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 موردي:  ۀمطالع دسترسي زميني به فرودگاه ۀاي انتخاب شيولوجيت چندجمله سازيمدل

 خميني )ره(المللي امامفرودگاه بين
 

 (2)علی ادریسی                            (8) جعفريرضاییعلی
 

، (coorpoling) نقل مترو، اتوبوس، همسفريوحمل ۀشيو 6رفتار مسافران هوایی در انتخاب بين  ۀشده نحودر این پژوهش سعی  چکيده
ان مورد خمينی تهرالمللی امامجهت دسترسی زمينی به فرودگاه بيندرشدن( کردن( و خودروي شخصی )پيادهتاکسی، خودروي شخصی )پارک

 اياز مدل لوجيت چندجمله سازيمدل منظوربهانجام شده و  8939روز از تابستان  9آوري اطالعات این پژوهش در بررسی قرار گيرد. جمع
(multinomial logit model)  شدهبيان مذکور در قالب رجحان . پيمایشاستهاستفاده شد (stated preference) حضوري در  ۀمصاحبشکل به

 (validation) عدد بوده و مقدار اعتبارسنجی 252شده آوريهاي جمعنامهپرسش. تعداد استهخمينی تهران انجام گرفتالمللی امامبين فرودگاه
ز درآمد خمينی اتوان به این موضوع اشاره کرد که درصد بسياري از مسافران فرودگاه امامترین نتایج این پژوهش میاز مهمباشد. می %93ها داده

شان خودرو در خانواده 8مسافران حداقل  %32 ميليون تومان در ماه دارند( و مالکيت خودروي )حدود 8.5مسافران درآمد باالي  %39)حدود 
آمده براي این مسافران که تمایلی به استفاده از مترو ندارند، افزایش زمان سفر و دستبه ۀباالیی برخوردارند و با در نظرگيري نتيج دارند(
اعتمادپذیري  بار، ۀتوشدهی بسيار باالتر مترو )مثل فراهم کردن پارکينگ( و در مقابل سرویس ۀهزیننقل شخصی )مثل افزایش وهاي حملهزینه

 .دکنمیخمينی را متمایل به استفاده از مترو کاهش زمان سفر( مسافران فرودگاه امامو 

 .شدهاي، رجحان بيانچندجمله، لوجيت وخمينی، متر، فرودگاه امامبه فرودگاه دسترسی زمينی  کليدي يهاواژه

 

An investigation in to the choice of Ground Access to Airport using Multinomial Logit 

Modelling 
 

A. Rezaei Jafari                               A. Edrisi 

 
Abstract  This study aimed at investigating air travellers’ behaviour with regard to choices for ground 

access to Imam Khomeini International Airport. The choices included subway, bus, carpooling, taxi, private 

car (parking) and private car (car drop-off). Data collection for this study was done during three days in 

summer, 2014, and Multinomial logit modelling was employed for this purpose. The survey was 

administered as a face to face interview in Imam Khomeini International Airport, which is located in 

Tehran, Iran. A total number of 257 questionnaires were collected, with the degree of validation being 

34%. The most important results of this research indicate that the majority of imam Khomeini passengers 

have a high income(%90of them have 1.5 million tomans per month or higher) and car ownership(%92 of 

them have at least one car in their household). Considering that these passengers don’t have intention for 

using metro, with increasing the travel time, public transportation costs (e.g. parking cost) and improving 

metro service qulity (e.g. increasing the reliability and decreasing the travel time) , it may be possible to 

absorb them to use metro. 

 

Key Words Ground access to Airport, Imam Khomeini Airport, Subway, Multinomial Logit, Stated 

Preference. 
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 مقدمه
انتخاب  ۀهاي گذشته مطالعات بسياري درزميندر سال

در  و استهدسترسی زمينی به فرودگاه انجام شد ۀشيو

، ايجملههاي لوجيت )دواکثر این مطالعات از مدل

 اند. از پيشگامان استفاده کرده...( و ، مختلطايچندجمله

 اورت و سوبينيکتوان به موضوع میاین  پژوهش در

شده دو پارامتر زمان . در اکثر مطالعات انجام[1] اشاره کرد

ۀ يوشترین فاکتورهاي انتخاب از مهمسفر ۀ هزینسفر و 

ي عنوان مثال هاروبه ؛باشدتوسط مسافران هوایی میسفر 

 انتخاب ۀمطالع»اي با عنوان در مقاله [2]و همکارانش 

 ۀمنطقموردي  ۀدسترسی به فرودگاه: مطالع ۀشيو

بيان و  دنبه بررسی رفتار مسافران پرداخت «سانفرانسيسکو

 ۀنکاري، هزیبا هدف سفر غير یکه براي مسافران ندداشت

ا ب یکه براي مسافراندسترسی با اهميت است درحالی

خصوص با افزایش طول پرواز، زمان بههدف سفر کاري 

دسترسی به فرودگاه از اهميت خاصی برخوردار است. 

 [8-3]همکاران و گوپتا و همکاران چو و چنينهم

ي اجتماعی مسافران )تعداد همراه، مقدار بار، هایویژگ

صيالت و...( و آقاي جو و درآمد، جنسيت، سن، تح

نقليه وسيلۀ شده در داخل و خارج صرفهمکاران  زمان 

 -مشخصات اجتماعی به چنينهم .ندکردشناسایی را 

  آنهاترین که از مهم نداشاره کرد اقتصادي مسافران

توان تعداد همراهان سفر، ميزان بار، درآمد، جنسيت، می

 و بودنام برد.  را سن، تحصيالت، مالکيت خودرو و...

 يبرا یاجتماع یروانشناس کردیرو ازنيز  [9] همکاران

 ستانانگل در منچستر فرودگاه به یشخص يسفرها کاهش

 [10] همکاران و یازیسی ن،یا برعالوه. کردند استفاده

 رودگاهف به نيزم یدسترس يبرا یتاکس رانندگان ميتصم

 [11] چو و همکارانآقاي  .کردند مدل را يکند اف جان

انتخاب  ۀهاي مدل نحواز مشخصات سفر و ویژگی

هاي داگو و جيمپو در کره استفاده کردند. هدف فرودگاه

سفر، جنسيت، سن، درآمد و سفر، زمان سفر، مسافت 

فر انتخاب س ۀهستند که در نحو یترین متغيرهایمهمشغل 

د که ندهها نشان میاین یافته برعالوهاند. يرگذار بودهتأث

 ۀداري اثر نحوهاي جمعيتی بيشترین معنیویژگی

دسترسی سفر غيرکاري را نسبت به سفر کاري دارند. 

