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 چکیده
-ینبیشیدر پ ایچهار مرحله هایبهبود مدل یاست که برا یناهمفزون و رفتار یکردیمبنا، رو تفعالی روشسفر به یتقاضا یمدلساز

مورد توجه قرار گرفته است. در پژوهش  اریبس راخی دهه چند در و آمده وجودبههای مدیریت تقاضا های مربوط به اجرای سیاست

ن داشته روزانه را در سطح ناهمفزو تیفعال یزریبرنامه یاجزا ینبیشیپ ییمبنا که توانا تیسفر فعال یحاضر تالش شده تا مدل تقاضا

 تیفعال یمنظور ساختار اطالعات نهمی. بهابدیشهر اصفهان توسعه  یبرا رد،یروزانه را در نظر بگ یو سفرها هاتیفعال نیباشد و تعامالت ب

ر روزانه ب تیفعال یزریبرنامه هایمیاطالعات، تصم نیبا استفاده از ا شد. هیتهشهر اصفهان،  1931مطالعات جامع سال  هایمبنا از داده

تور  لهیسو و هیزمان روز تور ثانو ،یتور اصل لهیوس ،یالگو، زمان روز تور اصل هایشهر بوستن شامل انتخاب یمبنا تیمدل فعال یمبنا

 که اجشدند. از آن یو بررس یمدلساز چندگانه ناهمفزون ای وگانهد تیلوج هایشده و با مدل ییهر فرد در نمونه شناسا یبرا هیثانو

رفتار  له،یانتخاب وس هایمدل یبرا یدیجد یوجود داشت، با ارائه ساختارها یادیشباهت ز هیو ثانو یتور اصل لهیرفتار انتخاب وس نبی

ر قرا یشد و مورد بررس یمختلف روز مدلساز یاهزمان یبرا گریهمه تورها و بار د یبرا کلی طوربار به کیافراد  لهیانتخاب وس

ست. توجه شده ا زنی هاانتخاب حیصح ینبیشیمدل در پ ییبه شاخص توانا ،یمطالعات قبل هایمقاله عالوه بر شاخص نیگرفت. در ا

در  تواندیم که دهندمی دستو سفر شهروندان به تیاز رفتار فعال یشناخت خوب ت،یظاهر شده در توابع مطلوب رگذاریتأث یرهایمتغ

. برای نمونه وجود فرزند خردسال در خانواده، نوع الگوی فعالیت روزانه، مقصد خارج ردیمورد استفاده قرار بگ یحمل و نقل هایمیتصم

 عنوان عوامل تأثیرگذار بر انتخاب وسیله افراد شناسایی شدند.از شهر، نوع شغل و جنسیت فرد، مالکیت خودرو و ... به

 

 ان، الگوی فعالیت، رفتار سفر، فعالیت مبنا، لوجیتاصفه های کلیدی:واژه
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 مقدمه   .1
ریزان حمل و نقل باید بتوانند اثر تغییرات در مددیران و برنامه

های سیستم حمل و نقل و کاربران آن را ها، ویژگیزیرساخت

. [Bhat et al. 2003]بینی کنندبر تقاضای حمل و نقل پیش

های رفتاری سدددفر به امروزه بدا تککید بر اهمیت فهم پاسددد 

های مدیریت تقاضای سدیاستهای کوتاه مدت از جمله برنامه

جدای راهبردهدای بلند مدت، نیاز به در ن ر حمدل و نقدل بده

تر احساس بیشددها بینیبینانه رفتار افراد در این پیشگرفتن واقع

 شود.می

نا روش فعالیت مبدر همین راستا مدلسازی تقاضای سفر به

کده رویکردی نداهمفزون و رفتاری اسدددت، در مناتق م تل  

بسددیار مورد توجه قرار گرفته اسددت. رویکرد فعالیت مبنا جهان 

 تریای چارچوب گستردههای سنتی چهار مرحلهنسبت به مدل

های ها و انت ابتر اثر شدرای  روی فعالیتبینانهبرای ارائه واقع

های سدددفر دارد و در مواردی مددل در ن ر گرفتن میددودیدت

و سفرهای یک فرد و ها واقعی زمان و مکان، رواب  بین فعالیت

 ,Castiglione]تر استپیشدرفته ،رواب  بین اعضدای خانواده

Bradley and Gliebe 2015 and Subbarao and 

Krishnarao 2016]. 

، در پی نارضددایتی 9191های فعالیت مبنا در تول دهه مدل

های هدای چهارگانه در بررسدددی برنامهبینی مددلاز دقدت پیش

های مدیریت تقاضددای حمل و نقل سددتمربوط به اعمال سددیا

ها تی دو دهه اخیر این مدل. [Jovicic 2001]وجود آمدندبه

مورد توجده زیادی قرار گرفتند و تاکنون برای مناتق زیادی از 

دیگو، ، اوهایو، نیویورک، ساکرامنتو، سن2، دنور9مله کلمبوسج

وستن، هلند بفرانسیسکو، آتالنتا، فلوریدا، تورنتو، پورتلند، سدان

 Bulter 2012; Subbarao andاند]و ... توسدددعده یدافته

Krishnarao 2016 and Rassafi and Latifi 2012 .]

های صدددورت مدلهدای فعالیت مبنا الل  به یکی از دو مددل

های انت اب گسددسددته فعالیت مبنا یا ترکیبی از قاعده مبنا، مدل

ه اعده مبنا با استفادروش قسازی بهیابند. مدلاین دو توسعه می

وسیله تعری  یک سری قواعد و های پیچیده بهنویسدیاز برنامه

گیرد و الل  برای موضددوعات فرآیندهای تکراری صددورت می

های فعالیت . مدل[Jovicic, 2001]رودکار میبه بسیار خاص

مبنای انت اب گسددسددته که در این پژوهش مورد اسددتفاده قرار 

یرند. از گن ریه مطلوبیت تصادفی شکل میاند، بر اسداس گرفته

های فعالیت مبنای بوستن و توان به مدلها میترین این مدلمهم

توس   9111و  9111های ترتی  در سالپرتلند اشاره کرد که به

توسدعه یافتند. هر دو مدل با رویکردی مشابه و در قال   9بومن

 چندگانههای لوجیت یک سیستم مدلسازی چند سطیی از مدل

ای سدداخته شدددند که بانترین سددطم مدل مربوط به و آشددیانه

های مربوط به زمان روز، تر انت ابانت اب الگو و سطوح پایین

تورهای افراد بودند. های میانی در مقصددد و یا توق  -وسددیله

الگوهای فعالیت روزانه در این دو پژوهش بر اسددداس مواردی 

ورهای اصددلی و ثانویه و شددامل فعالیت اصددلی روز، سدداختار ت

شدددند که از این بندی وجود توق  اضددافی در تورها تقسددیم

گزینه  11و در سیستم بوستن  996بندی در سیستم پرتلند دسته

ها بر این وجود آمد. فرض این مدلبرای مددل انت داب الگو به

 6ایای مرحلهبود که بین سدددطوح م تل  یک ارتباط آشدددیانه

مدل هر سطم مشروط به مدل سطم بانتر از برقرار باشد؛ یعنی 

خود بوده و از مطلوبیت عمومی مدل سدددطم پایینی خود تکثیر 

بپذیرد که در مواردی امکان برقراری این ارتباط وجود نداشت. 

ریزی فعالیت فرد شددامل پن  برای نمونه در مدل بوسددتن برنامه

صد مق -مرحله متوالی انت اب الگو، زمان روز تور اصلی، وسیله

ر مقصد تور ثانویه د -تور اصدلی، زمان روز تور ثانویه و وسیله

های زمان روز تورهای اصددلی و ن ر گرفته شددد که برای مدل

ثانویه، پارامترهای مطلوبیت عمومی در بازه قابل قبول صددفر تا 

یک نبودند و نیز خطای استاندارد خیلی بانیی داشتند که باعث 

 !Error ای خارج شوند.شدیانهها از سداختار آشدد این مدل

Unknown switch argument.  سددداختار سدددیسدددتم

مدددلسددددازی فعددالیددت مبنددای شدددهر بوسدددتن را نشددددان 

 . [Bowman 1995; 1998; 2001]دهدمی



 ...ریزی سفر روزانه شهروندان به روش فعالیت مبنا با تأکید بر رفتار انتخاب وسیله های برنامهتوسعه مدل

 9911ونقل/ سال یازدهم/ شماره سوم/بهار فصلنامه مهندسی حمل

661 

 

 
 . سیستم مدل فعالیت مبنای بوستن1شکل

(، مددل فعدالیدت مبنای جاکارتای 2111و میمددیدان   1یداگی

اندونزی را با روشی مشابه با مدل بوستن و پورتلند و با اصالح 

ها توسعه دادند تا مدلی ارائه شده برای این مدلهای چارچوب

معتبر برای تولید الگوهای فعالیت و سددفر کشددورهای در حال 

توسعه فراهم شود. این مدل یک ساختار تور مبنا دارد و سلسله 

، «زمان روز»، «الگو»گیری در آن شددامل انت اب مرات  تصددمیم

در تورها « های اضافیمکان توق »تورها و « وسدیله و مقصدد»

