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پیش بینی تقاضاي سفر

 هدف مرحله پیش بینی سفرها در روند برنامه ریزي حمل و نقل
شهري تخمین مشروط میزان تقاضاي سفر براي هر گزینه خاص 

) شامل گزینه عدم اجراي هیچ یک از پروژه ها(سیستم حمل و نقل 
.است

ستبراي پیش بینی تقاضاي سفر، شناخت رفتار سفرها ضروري ا .
اجزا اصلی رفتار سفرها عبارتند از

 تولید سفر(اتخاذ تصمیم براي انجام سفر با یک هدف مشخص(
 توزیع سفر(انتخاب مقصد(
 تفکیک سفر(انتخاب وسیله انجام سفر(
 تخصیص سفر(انتخاب مسیر سفر(
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پیش بینی تقاضاي سفر

توانندمیسفرتقاضايبینیپیشمدلهاي
ورتصایندر.روندبکارپیاپیصورتبه

دادهعنوانبهمرحلههرازحاصلنتایج
دادهسایرکناردربعدمرحلهوروديهاي

واقتصادياجتماعی،شرایطازکهها
ردهبکاربهمیآیندبدستزمینکاربري
.میشوند

3



پیشینه-تولید سفر 

ته در هدف مدل تولید سفر پیش بینی تعداد سفر آغاز شده یا پایان یاف
.منطقه مورد مطالعه در یک روز معمولی از سال طرح است

عالیت تولید سفر فرآیندي تحلیلی است که فراهم کننده رابطه بین ف
ز تعداد سفرها به فعالیت هاي یک ناحیه و یا ا. شهري و سفر میباشد

-صاديفعالیت هاي یک ناحیه بستگی به کاربري زمین و خصوصیات اقت
.اجتماعی دارد

قبل از استفاده از مدل، الزم است که با استفاده از داده هاي وضع موجود ،
غیر در این مدلها، تعداد سفرهاي تولید شده مت. مدل کالیبره شده باشد

ن و متغیرهاي مستقل شامل توابع مربوط به کاربري زمی. وابسته است
.اقتصادي موثر بر تولید سفر هستند-عوامل اجتماعی

دمقادیر عددي این متغیرها باید قبل از مدل سازي تعیین شده باشن.
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هدف انجام سفر

 ،در مدل سازي هاي جدید براي انواع هدف ها شامل سفرهاي کاري
.شودتحصیلی، خرید، اجتماعی یا تفریحی مدل مستقلی تدوین می

تدوین مدل هاي مختلف براي اهداف متفاوت چیست؟دلیل 
مثال براي. رفتار سفرکنندگان متناسب با هدف آنها تغییر میکند

سفرهاي کاري و تحصیلی عموماً در ساعات اوج صبح و بعد از ظهر و
از یک مبداء به یک مقصد مشخص انجام میشوند ولی سفرهاي 
.دتفریحی در زمان هاي مختلف و به مقاصد متفاوت صورت میگیر
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هدف انجام سفر
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مدل تولید سفر

ی بر مدلهاي مبتنی بر متوسط مشخصات منطقه در مقابل مدل هاي مبتن
خصوصیات خانواده

طقه را یک مطالعه برنامه ریزي به هیج وجه نمیتواند رفتار تک تک افراد یک من
در نتیجه به ناچار باید منطقه مورد مطالعه را به محالت کوچک. دنبال کند

یجه در نت. تقسیم کرده و پیش بینی سفرها را براي کل محله محاسبه کند
.اینگونه مدل ها براساس مشخصات محله کالیبره میشوند

له، این مشخصات محله شامل متغیرهایی نظیر جمعیت محله، متوسط درآمد مح
.متوسط مالکیت خودرو در محله و غیره میشوند

ش استفاده از متوسط محله تفاوت هاي داخل محله را نادیده گرفته و دقت پی
.بینی ها را کاهش میدهد

ع براي مثال دو محله میتوانند داراي متوسط درآمد یکسان باشند، ولی توزی
.  درآمد در بین آنها کامالً متفاوت باشد
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سفرمدل تولید 

هايمدلمقابلدرمنطقهمشخصاتمتوسطبرمبتنیمدلهاي
)ادامه(خانوادهخصوصیاتبرمبتنی

صات اگر رابطه درآمد و تولید سفر خطی نباشد یک مدل مبتنی بر مشخ
.نمیتواند نسبت به درآمد افراد حساس باشد) یا پیوسته(محله 