به فرودگاه  یدسترسی زمين ۀنحو [12] گوکاسار و گونی

از مدل لوجيت  را بااستفادهالمللی آتاتورک بين

ت که مساف نداي تحليل کردند. نتایج نشان دادچندجمله

صد، تفاوت زمانی بين زمان سفر، نوع مقهزینۀ سفر، 

پرواز و زمان خروج، وضعيت اشتغال، وضعيت مالکيت 

مهم و  دارمعنی یخودرو و محل مبدأ سفر متغيرهای

ورهاي ترین فاکتمهمهستند. سفر مبدأ به فرودگاه یکی از 

  باشد.انتخاب دسترسی میۀ نحو
 کاربهآوري اطالعات هاي جمعیکی از روش 

د باششده میزمينه روش رجحان بيانشده در این گرفته

 توان به مطالعاتشده با این روش میکه از مطالعات انجام

آقایان استير و گليود ، ممسنی و چبلی، سورابی، تامبوالس 

 ۀاین روش با معرفی یک شيو دراشاره کرد که  [13-16]

د سفر مورد نظر خو ۀسفر جدید مسافران به انتخاب شيو

ت اسشده در اکثر مطالعاتی که انجام ينچنهمپردازند. می

بيشترین انتخاب مربوط به تاکسی و خودروي شخصی 

مطالعۀ توان به میباشد، از جمله این مطالعات می

اشاره پاراساکی و همکارش، سعدالحسين گوالش آکار 

علت بهشخصی  کرد، که انتخاب تاکسی و خودروي

و در بعضی  خودروکيتلما ۀسرانراحتی، درآمد باال، 

ر دباشد، نقل عمومی کارآمد میوموارد نبود سيستم حمل

نگ ککشور هنگطبق مطالعات ميلينگ تام در   مقابل آن

دوري فرودگاه از مرکز شهر، در  علتبه که شدمشاهده

تاکسی و خودروي شخصی و در  ۀهزیننتيجه باال رفتن 

 نقل عمومی، سهموحمل ۀهزینمقابل راحتی و پایين بودن 

نقل عمومی )اتوبوس، ویی مسافران براي حملجاجابه
5AE امروزه سياست  .17]-[20باشد درصد می 28( حدود

نقل وافزایش سهم حملدرجهت  بسياري از کشورها

-نقل شخصی میوعمومی و در مقابل کاهش سهم حمل

شده در مطالعات ذکر برعالوهباشد، پس در این راستا 
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 علتبه ،موردي رفتار سالمندان ۀمطالعبه مواردي 

است پرداخته شده نيز ،مشکالت خاصی که دارند

[21,22]. 

 ۀانتخاب شيو ۀدر کشور ما هم مطالعاتی درزمين 

رین تاز مهم است.شده دسترسی زمينی به فرودگاه انجام

شده و جدیدترین این مطالعات که از روش رجحان بيان

با  [23]به توان می ،استکرده استفادههاي لوجيت و مدل

در نقليه ۀ وسيل انتخاب سازيمدلتحليل و »عنوان 

موردي فرودگاه  ۀمطالعدسترسی زمينی به فرودگاه: 

ا باشاره کرد که  «خمينی و فرودگاه مهرآبادالمللی امامبين

، ايجملههاي لوجيت از جمله دوپرداخت انواع مدل

- اي براي هر دو فرودگاه نشانو آشيانه ايچندجمله

 هاييرگذار در مدلتأثترین پارامترهاي که مهم استهداد

- ، درآمد، مالکيتسفرۀ هزین، زمان سفرشده ساخته

 چنينهمباشند. سفر، سن و جنسيت می خودرو، هدف

 ۀوسيلکه با افزایش هزینه و زمان یک  استهنشان داد

 .یابدش می، تمایل به استفاده از آن کاهنقليه

ترین پارامترهاي در این پژوهش ابتدا با شناسایی مهم

يرگذار در انتخاب مسافران هوایی و طراحی تأث

ر آقاي طاهرپور دکه ی یپارامترها برعالوهاي که پرسشنامه

، پارامترهاي ميزان بار مسافران، اینرسی بودند هنظر گرفت

یک  اکنون باهمحالتی است که مسافرانی که  ۀکنندبيان)

اند، تا چه ميزان تمایل ونقلی به فرودگاه آمدهحمل ۀشيو

ونقلی را استفاده کنند( حمل ۀدارند در آینده نيز همان شيو

مينی زانتخاب دسترسی ۀشيورابطه با و...، از مسافران در 

به هدف سفرشان )کاري  باتوجهخمينی، به فرودگاه امام

 آوريه و پس از جمعشد پرسيده تیسؤاالیا غيرکاري( 

چند  سازيمدلاز روش لوجيت  بااستفادهاطالعات 

 است.انجام شدهاي جمله

 ۀتا نحو استشده ، سعیشدهبه موارد ذکر باتوجه 

به هدف سفرشان )کاري یا  باتوجهرفتار مسافران هوایی 

نقل مترو، وحمل ۀشيو 6در انتخاب بين  غيرکاري(

 پارک -خودروي شخصیاتوبوس، همسفري، تاکسی، 

کردن )منظور پارک کردن خودرو در پارکينگ فرودگاه تا 

-هپياد-زمان بازگشت از سفر است( و خودروي شخصی

شدن )منظور رساندن مسافران تا فرودگاه توسط بستگان 

 قصد پارک کردن در پارکينگ فرودگاه بدونیا آشنایانشان 

-للی اماملمازمينی به فرودگاه بيندسترسی منظوربه( است

این پژوهش  از هدفخمينی تهران بررسی گردد. 

ب انتخا ۀيرگذار و مهم در نحوتأثشناسایی فاکتورهاي 

خمينی کننده از فرودگاه اماممسافران هوایی استفاده

 تررسانی مطلوبریزي و خدمتدرجهت کمک به برنامه

  باشد.نقلی میوهاي حملسيستم

 
 تحقيق روش

  لوجيت انتخاب هايمدل
-قرار می گزینه jدر برابر  n ۀگيرندتصميمها در این مدل

يرنده گشده براي فرد تصميمحاصل يتگيرد، حال مطلوب

 قسمت است: 2شود داراي حاصل می j ۀگزینکه از 

شود و توسط نشان داده می Vnj صورتبهقسمتی که  .8

يرگذار بر رفتار تأثپارامترهاي  صورتبهمحقق 

 است. گيرنده قابل مشاهدهتصميم

آن را قابل مشاهده که قسمت مجهول و یا غير .2

 صورتبهدهند و محقق آن را نشان می εnj صورتبه

 گيرد.تصادفی در نظر می

که انتخاب از ميان چندین گزینه صورت در صورتی 

توان احتمال انتخاب هر از این مدل می بااستفادهبپذیرد، 

معرفی  ۀنحو چنينهمآورد.  دستبهها را یک از گزینه

 .استهتابع مطلوبيت نيز آورده شد
 

PA =
exp(UA)

