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 چکیده
 یبخص   ور دش کش   وشها یونقلحمل یها س   ا  یز و کمبود منابع توس      ی زدحام، آلودگ لی   ز قب ی یمش    تر ت    دی  تشد

ونقل حمل وایخ   کیشوی ب  عنو ن س  بش خ  دا هیادا  گ ید ی ز س  و یبدن  ی  ال یهاس  و و کاهش خ  ا    کیتوس      ز دشحال

 یوایشوی و  نتخاب خهیادا ز نیعو مل تأثی گذ ش ب  م یهژوهش ب  ب شس نی.   دیق  ش گ   نیگمیو هاک موشدتوج  تصم ی موتوشیغ

 س  تهادا خ  دا  یس  ازمدل یب   زمانمدرو   یهای لوجمنظوش  ز مدل نیشوز ن  ه د  ت   س   . بد یس  ه ها یشوی دش تمامهیادا

دهد عو مل ها نشان میمدل جیخدا  س . نتا ستهاداونقل خه  مشهد  ط ح جامع حمل یسازبهنگام یهامطال    ز د دا نی س . دش  

 یمامشوی دش تهیادا یوایشوی و  نتخاب خ  زمان هیادابا مدر یمیش بط  مو  تق یمانند ب د  انو ش، س  ن کم و ت  کم مو   ون یمختله

 زمانباالت  مدر تریتحص سطحها( و     د با با زن و ی س   ک  م دها ددش مقا  نی ز   یحاک هاا ت ی نیشوز ن  د شد. همچن یس ه ها 

آموز ن د نش یدهد ک  ب  طوش کلنشان می یهای مختلف خغلش تاش گ وا یب شس جی. نتاکنندیشوی شوز ن  مش  ص ف هیادا یت شیب

 ز نیم شیجه    ز  دش یقیتشو یهااس یالزم و  ش ئ  س   ی.    هم ک دن بو ت ها کنندیشوی مهیادا یهای خ غل گ وا  ی ز س ا  شیب

 صور کاشمند ن شوی دش سطح جام   و ب سطح هیادا یتو ند موجش  شتقامی ی صوص یهاو خ  ک   یدولت نهادهایشوی دش هیادا

 خود.
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 . مقدمه1
از  ،رویو به طور خاص پیاده 8یرموتوریونقل غحمل یهاوهیش

وده ی بشر بمورداستفاده ییجابجا یهاوهیش   نیتریمیجمله قد

 و یعلم و فناور شرفتیبا پ ریاخ یهاحال در دهه نیاست. با ا

 یهاییدر جابجا یموتور هینقللیتوجه س  هم وس  اقابل شیافزا

ر فعال سف یوهیش کی عنوانهخود را ب گاهیروی جاپیاده ،یشهر

از  یکیمشکالت تراف دیتشد ریاخ انیاز دست داده است. در سال

 یهارس   اختیز و کمبود منابع توس   عه یازدحام، آلودگ لیقب

سو  کیتوسعه از درحال یخص  وص در کشورهابه یونقلحمل

سبب شده  گرید یاز س  و یبدن تیفعال یهاو کاهش ش  اخ 

پاک موردتوجه  یونقلحم ل  وهیک ش   ی  روی ب ه عنوان  پی اده 

 ,Kaplan, Nielsen and Prato] دریقرار بگ رانیگمیتص  م

2016].  

موجب کاهش  یشهردرون یروی در سفرهاس هم پیاده  شیفزاا

قل ونحمل یهاستمیس یطیمحس  تیو اثرات ز یکیترافازدحام 

 ;Agrawal and Schimek, 2007] ش   ودیم یم وتور 

Mammen et al. 2014; Middleton, 2011]. نیهمچن 

س  طس سالمت جامعه و کاهش  یس فر موجب ارتقا  وهیش   نیا

 ;Aziz et al. 2017] گرددیم یو اجتماع یدرمان یهانهیهز

Koohsari et al. 2017; Manaugh and El-Geneidy, 

 جیترو یهااس  تیس   یاجرا ،یاز جنبه عدالت اجتماع. [2013

خص  وص به یونقلحمل یهافرص  ت شیروی موجب افزاپیاده

 Rahul and] ش   ودیدرآم  د ج  امع  ه مه  ای کمگروه یبرا

Verma, 2014]. از  یکیروی به عنوان رو امروزه پیاده نیاز ا

مطرح ش  ده  ش  رفتهیدر جوامع پ داریونقل پاحمل یارکان اص  ل

 ,Lindelöw et al. 2014; Saghapour]  تاس    

Moridpour and Thompson, 2017]. نیش  یپ مطالعات 

ار بر در عوامل تأثیرگذ یتفاوت رفتار گرانیروی بپیاده نهیدر زم

 ,Hatamzadeh] مختلف است یروی در کشورهاپیاده زانیم

Habibian and Khodaii, 2016; Ogilvie et al. 

و انجام مطالعات  مس   ئله نیا یباال تی  برخالف اهم .[2008

های مختلف سنی و اهداف بس یاری در این زمینه بر روی گروه 

در جوامع  نهیزم نیدر ا ی، تاکنون مطالعات اندکمختلف س   فر

 انی( ص  ورت گرفته اس  ت. در م رانیتوس  عه )از جمله ادرحال

ر عمدتاً کانون توجه ب زیندر کشور ایران گرفته مطالعات صورت

 آموزان بوده اس  تدانش لیاز قب یرفتار س  فر گروه خاص   یرو

[Hatamzadeh et al. 2016; Mehdizadeh, 

Mamdoohi and Nordfjaern, 2017]. در اکثر  ،از طرفی

 8رمبنافس، رویپیاده لیتحل یغالب برا کردیمطالعات گذشته، رو

در رویکرد سفرمبنا توالی سفرهای فرد در طول روز بوده است. 

ش  ود. در واقع در ها با یکدیگر مدنظر قرار داده نمیو ارتباط آن

رویکرد سفرمبنا سفرهای فرد در طول روز به صورت مستقل از 

به عنوان مثال اگر زنجیره گیرد. یک دیگر موردبررس   ی قرار می 

محل کار  خرید  محل کار  سفر فرد به صورت )خانه 

   خری د   خ انه( باش   د، هر یک از اجزای این زنجیره به

این در حالی اس ت که  ش وند.  س ازی می ص ورت جداگانه مدل 

الگوی سفر افراد در روز بر  دهد کهمطالعات بس  یاری نشان می

 های مختلف سفر تاثیرگذار است.انتخاب شیوه

مطالعات گذشته را با  هاییقص  د دارد تا کاس  ت روشیپ مطالعه

در نظرگرفتن زنجیره س  فر افراد و  9اتورمبن هایداده یریکارگبه

عوامل مؤثر  یسازو مدل لیبرطرف کرده و به تحل در طول روز

 یروی در تمامپیاده یوهیروی و انتخاب ش   زمان پیادهبر مدت

 دو مدل زمنظور ا نیروزانه در کش   ور باردازد. بد یس   فره ا 

پاس  ب به س  ؤاالت  یبرا 5ییدوتا تلوجی و 3طرمبناخ زمانمدت

بال دن یپژوهش دو هدف اصل نیاستفاده شده است. در ا قیتحق

 :شودیم

بر انتخاب  یاجتماع-یت أثیر عوامل اقتص   اد  یبررس    .8

با در نظر گرفتن  روزانه یس  فرها یروی در تمامپیاده یوهیش  

 .زنجیره سفر افراد

ا بروی افراد زمان پیادهعوامل تأثیرگذار بر مدت یبررس   .8

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

 . های تورمبناداده

های خطر اس  تفاده ش  ده اس  ت.   برای انجام هدف دوم از مدل

مطالعات  نهیهای مرس   وم در زمه ای خطر از جمله مدل م دل 
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از  یمختلف اس   ت و در برخ یهاتیزمان فعالمربوط به مدت

