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0D  

ويرايش
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0A  
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0B  

 ويرايش
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1  X         31 X        
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3  X         33 X        
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17  X        47           
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  هاي تقاضاي سفرساخت، پرداخت و اعتبارسنجي مدل -3-6-3
  تفكيك سفر (انتخاب وسيله نقليه) - 3-1- 3-6

ونقل يك شهر، ميزان تقاضاي سفر است. اين تقاضا انعكاسي از نيازهاي يكي از نيازهاي طراحي سيستم حمل
ونقل در شهر است، كه بسته به شرايط ايجاد شده متفاوت خواهد بود. براي كنندگان سيستم حملاستفاده

ساخت تا بتوان برآوردي از تقاضاي  هاي مختلفي (مدل توليد و جذب ، توزيع سفر و ...)برآورد تقاضا بايد مدل
هاي انتخاب وسيله نقليه است كه در هاي مورد نظر، مدلسفر در شرايط مختلف بدست آورد. يكي از اين مدل

  اين گزارش به آن پرداخته شده است.

  هاي انتخاب گسستهمدل  - 3-2- 3-6
  عبارتست از: ير كلاست كه به طو ياحتمال يهاتيمطلوب يانتخاب گسسته، تئور يهاه و اساس مدليپا

نـد و اطالعـات   ررفتـار منطقـي دا   كننـد يمـ  يزنـدگ  Qو همگـون   يـك جامعـه يكسـان   كه در  يافراد .1
را انتخــاب  ييهـا اسـت. يعنـي ايـن افــراد هميشـه گزينـه     ط اطرافشــان كامـل  يآنـان در رابطـه بـا محـ    

 يهــاتين انتخــاب بــا توجــه بــه محــدوديــكنــد. اآنــان را حــداكثر  يت فــرديــكــه مطلوب كننــديمــ
 .]7[ رديگي) صورت ميو هم زمان ي(هم اقتصاد ياو بودجه يكيزيف ،ياع، اجتميقانون

ــ  .2 ــداد مشخص ــرا يگز يتع ــه ب ــود دارد  ين ــاب وج , انتخ … , , … ــردار , ــه  يو ب ك
ــه خصوصــ ــوط ب ــرد وگزيمرب ــهيات ف ــا باشــد، ن ــ، نXه ــرد  ي ــداد يدارا qز موجــود اســت. هــر ف  يتع

ــ ــه ∋ات،يخصوص ــت ك ــبا ، اس ــي ــهيد از ب ــهن مجموع ــااي از گزين ــهيگز ،∋،ه را  يان
رو شي) كـه فـرد پـ   ييهـا (گزينـه  ييهـا كـه مجموعـه انتخـاب    شـود يد. در ادامه فـرض مـ  يانتخاب نما

قـرار گرفتـه و    يهـا قـبالً مـورد بررسـ    تيمحـدود  نيـ اسـت كـه ا   ين بدان معنـ يدارد، مشخص باشد. ا
هـا  از مجموعـه گزينـه   يسـت پـذير ن امكـان  آنهـا  هـا انتخـاب  تين محـدود يـ كـه بـه علـت ا    ييهانهيگز

 .دينما نتخابرا ا يانهيهر گز توانديم يحذف شده و هر شخص
يـك  ع سـاز كـه در واقـ   اسـت. مـدل    به شكل يتيمطلوب يدارا qشخص  يبرا ∋نه يهر گز

ها ندارد، در ت آنيافراد و مطلوب يريگمينسبت به عوامل موثر در تصم يگر است، اطالعات كاملمشاهده
قسمت مشـخص و قابـل    يكدو بخش خواهد بود.  يدارا يت است از نظر ويكه تابع مطلوب جه ينت

قسـمت   و يـك  شـود ين مـ يـي ) تعxها (نهيافراد و گز يكه بر اساس مشخصات كم محاسبه به نام 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافيك بوشهر 

  (مدل تفكيك سفر)هاي تقاضاي سفرساخت، پرداخت و اعتبارسنجي مدل
 

 864  :قراردادشماره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT بوشهرشهرداري  كارفرما:

  مشاور: 
 مهندسين مشاور مترا

 29/02/1400 :بازنگري آخرين تاريخ نوع پروژه-كد پروژه فاز واحد تخصصي نوع مدرك شماره مدرك ويرايش

0A 3014 REP TR P1 T-BOHR : 7 صفحه of 42 

 

  -EN- F 06كد مدرك: ۰۰ ويرايش

 

الزم اسـت   جـه يص افراد مـورد مطالعـه اسـت. در نت   ق خايها و سالدهنده خطاكه نشان  ياحتماالت
  :رديمدنظر قرار گ )1(رابطه 

)1(  jq jq jqU V     
؛ حالـت اول مربـوط بـه    نمـود  يسـاز را مـدل  ييدو حالـت اسـتثنا   تـوان ين رابطـه مـ  يـ با اسـتفاده از ا 

هــاي گزينــه انتخــاب از مجموعــه تواننــدياســت كــه دو نفــر بــا خصوصــيات يكســان كــه مــ يهنگــام
 يحالــت دوم، هنگــام هــاي متفــاوتي انجــام دهنــد.انتخــابيكســاني انتخــاب نماينــد، ممكــن اســت  

 نيبهتــر ،صيو خطــا در تشــخ ســتميس تياز وضــع ينداشــتن اطالعــات كــاف ياســت كــه فــرد از رو
عوامـل در انتخـاب او عـالوه بـر      يبرخـ  ايـ كنـد و  يبه دست آمـده توسـط مـدل را انتخـاب نمـ      نهيگز

  ست.موارد فوق وجود دارد كه در مدل در نظر گرفته نشده ا
 يسـان يك يهـا تيد مجموعه انتخـاب و محـدود  يد توجه داشت كه افراد بايها بان مدلياستفاده از ا يبرا

بـوده و تـابع    يع احتمالين صفر و توزيانگيم ياست كه دارا ير تصادفيمتغ εن رابطه يداشته باشند. در ا
V شوديف ميتعر )2(رابطه ز مطابق ين:  

)2(  jq kj jkq
k

V x    

توانـد بـراي هـر انتخـاب مقـدار      متغير ثابتي اسـت كـه مـي    نشان دهنده خصوصيات و  xدر اين تابع 
  متفاوتي داشته باشد.

