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خالصه :امروزه در شهرهای بزرگ و پرجمعیتی مانند تهران ،عدم محدودیت استفاده از موتورسیکلت بنزینی در کنار
طرح های محدود کننده تردد خودرو شخصی مانند طرح زوج و فرد باعث رشد استفاده از موتورسیکلت های بنزینی

شده است .بر این اساس ،استفاده از موتورسیکلت برقی برای کاهش مشکالت ناشی از موتورسیکلت های بنزینی

مانند آلودگی هوا و آلودگی صوتی ،در تهران مورد توجه قرار گرفته است .این مطالعه با کمک اطالعات حاصل از

مصاحبه با  503موتورسیکلت سوار شاغل در محدوده مرکزی شهر تهران با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل
موتورسیکلت سواران شاغل در محدوده مرکزی تهران به خرید موتورسیکلت برقی با اعطای تسهیالت مشخص در
شرایط ممنوعیت تردد موتورسیکلت های بنزینی در این محدوده انجام شده است .در این مطالعه با کمک مدل

لوجیت دوگانه نقش متغیرهایی مانند خصوصیات سفر ،خصوصیات موتورسیکلت ،مشخصات اقتصادی-اجتماعی

افراد و پندارهای افراد به استفاده از موتورسیکلت شناسایی شد .نتایج نشان می دهد کسانی که به دلیل قیمت ارزان
موتورسیکلت از آن استفاده می کنند ،کسانی که مسافت زیادی در روز می پیمایند و آنان که موتورسیکلت قدیمی تری

دارند ،تمایل کمتری به استفاده از موتورسیکلت برقی دارند .در نهایت ،پیشنهاداتی جهت کاربرد این مدل نیز ارائه
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شده است.

 -1مقدمه

به علت مشکالت بسیار زیادی که موتورسیکلت بنزینی به همراه

امروزه ،استفاده بیش از حد از موتورسیکلت بنزینی در کشورهای

دارد ،محدودیت هایی برای عدم استفاده از آن در برخی از شهرهای

در حال توسعه ،خصوصاً کشور های آسیایی ،آن ها را با مشکالت

جهان لحاظ گردیده است .به عنوان نمونه در شهرهای شمالی کشور

جدی مانند آلودگی هوا ،آلودگی صوتی و افزایش تصادفات رو برو

چین ،قانون محدودیت تردد موتور سیکلت بنزینی وضع شده است

کرده است .از آنجا که رشد نیاز های حمل و نقل شهری در این

به طوری که در شهری مانند پکن ،تنها  %2سفر ها با موتور سیکلت

کشورها در اثر رشد اقتصادی-اجتماعی ،بیشتر از سرعت پاسخ به

بنزینی صورت می گیرد .همچنین ،از سال  2007در شهر گوانگژو

آن هاست ،استفاده از موتورسیکلت بنزینی با قابلیت کاهش زمان

قانون ممنوعیت تردد تمامی انواع موتورسیکلت در تمامی معابر اعمال

سفر ،امکان حرکت سریع در راهبندان ،امکان خدمت رسانی در تا

شده است .امروزه با ایجاد طرح های محدودیت تردد موتورسیکلت

در و سهل الوصول بودن ،برای پر کردن خالءهای موجود در عرضه

بنزینی در چین ،افراد به سمت استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی

حمل و نقل به ویژه برای طبقه متوسط جامعه رواج یافته است [1و.]2

ازجمله موتورسیکلت برقی پیش رفته اند [ .]3,4از سوی دیگر ،با
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استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی خصوصاً موتورسیکلت های برقی

استفاده شده است که در مطالعات گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته

مورد توجه قرار گرفته است [.]5

است .در این راستا ،در فصل دوم به شرح ادبیات تحقیق پرداخته

تهران به عنوان یک شهر پر جمعیت و در حال توسعه ،با مشکالت

می شود .فصل سوم به گردآوری اطالعات مورد مطالعه می پردازد و

جدی در زمینه آلودگی هوا ،آلودگی صوتی ،تراکم ترافیک و تصادفات

در فصل چهارم روش تحقیق این مطالعه بررسی می شود .فصل پنجم

مواجه است .امروزه رشد روز افزون موتور سیکلت های بنزینی که

مدل بدست آمده ارائه و نتایج آن تفسیر می شود .درنهایت ،در فصل

ارزان قیمت و در دسترس هستند ،باعث افزایش مشکالت این شهر

ششم خالصه و جمع بندی مطالب ارائه می گردد.

