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چکیده
دو رویکرد متداول براي برآورد توزیع سفرها عبارتند از استفاده از مدل هاي سنتي توزیع سفر مانند فراتر و جاذبه و استفاده 
از مدل هاي انتخاب گسسته. مدل هاي سنتي توزیع سفر داراي محدودیت هایي هستند به عنوان مثال مدل فراتر به سبب گرایش 
شدید به توزیع سفر وضع موجود و همچنین عدم در نظر گرفتن ویژگي هاي مربوط به نواحي قادر به لحاظ تغییرات ناهمگون نواحي 
ترافیکي در افق طرح نیست. با توجه به محدودیت هاي مدل هاي سنتي توزیع سفر گرایش به استفاده از مدل هاي انتخاب گسسته 
براي مدل سازي انتخاب مقصد و در نهایت توزیع سفر افزایش یافته است. با این وجود همچنان در مطالعات جامع شهرهاي مختلف 
کشور از جمله شهر تهران از مدل هاي سنتي توزیع سفر استفاده مي شود. هدف از انجام این پژوهش امکان سنجي ساخت مدل هاي 
اطالعات  بانک  از  انتخاب مقصد سفر  برای مدل سازی  است.  توزیع سفر  فرآیند  نمودن  واقعي تر  براي  تهران  انتخاب مقصد شهر 
سفرهای شهر تهران در سال 1383 استفاده شده و برای پرداخت مدل ها نیز از نرم افزار متلب کمک گرفته شده است. بر اساس 
یافته  هاي پژوهش حاضر استفاده از مدل های انتخاب مقصد سفر ساخته شده در این پژوهش، براي بکارگیري در مدل کالن نگر 
شهر تهران نسبت به مدل های سنتی توزیع سفر داراي ارجحیت نیستند. اما جهت بررسی نحوه انتخاب مقصد مسافران و متغیرهاي 

موثر بر رفتار ایشان مفید است.

کلید واژه: مدل انتخاب مقصد، توزیع سفر، مدل های انتخاب گسسته.

1- طرح مسأله 

فرایند چهار مرحله ای برآورد تقاضای سفر شامل مراحل ایجاد 
سفر، توزیع سفر، انتخاب وسیله و تخصیص ترافیک است. مدل هاي 
توزیع سفر استفاده شده در اغلب شهرهاي کشور منجمله شهر 
جامع  مطالعات  در  است.  رشد  ضرایب  مدل هاي  نوع  از  تهران، 
در شرکت  تابستان 1387  در  که  تهران  ترافیک  و  نقل  و  حمل 
براي  شد،  انجام  تهران  ترافیک  و  نقل  و  حمل  جامع  مطالعات 
ساخت مدل هاي توزیع سفر شهر تهران مدل  جاذبه  مورد توجه 
سفرهاي  براورد  در  آن  دلیل ضعف  به  نهایت  در  اما  گرفت  قرار 
سفرهاي  مورد  در  جاذبه  مدل هاي  ذاتي  مشکالت  و  پایه  سال 
شغلي و تحصیلي، مورد اقبال واقع نشد. در مطالعه مذکور جهت 
ساخت مدل هاي توزیع سفر شهر تهران از زمان سفر سواري به 
عنوان متغیر مقاومت سفر و از تابع نمایي جهت ساخت مدل ها 
استفاده شد. در پژوهش حاضر رویکرد جدیدي براي برآورد توزیع 
مورد  مقصد  انتخاب  مدل هاي  کمک  به  تهراني  شهروندان  سفر 
در  سفر  مقصد  انتخاب  مدل سازی  در  است.  گرفته  قرار  بررسي 
است.  شده  استفاده  چندگانه  لوجیت  ساختار  از  پژوهش  این 