 .Ferdous et al] قرار گرفته اس  تمطالعات مورداس  تفاده 

2011; Hojati, Ferreira, Washington and Charles, 

2013; Kubota et al. 2015; Klenk et al. 2016; 

Schnohr, Scharling and Jensen, 2007] . 

 

 . ادبیات پژوهش3

اد از روی افرپیاده اتیصوصخ یبر رو یمطالعات ریاخ انیدر سال

روی و عوامل تأثیرگذار بر آن زمان پیادهمس   افت و مدت لیقب

ها در کش  ورهای منظور مقایس  ه یافتهبه ص  ورت گرفته اس  ت.

یافته و در حال توس  عه، در این بخش س  عی شده است توس عه 

یافته و در ادامه ابت دا مطالعات مربوط به کش   ورهای توس   عه 

گرفته در کشورهای در حال توسعه و از جمله مطالعات صورت

 ایران موردبررسی قرار گیرد.

 یتأثیر عوامل اقتصاد یبه بررس 8221در سال  مکیو ش آگراوال

 یهاروی بر اس  اد دادهزمان و فاص  له پیادهبر مدت یاجتماع

 یهاافتهیپرداختند. بر اساد  کایکش ور آمر  در ش ده یآورجمع

متر  122روی حدود قبولِ پیادهمسافت قابل نیانگیمطالعه، م نیا

قبولِ زمان قابلم دت  نیانگی  فرد و مدر هر س   فر منحص   رب ه 

 نیدر طول روز بوده اس   ت. باالتر قهیدق 92دود روی حپی اده 

 یهاهستگایبه ا یمنته یمربوط به س  فرها زیروی ندرص  د پیاده

مطالعه مذکور نش   ان  جیبوده اس   ت. نتا یونق ل همگان حم ل 

 شیروی افزابه پیاده لیتما التیس  طس تحص شیدهد با افزامی

تعداد  شیدرآم د افراد ب ا افزا   زانیم شیافزا نی. همچناب د ی  یم

 یهاو با تعداد سفر میها رابطه مس تق آن ادهیپ یحیتفر یس فرها 

 زانیرابطه معکود داش ته است. تأثیر نژاد افراد بر م  ادهیپ یکار

 و هانیالت ها،ییایص  ورت بوده اس  ت که آس     نیروی بدپیاده

به  یکمتر لیتما دپوس  تانیبا س  ف س  هیدر مقا پوس  تاناهیس  

 .[Agrawal and Schimek, 2007] اندروی نشان دادهپیاده

تأثیر  یبه بررس    8221و همکاران در س   ال  یلویمط العه آگ 

ها آن رویپیاده زانیافراد بر م یتیو شخص یطیمح اتیخص وص 

دهد س   ن کمتر، عدم پژوهش نش   ان می نیا جی. نتاپردازدیم

ر تا توزن و فاصله کمعدم اضافه ،یشخص یبه خودرو یدسترس

 زانیاس   ت که با م یاز جمله عوامل دی  مح ل ک ار و مراکز خر  

عمده  نیمحقق نیا یدارد. به گفته میروی افراد رابطه مستقپیاده

و  یش  مال یکایآمر یروی در کش  ورهاپیاده نهیمطالعات در زم

 یهنگفر یهاتفاوت لیشده به دل شنهادیانجام شده و پ ایاس ترال 

 نیتوسعه، او درحال افتهیتوس عه  یکش ورها  نیب یرس اخت یو ز

 Ogilvie] ردیصورت بگ زیتوسعه نمطالعات در جوامع درحال

et al. 2008] نشان دادند  روکس زیو دا انگی 8288. در سال

 هسیدر مقا یحیتفر یروی در سفرهازمان پیادهمس افت و مدت 

 نیاست. همچن ترشیب یتوجهطور قابلاهداف س فر به  ریبا س ا 

در  تر وکوتاه یهامسافت یشغل یدر سفرهاافراد با درآمد کمتر 

روی را ص   رف پیاده یترشیزمان بمدت یحیتفر یس   فره ا 

 .[Yang and Diez-Roux, 2012] اندکرده

 بیو ترک یبندهی( تأثیر ض  وابن ناح8285س  انگ و همکاران )

اند. روی را موردمط العه قرار داده بر رفت ار پی اده   نیزم یک اربر 

رابطه  تلنمخ یهایبا کابر یدهد نواحه ا نش   ان می آن جینت ا 

 Sung et] آن مناطق دارد نیساکن ترشیب تیبا فعال یمیمس تق 

al. 2015]. 

روی رفتار پیاده یبه بررس   8281در س  ال  زیکنگ و همکاران ن

 یحیفررتیو غ یحیدو هدف سفر تفر کیبه تفک کایافراد در آمر

 یکه دارا ییمطالعه فرض ش  ده اس  ت سفرها نیپرداختند. در ا

ها نشان آن جی. نتاستندین یحیمقصد مشخ  هستند از نوع تفر

 هسیدر مقا یحیرتفریغ یروی در سفرهازمان پیادهدهد مدتمی

 [.Kang et al. 2017] تر استکوتاه یحیتفر یبا سفرها

گرفته در برخی کش  ورهای در حال در ادامه مطالعات ص  ورت

 .  گیردمیاز جمله ایران موردبررسی  توسعه و

ل وقبفاص   له قابل یبه بررس    8283در س   ال  و ورما راهول

در ش   هر بنگلورِ کش   ور هند  ادهیعابران پ انی  روی در مپی اده 

دهد که تفاوت محقق ان نش   ان می  نیا یه ا افت ه ی  پرداختن د.  

