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  چکیده 

 عوامل آن تاثیر میزان و مسافران سفر گونه انتخاب بر تاثیرگذار عوامل شناخت شهري، ونقل حمل ریزي برنامه در

-برنامه توسط شهري ونقلحمل شبکه در جریان دقیق لیلتح باعث شناخت این. است برخوردار فراوانی اهمیت از

 نیاز مورد ونقلیحمل تسهیالت ریزيبرنامه و مدت کوتاه در صحیح ترافیکی هايسیاست ارایه و ونقلحمل ریزان

-تعیین که است ترافیک تحلیل روند از مهمی بخش سفر گونه انتخاب توصیف این با. شودمی بلندمدت در شهر

 چشمگیر افزایش .است شهري ونقلحمل يشبکه از برداريبهره مختلف شرایط در مختلف نقلیه سایلو سهم کننده

 شهري نقل و حمل شبکه از کنندگان استفاده رفتار بر است ممکن که است عاملی اخیر هايسال در سوخت قیمت

هاي  مدل ساخت پژوهش، این از هدف .باشد داده قرار تاثیر تحت را هاآن توسط سفر گونه انتخاب و گذاشته اثر

 با سفر زمان " عامل دو از استفاده بر عالوه هاآن در که است اصفهان شهر هدف کاري برايگونه سفر  انتخاب

استفاده  هم "نقلیه وسیله با سفر هزینه" عامل از تاثیرگذار، عوامل عنوان به "نقلیه وسیله مالکیت" و "نقلیه وسیله

 کمک به شده یاد هايمدل هاي انتخاب سفر از تابع لوجیت چندگانه استفاده شده وبراي ساخت مدل .شده است

 ،1391 سال در اصفهان شهر خانوارهاي ساکن از شده آوريجمعي نمونه یک از مستخرج ونقلیحمل اطالعات

ها در بودن آن ها از نظر آماري و کاراها نشان از مقبول بودن آننتایج اعتباریابی مدل .ه استگردید پرداخت

  .را دارد 1391بازسازي اطالعات انتخاب گونه سفر سال 
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3
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   مقدمه -1

 يچشمگیر طور به را ونقلیحمل خدمات براي تقاضا کالنشهرها، در صنایع و جمعیت تمرکز و اقتصاد سریع رشد

 برخورد عدم. است شده کالنشهرها سطح در فراوانی معضالت و مشکالت آمدن وجود به موجب و داده افزایش

 توجه لزوم موضوع، این. گرددمی مختلف اشکال به جامعه منابع اتالف و رفتن هدر باعث مذکور، مشکالت با صحیح

هاي ریزي صحیح در شبکهبرنامه .دهدمی قرار تاکید مورد را شهري ونقلحمل حیطه در صحیح ریزيبرنامه به

هاي شهري، تشخیص سهم شهري نیازمند تحلیل صحیح و دقیق شبکه است و یکی از ارکان مهم تحلیل شبکه

هاي مختلف در شبکه توسط مسافران شبکه چون سهم گونه. هاستهاي مختلف سفر در ترافیک جاري در آنگونه

ها در فرآیند تحلیل ترین قسمتهاي انتخاب گونه سفر یکی از مهمخت مدلشود، بنابراین ساخت و پردامشخص می

در ادبیات موضوع، عوامل تاثیرگذار بر انتخاب گونه سفر، را در سه گروه . شودو نقلی محسوب میهاي حملشبکه

   :]1[اند بندي کردهدسته

  ...ودرو و هاي مسافر مانند دسترسی به اتومبیل، میزان تملک خویژگی: گروه اول

  .افتدهاي سفر که عمدتاً عبارتند از هدف سفر و زمانی از روز که سفر در آن اتفاق میویژگی: گروه دوم 

عوامل کمی شامل . شوندهاي گونه سفر که در قالب دو دسته عوامل کیفی و کمی تقسیم میویژگی: گروه سوم

 مانند هستند گیرياندازه قابل کمتر که کیفی ملزمان سفر، هزینه پولی سفر مانند هزینه بلیط، سوخت و عوا

  .سفر هايگونه از یک هر ایمنی و نظم و اعتماد قابلیت راحتی،

 سوخت قیمت فزاینده افزایش .یک مدل مناسب گونه سفر باید نسبت به عوامل مهم یاد شده در باال حساس باشد

 .ن یک عامل مهم در انتخاب گونه سفر مطرح شودهزینه سفر به عنوا که گردیده باعث در کشور اخیر هايسال در

رود این عامل باید هاي انتخاب گونه سفر که براي تحلیل وضعیت ترافیکی شهرهاي ایران بکار میلذا در مدل

در این مقاله سعی بر آن است که یک مدل انتخاب گونه سفر هدف کاري براي ساکنین شهر اصفهان . تر شودپررنگ

در ادامه  .استفاده شده است  "مالکیت خودرو شخصی"، و "هزینه سفر"، "زمان سفر"آن عوامل ساخته شده که در 

در بخش سوم . شودهاي انجام شده در راستاي اهداف این مقاله شرح داده میو در بخش دوم، بعضی از پژوهش

خش چهارم، نتایج پرداخت شود و در بهاي مربوط به آن آورده میانتخاب گونه سفر و زیر مدل مراحل ساخت مدل

ها آورده می شود و چنین تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آنهاي ارائه شده در بخش سوم و هممدل و زیر مدل