 مدل هایی نیز وجود دارند که سفرها را بر اساس مشخصات خانوار
ر رفتار تک مدل هاي پیشرفته ت. تولید و پیش بینی میکنند) غیرپیوسته(

.تک افراد و چگونگی تصمیم گیري فردي را در نظر می گیرند
 منطق مدل هاي مبتنی بر رفتار خانوار بر این فرض متکی است که

خانوارهاي داراي مشخصات شبیه به یکدیگر، بدون توجه به محل 
.جغرافیایی آنها در محالت داراي رفتار سفر نظیر هم هستند
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سفرمدل تولید 

بریمبتنهايمدلمقابلدرمنطقهمشخصاتمتوسطبرمبتنیمدلهاي
)ادامه(خانوادهخصوصیات

 به کالیبره کردن مدل هاي مبتنی بر خانوار از اطالعات چند خانوار نمونهبراي
حله این مدل ها را غیر پیوسته مینامند زیرا م. جاي محله نمونه استفاده میشود

.را به واحدهاي کوچکتر و ناپیوسته تفکیک میکند
حله البته این تفکیک جغرافیایی نیست زیرا انواع خانوارها احتماالً در کل م

وچکتر بنابراین این تفکیک معادل خردکردن محله به محالت ک. پراکنده هستند
.نیست

ولیدات براي بدست آوردن میزان تولید سفر محله طبیعتاً الزم است که میزان ت
اید به این دلیل ب. سفر گروه هاي خانوار مشابه موجود در محله با هم جمع شوند

به پیش بینی کاربري زمین در سال طرح که به عنوان داده ورودي براي محاس
.تولید سفر به کار میرود نیز برحسب تعداد انواع خانوار ارائه شود
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مدل تولید سفر

تولید و جذب سفر
عنوانبهمیشوندمحاسبهسفرتولیدمدلهايتوسطکهسفرهایی

هاسفراین.میشوندشناختهدارندمنطقهآندرسریککهسفرهایی
(P-A)جذبوتولیدیاو(O-D)مقصد-مبداعناوینتحتمیتوانند

.شوندبنديطبقه

همچنینوتولیدومبداءهايواژه!
ركدبراي.نیستندمترادفجذبومقصد

دوواژه،دواینازهریکمفهوماختالف
نظردررازیرشکلدرJوIمنطقه
.بگیرید
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مدل تولید سفر

 هر یک از این مناطق داراي محله هاي مسکونی و غیر مسکونی مانند
اگرچه این مناطق با هم مخلوط هستند. تجاري، آموزشی و اداري هستند

.ولی در این شکل ها دو نوع کاربري به طور مجزا نشان داده شده است
 حال یک فرد شاغل را که محل سکونت وي در منطقهI و کار وي در

طقه در یک روز کاري این فرد در صبح از من. است در نظر بگیریدJمنطقه 
I بهJ و در بعدازظهر ازJ بهIدر صبح منطقه . میرودI مبداء آغاز سفر و

مقصد سفر است و در بعد از ظهر بالعکسJمنطقه 
بنابراین واژه هاي مبداء و مقصد سفر با توجه به جهت حرکت بین دو

.  منطقه تعیین میشوند
مبدا در این مثال هر کدام از مناطق دو سر سفر را تجربه کرده اند که یکی

.و دیگري مقصد سفر بوده است
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مدل تولید سفر

 وند و هاي تولید و جذب سفر بر حسب نوع کاربري منطقه تعریف میشواژه
.  نه بر حسب جهت حرکت

ونی باشد تولید سفر با سفري تعریف میشود که یک سر آن در منطقه مسک
ی واقع و جذب سفر، مربوط به یک سر سفر است که در منطقه غیر مسکون

.شده باشد
 بنابراین با این تعریف جدید منطقهIدو سفر تولید و منطقهJ دو سفر

.جذب کرده است
منطقه را این تفکیک را به این دلیل قایل شده ایم که تولید سفرهاي یک

دي اقتصادي و جمعیتی و نیازمن-میتوان با استفاده از داده هاي اجتماعی
ذب هاي مختلف ساکنین براي انجام سفر تخمین زد، در حالیکه میزان ج

