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  )رشت مطالعه موردي فرودگاه( GISمدلسازي دسترسی زمینی فرودگاه با استفاده از 

  

  2 امید تی تی دژ ،1سید حجت طباطبایی

 کارشناس ارشد برنامه ریزي حمل و نقل دانشگاه شمال -1

 عضو هیات علمی دانشگاه شمال   -2

  

   :کیدهچ

یکی از مسائل مهم در ساختار شبکه حمل و نقل هوایی است که عدم توجه به حمل و نقل به فرودگاه ها  دسترسی

معیـار  دسترسـی فرودگـاه بـه یـک      براي سـنجش  .آن می تواند باعث تحمیل هزینه هاي گزاف به این صنعت شود

سفر تکیـه دارنـد و کمتـر بـه     وي ایجاد شاخص هاي مسافت و زمان بر ر معیار هاي معمول غالبا .نیاز است مناسب

هدف این تحقیق ایجاد . توجه دارنددسترسی و تفاوت هاي فردي آن ها و ویژگی هاي منطقه اي مسافران از  ادراك

جنسـیت، دسترسـی بـه    سـن،  ماننـد  (پارامترهاي فردي دو دسته هر  ل سنجش دسترسی با در نظر گرفتنیک مد

) ...بودن حمل و نقـل عمـومی و    مانند ایمنی دسترسی، فراهم(و ویژگی هاي منطقه اي ...)  حمل و نقل و دهاي م

 .ستا

، سایت هاي اینترنتی و داده مانند ادارات مربوطه(نابع کمکی م ر پرسی وداده هاي مورد نیاز از طریق پرسشنامه نظ

 به منظور ایجـاد . جمع آوري و یکپارچه شدند GISو با کمک گرفتن از روش هاي ) هاي سرشماري نفوس و مسکن

سطحی بـا اثـر ثابـت بـه کـار       طی چندارتباط بین ادراك کاربران و پارامترهاي موثر بر دسترسی مدل رگرسیون خ

 راك مسافرانمان سفر با اتومبیل و ایمنی دسترسی بیشترین تاثیر را بر ادنتایج نشان داد که مسافت و ز .گرفته شد

و این امتیاز به عنوان معیـار سـنجش دسترسـی     شده کالیبرهطقه منجمعیت  سبح در نهایت نتایج بر. می گذارند

  .فرودگاه معرفی شد
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  مقدمه -1

محققان در زمینه حمل و  .مفهوم دسترسی را می توان به طرق مختلف در شاخه هاي متفاوت آکادمیک تعریف کرد

یک مکـان بـا مکـان دیگـر یـاد مـی        2همجواري "تکیه دارند، و از آن به عنوان 1 مکانینقل زمینی بیشتر بر ارتباط 

دستیابی به محل فعالیت هـایی چـون کـار، خریـد،     دسترسی به سهولت نسبی ).  Kwan & Weber 2003( "کنند

 ).Luo & Vang 2003(از یک مکان مفروض اشاره دارد ... درمان و 

در اغلب رشته ها به جاي یکدیگر استفاده مـی شـوند امـا یکـی نیسـتند       4و در دسترس بودن 3دو مفهوم دسترسی

)Humpherys & Smith 2009 .(راي رسیدن به خدمات مورد نظر در زمـان و  در دسترس بودن به توانایی کاربران ب

مکان مناسب بدون در نظـر گـرفتن محـل جغرافیـایی، وضـعیت اجتمـاعی اقتصـادي، یـا شـرایط اجتمـاعی اسـت            

)Humpherys & Smith 2009.(  

، تطـابق  6، موجودیـت 5دسترسـی : مفهوم در دسترس بودن در یک نگاه کلی تر شامل پنج مفهوم مرتبط باهم اسـت 

 ). Penchansky & Thomas( 9و مقبولیت 8انایی، تو7پذیري

هستند و بازتابنده ویژگی هاي مالی و و فرهنگی ارائه خدمات است امـا   آخر از موارد بیان شده غیر مکانی سه مورد

دسترسی می تواند به عنوان ظرفیـت یـک محـل    .  هستند و مرتبط با موضوع این مقاله هستند مکانی دو مورد اول

براي دستیابی از محل هاي دیگر به آن یا فراهم بودن امکان رسیدن از مکان هاي دیگر به آن کـه بـا هزینـه هـاي     