نمايد كه داراي بيشترين مطلوبيت براي او خواهد بود، براين اساس يك اي را انتخاب ميگزينه qشخص  .3
  :برقرار باشد )4(و  )3(شود كه رابطه گزينه در صورتي انتخاب مي

)3(    , jq iq iU U A A q     
)4(  jq iq jq iqV V       

  را نوشت: )5(توان رابطه ل ميدر نتيجه با صرف نظر كردن از مقدار تصادفي موجود در مد -١

)5(       ,   jq iq jq jq iq iP Pr V V A A q         
از آنجا كه توزيع احتمالي اين متغير تصادفي مشخص نيست در اين مرحله امكان ايجاد مدل و تحليل  -٢

توان بيان نمود آن است كه اين خطاها داراي يك توزيع آن وجود ندارد. تنها چيزي را كه در اينجا مي
وبيت نيز داراي همان توزيع احتمالي خطاهاست، احتمالي است. همچنين الزم به ذكر است كه تابع مطل
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را به صورت رابطه  )5(توان رابطه خواهد بود. در نتيجه مي Vولي مقدار متوسط آن به جاي صفر برابر 
  بازنويسي كرد: )6(

)6(   
N

jq

R

P f d     

  برابر است با : كه در اين رابطه  -٣

)7(      ,   

0

iq jq jq iq i

N

jq jq

V V A A q
R

V

 



      
 

   

باشـد، سـاخت.   تـوان براسـاس اينكـه خطاهـا داراي چـه تـابع تـوزيعي مـي        هـاي مختلفـي را مـي   مدل -۴
باشـند كـه بـا اسـتفاده از اصـل اسـتقالل و يكسـان بـودن         هـايي مـي  ها آنيكي از مهمترين انواع مدل
را بـراي تجزيـه تـابع احتمـالي      )8(تـوان رابطـه   شـوند. در ايـن صـورت مـي    توزيع خطاها سـاخته مـي  

  خطا بازنويسي كرد:

)8(     1, , N n
n

f g      
اســت و در نتيجــه بــه صــورت  توزيــع مطلوبيــت مربــوط بــه گزينــه  كــه در ايــن رابطــه  -۵

  شود:تعريف مي )9(رابطه 

)9(         
j i jV V

l j j i i
i j

P g d g d


   
 

 

     

و حل مساله فوق توسط محققان  gهاي بسياري به منظور يافتن شكل مناسبي براي تابع الزم به ذكر است تالش
دهد كه انجام گرفته است. از طرفي بايد توجه شود كه شرط استقالل و يكسان بودن توزيع خطاها، نشان مي

  ].7ها بايد مستقل باشند [گزينه
  هاي لوجيت چندگانهمدل - 3-6-3-2-1

توان اين روابط ميباشند. براي استخراج هاي انتخاب گسسته ميترين مدلترين و كاربرديها سادهاين مدل
  :كنداين حالت را بيان مي )10(توزيع خطاها را از نوع گامبل مستقل و يكسان فرض نمود كه رابطه 

)10(   
   

exp

exp
j

iq

ij

jqA A q

V
P

V
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كه در عمل بيشتر مقدار يك به آن داده  βكه در آن تابع مطلوبيت، عموماً حالتي خطي خواهد داشت و متغير 
  ارتباط دارد: )11(شود با ميزان انحراف معيار توزيع گامبل مطابق رابطه مي

)11(  
2

2
26




   
  هاي لوجيتانواع ساختار مدل - 3-6-3-2-2

رود. در اي (سلسله مراتبي) به كار مياي و آشيانههاي لوجيت به دو صورت چند جملهبه طور كلي مدل
ها به يك نسبت شوند و تمامي آنونقلي در كنار يكديگر در نظر گرفته مياي، وسايل حملهاي چند جملهمدل

اي، وسايل موجود يك آشيانه بيشترين تاًثير را ود. ولي در ساختار آشيانهثابت بر روي يكديگر تاًثيرگذار خواهند ب
و  1-3شكل نمايند. ها اعمال ميگذارند و سپس تاًثير خود را از طريق آشيانه باالتر بر ساير آشيانهبر يكديگر مي

دهد. در اين اي را نشان مياي و آشيانههاي لوجيت چند جملهبه ترتيب هر يك ساختار مدل 2-3شكل 
اي براي ساخت مدل انتخاب وسيله سفر استفاده شده است كه در ادامه مطالعات نيز از مدل لوجيت چند جمله

 ].6اين گزارش برخي خصوصيات اين مدل ارائه شده است [

 
 اي: ساختار مدل لوجيت چند جمله1-3شكل 

 
 اي: ساختار مدل لوجيت آشيانه2-3شكل 

  ايهاي لوجيت چند جملهبرخي خصوصيات مدل - 3-6-3-2-3
  نمايد:ردد، ارضاء ميگهاي غيرمرتبط را كه به صورت زير عنوان ميها اصل استقالل از گزينهاين مدل

انتخاب وسيله سفر

اتوبوس

تاكسي

سواري

انتخاب وسيله سفر
حمل و نقل همگاني

اتوبوس

تاكسي
سواري
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هاي غير صفر باشند نسبت احتمال انتخاب يكي نسبت به ديگري به وجود در هرجا كه دو گزينه داراي احتمال"
  "هاي ديگري بستگي نخواهد داشتيا عدم وجود گزينه

 را مشاهده نمود: )12(هاي لوجيت چند متغيره رابطه توان در حالت مدلمي

)12(    j
j i

i

P
exp V V

P
    

 گريد يهانهيا عدم وجود گزيبه وجود  ياست كه بستگ يمقدار ثابت يرابطه همانگونه كه عنوان شد دارا نيا
با استفاده  رايز شديها شناخته ماز نقاط قوت آن يكيبه عنوان  تيلوج يهات مدلين خصوصيندارد. در ابتدا ا

سفر جديد كه  لهيوس يك(چنانچه مشخصات  اشتد، وجود ديجد يهانهيگز يسازامكان مدل تين خصوصياز ا
 يسهم آن را به دست آورد). ول ،ن اصليبا ا توانيها وجود نداشته مشخص شود، ممدلدر هنگام پرداخت 