ستگی سفر منطقه به موجودیت و میزان امکانات غیر مسکونی در منطقه ب
.دارد
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مدل تولید سفر

ونی یک مطالعه تولید سفر شامل سفرهایی است که از منطقه مسک
.تولید و یا به منطقه غیرمسکونی جذب شده است

اولی داراي متغیرهایی است که وضعیت جمعیتی منطقه را نشان
اي میدهند و دومی داراي متغیرهایی است که انواع و تراکم فعالیت ه

.غیرمسکونی را نشان میدهند
 در حالت کلی هر منطقهI داراي تعدادي تولید(PI) و تعداد جذب

.  است(AI)سفر 
هاي سه روش متداول محاسبه تولید سفر عبارتند از استفاده از مدل

قابلرگرسیون، مدل هاي تحلیل نرخ سفر و مدل هاي طبقه بندي مت
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مدل تولید سفر

مدل هاي رگرسیون
داین مدلها میتوانند به صورت خطی، غیر خطی و ساده یا چند متغیره باشن.
ی داردانتخاب بهترین نوع مدل به تجارب قبلی و مطالعات اولیه هر پروژه بستگ .

ها اینگونه مدل. یک مدل متدوال رگرسیون، مدل خطی چند متغیره بوده است
و اگر غیر پیوسته و (PI)اگر به صورت پیوسته باشند میزان تولید سفر منطقه 

به یا بر اساس خانوار تنظیم شده باشند میزان تولید سفر هر خانوار را محاس
.میکنند

تقل مدل توابع مستقل یک مدل پیوسته شامل مشخصات کل منطقه و توابع مس
.ناپیوسته شامل مشخصات خانور هستند

 براي کالیبره کردن مدل هاي پیوسته از اطالعات مربوط به مناطق و براي
که به کالیبره کردن مدل غیرپیوسته از اطالعات مربوط به خانوارها در سال پایه

براي مدل هاي جذب سفر از. طور تصادفی انتخاب میشوند، استفاده میشود
.مشخصات مناطق غیرمسکونی استفاده میشود
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مدل تولید سفر

مدل تحلیل نرخ سفر
 مدل هایی هستند که از متوسط نرخ تولید و یا جذب سفر مولدهاي

.بزرگ داخل یک منطقه استفاده میکنند

تولیدنرخمتوسطروبروجدول
هکراسفراصلیمولدچندسفر

پیتزبورگشهرمرکزمنطقهدر
نشاناستشدهگیرياندازه

.میدهد
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مدل تولید سفر

 ادامه(سفر مدل تحلیل نرخ(
ه نرخ جذب سفر ب. مقادیر تئوري نرخ جذب سفر در جدول زیر آورده شده است

ازاي هر یک نفر کارمند در مناطق کاري و هر یک دانشجو در مناطق آموزشی 
متوسط نرخ جذب سفر انواع کاربري هاي مختلف در کتاب راهنماي . است

.انستیتیو مهندسین ترابري آمریکا ارائه شده است

16



مدل تولید سفر

مدل هاي طبقه بندي متقابل
ان مدل هاي نوعی مدل پیشرفته تحلیل نرخ سفر هستند که بیشتر به عنو

اتی که بر بنابراین خانوارها بر حسب مشخص. ناپیوسته به کار برده میشوند
.میزان تولید سفر آنها تاثیر میگذارد طبقه بندي میشوند

کار معموالً سه یا چهار متغیر توصیفی هر یک با سه سطح مجزا براي این
وعی غالباً از اندازه خانوار، مالکیت خودرو، درآمد خانوار و ن. کفایت میکنند

اده اندازه گیري تراکم ساختمانی منطقه براي گروه بندي خانوارها استف
.میشود

ري متوسط نرخ تولید سفر هرگروه از خانوارها با روشهاي آماري اندازه گی
.شده و فرض میشود که این متوسط ها در طول زمان ثابت بمانند
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مدل تولید سفر

 ادامه(متقابل مدل هاي طبقه بندي(
 جدول نمونه، تولید سفرهاي غیرکاري از منزل را براي انواع خانوارها

.نمایش میدهد
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سفرمدل تولید -1مثال 

 10هکتار تجاري و 50هکتار زمین مسکونی و 200یک منطقه درون شهري شامل
نطقه جدول زیر ترکیب خانوارهاي احتمالی مستقر در این م. هکتار فضاي سبز است