∑ exp (Uj)j
    (8)                                        

 

 که در آن:

=PA  ۀگزیناحتمال انتخاب A، 
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=UA  ۀگزینتابع مطلوبيت انتخاب A، 

=Uj  ۀگزینتابع مطلوبيت انتخاب j. 
توجه است که نسبت احتمال انتخاب دو گزینه قابل 

و از  تاسفقط به تابع مطلوبيت این دو گزینه وابسته 

ست باشد. الزم به ذکر اها مستقل میمطلوبيت سایر گزینه

 اي را لوجيتکه ساختار کلی لوجيت در حالت دوگزینه

اي را لوجيت و در حالت چند گزینه ايجملهدو

این پژوهش از لوجيت نامند. در می ايچندجمله

 .[24] استهاستفاده شد ايچندجمله

مراحل انجام این پژوهش  ۀدهندنشان (8)شکل  

شته مطالعات گذ براساسبه این صورت که ابتدا  ؛باشدمی

يرگذار در انتخاب مسافران هوایی به فرودگاه تأثمتغيرهاي 

 XLSTATافزار نرماز  بااستفادهو  گردید شناسایی

بی از روش ترتي بااستفادهطراحی شد. سپس  پرسشنامه

در ميان از مسافران فرودگاه پرسشگري انجام  n صورتبه

شده آوريجمعشد و بعد از پایان پرسشگري، اطالعات 

هاي مد نظر به مدل باتوجهها در رایانه وارد و پایگاه داده

رل بستگی بين متغيرها کنتساز ساخته شد. سپس هممدل

وارد  N logitافزار نرممتغير توسط  69از و بيش گردید 

شد. درنهایت مدل برتر معرفی و اعتبارسنجی  سازيمدل

 ها گزارش شد.داده

 

 

 
 

 مراحل انجام پژوهش  8شکل 

 

  

شناسایی متغيرهاي تأثيرگذار

طراحی پرسش نامه

(فرودگاه امام خمينی)پرسشگري از مسافران هوایی 

وارد کردن اطالعات جمع آوري شده در رایانه و ساخت پایگاه داده ها

Spss کنترل هم بستگی متغيرها با استفاده از نرم افزار

NLOGIT4 مدل سازي بااستفاده از نرم افزار

اعتبارسنجی داده ها
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 اطالعات يآورجمع
نوع  21از  بااستفادهآوري اطالعات این پژوهش جمع

است که خمينی انجام شدهدر فرودگاه امام پرسشنامه
در رابطه با مشخصات فردي مسافران،  سؤال 81شامل 

سترسی د منظوربهمشخصات سفر مسافر و انتخاب وسيله 
 هاي پرسش مربوطهاي مدنظر براساس ویژگیبه فرودگاه

 باشد. می
در هاي مشابه در کشورهاي دیگر، همانند پژوهش 

 خمينیخروجی فرودگاه امامن امسافراین پژوهش نيز از 
 ت.اسپرسشگري صورت گرفته

 XLSTATافزارنرمها از پرسشنامهطراحی  براي 
شد  طراحی انجام 2افزار . توسط این نرماستهاستفاده شد

ه تسهيالت س و سفرۀ هزین، زمان سفر و براي هر متغير
افزار شد که توسط نرممقدار متفاوت در نظر گرفته

XLSTAT سپس شدند هاي بهينه طراحیحالت ،
ده شبينی انجام. طبق پيشدندگردیها تدوین پرسشنامه

ه سفري کمبنی بر عدم شناخت مسافران از سيستم هم
ده شپرسيده سؤالشده از مسافران رجحان بيان صورتبه

نام همسفري تا مرحله )از ثبت 1بود، شکل گرافيکی از 
استفاده از همسفري در انتهاي هر  برايشدن( سوار

ا طبق هپرسشنامهازي س. پس از آمادهترسيم شد پرسشنامه
 9مدت به پرسشنامه 229بندي منظم حدود زمان ۀبرنام

روش ترتيبی و کامالً تصادفی به 8939روز در تابستان 
هاي از داده بااستفادهحضوري و  ۀمصاحب صورتبه

خمينی خروجی فرودگاه امامن امسافرشده، رجحان بيان

 پرسشگري شدند.
ایی هپرسشنامهاز پرسشگري و حذف تعدادي از بعد 

مورد تحليل  پرسشنامه 252شده بودند، که ناقص تکميل
 25ها )پرسشنامه %89قرار گرفت و از این تعداد حدود 

( قبل از ساخت مدل جداسازي و در پایان براي پرسشنامه
 .ندگرفت اعتبارسنجی مدل مورد استفاده قرار

 
 هابررسي تحليلي داده

مورد  Spssافزار شدددده توسدددط نرمآوريجمعهاي  هداد
شدددد متغيرهاي  سدددعی .تحليل و بررسدددی قرار گرفت  

ستفاده  ر د  .دنمورد تحليل قرار گير سازي مدلشده در  ا
هایی مورد            مدل ن که در  هایی  يل متغير تایج تحل مه ن ادا

 .ندشد، گزارش بودند استفاده قرار گرفته
توزیع  ۀهرچه بيشتر روشن شدن نحو منظوربه 

خمينی، نمودار گویان در فرودگاه امامفراوانی سن پاسخ
-مشاهده می .استهآورده شد (2)این توزیع نيز در شکل 

 باشد.سال می 99شود که بيشترین فراوانی مربوط به 
ان گویتوزیع فراوانی جنسيت پاسخ (8)در جدول  

 است.شده خمينی نمایش دادهدر فرودگاه امام
توزیع فراوانی وضعيت تأهل  ۀدهندنشان (2)جدول  
 خمينی است. گویان در فرودگاه امامپاسخ
توزیع فراوانی تعداد اعضاي  ۀدهندنشان (9)جدول  
 خمينیگویان در فرودگاه امامپاسخ ۀخانوادسال  81باالي 
است.