 ليمواقع وسا ين علت كه برخيبه ا شوديها شناخته من مدلياز نقاط ضعف ا يكين اصل به عنوان يامروزه ا
 يبه مثال معروف اتوبوس آب تواني(به طور نمونه م كنندنمي يروين اصل پيا و از ددارن يمختلف با هم همبستگ

  .]6[ و قرمز اشاره كرد)
ا انتخاب مقصد يع سفر يتوز يهاانتخاب وجود داشته باشد، همانند آنچه در مدل يبرا ياديز يهانهيچنانچه گز
در  يهانهيدهنده گزكه نشان ينمونه تصادف يكبا استفاده از  توانيكه م شوديثابت م گردد،يمشاهده م

هر فرد، هفت مقصد را  ي(به طور مثال برا دجاد نمويممكن ا يبا حداقل خطا ييهاريدسترس هر فرد است، متغ
مشكل نباشند  يلياگر از لحاظ پرداخت خ يستند حتيت نين خاصيا يكه دارا ييهادر نظر گرفت). مدل توانيم
ها در نهيكه تعداد گز يطين موضوع در شرايا .خواهند بود براي اين كار ياديا و زمان زهازمند تعداد نمونهين

  .]6[ كامالً مشهود خواهد بود نه باشديگز 50حدود 
خطا استفاده شود،  ياطالعات مربوط به يك نمونه دارا ا ازيه ير ناحيز كيساختن مدل از اطالعات  يچنانچه برا

از  يمجموعه كامل يز دارايها در دسترس همه افراد باشند و مدل ننهينشان داد كه اگر همه گز توانيم
 كي )13(ثابت اين مدل، مطابق رابطه ر مقدار عدد ييفقط با تغ توانيسفر باشد، م ليمخصوص وسا يهاثابت

  مدل درست و بدون خطا به دست آورد:

)13(  '
log i

i i
i

q

QK K
 

   
 

   

ها حتي ثابت مبدا كه سهم گزينه در جامعه است. تمام ثابت در نمونه و  سهم گزينه   )13(كه در رابطه 
  ].6اصالح گردد [ شود بايد با استفاده از اين روشعموماً برابر صفر در نظر گرفته مي

  متغيرهاي موثر در انتخاب وسيله نقليه - 3-3- 3-6
بندي مختلف به شرح ذيل متغيرهاي موثر در انتخاب وسيله نقليه بسيارند كه برخي از اين متغيرها در دسته
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  باشد:مي
 هاي سفرويژگي .1

 حجم سفر به تفكيك نوع وسيله نقليه مورد استفاده 

 زمان شروع سفر 

 مبداً سفر 

 مقصد سفر 

  سفرهدف 

 اقتصادي خانوار و مسافر -هاي اجتماعيويژگي .2

 بعد خانوار 

 جنس 

 سن 

 شغل 

 (سواري و موتور) مالكيت وسيله نقليه به تفكيك نوع وسيله 

 ناحيه محل سكونت 

 اقتصادي در سطح ناحيه -هاي اجتماعيويژگي .3

 جمعيت ناحيه 

 اشتغال ناحيه به تفكيك نوع شغل 

 اشتغال ناحيه به تفكيك جنس 

  خانوارمتوسط بعد 

 شبكه و سرزمين .4

 هافاصله هوايي بين مراكز ناحيه 

 هافاصله زميني بين مراكز ناحيه 

 هاها براساس مسافت كوتاهترين مسير بين آنفاصله بين مراكز ناحيه 

 هامساحت ناحيه 

 هاي وسايل نقليهويژگي .5

 ها براي سواري شخصيزمان سفر بين مراكز ناحيه 

 ها به تفكيك:كز ناحيهزمان سفر وسيله همگاني بين مرا 

 رويزمان پياده 
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 زمان انتظار براي وسيله نقليه همگاني 

 زمان انتظار اولين سوار شدن 

 كل زمان انتظار 

 زمان بيرون وسيله نقليه 

 زمان درون وسيله نقليه 

 كل زمان سفر 

 تعداد دفعات سوار شدن در يك سفر 

  بندي اطالعات براي شهر بوشهرآوري و دستهجمع - 3-4- 3-6
 مبنا و خانه يبه دو گروه كل ي مشاهده شدههاابتدا اطالعات سفر بوشهرمقصد ساكنان شهر  -مبدا يريدر آمارگ

و مابقي سفرها، صورت گرفته  يهاسفر حجمدرصد  77/10هاي هيچ سرخانه سفر. شونديم ميچ سرخانه تقسيه
 يمو ن وندنديپيخانه مبنا با شروع از خانه به وقوع م يهااز سفر يمي. حدود نشامل سفرهاي يك سر خانه است

بازگشت به خانه معموالً  يها. سفررنديگيتر و با هدف بازگشت به خانه صورت ميطوالن يگر در مدت زمانيد
خانه كه حضور  يهايژگيل ويبه دل صرفاًك روز بوده و يصورت گرفته توسط فرد در طول  يهان سفريجزء آخر

ار وابسته به ين سفر بسيا يهايژگين وي. بنابرارديگيصورت م كند،يم يروز ضرور ياده را در انتهاخانو ياعضا
ز خانه مبنا در يها را نن سفرين اساس، ايو بر ا شوديد كننده آن محسوب ميات خانه بوده و خانه توليخصوص
سفرها  نيخانه مبنا از نوع بازگشت به خانه و از نوع شروع از خانه در زمان وقوع ا يسفرها اوت. تفرنديگينظر م

در نظر گرفته  راوجيوقوع سفر، اوج صبح، اوج ظهر، اوج عصر و غ يبرا يبوده كه با در نظر گرفتن چهار دوره زمان
  .شوديم

از نوع خانه مبنا هستند كه  هربوششهر  مقصد خانوار -مبدا يريمشاهده شده در آمارگ هايسفردرصد  33/89
هاي خانه مبنا ها به سفربندي كلي سفر. به اين دليل، بعد از دستهشوديها را شامل محجم قابل توجهي از سفر

