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ی ی ز قبی ل زدحام ،آلودگی و کمبود منابع توس

ز یک س و و کاهش خ ا

های الی

زی س ا

های حملونقلی بخص ور دش کش وشهای

بدنی ز س وی دیگ س بش خ دا هیاداشوی ب عنو ن یک خ یوا حملونقل

غی موتوشی و هاک موشدتوج تصمیمگی ن ق ش گی د .ین هژوهش ب ب شسی عو مل تأثی گذ ش ب میز ن هیاداشوی و نتخاب خیوای
هیاداشوی دش تمامی س ه های شوز ن ه د ت س
س  .دش ین مطال

 .بدین منظوش ز مدلهای لوجی

و مدرزمان ب ی مدلس ازی س تهادا خ دا

ز د داهای بهنگامسازی ط ح جامع حملونقل خه مشهد ستهادا خدا س  .نتایج مدلها نشان میدهد عو مل

مختلهی مانند ب د انو ش ،س ن کم و ت کم مو ونی ش بط مو تقیمی با مدرزمان هیاداشوی و نتخاب خ یوای هیاداشوی دش تمامی
س ه های شوز ن د شد .همچنین یا ت ها حاکی ز ین س

ک م دها ددش مقایو با زنها) و

د با سطح تحصیتر باالت مدرزمان

بیشت ی ش ص ف هیاداشوی شوز ن میکنند .نتایج ب شسی ش تاش گ واهای مختلف خغلی نشان میدهد ک ب طوش کلی د نشآموز ن
بیش ز س ای گ واهای خ غلی هیاداشوی میکنند.

هم ک دن بو ت های الزم و ش ئ س یاس های تشویقی دش جه

هیاداشوی دش نهادهای دولتی و خ ک های صوصی میتو ند موجش شتقای سطح هیاداشوی دش سطح جام
خود.

واژههای کلیدی :مدتزمان پیادهروی ،مدل لوجیت دوتایی ،مدل مدتزمان ،حملونقل غیرموتوری
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ز یش میز ن

و ب صور کاشمند ن

آسیه باغبانی ،افشین شریعت مهیمنی ،سعید رحمانی ،امین صیاد ،میالد مهدیزاده
مختلف س فر ،تاکنون مطالعات اندکی در این زمینه در جوامع

 .1مقدمه
شیوههای حملونقل غیرموتوری 8و به طور خاص پیادهروی ،از
جمله قدیمیترین ش یوههای جابجایی مورداستفادهی بشر بوده
است .با این حال در دهههای اخیر با پیشرفت علم و فناوری و
افزایش قابلتوجه س هم وس ایلنقلیه موتوری در جابجاییهای
شهری ،پیادهروی جایگاه خود را بهعنوان یک شیوهی فعال سفر
از دست داده است .در سالیان اخیر تشدید مشکالت ترافیکی از
قبیل ازدحام ،آلودگی و کمبود منابع توس عه زیرس اختهای
حملونقلی بهخص وص در کشورهای درحالتوسعه از یک سو
و کاهش ش اخ

های فعالیت بدنی از س وی دیگر سبب شده

پی ادهروی ب ه عنوان ی ک ش یوه حم لونقلی پاک موردتوجه
تص میمگیران قرار بگیرد [ Kaplan, Nielsen and Prato,
.]2016
افزایش س هم پیادهروی در سفرهای درونشهری موجب کاهش
ازدحام ترافیکی و اثرات زیس تمحیطی سیستمهای حملونقل
م وتوری میش ود [ ;Agrawal and Schimek, 2007
 .]Mammen et al. 2014; Middleton, 2011همچنین
این ش یوه س فر موجب ارتقای س طس سالمت جامعه و کاهش
هزینههای درمانی و اجتماعی میگردد [ ;Aziz et al. 2017

درحالتوس عه (از جمله ایران) ص ورت گرفته اس ت .در میان
مطالعات صورتگرفته در کشور ایران نیز عمدتاً کانون توجه بر
روی رفتار س فر گروه خاص ی از قبیل دانشآموزان بوده اس ت
[ Mehdizadeh,

;2016

al.

et

Hatamzadeh

 .]Mamdoohi and Nordfjaern, 2017از طرفی ،در اکثر
مطالعات گذشته ،رویکرد غالب برای تحلیل پیادهروی ،سفرمبنا

8

بوده است .در رویکرد سفرمبنا توالی سفرهای فرد در طول روز
و ارتباط آنها با یکدیگر مدنظر قرار داده نمیش ود .در واقع در
رویکرد سفرمبنا سفرهای فرد در طول روز به صورت مستقل از
یک دیگر موردبررس ی قرار میگیرد .به عنوان مثال اگر زنجیره
سفر فرد به صورت (خانه  محل کار  خرید  محل کار
 خری د  خ انه) باش د ،هر یک از اجزای این زنجیره به
ص ورت جداگانه مدلس ازی میش وند .این در حالی اس ت که
مطالعات بس یاری نشان میدهد که الگوی سفر افراد در روز بر
انتخاب شیوههای مختلف سفر تاثیرگذار است.
مطالعه پیشرو قص د دارد تا کاس تیهای مطالعات گذشته را با
9

بهکارگیری دادههای تورمبنا و در نظرگرفتن زنجیره س فر افراد
در طول روز برطرف کرده و به تحلیل و مدلسازی عوامل مؤثر
بر مدتزمان پیادهروی و انتخاب ش یوهی پیادهروی در تمامی

Koohsari et al. 2017; Manaugh and El-Geneidy,
 .]2013از جنبه عدالت اجتماعی ،اجرای س یاس تهای ترویج

س فره ای روزانه در کش ور باردازد .بدین منظور از دو مدل

پیادهروی موجب افزایش فرص تهای حملونقلی بهخص وص

مدتزمان خطرمبنا 3و لوجیت دوتایی 5برای پاس ب به س ؤاالت

برای گروهه ای کمدرآم د ج امع ه میش ود [ Rahul and

تحقیق استفاده شده است .در این پژوهش دو هدف اصلی دنبال

 .]Verma, 2014از این رو امروزه پیادهروی به عنوان یکی از

میشود:

ارکان اص لی حملونقل پایدار در جوامع پیش رفته مطرح ش ده

 .8بررس ی ت أثیر عوامل اقتص ادی-اجتماعی بر انتخاب

[ Lindelöw et al. 2014; Saghapour,

ش یوهی پیادهروی در تمامی س فرهای روزانه با در نظر گرفتن

اس ت

 .]Moridpour and Thompson, 2017مطالعات پیش ین

زنجیره سفر افراد.