شده است .در محدوده مرکزی شهر تهران ،طرح محدودیت تردد
خودروهای شخصی و طرح تردد زوج یا فرد خودروها وجود دارد

 -2ادبیات تحقیق

درحالیکه در سراسر این شهر سیاستی مبنی بر محدودیت تردد

امروزه در بعضی کشورهای درحال توسعه رشد سریع سفرها

موتورسیکلت های بنزینی به چشم نمی خورد .در سال های اخیر،

به دلیل رشد اقتصادی قابل توجه ،و از سوی دیگر مهیا نبودن

موتورسیکلت های بنزینی با تولید آلودگی بیش از  5برابر یک خودرو

سیستم حمل و نقل همگانی مناسب منجر به افزایش تقاضای

استاندارد یورو  25 ،IIدرصد از سهم آلودگی هوای شهرهای بزرگ

استفاده از وسایل نقلیه موتوری شده است [ .]1,10به علت قیمت

را تشکیل داده اند و با داشتن سطح صدایی نزدیک به  83دسی بل،

ارزان تر موتورسیکلت های بنزینی نسبت به خودرو ،استفاده از

حدود  45درصد آلودگی صوتی شهر تهران را شامل می شوند [6و.]7

موتورسیکلت های بنزینی رشد زیادی داشته است؛ به طوری که

موتورسیکلت های برقی با ویژگی های چون سطح پایین صدا ،عدم

استفاده از این وسیله باعث کاهش چشم گیر کیفیت هوا شده است

تولید آلودگی و کارایی باال پتانسیل رفع مشکالت زیست محیطی

[ .]11برای حل مشکالت ناشی از موتورسیکلت های بنزینی ،بسیاری

ناشی از موتورسیکلت های بنزینی را دارند [ ]8و از این رو ،می توانند

از کشورها به سیاستهایی مانند محدودیت استفاده از این نوع

جایگزین مناسبی برای موتورسیکلت های بنزینی باشند .با این وصف،

موتورسیکلت و جایگزین کردن تقاضای سفر با حمل و نقل پاک روی

در ایران به دالیلی نظیر ناشناخته بودن این محصول ،قیمت باالی

آورده اند .اما این که هر سیاست به چه میزان بر کاهش استفاده از

آن ،ارزان بودن سوخت موتورسیکلت های بنزینی و مسافت کوتاه قابل

موتورسیکلت بنزینی اثرگذار است ،به رفتار انتخاب وسیله افراد بستگی

پیمایش در هر بار شارژ کامل موتورسیکلت های برقی هنوز بسیاری

دارد [ .]11,3از جمله سیاست های به کار گرفته شده در برخی

از موتورسیکلت سواران بنزینی تمایلی به استفاده از آن ندارند [.]9

کشورها ،اعطای تسهیالت خرید وسایل دوچرخ برقی است .این وسایل

با توجه به مشکالتی که استفاده از موتورسیکلت های بنزینی در

که شامل دوچرخه برقی ،اسکوتر برقی و موتورسیکلت برقی می شوند،

شهر تهران به وجود آورده اند ،منع تردد موتورسیکلت های بنزینی به

از راهکارهای کاهش آلودگی صوتی ناشی از موتورسیکلت های بنزینی

عنوان یک راه حل مطرح شده است .در این صورت افراد برای رفع

در فضای شهر هستند [ ]12و می توانند به عنوان جایگزینی پاک برای

نیازهای حمل و نقلی خود به سایر گزینه ها روی می آورند و در این

موتورسیکلت های بنزینی شناخته شوند .مطالعات حاکی از آن است

راستا اگر برای خرید موتورسیکلت برقی تسهیالتی قرار داده شود،

که استفاده از موتورسیکلت های برقی راهکاری برای کاهش سرطان

استفاده از این وسیله می تواند مورد توجه قرار گیرد .هدف از این

نیز قلمداد شده است [ .]13امروزه در شهری مانند ماکای چین با

مقاله ،شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل موتورسیکلت سواران شاغل در

جایگزین کردن موتورسیکلت های برقی به جای موتورسیکلت های

محدوده مرکزی شهر تهران به خرید موتورسیکلت برقی در شرایط

بنزینی متوسط سطح صدای باالتر از  75دسی بل به میزان %12/7

ممنوعیت تردد موتورسیکلت های بنزینی به این محدوده است.