هاي كوچكتري به دسته رفتههاي صورت گهاي خانه مبنا بر اساس اهداف سفراست سفر الزمو هيچ سرخانه، 
گفت افراد با توجه به نوع  توانياست، زيرا م يبندي بر اساس اهداف، كامالً منطقبندي شوند. اين تقسيمتقسيم

. براي به دست كننديمتفاوتي وسيله سفر خود را انتخاب م يهاانجام دهند، به روش خواهنديسفري كه م
ناي با شروع از هاي خانه مبهدف سفر و از نوع خانه مبنا بايد ماتريس كيكهايي به تفآوردن جداول و ماتريس

نه مبنا به نقاط توليد هاي خاهاي بازگشت به خانه جمع كرد، تا از اين طريق سفرخانه را با ترانهاده ماتريس سفر
درستي نقاط توليد و  هگفت كه پس از اين مرحله نقاط ابتدا و انتهاي سفر ب توانيمربوط شوند و م و جذب خود

  جذب يك سفر هستند.
ها مدل يدسترس است ولدر  براي ساخت مدل، در سطح ناهمفزون ازيچه اطالعات مورد نان ذكر است اگريشا
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در دسترس استفاده  يهانهيرا اوالً مجموعه گزياند زو در سطح مبدأ و مقصد ساخته شدهبصورت همفزون 
موجود در  يهالگر مديبا د يشتريب يهمفزون سازگار يهااً مدليوجود ندارد و ثان يگاه اطالعاتيكنندگان در پا

  .ن مطالعه دارنديا
اطالع كاملي براي  "ناكافي"ها بايد اين نكته را مدنظر قرار داد كه تعداد مشاهدات همچنين در پرداخت مدل

استفاده از مشاهدات با پتانسيل ناكافي براي توضيح يك پديده در  دهد.ساخت مدل كلي در اختيار قرار نمي
تواند حتي در پرداخت مدل موجب ايجاد تمايل آماري به سويي شود كه حقيقت نداشته و صرفاً حالت كلي مي

هاي انتخاب وسيله تنها رو براي پرداخت مدلاز اينبخاطر وجود نمونه ناكافي در مشاهدات ظاهر شده باشد. 
  اي مدل ساخته شد كه به تعداد كافي نمونه مشاهداتي براي پرداخت مدل وجود داشته است.اي وسايل نقليهبر

  انتخاب وسايل نقليه غالب به تفكيك هدف سفر  - 3-5- 3-6

آن دسته از وسيله نقليه، ك هدف سفر و يها به تفكس سفرين مرحله و پس از به دست آوردن ماتريدر ا
. شونديسفر غالب انتخاب م ليا در انجام سفرها داشته باشند، با عنوان وسان سهم ريشتريكه ب نقليه ليوسا

در  بيهدف سفر به ترت كيبه تفكهاي خانوار (حجم نمونه) در پرسشنامهسفر و تعداد سفرها  ليسهم وسا
شتر از يسفر غالب آن بوده است كه در ب لهينشان داده شده است. مالك انتخاب وس 2-3جدول و  1-3جدول 

 يسفر، ساخت مدل برا كيتفك يهادر مرحله ساخت مدل ، چراكهاز آن استفاده شده باشد هادرصد سفر 10
را تحت  يسازتعداد كم مشاهدات، مدل ليدرصد است، به دل 10ها در انجام سفرها كمتر از كه سهم آن يليوسا
مد پياده، سواري شخصي، تاكسي، اتوبوس و موتور در هر  5البته براي  .اهدكيآن م اعتبارو از  ار دادهقر ريتاث

   اساس نيبر ا حال مدل ساخته شده است.
طور اند. همانبه كار رفته كيساخت مدل تفك يبرا يسفر ليكه در هر هدف چه وسا دهدينشان م 3-3جدول 

مورد استفاده قرار گرفته تحصيلي  يسفرهادر  اتنه و سرويس بوسينيمون،  وسيله نقليه شوديكه مشاهده م
  .است
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 به تفكيك وسيله نقليه و هدف سفر بوشهر: درصد سهم سفرهاي شهر 1- 3جدول 

 /هدف سفر 
 وسيله نقليه

خودروي 
 شخصي

تاكسي يا 
 مسافركش

بوس ون، ميني
 و سرويس

اتوبوس 
 واحد

 موتور دوچرخه
وانت / 
 سنگين

  مجموع پياده

  100 3 5 14 0 1 1 5 71 شغلي
  100 34 0 4 0 2 0 11 49 خريد

  100 33 0 2 5 5 24 23 9 تحصيلي
  100 16 1 8 6 0 0 2 68 تفريح و ورزش

  100 52 0 12 1 0 0 1 35 مذهبي
ديدار دوستان و 

 نزديكان
76 3 0 1 0 5 0 13 100  

همراهي ديگران و 
 رساندن

48 2 0 0 0 2 0 48 100  

  100 15 1 7 1 5 0 9 64 مراجعه به ادارات
  100 17 1 2 0 10 0 26 45 پزشكي

  100 21 2 5 0 2 1 8 62 غيرخانه مبنا

 به تفكيك وسيله نقليه و هدف سفر بوشهر: تعداد سفرهاي شهر 2- 3جدول 

 شخصيخودروي  هدف سفر/وسيله نقليه
تاكسي يا 
 مسافركش

بوس ون، ميني
 و سرويس

اتوبوس 
 واحد

 موتور دوچرخه
وانت / 
 سنگين

 پياده

 68 120 340 2 21 17 124 1707 شغلي

 414 2 43 6 20 1 138 589 خريد

 732 1 40 102 107 517 499 192 تحصيلي

 133 5 65 53 1 0 16 577 تفريح و ورزش

 144 0 32 2 0 0 4 96 مذهبي

 101 3 40 3 10 1 25 587 ديدار دوستان و نزديكان

 219 2 7 0 2 0 9 222 همراهي ديگران و رساندن

 49 2 23 2 15 0 28 210 مراجعه به ادارات

 31 1 3 0 18 0 49 83 پزشكي

 223 16 51 2 20 7 81 646 ساير

2114 152 644 172 214 543 973 4909 غيرخانه مبنا
 68 120 340 2 21 17 124 1707  مجموع
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 به تفكيك هدف سفر بوشهر: وسايل نقليه غالب مورد استفاده در شهر 3- 3جدول 