اري از با استفاده از ضرایب جدول تولید سفرهاي غیرک. را در سال طرح نشان میدهد
منزل، جمع سفرهاي غیرکاري شروع شده از منزل را در یک روز از سال طرح 

.نرخ ها بر حسب تعداد سفر هر خانوار در روز داده شده اند. محاسبه کنید
خانوارتعداد افراد تعداد وسیله 

5نقلیه در خانوار 4 3و 2 1
20 150 200 100 0
50 210 500 300 1
0 60 100 150 +2

جمع تولید از مجموع سفرهاي تولید 
شده هرگروه خانوار محاسبه میشود

𝑃𝑃𝐼𝐼 = �
ℎ
𝑁𝑁ℎ𝑅𝑅ℎ

𝑁𝑁ℎتعداد خانوار از نوعℎ
𝑅𝑅ℎ نرخ تولید سفر خانوار نوعℎ

.سفر غیر کاري در روز از منزل هستند300*1,45=435خانوار تک نفره با یک ماشین، مولد 300براي مثال 
.سفر در روز تولید مینمایند5760جمع کل خانوارها براي مثال فوق به تعداد 
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مدل تولید سفر

 روند ساده شده تولید سفرFHWA
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توزیع سفر

 تخمین حجم ترددQij ترافیک بین همه مناطقI)و ) منطقه تولید کننده سفرJ
.اشدپله بعدي سیستم پیاپی برنامه ریزي میب) منطقه جذب کننده سفر(
منطق توزیع سفر

 همه مناطق جاذب سفرJ براي جذب هر سفر تولید شده درIدر رقابت هستند .
ي را نیز در شرایط مساوي مناطقی که داراي جذابیت بیشتري هستند، سفرهاي بیشتر

.جذب میکنند
 البته عوامل دیگري نیز در انتخابJبراي مثال دو منطقه خرید با جذابیت . موثرند

ه ساکنین منطق. با فواصل متفاوت واقع شده اندIمساوي را در نظر بگیرید که از منطقه 
Iعالقه مندي بیشتري به رفتن به منطقه نزدیکتر خواهند داشت.
 در اینجا فاصله به معنی سختی سفر ازI بهJ در نظر گرفته شده ولی میتوان آن را به

فر و که شامل زمان سفر، هزینه س» هزینه کلی«معنی زمان سفر و یا تابعی به عنوان 
WIJه با هزینه کلی به نام تابع بازدارندگی شناخته میشود ک. غیره میشود تعریف کرد

.نشان داده میشود
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توزیع سفر

مدل توزیع سفر
ح با میزان تولید و جذب از مرحله قبلی و تخمین توابع بازدارندگی در سال طر

جداول . توجه به مشخصات شبکه هاي حمل و نقلی تحت بررسی، تعیین میشود
.شناخته میشوندSkim Tableحاوي تابع بازدارندگی بین مناطق به نام 
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توزیع سفر

 جاذبه(مدل ثقلی(
ط نیوتن این مدل بدلیل شباهت با رابطه جاذبه ثقلی بین دو جرم ارائه شده توس

.به این نام خوانده میشود
مدل ثقلی توزیع سفر به شکل زیر است

 𝑄𝑄𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝐾𝐾 𝑃𝑃𝐼𝐼𝐴𝐴𝐽𝐽
𝑊𝑊𝐼𝐼𝐽𝐽

𝐶𝐶

 تعداد سفرهاي بینI وJ به طور مستقیم با تولید منطقهI و جذب منطقهJ و به
.طور غیر مستقیم با نوعی تابع بازدارندگی بین دو منطقه نسبت دارد

 با تعابیر ریاضی، تابع𝑄𝑄𝐼𝐼𝐼𝐼ل و وابسته به تولید، جذب و بازدارندگی توابع مستق
العات مقادیر ثابتی هستند که با کالیبره کردن مدل بر اساس اطCو Kضرایب 

.محاسبه میشوندموجود در سال پایه 
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توزیع سفر

 ادامه(مدل ثقلی(
رابطه مدل توزیع ثقلی

 𝑄𝑄𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑃𝑃𝐼𝐼
𝐴𝐴𝐽𝐽𝐹𝐹𝐼𝐼𝐽𝐽

∑𝑋𝑋(𝐴𝐴𝑋𝑋𝐹𝐹𝐼𝐼𝑋𝑋)

