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  چكيده  
و با هـم   كنند يم دايرا پ گريكديمحدوده واقع شده است،  كيها در  و كار آن يكه محل زندگ يافراد در آن است كه يروش ييمايهمپ

ـ به توسعه پا هاي مديريت تقاضااين روش به عنوان يكي از روش .تردد كنند يشخص هينقل لهيوس كيكه با  گذارند يقرار م كمـك   داري

ـ اسـتفاده از ا  گرايش به همپيماييعوامل مؤثر بر افزايش  يمهم است كه با بررس ،. بنابراينكنديم يانيشا ـ روش را در م ني افـراد   اني

بدست آمـده اعتبـار    جهيتا نت رديقرار گ يمختلف مورد بررس يهابود كه شهر نيبر ا يسع قيتحق نيدر ا مختلف جامعه گسترش داد.

گـذار باشـد    ريتـاث  ييمـا يهمپ سـتم ياسـتفاده از س  يبـر رو  توانستيكه م ييرهادر سطح كشور داشته باشد .با توجه به پارامت يشتريب

ـ تحق نيشد. در ا يگذار طراح ريبا توجه به موارد تاث اياز آنها را انتخاب كرده و پرسشنامه يتعداد بـا اسـتفاده از روش رگرسـيون     قي

ـ و نزد يومبه حمل و نقل عم يتفاوت در ساعات كار افراد، دسترس ،يشخص هينقل لهيوس مالكيت يمشخص شد كه پارامترها خطي  كي

ـ هركـدام از ا  راتيتـاث  يدارند. با بررس ريتأث ييماياستقبال از همپ زانيبودن محل سكونت به مركز شهر بر م   كـه   يمـوارد و سـهم   ني

آن  لهيبه دسـت آمـد كـه بـه وسـ      ل خطيمد يك داشته باشند، ستميس نيتعداد استفاده كنندگان از ا شيافزا ايدر كاهش و  تواننديم

  زد. نيمختلف تخم يهاكار حلادارات و م يرا برا ييمايهمپ سفرهاي قابلتعداد  توانيم

  

   يشخص لهيوسي، ساعت كاري، حمل و نقل عموم ي، كار يهاسفر يي، مايهمپ :يديكل يها واژه

  

  

   مقدمه-1

 توسط سفر افزايش و سفر تقاضاي افزون روز افزايش با امروزه

 اسـتفاده  بـراي  مناسب هاييراهكار به نياز شخصي نقليه وسيله

 رويه بي استفاده از جلوگيري و موجود هايساخت زير از بهينه

 پايـدار  توسـعه  بـا  متناسـب  اهـداف  پيشـبرد  جهت امكانات از

 نيـاز  دليل به شهري معابر شبكه گسترش در محدوديت. هستيم

 احـداث  بـراي  كافي فضاي كمبود نيز و كالن گذاريسرمايه به

 . يابـد  افـزايش  آزادراهي شبكه در ازدحام كه شده باعث معابر،

 راهكارهــاي تــاكنون معــابر تــراكم معضــل رفــع خصــوص در

 مـديريت  مختلف هاي روش كه است شده گرفته بكار متفاوتي

 ايـن  در موجـود  امكانـات  از بهتـر  برداري بهره و سفر تقاضاي

  شـود مـي  سـعي  امروزه. است گرفته قرار توجه مورد خصوص

 از وري بهـره  شـود  باعـث  كـه  گيرد قرار بررسي مورد هاييراه

 بيشـتر  موجـود  هـاي  ظرفيـت  از و شود بيشتر موجود امكانات

ـ از ظرف نـه يروش اسـتفاده به  ييمايپهم .شود استفاده  يخـال  تي

ــا ــ يخودروه ــت. ا يشخص ــاس ــهيروش ز ني از  يا رمجموع

ـ تاك يسفر است كـه بـه جـا    يتقاضا تيريمد يها وهيش بـر   دي

 تيـ هـا بـر اسـتفاده از ظرف    و اتوبـان  هـا  ابانيخ تيظرف شيافزا

كـه   يافـراد  ،ييمـا يپ موجود توجه دارد. در هـم  يها رساختيز

محدوده واقـع شـده اسـت، از     كيها در  و كار آن يمحل زندگ

 دايـ را پ گريكـد ي يرسـان  اطالع يها و سامانه ها تيسا وب قيطر

 يشخصـ  هينقل لهيوس كيكه با  گذارند يو با هم قرار م كنند يم

جداگانـه   يشخصـ  يتردد كنند و همه افراد هر روز با خـودرو 



  1400ن ، زمستا109، سال نوزدهم، دوره چهارم، شماره فصلنامه علمي جاده

 

