
مدل سازی اثر همزمان سیاست   های قیمت گذاری ورود به محدوده طرح ترافیک 

و بهبود حمل و نقل همگانی بر استفاده کنندگان از سواری شخصی در سفرهای 

ضروری در شهر اصفهان

احسان ابراهیمیان1، میقات حبیبیان2

1- دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 2- استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چكیده

 مساله ترافیک و شلوغی معابر امروزه به عنوان یکی از دغدغه   های اصلی مهندسین ترافیک و برنامه   ریزان شهری مطرح است. چرا 
که عالوه بر مشکالت عمده زیست محیطی موجب اتالف وقت کاربران و تحمیل هزینه   های زیاد به جامعه می شود. از این رو امروزه 
تغییر گزینه حمل و نقلی کاربران از وسیله شخصی به گرینه   هایی با کارایی بیشتر مانند حمل و نقل همگانی بسیار مورد توجه است. 
بکارگیری سیاست   های مدیریتی در این راستا به عنوان یک راهبرد پرکاربرد مطرح است. شهر اصفهان نیز مانند دیگر کالن شهرها با 
مشکالت عمده ترافیکی بخصوص در محدوده مرکزی روبروست. از این رو در این مطالعه با استفاده از داده   های بدست آمده از طریق 
رجحان بیان شده به ارائه مدلی برای انتخاب گزینه حمل و نقلی افراد پرداخته شده و عوامل موثر بر انتخاب افراد مورد بررسی قرار 
گرفته است. از این مطالعه نتیجه گرفته شد که افزایش میزان عوارض تمایل به وسیله شخصی را کاهش داده و کاربران را به گزینه   های 
اتوبوس و تاکسی متمایل می   کند. همچنین حمل و نقل همگانی بهبود یافته موجب افزایش اقبال به گزینه همگانی و کاهش تمایل به 

گزینه سواری تا مرز محدوده+ پیاده می   گردد.

کلید واژه : برنامه ریزی حمل و نقل، سیاست   های مدیریت تقاضای حمل و نقل، رجحان بیان شده، مدل لوجیت آشیانه   ای

1- مقدمه

پس  شهری،  شریان   های  و  خیابان   ها  شلوغی  و  ترافیک  مساله   
امروزه  سازی،  اتومبیل  کارخانه   های  تولیدات  رویه  بی  رشد  از 
تبعات  از  است.  جهان  بزرگ  شهرهای  از  بسیاری  گیر  گریبان 
زیست  آلودگی   های  افزایش  به  می  توان  مساله  این  نامطلوب 
اتالف  همچنین  صوتی  آلودگی  هوا،  آلودگی  جمله  از  محیطی 

وقت شهروندان و کاربران اشاره نمود.

راه  عنوان  به  گذشته  در  نقلی  و  حمل  تسهیالت  عرضه  افزایش   
حلی کارآمد در راستای کاهش شلوغی معابر به حساب می  آمد. 
فضایی  محدودیت  همچنین  و  اقتصادی  محدودیت   های  امروزه 
شهرها، پاسخگویی به این تقاضای روزافزون از این طریق را امری 

غیرممکن می  کند. لذا یافتن راهکارهای جدید برای کاهش حجم 
ترافیک  مهندسین  و  ریزان  برنامه  اصلی  دغدغه   های  از  ترافیک 
چهار  طی  شده  مطرح  راهکارهای  جمله  از  می  آید.  حساب  به 
تقاضای  مدیریت  به  می  توان  مساله  این  حل  برای  گذشته  دهه 
حمل و نقل اشاره کرد. مدیریت تقاضای حمل و نقل به معنای 
استفاده  افراد،  سفر  رفتار  تغییر  بر  تالش  با  که  است  روش   هایی 
کارآمدتر از منابع و تسهیالت حمل و نقلی را ممکن می  سازد.]1[ 

سیاست   های  اجرای  تقاضا  مدیریت  راهکارهای  جمله  از   
این  برای  شده  ارائه  بندی   های  تقسیم  از  یکی  است.  مدیریتی 
و دفعی  به دو دسته سیاست   های جذبی  آنها  تقسیم  سیاست   ها 
سیاست های دفعی سیاست هایی  هستند که با کاهش  است.]٢[ 
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مانند  می   کنند.  دنبال  را  سیستم  این  از  دفع  اتومبیل  جذابیت 
افزایش  یا  و  پارکینگ  گذاری  قیمت  معابر،  شبکه  گذاری  قیمت 
سیاست هایی   جذبی  سیاست های  مقابل  در  سوخت.  بهای 
هستند که شامل روش های تشویق به استفاده از شیوه های حمل 
و نقل غیر شخصی  می شود که با جذابیت بخشیدن به این شیوه ها 
تشویق  همگانی،  سیستم های  پایه  بر  توسعه  می پذیرد.  انجام 
جمله  از  سریع  اتوبوس  سیستم  توسعه  سواری ،  دوچرخه  به 

سیاست های جذبی در مدیریت تقاضای حمل و نقل هستند. 