  وسايل نقليه غالب  هدف سفر
  موتور –تاكسي  –اتوبوس  –سواري  –پياده   شغلي (خانه مبنا)

  بوس و سرويسمينيون، – موتور -تاكسي –اتوبوس  –سواري  –پياده   تحصيلي (خانه مبنا) 
  موتور –تاكسي  –اتوبوس  –سواري  –پياده   خريد (خانه مبنا)

ديدار دوستان و نزديكان و تفريحي 
  موتور –تاكسي  –اتوبوس  –سواري  –پياده   (خانه مبنا)

مراجعه  ، همراهي و رساندن،يپزشك
  موتور –تاكسي  –اتوبوس  –سواري  –پياده   (خانه مبنا) مذهبيو  به ادارات

  موتور –تاكسي  –اتوبوس  –سواري  –پياده   هيچ سر خانه

شود، سهم وسايل نقليه در هاي تفكيك سفر به آنها پرداخته نميدر مورد وسايل نقليه غيرغالب كه در مدل
مربوط به كل وسايل نقليه  شود. بر اين اساس، پس از مرحله توزيع سفر، سهمسال افق، مانند سال پايه فرض مي

هاي تفكيك مانده، براساس مدلگردد و بر روي سفرهاي باقيغيرغالب از كل سفرهاي صورت گرفته كسر مي
گيرد. پس از تفكيك وسايل غالب، با توجه به توضيح داده شده، سهم ساخته شده، تفكيك سفر صورت مي

هاي تفكيك ارائه و به همراه نتايج خروجي مدلوسايل غيرغالب از روي سفرهاي كسر شده محاسبه گشته 
  گردد.مي

  تفكيك سفر متغيرهاي  - 3-6- 3-6
توان به چهار دسته كلي تقسيم كرد كه عبارتند از: هاي تفكيك سفر را ميمتغيرهاي مورد استفاده در مدل

 -ونقل، خصوصيات فيزيكي شبكه، متغيرهاي اقتصاديهاي حملخصوصيات عملكردي و فيزيكي سيستم
هستند  TransCADافزار هاي نرماعي جامعه و خصوصيات سفر. اغلب خصوصيات عملكردي شبكه، خروجياجتم

آيند (همانند زمان سفر خودرو و يا زمان الزم براي رسيدن به كه پس از تخصيص ترافيك به شبكه به دست مي
  ه آنها اشاره شده است.ونقل عمومي و ...) كه به طور مختصر در ادامه اين گزارش باولين ايستگاه حمل

  ونقلهاي حملخصوصيات عملكردي و فيزيكي سيستم - 3-6-3-6-1
Tin= يمقصدها -همگاني اتوبوس كه به صورت يك ماتريس براي تمام زوج مبدا يزمان سفر درون خودرو 

  برآورد شده و بر حسب دقيقه است. )TransCADتخصيص ترافيك ( افزارداخلي از طريق نرم
Toutيمقصدها -همگاني اتوبوس كه به صورت يك ماتريس براي تمام زوج مبدا يودروخ روني= زمان سفر ب 

  و بر حسب دقيقه است. ديآيبه دست م لهيكل زمان سفر با اتوبوس و زمان داخل وس قيداخلي است و از تفر
JRT = ست داخلي ا يمقصدها -كه به صورت يك ماتريس براي تمام زوج مبدازمان سفر با وسيله نقليه همگاني
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  و بر حسب دقيقه است.
Tcغير از اتوبوس كه بر حسب دقيقه بوده و به صورت  ي= زمان سفر در شبكه هنگام وجود تراكم براي خودروها

 افزار برآورد شده است.داخلي به كمك نرم يمقصدها -مبدا يك ماتريس براي تمام زوج

  متغيرهاي مربوط به شكل فيزيكي شبكه -3-6-3-6-2
DID= شبكه معابر كه بر حسب كيلومتر است. درداخلي  يمقصدها -بين زوج مبداايي هوترين فاصله كوتاه 

Dist= داخلي بر روي شبكه معابر خياباني كه بر حسب  يمقصدها -بين زوج مبدازميني ترين فاصله كوتاه
  كيلومتر است.

DOSاست.هاي اتوبوس كه بر حسب كيلومتر مقصدها از ايستگاه - : كمترين فاصله زميني زوج مبدا  
  اجتماعي جامعه -اقتصاديمتغيرهاي  - 3-6-3-6-3
Aco =ياهيدر ناح اين متغيردارد.  ار مهمييخانه مبنا نقش بس يهادر سفر يشخص يت سواريمتغير سرانه مالك 

چ سرخانه به يه يهاار مؤثر است حال آنكه در سفريكند، بسكه فرد آن را به عنوان محل سكونت انتخاب مي
  رگذار است.يتأث يد سفر در وسيله سفر انتخابيتول يدر نواح يت سواريه سرانه مالكتوان گفت كيچ عنوان نميه

  سفر خصوصيات - 3-6-3-6-4
=PCBD    اگر محل توليد سفر در محدوده تجاري شهر قرار داشته باشد، اين متغير برابر يك اسـت و در غيـر

اين صورت صفر، زيرا باور بر آن است كه توليد شدن سفر در محدوده تجاري يا غيرتجاري شهر بـر  
  گذارد.انتخاب نوع وسيله سفر توسط افراد تأثير مي

=ACBD اري شهر قرار داشته باشد، اين متغير برابر يك است و در غير اگر محل جذب سفر در محدوده تج
  اين صورت صفر.

=PACBD      اگر محل توليد سفر و محل جذب سفر در محدوده تجاري شهر قرار داشـته باشـد، ايـن متغيـر
هاي هيچ سـرخانه هسـتند   ها بيشتر شامل سفربرابر يك است و در غير اين صورت صفر. اين سفر

گيرد. اگـر سـفري در نـواحي مركـزي توليـد و در همـان       زي شهر صورت ميكه در محدوده مرك
 شود.نواحي جذب شود، تغييرات قابل توجهي در الگوي انتخاب وسيله توسط افراد، ايجاد مي

=Rm هاي جذب شده با وسيله سفر حجم سفرm هـا  در ناحيه مبدا سفر مورد نظر، نسبت به حجم اين سفر
سـفرهايي مـورد نظـر قـرار      الزم به ذكر اسـت كـه در ايـن قسـمت، فقـط     با همه وسايل سفر غالب. 