  .پردازدگیري و پیشنهاداتی براي مطالعات آتی میبندي، نتیجهسرانجام بخش پنجم به جمع
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  مطالعات پیشین - 2

ترین مراحل ترین و در عین حال حساسسفر را به عنوان یکی از مشکل هاي انتخاب گونهشاید بتوان ساخت مدل

هاي متداول استفاده شده جهت تعیین مطلوبیت یکی از روش. در زمینه بررسی رفتـار سفر افـراد در نظر گرفت

  ].2. [اي استهاي مختلف سفر، استفاده از توابع لوجیت دوگانه، چندگانه و آشیانهگونه

 روزانه مسافران رفتار بررسی براي دوگانه لوجیت مدل یک چین شانگهاي شهر در ايمطالعه در طی و یی فنج

 از استفاده) 2( و شخصی ينقلیه يوسیله از استفاده) 1: (يگزینه دو افراد براي مطالعه این در. ندپرداخت کرد

 وسایل تراکم وضعیت و پارکینگ ایطشر مطالعه این به توجه با. است شده گرفته نظر در ونقلحمل هايطریقه سایر

  .]3[ است افراد براي سفر يطریقه انتخاب در تاثیرگذار عوامل جمله از مرکزي ناحیه در نقلیه

 شهر در شخصی ينقلیه يوسیله دارندگان رفتار بررسی براي دوگانه لوجیت مدل یکو هی ژیانگ  یینگ هوي

انجام بخشی از (سوار  پارك از استفاده) 1: (گیردمی نظر در افراد يبرا انتخاب دو مدل این. کردند پرداخت شانگهاي

-طریقه سایر از استفاده) 2( و) سفر تکمیل براي همگانی ونقلحمل از استفاده و شخصی ينقلیه يسفر با وسیله

 فضاي کمبود مرکزي، يناحیه در نقلیه وسایل تراکم مانند عواملی مطالعه این نتایج به توجه با. سفر انجام هاي

  .]4[ دندار افراد انتخاب در قابل توجهی ثیرأت مرکزي ناحیه هايپارکینگ باالي يهزینه و مرکزي يناحیه در پارك

اکنون با عنوان لوجیت مکفدن یک فرم جدید از مدل لوجیت ارائه نمود که لوجیت شرطی نامیده شد و هم

اي لیو در شانگهاي انجام داد، از مدل انتخاب لوجیت چند جملهاي که در مطالعه] . 5[شوداي شناخته میچندجمله

اي ارتوزاردر مطالعه خود از مدل لوجیت و لوجیت آشیانه]. 6. [براي ساخت مدل انتخاب گونه سفر استفاده کرد

  ].7[براي حل مسئله انتخاب وسیله سفر یک مسیر شهري در انگلیس استفاده کرد

 انتخاب در برآورد ايآشیانه لوجیت مدل و عصبی هايشبکه هايتوانایی از ايسهمقای يمطالعه یک تون و هنشر 

مورد  استرالیا سیدنی و ملبورن شهرهاي و نقلی ي سفرانجام دادند و مدل هایشان را به کمک اطالعات حملوسیله

ن انتخاب وسیله سفر بهتر تواند در مدل کردو دریافتند که شبکه عصبی با وجود بعضی معایب می ارزیابی قرار داده

  . ]8[اي عمل کند از مدل لوجیت آشیانه

ي عوامل موثر بر انتخاب گونه سفر روردا و همکاران در ضمن مطالعه انجام شده در شهر تورنتو جهت در زمینه

برآورد مطلوبیت و بهبود وسایل سفري مانند دوچرخه، قطار شهري و اتوبوس مدرسه، مدلی جهت محاسبه هزینه 

سفر با سواري شخصی ارایه کردند که در آن دو عامل طول سفر و مصرف سوخت به عنوان عوامل تاثیر گذار در نظر 

  ].9[اند ي پارامترها با استفاده از الگوریتم ژنتیک تخمین زده شدهدر این مقاله مقدار اولیه. گرفته شده است

ها در این مدل. براي شهر اصفهان ارائه کرده استهاي مختلف سفر مدلی جهت برآورد مطلوبیت گونه اکبرزاده

   ].10[پارامترهاي زمان سفر و مالکیت وسیله به عنوان پارامترهاي مؤثر در انتخاب وسیله در نظر گرفته شده است 

 هاياي از مسافران سوئدي این فرض را مورد ارزیابی قرار دادند که ویژگیبا استفاده از نمونه و همکاران جوهانسون

هاي شخصیتی و نگرشی را به بنابراین ویژگی. گذاردنگرشی و شخصیتی مردم روي انتخاب وسیله سفر آنها اثر می
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این مقاله به طور . صورت متغیرهاي پنهان براي گنجاندن در یک مدل انتخاب وسیله سفر گسسته در نظر گرفت

متغیر  5. دهدهاي انتخاب را نشان میر مدلهاي پنهان مسافر دهاي مشاهده نشده یا ارجحیتخاص مساله ویژگی

تمایالت زیست محیطی، ایمنی، آسودگی، راحتی و : پنهانی که در مدل انتخاب استفاده شده به قرار زیر است

  ].11[انعطاف پذیري 

 هاي مختلف چینتاکایاال و مایترا مدلی جهت بهبود سیستم تاکسی در شهر کلکتهدر رابطه با هزینه سفر با گونه

 INRکیلومتر و 2تر از براي سفرهاي کوتاه C=18 INR. اند که در آن مدل تاکسی به صورت زیر ارائه شدارائه کرده

 )2(918  dC  که در این روابط . کیلومتر 2براي سفرهاي بلندتر ازC  هزینه ریالی سفر برحسب روپیه هند

)INR ( وd 12[باشد طول سفر برحسب کیلومتر می[.  

