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  چكیده
 هامدل نی. اکنندیبرآورد م یکیتراف یهیهدف و ناح کیو جذب شده را به تفک دیتول یسفر، تعداد سفرها جادیا هایمدل

 نیهر گونه خطا در ا نرو،ی. از ادهند یم لتشکی را سفر نقل و حمل یزریمهبرنا یا چهار مرحله کردیمرحله از رو ناولی

سفر عمدتاً با استفاده از  جادیا هایبرخوردار است. مدل ایژهیو تیاز اهم ذاگردد و لیمراحل منتقل م ریمرحله به سا

. دهدینم صیرا تشخسفرها  یمنف ریو غ حیصح تیروش ماه نیهرچند ا شودیزده م نیتخم یخط ونرگرسی مدل

 یبه خوب یتئوراز نظر  یخط ونیرگرس هایمدل یمناسب برا ینیگزیبه عنوان جا یشمارش هایبا داده هایمدل یبرتر

می استفاده پواسون از مدل یخط ونیمدل رگرس هایتیپژوهش، به منظور رفع محدود نیداده شده است. در ا صیتشخ

و پواسون با هدف  یخط ونیسفر رگرس جادیدو مدل ا سهیاست و هدف آن مقا یشمارش هایمدل با داده کیکه  گردد

 ن،یساکن شهر قزو یازخانوارها یا نمونه یحاصل از پرسشگر یاجتماع -یاقتصاد یها در سطح خانوار است. داده لیتحص

 ونیدو مدل رگرس مشاهدات در یبازساز یخوب زانیم یبررس یخانوار، مورد مطالعه قرار گرفته است. برا 5374شامل 

مشاهدات با  بهتر یبه عدم بازساز توانیآن م جیمشاهده استفاده شده است و از نتا -و پواسون، از نمودار برآورد یخط

 اشاره کرد. یخط ونیرگرس یاستفاده از مدل پواسون به جا
 

 مشاهده -، نمودار برآوردپواسون یجاد سفر، رگرسیون خطی،ا  كلیدی: های واژه

 

  همقدم -1
. از آنجا [1] کنندیبرآورد م یکیتراف یهیهدف و ناح کیو جذب شده را به تفک دیتول یسفر، تعداد سفرها جادیا هایمدل

 نیو هر گونه خطا در ا دهدیم لتشکی را سفر ونقلحمل یزریبرنامه یا چهار مرحله کردیمرحله از رو ناولی ها،مدل نیکه ا

و  یباعث اتالف منابع مل ریمقاد نیا 1برخوردارهستند. روبرآورد ایژهیو تیلذا از اهم گردد،یمراحل منتقل م ریمرحله به سا

 .[2]رددگیم نییپا سیو سطح سرو یآن منجر به آلودگ 2برآورد ریساخت و ز ریهنگام در زنابه گذاریهیسرما

داشته  قبولی قابل عملکرد ونقللحم یزریبرنامه دگاهیاست که از د یخط ونیمرحله مدل رگرس نیروش در ا نتریجیرا

-. در مدلستدین یمناسب هایاما ضرورتأ مدل شوند،یم ریزده و تفس نیتخم یبه راحت یخط ونیرگرس هایاست. گرچه مدل

 :[7]شودیت مشاهده میچند محدود یخط ونیرگرس یسفر بر مبنا جادیا های

 . [6, 4, 1]شود میتعداد سفر یک متغیر گسسته است، ولی پیوسته در نظر گرفته  .1

                                                
1Over estimate  
2 Under estimate 
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 .[8, 3, 1]تواند مقادیر منفی نیز داشته باشد ته میبه دلیل فرض توزیع نرمال برای نرخ سفر، متغیر وابس .2

مانند  یشمارش هایبا داده هایمدل از. استانجام شده هاتیمحدود نیبه منظور کاهش و غلبه بر ا یادیز یها پژوهش

 یمنف ییدوتا
 [. 9, 6, 5, 1]در نرخ سفر استفاده شده است.  یو منف وستهیپ ریمقاد جادیاز ا یریو پواسون به منظور جلوگ1

داده شده  صیتشخ یبه خوب یاز نظر تئور یخط ونیرگرس هاینسبت به مدل یشمارش هایبا داده هایمدل یبرتر گرچه

