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 تعریف مهندسی ترابری*
 :، مهندسی ترابری را  چنین تعریف  کرد  1987موسسۀ مهندسان حمل و نقل درسال 

کاربرد اصول علمی در برنامه ریزی ، طراحی عملکرد ، بهره برداری و مدیریت تهسیالت 
برای شیوه های ترابری به منظور تأمین جابه جایی امین ، سریع ، راحت ، اقتصادی و 

 .سازگار با محیط زیست برای مسافر و کاال 



*

 

به منظور شناخت نقش و جایگاه درس مهندسی ترابری ، شبیه سازی زیر با دروس مهندسی سازه انجام می 

 :شود 

 

 مهندسی ترابری و برنامه ریزی حمل ونقل  =  بارگذاری  

 مهندسی ترافیک= تحلبل سازه 

 راهسازی و روسازی  = طراحی سازه 

 

از علم مهندسی ترابری استفاده می (عرضه ) به عبارت دیگر به منظور بار گذاری تقاضای ترابری بر روی سیستم های ترابری 
 .شود ، با این تفاوت که به جای نیرو در واحد سطح تعداد وسایل نقلیه یا عابرین پیاده تخصیص یافته در واحد زمان بکار می رود 

 

یک سازه موجود مطرح می ( مقاومت سنجی)از طرفی میدانیم در هر سازه همواره دو بحث ، طراحی یک سازه جدید و یا ارزیابی 
یاشد و در هر دو حالت ابتدا باید تحلیل سازه انجام شود ، که علم مهندسی ترافیک همان تحلیل و آنالیز تقاضای ترابری در مقابل  
عرضه تسهیالت را انجام می دهد و در نهایت طرح هندسی راه و روسازی همانند طراحی سازه های فوالدی و یا بتنی انجام می 

 .  شود 



  
 

 .جامعه دارد  تکنیکیو  فرهنگی،  اجتماعیترابری سهم زیادی در پیشرفت های  -

 

 .دارد  جهانو  کشوریک توسعۀ اقتصاد به طور کلی ترابری تأثیر بسیار زیادی در  -

 

 

 

 :یا مطلوبیت از ترابری ناشی می شود که عبارتند از ( Utility)دو نوع سود مندی 

 

     Time utilityمطلوبیت در زمان  ( الف 

 

 جابجای مردم و کاال در زمان مطلوب -

 

  Place utilityمطلوبیت در مکان     ( ب 

 

 دسترسی مردم به کاال در محل مطلوب - 





 
 :تأثیرات منفی ( ب 

 

 (مانند تبدیل واحد های مسکونی به واحد های تجاری ) تغییردر کاربری زمین و ایجاد تغییر فاحش در قیمت زمین •

 

 :آلودگی محیط زیست  شامل •

     Air pollutionآلودگی هوا                  -                      

  pollution  Noiseآلودگی صوتی           -                      

 Sight pollutionآلودگی دیداری             -                      

 (مانند اختالط حرکت وسایل نقلیه وعابرین پیاده در برخی معابر )                        

 

 تراکم جمعیت•

 

 ( Equity) برهم زدن عدالت اجتامعی •

 مالکین اتومبیل ،                     ) برای رعایت عدالت اجتماعی حتی االمکان باید سعی شود که مصرف کنندگان واقعی  -  

 پرداخت کننده هزینه باشند ، نه اینکه      . . . ( استفاده کنندگان از اتوبانها ، جاده ها ،راه آهن ، فرودگاه ها و      

 .هزینه از بیت المال عمومی جامعه تأمین شود      

                                  



 

 

 برخورد نابرابر بر روی گروه های معینی از جمعیت•
 کسانی که اتومبیل شخصی ندارند ، دارندگان اتومبیل شخصی را از لحاض ایجاد آلودگی صوتی و آلودگی هوا        

 همچنین افراد کم درآمد مانند افراد با درآمد باال را نمی توانند از شبکه موجود . مورد انتقاد قرار می دهند        

 .استفاده کنند         

 علیرغم وجود مسائل بیان شدۀ فوق ، به دلیل نیاز شدید جوامع به یک سیستم ترابری مناسب و دارای           

 .بکار ببریم  مذکور کارآیی باال به ناچار باید همۀ مسائل را بپذیریم و سعی و تالش خود را در جهت کاهش شدت عوارض        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :در زیرمجموعه ترابری میتوان به موارد زیر اشاره کرد *    
 انسان  1.

 (Goods)کاال 2.

 (Path)مسیر 3.

 (Vehicle)وسیله نقلیه 4.

 

تعریف ترابری بایستی شامل اجزای یاد شده باشد ، پس مهندسی ترابری شامل جابه جایی انسان وکاال از نقطه ای به نقطه  
 .ای دیگر می باشد 

بطور کلی ترابری تأثیر بسیار  . مهندسی ترابری سهم زیادی در پیشرفت های اجتماعی ، فرهنگی و تکنیکی جامعه دارد 
 .زیادی در توسعه اقتصادی یک کشور و جهان دارد 



 Issues of Transportation( مباحث روز ترابری ) مباحث مرتبط با ترابری *

تحلیل موضوع ترابری با توجه به نوع کار بری زمین 

 (ترابری پدیده است که اگر نباشد تولید هم وجود ندارد) تحلیل موضوع ترابری و تولید. 

 تأثیرات ترابری در محیط زیستEnviroment Impact  

 (کارخانجات تولید اتومبیل ، لکوموتیو و صنعت هواپیمایی ) تحلیل موضوع ترابری و اشتغال  Employment  

 ترابری پدیده ای است که بر زندگی اقتصادی و اجتماعی جامعه تأثیر می گذارد. 

 ترابری پدیده ای است که با مسائل سیاسی و اقتصادی مرتبط است. 

 ترابری پدیده ای است که با عدالت اجتماعی مرتبط است. 

                                                                                    Equity   :  عدالت اجتماعی 

    Equity  
𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒆 𝒇𝒐𝒓 𝑨𝒍𝒍

 𝑯𝒂𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒑𝒑𝒆𝒅 𝒑𝒆𝒑𝒐𝒊𝒆
 

 . گیرد قرار مدنظر اجتماعی عدالت بحث در باید که شود می کاربریها در تغییر باعث ترابری   -  

 ترابری باید کشش (Elasticity  ) موضوع قیمت گذاری حمل و نقل عمومی) ایجاد نماید 

 



مشارکت مردم در طرح های ترابری باعث تشویق واستفاده  
.بهتر می شود   

 واحد دولت پرداخت می کند 5                                        

   

 1)هزینه سرویس = واحد پولی  10کشش ایجاد می شود                                                              

 
 پرداخت می کند userواحد  5                                      

 

 

 

 واحد دولت پرداخت می کند                                      0

 

 

 2)هزینه سرویس = واحد پولی   10استفاده کننده گریزان                                                                        

      

 پرداخت می کند userواحد                                    10

 



 Objectives and Alternativesاهداف در برنامه ریزی و آلترناتیو ها    -

 

ممکن است بهبود خدمات فعلی و یا ارائه یک طرح (  Transportation planning) اهداف برنامه ریزی ترابری 
 .جامع از یک سیستم توسعه یافته جدید و یا چیزی بین این دو حالت را شامل گردد 

در هر صورت و بطور کلی می توان گفت هر برنامه ریزی در مورد تسهیالت ترابری ، اعم از کوتاه مدت یا بلند مدت به منظور 
برای رسیدن به هر یک از اهداف مورد نظر ممکن  . نیل و دستیابی به یک سری اهداف از پیش تعیین شده صورت می گیرد 

 :است راههای مختلفی وجود داشته باشد که هریک ضمن داشتن مالحظاتی ما را به هدف مورد نظر برساند پس 

 

   اهداف (Objectives  : ) عبارتند از مجموعه ای از مقاصد و مطلوبیت هایی که برنامه ریزی در راستای دستیابی و
 .رسیدن به آنها صورت می گیرد 

 

  آلترناتیو ها یا گزینه ها یا راهکردها (Alternatives  : )  راههایی هستند که هر یک به نوعی ما را به هدف مورد
 .نظر می رساند 

 



 :آلترناتیوها از نظر امکان انجام گرفتن *
 ( Feasible Alternative)آلترناتیو های شدنی . 1

 .آلترناتیو هایی هستند که به نحوی ما را به هدف می رسانند       

 ( Infeasible Alternative) آلترناتیو های نشدنی . 2

 شوند میآلترناتیو هایی هستند که به دالیلی حذف       
 :زیردالیل مانند   

o  اقتصادی دالیل(Economically Reasons   :) ، مثال میتوان برای رفتن به منزل ، آلترناتیوهای تاکسی ، آژانس
اتوبوس و حالت پیاده را مطرح کرد و از میان آنها آژانس را در نظر گرفت اما وقتی پول همراه نداریم به دلیل اقتصادی این 

 .آلترناتیو حذف و از میان بقیه مناسب ترین را انتخاب می کنیم 

o   دالیل تکنیکی (Technically Reasons  :) به عنوان مثال می توان در مثال قبل ، آلترناتیو رفتن به منزل به صورت
 .پیاده را در نظر گرفت که به دلیل مسافت زیاد از نظر تکنیکی معموالً قابل اجرا نبوده وحذف می گردد 

o   دالیل سیاسی(Politically Reasons  ) 

o   دالیل اجتماعی (Socialically Reasons ) 

   

 نهایتاً آلترناتیو نشدنی بنابه هر یک از دالیل فوق حذف می شود واز بین آلترناتیوهای شدنی ، بهترین  -    

 .آنها را انتخاب می کنیم     

 



 

 :آلتر ناتیو های شدنی از نظر عملکرد 

 

 .نمی گردند  حذفآلترناتیوهایی هستند که با انتخاب یکی بقیه : مستقل ( الف 

 .می گردند بقیه حذف آلترناتیوهایی هستند که با انتخاب یکی : ناسازگار (  ب 

 

 

 

 

 

 

 آلترناتیوهای مستقل( آلترناتیوهای مستقل                                           مثال(مثال 
 . این آلترناتیوها بطور همزمان انجام می شوند .                                      این آلترناتیوها بطور همزمان قابل انجام نیستند 

 

 

 از سه  یکیمیتوان  Bبه شهر   Aبرای رفتن از شهر 

 آلترناتیو داده شده را انتخاب نمود و به محض انتخاب 

 .می شوند بقیه حذف یکی  

 

 

 

 آلترناتیوهای ناسازگار          ( مثال 



آلترناتیو از نظر پیامد*   

:پیامد آلترناتیوها   

 پیامد های کمی     پیامد مثبت    

منفیپیامد                            
 بزرگراه یک احداث با تصادفات تعداد کاهش مثبت پیامد مانند باشد می گیری اندازه قابل اطالعات و آمار به مراجعه با ها پیامد این 

اپیامدهای کیفی       پیامد مثبت      

 منفیپیامد                         
 

  احداث پروژه از مردم از بخشی رضایت مانند  است گیری اندازه غیرقابل گاهی حتی و دشوار کاری ها پیامد این گیری اندازه
 . است پروژه این اجرای از ( اطراف ساکنین ) مردم از دیگری بخش ناراحتی و ، بزرگراه  یک

 این در ، گرفت  کمک Before , After method (( از بعد ، از قبل)) روش از توان می کیفی و کمی آثار وتعیین بررسی برای -
 . است خروجی یک و ورودی یک دارای پروژه هر روش

 

 



ورودیبزرگتر

در پروژه های دولتی ممکن است مقادیر خروجی را نتوان به سادگی تعیین و مورد ارز یابی قرار داد و حتی 
به ظاهر ممکن است این پروژه ها غیر اقتصادی یه نظر آیند در این حالت استفاده از روش قیل از ، بعد از 

 .مسئله را روشن تر می کند 

مثال زیر موارد مختلف تصادفات ، زمان سفر و مقدار سوخت مصرفی را در زمانهای قبل و بعد از اجرای 
𝟏𝟎𝟔 وسیله ، مقدار متوسط سرنشین در این مثال تعداد وسایل نقلیه در سال . یک پروژه را نشان می دهد 

  در هر ساعت ، قیمت بنزین هر لیتر تومان 500افراد   نفر در هر وسیله ، متوسط ارزش زمان برای  𝟑  
در هر وسیله فرض شده است وصرفه جویی مربوط به هر گروه از تصادفات یک مقدار تقریبی تومان 20

 .در نظر گرفته شده است 



 ارزیابی شده موارد قبل از از بعد (به تومان ) جویی  صرفه

80 ×  تصادفات منجربه فوت 100 20 1200000

50 ×  جراحت تصادفات منجربه 100 50 50000

350 ×  تصادفات منجربه خسارت 500 150 20000

0.5 × 3 × 106  × 500 1.5 hr 2 hr سفر زمان 

2 × 106 × 20 8 lit 10 lit سوخت مصرفی 

 جمع موارد= خروجی 
 

𝐨𝐮𝐭 نسبت * 

𝐈𝐧𝐭
 :را می توان بصورت زیر هم بیان نمود   

𝐨𝐮𝐭

𝐈𝐧𝐭
=  

𝐁

𝐂 +𝐌
 

 : B منافع حاصل از پروژه(Benefit) 
C  : انجام پروژه جهت هزینۀ سرمایه گذاری(Cost) 

:M  هزینه نگهداری در طول زمان بهره برداری از پروژه مذکور(Maintenance) 
 

نیز باید بصورت سالیانه   Mو  Bبصورت هزینه سالیانه است  Cبرحسب یک واحد باشند یعنی اگر  Mو  B  ،Cدر این محاسبه باید * 
 . باشند 



 

از لحاظ منابع مالی ، زمان  ) اصوالً برنامه ریزی زمانی معنی و مفهوم پیدا می کند که محدودیت *
داشته باشیم و تنها با وجود امکانات محدود بخواهیم یک پروژه را اجرا  . . . ( اجرا ، نیروی انسانی و 

کنیم و به منظور استفادۀ بهتر از هر یک منابع موجود و مصرف بهنیۀ آنها از بین آلترناتیوهای مختلف  
. )  ، بهترین را ارزیابی و انتخاب می کنیم که به این عمل بهینه سازی گفته می شود 

optimization ) 

 :توجه ** 
کلیه مسائل مورد بحث در مدیریت و بهره برداری از سیستم حمل و نقل پس از ساخت و آغاز بهره  

مانند مدیریت پارکینگ ، آنالیز تصادفات ، بکار  . برداری در قلمرو مهندسی ترافیک قرار می گیرد 
گیری عالئم ترافیکی و خط کشی معابر ، بررسی عملکرد تقاطع های دارای چراغ راهنمایی و بدون  

 . . .چراغ راهنمایی ، کنترل سرعت وسایل نقلیه ، تأمین روشنایی معابر و 

شامل طراحی ، برنامه ریزی ، ساخت ، مدیریت و ( ترابری)تخصص های مختلف رشته حمل و نقل * 
بهره برداری و تعمیرونگهداری می باشند که هر یک در پیکرۀ اصلی حمل ونقل جایگاه خاص خود را  

 . دارند 
 



 
برنامه ریزی در حمل و نقل با انتخاب پروژه ای برای طراحی و ساخت یا تعریف مسئله آغاز شده و با جمع آوری آمار ، تجزیه *

و تحلیل آمار جمع آوری شده ، فرآیند پیش بینی ترافیک ، تخمین تآثیرات تسهیالت حمل و نقل بر محیط زیست و کاربری 
 .زمین ، تعیین هزینه ها و در نهایت ارزیابی و ارائه راه حل های گوناگون ادامه می یابد 

 
ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند ، طراحی مشخصات عمومی و کلی سیستم ( ترابری)طراحی و ساخت در حمل و نقل *

 .ترابری ، کارآیی آن ، انطباق آن با قوانین واستانداردهای موجود را دنبال می کند 
 

تعمیر و نگهداری نیز دربرگیرنده فعالیت ها و اقداماتی در جهت نگهداری سیستم حمل و نقل در کیفیت مناسب برای ارائه * 
 .سرویس دهی می باشد 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 ارتباط بخشی های مختلف حمل و نقل با یکدیگر: شکل 

 ساخت طراحی برنامه ریزی

 تعمیر و نگهداری تجربه تحقیق

مدیریت بهره 
 برداری

(مهندسی ترافیک)   



 :سیستم های ترابری و اجزاء تشکیل دهندۀ آنها  -

Transportation systems and modes 

سیستم  حمل و نقل انسانها ویا کاالها در زمان معینی  فاصله جغرافیایی مشخصی را طی می کند  یک 

 .وضمن این جابجایی از نقطه ای به نقطه دیگر انتقال می یابند

 .ترابری را می توان بر اساس اجزاء تشکیل دهندۀ آن تعریف نمود 

 

 تسهیالت ثابت -  1                                        

 نهادهای شناور و تکنولوژی -2     سیستم حمل و نقل  

 سیستم های کنترلی -3                                     

دریک سیستم حمل و نقل ، انسان ها و یا کاالها در زمان معینی فاصلۀ جغرافیایی مشخصی را طی می کنند و ضمن این 
 .  جابه جایی از نقطه ای به نقطۀ دیگر انتقال می یابند



 

تسهیالت ثابت ، اجزاء فیزیکی و ثابت یک سیستم حمل و نقل می باشند که به صورت شبکه ای از  * 
هر کمان نشانگر قسمتی از مسیر راه ، راه آهن ویا خطوط لوله . کمانها و گره ها نمایش داده می شوند 

طراحی تسهیالت ثابت در قلمرو . می باشد و هر گره نشانگر تقاطع ، پایانه ، بندر و یا فرودگاه می باشد 
فعالیت های مهندسی عمران می باشد و شامل گرایش های مهندسی خاک و پی ، طراحی سازه ها ،  

 .طراحی سیستم های زهکشی وطراحی هندسی راه می باشد 

نهادهای شناور ، واحدهایی هستند که تسهیالت ثابت را طی می کنند ، این نهادها شامل وسایل نقلیه ،  * 
 .کانتینرها ، وسایل نقلیه مربوط به راه آهن و موارد دیگری از این قبیل می باشد 

به عنوان مثال در یک بزرگراه ، خود بزرگراه جزیی از تسهیالت ثابت بوده و کلیۀ وسایل نقلیه ای که از  . 
 .آن عبور می کند نهادهای شناور به شمار می آیند 

در مباحث ترابری ، نهادهای شناور فقط از نظر وزن ، اندازه و قابلیت های افزایش و کاهش شتاب مورد  
طراحی و تکنولوژی خاص این نهادها معموالً بوسیلۀ مهندسین مکانیک و برق صورت  . بررس می گیرد 

 .می گیرد 

برای هر گروه خاصی از وسایل نقلیه ،   AASHTOدر ضمن به منظور سهولت در امر طراحی هندسی ، 
 .یک وسیله نقلیۀ تیپ طراحی اختصاص داده است 



 :سیستم های کنترلی  
 Vehicular controlکنترل وسایل نقلیه  ( الف  

 کنترل جریان ( ب 
هدایت        منظور از کنترل وسیله نقلیه  روش تکنولوژیکی است که  وسایل نقلیه را در تسهیالت ثابت    

 .نماید و چنین کنترلی می تواند بصورت دستی و یا اتوماتیک  اعمال گرددمی 

جریان در بر گیرنده ی روشهایی است که با استفاده از آنها زنجیره ای از وسایل نقلیه بصورت یکنواخت و با کنترل 
کنترلی شامل عالمت گذاری افقی و نصب این  سیستم .حرکت می نمایند کارایی مناسب و نیز با حداقل برخورد 

و اجرای قوانین هماهنگ  و متناسب برای بهره برداری از سیستم های سیگنالی ، ارائه سیستم های ،  عالیم عمودی 
 .مذکور می باشد 

 دسته بندی سیستم های حمل و نقل

 Land Transportationترابری زمینی        1)

 :زیر گروه های ترابری زمینی

 Highwayجاده ای    : الف

 Railwayریلی       :ب

دو زیر گروه به دلیل وجود تفاوتهای اساسی در تکنولوژیهای مورد استفاده آنهاست و به  بندی ترابری زمینی تقسیم  

 .عمال این دو زیر گروه دارای شبکه های جداگانه است

 

 



 :خواص عمده ی زیر گروه جاده ای  

 ایجاد دسترسی به نقاط و کاربریهای اطراف( الف

 عبوریتامین حرکت وسابل نقلیه ( ب

آن که حرکت وسایل نقلیه با سرعت بیشتری انجام گیرد الزم است که از توقف های پی در پی در سیستم به برای  
خاصیت حرکت و دسترسی در خالف جهت بنابراین منظور مسافرگیری و بارگیری و تخلیه ی بار کاسته شود 
 .دیگری می گردددر یکدیگر عمل می نمایند و بهبود یکی موجب افت کیفیت 

                                       Air Transportationترابری هوایی 2)

 زیرگروه های ترابری هوایی

 Demesticمحلی یا داخلی   (الف

      Internationalبین المللی  (ب

و هواپیما توسط وسایل ثابت و گردان مورد پشتیبانی می شود در سیستم ترابری هوایی از هواپیما استفاده 

از فعالیتهای ترابری هوایی ، جزیی کاال و محموله های پستی ، بار مسافرین ، حمل و نقل می گیرد، قرار 

 .می باشد

 شبکه می باشند ( Nodes)در شبکه ترابری هوایی فرودگاهها همان گره های 

 

 

 



 :بطور کلی فرودگاه هابه چهاردسته تقسیم می شوند  

 فرودگاه برای سرویس های اصلی بازرگانی  1.

 Commercial Servicesفرودگاه برای سرویس های فرعی بازرگانی     2.

                                  Reliver Air port( اظطراری) فرودگاه های پشتیبانی 3.

                                             General aviationفرودگاه هوانوردی عمومی 4.

 برای مسافرین در بیشتر پرواز یا  2500بر عهده داشته و دارای مسافررا ارایه خدمات ، مسئولیت فرودگاه های تجاری اصلی

.  پرواز در سال دارند بنام فرودگاه اصلی طبقه بندی می شوند  10000فرودگاههایی که بیش از این گروه  سال هستند و از 

 .مسافر دارند 10000تا  2500فرودگاه های خدمات تجاری فرعی ساالنه 

 و هدف از احداث آنها می شوند فرودگاههای اظطراری یا کمکی به منظور هوانوردی عمومی در نواحی شهرهای بزرگ ایجلد

 .کاهش تراکم در فرودگاههای مراکز بزرگ است

 فرودگاه های هوانوردی عمومی ،براساس برنامه سفرهای تجاری عمل نمی کنند، این فرودگاهها هواپیماهای  یک موتوره ویا

 .می روندبکار ... و برای سفرهای شخصی ، تعلیمی و تجاری و راه  می پذیرند کیلوگرم ویا کمتر  5670دوموتوره یا وزن 

     Water Transportationترابری آبی                  3)

 :زیرگروه های ترابری آبی 

 .در آن قایق می باشندجریان  اجزارودخانه ها، دریاچه ها و کانال ها ی مصنوعی و :داخل خشکی مانند : الف

 بندری:ب

 اقیانوسی :ج

 .کشتی باوزن و اندازه های مختلف می باشند که عموما برای جابجایی کاالها مورداستفاده قرارمی گیرندجریان  اجزا

 



قراردادهای     خطوط  دریاچه اگرچه قابل روییت نیستند ولی تسهیالت بندری را به هم متصل نموده و بوسیله 
 .بین المللی تثبیت گردیده اند

 Pipe lineاز طریق خطوط لوله                  ترابری ( 4

 لوله نفتخطوط (الف

 گازلوله خطوط (ب

در این سیستم . تعیین می شود، می گردنداین سیستم  معموال باتوجه به  محصولی که از این طریق حمل زیرگروههای  
 .گرددو نهاد شناور در آن همان ماده ایست که  در داخل لوله حرکت نموده و حمل می نمی شود وسیله نقلیه ای بکارگرفته 

عالوه بر دسته بندی اشاره شده ، سیستم های ترابری همچنین بر اساس سرویس های عمومی  و خصوصی  نیز تقسیم می 
به دوقسمت تقسیم نمی باشد و  این واژه بدلیل دسترسی عموم و یا بخش خصوصی بکار رفته است و مالکیت مورد نظر .شوند 

 :بندی می شوند

 عمومی(الف

 خصوصی:ب

 

 

 

 

 



 :سیستم ترابری عمومی 

در اختیار سرویس خودرا فردی قرارداد براساس ( :  Contract carriers)حمل کننده های قراردادی  1)

 فردی های تاکسی ، وسایل نقلیه کرایه و سریس :ماننددهند عموم قرار می 

ه ئاراسرویس دهی زمان بندی شده ای را معموال ( Common carriers) :   عمومیحمل کننده های  2)

، برای حمل کننده های عمومی مسافر ، می دهند و برای پرداخت کنندگان کرایه سرویس دهی می نمایند 

 .می رودبکار ( Mass Transit)حمل و نقل انبوه واژه 

 :شهریهای ترابری سیستم  

توزیع شهری کاال عموما از طریق زیر سیستم جاده ای و توسط کامیون ها و وانت ها در ابعاد و اندازه های گوناگون 
ترابری شهری از طریق آب فقط در چند شهر دنیا دیده می شود و ترابری هوایی هم برای سفر . صورت می پذیرد

سفرهای موجود برای ترابری مسافرین در شهرها، طرق طرق به این مطالب باشند، باتوجه نمی مناسب های شهری 
 :  زمینی بوده که شامل 

 (موتوری شخصی پیاده روی و استفاده از وسایل نقلیه ) حمل و نقل خصوصی 1.