 

 
 

خمينیدر فرودگاه امام انیگوسن پاسخ یفراوان  2 شکل
 

 



 اي انتخاب شيوۀ دسترسی زمينی به فرودگاه...سازي لوجيت چندجملهمدل 6

 

 

 8931سال سی و دوم، شمارۀ یک،      نشریۀ مهندسی عمران فردوسی

 خمينی گویان در فرودگاه امامپاسخت يجنس یع فراوانیتوز  8 جدول
 

 جنسيت فراوانی مطلق فراوانی نسبی )درصد( فراوانی تجمعی )درصد(

6/59  6/59  مرد 899 

899 3/33  زن 822 

 جمع 252 899 

 افتادهاز قلم 9 9 

 جمع کل 252 899 

 

 خمينیگویان در فرودگاه امامپاسخ هلتأوضعيت  یع فراوانیتوز  2 جدول
 

 وضعيت تأهل فراوانی مطلق فراوانی نسبی )درصد( فراوانی تجمعی )درصد(

6/96  6/96  مجرد 33 

899 3/69  متأهل 869 

 جمع 252 899 
 افتادهاز قلم 9 9 

 جمع کل 252 899  

 

 خمينیگویان در فرودگاه امامپاسخ خانوادۀسال  81تعداد اعضاي باالي  یع فراوانیتوز  9 جدول
 

 سال81تعداد اعضاي باالي  فراوانی مطلق فراوانی نسبی )درصد( فراوانی تجمعی )درصد(

3/8  3/8  5  8 

51 8/56  833  2 

9/26  9/81  32  9 

3/11  8/82  98  3 

1/35  3/2  83  5 

2/32  3/8  5  6 

6/33  3/8  5  2 

899 3/9  8  1 

 جمع 252 899 

 افتادهاز قلم 9 9 

 جمع کل  252 899  

 

ند نشدددان (3)جدول    مالکيت    ۀده توزیع فراوانی 
خمينی  گویان در فرودگاه امام   پاسدددخ  ۀخانواد خودروي 

 است.
توزیع فراوانی درآمد خانوار  ۀدهندنشان (5)جدول  
 خمينی است. فرودگاه امام گویان درپاسخ
اه استفاده از فرودگ ۀتجربتوزیع فراوانی  (6)جدول  

 دهد.خمينی در گذشته را نشان میامام
توزیع درصدي ميزان بار همراه مسافران    (9)شکل   

 دهد.خمينی را نشان میدر فرودگاه امام
گویان در فرودگاه   مبدأ سدددفر پاسدددخ    (2)جدول   

ساس  را خمينیامام شهرها     برا شهرداري تهران و  مناطق 
 دهد.نشان می
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 خمينیگویان در فرودگاه امامپاسخ خانوادۀمالکيت خودروي  یع فراوانیتوز  3 جدول

 تعداد خودرو خانوار فراوانی مطلق )درصد( فراوانی نسبی )درصد( فراوانی تجمعی

6/1  6/1  22 9 

9/59  2/33 دستگاه 8 885   

2/12  3/99 دستگاه 2 12   

899  1/82 دستگاه 2 بيش از 99   

 جمع 252 899  

افتادهاز قلم 9 9    

 جمع کل 252 899   

 خمينیگویان در فرودگاه امامپاسخ ۀخانوادتوزیع فراوانی مالکيت خودروي   5 جدول

 

 )تومان( درآمد فراوانی مطلق )درصد( فراوانی نسبی )درصد( فراوانی تجمعی

5/89  5/89  تومان 8599999زیر 22 

56 5/35  تومان 3999999-8599999 882 

 تومان 3999999باالي 889 33 899

 جمع 252 899 
 افتادهاز قلم 9 9 

 جمع کل 252 899 

 

 ۀ استفاده از فرودگاه امام خمينی در گذشتهتجربتوزیع فراوانی   6 جدول

 جنسيت فراوانی مطلق )درصد( فراوانی نسبی )درصد( فراوانی تجمعی

3/12  3/12  باتجربه 289 

899 8/82  بدون تجربه 33 

 جمع 252 899 
 افتادهاز قلم 9 9 

 جمع کل 252 899  

 

 

 
 

 خمينیتوزیع درصدي ميزان بار همراه مسافران در فرودگاه امام  9 شکل

يکيف دست

3.9%
چمدان1

چمدان35%2

32.3%

بيش 

چمدان2از

28.8%

ميزان بار همراه مسافران
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 شهر یا مناطق شهرداري براساس، خمينیگویان در فرودگاه امامپاسخ مبدأ سفرتوزیع فراوانی   2 جدول

 

 شهرداري یا شهر ۀمنطق مطلق فراوانی )درصد( فراوانی نسبی )درصد( فراوانی تجمعی

 )بدون ذکر منطقه( تهران 29 1/3 1/3

 8 ۀمنطق 23 88/9 29/2

    2 ۀمنطق 83 2/3 22/6

 9 ۀمنطق 29 2/1 95/3

 3 ۀمنطق 1 9/8 91/5

 5 ۀمنطق 89 5/8 39/6

  6 ۀمنطق 6 2/9 35/3

36/2 9.   2 ۀمنطق 2 1/

 88 ۀمنطق 8 9/3 32/8

    82 ۀمنطق 2 9/1 32/3

 89 ۀمنطق 8 9/3 31/2

  83 ۀمنطق 8 9/3 31/6

 86 ۀمنطق 8 9/3 33

 28 ۀمنطق 8 9/3 33/3

52/3 5/9   هاي استان تهرانشهرستان 3 

  سایرشهرها 889 32/1 35/2

 ایرانيان مقيم خارج از کشور 88 3/9 899
 جمع 252 899 

 افتادهاز قلم 9 9 

 جمع کل 252 899   

 

 

 
 

 شده در این پژوهشگرفتهکار به ايچندجمله تيساختار مدل لوج  3 شکل

 

 سازيمدل
قسمت ابتدا به معرفی ساختار مدل لوجيت  این در

 و در ادامه پرداخته شده شدهگرفته کاربه ايچندجمله

شده و بين متغيرهاي استفاده بستگیهمنترل ک

ها و در پایان تفسير نتایج مدل گزارش اعتبارسنجی داده

 . استهشد

 به دسترسی وهيش

 فرودگاه

(کردنپارک) شخصی   

 شخصی
( شدنپياده)  

 همسفري

 اتوبوس

 تاکسی

 مترو
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 شدهارائه ساختار مدل
 ۀانتخاب شددديو  ايچندجمله  لوجيت   سدددازيمدل براي 

 االبخمينی، از سدداختار زمينی به فرودگاه امامدسددترسددی

 است.استفاده شده

 نای در شدهگرفته کاربه لوجيت ساختار (3)شکل  
 که دهدمی نشان شکل این. دهدمی نشان را پژوهش
 فرودگاه به توانندمی مختلف ۀشيو 6 به هوایی مسافران

مسافران هوایی  موجود شرایط در. کنند سفر خمينیامام
شخصی کردن( و شخصی )پارکتوانند از تاکسی، می

 .هاي رجحان آشکارشده()داده شدن( استفاده کنند)پياده
دیگر  ۀشيو 9شده اما در این پژوهش در قالب رجحان بيان

 ت. اسشده سفري نيز در نظر گرفتهمترو، اتوبوس و هم

 