: جه تعامل چهار جـزء اسـت  یدسترسی نت). Paul koster et al 2010( همراه با این جابجایی مرتبط است تعبیر کرد

در مقابل مفهوم موجودیـت بـه   ). Geurs &Van Eck 2001(، جز حمل و نقلی، جزء زمانی و جزء فردي جزء مکانی

بـا وجـود تشـابه و ارتبـاط ایـن دو      . سهولت فائق آمدن به اصکاك مسافت بین مرکز خدمات و کاربر اشاره می کند

واژه اي که در جغرافیا و علوم اجتماعی بـراي آن  . لی مستقل از یکدیگرندمفهوم در نگاه اول این دو بعد در حالت ک

رد بررسی قرار .است تعداد زیادي از عناصر مرتبط با دسترسی در دهه هاي اخیر مو مکانیبه کار می رود دسترسی 

ول فاصـله از  بـه طـور معمـ   . . فرودگاه است یچاد مدلی براي سنجش دسترسی مکانیاین مقاله به دنبال ا. . گرفتند

همچنین زمان سفر و هزینه هاي دسترسـی  . مبداء به عنوان یک پارامتر اصلی براي سنجش در نظر گرفته می شود

اما به منظور انجام یک سنجش دقیق و . به فرودگاه را می توان از پارامتر هاي مهم موثر در دیدگاه مسافران دانست

. . بی کلی با در نظر گرفتن طیف گسترده اي از فاکتورهاي موثر داریمکاربردي از دسترسی فرودگاه نیاز به یک ارزیا

                                                           
1
- Spatial relationship 

2
- Proximity 

3
- Accessibility 

4
- Access 

5
- Accessibility 
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 - Avalibility 
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-Accomodation 
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- Affordability 

9
- Acceptability 
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با توجه به اینکه دسترسی یک مفهوم ذهنی است که افراد با دیدگاه هاي مختلف مـی تواننـد درك متفـاوتی از آن    

اوت هـاي  این تفاوت در ادرك افراد را می توان به عوامل مختلفی از جمله تف. براي یک مقصد همسان داشته باشند

یک معیار سنجش مناسب معیاري است که . فردي و اجتماعی افراد و ویژگی هاي متفاوت منطقه اي آنها نسبت داد

هـدف  . . با لحاظ کردن همه عوامل موثر بر ادراك افراد ارزیابی دقیق و نزدیک به واقعیت از دسترسی داشـته باشـد  

گاه افراد و در نهایت معرفی یک معیار مناسـب بـراي سـنجش    تحقیق شناسایی پارامترهاي مهم و تاثیر آنها در دید

  .دسترسی با تکیه بر ذهنیت و دیدگاه مسافران است

  

  اهداف تحقیق -2

این تحقیق به دنبال پیدا کردن مهمترین پارامترهاي موثر بر دسترسی فرودگاه ها بـا تکیـه بـر دیـدگاه کـاربران و      

جش کیفی و کمی  دسترسی به فرودگـاه بـا اسـتفاده از روش هـاي     تعریف یک مدل استاندارد و کاربردي براي سن

و همچنین بـه   این پارامتر هابا توجه به تعدد . است) GIS(آماري و با کمک گرفتن از سیستم داده هاي جغرافیایی 

این تحقیق به دنبال مدل . دلیل عدم تجانس این عوامل  مقایسه  دسترسی فرودگاه ها در یک منطقه مشکل است 

اهداف ایـن تحقیـق را مـی تـوان در     . کردن این پارامترها و تعریف یک شاخص براي سنجش میزان دسترسی است

  موارد زیر بیان کرد

 بررسی مشکالت دسترسی زمینی و حمل و نقل به فرودگاه - 1

 روش هاي آماري در سنجش و دسترسی حمل و نقل به فرودگاه ها بررسی امکان به کارگیري - 2

 فاکتورهاي موثر بر دسترسی فرودگاه ها مشخص کردن مهمترین - 3

 ایجاد یک مدل کاربردي دسترسی براي فرودگاه ها با استفاده از روش هاي آماري - 4

 ارائه پیشنهاد براي بررسی دسترسی به فرودگاه ها براي مکانیابی فرودگاه هاي جدید - 5

 