 تاثیر این سیاست   گذاری   ها برای افراد و هدف سفرهای مختلف 
نقلیه  وسیله  کاربران  است  ممکن  مثال  بطور  می باشد.  متفاوت 
شخصی با هدف سفر تفریح نسبت به کاربران با هدف سفر کاری 
اعمال  صورت  در  نقلی  و  حمل  گزینه  تغییر  به  بیشتری  تمایل 
از آنجا که معموال محدوده  این سیاست گذاری   ها نشان بدهند. 
مرکزی شهرها مرکز انجام فعالیت   ها و کسب و کار است و با توجه 
مراکز  به  این مطالعه  به  اینکه در جمع   آوری اطالعات مربوط  به 
شده  انجام  مشاغل  صاحبان  با  مصاحبه  و  شده  مراجعه  شغلی 
سفرهای  شامل  ضروری  سفرهای  هدف  مطالعه  این  در  است، 

کاری و تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

2- ادبیات تحقیق 

در روند رشد مدیریت تقاضای حمل و نقل در برخی مطالعات به 
استفاده ترکیبی از سیاست   های مدیریتی اشاره شد]٢[ مطالعات 
سیاست   های  همزمان  اجرای  که  بودند  آن  از  حاکی  شده  انجام 
را  منفرد  سیاست   های  ضعف  نقاط  برخی  می  تواند  مدیریتی 
شود.]3[  منفرد  سیاست  قدرت  افزایش  موجب  و  نماید  برطرف 
اعمال سیاست   های مدیریتی  با  بیشتر جوامع  امروزه  که  آنجا  از 
ترکیبی و همزمان روبرو هستند، بنابراین برای تحلیل رفتارهای 
سفر افراد باید عالوه بر شناخت تاثیرات سیاست   های منفرد، از 

اثرات اجرای ترکیبی سیاست   ها نیز آگاه بود.]4[ 

رانندگان  جذب  سیاستهای  بررسی  به  مطالعه  ای  در  ماکت   
سفرهای  در  نقل  و  حمل  طریقه های  سایر  به  شخصی  سواری 
است]5[.  پرداخته  انگلستان  در کشور  کیلومتر(   8 )کمتراز  کوتاه 
وی در این مطالعه نتیجه گرفت که دو طریقه اتوبوس و پیاده روی 
شخصی  نقلیه  وسیله  از  مسافر  جذب  پتانسیل  بیشترین  دارای 
می باشند، که تقویت سیستم اتوبوسرانی به تنهایی می تواند تا 
کاهش دهد. همچنین  را  از سواری شخصی  استفاده  ٢٢ درصد 
به منظور  که  گابریال در مطالعه  ای در سال ٢٠٠7 عنوان می  کند 

افزایش استفاده از حمل و نقل همگانی، خدمات باید به نحوی 
تطبیق  مشتریان  نیاز  مورد  دهی  خدمت  سطح  با  که  شوند  ارائه 
نتیجه  بالقوه  کاربران  جذب  کار،  این  انجام  با  و  باشند  داشته 
می شود]٦[. عالوه بر این، انتخاب شیوه حمل و نقلی تحت تاثیر 
عوامل مختلفی از جمله ویژگی های فردی، سبک زندگی، هدف 

سفر و درک افراد از خدمات ارایه شده قرار دارد.

منظور  به  مطالعه  ای   ،۱۳۹۱ سال  در  نیز  کرمانشاه  و  حبیبیان   
سیاست  دو  و  دفعی  سیاست  سه  اعمال  از  حاصل  اثرت  بررسی  
جذبی بر تغییر شیوه سفر از وسیله نقلیه شخصی  به شش طریقه 
اند.]7[  انجام داده  کاری  جایگزین سواری شخصی  در سفر های 
نتایج این مطالعه حاکی  از انست که حدود ۱5 درصد از رانندگان 
سواری ، در صورتی  که زمان سفر با حمل و نقل همگانی به میزان 
۱5 درصد کاهش یابد گزینه همگانی با دسترسی  پیاده را انتخاب 
 ۳۰( برابر،   ۲ میزان  به  زمان  این  کاهش  با  آنکه  حال  می  کنند، 
۲۱ درصد از آنان تمایل به چنین کاری خواهند داشت.  درصد( 
می شود  موجب  همگانی  نقل  و  حمل  به  دسترسی   زمان  کاهش 
که 5% از استفاده کنندگان از سواری شخصی  به گزینه همگانی با 
دسترسی  سواری روی آورند. همانطور که انتظار می  رود، میزان 
تاثیر یک سیاست در تغییر وسیله افراد از سواری شخصی ، بسته 

به نوع گزینه جایگزین و سطوح سیاست فوق متفاوت است.