 (اتوبوس ها ی شهری و سیستم های ریلی شهری)سرویس های حمل و نقل عمومی 2.

سیستم های ریلی شهری در مسیر های اختصاصی ،  بدون محدودیت و دخالت از جانب وسایل نقلیه ای جاده ای مورد 

و به همین صورت سیستم های اتوبوسرانی نیز معموال از مسیر های مشترک با وسایل می گیرند بهره برداری قرار 

 .استفاده می کنند( مسیر ویژه اتوبوس) نقلیه شخصی استفاده می کنند و گاهی نیز از مسیر های اختصاصی 

 

 



 Urban Rail systemsسیستم راه آهن شهری     

   Personal Rapid Transit (PRT)سیستم ترانزیت سریع فردی 1)

در این سیستم از وسایل نقلیه کوچک استفاده می شود که به صورت نزدیک به هم والبته نه به صورت متصل به هم در 

برای رسیدن  وآن در حد تاکسی نیست کارآیی یک تاکسی بر روی ریل می باشد که البته مانند هر وسیله  ،هستندحرکت 

این سیستم ها اخیرا برای . به سطح کارآیی تاکسی به مسیرهای ویژه اختصاصی و تفکیک شده زیادی نیاز دارد 

شده است که برای تامین ارتباط بین ساختمانهای مختلف پایانه ای از بزرگتر ارائه تکنولوژی هایی به صورت قطارهای 

گفته می شود ولی از لحاظ جابجایی فردی جمله در فرودگاهها مورد استفاده قرارمی گیرد و اگرچه به آنها سیستم های 

                                        .می رونداز راه آهن سبک به شمار نوعی بهره برداری ، 

 

 

 

 Light Rapid Transit( LRT)      سیستم راه آهن سبک  -2

البته ، دیگر نداردنقلیه برخورد و تداخلی با ترافیک وسایل که در تمام یا اکثر طول مسیر مسیر های اختصاصی سیستم از دراین 
ممکن است در این سیستم تقاطع های همسطح کنترل شده ای هم وجود داشته باشد یا قسمتی از مسیر حرکت با ترافیک 

 .باشندمورد استفاده در سیستم راه آهن سبک معموال دارای یک تا چهار وسیله نقلیه باشد،قطارهای جاده ای مشترک 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

                                                          

                                                                     



راه آهن سبک  تفاوت بین راه آهن سبک و تراموا  به درستی مشخص نمی باشد ولی چیزی که بنظر می رسد این است که   
 .  نسبت به تراموا دارای زمان بندی منظم تر و مرتب تر و همراه با کنترل های  سیگنالی و زمانهای سفر کوتاه تر می باشد

مترو است و اجرای آن در شهرهای بزرگ کشور می تواند راه حل ، مکمل    LRT سیستم حمل و نقل ریلی سبک شهر ی  یا 
این سیستم مزایای دیگری از جمله کاهش آلودگی هوا، اشغال سطح بسیار کمی  از . مناسبی جهت حل معضل ترافیک باشد

سطح زمین برای جابه جایی تعداد زیادی مسافر در مقایسه با اتوبوس و تاکسی و همچنین هزینه نگهداری نسبتا کم در مقایسه 
  .با سیستم های جاده ای را دارا است

 

 

 Tramwayتراموا                    -3 

 .کندحرکت خود در خیابان ها ریل با اشغال کمترین جا از روی یک واگن است که می تواند    

 

 



               Metroمترو سیستم  -4 

مسیر های مورد استفاده این . دهد ، احداث می گرددارائه تواند عملکرد مطلوبی نمی    LRTدر محلهایی که معموال   

 Metroقطارهای . می شود سیستم کامال اختصاصی بوده و از ترافیک وسایل نقلیه دیگر جداسازی 

 .تا ده وسیله نقلیه تشکیل یافته استچهار معموال از 

 Metro   زیاد سفر و خصوصا در مناطق شهری برای تقاضای اکثر موارد برای کریدورهای دارای در

طراحی و (  CBD:Central business district)تجاری شهرمرکز ارتباط مراکز پرجمعیت به 

 .احداث می شود

در حالتی که دارای مسیرهای اختصاصی می باشد، به سیستم یعنی ، در شکل ایده آل خود  LRTسیستم  

به سیستم مترو تبدیل یابد پیش از مترو معروف است و وقتی که تقاضای مسافرین به مقدار زیادی افزایش 

 .می شود

 

 

 

 



 Sub urban rail       راه آهن حومه سیستم  -5 

این سیستم عموما برای سفر های طوالنی تر از سفرهای سیستم مترو طراحی می گردد و فواصل    

مسیر های این سیستم معموال جداسازی و است، ایستگاههای آن نیز بیشتر از فواصل ایستگاههای مترو 

این سیستم در برخی مناطق از ریلهای باشند، تفکیک می شوند ولی می تواند دارای تقاطع های همسطح 

 .کندو یا آنها را قطع می نموده سرویس های دیگر راه آهن نیز استفاده 

های راه آهن سبک ، مترو و راه آهن حومه بطور سنتی دارای قطارها و وسایل نقلیه ای می باشند سیستم  

امروزه این سیستم ها دارای نیروی محرکه ، که دارای چرخهای آهنی بوده و بوسیله ریل هدایت می شوند 

 .آن بصورت دستی و اتوماتیک هدایت می شوندو قطارهای برقی می باشند 

  عامل اساسی در ارزیابی و تصمیم گیری در مورد احداث اینگونه سیستم ها شرایط اقتصادی و مالی

تکنولوژی مربوط به آنها تاثیر کمی براین ارزیابی و و مربوط به هریک از آنهاست  نوع سیستم 

 .تصمیم گیری خواهد داشت

 

 

 

 

 
 با واگن اسبی   1880شکل اولیه تراموا در کلکته در سال 



کیلومتر بر ساعت ظرفیت 96یک وسیله نقلیه ترانزیتی سریع السیر با قابلیت سرعت حداکثر : مثال 
حداکثر حجم مسافر که باید در یک جهت حمل شود ، متر را دارد  18/4نفر مسافر نشسته و طول  63

دقیقه بین دو قطار صورت می   5دستی با فاصله زمانی به روش کنترل ، در ساعت است نفر  6000برابر 
است تعیین تعداد واگن مورد نیاز و طول سکوی باشد،مطلوب ثانیه می  15در هر ایستگاه گیرد،توقف 

 ؟سوارو پیاده شدن موزد نیاز مسافرین

 :حل

 )=  = ) 12ساعت در قطار                                                                        
𝟔𝟎

𝟓
 تعداد قطار در ساعت:  

= 500مسافر                                                                                                     
𝟔𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟐
 ظرفیت هر قطار  := 

= 8واگن                                                                                                       
𝟓𝟎𝟎

𝟔𝟑
 تعداد واگن مورد نیاز = : 

   طول سکو:  =18.4x8=  متر  147                                                                                                         

 

 

 



 مشخصات سیستم ها

 (مشخصات بهره برداری)

 راه آهن حومه مترو راه آهن سبک

 حداکثر سرعت

(km/hr) 

80-70 100-80 130-80 

 (km/hr)برداریسرعت بهره 
 

40-20 60-25 70-40 

 100-30 20-40 40-90 حداکثر قطار در ساعت

 30000 60000 20000 (ساعتدر مسافر )ظرفیت عملی 

       وسیله نقلیه–مشخصات قطارها  خیلی زیاد خیلی زیاد زیاد (Reliability)قابلیت اعتماد

 1- 10 1-10 1-4 تعداد وسایل نقلیه برای هرقطار

 32-14 32 – 16 26-20 (m)نقلیه طول هر وسیله 

 تعداد هر مسافر برای

 هروسیله نقلیه

200 250 180 

       تجهیزات ثابت

 90-100 100 40-90 انحصاری از کل مسیردرصد مسیر 

 کم یا زیاد زیاد کم یا زیاد ارتفاع سکوی ایستگاه

 مشخصات برخی از سیستم های راه آهن شهری

 یاخارج از قطارداخل  از قطارخارج  با خارج قطارداخل  جمع آوری کرایهنحوه 

       ارتباطات سیستم

 خوب در مرکز شهرپوشش 

 
 محدود متوسط

 300 - 800 (m)از ایستگاهفاصله 

 
500 - 2000 

 
 2000از بیش 

 طوالنی یا طوالنیمتوسط  کوتاه یا طوالنی متوسط سفرطول 



 

             Transportation Planningریزی ترابریبرنامه 
اقدامات الزم احتمالی برای آینده ، فرآیندی است که طی آن از منظور از برنامه ریزی در مباحث ترابری، 

      را مورد بررسی قرار سیستم ترابری به سوی یک وضعیت دلخواه جهت سوق دادن یک مجموعه یا 
از پیشگیری وضعیت دلخواه مذکور می تواند دستیابی به یک سری اهداف مثبت در آینده ویا . دهدمی 

این فرآیند در نهایت  منجر به اتخاذ تصمیم و سپس .شود ایجاد مسایل و مشکالت در آینده را شامل 
 .انجام اقدامات موثر در راستای تحقق و حصول اهداف و وضعیت های دلخواه می گردد

اهداف و محدودیت های آن مشخص می شود که این محدودیت ها  با توجه داشت که برنامه  ریزی به هر شکلی باید 
 .باشد... مکانی،اقتصادی ومی توانند زمانی، 

  ریزی به مفهوم عام آن یعنی ترتیب و تنظیم عملبات بصورت متوالی و همزمان به منظور حل برنامه 
برنامه ریزی بصورت روشن یک فرآیند تصمیم دیگر عبارت ، به باشد آینده می ای که مربوط به مساله 

 .گیری است
زیرا ارتباط آن با زمان  آینده و به عبارت دیگر آینده نگری در آن است ، ریزی موضوع در برنامه مهمترین 

یک فعالیت برنامه ریزی مربوط به اقداماتی است که در زمانهای مختلف در آینده انجام خواهند گرفت و 
بین زمان انجام اقدام و زمانی که نتایج و تاثیرات آن احساس می شود ، ممکن است یک فاصله زمانی 

این فاصله زمانی به عوامل زیادی از قبیل موضوع و مقادیر کمی و کیفی . نسبتا طوالنی وجود داشته باشد 
 .اقدام مورد نظر بستگی دارد

برای توجیه انجام یک پروژه ترابری می توان عوامل مختلفی را ذکر کرد مانند، بهبود در جریان ترافیک ، ایمنی  
 ...در مصرف انرژی ،کاهش زمان سفر ، رشد اقتصادی و صرفه جویی ایجاد دسترسی به کاربری ها، 



 
البته برخی از پروژه های ترابری به دالیل سیاسی و اجتماعی انتخاب می شوند، برای مثال مواردی از قبیل ایجاد 

اشتغال در ناحیه ای خاص، رقابت با استانها و شهرهای دیگر برای کسب اعتبار ، جذب صنعت، جوابگوی به فشار از 
 .طرف سیاستمداران و موارد دیگر

 

از طرفی دیگر در مواردی با انجام و اجرای پروژه های ترابری بدلیل آثار منفی آن مخالف می شود ،برای مثال احداث 
یک راه جدید ممکن است نیازمند تخریب بخشی از نواحی مسکونی باشد و یا احداث یک فرودگاه سبب ایجاد آلودگی  

به هرصورت وبه هردلیلی که انجام بک پروژه ترابری تایید و یا رد شود در واقع یک فرآیند برنامه ریزی . صوتی شود 
.دنبال شده است که چنین نتیجه ای عاید شده است  

 

         اطالعات مناسبی درباره ی تاثیرات اجرای پروژه های ترابری و  می شود برنامه ریزی ترابری سعی درفرآیند  -
برای مثال اگر آلودگی هوا و آلودگی های صوتی .شودارائه برداری از آنها بر جامعه و استفاده کنندگان از آنها بهره 

ناشی از ساخت تسهیالت حمل و نقل مورد نظر باشد، پس فرآیند برنامه ریزی ، مقدار صدا یا آلودگی هوای اضافی را  
در واقع سخت ترین شرایط ویژه آن است  که یک طرح ترابری روی محیط خود در هنگام  . بررسی و تخمین خواهد زد

این تغییرات در محیط ، تقاضا روی سیستم را تغییر خواهد داد و امکان تغییر معیارها و داده ، داشته باشد تاثیر تکامل 
مثال یک سوال که از دیر باز مطرح بوده آن است که آیا ،برای .های مورد استفاده در مدل اصلی طرح را ایجاد می نماید 

ساخت یک راه جدید صرفا ظرفیت اضافی بوجود می آورد یا اینکه تقاضای اضافی نیز تولید می کند؟ ارتباط متقابل  
.تسهیالت ترابری و کاربری زمین در شکل زیر نشان داده شده است  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمینترابری و کاربری چرخۀ (  شکل 

 

سطح فعالیت، تولید سفر و تعیین جهت . دانسته اندتولید سفر را عامل اصلی و تعیین کننده در فعالیت زمین کاربری 

تدارک این تسهیالت ، دسترسی به زمین را می آورد، سفرها در داخل ناحیه مورد مطالعه نیاز به تسهیالت را بوجود 

 .که آن خود باعث تغییر بالقوه استفاده از زمین می شودمی دهد تغییر 

بطور کلی هزینه یک عامل مهم بوده و فرآیند برنامه ریزی معموالً شامل تخمینی از هزینه های ساخت ، تعمیر نگهداری 

 .و راه اندازی می باشد 

یک نتیجه یا تصمیم گیری بپردازد ، بلکه ارائه در نهایت می توان گفت برنامه ریزی ترابری فرآیندی نیست که صرفا به 

درتصمیم مسئولین هدف اصلی از آن اطالع رسانی صحیح و مناسب درباره پروژه های مورد نظر به منظور استفاده 

 .گیری ها می باشد

 

ارزش افزایش 

 زمین

تغییر کاربری 

 زمین
 افرایش تولید سفر

 افزایش دسترسی 
افزایش تسهیالت 

 ترابری

افزایش نیازهای 

 ترافیکی



 

 :اساسی در برنامه ریزی ترابریاجزای •
 :فرآیند برنامه ریزی ترابری از هفت جزء اصلی تشکیل شده است که عبارتند از 

  یافتن راه حل ها    (3             تعریف مسأله    ) 2فعلی                وضعیت تعریف ( 1

 انتخاب پروژه   )6آلترناتیو              ارزیابی ( 5آنالیز عملکرد                          )4

 ساختفنی و مشخصات ) 7

هم ارتباط دارند و الزاما نباید به دنبال هم و یا ترتیب خاصی انجام گیرند، اطالعاتی که از یک مرحله از فرآیندبرنامه ریزی بدست  اجزأ به این 
ه می آید ممکن است در مرحله قبل یا بعد از آن مورد استفاده قرارگیرد ، پس فرآیند برنامه ریزی یک تالش پیوسته است که در نهایت منجر ب

 .تصمیم گیری می گردد

 :انواع برنامه ریزی
 :در ترابری دونوع برنامه ریزی وجود دارد 

 (  ویا میان مدت)ریزی کوتاه مدت برنامه ( 1 
 (ویا استراتژیک)برنامه ریزی بلند مدت ( 2

های مختلف را فعالیت این نوع برنامه ریزی قصد مکان یابی تقاضا براساس ، دارای پیچیدگی کمتری است معموال برنامه ریزی کوتاه مدت 
آوردن حداکثر ظرفیت و یا بهره  هدف بدست بطور کلی در این نوع برنامه ریزی ، .دارد و بنابرابن نیازی به سرمایه گذاری خیلی کالن ندارد

 .برداریی بهینه از تجهیزات موجود می باشد

 
سازهای ساخت و و همراه با هزینه های مالی زیاد را بدنبال دارد و دارای برنامه ریزی های دراز مدت ویا جامع و راهبردی مسایل پیچیده ای 

 .قرار می دهندتحت تاثیر را اقتصاد جامعه و محیط زیست ، اجتماعآنها   پیامدهایو بوده بزرگ و گسترده 
 .راه حل های مورد نظر در برنامه ریزی های بلند مدت با استفاده از روشهای دارای دقت زیاد بدست می آیند



نقل                              ریزی های کوتاه مدت یا میان مدت در برخی از موارد به مدیریت سیستم های حمل و برنامه    
(TSM :Transportation System Management  ) مرسوم می باشند. 
دارند و به همین علت توانایی جواب گویی به نیازهای   و سیستماتیک ریزی های بلند مدت حالت کلی برنامه •

را نداشته وضمناً برای پاسخگویی به مسائل  ... برخی از گروه های خاص مثل سالخوردگان ، ناتوانان جسمی و 
 .انعطاف الزم را ندارد ... بخصوصی از قبیل تأثیرات محیط زیستی ، تأثیرات اجتماعی ، صرفه جویی در انرژی و 

بین اقشار  نابرابری از برنامه های بلند مدت است ، سبب افزایش جزئی تجهیزات جدید ترابری که ساخت •
زیرا هزینه های تجهیزات جدید از محل در آمدهای عمومی پرداخت می شود در حالیکه  ، گردد می  مختلف جامعه 

 .از آنها کامالً حالت عمومی ندارد استفاده 
تفاوت های اساسی وجود دارد ( TSM)مدت یا میان مدت با وجود اینکه بین برنامه ریزی های دراز مدت و کوتاه •

ی جوابهای بهینه به مسایل مربوط به جایجایی  ارائه را مکمل یکدیگر دانست که نتایج آن روش ها  ولی باید این 
 .کاال و کال رفع معضالت حمل و نقل خواهد بود، افراد 

مکمل برای  ( TSM)در برخی موارد طرح های بلند مدت ، خود نیازمند اقدامات و برنامه ریزی های کوتاه مدت  •
 .موثر بودن طرح می باشداز اطمینان 

مدت با صرفه بودجه نسبتا کم اجرا می شوند و دارای انعطاف بیشتری بوده و حتی می توانند  کوتاه برنامه ریزی •
 .اجرا شوندآزمایشی بطور 

روشهای کوتاه مدت را نباید با بهسازی عملکرد ترافیک اشتباه گرفت ، در واقع روش های بهسازی عملکرد •
 .ریزیهای کوتاه مدت می باشندبرنامه ترافیک تنها قسمتی از 

برنامه های کوتاه مدت بر خالف برنامه های بلند مدت توسط یک تیم مشخص انجام نمی شوند و بطور معمول  •
پروژه در بخش های گوناگون سازمانهای حمل و نقل اجرا می گردند و حتی در برخی موارد مسیولیتها به ارگانهای  

 .دیگر نیز محول می شوند



 مدل سازی و فرآیند پیش بینی سفر در مهندسی ترابری  •

 (Modeling and Travel Fforecusting Process) 

فرآیند پیش بینی سفر مختص برنامه ریزی شهری بوده و بکارگیری آن در برنامه ریزی ترابری با توجه به اطالعات موثر و آنالیز دقیق 

سفر ، اطالعاتی در باره کاربری ( تخمین) مدل های پیش بینی . می تواند به عنوان یک شاخص پیش بینی برای توسعه آینده بکار رود

ترابری را ارائه می دهد واین سیستم زمین که برای توسعه مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین پیش بینی های مربوط به تغییرات 

 .مسأله ای است  که مستلزم توجه فراوانی در برنامه ریزی ها  و طراحی های مربوط  به ترابری است 

 .عناصر و اجزا سیستم ترابری در شکل زیر نشان داده شده است

ر 
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ه 
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ر 
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 انتخاب محل زندگی 

 (choice of ploce of living) 

 فعالیتانتخاب محل 

 ((choice of activity place 

 سفرتعداد 

(Number of Trip) 

 اتنخاب وسیله سفر

  (modal choice) 

 مسیرانتخاب 

 (Route choice ) 

: SE  شرایط  اقتصادی و اجتماعی 

(Socio- Economic Condition) 

L  : زمینطرح های کاربردی 

  (Land use Activity Pattern) 

T  : ترابریشبکه 

 ((Transportation Network 



 :مدل کالسیک ترابری 
 

از این مدل با نام مدل کالسیک چهار مرحله ای .مدل دارای  یک ساختار عمومی است که براساس تجربه و آزمایش بدست آمده است این 
 .ترابری نیز یاد می شود

 

،  تولید سفر: در شکل زیر مشاهده می شود ، چهار قدم اصلی که الگو های سفر های آینده توسط آنها تعیین می شود ، عبارتند از همانطور که 
 ( واگذاری ترافیک به مسیر ) تخصیص سفر یا سمت سفر ، و تفکیک طرق سفر یا نوع وسیله نقلیه ، توزیع سفر 

 

 شهر های بزرگ که مردم به ویژگی های وسیله سفر حساس هستند چهار مرحله اصلی الگو ی سفر های آینده بصورت زیر است برای : 

 سفر توزیع ( 2تولید سفر                                                                        ( 1

 سفر به مسیر  تخصیص ( 4(                      نقلیه سفر وسیله تعیین )سفر به وسیله نقلیه تفکیک ( 3
 

 دیگربرای شهر های کوچک که مردم به ویژگی های وسیله نقلیه حساس نیستند مرحله سوم قبل از مرحله دوم منظور می شود به عبارت:   
 

 تخصیص سفر به مسیر ( 4توزیع سفر                 ( 3سهم وسیله نقلیه                ( 2تولید سفر             ( 1

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمومی مدل کالسیک چهار مرحله ای ترابریفرم ( شکل 
 

پایهسال اطالعات و آمار  اطالعات  و آمار آینده برنامه ریزی شبکه ها و ناحیه ها  

 بانک اطالعاتی
 آینده سال پایه

 مدل تولید سفر

 مدل توزیع سفر 

 مدل تفکیک طرق سفر

 مدل تخصیص سفر

 ارزیابی مدل های فوق





 

Trip Frequency 

Time of day 

 

Destination 

Mode 

Path ( Route ) 

تقصمیم سفر 
(Travel 

Decision) 

سفر انجام      
 (Trip)شود می 

 peakساعت اوج
time)) 

ساعت غیر 
 off peak)اوج

time) 

سفر انجام      
 No)نمی شود

Trip) 

Howe Many? 

When? 

Where? 

How? 

Which Route? 

𝑅1 

𝑅2 

𝑅3 𝑅1 

𝑅2 

𝑅3 



 

 

 

      Travel estimation processسفر ( تخمین یا پیش بینی ) فرآیند تصمیم 

 

(Trip production)                                                                                                                                      

1.Trip Generation(Pi)                      2. Trip distribution(Tij)                           3. Modal split(Tijm) 

 

 

 

 

 
                        

                     Trip Attraction(Aj)       

 

No . of Trip Zone 

P1=47 1 

P2=66 2 

P3=110 3 

3 2 1 *** 
T13=19 T12=18 T11=10 1 

T23=4 T22=32 T21=30 2 
T33=65 T32=40 T31=5 3 

T331=10 Mode1 

T332=5 Mode2 

T333=25 Mode3 

T333a=5 Route a 

T333b=17 Route b 

T333c=3 Route c 

No. of Trip Zone 

T11+𝑇21+T31=45 1 

T12+T22+T32=90 2 

T13+T23+T33=88 3 

Route Assignment(Tijmr) 



 

است به همین علت تعداد سفر های تولیدی از هر ناحیه   Tij ≠ Tjiمورد استفاده در شکل فوق فرضی می باشند و در حالت کلی مقادیر •
نه  Pi = Aj    و     Tij =Tjiهای مانند تساوی استفاده از . برابر نخواهد بود ( Aj)الزاما با تعداد سفر های منتهی به این ناحیه  i(Pi )معین 

پیش بینی به منظور  نیست با وجود این اشکال تر هم ، خالی از ساعته ، حتی برای فواصل زمانی کوتاه  24 تنها برای یک فاصله زمانی 
ساعته را با توجه به چها زیر مدل مذکور   24مقدار و الگوی سفرها در پریودهای زمانی مورد نظر ، ابتدا باید میزان متوسط سفر های  

محاسبه نمود و سپس مقادیر حاصل را در ضریب نسبت پیک متوسط ضرب نماییم تا مقدار پیک   Pi =Ajو  Tij =Tijوبراساس فرض 

 .بدست آید

 :حال در ارتباط باشکل فوق چند سؤال مطرح می کنیم •

 تولید می شود ؟ zone2  چه تعداد سفر در 1.