کاهش یافته است [ .]13در برخی شهر ها مانند گوانگژو به علت آثار

همچنین ،در این مطالعه عالوه بر خصوصیات اقتصادی-اجتماعی

زیست محیطی ،نظم اجتماعی و هزینه حمل و نقل شهری استفاده از

موتورسیکلت سواران (مشخصات خانوار) ،ویژگیهای سفر و ویژگی

تمامی انواع موتورسیکلت ممنوع شده است [ .]14بررسی ها حاکی

های موتورسیکلت ،از متغیرهای پنداری موتورسیکلت سواران نیز

از آن است که ممنوعیت تردد موتورسیکلت های بنزینی به طور
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غیر مستقیم باعث توسعه و پذیرش وسایل نقلیه دوچرخ الکتریکی

متفاوتی بر انتخاب شیوه سفر بخصوص خرید موتورسیکلت برقی

توسط مردم می شود [ .]15مطالعات نشان می دهد افزایش عوارض

اثرگذار است و از این رو برای هر شهر مطالعه ای مجزا برای شناسایی

شهری ،وضع عوارض آلودگی هوا و اعمال تعرفه ورود به محدوده

عوامل مؤثر بر استفاده از وسایل نقلیه الزم است .براساس جستجوهای

طرح ترافیک برای موتورسیکلت های بنزینی ،می تواند در جایگزینی

نویسندگان تاکنون مدلسازی ریاضی درخصوص شناسایی عوامل

موتورسیکلت های برقی به جای موتورسیکلت های بنزینی مؤثر باشد

مؤثر در انتخاب موتورسیکلت برقی در شهر تهران انجام نشده است.

[.]16

همچنین ،در بسیاری از مطالعات انجام شده ،تنها ویژگی های

با گذشت زمان استقبال جوامع از وسایل نقلیه دوچرخ الکتریکی

اقتصادی-اجتماعی و موتورسیکلت به عنوان عوامل اثرگذار بر رفتار

قابل توجه بوده است .برای مثال در کشور چین فروش وسایل دوچرخ

انتخاب شیوه سفر افراد درنظر گرفته شده است ،درصورتی که پندار

الکتریکی از  0/15میلیون در سال  1999به  21میلیون در سال

افراد در مورد یک شیوه حمل ونقل نیز بر انتخاب آن شیوه اثرگذار

 2007رسید [ .]17طبق یک نظریه روانشناسی رفتار ،انتخاب شیوه

است .بنابراین ضرورت انجام مطالعه ای در شهر تهران برای شناسایی

سفر می تواند فرایندی عمدی یا مبتنی بر عادات رفتاری افراد باشد

عوامل مؤثر بر انتخاب موتورسیکلت برقی در شرایط ممنوعیت تردد

[ ]18و عوامل محیطی مانند انگیزه های اقتصادی و تغییرات محیط

موتورسیکلت های بنزینی در محدوده مرکزی شهر و با مالحظه

فیزیکی می تواند نگرش ،قصد ،عادت و یا رفتار مسافران را تحت تأثیر

پندارهای موتورسیکلت سواران احساس می شود.

قرار دهد [ .]10مطالعات صورت گرفته درخصوص عوامل مؤثر بر
انتخاب شیوه حمل و نقل حاکی از آن است که در افراد جوان عواملی