  ها سفر هيچ سرخانه، انجام شده باشد.گيرند كه بعد از آنمي
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له انتخاب شده در سفر يها به وسن سفريله سفر انتخاب شده در ايچ سرخانه، معموالً وسيه يهادر مورد سفر
خود را  ياي كه سفر قبللهيچ سرخانه خود را با وسيارند كه سفر هل ديگر افراد تمايان ديدارد. به ب يبستگ يقبل

به  ،ك سفريله سفر انتخاب شده در ينظر دادن در مورد وس يبرا ،ن منظورياند، انجام دهند. بدهانجام داد
ر توجه ين متغيبهتر است به ا ،رديگيره سفر صورت ميك زنجيانه يچ سرخانه كه در ميه يهاخصوص سفر

 داشت. ياهژيو

  روش تخمين تمايل بيشينه  - 3-7- 3-6
مورد استفاده در ساخت  يي آمارهاها و معياردر اين بخش، برخي مفاهيم مورد استفاده در محاسبه شاخص

  گيرد.هاي تفكيك سفر مورد اشاره قرار ميمدل
كه سهم  يمدل با حالت ين صورت است كه حالت برآورد شده برايروند كار بد يآمار يهااز آزمون يدر بعض

ل سفر مورد نظر برابر با درصد استفاده از يكه سهم تمام وسا يا حالتيكسان باشد و يل سفر مورد نظر يتمام وسا
  گردد:يف مير تعرين اساس چهار حالت به صورت زيگردد. برايسه ميل سفر در وضع موجود باشد، مقايوسا

 با هم برابر در نظر گرفته شود. ليو سهم تمام وسا ١ب در مدل صفر باشديكه تمام ضرا يحالت -1

 ٢له سفر برابر با سهم آن در وضع موجود قرار داده شود.يت هر وسيكه تابع مطلوب يحالت -2

 ن زده شود.ينه تخميشيل بيت بر اساس روش تمايب در توابع مطلوبيكه ضرا يحالت -3

ن حالـت بـه   يـ كـه ا  ٣تار مناسب و كامل انجام داده اسينده را بسيآ ينيبشيشده پ ارائهكه مدل  يحالت -4
 نيست. يابيعنوان حد نهايي فرض شده و قابل دست

روش  شود.يم ينه دادهشيل بين تمايروش تخم يدر مورد تئور يحاتيتوض ،بندي فوق، در ادامهبا توجه به دسته
  نه شامل دو گام مهم است:يشيل بين تمايتخم

 شود.ده مييل نامينمونه مشاهده شده كه تابع تما يبرا ٤احتمال توام يافتن تابع چگالي -1

 نه كنند.يشيل را بيكه تابع تما ياها به گونهر متغيريافتن مقادي -2

است كه احتمال رخ دادن مشاهدات صورت گرفته  يامدل به گونه يهاافتن متغيرينه، شامل يشيل بيروش تما
ت يب مورد نظر در توابع مطلوبيضرا ،ت باشدياز نوع لوج اگر تابع احتمال مورد نظر ،بين ترتينه كند. بديشيرا ب
دست ه دست آمده از تابع احتمال، به احتمال به شود كه احتمال بين زده ميتخم يامختلف به گونه يهانهيگز

                                                                                                                                                             
1- Zero Coefficients Models 
2 - Constants-Only Models 
3 - Perfect Prediction Model 
4 - Join Probability Demsity Function 
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مشاهده كه هركدام امكان   Tبا يانمونه يبرا ،ن اساسيك باشد. بر ايار نزديآمده از مشاهدات وضع موجود بس
  گردد:يف ميشود، تعريكه در ادامه آورده م يل به صورتينه را دارند، تابع تمايگز  Jنيانتخاب از ب

)14(  ( ) ( ( )) jt

jt
t T j J

L P  
   

    

  كه در آن:
  صورت صفر است.نير ايدر غ و 1انتخاب شود برابر   jنهي، گزt: اگر توسط فرد  
  .tتوسط فرد   jنهياحتمال انتخاب گز :	

ن يم افراد از هم مستقل است و بنابراين روش آن است كه تصميل در ايف تابع تمايدر تعر يك فرض اساسي
  شود.ها ميضرب احتمالها برابر حاصلاحتمال توام آن

دست ه كنند بنه مييشيل را بيكه تابع تما ييهار متغيريمقاد ،ليبا برابر صفر قراردادن مشتق اول تابع تما
رخ مذكور نه خود تابع يشيدهد كه مقدار برخ مي ييك تابع در جايتم يجا كه مقدار بيشينه لگاريد. از آنآمي
نه يشيل، بيتابع تما يل به جايتم تمايتر است، تابع لگارتم راحتياز تابع لگار يريگمشتق يهد و از طرفدمي
 ورده شده است:آر يل و مشتق اول آن در معادالت زيتم تمايد. تابع لگارگردمي

)15(  ( ) ( ( )) ( ln( ( )))jt jt
t T j J

LL Log L p   
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t T j Jk jt
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  به كار رفته در مدل خواهد بود. يهاريبرابر با تعداد متغ Kكه در آن 
 م داشت:يشود، خواهت در نظر گرفته مييلوج و از آن جا كه تابع احتمال

)17(  exp( )

exp( )
jt

jt
j t

j

X
P

X










   

 

)18(  ( ) ,jt
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Xو jنه يدر انتخاب گز tت فرد يموجود در تابع مطلوب يهاشامل متغير يبردار jtXكه در آن  ز ترانهاده ين
 م:ين كردن معادالت باال، داريگزيبا جا س است.يماتر

)19(  ( )
( ) ( ) ,jt jt j t j t jt j t jt

t T j J j t t T j Jk

LL
X P X P X k 

   
       

       
        

ر ين مقاديبرابر با صفر قرار داد و بهتر βهر  ين رابطه را برايد ايبا ،مشتق اول ين رابطه برايدست آوردن اه با ب
كند نه نه مييشينه، تابع را بيكه جواب بهي اطمينان از اينن زد. برايل، تخمينه كردن تابع تمايشيرا به منظور ب
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 ن اساس:يت شود. بر اينهايب ريغ يك عدد منفيل محاسبه و مقدار آن ينه، الزم است مشتق دوم تابع تمايكم

