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  خالصه           
الگَی ص ایي همالِ اتتذا تا تشسسی الگَی سفش دس وطَسّای هختلف خْاى، تِ هسالِ اًتخاب ٍسیلِ ًملیِ هٌاسة تِ هٌظَس هذیشیت صهاى تا استفادُ ا

هثٌا، دس سفشّای ضْشی هی پشداصد. ّش هسافش دس هحیظ ضْشی، تا تَخِ تِ فاوتَسّای هختلفی اص خولِ: ّضیٌِ، صهاى، سفاُ، ایوٌی ٍ ًظیش سفش فؼالیت

هٌدش تِ تْثَد هؼضل  وٌذ. تْیٌِ ساصی فشایٌذ هزوَسآى، ٍسیلِ ًملیِ هٌاسة سا تا تَخِ تِ تدشتِ ضخػی ٍ اعالػاتی وِ دس اختیاس داسد، اًتخاب هی

ی اًتخاب سٌاسیَی دس صهیٌِ ((Logit ّای هذل لَخیت. ّوچٌیي تا تَخِ تِ لاتلیتهٌذی هسافشاى خَاّذ ضذتشافیىی ٍ تِ تثغ آى افضایص سضایت

 GISدس هحیظ  ساصیّای هختلف تشسسی ضذُ ٍ عشحی هٌاسة خْت پیادُهٌاسة خْت سفش، هثاًی ٍ هفاّین هَسد ًیاص تِ ّوشاُ ػولىشد سٍش

تِ ووه اتضاسّای تحلیلی هَخَد ٍ  GISساصی ضذُ ٍ دس هحیظ پیادُ SPSSدس ایي ساستا هذل هزوَس تَسظ ًشم افضاس آهاسی  گشدد.پیطٌْاد هی

ّای ضْشی دس حذ هٌاسة سفش دس هسالِ تؼییي هذ Nested-Logit Crossی آى است وِ هذل ًتایح ًطاى دٌّذُ یاتذ.ًَیسی تَسؼِ هیصتاى تشًاهِ

 .عَالًی تا هحل همػذ هَفك ػول ًوَدُ ٍ لادس است ٍاتستگی تیي پاساهتشّای هَثش سا دس ًتایح ًْایی تِ دسستی هذلساصی ًوایذفَاغل 

 

 الگَی سفش فؼالیت هثٌا، هذل لَخیت، صهاى سفش، سیستن اعالػات هىاًی.   کلمبت کلیذی:

 

 

  مقذمه .1
 

ضًَذ. ّش واستش تٌا تش تدشتِ ضخػی خَد ًملیِ هختلف اص خولِ: خَدسٍ ضخػی، تاوسی، اتَتَس، هتشٍ ٍ غیشُ، اًدام هیسفشّای دسٍى ضْشی تا ٍسایل 

ّای ًادسست، دس اختیاس داضتِ تاضذ دس اًتخاب ٍسیلِ ًملیِ وٌذ. حال اگش اعالػات فشد ًالع تَدُ یا دادُاص ٍسیلِ هَسد ًظش خْت سفش استفادُ هی

م سفش دچاس هطىل خَاّذ ضذ. تِ ػٌَاى هثال اًتخاب ٍسیلِ ًملیِ ضخػی دس تشخی هَالغ ػالٍُ تش ایٌىِ تاػث تشآٍسدُ ًطذى هٌاسة خْت اًدا

آٍسد. تذیي ًحَ وِ تواهی سفشّا تا ایي ٍسیلِ سا ای سا ًیض تِ ٍخَد هیضَد، هطىالت تشافیىی ػذیذُپاساهتشّای ػوَهی سفش اص خولِ صهاى ٍ ّضیٌِ هی

یش لشاس خَاّذ داد. ػالٍُ تش ایي الصم تِ روش است وِ الگَی سفش دس وطَسّای هختلف تِ دلیل سیاست ّای گًَاگَى هَخَد دس ّش وطَس تحت تاث

-. لزا ضٌاخت ٍ تشسسی الگَی سفش اهشی ضشٍسی خْت استماء ضشایظ تشافیىی ٍ تِ تثغ آى استما سغح سضایت ٍ سفاُ ضْشًٍذاى هی]1[هتفاٍت است

 تاضذ.

                                                 
 .بیه الملل، داوشگاٌ فرديسي، مشهد، ايران پرديسداوشجًی کارشىاسي ارشد،  7
 .داوشگاٌ فرديسي، مشهد، ايراناستاديار، داوشکدٌ مهىدسي عمران،  2
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ِ َی سفش تِ سیاست ّای ولی خاهؼِ ٍ اّذاف ٍ پاساهتشّای ّش فشد ٍاتستِ است تِ عَسی وِ ضٌاخت ٍ تشسسی ایي الگَّا دس اًتخاب ٍسیلِ ًملیالگ

ی ب ٍسیلِهثٌا دس اًتخاوٌذ. لزا الگَی سفش فؼالیتتاضذ. ّش فشد تا تَخِ تِ ًَع فؼالیت خَد ٍسیلِ هَسد ًظش  سا خْت سفش اًتخاب هیاهشی ضشٍسی هی