ترین مهماز  .[Yagi and Mohammadian, 2010]اسددت

توان به مطالعه هدای فعدالیدت مبنای داخل کشدددور میپژوهش

( برای روستاهای نزدیک به مرکز استان فارس، 9911عسگری  

 ( برای روسددتاهای دور از مرکز اسددتان فارس و9911سددلیمی  

د. در هر ( برای منطقه سه شهر تهران اشاره نمو9919  رصدافی

ا گزینهبسه پژوهش، پن  مرحله انت اب مشابه با مدل بوستن و 

نوع الگو( در  91های الگوی فعالیت  تر برای مدلهای سددداده

یری گن ر گرفته شد. این سه پژوهش ارتباط بین مراحل تصمیم

زمان بررسددی ای و همرا در قال  سدداختارهای مسددتقل، آشددیانه

سدداختارهای مسددتقل و سددلیمی نمودند که عسددگری و لطیفی 

ای برنامه های پن  مرحلهزمان را برای ساخت مدلسداختار هم

ه نوع تواند بفعدالیت روزانه بهتر ارزیابی کردند. این تفاوت می

ها نمونه و میل مورد ن ر مربوط باشدددد. از نتای  این پژوهش

توان چنین دریافت که برای حمل و نقل شهری و روستاهای می

های تر است، ساختاره شهر که شرایطشان به شهر شبیهنزدیک ب

 ;Asgari, 2010] دهنددسدددت میمسدددتقل نتای  بهتری به

Rassafi and Latifi, 2012 and Salimi, 2010].  در این

های معمول ارزیابی ها بر اسدداس شدداخ مدل سدده پژوهش

های متعددی که گزینهاند، درحالیهای لوجیت انت اب شدهمدل

انت اب الگو، وسیله و زمان سفر وجود داشته و به قدرت  برای

 های واقعی توجه نشده است.بینی مدل برای دادهپیش

پور و همکاران، انت اب ای دیگر شدددمشدددیریدر مطدالعه

صددورت تصددمیمی فعالیت و شددیوه همراهی سددالمندان را به

نفره از سدددالمندان منطقه آتالنتای  2196ای زمان برای نمونههم

ریکا بررسی کردند. در مجموع شش نوع فعالیت کار، خرید، آم

م همراه تصمیپایش سدالمتی، اجتماعی، تفرییی و شد صدی به

همراهی شدددن در ن ر گرفته شددد. نتای  مدل لوجیت چندگانه 

مورد اسدتفاده در این مطالعه نشان داد که سالمندان آقا سفرهای 

دهند. یمسددتقل بیشددتری نسددبت به سددالمندان خانم انجام م

کنند و یا در مرکز شدددهر چنین سدددالمندانی که دورکاری میهم

هددای اجتمدداعی بیشدددتری انجددام انددد، فدعددالیددتسدددداکدن

 ,Shamshiripour, Armagan and Samimi]دهندمی

انت اب الگوی زنجیره سددفر را  ،ممدوحی و روشددنایی .[2015

برای تورهای سه سفره شهروندان قزوینی در قال  مدل لوجیت 

ار ک»های انت اب شامل الگوهای گانه بررسدی کردند. گزینهچند
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 -کددار و همراهی»، «منزل -سدددفرهددای اجبدداری -و همراهی

» و « منزل -هاتمام هدف -تیصیل»، «منزل -سفرهای اختیاری

بودند. نتای  نشدان داد که متوس  « منزل -هاتمام هدف -سدایر

خ رو، نرزمان سدفر، سن مسافر، جنسیت، در اختیار داشتن خود

تجاری میل زندگی، پیاده رفتن، شغل و سرانه مالکیت خودرو 

در ناحیه مبدأ بر انت اب انواع م تل  الگوی زنجیره سفر مؤثر 

نفر از شهروندان با  911اسدت. در این مطالعه تنها از اتالعات 

الگوی روزانه دارای یک تور سده سدفره استفاده شد و بنابراین 

عمیم بدده کددل شدددهروندددان هددا قددابددل تدهددای آنویدژگدی

 . [Mamdoohi and Roshanaei, 2016]نبود

هدای داخلی ککر شدددده در بان، برای تور کلی پژوهشبده

 اند وحمل و نقل روسدتایی یا ب شی از یک جامعه شهری بوده

اند. در این پژوهش های خارج از کشور استفاده نمودهیا از داده

مقصدد سفرهای روزانه  -اقتصدادی و مبدأ -اتالعات اجتماعی

هزار نفر از شددهروندان اصددفهانی مورد اسددتفاده قرار بیش از ده

های انت اب های فعالیت مبنا در قال  مدلگرفته اسددت تا مدل

شددهری چون گسددسددته، برای اولین بار در ایران در سددطم کالن

 ها شناخت خوبیاصفهان توسعه یابند. نتای  حاصل از این مدل

واند تدهند که میدست میو سدفر شهروندان بهاز رفتار فعالیت 

های حمل و نقلی شددهر اصفهان مورد استفاده گیریدر تصدمیم

 قرار بگیرد. 

های ها در این پژوهش، عالوه بر شاخ برای توسعه مدل

های برتر، با کاهش تعداد مطدالعدات قبلی، برای انت داب مددل

ها  ابیم انتبینی صیها به شاخ  توانایی مدل در  پیشگزینه

توان با های حاصددل را مینیز توجه شددده اسددت؛ بنابراین مدل

بینی اجزای برندامده فعالیت و سدددفر اتمیندان خوبی برای پیش

 سازی بر پایه مدل پن کار برد. ساختار اولیه مدلروزانه افراد به

ای بوسددتن و با اصددالحاتی مناسدد  این پژوهش شددکل مرحله

تار انت اب وسددیله تور اصلی و ثانویه جا که رفگرفت؛ اما از آن

در موارد زیادی مشددابه بود، در این مقاله رفتار انت اب وسددیله 

تورها از دیدگاه دیگری نیز بررسدی شده و با ارائه ساختارهای 

های انت اب وسدیله، انت اب وسیله افراد در جدیدی برای مدل

 های م تل  روز مورد توجه قرار گرفت. زمان

 

 مبنا - تیفعال یاعاتبانک اطال  .2
ش روای که از نامههای پرسشمبنا به داده - در رویکرد فعالیت

دست آمده باشند، نیاز است. در به 1های زمانیمصاحبه فعالیت

های داخل و های مربوط به همه فعالیتاین نوع مطدالعده، داده

شدددود. آوری میفرد در تول دوره یک روزه جمع خارج خانه

اقتصددادی فرد و خانوار بایسددتی  -اتالعات اجتماعیچنین هم

آوری شود. نوع این اتالعات، شباهت زیادی به برداشت جمع

مقصد سفرهای خانوار دارد. در مطالعات سفر  -اتالعات مبدأ

روند، تنها کار میهدای سدددفر مبندا بهخدانوار، کده برای مددل

 آوریهای خارج از خانه در قال  اهداف سدددفر جمعفعدالیت

 گویی به مصاحبهشدوند؛ اما تجربه نشدان داده که نرخ پاس می

رو همان کند. از ایندر این دو نوع مطالعه، تفاوت چندانی نمی

د تواننهای سددفر مبنا نیز میمطالعات مورد اسددتفاده برای مدل

 .Bhat et al]کار روندمبنا بههای فعالیت برای توسددعه مدل

2003; Bhat and Koppelman, 2000; Castiglione, 

Bradley and Gliebe, 2015] . در این پژوهش از بانک

مقصدد مطالعات جامع شهر اصفهان  -اتالعاتی سدفرهای مبدأ

های ها شامل ویژگیاستفاده شده است. این داده 9919در سال 

ها، میل سدددکونت و اجتمداعی افراد و خدانواده -اقتصدددادی

نفر از شدددهروندان  91929اتالعات مربوط سددفرهای روزانه 

اسدددت. بدا اسدددتفاده از این اتالعات، الگوهای فعالیت افراد، 

عنوان متغیرهای انت اب ها بهها و وسایل تورهای سفر آنزمان

چنین متغیرهای مسدتقل مورد نیاز شامل شدناسدایی شددند. هم

اقتصدددادی فرد و خانواده مدل سدددن،  -هدای اجتماعیویژگی

شغل، موقعیت مقصد تورها  جنسدیت، تعداد اعضدای خانواده،

 داخل یا خارج از شهر( و مواردی از این دست در ن ر گرفته 

 اند. شدند. این متغیرها در پیوست آمده
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رداری بشد، این بود که نمونهای که باید به آن توجه مینکته

آموزان دختر و پسر کمک دانش، به9919این اتالعات در سال 

ته است. دختران پرسشنامه را برای سال اول دبیرستان انجام گرف

خانواده خود و پسدران دو پرسشنامه، یکی برای خانواده خود و 

اند. از مجموع شان تکمیل نمودهدیگری را برای خانواده همسایه

های خدانواده، خانواده 2111خدانواده مورد مصددداحبده،  6161

آموزان هددای دانشخددانواده، خددانواده 9999آموزان دختر، دانش

اند؛ آموزان پسر بودهخانواده همسدایگان دانش 116پسدر و تنها 

دسدددت آمدده مربوط به درصدددد اتالعدات بده 11عبدارتی بده

درصدددد آن مربوط بدده  21آموزان و تنهددا هددای دانشخددانواده

های چنین تعدداد خدانوادهبداشدددد. همهدا میهمسدددایگدان آن

 Isfahan University]نسبت زیاد استآموزان دختر بهدانش

of Technology, 2014]. 
کده بین متغیرهدای نمونه با منابع اتالعاتی معتبر در حدالتی

توان موجود از جامعه آماری ناهماهنگی وجود داشدته باشد، می

 Hensher]دهی بده مجددد به نمونه آن را تعدیل کردبدا وزن

and Greene 2005].   در بانک اتالعاتی موجود نیز ضرای

 ها، اثر این اری د آمده که در ن ر گرفتن آنتعمیمی برای هر فر

کند. این ضدددرای  با موجود در نمونده را تدا حدی برترف می

مرکز آمار ایران  9919توجه به اتالعات سدددرشدددماری سدددال 

 Isfahan University of Technology)اندمیاسبه شده

ن دار نمودوسیله وزن. در ن ر گرفتن ضدرای  تعمیم به(2014

که در این پژوهش با تعری  یک  پذیر استامکان مدل لوجیت

برای هر مشددداهددده در  Nlogit5افزار دهی در نرممتغیر وزن

 .[Hensher and Greene 2005]نمونه صورت گرفت

 

 روش انجام پژوهش  .9
در ابتدا اشاره به مفاهیم اساسی رویکرد فعالیت مبنا که در این 

 سد:رضروری به ن ر میاند، مقاله نیز مورد استفاده قرار گرفته

  تعاملی پیوسددته با میی  فیزیکی، خدمات یا افراد 6فعالیت :

های انت ار یا تل  شده قبل و در تول در میی  است که زمان

هنگام مراجعه گیرد؛ مدانندد انت دار بهفعدالیدت را هم در بر می

 پزشکی.