)20(  
2

( )( )j t jt t jt
t T j J

LL
P X X X X

  
   

     
      

ل يب در روش تمايدست آوردن ضراه ن مسئله و بيحل ا يبرا بوده و مطلوب است. يمنف βر يتمام مقاد يكه برا
ل يتم تابع تماينشان دادن مقدار لگار يبرا ()LLشود. از نشانه بهره گرفته مي ٥بايوجم يافزار آمارنه از نرميشيب

  ب بايبه ترت -7-3- 6-3بند چهار حالت عنوان شده در  يل برايتم تابع تماير لگاريمقاد ،ن اساسياستفاده و بر ا
LL(*) ,LL(β) ,LL(C) ,LL(0) د يل در چهار حالت مذكور بايتم تابع تماير لگارين مقاديشود. بنشان داده مي

  ر برقرار باشد:يبه صورت ز يشرط
)21(  (0) ( ) ( ) (*) 0LL LL C LL LL      

(حالت  ك عدد ثابت استيت تنها يكه تابع مطلوب يل در حالتيتم تابع تمايبا توجه به اين رابطه، بايد مقدار لگار
شود كسان در نظر گرفته مييباشد كه احتمال انتخاب وسايل مختلف،  يحالت يا مساويدوم) همواره بزرگتر 
حالت دوم باشد و هرچه  يا مساويل در حالت سوم همواره بزرگتر يتم تابع تمايد لگاريبا ،ني(حالت اول) و همچن

در  ليتم تابع تمايك بودن مقدار لگارين، نزديتر است. عالوه بر اشتر فاصله داشته باشد، مطلوبياز آن ب
ت موجود انتخاب ين معناست كه وضعيل در حالت دوم، بديتم تابع تماي(حالت سوم) به مقدار لگار يسازمدل

از آن  يهر مدل ياست و بهتر است به جا يگريدست آمده، بهتر از هر مدل ده وسايل سفر كه از مشاهدات ب
  استفاده شود.

  بوشهرهاي تفكيك سفر براي شهر نتايج پرداخت مدل - 3-8- 3-6
هاي تفكيك سفري كه براي سفرهاي ساكنين شهر بوشهر ساخته و پرداخته شده است، ارائه در اين بخش، مدل

مبنا با هدف شغلي، تحصيلي، خريد، تفريح، كار شخصي و ها به ترتيب براي سفرهاي خانهشود. اين مدلمي
صورت پذيرفته است. براي  TransCADافزار ها به كمك نرمگردد. ساخت مدلسفرهاي غيرخانه مبنا ارائه مي

مقصد خانوار استفاده شد. در روابط  -ها، از اطالعات تعميم نيافته (نمونه آماري) بانك اطالعاتي مبداساخت مدل
مطلوبيت استفاده از وسيله  AUمطلوبيت استفاده از تاكسي، TUمطلوبيت استفاده از اتوبوس،  BUارائه شده 

 WUبوس و سرويس،مطلوبيت استفاده از ميني MIUمطلوبيت استفاده از موتور، MOUنقليه سواري شخصي،
  دهد.مطلوبيت استفاده از شيوه پياده را نشان مي

هاي مختلف هاي تفكيك و به دست آوردن توابع مطلوبيت براي شيوهه ذكر است كه پس از ساخت مدلالزم ب

                                                                                                                                                             
5 Biogeme 
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در هر هدف سفر بر پايه سفرهاي تعميم نيافته، به منظور برابر شدن تعداد كل سفرهاي برآورد شده از مدل و 
  يح گردد:بايست براساس رابطه زير تصحسفرهاي مشاهده شده، ضريب ثابت تابع مطلوبيت مي

)22(  ln( )i
i i

i

Model
K K

Tobs
    

iKكه در آن   وiK  به ترتيب ضرايب ثابت تابع مطلوبيت شيوهi  قبل از تصحيح و پس از آن است. همچنين
iTobs  تعداد كل سفرهاي مشاهده شده در حالت تعميم نيافته براي شيوهi  وiModel  تعداد كل سفرهاي

شود . عمليات تصحيح ضرايب ثابت شامل يك مرحله نمياست iبرآورد شده در حالت تعميم نيافته براي گزينه 
ها در اين رود كه برآورد سفرهاي انجام شده به دقت مورد نظر برسد. بنابراين در ارائه مدلو تا آنجا پيش مي
 ها قبل از تصحيح ضرايب ثابت و سپس بعد از تصحيح آن ارائه شده است.گزارش ابتدا مدل

توان از سه آزمون كلي بهره برد كه در ادامه گزارش به فكيك سفر ساخته شده ميهاي تبه منظور ارزيابي مدل
ها و معيارهاي ارزيابي هر يك در غالب جداول طور مختصر به توضيح آنها پرداخته شده و پس از آن، مدل

 شود.مرتبط با هر مدل ارائه مي

 شود تا صحت يا تست مي هاي غيررسمي: اين آزمون در هنگام ساخت مدل توسط كارشناسآزمون
 منطقي بودن متغيرها و عالئم ضرايب آنها مورد بررسي قرار گيرد.

 2آزمون نكويي برازش: آماره دهد و براساس معيار سنجش مورد برازندگي كلي مدل را نشان مي
لگاريتم تابع تمايل در حالت گردد. مقادير ارائه شده در اين گزارش، اختالف استفاده تعريف مي

ضرايب صفر نسبت به ضرايب بدست آمده از روش تخمين تمايل بيشينه تقسيم بر اختالف لگاريتم 
تابع تمايل در حالت ضرايب صفر نسبت به ضرايب به دست آمده در بهترين حالت ممكن كه كامل 

بوده و از رابطه زير  1و  0ين دهد كه عددي ب) است را نشان مي1(احتمال وقوع برابر با  نقصو بي
 شود:محاسبه مي

)23(  2 ( ) (0) ( )
1

(*) (0) (0)

LL LL LL

LL LL LL

  
  


   