 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼 = 1
𝑊𝑊𝐼𝐼𝐽𝐽

𝐶𝐶 )اصطکاك(ضریب زمان سفر 
ده براي اعمال تاثیر سایر عوامل اقتصادي اجتماعی که در مدل دیده نش

به مدل اضافه میشود𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼اند، ضریب اصالح 

 𝑄𝑄𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑃𝑃𝐼𝐼
𝐴𝐴𝐽𝐽𝐹𝐹𝐼𝐼𝐽𝐽𝐾𝐾𝐼𝐼𝐽𝐽

∑𝑗𝑗 𝐴𝐴𝐽𝐽𝐹𝐹𝐼𝐼𝐽𝐽𝐾𝐾𝐼𝐼𝐽𝐽
= 𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼

 که در آن𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼 احتمال جذب سفر تولید شده درI و جذب شده درJاست.
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مدل ثقلی–توزیع سفر : 2مثال 

میزان تولید و جذابیت نسبی یک شهر چهار منطقه اي در سال طرح به ترتیب زیر است

 به فرض آنکه کالیبره کردن مدل ضریبC و ضریب اصالح اقتصادي را مساوي یک داده 2را مساوي
ح حساب باشد، با استفاده از مدل ثقلی، توزیع سفر بین مناطق و میزان جذب سفر آنها را در سال طر

.کنید
 ضرایب بازدارندگی بین مناطق𝑊𝑊𝐼𝐼𝐼𝐼:

جذابیت تولید منطقه
0 1500 1
3 0 2
2 2600 3
5 0 4

I     J 1 2 3 4
1 5 10 15 20
2 10 5 10 15
3 15 10 5 10
4 20 15 10 5
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مدل ثقلی–توزیع سفر : 2مثال 

حل:
فر نتایج حاصل از محاسبات مدل ثقلی براي دو منطقه تولید کننده س

)I=1 وI=3 (یه صورت زیر است
برايI=1 وP1=1500

𝐽𝐽 𝑨𝑨𝒋𝒋 𝑭𝑭𝟏𝟏𝒋𝒋 𝑲𝑲𝟏𝟏𝒋𝒋 𝑨𝑨𝒋𝒋𝑭𝑭𝟏𝟏𝒋𝒋𝑲𝑲𝟏𝟏𝒋𝒋 𝑷𝑷𝟏𝟏𝒋𝒋 𝑸𝑸𝟏𝟏𝒋𝒋

1 0 0.0400 1.0 0 0 0

2 3 0.0100 1.0 0.0300 0.584 875

3 2 0.0044 1.0 0.0089 0.173 260

4 5 0.0025 1.0 0.0125 0.243 365

0.0514 1.000 1500=𝑃𝑃1
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مدل ثقلی–توزیع سفر : 2مثال 

ادامه(:حل(
برايI=3 وP1=2600

𝐽𝐽 𝑨𝑨𝒋𝒋 𝑭𝑭𝟑𝟑𝒋𝒋 𝑲𝑲𝟑𝟑𝒋𝒋 𝑨𝑨𝒋𝒋𝑭𝑭𝟑𝟑𝒋𝒋𝑲𝑲𝟑𝟑𝒋𝒋 𝑷𝑷𝟑𝟑𝒋𝒋 𝑸𝑸𝟑𝟑𝒋𝒋

1 0 0.0044 1.0 0.0 0 0

2 3 0.0100 1.0 0.03 0.188 488

3 2 0.0400 1.0 0.08 0.500 1300

4 5 0.0100 1.0 0.05 0.312 812

0.16 1.000 2600=𝑃𝑃1
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مدل ثقلی–توزیع سفر : 2مثال 

ادامه(:حل(
 براي محاسبه میزان جذب سفر مناطق غیر مسکونی(J=4,J=3,J=2) از

رابطه تعادل جذب سفر بین مناطق استفاده کرد
 𝐴𝐴2∗ = 875 + 488 = 1363
 𝐴𝐴3∗ = 260 + 1300 = 1560
 𝐴𝐴4∗ = 365 + 812 = 1177

حل نهایی مساله به صورت جدول زیر خواهد بود
I            J 1 2 3 4 جمع

1 0 875 260 365 1500

2 0 0 0 0 0

3 0 488 1300 812 2600

4 0 0 0 0 0

جمع 0 1363 1560 1177 4100
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مدل ثقلی–توزیع سفر : 2مثال 