در زمینه پیادهروی بیانگر تفاوت رفتاری در عوامل تأثیرگذار بر

 .8بررس ی عوامل تأثیرگذار بر مدتزمان پیادهروی افراد با

میزان پیادهروی در کشورهای مختلف است [ Hatamzadeh,

در نظر گرفتن زنجیره س فر افراد در طول روز با اس تفاده از

Habibian and Khodaii, 2016; Ogilvie et al.
 .]2008برخالف اهمی ت باالی این مس ئله و انجام مطالعات

دادههای تورمبنا.

بس یاری در این زمینه بر روی گروههای مختلف سنی و اهداف

برای انجام هدف دوم از مدلهای خطر اس تفاده ش ده اس ت.
م دله ای خطر از جمله مدلهای مرس وم در زمینه مطالعات
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مدلسازی عوامل مؤثر بر مدتزمان پیادهروی و انتخاب شیوه پیادهروی در تمامی سفرها :مدلهای مدتزمان و ...
مربوط به مدتزمان فعالیتهای مختلف اس ت و در برخی از

دسترسی به خودروی شخصی ،عدم اضافهوزن و فاصله کمتر تا

مطالعات مورداس تفاده قرار گرفته اس ت [ Ferdous et al.

مح ل ک ار و مراکز خری د از جمله عواملی اس ت که با میزان

2011; Hojati, Ferreira, Washington and Charles,
;2013; Kubota et al. 2015; Klenk et al. 2016
.]Schnohr, Scharling and Jensen, 2007

پیادهروی افراد رابطه مستقیم دارد .به گفتهی این محققین عمده

 .3ادبیات پژوهش
در سالیان اخیر مطالعاتی بر روی خصوصیات پیادهروی افراد از
قبیل مس افت و مدتزمان پیاده روی و عوامل تأثیرگذار بر آن
ص ورت گرفته اس ت .بهمنظور مقایس ه یافتهها در کش ورهای
توس عه یافته و در حال توس عه ،در این بخش س عی شده است
ابت دا مطالعات مربوط به کش ورهای توس عه یافته و در ادامه
مطالعات صورتگرفته در کشورهای در حال توسعه و از جمله
ایران موردبررسی قرار گیرد.
آگراوال و شیمک در سال  8221به بررسی تأثیر عوامل اقتصادی
اجتماعی بر مدتزمان و فاص له پیادهروی بر اس اد دادههای

مطالعات در زمینه پیادهروی در کش ورهای آمریکای ش مالی و
اس ترالیا انجام شده و پیشنهاد شده به دلیل تفاوتهای فرهنگی
و زیرس اختی بین کش ورهای توس عهیافته و درحالتوسعه ،این
مطالعات در جوامع درحالتوسعه نیز صورت بگیرد [ Ogilvie
 .]et al. 2008در سال  8288یانگ و دایز روکس نشان دادند
مس افت و مدتزمان پیادهروی در سفرهای تفریحی در مقایسه
با س ایر اهداف س فر بهطور قابلتوجهی بیشتر است .همچنین
افراد با درآمد کمتر در سفرهای شغلی مسافتهای کوتاهتر و در
س فره ای تفریحی مدت زمان بیشتری را ص رف پیاده روی
کردهاند [.]Yang and Diez-Roux, 2012
س انگ و همکاران ( )8285تأثیر ض وابن ناحیهبندی و ترکیب
ک اربری زمین بر رفت ار پی ادهروی را موردمط العه قرار دادهاند.
نت ایج آن ه ا نش ان میدهد نواحی با کابریهای مختلن رابطه

جمعآوریش ده در کش ور آمریکا پرداختند .بر اساد یافتههای

مس تقیمی با فعالیت بیشتر ساکنین آن مناطق دارد [Sung et

این مطالعه ،میانگین مسافت قابلقبولِ پیادهروی حدود  122متر

].al. 2015

در هر س فر منحص رب هفرد و می انگین م دتزمان قابلقبولِ
پی اده روی حدود  92دقیقه در طول روز بوده اس ت .باالترین
درص د پیادهروی نیز مربوط به س فرهای منتهی به ایستگاههای
حم لونق ل همگانی بوده اس ت .نتایج مطالعه مذکور نش ان
میدهد با افزایش س طس تحصیالت تمایل به پیادهروی افزایش
می ی اب د .همچنین افزایش میزان درآم د افراد ب ا افزایش تعداد
س فرهای تفریحی پیاده آنها رابطه مس تقیم و با تعداد سفرهای
کاری پیاده رابطه معکود داش ته است .تأثیر نژاد افراد بر میزان
پیادهروی بدین ص ورت بوده اس ت که آس یاییها ،التینها و
س یاهپوس تان در مقایس ه با س فیدپوس تان تمایل کمتری به
پیادهروی نشان دادهاند [.]Agrawal and Schimek, 2007
مط العه آگیلوی و همکاران در س ال  8221به بررس ی تأثیر
خص وصیات محیطی و شخصیتی افراد بر میزان پیادهروی آنها
میپردازد .نتایج این پژوهش نش ان می دهد س ن کمتر ،عدم

کنگ و همکاران نیز در س ال  8281به بررس ی رفتار پیادهروی
افراد در آمریکا به تفکیک دو هدف سفر تفریحی و غیرتفریحی
پرداختند .در این مطالعه فرض ش ده اس ت سفرهایی که دارای
مقصد مشخ

هستند از نوع تفریحی نیستند .نتایج آنها نشان

میدهد مدتزمان پیادهروی در سفرهای غیرتفریحی در مقایسه
با سفرهای تفریحی کوتاهتر است [.]Kang et al. 2017
در ادامه مطالعات ص ورتگرفته در برخی کش ورهای در حال
توسعه و از جمله ایران موردبررسی میگیرد.
راهول و ورما در س ال  8283به بررس ی فاص له قابلقبول
پی ادهروی در می ان عابران پیاده در ش هر بنگلورِ کش ور هند
پرداختن د .ی افت هه ای این محقق ان نش ان میدهد که تفاوت
قابلمالحظهای در میانگین مسافت پیادهروی افراد در گروههای
مختلف اقتصادی اجتماعی وجود دارد .از جمله عوامل مرتبن با
میانگین مسافت پیادهروی ،مالکیت خودرو و جنسیت افراد بوده
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آسیه باغبانی ،افشین شریعت مهیمنی ،سعید رحمانی ،امین صیاد ،میالد مهدیزاده
اس ت ،بدین ص ورت که مردها و افرادی که دس ترس ی به

پیاده روی میش ود [ Mamdoohi and Mehdizadeh,

خودروی ش خص ی ن دارند تمایل به پیمودن مس افتهای

 .]2015در ادامه به معرفی دادههای مورداس تفاده در پژوهش،

طوالنیتر نس بت به گروه مقابل (زنها و افراد دارای خودروی

روش اس تفادهش ده ،نتایج مدلس ازی و نهایتاً جمعبندی و

ش خص ی) دارن د .از نت ایج ق اب لتوج ه این مطالعه تفاوت

نتیجهگیری پرداخته شده است.