  

  روش تحقیق - 3

- مدل. است گردیده بیانبراي ساکنین شهر اصفهان  سفر گونه انتخاب هايمدل ساخت روال و منطق بخش این در

 از آن در و باشندمی چندگانه لوجیت مدل هاي نوع از شده اند ساخته کاري هدفکه براي  سفر گونه انتخاب هاي

...  و نقلیه وسیله مالکیت متوسط سفر، زمان ارزش مختلف، هاي گونه سفر هزینه و سفر زمان) مدل هايزیر( توابع

  . است شده استفاده

  

  سفر ي¬گونه انتخاب هاي ساخت مدل -1 -3

سپس . شودهاي مورد استفاده بررسی میهاي انتخاب گونه سفر از منظر انواع گونهدر این بخش ابتدا چارچوب مدل

شود و در هاي مختلف بیان میهاي مطلوبیت سفر با گونهل کلی مدلعوامل موثر بر انتخاب گونه سفر معرفی و شک

  .شودهاي مربوط به هر یک از عوامل موثر یاد شده به تفصیل توضیح داده میپایان ساخت مدل

  هاي انتخاب گونه سفرچارچوب مدل -3-1-1

هـاي مشـخص   زیرگـروه  هـا در بندي درسـت مـدل  جهت افزایش دقت ساخت مدل انتخاب گونه سفر نیاز به تقسیم

باشد کـه انتخـاب   هاي همفزود میهاي ساخته شده در این مقاله از نوع مدلمدل. باشدبراساس مشابهت سفرها می

هاي انتخـاب  چنین در این قسمت، مدلهم. کند ي سفر بین نواحی ترافیکی منطقه مورد مطالعه را برآورد میگونه

  .گرددبندي میجود براي سفر دستههاي موگونه سفر از دیدگاه انواع گونه

در مجموعه مطالعات جامع کالنشهر اصفهان، هشت گونه مختلف سفر در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه عبارتنـد از       

بـراي   .]13[ بوس، موتورسیکلت و دوچرخهسواري شخصی، تاکسی، وانت بار، اتوبوس واحد، اتوبوس غیرواحد، مینی

  :سفر، الزم است موارد زیر مورد توجه قرار گیرند تر شدن مدل هاي انتخاب گونهمنطقی
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گیرند و بـه عنـوان   بوس و اتوبوس غیرواحد بیشتر براي سرویس به محل کار مورد استفاده قرار میهاي مینیگونه-

 .شوندگونه انتخاب شده براساس منطق حداقل هزینه کلی تحلیل نمی

ه دلیل شرایط کاري مجبور به استفاده از این گونه سفر هسـتند و  کنند، عموما بافرادي که از وانت بار استفاده می-

براسـاس مـوارد فـوق،    .شـود سازي حاضر، تحلیل نمـی این انتخاب در چارچوب حداقل هزینه کلی موردنظر در مدل

درنتیجـه   .بوس، اتوبوس غیرواحد و وانت بار از مجموعه سفرهاي مورد مطالعه حذف گردیدسفرهاي مبتنی بر مینی

هاي انتخـاب  هاي سفر در مدلها پنج گونه سفر سواري شخصی، تاکسی، اتوبوس، موتور و دوچرخه به عنوان گونهتن

  .گونه سفر در نظر گرفته شده است

  عوامل موثر در انتخاب گونه سفر -3-1-2

ها استفاده ناجتماعی که در انتخاب گونه سفر موثر هستند و در مطالعات مختلف از آ-هاي اقتصادياز جمله ویژگی

- هم. اشاره کرد... توان به درآمد خانوار، مالکیت خودرو شخصی، شغل فرد، جمعیت خانوار، سن فرد و شده است می

چون آسایش، قابلیت اعتماد و چنین هزینه سفر، زمان سفر ، زمان دسترسی، زمان انتظار، متغیرهاي کیفی هم

  . ]14و 8[ باشندمی مطرح امنیت به عنوان عوامل موثر در انتخاب گونه سفر

اطالعات موجود، عوامل زمان سفر، هزینه سفر و میزان مالکیت خودروي شخصی بـه   در این مطالعه، پس از بررسی

به عبارت دیگر زمان سفر بـه عنـوان   . عنوان عوامل تاثیرگذار بر انتخاب گونه سفر توسط مسافران در نظر گرفته شد

 -نماینده هزینه پولی سفر، و مالکیت خودرو شخصـی نماینـده وضـعیت اقتصـادي    هزینه فرصت مسافر، هزینه سفر 

هاي انتخاب گونه سفر بـه  براي ساخت مدل. اجتماعی مسافر و همچنین میزان دسترسی او به سواري شخصی است

اختار کلی در زیر، س. هاي سفر ساخته شوندکمک توابع لوجیت، ابتدا الزم است توابع مطلوبیت براي هر یک از گونه

ارایـه  ) 5(تـا  ) 1(مقصدهاي مختلف به صورت روابـط   -هاي سفر بین زوج مبداتوابع مطلوبیت براي استفاده از گونه