ی سفش ًام تاضٌذ وِ پاساهتشّای ٍیژُ. ػالٍُ تش فؼالیت پاساهتشّای دیگشی ّن دس اًتخاب هذ سفش حائض اّویت هی]2[ًملیِ تِ ضىلی واسآهذ استفادُ ًوَد

سال لادس ًیستٌذ وِ اص 18هثال افشاد صیش  ی ًملیِ اضاسُ ًوَد. تِ ػٌَاىتَاى تِ خٌس ٍ سي ّش فشد دس اًتخاب ٍسیلِ. اص خولِ پاساهتشّای ٍیژُ، هی]3[داسًذ

ّای تطَیمی دٍلت، اوثش تاصًطستگاى دس سٌیي تاال اص حول ٍ ًمل ی ضخػی استفادُ وٌٌذ. دس وطَس آلواى تا تَخِ تِ سیاستی ًملیِهذ سفش تا ٍسیلِ

س ًظش گشفتي پیچیذگی ٍ تغییشپزیشی آًْا اهشی هطىل ٍ . تشویة پاساهتشّای هَثش دس اًتخاب هذ حول ٍ ًمل ػوَهی تا د]4[وٌٌذػوَهی استفادُ هی

ّا دس ایي صهیٌِ تَسظ هحممیي هختلف تَغیِ ضذُ تشیي سٍشّایی ًظیش لَخیت تِ ػٌَاى یىی اص واسآهذتشیي ٍ سادُسخت است. استفادُ اص هذل

ای لاتل تمسین است. تا تَخِ تِ ایٌىِ تشخی پاساهتشّای ًِ. ایي هذل اص ًظش ػولىشد تِ چٌذ دستِ اص خولِ: لَخیت دٍگاًِ، چٌذگاًِ ٍ آضیا]5[است

ّای هشتثظ ّستٌذ، تِ واسگیشی یه سیستن واسآهذ ی اًتخاب هذ حول ٍ ًمل ٍ هذیشیت صهاى سفش ٍاتستِ تِ هَلؼیت هىاًی پذیذُهزوَس دس صهیٌِ

ّا ٍ تَاتغ هشتثظ تا صهاى سفش تِ ػٌَاى یه سیستن واسآهذ دس هذیشیت دادُ GISتاضذ. تذیي هٌظَس خْت هذیشیت ٍ ساهاًذّی ًتایح حائض اّویت هی

 ت وِ ًتایدی لاتل اػتواد ٍ دسخَس سا دس ساستای تشآٍسدى اّذاف صیش تِ هسافشاى دسٍى ضْشی اسائِ دّذ. ایي اّذاف ضاهل:لادس اس

 CNLٍ همایسِ آى تا هذل  GISهذل لَخیت هىاًی دس هحیظ  الف( تَسؼِ

 فیك سٍاتظ هىاًی ٍ صهاًی دس هذیشیت صهاى سفشب( تل

 ج( اًتخاب هذ حول ٍ ًملی هٌاسة خْت تاهیي ّش چِ تْتش سفاُ هسافشاى دس ضْش هطْذ

 تشویة پاساهتشّای هَثش دس اًتخاب هذ حول ٍ ًمل ػوَهی تا دس ًظش گشفتي پیچیذگی ٍ تغییشپزیشی آًْا د( 

ٍ هَتایل هٌدش تِ تْثَد ػولىشدّا دس ایي صهیٌِ خَاّذ ضذ. دس ایي  GPSهحیظ اعشاف، تِ واسگیشی ٍ تلفیك  هسلوا تا تَخِ تِ تغییش ضشایظ ّش هسافش ٍ 

هیلیَى صائش هی تاضذ تِ ػٌَاى هحذٍدُ هغلَب اًتخاب ضذُ است. تش اساس سشضواسی ػوَهی  32همالِ ضْش صیاستی هطْذ وِ ساالًِ پزیشای تیص اص 

دستگاُ اتَتَس دس ضْش هطْذ تِ هسافشاى  2460ًفش دٍهیي ضْش پش خوؼیت ایشاى است.  2410800ْش تا خوؼیت ایي ض 1385ًفَس ٍ هسىي دس سال 

دستگاُ تاوسی تحت ًظاست ضشوت  6399دستگاُ آى فؼال ٍ تمیِ غیشفؼالٌذ. ّوچٌیي دس حال حاضش  2141سشٍیس دّی هیىٌٌذ وِ اص ایي هیاى تؼذاد 

ػذد ایستگاُ تاوسی فؼال ٍخَد داسًذ  120خایی هسافشاى ٍ گشدضگشاى هطغَل تِ واس ّستٌذ. ػالٍُ تش ایي ت خاتِسین خْتاوسی تی 1456تاوسیشاًی ٍ 

 وِ تِ هٌظَس پیادُ ساصی ٍ اخشای هَثش سیستن، ضشٍست داسد تواهی آًْا تِ حسگش دسیافت/اسسال اعالػات هدْض گشدًذ.
 