ای هروی افراد در گروهمسافت پیاده نیانگیدر م یامالحظهقابل

عوامل مرتبن با  جملهوجود دارد. از  یاجتماع یمختلف اقتصاد

بوده  افراد تیخودرو و جنس تیمالک ،رویمسافت پیاده نیانگیم
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به  یکه دس   ترس    یص   ورت که مردها و افراد نیاس   ت، بد

 یهامس   افت مودنیبه پ لین دارند تما  یش   خص    یخودرو

 یخودرو یها و افراد داراگروه مقابل )زن نس   بت به تریطوالن

مطالعه تفاوت  نیتوج ه ا ق اب ل   جی( دارن د. از نت ا  یش   خص   

 یکشورها ریروی در کشور هند با ساپیاده زانیشده در ممشاهده

 .  [Rahul and Verma, 2014] است افتهیتوسعه

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

ی روخانوادگی افراد غیرشاغل بر مسافت پیادهو خص  وص  یات 

دهند که با ها نش   ان میهای آنپرداختند. یافتهدر کش   ور هند 

ت ، مسافدر ناحیه زندگی فرد های زمینافزایش فاص له کاربری 

یابد. همچنین افرادی که روی افراد در طول روز کاهش میپیاده

های تکنند مس   افه ای ب دون خودرو زن دگی می   در خ انواده 

روی اختص    اص تری رو در طول روز ب  ه پی  ادهط  والنی

 .[Manoj and Verma, 2016]دهندمی

روی رفتار پیاده یزاده و همکاران به بررس  حاتم 8280در س  ال 

 جیآموزان دختر و پسر در سفر به/ از مدرسه پرداختند. نتادانش

آموز به ده د دختران و پس   ران دانش مط الع ه نش   ان می   نیا

 نیمتر حس  اد هستند. با ا 322از  شیروی بپیاده یهامس افت 

با دختران در  س   هیپس   ران در مقا یرفتار تیحال حس   اس   

 Hatamzadeh] اس  ت ترشیمتر ب 322از  شیب یهامس  افت

et al. 2016].  

زمان عوامل تأثیرگذار بر مدت زی( ن8281و همکاران ) زادهیمهد

س  ال را  3تا  1آموزان دانش یلیتحص   یروی در س  فرهاپیاده

تحت عنوان  یمطالعه ش   اخص    نیموردمطالعه قرار دادند. در ا

ارائه شده است.  (PWTS) شده تا مدرسهروی درکزمان پیاده

ش   ده تا روی درکمحققان نش   ان داد زمان پیاده نیا یهاافتهی

آموزان روی دانشپیاده وهیش   نییعامل در تع نیترمدرس  ه، مهم

 نیا شیصورت که با افزا نیسفر به مدرسه بوده است، بد یبرا

 کاهش یتوجهآموزان ب ه طور قابل روی دانشپی اده  زانیم ریمتغ

 . [Mehdizadeh et al. 2017] است افتهی

نش   ان  ایدر مطالعه (8285زاده )مم دوحی و مهدی همچنین، 

موجب افزایش احتمال  یروادهیپ یرهایمس یسازمنیادادند که 

 ,Mamdoohi and Mehdizadeh] ش   ودمی یروادهیپ

مورداس   تفاده در پژوهش،  یهاداده یدر ادامه به معرف .[2015

و  یبندجمع تاًیو نها یس   ازمدل جیش   ده، نتاروش اس   تفاده

 .گیری پرداخته شده استنتیجه

دهد که اکثر مطالعات در مطالعات گذش  ته نش  ان می  یبررس  

در  زنجیره سفر افراد یریو بدون درنظرگ افتهیتوسعه یکشورها

 یپژوهش حاض  ر بررس   یانجام ش  ده اس  ت. نوآور طول روز

 کیروی در پیاده وهیزمان و انتخاب ش   عوام ل مؤثر بر م دت  

با در نظر گرفتن زنجیره سفر  (رانی)کشور ا سعهتوجامعه درحال

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

روی افراد در طول روز اس   تفاده ش   ده تحلیل رفتار پیاده برای

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

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

 قرار گرفته است. سازیمدل

 

 روش تحقیق. 2

مورداس   تف اده در پژوهش به  ه ای  در این بخش در ابت دا داده 

های ی تشریس شده و در ادامه روش تحقیق و مدللامصورت اج

 شود.شده معرفی میاستفاده

 

 های پژوهشداده2-1

-مبدا یریآمارگ جیپژوهش، از نتا نیمورد استفاده در ا یهاداده

حاصل شده  8911مقص د س اکنان شهر مشهد در آبان ماه سال   

شهر  نیو دوم یاس  ت. ش  هر مشهد، مرکز استان خراسان رضو

 یبر اس  اد سرشمار نیبعد از تهران اس  ت. همچن رانیپهناور ا

 نفر 902280813ش   هر با  نیا 8935نفود و مس   کن س   ال 

اطالعات  یاس   ت. برا رانیا تیش   هر پرجمع نیدوم ت،یجمع

مطالعات ش  هر مش  هد   هایداده یدرباره نحوه گردآور ش  تریب

توان به گزارشات طرح جامع مشهد  یم 8911مقدد در س  ال 

پژوهش، پس از  نیدر ا. [Tarhehaftom, 2008] رجوع کرد

ماند که از  باقی( نفر) مشاهده 98338 ها،داده شیو پاال یبررس  
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سفر در طول روز داشتند. در  کینفر حداقل  89223تعداد  نیا

انجام  ادهیس   فر خود را پ کینفر حداقل  82831 زین انیم نیا

 یدر دو دسته کلها و سواالت پرسشنامه این مطالعه داده اند.داده

: اطالع ات مربوط به خانوار و اطالعات مربوط به  ردیگیقرار م

و  یفرد یهایژگیس   فر. اطالعات مربوط به خانوار ش   امل و

س  ن،  ت،یخانوار از جمله جنس   اجتماعی–یاطالعات اقتص  اد

 محل هیو ناح تیتحت مالک هینقل لیش  غل، نوع و تعداد وس  ا 

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

ه مبدا و مقصد سفر هر یو ناح 0س فر انجام  یوهیزمان س فر، ش   

 تعریف ریاضیلیست متغیرها و خانوار اس  ت.  یاز اعض  ا کی

س  فر خود  کیکه حداقل  یافرادی مربوط به هادادهها برای آن

 ارائه 8 جدول در ،اندنفر( انجام داده 82831) پیادهصورت هرا ب

روی در زمان پیادهمدت نیانگیجدول، م نای مطابق. است ش ده 

 12 نیانگیدر طول روز اس  ت و افراد به طور م قهیدق 32حدود 

. در اندانجام داده ادهیرا به صورت پ خود یدرصد از کل سفرها

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

سال بوده  82تا  82، بیشترین تعداد مربوط به گروه بین اندش ده 

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

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

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

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

نفر و  9331آموزان با را دانش بیشترین تعداد اند،وارد مدل شده

 نفر دارند. میانگین س  طس تحصیالت 9301داران با پس از خانه

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

یت سواد هستند. میانگین مالکتحصیالت زیردیالم را دارند یا بی

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

 (.31/2دهد )های افراد نشان مینوادهخا

 

 