2- بیان و تشریح مسأله

متغیرهاي  درنظرگرفتن  به  قادر  سفر  توزیع  سنتي  مدل هاي 
تاثیرگذار بر نحوه انتخاب مقصد مسافران نسیتند و اگرچه براي 
برآورد تقاضا سفر در سال هاي نزدیک به سال پایه کارایي دارند اما 
براي بررسي تغییر خصوصیات سفر و ویژگي هاي مقصد و به طور 
کلي ویژگي هاي مختلف سیستم حمل و نقل کارایي نداشته و یا 
داراي محدودیت هایی هستند]1[. براي حل این مشکل استفاده 
انتخاب مقصد سفردر نقاط مختلف دنیا مورد توجه  از مدل هاي 

قرار گرفته است.  
الزمه درك بهتر نحوه توزیع سفر و در نتیجه اتخاذ سیاست هاي 
مدیریت حمل و نقل کارآمد، استفاده از مدل هاي رفتاري است. 
این دسته از مدل ها ویژگي هاي سیستم حمل و نقل و ویژگي هاي 
مسافرین را در فرایند انتخاب مقصد لحاظ مي کنند و به همین 
هستند  حساس  نقلي  و  حمل  مختلف  سیاست هاي  به  دلیل 
مختلف  سیاست ها  تحلیل  براي  مناسبي  ابزار  دلیل  همین  به  و 

هستند]1[.
هدف از انجام این پژوهش ساخت مدل انتخاب مقصد سفر برای 
شهر تهران و بررسي میزان کارایي آن از نظر بازسازي مشاهدات 
شهر  سفرهاي  اطالعاتي  بانک  از  مطالعه  این  انجام  براي  است. 

تهران استفاده شده است. 
1-ali.fotoohi78@gmail.com
2-omidafsahi@yahoo.com
3-mhossein_nowroozi@yahoo.com
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3- بررسی مطالعات پیشین 

در این بخش روند تکاملي مدل هاي انتخاب مقصد در نقاط 
مختلف دنیا شرح داده شده و به مطالعات انجام شده در زمینه 

مدل ساری انتخاب مقصد سفر اشاره شده است. 
در مطالعه انجام شده در سال1990 توسط بیتس و همکاران 

فرایند چهار مرحله اي برنامه ریزي 
حمل و نقل بررسي شده و این نتیجه گرفته شده که مدل هاي 
تقاضای  برآورد  مرحله اي  فرایند چهار  بحراني  بخش  توزیع سفر 
ناهمفزون  رویکرد   1973 سال  در  بن  اکیوا  هستند]2[.  سفر 
سال 1978  در  فادن  مک  و  برد]3[  کار  به  سفر  توزیع  براي  را 
نشان داد که با فرض توزیع مشابه و مستقل مولفه خطا در بین 
انتخاب هاي مختلف، مي توان ضرایب مدل لوجیت چندگانه را بر 
روي زیر مجموعه اي از انتخاب هاي ممکن تخمین زد به گونه اي 
بن اکیوا  باشد]4[.  سازگار  تصادفي  مطلوبیت  بیشینه سازي  با  که 
مدل هاي  در  گزینه ها  تعدد  مشکل  رفع  جهت   1984 سال  در 
انتخاب مقصد، نمونه گیري از مجموعه انتخاب را پیشنهاد کرد و 
چند روش نمونه گیری از جمله نمونه گیري تصادفي ساده و روش 
نمونه گیري بر مبناي اهمیت گزینه ها را ارائه کرد]5[. خالصه اي 
از مطالعات خارجي انجام شده در زمینه مدل سازي انتخاب مقصد 

سفر در جدول )3-1( ارایه شده است.
در بین مطالعات داخلی انجام شده در زمینه مدل هاي انتخاب 
مقصد سفر مي توان به پژوهش زحمت بران در سال 1373 اشاره 
کرد. وی در این پژوهش از مدل لوجیت چندگانه براي مدل سازی 