  ای برای جابجایی یک ش   منزله واسدطهسدفر به :9سدفر

های م تل  اسدددت. یک سدددفر های واقع در مکانبین فعالیت

تواندد فق  یدک مرحله باشدددد، مدال سدددفری با خودروی می

 ای.ش صی یا چند مرحله، مدل یک سفر چند وسیله

  شودای از سفرهاست که در یک مکان شروع میدنباله :1تور 

یابد. زنجیره سدفر مشدابه تور است، اما جا پایان میو در همان

 Ortuzar and]ولین مبدأ به پایان نرسدددممکن اسددت در ا

Willumsen 2011] های سدددفر و در این پژوهش زنجیره

شددوند. هر تور حداقل عنوان تور شددناخته میتورها همگی با 

یک مقصدد دارد که میل انجام فعالیت اصلی آن تور است. به 

توری که بیش از یک مقصدد داشته باشد، تور پیچیده یا دارای 

  .گویندتوق  اضافی 

  ها و تورهای فرد اسددت : شددامل مجموعه تمام فعالیت1الگو

 که 

روز در ساعت شبانه 26صورت روزانه یعنی در را به معمونً آن

 گیرند.ن ر می

ریزی فعالیت افراد، مطابق با در این پژوهش ابتددا برای برندامه

پن  مرحله تصدددمیم انت اب الگوی فعالیت روزانه، ، 2شدددکل 

زمان تور اصدلی، وسدیله تور اصدلی، زمان تور ثانویه و وسیله 

های هر مدلتور ثانویه مشابه با مدل بوستن در ن ر گرفته شد. 

صددورت مسددتقل در ن ر گرفته شدددند و برای ایجاد مرحله به

از های زمان و وسدددیله ارتبداط بین مراحل تصدددمیم، در مدل

عنوان متغیر مسدددتقل در تابع متغیرهای انت اب مراحل قبلی به

ی جا که بین وسیله انت اباز آن ها اسدتفاده شد.مطلوبیت گزینه

زیادی وجود داشت، برای شناخت تور اصلی و ثانویه شباهت 

ای هتر رفتار انت اب وسدددیله افراد، بار دیگر مدلبهتر و جزئی

تفکیک برای تورهای و نیز به انت اب وسدددیله برای همه تورها

های زمانی م تل  سدداخته شددده و مورد انجام شددده در بازه

 .کند.ها را معرفی میاین مدل 9بررسی قرار گرفتند. شکل 
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 شهروندان اصفهانریزی فعالیت روزانه های فعالیت مبنای برنامه. مدل2شکل

 
 های مختلف روزبررسی رفتار انتخاب وسیله در زمان .9شکل

 

های لوجیت دوگانه یا های هر مرحله در قال  مدلتصددمیم

مدلسددازی  Nlogit5افزار چندگانه مسددتقل و با اسددتفاده از نرم

 . [Greene, 2012]شدند

در مدل لوجیت چندگانه با اسدددتفاده از  i احتمانت گزینه

 ,Ortuzar and willumsen]آیددددسدددت میبدده 9رابطده 

2011]: 

 9)   pn(i) =
evni

∑ evnj
j∈Cn

 

pn(i) احتمال انت اب گزینه :i 

Vni مطلوبیت مشاهده شده گزینه :i 

 :Cnمجموعه انت اب 

برای سدنجش  tهای انت اب گسدسدته آزمون آماره در مدل

ا هفرضدددیدات مربوط به پارامترها، تعیین معناداری و اهمیت آن

افزار قابل اسددتفاده است رود. این آماره از خروجی نرمکار میبه

درصدددد، بایسدددتی مقدار آن بین  11و برای معنداداری حداقل 

 .[Hensher and Greene, 2005]+ باشد16/9و  -16/9

های نسبت ها از شداخ برای ارزیابی نیکویی برازش مدل

ρنمایی درست
adj

2
ρ و 

cadj

2
استفاده شده است. این دو شاخ   

 Ortuzar and]شدددوندددمیدداسدددبدده می 9و  2از رواب  

Willumsen, 2011] : 

(2)  𝜌𝑎𝑑𝑗
2

= 1 −
𝐿𝐿(𝛽) − 𝑑𝑓

𝐿𝐿(0)
 

(3) ρcadj
2

= 1 −
LL(β) − df

LL(C)
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L(β)های ازای پارامترنمایی به: مقددار لگداریتم تابع درسدددت

 برآورد شده در مدل

LL(1)که همه نمدایی، زمدانی: مقددار لگداریتم تدابع درسدددت

 ها صفر در ن ر گرفته شوند.پارامتر

LL(C) نمایی در حالتی که تنها مقددار لگداریتم تابع درسدددت

 ند.داشته باشها در تابع مطلوبیت وجود های ویژه گزینهثابت

df اختالف تعداد متغیرهای توصدیفی مدل پایه و مدل برازش :

ρشده است که برای 
adj

2
برابر است با تعداد پارامترهای مدل و  

ρبرای 
cadj

2
ار کهای بهبا تعداد پارامترها منهای تعداد عدد ثابت 

 رفته در توابع مطلوبیت مدل برابر است.

نمدایی کای دو با آماره چنین آزمون نسدددبدت درسدددتهم

 −2(LL(1) − LL(β))~X
k

2
مورد بررسدی قرار گرفته است ( 

، یعنی تعداد پارامترهای kبرابر با  جا که درجه آزادی آن در این

 .[Train, 2009]مدل است

های نیکویی برازش، درصد درستی عالوه بر توجه به آماره

ها ارزیابی مدلافزار نیز برای نرم ها از خروجیبینی گزیندهپیش

ینی بافزار تعداد پیشکه نرممورد بررسی قرار گرفت. توضیم آن

کند، در روش اول از این دو روش میاسدددبه میدرسدددت را به

شدددود که تعداد مورد انت ار افرادی که یک مفهوم اسدددتفاده می

کننددد، بددا جمع روی ( را انت دداب میiگزیندده سدددفر خدداص  

( برابر اسدددت          nی همه افراد  احتمدانت انت داب آن گزینه برا

 Ni = ∑ Pinn بینی درسدددت مورد انت ار از یعنی تعداد پیش(؛

 Hensher]آیددسددت میبا جمع زدن روی احتمانت به مدل،

and Greene, 2005] روش دوم گزینه با بانترین احتمال .