  . استشده

)1(  
  

)2(  
  

)3(  
 

)4(  
  

)5(  
  

  مطلوبیت حاصل از انتخاب خودروي شخصی 

  مطلوبیت حاصل از انتخاب تاکسی 

  مطلوبیت حاصل از انتخاب اتوبوس واحد 
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  مطلوبیت حاصل از انتخاب موتورسیکلت 

  مطلوبیت حاصل از انتخاب دوچرخه 

  متوسط مالکیت خودرو شخصی در ناحیه سکونت مسافر 

  حیه مقصدهزینه سفر با خودرو شخصی از ناحیه مبدا به نا 

 هزینه سفر با تاکسی از ناحیه مبدا به ناحیه مقصد 

 هزینه سفر با اتوبوس از ناحیه مبدا به ناحیه مقصد 

 حداقل قیمت بلیط اتوبوس 

  متوسط زمان سفر از ناحیه مبدا به ناحیه مقصد با خودرو شخصی 

  زمان سفر درون اتوبوس واحد از ناحیه مبدا به ناحیه مقصد 

  ترین ایستگاه اتوبوس واحد مناسبروي براي رسیدن به نزدیکزمان پیاده 

  زمان انتظار براي رسیدن اتوبوس واحد به ایستگاه 

  با خودرو شخصیزمان سفر آزاد از ناحیه مبدا به ناحیه مقصد  

  ارزش زمان سفر مسافر 

  

  :هاي مطلوبیت یاد شده در باال، ذکر نکات زیر ضروري استدر ارتباط با مدل

  .باشدمسافر می زمان سفري سفر، هاي مطلوبیت انتخاب گونهیکی از عوامل تاثیرگذار در مدل

 ).timau(نقلیـه  ت از مبدا تا مقصد در داخـل وسـیله  زمان سفر در مورد خودروي شخصی عبارت است از زمان حرک

دقیقه با ایـن   7این . شوددقیقه در نظر گرفته می 7زمان سفر براي تاکسی برابر زمان سفر با خودرو شخصی بعالوه 

و (متر از مبدا سفر بـه محـل دسترسـی بـه تاکسـی      250فرض که در سفر با تاکسی، مسافر به طور متوسط حدود 

 ).timau+7(اسـت  آمـده کیلومتر بر ساعت بدست 4روي حدود پیماید و با در نظرگرفتن سرعت پیادهیرا م) بالعکس

ترین در مورد اتوبوس واحد، زمان سفر عبارت است از حاصل جمع وزنی زمان الزم براي طی فاصله مسافر تا نزدیک

چـون  ). timbu(ی مسیر در داخل اتوبوس و زمان ط) waiting(، زمان انتظار در ایستگاه )walking(ایستگاه مناسب 

ها به عنـوان  ها از نظر مسافر یکسان نیست، به وسیله وزن مناسب، ترکیب این زمانمیزان سختی تحمل این هزینه

بـراي زمـان انتظـار و زمـان      2در ادبیات موضوع معموال ضریب وزنـی  . گرددزمان سفر با اتوبوس واحد محاسبه می

در مورد گونه سفر موتورسیکلت، زمان سفر  ] .15[شود ین ایستگاه مناسب، در نظر گرفته میترروي تا نزدیکپیاده

ــی         ــبه مـ ــی محاسـ ــواري شخصـ ــا سـ ــفر بـ ــان سـ ــفر آزاد و زمـ ــان سـ ــط زمـ ــورت متوسـ ــه صـ ــود بـ شـ

علت این موضـوع قابلیـت مـانور حرکتـی بیشـتر موتورسـیکلت در ترافیـک در        ). (

چون مدل زمـان سـفر موتورسـیکلت در    در مورد زمان سفر با دوچرخه مدلی هم .شدبامقایسه با خودرو شخصی می

در این مدل با این فرض که سرعت  ضریب ). (است نظر گرفته شده

کیلومتر بـر   30کیلومتر بر ساعت و سرعت آزاد دوچرخه برابر با  70آزاد خودروي شخصی در محدوده شهر، معادل 
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-در نظرگرفتـه  در توابع مطلوبیت انتخاب گونه سفر، ارزش هر دقیقه زمان سفر  .استآمدهت است، به دستساع

  .شده است

چـون  هـاي سـفري هـم   در مـورد گونـه  . ترین عوامل تاثیرگذار در انتخاب گونه سـفر اسـت  از جمله مهم هزینه سفر

در مورد وسایل سـفر چهـارچرخ ماننـد سـواري شخصـی،      . تپوشی اسموتورسیکلت ودوچرخه این عامل قابل چشم

  .شودمی هایی براي محاسبه هزینه سفر طراحی شده که در ادامه به بیان آن پرداختهتاکسی و اتوبوس، مدل

در برآورد هزینه سفر با سواري شخصی ابتدا باید مشخص کرد فردي که حق انتخاب بین سـواري شخصـی و سـایر    

به کدام عوامل و پارامترها براي برآورد هزینه سفر خود بیشتر حساس است و بـدین ترتیـب در    وسایل سفر را دارد،

کنندگان سواري شخصی، قیمت بنزین یکـی  توان گفت براي استفادهمی. مدل از آن عوامل و پارامترها استفاده کرد

طول و شلوغی ]. 9[گیرد وجه قرار میاز عوامل بسیار مهمی است که در ارتباط با استفاده از این وسیله سفر مورد ت