ادامه(:حل(

!)تحلیل کنید(
ه با توجه به اطالعات باال مشخص میشود که در این شهر سه نوع منطق

صرفاً مسکونی1وجود دارد منطقه 
 صرفاً غیر مسکونی4و 2منطقه
 مخلوطی از مسکونی و غیر مسکونی3منطقه

I            J 1 2 3 4 جمع

1 0 875 260 365 1500

2 0 0 0 0 0

3 0 488 1300 812 2600

4 0 0 0 0 0

جمع 0 1363 1560 1177 4100
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تفکیک سفر

پیشینه
له سفر در شرایط معمولی، هر سفر کننده گزینه هاي مختلفی براي انتخاب وسی

ا این گزینه ها ممکن است شامل رانندگی با وسیله شخصی، همراهی ب. دارد
.دیگري، سوار شدن به اتوبوس، پیاده روي، رفتن با موتور و غیره شود

صمیم گیري مدل انتخاب وسیله سفر یا تفکیک سفر تالش میکند که چگونگی ت
.  سفر کننده را پیش بینی نماید

طح دالیل زیربنایی انتخاب گزینه ها متناسب با هدف انجام سفر میتوانند س
.خدمت ارائه شده، هزینه و زمان سفر را شامل شوند

یرد و البته پس از مدتی نحوه انجام سفر هر شخص یک شکل ثابت به خود میگ
یرات زمانی که تغی. تا زمانیکه شرایط تغییر نکرده، همچنان ثابت خواهد ماند

تناسباً تغییر اساسی اتفاق بیافتند، سفرکنندگان ممکن است وسیله سفر خود را م
)مثال افزایش ناگهانی هزینه پارکینگ در مقصد. (دهند
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تفکیک سفر

 ادامه: (پیشینه(
زیند این که سفر کننده براي انجام سفر خود چه مدي یا مدهایی را برمیگ

ر این بستگی به پارامترهایی دارد که مدل ساخته و به کار رفته باید اث
ه پارامترها را در خود داشته باشد تا بتواند درستی و دقت الزم را داشت

:این عاملها به صورت زیر دسته بندي میشوند. باشد
هدف از سفر، ساعت انجام سفر: مشخصات سفر
سن، جنس، درآمد، دارندگی اتومبیل: مشخصات سفر کننده
یم و زمان کلی سفر با مد، هزینه هاي مستق: مشخصات وسایل و تسهیالت سفر

غیر مستقیم مد، وجود پارکینگ
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تفکیک سفر

توابع بهره وري و ضد بهره وري
تابع بهره وري میزان رضایت یا سودمندي فرد را از اتخاذ یک تصمیم

)  گینظیر بازدارند(تابع ضد بهره وري هزینه عمومی . اندازه گیري میکند
جموع تابع بهره وري معموالً به شکل خطی و م. یک گزینه را بیان میکند

.وزنی توابع مستقل موثر تعریف میشود
𝑈𝑈 = 𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1𝑥𝑥1 + 𝑎𝑎2𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑎𝑎

U بهره وري وaدر بحث تفکیک سفر . ضرایب ثابت مدل هستندu در
ینه و زیرا توابع مستقل در ایمجا نظیر هز. واقع ضد بهره وري و منفی است

.زمان هستند که به عنوان ضرر تلقی شده و منفی هستند
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تفکیک سفر

 ادامه(توابع بهره وري و ضد بهره وري(
مدل بهره وري میتواند به شکل زیر باشد

 𝑈𝑈𝑘𝑘 = 𝑎𝑎𝑘𝑘 + 2.5𝑋𝑋1 + 1.5𝑋𝑋2 + 0.8𝑋𝑋3
 در این معادله𝑈𝑈𝑘𝑘 بهره وري وسیلهk و𝑎𝑎𝑘𝑘ه مقدار ضریب ثابت ویژه وسیله کالبیره شد

در مقایسه با وسیله پایه Kبراي همان وسیله است که نشاندهنده مزیت یا عیب وسیله 
.انتخاب شده است

تعداد یک مدل انتخاب وسیله سفر که بر بهره وري متکی است، سهم هر وسیله از جمع
مام در یک مدل قطعی، در واقع ت. سفرها را متناسب با میزان بهره وري به دست میدهد