 .[7]اثبات نشده است ینبیشیدقت پ زانیم شیاز نظر افزا یشمارش هایبا داده هایاستفاده از مدل یعمل یایاست، اما مزا

ت. در سطح خانوار اس یلیتحص یسفرها یو پواسون برا یخط ونیسفر رگرس جادیدو مدل ا سهیپژوهش مقا نیاز ا هدف

عنوان مطالعه  خانوار به یاجتماع -یاقتصاد هاییژگیشامل و ن،یشهر قزو نیاز ساکن یا نمونه یحاصل از پرسشگر یها داده

 است.  دهیانتخاب گرد یمورد

آن، در بخش دوم به  هایتیسفر و محدود جادیمدل ا نتریجیرا یمقاله شامل پنج بخش است، در بخش اول به معرف نیا

 جینتا لیدر بخش چهارم به تحل ،ینمونه مورد هایداده یفراوان لید استفاده در پژوهش، در بخش سوم به تحلروش مور یبررس

 پرداخته شده است. شنهاداتیو پ یرگیجهیو در بخش پنجم به نت یساز حاصل از مدل

 

 اتیمرور ادب -2
 هایمدل 1989در سال  2کیو دورن یسفر انجام شده است. بارمب جادیا هایمدل سهیدر مورد مقا یمطالعات محدود

و مدل دوم را به عنوان مدل برتر انتخاب  سهیمقا دیخر یسفرها یرا برا یمنف ایو دوجمله یخط ونیسفر رگرس جادیا

روزانه استفاده  هایتیتعداد فعال نیبه منظور تخم یشمارش هایهبا داد هایاز مدل 1999در سال  7اسی. ما و گول[4]کردند

 سال در 5جانگ. [6]دارد هابا داده تریشیپواسون برازش ب عینسبت به توز یمنف ایدو جمله عیگرفتند توز جهینتکردند و 

-و دو جمله یمنف ای، دو جمله4فرص یخانه مبنا روزانه را با استفاده از سه روش پواسون با انباشتگ ریغ یسفرها فراوانی 2004

 جادیپنج مدل ا 2003در سال  3. بادوا[8]مدل برتر انتخاب نمود وم را به عنوانمدل کرد و مدل س 6صفر یبا انباشتگ یمنف ای

را در سطح فرد و با صرفنظر از  ایرتبه تیو لوج یمنف ایمنقطع، پواسون، دوجمله عیبا توز هایمدل ،یخط ونیسفر رگرس

سفر  جادیچهار مدل ا 2010ر سال د 8واسانینیو سر می. ل[3]برتر است ونیگرفت مدل رگرس جهیکرد و نت سهیهدف سفر مقا

 یخانه مبنا ،یکار مبنای سه هدف خانه یرا برا ایرتبه تیو پروب یمنف ایدو جمله ،یخط تمیلگار ونیرگرس ،یخط ونیرگرس

 نیگزیرا به عنوان جا ایرتبه تیو مدل پروب سهی( در سطح خانوار مقامتفاوت عیتوز یخانه مبنا )با سه الگو ریو غ یرکاریغ

پواسون،  ت،یتوب ،یخط ونیسفر رگرس جادیشش مدل ا 2015در سال  9. چانگ و همکاران[7]نمود شنهادیپ ونیل رگرسمد

مدل  تیکردند و در نها سهیمقا سئول در مبنا خانه یکار یسفرها یچندگانه را برا بندیو طبقه بندیطبقه ،ایرتبه تیپروب

 .[1]کردند یمعرف عملکرد نیبهتر یرا به عنوان مدل دارا بندیطبقه
 
 
 
 

 

                                                
1 negative-binomial 
2 Barmby and Doornik 
3 Ma and Goulias 
4 Jang 
5 zero-inflated Poisson 
6 zero-inflated negative binomial 
7 Badoe 
8 Lim and Srinivasan 
9 Chang et al 
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 شناسیروش -3
 یخط ونیمدل رگرس

-هدف خاص را به مجموعه کی یخانوار برا کیشده توسط  جادیا یتعداد سفرها ریز یطبق معادله یخط ونیرگرس مدل

      :کندیمرتبط م یحیتوض یرهایاز متغ ای

(1          )                     + εi                      Yi = β0 + β1X1i + ⋯ + βkXki                      