 همچنین صلواتی در سال 1389 به مطالعه اثر ترکیبی دو سیاست 
قیمت گذاری پارکینگ و بهبود سیستم حمل و نقل همگانی در 
که  گرفت  نتیجه  مطالعه  این  از  وی  پرداخت.]8[  اصفهان  شهر 
افزایش قیمت  به  اتوبوس، نسبت  ۳۰ درصدی زمان سفر  بهبود 
شخصی  وسیله  از  استفاده  کاهش  در  پارکینگ،  تومانی   ۲۰۰
موثرتر است. اعمال دو سیاست افزایش قیمت و بهبود زمان سفر 
درصدی   5۰ حدود  کاهش  به  منجر  ترکیبی،  صورت  به  اتوبوس 
استفاده از وسیله نقلیه شخصی می شود که تقریبا دو برابر اعمال 

سیاست افزایش قیمت پارکینگ به تنهایی است.

 بنابراین با توجه به مطالعات بررسی شده به نظر می   رسد استفاده 
از سیاست   های ترکیبی می   تواند به عنوان راه حلی مناسب برای 
ترافیک  کاهش  نتیجه  در  و  شخصی  سواری  از  استفاده  کاهش 
نظر  به  مطالعات  این  به  توجه  با  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  معابر 
می   رسد که بکارگیری ترکیبی دو سیاست قیمت   گذاری محدوده 
و بهبود حمل و نقل همگانی می   تواند به عنوان راه حلی مناسب 
برای شهر اصفهان بکار گرفته شود. لذا در این مطالعه به بررسی 
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اثر ترکیبی این دو سیاست پرداخته می شود.

3- روش مطالعه

 در این مطالعه از مدل های انتخاب گسسته برای شناسایی عوامل 
موثر بر انتخاب گزینه حمل و نقلی توسط کاربران استفاده شده 
است. در مدل های انتخاب گسسته فرض اساسی بر این است که 
هنگامی که تصمیم گیرنده با یک انتخاب مواجه می شود، ترجیح 
او نسبت به هر گزینه می  تواند بر مبنای مطلوبیت آن گزینه بیان 
شود. این مطلوبیت تابع ویژگی های آن گزینه و خصوصیات فرد 
تصمیم گیرنده می باشد و بر این اساس، گزینه با مطلوبیت بیشتر 

انتخاب می شود.

 مدل های لوجیت از جمله مدل های انتخاب تصادفی هستند که 
در این مطالعه از آن ها استفاده شده است. شکل کلی این مدل ها 

)مدل لوجیت چندگانه( در رابطه 1 آمده است.

inn jn
j Cn

exp(U )P (i) exp(U )
∈

=
∑  )1(

برای   i گزینه  انتخاب  نشان دهنده مطلوبیت   Uin رابطه  این  در   
نشان   (Pn(i n و  j برای فرد  انتخاب گزینه  n، Ujn مطلوبیت  فرد 
 Cn مجموعه  از   n فرد  توسط   i گزینه  انتخاب  احتمال  دهنده 
انتخاب ممکن برای وی می باشد. در فرآیند پرداخت این مدل ها 
از لگاریتم تابع بیشینه درستنمایی که در رابطه ٢ نشان داده شده 

است استفاده می شود.

in n
n i Cn

L( ) (y ln(P (i)))
∈

β = ∑ ∑  )٢(

به   n فرد  پاسخ  دهنده  نشان  وابسته  متغیر   ،  yin رابطه  این  در   
عنوان  به  را   i گزینه   n فرد  اگر  است.  دلیل  عنوان  به  ام   i گزینه 
غیر  در  و  یک  برابر  متغیر  این  کند،  مطرح  خود  انتخابی  گزینه 
مدلسازی  برای  مطالعه  این  در  است.  صفر  با  برابر  اینصورت 
صورت  در  افراد  استفاده  مورد  نقلی  و  حمل  گزینه  انتخاب 
لوجیت  مدل  از  ابتدا  مدیریتی  سیاست   های  همزمان  اعمال 
برقراری  عدم  دلیل  به  ادامه  در  که  شد  استفاده  چندجمله  ای 
لوجیت  مدل  به  مدل  این  نامرتبط  گزینه   های  استقالل  فرض 
آشیانه   ای ارتقا داده شد. به این ترتیب که ابتدا متغیرهای دارای 
همبستگی با سطح معناداری باالی 9٠ درصد با متغیر وابسته از 
طریق آزمون همبستگی شناسایی شده اند. سپس با استفاده از 
مدل  برای  مستقل  متغیرهای  ضرایب  مقادیر   Nlogit افزار  نرم 

نهایی برآورد شده اند.