انتخاب مقصد سفرهاي شهر اصفهان استفاده کرد. نتایج حاصل

از مطالعه عبارتند از :1- احتمال رفتن فرد به محلي که در آن 
اشتغال غیر پایه زیادتر است، بیشتر است؛ 2- براي فرد مطلوب تر 
است که براي خرید به ناحیه اي نزدیک محل سکونت خود برود؛ 
3- با طوالني شدن مسافت سفرهای با هدف خرید، فرد از وسیله 
نقلیه شخصي خود کمتر استفاده مي کند]6[. در مطالعه اي دیگر 
شفاهي در سال 1373 از رویکرد ناهمفزون براي توزیع سفرهاي 
برآورد  براي  مطالعه،  این  در  است.  کرده  استفاده  شیراز  شهر 
پارامترهاي مدل هاي توزیع سفر از دو روش تمایل بیشینه و روش 
غیر تمایل بیشینه استفاده شده است]7[. رحیمي در سال 1392 
در پژوهش خود براي توزیع سفرهاي با هدف خرید در شهر شیراز 
از رویکرد ناهمفزون استفاده کرد. در این پژوهش براي رفع مشکل 
تعدد گزینه ها، براي هر مشاهده یک سبد گزینه به کمک روش 
نمونه گیري بر مبناي اهمیت گزینه ها تشکیل شده و در نهایت از 
ساختار لوجیت چندگانه شرطي براي توزیع سفرها استفاده شده 
است. براي مقایسه نتایج مدل انتخاب مقصد با روش فراتر، از یک 
نمونه 30 درصدي از اطالعات سفرهاي شیراز استفاده شده و در 
نهایت ماتریس توزیع بدست آمده از هر روش براي کل مشاهدات 
با ماتریس سفرهاي مشاهده شده مقایسه شده است. براي مقایسه 
ماتریس  با  روش  دور  از  یک  هر  از  آمده  بدست  ماتریس هاي 
ماتریس ها  درایه هاي  خطي  برازش  از  شده،  مشاهده  سفرهاي 
از  آمده  بدست  ماتریس  براي  عدد  این  که  است  شده  استفاده 
روش فراتر 0/36 براي ماتریس بدست آمده از مدل انتخاب مقصد 
0/14 است]1[. خالصه اي از مطالعات داخلی انجام شده در زمینه 

مدل سازي انتخاب مقصد سفر در جدول )3-2( ارائه شده است.
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ادامه جدول )3-1(. مطالعات خارجي انجام شده در زمینه مدل سازي انتخاب مقصد سفر



8

㌀㜀㌀
㌀　　　　

㔀㔀

㔀㘀

㔀㘀

㐀


㈀
㌀
㐀
㔀


㌀㌀
㘀
㜀


㈀
㌀
㐀
㔀㔀
㘀

㜀

㠀㌀㔀

嬀㘀崀

嬀㜀崀

嬀㠀崀

㌀㜀㌀

㌀㤀㈀

جدول )3-2(. مطالعات داخلی انجام شده در زمینه مدل سازي انتخاب مقصد سفر

3-1- معرفی ساختار و متغیرهای مدل انتخاب مقصد شهر 
تهران

در این مطالعه از مدل هاي انتخاب گسسته و مشخصاً از مدل 
لوجیت چندگانه برای مدل سازی انتخاب مقصد سفر استفاده شده 
نواحي  شامل  تصمیم گیرنده  فرد  گزینه هاي  حالت  این  در  است. 
با  برآورد ضرایب مدل لوجیت  از یک سو  ترافیکي موجود است. 
همه گزینه های موجود پرهزینه بوده و سوی دیگر تعداد زیادی از 
گزینه های پیش روی هر مسافر دارای احتمال اندکی برای انتخاب 
موجود  گزینه های  با همه  در صورت مدل سازی  و  شدن هستند 
می شوند]5[.  برآورد  توجهی  قابل  معیار  خطای  با  مدل  ضرایب 
بنابراین پیش مدل سازی با انجام نمونه گیری از مجموعه گزینه های 
موجود یک سبد گزینه برای هر مسافر ایجاد می شود و سپس مدل 
لوجیت به جای کل گزینه های موجود برروی یک زیر مجموعه از 
گزینه ها برآورد می شود. در ادامه روش ایجاد سبد گزینه که در 

این مطالعه نیز مورد استفاده قرار گرفته، بیان مي شود.