  36 

 

 هيو روح ياجتماع هيابر وجود سرم يمبتن ييمايپسفر نكنند. هم

 ييجـو  از صـرفه  يمنـد  بهـره  تيو در نها يمشاركت و همكار

 اسـت  ياشتراك يكننده از خودرو استفاده نيطرف يبرا ياقتصاد

 روش همپيمـايي  روش اينكـه  بـه  توجـه  بـا  ).1397 ان،ي(احمد

 از جلـوگيري  و موجود امكانات از استفاده افزايش براي موثري

 رويــه بــي رشــد از جلــوگيري همچنــين و هــا خــودرو تـراكم 

 و بررسـي  دنبـال  بـه ايـن تحقيـق    باشدمي فيزيكي هايساختار

 از اسـتفاده  بـا  كـه  سـفرهايي  تعداد كه است سوال اين به پاسخ

 درون كـاري  سـفرهاي  در هستند، انجام قابل پيمايي هم روش

 سـفرهاي  از سـهمي  چـه  سيستم اين و است مقدار چه شهري

  بگيرد؟ عهده بر تواندمي را شهري درون كاري

  

  پيشينه تحقيق -2

) بر مبناي نظرات كارشناسـان حـوزه حمـل و    1399حاتمي (  

نقل با استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبي نشان داد كه از ميان 

هـاي حمـل و   سياستهاي مديريت تقاضا، سياست ارتقاء گزينـه 

 و نقـل  روي، حمـل نقل پايـدار مثـل دوچرخـه سـواري، پيـاده     

  عمومي و خودرو اشتراكي باالترين اولويت را دارد.

 عنـوان  تحـت  كـه  ،)1397( همكاران و محمدي پژوهش در   

 بيـان  شـد،  انجـام  "پيمـايي  هـم  چندگانه لوجيت مدل توسعه"

 گيرنـده  تصميم نهادهاي توسط شده ارايه آمار اساس بر گرديد

 روز بـه  روز شخصـي  خودروهاي تعداد نقل، و حمل زمينه در

 از تـوجهي  قابـل  تعـداد  ايـن،  بـر  عالوه. است افزايش حال در

 سرنشـين  يك با خودروهايي تردد، درحال شخصي خودروهاي

ــتند ــود. هس ــاي وج ــك خودوره ــين ت ــهرها در سرنش  كالنش

 محـيط  هـاي  آلـودگي  و سـنگين  ترافيك مانند زيادي مشكالتي

 ضـرورت  شـده  ذكـر  مـوارد  بـه  توجه با. دارد پي در را زيستي

  نشـان   پـيش  از بـيش  را پيمـايي  هـم  ماننـد  هايي سيستم توسعه

 نتـايج  از اسـتفاده  بـا  ات محمدي و همكارانمطالع در. دهدمي

 هـم  سيسـتم  از اسـتفاده  به افراد تمايل پرسشنامه، ازيك حاصل

. ه استديگرد مشخص آن بر گذار اثر عوامل و سنجيده پيمايي

 پاركينـگ  نـوع  ماننـد  عـواملي  داد كـه  نشان پژوهش اين نتايج

 اسـتفاده  به افراد تمايل در راحتي و جنسيت سن، شده، استفاده

   .است موثر پيمايي هم مد از

 عنـوان  تحـت  ،)1392( همكـاران  و رحمـاني  پژوهش نتايج    

 راهكارهـاي  و ترافيـك  و نقـل و  حمـل  در پيمـايي  هم نقش"