4- مطالعه موردی 

 امروزه، افزایش جمعیت و افزایش مالکیت وسیله نقلیه منجر به 
تراکم ترافیک در شهرها شده است. کالن شهر اصفهان نیز از این 
قاعده مستثنی نبوده و دچار مشکالت عدیده ترافیکی بخصوص 
در محدوده مرکزی شهر شده است. همچنین، شهر اصفهان به 
معرض  در  توریستی  جاذبه های  و  تاریخی   آثار  بودن  دارا  دلیل 
تردد گردشگران در محدوده مرکزی نیز می باشد. هدف از انجام 
این مطالعه بررسی تاثیر دو سیاست مدیریت تقاضا شامل قیمت 
گذاری محدوده و بهبود حمل و نقل همگانی بر کاهش استفاده 
شهر  مرکزی  محدوده  به  سفر  در  شخصی  سواری  از  شهروندان 

اصفهان می باشد.

5- گردآوری اطالعات

افزایش  با  نیز  اصفهان  شهر  امروزه  شد  اشاره  که  همانطور   
جمعیت شهرنشین و افزایش سرانه مالکیت خودرو دچار ازدحام 
و شلوغی خیابان   ها و معابر و همچنین مشکالت ثانویه ترافیکی 
مانند آلودگی هوا شده است. در این مطالعه با هدف بررسی اثر 
ترکیبی سیاست   های مدیریت تقاضا از اطالعات افرادی استفاده 
شده است که در ساعات اولیه صبح با استفاده از سواری شخصی 
به محدوده مرکزی شهر اصفهان وارد شده اند. این اطالعات که 
افراد مورد اشاره جمع آوری شده  با  از طریق مصاحبه حضوری 

است، از منبع ]9[ بدست آمده است. 

با  رابطه  در  پرسش هایی  ابتدا  نظر  مورد  نامه  پرسش  در   
هزینه  سفر،  زمان  سفر،  هدف  مانند  افراد  سفر  ویژگی های 
اقتصادی  اجتماعی،  ویژگی های  برخی  همچنین  و  پارکینگ 
خودرو  مالکیت  و  تحصیالت  شغل،  سن،  جنسیت،  مانند  افراد 
مواجهه  در  افراد  واکنش  ادامه  در  است.  گرفته  قرار  سوال  مورد 
نقل  و  بهبود سیستم حمل  با دو سیاست قیمت   گذاری محدوده 

همگانی با شرایط آورده شده در زیر مورد سوال قرار گرفت. 

کرایه این سیستم 5٠٠ تومان می باشد.  -  

زمان انتظار در ایستگاه حداکثر 5 دقیقه است.  -  

تعداد تعویض خط از مبدا تا مقصد حداکثر یک مرتبه است.  -  

از  استفاده  با  سیستم  این  ایستگاه   های  به  دسترسی  زمان   -  
تاکسی یا بصورت پیاده حداکثر 1٠ دقیقه است.

این سیستم حداکثر  از  با استفاده  زمان سفر )درون وسیله(   -  
1/5 برابر زمان سفر وسیله نقلیه شخصی است.
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ویژه  مسیر  با  تندرو  اتوبوسرانی  خطوط  صورت  به  سیستم   -  
BRT، قطار شهری و تراموا با ایستگاه   های مناسب می باشد.

 در ادامه با در نظر گرفتن اطالعات مبدا-مقصد مصاحبه شوندگان 
شهر  اتوبوسرانی  سازمان  از  شده  دریافت  اطالعات  همچنین  و 
اصفهان به محاسبه اطالعاتی همچون زمان سفر و تعداد تعویض 
خط مورد نیاز برای رسیدن به مقصد در سیستم همگانی موجود 
پرداخته شد. جدول 1 آمار توصیفی نمونه مورد مطالعه را نشان 