 ها پرسشنامهداده یفیاطالعات توص لیتحل .8جدول 

 انحراف معیار میانگین مجموع بیشینه کمینه  ریاضی(متغیر )تعریف 

 11/83 32/93 321123 982 8  روی )متغیر پیوسته بر حسب دقیقه(زمان پیادهمدت

 32/98 18/13 181302 822 8  )متغیر پیوسته( درصد سفر پیاده از کل سفرها

 32/8 82/3 39290 82 8  بعد خانوار )تعداد(

       سن )گسسته(

 92/2 82/2 330 8 2  (2، خیر=8سال بودن )بله= 82کمتر از      

 52/2 39/2 3911 8 2  (2، خیر=8سال بودن )بله= 82تا  82بین     

 39/2 83/2 8521 8 2  (2، خیر=8سال بودن )بله= 95تا  82بین      

 39/2 85/2 8531 8 2  (2، خیر=8سال بودن )بله= 55تا  95بین      

 (2، خیر=8سال بودن )بله= 55بیشتر از      

 

 
2 8 021 20/2 83/2 

 52/2 31/2 3101 8 2  (2، زن=8جنسیت )مرد=

 (2، خیر=8والدین بودن )بله=

 

 گروه شغلی

 

2 8 5893 58/2 52/2 

 33/2 93/2 9331 8 2  (2، خیر=8آموز بودن )بله=دانش     

 83/2 23/2 918 8 2  (2، خیر=8دانشجو بودن )بله=     

 31/2 93/2 9301 8 2  (2، خیر=8دار بودن )بله=خانه     
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 89/2 25/2 508 8 2  (2، خیر=8فروشنده بودن )بله=     

 88/2 28/2 802 8 2  (2، خیر=8استاد بودن )بله=-معلم     

 23/2 28/2 18 8 2  (2، خیر=8راننده بودن )بله=     

 89/2 20/2 531 8 2  (2، خیر=8کارگر بودن )بله=     

 80/2 29/2 819 8 2  (2، خیر=8کارمند بودن )بله=     

 88/2 25/2 318 8 2  (2، خیر=8بازنشسته بودن )بله=     

 21/2 28/2 08 8 2  (2، خیر=8خردسال بودن )بله=     

 

فوق -، دیالم8، زیر دیالم=2سواد=سطس سواد )بی

 (3دکتری=-، فوق لیسانس9، لیسانس=8دیالم=

 

2 3 88582 88/8 00/2 

 39/2 31/2 3328 0 2  مالکیت خودرو )تعداد خودرو(

 28/2 28/2 803 23/2 2  تراکم جمعیت ناحیه )هزار نفر بر مترمربع(

 39/9 91/0 05981 80 8  فاصله ناحیه از حرم مطهر )کیلومتر(

 یسازروش مدل 2-3

و  ییدوتا تیهای لوجمدل ش   ناس   یبخش، ب ه روش  نیدر ا

 .شودیزمان خطرمبنا پرداخته ممدت

 

 مدل لوجیت دوتایی 2-3-1

های انتخاب مدل در مدل نیترو پرکاربرد نیترس   اده تی  وجل

 یهیبا فرض ییباال اریبس یمدل س ازگار  نیاس ت. ا   1گس س ته  

با  تیمدل لوج .[Train, 2009دارد ] 1یتمطلوب سازینهیش  یب

( به صورت n1εمدل ) یکه جزء خطا دیآیفرض به دست م نیا

اس   ت. تابع  3نوع دوم ییحد نها عیتوز یدارا نیمس   تقل و مع

م  دل ب  ه  نیجزء خط  ا در ا 88یتجمع عیو ت  ابع توز 82یگ  الچ

 ( است:8( و )8) یهابه صورت رابطه بیترت

(8) 𝑓(𝜀𝑛1) = 𝑒−𝜀𝑛1𝑒𝑒
−𝜀𝑛1  

(8) 𝐹(𝜀𝑛1) = 𝑒𝑒
−𝜀𝑛1  

 فیتعر یاگونهمعموالً به 88تیتابع مطلوب ت،یدر س   اختار لوج

 تیمدل لوج تیداشته باشد. در نها 89یکه ساختار خط ش ود یم

 ( است:9) یتابع احتمال انتخاب به شکل رابطه یدارا ییدوتا

(9) 
 

𝑃𝑛1 =
𝑒β𝑉𝑛1

𝑒β𝑉𝑛1 + 𝑒β𝑉𝑛2
 

 𝑃𝑛2 = 1 − 𝑃𝑛1 

 قیاز طر تی  الزم ب  ه رکر اس    ت ک  ه پرداخ  ت م  دل لوج 

 ,Train] ش  ودیانجام م 83یینماتابع درس  ت یس  ازنهیش  یب

2009]. 

 زمان خطرمبنامدل مدت 2-3-3

 ونقل مورددر حمل 8312زمان خطر از س   ال های مدتم دل 

زمان های مدتتوج ه قرار گرفت ه و اس   تفاده ش   دند. از مدل  

 انیکه ش  روع و پا یزمانمدل کردن هرگونه مدت یخطرمبنا برا

های خطر انواع . اگرچه مدلشودیآن مش خ  باشد، استفاده م 

ن نظر گرفت ربا د هاتیزمان فعالم دت  ییای  دارن د، پو  یمتف اوت 

از  یمعموالً به عنوان تابع داد،یختم ش   دن رو یاحتمال ش   رط

اتمام  یاحتمال شرط 85. نرخ خطرشودیدر نظر گرفته م رهایمتغ

 تا قبل تیفرض که فعال نی)با ا t+dtو  tزمان  نیدر ب تیفع ال 

( به دست 3دهد و از رابطه )تمام نش ده است( را نشان می  tاز 

 :دیآیم

(3) 𝜆(𝑡) =
𝑓(𝑡)

[1 − 𝐹(𝑡)]
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 تیاحتمال اتمام فعال F(t) یتجمع عیرابطه تابع توز نیکه در ا

 ((:5دهد )رابطه )نشان می tرا تا قبل از زمان 

(5) 𝐹(𝑡) = 𝑃𝑟𝑜𝑏[𝑇 < t] 

 ((:0احتمال متناظر با آن است )رابطه ) عیتابع توز f(t)و 

(0) 𝑓(𝑡) =
𝑑𝐹(𝑡)

𝑑𝑡
 

 تیزمان فعالمدت نکهیکه احتمال ا 80ب ه طور مش   اب ه تابع بقا  

 ( است:1مطابق با رابطه ) ،دهدباشد را نشان می tاز  شتریب

(1) 𝑆(𝑡) = 𝑃𝑟𝑜𝑏[𝑇 ≥ 𝑡] = 1 − 𝐹(𝑡) 

(، تابع خطر به صورت 1( و )3دو رابطه ) بیبا ترک ،بیترتنیابه

 :شودی( نوشته م1رابطه )

(1) 𝜆(𝑡) =
𝑓(𝑡)

𝑆(𝑡)
 

هر  ش  ود، که درتابع خطر برخالف نرخ تغییرات بقا تعریف می

بنابراین ش  کل تابع خطر داللت مهمی . ش  ودیم یابیارز t زمان

 مهین ،18یپارامتر ریح الت غ بر پوی ایی م دت دارد و ب ه س   ه    

منظور اس   ت. در پژوهش حاض   ر به 38یو پارامتر 18یپارامتر

روی افراد، از زمان پیادهت أثیر عوامل مختلف بر مدت  یبررس   

 اس   تفاده ش   ده اس   ت  یس   ازرویکرد پارامتری جهت مدل

[Washington, Karlaftis and Mannering, 2010] .