گیرد. این روش با خطا همراه عنوان انت اب فرد در ن ر میرا به

توان گفت کدام گزینه قطعاً انت اب را کده عمالً نمیاسدددت، چ

  61 و 61شدددود. مدال برای فردی که دو گزینه با احتمانت می

درصدددد  61توان گفت که فرد با احتمال درصدددد دارد، تنها می

همین دلیل بعضدددی مراجع کندد و بهگزینده اول را انت داب می

؛ اما از آنجا [Train, 2009]انداستفاده از آن را درست ندانسته

 نیبیکده اللد  در مطالعات اجرایی نتای  این روش برای پیش

گیرد، بررسی آن منطقی های افراد مورد اسدتفاده قرار میانت اب

رسدد. از ترفی در ن ر گرفتن این شاخ  در توسعه ن ر میبه

ای وارد ها خدشددههای سدداخته شددده در این پژوهش به آنمدل

 ب شد. سازی را بهبود مینکرده، بلکه مدل

 سازی مدل .4

 های انتخاب الگوی فعالیت روزانهمدل  4-1

بندی الگوهای فعالیت افراد در این پژوهش شدناسایی و تقسیم

بر اسداس فعالیت اصلی روز  فعالیت اصلی  6مطابق با شدکل 

ور ترین تتور اصدلی(، نوع تور اصدلی  ساده یا پیچیده( و مهم

تعیین فعالیت اصدددلی روز و ثدانویده صدددورت گرفدت. برای 

هددای م تل  فرد، ترین تور ثددانویدده، در بین فعددالیددتمهم

ها های کار و تیصدددیل در اولویت بودند و پز از آنفعدالیت

ای ههای میدود به زمان  شامل فعالیتترتی  سدایر فعالیتبه

های نامیدود به زمان  شامل اداری و پزشدکی( و سایر فعالیت

چنین بین ، خرید و سددایر( قرار داشددت. همدیدار اقوام، تفریم

دو فعالیت یا تور با اهمیت یکسددان، مدت زمان بیشددتر معیار 

نوع الگوی  91بندی بر اسداس این تقسیم .گرفتانت اب قرار 

شدددان دسدددت آمد. از این الگوها چند مورد فراوانیفعالیت به

 رکی تر به خود تنزدیک به صفر بود که با دیگر الگوهای شبیه

های مدل الگوی الگو که همان گزینه 22شدند و بر این اساس 

ای م تل  دسددت آمد. سدداختارهای آشددیانهفعالیت هسددتند، به

یک مناسدد  نبودند. ها بررسددی شددد که هی برای این گزینه

 22صدددورت لوجیت چندگانه با بندابراین مدل انت اب الگو به

ی نیکویی های مناسدد  براگزینه سدداخته شددد. با وجود آماره

برازش مدل و ظاهر شدن متغیرهای منطقی در توابع مطلوبیت 

ن مدل از های ایبینی بیشتر گزینهها، درصدد درستی پیشگزینه

هر دو خروجی برابر یدا نزدیدک بده صدددفر بود. تعدداد بانی 

های با درصد فراوانی ناچیز در مجموعه ها و وجود گزینهگزینه

 Ortuzar]شودل لوجیت میانت اب، موج  دقت پایین در مد
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and Willumsen, 2011] برای رفع این مشدددکددل از .

 ها استفاده شد و تالش شد با سازی منطقی گزینهیکپارچه

 ا به هم،دقت هکاهش تعداد گزینه ها و نزدیک شدن فراوانی آن

 ینی مدل بهبود یابد.بپیش

گزینه  1گزینه،  91ترتی  با الگوی فعالیت به این من ور مدل به

گزینه مورد بررسی قرار گرفت. در این سه مدل نیز مشکل  1و 

ها و نزدیک شدن سهم قبلی وجود داشت، اما با کاهش گزینه

شد. در نهایت مدل میهم، بهبود نسبی در نتای  مشاهده ها بهآن

آمده است، ساخته شد و مورد  9ای که در جدول گزینه 6الگو با 

 ول قرار گرفت.قب

 
 نحوه شناسایی اولیه الگوهای فعالیت روزانه .4شکل

 

 گزینه 4. مدل الگوی فعالیت روزانه با 1جدول 

 )الگوی فعالیت( گزینه  متغیر توضیح ضریب tآماره 
92/92  9699/1  HHOLDER سرپرست خانوار ****

DAP1 

 الگوی با تور اصلی کاری، 
 بدون تور ثانویه

99/61  1999/1  PTD4 مقصد تور اصلی خارج شهر ***

99/919  9119/9  JOB1 کارمند ***

91/61  6991/1  JOB2 فرهنگی ***
29/12  9111/9  JOB4 کارگر  ***
29/11  1111/1  AGE25T65 سال 61تا  21سن  ***
16/996  9911/9  SEX مرد بودن ***

- 19/96  - 1669/1  CONST2 عدد ثابت ***
 

DAP2 

الگوی با تور اصلی تحصیلی، 
 بدون تور ثانویه

1/919  1999/9  AGE0T24 سال 21سن زیر  ***

96/216  1619/2  JOB12 آموزدانش ***

99/916  9619/2  JOB13 دانشجو ***

9/6  1211/1  STUNUM آموز و دانشجوتعداد دانش ***

- 91/91  - 2992/9  CONST3 عدد ثابت ***

DAP3 
الگوی با تور اصلی کاری یا 
 تحصیلی، دارای تور ثانویه

62/69  1119/1  HHOLDER سرپرست خانوار ***

11/969  1299/2  JOB12 آموزدانش ***

11/69  6111/9  JOB13 دانشجو ***

61/66  9669/1  MVFMEM مالکیت وسایل موتوری ***

69/11  1919/9  JOB9 فروشنده ***

62/16  1116/9  JOB1 کارمند ***
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99/92  9119/9  JOB4 کارگر ***

1/99  9162/1  JOB7 راننده ***

16/91  9112/1  LICENSE گواهینامه داشتن ***

99/61  1199/1  JOB6 استادکار ***

1/96  1162/1  SEX مرد بودن ***

69/66  6919/1  AGE24 سال 26سن بانی  ***

19/16  6111/1  CONST4 عدد ثابت ***

DAP4 
 الگوی با تور اصلی سایر

 محدود یا نامحدود به زمان

 

11/219  9611/9  JOB8 دارخانه ***

26/216  6611/2  JOB10 بازنشسته ***
91/969  1911/2  JOB11 بیکار ***

69/61  2621/1  BIKENUM مالکیت دوچرخه ***

11/96  6999/1  SEX مرد بودن ***

 هاها و آزمونمشخصات، آماره

- 19/619199  𝑳𝑳𝜷 91929 تعداد مشاهدات 

69/1  
𝝆

𝒂𝒅𝒋

2
 62%  1درصد درستی کل  

66/1  
𝝆

𝒄𝒂𝒅𝒋

2
 96%  2درصد درستی کل  

−2(𝐿𝐿(0) − 𝐿𝐿(𝛽)) = 992912/96 > 𝑋
99

2
= 11/11 

 گزینهبینی درست تعداد پیش )%( درست گزینه پیش بینیدرصد 
 گزینه فراوانی در نمونه 

 1خروجی  2خروجی  1خروجی  2خروجی 

99/19  19/11  2169 9612 2916 DAP1 
11/16  19/96  9911 2991 9192 DAP2 

11/9  61/22  996 921 9669 DAP3 

61/61 16/61  9192 9191 2996 DAP4 

 درصد است. 11 درصد و عالمت ** نشانه معناداری متغیر در سطم 11*عالمت *** نشانه معناداری متغیر در سطم 
 

 رتجزئیهای گزینهای به گزینه 4 الگوی های مدلبندی گزینهتقسیم .2جدول

 تر)الگوی( جزئی گزینه ایگزینه 4در مدل  (الگو) گزینه

DAP1 
 

 تور اصلی کاری،الگوی با 
 بدون تور ثانویه

DAP1_1 الگوی با تور اصلی کاری ساده، بدون تور ثانویه 

DAP1_2  با تور اصلی کاری پیچیده، بدون تور ثانویهالگوی 

DAP2 
 تور اصلی تیصیلی،الگوی با 

 بدون تور ثانویه
DAP2_1 الگوی با تور اصلی تیصیلی ساده، بدون تور ثانویه 

DAP2_2 الگوی با تور اصلی تیصیلی پیچیده، بدون تور ثانویه 

DAP3 
تور اصلی کاری یا تیصیلی، الگوی با 

 ثانویهدارای تور 

DAP3_1 الگوی با تور اصلی کاری، تور ثانویه کاری یا تیصیلی 

DAP3_2 الگوی با تور اصلی کاری، تور ثانویه سایر 

DAP3_3 الگوی با تور اصلی تیصیلی، دارای تور ثانویه 

DAP4 
 تور اصلی سایرالگوی با 

 زمانمیدود یا نامیدود به

DAP4_1  میدود، بدون تور ثانویهالگوی با تور اصلی سایر 

DAP4_2 الگوی با تور اصلی سایر نامیدود، بدون تور ثانویه 

DAP4_3 زمان، دارای تور ثانویهالگوی با تور اصلی سایر میدود یا نامیدود به 

 

ای گزینه 6های مدل الگوی فعالیت باید توجه داشت که گزینه

، هایی که در ابتدا در ن ر گرفته شده بودبندیتقسیمنسدبت به 

، تر الگوهای فعالیتاند. برای بررسددی دقیقتر شدددهخیلی کلی

یم تر تقسجزئی های این مدل به دو یا سه گزینههریک از گزینه
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مربوط به  هایشدددده و مدل انت اب الگوی فعالیت روی داده

 شوددیده می 2ل بندی در جدوهرکدام ساخته شد. این تقسیم

های جدید سددداخته هایی که روی این گزینهاز میدان مددل 

های مربوط به الگوی شددند، تنها مدل سداخته شده روی گزینه

از لیاظ شاخ  های آماری وضعیت مناسبی داشت  9شدماره 

آمده  9و مورد استفاده قرار گرفت. جزئیات این مدل در جدول 

های این مدل به گزینهاسدددت. از آنجدا کده انت داب هریک از 

ای مشدروط است، احتمال در مدل چهار گزینه 9انت اب گزینه 

صدددورت ای، بهگزینه 9های مدل انت داب هریک از این گزینه

شددرتی از ضددرب احتمال انت اب آن گزینه در احتمال انت اب 

 شود.ای تعری  میگزینه 6از مدل  9گزینه شماره 

 