  سوابق تحقیق -3

با توجه به اینکه فرودگاه ها یکی از . ه ها وجود داردتمایل رو به رشدي در مسایل مرتبط با دسترسی زمینی فرودگا

مهمترین تولید کنندگان سفر در منطقه خود هستند فهمیدن اینکه مسافران چگونه سفر خود را از فرودگاه یا به آن 

انجام می دهند و مودهاي جایگزین براي دسترسی به فرودگاه و تاثیر ویژگی هاي زمینی حمل و نقل براي انتخـاب  

  .ودگاه در جاهاییکه چند فرودگاه در منطقه وجود دارد اهمیت داردفر

انجام شد تقریبا از اولین کوشش ها براي توسعه یک مدل آماري در زمینه   Ellis et al (1974)مطالعاتی که توسط 

این تحقیق و تالش هاي مشابه پیشین از زمان سـفر بـه عنـوان معیـار     . دسترسی زمینی مسافران هوایی بوده است

ي سنجش دسترسی زمینی فرودگاه استفاده می کردنـد در حالیکـه در مـدل هـاي بعـد از آن پارامترهـاي اضـافه ا       
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را در دو بخش  معیار سنجش دسترسی مکانی  Joseph and Phillips (1984) . شناخته شد که نیاز بود لحاظ شوند

( موجودیت منطقه اي به صورت نسبت جمعیت ). مجاورت( Proximity ) موجود بودن( Availablity  : بیان کردند

  .سیار ساده و آسان اعمال می شود بیان می شودبه ارا ئه دهندگان خدمات در یک منطقه که ب) تقاضا / کاربران

Harvey (1986)   نشان داد که دسترسی یک فرودگاه از اولویت هاي مهم براي انتخاب یک فرودگاه توسط مسافران

بنابر این افزایش دسترسی یک فرودگاه می تواند یکی از اقدامات استراتژیک براي گسـترش بـازار یـک    . هوایی است

مطالعات او همچنین نشان داد که مسافران هوایی اغلب یک فرودگاه را بر اساس نزدیکـی بـر حسـب    . فرودگاه باشد

بیان کردند که هر معیار سنجش دسترسی نیاز دارد بـا    Geertman and Van-Eck (1995) .زمان انتخاب می کنند

این دو جزء با استفاده از معیارهـاي مقایسـه اي و مرکـب    . فاصله بین مبداء مقصد و مطلوبیت مقصدها ترکیب شود

  .اولی فاصله بین مبداء و مقصد را لحاظ می کرد و دومی مزایاي مقصدهاي گوناگون را در نظر می گرفت. یکی شدند

Miller (1999)   به عنوان یک رویکرد جغرافیایی زمان را یک معیار حساس تر براي مطا لعات دسترسی متفاوت به

ویژه هنگامی که تحقیق شامل تعدادي محدودیت ها و شرایط از جمله زمینه جمعیت شناختی، اجتماعی، اقتصادي 

می تواند هزینه هاي دسترسی را بـه  یک رویکرد کلی را که  Kouwen hoven (2008). و فرهنگی است معرفی کرد

در این نمونه تمام هزینه هاي مالی دسترسی بـه  . صورت کلی به عنوان یک شاخص دسترسی بیان کند معرفی کرد

 )WPT(که در ضریب تمایـل پرداخـت هزینـه    فرودگاه محاسبه شده و و با هزینه هاي غیر مالی مانند هزینه زمان 

  .ضرب می شوند جمع می شود

Lester A.hole et al (2010)  مطالعاتی را به منظور بررسی عناصر موثر بر دسترسی زمینی فرودگاه ها و ایجاد یک

روش تحقیق براي شناسایی و برآورد عملکرد دسترسی زمینی و ارائه پیشنهاد براي توسعه فرودگـاه هـا بـر اسـاس     

بـر  . ي در فرودگاه هاي آمریکـا اسـتفاده کردنـد   آنها از یک پرسشنامه نظر پرسی سراسر. ادراك کاربران انجام دادند

اساس این اطالعات پارامترهاي مرتبط با دسترسی زمینی فرودگاه ها شناسایی شـدند و یـک روش تحقیـق بـرآورد     

نتایج مطالعات آنهـا  . ، انعطاف پذیري و راحتی ایجاد شدعملکرد معیارهاي مرتبط با هزینه، زمان دسترسی بر اساس