 رهايمتغ بستگيهمکنترل 
فزار ابين متغيرها توسط نرم بستگیهمپس از بررسی 

Spss  باالیی  بستگیهمو حذف متغيرهایی که داراي
اي دار ند کهشد استفاده سازيمدلدر  یبودند، متغيرهای

شده باشند. در مدل پرداختقابل قبولی بستگیهم
با  مربوط به متغيرهاي وضعيت تأهل بستگیهمبيشترین 

 باشد.می -582/9سال به مقدار  83-25گروه سنی 

 

 و نتایج  سازيمدلشده در متغيرهاي استفاده
 6 صورتبهو  (3)شده، مدل با ساختار شکل مدل ارائه
در جدول شده در مدل باشد. متغيرهاي استفادهگانه می

. استه( آمد1)

 خمينیدسترسی زمينی به فرودگاه امام ايلوجيت چندجملهشده در مدل استفاده يرهايمتغ  1 جدول
 

نام متغير در 

 مدل
کدگذاري ۀنحوتوصيف و   نوع متغير 

A ۀویژ عدد ثابت ( فردDummy) 

DD-TRIP  (8تر: پرواز و بيش 29، 9 پرواز: 29از  سال گذشته )کمتر  5تعداد سفر هوایی داخلی طی  (Dummyفرد ) ۀویژ 

O-KTRIP سال گذشته 5طی  المللیتعداد سفر هوایی بين  (Ordinalفرد ) ۀویژ 

D-ACCES (8 ، عمومی شامل اتوبوس، ون و تاکسی:9 کردن:شدن و پارکاینرسی )شخصی شامل پياده  (Dummyفرد ) ۀویژ 

D-AGE1  ۀویژ (9صورت: و در غير این 8 :سال )برابر 83-25گروه سنی ( فردDummy) 

GENDER :(8 ، زن:9 جنسيت )مرد  (Dummyفرد ) ۀویژ 

D-MARRY :(8 ، متأهل:9 وضعيت تأهل )مجرد  (Dummyفرد ) ۀویژ 

O-UP  سال 81تعداد اعضاي خانواده باالي  (Ordinalفرد ) ۀویژ 

DD-VEH (8 خودرو: 2، بيشتر از 9 خودرو:  2خانوار )کمتر از  يتعداد خودرو  (Dummyفرد ) ۀویژ 

D-DEG2  (9صورت: و در غير این 8 )برابر:تحصيالت فوق دیپلم، ليسانس و حوزوي  (Dummyفرد ) ۀویژ 

D-SA1  ۀویژ (9 صورت:و در غير این 8 ميليون تومان )برابر: 5/8درآمد کمتر از ( فردDummy) 

D-SA3  (9 صورت:و در غير این 8 ميليون تومان )برابر: 3درآمد باالي  (Dummyفرد ) ۀویژ 

D-exp (8 ، بدون تجربه:9 )باتجربه:استفاده از فرودگاه  ۀتجرب  (Dummyفرد ) ۀویژ 

DD-CA (8 چمدان و بيشتر: 2،  9 چمدان: 8دستی و ميزان بار همراه مسافر )کيف  (Dummyفرد ) ۀویژ 

D-CITY (8 ها(:ها )غيرتهرانیبومی، غير9 ها(:ها )تهرانیمبدأ سفر )بومی  (Dummyفرد ) ۀویژ 

R-TIME )ۀویژ زمان سفر )دقيقه ( وسيلهRatio) 
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سط   839پس از پرداخت و تحليل بيش از   مدل تو
متغير مختلف ضدددمن            29، بيش از   N logitافزار  نرم 

ط بررسدددی  ها و کنترل     ۀراب لت و معلولی بين متغير ع
مدل  و معنی بسدددتگیهم ها در  هاي مختلف  داري متغير

شامل متغيرهاي    متغير 29این  ند.مورد استفاده قرار گرفت 
متغيرها که عمليات ریاضددی سددري و یکبودند اصددلی 

زمان سفر،   2از جمله توان است ) هبرروي آن انجام گرفت

درآمد، لگاریتم زمان سددفر،  2سددفر، توان  ۀهزین 2توان 
سدددفر، لگاریتم درآمد، درآمد تقسددديم بر  ۀلگاریتم هزین 

...(. سددفر و ۀسددفر، لگاریتم درآمد تقسدديم بر هزین ۀهزین
ي  دارمترین معنیبا حذف متغيرهایی که داراي کسددپس 

ضافه کردن متغيرهاي دیگر، درنهایت   متغير  85بودند و ا
گرفته  کاربهدرصد در مدل نهایی   39داري باالي با معنی

است:ارائه شده (3). خروجی مدل نهایی در جدول ندشد
 

 خمينیفرودگاه امام به زمينی دسترسی ۀشيو انتخاب ايچندجملهخروجی مدل لوجيت   3 جدول

 

 متغير ضریب استاندارد انحراف داريمعنی P[|Z|>z] احتمال

9 362/5  9/221 ***583/8  ONE1 

9993/9  53/9-  9/695 ***838/2-  ONE2 

2615/9  233/9  9/353 9/893  ONE3 

5356/9  598/9  329/9  223/9  ONE4 

9998/9  352/2  128/9  ***322/2  ONE5 

9983/9  891/9  583/9  ***689/8  DD-TRIP3 

982/9  582/2  932/9  **128/9  DD-TRIP4 

9883/9  598/2-  961/9  **828/9-  O-KTRIP3 

9999/9  533/9  236/9  ***962/8  D-ACCES1 

956/9  388/8  233/9  *581/8  D-ACCES2 

9992/9  229/9  321/9  ***685/8  D-ACCES3 

9 693/3  991/9  ***368/2  D-ACCES4 

9923/9  993/9-  92/9  ***826/8-  D-AGE11 

915/9  229/8-  988/9  *596/9-  D-AGE14 

322/9  315/8-  296/9  **361/9-  GENDER1 

9581/9  335/8-  221/9  *53/9-  D-MARRY5 

9532/9  325/8-  931/9  *813/9-  O-UP4 

9193/9  292/8-  322/9  *23/9-  DD-VEH1 

9993/9  982/9  26/9  ***168/9  D-DEG25 

9158/9  222/8  352/9  *221/9  D-SA11 

9323/9  319/8  316/9  **363/9  D-SA15 

9929/9  919/2-  231/9  **582/9-  D-SA31 

9122/9  288/8  339/9  *133/9  D-exp3 

9855/9  322/2  935/9  **195/9  D-exp4 

992/9  911/9  291/9  ***296/9  DD-CA4 

983/9  536/2-  383/9  **923/8-  D-CITY3 

9235/9  219/8-  233/9  *395/9-  D-CITY4 

9381/9  996/2-  98/9  **9291/9-  R-TIME5 
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ρ
c