 

 تئوری کبر .2

دس سفشّای دسٍى ضْشی اًتخاب ٍسیلِ ًملیِ تْیٌِ تا تَخِ تِ پاساهتشّای هختلف اص خولِ: تغییشات آب ٍ َّا، یىی اص هْوتشیي اسواى هذیشیت صهاى 

تَاى تِ هذل پشاتیت ٍ لَخیت ّای هختلفی تشای اًتخاب ٍسیلِ ًملیِ ٍخَد داسًذ وِ اص خولِ هؼشٍفتشیي آًْا هیتاضذ. هذلسَخت ٍ تشاون تشافیه هی

ّای خغای تػادفی داسای تَصیغ ًشهال ّستٌذ. لزا صهاًی وِ دس لی آهاسی تَدُ وِ دس آى فشؼ اغلی تش ایي هثٌا است وِ هَلفِاضاسُ ًوَد. پشاتیت هذ

 تاضذ.هغاتك هذل پشاتیت هی iضَد.  ساتغِ سِ تیاًگش احتوال اًتخاب گضیٌِ ّا فشؼ ًشهال تَدى تَصیغ هتغیش ٍاتستِ تشلشاس تاضذ، ایي هذل تَغیِ هیدادُ

(1)                                                                                                  Vi=   ∑                
(2)                                                                                                                                                           iε+ Ui=Vi 

(3)                                                                                                                                             pi=∫   
 

 
    

     

 
  

 

ام j ٍیژگی    ی هَثش(، تخص تػادفی)اثش هتغیشّای غیش لاتل هطاّذُ εتاتغ هغلَتیت دسن ضذُ،  uگیشی ضذُ، هغلَتیت اًذاصُ Vi,jدس سٍاتظ فَق  

 تاضذ. ّای هفشٍؼ هیوٍَاسیاًس هَخَد تیي گضیٌِ σام ٍ  iی ثاتت تاتغ هشتَط تِ گضیٌِ   ،  iی ام گضیٌِ jٍصى ٍیژگی     ، i یگضیٌِ

-تَاى تٌا تش التضای هسالِ ٍ تا تَخِ تِ آصهَىتاضذ. دس ایي هذل سادُ ٍ واستشدی هیّای خغی ػوَهی هیهذل پشاتیت ًَع خاغی اص هذللَخیت ّواًٌذ 

 ی هغلَب اصای استفادُ ًوَد. هذل لَخیت دٍگاًِ احتوال اًتخاب گضیٌِّای هختلفی سا اص خولِ: دٍگاًِ، چٌذگاًِ ٍ آضیاًِّای آهاسی هختلف، عشح

( تَدُ ٍ μ ،0;η;1ّای تػادفی هغلَتیت داسای تَصیغ گاهثل)ی هَخَد سا هطخع هیىٌذ. دس ایي هذل فشؼ تش آى است وِ هؤلفِهیاى دٍ گضیٌِ

 لاتل تؼییي خَاّذ تَد. 5تاضٌذ دس ًتیدِ احتوال ّش گضیٌِ هغاتك ساتغِهتغیشّای خغا دس  آى حائض ضشایظ تَصیغ لَخستیه هی

(4)                                                                                              Pi=

 

     (     )
 

    

         
 

(5)                                                                                                                 Pi=
   

       
 



 هشتمیه کىگرٌ ملّي مهىدسي عمران، داوشکدٌ مهىدسي عمران، بابل

 7131ارديبهشت ماٌ 71ي  71

 

 

 3

 

هطاتِ لَخیت دٍگاًِ تَدُ تا ایي تفاٍت وِ خای دٍ گضیٌِ اهىاى تشسسی احتوالی هغلَتیت چٌذ گضیٌِ:  (Multinomial-Logitهذل لَخیت چٌذگاًِ)

وٌذ وِ سثة لغاس، تاوسی، خَدسٍ ضخػی ٍ ًظیش آى تِ غَست ّوضهاى ٍخَد داسد. ایي هذل ػلی سغن ساختاس سیاضی سادُ هحذٍدیتی سا اػوال هی

 ضًَذ.  ضَد. تذیي ًحَ وِ خغاّای تػادفی هستمل ٍ یىساى تیص اص خغاّای هتٌاٍب دس ًظش گشفتِ هیتشٍص خغا دس هذل هی

(6                                                                                                                            )                                                                          Pi=
   

∑       
 

ّا اص تَاى آى سا تِ ضىل گشافیىی ًوایص داد. ایي هذل ٌّگاهی وِ گضیٌِای سٍضی واستشدی ٍ آساى است وِ تشای دسن تْتش هیلَخیت آضیاًِ

ّای هدضا دس وٌذ. تذیي غَست وِ گضیٌِهغلَتی سا دس ساستای اًتخاب ٍسیلِ ًملیِ اسائِ هی ای ػولىشدیىذیگش استمالل داضتِ تاضٌذ، لَخیت آضیاًِ

ی سفش تا حول ٍ ًمل گشدد. تِ ػٌَاى ًوًَِ اگش تواهی سفشّا سا تِ چٌذ دستِای هستمل لشاس گشفتِ ٍ تش اساس آى احتوال هغلَتیت هحاسثِ هیآضیاًِ

 خَاّذ تَد. 1ػی، دٍچشخِ ٍ پیادُ تمسین ضًَذ، ًوایص گشافیىی هذل لَخیت آضیاًِ ای هغاتك ضىلػوَهی)تاوسی،اتَتَس،هتشٍ( ، خَدسٍ ضخ

 

 
 اینمبیش گرافیکی مذل لوجیت آشیبنه -1شکل

 

ضَد. دس حالتی ی هذل صیاد ضذُ ٍ تاػث اًحشاف ًتایح اص ٍالؼیت هیّای خذاگاًِ لشاس گیشًذ،  خغاّای هشتثظ دس آضیاًِای اگش گضیٌِدس لَخیت آضیاًِ

ّا ضَد. دس ایٌدا اًتخاب هطتشن گضیٌِسثة تشٍص ووتشیي خغا دس هذل هی Cross Nested-Logitّا هَسد ًظش تاضذ وِ اًتخاب هطتشن اص تیي گضیٌِ

 تِ هفَْم دس ًظش گشفتي سٍاتظ تیي آًْا دس اٍلَیت تٌذی ًْایی است.