 -3گردآوری اطالعات

مانند زمان سفر ،هزینه سفر و مالکیت وسیله نقلیه از مهمترین عوامل

محدوده مورد مطالعه ،محدوده مرکزی شهر تهران منطبق بر

اثرگذار بر انتخاب شیوه سفر بوده و درک از ایمنی نیز عاملی اثرگذار

محدوده طرح ترافیک این شهر مطابق با شکل  1و با مساحت تقریبی

اما با اهمیت کمتر است [ .]19مطالعه ای در کشور مالزی نشان

 30کیلومتر مربع درنظر گرفته شد [ ]23که دربرگیرنده بخش هایی

می دهد جنسیت ،داشتن گواهی نامه رانندگی ،دسترسی به وسیله

از مناطق  11 ،7 ،6و  12این شهر می باشد .درحال حاضر در این

نقلیه شخصی ،درآمد افراد و وجود قوانین محدودیت تردد خودرو

منطقه سیاست قیمت گذاری تردد خودرو های شخصی درحال اجرا

شخصی از عوامل اثرگذار بر انتخاب شیوه سفر است [ .]20طی

است ،ولی موتورسیکلت سواران می توانند آزادانه در این منطقه تردد

بررسی های به   عمل آمده در کشور تایوان درخصوص عوامل اثرگذار

کنند .از این رو بسیاری از افراد از موتورسیکلت های بنزینی برای

بر انتخاب موتورسیکلت برقی ،جنسیت ،سرعت ،سن ،تحصیالت و

سفرهای شغلی خود به این منطقه استفاده می   کنند .به منظور

تعداد موتورسیکلت تحت تملک بر انتخاب موتورسیکلت برقی اثرگذار

گردآوری اطالعات در خصوص تمایل افراد به انتخاب موتورسیکلت

است [ .]7مطالعات دیگری هزینه کم وسایل نقلیه الکتریکی را

برقی در شرایط ممنوعیت تردد موتورسیکلت بنزینی در محدوده

بزرگ ترین مزیت آن برشمرده و نشان می دهد نگرانی های زیست

مرکزی شهر تهران ،از موتورسیکلت سواران شاغل در این محدوده

محیطی عامل اصلی منجر به خرید وسیله نقلیه الکتریکی است

سواالتی در قالب یک پرسشنامه مصاحبه ای مطرح گردید .گردآوری

[ .]21مطالعات نشان می دهد با قرار دادن تسهیالت برای یک شیوه

داده ها در آذر و دی ماه سال  1394انجام شد و طی آن از 503

حمل و نقل ،استفاده از آن شیوه به طور قابل توجهی افزایش پیدا

نفر از موتورسیکلت سوارانی که از موتورسیکلت بنزینی برای مراجعه

می کند [ .]22در مطالعه ای که توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک

به محل کار خود استفاده می کردند ،سوأالتی پرسیده شد .سوأالت

شهرداری تهران صورت گرفته است ،نقش وام بانکی و کمک دولت

دربرگیرنده اطالعات فردی و خانوادگی ،خصوصیات سفر اخیر آن ها با

برای جایگزینی موتورسیکلت بنزینی با موتورسیکلت برقی بسیار مهم

موتورسیکلت ،ویژگی های موتورسیکلت مورد استفاده ،سیاست های

شمرده شده است [.]16

حمل و نقلی و پندارهای فردی درمورد استفاده از موتورسیکلت بود.

با توجه به مطالعات انجام شده ،در جوامع مختلف مجموعه عوامل

در راستای اجرای مرحله گردآوری اطالعات ،منطقه مورد مطالعه
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به  20بخش مطابق شکل  2تقسیم و از هر بخش به نسبت چگالی

 -4روش تحقیق

جمعیتی آن دادهبرداری انجام شد .داده برداری به صورت تصادفی

در این مطالعه از مدل لوجیت دوگانه برای پیدا کردن عوامل مؤثر

منظم در خیابانهای اصلی هر بخش (که غالبا تمرکز کاربریهای

بر انتخاب موتورسیکلت برقی از سوی موتورسیکلت سوارانی که با

شغلی در آن ها قرار دارد) انجام شد .به منظور انتخاب تصادفی

هدف شغلی در محدوده مرکزی شهر تهران قرار دارند ،استفاده شده

داده ها ،پس از مراجعه به اولین کاربری شغلی واقع در خیابان و

است .تابع مطلوبیت این مدل به شکل رابطه ( )1است.

مصاحبه با اولین فرد واجد شرایط (دارای موتورسیکلت و متمایل
به مصاحبه) در آن ،به صورت هر هفت کاربری شغلی یک بار

()1

=
U n βn X n + ε n

انجام یافت .اگر در یک کاربری فرد واجد شرایطی وجود نداشت ،به
کاربری شغلی بعدی مراجعه می شد .از آنجا که در ایران ،زنان مجاز

در این رابطه  U nمطلوبیت استفاده از موتورسیکلت برقی در شرایط

به استفاده از موتورسیکلت نیستند ،تمام جامعه آماری این مطالعه

ممنوعیت تردد موتورسیکلت بنزینی در محدوده مرکزی شهر تهران

را مردان تشکیل می دهند .آمار توصیفی نمونه مورد مطالعه مطابق

است .همچنین،

بردار متغیرهای توصیفی فرد  β n ،nبردار ضرایب و

جدول  1است.

 ε nبخش غیر قابل مشاهده مطلوبیت است .چنانکه مالحظه میگردد

Xn

یکی از سیاست های بررسی شده تمایل به استفاده از انواع

در بخش غیرقابل مشاهده تابع مطلوبیت ، ε n ،عدم قطعیت مشتمل

موتورسیکلت برقی با متوسط هزینه  12میلیون تومان همراه با ارائه

بر در نظر نگرفتن متغیرهای مؤثر احتمالی در طراحی پرسشنامه،

 6/5میلیون تومان تسهیالت به صورت وام در شرایط ممنوعیت

خطای احتمالی در داده برداری ،درک ناصحیح از سیاستها توسط

تردد موتورسیکلت های بنزینی در محدوده مرکزی شهر است .این

پاسخگویان و مواردی از این دست لحاظ میگردد .به طورکلی عدم

موتورسیکلت ها براساس موتورسیکلت های موجود در بازار انتخاب و

قطعیت به شیوه های مختلفی ممکن است وارد مدل شود ،اما مطالعات

به افراد ارائه شدند [ .]24طبق پاسخ افراد ،در شرایط ممنوعیت تردد

نشان می دهد عدم قطعیت مربوط به داده های ورودی (در نظر نگرفتن

موتورسیکلت بنزینی در محدوده مرکزی این شهر 47% ،افراد تمایلی

متغیرهای مؤثر احتمالی در طراحی پرسشنامه یا خطای احتمالی در

به استقاده از موتورسیکلت های برقی نداشتند.