2

= 1 −
LL(β̂)

LL(C)
= 2852/9  

 

ρ
2

= 1 −
LL(β̂)

LL(0)
= 8625/9  

 

ازاي ضرایب صفر: مقدار لگاریتم تابع احتمال به
861/612- LL (0)= 

   ازاي پارامترهاي ثابت:       مقدار لگاریتم تابع احتمال به
131/621- LL(c)= 

ازاي ضرایب برآوردشده:       مقدار لگاریتم تابع احتمال به
521/525- LL(β)=   

کشش )االستيسيته( متغيرهاي  چنينهمو  اثر نهایی 

. استهآورده شد (89)شده نيز در جدول سازيمدل

به این موضوع که براي متغيرهاي مجازي تفسير  باتوجه

اثر نهایی این متغيرها  چنينهممعنی است و کشش بی

هاي دیگري محاسبه گردد، بنابراین از ذکر بایستی با روش

 است.شدهکشش و اثر نهایی این متغيرها خودداري 

 
 هااعتبارسنجي داده

 25، پرسشنامه 252ها از اعتبارسنجی داده منظوربه
 .ندجداسازي و اعتبارسنجی شد (%89) پرسشنامه

نمونه  25براي انجام اعتبارسنجی، مقدار متغيرهاي  

 آمده از ساختدستبهدر تابع مطلوبيت  و شد جداسازي

سفري، مترو، اتوبوس، هماعم از  مدل براي هر وسيله 

-کردن( و خودرويشخصی )پارک تاکسی، خودروي

 ۀطرابسپس توسط  .شد شدن( قرار دادهشخصی )پياده

ر شده دمحاسبه مطلبویت هاي( و قرار دادن مقدار تابع8)

د، سپس مآ دستبهآن، مقدار احتمال انتخاب هر وسيله 

در  اب مدلمعناي انتخبهترین احتمال محاسبه شده بزرگ

درصد  (88). درنهایت طبق جدول نظر گرفته شد

اعتبارسنجی محاسبه شد.
 

 

 خمينیدسترسی زمينی به فرودگاه امام ۀاثر نهایی و کشش متغيرهاي مدل لوجيت چندتایی انتخاب شيو - 89جدول 

 

 زمان سفر )دقيقه( اثر نهایی و کشش متغير

 شخصی

 کردن()پارک 

-2123/8 اثر نهایی  

9396/9 کشش  
 

 خمينیامام زمينی به فرودگاهدسترسیۀ چندتایی انتخاب شيو لوجيت مدلهاي اعتبارسنجی داده 88 جدول
 

 دسترسی ۀشيو درصد انتخاب نمونه درصد انتخاب مدل درصد تطبيق انتخاب نمونه با مدل

9%  3%  23%  مترو 

9%  9%  2%  اتوبوس 

9%  3%  89%  سفريهم 

92%  69%  96%  تاکسی 

2%  92%  83%  کردن(شخصی )پارک خودروي 

9%  9%  83%  شدن(شخصی )پياده خودروي 

93%  جمع کل 
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 شدهپرداخت مدلبحث و تفسير نتایج 
ρ=8625/9شده داراي  پرداختمدل . 8

𝟐

ρ= 8522/9و 
𝐜

𝟐

 
 باشد.می

شان عدد ثابت در مدل . 2  اثر متغيرهاییميانگين  ۀدهندن

 اند.است که در مدل دیده نشده

که  شده در مدل متغيرهاي استفاده تفسير مختصري از   . 9
شند، در جدول می %39داري باالي داراي معنی زیر  با

است.شده گزارش
 

 شدهدر مدل لوجيت پرداختدار یمعن يرهايمتغ  82 جدول

 ۀدرج مقدار ۀشيو بيشترین کمترین متغير
 تفسير

 داريمعنی  داريمعنی  دسترسی بستگی باهم  بستگی باهم  دارشدهمعنی 

 سفر هوایی 
 

 داخلی

 استفاده از ۀتجرب

فرودگاه در 

 گذشته

993/9  

 تعداد سفر

 الملیبين

816/9  

 سفريهم
 

 تاکسی

891/9  
 

582/2  

33%  
 

35%  

 پرواز و 29سال گذشته  5مسافرانی که طی

 ياند، تمایل بيشترداخلی داشته پرواز بيشتر

 سفري و تاکسی دارندبه استفاده از هم

 سفر هوایی

 المللیبين 

 مالکيت خودرو

992/9  

 جنسيت

836/9-  
-598/2 سفريهم  35%  

 المللی مسافرانبا افزایش پروازهاي بين

 سال گذشته، تمایلشان به استفاده از 5در 

 یابدسفري کاهش میهم

 اینرسی

 جنسيت

 و گروه درآمد

ميليون  3بيش از

 تومان

998/9  

 تعداد سفر

هوایی 

 المللیبين

886/9  

 مترو

 اتوبوس

 سفريهم

 تاکسی

533/9  

388/8  

229/9  

693/3  

33%  

39%  

33%  

33%  

نقل ومسافرانی که در حال حاضر با حمل

عمومی )تاکسی، ون و اتوبوس( به فرودگاه امام 

 اند، مجدداً تمایل بيشتريآمده

نقل عمومی شامل مترو، وبه استفاده از حمل

 سفري و تاکسی دارنداتوبوس، هم

 گروه سنی

سال 83-25  

 تحصيالت 

فوق دیپلم و 

 ليسانس

993/9  

 وضعيت

 تأهل

582/9-  

-993/9 مترو  33%  
سال، تمایل کمتري  83-25افراد با گروه سنی 

 به استفاده از مترو دارند

-229/8 تاکسی  39%  
سال، تمایل کمتري  83-25افراد با گروه سنی 

 به استفاده از تاکسی دارند

 جنسيت
 اینرسی

 گروه سنی

-315/8 مترو  35%  
 تمایل کمتري به استفاده از  هاخانم

 مترو دارند
سال 83-25  

998/9  295/9  

 تأهلوضعيت 

 گروه سنی زمان سفر

-335/8 مترو  39%  
  تمایل کمتري به استفاده از هامتأهل

 9 مترو دارند
سال 83-25  

582/9-  

 وضعيت تأهل زمان سفر تعداد اعضاي

-325/8 تاکسی  39%  

 سال 81با افزایش تعداد اعضاي باالي 

 سال 81باالي 
998/9-  912/9-  

 به استفادهخانوار مسافران، تمایل 

 یابداز تاکسی کاهش می خانوار

 مالکيت خودرو
 زمان سفر

992/9  

 وضعيت تأهل

293/9-  
-292/8 مترو  39%  

 2هایشان مالک بيش از مسافرانی که در خانواده

باشند، تمایل کمتري به استفاده از خودرو می

 مترو دارند

 شخصی درآمد باالي تجربه استفاده از تحصيالت

( -پارک

 (کردن
982/9  33%  

 افراد با تحصيالت فوق دیپلم، ليسانس و 

 حوزوي، تمایل بيشتري به استفاده از

 کردن( دارندشخصی )پارک

دیپلم، فوق

 ليسانس

از فرودگاه در 

 گذشته
 ميليون تومان3

-993/9 و حوزوي  931/9-    
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 گروه درآمد