مشاهدهشده در میزان پیادهروی در کشور هند با سایر کشورهای

بررس ی مطالعات گذش ته نش ان میدهد که اکثر مطالعات در

توسعهیافته است ].[Rahul and Verma, 2014

کشورهای توسعهیافته و بدون درنظرگیری زنجیره سفر افراد در

مانوج و ورما نیز در س ال  8283به بررسی تاثیر عوامل محیطی

طول روز انجام ش ده اس ت .نوآوری پژوهش حاض ر بررس ی

و خص وص یات خانوادگی افراد غیرشاغل بر مسافت پیادهروی

عوام ل مؤثر بر م دتزمان و انتخاب ش یوه پیادهروی در یک

در کش ور هند پرداختند .یافتههای آنها نش ان میدهند که با

جامعه درحالتوسعه (کشور ایران) با در نظر گرفتن زنجیره سفر

افزایش فاص له کاربریهای زمین در ناحیه زندگی فرد ،مسافت

افراد اس ت .عالوه بر این ،در این پژوهش از رویکرد تورمبن ا

پیادهروی افراد در طول روز کاهش مییابد .همچنین افرادی که

برای تحلیل رفتار پیادهروی افراد در طول روز اس تفاده ش ده

در خ انوادهه ای ب دون خودرو زن دگی میکنند مس افتهای

اس ت ،بدین معنا که تمامی س فرهای پیاده فرد در یک روز به

اص

ص ورت همزم ان و در ارتب اط ب ا یک دیگر مورد مط الع ه و

ط والنی تری رو در طول روز ب ه پی اده روی اختص
میدهند].[Manoj and Verma, 2016

مدلسازی قرار گرفته است.

در س ال  8280حاتمزاده و همکاران به بررس ی رفتار پیادهروی
دانش آموزان دختر و پسر در سفر به /از مدرسه پرداختند .نتایج
این مط الع ه نش ان می ده د دختران و پس ران دانشآموز به
مس افتهای پیادهروی بیش از  322متر حس اد هستند .با این
حال حس اس یت رفتاری پس ران در مقایس ه با دختران در
مس افتهای بیش از  322متر بیشتر اس ت [ Hatamzadeh
.]et al. 2016
مهدیزاده و همکاران ( )8281نیز عوامل تأثیرگذار بر مدتزمان
پیادهروی در س فرهای تحص یلی دانشآموزان  1تا  3س ال را
موردمطالعه قرار دادند .در این مطالعه ش اخص ی تحت عنوان
زمان پیادهروی درکشده تا مدرسه ) (PWTSارائه شده است.
یافتههای این محققان نش ان داد زمان پیادهروی درکش ده تا
مدرس ه ،مهمترین عامل در تعیین ش یوه پیادهروی دانشآموزان
برای سفر به مدرسه بوده است ،بدین صورت که با افزایش این
متغیر میزان پی ادهروی دانشآموزان ب ه طور قابلتوجهی کاهش
یافته است [.]Mehdizadeh et al. 2017
همچنین ،مم دوحی و مهدیزاده ( )8285در مطالعهای نش ان
دادند که ایمنسازی مسیرهای پیادهروی موجب افزایش احتمال

 .2روش تحقیق
در این بخش در ابت دا دادهه ای مورداس تف اده در پژوهش به
صورت اجمالی تشریس شده و در ادامه روش تحقیق و مدلهای
استفادهشده معرفی میشود.

1-2دادههای پژوهش
دادههای مورد استفاده در این پژوهش ،از نتایج آمارگیری مبدا-
مقص د س اکنان شهر مشهد در آبان ماه سال  8911حاصل شده
اس ت .ش هر مشهد ،مرکز استان خراسان رضوی و دومین شهر
پهناور ایران بعد از تهران اس ت .همچنین بر اس اد سرشماری
نفود و مس کن س ال  8935این ش هر با  902280813نفر
جمعیت ،دومین ش هر پرجمعیت ایران اس ت .برای اطالعات
بیش تر درباره نحوه گردآوری دادههای مطالعات ش هر مش هد
مقدد در س ال  8911می توان به گزارشات طرح جامع مشهد
رجوع کرد [ .]Tarhehaftom, 2008در این پژوهش ،پس از
بررس ی و پاالیش دادهها 98338 ،مشاهده (نفر) باقی ماند که از
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این تعداد  89223نفر حداقل یک سفر در طول روز داشتند .در

درصد از کل سفرهای خود را به صورت پیاده انجام دادهاند .در

این میان نیز  82831نفر حداقل یک س فر خود را پیاده انجام

گروه متغیر س نی که به ص ورت س اختگی و گسسته وارد مدل

دادهاند .دادهها و سواالت پرسشنامه این مطالعه در دو دسته کلی

ش دهاند ،بیشترین تعداد مربوط به گروه بین  82تا  82سال بوده

قرار میگیرد :اطالع ات مربوط به خانوار و اطالعات مربوط به

اس ت که  3911نفر هستند و بعد از آن افراد بین  95تا  55سال

س فر .اطالعات مربوط به خانوار ش امل ویژگیهای فردی و

و  82ت ا  95س ال قرار دارن د .همچنین مط ابق با این جدول،

اطالعات اقتص ادی–اجتماعی خانوار از جمله جنس یت ،س ن،

توزیع جنس یتی نمونه تقریبا برابر و درص د زنان مش ابه مردان

ش غل ،نوع و تعداد وس ایل نقلیه تحت مالکیت و ناحیه محل

اس ت .در گروه ش غلیهای مختلف نیز که به صورت ساختگی

س کونت اس ت .اطالعات مربوط به سفر نیز شامل هدف سفر،

وارد مدل شدهاند ،بیشترین تعداد را دانشآموزان با  9331نفر و

زمان س فر ،ش یوهی انجام س فر 0و ناحیه مبدا و مقصد سفر هر

پس از خانهداران با  9301نفر دارند .میانگین س طس تحصیالت

یک از اعض ای خانوار اس ت .لیست متغیرها و تعریف ریاضی

نمونه نیز  8/88اس ت که نشان می دهد بیشتر افراد نمونه دارای

آنها برای دادههای مربوط به افرادی که حداقل یک س فر خود

تحصیالت زیردیالم را دارند یا بیسواد هستند .میانگین مالکیت

را بهصورت پیاده ( 82831نفر) انجام دادهاند ،در جدول  8ارائه

خودرو در نمون ه نیز وجود ح داقل یک خودرو را در بیش تر

ش ده است .مطابق این جدول ،میانگین مدتزمان پیادهروی در

خانوادههای افراد نشان میدهد (.)2/31

حدود  32دقیقه در طول روز اس ت و افراد به طور میانگین 12
جدول  .8تحلیل اطالعات توصیفی دادهها پرسشنامه
کمینه