 توزیع می شوند؟ zone3در   zone2چه تعداد سفر از 2.

 جذب می شوند؟zone1در  zone3چه تعداد سفر از 3.

 جذب می شود؟  zone2چه تعداد سفر در 4.

 جابجا می شود؟ Mode2با   zone3چه تعداد سفر از 5.

  

 



 تعاریف
 Study Area:         ناحیه مورد مطالعه

 ناحیه ایست که به منظور مطالعات ترابری انتخاب شده است ، این ناحیه می تواند شامل مرکز تجاری و تمامی نواحی 

 CBD: Central Business District : تجاری  مرکز دهد       باشد که یک شهر را تشکیل می 

 

 
                                         

 

 

  Cordon line: مرزی خط 
 .یک خط فرضی است که تمام ناحیه مورد مطالعه  را مشخص می کند

  Zone: حوزه 
توجه داشت  ، باید می کنیم تبدیل (   (zoneبه منظور مطالعات ترابری ، ناحیه انتخاب شده را با یک سری خطوط فرضی به نواحی کوچکتری تحت عنوان حوزه 

 :بطوریکهداد که در تعیین حوزه ها ویژگی های یکنواختی ترافیکی آنهارا مد نظر قرار 

 .با ناحیه ی مورد مطالعه سازگار و متناسب باشد  .1

 .از نظر کاربری زمین و سایر مشخصات تولید سفر یکنواخت باشد .2

 .از نظر اندازه و تعداد مناسب باشد .3

   Land use: زمین    کاربری 
منظور فعالیتی است که در زمین مورد نظر انجام می شود ، کاربری زمین می تواند بصورتهای مسکونی ، اداری ، تجاری ، صنعتی و 

 .آموزشی و غیره است 

 



  centroid (nodal point ): مر کز حوزه 
 (distination)مقصد و یا ( (originیک نقطه فرضی در داخل حوزه  است که به عنوان  مبدا 

 .سفرها در نظر گرفته می شود 

    Trip:سفر 
متر است ، یک سفر یک طرفه در یک 400الی 300در مدل های ترابری منظور از سفر ، سفر با وسایل نقیله ویا سفر های پیاده با مسافت بیش از 

مدل یک سفر در . انجام می شود(( m))و به یک طریق معین (( r))بر روی یک مسیر معلوم (jو  iمعموال بین دو حوزه ) پریود زمانی معلوم بین دو نقطه
 .شکل زیر نشان داده شده است 

 



مردم برای رفع نیاز های خود در فعالیت . می توان تحت عنوان حرکت انسان و کاال نیز تعریف کرد کلی سفر را بصورت خیلی 
با توجه به اینکه تمام فعالیت ها در ساختمانها قرار ... های مختلف سفر می کنند مانند سفر های مربوط به اشتغال ، تفریح و 

می توان گفت که سفر تابع بنابراین . دارند پس می توان سفر را عمل رفتن از یک ساختمان به ساختمان دیگر فرض نمود 
سفر تابع  متغیر های زیادی است که بعضی از آنها ریشه در شخصی که سفر می کند دارد و بعضی البته . کاربری زمین است 

 .دیگر شامل خصوصیات فیزیکی و غیر فیزیکی محیط است 
 :داخلی سفرهای •

 .سفرهای که مبدا و مقصد آنها در داخل ناحیه ی مورد مطالعه قرار دارد
 :های داخل حوزه سفر •

 .سفرهایی که مبدا و مقصد آن داخل یک حوزه قرار دارد 
 :های بین حوزه ای سفر •

 .سفر هایی که بین دو حوزه ی مختلف انجام می شود
 Destinationed Trips:   های مقصدی سفر •

 .سفرهایی هستند که از مبدا آغاز و در نهایت حتما به مقصد منتهی می شود
 :   Passing Trips(Throught Trips)(  عبوری )های گذری سفر •

در برخی از موارد ، سفر پس از آغاز از مبدا ضمن عبور از یک یا چند حوزه که ما بین مبدا و مقصد قرار دارند ، نهایتا به 
 .مقصدی می رسد ، در این حالت از دیدگاه حوزه های میانی ، سفر حالت عبوری دارد

 



 .خواهد بود و اشاره ای به سفر های گذری نمی کنیمسفر های مقصدی این پس منظور از سفر ، از ** 

 :سفرهای مقصدی خود به دو گروه تقسیم می شوند

 Home Based Trips(HB): سفر های خانه مبدا( الف

 .سفری که مبدا و یا مقصد آن منزل باشد

            None Home Based Trips(NHB):سفرهای غیر خانه مبدا( ب

 .سفری که مبدا و یا مقصد آن منزل نباشد  

 .و مقصد آن بعنوان جاذب سفر نامیده می شود( مولد سفر)منزل مسافر تولیدکننده ی سفر  ،HBدر سفر های 

 .مبدا مسافر به عنوان تولیدکننده ی سفر و مقصد آن به عنوان جاذب سفر نامیده می شود،NHBدر سفر های 

 .استمعروف سفرهای تولیدی تولید شده بوسیله ی خانوارها در یک حوزه به NHBو HBتعداد کل سفرهای 



 : Trip Purposeمنظور از سفر     

  90الی80شایان ذکر است که حدود  .باشد NHBو  HBمنظور از سفر بستگی به فعالیتی دارد که در انتهای سفر نهفته است که می تواند از نوع 
 NHBبه همین جهت معموال سفر های . است  NHBدرصد از کل سفر ها ، از نوع 20الی 15می باشند و فقط HBدرصد سفر ها ، سفر های 

 .بطور جداگانه مورد بررسی قرار نمی گیرد
 :بندی های مختلفی برای سفرها وجود دارد که در اینجا به ذکر چند مورد بسنده می کنیمدسته  -

 :به پنج گروه تقسیم می شوند HBسفرهای معموالً • 
 :سفرهای اجباری 

 Education Tripsهای آموزشی سفر ( Work Trips                                       2کاری  سفرهای ( 1

 :اختیاری سفرهای 
  Social Tripsتفریحی سفرهای ( Shopping Trips                                4خرید سفرهای ( 3

 Other Trips.  که در گروههای فوق قرار ندارندسفرهایی ( 5

سفری که شخص  )سفرهای اختیاری معموال شامل سفرهایی که دارای اهداف غیر متداول از قبیل اهداف بهداشتی ، اداری ، همراهی 
 .هستند، نیز می گردد( به عنوان همراه انجام می دهد 

 :بندی سفرها بر حسب ساعتی از روز که در آن انجام می شود دسته • 
 ترافیکسفر در زمان غیر اوج ( 2ترافیک                                           در زمان اوج سفر ( 1

           night tripsشبانه سفرهای (morning trips                           4صبحگاهی     سفر ( 3

 :بندی سفرها بر حسب موقعیت اجتماعی و اقتصادی سفر کننده دسته  •
 حسب در آمد  بر ( 1
 مالکیت  وسیله ی نقلیه  برحسب ( 2
 ساختار واندازه خانوار برحسب ( 3

 



 : Trip Generating Modelsهای تولید سفر   مدل  
 

شده بوسیله یک خانوار در یک حوزه تعریف می شود ، که تولید   NHBو  HBسفر به صورت تعداد کل سفر های تولید 
 .دارد ... اجتماعی ، کاربری زمین ، سیستم ترابری و  –بستگی به خصوصیات اقتصادی 

 

و کاربری زمین ،  سفربین رابطه ی عملکردی بوجود آوردن یک اصلی از یک مدل تولید سفر هدف 
این مدل ها به منظور جوابگویی به سواالتی از قبیل  . است  ناحیهیک اجتماعی  –خصوصیات اقتصادی 

چند سفر از هر یک از نواحی تولید شده است؟ ویا چند سفر توسط هر یک از نواحی جذب شده است؟ بسط  
 .داده می شوند

 :و تحلیل مدلهای تولید سفر دو نقش زیر را ایفا می کندتجزیه 

 .دهندارائه می بین سفر های تولید شده یا جذب شده توسط نواحی و کاربری های موجود را بسط و رابطه ( 1

سفرهای تولیدشده در آینده تحت شرایط  جدیدی از کاربریها را با استفاده از رابطه بسط داده شده بند قبل ، تخمین زده تعداد ( 2
 .و پیش بینی می کنند

ی درنهایت می توان گفت ، وظیفه تحلیل تولید سفر بوجود آوردن روابط معنا دار بین کاربری زمین و فعالیت های بوجود آورنده 
بعدی در تقاضای حمل و نقل مورد استفاده تغییرات در کاربری زمین می تواند برای پیش بینی همانطوریکه تغییرات دارد ، سفر 

 .  قرار گیرد

محل نوع و ،  تراکم: عبارتند از دارد وابستگی نزدیکی با تولید سفر که مشخص شده است خصوصیت از کاربری زمین سه 
 .فعالیتهای کاربری زمین 

 



 

 .می شودبیان 1000𝑚2شاغلین در هر ، واحد مسکونی در هکتار معموال در واحد های مانند در کاربری زمین تراکم  -
در آمد به وضعیت اقتصادی و اجتماعی استفاده کنندگان از زمین بر می گردد و شامل مواردی همچون کاربری زمین نوع  -

 .در کل می باشدبیل ماتومالکیت و  متوسط خانوار

اندازه داخل یک ناحیه شهری به صورت یک متغیر شناخته شده است که می تواند اثرات ترکیبی از متغیرهایی مانند محل  -
 .را نشان دهد شاخص تراکم خیابان و قابلیت دسترسی پارکینگ ،  خانوار

 



 Growth factor Modelsضریب رشد                    مدل  
بصورت  معموال در اکثر روشها برای مدلسازی مولد سفر ، پیش بینی تعداد سفرهای تولید یا جذب شده بوسیله یک ناحیه یا خانوار 

 :یکی از ساده ترین روشها بصورت زیر است . تابع خطی از اطالعات و آمار موجود بیان می شود 

𝑻𝒊 = 𝑭𝒊. 𝒕𝒊 
=𝑇𝑖 سفرهای آینده ناحیه تعدادi 

    =𝑡𝑖 سفرهای فعلی ناحیه تعدادi 

  =𝐹𝑖 رشدکه بستگی به متغیرهای مانند جمعیت ( عامل)ضریبP)  )،  در آمد I)  ) اتومبیل  مالکیت وC)  )دارد بطوریکه: 

𝑭𝒊=
𝑓(Pi

d،Ii
d،𝐶𝑖

𝑑)

𝑓(Pi
c،Ii

c،𝐶𝑖
𝑐) 

 

  Pi
d  وPi

c  : ترتیب جمعیت در سال پایه و سال طراحی به 

Ii
d وIi

c  : ترتیب درآمد در سال پایه و سال طراحی به 

𝐶𝑖
𝑐و𝐶𝑖

𝑑 :  ترتیب مالکیت اتومبیل در سال پایه و سال طراحیبه 

ownership  P: Population                    C:Car         C:Current year 

I:Income                      D:Design year  

 

 

 



 

نرخ متوسط تولید سفر در . خانوار بدون اتومبیل باشد 250خانوار با یک اتومبیل و 250فرض کنید ناحیه دارای ( مثال 
:هر گروه فوق بر حسب اطالعات بدست آمده بصورت زیر است  

6𝑻𝒓𝒊𝒑𝒔) سفر در روز تولید می کند  6هرخانوار با وسیله نقلیه ،   - 𝒅𝒂𝒚   (  

   ) 2.5𝑻𝒓𝒊𝒑𝒔 𝒅𝒂𝒚 ) .سفر در روز تولید می کند 2/5هر خانوار بدون وسیله نقلیه ،  -  
 :تعداد سفرهای تولید شده در هر روز به قرار زیر محاسبه می شودبنابراین 

    𝒕𝒊= 250×6 + 250× 2.5 = 2125 𝑻𝒓𝒊𝒑𝒔 𝒅𝒂𝒚  
فرض کنید که در آینده تمام خانوارها ی این ناحیه دارای وسیله نقلیه باشند و همچنین درآمد و جمعیت ثابت باقی بماند  

 :رشددراین صورت عبارت خواهد بود از  ، ضریب

   𝑭𝒊= 
𝑪𝑰
𝒅

𝑪𝒊
𝒄 

 = 
𝟏

𝟎.𝟓
= 2  

 𝑻𝒊 = 𝑭𝒊 .𝒕𝒊 → 𝑻𝒊 = 2× 2125 = 4250 𝑻𝒓𝒊𝒑𝒔 𝒅𝒂𝒚   
 :آینده را محاسبه نمودسفرهای فرض شود که نرخ متوسط سفربرای هر خانوار ثابت بماند ، می توان از طریق دیگری نیز تعداد اگر 

     𝑻𝒊=500× 6 = 3000 𝑻𝒓𝒊𝒑𝒔 𝒅𝒂𝒚   
 

 :برای مقایسه تعداد سفر های آینده از طریق مدل و حالت واقعی داریم

4250 − 3000

3000
= 0.417 ≃ 42% 

بیشتر از واقعیت پیش بینی   %42می دهد و تعداد سفر های آینده را چیزی حدود ارائه همانطوریکه مشاهده می شود مدل ضریب رشد تخمین باالیی 
.  استفاده می شود که معموال تعداد اینگونه سفرها کم است( ای خارج از شهر حاشیه مناطق )لذا از این مدل برای پیش بینی سفرهای خارجی . می نماید

در این مرحله ، موجب انتقال آن به همه مراحل دیگر نیز  اشتباه البته شایان ذکر است که تولید سفر اولین مرحله از فرآیند مدلسازی است، بروز هرگونه 

 .می گردد



 

   Multiple Regression Modelsچندگانه  رگرسیونی  مدلهای

متعارف ترین نوع این مدلها ، مدل همبستگی خطی .این مدلها به دوگروه مدلهای همبستگی خطی و غیر خطی تقسیم می شوند
به تعدادی ( متغیر وابسته)در این مدل فرض می شودکه تعداد سفرهای تولید و جذب شده توسط یک ناحیه . باشدمی چندگانه 

 .مرتبط می باشد( متغیر مستقل)مشخصه قابل اندازگیری 
:Dependent Varibleشده سفرتولید و یا جذب تعداد                          متغیر وابسته :Y 

(In Dependent Varible )                                                                   متغیر مستقل:𝑿𝒊 

Y = f(population , density , car owner ship, Family size,  Hosehold income , number of workers in the house hold,….) 

Y = f(𝑿𝟏,𝑿𝟐, 𝑿𝟑, …, 𝑿𝒏)      
   

 socio-Economic variables ) ) اجتماعی    متغیر های اقتصادی و (1

 

 household income                                                    خانواردر آمد  •

                                                                family sizeخانوار(اندازه)بعد •

    number of workers in the householdتعداد افراد شاغل در خانوار  •

 number of cars per household                 خانوارتعداد اتومبیل در  •

 



   location factors               : های محلی متغیر ( 2

 

 جمعیتpopulation                                                                                          

 مسکونی تراکم                                                            residential density      

 شهر                                 منزل تا مرکز فاصلهdistance of household from (CBD) 

 

 :  efficiency and reliability of public transportدسترسی به ترابری عمومی فاکتورهای ( 3

 

                                          نزدیکی تسهیالت ترابری عمومیnearness of Transport facility  
 کارآیی وقابلیت اعتماد به ترابری عمومیefficiency and reliability of public transport            

 کرایه و مسیر ساختارfare structure and routing                                                                

 

 :شکل کلی معادله بدست آمده از آنالیز همبستگی خطی چندگانه به صورت زیر است

Y =  𝒃𝟎 + 𝒃𝟏𝒙𝟏 + 𝒃𝟐𝒙𝟐 + … + 𝒃𝒏𝒙𝒏 
 :که در آن 

 Y = (متغیر وابسته)سفر تولید ویا جذب شده تعداد 
𝒙𝟏 , , 𝒙𝟐 …. و𝒙𝒏 مستقل مانند در آمد خانوار ، مالکیت اتومبیل، تعداد اتومبیل در خانوار، بعد خانوار ومتغییرهای... 
𝒃𝟎 , 𝒃𝟏, 𝒃𝟐  ....  و𝒃𝒏 که از آنالیز همبستگی بدست می آیندضرایب متغییرهای مستقل. 

 :در بسط معادله فوق فرض می شود که 
 متغیر های مستقل ، از هم مستقل هستندتمام. 
 های مستقل دارای توزیع نرمال هستندمتغیر. 
 متغیر های مستقل پیوسته می باشدتوزیع. 

 



معادله یا مدل فوق در واقع یک رابطه ی خطی بین سفر های تولید شده یا جذب شده به وسیله ی هر 
و مقدار متوسط مشخصات اقتصادی و اجتماعی هر خانوار ساکن در آن ناحیه می باشد به ( حوزه )ناحیه 

 .می شود  گفته( zone of base)اینگونه مدلها ، مدل با پایگاه ناحیه ای 
 :آمده در مطالعات ترابری در یکی از شهر های کشور ، برای تعیین تعداد کل سفر های هر خانوارمعادله زیر بدست ( مثال 

 
y=0.064𝒙𝟏-0.0034𝒙𝟐+0.0065𝒙𝟑+0.948𝒙𝟒                                                  

 :  که در آن
    y : ساعت بوسیله خانوارهایی که سرپرست آنها کارمند ساده است 24تعداد کل سفرهای تولیدشده در هر. 
  𝑥1 :                        بعدخانوار𝑥2 : تراکم جمعیت منطقه مسکونی 
  𝑥3 :              در آمد کل خانوار𝑥4 :تعداد وسایل نقلیه در هر خانوار 
 

 .معموال در مدلهای رگرسیونی چندگانه استفاده از حداکثر چهار متغیر مستقل کافی می باشد* 
ی رابطه متغیر های مستقل باید با متغیر های وابسته رابطه ی خطی داشته باشند ، در صورتیکه *

 .ریاضی بین آنها خطی نباشد باید به رابطه خطی تبدیل شود
متغیرهای مستقل باید هر یک همبستگی زیادی با متغیر وابسته داشته باشند ولی خود متغیر های *

مستقل نباید نسبت به هم دارای همبستگی زیادی باشند و متغیر های مستقل که همبستگی زیادی 
 .نسبت به هم دارند نباید در یک معادله همبستگی قرار داده شوند

متغیرهای مستقل باید قابل تخمین باشند، در غیر این صورت از ارزش مدل پیش بینی آینده کاسته *
 .خواهد شد

 



 
 :خطی ساده رگرسیون 

 

متغیر وابسته باشند ، مدلی خطی بین آن دو    yمتغیر مستقل و   xدو متغیر باشند بطوریکه  yو   xاگر 
 :بودبصورت زیر خواهد 

  y=a+bx 

     

   b= 
𝐧  𝐱𝐢𝐲𝐢− 𝐱𝐢  𝒚𝒊

𝐧  𝐱𝐢
𝟐−( 𝐱𝐢)

𝟐                             :          Multiplying constant   

  

   a= 𝒚 -b.𝒙                                 𝒙 =
 𝒙𝒊

𝒏
                              𝒚 =

 𝒚𝒊

𝒏
 

  

               Additive constant      

  

      r =
𝒏  𝒙𝒚− 𝒙  𝒚

(𝒏  𝒙𝟐−( 𝒙)
𝟐
(𝒏  𝒚𝟐−( 𝒚)

𝟐
          :          correlation coefficient      

 .وابسته می باشد  xکامال به yباشد   r =1اگر 

 .وابسته نیست  xبه   yباشد   r =0اگر 

 



 :رگرسیون خطی مرکب 
 : اگر تعداد متغیر های مستقل بیش از یکی باشد داریم 

y=a+𝒃𝟏𝒙𝟏+𝒃𝟐𝒙𝟐+….+𝒃𝐧𝒙𝐧 
 :می کنیم بررسیاین مساله را در حالت خاص که دو متغیر مستقل وجودداشته باشد 

 y=a+𝒃𝟏𝒙𝟏+𝒃𝟐𝒙𝟐 
  

𝒃𝟏=
 ′𝒙𝟏𝒚. 

′𝒙𝟐
𝟐 −  ′ 𝒚𝒙𝟐. 

′ 𝒙𝟏𝒙𝟐

 ′𝒙𝟏
𝟐. ′𝒙𝟐

𝟐 − ′(𝒙𝟏𝒙𝟐)
𝟐 

  

𝒃𝟐= 
 ′𝒚𝒙𝟐. 

′𝒙𝟏
𝟐 −  ′ 𝒚𝒙𝟏. 