 از کمتر

ميليون 5/8

 تومان

 زمان سفر

992/9  

گروه درآمد 

 باالي

 ميليون تومان3

251/9-  

222/8 مترو  39%  
 ميليون تومان 5/8 از مسافران با درآمد کمتر

 تمایل بيشتري به استفاده از مترو دارند

 شخصی

319/8  35%  
 ميليون تومان 5/8 از مسافران با درآمد کمتر

 تمایل بيشتري به استفاده از شخصی دارند
( -پارک

 (کردن

 درآمدگروه 

 3بيشتر از 

 ميليون تومان

 مبدأ سفر

998/9  

 از درآمد کمتر

ميليون 5/8

تومان، 

251/9-  

-919/2 مترو  35%  
 ميليون تومان،  3افراد با درآمد بيشتر از 

 تمایل کمتري به استفاده از مترو دارند

 ز استفاده ا ۀتجرب

فرودگاه در 

 گذشته

 وضعيت تأهل

992/9  

 مبدأ سفر

222/9  

288/8 سفريهم  39%  

استفاده از  ۀمسافرانی که در گذشته تجرب

اند، تمایل بيشتري به داشتهرا امام  فرودگاه

 سفري دارندهم

322/2 تاکسی  35%  

استفاده از  ۀمسافرانی که در گذشته تجرب

اند، تمایل بيشتري به داشتهرا مام ا فرودگاه

 تاکسی دارند

 ميزان بار

 همراه

 مسافران

 زمان سفر

998/9-  

 وضعيت تأهل

2/9  
911/9 تاکسی  33%  

 همراه چمدان به 2 مسافرانی که بيش از

 ند، تمایل بيشتري به استفاده از ردا

 تاکسی دارند

 مبدأ سفر
 وضعيت تأهل

992/9  

 مبدأ سفر

222/9  

-356/2 سفريهم  35%  
 ل ها( تمایمسافران غيربومی )غيراستان تهرانی

 سفري دارندکمتري به استفاده از هم

-219/8 تاکسی  39%  
 ل ها( تمایمسافران غيربومی )غيراستان تهرانی

 کمتري به استفاده از تاکسی دارند

 زمان سفر
 وضعيت تأهل

9 

تعداد سفر 

 هوایی

 المللیبين

25/9  

 شخصی

-)پارک

 کردن(

996/2-  35%  

 (کردن)پارکبا افزایش زمان سفر با شخصی 

 کردن(تمایل به استفاده از شخصی )پارک

 یابدکاهش می

سال گذشته  5دهد مسافرانی که در نتایج نشان می 
تري اند، تمایل بيشپرواز و بيشتر پرواز داخلی داشته 29

سفري دارند و با افزایش پرواز به استفاده از تاکسی و هم
باتجربۀ سال گذشته )مسافران  5المللی مسافران در بين
-می سفري کاهشالمللی(، تمایلشان به استفاده از همبين

تغير داري مترین نتایج این پژوهش معنییابد. یکی از مهم
-ودهد مسافرانی که با حملباشد که نشان میاینرسی می

یل ند، مجدداً تمااهنقل عمومی موجود به فرودگاه امام آمد
-. معنیدارندنقل عمومی را در آینده وحملبه استفاده از 

که این افراد دهد میسال نشان  83-25داري گروه سنی 
کل  %89.2سفري ندارند )تمایلی به استفاده از مترو و هم

تأهل مسافران  داري جنسيت و وضعيتمسافران(. معنی

کل  %56.3 )ميانگين هاها و متأهلدهد که خانمنشان می
مسافران( تمایل کمتري به استفاده از مترو دارند، این 

دهد که این گروه از مسافران که به دنبال نتيجه نشان می
ه اند. مسافرانی کبه مترو اعتماد نکرده ،باشندآسایش می
-سال بيشتر می 81هایشان تعداد اعضاي باالي در خانواده

د، این یابشود، تمایلشان به استفاده از تاکسی کاهش می
باال رفتن احتمال مالکيت خودرو  علتبهتواند نتيجه می

يک سوبينگذشتۀ طور که از مطالعات همان چنينهمباشد. 
، سانقو و همکاران در سال 8323و همکاران در سال 

، سعد الحسين 2991، سورابی و همکاران در سال 2992
، تامبوالس در سال 2982، طاهرپور در سال 2988در سال 

رفت دو فاکتور انتظار می [26 ,24 ,23 ,18 ,8] 2982
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و نتایج هستند دار مالکيت خودرو معنیسرانۀ درآمد و 
هایشان مالک بيش مسافرانی که در خانوادهدهد می نشان

باشند، تمایلشان به میکل مسافران(%1/82)خودرو  2از 
یابد و مسافران با درآمد کمتر استفاده از مترو کاهش می

تمایل بيشتري  کل مسافران( %5/89)ميليون تومان  8.5 از
کردن( دارند. به انتخاب مترو و خودروي شخصی )پارک

متغير تحصيالت نشان داد که افراد با تحصيالت 
دیپلم و ليسانس( تمایل بيشتري به دانشگاهی )فوق

 %9/36)کردن( دارند استفاده از خودروي شخصی )پارک
این پژوهش، شدۀ دار ر معنیدیگر متغيکل مسافران( 

کل مسافران(  %3/12)استفاده از فرودگاه در گذشتهتجربۀ 
ستند، تر همسافرانی که با تجربهدهد میباشد که نشان می

این . ارندسفري دتمایل بيشتري به استفاده از تاکسی و هم
 اشداستفاده از تاکسی بتجربۀ  علتبههم تواند نتيجه می

متر کهزینۀ در با تاکسی  سفريهم تشابه علتبهو هم 
ينيک سوبگذشتۀ . بار مسافران نيز همانند مطالعات باشد

، هاروي و همکاران در سال 8323و همکاران در سال 
یکی از  [26 ,18 ,2] 2988، سعد الحسين در سال 8316

تایج ن. باشديرگذار در انتخاب مسافران میتأثمتغيرهاي 
افزایش بار مسافران تمایل به که با دهد می آنها نشان

بد و یااستفاده از تاکسی و خودروي شخصی افزایش می
 دهد مسافرانی که بيش ازنتایج این پژوهش نيز نشان می