.نها داردسفر کنندگان با وسیله اي سفر میکنند که بیشترین بهره مندي را براي آ
 از آنجا که مدلهاي ما قطعی نبوده و احتماالتی هستند، بهره وري محاسبه شده با

سیله احتمال اینکه یک نوع خاص وسیله انتخاب شود به نسبت افرادي که یک نوع و
ختلف رابطه بین این نسبت و بهره وري انواع م. خاص را انتخاب میکنند مربوط میشود

.استمدل الجیتوسایل به شکل هاي گوناگون ارائه شده است، که متداول ترین آنها 
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تفکیک سفر

مدل الجیت
 در این مدل احتمال برگزیدن مدK از میان ،n مد در دسترسی بر پایه

:با فرمولهاي زیر تعریف میگرددKتابع مطلوبیت مد 

𝑃𝑃 𝑘𝑘 = 𝑒𝑒𝑈𝑈𝑘𝑘

∑𝑥𝑥 𝑒𝑒𝑈𝑈𝑥𝑥

به . نداین مدل کلیه سفرهاي تولید شده را بین وسایل موجود توزیع میک
:عبارت دیگر 

𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖 = ∑𝑥𝑥𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥
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مثال مدل الجیت–تفکیک سفر 

کاربرد مدل الجیت: مثال
یک مطالعه کالیبره کردن، مدل بهره وري زیر را به دست آورده است

 𝑈𝑈𝑘𝑘 = 𝑎𝑎𝑘𝑘 − 0.025𝑥𝑥1 − 0.032𝑥𝑥2 − 0.015𝑥𝑥3 − 0.002𝑥𝑥4
𝑎𝑎𝑘𝑘مقدار ضریب ثابت ویژه وسیله
𝑥𝑥1زمان رسیدن به ایستگاه بر حسب دقیقه
𝑥𝑥2زمان انتظار بر حسب دقیقه
𝑥𝑥3زمان سفر بر حسب دقیقه
𝑥𝑥4هزینه خرج شده بر حسب تومان
 نفر سفر روزانه بین 5000پیش بینی میشود که در سال طرحi وjصورت گیرد.
 سفر کنندگان بین انتخاب وسیله شخصیA و اتوبوسB مخیرند و مشخصات مربوط به

.این دو نوع وسیله سفر در جدول آمده است
 باشد-0/10و براي اتوبوس 0,00فرض کنید که مقدار ثابت ویژه وسیله براي اتومبیل  .

با استفاده از مدل الجیت سهم هر کدام از انواع وسایل در سال طرح و درآمد حاصل 
.  تومان است50بلیط اتوبوس . براي سیستم اتوبوسرانی را محاسبه کنید

X4 X3 X2 X1 مشخصه
100 20 0 5 شخصیوسیله
50 40 15 10 اتوبوس
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مثال مدل الجیت–تفکیک سفر 

کاربرد مدل الجیت  : مثال
از معادله بهره وري خواهیم داشت:حل:

 U(A)=-0.625 و U(B)=-1.53
از معادله الجیت خواهیم داشت

 P(A)=0.71 و P(B)=0.29
بنابراین سهم هر نوع از وسایل عبارت خواهد بود از:

 Qij(A)=0.71*5000=3550 سفر در روز
 Qij(B)=0.29*5000=1450 سفر در روز

 درآمد حاصل از کرایه اتوبوس
 تومان در روز 72500=50*1450

X4 X3 X2 X1 مشخصه
100 20 0 5 شخصیوسیله
50 40 15 10 اتوبوس

𝑈𝑈𝑘𝑘 = 𝑎𝑎𝑘𝑘 − 0.025𝑥𝑥1 − 0.032𝑥𝑥2 − 0.015𝑥𝑥3 − 0.002𝑥𝑥4
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تخصیص سفر

پیشینه
ش مسیر واپسین گام پیش بینی تقاضاي سفر شهري، بررسی چگونگی گزین

ام به گفته دیگر در این گ. جابجایی سفرکنندگان میان مبدا و مقصد است
یر میخواهیم فرمولی بسازیم که بر پایه پارامترهاي اثر گذار بر انتخاب مس