′ 𝒙𝟏𝒙𝟐

 ′𝒙𝟏
𝟐. ′𝒙𝟐

𝟐 − ′(𝒙𝟏𝒙𝟐)
𝟐  

r =
𝒃𝟏   𝒙𝟏𝒚 − 

 𝒙𝟏  𝒚

𝒏
 +𝒃𝟐( 𝒙𝟐𝒚 − 

 𝒙𝟐  𝒚

𝒏
)

 𝒚𝟐−
( 𝒚)

𝟐

𝒏

   

a=𝒚 -𝒃𝟏. 𝒙 𝟏-𝒃𝟐. 𝒙 𝟐 

 



  ′y𝒙𝟏 =  𝒚𝒙𝟏 − 
 𝒚  𝒙𝟏

𝒏
 

 ′y𝒙𝟐 =  𝒚𝒙𝟐 − 
 𝒚  𝒙𝟐

𝒏
 

 ′𝒙𝟏𝒙𝟐 =  𝒙𝟏𝒙𝟐 − 
 𝒙𝟏  𝒙𝟐

𝒏
  

 ′𝒙𝟏
𝟐=  𝒙𝟏

𝟐- 
( 𝒙𝟏)

𝟐

𝒏
 

 ′𝒙𝟐
𝟐=  𝒙𝟐

𝟐- 
( 𝒙𝟐)

𝟐

𝒏
 

𝒙𝟏 = 
 𝒙𝟏

𝒏
 

𝒙𝟐 = 
 𝒙𝟐

𝒏
 



  

استفاده می شود، ( goodness of fit)معموال از روش آماری برای صحت درستی رگرسیونی آنالیز در  -
 .محاسبه می شود که وابستگی بین متغیرها را نشان می دهد   rیعنی اینکه 

𝟏− و ≤ 𝒓 ≤  .را نشان می دهد good correlation باشد ، نزدیک ± 1به   rاست و هرچه  𝟏+

 تشکیل مطلوبست باشد، می (zone) حوزه یک به مربوط که زیر جدول در شده داده اطالعات به توجه با ( مثال

 : همبستگی ضریب مبنای بر صرفا مطلوب مدل وتعیین رگرسیون مدل با سفر تولید معادالت

Trips per day Persons in hosehold Income 

(Thousand of unit) 

2 3 50 

4 5 100 

6 7 150 

4 6 200 

5 10 250 



بصورت زیر تعریف می شوند و با کاربرد این متغیر ها سه معادله ی زیر   𝑥2 و  𝑥1متغیر وابسته ی و  y متغیر وابسته : حل 
 :شودپیشنهاد می 

 

Y   =تعداد سفر در روز𝑇𝑟𝑖𝑝𝑠 𝑑𝑎𝑦  

 𝑥1  = درآمد برحسب هزار واحد(In come) 

  𝑥2  = تعداد افراد خانوار(𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑠 ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑 ) 

1) y = 𝑎1+𝑏1𝑥1 

2) y = 𝑎2+𝑏2𝑥2 

3) y = 𝑎3+𝑏3𝑥1+𝑏4𝑥2 

 : کنیم می بررسی و کالیبره را مذکور معادالت حال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑦2 𝑥2y 𝑥1𝑦 𝑥1𝑥2 𝑥2
2 𝑥1

2 y 𝑥2 𝑥1 

4 6 100 150 9 2500 2 3 50 

16 20 400 500 25 10000 4 5 100 

36 42 900 1050 49 22500 6 7 150 

16 24 800 1200 6 40000 4 6 200 

25 50 1250 2500 100 62500 5 10 250 

97: ∑ 142: ∑ 3450: ∑ 5400: ∑ 219: ∑ 137500: ∑ 21: ∑ 31: ∑ 750: ∑ 



 1) y= 𝑎1+ 𝑏1𝑥1 

𝑏1= 
𝐧  𝐱𝟏𝒚− 𝒚. 𝐱𝟏

𝐧  𝐱𝟏
𝟐−( 𝐱𝟏)

𝟐  = 
5 3450 −21×750

5 137500 −(750)2
 = 0.012 

 𝑎1= 𝑦  - b.𝑥 1 → 𝑎1= 
21

5
 - 0.012(

750

5
 ) = 2.4 

 y= 2.4 +0.012𝑥1 

 r =
𝒏 𝒙𝟏𝐲 −  𝒙𝟏 𝒚

〔(𝒏  𝒙𝟏
𝟐−( 𝒙𝟏)

𝟐〕〔(𝒏  𝒚𝟐−( 𝒚)
𝟐〕

 = 
5 3450 −750 ×21

 〔5×137500− 750 2〕〔5×97 − (21)2〕 
 = 0.639 

 

 2) y= 𝑎2+ 𝑏2𝑥2 

 𝑏2= 
𝐧  𝐱𝟐𝒚− 𝒚. 𝐱𝟐

𝐧  𝐱𝟐
𝟐−( 𝐱𝟐)

𝟐  = 
5×142 −21×31

5 219 − (31)2
 = 0.44           

 𝑎2= 𝑦  - b.𝑥 2 → 𝑎2 = 
21

5
 - 0.44(

31

5
) = 1.472 

 y= 1.472 + 0.44𝑥2 

  r =
𝒏 𝒙𝟐𝐲 −  𝒙𝟐 𝒚

〔(𝒏  𝒙𝟐
𝟐−( 𝒙𝟐)

𝟐〕〔(𝒏  𝒚𝟐−( 𝒚)
𝟐〕

 = 
5×142 −31 ×21

〔5×219 − 31 2〕〔5×97 −(21)2 
 = 0.768 



 3) y= 𝑎3 + 𝑏3𝑥1+ 𝑏4𝑥2 

  ′y𝒙𝟏 =  𝒚𝒙𝟏 − 
 𝒚  𝒙𝟏

𝒏
 = 3450- 

21×750

5
 = 300 

  ′𝒙𝟏
𝟐=  𝒙𝟏

𝟐- 
( 𝒙𝟏)

𝟐

𝒏
 = 137500 - 

(750)2

5
 = 25000 

  ′𝒙𝟐
𝟐=  𝒙𝟐

𝟐- 
( 𝒙𝟐)

𝟐

𝒏
 = 219 - 

(31)2

5
 = 26.8 

  ′y𝒙𝟐 =  𝒚𝒙𝟐 − 
 𝒚  𝒙𝟐

𝒏
 = 142 - 

21×31

5
 = 11.8 

  ′𝒙𝟏𝒙𝟐 =  𝒙𝟏𝒙𝟐 − 
 𝒙𝟏  𝒙𝟐

𝒏
 = 5400 - 

750×31

5
 = 750 

  𝑦 = 
 𝑦

𝑛
 = 

21

5
 = 4.2 

𝒙 𝟏= 
 𝒙𝟏

𝒏
 = 

750

5
 = 150 

𝒙 𝟐 = 
 𝒙𝟐

𝒏
 = 

31

5
 = 6.2 



 𝒃𝟑=
 ′𝒙𝟏𝒚. 

′𝒙𝟐
𝟐 −  ′ 𝒚𝒙𝟐. 

′ 𝒙𝟏𝒙𝟐

 ′𝒙𝟏
𝟐. ′𝒙𝟐

𝟐 − ′(𝒙𝟏𝒙𝟐)
𝟐  = 

300×26.8 −11.8×750

25000×26.8 − (750)2
 = -0.0075 

 𝒃𝟒= 
 ′𝒚𝒙𝟐. 

′𝒙𝟏
𝟐 −  ′ 𝒚𝒙𝟏. 

′ 𝒙𝟏𝒙𝟐

 ′𝒙𝟏
𝟐. ′𝒙𝟐

𝟐 − ′(𝒙𝟏𝒙𝟐)
𝟐  = 

11.8×25000 −300×750

25000×26.8 − (750)2
 = 0.395 

   𝑎3= 𝑦  - 𝑏3𝑥 1 - 𝑏4𝑥 2 → 𝑎3= 4.2 – ( -0.0075× 150) − 0.395 × 6.2 = 3.001 

 r =
𝒃𝟏   𝒙𝟏𝒚 − 

 𝒙𝟏  𝒚

𝒏
 +𝒃𝟒  𝒙𝟐𝒚 − 

 𝒙𝟐  𝒚

𝒏
)

 𝒚𝟐−
( 𝒚)

𝟐

𝒏

 = 
−𝟎.𝟎𝟎𝟕𝟓 𝟑𝟒𝟓𝟎 −

𝟕𝟓𝟎×𝟐𝟏

𝟓
+𝟎.𝟑𝟗𝟓( 𝟏𝟒𝟐 −  

𝟑𝟏×𝟐𝟏

𝟓
)

𝟗𝟕 − 
(𝟐𝟏)𝟐

𝟓

 = 0.274 

بیشتر به یک نزدیکتر است  rدیگر مقدار  دو مدل می باشدکه نسبت به 0.768برابر 2در معادله  rضریب همبستگی 
 :مدل مناسب انتخاب می گردد پس  به عنوان 2پس مدل 

 y= 1.472+ 0.44𝒙𝟐 

 :   توجه

که مثال فوق نشان می دهد اگر تعداد متغیر ها بیشتر شود ، محاسبات رگرسیونی مشکل تر و همانطور 

وقت گیر تر خواهد شد و امکان اشتباه نیز افزایش خواهد یافت ، لذا برای سهولت می توان از نرم 
 .نمودافزارهای کامپیوتری برای کالیبره کردن معادالت استفاده 



 :ناحیه ترافیکی دارای ویژگی های ذیل است 6محدوده مورد مطالعه کوچکی با ( مثال    

 

 

 

 

را  tرا محاسبه کنید و آزمون     𝑹𝟐یک  معادله خطی بنویسید که پارامترهای مربوط را محاسبه نماید، 
 برای پارامترها انجام دهید؟

 :  حل 

                                a + b𝒙𝒊 𝒚𝒊 =:                فرض کنید که

𝒚𝐢 : حجم سفرهای تولید شده در ناحیه یi 

𝒙𝐢 : شخصی در ناحیه ی سواری مالکیتi 

 

 



 

 

 

 

 

 

𝒙 =
𝟐𝟏𝟖𝟓

𝟔
= 𝟑𝟔𝟒. 𝟏𝟔𝟕 

𝒚 = 
𝟑𝟖𝟒𝟎

𝟔
 = 640 

  b=
𝒏  𝒙𝒚− 𝒚  𝒙

𝒏  𝒙𝟐−( 𝒙)𝟐
=

𝟔×𝟏𝟔𝟒𝟗𝟒𝟓𝟎−𝟑𝟖𝟒𝟎×𝟐𝟏𝟖𝟓

𝟔×𝟏𝟎𝟖𝟎𝟏𝟐𝟓− 𝟐𝟏𝟖𝟓 𝟐 = 𝟎. 𝟖𝟖𝟐𝟕 

a=𝒚 -b.𝒙       →   a=640-0.8827×364.167 → a=318.56 

  y=318.56+0.8827.x 

Sy
2 =  𝑦2

𝑖 − n 𝑦 2  =    2741600 − 6 640 2 = یا            284000 Sy
2 =∑(𝒚𝒊  −  𝒚  )𝟐 

 

(𝒚 − 𝒚𝒆)𝟐 y-ye 𝒚𝒆 𝒚𝟐 𝒙𝟐 xy y x 

3692.4 60.765 539.235 360000 62500 150000 600 250 

2034.01 -45.1 495.1 202500 40000 90000 450 200 

2050 45.277 945.277 810000 504100 639000 900 710 

130.43 -11.4205 861.4205 722500 378225 522750 850 615 

33960 184.28 565.716 562500 78400 210000 750 280 

20538 -143.311 433.311 84100 16900 37700 290 130 



       SSE:Sum of Squores for error:مجموع مربعات خطا 

SSE= 𝑦𝑖 − 𝑦𝑒
2 

.نسبت به مقادیر متناظر آنها روی خط رگرسیون می باشد  y مقادیرحقیقی پراکندگی معیار    SSE 

SSE= 𝑦𝑖 − 𝑦𝑒 2 = 62405.5 

 Cofficient of)نمایش می دهیم و بنام ضریب تشخیص  𝑅2 را با نماد ((r))مجذور ضریب همبستگی 

determination )کل این ضریب قسمتی از تغییرات .نامیده می شودy(یا واریانس y  )بوسیله ی که  می باشد

ضرب شود ، نسبت بر حسب درصد بیان می شود و  100توجیه می شود و وقتی در  yو   xرابطه ی موجود بین 

 :بصورت زیر بیان می شود

  𝑅2 = 1 −
𝑆𝑆𝐸

𝑆𝑦2  

 یا  

R2 =
n xy −  x y

〔n x2 − ( x)
2
〕. 〔n y2 − ( y)

2
〕

2

 

  



  

 𝐑𝟐 = 𝟏 −
𝐒𝐒𝐄

𝐬𝐲
𝟐 → 𝑅2 = 1 −

62405.5

284000
= 0.78 

 یا

𝐑𝟐 =
𝐧  𝐱𝐲− 𝐱  𝐲

〔𝐧  𝐱𝟐−( 𝐱)
𝟐〕.〔𝐧  𝐲𝟐−( 𝐲)

𝟐〕

𝟐
     → 

 𝑅2 = (
6×1649450−2185×3840

(6×1080125−(2185)2)(6×2741600−(3840)2
)2 = 0.78 

𝑺𝟐𝒚  𝑺𝟐 = 𝜹𝟐 =
𝟏

𝒏−𝟐
 𝒚𝒊 − 𝒚𝒆 𝟐 =

𝒏

𝒏−𝟐

𝑺𝟐𝒙𝒚

𝑺𝟐𝒙.𝑺
𝟐
𝒚

×  

𝑺𝒙𝒚=
𝟏

𝒏
 𝒙𝒊 − 𝒙 𝒚𝒊 − 𝒚 =

𝟏

𝒏
( 𝒙𝒊𝒚𝒊 − 𝒏𝒙 𝒚 ) =

𝟏

𝟔
(𝟏𝟔𝟒𝟗𝟒𝟓𝟎 − 𝟔 × 𝟑𝟔𝟒. 𝟏𝟔𝟕 × 𝟔𝟒) = 𝟒𝟏𝟖𝟒𝟏. 𝟑 

𝑺𝟐𝒙 =
𝟏

𝒏
 𝒙𝒊 − 𝒙 𝟐 =

𝟏

𝒏
( 𝒙𝟐𝒊 − 𝒏𝒙 𝟐) =

𝟏

𝟔
(𝟏𝟎𝟖𝟎𝟏𝟐𝟓 − 𝟔 × 𝟑𝟔𝟒. 𝟏𝟔𝟕) = 𝟒𝟕𝟒𝟎𝟑 

𝑺𝟐𝒚 =
𝟏

𝒏
 (𝒚𝒊 − 𝒚  )𝟐=

𝟏

𝒏
( 𝒚𝒊

𝟐 − 𝒏𝒚 𝟐) =
𝟏

𝟔
(𝟐𝟕𝟒𝟏𝟔𝟎𝟎 − 𝟔 × 𝟔𝟒𝟎𝟐)=47333 

  



𝑺𝟐 = 𝜹𝟐 =
𝟏

𝒏−𝟐
 𝒚𝒊 − 𝒚𝒆 𝟐 =

𝒏

𝒏−𝟐

𝑺𝟐𝒙𝒚

𝑺𝟐𝒙.𝑺
𝟐
𝒚

× 𝑺𝟐𝒚  → 𝑺𝟐= 
𝟔

𝟔−𝟐
(

𝟒𝟏𝟖𝟒𝟐𝟐

𝟒𝟕𝟒𝟎𝟑×𝟒𝟕𝟑𝟑𝟑
 )×47333 = 15599.4 

یا      

𝑺𝟐 = 𝜹𝟐 =
𝟏

𝒏−𝟐
 (𝒚𝒊 − ye)𝟐=

𝟏

𝟔−𝟐
  ( 62405.5) = 15599.4 

𝑺𝟐𝒃= 
𝑺𝟐

𝒏𝑺𝟐𝒙
 = 

𝟏𝟓𝟓𝟗𝟗.𝟒

𝟔×𝟒𝟕𝟒𝟎𝟑
 = 0.0548 

 𝑺𝟐𝒂 = 
𝑆2

𝑛
( 1 + 

𝑋 2

𝑆2𝑥
 ) = 

15599.4

6
( 1 + 

364.1672

47403
)=9873.54 

 𝑡𝑎= 
𝑎

𝑠𝑎
= 

318.55

9873.54
 = 3.21 

𝑡 دولج
  𝑡0.052.776 =4 و < 3.21 

𝑡𝑏= 
𝑏

𝑠𝑏
= 

0.8827

0.0548
 = 3.77 

𝑡 دولج
  𝑡0.052.776 =4 و < 3.77 

   .بدست می آید% 95درجه آزادی و با احتمال  4که با  tمی باشد که از جدول آزمون  tمقدار بحرانی 2.776

 .می کنیم رد 95%را با احتمال  bو  aصفر بودن پارامترهای 

بررسی این نکته که آیا میانگین نمونه های برداشته شده از یک متغیر تصادفی تا چه حد به میزان رای ب :توجه 

 n-2درجه آزادی متغییرها برابر  .استفاده می شوداستیودنت -tتست ، از نزدیک است نمی داند آزمایشگر که « واقعی»

خواهد بود و با توجه به درجه اطمینان مورد نظر که  4می باشد پس درجه آزادی برابر  n=6می باشد، در مثال فوق 

 فرض شده است می توان نسبت به اهمیت متغییرها بحث کرد  95%در اینجا 



 استیودنت tجدول   

 



 :چند نکته مهم در تشخیص مدلهای مطلوب

1 - 𝑅2  (هرچند پارامتر چندان مطرحی محسوب نمی شود) کل مدل ، مقدار باالیی داشته باشد 
 .هرچه تعداد متغییرهای مستقل در مدل کمتر باشد ، مدل بهتر خواهد بود زیرا از هم خطی چندگانه جلوگیری می شد -2

 قرار گیرند و با توجه به درجه آزادی  و  tتحت آزمون  ) 𝑏𝑛 𝑏1, 𝑏2 ,.……,)باید تمام ضرایب معادله  -3
 .درجه اطمینان مورد نظر نسبت به اهمیت متغییرها بحث شود  

 آیا مدل زیر یک معادله مولد سفر خوبی هست؟: مثال  

 T= 0.3036HLD + 0.5638 POP 

 𝑅2 = 0.90 

T  : تولید سفر 

HLD  :تعداد خانوار 

  POP  :جمعیت 

وابستگی شدیدی نسبت به هم دارند لذا این مدل معادله خوبی نخواهد بود ، شایان ذکر است  POPو  HLDدو متغییر : جواب
𝑅2   مدل چندان  قابل اهمیت نیست زیرا هرچه تعداد متغییرهای مستقل زیاد شود مقدار𝑅2 افزایش می یابد و 

 .این دلیلی برای ارجحیت مدل نیست



 مقابل را بررسی کنید؟مدل ( مثال

T=25.8+0.89x1 + 1.29𝑥2 

𝑡𝑥1 = 51             𝑡𝑥2 = 17            𝑅2 = 0.98 

 13= درجه آزادی 

 :  tجواب بررسی آزمون 

                                                                                      𝑡𝑥1 = 51 > 3.012 

𝑡0.01،13 بحرانی = 3.012   

                                                                                     𝑡𝑥2 = 17 > 3.012 

 

 tرد می شودپس از نظر تست  %99با اطمینان   𝒙𝟏  ،𝒙𝟐در مدل مذکور معنادار می باشند و صفر بودن ضرایب  𝒙𝟏  ،𝒙𝟐،   %99با اطمینان   
𝑹𝟐از نظر . قابل قبول است  = 𝟎.  نسبتا باالیی دارد ، از طرفی 𝑹𝟐ولی دارد چون تعداد متغیر های مستقل زیادی ندارد نیز موفقیت خوبی   𝟗𝟖

 .دارد ، پس این مدل می تواند مدل خوبی باشد(  goodness of fit )در مدلها هرچه کمتر باشد بهتر است چون جنبه جا دادن  25.8مقدار ثابت 



ضرایب همبستگی بین متغیروابسته و یک سری متغیر مستقل در یک مطالعه ، در ماتریس ضرایب همبستگی داده شده است توضیح دهید که کدام ( مثال 

 ؟رگرسیونی متناسب چگونه خواهند بودمعادالت و در مدل مولد سفر بایستی شرکت نماید  xمتغیر 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

y=𝒂𝟎+𝒂𝟐𝒙𝟐 

y=𝒃𝟎+𝒃𝟑𝒙𝟑 

y=𝒄𝟎+𝒄𝟒𝒙𝟒 

y=𝒅𝟎+𝒅𝟐𝒙𝟐+𝒅𝟒𝒙𝟒 

y=𝒆𝟎+𝒅𝟑𝒙𝟑+𝒅𝟒𝒙𝟒 

باتوجه به آمار سال پایه مناسب ترین مدل از بین معادالت فوق انتخاب گشته و به منظور پیش بینی مورد استفاده قرار 

 .میگیرد

 

 

 

 

𝑥4 𝑥3 𝑥2 𝑥1 y   

.620 .950 .920 .320 1 Y 

.030 .0190 .250 1   𝑥1 

.290 .990 1     𝑥2 

.330 1       𝑥3 

1         𝑥4 

  ندارد بنابراین در مقایسه با متغیر های دیگری می توان y وابستگی زیادی با 𝑥1حل: متغیر 

𝑥1را حذف کرد.متغیرهای 𝑥2 ،𝑥3 در عین حال که وابستگی خوبی باy دارد، نسبت به هم نیز 

با 𝑥4دارای همبستگی زیادی هستند ، بنابراین نباید باهم و تواما در یک معادله ظاهر شوند . متغیر 

دریک 𝑥2 ،𝑥3همبستگی زیادی ندارند.بنابراین می توانند بایکی از متغیرهای 𝑥2 ،𝑥3متغیرهای 

معادله قرار گیرند. باتوجه به موارد ذکر شده معادالت رگرسیونی خطی چندگانه بین متغیرهای 

 مذکور بصورت زیر در می آیند:



 :کل سفرهای افراد به ازای هر خانوار ، برای یک منطقه بصورت معادله زیر می باشدتعداد ( مثال

y=3.8+3.79𝒙𝟏-.0033𝒙𝟐 

 :که در آن 

y = تعداد کل سفرهای  افراد به ازای  هرخانوار
𝑻𝒓𝒊𝒑𝒔 

𝒉𝒐𝒖𝒔𝒆𝒆𝒉𝒐𝒍𝒅  

X1 : تعداد اتومبیل به ازای هرواحد مسکونی 

X2 : هرجریپتعداد واحدهای مسکونی به ازای(ر کا:Acre  یارد مربع باشد 4840معادل) 

، تعداد کل  12با جریپ برابر و متوسط واحدهای مسکونی به ازای هر  1.20اگر متوسط تعداد اتومبیل در آینده به ازای هر واحد مسکونی برابر 

 تعداد کل سفرهای روزانه افراد در منطقه را بدست آورید؟. خانوار باشد 2000خانوار در آینده در منطقه برابر 

𝑥1=1.2 

𝑥2=12             y=3.8+3.79(1.2) -0.0033(12) 

                        y=8.31  𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 − 𝑇𝑟𝑖𝑝 ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒ℎ𝑝𝑙𝑑   

2000×8.31=16620    𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 − 𝑇𝑟𝑖𝑝 ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒ℎ𝑝𝑙𝑑                                   

 



دو مدل تولید سفر زیر کدامیک برای برآورد حجم سفرهای آینده مناسب است؟ این انتخاب را براساس همه از ( مثال
مدل در شرایط ،درستی شامل میزان برازندگی مدل به مشاهدات ، برآورد متغیرهای مستقل برای آینده )مالحظات 

 .انجام دهید...( حدی و

 

 

(1)    𝑻𝒊=(∝ +𝜷𝑪𝒊)𝑬𝒊                                             𝑹𝟐 = 𝟎. 𝟓𝟖 

 

(2) 𝑻𝒊=𝜸𝑬𝒊 + 𝜽𝑪𝒊
𝟏𝑬𝒊

𝟏+𝜹𝑪𝒊
𝟐𝑬𝒊

𝟐               𝑹𝟐 = %60 

𝑻𝒊 = سفرهای تولید شده حجم 
=  𝑬𝒊  شاغل  ناحیه ی جمعیتi 

𝑬𝒊
𝑬𝒊 و  𝟏

 2و1جمعیت شاغل بر حسب گروه در آمدی  =𝟐

𝑪𝒊
𝑪𝒊و 𝟐

 2و1تعداد وسایل نقلیه شخصی در مالکیت گروه درآمدی =  𝟏

𝒄𝒊 =  اتومبیل شخصی در مالکیت خانوارتعداد 

 مدلپارامترهای  :  𝜹و  𝜽و  𝜸و  𝜷و  ∝

آن نسبت به مدل اول تغییر چندانی     𝑹𝟐بیشتر است اما مقدار  2بهتر است زیرا تعداد متغییرها در مدل  1مدل : حل
 دارد که یک ایراد بزرگ برای این مدل می باشد 2ندارد و این نشان از همبستگی متغییرها در مدل 



 :اجتماعی آنها در دست است  –نفر سکونت دارند ، اطالعات زیر از وضعیت اقتصادی  180000در یک منطقه شهری ( مثال

 ریال در ماه         336000: میانگین در آمد جمعیت

 برای هر خانوار        0.44: میانگین مالکیت اتومبیل

 :اجتماعی به شرح زیر است –در یک نمونه گیری از جمعیت نوع وسیله نقلیه مورد استفاده آنها با توجه به ویژگی های اقتصادی 

 مالکیت اتومبیل درآمد نوع وسیله نقلیه.