 نیاز به تعریف یک معیار سنجش عملکرد دسترسـی زمینـی فرودگـاه وجـود دارد ثانیـا دسترسـی       نشان داد که اوال

سـوم اینکـه روش   . زمینی به فرودگاه مهمترین مالحظه براي فرودگاه ها در ابعاد کوچـک، متوسـط و بـزرگ اسـت    

  تحقیق به وجود آمده براي دیدن نیازهاي یک فرودگاه خاص مناسب است

انجام شد هزینه هایی که تغییرات زمان دسترسـی بـه مسـافران     Poel koster et al (2010) طدر مطالعاتی که توس

فرودگاه تعیین و بر اساس هدف سفر، نـوع  در این تحقیق ابتدا زمان سفر ایده آل براي . تحمیل می کند تحلیل شد

براي کاهش زمـان   )WPT( ، خصوصیات پرواز و تجارب سفر تحلیل شد شاخص تمایل براي پرداخت هزینهفرودگاه

  .سپس یک مدل  محاسبه هزینه هاي زمان سفر متغیر براي مسافران ایجاد کردند. ، معرفی کردندسفر
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در برابـر دسترسـی    1دسترسی بـالقوه Khan (1992 ( .دسترسی به یک مقصد می تواند از دو جنبه طبقه بندي شود

دسترسی : دي کردکه آن را می توان به چهار دسته طبقه بن رسی مکانی در مقابل دسترسی غیرمکانیو دست 2واقعی

درحالیکـه  . واقعـی  ، دسترسـی غیرمکـانی  مکانی واقعی دسترسی مکانی بالقوه، دسترسی غیرمکانی بالقوه، دسترسی

دسترسی واقعی بر روي استفاده واقعی از هدف تمرکز دارد دسترسی بالقوه امکان دسترسی به آن را نشان می دهد 

  .(Joseph and Phillips, 1984; Khan, 1992)اما باز هم استفاده معمول از تسهیالت ارائه شده را تضمین نمی کند 

  

  روش تحقیق -4

پیشینه تحقیق نشان داده شد که موضوع دسترسی یک قسمت مهم از تحقیقاتی اسـت کـه مـورد توجـه      بخشدر 

همچنین طیف گسترده اي از پارامترهـا وجـود دارد کـه بایـد موقـع بررسـی       . بسیاري از محققان قرار  گرفته است

مهـم مـوثر بـر ادراك     هدف اصلی این تحقیق بررسی میـزان تـاثیر پارامترهـاي   . دسترسی حمل و نقل  لحاظ شود

براي این امر به کار بردن یک معیـار مناسـب سـنجش دسترسـی و روش     . کاربران جهت دسترسی به فرودگاه است

در این تحقیق پارامترهاي موثر بر ادراك افراد به دو سطح مشخصـات  . هاي مناسب براي مدلسازي بسیار مهم است

از بررسـی سـوابق تحقیقـات گذشـته     . قه اي تقسـیم شـدند  اقتصادي مسافران و ویژگی هاي منط -فردي اجتماعی

  Omid titidezh (2012). افراد از دسترسی تاثیرگذار هستندمشخص شد که هر دو دسته از این پارامترها بر ادراك 

اقتصـادي افـراد و    -اجتمـاعی به منظور شناسایی پارامترهاي مهم موثر بر ادراك کاربران را به دو دسته مشخصـات  

هـر دو دسـته از    نظر پرسی از کـاربران نشـان داد کـه   هاي منطقه اي تقسیم کرد و با استفاده از پرسشنامه ویژگی 

در این تحقیق با تکیه بر نتایج این پرسشنامه هر دو دسـته  . پارامترها بر ادراك کاربرا ن از دسترسی اثرگذار هستند

پارامترهـاي   -1: این مدل در نظر گرفته شده استدر دو نوع پارامتر بنابراین  .ارامترها در مدلسازي لحاظ شدنداز پ

مانند ایمنی و فراهم بودن (پارامترهاي سطح منطقه اي  -2) مانند سن، جنس، درآمد(اقتصادي اشخاص -اجتماعی

  آشکار است که ادراك کاربران از سطح دسترسـی مـی توانـد بـه وسـیله دو سـطح متمـایز از        ). حمل و نقل عمومی

  .سطح افراد و سطح منطقه اي. ده ها مدل شوددا

  

  

  

  

  

 

                                                           
1
- Potential 

2
- Realized 
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                             ........     ....                             .....   .....    .........         ........  
   