 9مربوط به الگوی فعالیت شماره هایگزینه مدل لوجیت چندگانه روی. 9جدول 

 tآماره  ضریب توضیح متغیر )الگوی فعالیت( گزینه

DAP3_1 

الگوی با تور اصلی کاری، تور 

 ثانویه کار یا تحصیل

CONST1 1169/9 عدد ثابت *** 62/6  

SEX 1911/1 مرد بودن ** 12/2  

JGROUP8 1916/9 فروشنده یا استادکار *** 91/1  

HHOLDER 1111/9 سرپرست خانوار *** 2/6  

JOB13 99/6 1196/9*** دانشجو  

DAP3_2 

 الگوی با تور اصلی کاری، 

 تور ثانویه سایر

CONST2 9619/9 عدد ثابت *** 29/6  

JGROUP1 6991/9 کارمند یا فرهنگی *** 12/1  

JGROUP7 1969/1 کارگر یا کشاورز ** 19/2  

HHOLDER 2999/2 سرپرست خانوار *** 11/1  

DAP3_3 

 الگوی با تور اصلی تحصیلی،

 دارای تور ثانویه 

JGROUP4 1226/1 آموز یا دانشجودانش *** 99/99  

CARFMEM 1166/6 مالکیت خودروی ش صی *** 16/2  

هاها و آزمونمشخصات، آماره  

مشاهداتتعداد   9669 𝑳𝑳𝜷 92/991- 

1درصد درستی کل   61%  
𝝆

𝒂𝒅𝒋

2
 19/1  

2درصد درستی کل    96%  
𝝆

𝒄𝒂𝒅𝒋

2
 

19/1  

−2(𝐿𝐿(0) − 𝐿𝐿(𝛽)) = 6911/91 > 𝑋
99

2
= 26/96 

 فراوانی در نمونه گزینه
 درصد پیش بینی درست گزینه )%( بینی درست گزینهتعداد پیش

 2خروجی  1خروجی  2خروجی  1خروجی 

DAP3_1 161 966 621 26/69  22/91  

DAP3_2 696 269 211 61/11  91/69  

DAP3_3 622 919 911 21/11  99/16  

  

با اسدددتفاده از دو این مدل الگوی فعالیت، شدددش الگوی 
DAP1 ،DAP2 ،DAP3 ،DAP3_1 ،DAP3_2  و

DAP3_3 بینی هستند.قابل پیش 

 مدل انتخاب زمان روز تور اصلی  4-2

هددای م تل  و در ن ر گرفتن پز از بررسدددی حددالددت

 مدلسازی، مدل انت اب زمان روز تور اصلی  هایمیدودیت
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عصر »و  «صبم تا عصر»، «صبم تا ظهر»سه بازه با در ن ر گرفتن 

های انت اب زمان شروع و پایان تورها عنوان گزینهبه« تا عصر

 شود.دیده می 6جزئیات این مدل در جدول در ن ر گرفته شد. 

 

 
 . مدل انتخاب زمان روز  تور اصلی4جدول

 توضیح متغیر معنادار توضیح 19متغیر معنادار گزینه

PTT1 

 صبح تا ظهر

DAP3_3 الگوی تیصیلی، دارای تور ثانویه JOB12 دانش آموز 

DAP3_1  ثانویه کار یا تیصیلالگوی کاری، تور JOB2 فرهنگی 

DAP2 الگوی تیصیلی، بدون تور ثانویه JOB8 دارخانه 

JOB10 بازنشسته   

PTT2 

 صبح تا اعصر

CONST2 عدد ثابت JOB1 کارمند 

DAP1 الگوی کاری، بدون تور ثانویه JOB4 کارگر 

DAP3_2 الگوی کاری، تور ثانویه سایر SEX مرد بودن 

PTD4  تور اصلی خارج از شهرمقصد JOB13 دانشجو 

PTT3 

 اعصر تا اعصر

CONST3 عدد ثابت JOB13 دانشجو 

MVFMEM مالکیت وسایل موتوری SEX مرد بودن 

DAP3_1 الگوی کاری، تور ثانویه کار یا تیصیل DAP4 الگوی سایر 

PTD4 مقصد تور اصلی خارج از شهر   

 هاها و آزمونمش صات، آماره

مشاهداتتعداد   91929 𝑳𝑳𝜷 - 92/991919  

%19 1درصد درستی کل   
𝝆

𝒂𝒅𝒋

2
 91/1  

2درصد درستی کل   69%  
𝝆

𝒄𝒂𝒅𝒋

2
 26/1  

−2(𝐿𝐿(C) − 𝐿𝐿(𝛽)) = 662166/92 > 𝑋
21

2
= 11/61  

 فراوانی در نمونه گزینه
 درصد پیش بینی درست گزینه )%( بینی درست گزینهتعداد پیش

 2خروجی  1خروجی  2خروجی  1خروجی 

PTT1 1999 9192 6926 16/61  19/19  

PTT2 2166 9999 9912 61/19  91/91  

PTT3 9111 191 291 69/99  21/99 

 

 

 

  

 مدل انتخاب وسیله تور اصلی    4-9
ورت صهای انت اب مدل انت اب وسیله تور اصلی بهگزینه

خودروی شدد صددی، حمل و نقل همگانی، موتور سددیکلت و 

 1دوچرخه در ن ر گرفته شدددند. جزئیات این مدل در جدول 

دهد که وجود فرزند زیر این مدل نشان می. است قابل مشاهده

سدال در خانواده تمایل به اسدتفاده از خودروی شدد صی را  6

رهای داد توبرد. با بان رفتن تعبرای انجام تور اصدددلی بان می

کداری در الگوی فعدالیت فرد تمایل به اسدددتفاده از خودروی 

رود. مالکیت هر وسیله در شد صدی و موتور سدیکلت بان می
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انت اب آن وسیله برای انجام انواع تور اصلی نقش مدبت دارد. 

چنین اگر میل فعالیت اصددلی روز خارج از شددهر باشددد، هم

رسیدن به آن  خودروی شد صی و حمل و نقل همگانی برای

 میل به دیگر وسایل ترجیم بیشتری دارند.

 مدل انتخاب وسیله تور اصلی .1جدول

 توضیم متغیر معنادار توضیم متغیر معنادار گزینه

PTM1 

خودروی 

 ش صی

CONST1 عدد ثابت LICENSE گواهینامه داشتن 

CARNUM مالکیت خودروی ش صی JGROUP8 فروشنده یا استادکار 

PTT3 زمان تور اصلی، عصر تا عصر HHOLDER سرپرست خانوار 

DAP3_1 الگوی کاری تور ثانویه کار یا تیصیل JOB5 کشاورز 

PTD4 مقصد تور اصلی خارج از شهر NAGE0T5  سال 6تعداد فرزند زیر  

PTM2 

 همگانی
 

DAP2 الگوی تیصیلی، بدون تور ثانویه JOB8 دارخانه  

PTT1 زمان تور اصلی، صبم تا ظهر JOB13 دانشجو 

NAGE0T24  سال در خانواده 21تعداد افراد زیر AGE65  سال 61سن بانی  

DAP3_2 الگوی کاری، تور ثانویه سایر PTD4 تور اصلی خارج از شهر 

PTM3 

موتور 

 سیکلت

CONST3 عدد ثابت MOTNUM مالکیت موتور سیکلت 

DAP3_1 الگوی کاری، تور ثانویه کار یا تیصیل SEX مرد بودن 

DAP3_2 الگوی کاری، تور ثانویه سایر HHOLDER سرپرست خانوار 

JGROUP7 کارگر یا کشاورز AGE18  سال 91سن بانی  

JGROUP8 فروشنده یا استادکار   

PTM4 

 دوچرخه

CONST4 عدد ثابت JOB12 آموزدانش  

SEX مرد بودن JOB13 دانشجو 

BIKENUM مالکیت دوچرخه JOB4 کارگر 

PTT3 زمان تور اصلی، عصر عصر HHOLDER سرپرست خانوار 

PTT1 زمان تور اصلی، صبم تا ظهر JOB9 فروشنده 

DAP3_3 الگوی تیصیلی، دارای تور ثانویه JGROUP3 بازنشسته یا بیکار 

هاها و آزمونمش صات، آماره  

 𝐿𝐿𝛽 -699911 1166 تعداد مشاهدات

%11 9درصد درستی کل   
𝜌

𝑎𝑑𝑗

2
 61/1  

2درصد درستی کل   61%  
𝜌

𝑐𝑎𝑑𝑗

2
 99/1  

−2(𝐿𝐿(0) − 𝐿𝐿(𝛽)) = 9916211/66 > 𝑋
91

2
= 92/11 

 فراوانی در نمونه گزینه
 درصد پیش بینی درست گزینه  %( بینی درست گزینهتعداد پیش

 2خروجی  9خروجی  2خروجی  9خروجی 

PTM1 9121 9169 2919 19/12  26/62  

PTM2 1112 9961 6191 99/69  19/11  

PTM3 699 221 212 11/99  19/62  

PTM4 919 12 19 96/29  91/91 
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 مدل انتخاب زمان روز تورهای ثانویه 4-4
جا که تورهای ثانویه معموًن در بازه زمانی صبم تا عصر از آن

در نمونه مورد بررسی نیز تعداد این حالت  شدوند وانجام نمی

نزدیک به صفر بود، برای ساخت مدل زمان تور ثانویه تنها دو 

در ن ر گرفته شدند. « عصدر تا عصدر»و « صدبم تا ظهر»گزینه 

 آمده است. 6جزئیات این مدل در جدول 

 مدل انتخاب وسیله تورهای ثانویه 4-1
 دار انت اب وسیله تورهای ثانویه در جزئیات و نتای  مدل وزن

 های انت اب مشابه با مدل انت اب آمده است. گزینه 9جدول 

  وسیله تور اصلی هستند.