هدف خاص توسط  کی یمشاهده شده برا یسفرها تعدادYi  ،یحیوضت یرهایشاخص متغ k شاخص خانوار، i که در آن

که جمله خطا  شودی. فرض ماستXki  زده متناظر با نیتخم بیضرا i ،βkخانوار  یبرا k یحیتوض ریمقدار متغ i ،Xkiخانوار 

(εiدارا )انسیصفر و وار نیانگینرمال با م عیتوز ی σ
 است. 2

 مدل پواسون

تعداد  در این مدلدر نرخ سفر استفاده شده است.  یو منف وستهیپ ریمقاد جادیاز ا یرجلوگی ورمنظ به پواسوناز مدل 

د و میانگین تعداد سفرهای ایجاد کنمی تیپواسون تبع عیهدف خاص از توز کی یخانوار برا کیشده توسط  جادیا یسفرها

 ی زیر است:شده طبق معادله
(2    )          E(Yi│Xi ) = exp (β0 + β1X1i + ⋯ + βkXki ) = exp(ΒX)                = λi                                            

 پارامتر توزیع پواسون است. λiکه در آن 
 

 شهروندان قزوینهای نمونه موردی داده -4
 5374شامل  ن،یهر قزوساکن ش یازخانوارها یا نمونه یحاصل از پرسشگر یو اجتماع یاقتصاد یها داده پژوهش، نیدر ا

 1 جدول. اندنداشته یلیسفر تحص ،یرگیدرصد خانوارها در روز نمونه 76 باًیتقر مورد مطالعه قرار گرفته است. خانوار،

 .دهدیآنها را ارائه م یمطلق و نسب یفراوان 2و جدول  یمدلساز ندیبه کار رفته در فرا یرهامتغی

 

 ای از شهروندان قزوینایجاد سفرتحصیلی برای نمونهرگرسیون و پواسون  خت مدل: متغیرهای مورد استفاده در سا1جدول 

 میانگین تعریف متغیر
انحراف 

 معیار
 بیشینه کمینه

Edutrip  17/1 تعداد سفرهای تحصیلی روزانه خانوار  03/1  0 3 

Child 0-6 25/0 سال در خانوار 6های زیر تعداد بچه  54/0  0 7 

Child 7-11 22/0 سال در خانوار 3-11های تعداد بچه  55/0  0 7 

Child 12-18 32/0 سال در خانوار 12-18های تعداد بچه  33/0  0 5 

Gadult 31-45 
 71-54ی سنی در ردهمونث تعداد بزرگساالن 

 سال در یک خانوار
47/0 4/0 0 2 

Adult 60  13/0 سال در یک خانوار 60باالیتعداد بزرگساالن  4/0  0 7 

Dimen 11 0 12/1 32/7 داد افراد در یک خانوارتع 

auto   69/0 تعداد اتومبیل در خانوار  49/0  0 5 
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 ای از شهروندان قزوینفراوانی اطالعات اقتصادی و اجتماعی نمونه : تحلیل2جدول 

 فراوانی نسبی فراوانی مطلق بندیطبقه ویژگی

Edutrip 

0 
1 
2 
2< 

1309 
1708 
1273 
581 

1/76 
6/23 
1/26 
2/10 

Child 0-6 

0 
1 
1< 

7657 
1047 
79 

9/36 
2/22 

 

Child 7-11 

0 
1 
1< 

7348 
926 
41 

5/39 
6/19 

1 

Child 12-18 

0 
1 
2 
2< 

2195 
1347 
326 
62 

7/56 
73 

7/14 
5/1 

Gadult 31-45 

0 
1 
2 

2213 
2415 

5 

8/56 
1/47 
1/0 

Adult 60 

0 
1 
2 
7 

5209 
265 
261 
1 

9/88 
6/4 
4/4 

0 

Dimen 

1 
2 
7 
5 
4 
6 

177 
571 
1296 
1929 
355 
202 

8/2 
1/9 
5/23 
3/50 
3/14 
7/5 

auto  

0 
1 
2 
2< 

1360 
2371 
216 
28 

2/73 
3/43 
6/5 
4/0 

 