  یسطحچند  مدل) دوم سطح(يا منطقه و) اول سطح(يفرد سطوح: 1 شکل

  

مـدل  . سـطحی اسـتفاده شـد    سی فرودگاه از مدل رگرسـیون خطـی چنـد   به منظور بررسی تاثیر پارامترها بر دستر

رگرسیون خطی چند سطحی یک مدل آماري است که می تواند براي تعیین وابستگی امتیاز هـاي دسترسـی درون   

مـدل رگرسـیون در   . منطقه و آزمودن میزان تاثیر متغیرهاي بین منطقه اي در ادراك افراد از دسترسی به کار رود

  .معادله مقابل نشان داده شده است

Yij = β0j+ β1jXij+eij                                                                                                         )1(  

  

باقیمانـده   eیر مستقل سـطح فـردي و   غمت Xو  jدر ناحیه  iمتغیر وابسته معرف امتیاز سطح دسترسی فرد  Yijکه 

  N(0,σe) سطح فردي است که در تمام مشاهدات مستقل است و یک توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس ثابت

e~ است.  

  

βo j= γ 00+ γ 01Z+U0 j                         U0 ~ N(0,σu0
2)                                                                                       )٢(  

 
β1j= γ 10+ γ 11 Z+U1j                                              U1 ~ N(0,σu1

2)                                                                                                                         )٣(   

 

ماننـد  . بر امتیاز دسترسی است  Jتاثیر ناحیه  U0jدر ناحیه ) به ازاي هر فرد(میانگین امتیاز کلی دسترسی  00که 

σu0تاثیر یک ویژگی منطقه که یک توزیع نرمـال بـا میـانگین صـفر و واریـانس      
ضـریب   γ01 .را دنبـال مـی کنـد    2

یک متغیر سطح منطقه اي است که فرض بر این است که یک توزیع نرمال با  Zمتغیرهاي سطح منطقه اي است و 

σu1میانگین صفر و واریانس 
با قرار . را نشان می دهد  U10و   U01 کوواریانس بین  U10 = U01را دنبال می کند و  2

  .مدل زیر به دست می آید 3-1در معادله  3-3و  3-2دادن معادالت 

  

Yij = γ00 + γ01 Z + γ10 X + γ11 XZ + U0j + U1j X+ eij                                                                   )٤(  
  

)سطح فردي( 1سطح   

LSOAj ............ LSOA1 LSOA2  سطح منطقه اي(2سطح(  

j  فرد فرد
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  .است 1ضریب جمله متقابل  γ 11کھ 

جمعیت نـواحی کـالیبره    سطحی امتیازهاي به دست آمده براي نواحی مختلف بر حسب با استفاده از این مدل چند

  .فرودگاه به دست آمدز دسترسی اشده و امتی

Aij = 
∑ Ŷ ���

���

�
                                                                                            )٥(  

  

تخمـین امتیـاز     Ŷij اسـت کـه و   LLSOAj بـراي   K فرودگـاه   LLSOA متوسط امتیـاز دسترسـی سـطح     Ajk که

تعـداد پاسـخ    n بدست آید و 3-5باید از مدل دسترسی نشان داده شده از معادله که   LLSOAjاز   i دسترسی فرد

  .است LLSOAjدهندگان در 

  

  جمع آوري داده ها - 5

همانطور در فصل هاي گذشته توضیح داده شد داده هاي مورد استفاده در این مدلسازي شامل دو دسـته داده مـی   

سـطحی   چنـد ي براي استفاده در مـدل رگرسـیون   منطقه ا باشد که در دو سطح ویژگی هاي فردي و ویژگی هاي

داده هاي سطح فردي شامل سن، جنس، مالکیت خـودرو، میـزان تحصـیالت، درآمـد ماهیانـه،      . دسته بندي شدند

بـه منظـور جمـع آوري اطالعـات شخصـی مسـافران       . د دسترسی بودنـد زمان سفر، فاصله از فرودگاه و م معلولیت،

داده هـاي سـطح اول مسـتقیما از طریـق     . فران فرودگاه سردارجنگل رشت توزیع گردیدپرسشنامه اي در میان مسا