گزینه هاي  از  مجموعه  زیر  انتخاب  براي  گوناگوني  روش هاي 
موجود پیشنهاد شده که پرکاربردترین آنها روش هاي نمونه گیري 
بر مبناي اهمیت گزینه هاي ارایه شده توسط بن اکیوا است]5[. در 
این روش ها احتمال ورود هر گزینه ممکن به سبد گزینه براي هر 
مسافر تعیین شده و در نهایت احتمال انتخاب سبد گزینه از میان 

همه حالت هاي ممکن محاسبه مي شود.

)1(

)2(

      : جذابیت ناحیه   برای فرد   

      : احتمال ورود ناحیه   به سبد گزینه فرد   

      : معیار مربوط به اندازه ناحیه   

      : فاصله بین مبدا سفر فرد     و ناحیه  
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           : مقدار      برای آن پیشنهاد شده که در آن   میانگین 
طول سفرهای مشاهده شده است]5[.

برای تهیه سبد گزینه هر مسافر ابتدا ناحیه انتخاب شده توسط هر 
مسافر از مجموعه گزینه های ممکن حذف شده و سپس با توجه 
به احتمال ورود هر گزینه به سبد انتخاب به صورت تصادفي به 
تعداد مشخص از مجموعه گزینه ها اقدام به انتخاب گزینه مي شود. 
پس از مشخص شدن سبد گزینه جهت ادامه فرایند برآورد ضرایب 
و  مي شوند  حذف  گزینه  سبد  از  تکراري  گزینه هاي  ابتدا  مدل، 
سپس احتمال انتخاب سبد گزینه تهیه شده از بین همه سبدهای 

گزینه ممکن به کمک رابطه زیر محاسبه مي شود]5[.

)3(

همه  میان  از  فرد    برای  گزینه    سبد  انتخاب  احتمال   :
حالت های ممکن

 : گزینه انتخاب شده توسط فرد  

 : سبد گزینه تهیه شده برای فرد  

از آن جایي که در فرایند مدل سازي از یک سبد گزینه به جاي 
کل انتخاب هاي ممکن استفاده مي شود و احتمال ورود هریک از 
گزینه های ممکن  به سبد گزینه هر مسافر باهم برابر نیستند الزم 
است اصالحاتی در فرم کلی مدل لوجیت چندگانه انجام شود. به 
عبارت دیگر احتمال انتخاب سبد گزینه تهیه شده از میان همه 
حالت های ممکن برای هر مسافر، با ضریب یک وار تابع احتمال 

لوجیت چندگانه می شود]31[.

      )4(

انتخاب سبد     به شرط  انتخاب گزینه    احتمال   :            
گزینه         برای فرد   

            : احتمال انتخاب سبد گزینه   به شرط انتخاب 
گزینه   برای فرد  

مشابه مدل لوجیت چندگانه، برای برآورد ضرایب مدل لوجیت 
چندگانه شرطی نیز تابع درست نمایی ایجاد می شود و در ادامه با 
بیشینه کردن مقدار این تابع ضرایب مدل لوجیت چندگانه برآورد 
می شوند. با این تفاوت که در تابع درست نمایی بیشینه، احتمال 

شرطی جایگزین احتمال ساده می شود]31[.