در واقع هـر چـه شـلوغی    . توان به عنوان سایر عواملی که در برآورد هزینه اثرگذارند، مورد نظر قرار دادمسیر را می

و ) timeo(توان اثر شلوغی را به صورت متوسط زمـان سـفر آزاد   می. رودمسیر بیشتر باشد مصرف سوخت باالتر می

کیلومتر بر ساعت  70در نظر گرفت و این زمان سفر را با در نظر گرفتن سرعت سفر آزاد ) timau(زمان سفر واقعی 

ضرب شده ) P(و قیمت هر لیتر بنزین ) B(سپس این طول در مصرف سوخت بر کیلومتر . به طول سفر تبدیل نمود

  . آیدو هزینه سفر بدست می

)6(  
 

متوسط زمان سفر با سواري شخصـی   واري شخصی از مبدا به مقصد، هزینه سفر با سدر رابطه باال 

 بـه  تاکسـی  بـا  سـفر  هزینه. باشدزمان سفر آزاد با سواري شخصی از مبدا به مقصد می از مبدا به مقصد و 

 .دارد بستگی... و  مسیر مسیر، تقاضاي شلوغی عملکردي، هزینه رانندگان، طول مسیر، هزینه جمله از زیادي عوامل

 ریز يمحاسبه اینکه به با توجه اما. شود نظرگرفته در فوق عوامل تمام باید سفر با تاکسی واقعی هزینه برآورد پس در

در نتیجه براي  رسدنمی معقول بنظر هدف مطالعات، و دست در اطالعات به رانندگان يوهزینه عملکردي هايهزینه

 به) D(و تقاضاي خطوط ) (مسیر  ، شلوغی (d)سفر طول پارامتر اکسی، سهبرآورد هزینه سفر با ت

  .می شود گرفته نظر در تاثیرگذار پارامترهاي عنوان

 مدل هزینه سفر بـا تاکسـی   دارند و وجود گردشی خطوط وهم خطی هم خطوط اصفهان شهر در کهتوجه به این با

براي تخمین هزینه یک کیلومتر سفر بـا تاکسـی   ) 7(رابطه  شکل به مدلی از پوشش دهد، را دسته دو بایست هرمی

  .شوداستفاده می

)7(  
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فاصله یک کورس سفر  هزینه یک کورس سفر با تاکسی گردشی و  هزینه سفر با تاکسی، مدل باال،  در

-هزینه هر کیلومتر سفر با تاکسی خطی می . با تاکسی گردشی برحسب کیلومتر است

هاي خطی در مدل یاد ي یک کیلومتر سفر با تاکسیدر این مرحله هدف ما ساخت تابعی مناسب براي هزینه .باشد

  .انتخاب گردید) 8(ي در این ارتباط مدل آورده شده در رابطه. باشدمی) 7(شده در رابطه 

 
)8( 

هر چه یک مسیر شلوغ تـر  . تبدیل خواهد شد timau/dسازي ساده به فرم  با معادل timau/timeoکه در آن رابطه 

اسـتفاده  ) timau/d( از شـلوغی آن مسـیر  ) D(بنابراین به جاي تقاضاي خط. باشد تقاضاي آن خط نیز بیشتر است 

  .شودتبدیل می) 9(به رابطه ) 8(در نتیجه رابطه . نماییممی

 
)9( 

  

تـوان مقـدار ثابـت مـدل     را مـی  αمقدار . باشدهزینه یک کیلومتر سفر با تاکسی خطی میدر مدل فوق تابع 

نشـان دهنـده     timau/dمقـدار  . باشـد هاي مسیر مورد نظر و شرایط راننـدگان مـی  دانست که نشان دهنده ویژگی

تـر و ترافیـک آن   چه مسیر شـلوغ از یک طرف هر . در واقع شلوغی مسیر، داراي دو اثر است .باشدشلوغی مسیر می

تـر بـه معنـاي تقاضـاي     و از طرف دیگر مسیر شـلوغ ) timau/d(شود ي تاکسی میبیشتر باشد موجب افزایش کرایه

  ).timau/1(شود تري دریافت میي کمها کاهش یافته و کرایهبیشتر است در نتیجه سرفاصله زمانی حرکت تاکسی

به کمک اطالعات مسـیرهاي ویـژه خطـوط تاکسـیرانی شـهر      ) 9(ترهاي رابطه در بخش چهارم، نتایج تخمین پارام

چـون  . شـود هزینه سفر با اتوبوس واحد به صورت مستقیم از افراد گرفته می .گرددارایه می 1391اصفهان در سال 

در این پـژوهش  یابد، بنابراین تابع هزینه سفر با اتوبوس هزینه سفر با اتوبوس با افزایش طول مسیر خط افزایش می

 20اي که هزینه سفر با اتوبوس براي مسیرهایی با زمـان کمتـر از   شود به گونهاي تعریف میبه صورت یک تابع پله

ریال و براي مسیرهایی با زمان بـاالتر   Pbus*1.5دقیقه  40تا  20ریال و براي مسیرهایی با زمان بین  Pbusدقیقه 

در این رابطه . آمده است) 10(مدل هزینه سفر با اتوبوس واحد در رابطه . باشدریال میPbus *2دقیقه حدود  40از 

معرف زمان سفر درون اتوبـوس برحسـب دقیقـه     timbuهزینه سفر با اتوبوس واحد برحسب برحسب ریال و  