 مسافت سفر و زمان سفر افراد نیز به صورت غیر مستقیم بـا تعیـین محـل مختصـات    . پرسشنامه جمع اوري شدند

GPS    مبدا پاسخ دهندگان و تعیین فاصله با کمک گرفتن از نرم افزارGIS داده هاي سطح منطقه . به دست آمدند

اي شامل ایمنی دسترسی و  وضعیت دسترسی بـه حمـل و نقـل عمـومی بـا کمـک گـرفتن از داده هـاي کمکـی،          

  ایجاد شدند GISبازدیدهاي میدانی و با کمک گرفتن از نرم افزار 

اتوبوس در یک الیه شیپ  به منظور جمع آوري داده هاي فراهم بودن حمل و نقل عمومی محل مبداء ایستگاه هاي

متري محـل مبـدأ    400وارد شد و وضعیت دسترسی افراد به ایستگاه هاي اتوبوس در شعاع  GISفایل در نرم افزار 

  پیرامون ایستگاه ها و همپوشانی آن حریمن کار از طریق ایجاد یک الیه ای. تحلیل شد

ایمنی دسترسی نیز وضعیت آمار تصادفات در نقـاط  براي بررسی وضعیت . الیه مختصات مبداء مسافران انجام شدبا 

در  .حادثه خیز در مسیرهاي دسترسی به فرودگاه بررسی شد و یک شاخص ایمنی براي هـر مسـیر تعریـف گردیـد    

  .نهایت کلیه داده ها به منظور استفاده در مدل آماري یکپارچه و جمع آوري شدند

  

   

                                                           
1
- Cross-Level 
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  مدلسازي -6

سطحی براي آزمودن ادراك کاربران از دسترسی به فرودگاه بر  شد مدل چند ه در بخش متدولوژي بیانهمانطور ک

مقیاس عددي ادراك مسافران از مفهوم دسترسی فرودگاه در یک . گردید اساس سري داده هاي یکپارچه شده ایجاد

ار گرفته سطحی به ک به عنوان متغیر وابسته مدل چند)  لبراي دسترسی ایده آ(تا صد )  براي عدم دسترسی(صفر 

سـطحی در ایـن تحقیـق دو     ل چنـد با توجه به اینکه افراد در مناطق به صورت خوشه اي پراکنده هستند مد. . شد

  . یر ها را شامل می شودسطح متمایز از متغ

 
  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

  سطحی متغیر هاي مدل چند: 2 شکل

 

 .دادنـد  تشـکیل  را دوم سـطح  واحـدهاي  هـا  منطقـه  و اول سـطح  واحـدهاي  مسـافران  سطحی در این مدل چند

د ، معلولیـت و مـ  فاصله، زمان، جنسیت، تحصیالت، سن، میـزان درآمـد، مالکیـت اتومبیـل    : شامل متغیرهاي فردي

دسترسی به فرودگاه و متغیرهاي فردي، متغیرهاي منطقه اي شامل وضعیت دسترسی به حمـل و نقـل عمـومی و    

  . در ابتدا تمام متغیرهاي سطح اول در مدل رگرسیون قرار گرفتند. ایمنی مسیر دسترسی هستند

 توان نمی و )به دلیل کوچک بودن تولرانس( دارندد برخور خطی هم از مسافت و زمان متغیر دو نتایج نشان داد که

در این تحقیق از  .شدند  مدل وارد جداگانه فاصله و زمان متغیر دوبنابراین  کرد مدل وارد همزمان را متغیر دو این

اثـر تغییـرات متغیـر مـورد نظـر      ) Fix(در حالت شیب ثابت  . مدل رگرسیون با عرض از مبداء تصادفی استفاده شد

ماننـد  (هر یک از متغیرهـاي سـطوح مـدل    . ثابت فرض شده و تاثیر سایر متغیرها در مدل بررسی می شود) شیب(

دو . در طول نواحی تغییر می کند آزموده شدند) شیب(تغیرها به منظور مشخص شدن اینکه آیا تاثیر م) سطح افراد

Age Gender Income Mode Travel 

distance 

Travel 

timer 

Education Disability 

Safety 

Level 1 - Individual variables 

Availability of public 

transport 

Level 2 - Area variables 
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نتایج مدل  ).M2(مسافت به عنوان متغیر ثابت  -2)  M1(زمان به عنوان متغیر ثابت  -1: مدل رگرسیون ایجاد شد