بیشینه

مجموع

میانگین

انحراف معیار

متغیر (تعریف ریاضی)
مدتزمان پیادهروی (متغیر پیوسته بر حسب دقیقه)

8

982

321123

93/32

83/11

درصد سفر پیاده از کل سفرها (متغیر پیوسته)

8

822

181302

13/18

98/32

بعد خانوار (تعداد)

8

82

39290

3/82

8/32

سن (گسسته)
کمتر از  82سال بودن (بله= ،8خیر=)2

2

8

330

2/82

2/92

بین 82تا  82سال بودن (بله= ،8خیر=)2

2

8

3911

2/39

2/52

بین  82تا  95سال بودن (بله= ،8خیر=)2

2

8

8521

2/83

2/39

بین  95تا  55سال بودن (بله= ،8خیر=)2

2

8

8531

2/85

2/39

2

8

021

2/20

2/83

2

8

3101

2/31

2/52

بیشتر از  55سال بودن (بله= ،8خیر=)2

جنسیت (مرد= ،8زن=)2
والدین بودن (بله= ،8خیر=)2

2

8

5893

2/58

2/52

گروه شغلی
دانشآموز بودن (بله= ،8خیر=)2

2

8

9331

2/93

2/33

دانشجو بودن (بله= ،8خیر=)2

2

8

918

2/23

2/83

خانهدار بودن (بله= ،8خیر=)2

2

8

9301

2/93

2/31
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فروشنده بودن (بله= ،8خیر=)2

2

8

508

2/25

2/89

معلم-استاد بودن (بله= ،8خیر=)2

2

8

802

2/28

2/88

راننده بودن (بله= ،8خیر=)2

2

8

18

2/28

2/23

کارگر بودن (بله= ،8خیر=)2

2

8

531

2/20

2/89

کارمند بودن (بله= ،8خیر=)2

2

8

819

2/29

2/80

بازنشسته بودن (بله= ،8خیر=)2

2

8

318

2/25

2/88

خردسال بودن (بله= ،8خیر=)2

2

8

08

2/28

2/21

2

3

88582

8/88

2/00

سطس سواد (بیسواد= ،2زیر دیالم= ،8دیالم-فوق
دیالم= ،8لیسانس= ،9فوق لیسانس-دکتری=)3
مالکیت خودرو (تعداد خودرو)

2

0

3328

2/31

2/39

تراکم جمعیت ناحیه (هزار نفر بر مترمربع)

2

2/23

803

2/28

2/28

فاصله ناحیه از حرم مطهر (کیلومتر)

8

80

05981

0/91

9/39

 3-2روش مدلسازی
در این بخش ،ب ه روشش ناس ی مدلهای لوجیت دوتایی و

𝑒 β𝑉𝑛1
+ 𝑒 β𝑉𝑛2

𝑒 β𝑉𝑛1

() 9

= 𝑃𝑛1

𝑃𝑛2 = 1 − 𝑃𝑛1

مدتزمان خطرمبنا پرداخته میشود.
الزم ب ه رکر اس ت ک ه پرداخ ت م دل لوجی ت از طریق
بیش ینهس ازی تابع درس تنمایی 83انجام میش ود [ Train,

 1-3-2مدل لوجیت دوتایی
لوجی ت س ادهترین و پرکاربردترین مدل در مدلهای انتخاب

.]2009

گس س ته 1اس ت .این مدل س ازگاری بسیار باالیی با فرضیهی

 3-3-2مدل مدتزمان خطرمبنا

بیش ینهسازی مطلوبیت 1دارد [ .]Train, 2009مدل لوجیت با

م دلهای مدتزمان خطر از س ال  8312در حملونقل مورد

این فرض به دست میآید که جزء خطای مدل ( )εn1به صورت

توج ه قرار گرفت ه و اس تفاده ش دند .از مدلهای مدتزمان

مس تقل و معین دارای توزیع حد نهایی نوع دوم 3اس ت .تابع

خطرمبنا برای مدل کردن هرگونه مدتزمانی که ش روع و پایان

چگ الی 82و ت ابع توزیع تجمعی 88جزء خط ا در این م دل ب ه

آن مش خ

باشد ،استفاده میشود .اگرچه مدلهای خطر انواع

ترتیب به صورت رابطههای ( )8و ( )8است:

متف اوتی دارن د ،پوی ایی م دتزمان فعالیتها با در نظر گرفتن

() 8
() 8

−𝜀𝑛1

𝑒 𝑒 𝑓(𝜀𝑛1 ) = 𝑒 −𝜀𝑛1
−𝜀𝑛1

𝑒 𝑒 = ) 𝐹(𝜀𝑛1

احتمال ش رطی ختم ش دن رویداد ،معموالً به عنوان تابعی از
85

متغیرها در نظر گرفته میشود .نرخ خطر

احتمال شرطی اتمام

فع الیت در بین زمان  tو ( t+dtبا این فرض که فعالیت تا قبل

در س اختار لوجیت ،تابع مطلوبیت 88معموالً بهگونهای تعریف

از  tتمام نش ده است) را نشان میدهد و از رابطه ( )3به دست

میش ود که ساختار خطی 89داشته باشد .در نهایت مدل لوجیت

میآید:

دوتایی دارای تابع احتمال انتخاب به شکل رابطهی ( )9است:

() 3

)𝑡(𝑓
])𝑡(𝐹 [1 −

= )𝑡(𝜆
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که در این رابطه تابع توزیع تجمعی ) F(tاحتمال اتمام فعالیت

به دلیل اینکه ممکن اس ت عوامل مش اهده نش ده بر مدتزمان

را تا قبل از زمان  tنشان میدهد (رابطه (:))5

تأثیر زیادی داش ته باشند و نادیده گرفتن آنها خطاهای بزرگی

]𝐹(𝑡) = 𝑃𝑟𝑜𝑏[𝑇 < t

() 5

و ) f(tتابع توزیع احتمال متناظر با آن است (رابطه (:))0
)𝑡(𝐹𝑑
𝑡𝑑

() 0

= )𝑡(𝑓

ب ه طور مش اب ه تابع بقا 80که احتمال اینکه مدتزمان فعالیت
بیشتر از  tباشد را نشان میدهد ،مطابق با رابطه ( )1است:
() 1