 )5(

و  داخلي  پژوهشهاي  بررسي  از  پس  متغیرها  انتخاب  جهت 
خارجي پیرامون موضوع مورد مطالعه و بررسي بانک هاي اطالعاتي 
در دسترس و قابل اطمینان، در نهایت متغیرهایي که در جدول 
)4-1( معرفی شده اند جهت مدلسازي انتخاب شدند. براي پرداخت 
مدل لوجیت چندگانه شرطی، دستورات الزم براي بیشینه نمودن 
افزار مطلب نوشته شد. الزم به  تابع درست نمایی در محیط نرم 
ذکر است که براي ساخت سبد گزینه، عملیات نمونه گیري براي 
این  به  جانشیني(.  )بدون  است  شده  تکرار  بار   51 مشاهده  هر 
ترتیب حداکثر اندازه سبد انتخاب گزینه برای هر مسافر برابر با 

51 خواهد بود.
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جدول )4-1(. متغیرهاي مورد استفاده جهت پرداخت مدلهاي انتخاب مقصد شهر تهران

3-2- نتایج پرداخت مدل های انتخاب مقصد سفر

همانگونه که پیشتر ذکر شد مدل ها به تفکیک هدف شامل 
اهداف شغلي، تحصیلي ، تفریح و خرید پرداخت شده اند. در مدل 
انتخاب مقصد سفرهاي شغلي از تعداد سفرهاي شغلي جذب شده 
به هر ناحیه به عنوان متغیر اندازه در محاسبه جذابیت هر ناحیه 
استفاده شده است. در جدول )5-1( متغیرها و ضرایب پرداخت 

شده براي مدل انتخاب مقصد سغرهای شغلي ارائه شده است.

ⴀ㤀㠀⼀㐀
㤀㜀⼀㠀
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㜀⼀㐀㌀
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　⼀㈀
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　⼀　㌀　⼀　㌀
　⼀㤀


㈀
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جدول )5-1(. جدول مدل انتخاب مقصد سفرهاي شغلي.
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جدول )5-2(. جدول مدل انتخاب مقصد سفرهاي تحصیلي

جدول )5-3(. جدول مدل انتخاب مقصد سفرهاي خرید کاال و دریافت خدمات

با توجه به ضرایب بدست آمده با افزایش تعداد سفرهاي شغلي 
موقعیت هاي  نشان دهنده  نوعي  به  که  ناحیه  یک  به  جذب شده 
شغلي یک ناحیه است، مطلوبیت ناحیه به عنوان مقصد سفرهاي 
کاري افزایش مي یابد. همچنین عالمت مثبت متغیر صفر و یک 
مطلوبیت  افزایش  نشان دهنده  ترافیک  طرح  محدوده  به  مربوط 
نواحي درون محدوده طرح ترافیک به عنوان مقصد سفرهاي شغلي 
است که علت این موضع را نیز باید در تعداد باالي موقعیت هاي 
عالمت  کرد.  جست وجو  ترافیک  طرح  محدوده  در  کار  و  کسب 
منفي ضریب زمان سفر آزاد نشان دهنده کاهش مطلوبیت گزینه ها 
نظر  به  منطقي  که  است  آنها  تا  مبدا  بین  سفر  زمان  افزایش  با 
مي رسد. عالمت مثبت سایر متغیرهاي مدل هم نشان دهنده این 
موضوع است که هر چه کاربري مرتبط با شغل افراد در یک ناحیه 
افزایش پیدا کند مطلوبیت ناحیه به عنوان مقصد سفرهاي شغلي 

افزایش پیدا مي کند.

زمان  و  مسافت  افزایش  با  آمده  بدست  ضرایب  به  توجه  با 
سفر آزاد بین مبدا و مقصد مطلوبیت گزینه به عنوان مقصد سفر 
از ضرب  با هدف تحصیلي کاهش مي یابد. عالمت متغیر حاصل 
متغیر صفر و یک مربوط به افراد باالي 18 سال در مسافت و زمان 
سفر آزاد بین مبدا و مقصد سفر مثبت شده که مي توان علت آن 
را کاهش اثر فاصله و زمان سفر آزاد بین مبدا- مقصد براي افراد 
با سن باالي 18 سال نسبت به دانش آموزان دانست که منطقي 
هم به نظر مي رسد. عالمت مثبت دو متغیر دیگر نشان مي دهد 
که با افزایش زیربناي کاربري آموزشي و افزایش زیربناي کاربري 
آموزش عالي مطلوبیت گزینه به عنوان مقصد سفرهاي تحصیلي 
به ترتیب براي افراد زیر 18 سال و باالي 18 سال افزایش مي یابد.