  .باشدمی

)10(  Pbus×(timbu .>0) +0.5× Pbus ×(timbu .>20)+0.5× Pbus ×(timbu .>  )40  

  

با این کـار  . مسافر تقسیم شده است ارزش زمان سفرهاي سفر مختلف بر هاي مطلوبیت، هزینه سفر با گونهدر مدل

جهـت تخمـین ارزش زمـان سـفر     . شـود با تبدیل هزینه سفر به زمان از تعداد پارامترهاي تخمینی مدل کاسته می

  .شودمسافرین به صورت زیر عمل می
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ماه کـاري در   12و با فرض ) (زمان خانوار در یک ساعت با داشتن متوسط دستمزد سالیانهمقدار ارزش متوسط 

با توجـه  . شوددرصد دستمزد محاسبه می 30ساعت کاري در هر روز و هزینه بیمه  8روز کاري در ماه و  25سال و 

است که طبق موارد یـاد شـده در بـاال از رابطـه     ) (به اطالعات یاد شده ارزش هر ساعت خانوار به طور متوسط 

  .آیدبدست می) 11(

)11(  
 

سقف ارزش زمان مسافر در نظر گرفته شود و مقدار صفر کف ارزش زمـان مسـافر قـرار داده شـود، ارزش      اگر  

ه در بـاال، بـراي تعیـین    بر طبق موارد یاد شـد . زمان مسافر عددي مابین کف و سقف ارزش زمان مسافر خواهد بود

 :کنیماستفاده می) 12(ي ارزش زمان مسافر در حین سفر از رابطه

)12(  
 

در نظر گرفته ) 13(تابعی لجستیک است که به صورت رابطه  تابع   ارزش زمان سفر مسافر  که در آن 

  .شده است

)13(  
 

  

کـف ارزش  (را بین صفر باشد و مقدار عددي بین صفر و یک می قادیر مختلف برحسب م مقدار تابع 

هـاي  براساس پرداخت مدل) 13(در رابطه  مقدار . کندمحدود می) سقف ارزش زمان مسافر( و ) زمان مسافر

ارزش زمان مسافر در حین انجـام سـفر محاسـبه     اساس مقدار انتخاب وسیله سفر با هدف کاري تعیین شده و بر

  .گرددمی

هاي مختلف بر ارزش زمان سفر مسافر، معادل ارزش زمـانی هزینـه سـفر مسـافر     با تقسیم هزینه ریالی سفر با گونه

فر تقسیم بر ارزش هزینه ریالی س"و  "زمان سفر"هاي مطلوبیت سفر، ضریب هردو عامل در مدل. گرددمحاسبه می

 ضـریب  ). دقیقـه (در نظر گرفته شده است زیرا هر دو عامل از یک جنس هستند  زمان مسافر در حین سفر

  .گرددهاي مطلوبیت تعیین میاست که در حین پروسه پرداخت مدل همان متغیر 

عوامل محسوس و نامحسوس دیگري  "مالکیت وسیله نقلیه"و  "ینه سفرهز"، "زمان سفر"عالوه بر عوامل تاثیرگذار 

ایـن  . گذاردوجود دارند که بر رفتار مسافر در انتخاب گونه سفر اثر می... چون ایمنی، راحتی، قابلیت اطمینان و هم

وبیـت سـفر   این ضرایب در تابع مطل .هاي مطلوبیت انتخاب گونه سفر ملحوظ شده استعوامل در ضرایب ثابت مدل

در ایـن ارتبـاط بـراي    . باشـد مـی  و  ، ،  با سواري شخصی،تاکسی، موتورسیکلت ودوچرخه به ترتیب 

  :در ادامه ذکر دو نکته زیر ضروري است .اتوبوس ضریبی در نظرگرفته نشده است

سیستمی کارا ) اتوبوس و تاکسی(ونقل همگانی هر اصفهان سیستم حملدر بیشتر شهرهاي ایران از جمله ش: 1نکته

هر چقدر فاصله مبدا از مقصد بیشتر باشـد، پوشـش   . دهدنبوده و سطح شهر را به طور مناسب و کامل پوشش نمی
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ر این موضوع توسط متغیـ . یابدتر بوده و ارجحیت مسافرین در استفاده از خودرو شخصی افزایش میاین سیستم کم

timeo  در مـدل در نظـر   آورده شده و اهمیت آن با ضـریب  ) 1(در مدل مطلوبیت سفر با خودرو شخصی رابطه

  .گرفته شده است

رسد هر چـه زمـان سـفر درون    هاي سفر دیگر به نظر میبا توجه به هزینه کم سفر با اتوبوس نسبت به گونه: 2نکته

مبدا تا مقصد مورد نظر وجود داشته باشد مطلوبیت استفاده از اتوبوس بـین   اتوبوس بیشتر باشد و خط اتوبوس بین

در مدل مطلوبیت سـفر بـا اتوبـوس آورده شـده      timbuاین موضوع توسط متغیر . یابدمقصد افزایش می–آن مبدا 

  .در مدل در نظر گرفته شده استو اهمیت آن با ضریب ) 3(رابطه 

در ) تعداد سفرهاي روزانه هر فرد( توان از نرخ سفر افراد ی بر رفتار سفر روزانه مسافر را میاثر مالکیت خودرو شخص

  .خانوار، با مالکیت خودروي متفاوت دریافت

  