 1.15 780000 اتومبیل

 0.05 144000 اتوبوس

 0.85 384000 قطار

 مطلوبست تعیین تعداد مسافران هریک از سیستم های حمل و نقل مذکور؟

 :حل

  x = تعداد مسافران اتومبیل 

y  =تعداد مسافران اتوبوس 

  z =تعداد مسافران قطار 

x+y+z = 180000 

𝟕𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎𝒙+𝟏𝟒𝟒𝟎𝟎𝟎𝒚+𝟑𝟖𝟒𝟎𝟎𝟎𝒛

𝟏𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎
 =346000 

𝟏.𝟏𝟓𝒙+𝟎.𝟎𝟓𝒚+𝟎.𝟖𝟓𝒛

𝟏𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎
=0.44 

 حل با استفاده از دستگاه

                                                     x=44100 

                                                     y=108800 

                                                      z=27100 



 .کمتر است Rاز آزمون  tدر بررسی مدلهای تولید و جذب سفر اهمیت آزمون : توجه

 :در دومدل زیر برای تولید سفر با هدف سفر خرید ساخته شده اند( مثال

 :مدل یک

T=0.45+2.25Emp+1.4Car                             𝑹𝟐=0.69 

 ((3.2                (5.1)        (5.8)                                                                                                 :مدل دو

 

T=.22+2.22Emp+1.3Inc+1.1Car                     𝑹𝟐=0.72 

  Emp : (0.9(       )  4.5(   )  3.2) خانوار                                                             تعداد شاغلین در 

Inc :متوسط درآمد ماهیانه خانوار 

Car :تعداد وسایل نقلیه شخصی در مالکیت خانوار 

T :حجم سفرهای خانوار برای هدف سفر خرید در ساعت اوج صبح 

 .  برای هر عامل است tبه نظر شما کدامیک از مدلهای فوق بر دیگری برتری دارد ؟  اعداد داخل پرانتز مقدار پارامتر 

 :  حل

 .کمتر است Rاز آزمون  tبیشتری دارد و اهمیت آزمون  Rزیرا  2مدل 



 (3)جدول 

 استیودنت-tتوزیع  

A   دودامنه زیر منحنی برای مقادیر معین سطحt و .را نشان می دهندv (کتاب فیشر وییس.)مقدار درجه آزادی را نشان می دهد 

A=0.001 A=0.01 A=0.02 A=0.05 A=0.1 A  or df 

636.619 63.057 31.021 12.706 4.316 1 

31.598 9.923 6.965 4.303 2.333 2 

12.941 5.841 4.541 3.482 2.133 3 

8.610 4.604 3.747 2.776 3.332 4 

6.859 4.032 3.365 2.571 2.010 5 

5.959 3.707 3.143 2.477 1.163 6 

5.405 3.499 2.998 3.365 1.203 7 

5.041 3.355 2.896 2.336 1.086 8 

4.791 3.05 2.821 2.262 1.917 9 

4.587 3.169 2.764 3.328 1.94 10 

4.437 3.106 2.718 2.701 1.007 11 

4.318 3.055 2.681 2.179 1.762 12 

4.221 3.012 2.650 2.100 1.770 13 

4.140 2.997 2.624 2.145 1.07 14 

4.073 2.947 2.602 2.133 1.735 15 

4.01 2.921 2.583 2.120 1.66 16 

3.965 2.898 2.567 2.130 1.740 17 

3.922 2.878 2.552 2.101 1.734 18 

3.883 2.861 2.539 2.003 1.721 19 

3.850 2.845 2.58 2.086 1.726 20 

3.819 2.831 2.518 2.080 1.721 21 

3.792 2.819 2.508 2.078 1.717 22 

3.767 2.807 2.500 2.069 1.714 23 

3.745 2.708 2.492 2.065 1.711 24 

3.325 2.787 2.085 2.066 1.708 25 

3.325 2.787 2.085 2.060 1.706 26 

3.690 2.771 2.473 2.052 1.703 27 

3.674 2.763 2.467 2.048 1.701 28 

3.659 2.756 2.462 2.045 1.690 29 

3.648 2.750 2.457 2.042 1.697 30 

3.551 2.704 2.423 2.021 1.684 40 

3.460 2.660 2.390 2.000 1.671 60 

3.373 2.617 2.358 1.980 1.658 120 

3.291 2.576 2.326 1.960 1.645 𝛼 



      Category Analysis or cross classification Model:مدل طبقه بندی عرضی 

در . مدل طبقه بندی عرضی یکی دیگری از مدلهایی است که برای آنالیز تولید سفر مورد استفاده قرار میگیرد
اینگونه آنالیزها خانوار به عنوان واحد اصلی فرآیند تولید سفر بشمار می روند و فرض براین است که 

سفرهای هر خانواربه مشخصات و موقعیت محلی آن نسبت به محل کار ، محل خرید و تسهیالت دیگر 
 .بستگی دارد

سفرهای تولید شده به صورت تعداد متوسط سفرهای یک طرفه تولید شده به وسیله یک خانوار در یک روزعادی  
 .می شودهفته اندازه گیری 

چند متغیرتوضیحی  مانند درآمد مالکیت اتومبیل  دو یا وابسته ای نظیر سفرهای هر واحد مسکونی بر حسب متغیر 
هرخانوار ، طبقه بندی می شوند، متغیرهای توضیحی از قبیل درآمد ، مالکیت وسیله نقلیه شخصی ، ساختار و  

است ، تنهاگردآوری مشخصات اندازه گیری اندازه خانوار ، به آسانی هم درزمان حال و هم در آینده قابل 
 .داردکاربرد بیشتری مکانی با مشکالتی همراه است که آنهم درمورد دسترسی به حمل و نقل عمومی 

فرض اساسی در این مدل این است که نرخ سفردرطول زمان ثابت باقی می ماند و رفتار خانوارها درآینده با  یک 
طبقه برای مالکیت   3برای مثال اگر . کنند، پیش بینی می شودپیدا می توجه به طبقه ای که به آن تعلق 

مجموع  شود ، در طبقه هم برای ساختار خانواده در نظرگرفته 6طبقه برای درآمد، و 6وسیله نقلیه شخصی ،و 
سفر برای هرکالس از خانوارها به وسیله روشهای آماری و اطالعات  آیدو نرخ کالس بوجود می  108

بدست آمده ، تخمین زده می شود و باتوجه به تغییرات آتی ، تعداد سفرهای مرتبط به خانوارها برای سال  
 .طراحی پیش بینی می گردد



 :مثال

(  بندی عرضی طبقه )خانوار از تولید سفرهای هر واحد مسکونی که برحسب مالکیت اتومبیل شخصی و تعداد افراد ای  نمونه

 .شده استداده 

میانگین تعداد کل سفرهای در واحد مسکونی برحسب مالکیت وسیله نقلیه شخصی و تعداد افرادخانوار ، براساس در جدول زیر 

 .میالدی طبقه بندی گردیده است 1955اطالعات موجود در مورد منطقه دیترویت در سال 

        
 

 بیشتریا  2
1 0   

 نفر 2یا  1 1.71 5.09 6.68

 نفر 3 3.32 6.92 8.87

 نفر 4 3.40 7.63 11.28

 نفر یابیشتر 5 4.12 9.95 13.15

تعداد افراد هر 

 (HH)خانوار
 تعداد وسایل نقلیه هر واحد مسکونی 

تعداد افراد هر  تعداد وسایل نقلیه هر واحد مسکونی 

 (HH)خانوار

طبقه برای تعداد افراد خانوار در  4طبقه برای مالکیت وسیله نقلیه شخصی  3جدول ، مشاهده می شود در همانطورکه 

برای بدست . کالس مختلف برای تولید واحدهای مسکونی بوجود آمده است  12نظر گرفته شده است که نتیجتا 

آوردن تعداد سفرهای تولیدی ، باید نرخهای سفر یا همان اعداد داخل جدول را در تعداد واحدهای مسکونی 

 .مربوطه ضرب می شوند 

در شرایطی که پیش بینی و برآورد دقیق ضروری می باشد، اطالعات بدست آمده از جداول به صورت نمودارهای 

های بدست آمده برای گسترش اطالعات جداول موجود برای پیش بینی شوندومنحنی گرافیکی یکپارچه ترسیم می 

 .سفرهای آینده بکار گرقته می شوند



بدست آمده است، پس از طبقه ( O-D)مقصد  –مبدا مربوط به سفرهای واحدهای مسکونی که از یک مطالعه اطالعات :مثال

نشان داده شده است تا بعنوان نمونه  Aو B و Cقسمتهای ( 3-4)بندی عرضی به صورت گرافیکی در شکلهای 

 .کاربردی مورد استفاده قرار گیرند

درصد واحدهای مسکونی یا خانوارها باتوجه به توزیع درآمدو مالکیت خصوصی -A-3-4شکل 

 .مقصد-اتومبیل ، جاصل از مطالعات مبدا



 مهم سفر تولیدکنندگان 

برخی از انواع تسهیالت شهری ، به علت ابعاد بزرگ خود و قابلیت طبیعی برای سفر کنندگان، شبکه حمل و نقل 

علت و به به همین . اطراف خود را تحت تاثیر انبوه سفرهای تولید یا جذب شده توسط  آنها قرار می دهند 

سه موردی که . منظور کنترل ترافیک ناشی از این سفرها ، اینگونه مراکز باید مورد توجه خاصی قرارگیرند

 .در اینجا به آنها اشاره خواهیم نمود، فرودگاهها ، مراکز خرید و کارخانجات تولیدی و صنعتی بزرگ می باشند

 ها فرودگاه 

و  علمی جمعی، تفریحی ، تعداد سفرهای . سفرهای مسافرین هوایی تنها منبع ایجاد سفر به فرودگاه ها نمی باشند

علی الخصوص تعداد سفرهای کاری به فرودگاهها بسیار قابل مالحظه و قابل توجه می باشد بطوریکه اغلب 

درصد  70بعنوان مثال در فرودگاههای واشنگتن . بسیار بیشتر از تعداد سفرهای مسافران هوایی می باشد

درصد سفرها ، سفرهای تفریحی و تنها 16، (معموال سفرهای پرسنل فرودگاه) سفرها ، سفرهای کاری 

درصد سفرها،   68درصد از سفرها مربوط به مسافرین خطوط هوایی می باشد ویا در فرودگاههای آتالنتا 14

درصد از سفرها مربوط به مسافرین مربوط به  26درصد سفرها ، سفرهای تفریحی و 6سفرهای کاری ، 

 .مسافرین خطوط هوایی می باشد

متغیر . چندگانه  استفاده می شودرگرسیون خطی در مطالعات مربوط به تولید سفر فرودگاه ها نیز معموال از معادالت 

، در حالی که متغیرهای مستقل دامنه وسیعی از مشخصات و می شوندهای وابسته برحسب مبدامسافرین بیان 

دبیرستانی ، متوسط سن افراد ، میزان تحصیالت خصوصیات از قبیل تراکم جمعیت، درصد جمعیت دارای 

علمی و حمل و نقل ، تجاری و بازرگانی  بیکاری ، پرسنل مشغول به کار در هر یک از قسمتهای صنعت 

 .را تحت پوشش قرار می دهند ... فرهنگی و



 خرید مراکز 

 مراکز خرید در مقایسه با سایر کاربریها ، تعداد بسیار زیادی از سفرها را جذب می کنند،

 .اهمیت می باشدحایز بنابراین اندازگیری تاثیر و نفوذ چنین مراکزی برروی سفرهای مناطق اطراف ، 

البته بسیاری از عوامل مانند تعداد و مقدارکاالهای قابل دسترسی در مراکز خرید و تنوع انواع آنها ، فاصله و زمان 

وجود دارند که به ... سفر به مراکز خرید، تعداد مکانهای پارکینگ موجود و شاید حتی وضعیت آب و هوا و

با وجود . سفرهایی که به مراکز خرید انجام می گیرند، اندازه گیری نمودبر روی آسانی می توان تاثیر آنها را 

خطی رگرسیون اینکه امکان به حساب آوردن همه ی این عوامل وجود ندارد، ولی استفاده از همه مدل های 

چندگانه این امکان را فراهم می کند که تعداد زیادی از این عوامل برای محاسبه را تعیین و روابط مربوط به 

 .تولید سفر مراکز خرید بکارگرفته شوند

خطی چندگانه ای که در این زمینه وجود دارند، دارای متغیرهای مستقلی هستندکه تقریبا رگرسیون اکثر معادالت 

مشخصات مربوط به جمعیت مناطق اطراف را در باشند و مرکز خرید محدود می خصوصیات بطور کامل به 

این محدودیت ازاین جهت می تواند مضر باشد که در مورد یک مرکز خرید شهری . معادالت دخالت نمی دهند

و یک مرکز خرید روستایی که دارای خصوصیات مشابهی می باشند ، پیش بینی می شود که هردو مرکز 

خرید به یک اندازه سفرهای رانندگان اتومبیل را جذب نمایند، در حالی که بوضوح روشن است که سفرهای 

خرید شهری بطور قابل مالحظه ای بیش از سفرهای جذب شده توسط مراکز خرید  جذب شده توسط مراکز 

خطی چندگانه دارای دقت و رگرسیون به هر صورت پیش بینی های انجام شده توسط معادالت . روستایی است 

این امر از . صحت باال و قابل قبولی می باشد ، خصوصا اگر این پیش بینی ها مربوط به آینده دور نباشد 

 .ضرایب همبستگی بسیار باالی این معادالت نتیجه گیری می شود



 صنعتی و کارخانجات تولیدی مراکز 

مشکل زمانی بیشتر می شود که . در بسیاری از موارد کاخانجات صنعتی بزرگ ایجاد کننده گره های ترافیکی قابل توجهی می باشند

در شهرهای کوچکتر این . کل کارکنان یک شیفت کارخانه و کارکنان سایر تاسیسات جانبی کوچکتر بطور همزمان تعطیل شوند

در این حالتها غالبا بوجود آوردن . حجوم همزمان ترافیک به سیستم حمل و نقل می تواند مشکالت بزرگتری را موجب گردد

در این موارد هم از مدلهای . طوالنی ، کاری غیر عملی و پرهزینه استنه چندان ظرفیت کافی برای این پیکهای بزرگ ولی 

.  خطی چندگانه برای محاسبه تعداد سفرها و درصد انواع مختلف سفرهای انجام شده به کارخانجات استفاده شودرگرسیون 

متغیرهای وابسته در این معادالت معموال تعداد سفرهای انجام شده با اتومبیل و تعداد سفرهای انجام شده با وسایل حمل و نقل 

مایلی  5بکارگرفته شده معموال جمعیت تا شعاع رگرسیون متغیر های مستقل در معادالت . عمومی به مراکز صنعتی می باشند

، تعداد پرسنل دارای اتومبیل ، تعداد پرسنل فاقد اتومبیل ، فاصله از مرکز کارخانه مایلی ، اندازه 5، تعداد اتومبیل تا شعاع 

 .تجاری شهر و زمان سفر تا کارخانه می باشد

 توزیع سفر مدلهای 

از فرآیند تخمین سفرها که دومین مرحله پیش بینی گردید ، نوبت به سفرهای تولید یا جذب شده توسط هر منطقه پس از اینکه تعداد 

در این مرحله روابط بین مقادیر تولید سفر و مقادیر جذب سفرهای مناطق ، مورد بررسی . می باشد، می رسدتوزیع سفر 

 به زبان ساده می خواهیم بدانیم که سفرهای تولیدی به کجا می رسد ؟ سفرهای جذب شده از کجا می آیند؟. می گیردقرار 

در حالت کلی ، آنالیز تولید سفر فرآیندی است که به وسیله آن سفرهای تولید شده در یک ناحیه به نواحی دیگر در منطقه مطالعاتی 

به عبارت دیگر آنالیز توزیع سفر دو مجموعه انتهایی سفر را بدون تعیین مسیر و طرق سفر به هم ارتباط . اختصاص داده می شوند

اگر بخواهیم موضوع را از دیدگاه رفتاری بررسی کنیم ، . می دهد  و درنتیجه یک ماتریس سفر بین مبادی و مقاصد بدست می آیند

گیری می ممکنه تصمیم افرادی که قصد انجام سفر را دارند در رابطه با مقاصد چگونه تالش بر این خواهد بود که پیش بینی نماییم 

مانند فقدان کار در برخی دارد،دالیلی واضح است که دالیل متعددی برای انتخاب یک مقصد در مقابل سایر مقاصد وجود . نمایند

مناطق ، وجود بزرگراههای بهتر در بین بعضی از مناطق ، وجود مناطق خطرناک بین دوناحیه و از این قبیل موارد ، پس بطور کلی 

کاربری زمین در الگوی  ،هستند نوع و میزان تجهیزات حمل ونقلی که در منطقه قابل دسترسی را میتوان تابعی از توزیع سفر 

. نظر گرفت در خصوصیات اقتصادی و اجتماعی مردم منطقه و  منطقه   



 :مدلهای توزیع سفر براساس روشهای مدلسازی به سه گروه زیر تقسیم می شوند

معموال مدلهای تقاضا براساس متغیرهای سیستم عرضه و عوامل اقتصادی و اجتماعی بنا : مقصد -مدلهای تقاضای مبدا 1.
و تنها کل جریانهای ترافیکی را مورد گیرند در نظر نمی را نهاده می شود، اینگونه مدلها احتماالت مربوط به انتخابهای افراد 

 .بررسی قرار می دهند
 

 انتخابمدلهای 2.
 

 مکانیمدل های فیزیکی تبادالت 3.

بطور معمول . برخی از روش های فوق برای مطالعات کوتاه مدت و برخی دیگر برای مطالعات دراز مدت مناسب می باشند 

در این . مبادی و مقاصد در یک منطقه مطالعاتی بصورت یک ماتریس سفر نشان داده می شودسفرهای اطالعات مربوط به  

 .منطقه مورد مطالعه می باشند( شامل نواحی داخلی و خارجی )ماتریس سفر ، سطرها و ستون ها نشان دهنده ی نواحی 

و دارای مقاصدی مطابق با شماره ی ستونهای ماتریس سفر می  تولید شده  iام شامل سفرهایی است که از ناحیه  iمولفه  سطر 

 .به حوزه های دیگر (حوزه) zoneاز هر به این ترتیب آنالیز توزیع سفر روشی است برای توزیع سفرهای تولید شده  .باشند 

قطر .نمی شودسفرها ( mode)مسیر و مد شده است که در آن اشاره ای به ارائه توزیع سفر بین مبدا و مقصد در زیر ماتریس 

 .را نشان می دهد( یا حوزه) سفرهای داخلی هر ناحیه اصلی ماتریس ، 

 𝑷𝒊=  𝒕𝒊𝒋𝒋                           ∀𝐢= 𝟏 . 𝟐 . 𝟑…𝐧  

𝐀𝐣 =  𝐭𝐢𝐣𝐣                            ∀𝐢= 𝟏 . 𝟐 . 𝟑…𝐧  

 :ماتریس توزیع سفر در صفحه بعد ارائه شده است



  n ..... 4 3 2 1   

𝑷𝟏 𝒕𝟏𝒏   𝒕𝟏𝟒 𝒕𝟏𝟑 𝒕𝟏𝟐 𝒕𝟏𝟏 1 

𝑷𝟐 𝒕𝟐𝒏   𝒕𝟐𝟒 𝒕𝟐𝟑 𝒕𝟐𝟐 𝒕𝟐𝟏 2 

𝑷𝟑 𝒕𝟑𝒏   𝒕𝟑𝟒 𝒕𝟑𝟑 𝒕𝟑𝟐 𝒕𝟑𝟏 3 

𝑷𝟒 𝒕𝟒𝒏   𝒕𝟒𝟒 𝒕𝟒𝟑 𝒕𝟒𝟐 𝒕𝟒𝟏 4 

... ... ... ... ... ... ... ... 

𝑷𝑵 𝒕𝒏𝒏 ... 𝒕𝒏𝟒 𝒕𝒏𝟑 𝒕𝒏𝟐 𝒕𝒏𝟏 n 

  𝒕𝒊𝒋
𝒋

𝒊

 
𝑨𝒏 ... 𝑨𝟒 𝑨𝟑 𝑨𝟐 𝑨𝟏  

∑columns 

D:Destination  zones 

O:Origin  

Zone 

 Rows 

  

T=  𝒕𝒊𝒋𝒋𝒊: مجموع تعداد کل سفرها عبارتند از                                                               

 

𝑻𝒊𝒋      یطور کلی ماتریس سفر را می توان به دسته های بیشتری تقسیم نمود مثال     
𝑲𝑵 و, 𝒕𝒊𝒋

𝑲𝑵  تعداد سفرهای بینzone i  

𝑷𝒊 یا مثالانجام گرفته است Mode  (k )و بوسیله ی ( N( )Person type)بوده که بوسیله ی فرد   zone jو 
𝒒
عبارتند   

 .است qبوسیله ی فرد  zone iاز تعداد سفرهای تولید شده در 



 Trip distribution Methods: روشهای توزیع سفر 

          uniform Growth factor Model: ضریب رشد یکنواخت مدل ( 1

محاسبه می شود، این  ( اغلب برای تمامی شهرها ) در این مدل یک ضریب رشد برای کل ناحیه ی مورد مطالعه 
حجم  می باشد ، ضریب رشد میانگین ساده یا میانگین وزنی ضرایب رشد کلیه مناطق در ناحیه ی مورد مطالعه 

 :مدل بصورت زیر استبیان ریاضی این . ترافیک کنونی در این ضریب رشد ساده ضرب می شود 

𝐓𝐢𝐣 = 𝐭𝐢𝐣. 𝐅 

  : 𝑻𝒊𝒋ی دوناحیه بین آینده سفرهای حجم i و j 

   𝒕𝒊𝒋 : سفرهای فعلی بین دو ناحیه ی حجمi و j 

   𝑭   : (یا تمامی شهرها)رشد برای کل ناحیه ی مورد مطالعه ضریب 

 

F=
جمع کل سفر ها ی آینده در ناحیه ی مورد مطالعه (تولید و جذب شده)
تولید و جذب شد ه جمع کل سفر ها ی فعلی در ناحیه مورد مطالعه

 

 

به  می دهد منجر که تغییرات مهمی در تمرکز جمعیت ، تجارت و صنعت در سطح شهر رخ موقعی روش این 
 .خطاهای فاحشی می شود و امروزه به ندرت بکار می رود



گردیده است، نتایج حاصل از آنالیز تولید  تقسیم  Dو  Cو   B و   A مورد مطالعه به چهار حوزه ناحیه یک ( مثال
اگر ماتریس توزیع سفر های کنونی بصورت زیر باشد ، مطلوب است  . سفر در جدول زیر داداه شده است 

 ماتریس توزیع سفر های آینده با مدل ضریب رشد یکنواخت؟

D C B A    

 سفرهای تولید شده

   حال 150 90 180 80

  آینده 300 170 270 240

 سفرهای جذب شده

   حال 120 100 150 130

   آینده 180 300 300 200

سفرهای تولید 

 شده

سفرهای جذب 

 شده

D C B A D 

30 40 40 40 A 

20 30 20 20 B 

60 50 30 40 C 

20 30 10 30 D 

130 150 100 120 
 : 



=F                                          : حل
جمع کل سفر ها ی آینده در ناحیه ی مورد مطالعه (تولید و جذب شده)

تولید و جذب شد ه جمع کل سفر ها ی فعلی در ناحیه مورد مطالعه
   

F=
𝟑𝟎𝟎+𝟏𝟕𝟎+𝟐𝟕𝟎+𝟐𝟒𝟎 + 𝟏𝟖𝟎+𝟑𝟎𝟎+𝟑𝟎𝟎+𝟐𝟎𝟎

𝟏𝟓𝟎+𝟗𝟎+𝟏𝟖𝟎+𝟖𝟎 + 𝟏𝟐𝟎+𝟏𝟎𝟎+𝟏𝟓𝟎+𝟏𝟑𝟎
= 𝟏. 𝟗𝟔 

 .در عتاصر ماتریس توزیع سقرهای کنونی ، ماتریس توزیع سفرهای آینده بذست می آید  Fبا ضرب کردن حال 

𝑻𝑨𝑨 = 𝒕𝑨𝑨 × 𝑭=40×1.96=79       

𝑻𝑩𝑨 = 𝒕𝑩𝑨 × 𝑭=20×1.96=40    والی آخر 

D C B A D 

59 79 79 79 A 

40 59 40 40 B 

118 98 59 79 C 

40 59 20 40 D 

D C B A    

 سفرهای تولید شده

   حال 150 90 180 80

  آینده 300 170 270 240

 سفرهای جذب شده

   حال 120 100 150 130

   آینده 180 300 300 200
سفرهای جذب 

 شده



          Avrage Growth Factor Model: مدل ضریب رشد متوسط (2

 

در این روش برای هریک از نواحی شهری ضریب رشد جداگانه ای محاسبه گردیده است و حجم سفرهای کنونی 

 .در میانگین ضرایب رشد دو ناحیه ضرب می شود( حوزه ) موجود بین دو ناحیه 

𝑇𝑖𝑗 = 𝑡𝑖𝑗 ×
𝐹𝑖 + 𝑓𝑗

2
 

𝐹𝑖=
𝑧𝑜𝑛𝑒 𝑖 امبد جمع کل سفر ها ی آینده با  
𝑧𝑜𝑛𝑒 𝑖 جمع کل سفر ها ی کنونی با مبدا

 

𝐹𝑗=
𝑧𝑜𝑛𝑒 𝑗 امقصد جمع کل سفر ها ی آینده با 
𝑧𝑜𝑛𝑒 𝑗 جمع کل سفر ها ی کنونی با مقصد

 

 

که این روش همان معایب ضریب رشد یکنواخت را داراست و این مدل تقریبا همیشه حجم نمود توجه باید 
 .سفرهارا کمتر از واقعیت ، پیش بینی می نماید

 

