخص خوبی برازش  2462/1( برابر با 2

ρms)سهم بازار 
2 گزارش شده است. همچنین  6162/1برابر با  (

مقدار آزمون مربع کاي نیز که بیانگر اعتبار کل مدل است حاکی 

 از مناسب بودن مدل است.

 ایبررسی اثرات حاشیه .6

 هايتسیاس از یک هر تاثیر میزان شناسایی و بررسی منظور به

 ايحاشیه اثرات بررسی وسیله، تغییر در نظر مورد مدیریتی

 هر قشن اگرچه. باشد گشاراه تواندمی هاسیاست( االستیسیته)

 تواندمی آنها تفسیر و است مهم بسیار هامدل ضرایب از یک

 سیاست چند یا یک با رویارویی در رانندگان رفتار بیانگر

 نوعی به سیاست هر ايحاشیه اثر از استفاده ولی باشد، مشخص

 اثر ،کلی طور به. دهد نشان را سیاست آن اجراي نتیجه تواندمی

 تصور به گزینه، یک انتخاب احتمال در متغیر یک ايحاشیه

 یک غییرت اثر در موردنظر گزینه انتخاب احتمال در تغییر میانگین

 ايحاشیه اثرت اساس این بر. شودمی تعریف متغیر آن در واحد

معناداري  سطح در مطالعه این در بررسی مورد هايسیاست

 ارائه شده است. 7در جدول  1۵ حداقل 

دهد که یک ریال افزایش در قیمت گذاري نشان می 7جدول 

درصدي استفاده  11132/1محدوده مرکزي شهر، باعث کاهش 

شود. همچنین افزایش قیمت پارکینگ به از سواري شخصی می

میزان یک ریال در ساعت، باعث کاهش احتمال استفاده از 

شود. با در نظر درصد می11631/1صی به میزان سواري شخ

ساعت مدت پارک بودن سواري شخصی، اثر  1گرفتن میانگین 

رسد. این درصد می 11121/1اي روزانه هزینه پارکینگ به حاشیه

گذاري محدوده مرکزي دهد که سیاست قیمتاعداد نشان می

ري در تشهر نسبت به سیاست هزینه پارکینگ اثر قابل توجه

اهش تمایل افراد به استفاده از سواري شخصی دارد. همچنین ک

دهد که افزایش همزمان قیمت پارکینگ و سوخت نتایج نشان می

درصدي استفاده از سواري  111116/1به میزان یک ریال، کاهش 

دهد نشان می 7شخصی را به دنبال دارد. عالوه بر این، جدول 

نقل وستگاه حملکه کاهش یک دقیقه در زمان رسیدن به ای

درصدي احتمال استفاده از  1371/1همگانی، باعث افزایش 

 2367/1نقل همگانی با دسترسی پیاده و کاهش وگزینه حمل

 نقل همگانی با دسترسیودرصدي احتمال استفاده از گزینه حمل

 شود.سواره می

 های خوبی برازشخروجی نرم افزار و شاخص  . 6 جدول

 افزارخروجی نرم پارامتر

L(0) 26/2146- 

L(β) 64/6699- 

L(c) 34/2219- 

χ2(P − value) <116/1 

ρ2 961/1 

ρ
𝑐
2 2462/1 

ρ
𝑚𝑠
2  6162/1 

 6441 تعداد رکوردها
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 تقاضای مدیریت  در مدل کاربرد .2