)𝑡(𝐹 𝑆(𝑡) = 𝑃𝑟𝑜𝑏[𝑇 ≥ 𝑡] = 1 −

را در نتیج ه گیری ایج اد کن د ،الزم اس

ت اثر ن اهمگنی

مش اهدهنش ده 83در مدلهای خطر بررس ی ش ود .در رویکرد
پ ارامتری م دلهای خطر ،رایجترین روش برای در نظر گرفتن
ناهمگونی ،معرفی یک جزء ناهمگونی اس ت که همهی اثرات
دیده نش ده بر جمعیت را در نظر میگیرد .این جزء ناهمگونی
 wنام دارد و دارای یک توزیع مش خ

بر جمعیت اس ت که

تابع بقا را به رابطه ( )3تبدیل میکند:
𝑤𝑑)𝑤(𝑔)𝑤|𝑡(𝑆 ∫ = )𝑡(𝑆

() 3
بهاینترتیب ،با ترکیب دو رابطه ( )3و ( ،)1تابع خطر به صورت

در این رابط ه ) g(wنم ای انگر توزیع موردنظر جزء ناهمگونی

رابطه ( )1نوشته میشود:
() 1

)𝑡(𝑓
)𝑡(𝑆

= )𝑡(𝜆

است که انواع مختلفی میتواند داشته باشد .بر اساد توزیعهای
مختلف و نیز دو ح ال ت در نظر گرفتن ن اهمگونی و در نظر

تابع خطر برخالف نرخ تغییرات بقا تعریف میش ود ،که در هر

نگرفتن آن ،مدلهای مختلف خطر برای یک جمعیت آماری به

زمان  tارزیابی میش ود .بنابراین ش کل تابع خطر داللت مهمی

دس ت میآید .برای مقایسه این مدلها و انتخاب مدل نهایی از

بر پوی ایی م دت دارد و ب ه س ه ح الت غیر پارامتری ،81نیمه

رابطه ( ،)82استفاده میشود:

پارامتری 81و پارامتری 83اس ت .در پژوهش حاض ر بهمنظور
بررس ی ت أثیر عوامل مختلف بر مدتزمان پیاده روی افراد ،از
رویکرد پارامتری جهت مدلس ازی اس تفاده ش ده اس ت
[.]Washington, Karlaftis and Mannering, 2010
در این م دلها برای به دس ت آوردن مقدار درس تنمایی و
پارامترهای آن ،از روش بیشینه-سازی تابع درستنمایی استفاده
میش ود .در رویکرد پارامتری ،متناس ب با متغیر مدتزمان از
یک تابع توزیع خاص اس تفاده میش ود .توزیعهای س نتی
مورداس تفاده برای توزیع مدت زمان ش امل نمایی ،82وایبول،88
لگ-لجستیک ،88لگ-نرمال 89و موارد مشابه است .برای مقایسه
م دل ب ا توزیعه ای مختلف و انتخاب بهترین مدل ،میتوان از
مقدار آماره نیکویی برازش استفاده کرد و هرچه این مقدار کمتر
ب اش د ،مدل نمایش بهتری از برازش بر داده ها دارد .از مقدار
لگاریتم تابع درستنمایی نیز میتوان در مقایسه مدلها استفاده
کرد.

()82

)) 𝑐𝛽(𝐿𝐿 𝜒 2 = −2(𝐿𝐿(0) −

در این رابطه ) LL(0لگاریتم تابع درستنمایی ابتدایی (زمانی
که همه پارامترها برابر با صفر باشند) و ) LL(βcلگاریتم تابع
درستنمایی در نقطه همگرایی است .مدلی انتخاب خواهد شد
که بیشترین سطس اطمینان و معنیداری را برای مدل ارضا کند
[.]Washington et al. 2010
درنه ایت برای تطبیق اثر متغیرها از دو نوع مدل کلی اس تفاده
میشود :مدل خطر تناسبی 85و مدل خطر فزاینده .80در مدلهای
خطر تناس بی فرض میشود که متغیر به صورت مستقیم بر تابع
خطر اثر دارد ک ه در این ح ال ت نرخ خطر به دو جز تقس یم
میش ود :ی ک جزء وابس ته به زمان و جزء دیگر که فقن به
متغیرها وابسته است .در مدل خطر فزاینده اما این فرض وجود
دارد ک ه متغیره ا ب ه طور مس تقیم در ت ابع بازمانده پایهای،
مقیاد زمان را تغییر میدهند و به عبارتی به آن شتاب میدهند.
در این حالت نرخ خطر نیز بر روی زمان (هنگامی که ش تاب
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میگیرد ی ا ک اهش مییابد) با توجه به متغیرها تغییر میکند .از

نمودار مربوط به مردان در مقایس ه با زنان بیشتر است میتوان

آنج ا ک ه م دل خطر فزاینده این امکان را به فرد میدهد که به

اینگونه اس تنباط کرد که احتماال مردان مدت زمان طوالنیتری

طور مس تقیم رابطه بین متغیرها و مدتزمان را بررسی و تفسیر

را به پیادهروی اختصاص دادهاند.

کند و پارامترهای یک مدل خطر تناس بی امکان چنین تفس یر
مستقیمی را ندارد ،در این پژوهش از مدل خطر فزاینده استفاده
ش ده اس ت .در مدل فزاینده ،لگاریتم زمان بقا به صورت تابعی
خطی از متغیرها بیان میشود (رابطه (:))88
()88

𝑗𝑍 log 𝑡𝑗 = 𝛽𝑋𝑗 +

 Xjبرداری از متغیرها β ،برداری از ضرایب و  Zjترم خطای مدل
با تابع چگالی ) f(.است.

 .2نتایج

الف) فراوانی مدتزمان پیادهروی

در این قس مت ابتدا به تحلیل توص یفی از دادههای پژوهش و
ساس به ارائه خروجی مدلهای لوجیت و مدل مدتزمان خطر
پرداخته میشود .در تحلیلهای توصیفی از نرمافزار SPSS 80
و در فرآیند مدلس ازی از نرمافزار  STATA 83اس تفاده شده
است.