 ؟قبل را با روش ضریب رشد میانگین حل نماییدمثال ( مثال



:حل   

 :ها𝑭𝒊حال محاسبه  

𝑭𝑨 =
𝟑𝟎𝟎

𝟏𝟓𝟎
= 𝟐          .         .𝑭𝑩 =

𝟏𝟕𝟎

𝟗𝟎
= 𝟏. 𝟖𝟗                       .𝑭𝑪 =

𝟐𝟕𝟎𝟎

𝟏𝟖𝟎
= 𝟏. 𝟓 

𝑭𝑫 =
𝟐𝟒𝟎

𝟖𝟎
= 𝟑 

 :ها 𝑭𝒋  محاسبه  حال 

𝑭𝑨 =
𝟏𝟖𝟎

𝟏𝟐𝟎
= 𝟏. 𝟓                                      𝑭𝑩 =

𝟑𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎
= 𝟑                𝑭𝑪 =

𝟑𝟎𝟎

𝟏𝟓𝟎
= 𝟐 

𝑭𝑫 =
𝟑𝟎𝟎

𝟏𝟑𝟎
= 𝟏. 𝟓𝟒  

D(1.54) C(2) B(3) A(1.5) D 

53 40×
𝟐+𝟐

𝟐
= 𝟖𝟎 40×

𝟐+𝟑

𝟐
=100 40×

𝟐+𝟏.𝟓

𝟐
= 𝟕𝟎 A(2) 

34 58 49 34 B(1.89) 

91 88 68 60 C(1.5) 

45 75 30 45 D(3) 

با مقدار بدست آمده از تولید سفر در آن حوزه برابر نخواهد بود که جهت از  zone iبعد از اعمال این روش احتماال مجموع سفرها از : توجه  

 .بین بردن این اختالفات از روش تکرار استفاده می کنیم و تکرار تا زمانی ادامه می یابد تا تمامی ضرایب رشد به یک میل نمایند



 Detroit Growth Factor Modelدترویت                    مدل ضریب رشد 

 .این مدل در مطالعه برنامه ریزی ترابری محدوده ، دترویت آمریکا مورد استفاده قرار گرفته می شود

 

𝑻𝒊𝒋 = 𝒕𝒊𝒋  ×  
𝑭𝒊  × 𝑭𝒋

𝑭𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆
 

𝑻𝒊𝒋 :  تعداد سفرهای آینده با مبداzone i   و مقصدzone j 

𝒕𝒊𝒋  :  تعداد سفرهای کنونی با مبداzone i  ومقصدzone j 

𝑭𝒊  :  ضریب رشدzone i 

𝑭𝒋 :  ضریب رشدzone j 

 𝑭𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 : ضرایب رشد تمامی حوزه های تقسیم شده شهریمیانگین 

  

 :منظور بدست آوردن تقریب بهتر در این مطالعه سعی می شود که با روش تکرار ، متساوی زیر برقرار گردد به  -

 𝐓𝐢𝐣 = 𝐅𝐢 𝐭𝐢𝐣𝐚𝐥𝐥 𝐣all j   

 .قرار گیرند    1.05تا 0.95عمل تکرار ادامه می یابد تا مدل ضریب رشد از 



سفرهای مشاهده شده در سال پایه و سفرهای پیش بینی شده برای سال طراحی چهار منطقه از یک ناحیه و   (مثال
توزیع سفر هارا برای سال طراحی  . شده است ارائه همچنین توزیع سفر های موجود در سال پایه بین مناطق در زیر 

 .بدست آورید

                                                                                                       

 

                                                           

                                                                                             

 

                                                                                                        

  منطقه  

    

  منطقه 

    

  منطقه 

    

  منطقه 

    

در این شکل ، اعداد زیر شماره منطقه سفرهای مشاهده شده در 
سفرهای پیش بینی شده برای ها، سال پایه ، اعداد خارج مربع 

، توزیع سفرهای واصل مناطق سال طراحی و اعداد روی خطوط 
 .می دهدکنونی بین مناطق را نشان 

 :بود ماتریس توزیع سفرهای کنونی بصورت زیر خواهد : حل

  4 3 2 1 D 

600 200 300 100 - 1 

400 100 200 - 100 2 

800 300 - 200 300 3 

600 - 300 100 200 4 

       ∑ :               600               400             800              600 



 گام اول

𝐅𝐚𝐯𝐫𝐚𝐠𝐞
𝟏 =

𝟏𝟐𝟎𝟎+𝟐𝟎𝟎𝟎+𝟐𝟒𝟎𝟎+𝟔𝟎𝟎

𝟔𝟎𝟎+𝟒𝟎𝟎+𝟖𝟎𝟎+𝟔𝟎𝟎
=2.58≅ 𝟐. 𝟔 

𝐅𝟏
𝟏 =

𝟏𝟐𝟎𝟎

𝟔𝟎𝟎
= 𝟐                   𝐅𝟐

𝟏 =
𝟐𝟎𝟎𝟎

𝟒𝟎𝟎
= 𝟓            

 𝐅𝟑
𝟏 =

𝟐𝟒𝟎𝟎

𝟖𝟎𝟎
= 𝟑                 𝐅𝟒

𝟏 =
𝟔𝟎𝟎

𝟔𝟎𝟎
=1  

 :با استفاده از مدل دترویت برای تکرار اول داریم  گام دوم 

𝐓𝟏𝟐
𝟏 = 𝐭𝟏𝟐 ×

𝐅𝟏×𝐅𝟐

𝐅𝐚𝐯𝐫𝐚𝐠𝐞
=100×

𝟐×𝟓

𝟐.𝟔
=385 trips 

𝐓𝟏𝟑
𝟏 = 𝟑𝟎𝟎 ×

𝟐×𝟑

𝟐.𝟔
= 𝟔𝟗𝟐 𝐭𝐫𝐢𝐩𝐬  

𝐓𝟐𝟑
𝟏 = 𝟐𝟎𝟎 ×

𝟓×𝟑

𝟐.𝟔
= 𝟏𝟏𝟓𝟑 𝐭𝐫𝐢𝐩𝐬  

𝐓𝟑𝟒
𝟏 = 𝟏𝟎𝟎 ×

𝟑×𝟏

𝟐.𝟔
= 𝟑𝟒𝟔 𝐭𝐫𝐢𝐩𝐬  

𝐓𝟏𝟒
𝟏 = 𝟏𝟎𝟎 ×

𝟐×𝟏

𝟐.𝟔
= 𝟏𝟓𝟒 𝐭𝐫𝐢𝐩𝐬  

 𝐓𝟐𝟒
𝟏 = 𝟏𝟎𝟎 ×

𝟓×𝟏

𝟐.𝟔
= 𝟏𝟗𝟐 𝐭𝐫𝐢𝐩𝐬                       



   سوم گام

𝑻𝟏
𝟏 = 𝟑𝟖𝟓 + 𝟔𝟗𝟐 + 𝟏𝟓𝟒 += 𝟏𝟐𝟑𝟏 ≠ 𝟏𝟐𝟎𝟎  

𝑻𝟐
𝟏 = 𝟑𝟖𝟓 + 𝟏𝟏𝟓𝟑 + 𝟏𝟗𝟐 = 𝟏𝟕𝟑𝟎 ≠ 𝟐𝟎𝟎𝟎  

𝑻𝟑
𝟏 = 𝟔𝟗𝟐 + 𝟏𝟏𝟓𝟑 + 𝟑𝟒𝟔 = 𝟐𝟏𝟔𝟏 ≠ 𝟐𝟒𝟎𝟎  

𝑻𝟒
𝟏 = 𝟏𝟓𝟒 + 𝟏𝟗𝟐 + 𝟑𝟒𝟔 = 𝟔𝟗𝟐 ≠ 𝟔𝟎𝟎  

 :نتایج تکرار اول در شکل زیر نشان داده شده است

                                                                                                       

 

                                                           

                                                                                               

 

                                                                                                        

  منطقه  

     

  منطقه 

    

  منطقه 

     

  منطقه 

     



 (  تکرار دوم 

 :گام اول

𝑭𝒂𝒗𝒓𝒂𝒈𝒆
𝟐 =

𝟏𝟐𝟎𝟎+𝟐𝟎𝟎𝟎+𝟐𝟒𝟎𝟎+𝟔𝟎𝟎

𝟏𝟐𝟑𝟏+𝟏𝟕𝟑𝟎+𝟐𝟏𝟗𝟏+𝟔𝟗𝟐
= 𝟏. 𝟎𝟔  

𝑭𝟏
𝟐 =

𝟏𝟐𝟎𝟎

𝟏𝟐𝟑𝟏
= 𝟎. 𝟗𝟕  

𝑭𝟐
𝟐 =

𝟐𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟕𝟑𝟎
= 𝟏. 𝟏𝟔  

𝑭𝟑
𝟐 =

𝟐𝟒𝟎𝟎

𝟐𝟏𝟗𝟏
= 𝟏. 𝟏𝟎  

𝑭𝟒
𝟐 =

𝟔𝟎𝟎

𝟔𝟗𝟐
=0.87 

 :گام دوم 

𝑻𝟏𝟐
𝟐 =

𝟎.𝟗𝟕×𝟏.𝟏𝟔

𝟏.𝟎𝟔
× 𝟑𝟖𝟓=409 

𝑻𝟏𝟑
𝟐 =

𝟎.𝟗𝟕×𝟏.𝟏

𝟏.𝟎𝟔
× 𝟔𝟗𝟐 = 𝟔𝟗𝟕  

𝑻𝟏𝟒
𝟐 =

𝟎.𝟗𝟕×𝟎.𝟖𝟕

𝟏.𝟎𝟔
× 𝟏𝟓𝟒 = 𝟏𝟐𝟑   

𝑻𝟐𝟑
𝟐 =

𝟏.𝟏𝟔×𝟏.𝟏

𝟏.𝟎𝟔
× 𝟏𝟏𝟓𝟑 = 𝟏𝟑𝟖𝟖   

𝑻𝟐𝟒
𝟐 =

𝟏.𝟏𝟔×𝟎.𝟖𝟕

𝟏.𝟎𝟔
× 𝟏𝟗𝟐 = 𝟏𝟖𝟑  

𝑻𝟑𝟒
𝟐 =

𝟏.𝟏×𝟎.𝟖𝟕

𝟏.𝟎𝟔
×*346=312 



𝑻𝟏
𝟐 = 𝟒𝟎𝟗 + 𝟔𝟗𝟕 + 𝟏𝟐𝟑 = 𝟏𝟐𝟐𝟗  

𝑻𝟐
𝟐 = 𝟒𝟎𝟗 + 𝟏𝟖𝟑 + 𝟏𝟑𝟖𝟖 = 𝟏𝟗𝟖𝟎  

𝑻𝟑
𝟐 = 𝟏𝟑𝟖𝟖 + 𝟔𝟗𝟕 + 𝟑𝟏𝟐 = 𝟐𝟑𝟗𝟕  

𝑻𝟒
𝟐 = 𝟑𝟏𝟐 + 𝟏𝟖𝟑 + 𝟏𝟐𝟑 = 𝟔𝟏𝟖  

 :نتایج تکرار دوم 

                                                                                                       

 

                                                           

                                                                                              

 

                                                                                                          

  منطقه  

     

  منطقه 

    

  منطقه 

     

  منطقه 

     



  

 (تکرار سوم 

 :گام اول

𝑭𝟏
𝟑 =

𝟏𝟐𝟎𝟎

𝟏𝟐𝟐𝟗
= 𝟎. 𝟗𝟖  

𝑭𝟐
𝟑 =

𝟐𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟗𝟖𝟎
= 𝟏. 𝟎𝟏  

𝑭𝟑
𝟑 =

𝟐𝟒𝟎𝟎

𝟐𝟑𝟗𝟕
≅ 𝟏  

𝑭𝟒
𝟑 =

𝟔𝟎𝟎

𝟔𝟏𝟖
= 𝟎. 𝟗𝟕  

 

قرار دارد و نیازی به تکرار نیست و توزیع سفر های بدست آمده از مدل  1.05و   0.95ضرایب رشد بین تمامی 

 .دترویت دارای دقت کافی می باشد



 ضریب رشد فراتر  مدل 

گردید ومشهورترین و ارائه معرفی و ( T.J.Farater)توسط توماس فراتر  1954این روش در سال 
امروزه به ندرت از این مدل بعنوان یک مدل کلی . رایج ترین مدل در بین مدلهای ضریب رشد می باشد

    مورد استفاده قرار ( Through Trips)استفاده می گردد ولی هنوز هم برای توزیع سفرهای گذری 
        این مدل با آمار سال پایه آغاز می شود و معموال تفاوتی بین تولید و جذب سفر در نظر . می گیرد

𝑻𝒊𝒋. )گیرد و سفرهای بین نواحی هم بدون توجه به جهت آنها در نظر گرفته می شودنمی  = 𝑻𝒋𝒊) 

 :این روش شامل گام های زیر است 

رشد ترافیک آینده برای هرناحیه ترافیکی که باید تخمین زده شود که با یک ضریب رشد تعیین  -1
 .نشان داده می شود

در یک ناحیه به وسیله ضرایب رشد چند گانه و ترافیک ( یا ختم شده ) ترافیک آینده شروع شده  -2
 .موجود تخمین زده می شود

 :برای مثال. این ترافیک به دیگر نواحی توزیع می شود-3

(𝑻𝒓𝒊𝒑𝒔)𝑨𝑩= 𝑨(برآورد کل ترافیک آینده) ×
×𝑨𝑩(سفرهای فعلی) 𝑩(ضریب رشد)

رشدضریب  × کل نواحی مقصد(سفر فعلی)

 

  

  



لذا ازاین دومقدار  ،𝑻𝑩𝑨و  𝑻𝑨𝑩این توزیع دومقدار متفاوت برای هرحرکت خواهد داشت برای مثال -4  
 :میانگین گرفته می شود

𝑻𝑨𝑩
𝟏 =

𝑻𝑨𝑩 + 𝑻𝑩𝑨

𝟐
 

آن ( یا از )به مجموع این مقادیر متوسط برای یک ناحیه ی خاص احتماال متفاوت از ترافیک موجود -5
 :ناحیه باشد ، بنابراین ضرایب رشد جدید محاسبه می شود

    = 
حجم مطلوب

 حجم بدست آمده از مجموع حرکتها
  رشد ضرایب  

 .ساختن یک تقریب ثانویه قابل استفاده برای این ضرایب رشد -6

معموال پس از چهار . باشد 1.05تا   0.95این فرآیند تکرار می شود تا ضرایب رشد در محدوده بین -7
 .بار تکرار عملیات فوق الذکر ، نتیجه مطلوب بدست می آید

 



 .می توان بصورت زیر در نظر گرفت Dو C و     Bو Aگام های فوق را برای چهار ناحیه فرضی 

𝑻𝒂𝒃
 .در وضعیت اولیه موجود B و  Aسفرهای رو و بدل شده بین دو ناحیه ی حجم  : 𝟎

𝑭𝑨
 .در وضعیت اولیه ی موجودAرشد ناحیه یضریب : 𝟎

𝑻𝑨
 .همه نواحی دیگرو  Aکل سفرهای رد و بدل شده بین ناحیه حجم : 𝟎

 .پارامترها هم به ترتیب تعریف می شوندبقیه 



 :بطوریکه

𝑻𝒂→𝒃
𝟏 =𝑻𝑨

𝟎 . 𝑭𝑨
𝟎(

𝑻𝒂𝒃
𝟎 .𝑭𝑩

𝟎

𝑻𝒂𝒃
𝟎 .𝑭𝑩

𝟎+𝑻𝒂𝒄
𝟎 .𝑭𝑪

𝟎+𝑻𝒂𝒅
𝟎 .𝑭𝑫

𝟎 ) 

𝑻𝒃→𝒂
𝟏 =𝑻𝑩

𝟎 . 𝑭𝑩
𝟎 (

𝑻𝑨𝑩
𝟎 .𝑭𝑨

𝟎

𝑻𝒂𝒃
𝟎 .𝑭𝑨

𝟎+𝑻𝒃𝒄
𝟎 .𝑭𝑪

𝟎+𝑻𝒃𝒅
𝟎 .𝑭𝑫

𝟎 ) 

 𝑻𝒂→𝒃
 (تکرار اولدر )شوند ختم می Bشروع و به ناحیه ی Aسفرهایی که از ناحیه ی حجم : 𝟏

𝑻𝒂→𝒄
𝑻𝒂→𝒅و   𝟏

𝑻𝒃→𝒅و  𝟏
 .به طریق مشابه تعریف می شوند... و  𝟏

  

 :گام دوم

𝑻𝒂𝒃
𝟏 =

𝑻𝒂→𝒃
𝟏 + 𝑻𝒃→𝒂

𝟏

𝟐
 

𝑻𝒂𝒄  به طریق مشابه  
𝑻𝒂𝒅و   𝟏

𝑻𝒃𝒅و  𝟏
 .مجاسبه می شوند... و  𝟏



 :گام سوم

𝑻𝑨
𝟏 = 𝑻𝒂𝒃

𝟏 + 𝑻𝒂𝒄
𝟏 + 𝑻𝒂𝒅

𝟏  

𝑻𝑩
𝟏 = 𝑻𝒂𝒃

𝟏 + 𝑻𝒃𝒄
𝟏 + 𝑻𝒃𝒅

𝟏  

𝑻𝑪
𝟏 = 𝑻𝒂𝒄

𝟏 + 𝑻𝒃𝒄
𝟏 + 𝑻𝒄𝒅

𝟏  

𝑻𝑫
𝟏 = 𝑻𝒂𝒅

𝟏 + 𝑻𝒃𝒅
𝟏 + 𝑻𝒄𝒅

𝟏  

 :چهارم گام 

𝑭𝑨
𝟏 =

𝑻𝑨
𝟎

𝑻𝑨
𝟏 × 𝑭𝑨

𝟎    

𝑭𝑩
𝟏 =

𝑻𝑩
𝟎

𝑻𝑩
𝟏 × 𝑭𝑩

𝟎   

𝑭𝑪
𝟏 =

𝑻𝑪
𝟎

𝑻𝑪
𝟏 × 𝑭𝑪

𝟎   

𝑭𝑫
𝟏 =

𝑻𝑫
𝟎

𝑻𝑫
𝟏 × 𝑭𝑫

𝟎   

نزدیک بوده عملیات متوقف می شود ، در غیر این صورت  1مقدار ضرایب رشد محاسبه شده به عدد اگر 
 .عملیات مذکور تا حصول نتیجه مطلوب تکرار می شود



که مطابق شکل نشان داده شده است ، توزیع   Dو   Cو    Bو  Aباتوجه به اطالعات موجود در باره ی چهار ناحیه ی ( مثال
 سفرهای بین نواحی را با روش فراتر بدست آورید؟

𝑻𝑨
𝟎 = 𝑻𝒂𝒃

𝟎 + 𝑻𝒂𝒄
𝟎 + 𝑻𝒂𝒅

𝟎 =10+12+18=40 

𝑻𝑩
𝟎=10+14+14=38 

𝑻𝑪
𝟎 = 𝟑𝟐                                                                           ،𝑻𝑫

𝟎 = 𝟑𝟖 



 (گام اول 

𝑻𝒂→𝒃
𝟏 = 𝑻𝑨

𝟎 . 𝑭𝑨
𝟎(

𝑻𝒂𝒃
𝟎 .𝑭𝑩

𝟎

𝑻𝒂𝒃
𝟎 .𝑭𝑩

𝟎+𝑻𝒂𝒄
𝟎 .𝑭𝑪

𝟎+𝑻𝒂𝒅
𝟎 .𝑭𝑫

𝟎 ) →  

𝑻𝒂→𝒃
𝟏 = 40×2(

𝟏𝟎×𝟑

𝟏𝟎×𝟑+𝟏𝟐×𝟏.𝟓+𝟏𝟖×𝟏
) = 𝟑𝟔. 𝟒 

𝑻𝒃→𝒂
𝟏 = 𝑻𝑩

𝟎 . 𝑭𝑩
𝟎 𝑻𝑨𝑩

𝟎 .𝑭𝑨
𝟎

𝑻𝒂𝒃
𝟎 .𝑭𝑨

𝟎+𝑻𝑩𝒄
𝟎 .𝑭𝑪

𝟎+𝑻𝒃𝒅
𝟎 .𝑭𝑫

𝟎 →   

𝑻𝒃→𝒂
𝟏  =38×3(

𝟏𝟎×𝟐

𝟏𝟎×𝟐+𝟑𝟖×𝟏.𝟓+𝟏𝟒×𝟏
) = 𝟒𝟏. 𝟓 

   

 (گام دوم 

𝑻𝒂𝒃
𝟏 =

𝑻𝒂→𝒃
𝟏 +𝑻𝒃→𝒂

𝟏

𝟐
=

𝟑𝟔.𝟒+𝟒𝟏.𝟓

𝟐
= 𝟑𝟗 

𝑻𝒂𝒄
𝟏 = 𝟏𝟖. 𝟗     .    𝑻𝒃𝒅

𝟏 = 𝟐𝟑. 𝟔    .  𝑻𝒄𝒅
𝟏 = 𝟒     .𝑻𝒂𝒅

𝟏 = 𝟏𝟖. 𝟖                                     



 (گام سوم 

𝑻𝑨
𝟏 = 𝑻𝒂𝒃

𝟏 + 𝑻𝒂𝒄
𝟏 + 𝑻𝒂𝒅

𝟏 =39+18.9+18.8=76.6 

𝑻𝑩
𝟏 = 𝑻𝒂𝒃

𝟏 + 𝑻𝒃𝒄
𝟏 + 𝑻𝒃𝒅

𝟏 = 39+35.7+23.6=98.3 

𝑻𝑪
𝟏 = 𝑻𝒂𝒄

𝟏 + 𝑻𝒃𝒄
𝟏 + 𝑻𝒄𝒅

𝟏 =58.6 

𝑻𝑫
𝟏 = 𝑻𝒂𝒅

𝟏 + 𝑻𝒃𝒅
𝟏 + 𝑻𝒄𝒅

𝟏 =46.4 

 (گام چهارم 

  

𝑭𝑨
𝟏 =

𝑻𝑨
𝟎

𝑻𝑨
𝟏 × 𝑭𝑨

𝟎 =
𝟒𝟎

𝟕𝟔. 𝟔
× 𝟐 = 𝟏. 𝟎𝟒 

𝑭𝑩
𝟏 =

𝑻𝑩
𝟎

𝑻𝑩
𝟏 × 𝑭𝑩

𝟎 =
𝟑𝟖

𝟗𝟖. 𝟑
× 𝟑 = 𝟏. 𝟏𝟔 

𝑭𝒄
𝟏 = 𝟎. 𝟖𝟐  

      𝑭𝒅
𝟏=0.82   



نزدیک نشده است لذا عملیات  فوق الذ کر را از گام اول تکرار 1به اندازه کافی به عدد F جون مقادیر 

 .می گردد

 (گام اول 

𝑻𝒂→𝒃
𝟐 = 𝑻𝑨

𝟏 . 𝑭𝑨
𝟏(

𝑻𝒂𝒃
𝟏 .𝑭𝑩

𝟏

𝑻𝒂𝒃
𝟏 .𝑭𝑩

𝟏+𝑻𝒂𝒄
𝟏 .𝑭𝑪

𝟏+𝑻𝒂𝒅
𝟏 .𝑭𝑫

𝟏 ) →  

𝑻𝒂→𝒃
𝟐 = 𝟕𝟔. 𝟕 × 𝟏. 𝟎𝟒

𝟑𝟗×𝟏𝟔

𝟑𝟗×𝟏.𝟏𝟔+𝟏𝟖.𝟗×𝟎.𝟖𝟐+𝟏𝟖.𝟖×𝟎.𝟖𝟐
= 𝟒𝟕. 𝟖𝟑  

𝑻𝒃→𝒂
𝟐 =𝑻𝑩

𝟏 . 𝑭𝑩
𝟏 𝑻𝑨𝑩

𝟏 .𝑭𝑨
𝟏

𝑻𝒂𝒃
𝟏 .𝑭𝑨

𝟏+𝑻𝑩𝒄
𝟏 .𝑭𝑪

𝟏+𝑻𝒃𝒅
𝟏 .𝑭𝑫

𝟎𝟏 = 𝟓𝟏. 𝟖𝟔 

(گام دوم  

 

 

𝑻𝒂𝒃
𝟐 ==

𝑻𝒂→𝒃
𝟐 +𝑻𝒃→𝒂

𝟐

𝟐
=

𝟒𝟕.𝟑𝟖+𝟓𝟏.𝟖𝟔

𝟐
= 𝟒𝟗. 𝟔𝟏 



:بقیه گام ها و تکرار آنها بصورت زیر ارایه شده است  

   1تکرار  2تکرار 3تکرار  4تکرار 

54.8 54 49.61 39 𝐓𝐚𝐛 

33.8 33.6 34 35.7 𝐓𝐛𝐜 

13 14 15.5 18.9 𝐓𝐚𝐜 

13.2 13.4 14.4 18.8 𝐓𝐚𝐝 

2 2.1 2.5 4 𝐓𝐜𝐝 

23.3 23.2 22.9 23.6 𝐓𝐛𝐝 

   1تکرار  2تکرار 3تکرار  4تکرار 

81 81.2 80.5 76.7 A 

111.9 110.7 106.5 98.3 B 

48.8 49.7 52 58.6 C 

38.5 38.7 40.8 46.4 D 

4 3 2 1   

0.99 1 1 1.04 𝐅𝐀 

1.02 1 1.07 1.16 𝐅𝐁 

0.985 0.96 0.92 0.82 𝐅𝐂 

0.985 0.98 0.93 0.82 𝐅𝐃 

 .نزدیک شده اند ، پس نیازی به تکرار نیست 1به اندازه ی کافی به عدد   Fدر پایان تکرار چهارم ضرایب 



        Gravity Model مدل جاذبه یا ثقلی 

شکل اولیه ی مدل . که از اسم مدل پیداست ، این مدل براساس قانون جاذبه نیوتون بدست آمده است همانکونه 
 :جاذبه بصورت زیر است

F=G  
𝐌𝟏.𝐌𝟐

𝐝𝟐
 

الزم به اشاره است که مدل جاذبه تعداد سفرهارا برای هر عضو ماتریس سفر بدون استفاده از فرم سفرهای مشاهده شده پیش  
 .بینی می نماید

 :مدل جاذبه برای ساده ترین فرم دارای تابعی بصورت زیر است

𝑻𝒊𝒋 = 𝐊 
𝑷𝒊
𝜶.𝑷𝒋

𝜷

𝒅𝒏   

  : 𝑻𝒊𝒋 رابطه متقابل بین حوزه یi  وj  

: 𝑷𝒊   جمعیت در حوزه یi 

: 𝑷𝒋   جمعیت در حوزه یj 

d  : مسافت بین حوزه یi  وj 

n : توانd است 2که بصورت تجربی تعیین می گردد و عموما برابر با. 