  .یک سطحی و دو سطحی در جدول هاي زیر با هم مقایسه شده است

که دو متغیر زمان و مسافت از سطح اول و متغیر ایمنی دسترسـی از  نتایج به دست آمده از مدلسازي نشان داد که 

 = sig( متغیر زمان در حالت شیب ثابت رابطه منفی معنا دار . سطح دوم بر ادراك افراد از دسترسی اثرگذار هستند

را  sig = 0.022رهاي سطح دوم رابطه معنـاداري  یو با افزودن متغبا متغیر فاصله دارد ) β10 = -3.982469و  0.000

واریـانس   همچنـین  .تیاز دسترسی به فرودگاه استتفاوت معنادار بین نواحی براي امنشان می دهد که مبین وجود 

در با تاثیر دادن متغیرهاي سطح دوم افزایش یافت که نشان دهنده اثر تعدیل کننده این درون گروهی متغیر زمان 

 معنـادار  رابطـه  نیز مشابه زمـان  مسافت متغیر .هاي سطح اول استمتغیر بر روي میزان اثر گذاري متغیرها بر روي

 و)  β10 = -0.187464و  sig = 0.000(   مسافت متغیر براي معناداري سطح مقادیر که ددار وابسته متغیر با منفی

با افزودن متغیرهـاي سـطح   .. ي وجود نداردمعنادار رابطه جسمی توانایی متغیر جز به اول سطح يمتغیرها سایربا 

رودگاه وجـود  نشان می دهد تفاوت معنادار بین نواحی براي امتیاز دسترسی به ف Sig = 0.045دوم رابطه معناداري 

افزایش یافت  )sig = 0.026( یک سطحی نسبت به حالت واریانس درون گروهی براي متغیر مسافت همچنین. دارد

  .تعدیل کننده متغیرهاي سطح دوم بر روي میزان اثر گذاري متغیرهاي سطح اول استنشان دهنده اثر که 

. با در نظرگرفتن پارامترهاي موثر استفاده شد M1به منظور ایجاد یک مدل پیش بینی دسترسی براي فرودگاه مدل 

 مختلف بر اساس فاصله متوسط از مرکز هر ناحیه تا فرودگاه سردارجنگل به دست آمـد  نواحیامتیازهاي دسترسی 

  .که نتایج آن در جدول زیر نشان داده شده است

 
  امتیاز دسترسی مناطق مختلف تحت پوشش فرودگاه سردارجنگل رشت: 1جدول

Population Score Zone No Population Score Zone  No 

79874 59.4  Astara  9 133134 81.57  Anzali  1 

64574 74.36  Rezvanshahr  10 857606 88.91  Rasht  2 

104102 66.38  Roudbar  11 97400 79.66  Fouman  3 

108092 82.3  Astaneh  12 130802 78.86  Somehsara  4 

46398 65.8  Amlash  13 162898 81.95  Lahijan  5 

47788 68.1  Siahkal  14 133956 67.76  Langaroud  6 

48091 72.17  Masal  15 146057 66.38  Roudsar  7 

63604 80.12  Shaft  16 180485 67.57  Talesh  8 
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 توزیع امتیاز دسترسی در مناطق مختلف:  1 شکل

  

این امتیازهاي به دست آمده براي نواحی مختلف بر حسب جمعیت نواحی کالیبره شده و جمع شدند عدد به دست 

  .است 12/77امتیاز کلی دسترسی به فرودگاه رشت آمده بیان کننده 

  

  بحث و نتیجه گیري -7

این تحقیق یافتن ارتباط بین ادراك کاربران فرودگاه از مفهوم دسترسی به فرودگاه بـا مهمتـرین پارامترهـاي    هدف 

مدل رگرسـیون  مه و ایجاد یک این کار از طریق تحلیل داده هاي به دست آمده از طریق پرسشنا. موثر بر  آن است

کـه  داد نشـان  نتـایج  . نتایج آن انجام شد در دو سطح از پارامتر هاي موثر بر ادراك مسافران و تحلیل چند سطحی

مسافت طی شده براي دسترسی به فرودگاه و زمان سفر همانطور که انتظار می رفت مهمترین پارامترهاي موثر بـر  