 1-2تحلیل توصیفی دادهها
توزیع فراوانی م دتزم ان پی ادهروی افراد در طول س فرهای
روزانه (ش کل -8الف) نش ان میدهد که بیش ترین فراوانی در
حدود  85دقیقه اس ت که در حدود  8012نفر از  82831نفر به
این میزان در روز پی ادهروی کردهان د .ش کل -8ب نیز توزیع
فراوانی س ن عابرین پیاده را نش ان میدهد .توزیع فراوانی سن

ب) فراوانی سن عابرین پیاده
شکل  .1فراوانی مدتزمان پیادهروی و سن عابرین پیاده

عابرین پیاده در طول سفرهای روزانه نشان میدهد که بیشترین
فراوانی (حدود  822نفر از  82222نفر) مربوط به سنین  83الی
 80سال (عموماً دانشآموزان) است (شکل -8ب).
شکل  8نمودار جعبهای مدت زمان پیادهروی در طول روز را به
تفکیک جنس یت نش ان میدهد .بر اس اد این نمودار بهنظر
میرس د پراکندگی مدت زمان پیادهروی در مردها نس بت به
زنه ا بیشتر اس ت ،ام ا میانه دو گروه تقریبا با یکدیگر برابر
میباش د .با توجه به اینکه چارک س وم و مقدار بیشینه موثر در

شکل  .3مدتزمان پیادهروی عابرین پیاده به تفکیک جنسیت
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همچنین مطابق ش کل  9میتوان نشان داد که پراکندگی و میانه

 3-2نتایج مدل لوجیت

م دت زمان پیادهروی در افراد با س طس تحص یالت مختلف

ب ا اس تف اده از مدل لوجیت دوتایی تأثیر عوامل اقتص ادی-

متفاوت اس ت .نکته جالب توجه ،بیشتر بودن میانه و بیش ینه

اجتماعی بر انتخاب شیوهی پیادهروی در تمامی سفرهای روزانه

موثر مدت زمان پیاده روی در زنان با تحص یالت لیسانس ،فوق

(انتخاب تمام س فرها به ص ورت پیاده= 8و یا خیر= )2بررسی

لیس انس و دکترا نس بت به مردان در این گروههای تحص یلی

ش ده اس ت .جدول  8نتایج این مدلس ازی و برازندگی آن را

است.

نش ان میدهد .در این جدول مقادیر ض ریب متغیرها در مدل،
خطای اس تاندارد و معنیداری آنها ارائه ش ده اس ت .بر این
اس اد در م دل لوجیت متغیرهای بعد خانوار ،تعداد مالکیت
خودرو ،س طس س واد ،جنس یت ،گروه س نی کمتر از  82سال،
گروه ش غلیهای دانشآموز بودن ،خانهدار بودن ،فروشنده بودن
و بازنش ته بودن از معناداری در س طس اطمینان 33درص د و نیز
متغیر گروه س نی  82تا  82س ال و تراکم جمعیت ناحیه محل
س کونت از معناداری در س طس اطمینان 35درصد برخوردارند.
این نکته شایان رکر است که کلیه متغیرهای مستقل (چه معنادار

شکل  .2مدتزمان پیادهروی عابرین پیاده به تفکیک سطح سواد و
جنسیت

و چ ه غیرمعن ادار آم اری) در مدل نهایی گزارش ش ده تا اثر
متغیرها نسبت به هم قیاد شود.

در ش کل  3نحوه توزیع مدت زمان پیادهروی افراد با مشاغل و

 2-2نتایج مدل مدتزمان خطرمینا

زمینههای فعالیتی مختلف نش ان داده ش ده است .همانطور که

در س اخت مدل خطر از توزیع لگ-لجس تیک اس تفاده ش ده

مش اهده میش ود پراکندگی مدت زمان پیادهروی در بین افراد

اس ت .بر اس اد نتایج این مدل ،تمامی متغیرها به جز تعداد

بازنش س ته ،کارگران ،دانشآموزان و افراد خانهدار در مقایسه با

مالکیت خودرو در سطس اطمینان  33درصد معنیدار هستند .در

سایر گروهها بیشتر است.

این مدل نیز کلیه متغیرهای مستقل (چه معنادار و چه غیرمعنادار
آماری) در مدل نهایی گزارش ش ده تا اثر متغیرها نسبت به هم
قیاد شود ..نتایج مدل خطر در جدول  8نشان داده شده است.

 2-2بحث بر روی نتایج
نتایج مربوط به مدل لوجیت نش ان میدهد که متغیر بعد خانوار
در س طس اطمینان  33درصد معنیدار بوده و با توجه به عالمت
مثبت آن هرچه بعد خانوار فرد بیش تر باش د احتمال اینکه کل
س فرهای فرد پیاده انجام ش ده باشد بیشتر است .سرانه مالکیت
خودروی خ انوار ،س طس تحص یالت و مرد بودن نیز دیگر
شکل  .2مدتزمان پیادهروی عابرین پیاده به تفکیک وضعیت
شغلی افراد

متغیرهایی هس تند که در سطس اطمینان  33درصد معنیدار بوده
ولی ضرایب منفی دارند.
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آسیه باغبانی ،افشین شریعت مهیمنی ،سعید رحمانی ،امین صیاد ،میالد مهدیزاده
این بدین معنی اس ت که هرچه تعداد خودروهای خانوار بیشتر

اش تغ ال فرد و محل کار یکی از دیگر عامل های تأثیرگذار بر

باشد احتمال اینکه سفرهای خود را پیاده انجام دهد کمتر است.

انتخ اب انج ام س فر به ص ورت پیاده اس ت .افرادی مانند

این نتیج ه در راس ت ای مطالعات آگیلوی و همکاران ()8221

دانشآموزان ،خانه داران ،بازنش س تگان نسبت به افراد شاغل به

اس ت [ .]Ogilvie et al. 2008همچنین ،مردان نس بت به

نس بت بیش تری همه س فرهای خود را به ص ورت پیاده انجام

زنان سهم کمتری از سفرهای خود را تماماً پیاده انجام میدهند.

میدهند.