داده برداری) بزرگترین عامل ایجاد آن در مدل است [ .]25با این

شکل  .1محدوده مورد مطالعه
مورد
محدوده
مطالعهFig.
1. The
study
شکل zone:1
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جدول  :1آمار توصیفی نمونه مورد مطالعه

جدول  .1آمار توصیفی نمونه مورد مطالعه
Table 1. Descriptive statistics of the data

متغیر
سن

سطح

تعداد

درصد

181

%36/0

زیر  30سال

170

 40تا 49

103

 30تا 39

 50سال یا باالتر

49

%20/5
%9 / 7

تاهل

مجرد

سطح
تحصیل
ات

متاهل

361

زیر دیپلم

70

%13/9

دیپلم

220

%43/7

118

%23/5

فوقلیسانس یا باالتر

13

 1نفره

9

%1/8

 2نفره

74

%14/7

%16/3

 4نفره

177

%2 / 6

144

%28/6

 5نفره یا بیشتر

99

%19/7

0

135

%26/8

1

300

%59/6

 3یا بیشتر

4

%0 / 8

0

4

%0/8

1

425

%84/5

 3یا بیشتر

17

%3 / 4

2

مالکیت
موتورس
یکلت

%71/8

فوق دیپلم

 3نفره

مالکیت
خودروی
شخصی

%28/2

82

لیسانس

جمعیت
خانوار

142

%33/8

2

64

57

%35/2

%12/7

شکل  .2بخش بندی محدوده مورد مطالعه برای داده برداری
شکل  :2بخشبندی محدوده مورد مطالعه برای دادهبرداری
Fig. 2. Segmentation of study zone for data collection

) exp (U n

()2

) exp (U n ) + exp (U m

= Pn

در این رابطه  U mعدم مطلوبیت استفاده از موتور برقی در شرایط
ممنوعیت تردد موتورسیکلت بنزینی در محدوده مرکزی شهر تهران
است.

Pn

نیز احتمال انتخاب موتور برقی برای فرد  nاست .بهترین

مدل ،مدلی است که لگاریتم تابع درست نمایی آن بیشینه شود .مقدار
لگاریتم تابع درست نمایی از رابطه ( )3بدست می آید.
ci

()3

%11/3

n

) LL = ∑∑Yin ln Pi ( n
= =i 1
n 1

 Yinپارامتری است که درصورت انتخاب گزینه  nتوسط فرد ،i
مقدار آن برابر با یک و در غیراینصورت برابر با صفر است .اگر تمام

وصف ،عدم قطعیت در مدل های پیچیده ممکن است خود تحت تأثیر

ضرایب مدل برابر با صفر باشد مقدار  LLبا  L0نشان داده می شود.

پیچیدگی مدل قرار گرفته و عدم قطعیت بیشتری حاصل شود [.]26

اگر تمام ضرایب مدل به جز ضریب ثابت برابر با صفر باشد مقدار LL

در مدل لوجیت مالحظه عدم قطعیت با فرض توزیع گامبل برای بخش

با  Lcنشان داده می شود .اگر ضرایب بدست آمده برای بهترین مدل

غیر قابل مشاهده مطلوبیت انجام میگیرد .ساختار مدل لوجیت دوگانه

در رابطه تابع درست نمایی قرار داده شود ،مقدار  LLبا  Lβنشان

نیز به صورت رابطه ( )2است.

داده می شود.
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برای اعتبارسنجی مدل از آزمون مربع کای ( )χ 2و میزان برازندگی

این مرحله تمام مدلهای لوجیت دوگانه قابل قبول ساخته شد و از

مدل استفاده می شود .برای آزمون مربع کای باید رابطه ( )4برقرار

بین این مدلها ،بهترین مدل بر اساس بیشینه لگاریتم تابع درست

باشد.

نمایی انتخاب شد .متغیرهای مدل نهایی و ضرایب آنها در سطح

−2 ( L0 − Lβ ) > χ N2 .1−α

()4

اهمیت  %10به همراه شاخص های خوبی برازش آن در جدول 2
نشان داده شده است.

در این رابطه  Nتعداد مشاهدات و  αسطح اهمیت قابل قبول

متغیر  U_Lcostبا عالمت منفی در مدل ظاهر شده است که

است .در این مطالعه حداکثر سطح اهمیت قابل قبول برابر با  %10در

نشان دهنده عدم تمایل این فرد به خرید موتورسیکلت برقی با ارائه

نظر گرفته شده است.

تسهیالت در شرایط ممنوعیت تردد موتورسیکلت های بنزینی است.