𝛂, 𝛃 و𝒌 و 𝒏  ضرایب معادل 

𝛂, 𝛃  عدد یک میل می کنندبه سمت عموما. 



که حجم سفرهای رد و بدل شده بین یک  می شود در توزیع سفر به این صورت بیان کاربرد این تئوری 
و تولید کنندگی ناحیه تولید کننده مقدار ناحیه تولید کننده سفر و یک ناحیه ی جذب کننده ی سفر با 

مانند هزینه ها، زمان  ) تابع باز دارنده سفر داشته و با جذابیت ناحیه جذب کننده نسبت مستقیم همچنین با 
بنابراین انتظارمی رود که با بزرگترشدن اندازه دومنطقه و . داردنسبت معکوس ...(سفر ، مسافت سفر و 

افزایش تولیدکنندگان و جذابیت سفر ویا با کمترشدن فاصله بین آنها ، تعداد مسافرتهای بین مناطق  

 .افزایش می یابد

 :می شودشکل مدل جاذبه ممکن است بصورت زیر نوشته 

    𝑻𝒊𝒋 = 𝐂.𝑷𝒊 . 𝑨𝒋.𝑭𝒊𝒋. 𝑲𝒊𝒋  

𝑻𝒊𝒋:  سفرهای تولید شده در حوزهi  و جذب شده در حوزه یj 

𝐂: ضریب ثابت 

: 𝑷𝒊  تولید سفر در حوزه ی کلi 

: 𝑨𝒋. کل جذب سفر در حوزهj 

: 𝑭𝒊𝒋تبادل رای ضریب اصطکاک کالیبراسیون بij ( بازدارنده تابع) 

: 𝑲𝒊𝒋 برای تبادل اجتماعی  –اقتصادی ضریب تنظیم و تعدیلij 

i:             حوزه ترافیکی مبداءj:             حوزه ترافیکی مقصدn: تعداد نواحی ترافیکی 



باشد   𝑷𝒊ها برای هر مبداء باید معادل 𝑻𝒊𝒋می تواند بدست آید ، وقتی که معین شود که مجموع همه   i((𝑪𝒊 برای هر ناحیه  Cمقدار 
 :و بنابراین

𝑪𝒊. 𝑷𝒊.  (𝑨𝒋. 𝑭𝒊𝒋. 𝑲𝒊𝒋)
𝒏
𝒋=𝟏  𝑷𝒊 =  𝑻𝒊𝒋 =  (𝒏

𝒋=𝟏
𝒏
𝒋=𝟏 𝑪𝒊. 𝑷𝒊. 𝑨𝒋. 𝑭𝒊𝒋. 𝑲𝒊𝒋) = 

→ 𝑪𝒊 =
𝟏

 (𝑨𝒋. 𝑭𝒊𝒋. 𝑲𝒊𝒋)
𝒏
𝒋=𝟏

 

 𝑪𝒊باجایگزین کردن مقدار  

𝑻𝒊𝒋 =
𝑷𝒊.𝑨𝒋.𝑭𝒊𝒋.𝑲𝒊𝒋

 (𝑨𝒋.𝑭𝒊𝒋.𝑲𝒊𝒋)
𝒏
𝒋=𝟏

  

 .مدل بدست آمده شکل استاندارد مدل جاذبه است

𝑭𝒊𝒋 : فاصله فاکتور زمان سفر می باشد که معموال بصورت عکس عموما ((
𝟏

𝒅𝒊𝒋
𝒃  ویا بصورت عکس زمان سفر(   (

𝟏

𝒕𝒊𝒋
𝒃تعریف می گردد. 

:  𝐊𝐢𝐣 

این ضریب برای هر  .می باشد j  و iموجود بین نواحی اجتماعی  –اقتصادی است که برای تنظیم و در نظر گرفتن عوامل   ضریبی
دومنطقه ، دارای مقدار متفاوت نسبت به سایر مناطق می باشد و با در نظر گرفتن امکانات مسافرت از جنبه اجتماعی و اقتصادی که  

  علت استفاده از ضرایب. در مدل جاذبه نیوتن می باشد Gدر رابطه اولیه مدل جاذبه لحاظ نشده بود، در حقیقت معادل ضریب ثابت 
K    وجود اختالفات غیر معمول در توزیع سفرهای بین بعضی از شهرها می باشدکه ناشی از ساختار اجتماعی و اقتصادی مسافران

این مناطق می باشد، بعنوان مثال افرادی که دارای درآمد باالیی هستند، نسبت به افرادی که دارای درآمد کمتری دارند، تمایل  
 .  بیشتری جهت انجام سفرهای کاری طوالنی تری ، از خود نشان می دهند 



باید کالیبره گردد تا از تولید دوباره فرم سفرهای پایه توسط پارامترهای مدل هرصورت یک مدل توزیع سفر به 
نکته قابل ذکر این است که دیگر ضرورتی وجود ندارد که فاکتور یا تابع زمان مسافرت حتما  اطمینان حاصل شود   

) )شکلبه 
𝟏

𝒕𝒊𝒋
𝒃 )یا   

𝟏

𝒅𝒊𝒋
𝒃  :  باشدمانند موارد زیر دیگری  به صورتهای می تواند شود، بلکه تعریف   ( 

𝑭𝒊𝒋 = 𝒂𝒕𝒊𝒋
−𝒃  

𝑭𝒊𝒋 = 𝒂𝒕𝒊𝒋𝒆
−𝒃𝒕𝟐+𝒄𝒕𝒊𝒋+𝒅 

𝑭𝒊𝒋 =
𝟏

𝒂+𝒃𝒕𝒊𝒋
  

𝑭𝒊𝒋 = 𝒕𝒊𝒋
−𝒃. 𝒆−𝜷𝒕𝒊𝒋  

کاسته خواهد شد  Fمقدار از   t مقداراین است که با افزایش  F مورد مشترک بین همه ی روابط 
ممکن است تحت شرایط خاص یکی از روابط فوق نسبت به سایر روابط ، تخمین قابل البته ،

بعد از تعیین کوتاهترین مسیرهای بین مناطق مختلف از .نمایدارائه اطمینان تری از توزیع سفر را 
نظر زمان سفر باید مدل جاذبه را با استفاده از تولید و جذب سفرهای موجود برای هریک از مناطق ، 

منظور از کالیبره کردن مدل جاذبه ، محاسبه . به منظور پیش بینی توزیع سفرها در آینده کالیبره نمود
.  می باشد Kاقتصادی و اجتماعی تصحیح وضریب (  F)فاکتورهای زمان مسافرت و تعیین مقادیر 

از روش را  Fمقادیر و  کنندفرض می  1رابرابر K برای سادگی محاسبات معموال در ابتدا مقادیر 
 .سعی و خطا واز طریق تکرارهای متوالی بدست میآورند



جدول زیر تعداد سفرهای تولید شده و جذب شده از حوزه های مختلف یک ناحیه شهری را نشان می  ( مثال 
باکاربرد مدل جاذبه تعداد سفربین حوزه های مختلف را با توجه به زمان سفر داده شده در شکل زیر محاسبه  .دهد

 نمایید؟
                                                                                                                                                                                                 

            

                                              5min        

 

            

                                16min 

                                           

                                14min                                           20min 

 

 

                                                      10min 

 

                                                                                    8min 

1 

2 

5 

4 

3 Zone NO. production  Attractive 

1 600 0   

2 1000 0   

3 0 300   

4 0 400   

5 0 900   
        

Nomber of trips 

𝑻𝒊𝒋 =
𝑷𝒊.𝑨𝒋.𝑭𝒊𝒋

 𝑨𝒋.𝑭𝒊𝒋
𝒏
𝒋=𝟏

  

          n=2    Here assume : 𝑲𝒊𝒋 = 𝟏           ,     𝑭𝒊𝒋 =
𝟏

𝒕𝒊𝒋
𝒏  

 :حل



𝑨𝒋. 𝑭𝒊𝒋 
𝑭𝒊𝒋 =

𝟏

𝒕𝒊𝒋
𝟐

 
𝒕𝒊𝒋 𝑨𝒋 Zone 1 

(P=600) 

- - - 0 1-1 

- - - 0 1-2 

12 𝟏
𝟐𝟓  5 300 1-3 

2.04 𝟏
𝟏𝟗𝟔  14 400 1-4 

2.25 𝟏
𝟒𝟎𝟎  20 900 1-5 

 = 𝟏𝟔. 𝟐𝟗 

𝑨𝒋. 𝑭𝒊𝒋 
𝑭𝒊𝒋 =

𝟏

𝒕𝒊𝒋
𝟐

 
𝒕𝒊𝒋 𝑨𝒋 Zone 2 

(P=1000) 

- - - 0 2-1 

- - - 0 2-2 

1.17 𝟏
𝟐𝟓𝟔  16 300 2-3 

4 𝟏
𝟏𝟎𝟎  10 400 2-4 

14.06 𝟏
𝟔𝟒  8 900 2-5 

 = 𝟏𝟗. 𝟐𝟑 



 𝑻𝒊𝒋 =
𝑷𝒊.𝑨𝒋.𝑭𝒊𝒋

 (𝑨𝒋.𝑭𝒊𝒋)
𝒏
𝒋=𝟏

         
سئلهم رضف  طابقم   𝒌=𝟏

 𝑻𝒊𝒋 =
𝑷𝒊.𝑨𝒋.𝑭𝒊𝒋.𝑲𝒊𝒋

 (𝑨𝒋.𝑭𝒊𝒋.𝑲𝒊𝒋)
𝒏
𝒋=𝟏

    

𝑻𝟏𝟑 =
𝟔𝟎𝟎×𝟏𝟐

𝟏𝟔.𝟐𝟗
= 𝟒𝟒𝟏       

𝑻𝟏𝟒 =
𝟔𝟎𝟎×𝟐.𝟎𝟒

𝟏𝟔.𝟐𝟗
= 𝟕𝟔   

𝑻𝟏𝟓 =
𝟔𝟎𝟎×𝟐.𝟐𝟓

𝟏𝟔.𝟐𝟗
= 𝟖𝟑   

𝑻𝟐𝟑 =
𝟏𝟎𝟎𝟎×𝟏.𝟏𝟕

𝟏𝟗.𝟐𝟑
= 𝟔𝟏       

𝑻𝟐𝟒 =
𝟏𝟎𝟎𝟎×𝟒

𝟏𝟗.𝟐𝟑
= 𝟐         

𝑻𝟐𝟓 =
𝟏𝟎𝟎𝟎×𝟏𝟒.𝟎𝟔

𝟏𝟗.𝟐𝟑
= 𝟕𝟑𝟏   

                   : 𝟏𝟔𝟎𝟎 𝑻𝒓𝒊𝒑𝒔 



 :تبادل سفرهای بین نواحی زیر را با توجه به مدل جاذبه محاسبه نمایید بطوریکه ( مثال 

100   production at zone 1 

250  Attraction at zone  2 

100 Attraction at zone  3 

600 Attraction at zone 4 

 :فرض کنید که زمان سفرها بصورت زیر باشد

1-2 :   5 minutes 

1-3 :  10 minutes 

1-4 :  15 minutes      

𝑲𝒊𝒋و  = 𝑭𝒊𝒋بعد از کالیبره کردن   𝑭𝒊𝒋ضریب  𝟏 = 𝒕𝒊𝒋
−𝟐 ×  .در آمده است 𝟓𝟎𝟎

𝑨𝒋. 𝑭𝒊𝒋 𝑭𝒊𝒋 = 𝒕𝒊𝒋
−𝟐×500 𝑨𝒋 Zone 

0 0 0 1 

5000 20 250 2 

500 5 100 3 

1332 2.22 600 4 

 = 𝟔𝟖𝟑𝟐 



𝑇𝑖𝑗 =
𝑃𝑖.𝐴𝑗.𝐹𝑖𝑗

 (𝐴𝑗.𝐹𝑖𝑗)
𝑛
𝑗=1

  

𝑇12 =
100∗5000

6832
= 73  

𝑇13 =
100∗500

6832
= 7  

𝑇14 =
100 ∗ 1332

6832
= 20 

:حل   



سفر برآورد شده است این سفرها در حوزه  2000(  Work Trips) توزیع سفرهای کاری  Zone 1در ( مثال 
توزیع می شوند ، به توجه به اطالعات زیر توزیع سفرهای مذکور را با مدل جاذبه مشخص  4و 3و  2 و 1های 

 .نمایید

 

Zone 1  :1000  دقیقه جذب می کنند 11سفر کاری را با زمان سفر. 

Zone 2  : 700  دقیقه جذب می کنند 20سفر کاری را با زمان سفر. 

Zone 3  :6000  دقیقه جذب می کنند 23سفر کاری را با زمان سفر. 

Zone 4  :3000  دقیقه جذب می کنند 25سفرکاری را با زمان سفر. 

 .باتوجه به جدول زیر انتخاب می گردد( F)در ضمن مقدار فاکتور زمان سفر 

25 23 21 20 18 17 16 14 11 7 5 1 Travel 
Time(min) 

39 45 47 49 52 58 61 68 80 100 120 200 F     : 

𝑲𝒊𝒋: فرض شود = 𝟏 



:حل   
𝑨𝒋. 𝑭𝒊𝒋 𝑭𝒊𝒋 𝒕𝒊𝒋 𝑨𝒋 Zone  

80000 80 11 1000 1 

343000 49 20 700 2 

270000 45 23 6000 3 

117000 39 25 3000 4 

 𝑨𝒋. 𝑭𝒊𝒋 = 𝟓𝟎𝟏𝟑𝟎𝟎 

𝑻𝟏𝟏 =
𝑷𝟏.𝑨𝟏.𝑭𝟏𝟏

 (𝑨𝒋.𝑭𝒊𝒋)
𝒏
𝒋=𝟏

=
𝟐𝟎𝟎𝟎∗𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟓𝟎𝟏𝟑𝟎𝟎
=320 Trips 

 𝑻𝟏𝟐 =
𝑷𝟏.𝑨𝟐.𝑭𝟏𝟐

 (𝑨𝒋.𝑭𝒊𝒋)
𝒏
𝒋=𝟏

=
𝟐𝟎𝟎𝟎∗𝟑𝟒𝟑𝟎𝟎𝟎

𝟓𝟎𝟏𝟑𝟎𝟎
=136 Trips 

𝑻𝟏𝟑 =
𝟐𝟎𝟎𝟎∗𝟐𝟕𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟓𝟎𝟏𝟑𝟎𝟎
= 𝟏𝟎𝟕𝟖 Trips 

𝑻𝟏𝟒 =
𝟐𝟎𝟎𝟎∗𝟏𝟏𝟕𝟎𝟎𝟎

𝟓𝟎𝟏𝟑𝟎𝟎
=466 

→  = 𝟐𝟎𝟎𝟎 



     Model choice ( Model Split) :مدلهای تفکیک سفر به وسیله ی نقلیه 

 

سفرهای تولید شده دریک حوزه به طرق مختلف در حوزه های دیگر گردید همانطوریکه قبال اشاره 
به وسایل مختلف مانند پیاده روی ، ماشین سواری ، را  سفرهاو فرآیندی که این گردد  میتوزیع 

درانجام هرسفر ، . می شودنامیده  Model choice ،اتوبوس ، مترو و غیره اختصاص می دهد 
شده ارائه نوع سرویس ، شرایط اقتصادی و اجتماعی بسته به مختلف سفر مدهای بین سفرکننده از 

 .و برخی از عوامل دیگر ، یکی را انتخاب می کند

وسایل با استفاده از ( تقریبا همه سفرهای شهری ) از آنجاکه طیف گسترده ای از سفرهای شهری 
انجام می گیرد و درصد استفاده از سایر روشهای حمل و شخصی نقلیه وسایل یا  حمل ونقل عمومی

 مدنقل بسیار ناچیز است ، لذا در تجزیه و تحلیل های مربوط به تفکیک طرق سفر ، فقط همین دو 

سفر ممکن است قبل و یا بعد فرآیند توزیع سفر تفکیک .( Modal Split)گیرندرا در نظر می سفر 
گسترده و با سطح سرویس و نقل حمل اگر منطقه ای تحت مطالعه دارای سیستم غالبا . انجام گیرد 

، مناسب خواهد بود و برعکس مرحله تفکیک سفر بعد از فرآیند توزیع سفر ، قرار دادن باالیی نباشد 
سیستم حمل ونقل توسعه یافته و با سطح سرویس باال و امکان توسعه بیشتر اگر منطقه ای   دارای 

 .می تواند مفید واقع شودمرحله تفکیک سفر قبل از فرآیند توزیع سفر باشد ، قرار دادن آینده در 



 :عوامل موثر در انتخاب وسیله سفر

 :وسیله سفر براساس فرآیند پیچیده ای صورت می گیرد که به عوامل زیر بستگی دارد انتخاب 

 :  خصوصیات و نوع سفر مانند -1

برخی از شهرها ، سفرهای کاری با وسایل نقلیه عمومی آسانتر انجام می گیرددر    :هدف از سفر. 
سفرهای دیر وقت معموال با وسایل نقلیه شخصی انجام می گیرد: ساعتی از روز که سفر انجام می گیرد.  

 :سفر کننده شامل خصوصیات  -2

 دسترسی به وسیله نقلیه شخصی یا مالکیت 

 گواهینامه بودن دارا 

 (زوج جوان ، زوج دارای فرزند ، زوج بازنشسته و )ساختار خانواده... 

درآمد 

 (نیاز به اتومبیل در هنگام انجام کار)مرتبط مسایل و تصمیمات 

 :مربوط به تسهیالت حمل ونقل شامل خصوصیات -3

 زمان سفر برای هر مد سفر ، کرایه ، هزینه سوخت ، وجود پارکینگ و هزینه آن و سایر هزینه ها  : عوامل کمی : الف

 راحتی ، ایمنی ، قابلیت اعتماد ، مرتب و منظم بودن:عوامل کیفی :ب

 .یک مدل مطلوب برای انتخاب مد سفر باید در برگیرنده ی مهمترین عوامل ، از بین عوامل فوق باشد



 (TIMS)سفر ( طرق ) مدل تبادلی تفکیک مد 

 Trip Interchange Modal Split (TIMS) 

 .متداول ، یعنی بین وسایل حمل ونقل عمومی و وسایل نقلیه شخصی انجام می دهنددو مد تفکیک سفرها را بین این مدل ،   

سفر  بعد از توزیع این مدلها . سفر را در مدلسازی دخالت می دهند سفر و هزینه سرویس از قبیل زمان متغیرهای سطح  این مدلها 
 .، صفات سفرکننده به سختی دخالت داده می شودمیگردنداینکه بعد از توزیع مطرح شود و  بدلیل در نظر گرفته می 

Modal split 
𝟏) 𝑴𝒂𝒔𝒔 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒊𝒕 𝒐𝒓 𝒑𝒖𝒃𝒍𝒊𝒄 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒕          حمل و نقل عمومی

𝟐)  𝑷𝒂𝒔𝒔𝒆𝒏𝒈𝒆𝒓 𝒄𝒂𝒓                                                    اتومبیل شخصی 
 

 مدل تخمین و برآورد سریع برای سفرهای درون شهری(QRS  ) 
 Quick Response urban Travel estimation Technique 

.  را نشان می دهد Model Splitمی باشد و اجزاء اساسی در تخمین  TIMSاین مدل نمونه از مدلهای 
 :بکار می رود بصورت زیر است QRSای که در روش رابطه 

𝑴𝒔𝒕 =
𝑰𝒊𝒋𝒕
−𝒃

𝑰𝒊𝒋𝒕
−𝒃 + 𝑰𝒊𝒋𝒂

−𝒃
× 𝟏𝟎𝟎 → 𝑴𝒔𝒕 =

𝑰𝒊𝒋𝒕
𝒃

𝑰𝒊𝒋𝒕
𝒃 + 𝑰𝒊𝒋𝒂

𝒃
× 𝟏𝟎𝟎  

𝑴𝒔𝒂 =
𝑰𝒊𝒋𝒂
𝒃

𝑰𝒊𝒋𝒂
𝒃 +𝑰𝒊𝒋𝒕

𝒃 ×  𝑴𝒔𝒂= ( 1- 𝑴𝒔𝒕) × 100          یا         𝟏𝟎𝟎

 
   

 



 
 :در آنکه 

  𝑴𝒔𝒕 : نسبتی از سفرهای بین دو حوزهi  وj   که با استفاده از حمل و نقل عمومی جابجا می شوند 
 (بر حسب درصد)            

   : 𝑴𝒔𝒂 نسبتی از سفرهای بین دو حوزهi  وj که با استفاده از وسایل نقلیه شخصی جابجا می شود 
 (برحسب درصد)            

 ∶   𝑰𝒊𝒋𝒎 ارزش بازدارنده سفر بوسیله مدm  (m=t  ، وسیله نقلیه عمومیm=a وسیله نقلیه شخصی) 
       b  :ارزشی است که به هدف سفر بستگی دارد. 

 برای هر زوج مبدا و مقصد تعیین می گردد و مقیاسی است برای سنجش (  𝑰𝒊𝒋𝒎)ارزش بازدارنده 
 .هزینه کل سفر برای وسیله نقلیه شخصی و یا حمل و نقل عمومی

 

𝐈𝐢𝐣𝐦=(In Vehicle time)+(2.5×exess time)+
𝟑 𝐓𝐫𝐢𝐩 𝐜𝐨𝐬𝐭

𝐈𝒏𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧.
 