 از يكـي  عنوان به پيماييهم داد، نشان "كشور در آن بكارگيري

 شخصي خودروهاي از استفاده كاهش راهكارهاي كارآمدترين،

ـ  پيشرفته كشورهاي اغلب در آن مثبت تبعات از مندي بهره و ه ب

 بايسـت  نمـي  سامانه اين داده نشان تحقيقات. شود مي گرفته كار

 كـه  جايي در كه چرا باشد عمومي نقل و حمل براي جايگزيني

 ايـن  بكـارگيري  دارد، قـرار  همگاني نقل و حمل پوشش تحت

 سـامانه  بـر  منفي اثرات يا و ترافيك در كم تأثيرات با يا سامانه

 توسـعه  و گيـري  شـكل . شد خواهد روبرو عمومي نقل و حمل

 ويـژه  شـرايط  لحـاظ  بـه  منـوط  عزيزمان، كشور در سامانه اين

 سـاختاري  و اقتصادي موضوعات به توجه و فرهنگي اجتماعي،

  .است ها جاده و شهرها در ونقل حمل

 انجـام  همپيمـايي  مـورد  در فرانسه كشور در كه مطالعاتي در   

 همپيمـايي  كـه  افـرادي  با كردندمي همپيمايي كه افرادي گرفت

 در راننـدگي  كيلومتر نظر از افراد اين. شدند مقايسه كردند،نمي

 بـه  دسترسـي  و دانشگاه يا مدرسه يا كار محل تا مسافت ، سال

 كـه  شـد  مشـاهده . بودنـد  مشـابه  عمـومي  نقل و حمل وسايل

 نگـرش  كـه  افرادي دار، بچه افراد زنان، بين در بيشتر همپيمايي

 محـيط  طرفـداران  و دارنـد  عمومي نقل و حمل به نسبت مثبتي

ــت ــورد زيس ــتقبال م ــي اس ــدم  Delhommea, and(. باش

Gheorghiu, 2016( .انجـام  بلژيك كشور در كه تحقيقاتي در 

 نـوع  كـار،  محـل  بـه  دسترسـي  ميـزان  كه شد مشخص گرفت،

. است مؤثر همپيمايي از استقبال ميزان بر افراد انگيزه و فعاليت،

 محلهـايي  در همپيمـايي  بـه  تمايـل  نـرخ  بيشترين كه نحوي به

 نقل و حمل سيستمهاي به دسترسي كمترين كه شودمي مشاهده

ــد را ــب و دارن ــاي و كس ــرتبط كاره ــا م ــاخت ب ــاز، و س  س

 بـه  كارهـا  و كسـب  بقيـه  از بـيش  نقـل  و حمل و كارخانجات

  (Vanoutriveab et al, 2012)  .دارند تمايل همپيمايي

هاي مختلف آمريكا انجـام گرفـت،   در تحقيقاتي كه در ايالت   

نشان داده شد كه برخي عوامل مؤثر بر گرايش به همپيمايي در 

تأثير مثبت و در برخي منـاطق ديگـر تـأثير منفـي      برخي مناطق

مثالً تراكم جمعيت در يـك محلـه، در نـواحي كـم     گذارند. مي

شود. ولي همين جمعيت، باعث افزايش گرايش به همپيمايي مي

هاي پرجمعيت گرايش بـه همپيمـايي را كـاهش    عامل در محله

    (Benita, 2020)دهد. مي

 

  روش تحقيق-3

 از و تحليلـي  توصـيفي  نـوع  از  روش، نظر از حاضر پژوهش  

 جامعـه  .است پيمايشي و ميداني اطالعات آوري گرد روش نظر

نفـر   50حـدود   كه هستند هاييمحل نامه پايان اين مطالعه مورد
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محل كار بـود   11نيروي شاغل دارند. نمونه انتخاب شده شامل 