به منظور بررسی برازندگی مدل ،رابطه شاخص خوبی برازش،

از آن جا که این فرد به دلیل ارزان بودن موتورسیکلت بنزینی و پایین

خوبی برازش اصالح شده و خوبی برازش مک فادن 1به صورت

بودن توان اقتصادی ،این شیوه حمل و نقل را انتخاب کرده است،

رابطه های ( ) 5تا ( )7بیان می شود.

توانایی خرید موتورسیکلت برقی حتی با اعطای تسهیالت را ندارد.
Lβ

()5

L0
Lβ − k

()6

L0
Lβ

()7

Lc

متغیر  Engsizeدر مدل با عالمت مثبت ظاهر شده است که
نشان می دهد هرچه حجم موتور موتورسیکلت سوار بنزینی بیشتر

ρ 2 = 1−

باشد ،تمایل شخص به خرید موتورسیکلت برقی بیشتر می شود.
بررسی روی اطالعات بدست آمده از افراد نشان می دهد افرادی که

ρ 2 = 1−

موتورسیکلت با حجم باالتر موتور را انتخاب می کنند کسانی هستند
که موتورسیکلت را برای لذت بردن از آن انتخاب می کنند و در

2
ρ Mc
. Fadden = 1 −

این صورت در شرایط ممنوعیت تردد موتورسیکلت های بنزینی به

همچنین ،شاخص درصد درستی پیشبینی 2توسط مدل برای
نشان دادن عدم قطعیت مالحظه شده در مدل قابل استفاده است.

محدوده مرکزی شهر باز هم تمایل به استفاده از موتورسیکلت دارند و
بنابراین تمایل آن ها به انتخاب موتورسیکلت برقی بیشتر است.

بر اساس این شاخص مجموع موارد درست پیشبینی شده (مطابقت

متغیر  M_Ageبا عالمت منفی در مدل ظاهر شده است که

پیشبینی خرید با مشاهده تمایل به خرید و پیشبینی عدم خرید

نشان می دهد هرچه موتورسیکلت بنزینی فرد قدیمی تر باشد ،تمایل

با مشاهده عدم تمایل به خرید) نسبت به کل موارد مورد بررسی

او به خرید موتورسیکلت برقی کمتر است .به نظر می رسد افرادی

(پیشبینی خرید با مشاهده تمایل به خرید ،پیشبینی خرید با

که موتورسیکلت بنزینی قدیمی تری دارند ،کسانی هستند که به

مشاهده عدم تمایل به خرید ،پیشبینی عدم خرید با مشاهده تمایل

دلیل سطح پایین اقتصادی توانایی خرید موتورسیکلت بنزینی به روز

به خرید و پیشبینی عدم خرید با مشاهده عدم تمایل به خرید)

نداشته اند .در این صورت به دلیل قیمت باالتر موتورسیکلت برقی،

محاسبه میگردد.

توانایی خرید آن را ندارند.
متغیر  Oil1با عالمت منفی در مدل ظاهر شده است که نشان

 -5نتایج و بحث

می دهد فردی که هر ماه روغن موتور موتورسیکلت بنزینی خود

برای ساختن بهترین مدل ،باید تمام متغیرهای ورودی در سطح

را عوض می کند تمایلی به خرید موتورسیکلت برقی ندارد .زمانی

اهمیت  %10با متغیر وابسته (انتخاب موتورسیکلت برقی) همبسته

موتورسیکلت بنزینی هر ماه احتیاج به سرویس تعویض روغن دارد که

باشند .برای این کار همبستگی اسپیرمن به دست آمد و متغیرهای

فرد مسیر زیادی را با موتورسیکلت بنزینی خود طی کند .چنین فردی

قابل قبول برای مدلسازی وارد نرمافزار  NLOGIT5.0شدند .در

برایش مهم است که مسافت قابل پیمایش موتورسیکلت بنزینی او در

Mc Fadden goodness of fit
Percent correct index

1
2
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مدل نهایی تمایل به خرید موتورسیکلت برقی
جدول
موتورسیکلت.2برقی
جدول  :2مدل نهایی تمایل به خرید
Table 2. Modeling results

دسته بندی
ویژگیهای

نام متغیر

سفر

توضیح متغیر

ضریب متغیر

سطح معناداری

دلیل اصلی انتخاب موتورسیکلت ،قیمت مناسب آن
است ( =1بلی =0 ،خیر)

-0/487

0/041

حجم موتور موتورسیکلت سوار (سیسی)

0/010

0/000

مدت زمانی که از تولید موتورسیکلت میگذرد (سال)

مشخصات

موتورسیکلت هر ماه سرویس تعویض روغن میشود
( =1بلی =0 ،خیر)