 

 مببنی نظری .3

تشیي هطىالت واستشاى ضثىِ ساّْای ضْشی هی تاضذ. هؼوَال ّش فشد اص لحاػ اًتخاب ٍسیلِ سفشّای ضْشی اص ػوذُتا تَخِ تِ ایٌىِ هذیشیت صهاى دس 

ی صهاى اص هْوتشیي پاساهتشّا هحسَب ًملیِ ػوَهی یا ضخػی دچاس سشدسگوی هی ضَد. تِ ػٌَاى ًوًَِ اًتخاب ٍسیلِ هٌاسة دس خػَظ هذیشیت تْیٌِ

ّایی هاًٌذ واساهذ وِ اهىاى پاسخگَیی تِ ایي ًیاص سا داضتِ تاضذ، ضشٍسی است. سیستن اعالػات هىاًی تا داضتي لاتلیتگشدد. لزا ٍخَد سیستوی هی

. ]6[گیشًذگاى حول ٍ ًملی لشاس دّذساصی تش سٍی اعالػات هىاًی ٍ صهاًی لادس است وِ اتضاسّای واسآهذی سا دس اختیاس تػوین تدضیِ ٍ تحلیل ٍهذل

ّای هزوَس ساصی هذلساصی ضذُ ٍ اتضاسّای تحلیلی خْت پیادُلَخیت تِ غَست هىاًی آهادُ اعالػات هشتثظ ٍ پاساهتشّای ٍسٍدی هذلتذیي هٌظَس 

ا گشدد، تصهاًی رخیشُ هی-ی هىاًیساصی ضذُ ٍ دس پایگاُ دادُآهادُ GISیاتٌذ. دس ایي ساستا ّش یه اص ػَاهل هَثش تَسظ فشایٌذی دس هحیظ تَسؼِ هی

ساصی گشدًذ. فشایٌذ اًتخاب ٍسیلِ ًملیِ هٌاسة خْت هذیشیت صهاى سفشّای ضْشی تا اتضاسّای تحلیلی تَسؼِ یافتِ تش هثٌای ایي هذل تش سٍی آًْا پیادُ

ول ٍ ًمل دس ّای هختلف حّا ٍ تشسسی هذتاضذ. ضٌاخت ػلل ایي تفاٍتّای حول ٍ ًملی، ضشایظ اختواػی ٍ ًظیش آى، هتفاٍت هیتَخِ تِ سیاست

تاضذ. هغالؼِ سفتاس واستشاى ضثىِ حول ٍ ًملی هؼوَال تَسظ پشسطٌاهِ اًدام ضذُ ٍ تِ وطَسّای هختلف، دس اسائِ ساّىاس هٌاسة اهشی ضشٍسی هی

ّذ گشفت. گشدد. تذیي ًحَ وِ اعالػات هثذا ٍ همػذ، خٌس، سي ٍ ًظیش آى، دس ایي پشسطٌاهِ هَسد تشسسی لشاس خَاغَست تػادفی تَصیغ هی

 سضایتوٌذی ّش فشد دس استفادُ اص ضثىِ حول ٍ ًمل دسٍى ضْشی تاتغ پاساهتشّای ػوَهی ٍ اختػاغی است. پاساهتشّای ػوَهی سفش ضاهل صهاى ٍ

دٌّذ وِ صهاى  یتحمیمات ًطاى هًوایذ. هٌذی ٍ هذیشیت تْیٌِ صهاى ایفا هیی ًملیِ هٌاسة ٍ تِ تثغ آى سضایتّضیٌِ، ًمص تسضایی دس اًتخاب ٍسیلِ

تشاتش ًسثت تِ حضَس دس داخل آى، دس اًتخاب هذ هٌاسة سفش تاثیشگزاس است.  تِ ػٌَاى ًوًَِ تحمیمی  3/2تا  5/1حضَس دس خاسج اص ٍسیلِ  ًملیِ حذٍد 

صهاى اًتظاس ّش ٍسیلِ تا تَخِ تِ . فاوتَس رٌّی ]7[ّای ایي وطَس تشآٍسد ًوَدُ استتشای واستشاى ضثىِ ساُ 9/1دس وطَس ّلٌذ ایي صهاى سا حذٍدا 

ًحَی وِ ساحتی، ایوٌی، پیچیذگی ٍ سایش پاساهتشّای هشتثظ، هتفاٍت است. پیچیذگی سفش اص خولِ فاوتَسّای رٌّی هَثش دس اًتخاب هذ سفش تَدُ، تِ 