.سفرکنندگان شهري، مسیرهاي انتخاب سفرها پیشبینی شود
ا هر پارامترهاي بازدارنده گزینش یک مسیر معموالً زمان سفر یا درازاي مسیر ی

.دو پارامتر با هم میباشد
،سفرکنندگان با نگرش به شناخت راههاي شهري و حجم و زمان سفر در راهها

.راهی را که زمان کمتري نیاز دارد، برمیگزینند
انی، با نگرش به کوتاهی نسبی راههاي شهري، گهگاه راه برگزیده کوتاهتر زم

.میتواند طوالنی تر از راههاي دیگر باشد
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تخصیص سفر

 ادامه(پیشینه(
ین مساله مورد نظر در تخصیص سفر تعیین احتمال اینکه سفرهاي بI وJ

.از یک مسیر مشخص عبور نماید استK(QIJK)با وسیله 
تواندمیمختلفمسیرهايازاستفادهمیزانبینیپیش

نتعییومسیرهاخدمتسطحوکفایتارزیابیبراي
ارکبهظرفیتمحدودیتبهمربوطاحتمالیمشکالت

.شودبرده
لهوسینوعبهمنطقهدوهربینموجودمسیرهايتعداد

نایتعدادغالباًهااتومبیلمورددر.داردبستگینیز
.تاسزیادبسیارآنهابینانتخابعملآزاديومسیرها

ابانتختعدادمیتوانندعمومینقلیهوسایلمقابلدر
.بگذارنداختیاردررامحدودتريهاي
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تخصیص سفر

تعریف شبکه راهها
وهایالتوسطايجادهشبکه

ومیشوندتعریفهاگره
مانندهایالمهممشخصات

سفرزمانوآزادسرعتظرفیت،
اهگرهومیشوندثبتهایالدر

.میگردندکدگذاري
ی در این شبکه از خیابانهاي محل

.و کوچک صرفنظر میشود
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تخصیص سفر

چگونگی انتخاب مسیر
ط رانندگان کلید زیربنایی تخصیص سفر درك چگونگی انتخاب مسیر توس

.  است
طبق نظریه واردراپ دو اصل مستقل انتخاب مسیر عبارتند از

 رانندگان مسیر خود را به نحوي انتخاب میکنند که کمترین زمان را در راه
ن مسیر هر استفاده کننده در کوتاهتری: قانون تعادل استفاده کنندگان. (باشند

)ممکن حرکت میکند
زمان سفر استفاده کنندگان از شبکه خود را به نحوي توزیع میکنند که میانگین

ون تعادل قان. (برابر باشند) بین یک مبداء و یک مقصد مشخص(در کلیه مسیرها 
)جمع هزینه استفاده از کل سیستم حداقل میشود:  سیستم 

دل واژه هاي کوتاهترین و هزینه بیشتر به زمان سفر مربوط میشوند، ولی در م
هاي پیشرفته تر ازهزینه عاي عمومیت داده شده که شامل زمان سفر، مصرف

.شودسوخت یا کرایه، متوسط سرعت، تعداد توقف و غیره نیز هست استفاده می
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تخصیص سفر

مدل هاي تخصیص سفر
مدل هاي تخصیص سفر شامل موارد زیر میباشد.

الگوریتم کوتاه ترین مسیر
ري که شناسایی کلیه مسیرهاي بین دو منطقه، محاسبه میزان بازدارندگی و انتخاب مسی

کمترین بازدارندگی را دارد
روش همه یا هیچ

ین این روش کل ترافیک بین دو منطقه را به مسیري که در شرایط دبی آزاد داراي کمتر
یک پس از تخصیص ترافیک کلیه مناطق، تراف. مقدار بازدارندگی است تخصیص میدهد

.عبوري از هر یال از مجموع ترافیک تخصیص داده شده به یال محاسبه میشود
تخصیص ترافیک با محدودیت ظرفیت

بر دو اصل پایدار است
سفرکنندگان راهی را که زمان پیمایش کمتري دارد برمیگزینند
 راهها داراي گنجایش محدودي هستند و با افزایش حجم ترافیک در آنها، زمان

.پیمایش راه نیز افزایش می یابد
ري ساخت فرمولی که زمان پیمایش یک پیوند از راههاي شهري را به حجم ترافیک بارگذا

.شده روي آن پیوند و گنجایش آن مربوط سازد اساس این روش است
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پایان
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