 (زمانها بر حسب دقیقه می باشد)

 مدتی از زمان سفر است که خارج وسیله نقلیه صرف می گردد،( زمان اضافی) exess timeشایان ذکر است 

بدلیل اثر . می باشد.......این زمان شامل زمان انتظار ، زمان پیاده روی ، زمان پارک نمودن وسیله نقلیه و 

 .  برابر آن در رابطه فوق بکار رفته است 2.5روانی زمان اضافی 



 :مورد نیاز برای استفاده از این مدل شامل موارد زیر می باشدآمار 

 وسیله نقلیه عمومی و سفر با وسیله نقلیه شخصی با بین نواحی برای سفر فاصله  -1

 حمل و نقل عمومی  (کرایه)هزینه  -2

 سفر با وسیله نقلیه شخصی هزینه  -3

 پارکینگهزینه  -4

 سرعت برای وسیله نقلیه شخصی و سیستم حمل و نقل عمومی  متوسط  -5

 (می باشد 2تا  1.8عمال بین این مقدار ) bمقدار  -6

 (میانه آماری در آمد)درآمد  -7

تا رسیدن وسیله نقلیه ، انتظار شامل زمان پیاده روی تا ایستگاه وسیله نقلیه عمومی ، زمان )زمان اضافی  -8
کلی زمان صرف شده در بطور ..( زمان پارک وسیله نقلیه شخصی و ، ( عمومیوسیله نقلیه تغییر ) زمان تغییر خط 

 .خارج وسیله نقلیه مورد نظر می باشد

  :    out – of – vehicle timeزمان خارج از وسیله نقلیه 



 :آمارگیری های زیرصورت گرفته است Dو  Sسفرهای بین دو ناحیه برای ( مثال

 وسیله نقلیه عمومی وسیله نقلیه شخصی نوع اطالعات موجود

 8 10 فاصله برحسب کیلومتر

 10 15 (تومان)هزینه در هر کیلومتر 

 8 5 (دقیقه)مجموع زمانهای خارج از وسیله نقلیه 

 - 150 (تومان)هزینه پارکینگ 

𝒌𝒎)متوسط سرعت سفر
𝒉𝒓 ) 30 20 

 b=2:ارزش مربوط  به هدف سفر 

 .تومان می باشد 1200000درآمد سالیانه براساس میانه آماری درآمد برابر با 

 گیرد؟مطلوبست تعیین نسبت درصد سفرهایی که با مد های مختلف انجام می 

باشد، تعداد  5000محاسبه گردیده برابر  Dو Sتعداد سفرهای روزانه که بعد از مرحله توزیع سفر بین اگر 

 سفر قابل انجام با هر مد را تعیین کنید؟



 .دقیقه فرض می شود 120000، هرسال کاری در سال روز  250براساس : حل 

 :ایمعادل دقیقه 

𝐈𝐢𝐣𝐦=(In Vehicle time)+(2.5×exess time)+
𝟑 𝐓𝐫𝐢𝐩 𝐜𝐨𝐬𝐭

𝐈𝒏𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧.
 

𝑰𝑺𝑫𝒂 =
𝟏𝟎

𝟑𝟎
× 𝟔𝟎 + 𝟐. 𝟓 × 𝟓 +

𝟑 × (𝟏𝟓 × 𝟏𝟎 +
𝟏𝟓𝟎
𝟐

)

𝟏𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟏𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎 

= 𝟏𝟎𝟎 

𝑰𝑺𝑫𝒕=(
𝟖

𝟐𝟎
× 𝟔𝟎) + (𝟐. 𝟓 × 𝟖) +

𝟑× 𝟏𝟎×𝟖
𝟏𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎 
= 𝟔𝟖  

𝑴𝒔𝒂 =
𝟔𝟖𝟐

𝟔𝟖𝟐 + 𝟏𝟎𝟎𝟐
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟑𝟏. 𝟔% 

𝑴𝒔𝒕=(1-0.316)×100=68.4% 

Trips/day 05000×0.316=268 

Trips/day   5000×0.684=3420 

تومان 2400000با افزایش میزان درآمد ، درصد سفرهای انجام گرفته با وسیله نقلیه شخصی افزایش می یابد به عنوان مثال برای سالیانه : توجه 

 :در مثال قبل داریم

𝑰𝑺𝑫𝒕 = 𝟓𝟔                  𝑰𝑺𝑫𝒂 = 𝟔𝟔𝟎𝟐𝟓                                     

𝑴𝒔𝒂 = 𝟒𝟏. 𝟕                    𝑴𝒔𝒕 = 𝟓𝟖. 𝟐%  

 



 مدلهای انتخابی  

 .بیان می گردد( utility Function)این روشها ، هر آلترناتیو بصورت یک تابع مطلوبیت در 

   Logit Model (الجیت ) مدل منطقی 

شهری ، در مطالعات بازاریابی حمل و نقل عمومی و در تخمین ریزی ترابری از مدلهای انتخاب رایج که عالوه بر استفاده در برنامه یکی 

در این مدل تابع مطلوبیت یا همان تابع استفاده برای هر مد سفر بصورت زیر . تقاضای سفر نیز کاربرد دارد ، مدل الجیت می باشد

 :تعریف می گردد

𝑈𝑥 =  𝑎𝑖𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 :که در آن 

𝑼𝒙: تابع مطلوبیت سفرx 

n: های مورد نظرمشخصه تعداد 

𝒂𝒊: ضریب مشخصهi 

𝒙𝒊 : مشخصه ارزشi 



 :است که انتخاب مد سفر تابعی از آن است این مشخصه می تواند شامل موارد زیر باشدعاملی  𝑥𝑖مشخصه 

 Travel costs         (𝑥1)های سفر هزیته (1

 Travel time(         𝑥2)سفرزمان (2

 Economic Status(     𝑥3)اقتصادی وضعیت (3

 car ownership(    𝑥4)اتومبیل مالکیت (4

 Travel service(    𝑥5)سرویس سفرسطح (5

… 

 :باشد ، تابع مطلوبیت بصورت زیر خواهد بود Tمورد برای سفر از طریق حمل ونقل عمومی پنج بدین ترتیب اگر تعداد مشخصه ها 

𝑈𝑇 = 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 + 𝑎3𝑥3 + 𝑎4𝑥4 + 𝑎5𝑥5 

که اگر دو مد حمل ونقل عمومی و  ترتیب باتوجه به مشخصه های فوق احتمال انتخاب مد سفر را می توان بصورت زیر تعیین نمود  بدین 
 :مطرح باشد داریم(A)سفراز طریق وسیله نقلیه شخصی 

 
𝑃 𝑇 =

𝑒𝑢(𝑇)

𝑒𝑢(𝑇)+𝑒𝑢(𝐴)

𝑃 𝐴 = 1 − 𝑃(𝑇)
𝑃               یا                𝐴 =

𝑒𝑢(𝐴)

𝑒𝑢(𝑇)+𝑒𝑢(𝐴)

𝑃 𝑇 = 1 − 𝑃(𝐴)
    

  e:نپر عدد (e=2.7183) 

P(a):مد انتخاب احتمال A  

P(T):مد انتخاب احتمال T 

 



 داشته بستگی آلترناتیو دو این مطلوبیت تابع به فقط و شده بیان زیر بصورت هم به نسبت آلترناتیو دو نسبی برابری ، الجیت مدل در

  عوض ودر بوده آن مشابه مدلهای و الجیت مدل های ضعف از یکی موضوع این .باشد می مستقل آلترناتیوها سایر مطلوبیت از و

 .است مدل این مزیتهای از مدل سادگی

𝑷(𝑻)

𝑷(𝑨)
=

𝒆𝒖(𝑻)

𝒆𝒖(𝑨)
               

 :بگیریم Lnاگراز طرفین این رابطه 

  Ln(
𝑃(𝑇)

𝑃(𝐴)
) = 𝑈 𝑇 − 𝑈 𝐴    

 درکالیبره کردن تابع مطلوبیت ممکن است این تابع بصورت زیر باشد و مقدار ثابت𝑎0درآن ظاهر شود. 

 

U(X)=𝑎0 + 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 +⋯+ 𝑎𝑛𝑥𝑛 

 



  utilityکنید که یک سیستم حمل ونقل شهری متشکل از دو مد سفر اتوبوس و اتومبیل شخصی باشد ، بطوریکه تابع فرض ( مثال 
 :بعد از کالیبره کردن یصورت زیر باشد

𝒖𝒌 = 𝒂𝒌 − 𝟎. 𝟎𝟐𝟓𝒙𝟏 − 𝟎. 𝟎𝟑𝟐𝒙𝟐 − 𝟎. 𝟎𝟏𝟓𝒙𝟑 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝒙𝟒  

 بطوریکه

  𝒖𝒌: مطلوبیت مد سفرk 

 𝒙𝟏 : سفر و دسترسی برحسب دقیقه      زمانaccess plus egress time(minutes) 

: 𝒙𝟐   برحسب دقیقه زمان انتظارwaiting time (minutes)                             

∶ 𝒙𝟑  (دقیقه)صرف شده در داخل وسیله نقلیه زمان 

∶ 𝒙𝟒  کلی سفر برحسب تومانهزینه 

  0.56-برابر ( B)و برای اتوبوس  0.12-برابر ( A)، مقدار ثابت برای اتومبیل شخصی   𝒖𝒌  فرض کنید بعد از کالیبره کردن 
مشخص کرده است و   Person 𝑇𝑟𝑖𝑝𝑠 𝑑𝑎𝑦 5000توزیع سفر درسال مورد نظر تعداد سقرهای روزانه شخصی را .باشد

 :سرویس را بصورت زیر تخمین زده است ( مشخصه های)متغیر های 

𝒙𝟒 𝒙𝟑 𝒙𝟐 𝒙𝟏 Attribute 

100 20 0 5 A:Automobil 

50 40 15 10 B:Bus 

 .مطلوبست تعیین تعداد سفرهایی که هر مد روزانه جابجا می کند



𝒖𝒌 = 𝒂𝒌 − 𝟎. 𝟎𝟐𝟓𝒙𝟏 − 𝟎. 𝟎𝟑𝟐𝒙𝟐 − 𝟎. 𝟎𝟏𝟓𝒙𝟑 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝒙𝟒  

U(A)=-0.12- 0.025(5) - 0.032(0) - 0.015(20) - 0.0021(100)= - 0.745 

U(B)=-0.12 - 0.25(10) - 0.032(15) - 0.015(40) - 0.002(50)= -1.99 

P(A)= 
𝒆𝒖(𝑨)

𝒆𝒖(𝑨)+𝒆𝒖(𝑩)
=

𝒆−𝟎.𝟕𝟒𝟓

𝒆−𝟎.𝟕𝟒𝟓+𝒆−𝟏.𝟗𝟗=0.78→P(A)=0.78% 

P(B)= 𝟏 − 𝑷(𝑨)=1- 0.78→P(B)=0.22% 

𝑻𝒊𝒋(A)= %78×5000=3900𝑻𝒓𝒊𝒑𝒔 
𝒅𝒂𝒚  

𝑻𝒊𝒋(B)=%22×5000=1100𝑻𝒓𝒊𝒑𝒔 
𝒅𝒂𝒚  

 

𝒙𝟒با توجه به اینکه )Local Bus(درآمد روزانه اتوبوس محلی میزان  =  :می باشد برابر خواهد بود 𝟓𝟎

 

𝑰𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒊𝒕تومان     = 𝟏𝟏𝟎𝟎×𝟓𝟎 = 𝟓𝟓𝟎𝟎𝟎 

 :حل 



 مدل الجیت چندگانه

 :تعداد مدهای سفر بیش از دو باشداگر 

P(K)=
𝒆𝒖(𝒌)

 𝒆𝒖(𝒙)𝒏
𝒙=𝟏

 

 .  این رابطه نسبت سفرهای انجام شده توسط هر مد سفر از بین چندین طریق سفر را نشان می دهد

 :رابطه ی قبل را می توان به شکل ساده تر زیر هم بیان نمود

P(K)=
𝒖(𝒌)

 𝒖(𝒙)𝒏
𝒙=𝟏

 

میالدی فردی بنام کومار، رابطه ی لوجیت چندگانه را طوری بسط داد که قادر باشد تغییرات در  1980در سال 
مقدار مطلوبیت هریک از مدهای سفررا مستقیما روی نسبت سفرهای انجام گرفته توسط مدهای مختلف اعمال  

 :این رابطه را بصورت زیر بیان می گردد. نماید

𝑷𝑲
𝟏 =

𝑷𝑲
𝟎 .𝒆(𝑽𝑲−𝑽𝒌

𝟎)

 𝑷𝑲.𝒆
(𝑽𝑲−𝑽𝑲

𝟎 )
  

 :که در آن

: 𝑃𝐾
 .انجام می گیرد Kجدیدی از سفرها که به وسیله ی مد سفر قسمت  1

: 𝑃𝐾
 .انجام می گیرد Kقسمت اولیه از سفرها که بوسیله ی مد سفر 0

:  𝑉𝐾 − 𝑉𝑘
 Kتغیرات در مطلوبیت استفاده از مد سفر 0



 و  0.4یک سیستم حمل و نقل با سه مد اتومبیل ، اتوبوس و راه آهن که سهم هریک به ترتیب برابر ( مثال 
 :تابع مطلوبیت هم بطور کلی بصورت زیر داده شده است.می باشد ، وجود دارد  0.15و 0.45

𝑽𝑲 = −𝟎. 𝟏𝒕𝑲 − 𝟎. 𝟐𝒘𝑲 

 :که در آن 

∶ 𝑽𝑲 مد سفر مطلوبیتk 

 ∶ 𝒕𝑲 مد سفر زمان سفر در وسیله نقلیه درkبرحسب دقیقه 

∶  𝒘𝑲 مد سفر زمان انتظار درk  برحسب دقیقه 

دقیقه  3دقیقه و افزایش زمان انتظار اتوبوس از  7.5دقیقه به  10اگر تغییرات در تواتر سرویس اتوبوس و راه آهن باعث کاهش زمان انتظار از 
 ؟دقیقه شود، سهم های جدید هریک ازاین مدها را بدست آورید 4به  

 :حل

𝑽𝒓برای راه آهن     − 𝑽𝒓
𝟎 = −𝟎. 𝟐 𝟕. 𝟓 − 𝟏𝟎 = 𝟎. 𝟓  

𝑽𝒃برای اتوبوس        − 𝑽𝒃
𝟎 = −𝟎. 𝟐 𝟒 − 𝟑 = −𝟎. 𝟐  

𝑽𝒂(                     بدون تغییر)برای اتومبیل  − 𝑽𝒃
𝟎 = 𝟎  

𝑷𝒓
𝟏 =

𝑷𝒓 𝒆
(𝑽𝒓−𝑽𝒓

𝟎)

 𝑷𝑲𝒆
(𝑽𝒌−𝑽𝒌

𝟎)
𝒌

=
𝟎.𝟏𝟓𝒆𝟎.𝟓

𝟎.𝟏𝟓𝒆𝟎.𝟓+𝟎.𝟒𝟓𝒆−𝟎.𝟐+𝟎.𝟒𝒆𝟎
=0.24=%24 

𝑷𝒃
𝟏 =

𝟎.𝟒𝟓𝒆−𝟎.𝟐

𝟎.𝟏𝟓𝒆−𝟎.𝟓+𝟎.𝟒𝟓𝒆−𝟎.𝟐+𝟎.𝟒𝒆𝟎
=0.36=%36 

𝑷𝒂.در مقدار سهم اتومبیل تغییری بوجود نیامده است
𝟏 = 𝑷𝒂

𝟎 = 𝟎. 𝟒𝟎 = 𝟒𝟎%          



 3000 تعداد سفرهای روزانه  ABدر مسیر : مثال  
𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏 𝑻𝒓𝒊𝒑𝒔

𝒅𝒂𝒚        می باشد که تولید کننده سفر قادر به
 :انتخاب یکی از سه مد سفر موجود می باشد، تابع مطلوبیت این سه مد بصورت برداری داده شده است 

u= 𝒖 𝒄𝒂𝒓 , 𝒖 𝒃𝒖𝒔 , 𝒖(𝒎𝒊𝒏𝒊𝒃𝒖𝒔) = [−𝟏𝟐 , −𝟏𝟎 , −𝟏𝟓] 

مطلوبیت تعداد .باشد 2.5-,15,50اگر ضریب اشتغال متوسط اتومبیل ، اتوبوس ، مینی بوس بترتیب برابر 
 سفروسایل نقلیه در هر روز ودر این مسیر؟

P(car)=
𝒆−𝟏𝟐

𝒆−𝟏𝟎+𝒆−𝟏𝟐+𝒆−𝟏𝟓
=0.12 

P(bus)=
𝒆−𝟏𝟎

𝒆−𝟏𝟎+𝒆−𝟏𝟐+𝒆−𝟏𝟓=0.875 

P(minibus)= 
𝒆−𝟏𝟓

𝒆−𝟏𝟎+𝒆−𝟏𝟐+𝒆−𝟏𝟓
=0.005 

𝑻𝑨𝑩 𝒄𝒂𝒓 = 𝟑𝟎𝟎𝟎 × 𝟎. 𝟏𝟐 = 𝟑𝟔𝟎 
𝑻𝒓𝒊𝒑𝒔 

𝒅𝒂𝒚 →
𝟑𝟔𝟎

𝟐.𝟓
= 𝟏𝟒𝟒𝒄𝒂𝒓 𝒅𝒂𝒚  

𝑻𝑨𝑩 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒃𝒖𝒔 = 𝟑𝟎𝟎𝟎 × 𝟎. 𝟎𝟎𝟓 = 𝟏𝟓 
𝑻𝒓𝒊𝒑𝒔 

𝒅𝒂𝒚 →
𝟏𝟓

𝟏𝟓
= 𝟏𝒎𝒊𝒏𝒊𝒃𝒖𝒔 𝒅𝒂𝒚  

𝑻𝑨𝑩 𝒃𝒖𝒔 =3000×0.875=2625
𝑻𝒓𝒊𝒑𝒔 

𝒅𝒂𝒚 →
𝟐𝟔𝟐𝟓

𝟓𝟎𝟎
= 𝟓𝟐. 𝟓 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒃𝒖𝒔 𝒅𝒂𝒚  

 :𝟏𝟗𝟕. 𝟓 𝒗𝒆𝒉 𝒅𝒂𝒚  



 :      Route Assign Analysisتخصیص سفر به مسیر   

به بیان دیگر ، می خواهیم بررسی کنیم که چرا . ، تخصیص سفر به مسیرهای مختلف می باشدتصمصم سفرآخرین مرحله درفرآیند 

الزم به توضیح است در اینجا تاکید بیشتر در مورد اتومبیل ،شخصی . سفرکننده ، مسیری را در مقابل مسیر دیگر انتخاب می کنند

 .دارندمشخصی می باشد، زیرا سایر مدهای سفر معموال مسیر 

   Factor offecting Route choiceفاکتور های موثر در انتخاب مسیر  

 Travel timeزمان سفر(1

 Travel costsهزینه هایی سفر (2

    comfort and conveniencyآسایش و راحتی (3

Level of service(𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒سطح سرویس (4 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦)  

تمام فاکتور های ذکر شده در انتخاب مسیر سفر موثرند اما فاکتور زمان سفر بیشترین تاثیر را در انتخاب مسیر دارد 

و از طرف دیگر بقیه فاکتورها به نوعی با زمان سفر در ارتباط هستند و همچنین زمان سفر براحتی قابل اندازگیری 

زمان سفر ( در مقایسه با ظرفیت)اگر زمان سفر بعنوان فاکتوراصلی در تخصیص سفر بکاربرده شود . می باشد

 .  هرکدام از وسایل نقلیه ای که از آن مسیر استفاده می کنند، بیشتر خواهد بود

 .به عبارت دیگر زمان سفر بزرگتر باعث خواهد شد که تعداد کمتری از افراد از آن مسیر استفاده کنند



    TRCمدل تخصیص سفر 

مدل وابستگی زمان سفر را در مقابل حجم سفر را در نظر گرفته و با استفاده از فرآیند تکرار به پیش بینی این 

 .حجم سفرها می پردازد و این کار را تا چهار مسیر مجزا بین دو منطقه عملی می سازد

𝒕𝒓 = 𝒕𝒓𝒄 +
𝒅 𝑽𝒓−𝑽𝒓𝒄

𝑽𝒓𝒄
. 𝑳𝒓  

 :که در آن

 :  𝑡𝑟  سفر در مسیر زمانr(دقیقه) 

:  𝑉𝑟حجم ترافیک در مسیرr( ،وسیله نقلیه در هر ساعت در هر باندVehicle per Hour per land) 

:  𝑉𝑟𝑐 حجم بحران ترافیک در مسیرr(𝑉𝑃𝐻 𝐿𝑎𝑛𝑒 ) 

:  𝑡𝑟𝑐 زمان سفر واحد در حجم بحران ترافیک(𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒 𝑀𝑖𝑙𝑒 ) 

𝐿𝑟:  مسیر طولr(مایل) 

  : d (دقیقه بر مایل)تاخیر پارامتر 



 
𝑽𝒓    اگر < 𝑽𝒓𝒄

𝑽𝒓    اگر ≥ 𝑽𝒓𝒄

                     →  
𝒅 = 𝟎. 𝟓
𝒅 = 𝟏𝟎

  

 :با رابطه زیر انجام می گیرد rپیش بینی حجم سفر در مسیر 

𝑽𝒓 =

𝟏

𝒕𝒓

 
𝟏

𝒕𝒓

𝒎
𝒓=𝟏

× 𝑽  

: V  حجم سفر از منطقه ی کلi  به منطقه یj  از طریق تمامm  مسیر 

 ∶  𝑉𝑟  ترافیک در مسیر حجمr 

𝑡𝑟 :  سفر در مسیر زمانr)دقیقه( 

کاهش یابد   𝑡𝑟بطوریکه اگر تقسیم می کند، سیر رابطه ی فوق حجم سفرهای مسیر را بر اساس زمان سفر در هر م

، مقدار 
1

𝑡𝑟
 .حرکت کند، افزایش می یابد rکه باید در مسیر  Vافزایش می یابد و قسمتی از حجم  



 .بین دو منطفه از یک شهر ، دو مسیر مجزا بصورت شکل زیر وجود دارد ( مثال 

 .اطالعات زیر در مورد این دو مسیر در دست می باشد

حجم سفر 

 بحرانی

((

𝑻𝒓𝒊𝒑𝒔 
𝒅𝒂𝒚  

زمان سفر 

بحرانی 

𝒕𝒓𝒄 

𝒎𝒊𝒏 
𝒎𝒊𝒍𝒆 

زمان 

 واحدسفر

𝒎𝒊𝒏 
𝒎𝒊𝒍𝒆 

طول 

 مسیر

 مایل

تعداد 

تقاطع در 

 هرمایل

 حدود

 سرعت

MPH 

 تعداد

 خط

شماره 

 مسیر

600 3 2.5 3 1 30 1 1 

1100 2 1.5 4 1 50 1 2 

 سفر انجام شود، تخصیص سفرها را برای هردو مسیر موجود انجام دهید؟ 1200در هر روز B و Aدر صورتیکه بین دو منطقه 



 .سرعت در مسیر یک نسبت به مسیر دو کمتر بوده و در عوض ظول مسیر یک کمتر از مسیر دو است: حل

𝒕𝟏=طول مسیر × زمان واحد سفر   
𝟎 

𝒕𝟏
𝟎=2.5𝒎𝒊𝒏 

𝒎𝒊𝒍𝒆 *3 mile=7.5 min 

𝒕𝟐
𝟎 =1.5𝒎𝒊𝒏 

𝒎𝒊𝒍𝒆 *4 mile=6 min 

𝑉1
1=

1

7.5
1

7.5
+

1

6

∗ 1200 = 532     VPH<600                                  d=0.5    

𝑉2حجم بحرانی برای سفر
1=

1

6
1

7.5
+

1

6

∗ 1200 = 668    VPH<1100=𝑉𝑟𝑐               

𝑡1
1=[3+

0.5(532−600)

600
] ∗ 3 = 8.82 min 

𝑡2
1 = [2 +

0.5(668−1100)

1100
]*4=7.2 min 

𝑉1
2=

1

8.82
1

8.82
+

1

7.2

∗ 1200 = 536𝑣𝑝ℎ < 600                     d=.05 

𝑉2
2=

1

7.2
1

7.2
+

1

8.82

∗ 1200 = 664𝑣𝑝ℎ < 1100 

𝑡1
2=[3+

0.5(536−600)

600
∗ 3 = 8.85 𝑚𝑖𝑛 ≅ 8.82 𝑚𝑖𝑛 

𝑡2
2=[2 +

0.5(664−1100 )

1100
] ∗ 4 = 7.18 min ≅ 7.2 𝑚𝑖𝑛 



 :پس 

𝑽𝟏 = 𝟓𝟑𝟔 𝑽𝑷𝑯𝑳    ,      𝒕𝟏=𝟖.𝟖𝟓 𝒎𝒊𝒏  

𝑽𝟐 = 𝒕𝟐      ؛     𝟔𝟔𝟒 = 𝟕. 𝟏𝟖 𝒎𝒊𝒏 

 اگر مقادیر𝒕𝒓در مراحل تکرار باهم برابر نگردند می توان گفت: 

 .ها اطالع دقیقی از زمانی که طول می کشد ندارندراننده  -1

 .عامل زمان در این تعادل مطرح نیستفقط  -2