 بختيـاري  محال چهار ،قم ،كرمانشاه ،ايالم ،تهران شهر 6 دركه 

 ،قـم  راه پلـيس  اداره عبارتنـد از  ترتيـب  بـه  .اهر قرار دارنـد  و

 ،پلـيس  فاتـب  راه پلـيس  اداره ،كرمانشاه رضاي امام بيمارستان

 و راهنمـايي  اداره ،خمينـي  امـام  فرودگاه ،همت بزرگراه راهور

 راه پلـيس  ،بختيـاري  محـال  چهار راهور پليس ،تهران رانندگي

 و تهـران  رانندگي هاي آموزشگاه اداره ،قم كفش كارخانه ،ايالم

 از نفـر  468مجموعـاً   تحقيـق  اين در .اهر اسالمي آزاد دانشگاه

 .قرار گرفتنـد  نظرسنجيمورد  مختلف ادارات مديران و كاركنان

 ماهه 6 در شده آوري جمع اطالعات پژوهش اين زماني قلمرو  

برمبناي مطالعات انجام شده در پيشينه   .باشد مي 1399 اول سال

آيا تمايل به همپيمايي  كه شد پرسيدهابتدا در پرسشنامه  ،تحقيق

با همكاران را دارند يا خير؟ سپس وضعيت پالك خودرو آنهـا  

از لحاظ زوج يا فرد بودن پرسيده شـد. همچنـين سـؤاالتي در    

مورد خريد از فروشگاه و هزينه سرويس احتمالي هـم پرسـيده   

اي نشده است. در نهايت از شد كه در اين تحقيق از آن استفاده

استه شد تا ساعت حركت و آدرس تقريبي پرسش شوندگان خو

برمبنـاي پاسـخهاي دريـافتي از    . مقصد خود را مشخص نمايند

ها، پاسخ به چهار سؤال اصلي در مـورد هـر فـرد بـه     پرسشنامه

 شخصـي  نقليـه  وسـيله  داشـتن  نظر مد الؤس اوليندست آمد. 

 و اسـت  مهـم  بسيار همپيمايي در مقوله اين كه بود افراد توسط

 تفـاوت  در سـوال  دومـين . باشـد مـي  روش ايـن  اجـراي  الزمه

 داراي افـراد  از ميـزان  چـه  شد بررسي كه بود افراد كار ساعات

 همچنـين  و باشندمي افراد اكثريت به نسبت متفاوت كار ساعت

 الؤسـ  .گرفـت  قـرار  نظـر  مد نيز كاركنان كار ساعات شناوري

 بررسي كه بود عمومي نقل و حمل به افراد دسترسي ميزان سوم

 و حمـل  بـه  مختلـف  هايشهر در كارمندان از تعدادي چه شد

 محـل  مـورد  در چهـارم  الؤسـ  .دارنـد  دسترسـي  عمـومي  نقل

 پراكنـدگي  ميزان كه باشدمي شهر مركز به نسبت افراد سكونت

 مـورد  اين در .دهدمي نشان را مطالعه مورد افراد سكونت محل

 شـده  داده قرار مركزي هسته عنوان به شهر مركز در شعاع يك

 .است شده سنجيده آن به نسبت به افراد سكونت محل و است

بـراي   آمـده اسـت.   1هـا در شـكل   يك نمونه از اين پرسشنامه

آوري شده در هر محل كار به صورت مجزا هاي جمعپرسشنامه

تمايـل   اي تهيه و در آن موقعيت محل سكونت افرادي كهنقشه

رفتند يـا در  مي ن به محل كاردر يك زما به هميپيمايي داشتند و

گشتند، مشخص و افرادي كه امكان يك زمان از محل كار بر مي

  يـك نمونـه از ايـن    همپيما شدن داشـتند، مشـخص گرديدنـد.    

  نشان داده شده است. 2نقشه ها در شكل 

  

  هايك نمونه از پرسشنامه .1شكل 

  

  يك نمونه موقعيت محل سكونت افراد در نقشه .2 شكل

بـا   سـفر بر اين مبنا مشخص شد كه در هر محـل كـار، چنـد      

استفاده از همپيمايي قابل كاهش هستند؟ به اين ترتيب هر محل 

كار يك نمونه از جامعه آماري تحقيق بود كه متغيـر وابسـته آن   

ــداد ــتقل آن     تع ــاي مس ــده و متغيره ــايي ش ــفرهاي همپيم س

سـي  خصوصيات آن محل كار مثل نزديكي به مركز شـهر، دستر 

به حمل و نقل همگاني، نزديك بودن ساعات ورود و خروج و 

   مواردي از اين قبيل بود.