، کل مسافران( %1/21)همراه خود دارند بهچمدان  2
تيجه این ن. تمایل بيشتري به استفاده از تاکسی دارند

-يوهقایسه با سایر شتوشه بار مناسب تاکسی در م علتبه

ه کدهد میباشد. متغير مبدأ سفر نشان نقل میوهاي حمل
کل استان تهران(  %8/32ها، )غيراستان تهرانیها غيربومی

سفري و تاکسی دارند. تمایل کمتري به استفاده از هم
محل سکونت آنها تا فاصلۀ علت اصلی این موضوع 
این  باشد. پستاکسی میکرایۀ تهران و درنتيجه افزایش 

گروه مسافران نياز به پارکينگ مناسب براي خودروهاي 
داري زمان سفر نشان شخصيشان دارند. درنهایت معنی

دهد که با افزایش زمان سفر خودروي شخصی می
ش سفر کاه ۀکردن( تمایل به استفاده از این شيو)پارک

-هاي پرداختدیگر مدل چنينهمدر این مدل و یابد. می

این مرحله اینرسی، تحصيالت و تعداد سفرهاي  شده در
 اند.يرگذار در مدل بودهتأثداخلی پارامترهاي 

 
 گيري و پيشنهادهانتيجه
رفتار مسافران هوایی در انتخاب  ۀدر این پژوهش نحو

، سفري، تاکسینقل مترو، اتوبوس، هموحمل ۀشيو 6 بين
شخصی  کردن( و خودرويشخصی )پارک خودروي

لمللی ادسترسی زمينی به فرودگاه بين برايشدن( )پياده
 . به این منظوراستهخمينی مورد بررسی قرار گرفتامام

 . ورودياستهشد گرفته کاربه ايچندجملهمدل لوجيت 
شده روز پيمایش انجام 9این مدل را اطالعات حاصل از 

هاي مذکور در دهد. پيمایش، تشکيل می8939در تابستان 
حضوري در  ۀمصاحبشکل بهشده حان بيانقالب رج

هاي پرسشنامهتعداد  اند.خمينی انجام گرفتهامام فرودگاه
-و مقدار اعتبارسنجی داده استعدد  252شده آوريجمع

ترین نتایج این پژوهش باشد. یکی از مهممی %93ها 
داري اینرسی معنی .باشدداري متغير اینرسی میمعنی

نقل عمومی موجود ومسافرانی که با حملدهد نشان می
ند، مجدداً تمایل به استفاده از اهبه فرودگاه امام آمد

طور همان چنينهم نقل عمومی را در آینده دارند.وحمل
مالکيت  ۀسرانرفت دو فاکتور درآمد و که انتظار می
مسافرانی د هدمی و نتایجش نشان بوددار خودرو معنی
کل  %1/82) خودرو 2یشان مالک بيش از هاکه در خانواده

باشند، تمایلشان به استفاده از مترو کاهش می مسافران(
 ميليون تومان 5/8یابد و مسافران با درآمد کمتر ازمی

تمایل بيشتري به انتخاب مترو و  کل مسافران( 5/89%)
ه توان نتيجکردن( دارند. پس میخودروي شخصی )پارک

 شده و درنظرگيري اینانجامهش به پژو باتوجهگرفت که 
نی خميموضوع که درصد بسياري از مسافران فرودگاه امام

ميليون  5/8مسافران درآمد باالي  %39از درآمد )حدود 
 %32 تومان در ماه دارند( و مالکيت خودروي )حدود

شان دارند( باالیی خودرو در خانواده 8مسافران حداقل 
این  آمده برايدستبه ۀنتيجبرخوردارند و با درنظرگيري 
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مسافران که تمایلی به استفاده از مترو ندارند، با افزایش 
نقل شخصی )مثل افزایش وهاي حملزمان سفر و هزینه

 دهی بسيار باالترپارکينگ( و در مقابل سرویس ۀهزین
مترو )مثل فراهم کردن توشه بار، اعتمادپذیري و کاهش 

ل خمينی را متمایرودگاه اماممسافران فتوان میزمان سفر( 
به استفاده از مترو کرد.

عات   منظوربه   تحقيقات  براي  زیر موارد آتی مطال
 :شودمی پيشنهاد

مطالعه برروي دسددترسددی زمينی کارمندان فرودگاه به  .8
 .فرودگاه

 هايمدل مانند دیگري ۀپيشرفت هايمدل استفاده از .2
 Mixed Multinomial Logit) مختلط لوجيت

Model) متقاطع ايآشيانه لوجيت و (Cross Nested 

Logit.) 
 علتبهسال به باال(  65رفتار مسافران سالمند ) ۀمطالع .9

هاي سنی دیگر هایی که در مقایسه با گروهمحدودیت
حل درجهت راه ۀارائدارند و شناسایی مشکالت و 

 بهبود مشکالت سالمندان.

 اجرا پيشنهادبراي عملی  صورتبهو موارد زیر  
 شود:می

از این پژوهش  آمده دستبهبه نتایج  باتوجه 
نقل وحملمسافران تمایل بسياري به استفاده از وسایل 

 يگردد خط مترومیاند، لذا پيشنهاد شخصی نشان داده
با امکاناتی متفاوت با امکانات متروي شهر تهران  فرودگاه

راي خصوصيات که مسافران هوایی دابه این باتوجه)
ردد گپيشنهاد میرسانی کند. ( خدمتباشندمتفاوتی می

هاي مخصوص چمدان در مجاورت هرپنج صندلی توشه
 بار، با خيالدغدغۀ به  باتوجهداده شود تا مسافران  قرار

فاي رایگان واي چنينهم. راحت از مترو استفاده نمایند
ن در اختيار مسافران قرار داده شود که ضمن چک کرد
. دنساعت پرواز خود، از وقت خود بهينه استفاده نمای
اشد بپيشنهاد دیگر کاهش محسوس قيمت بليت مترو می

بليتشان از نصف هزینۀ نفر مجموع  5اي که براي گونهبه
سفر با خودروي شخصی و تاکسی نيز کمتر باشد هزینۀ 

شویق کنند نيز تمیگروهی سفر  صورتبهتا مسافرانی که 
 ياز ایستگاه مترو چنينهمده از مترو شوند. به استفا

ل بار حمویژۀ وسایل استفاده از  ،فرودگاه تا سالن انتظار
 مترو صورت بپذیرد.ویژۀ خدمات  صورتبهمسافران 

 
 هانوشتپي

1- coorpoling 

2- multinomial logit model 
3- stated preference 

4- validation 

5- Airport Express (AE) 

6- elderly 

7- Mixed Multinomial Logit Model 

8- Cross Nested Logit 
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