 تحلیل نتایج مدل -5
آورده شده است. همه  7در سطح خانوار در جدول  لیو پواسون با هدف تحص یخط ونیسفر رگرس جادیدو مدل ا جینتا      

مدل  یبرا کای مربع تست ها،مدل یبرازش کل یدرصد معنادار هستند. برا 99 نانیدر سطح اطم یاز نظر آمار رهایمتغ

 برازش بهتر است(. یبه معن ترشی)مقدار ب فتگر مورد استفاده قرار ونیمدل رگرس یبرا Fپواسون و تست 
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 ای از شهروندان قزوین: نتایج مدل رگرسیون خطی و پواسون برای سفرهای تحصیلی نمونه3جدول

 متغیر
 پواسون رگرسیون خطی

 tی آماره ضریب مقدار tی آماره مقدار ضریب

Child 12-18 681/0 22/78 568/0 93/20 
Child 7-11 656/0 84/26 579/0 64/14 
Child 0-6 218/0- 75/9- 701/0- 62/3- 

Dimen 21/0 44/19 208/0 52/15 
Auto 099/0 97/4 121/0 75/4 

Gadult31-45 080/0 73/7 265/0 51/3 
Adult60 084/0- 91/7- 224/0- 38/5- 

Cons 728/0- 04/9- 538/1- 05/24- 
Estimator  OLS MLE 

2ρ  218/0 
R2    62/0 

LL(β)                   3534/4150- 
LR chi2(7)                                           94/2830  
Prob> chi2     0000/0  

F statistic                     31/1086 
N observation 5374 

 

تا  71د اعضای خانوار، اتومبیل، بزرگساالن مونث تعدااز جمله  ییرهایپژوهش شامل متغ نیبه دست آمده در ا هایمدل

سال در خانوار است. همه متغیرها در سطح  18تا  12سال و  11تا  3، سال 6های زیر سال، بچه 60سال، بزرگساالن باالی  54

 ،سال 54تا  71ی تعداد اعضای خانوار، اتومبیل، بزرگساالن مونث رهایمتغدار هستند. در هر دو مدل درصد معنی 99اطمینان 

سال  6های زیر سال و بچه 60سال در خانوار تأثیر مثبت و متغیرهای تعداد بزرگساالن باالی  18تا  12سال و  11تا  3هایبچه

 تأثیر منفی بر تعداد سفرهای تحصیلی دارند.

حصیلی به وسیله تغییر درصد تغییر در تعداد سفرهای ت 62است بدین معنی که  62/0 یباًتقرR2 در مدل رگرسیون، مقدار 

و سطح معناداری آن صفر  31/1086برابر با F یشود. در این مدل مقدار آمارهمتغیر موجود در مدل توضیح داده می 3در 

 تحصیلی مهم هستند.  دهد که متغیرهای توضیح مجموعاً در توضیح تعداد سفرهایاست. این آماره نشان می

ار و با عالمت منفی ظاهر شده که بیانگر تأثیر کاهشی سایر عوامل در تابع مطلوبیت ی ثابت در تابع مطلوبیت معنادجمله

 است.

سال در خانوار با ثابت نگه داشتن سایر متغیرها، متوسط  11تا  3سال و  18تا  12های با افزایش یک نفر به تعداد بچه

یابد. با توجه به اینکه افراد در این سن به ش میواحد افزای 656/0و  681/0ی تعداد سفرهای تحصیلی به ترتیب به اندازه

سال و بزرگساالن  6های زیر روند امری منطقی است. همینطور با ثبات سایر شرایط با افزایش یک نفر به تعداد بچهمدرسه می

یابد که قاعدتاً واحد کاهش می 084/0و  218/0ی تعداد سفرهای تحصیلی به ترتیب به اندازه متوسطسال در خانوار  60باالی 

دهد متوسط تعداد سفرهای تحصیلی به ازای هر ضریب متغیر تعداد اتومبیل نشان می با توجه به گروه سنی آنها منطقی است.