  هاي انتخاب گونه سفرپرداخت مدل و زیر مدل -4

 بـا  سفر مطلوبیت يها مدل و شد داده توضیح مجزا صورت به سفر وسیله انتخاب بر موثر پارامترهاي بخش قبل در

براي شهر اصفهان  1391سال  اطالعات از استفاده با شده یاد هاي مدل بخش این در. شد ساخته مختلف هاي گونه

  .گیرند می قرار ارزیابی مورد و گردیده پرداخت

  

  تخمین زیر مدل هزینه سفر با خودرو شخصی  - 4-1

برابـر   Bمقدار  در این رابطه). 6رابطه (آمده است چگونگی ساخت مدل هزینه سفر با خودرو شخصی در بخش قبل 

تومان بر لیتـر   400برابر  Pو ) کندلیتر بنزین مصرف می 8کیلومتر  100با این فرض که خودرو به ازاي هر ( 0.08

  .استدر نظر گرفته شده 1391بنزین در سال 

  

  تخمین زیر مدل هزینه سفر با تاکسی -4-2

با توجه به اطالعات مربوط بـه مسـافت،   . ا تاکسی خطی در بخش قبل آمده استچگونگی ساخت مدل هزینه سفر ب

نتـایج بـرآورد یـاد    . هاي خطی مختلف در شهر اصفهان ، ضرایب این مدل برآورد گردیدي تاکسیزمان سفر و کرایه

  .باشدشده به صورت زیر می

 

)14( 

  .هدد می نشان را مقصد تا مبدا از برحسب ریال تاکسی با سفر هزینه  که
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  تخمین زیر مدل ارزش زمان سفر -4-3

 16724144برابـر   1391مقدار ارزش متوسط زمان خانوار در یک ساعت با داشتن متوسط دستمزد سـالیانه سـال   

 30مـه  ساعت کاري در هر روز و هزینه بی 8روز کاري در ماه و  25ماه کاري در سال و  12و با فرض ) (تومان 

  .باشدمی) (تومان 9059درصد دستمزد برابر 

 یـاد  هـاي مـدل  پرداخت براي. )5تا  1روابط ( شد ساخته قبل بخش در سفر مختلف هايگونه براي مطلوبیت توابع

ونقلی ساکنین شهر اصفهان که از یک نمونـه آمـاري کـه در  سـال     از اطالعات حمل هامدل ضرایب تخمین و شده

 کـردن  مینـیمم  و غیرخطـی  رگرسیونچنین از هم]. 16[سطح شهر اصفهان بدست آمده، استفاده گردید  از 1391

 يگونه انتخاب در افراد رفتار توانمی ،آمده بدست تخمینی ضرایب براساس. است شده استفاده خطا مربعات مجذور

 .گـردد مـی  ونقلـی حمل هايسیاست از اشین پیامدهاي بینیپیش به کمک باعث هاتحلیل این. نمود تحلیل را سفر

  .است شده زده تخمین ) 1(به صورت جدول  سفر هايگونه پرداخت از آمده بدست نتایج

  

 سفر اهداف از یک هر براي سفرمختلف  هاي گونه پرداختنتایج  :1جدول 

 tآماره   مقدار ضریب ضریب

 0.98-  45.5- 

 0.35-  13.57- 

 0.44 21.26 

 3.71 46.52 

 1.63 - 29.78- 

 0.01 1.9 

 6 1.46 

 5.71 60.29 

 1.72 30.28 

  

در نتیجه شکل . مناسب و منطقی هستند tکلیه ضرایب از نظر عالمت و آزمون آماري ، )1(با توجه به نتایج جدول 

) (هزینـه سـفر   ها، ضریب زمان سـفر و  در تمام مدل .باشدتابع در نظر گرفته شده براي هدف کاري مناسب می

 مقـدار   .هـاي سـفر اسـت   ي تاثیر منفی این دو عامل بر مطلوبیت انتخاب انواع گونهمنفی است که نشان دهنده

مثبت است پس در سفرهاي کاري با افزایش طول سـفر بـر مطلوبیـت اسـتفاده از خـودروي       ضریب متغیر

ي ارزش بـاالي  دهنـده براي هدف کار بزرگ است که نشـان  )(ریب ارزش زمان سفر ض .گرددشخصی افزوده می

در واقـع بـه علـت عـدم     . مثبت است) (ضریب مالکیت خودرو شخصی  .وقت افراد در انجام سفرهاي کاري است

صـورت دارا بـودن خـودرو     ونقل عمومی و راحتی خودروي شخصی، ساکنین شهر اصـفهان در کارایی مناسب حمل
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دهد، مسافران شهر اصـفهان در  مثبت است که نشان می) (ضریب  .شخصی تمایل باالیی به استفاده از آن دارند

مقـادیر   .ي اتوبـوس دارنـد  مقصد مورد نظرشان تمایل باالیی به استفاده از گونه-صورت وجود خط اتوبوس بین مبدا

-دهد در صورتی که از نظر مسافران، زمان و هزینه سفر بـی هاي مختلف نشان میه گونههاي مربوط بثابت در مدل

اهمیت تلقی شود بعد از خودروشخصی به ترتیب موتورسیکلت، اتوبوس واحد ، تاکسی و دوچرخه براي رفتن به سر 

اي هدف کاري در ساعت سازي سهم انتخاب وسیله سفر برچنین مقایسه نتایج شبیههم .باشندکار داراي اولویت می