و  یینمابه دس   ت آوردن مقدار درس   ت یها برام دل  نیدر ا

تفاده اس یینماتابع درست یساز-نهیشیآن، از روش ب یپارامترها

زمان از مدت ریمتناس  ب با متغ ،یپارامتر کردی. در روش  ودیم

 یهای س   نت. توزیعش   ودیخاص اس   تفاده م عیتابع توز کی

، 88بولیوا ،82یینما زمان ش  امل مدت عیتوز یمورداس  تفاده برا

 سهیمقا یو موارد مشابه است. برا 89نرمال-، لگ88کیلجست-لگ

 از توانیمدل، م نیه ای مختلف و انتخاب بهتر ب ا توزیع  م دل 

ر مقدار کمت نیبرازش استفاده کرد و هرچه ا ییکویمقدار آماره ن

ها دارد. از مقدار از برازش بر داده یبهتر شیب اش   د، مدل نما 

تفاده ها اسمدل سهیدر مقا توانیم زین یینماتابع درست تمیلگار

 کرد.

زمان ممکن اس  ت عوامل مش  اهده نش  ده بر مدت نکهیا لیدل به

 یزرگب یها خطاهاگرفتن آن دهیداش  ته باشند و ناد یادیتأثیر ز

 یکن  د، الزم اس    ت اثر ن  اهمگن ج  ادیگیری ارا در نتیج  ه

 کردیش  ود. در رو یبررس   های خطردر مدل 83نش  دهمش  اهده

 تندر نظر گرف یترین روش براهای خطر، رایجم دل  یپ ارامتر 

ی اثرات اس   ت که همه یجزء ناهمگون کی یمعرف ،یناهمگون

 یجزء ناهمگون نیگیرد. ارا در نظر می تینش   ده بر جمع دهید

w اس  ت که  تیمش  خ  بر جمع عیتوز کی ینام دارد و دارا

 کند:می لی( تبد3تابع بقا را به رابطه )

(3) 𝑆(𝑡) = ∫𝑆(𝑡|𝑤)𝑔(𝑤)𝑑𝑤 

 یموردنظر جزء ناهمگون عیتوز انگری  نم ا  g(w)رابط ه   نیدر ا

های تواند داشته باشد. بر اساد توزیعمی یاست که انواع مختلف

و در نظر  یدو ح  ال  ت در نظر گرفتن ن  اهمگون زیمختلف و ن

 به یآمار تیجمع کی یهای مختلف خطر برانگرفتن آن، مدل

از  ییها و انتخاب مدل نهامدل نیا سهیمقا ی. برادیآیدس ت م 

 :شودی(، استفاده م82رابطه )

(82) 𝜒2 = −2(𝐿𝐿(0) − 𝐿𝐿(𝛽𝑐)) 

 یان)زم ییابتدا یینماتابع درست تمیلگار LL(0)رابطه  نیدر ا

تابع  تمیلگار cLL(β(که همه پارامترها برابر با صفر باشند( و 

انتخاب خواهد شد  یاست. مدل ییدر نقطه همگرا یینمادرست

 دمدل ارضا کن یرا برا یداریو معن نانیسطس اطم نیشتریکه ب

[Washington et al. 2010]. 

فاده اس   ت یاز دو نوع مدل کل رهایاثر متغ قیتطب یبرا تیدرنه ا 

های . در مدل80ندهیو مدل خطر فزا 85ی: مدل خطر تناسبشودیم

بر تابع  میبه صورت مستق ریکه متغ شودیفرض م یتناس ب خطر 

 میح ال ت نرخ خطر به دو جز تقس      نیخطر اثر دارد ک ه در ا 

که فقن به  گریجزء وابس   ته به زمان و جزء د کی  : ش   ودیم

فرض وجود  نیاما ا ندهیوابسته است. در مدل خطر فزا رهایمتغ

 ،یهایدر ت ابع بازمانده پا  میب ه طور مس   تق  ره ا یدارد ک ه متغ 

. دهندیبه آن شتاب م یه عبارتو ب دهندیم رییزمان را تغ ادیمق

که ش   تاب  یزمان )هنگام یبر رو زیحالت نرخ خطر ن نیدر ا
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کند. از می رییتغ رهای( با توجه به متغیابدیک اهش م  ای  گیرد می

دهد که به امکان را به فرد می نیا ندهیآنج ا ک ه م دل خطر فزا   

 ریفسو ت یزمان را بررسو مدت رهایمتغ نیرابطه ب میطور مس تق 

 ریتفس    نیامکان چن یمدل خطر تناس   ب کی یکند و پارامترها

 ادهفاست ندهیپژوهش از مدل خطر فزا نیرا ندارد، در ا یمیمستق

 یزمان بقا به صورت تابع تمیلگار نده،یش ده اس ت. در مدل فزا  

 ((:88)رابطه ) شودیم انیب رهایاز متغ یخط

(88) log 𝑡𝑗 = 𝛽𝑋𝑗 + 𝑍𝑗 

jX رهایمتغاز  یبردار، β و  بیاز ضرا یبردارjZ مدل  یترم خطا

 است. (.)fلی با تابع چگا

 

 . نتایج2

پژوهش و  هایاز داده یفیتوص   لیبه تحلابتدا قس  مت  نیدر ا

زمان خطر و مدل مدت تیهای لوجمدل یخروجساس به ارائه 

 SPSS 80 افزاراز نرم های توصیفیتحلیلدر  .شودیپرداخته م

اس تفاده شده   STATA 83 افزارو در فرآیند مدلس ازی از نرم 

 است.  

 هاتحلیل توصیفی داده 2-1

 یروی افراد در طول س   فرهازم ان پی اده  م دت  یفراوان عیتوز

در  یفراوان نیش  تریکه بدهد الف( نش  ان می-8روزانه )ش  کل 

نفر به  82831نفر از  8012که در حدود  اس  ت قهیدق 85حدود 

 عیتوز زیب ن-8ان د. ش   کل  روی کردهدر روز پی اده  زانیم نیا

ن س یفراوان عیتوز دهد.را نش ان می  ادهیپ نیس ن عابر  یفراوان

 نیرشتیکه ب دهدمیروزانه نشان  یدر طول سفرها ادهیپ نیعابر

 یال 83 نینفر( مربوط به سن 82222نفر از  822)حدود  یفراوان

 ب(.-8آموزان( است )شکل سال )عموماً دانش 80

روی در طول روز را به ای مدت زمان پیادهنمودار جعبه 8شکل 

نظر دهد. بر اس  اد این نمودار بهتفکیک جنس  یت نش  ان می 

روی در مردها نس   بت به رس   د پراکندگی مدت زمان پیادهمی

تر اس   ت، ام ا میانه دو گروه تقریبا با یکدیگر برابر  ه ا بیش زن

م و مقدار بیشینه موثر در باش د. با توجه به اینکه چارک س و  می

وان تتر است مینمودار مربوط به مردان در مقایس ه با زنان بیش 

ی ترگونه اس  تنباط کرد که احتماال مردان مدت زمان طوالنیاین

 اند.روی اختصاص دادهرا به پیاده
 

 
 رویزمان پیادهالف( فراوانی مدت

 
 ب( فراوانی سن عابرین پیاده

 روی و سن عابرین پیادهزمان پیادهفراوانی مدت .1شکل 
 

 
 جنسیت کیبه تفک ادهیپ نیروی عابرزمان پیادهمدت .3شکل 
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پراکندگی و میانه نشان داد که  توانیم 9مطابق ش  کل همچنین 

در افراد با س   طس تحص   یالت مختلف  رویم دت زمان پیاده 

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

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

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

 است.
 