 

 ثانویه تورهایدار انتخاب زمان روز . مدل وزن6 جدول

 توضیح متغیر معنادار توضیح متغیر معنادار گزینه

STT2 

 اعصر تا اعصر 

PTT1 زمان تور اصلی، صبم تا ظهر CONST2 عدد ثابت 

PTT2 زمان تور اصلی، صبم تا عصر JOB12 آموزدانش  

DAP3_3 الگوی تیصیلی، دارای تور ثانویه JOB1 کارمند یا فرهنگی 

DAP3_2 الگوی کاری، تور ثانویه سایر   

هاها و آزمونمش صات، آماره  

- 𝑳𝑳𝜷 2969 تعداد مشاهدات 66/692  

 %11 1درصد درستی کل 
𝝆

𝒂𝒅𝒋

2
 16/1  

2درصد درستی کل   16% 
𝝆

𝒄𝒂𝒅𝒋

2
 66/1  

−2(𝐿𝐿(0) − 𝐿𝐿(𝛽)) = 9699/91 > 𝑋
9

2
= 21/21 

 فراوانی در نمونه گزینه
 درصد پیش بینی درست گزینه )%( بینی درست گزینهتعداد پیش

 2خروجی  1خروجی  2خروجی  1خروجی 

STT1 111 962 666 19/61  21/96  

STT2 9161 9969 9692 11/19  96/19  

 

 . مدل انتخاب وسیله تورهای ثانویه7 جدول

 توضیح متغیر معنادار توضیح متغیر معنادار گزینه

STM1 

خودروی 

 شخصی

PTM1 وسیله تور اصلی خودروی ش صی LICENSE گواهینامه داشتن 

JGROUP8 فروشنده یا استادکار HHOLDER  خانوارسرپرست  

CARNUM مالکیت خودروی ش صی JGROP10 کارمند یا فرهنگی 

STM2 

 همگانی

CONST2 عدد ثایت SEX مرد بودن 

PTM2 وسیله تور اصلی، همگانی UNINUM تعداد دانشجو در خانواده 

DAP3_2 الگوی کاری، تور ثانویه سایر JGROUP6 دار، بازنشسته یا بیکارخانه 

STM3 

 موتور سیکلت

CONST3 عدد ثابت SEX مرد بودن 

MOTNUM مالکیت موتور سیکلت JOB9 فروشنده 

STT1 زمان تور ثانویه، صبم تا ظهر AGE18  سال 91سن بانی  

DAP3_1 الگوی کاری، تور ثانویه کار یا تیصیل JGROUP7 کارگر یا کشاورز 
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STM4 

 دوچرخه

CONST4 عدد ثابت JOB12 آموزدانش  

BIKENUM مالکیت دوچرخه SEX مرد بودن 

JGROUP3 بازنشسته یا بیکار STT2 زمان تور ثانویه، عصر تا عصر 

DAP3_1 الگوی کاری، تور ثانویه کار یا تیصیل   

هاها و آزمونمشخصات، آماره  

- 𝑳𝑳𝜷 2111 تعداد مشاهدات 16/926119  

%61 1درصد درستی کل   
𝝆

𝒂𝒅𝒋

2
 11/1  

2درصد درستی کل   96%  
𝝆

𝒄𝒂𝒅𝒋

2
 62/1  

−2(𝐿𝐿(0) − 𝐿𝐿(𝛽)) = 619/911 > 𝑋
29

2
= 61/61 

 فراوانی در نمونه گزینه
 درصد پیش بینی درست گزینه )%( بینی درست گزینهتعداد پیش

 2خروجی  1خروجی  2خروجی  1خروجی 

STM1 9266 166 9119 16/96  62/19 

STM2 661 299 291 61/19  12/69 

STM3 299 961 211 11/16  91/96 

STM4 996 21 91 16/26  69/96 

 

هدای انتخداب وسددیلده همه تورها و زمان مددل 4-6 

 روزهای مختلف

های انت اب وسدیله تور اصلی و ثانویه و با دقت در نتای  مدل

در توابع مطلوبیددت  PTM2و  PTM1معنداداری متغیرهددای 

انت اب وسیله تور ثانویه مش    های اول و دوم از مدلگزینه

شدود که بین رفتار انت اب وسدیله این دو نوع تور شباهت می

زیادی وجود دارد و الل  وسددیله مورد اسددتفاده برای این دو 

رو ممکن است تنها با بررسی این دو مدل مشدابه است. از این

های رفتاری بین انت اب وسددیله تورهای م تل  برخی تفاوت

برای بررسدددی بهتر رفتار انت اب وسدددیله افراد   م فی بماند.

های انت اب وسددیله انجام تور، از نگاهی دیگر و بدون در مدل

ن ر گرفتن اصدددلی یدا ثدانویده بودن تورها، یک بار برای همه 

تفکیک برای تورهای واقع در هریک از سه تورها و بار دیگر به

ته ساخ« عصر تا عصر»و « صدبم تا عصر»، «صدبم تا ظهر»بازه 

ها مورد بررسدددی قرار گرفت. جزئیات این شددددند و نتای  آن

  آمده است. 1چهار مدل در جدول 

 
 همه تورها و زمان روزهای م تل های انتخاب وسیله .  مدل8جدول 

 همه تورها توضیح متغیر متغیر
 تورهای

 صبح تا ظهر
 تورهای

 صبح تا اعصر
 تورهای

 اعصر تا اعصر
 گزینه خودروی شخصی

CONST1 291/1 عدد ثابت ***   - 111/2 ***  

CARNUM 699/9*** 626/9*** 916/9*** 122/9*** مالکیت خودرو 

LICENSE 966/9 212/9*** 691/9*** 921/9*** گواهینامه داشتن *** 

JGROUP8 911/9 169/1***  116/9*** فروشنده یا استادکار *** 

JGROUP7 192/1***  کارگر یا کشاورز   

JOB5 191/9 کشاورز ***  ***261/2  

NAGE0T5  سال 6تعداد فرزند زیر  292/1 *** 219/1 ***  616/1 *** 

WFNUM 616/1***   تعداد شاللین خانواده  

AGE24  996/1***   سال 26سن بانی  
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 همه تورها توضیح متغیر متغیر
 تورهای

 صبح تا ظهر
 تورهای

 صبح تا اعصر
 تورهای

 اعصر تا اعصر

DAP4 129/9 196/1***   الگوی سایر *** 

DAP3_1  116/1 کار یا تیصیل ثانویهالگوی کاری، تور *** 211/1 ***  6916/9 *** 

DAP3_2 1166/1 الگوی کاری، تور ثانویه سایر *** 629/9 ***  192/9 *** 

DAP3_3 991/1 296/1*** الگوی تیصیلی، دارای تور ثانویه ***  919/2 *** 

TT3 116/1*** زمان تور، عصر عصر    

HHOLDER 196/9*** سرپرست خانوار    

SEX 9262/1*** مرد بودن    

 گزینه حمل و نقل همگانی 

CONST2 191/9 عدد ثابت *** 969/9 ***  611/2 *** 

JGROUP4 661/1*** 219/9***  162/1*** آموز یا دانشجودانش 

SEX  مرد بودن  - 919/1 *** - 199/1 *** - 616/1 *** 

DAP3_1 169/1***   الگوی کاری، تور ثانویه کار یا تیصیل  

DAP3_2 991/1*** 196/9***  الگوی کاری، تور ثانویه سایر  

DAP3_3 162/1***  الگوی تیصیلی دارای تور ثانویه   

DAP1 ،119/1  تور ثانویه بدون الگوی کاری ***   

DAP2 

 الگ

 
 وی تیصیلی، بدون تور ثانویه

991/1 *** 169/1 ***   

DAP4 969/1***  الگوی سایر   

UNINUM  999/1***   دانشجوی خانوادهتعدا  

NAGE0T24  191/1 سال در خانواده 21تعداد افراد زیر *** 661/1 ***   

JOB8 191/9  دارخانه ***   

FMEM 922/1  تعداد اعضای خانواده ***  299/1 *** 

 گزینه موتور سیکلت 

CONST3 969/2 عدد ثابت *** - 192/6 *** ***999/1- - 921/9 *** 

MOTNUM  216/2 111/9*** 191/2*** 199/2*** موتورمالکیت *** 

SEX 129/2 299/2*** 162/9*** 919/2*** مرد بودن *** 

DAP1 691/1***  الگوی کاری بدون تور ثانویه   

DAP3_1 691/1 الگوی کاری، تور ثانویه کار  یا تیصیل *** 191/1 *** 199/1 *** 961/9 *** 

DAP3_2 661/1 الگوی کاری، تور ثانویه سایر *** 162/2 *** 619/1 *** 929/9 *** 

DAP3_3 669/1 الگوی تیصیلی، دارای تور ثانویه ***  191/1 *** 692/9 *** 

JGROUP8 911/9 فروشنده یا استادکار ***  ***611/9 ***991/9 

JGROUP7 199/1 کارگر یا کشاورز *** 691/1 ***  621/1 *** 

JOB4 199/1***   کارگر  

JOB11 199/1***   بیکار  

HHOLDER 991/1***   سرپرست خانوار  

AGE19T24  612/1    سال 26تا  91سن *** 

AGE18 669/9  سال 91 سن بانی ***   

TT3 196/1 زمان تور، عصر عصر ***    

 گزینه دوچرخه 

CONST4 عدد ثابت  - 669/9 *** - 169/92 *** - 191/1 *** 
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 همه تورها توضیح متغیر متغیر
 تورهای