آمده است کـه  ) 2(در جدول ) هاي واقعیداده( 1391آوري شده در سال هاي جمعبا داده 1391سال ) صبح7(اوج 

  .باشدهاي انتخاب گونه سفر میتاییدي بر صحت اعتبار باالي مدل

  

 هاي واقعی  ههاي سفر شهر اصفهان با اجراي مدل و با استفاده از داد سهم هر یک از گونه - 2جدول 

  هاي واقعیداده مدلاجراي 
            سناریو             

  گونه سفر

 خودرو شخصی 0.458 0.435

 تاکسی 0.127 0.138

 واحد اتوبوس 0.214 0.238

 موتورسیکلت 0.102 0.105

 دوچرخه 0.058 0.043

  

  گیريجمع بندي و نتیجه - 5

مند تحلیل صحیح و دقیق شبکه است و یکـی از اجـزاي مهـم تحلیـل     هاي شهري نیازریزي صحیح در شبکهبرنامه

هاست، بنابراین سـاخت و پرداخـت   هاي مختلف سفر در ترافیک جاري در آنهاي شهري تشخیص سهم گونهشبکه

. شـود و نقلی محسوب مـی هاي حملها در فرآیند تحلیل شبکهترین قسمتهاي انتخاب گونه سفر یکی از مهممدل

هزینه سفر به عنوان یک عامل مهـم در   که گردیده باعث در کشور اخیر هايسال در سوخت قیمت ایندهفز افزایش

هاي انتخاب گونه سفر که براي تحلیل وضعیت ترافیکـی شـهرهاي ایـران    لذا در مدل .انتخاب گونه سفر مطرح شود

کـاري   گونه سفر بـراي هـدف   انتخابي هامدل ساخت ،مقاله این از هدف. تر شودرود این عامل باید پررنگبکار می

 "نقلیه وسیله مالکیت" و "نقلیه وسیله با سفر زمان " عامل دو از استفاده بر عالوه آن در که بود اصفهان شهر براي

ها فـرض شـده   در این مدل .استفاده شده است هم "نقلیه وسیله با سفر هزینه" عامل از تاثیرگذار، عوامل عنوان به

سواري شخصی، تاکسی، اتوبـوس واحـد، موتـور و    (ونه سفر خود را از میان پنج گونه حمل و نقلی است که مسافر گ

 یاد هايمدل براي ساخت مدل هاي انتخاب سفر از تابع لوجیت چندگانه استفاده شده و. انتخاب می کند) دوچرخه

 در اصـفهان  شـهر  هاي سـاکن خانوار از شده آوريجمعي نمونه یک از مستخرج ونقلیحمل اطالعات کمک به شده
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ها از نظـر آمـاري و کـارا بـودن     ها نشان از مقبول بودن آننتایج اعتباریابی مدل .ه استگردید پرداخت ،1391 سال

دهد که مدل انتخاب گونـه  نتایج ارزیابی نشان می .را دارد 1391ها در بازسازي اطالعات انتخاب گونه سفر سال آن

ونقلی سـاکنین شـهر   بینی رفتار حملتواند براي پیشدهد و میهاي واقعی ارایه میدههاي نزدیکی به داسفر، جواب

ضمنا براي مطالعات آینده موارد . اصفهان و وضعیت ترافیکی شبکه شهري اصفهان در آینده مورد استفاده قرار گیرد

  :گرددزیر پیشنهاد می

. است BRTچون مترو و ونقلی همهاي جدید حملنهاندازي گویکی از مسایل مطرح در شهرهایی چون اصفهان، راه

و  BRTهاي انتخاب گونه سفر ساخته شده در این مقاله در طراحـی خطـوط   هاي آینده از مدلتوان در پژوهشمی

  . مترو استفاده کرد

م فازي توان در آینده براساس مفاهیاگر چه مدل نهایی شده در این پژوهش از دقت نسبتا خوبی برخوردار است، می

هـاي ورودي و  حسن این روش، شـباهت بیشـتر ماهیـت مـدل و داده    . آوري داده و پرداخت مدل اقدام کردبه جمع

  ].17[هاي ورودي و خواهد بود خروجی آن به طرز تفکر و تلقی مسافران و در نتیجه احتماال افزایش دقت داده
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Abstract  

It goes without saying that, in urban transportation planning, recognizing the factors that 
influence the travel mode choice and their level of effectiveness are of utmost importance. 
This insight provides an appropriate condition for decisions to be made in urban 
transportation networks; i.e., taking proper traffic policies in short-term and planning for 
required urban transportation facilities in long-term . Hence, being a significant part of 
traffic analysis process, the travel mode choice determines the contribution of various 
vehicles in different operational situations of urban transportation network . One of the most 
undeniable factors that might affect the decision type of urban transportation users regarding 
their travel mode choice is the significant increase in fuel price during recent years . The 
main purpose of this research is to propose travel mode choice models in accordance with 
destination for Isfahan city in which in addition of the two effective factors "travel time by 
vehicle" and "car ownership", a third item "travel cost by vehicle" has been also considered . 
In these models it is assumed that the passengers would select their travel mode choice from 
one of the five transportation options of "private cars, taxi, bus, motor and bike ". Modeling 
travel modes, multiple logit functions as well as transportation data extracted from Isfahan 
transportation survey in 1391, have been utilized. The validation results confirm the 
statistically acceptance of the models, and consequently emphasis on their effectiveness in 
data construction of travel mode choice in 1391. 
 

 