می دهد. 
جدول 1 – آمار توصیفی نمونه

درصد تعداد سطح متغیر

79/٢ 944 مرد جنسیت
٢٠/8 ٢48 زن  

78/۶ 937 متاهل تاهل
٢1/4 ٢55 مجرد  

53 ۶3۶ ضروری هدف سفر
47 55۶ غیرضروری

31/1 371 ٢9-1٥ سن
3٠/5 3۶4 39-3٠

٢٤/٢ ٢89 ٤9-٤٠

9/۶ 114 ٥9-٥٠

4/5 54 +٥9

48/٢ 575 دیپلم و زیر دیپلم تحصیالت

4٢/۶ 5٠8
  فوق دیپلم،

 لیسانس

9/٢ 1٠9 فوق لیسانس و دکترا

6- نتایج:

از مدل لوجیت چندگانه   چنانکه ذکر شد، در فرآیند مدلسازی 
استفاده شده است. به این ترتیب که برای هرکدام از گزینه ها یک 
تابع مطلوبیت درنظر گرفته شده است. پس از بدست آمدن مدل 
چندجمله  ای نهایی به بررسی فرض استقالل گزینه   های نامرتبط 
که از جمله شروط اصلی مدل   های چند جمله  ای است، از طریق 
آزمون   هاسمن-مکفادن پرداخته شد. از آنجا که مقدار آماره این 
آزمون بیشتر از مقدار بحرانی توزیع مربع کای بدست آمد نتیجه 
و  نبوده  برقرار  نامرتبط  گزینه   های  استقالل  فرض  که  می شود 

نمی   توان از این مدل استفاده کرد. ]1٠[

گزینه   های  استقالل  فرض  آزادسازی  برای  ادامه  در  بنابراین   

برای  شد.  پرداخته  آشیانه   ای  لوجیت  مدل  ساخت  به  نامرتبط 
مختلف  ساختار   119 آشیانه   ای  ساختار  بهترین  آوردن  بدست 
فرضیات  برقراری  بررسی  از  پس  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد 
 ٢ρ مقدار  بیشترین  طریق  از  بهینه  ساختار  والد  و   t آزمون   های 
 ٢ جدول  در  مدل  این  در  رفته  کار  به  متغیرهای  شد.  انتخاب 
توضیح داده شده اند. همچنین، مدل نهایی بدست آمده در این 

مطالعه در جدول 3 ارایه شده است. 

بودن ساختار  از مناسب  برای اطمینان   در مدل   های آشیانه   ای 
بین  آشیانه   ای  ساختار  ضریب  مقدار  باید  شده  ارائه  آشیانه   ای 
باشد.  داشته  معنادار  فاصله  عدد  دو  این  از  و  باشد  یک  و  صفر 
برای کنترل فاصله معنادار از صفر از آزمون t و برای کنترل فاصله 

معنادار از یک، از آزمون والد استفاده می شود.

IV .t-test .std.Err .= = =0 904 18 40 049  )3(

IV .Wald test .std.Err .
−− = = = −0 904 1 1 960 049  )4(

می باشند،   1/9۶ بحرانی  مقدار  از  بیشفر  مقادیر  این  که  آنجا  از   
تایید  فاصله  بودن  معنادار  و  می شود  رد  صفر  فرضیه  دو  هر  در 

می شود.

سواری شخصی 

سواری  مطلوبیت  تابع  در   Cor_Price متغیر  منفی  عالمت 
شخصی نشان دهنده کاهش تمایل به استفاده از سواری شخصی 
با  که  است  محدوده  گذاری  قیمت  سیاست  اعمال  صورت  در 
کاهش  بیشتر  شخصی  سواری  به  تمایل  عوارض  میزان  افزایش 
افراد  بیشتر  تمایل  مثبت  عالمت  با   JobD5 متغیر  می  یابد. 
نقلیه  وسیله  از  استفاده  به  را  پزشکی  و  مدیریتی  مشاغل  دارای 
اجتماعی  جایگاه  از  ناشی  می   تواند  که  می دهد  نشان  شخصی 
Self_ متغیر  برای  آمده  بدست  مثبت  عالمت  باشد.  آنان 
پس  آزاد  مشاغل  دارای  افراد  که  می دهد  نشان   Employment

از اعمال سیاست   ها نیز تمایل بیشتری به استفاده از وسیله نقلیه 
شخصی دارند که می   تواند ناشی از سطح درآمدی بیشتر آنان و 
نشان   Inzone_T_Num متغیر  باشد.  بیشتر  راحتی  به  تمایل 
دهنده تعداد سفرهای داخل محدوده است که عالمت ضریب آن 
منفی بدست آمده است. این بدان معناست که با افزایش تعداد 
شخصی  سواری  از  استفاده  مطلوبیت  محدوده  درون  سفرهای 
گرینه   ها کاهش می   یابد. همچنین عالمت مثبت  به سایر  نسبت 
سیاست   های  اعمال  از  پس  که  آنست  از  حاکی   Car30U متغیر 
مدیریت تقاضا تمایل به استفاده از سواری شخصی برای افرادی
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�
 �لو�یت�آشیانه�ای��ت�یرهای���ار�رفته��ر���ل�–�2��ول�

 

 ��م م�غ�� ��ص�ف م�غ��

�ت�یرهای��یا�ت�های�
 ��یریت�تقاضا

 Cor_Price����ه����و�ه��تو�ان��یزان��وارض�ورو
 Public_Tran و�و���ی�ت��ه��انی��ه�و��یافته

  

�ت�یرهای��ر�وط��ه�ویژ�ی�های�
 �فر

 Dista_1��یلو�تر�2فا�له�هوایی��ین����ا��ق�����تر�از�
 Dista_3 �یلو�تر�6فا�له�هوایی��ین����ا��ق����یشتر�از�

 TT20_40 �قیقه�40تا��20ز�ان��فر�و�یله�ض��ی��ین�
 TTNBus_15 �قیقه�15ز�ان��فر��ی�ت��ه��انی���ی����تر�از�

 Job_Jurney ه�ف��فر�ثانویه��اری
 Shop_Jurney ه�ف��فر�ثانویه��ری�

 Inzone_T_Num ت��ا���فرهای��ا�ل����و�ه��ر�طول�روز

 �ت�یرهای�ا�ت�ا�ی�اقت�ا�ی  
 Gender��ن�یت��زن��و�ن�
 Self_Employment ش�ل�آزا���اشتن

 JobD5 ش�ل���یریت�یا�پزش�ی��اشتن
ش�ل��ا�ز�ان��ش���شا�ل��ار�ن�،���ل�،�ن�ا�ی�و�

 Job_Cons �انش�و

 Marriage �تاهل��و�ن
 Age_25 �ال��25�اشتن��ن���تر�از�
 _Age60 �ال�60�اشتن��ن��ا�ی�

 Edu_4 �اشتن�ت��ی�ت�فوق�لی�ان��و���تری
�یلیون��20�و�رو�ت�ت�ت�ل���انوار�ارزش�زیر�

 CarU20 تو�ان��ار�

�یلیون��30�و�رو�ت�ت�ت�ل���انوار�ارزش��ا�ی�
 Car30U تو�ان��ار�

 Car_Ownership �ال�یت��و�رو��ر��انوار
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*قیمت ذکر شده برای خودروها طبق قیمت   های سال 9٢ می باشد.

جدول 3- مدل لوجیت آشیانه   ای نهایی

سواری+ اتوبوسسواری+ تاکسیسواری+ پیادهدوچرخه پیادهاتوبوستاکسیسواری شخصی

Constant+ 1/177***+ 0/839***- 0/429**+ 0/480*** - 0/691***- 1/411***

       سیاست   های مدیریت تقاضا
Cor_Price- 0/0001***

Public_Tran  + 3/162*** - 0/541***  
متغیرهای مربوط به 

ویژگی   های سفر
Dista_1- 0/121*+ 0/420***- 0/258***
Dista_3

TT20_40+ 0/355***

TTNBus_15- 0/542*

Job_Jurney+ 0/306***
Shop_Jurney- 0/340***- 0/340***

Inzone_T_Num- 0/072**+ 0/094**

       متغیرهای اجتماعی اقتصادی
Gender- 0/372***

Self_Employment+ 0/784***
JobD5+ 0/622***+ 0/622***+ 0/622***

Job_Cons+ 0/336***- 0/360***+ 0/474***+ 0/280**
Marriage- 0/238***- 0/284***
Age_25+ 0/313***

Age60_+ 1/456***

Edu_4+ 0/403**

CarU20+ 0/342***+ 0/342***+ 0/868***
Car30U+ 0/567***+ 0/567***

Car_Ownership    + 0/279**  
N5241057398290721817490

L)β(-7073/3

L)0(-13528

ρ2 adj0/48

ρ2  0/477  

IV )A(0/5659

IV )B(1

IV )C(   1   

 *، **و *** به ترتیب نشان دهنده سطوح اهمیت ٠/1، ٠/٠5و ٠/٠1 می باشد.
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این  بود.  خواهد  بیشتر   ، اند  داشته  تری  گران  اتومبیل   های  که 
بیانگر سطح رفاهی خانوار است که هرچه سطح  نوعی  به  متغیر 
شخصی  سواری  از  استفاده  به  تمایل  باشد  بیشتر  رفاهی خانوار 

افزایش می   یابد.