 
د و سطح سوا کیبه تفک ادهیپ نیروی عابرزمان پیادهمدت .2شکل 

 تیجنس
 

روی افراد با مشاغل و یادهنحوه توزیع مدت زمان پ 3ش کل  در 

طور که . هماننش  ان داده ش  ده استهای فعالیتی مختلف زمینه

روی در بین افراد ش  ود پراکندگی مدت زمان پیادهمش  اهده می

دار در مقایسه با آموزان و افراد خانهبازنش س ته، کارگران، دانش  

 تر است.  ها بیشسایر گروه
 

 

وضعیت  کیبه تفک ادهیپ نیروی عابرزمان پیادهمدت .2شکل 

 شغلی افراد

 نتایج مدل لوجیت 2-3

-یتأثیر عوامل اقتص   اد ییدوتا تیب ا اس   تف اده از مدل لوج  

زانه رو یسفرها یروی در تمامپیاده یوهیبر انتخاب ش یاجتماع

 ی( بررس2=ریخ ایو  8=ادهی)انتخاب تمام س  فرها به ص  ورت پ

آن را  یو برازندگ یس  ازمدل نیا جینتا 8ش  ده اس  ت. جدول 

در مدل،  رهایمتغ بیض  ر ریجدول مقاد نیدهد. در انش  ان می

بر این ها ارائه ش  ده اس  ت.  آن یداریاس  تاندارد و معن یخطا

متغیرهای بعد خانوار، تعداد مالکیت  در م دل لوجیت  اس   اد

، سال 82خودرو، س  طس س  واد، جنس  یت، گروه س  نی کمتر از 

ار بودن، فروشنده بودن دخانه آموز بودن،های دانشگروه ش غلی 

و نیز  درص د 33از معناداری در س طس اطمینان   بودن و بازنش ته 

تراکم جمعیت ناحیه محل  س  ال و 82تا  82گروه س  نی  متغیر

. برخوردارند درصد35معناداری در س طس اطمینان  س کونت از  

ادار مستقل )چه معن یرهایمتغ هیرکر است که کل انینکته شا نیا

گزارش ش   ده تا اثر  یی( در مدل نهایآم ار  ن ادار رمعیو چ ه غ 

 .شود ادینسبت به هم ق رهایمتغ

 زمان خطرمینانتایج مدل مدت 2-2

اس  تفاده ش  ده  کیلجس  ت-لگ عیدر س  اخت مدل خطر از توز

به جز تعداد  رهایمتغ یمدل، تمام نیا جیاس   ت. بر اس   اد نتا

هستند. در  داریدرصد معن 33 نانیخودرو در سطس اطم تیمالک

 اداررمعنیمستقل )چه معنادار و چه غ یرهایمتغ هیکل زیمدل ن نیا

رها نسبت به هم یگزارش ش  ده تا اثر متغ یی( در مدل نهایآمار

 داده شده است. نشان  8مدل خطر در جدول  جینتا. ود.ش ادیق

 بحث بر روی نتایج 2-2

وار بعد خان ریمتغدهد که نتایج مربوط به مدل لوجیت نش  ان می

بوده و با توجه به عالمت  داریمعن درصد 33 نانیدر س طس اطم 

کل  نکهیباش  د احتمال ا ش  تریمثبت آن هرچه بعد خانوار فرد ب

 تیاست. سرانه مالک شتریانجام ش ده باشد ب  ادهیفرد پ یس فرها 

 گرید زیو مرد بودن ن التیخ  انوار، س   طس تحص    یخودرو

بوده  داریدرصد معن 33 نانیهس تند که در سطس اطم  ییرهایمتغ

 دارند. یمنف بیضرا یول
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 شتریخانوار ب یاس ت که هرچه تعداد خودروها  یمعن نیبد نیا

 انجام دهد کمتر است. ادهیخود را پ یسفرها نکهیباشد احتمال ا

( 8221و همکاران ) یلویمطالعات آگ یدر راس   ت ا  ج ه ینت نیا

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

. دهندیانجام م ادهیخود را تماماً پ یاز سفرها یزنان سهم کمتر

( 8221) کیآگراوال و شم یهاافتهیراستا با هم زیموضوع ن نیا

[. Agrawal and Schimek, 2007] است کایدر کشور آمر

 یوهیبا انتخاب ش التیدهد سطس تحصنشان می جینتا یاز طرف

دارد و  ودروزانه رابطه معک یس   فره ا  یدر تم ام  رویپی اده 

 یوهیباشد، احتمال انتخاب ش شتریب التیهرچقدر س طس تحص 

روزانه فرد کمتر است. با توجه به  یسفرها یروی در تمامپیاده

ن افراد با س ،یهای مختلف س ن گروه یرهایمتغ بیض را  یبزرگ

آموزان هستند، ممکن سال که معموالً از گروه دانش 82کمتر از 

 دهایخود را به صورت پ زانهرو یسفرها نیریاز س ا  شیاس ت ب 

 جینتا زی( ن8221و همکاران ) یلوی. مطالعات آگدهن د یانج ام م 

 .Ogilvie et al] دهدنش   ان می نهیزم نیرا در ا یمش   ابه

2008]. 