  

  هاي تحقيقيافته -4

  آمار توصيفي -4-1

براي هر يك از محلهاي كـار، تعـداد افـراد آن، تعـداد افـرادي كـه          

آنهـا بـا بقيـه تفـاوت دارد،      كـار  ساعتكه  يافرادوسيله نقليه دارند، 
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تعداد افرادي كه به حمل و نقل عمومي نزديك بوده و به آن دسترسي 

راحت دارند، تعداد افراد نزديك به مركز شـهر، و تعـداد افـرادي كـه     

  مشخص و در جدول زير آمده است. قادر به همپيمايي هستند

  

  هابندي از پرسشنامه جمع .1 جدول

افراد قادر 

به 

 همپيمايي

افراد 

نزديك 

به 

مركز 

 شهر

افراد 

داراي 

دسترسي 

به حمل 

و نقل 

 عمومي

افراد 

داراي 

تفاوت 

ساعت 

 كار

افراد 

داراي 

وسيله 

 نقليه

تعداد 

 افراد 

محل 

 كار

15 10 16 3 30 35 1 

25 8 18 5 33 41 2 

14 6 17 4 25 44 3 

23 7 10 2 23 30 4 

14 8 24 6 38 44 5 

15 12 21 5 38 50 6 

40 7 18 4 36 40 7 

20 6 7 3 23 25 8 

50 13 19 4 55 59 9 

20 4 15 2 27 30 10 

48 30 32 8 65 70 11 

  

در جدول فوق، تعداد كساني كه قادر بـه همپيمـايي هسـتند، افـرادي     

 نزديـك  هستند كه تمايل به همپيمايي داشـتند و محـل سـكونت آنهـا    

  است. بودهآنها ديگر، يا در مسير حركت همكاران  سكونتمحل 

 استنباطي هاييافته

براي تخمين تعداد كساني كه در هر محل كار قادر به    

همپيمايي هستند، از مدل رگرسيون خطي استفاده شده است. 

در اين مدل متغير وابسته تعداد افراد قادر به هميپيما شدن است 

، هستند نقليه وسيله داراي كه افرادي تعداد و متغيرهاي مستقل

 تعداد، هستند كار ساعت شناوري داراي كه افرادي تعداد

 افراد تعداد، و دارند دسترسي عمومي نقل و حمل به كه افرادي

 SPSSهستند. با استفاده از نرم افزار  شهر مركز به نزديك

. مدل تهيه شده به خوبي توانست متغير رگرسيون انجام شد

Rوابسته را تخمين بزند و مقدار 
 2ر جدول همانگونه كه د آن 2

  .شود، نزديك به يك به دست آمدمشاهده مي

  

نتايج خالصه مدل  .2 جدول  

R R مدل
R2 تنظيم شده 2

 انحراف معيار 

1 .991
a
 .982 .951 2.64855 

  

انجام و نتايج آن در  tداري ضرايب مدل نيز آزمون براي معني

  .آمده است 3جدول 

  

ضرايب بدست آمده از مدل . 3 جدول  

مدل پارامترهاي  

ضرايب 

 استاندارد نشده

ضرايب 

استاندارد 

 شده

t Sig. B 

انحراف 

 معيار
Beta 

 (Constant) 41.737 7.614 
 

-5.482 .012 

nP 1.868 .353 2.052 5.293 .013 

car 3.526 .407 3.850 8.673 .003 

dTime -5.365 1.333 -.881 -4.026 .028 

public -4.370 .614 -2.671 -7.118 .006 

center -2.897 .512 -1.899 -5.655 .011 

 :1 جدول در كه

. است ثابت عددي:  Constant 

.استافراد در محل كار  تعداد:  nP  

.باشندمي شخصي نقليه وسيله داراي افراد تعداد :  Car 

.است كاري ساعات در تفاوت داراي افرادتعداد :  d Time 

.باشدمي عمومي نقليه وسيلهبه دسترسي داراي افراد:   Public  

.است نزديك مركز به سكونتشان محل كه افرادي:  Center 

شود، مقدار معني همان گونه كه در جدول فوق مشاهده مي

توان نتيجه بوده و در نتيجه مي 05/0داري تمام ضرايب بيش از 

دار و در نتيجه مدل مناسبي به گرفت كه تمام ضرايب معني

از لحاظ منطقي نيز ضرايب تعداد افراد و  دست آمده است.