موتورسیکلت

سن موتورسیکلت سوار بین  40سال تا  49سال
است ( =1بلی =0 ،خیر)

مشخصات

تعداد اعضای بین  7تا  18سال خانواده موتورسیکلت
سوار (نفر)

خانوار

از نظر موتورسیکلت سوار ،توانایی راندن او از اکثر
موتورسیکلت سواران بیشتر است ( =1بلی =0 ،خیر)
راندن موتورسیکلت به موتورسیکلت سوار حس
اعتماد به نفس نمیدهد ( =1بلی =0 ،خیر)
از نظر موتورسیکلت سوار ،هزینه ورود به طرح
ترافیک زیاد است ( =1بلی =0 ،خیر)

از نظر موتورسیکلت سوار ،موتورسیکلت توسط
رانندگان سایر وسایل نقلیه به راحتی قابل تشخیص
است ( =1بلی =0 ،خیر)

پندارها

از نظر موتورسیکلت سوار ،سایر موتورسیکلت سواران
ایمن میرانند ( =1بلی =0 ،خیر)

𝐿𝐿𝑐𝑐 347/92
2
𝜌𝜌𝑀𝑀𝑀𝑀.𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 0/085

-318/52

-0/083

0/004

-0/468

0/030

0/444

0/083

0/302

0/031

-0/389

0/045

-0/397

0/050

-0/586

0/006

-0/337

0/092

-0/740

0/030

𝛽𝛽𝐿𝐿

𝜌𝜌̅ 2 0/055
503

348/65
0/086

60/26

𝐿𝐿0

𝜌𝜌2

در هربار سوخت گیری بین  350تا  500کیلومتر را در محیط شهری

دارد ،دچار بحران میانسالی می شوند .توانایی بدنی این افراد کاهش

طی می کنند؛ ولی موتورسیکلت های برقی در هر بار شارژ شدن

یافته و ممکن است سعی کنند با انتخاب هایشان ،خود را نشان دهند

مسافت  60تا  130کیلومتر را طی می کنند و زمان الزم برای شارژ

که این امر باعث ایجاد تحوالت بزرگ و تصمیمات متفاوت در زندگی

شدن کامل آن ها حدود  4تا  5ساعت است ،پس این شخص تمایل

آن ها می شود [ .]27بنابراین ممکن است چنین شرایطی زمینه ساز

کمتری به استفاده از موتورسیکلت برقی خواهد داشت .به همین علت

انتخاب موتورسیکلت برقی شود.

ضریب این متغیر در مدل منفی می باشد.

عالمت متغیر  18_HHsz7در مدل بدست آمده مثبت است که

ضریب متغیر  49_Age40در مدل مثبت است .یعنی افرادی که

نشان می دهد هرچه تعداد اعضای  7تا  18سال خانوار بیشتر باشد،

بین  40تا  49سال دارند ،تمایل بیشتری به خرید موتورسیکلت برقی

تمایل فرد به خرید موتورسیکلت برقی بیشتر است .کودکان در این

دارند .بخشی از علت این امر می تواند به علت بحران میانسالی باشد.

بازه سنی محصل هستند و به این دلیل که حساسیت بیشتری نسبت

افراد در سن  35-50سالگی که بازه سنی متغیر فوق در این بین قرار

به آلودگی هوا دارند ،به نظر می رسد موتورسیکلت سواران بنزینی
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که فرزندان بیشتری در این بازه سنی دارند ،مسأله آلودگی هوا برای

به خرید موتورسیکلت برقی ندارند .این متغیر در سطح معناداری

آن ها اهمیت بیشتری دارد و از این رو ،تمایل بیشتری به خرید

 %5با متغیرهای تعداد خودرو تحت تملک خانوار و مجموع قیمت

موتورسیکلت برقی دارند.

خودروها ،همبستگی منفی و در سطح معناداری  %10با متغیر متراژ

متغیر  3_1_Q63با عالمت منفی ظاهر شده است و نشان دهنده

منزل کمتر از  50متر همبستگی مثبت دارد و به نظر می رسد

آن است که موتورسیکلت سوارانی که می پندارند "توانایی آن ها در

این افراد ،افرادی کم درآمد هستند که خودرو شخصی ندارند و

راندن موتورسیکلت از اکثر موتورسیکلت سواران بیشتر است" ،تمایلی

اغلب با خودرو رانندگی نمی کنند و از این رو احساس می کنند

به خرید موتورسیکلت برقی ندارند .بررسی دقیق تر این متغیر نشان

که موتورسیکلت توسط رانندگان سایر وسایل نقلیه به راحتی قابل

می دهد که این افراد از موتورسیکلت بنزینی بسیار کم و با هدف لذت

تشخیص است .این افراد نیز به علت سطح اقتصادی پایین ،تمایل به

بردن از سواری با آن استفاده می کنند .بر این اساس نیاز چندانی به

خرید موتورسیکلت برقی ندارند .به همین علت عالمت ضریب این

ورود با موتورسیکلت به محدوده طرح ترافیک نداشته و طبیعتاً خود

را ملزم به خرید موتورسیکلت برقی نمی دانند.