های تأثیرگذار بر عامل گریاز د یکیو محل کار اش   تغ ال فرد  

مانند  یاس   ت. افراد ادهیس   فر به ص   ورت پ انتخ اب انج ام  

داران، بازنش  س  تگان نسبت به افراد شاغل به آموزان، خانهدانش

 انجام ادهیخود را به ص  ورت پ یهمه س  فرها یش  ترینس  بت ب

 .دهندیم

 بیاس  ت که ضر یغلتنها ش   یفروش  ندگ زین نیش اغل  انیدر م

 احتمال گریدر مدل داش  ته اس  ت  به عبارت د داریمثبت و معن

 ادهیروزانه خود را به صورت پ یشغل سفرها نیافراد با ا نکهیا

 یکیزدن رسدینظر ماست. به شتریب نیشاغل ریانجام دهند، از سا

انتخاب  لیدال نیترافراد در طول روز از مهم نیمقاص  د س  فر ا

 زیمحل س  کونت ن هیها اس  ت. تراکم ناحآن وس  نت ادهیپ وهیش  

 ترراکممت هیصورت که هرچه ناح نیعامل مؤثر است. به ا گرید

، انجام شود ادهیفرد به ص ورت پ  یس فرها  نکهای احتمال باش د، 

کمتر بودن  لیموض  وع ممکن اس  ت به دل نی. اش  ودیم ش  تریب

 فرد باشد. یبرا هیناح یبیترک هاییکاربر
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 و مدل خطر ییدوتا تیمدل لوج جینتا .3جدول 

 متغیرهای مستقل )تعریف(

 لوجیت دوتاییمدل  

 انتخاب تمام سفرها به صورت پیاده و یا خیر()

 مدل خطر 

 (افراد رویزمان پیاده)مدت

 معناداری خطای استاندارد ضریب  معناداری خطای استاندارد ضریب 

 <228/2 228/2 ***233/2  <000/0 2803/2 ***203/2  بعد خانوار

 015/2 885/2 059/2  223/2 2838/2 ***-210/2  خودرو تیمالک تعداد

 <000/0 220/2 ***291/2  <000/0 293/2 ***-858/2  سواد سطس

 <000/0 223/2 ***213/2  <228/2 205/2 ***-301/2  جنسیت

 <000/0 283/2 ***800/2  501/2 230/2 -255/2  والدین بودن

         سن 

 <000/0 288/2 ***881/2  <228/2 233/2 ***082/2  سال 82کمتر از       

 <000/0 281/2 ***885/2  283/2 883/2 **929/2  سال 82تا  82بین       

 <000/0 283/2 ***853/2  831/2 233/2 829/2  سال 95تا  82بین       

 <000/0 285/2 ***215/2  318/2 822/2 229/2  سال 55تا  95بین       

 - - -  - - -  (ایسال )متغیر پایه 55بیشتر از       

         وضعیت اشتغال

 <000/0 281/2 ***181/2  <228/2 832/2 ***110/2  بودن آموزدانش      

 <000/0 289/2 ***185/2  333/2 802/2 -889/2  بودن دانشجو      

 <000/0 281/2 ***111/2  <228/2 892/2 ***388/2  بودن دارخانه      

 <000/0 283/2 ***151/2  228/2 838/2 ***588/2  بودن فروشنده      

 <000/0 298/2 ***000/2  881/2 821/2 983/2  بودنمعلم، استاد       

 <000/0 291/2 ***111/2  053/2 853/2 -883/2  راننده بودن      

 <000/0 283/2 ***198/2  933/2 839/2 888/2  بودنکارگر       

 <228/2 285/2 ***018/2  805/2 812/2 -833/2  بودنکارمند       

 <228/2 288/2 ***128/2  <228/2 830/2 ***185/2  بودن بازنشسته      

 - - -  - - -  ای(بودن )متغیر پایه خردسال      

 <228/2 385/2 ***101/3  295/2 133/2 **822/0  تراکم جمعیت ناحیه

 <228/2 228/2 ***223/2  113/2 221/2 228/2  فاصله ناحیه از حرم مطهر

         های برازندگی مدلشاخ 

181/0225- Log likelihood  233/8359- Log likelihood 

938/101 Chi squared  301/9502- Initial log likelihood 

222/2 Prob > Chi squared   130/8883 Chi squared 

022/2 McFadden Pseudo R-squared  222/2 Prob > Chi squared 
 درصد 32و  35، 33 نانی*** و ** و *: سطس اطم بیبه ترت -

رابر با ب ریاز حاالت آن متغ یکیمستقل  یرهایهر گروه متغ انیم یاز همبستگ یاز اثر انحراف ناش یریمنظور جلوگدر س اخت مدل به 

  یها تخصهستند که مقدار صفر نرمال به آن یریسال و خردسال بودن دو متغ 55 یباال یمدل بازه سن نیص فر نرمال ش ده اس ت. در ا   

 داده شده است.
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هرچه بعد دهد که نت ایج م دل مدت زمان خطرمبنا نش   ان می  

را در طول روز  یش  تریزمان بباش  د، مدت ش  تریخانوار فرد ب

زم  ان م  دت نی(. همچن233/2=بی  کن  د )ض   رروی میپی  اده

از زن  ان بوده اس    ت  ش   تریروی مردان در مجموع بپی  اده

مطالعه راهول و ورما  یهاافتهیبا  جینتا نی(. ا213/2=بی)ض   ر

 ,Rahul and Verma] دارد یخوانهم 8283در س    ال 

 یاز مطالعات در کشورها یاست که برخ یدر حال نیا. [2014

از جمله مطالعات فردود و همکاران در س   ال  افتهیتوس   ع ه 

 نیروی بزمان پیادهاز عدم وجود تفاوت معنادار در مدت 8288

[. Ferdous et al. 2011] داشته است تیزنان و مردان حکا

 یی وروپیاده زانیفرد با م التیدهد سطس تحصنشان می جینتا

گراوال آ یهاافتهیراستا با هم زیموضوع ن نیدارد. ا میرابطه مستق

 ,Agrawal and Schimek] است 8221در سال  کیو شم

در مدل نشان  یهای مختلف سنگروه بیض  را ی[. بزرگ2007

 یش  تریروی بزمان پیادهس  ال مدت 82تا  82 نیدهد افراد بمی

 وطبمر بیضرا سهیدارند. با مقا یهای سنگروه رینس بت به س ا  

و  انیدانش  جو ش  ودیمش  اهده م زیمختلف ن یکار تیبه وض  ع

 در طول یش  تریب زمانافراد مدت ریآموزان نس  بت به س  ادانش

دار دو گروه خانه روی دارند. بازنش   س   تگان و افرادروز پیاده

زمان در طول روز مدت نینس  بت به ش  اغل  که هس  تند یبعد

ور طهمان کونتمحل س   هیدارند. تراکم ناح یش  تریروی بپیاده

زمان بود، در مدل مدت داریمعن زیدوگانه ن تیکه در مدل لوج

ر محل س  کونت فرد ب هیتراکم ناح شیتأثیرگذار اس  ت، افزا زین

(. 101/3=بیدارد )ضر میروی او تأثیر مس  تقزمان پیاده شیافزا

محل سکونت افراد )که  هیفاصله از حرم مطهر از ناح شیبا افزا

ت( شهر اس نیافراد در ا یمذهب یتأثیرگذار بر س فرها  یپارامتر

 .شودیم شتریها بروی آنزمان پیادهمدت

 

 گیرینتیجه .2

روزانه به  یروی و س  هم آن در س  فرهازمان پیادهمدت شیافزا

اجتناب هایاستیاز س یرموتوریونقل غحمل وهیش   کیعنوان 

و بخش سالمت است. کاهش  کیونقل و ترافحوزه حمل رناپذی

از جمله  یو روان یجس   مان نیو بهبود ش   را یکیازدحام تراف

افراد است.  زانهرو یروی از سفرهاسهم پیاده شیافزا یامدهایپ

ل و مد ییدوتا تیبر دو مدل لوج هی  ب ا تک  روشیدر پژوهش پ

 هادیپ یزمان خطرمبنا عوامل تأثیرگذار بر درص  د س  فرها مدت

نمونه بزرگ از مردم  کیها در روی آنزم ان پیاده افراد و م دت 

نفر( موردمطالعه قرار گرفته است.  82،222از  شی)بشهر مشهد 

طرح جامع شهر مشهد  یسازهنگامبه هایدهمطالعه از دا نیدر ا

 ردکیافراد خانوار )رو یسفرها هیکل لیتحل یبرا 8911در س ال  

شت سفر فرد از صبس تا موقع بازگ هیتورمبنا و در نظر گرفتن کل

 به منزل( استفاده شده است.