 های هربا توجه به اینکه تعداد اتومبیل یابد.واحد افزایش می 099/0حدود  در خانوار با ثبات سایر متغیرها اتومبیل اضافی

ی سطح درآمد آنهاست و سطح درآمد خانوار بر تعداد سفرهای تحصیلی آنها تأثیر مستقیم دارد این نتیجه خانوار نشان دهنده

سال در خانوار به اندازه یک نفر با ثبات سایر شرایط  54تا  71قابل توجیه است. با افزایش بعد خانوار و تعداد بزرگساالن مونث 
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یابد. از آنجایی که در خانوارهای دارای واحد افزایش می 08/0و  21/0ی ی به ترتیب به اندازهمتوسط تعداد سفرهای تحصیل

تر سفرهای تحصیلی سال بیش 18تا  3های سال نیز وجود دارند و بچه 18های زیر سال معموالً بچه 54تا  71بزرگسال مونث 

گرسیون معنادار و با عالمت منفی ظاهر شده که بیانگر تأثیر ی ثابت در مدل رکننداین نتیجه منطقی است. جملهرا ایجاد می

 کاهشی سایر عوامل در تعداد سفرهای تحصیلی است.

 هستند. تیاهم نیشتریب یداراسال 18تا  12های تعداد بچهریمتغ  Fمقداربر  ریمتغ ادیز ریبر اساس تأث مدل رگرسیوندر

دار است زیرا سطح معناداری است که به شدت معنی 94/2830یی یا نسبت راستنما LRی مقدار آماره در مدل پواسون،

تحصیلی مهم  دهد که متغیرهای توضیح مجموعاً در توضیح میانگین شرطی تعداد سفرهایآن صفر است. این آماره نشان می

 هستند.

ای که گونهاند بهتحصیلی سال در خانوار دارای تأثیر مثبت بر تعداد سفرهای 11تا  3و 18تا  12های متغیرهای تعداد بچه

ی یک نفر با ثابت نگه داشتن سایر متغیرها لگاریتم سال در خانوار به اندازه 11تا  3سال و  18تا  12های با افزایش تعداد بچه

یابد. همینطور با ثبات سایر واحد افزایش می 579/0و  568/0ی مقدار متوسط تعداد سفرهای تحصیلی به ترتیب به اندازه

تعداد  متوسطسال در خانوار لگاریتم مقدار  60سال و بزرگساالن باالی  6های زیر ایط با افزایش یک نفر به تعداد بچهشر

یابد که قاعدتاً با توجه به گروه سنی آنها منطقی واحد کاهش می 224/0و  701/0ی سفرهای تحصیلی به ترتیب به اندازه

دهد لگاریتم مقدار متوسط تعداد سفرهای تحصیلی به ازای هر اتومبیل اضافی در است. ضریب متغیر تعداد اتومبیل نشان می

سال  54تا  71یابد. متغیرهای بعد خانوار و تعداد بزرگساالن مونث واحد افزایش می 121/0خانوار با ثبات سایر متغیرها حدود 

لگاریتم مقدار متوسط تعداد  با ثبات سایر شرایط،با عالمت مثبت بیانگر آن است که افزایش این دو متغیر به اندازه یک نفر 

ی ثابت در مدل پواسون معنادار و با دهد. جملهواحد افزایش می 265/0و  208/0ی سفرهای تحصیلی را به ترتیب به اندازه

 عالمت منفی ظاهر شده که بیانگر تأثیر کاهشی سایر عوامل در تعداد سفرهای تحصیلی است.

 یداراسال 18تا  12های تعداد بچهر یمتغ نهیشیب ییبر تابع احتمال درست نما ریمتغ ادیز ریاس تأثبر اس مدل پواسون در

 هستند. تیاهم نیترشیب

سال در مدل رگرسیون نسبت به مدل پواسون  6تا  0و  11تا  3، 18تا  12های تعداد بچه ،بعد خانوار متغیرهایt ی آماره

و جمله ثابت در مدل پواسون نسبت به  سال 54تا  71سال، بزرگساالن مونث  60االی متغیرهای تعداد بزرگساالن بچنین هم

 متغیر تعداد اتومبیل نیز در هر دو مدل تقریباً برابر است. tی تر است. آمارهبیشمدل رگرسیون 

-ده استفاده میمشاه -برای بررسی میزان خوبی بازسازی مشاهدات در دو مدل رگرسیون خطی و پواسون از نمودار برآورد

شود. در این نمودار محور افقی و قائم به ترتیب نمایانگر میزان مشاهده و براورد تعداد سفرهای تحصیلی است. در صورتی که 