متغیر در مدل منفی است.
متغیر 3_3_Q71با عالمت منفی در مدل ظاهر شده است که

متغیر  3_3_Q65با عالمت منفی در مدل ظاهر شده است

نشان می دهد کسانی که از نظر آن ها "سایر موتورسیکلت سواران

و نشان دهنده این موضوع است که آن دسته از موتورسیکلت

ایمن رانندگی می کنند" ،تمایلی به خرید موتورسیکلت برقی ندارند.

سواران که مخالف با "حس اعتماد به نفس گرفتن از موتورسیکلت

با توجه به اطالعات به دست آمده از این افراد ،دالیل دیگری مانند

سواری"هستند ،تمایلی به خرید موتورسیکلت برقی با ارائه تسهیالت

"حس اعتماد به نفس گرفتن از موتورسیکلت سواری" و "توانا دیدن

در شرایط ممنوعیت تردد موتورسیکلت بنزینی در محدوده مرکزی

خود در راندن موتورسیکلت" و "احساس لذت از راندن موتورسیکلت"

شهر ندارند .بررسی اطالعات بدست آمده از این افراد نشان می دهد

نیز در استفاده این افراد اثرگذار نیست .بررسی دقیق تر نشان می دهد

سایر دالیل شامل «احساس لذت از راندن موتورسیکلت» و «توانا

اینها کسانی هستند که در پرسشنامه دلیل عدم استفاده خود از

دیدن خود در راندن موتورسیکلت» نیز در استفاده از موتورسیکلت

موتورسیکلت برقی را هزینه باالی آن اعالم کرده اند.

این افراد نقشی ندارد و بر این اساس به نظر می رسد افراد به دلیل

قابل ذکر است که شاخص درصد درستی پیشبینی توسط مدل

قیمت موتورسیکلت برقی ،آن را انتخاب نمی کنند .در واقع افرادی که

مقدار  65/6درصد را نشان می دهد که با توجه به مطالعات ،درصد

از راندن موتورسیکلت حس اعتماد به نفس نمی گیرند در مقابل تغییر

درستی پیش بینی بیشتر از  %50مقدار قابل قبولی است [.]28

شیوه سفر خود از موتورسیکلت به سایر شیوه ها حساسیت زیادی
نشان نمی دهند و برایشان ضرورتی ندارد که حتما از وسیله ای مشابه

 -6نتیجهگیری
این مطالعه در ابتدا به بررسی لزوم وجود سیاست هایی در

موتورسیکلت بنزینی خود استفاده کنند.
متغیر  3_1_Q68با عالمت منفی در مدل ظاهر شده است و

راستای محدودیت تردد موتورسیکلت های بنزینی در شهر تهران

بیانگر آن است که افرادی که از نظر آن ها "هزینه ورود به طرح

پرداخته شد .سپس با کمک نرمافزار  ،NLOGIT5.0مدل لوجیت

ترافیک زیاد است" تمایلی به خرید موتورسیکلت برقی با ارائه

دوگانه  ای برای شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل موتورسیکلت سواران

تسهیالت را نیز ندارند .این افراد ،احتماال افرادی کم درآمد هستند که

بنزینی شاغل در محدوده مرکزی شهر تهران به خرید موتورسیکلت

حتی ارائه تسهیالت نیز تمایلی به خرید موتورسیکلت برقی در آن ها

برقی در شرایط ممنوعیت تردد موتورسیکلت بنزینی در محدوده

ایجاد نمی کند.

مرکزی شهر تهران ساخته شد .با توجه به متغیرهای معنادار شده

متغیر  3_1_Q70با عالمت منفی در مدل ظاهر شده است و

در مدل ،به نظر می رسد کسانی که وضعیت اقتصادی پایین تری

بیانگر آن است که افرادی که به نظر آن ها "موتورسیکلت توسط

دارند ،تمایلی به خرید موتورسیکلت برقی با تسهیالت ارائه شده را

رانندگان سایر وسایل نقلیه به راحتی قابل تشخیص است" ،تمایلی

ندارند و برای این دسته افراد باید تسهیالت بیشتری در نظر گرفت .در
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واقع از بررسی های انجام شده استنباط می شود ریشه اصلی انتخاب
موتورسیکلت برقی توسط موتورسیکلت سواران بنزینی ،در وضعیت
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