تاکسی 

 JobD5 در تابع مطلوبیت گزینه تاکسی مشاهده می شود که متغیر
با عالمت مثبت ظاهر شده که نشان می دهد افراد دارای مشاغل 
جایگزین  عنوان  به  را  گزینه  این  از  استفاده  پزشکی  و  مدیریتی 
سواری شخصی ترجیح می دهند. همچنین عالمت مثبت متغیر 
با  افراد  تمایل  بیانگر  نوعی  به  مطلوبیت  تابع  این  در   Car30U

سطح رفاهی باالتر به این گزینه است. ظهور متغیر Dista_1 در 
این تابع مطلوبیت با عالمت منفی بیانگر تمایل کمتر به استفاده 
 ٢ از  کمتر  آنها  سفر  فاصله  که  است  کسانی  برای  گزینه  این  از 
کیلومتر است. همچنین عالمت منفی متغیر وضعیت تاهل بیان 

می   کند که متاهل   ها تمایل کمتری به استفاده از تاکسی دارند.

اتوبوس

 Public_Transit برای گزینه اتوبوس مشاهده می شود که متغیر 
در  می   کند  بیان  که  شده  مطلوبیت  تابع  وارد  مثبت  عالمت  با 
شده،  تعریف  شرایط  با  جدید  همگانی  سیستم  وجود  صورت 
مثبت  عالمت  همچنین  می   یابد.  افزایش  گزینه  این  از  استفاده 
Inzone_T_Num بیانگر این است که با افزایش تعداد سفرهای 

افزایش  گزینه  این  از  استفاده  به  تمایل  روز  در  محدوده  داخل 
سیستم  تر  مناسب  پوشش  از  ناشی  آنرا  می   توان  که  می   یابد 
اتوبوسرانی در محدوده مرکزی شهر دانست. عالمت مثبت متغیر 
دارای  مشاغل  با  افراد  بیشتر  تمایل  دهنده  نشان   Job_cons

دانشجو(  و  نظامی  معلم،  )کارمند،  شده  مشخص  پیش  از  زمان 
از قابلیت  از این سیستم است که می   توان آنرا ناشی  به استفاده 
مثبت  عالمت  دانست.  همگانی  نقل  و  حمل  سیستم  اطمینان 
بدست آمده برای متغیر CarU20 که به نوعی بیانگر سطح رفاهی 
پایین خانوار است نشان دهنده تمایل بیشتر این خانواده   ها برای 
متغیر  ظهور  همچنین  است.  اتوبوسرانی  سیستم  از  استفاده 
Age60 با عالمت مثبت بیانگر تمایل بیشتر افراد باالی ۶٠ سال 

به استفاده از سیستم اتوبوسرانی است. 

پیاده روی و دوچرخه سواری

دوچرخه  و  پیاده  گزینه  در  مثبت  عالمت  با   Dista_1 متغیر   
نشان دهنده این واقعیت است که افراد با مسافت سفر کمتر از ٢ 

Job_ کیلومتر تمایل بیشتری به پیاده روی دارند. عالمت مثبت
کاری  ثانویه  که هدف سفر  که کسانی  این معناست  به   Journey

پیاده روی و دوچرخه سواری دارند که  به  دارند تمایل بیشتری 
احتماال به دلیل سطح درآمدی کمتر آن   ها است که آنان را وادار 
 Shop_journey به داشتن شغل دوم نموده است. عالمت منفی
نشان دهنده عدم تمایل افراد با هدف سفر ثانویه خرید به پیاده 
عامل  کاال  حمل  می  رسد  نظر  به  است.  سواری  دوجرخه  و  روی 
افراد  برای  خرید  سفرهای  در  روی  پیاده  به  تمایل  عدم  اصلی 
مورد مطالعه باشد . عالمت منفی متغیر Job_cons نشان دهنده 
تمایل کمتر افراد با مشاغل دارای زمان مشخص )کارمند، معلم، 
نظامی و دانشجو( به استفاده از این گزینه حمل و نقلی است که 
برای  آنها که فرصت کمتری  از شرایط شغلی  ناشی  آنرا  می   توان 
متغیر  منفی  عالمت  همچنین  نمود.  قلمداد  دارند  روی  پیاده 
تمایل  متاهل     شوندگان  مصاحبه  که  می   کند  بیان  تاهل  وضعیت 
کمتری به استفاده از این گزینه دارند. به نظر می  رسد این افراد 
تمایل به گذراندن اوقات بیشتر با افراد خانواده را دارند. عالمت 
مثبت برای متغیر age_25 نیز بیانگر تمایل بیشتر افراد زیر ٢5 
آمده  بدست  مثبت  عالمت  است.  گزینه  این  از  استفاده  به  سال 
پایین  رفاهی  سطح  بیانگر  نوعی  به  که   CarU20 متغیر  برای 
خانوار است نشان دهنده تمایل بیشتر افراد این خانواده   ها برای 

استفاده از گزینه پیاده روی است.