  .]8[ٌذ اص خَدسٍ ضخػی استفادُ ًوایٌذدّػوَها واستشاى تشخیح هی
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ّای ولی ّش وطَس ٍاتستِ است. تِ صهاًی، تِ پاساهتشّایی اص خولِ: ضشایظ التػادی، ٍضؼیت اختواػی، خوؼیت ٍ سیاستی اًتخاب هذ حول ٍ ًمل تْیٌِ

. ایي اهش تِ ػَاهل هختلفی اص خولِ: یاساًِ ]9[ًحَی وِ تىیِ تش خَدسٍ ضخػی تشای سفشّای دسٍى ضْشی دس آهشیىا دٍ تشاتش آلواى تشآٍسد ضذُ است

-دسغذ اص هؼاتش ضثىِ ساُ 70ٌذگی ٍ پاسن، عشاحی اهىاًات ضْشی، ضىل ٍ چگالی ضْش ٍ ًظیش آى تستگی داسد. تِ ػٌَاى ًوًَِ خادُ، هحذٍدیت ساً

ًمل ػوَهی هٌاسة، ٍّای حولتاضذ. اص عشفی تشاون تاالی ضْشی ٍ ٍخَد صیشساختویلَهتش تش ساػت هی 30ّای دسٍى ضْشی آلواى، سشػت تمشیثی 

ًمل ػوَهی ٍی یه ویلَهتشی تسْیالت حولّا دس فاغلِدسغذ اص آلواًی 90ًمل ػوَهی ضذُ است. تذیي ًحَ وِ ٍّا اص حولًیسثة استمثال آلوا

 132دسغذ است. اص عشفی آلواى داسای ضثىِ استثاعی صیشصهیٌی یَتاّي تِ عَل  43ّا حذٍدا وٌٌذ، دسحالیىِ ایي ػذد تشای آهشیىاییصًذگی هی

وٌٌذ. دلیمِ یىثاس سشٍیس دّی هی 2تاضذ. دس ایي ضثىِ، دس ساػات اٍج سٍص لغاسّا ّش تاّي( ًیض هتػل هیتِ ضثىِ سیل صهیٌی )اس ویلَهتش است وِ

ّای تطَیمی دٍلت ًیض ًمطی وٌٌذ. الثتِ سیاستلزا واستشاى دس وطَسّای هختلف تا تَخِ تِ اهىاًات ٍ ضشایظ گًَاگَى، هذ سفش تْیٌِ سا اًتخاب هی

ًمل ػوَهی اتَتَسْایی تا اهىاى ٍوٌذ. تِ ػٌَاى ًوًَِ، استشالیا تشای افضایص ػاللوٌذی تِ استفادُ اص حولًمل ایفا هیٍاسی دس اًتخاب هذ حولاس

تاضذ. ػوَها واستشاى تا . لزا اًتخاب ّش فشد، تاتؼی اص پاساهتشّا )ػوَهی ٍ ٍیژُ( هی]10[ػوَهی افضٍدُ است ًملٍدستشسی تِ ایٌتشًت، تِ ًاٍگاى حول

ًوایٌذ. ای هاًٌذ: سي، خٌس، ٍ دسآهذ، ٍسیلِ ًملیِ هٌاسة سا اًتخاب هیتَخِ تِ پاساهتشّای ػوَهی سفش ضاهل: صهاى، ّضیٌِ ٍ ًظیش آى، ٍ ػَاهل ٍیژُ

ای دس ایوٌی ٍ صهاى سفش داسًذ(، ي وٌٌذُّای حول ٍ ًملی )وِ ًمص تؼییتذیي ًحَ وِ ّش فشد تا تَخِ تِ ّذف خَد اص سفش ٍ دس ًظش گشفتي صیشساخت

-تاضذ. لزا پیص تیٌی هیًوایذ. تِ ػٌَاى ًوًَِ، ایوٌی استفادُ اص دٍچشخِ دس آلواى حذٍدا چْاس تشاتش تیص اص وطَس آهشیىا هیهذ هٌاسة سا اًتخاب هی

تشاتش هؼادل آى دس آهشیىا تاضذ. ٍلی تا تشسسی هذّای حول ٍ ضَد وِ استفادُ اص هذ دٍچشخِ ًیض تِ دلیل ٍخَد صیشساخت هٌاسة ٍ ایوي، حذٍدا چْاس 

گشدد. تذیي ًحَ وِ واستشاى آلواًی حذٍد ًِ تشاتش تیص اص واستشاى ًملی دس دٍ وطَس هزوَس، اّویت ایوٌی تِ ػٌَاى پاساهتشی رٌّی تِ خَتی آضىاس هی

ّای دٍلت آهشیىا هیضاى استفادُ اص دٍچشخِ سِ تشاتش ضذُ است. تَخِ تِ سیاستتا  2010وٌٌذ. الصم تِ روش است اص سال آهشیىایی  دٍچشخِ سَاسی هی

اًی تِ الثتِ افضایص ػَاهلی ًظیش هالیات تش سَخت ٍ هالیات خَدسٍ ٍ ّضیٌِ ًگْذاسی ساالًِ آى دس وطَس آلواى سثة واّص ػاللوٌذی ضْشًٍذاى آلو