 د:هستن ریمطالعه موارد ز نیا یهاتهافیاز جمله 

ر دو گروه زنان و مردان د نیب یرفتار تفاوت انگریب جینتا -

زمان دهد مدتنش   ان می هاافتهیروی اس   ت. پیاده زانیم

نه روزا یسفرها هیبا زنان در کل سهیروی مردان در مقاپیاده

در  هاییاستیس   ،رونیاس ت. ازا  ترشیدر ش هر مش هد ب  

 شیافزا ،رویبانوان به پیاده قیو تشو سازیجهت فرهنگ

 یکیزیف یبس  ترها جادیدر معابر و ا یعموم تیس  طس امن

روی زن ان با درنظرگرفتن  پی اده  زانیم شیالزم جه ت افزا 

گروه از  نیا یو فرهنگ یکیولوژیزیف یه  اتی  مح  دود

 .است یکاربرد هایاستیجامعه ازجمله س

روی پیاده زانیو افراد بازنشسته م اندانشجوی آموزان،دانش -

ا افراد ب ایکارمندان و ش  اغالن ادارات  بهنس  بت  یش  تریب

دارند.  یدولت ینهادها ای هادر ش  رکت ادیز یس  اعات کار

 زانیم شیدرجهت افزا یقیتش  و هاییاس  تیس   ،رونیازا

 یخص  وص    هایو ش  رکت یدولت نهادهایروی در پیاده

دس   ت از  نیروی اس   طس پیاده یموجب ارتقا تواندمی

 .شود نیشاغل

ناسب م یبندروی و ضابطهپیاده التیو بهبود تسه شیفزاا -

 شیاز لح ا  تراکم و ب اف ت موجب افزا    یش   هر ینواح

. در ش  ودیافراد م یهای س  نروی در همه گروهپیاده زانیم

 یبه بررس   یدر مطالعات آت ش  ودیم ش  نهادیرابطه، پ نیا

 د.پرداخته شو یو ساختار شهر یطیمح یرهایمتغ شتریب
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1. Non-motorized transport modes 

2. Trip based 

3. Tour based 
4. Hazard Based Duration Model 

5. Binary Logit 

6. Travel mode 

7. Discrete choice models 

8. Maximum utility 
9. Extreme value type II distribution 

10. Density function 

11. Cumulative distribution function 

12. Utility function 

13. Linear structure 

14. Likelihood Function 
15. Hazard rate 

16. Survivor function 

17. Non-parametric  

18. Semi-parametric 

19. Parametric 

20. Exponential  

21. Weibull 

22. Log-logistic  

23. Log-normal  

24. Unobserved heterogeneity 

25. Proportional Hazard Model 

26. Accelerated Hazard Model 
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از دانشگاه صنعتی شریف اخذ نمود و در  8933باغبانی درجه کارشناسی از مهندسی عمران را در سال  آس یه 

دانشگاه علم و صنعت ایران  نقل دروریزی حملمهندسی و برنامه کارش ناس ی ارشد  دانش جوی   حال حاض ر 

منی ایرفتار سفر، مبنا، های فعالیتونقل، مدلریزی حملبرنامه ایش ان های پژوهش ی مورد عالقه  زمینهاس ت.  

 .استترافیک 

 

و صنعت ایران از دانشگاه علم  8903افش ین شریعت مهیمنی درجه کارشناسی از مهندسی عمران را در سال  

از همان دانشگاه اخذ نمود. در  8913نقل را در سال وریزی حملو درجه کارش ناس ی ارش د در رشته برنامه   

موفق به کس ب درجه دکتری در رش ته مهندس ی عمران از دانش گاه علم و صنعت ایران گردید.      8912س ال  

ازی سونقل همگانی، قابلیت اطمینان، شبیههای پژوهش ی مورد عالقه ایش ان مهنس دس ی ترافیک، حمل    زمینه

نقل بوده و در حال حاضر عضو هیات علمی با مرتبه دانشیار در دانشگاه علم و وریزی حملبرنامه ترافیکی و

 صنعت ایران است.  

 

 

از دانشگاه علم و صنعت ایران و درجه  8939درجه کارش ناس ی مهندس ی عمران را در سال     س عید رحمانی 

های زمینه اخذ نمود.از همان دانشگاه  8930ونقل را در س ال  ریزی حملکارش ناس ی ارش د در رش ته برنامه    

 هایکاوی، مدلنقل هوشمند، کالن داده، دادهوهای حملمهندسی ترافیک، سیستم پژوهشی مورد عالقه ایشان

 و صنعت ایران است.  بوده و در حال حاضر کارشناد ارشد آزمایشگاه ترافیک دانشگاه علم رفتاری

 

 درجه و آزاد اسالمی واحد کرج از دانشگاه 8911ل درجه کارشناسی از مهندسی عمران را در سا ادیص   نیام

واحد علوم اس  المی از دانش  گاه آزاد  8938در س  ال  را ونقلحمل یزیرارش  د در رش  ته برنامه یکارش  ناس  

ل نقوحمل یزیرو برنامه کیتراف یمهندس ایش ان  مورد عالقه یپژوهش   یهانهی. زماخذ نمود تهران قاتیتحق

 .است ینقل وزارت راه و شهرسازوحمل یهاکارشناد دفتر طرح جامع و مدلاضر بوده و در حال ح

 

 از دانش  گاه گیالن و درجه 8938کارش  ناس  ی در رش  ته مهندس  ی عمران در س  ال    درجه زادهمیالد مهدی 

از دانشگاه تربیت مدرد اخذ نمود. وی  8939ونقل را در سال ریزی حملکارش ناس ی ارشد در رشته برنامه  

دانشگاه  درنقل در دانشکده مهندسی عمران وریزی حملدانش جوی دکتری مهندسی و برنامه  حال حاض ر در 

شناسی ترافیک و بررسی رفتار سفر، روان های پژوهش ی مورد عالقه ایشان زمینهعلم و ص نعت ایران اس ت.   

 است.زیست وایمنی اندرکنش تصمیمات سفر با مسائل مرنبن با سالمت، محین

 