 صبح تا ظهر
 تورهای

 صبح تا اعصر
 تورهای

 اعصر تا اعصر

BIKENUM 929/9 911/9*** 191/1*** 926/9*** مالکیت دوچرخه *** 

SEX 699/6 692/1*** 616/9*** 616/9*** مرد بودن *** 

DAP4 112/9 161/2*** 199/9*** 611/1*** الگوی سایر *** 

DAP1 161/1***   الگوی کاری، بدون تور ثانویه  

DAP3_1 629/9 999/9***   الگوی کاری، تور ثانویه کار یا تیصیل *** 

DAP3_2  999/9    ثانویه سایرالگوی کاری، تور *** 

DAP3_3 221/9  الگوی تیصیلی، دارای تور ثانویه ***  169/1 *** 

JOB12 161/2***  ***619/9 آموزدانش  

AGE0T18  121/1  سال 91سن زیر ***  111/9 *** 

JOB4 961/1***   کارگر  

JGROUP3 191/1*** بازنشسته یا بیکار    

TT3 611/9*** زمان تور، عصر عصر    

HHOLDER 611/9*** سرپرست خانوار    

TT1 119/9*** زمان تور، صبم تا ظهر    

ها ها و آزمونمشخصات، آماره  
 9261 2661 1199 99662 تعداد مشاهدات

𝜌
𝑎𝑑𝑗

2
 69/1  61/1  61/1 69/1 

𝜌
𝑐𝑎𝑑𝑗

2
 99/1  96/1  21/1 96/1 

%19 9درصد درستی کل   11%  11%  11%  

%61 2کل درصد درستی   91%  69%  61%  

 گیریبندی و نتیجهجمع  .1

عنوان اولین مطدالعده فعالیت مبنای شدددهر در این پژوهش بده

 اصفهان تالش

ریزی فعالیت روزانه افراد، با شدد تا سدیسدتم مدلسازی برنامه 

های سدددفر مبنای موجود، در قال  اسدددتفداده از پدایگداه داده

لیاظ آماری قابل بررسدددی بوده و بتوانند در هدایی که بهمددل

بینی مورد استفاده قرار بگیرند، ارائه شود. ابتدا عمل برای پیش

مدلسازی فعالیت مبنا با رویکردی مشابه با مدل بوستن در پن  

مرحله انت اب الگوی فعالیت روزانه، انت اب زمان تور اصلی، 

مان تور ثانویه و انت اب انت اب وسددیله تور اصددلی، انت اب ز

وسیله تور ثانویه انجام گرفت و مشاهده شد که انت اب وسیله 

هم نزدیک اسددت. سددپز تور اصددلی و ثانویه تا حد زیادی به

تر رفتدار انت اب وسدددیله تورها، برای بررسدددی بهتر و جزئی

های انت اب وسددیله دیگری روی همه تورها و سدده بازه مدل

اخته س« عصر تا عصر»و « بم تا عصرص»، «صبم تا ظهر»زمانی 

 ها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. شد و نتای  آن

هدا امکان دسدددتیابی به تعامالت بین هدای این مددلاز ویژگی

ساعته  26های فعالیت و سفر افراد در تول یک دوره تصدمیم

روز و شددناخت عوامل مؤثر بر این تصددمیمات اسددت. شددبانه

اهر شددده در توابع مطلوبیت، شددناخت متغیرهای تکثیرگذار ظ

دسددت دادند که خوبی از رفتار فعالیت و سددفر شددهروندان به

های حمل و نقلی مورد استفاده قرار بگیرد. تواند در تصمیممی

نزم بده ککر اسدددت که روش انجام این پژوهش می تواند در 

بینی الگوهای تواند برای پیشسدددایر شدددهرهدا و نتای  آن می

های سفر روزانه انجام زنجیره روز و وسیله اد، زمانفعالیت افر

و تعیین راهبردهای حل معضالت ترافیکی شهر اصفهان مورد 

 استفاده قرار بگیرد.
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های توسدددعه یافته درباره رفتار ترین نتدایجی کده از مددلمهم

 دست آمدند، عبارتند از:فعالیت و سفر شهروندان اصفهانی به

آقایان، اکدراً به الگوهای با فعالیت افراد سددرپرسددت خانوار و 

اصدلی کار تمایل دارند. این افراد الل  برای انجام تور اصلی 

حمل و نقل همگانی ترجیم خود، سددایر وسددایل را نسددبت به

 دهند. می

گیری نوع الگوی فعالیت وی نقش اساسی شدغل فرد در شکل

ی،  امدارد. نتای  حاکی از آن است که افراد کارمند، فرهنگی، ن

کدارگر و یدا کشددداورز اللد  یک تور کاری در روز دارند و 

توانند تور ثانویه از نوع سدایر داشته باشند یا نداشته باشند؛ می

که فروشددندگان و اسددتادکاران الل  تمایل به داشددتن در حالی

 بیش از یک تور کاری در روز دارند. 

کار، اد بیدار، بازنشستگان و افرافراد لیر شدالل مدل زنان خانه

لالباً الگوهای با فعالیت اصدددلی سدددایر دارند. در الگوهای با 

به انجام تور اصدددلی در   فعالیت اصدددلی سدددایر، الل  تمایل

 وجود دارد. « عصر تا عصر»یا « صبم تا ظهر»های بازه

« رصبم تا عص»تور کلی برای تورهای با هدف سایر در بازه به

، تمایل به انت اب خودروی شدد صددی یا «عصددر تا عصددر»و 

تمایل به انت اب حمل و « صدددبم تا ظهر»دوچرخه و در بازه 

 نقل همگانی یا دوچرخه بیشتر است. 

رد. گیری داهای اصدلی وی تکثیر چشمسدن فرد بر نوع فعالیت

ند، های تیصیلی درگیر هستبیشتر با فعالیت سال 21افراد زیر 

های فرد، که با بان رفتن سدددن و افزایش مسددد ولیتحدال آن

 کنند.های کاری و سایر اهمیت بیشتری پیدا میفعالیت

مالکیت وسایل نقلیه موتوری و از جمله خودروی ش صی در 

الگوی فرد اثرگدذار اسدددت و سدددب  افزایش تعداد تورها در 

چنین مالکیت هر وسیله در هم شدود.روزانه می الگوی فعالیت

 انت اب آن وسیله برای انجام انواع تورها نقش مدبت دارد. 

ها خارج از شددهر اسددت، تمایل دارند نافرادی که میل کار آ

 روز به خانهفعالیت خود را در یک تور و بدون بازگشددت میان

را  لی خودچنین این افراد تمایل دارند تور اصددانجام دهند. هم

 انجام دهند.« عصر تا عصر»یا « صبم تا عصر»

، «صدددبم تددا ظهر»آموزان بیشدددتر در بددازه تور اصدددلی دانش

بم ص»، کارمندان «عصر تا عصر»یا « صبم تا عصر»دانشجویان 

 افتد.اتفاق می« صبم تا ظهر»و فرهنگیان « تا عصر

ور تافرادی کده الگوی کاری با تور ثانویه سدددایر دارند، الل  

شان در بازه و تور ثانویه« صدبم تا عصدر»شدان در بازه اصدلی

 شود.واقع می« عصر تا عصر»

تا  عصر»شان در بازه دهند افرادی که تور اصلینتای  نشان می

شددود، به اسددتفاده از خودرو و دوچرخه برای انجام می« عصددر

 صبم»چنین انجام تور اصلی در بازه انجام آن تمایل دارند. هم

 با دوچرخه تکثیر مدبت دارد. در تمایل به انجام آن« ظهر تا

سدال در خانواده الل  تمایل به استفاده از  6وجود فرزند زیر 

 برد.خودروی ش صی را بان می

دار و دانشدجویان از کاربران اصلی حمل و نقل های خانهخانم

 همگانی برای انجام تور اصلی خود هستند. 

آموزان، دانشدددجویان، ل  جامعه، دانشهای م تاز میان گروه 

افراد بیکار و سدالمندان بازنشدسته به استفاده از دوچرخه برای 

 تمایل دارند.  انجام تور اصلی

افرادی که تور اصدلی خود را با وسیله ش صی یا حمل و نقل 

شدددان را دهند، الل  تمایل دارند تور ثانویههمگانی انجام می

 هند. هم با همان وسیله انجام د

چه میل فعالیت اصلی روز خارج از شهر باشد، خودروی چنان

شدد صددی یا حمل و نقل همگانی برای رسددیدن به آن میل به 

دیگر وسددایل ترجیم بیشددتری دارند و اگر مقصددد اصددلی تور 

ثانویه خارج از شهر باشد، تمایل به انت اب خودروی ش صی 

 رود.برای انجام آن بان می

تور کاری »یا « بیش از یک تور کاری»ز افرادی کده در یک رو

دارند، بیشددتر به اسددتفاده از خودروی « و تور تیصددیلی با هم

شد صدی یا موتور سدیکلت برای انجام تور اصلی خود تمایل 

و  «صددبم تا ظهر»تور کلی در بازه چنین این افراد بهدارند. هم
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به استفاده خودروی ش صی و موتور سیکلت « عصر تا عصر»

به استفاده از حمل و نقل همگانی و « صدبم تا عصر» زهو در با

عالوه برای تورهای موتور سدددیکلت تمایل بیشدددتری دارند. به

 این الگو تمایل به استفاده از« عصر تا عصر»و « صبم تا عصر»

 دوچرخه نیز وجود دارد.