ٍ ًمل ػوَهی دس ًیَیَسن تا سایش ضْشّای آهشیىا هتفاٍت است. تذیي ًحَ وِ  ولاستفادُ اص خَدسٍ ضخػی ضذُ است.  الصم تِ روش است وِ ح

 وٌٌذ.ّا اص حول ٍ ًمل ػوَهی استفادُ هیدسغذ ول استفادُ وٌٌذگاى حول ٍ ًمل ػوَهی( واستشاى ضثىِ سا33ُدسغذ )تمشیثا  2/54حذٍد 

 پیبده سبزی .4

 چاسچَبدس  NL  ٍCNLذگاًِ هشاحل تػوین گیشی تشًاهِ سٍصاًِ ّش فشد تش اساس ساختاس چٌ گاًِ ٍّای هذلْای لَخیت دٍتا تَخِ تِ هحذٍدیت

ٍخَد الصم است تؼذاد ًوًَِ وافی دس ّش ضاخِ دلیل ایي هَضَع آى است وِ   .ضَدِ غثح تا غثح ٍ ظْش تا ظْش تمسین هیدست ای صهاى تِ دٍآضیاًِ

دس ایي  ضذُ است. تمسین تٌذیهذ سفش دسٍى ضْشی تِ چْاس دستِ حول ٍ ًمل ػوَهی، ٍسیلِ ًملیِ ضخػی، دٍچشخِ ٍ پیادُ  ػالٍُ تش ایيداضتِ تاضذ. 

 . پزیشدغَست هی SPSSًشم افضاس  تَسظ هغالؼِ هذلساصی

 هبی پژوهشداده -4-1

-ّای آهاسگیشی هثذاٌاهِ(  ٍ پشسط1391ًٍمل ضْش هطْذ )پاییضتشگشفتِ اص ّطتویي آهاسًاهِ حول ػات گشدآٍسی ضذُ تشای هذلساصیاعالدس ایي همالِ 

تش  ٍ ّا ٍ دیگش اعالػات ضاهل: هالىیت ٍسیلِ ًملیِ، اعالػات خغشافیایی، خوؼیتیًاهِتذیي هٌظَس تؼذاد سفشّای سٍصاًِ تش اساس پشسص تاضذ.هیهمػذ 

دس ضْش هطْذ سفشّای دسٍى ضْشی تا استفادُ اص ٍسائل ًملیِ گًَاگًَی اص  ت.اساس هستٌذات هٌتطش ضذُ اص ساصهاى تشافیه ضْش هطْذ تذست آهذُ اس

هیتَاى دادُ ّای هَسد ًیاص سا  GISایي اعالػات دس هحیظ ساصی رخیشُ گیشًذ. تا ی ًملیِ ضخػی، اتَتَس، تاوسی ٍ لغاس ضْشی غَست هیخولِ ٍسیلِ

 (1)خذٍلای هغلَب سا استخشاج ًوَد. ٍّاسد سیستن ًوَدُ ٍ گضیٌِ

 

 1331سهم و حجم وسبیل نقلیه مختلف در سفرهبی روزانه یک روز عبدی سبل  -1جذول

  

 سَاسی

 

 تاوسی

 

 ٍاًت

اتَتَس  تَسهیٌی

 ٍاحذ

اتَتَس 

 غیش ٍاحذ

هَتَس 

 سیىلت

 

 دٍچشخِ

 

 دسغذ

 28.33 31630 238055 31630 261362 38289 43283 219744 800732 واس

 19.39 42154 14811 6836 432929 6836 1139 150386 484197 تحػیل

 13.48 72870 64157 1584 184551 3960 8713 145740 310490 خشیذ

 13.49 34891 54716 2379 181592 3172 6344 190315 319570 تفشیح

 9.96 8780 32194 1756 138143 4097 7610 108875 283895 ضخػی
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 4.93 4927 12172 1449 159099 1159 1449 35066 74478 صیاست

-ّیچ سش

 خاًِ

288303 96713 14691 3673 138949 1836 50805 17139 10.42 

  3.61 7.95 0.81 25.47 1.04 1.42 16.11 43.59 دسغذ

 

-تطىیل هیتشآٍسد ضذُ است. سفشّای واسی تیطتشیي سْن سفشّای سٍصاًِ سا  5876313تا تَخِ تِ تؼذاد سفشّای سَاسُ ساوٌیي ضْش هطْذ وِ حذٍد 

ضَد. تسیاسی اص سفش اًدام هی 643138( حذٍد 7-8تِ ًحَی وِ دس ساػت اٍج غثح ) تاضذهیهشتَط دٌّذ. تیطتشیي سْن سفشّا تِ ساػات پیه سٍصاًِ 

صهاى )دس هذل  وٌٌذ.  لزا هشاحلی هاًٌذ: ضٌاخت هَلؼیت هىاًی، هؼشفی هحَسآٍسی ضذُ هتٌاسة تاضشایظ هحیغی ٍ اختواػی تغییش هیاعالػات خوغ

ّای اعالػاتی غَست خَدواس )تغَسیىِ یىٌَاختی ٍتواهیت ول سیستن ٍالیِ ضثىِ حول ٍ ًمل تِ ػٌَاى یه تؼذ(، اػوال تغییشات اغالحی تِ یتشافیى