ی ضرایب دهنده نزدیکی نتایج مدل به واقعیت است. با محاسبهخط برازش داده شده در این نمودار نیمساز ربع اول باشد نشان

Rرهایرگرسیون و پارامت
2،  tو F به ترتیب نمودار براورد 2و  1 توان دقت مدل در بازسازی مشاهدات را براورد کرد. شکلمی- 

 دهد.مشاهده مدل رگرسیون خطی و پواسون را نشان می

 

 
 خطی ونیمدل رگرس همشاهد -نمودار براورد: 1شكل
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 پواسونمدل  همشاهد -: نمودار براورد2شكل

 

  کند.مشاهده را برای دو مدل رگرسیون خطی و پواسون ارائه می -گرسیون خطی براوردنتایج تحلیل ر 5جدول 

 

 مشاهده در دو مدل رگرسیون خطی و پواسون -نتایج تحلیل رگرسیون خطی براورد :4جدول 

 مدل
شیب خط 

 (a)برازش 
t(a) 

 عرض از مبدأ

(b) 
t(b) 

ضریب خوبی 

 (R2)برازش 
F 

 64/3616 613/0 76/79 572/0 23/83 613/0 رگرسیون خطی

 45/5774 538/0 55/72 546/0 85/64 496/0 پواسون

 
ترین تعداد درصد بیش 15است که با طور تقریبی 572/0در مدل رگرسیون خطی مقدار عرض از مبدأ خط برازش 

و از نظر  613/0درصد معنادار است. مقدار شیب خط برازش  99 در سطح اطمینانسفرهای مشاهده شده است و از نظر آماری 

Rدرصد معنادار است. مقدار  99آماری با ضریب اطمینان 
است. در مدل پواسون مقدار  F ،64/3616ی و مقدار آماره 613/0، 2

درصد از مدل رگرسیون کمتر است.  4/7تر و شیب خط برازش حدود درصد از مدل رگرسیون بیش 4/4عرض از مبدأ حدود  

دهد استفاده کاهش یافته است. این نتایج نشان می 45/5774به  64/3616از  Fی و مقدار آماره 538/0به  613/0از R2 مقدار 

 از مدل پواسون به جای رگرسیون خطی نتوانسته مشاهدات را بهتر بازسازی کند.

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه -6

هرچند این روش ماهیت صحیح و غیر  شودرگرسیون خطی تخمین زده می های ایجاد سفر عمدتاً با استفاده از مدلمدل

پواسون استفاده  های مدل رگرسیون خطی از مدلدر این پژوهش به منظور رفع محدودیت دهد.منفی سفرها را تشخیص نمی

های شمارشی است و هدف آن مقایسه دو مدل ایجاد سفر رگرسیون خطی و پواسون با هدف گردد که یک مدل با دادهمی

ای از خانوارهای ساکن  اجتماعی حاصل از پرسشگری نمونه -های اقتصادی داده در این پژوهش وار است.تحصیل در سطح خان

 خانوار است.  5374شهر قزوین، مورد مطالعه قرار گرفته است. نمونه مذکور شامل 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: ترین نتایج مدل میاز مهم

اتومبیل، وجود  تیمالکتعداد اعضای خانوار، از جمله  ییرهایل متغپژوهش شام نیبه دست آمده در ا هایمدل .1

سال در  18تا  12سال و  11تا  3، سال 6های زیر سال، بچه 60سال، بزرگساالن باالی  54تا  71بزرگساالن مونث 

 دار هستند.درصد معنی 99سطح اطمینان  درخانوار است. همه این متغیرها 
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تا  3 هایبچه ،سال 54تا  71د اعضای خانوار، مالکیتاتومبیل، وجود بزرگساالن مونث ی تعدارهایمتغدر هر دو مدل  .2

سال تأثیر  6های زیر سال و بچه 60سال در خانوار تأثیر مثبت و متغیرهای تعداد بزرگساالن باالی  18تا  12و  11

 منفی بر تعداد سفرهای تحصیلی دارند.