تعداد افراد داراي خودرو مثبت است، يعني هر چه تعداد افراد 

بيشتر باشد و تعداد افرادي كه خودرو دارند بيشتر باشد، تعداد 

شود. ضرايب يمايي دارند، بيشتر ميپكساني كه آمادگي براي هم
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و تفاوت ساعات كار و دسترسي به حمل و نقل عمومي 

نزديكي به مركز شهر نيز ضرايب منفي دارند، يعني هر چه 

تفاوت ساعات كار بيشتر باشد يا دسترسي بهتري به حمل و 

گرايش نقل عمومي داشته باشند يا به مركز شهر نزديكتر باشند، 

  شود.به همپيمايي كمتر مي

  

   گيرينتيجه-5

. دارد پيمايي هم بر مستقيم تاثير شخصي نقليه وسيله داشتن    

 دارند اين به بيشتر تمايل دارند شخصي نقليه وسيله افراد وقتي

 مثال براي  گوناگون هايعلت به شخصي نقليه وسيله از كه

 داراي ماشين اغلب اينكه به توجه با. كنند استفاده سفر راحتي

   باعث كه باشدمي...  و سوخت و استهالك هايهزينه

 دارنده شخص است نقليه وسيله دارنده براي بيشتر هايهزينه

 از استفاده در يا و هاهزينه اين در دهدمي  ترجيح نقليه وسيله

 شريك ديگر افراد با برابر صورت به ديگران و خود ماشين

 همپيمايي سيستم از استفاده به گرايش دليل همين به. شود

 نقليه وسيله هرچه كه است دليل همين به. شودمي بيشتر

   بيشتر نيز همپيمايي روش از استفاده باشد بيشتر شخصي

 وسيله از استفاده به ترجيح كه افرادي براي پارامتر اين. شودمي

 توانندمي هايي سازمان همچنين. است مهم دارند شخصي نقليه

 يا و نيستند كاركنان سرويس داراي كه دنبر بهره موضوع اين از

 نقليه وسيله توسط آن به دسترسي كه هستند هاييمحل در

 مناسب شرايط داراي كاركنان همچنين و است راحتتر شخصي

 كاركنان كار ساعات در تفاوت .باشند شخصي نقليه وسيله و

 مهمترين از. دارد همپيمايي روش از استفاده بر معكوس ثيرأت

   سفر هم افراد ساعت تناسب همپيمايي سيستم در عوامل

 نزديك بسيار يا و يكسان كاري ساعات افراد اگر يقيناً. باشدمي

   گذاشته كنار سيستم اين از استفاده عمال باشند نداشته هم به

 افراد منتظر را زيادي زمان نيستند حاضر افراد زيرا شودمي

 گيردمي قرار توجه مورد كه چيزي اولين تقريبا و بمانند ديگر

 دليل همين به. باشدمي افراد برگشت و رفت زمان همين

 كه است اجرا قابل هاييسازمان و ادارات براي همپيمايي

   پيشنهاد. باشندمي يكسان كاري ساعات داراي اكثركاركنان

 داشته كار ساعت شناوري توانندمي كه اداراتي براي شودمي

 افزايش هدف پيشبرد براي شناوري موضوع اين از باشند

 افراد و ساعات و كنند استفاده همپيمايي روش از استفاده

 بهره روش  اين از بتوانند كه كنند مديريت طوري را همسفر

 وسيله از استفاده به افراد شودمي باعث كه عواملي از يكي. برند

 و حمل به آنها دسترسي عدم شوند داده سوق شخصي نقليه

 هزينه داشتن دليل به عمومي نقل و حمل. است عمومي نقل

 معموالً...  و سوخت ،استهالك هزينه نداشتن همچنين و كمتر

 تاثير پارامتر اين پس. گيردقرار مي افراد انتخاب مورد بيشتر

 و حمل هرچه و دارد همپيمايي روش از استفاده بر معكوس

 نقليه وسيله از استفاده ميزان باشد دسترس در عمومي نقل

 است بهتر. باشدمي كمتر همپيمايي روش از استفاده و شخصي

 مكاني موقعيت كه بياورند روي روش اين از استفاده به اداراتي

 يا و نباشد عمومي نقل و حمل با دسترسي قابل اغلب آنها

 نداشته دسترسي مبدا محل در عمومي نقل و حمل به كاركنان

 داراي ها شهر مركز اغلب اينكه به توجه با امروزه. باشند

 محل كه افرادي طبيعتاً باشدمي نقلي و حمل گسترده امكانات