در مدل انتخاب مقصد سفرهاي تحصیلي از زیربناي کاربري 
آموزشي براي افراد زیر هجده سال و از زیربناي کاربري آموزشي 
عالي براي افراد باالي هجده سال به عنوان متغیر اندازه در محاسبه 
جذابیت هر ناحیه استفاده شده است. در جدول )5-2( متغیرها و 
ضرایب پرداخت شده براي مدل انتخاب مقصد سفرهای با هدف 

سفر تحصیلي ارائه شده است.

در مدل انتخاب مقصد سفرهاي خرید کاال و دریافت خدمات، 
از  با هدف خرید کاال،  براي سفرهاي  تجاري  زیربناي کاربري  از 
ادارات  به  با هدف مراجعه  براي سفرهاي  اداري  زیربناي کاربري 
به  مراجعه  هدف  با  سفرهاي  براي  درماني  کاربري  زیربناي  از  و 
مراکز درماني به عنوان متغیر اندازه در محاسبه جذابیت هر ناحیه 
استفاده شده است. در جدول )5-3( متغیرها و ضرایب پرداخت 
شده براي مدل انتخاب مقصد سفرهای با هدف سفر خرید کاال و 

دریافت خدمات ارائه شده است.
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زمان  و  مسافت  افزایش  با  آمده  بدست  ضرایب  به  توجه  با 
سفر آزاد بین مبدا و مقصد سفر مطلوبیت گزینه به عنوان مقصد 
سفر با هدف خرید کاال و خدمات کاهش مي یابد. افزایش تعداد 
واحدهاي کسبي، تعداد کارمندان شاغل در محل شغل و تعداد 
افزایش مطلوبیت گزینه مورد  باعث  ترتیب  به  بیمارستان  تخت 
نظر براي سفرهاي با هدف خرید کاال، مراجعه به ادارات و مراجعه 
محدوده  در  ناحیه  یک  گرفتن  قرار  مي شود.  درماني  مراکز  به 
طرح ترافیک و محدوده بازار از اثرات مثبت تعداد واحد کسبي 
سرانه  افزایش  مي کاهد.  کاال  خرید  هدف  با  سفرهاي  در جذب 
مالکیت وسیله نقلیه هر ناحیه منجر به افزایش اثر مثبت تعداد 

واحد کسبي در جذب سفرهاي با هدف خرید کاال مي شود. 

زمان  و  مسافت  افزایش  با  آمده  بدست  ضرایب  به  توجه  با 
عنوان  به  گزینه  مطلوبیت  سفر،  مقصد  و  مبدا  بین  آزاد  سفر 
مي یابد.  کاهش  اهداف  سایر  و  تفریح  هدف  با  سفرهاي  مقصد 
با افزایش تعداد پارك هاي یک ناحیه مطلوبیت ناحیه به عنوان 
افزایش  با  پیدا مي کند.  افزایش  تفریح  با هدف  مقصد سفرهاي 
مقصد  عنوان  به  ناحیه  مطلوبیت  ناحیه  یک  در  ساکن  جمعیت 
واقع  مي یابد.  افزایش  نزدیکان  دیدار  و  بازدید  و  دید  سفرهاي 
شدن در محدوده طرح ترافیک منجر به کاهش یافتن مطلوبیت 
گزینه مورد نظر به عنوان مقصد سفرهاي با هدف تفریح مي شود. 
از  مهم  پارك هاي  و  مذهبي  فرهنگي،  مراکز  داراي  مناطق 
مطلوبیت بیشتري براي انتخاب شدن به عنوان مقصد سفرهاي 

با هدف تفریح هستند.