سواری شخصی تا مرز محدوده طرح و پیاده روی تا مقصد

روی  پیاده  و  طرح  محدوده  تا  شخصی  سواری  که  افرادی  برای   
 Publc_tran متغیر  منفی  عالمت  اند،  داده  ترجیح  را  مقصد  تا 
نشان دهنده این است که با وجود سیستم همگانی بهبود یافته 
تمایل کمتری به استفاده از این گزینه نسبت به سایر افراد دارند. 
برای افردی که فاصله سفر آن   ها کمتر از ٢ کیلومتر است، کاهش 
Shop_ منفی  عالمت  می شود.  مالحظه  گزینه  این  مطلوبیت 
journey نشان دهنده عدم تمایل افراد با هدف سفر ثانویه خرید 

 car_ownership مثبت  عالمت  و  است  گزینه  این  انتخاب  به 
نشان می دهد با افزایش مالکیت خودرو خانوار تمایل به رانندگی 

تا مرز محدوده طرح و پیاده روی تا مقصد افزایش می  یابد.

سواری شخصی تا مرز محدوده طرح و استفاده از تاکسی

زمان  با  افراد  تمایل  از  حاکی   tt20_40 متغیر  مثبت  عالمت   
سفر متوسط به این گزینه است . به طور مشابه برای متغیرهای 
JobD5 , Job_Cons تمایل به استفاده از گزینه سواری شخصی 
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که  می  یابد  افزایش  تاکسی  از  استفاده  و  طرح  محدوده  مرز  تا 
می  توان آن را به ترتیب ناشی از سطح بیشتر درآمد و لزوم حضور 

به موقع در محل کار دانست.

سواری شخصی تا مرز محدوده طرح و استفاده از اتوبوس

 15 از  کمتر  سفری  زمان  جدید  همگانی  سیستم  با  که  افرادی   
این  از  استفاده  به  کمتری  تمایل   )TTNbus_15( دارند  دقیقه 
Job_ متغیرهای  مثبت  عالمت  همچنین  دارند.  ترکیبی  شیوه 
مشاغل  دارای  افراد  بیشتر  تمایل   Edu_4 Cons , CarU20و 
فوق  از  باالتر  تحصیالت  سطح  دارای  افراد  مشخص،  زمان  با 
لیسانس و افراد دارای وسایل نقلیه ارزان تر به این گزینه را نشان 

می دهد.

7- نتیجه گیری

تقاضا  مدیریت  سیاست   های  اعمال  شد  اشاره  که  همانطور   
نقلی در سفر به محدوده  انواع گزینه   های حمل و  می   تواند سهم 
سواری  از  استفاده  کاهش  موجب  و  داده  تغییر  را  شهر  مرکزی 
کاراتر  نقلی  و  حمل  گزینه   های  به  افراد  آوردن  روی  و  شخصی 
بشود. بعضی نتایج بدست آمده از این مطالعه را می   توان به شرح 

زیر بیان کرد.

کاهش  موجب  محدوده  به  ورود  عوارض  میزان  افزایش   -  
استفاده از سواری شخصی خواهد شد و بیشتر افراد به سمت 

استفاده از اتوبوس می   روند.

به وجود آوردن سیستم حمل و نقل همگانی جدید با شرایط   -  
و  اتوبوس )حمل  از گزینه  افزایش استفاده  ذکر شده موجب 
سواری  گزینه  از  استفاده  به  تمایل  کاهش  و  همگانی(  نقل 
شخصی تا مرز محدوده و ادامه مسیر بصورت پیاده می شود.

car3٠u که به نوعی نشان دهنده سطح رفاهی خوب  متغیر   -  
برای خانوار است در توابع مطلوبیت سواری شخصی و تاکسی 
معنادار شده که نشان می دهد تمایل به این گزینه   های حمل 
متغیر  همچنین  است.  بیشتر  خانواده   ها  این  برای  نقلی  و 
caru٢٠ در توابع مطلوبیت اتوبوس، پیاده و سواری اتوبوس 
معنادار شده که نشان می دهد اعمال سیاست   ها به خوبی بر 

تغییر گزینه حمل و نقلی این افراد تاثیر می   گذارد.
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Abstract 
For example this paper reviews the policy incentives for promotion of RETs in the Islamic Republic of Iran….
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