 تْیٌِ ساصی هدذد ًتایح، لحاػ گشدیذُ است. ست ًشٍد( ٍ ًْایتا تاص ًگشی هذل اص د

 روش حل -4-2

ّا ٍ ّای گضیٌِتاتؼی اص ٍیژگی ،تذیي هٌظَس تا فشؼ گسستگی هذل گشدد.هتغیشّای هختلف دس فشایٌذ ساخت هذل هغشح هیًحَُ ٍ هیضاى تاثیش  

سپس ضشایة هذل تِ سٍش  گشدد. حاغلآى  عشیك اص هَثش دس تاهیي ّذف تِ ًحَی وِ تیطتشیي هغلَتیت ضَد.هی ایدادهطخػات تػوین گیشًذُ 

ای تِ ًام ضاخع دس اداهِ تشای همایسِ هذلْای هختلف ساختِ ضذُ اص آهاسُ ضَد.( تخویي صدُ هیMaximum Likelihoodًوایی تیطیٌِ )تسدس

گشدد. ایي ضاخع تِ عَس دلیك ًسثت ػولىشد هذل تا پاساهتشّای تخویي صدُ ضذُ سا استفادُ هی( Likelihood Ration Index)ًوایی تسًسثت دس

تَاتغ هغلَتیت تش اساس ػَاهل تؼییي وٌٌذُ دس  (2)خذٍلضوي هؼشفی هتغیشّای تاًه اعالػاتی دس ایي ساستا وٌذ.هی اسائِهذلی تا پاساهتشّای غفش  تا

 (10الی   7)سٍاتظ . گشددالگَّای سفش ٍ اسصیاتی هتغیشّا ساختِ ٍ پشداخت هی

 معرفی متغیرهبی ببنک اطالعبت -2جذول

  ّذف سفش هتغیش

سي 

افشاد 

 ّوشاُ

  خٌسیت

 

 ساحتی

صهاى ضشٍع 

 سفش

 

 

هالىیت 

 خَدسٍ

 

 

 دسآهذ

 سي

 60> 18<سي<60 18> ػادی اٍج صى هشد سایش تحػیل واسی

عالمت 

 اختصبری

 

PTB 

 

PTE 

 

 

PTM 

 

AW 

 

M 
 

FM 
 

TE 

 

TSP 

 

TSO 

 

CO 

 

IN 

 

AGE1 

 

AGE2 

 

AGE3 

 

U(PMC1)=0/72×AGE18-60+0/49×AW+0/7×M-0/64×PT+3/96                                                                    (7   )  

U(PMC2)=0/43×CO+0/42×TS-0/36×PT (8                )                                                                                                                         

L(B)=-2393/97 L(0)=- 6132/06 L(C)=-3515/18 ρ
2
 = 0/5603 ρ

2
C = 0/293 

U(SMC1)= 2/9×CO +2/3×TE +0/5×Income -3/6 (9              )                                                                                                            

U(SMC2)= 1/5×TE-2/9 (10             )                                                                                                                                                             

L(B)=-1719/96 L(0)=-2431/79 L(C)=-2050/82 ρ
2
 = 0/27 ρ

2
C = 0/148 

  

 نتبیج .5

ّای هختلفی اص خولِ پشاتیت ٍ لَخیت تاضذ. دس ایي ساستا هذلهثٌا دس اًتخاب ٍسیلِ ًملیِ هٌاسة هیی صهاًی سفش، پاساهتشی هىاىاًتخاب هذ تْیًٌِحَُ 

َس، هتشٍ، خَدسٍ ی اًتخاب هذ حول ٍ ًملی هٌاسة واستشد داسًذ. تٌاتشایي تا تَخِ تِ تؼذد هذّای حول ٍ ًملی)پیادُ، دٍچشخِ، تاوسی، اتَتدس هسالِ

ی احتوال ٍلَع هذّای حول ٍ ًملی دس سٍش پشاتیت ٌّگاهی وِ تیص ی هحاسثِلْای لَخیت ٍ پشاتیت چٌذتایی هٌاسة ّستٌذ. ًحَُضخػی(، فمظ هذ

ّا، اصدیاد ٍ استمالل گضیٌِ گشدد. دس ایي حالت تا تَخِ تِّای هتَالی ووی پیچیذُ هیاص دٍ گضیٌِ ٍخَد داضتِ تاضٌذ، تِ دلیل استفادُ اص سٍش تمشیة

ّای هذلْای لَخیت دٍگاًِ، چٌذگاًِ هشاحل تػوین گیشی تشًاهِ سٍصاًِ ّش فشد تش تا تَخِ تِ هحذٍدیتاص عشفی  تاضذ.تش هیلَخیت چٌذگاًِ هٌاسة

ساصی تش سٍی اعالػات هىاًی ٍ ٍهذل ّایی هاًٌذ تدضیِ ٍ تحلیلسیستن اعالػات هىاًی تا داضتي لاتلیت ضَد.تَغیِ هی NL  ٍCNLاساس ساختاس 
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-گیشًذگاى حول ٍ ًملی لشاس دّذ. تذیي هٌظَس اعالػات هشتثظ ٍ پاساهتشّای ٍسٍدی هذلصهاًی لادس است وِ اتضاسّای واسآهذی سا دس اختیاس تػوین 