 نقلوحمل

 متقس این در آمده، بدست مدل از استفاده نحوه نمایش منظور به

 سفرهاي ونقلحمل مدیریت در آن کاربردي هاي جنبه از یکی

 ذکر قابل. است شده آورده تهران شهر مرکزي محدوده در بلند

 رهايمتغی از یک هر اثر بررسی توانایی آمده بدست مدل که است

 را ندبل سفرهاي در شخصی سواري از استفاده بر موثر مختلف

 به ورود هزینه سیاست تاثیر صرفا قسمت این در که دارد،

 .  است شده ارایه افراد نقلیه وسیله انتخاب بر شهر مرکزي محدوده

 هرش مرکز به ورودي گذاري قیمت سیاست اعمال نتیجه 6 شکل

 با که کرد مشاهده توانمی. دهدمی نشان بلند سفرهاي در را

 زا استفاده به افراد تمایل شهر، مرکز به ورودي قیمت افزایش

 گزینه به آنان غالب عوض، در و یافته کاهش شخصی سواري

 می وير پیاده دسترسی با همگانی نقلوحمل سیستم و تاکسی

 تانهآس از پس که دهد می نشان شکل این تر دقیق بررسی. آورند

 در یشخص سواري از کنندگان استفاده غالب گزینه تومان، 1211

 با همگانی نقلوحمل سیستم و تاکسی به کاري بلند سفرهاي

 نینچ تدارک لزوم از حاکی که کند، می تغییر پیاده دسترسی

 اثر محدوده در ورودي گذاري قیمت صورت در ناوگانی

 این، بر عالوه. است شهر مرکزي محدوده به بلند سفرهاي

 و تاکسی گزینه کرد، برداشت توانمی نمودار از که همانطور

 نزدیکی رقابت هم با پیاده، دسترسی با همگانی نقلوحمل سیستم

 از ییک تواندمی دارد، گذارسیاست که هدفی با متناسب و دارند

 ینکها به توجه با مثال عنوان به. بخشد بهبود را هاسیاست این

 حادي مساله هوا آلودگی مساله تهران شهر در اخیر هاي درسال

 و لحم سیستم به دسترسی زمان کاهش با توان می است بوده

 هرش مرکز از دور مناطق در پوشش افزایش طریق از همگانی نقل

 ورمتص شهر براي نیز را هوا آلودگی کاهش به دستیابی زمینه

 گردید

 سفر وسیله انتخاب نهایی مدل  .1 جدول

 Car W&R T D&R MC T_T 

Ent_fee **11132/1-     *11193/1 

Pk_c **11631/1-      

Access_t  **1371/1-  **2367/1   

Pk_fuel **111116/1-      

 .باشند می  tدر تست  درصد 6 و 1  داري معنا سطح بیانگر ترتیب به** و  * عالیم: توجه

 

 

 بلند سفرهای در شخصی سواری از استفاده بر ورودی گذاری قیمت تاثیر .6 شكل
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 گیری نتیجه و بندیجمع .9