این موضوع نیز همراستا با یافتههای آگراوال و شمیک ()8221

در میان ش اغلین نیز فروش ندگی تنها ش غلی اس ت که ضریب

در کشور آمریکا است [.]Agrawal and Schimek, 2007

مثبت و معنیدار در مدل داش ته اس ت به عبارت دیگر احتمال

از طرفی نتایج نشان میدهد سطس تحصیالت با انتخاب شیوهی

اینکه افراد با این شغل سفرهای روزانه خود را به صورت پیاده

پی ادهروی در تم امی س فره ای روزانه رابطه معکود دارد و

انجام دهند ،از سایر شاغلین بیشتر است .بهنظر میرسد نزدیکی

هرچقدر س طس تحصیالت بیشتر باشد ،احتمال انتخاب شیوهی

مقاص د س فر این افراد در طول روز از مهمترین دالیل انتخاب

پیادهروی در تمامی سفرهای روزانه فرد کمتر است .با توجه به

ش یوه پیاده توس ن آنها اس ت .تراکم ناحیه محل س کونت نیز

بزرگی ض رایب متغیرهای گروههای مختلف س نی ،افراد با سن

دیگر عامل مؤثر است .به این صورت که هرچه ناحیه متراکمتر

کمتر از  82سال که معموالً از گروه دانشآموزان هستند ،ممکن

باش د ،احتمال اینکه س فرهای فرد به ص ورت پیاده انجام شود،

اس ت بیش از س ایرین سفرهای روزانه خود را به صورت پیاده

بیش تر میش ود .این موض وع ممکن اس ت به دلیل کمتر بودن

انج ام میدهن د .مطالعات آگیلوی و همکاران ( )8221نیز نتایج

کاربریهای ترکیبی ناحیه برای فرد باشد.

مش ابهی را در این زمینه نش ان میدهد [ Ogilvie et al.
.]2008
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جدول  .3نتایج مدل لوجیت دوتایی و مدل خطر
متغیرهای مستقل (تعریف)

مدل لوجیت دوتایی

مدل خطر

(انتخاب تمام سفرها به صورت پیاده و یا خیر)

(مدتزمان پیادهروی افراد)

ضریب

خطای استاندارد

معناداری

2/2803

>0/000

2/2838

2/223
>0/000

2/291

***

بعد خانوار

2/203

تعداد مالکیت خودرو

-2/210

***

سطس سواد

-2/858

***

2/293

جنسیت

-2/301

***

2/205

>2/228

والدین بودن

-2/255

2/230

2/501

ضریب

خطای استاندارد معناداری
2/228

>2/228

2/885

2/015

***

2/220

>0/000

2/213

***

2/223

>0/000

2/800

***

2/283

>0/000

2/233

***

2/059

سن
>2/228

کمتر از  82سال

2/082

***

2/233

بین  82تا  82سال

2/929

**

2/883

2/283

بین  82تا  95سال

2/829

2/233

2/831

2/853

بین  95تا  55سال

2/229

2/822

2/318

2/215

بیشتر از  55سال (متغیر پایهای)

-

-

-

>0/000

***

2/288

2/885

***

2/281

***

2/283

>0/000

***

2/285

>0/000

-

-

2/881

-

>0/000

وضعیت اشتغال
2/281

>0/000

2/802

2/333

2/185

***

2/289

>0/000

خانهدار بودن

2/388

***

2/892

>2/228

2/111

***

2/281

>0/000

فروشنده بودن

2/588

***

2/838

2/228

2/151

***

2/283

>0/000

معلم ،استاد بودن

2/983

2/821

2/881

2/000

***

2/298

>0/000

راننده بودن

-2/883

2/853

2/053

2/111

***

2/291

>0/000

کارگر بودن

2/888

2/839

2/933

2/198

***

2/283

>0/000

کارمند بودن

-2/833

2/812

2/805

2/018

***

2/285

>2/228

2/830

>2/228

2/128

***

2/288

>2/228

-

-

-

-

دانشآموز بودن
دانشجو بودن

-2/889

خردسال بودن (متغیر پایهای)
تراکم جمعیت ناحیه
فاصله ناحیه از حرم مطهر

-

***

2/110

بازنشسته بودن

شاخ

2/832

>2/228

2/181

***

2/185

***

0/822

**

2/228

-

2/133

2/295

3/101

2/221

2/113

2/223

***

2/385

>2/228

***

2/228

>2/228

های برازندگی مدل
-0225/181

Log likelihood

-8359/233

Log likelihood

101/938

Chi squared

-9502/301

Initial log likelihood

2/222

Prob > Chi squared

8883/130

Chi squared

2/022

McFadden Pseudo R-squared

2/222

Prob > Chi squared

به ترتیب *** و ** و * :سطس اطمینان  35 ،33و  32درصد

در س اخت مدل بهمنظور جلوگیری از اثر انحراف ناشی از همبستگی میان هر گروه متغیرهای مستقل یکی از حاالت آن متغیر برابر با
ص فر نرمال ش ده اس ت .در این مدل بازه سنی باالی  55سال و خردسال بودن دو متغیری هستند که مقدار صفر نرمال به آنها تخصی
داده شده است.
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آسیه باغبانی ،افشین شریعت مهیمنی ،سعید رحمانی ،امین صیاد ،میالد مهدیزاده
نت ایج م دل مدت زمان خطرمبنا نش ان می دهد که هرچه بعد

ازدحام ترافیکی و بهبود ش راین جس مانی و روانی از جمله

خانوار فرد بیش تر باش د ،مدتزمان بیش تری را در طول روز

پیامدهای افزایش سهم پیادهروی از سفرهای روزانه افراد است.

پی اده روی می کن د (ض ری ب= .)2/233همچنین م دت زم ان

در پژوهش پیشرو ب ا تکی ه بر دو مدل لوجیت دوتایی و مدل

ت

مدتزمان خطرمبنا عوامل تأثیرگذار بر درص د س فرهای پیاده

(ض ریب= .)2/213این نتایج با یافتههای مطالعه راهول و ورما

افراد و م دتزم ان پیادهروی آنها در یک نمونه بزرگ از مردم

ال  8283هم خوانی دارد [ Rahul and Verma,

شهر مشهد (بیش از  82،222نفر) موردمطالعه قرار گرفته است.

 .]2014این در حالی است که برخی از مطالعات در کشورهای

در این مطالعه از دادههای بههنگامسازی طرح جامع شهر مشهد

توس ع هیافته از جمله مطالعات فردود و همکاران در س ال

در س ال  8911برای تحلیل کلیه سفرهای افراد خانوار (رویکرد

 8288از عدم وجود تفاوت معنادار در مدتزمان پیادهروی بین

تورمبنا و در نظر گرفتن کلیه سفر فرد از صبس تا موقع بازگشت

زنان و مردان حکایت داشته است [.]Ferdous et al. 2011

به منزل) استفاده شده است.