یاتٌذ. دس ایي ساستا ّش یه اص تَسؼِ هیّای هزوَس ساصی هذلساصی ضذُ ٍ اتضاسّای تحلیلی خْت پیادُغَست هىاًی آهادُتِ  NL  ٍCNL ّای

تش هثٌای )گشدد، تا اتضاسّای تحلیلی تَسؼِ یافتِ صهاًی رخیشُ هی-ی هىاًیساصی ضذُ ٍ دس پایگاُ دادُآهادُ GISػَاهل هَثش تَسظ فشایٌذی دس هحیظ 

تاضٌذ وِ دس ساصهاًی ٍ حسگشّا، هشاخغ اغلی دسیافت اعالػات هیساصی گشدًذ. دس ایي سیستن واستشاى، هستٌذات تش سٍی آًْا پیادُ (هزوَسّای هذل

ّای دسیافتی استاًذاسدساصی ضذُ ٍ تا ضَد. دس ایي هشوض اعالػات ٍ ًمطِاًدام هی GSMسین ٍ آى اًتمال اص هشاخغ تِ هشوض تثادل تِ ٍسیلِ اهَاج تی

ٍ  NL تا تَخِ تِ هذلْای   ّش فشد، صهاى ٍ ّذف  سفش تش هثٌای ًحَُي همالِ دس ایضًَذ. آهادُ هی GISتغییش فشهت تِ ضىل هغلَب خْت ٍسٍد تِ 

CNL صهاى ٍ ّذف  تا دس ًظش گشفتيسفش  ًحَُهذلْای هزوَس تشاصش دادُ ضذُ ٍ دس ًْایت اًتخاب  ،. پس اص پشداخت تَاتغ هغلَتیتذًگشدتؼشیف هی

ρ2  ٍρ2ّای ضاخع هذلْای پشداخت ضذُ تش هثٌایهمایسِ  .ضَدتخویي صدُ هیسفش 
C دٌّذُ آى است وِ هذل( ًطاى4ٍ 3ٍلا)خذ CNL  ػولىشد تْتشی

 اسائِ ًوَدُ است. NLًسثت تِ هذل 

 NLهبی برازش مذلشبخص -3جذول

 

 CNLهبی برازش مذلشبخص -4جذول

 

 Cross Nested-Logitو  Nested-Logitبرای نتبیج حبصل از  Stat-Tنتبیج -5جذول

 تَضیحات T-Stat هتغیشّا
NL CNL 

 دّذ.ایي پاساهتش هتغیشی پیَستِ است وِ هذت صهاى ول هسافشت سا تش حسة دلیمِ ًطاى هی -2/16 -1/9 صهاى سفش

 وٌذ.آى هطخع هیی هسافشت سا تش اساس هیضاى هػشف سَخت، هسافت ٍ ًظیش هتغیشی پیَستِ است وِ ّضیٌِ -3/10 -5/7 ّضیٌِ سفش

 گشدد.سیضی سفش هطخع هیی گسستِ است وِ تا استفادُ اص آى سي ّش فشد دس تشًاهِهتغیش -3/1 -6/1 سي

 ًوایذ ّش ضخع داسای چِ ًَع خٌسیتی است.هتغیشی گسستِ است وِ تؼییي هی 8/10 7/8 خٌسیت

 وٌذ.سا تا تَخِ تِ یه همذاس هطخع هؼیي هیهتغیشی گسستِ است وِ هیضاى دسآهذ هاّیاًِ ّش فشد  8/1 9/1 دسآهذ

 

تش ػول ًوَدُ است. دلیل ایي هَضَع آى ّای هختلف هَفكدس اًتخاب گضیٌِ NLًسثت تِ سٍش  CNLهطخع است سٍش  5ّواًغَس وِ اص خذٍل

ّای حاغلِ اص تلفیك دسغذ تِ ًحَی واسآهذتش اخشا گشدیذُ است ٍ گضیٌِ 95تا دسخِ اعویٌاى  NLًسثت تِ سٍش  CNLسٍش  T-Statاست وِ دس 

ی ٍ سٍاتظ پاساهتشّا تا ٍضؼیت ػَاهل دس ٍالؼیت تغاتك تیطتشی داسًذ. لزا اگش ّش یه اص ػَاهل تِ غَست یه تؼذ خذاگاًِ دس ًظش گشفتِ ضًَذ ٍاتستگ

 گشدًذ.تْتش هٌظَس هی CNLدس تیي پاساهتشّا تِ هٌظَس تؼییي هذ سفش 

 

 

 عشیمِ

 هتغیش                                    

 دٍچشخِ اتَتَس تاوسی هتشٍ پیادُ

 
 

NL 

 

ρ
2

 175/0  64/0  78/0  84/0  22/0  

ρ
2
C 13/0  29/0  34/0  45/0  14/0  

 عشیمِ

 هتغیش                                     

 دٍچشخِ اتَتَس تاوسی هتشٍ پیادُ

 
 

CNL 

 

 

ρ
2

 194/0  76/0  85/0  86/0  26/0  

ρ
2
C 14/0  36/0  42/0  49/0  17/0  
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