Rمقدار  در مدل رگرسیون، .7
درصد تغییرات تعداد سفرهای تحصیلی به  62است بدین معنی که  62/0 باتقریباً برابر  2

سطح و  31/1086برابر با  F یشود. در این مدل مقدار آمارهمتغیر موجود در مدل توضیح داده می 3وسیله تغییرات 

ضیح تعداد دهد که متغیرهای توضیحی مجموعاً در توصفر است. این آماره نشان می برابرتقریباً آن  معناداری

 هستند. تحصیلی معنادار سفرهای

صفر تقریباً است که در سطح معناداری  94/2830 برابر نمایی یا نسبت راست LRی در مدل پواسون، مقدار آماره .5

 دهد که متغیرهای توضیحی مجموعاً در توضیح میانگین شرطی تعداد سفرهایاین آماره نشان میدار است. معنی

 هستند. تحصیلی معنادار

بر تابع احتمال  ریمتغ ادیز ریبر اساس تأث مدل پواسوندرو  F مقداربر  ریمتغ ادیز ریبر اساس تأث مدل رگرسیون در .4

 هستند. تیاهم نیترشیب یداراسال  18 تا 12های تعداد بچهریمتغ نهیشیب نمایی راست

ل در خانوار با ثابت نگه داشتن سا 11تا  3سال و  18تا  12های در مدل رگرسیون با افزایش یک نفر به تعداد بچه .6

یابد، با توجه واحد افزایش می 656/0و  681/0ی سایر متغیرها، متوسط تعداد سفرهای تحصیلی به ترتیب به اندازه

 روند امری منطقی است.ها در این گروه سنی به مدرسه میبه اینکه بچه

ی یک نفر با ثابت نگه داشتن سال در خانوار به اندازه 11تا  3و  18تا  12های در مدل پواسون با افزایش تعداد بچه .3

واحد افزایش  579/0و  568/0ی سایر متغیرها، لگاریتم مقدار متوسط تعداد سفرهای تحصیلی به ترتیب به اندازه

 یابد.می

به مدل سال در مدل رگرسیون نسبت  6تا  0و  11تا  3، 18تا  12های متغیرهای بعد خانوار، تعداد بچه tی آماره .8

سال و جمله ثابت در مدل  54تا  71سال، بزرگساالن مونث  60چنین متغیرهای تعداد بزرگساالن باالی پواسون هم

 متغیر تعداد اتومبیل نیز در هر دو مدل تقریباً برابر است. tی تر است. آمارهپواسون نسبت به مدل رگرسیون بیش

ترین تعداد درصد بیش 15است که با طور تقریبی 572/0زش در مدل رگرسیون خطی مقدار عرض از مبدأ خط برا .9

درصد معنادار است. مقدار شیب خط برازش  99 در سطح اطمینانسفرهای مشاهده شده است و از نظر آماری 

Rدرصد معنادار است. مقدار  99 در سطح اطمینانو از نظر آماری  613/0
 F ،64/3616ی و مقدار آماره 613/0، 2

تر و شیب خط برازش حدود درصد از مدل رگرسیون بیش 4/4پواسون مقدار عرض از مبدأ حدود  است. در مدل 

 45/5774به  64/3616 ازF یآمارهو مقدار  538/0به  613/0 از R2 درصد از مدل رگرسیون کمتر است. مقدار  4/7

ن خطی نتوانسته مشاهدات را دهد استفاده از مدل پواسون به جای رگرسیوکاهش یافته است. این نتایج نشان می

 بهتر بازسازی کند.

 گردد از معیارهای دیگری به منظور مقایسه دو مدل رگرسیون و پواسون استفاده گردد. پیشنهاد می

تعداد سفرها که مقداری گسسته و نامنفی است به  هایی )از جمله در نظر گرفتناز آنجا که مدل رگرسیون محدودیت

های رگرسیون سانسور شده گردد از مدل( دارد، پیشنهاد میی رفتاری مسافری نظریهو عدم ارائه عنوان یک متغیر پیوسته

های دوتایی منفی به منظور جلوگیری از ایجاد مقادیر مانند توبیت به منظور جلوگیری از ایجاد مقادیر منفی در نرخ سفر، مدل

همه  ای به منظور غلبه برسته مانند لوجیت و پروبیت رتبههای انتخاب گسپیوسته و مقادیر منفی در نرخ سفر و مدل

 های ذکر شده استفاده گردد.محدودیت
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