 ، برای«تور اصددلی کاری و تور ثانویه سددایر»در الگوی دارای 

، افراد الل  تمایل دارند از انواع «ا عصرعصدر ت»تورهای بازه 

که جز حمل و نقل همگانی اسدددتفاده کنند، حال آنوسدددایل به

که جزئی از این الگو « تورهای صبم تا عصری»برای تورهای 

بداشدددندد، تمدایدل بده اسدددتفداده از حمدل و نقل همگانی یا 

 موتورسیکلت بیشتر است.

های زمانی، افراد تور کلی در همه بازهنتدای  نشدددان داد که به

ورز بیشدددتر تمایل دارند از فروشدددنده، اسدددتادکار و یا کشدددا

ش صی یا موتور سیکلت، کارگران از موتور سیکلت  خودروی

آموزان از حمل و نقل همگانی یا دوچرخه یدا دوچرخه، دانش

چنین و دانشددجویان از حمل و نقل همگانی اسددتفاده کنند. هم

اسدتفاده از موتور سیکلت  به« عصدر تا عصدر»جوانان در بازه 

 برای انجام تورهایشان تمایل دارند.

 

 سپاسگزاری .6
ل دلیاز شهرداری اصفهان به را خود  نویسدندگان سدپاسگزاری 

چنین برخود نزم . همدارندددمیابراز  حمددایددت از این پژوهش

از معاونت حمل و نقل و ترافیک شدهرداری اصفهان و  دانندمی

پژوهشکده حمل و نقل دانشگاه صنعتی اصفهان برای در اختیار 

  .دکننقراردادن اتالعات مورد نیاز پژوهش قدردانی 

 

 هانوشتپی .7
1 . Columbus, Ohio 

2 . Denver, Colorado 

3. Bowman 

4. Sequential5.Yag  

6. Time Use Survey 

7. Activity 

8.Trip 

9 Ture 

10. Pattern 

 

دارند که به جهت  %11متغیرهدا سدددطم معنداداری بانی  .91 

 tاختصدار در این مدل و سده مدل بعد، مقدار ضددرای  و آماره 

 ها آورده نشده است.آن

 

 مراجع .8
 مقصد مبدا آمارگیری "(9916  اصدفهان صدنعتی دانشدگاه 

 ،"اصفهان شهر سفر تقاضای های مدل اصالح و ارزیابی برای

 .اصفهان شهر جامع مطالعات گزارش

 تیلیل تقاضددای سددفر "( 9919. و لطیفی، ل.  ل رصددافی، ا

 یمنطقه سه شهردار ی: نمونه موردروش فعالیت مبناشهری به

نقل، سال سوم، شماره دوم،  حمل و یفصلنامه مهندس ،"تهران

 . 919 - 991ص. 

   .روستایی برآورد تقاضا در حمل و نقل "( 9911سلیمی، ف

روش فعالیت میور، مطالعه موردی روسددتاهای دور از مرکز به

استاد راهنما: منوچهر  نامه کارشناسی ارشد،، پایان"استان فارس

دانشددگاه صددنعتی  وزیری، تهران: دانشددکده مهندسددی عمران،

  .شری 

 9919.  ل ی، اپور، ع.، ارمگان، ع. و صددمیمشددمشددیری )

زمان انت اب نوع فعالیت و شدددیوه همراهی در تصدددمیم هم"

چهاردهمین کنفرانز بین المللی مهندسی  ،"سفرهای سالمندان

 .9919اسفندماه  6-1، تهران، حمل و نقل و ترافیک

   .برآورد تقداضدددا در حمدل و نقل "( 9911عسدددگری، ح

میور، مطالعه موردی روسدددتاهای روش فعالیتروسدددتایی به

  نامه کارشددناسددی ارشددد،، پایان"فارسنزدیک به مرکز اسددتان 

 استاد راهنما: منوچهر وزیری، تهران: دانشکده مهندسی عمران،

 دانشگاه صنعتی شری .

 مدلسددازی الگوی "( 9911. و روشدنایی، م.  ل ممدوحی، ا

ان ندزنجیره سفر شهری  نمونه موردی تورهای سه سفره شهرو
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 پیوست:
 جدول الف. معرفی متغیرهای بانک اطالاعاتی  

 بیشینه کمینه میانگین توضیح متغیر

AGE 19/21 سن  6 19 

MVFMEM 96/1 تعداد وسیله موتوری به تعداد اعضای خانواده  1 2 
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CARFMEM 29/1 تعداد سواری به تعداد اعضای خانواده  1 1/9  

MVNUM 61/9 مالکیت وسایل موتوری خانواده  1 1 

CARNUM 11/1 مالکیت سواری در خانواده  1 6 

BIKENUM 61/1 مالکیت دوچرخه در خانواده  1 6 

FMEM اعضای خانواده تعداد  96/6  9 99 

SCNUM آموز در خانوادهتعداد دانش  61/9  1 6 

UNINUM 92/1 تعداد دانشجو در خانواده  1 1 

STUNUM آموز و دانشجو در خانوادهتعداد دانش  12/9  1 6 

WFNUM 99/1 تعداد شاللین به تعداد اعضای خانواده  1 9 

NAGE0T5  خانوادهسال در  1تا  1تعداد فرزندان  99/1  1 2 

NAGE0T18  سال در خانواده 91تا  1تعداد افراد  61/9  1 9 

NAGE18  سال در خانواده 91تعداد افراد بانی  66/2  1 91 

NAGE0T24  سال در خانواده 26تا  1تعداد افراد  99/2  1 1 

NAGE24  سال در خانواده 26تعداد افراد بانی  29/2  0 1 

 متغیرهای جایگزین
 درصد فراوانی توضیم متغیر

AGE0T18  1، و اگر نه: 9سال: 91تا  1سن  9699 26/96  

AGE0T24  1، و اگر نه: 9سال: 26تا  1سن  6691 11/61  

AGE19T24  1، و اگر نه:9سال: 26تا  91سن  166 99/1  

AGE18  1، و اگر نه:9سال: 91سن بانی  6612 96/69  

AGE24  1، و اگر نه: 9سال: 26سن بانی  1111 69/16  

AGE25T65  1، و اگر نه:9سال: 61تا 21سن  1699 61/19  

AGE65  1، و اگر نه:9سال: 61سن بانی  99 96/1  

JOB1 : 1، و اگر نه:9کارمند  199 62/1  

JOB2 : 1، د و اگر نه:9فرهنگی  211 16/2  

JOB3 :1، و اگر نه:9ن امی  99 92/1  

JOB4 :1، و اگر نه:9کارگر  696 66/6  

JOB5 :1، و اگر نه:9کشاورز  61 66/1  

JOB6 :1، و اگر نه:9استادکار  229 91/2  

JOB7 :1، و اگر نه:9راننده  291 69/2  

JOB8 1، و اگر نه:9دار:خانه  9619 91/96  

JOB9 :1، و اگر نه:9فروشنده  919 12/6  

JOB10 :1، و اگر نه:9بازنشسته  291 91/2  

JOB11  :1، و اگر نه:9بیکار  966 66/9  

JOB12 :1، و اگر نه:9دانش آموز  9199 11/96  

JOB13 :1، و اگر نه:9دانشجو  991 91/9  

JGROUP1 :1، و اگر نه:9کارمند، فرهنگی یا ن امی  9296 29/92  

JGROUP3 :1، و اگر نه:9بازنشسته یا بیکار  666 91/6  

JGROUP4 :1، و اگر نه:9دانش آموز یا دانشجو  6212 11/62  

JGROUP6 :1، و اگر نه:9بازنشسته، بیکار یا خانه دار  2991 11/29  

JGROUP7 :1، و اگر نه:9کارگر یا کشاورز  991 91/9  
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JGROUP8 :1، و اگر نه:9استادکار یا فروشنده  122 99/1  

JGROP10 :1، و اگر نه:9کارمند یا فرهنگی  9969 61/99  

SEX  :1، خانم: 9فرد آقا باشد  1291 99/12  

HHOLDER  :1، نباشد: 9فرد سرپرست خانواده باشد  9911 62/91  

LICENSE :1، ندارد:9فرد گواهینامه دارد  6611 19/61  

PTD44 :1،  نباشد:9مقصد تور اصلی خارج از شهر  9996 62/99  

STD44 :1، نباشد:9مقصد تور ثانویه خارج از شهر  19 11/1  

CARNUM2  1، و اگر نه: 9: 9مالکیت سواری بزرگتر  191 69/1  

 

 

از دانشگاه صنعتی شری   9919حسدین حق شناس، درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را در سال 

از دانشگاه صنعتی شری   9911در سال  راو درجه کارشدناسدی ارشدد در رشته برنامه ریزی حمل و نقل 

موفق به کسدد  درجه دکتری در رشددته  برنامه ریزی حمل و نقل از دانشددگاه  9919اخذ نمود. در سددال 

صنعتی شری   گردید. زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان  برنامه ریزی حمل ونقل، تقاضا در حمل و 

 ی با مرتبه استادیار در دانشگاه  صنعتی اصفهان است.نقل و ایمنی بوده و در حال حاضر عضو هیات علم

 

از دانشگاه کاشان و درجه  9919، درجه کارشدناسدی در رشدته مهندسدی عمران را در سدال فرزانه هداوند

از دانشگاه  اصفهان  اخذ نمود. زمینه  9911ریزی حمل و نقل را در سال کارشدناسی ارشد در رشته برنامه

زی ساو شبیه نقل، ایمنی ترافیک، مدلسدازی انت ابوریزی حملعالقه ایشدان  برنامههای پژوهشدی مورد 

 است. ترافیک

 

 

 