واقع شدن در محدوده طرح ترافیک باعث افزایش اثر مثبت تعداد 
مراکز  به  مراجعه  هدف  با  سفرهاي  جذب  در  بیمارستان  تخت 
در  درماني  مراکز  تجمع  موضوع  این  علت  که  مي شود  درماني 

محدوده طرح ترافیک است.
در مدل هاي انتخاب مقصد سفرهاي با هدف تفریح، از جمعیت 
ساکن در هر ناحیه براي سفرهاي دید و بازدید و از جمع زیربناي 
کاربري هاي مذهبي، فرهنگي، ورزشي، تفریحي و فضاي سبز براي 
سفرهاي با هدف تفریح به عنوان متغیر اندازه در محاسبه جذابیت 
استفاده شده است. در جدول )5-4( متغیرها و  ترافیکی  نواحی 
ارائه شده  تفریح  سفر  با هدف  مدل  براي  پرداخت شده  ضرایب 

است.
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جدول )5-4(. جدول مدل انتخاب مقصد سفرهاي تفریحي

جدول )6-1(.درصد پیش بیني صحیح مدل انتخاب مقصد 

4- ارزیابی کارایی مدل 

براي ارزیابي توان مدل ها در بازسازي رفتار افراد در انتخاب 
مقصد سفربا اهداف مختلف، احتمال انتخاب مقصد سفرها توسط 
افراد از طریق مدل ها بر روی همه گزینه های موجود برآورد شد. 
احتمال  بیشترین  داراي  گزینه  با  مسافر  انتخابي  گزینه  سپس 
کل  به  نسبت  صحیح  برآورد  درصد  نهایت  در  و  شد  مقایسه 
عنوان شاخص  به  مناطق  و  ترافیکي  نواحي  در سطح  مشاهدات 
ارزیابي مدل مورد استفاده قرار گرفتند. در جدول )6-1( درصد 

برآوردهاي صحیح مدل ها براي اهداف مختلف ارائه شده است.
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درصد  که  دهد  مي  نشان   )1-6( در جدول  ارائه شده  نتایج 
شغلي  سفر  هدف  براي  مقصد  انتخاب  مدل  صحیح  بیني  پیش 
بیش  خرید  و  تحصیلي  سفر  براي هدف  و  اهداف  سایر  از  کمتر 
از سایر اهداف است. یکی از دالیل کارایی بهتر مدل های انتخاب 
مقصد سغرهای تحصیلی و خرید این است که این سفرها داراي 
لحاظ  به  و  هستند  سفر  اهداف  سایر  به  نسبت  کمتري  تنوع 

مشخصات سفر با یکدیگر مشابهت بیشتري دارند.

5- نتیجه گیری 

با  سفر  مقصد  انتخاب  مدل  پرداخت  فرایند  پژوهش  این  در 
ساختار لوجیت چندگانه شرطي صورت گرفت. ضرایب پرداخت 
شده براي متغیرهاي توابع مطلوبیت مدل هاي انتخاب مقصد شهر 
تهران به تفکیک اهداف مختلف داراي عالمت هاي منطقي و مورد 
به  توجه  با  نیز  بیني صحیح مدل ها  پیش  انتظار هستند. درصد 
تنوع رفتاري و محدودیت در بکارگیري متغیرها )به دلیل فقدان 
براي  اما  نیست.  انتظار  از  دور  آنها(  نبودن  اطمینان  قابل  یا  آنها 
بهره گیري از مدل هاي ساخته شده در مدل حمل و نقل و ترافیک 
شهر تهران الزم است تا دقت آنها در پیش بیني ماتریس توزیع 
سفر با مدل فعلي مورد استفاده مورد مقایسه قرار گیرد. راهکار 
پیشنهادي آن است که پس از تهیه بانکهاي اطالعاتي مربوط به 
توزیع  ماتریس  بیني  پیش   ،  3931 سال  مبدا-مقصد  امارگیري 
سفرها با دو مدل ضرایب رشد و انتخاب مقصد )بر اساس اطالعات 
پایه اي سال 3831( انجام شود و با این اطالعات مقایسه شوند. که 

این فعالیت جزء برنامه هاي آتي این پژوهش مي باشد.
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