ارامترها  ایمنی سفر نیز از پارامترهاي مهم موثر بر ادراك افراد از  همچنین عالوه بر این پ.. دسترسی فرودگاه هستند

با توجه به تعریف این پارامتر در مدل که بر اساس میزان مخاطره آمیز بودن مسیر ها تعریـف شـده   . دسترسی است

 بود می توان نتیجه گرفت که کاهش سطح خطر براي دسترسی و افزایش ایمنـی دسترسـی باعـث افـزایش میـزان     

همچنین نشان داده شد که این متغیر اثر تعدیل کننده بر روي . رضایتمندي مسافران از دسترسی فرودگاه می شود

  .میزان تاثیر متغیرهاي زمان و مسافت دارد

سطحی را براي مطالعـه ادراك کـاربران از    همچنین مناسب بودن رگرسیون خطی چندنتایج به دست آمده از مدل 

می دهـد کـه تقسـیم          سطحی نشان وان نمونه ضریب درون گروهی مدل چندبه عن. کنددسترسی را تایید می 

بندي پارامترهاي شرکت کننده در مدل به دو سطح  فردي و منطقه اي روش مناسبی براي انجام مدلسازي ادراك 

ویـد ایـن نکتـه    همچنین کاهش خطاي استاندارد پس از تاثیر دادن متغیرهاي سطح دوم نیـز م . کاربران بوده است

  .است
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محدودیت هاي موجود در جمع آوري داده . این تحقیق همانند تمام مطالعات علمی دراري نقاط قوت و ضعف است

عـالوه بـر ایـن    . . ها و نمونه گیري و همچنین تفهیم درست پرسشنامه به مسافران  از نقاط ضعف مدلسـازي اسـت  

تند بـر حسـب تعـداد تجربـه هـاي سـفر و همچنـین سـطح         کیفیت پاسخ هاي مسافرانی که مورد پرسش قرار گرف

سطحی می تواند ادراك افراد در نـواحی   یج مدلسازي نشان می دهد که مدل چندنتا. تحصیالت آنها یکسان نیست

بنابر این پیش بینی رفتار مسافران در سفر به یک مقصد جدید تجربه نشـده  . مختلف را مدلسازي و پیش بینی کند

مثال افـراد  (دن آن براي گروه خاصی از افراد یکی دیگر از نقاط قوت این مدل قابل استفاده بو. اشدامکان پذیر می ب

با توزیع پرسشنامه مخصوص در بین آن طیف ) ا پرسنل و افراد شاغل در فرودگاهبا امکان دسترسی به حمل و نقل ی

مدل را براي سایر مقاصد و موارد مشـابه بـه   همچنین با جمع آوري داده هاي مورد نیاز می توان این . از افراد است

  .این روش تحقیق قابلیت پیش بینی دسترسی به مقاصد مشابه را دارد کار برد و

  

  کاربردها -8

امتیاز دسترسی تخمین زده شده که در این تحقیق معرفی شد می تواند به عنوان یک شاخص کیفی براي سنجش 

این معیار با توجه به اینکه بر پایه تخصیص امتیاز است می تواند . رود به کار) فرودگاه(دسترسی به یک مکان خاص 

به عنوان یک واحد جهانی براي براي تخصیص امتیاز دسترسی به مقصدهاي مختلف و مقایسه امتیاز دسترسی آنها 

  .به کار رود

: مقاصد مختلف مانندسطحی می تواند براي تخصیص امتیاز دسترسی جداگانه براي پارامترهاي مختلف یا مدل چند

ایـن   .منطقه اي استفاده شود     حمل و نقل عمومی، ایمنی و امنیت، ادراك گروه هاي مختلف سنی و ویژگی هاي

را بـه کـار مـی بـرد بلکـه سـایر       ) مانند زمـان سـفر و مسـافت سـفر    (تحقیق نه تنها پارامترهاي متفاوت موثر سفر 

بـراي بررسـی دسترسـی در    ) ایمنی دسترسی و گروه هاي مختلف سنی مانند(پارامترهاي مهم موثر بر ادراك افراد 

بنابر این سیستم امتیاز دهی مذکور می تواند فاکتورهاي مهم را به منظور تعریف یک امتیـاز فراگیـر   . نظر می گیرد

  .ساده سازي و خالصه کند
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