نتایج نشان میدهد سطس تحصیالت فرد با میزان پیادهروی وی

از جمله یافتههای این مطالعه موارد زیر هستند:

رابطه مستقیم دارد .این موضوع نیز همراستا با یافتههای آگراوال

-

پی اده روی مردان در مجموع بیش تر از زن ان بوده اس

در س

نتایج بیانگر تفاوت رفتاری بین دو گروه زنان و مردان در

و شمیک در سال  8221است [ Agrawal and Schimek,

میزان پیادهروی اس ت .یافتهها نش ان میدهد مدتزمان

 .]2007بزرگی ض رایب گروههای مختلف سنی در مدل نشان

پیادهروی مردان در مقایسه با زنان در کلیه سفرهای روزانه

میدهد افراد بین  82تا  82س ال مدتزمان پیادهروی بیش تری

در ش هر مش هد بیشتر اس ت .ازاینرو ،س یاستهایی در

نس بت به س ایر گروههای سنی دارند .با مقایسه ضرایب مربوط

جهت فرهنگسازی و تشویق بانوان به پیادهروی ،افزایش

به وض عیت کاری مختلف نیز مش اهده میش ود دانش جویان و

س طس امنیت عمومی در معابر و ایجاد بس ترهای فیزیکی

دانشآموزان نس بت به س ایر افراد مدتزمان بیش تری در طول

الزم جه ت افزایش میزان پی ادهروی زن ان با درنظرگرفتن

روز پیادهروی دارند .بازنش س تگان و افراد خانهدار دو گروه

مح دودی ت ه ای فیزیولوژیکی و فرهنگی این گروه از

بعدی هس تند که نس بت به ش اغلین در طول روز مدتزمان

جامعه ازجمله سیاستهای کاربردی است.

پیادهروی بیش تری دارند .تراکم ناحیه محل س کونت همانطور

-

دانشآموزان ،دانشجویان و افراد بازنشسته میزان پیادهروی

که در مدل لوجیت دوگانه نیز معنیدار بود ،در مدل مدت زمان

بیش تری نس بت به کارمندان و ش اغالن ادارات یا افراد با

نیز تأثیرگذار اس ت ،افزایش تراکم ناحیه محل س کونت فرد بر

س اعات کاری زیاد در ش رکتها یا نهادهای دولتی دارند.

افزایش زمان پیادهروی او تأثیر مس تقیم دارد (ضریب=.)3/101

ازاینرو ،س یاس تهایی تش ویقی درجهت افزایش میزان

با افزایش فاصله از حرم مطهر از ناحیه محل سکونت افراد (که

پیادهروی در نهادهای دولتی و ش رکتهای خص وص ی

پارامتری تأثیرگذار بر س فرهای مذهبی افراد در این شهر است)

میتواند موجب ارتقای س طس پیاده روی این دس ت از

مدتزمان پیادهروی آنها بیشتر میشود.

شاغلین شود.
-

 .2نتیجهگیری

افزایش و بهبود تسهیالت پیادهروی و ضابطهبندی مناسب
نواحی ش هری از لح ا تراکم و ب اف ت موجب افزایش

افزایش مدتزمان پیادهروی و س هم آن در س فرهای روزانه به
عنوان یک ش یوه حملونقل غیرموتوری از سیاستهای اجتناب
ناپذیر حوزه حملونقل و ترافیک و بخش سالمت است .کاهش

میزان پیادهروی در همه گروههای س نی افراد میش ود .در
این رابطه ،پیش نهاد میش ود در مطالعات آتی به بررس ی
بیشتر متغیرهای محیطی و ساختار شهری پرداخته شود.
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آسیه باغبانی ،افشین شریعت مهیمنی ،سعید رحمانی ،امین صیاد ،میالد مهدیزاده
آس یه باغبانی درجه کارشناسی از مهندسی عمران را در سال  8933از دانشگاه صنعتی شریف اخذ نمود و در
حال حاض ر دانش جوی کارش ناس ی ارشد مهندسی و برنامهریزی حملونقل در دانشگاه علم و صنعت ایران
اس ت .زمینههای پژوهش ی مورد عالقه ایش ان برنامهریزی حملونقل ،مدلهای فعالیتمبنا ،رفتار سفر ،ایمنی
ترافیک است.
افش ین شریعت مهیمنی درجه کارشناسی از مهندسی عمران را در سال  8903از دانشگاه علم و صنعت ایران
و درجه کارش ناس ی ارش د در رشته برنامهریزی حملونقل را در سال  8913از همان دانشگاه اخذ نمود .در
س ال  8912موفق به کس ب درجه دکتری در رش ته مهندس ی عمران از دانش گاه علم و صنعت ایران گردید.
زمینههای پژوهش ی مورد عالقه ایش ان مهنس دس ی ترافیک ،حملونقل همگانی ،قابلیت اطمینان ،شبیهسازی
ترافیکی و برنامهریزی حملو نقل بوده و در حال حاضر عضو هیات علمی با مرتبه دانشیار در دانشگاه علم و
صنعت ایران است.
س عید رحمانی درجه کارش ناس ی مهندس ی عمران را در سال  8939از دانشگاه علم و صنعت ایران و درجه
کارش ناس ی ارش د در رش ته برنامهریزی حملونقل را در س ال  8930از همان دانشگاه اخذ نمود .زمینههای
پژوهشی مورد عالقه ایشان مهندسی ترافیک ،سیستمهای حملونقل هوشمند ،کالن داده ،دادهکاوی ،مدلهای
رفتاری بوده و در حال حاضر کارشناد ارشد آزمایشگاه ترافیک دانشگاه علم و صنعت ایران است.
امین ص یاد درجه کارشناسی از مهندسی عمران را در سال  8911از دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج و درجه
کارش ناس ی ارش د در رش ته برنامهریزی حملونقل را در س ال  8938از دانش گاه آزاد اس المی واحد علوم
تحقیقات تهران اخذ نمود .زمینههای پژوهش ی مورد عالقه ایش ان مهندسی ترافیک و برنامهریزی حملونقل
بوده و در حال حاضر کارشناد دفتر طرح جامع و مدلهای حملونقل وزارت راه و شهرسازی است.
میالد مهدی زاده درجه کارش ناس ی در رش ته مهندس ی عمران در س ال  8938از دانش گاه گیالن و درجه
کارش ناس ی ارشد در رشته برنامهریزی حملونقل را در سال  8939از دانشگاه تربیت مدرد اخذ نمود .وی
در حال حاض ر دانش جوی دکتری مهندسی و برنامهریزی حملونقل در دانشکده مهندسی عمران در دانشگاه
علم و ص نعت ایران اس ت .زمینههای پژوهش ی مورد عالقه ایشان رفتار سفر ،روانشناسی ترافیک و بررسی
اندرکنش تصمیمات سفر با مسائل مرنبن با سالمت ،محینزیست وایمنی است.
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