 زندگي شهر مركز در يا و است شهر مركز به نزديك كارشان

 دليل همين به و دارند انتخاب براي مختلفي هايگزينه كنندمي

 بر معكوس تاثيري و كندمي پيدا كاهش سيستم اين از استفاده

   و ادارات است بهتر .دارد پيمايي هم سيستم از استفاده

 تعداد در آنها  كه دهند قرار مدنظر را روش اين هاييسازمان

براي تحقيقات آينده  .كنندمي زندگي شهر مركزدر  كمتري افراد

شود كه در تعداد بيشتري از ادارات نظرسنجي انجام پيشنهاد مي

گيرند و متغيرهاي مستقل بيشتري نيز مورد بررسي قرار گيرد. 

همچنين عالوه بر سفرهايي كه مقصد يكي است، يعني محل 

ها كارها، سفرهايي كه مبدأ آنها يكي است، يعني محل سكونت

  نيز مورد بررسي قرار گيرند. 

  

    راجعم- 6

 پيمـايي  هـم  به تمايل" )،1397( م.، ميرزايي، و .ف احمديان، -

 عمـران،  المللـي  بـين  كنفـرانس  ،"شـهري  روزانـه  سفرهاي در

 دانشـگاه  تهـران،  ايـران،  در شـهري  توسعه مديريت و معماري

 مـدني  شـهيد  دانشگاه ،تبريز دانشگاه همكاري با مراغه صنعتي

  .آذربايجان

 

 مديريت هاي سياست بندي اولويت" ،)1399( ا.، ،حاتمي- 

 تحليل از استفاده با تهران كالنشهر در نقل و حمل تقاضاي

  .50- 35 ، ص.)104( 28 ،جاده "،مراتبي سلسله
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ــاني،- ــان ن.، رحم ــايي رمض ــليمي، و ، ر.آق  )،1392(م. ب.،  س

 راهكارهــاي و ترافيــك و نقــل حمــل در پيمــايي هــم نقــش"

 المللــي بــين كنفــرانس ســيزدهمين ،"كشــور در آن بكــارگيري

 حمل سازمان و معاونت تهران، ترافيك، و نقل و حمل مهندسي

  .ترافيك و نقل و

 

 ييمـا يسهم همپ نيتخم" )، 1399، (.في، نيكرده مه يباغقره-

، پايان نامه كارشناسـي ارشـد،   "يدرون شهر يكار يدر سفرها

  دانشگاه آزاد اسالمي.

 

 رو، گل و، ش. نسب شاكري ، آ.كازروني خيراتي ر. محمدي،-

 مطالعـه ( پيمـايي  هم چندگانه لوجيت مدل توسعه" )،1394( ا.،

 بـين  كنفرانس چهاردهمين ،")اميركبير صنعتي دانشگاه: موردي

 و معاونـت  تهـران،  ترافيـك،  و نقـل  و حمـل  مهندسـي  المللي

  .ترافيك نقل و حمل سازمان
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ABSTRACT 

Carpooling is a method in which people whose place of residence and work is located in 

the same area, find each other and arrange to travel in one personal vehicle. This is one of 

the methods of traffic demand management that is a helpful way for sustainable 

development. Therefore, it is important to expand the use of this method among the 

people in society by examining the factors affecting the tendency for carpooling. In this 

study, an attempt was made to examine different cities in order to have more validity. 

According to the parameters that could affect the use of carpooling, a number of them 

were selected and a questionnaire was designed according to the effective factors. In this 

study, using linear regression method, it was found that the parameters of private car 

ownership, difference in working hours, access to public transportation and being near to 

the city center affect the reception rate of carpooling. A linear model was obtained by 

which the number of carpooled trips can be estimated for different work places. 
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