 هب ورود گذاري قیمت سييیاسييت پنج اثر بررسييی به مطالعه این

 محدوده در پارکینگ گذاري قیمت  شيييهر، مرکزي محدوده

 سييیسييتم سييفر زمان کاهش بنزین، بهاي افزایش شييهر، مرکزي

 سفرهاي بر سيیسيتم   این به دسيترسيی   زمان کاهش و  همگانی

 در این. اسييت یافته اختصيياص تهران شييهر مرکز در کاري بلند

 شده اخذ پرسيشنامه  241رکورد از  6441پژوهش از اطالعات 

تهران که در سفرهاي بلند از  شيهر  مرکزي محدوده شياغلین  از

 ایجنتاند، استفاده شده است. کردهسيواري شيخصيی استفاده می   

 محدوده به ورودي گذاريقیمت هايسیاست که دهدمی نشيان 

 هاي تسیاس ترکیبی اثر و پارکینگ گذاري قیمت شهر، مرکزي

 اريسو از اسيتفاده  بر سيوخت،  و پارکینگ گذاري قیمت دفعی

 به ترسیدس بهبود سیاست همچنانکه داشته، منفی تاثیر شخصی

 ستمسی از استفاده افزایش به منجر همگانی، ونقلحمل سيیسيتم  

 مانز دیگر، سوي از. شود می سواره و پیاده دسترسی با همگانی

  است نشده دارمعنا مدل در همگانی نقلوحمل سيیستم  با سيفر 

 شدن کم ،بلند سفرهاي در که است آن دهنده نشيان  امر این که

 ادهاستف تمایل باعث همگانی، نقلوحمل سيیسيتم   با سيفر  زمان

 همگانی نقل و حمل سيیستم  به شيخصيی   سيواري  از کنندگان

 به ورودي گذاريقیمت سييیاسييت  این، بر عالوه .شييودنمی

 قهطری به کاربران تمایل افزایش به منجر شييهر، مرکزي محدوده

 .شودمی تلفنی تاکسی

 هب شييهر مرکز به ورودي قیمت افزایش با دهدمی نشييان نتایج

 اده،پی دسييترسييی با همگانی نقلوحمل و تاکسييی طریقه تدریج

 همچنین،. گرددمی بلند سفرهاي در شخصی سيواري  جایگزین

 قیمت هايسييیاسييت ترکیب که دهد می نشييان مدل بررسييی

 زا اسييتفاده کاهش نیز سييوخت بهاي افزایش و پارکینگ گذاري

 از. داشت خواهد دنبال به بلند سفرهاي در را شخصی سيواري 

 افزایش هب منجر همگانی سیستم به دسترسی بهبود دیگر، سيوي 

 ستمسی و تاکسی گزینه این، بر عالوه. شود می طریقه این سيهم 

 ارندد نزدیکی رقابت هم با پیاده، دسترسی با همگانی نقلوحمل

 ینا از یکی تواندمی دارد، گذارسيیاست  که هدفی با متناسيب  و

 .بخشد بهبود را هاسیاست

 نای تداوم ،پژوهش این در گرفته انجام فرضييیات به توجه با

 رسييای گرفتن نظر در هاي جدیدتر باداده از اسييتفاده با مطالعه

 می توصييیه تر متنوع هاي سييیاسييت و شييهري سييفرهاي هدف

ها به روزتر باشيييد، مطالعه به واقعیت طبیعتيا هرچه داده  .گردد

قابل ذکر اسييت که اگرچه با توجه به نرخ  بود.تر خواهد نزدیک

تورم در کشييور ایران، می توان براي یک سال مورد نظر مقادیر 

است را به  6911که به قیمت ثابت سال  6ارایه شيده در شکل  

هنگام نموده و احتمال اسيتفاده از سيواري شييخصی را محاسبه   

 نمود، اما اسييتفاده از اطالعات جدیدتر می تواند تقریب حاصل

 از سييوي دیگر، اسييتفاده از نمونه  از چنین روشييی را کم کند..

که با هدف پژوهشی دانشگاهی در این مطالعه نیز بزرگتر  آماري

 6441 قابل توصيیه است. چراکه یک نمونه انجام شيده اسيت،   

براي کالنشهر تهران کوچک بوده و الزم  نفر 241 سناریویی از 

 براي دسييتیابی به دقت بیشتراي در ابعاد واقعی اسيت تا مطالعه 

 چنین مدلی تعریف گردد.

 سپاسگزاری .4

 محمد دکتر آقاي از  دانند می الزم خود بر نویسيندگان 

 عهمطال این ساختار اعتالي به منجر ایشيان  نظرات که کرمانشياه 

 . نمایند قدردانی است، شده

 هانوشتپی .6

 6911 سييال هاي قیمت اسيياس بر سييطوح مقادیر .1

 مطالعه این اطالعات گردآوري سال که شده انتخاب

 .است

2. Efficient design 

 داراي شاغلین تحصیالت از اطالعاتی به دسيترسيی   .3

 همقایس منظور به تهران شهر سطح در شخصی وسیله

 .نبود ممکن نمونه با

 هاي سيیاست  تاثیر از تردقیق نتایج کسيب  منظور به .4

 هشد خواسته  افراد از سناریوها کلیه در مطالعه، مورد

 شييهر مرکز به تردد در موجود هاي محدودیت تا بود

 به صييرفا و گرفته نادیده را فرد و زوج محدوده و

 .دهند پاسخ شده طراحی سناریوهاي
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، در McFaddenقيابل ذکر اسيييت که طبق مطالعات   .5
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از دانشگاه صنعتی اصفهان و درجه  6911عمران را در سال -درجه کارشيناسيی در رشيته مهندسيی عمران    ، میقات حبیبیان

از دانشگاه صنعتی امیرکبیر اخذ نمود. در  6912در سال  را مهندسی راه و ترابري-کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران

ریزي حمل و نقل از دانشگاه صنعتی شریف  برنامه-موفق به کسيب درجه دکتري در رشيته  مهندسييی عمران   6931سيال  

نقل پایدار و ونقل، حملوگذاري در حملنقل، سيیاست وریزي حملگردید. زمینه هاي پژوهشيی مورد عالقه ایشيان  برنامه  

 نقل بوده و در حال حاضر عضو هیات علمی با مرتبه استادیار در دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.وتحلیل تقاضاي حمل

از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و درجه  6932عمران را در سال -، درجه کارشيناسيی در رشيته مهندسيی عمران    یرا دیباجسمم 

هاي پژوهشی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر اخذ نمود. زمینه 6934در سال  را ونقلریزي حملکارشناسی ارشد در رشته برنامه

ونقل، تحلیل گذاري در مطالعات حملونقل، سييیاسييت ریزي حملمورد عالقه ایشييان مدلسييازي رفتارهاي سييفر، برنامه 

 ونقل است.هاي جدید در مطالعات حملهاي اطالعاتی بزرگ و استفاده از تکنولوژيبانک

از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و درجه کارشناسی  6932، درجه کارشيناسيی در رشيته مهندسيی عمران را در سال     یلدا رحمتی

از دانشيگاه صينعتی شریف اخذ نمود. ایشان هم اکنون دانشجوي    6934در سيال  را ونقل ریزي حملمهارشيد در رشيته برنا  

مدلسييازي رفتارهاي سييفر،  ويهاي پژوهشييی مورد عالقه نقل در دانشييگاه تگزاس بوده و زمینهوریزي حملدکتراي برنامه

 ي اتوماتیک است.ونقل و خودروهاگذاري در مطالعات حملونقل، سیاستریزي حملبرنامه