مده بهتر از مدل مرجع نبوده و بهتر است كه مدل دهد مدل بدست آبرابر صفر نشان مي 2مقدار 
براي اين  1ها صفر و با هم برابر است) ارائه گردد و مقدار مرجع (مدلي كه مطلوبيت تمام گزينه

بهبود مدل را  2نقص است، در واقع آمارهكند كه مدل بدست آمده مدل كامل و بيآماره بيان مي
دهد. مشكلي كه براي اين آماره وجود دارد اين است كه معياري براي مرجع نشان مي نسبت به مدل

سنجش خوب و يا بد بودن اين معيار وجود ندارد. اين ضرايب معموال در بازه محدودي تغيير 
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هاي مختلف توجه داشت و شايد بهتر باشد كه از كنند و بايد به اين نكته در مقايسه بين گزينهمي
هاي مختلف، استفاده كرد. مشكل ديگري ر براي تاييد انتخاب يك مدل مطلوب از بين مدلاين معيا

هاي حاصل از اضافه كردن يك متغير به كه در رابطه با اين معيارها وجود دارد اين است كه بهبود
ن كنند. اين اشكال مستقيما به ايمدل را گذشته از اين كه اهميت آن چه اندازه است، شناسايي نمي

گردد كه با اضافه شدن يك متغير به مدل و زياد شدن درجات آزادي، هنوز از يك سري مسئله برمي
حل براي اين مشكل آن شود. يك راهاطالعات يكسان براي تخمين خوب بودن مدل بهره برده مي

2است كه از معيار بهبوديافته
 زير است: استفاده شود كه رابطه آن به صورت  

)24(  2 ( )
1

(0)

LL k

LL

 
    

  ) است.تعداد درجات آزادي (تعداد متغيرهاي توابع مطلوبيت در مدل kكه در آن 
 هاي آماري: در اين آزمون ارزش وجود يا عدم وجود متغيرها از طريق آزمون آزمونt  و ارزيابي

سازي ضرايبي شود. به طور كلي در حين فرايند مدلدو سنجيده مي -كلي مدل توسط آزمون كاي
ارزيابي براي  tشود. از آماره آزمون است معنادار نبوده و از مدل حذف مي 2آنها كمتر از  tكه آماره 

اين فرض كه آيا يك متغير برابر با مقادير تعيين شده قبلي هست يا خير و يا اينكه بين دو متغير 
شود. حال اگر نياز باشد كه چندين فرض از اين دست را رابطه خطي وجود دارد يا خير، استفاده مي

را با هم مقايسه كنيم از  با هم ارزيابي كنيم و يا به بيان بهتر دو مدل كه شامل چندين متغير باشند
(به اين معنا كه  1ها محدود شدهشود. در اين حالت يكي از مدلدو بهره برده مي - آزمون كاي

اگر خواهد بود.  2اند) و ديگري آزاداز متغيرهاي آن به اجبار يك مقدار مشخص مانند صفر گرفته
رود كه اختالف بين مقادير تابع تمايل ميهاي وارد شده بر مدل معتبر باشند، انتظار تمام محدوديت

، اختالف بين ها نامعتبر باشندمدل محدود شده و آزاد كم باشد و در مقابل اگر بعضي از محدوديت
سازي صورت گرفته براي ما ارزشمند مقادير تابع تمايل به ميزان قابل توجهي زياد است و مدل

است. بر اين اساس آماره  2 (0) ( )LL LL   
(تعداد متغيرهاي  kدو با  -كه داراي توزيع كاي 

گردد كه فرض صفر بودن متغيرها را با مدل تفكيك) درجه آزادي است، محاسبه و مشاهده مي

                                                                                                                                                             
1 Restricted Model 
2 Unrestricted Model 
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 توان رد كرد.درصد اطمينان باال مي

  مبنا با هدف شغلي قبل از اصالح ضريب ثابت خانهسفرهاي  - 1- 3-6-3-8
	 2.258640 ∗ 0.017452 ∗  
	 0.189641 ∗ 	 
4.830000 ∗ 	0.675286 ∗ 		 
1.012255 0.113654 ∗  
3.243361 1.497017 ∗  

هاي ارائه شده، مطلوبيت استفاده از وسيله نقليه همگاني (اتوبوس) براي هدف شغلي با پارامتر با توجه به مدل
همگاني و سرانه مالكيت وسيله نقليه شخصي كه حاكي از ميزان سطح درآمد يك  زمان سفر توسط وسيله نقليه
باشد. همانطور كه مشخص است مطلوبيت استفاده از وسيله نقليه همگاني با افزايش خانوار است، در ارتباط مي
ي استفاده از اين يابد. همچنين تمايل افراد با افزايش سرانه مالكيت (به نوعي درآمد) برازمان سفر آن كاهش مي

رسد. در صورتيكه مقصد سفر در محدوده مركزي شهر قرار گرفته يابد كه منطقي به نظر ميشيوه كاهش مي
كند در حاليكه قرار گرفتن مقصد سفر در خارج از محدوده باشد معموال كاربر از وسيله نقليه شخصي استفاده مي

وس يا سرويس خواهد شد. اين امر با توجه به اينكه غالبا مراكز بمركزي شهر منجر به تغيير وسيله نقليه به ميني
رسد. اين كند منطقي به نظر ميشغلي واقع در حومه شهر براي كاركنان خود تسهيالتي مانند سرويس فراهم مي

  درحاليست كه مراكز شغلي واقع در محدوده مركزي شهر معموال از چنين تسهيالتي برخوردار نيستند.
و پياده و تاكسي نيز كه در سفرهاي شغلي در مجموع از سهم نسبتاً خوبي برخوردارند براساس  شيوه موتور

اند، بدين معني كه هر چه فواصل مستقيم بين پارامتر فاصله هوايي بين مركز نواحي با ضريب منفي معنادار شده
  كند.ميها كاهش پيدا مبدا حركت تا محل شغل بيشتر شود تمايل استفاده از اين شيوه

هاي مختلف را نشان هاي اين بخش براي شيوهسهم سفرهاي مشاهده و برآورد شده توسط مدل 4- 3جدول 
اطالعات كلي از مدل ساخته شده همچون تعداد پارامترها، تعداد مشاهدات، مقدار آماره  5-3جدول دهد. مي
و مقدار اصالح شده آن براي برازندگي كلي  2دو براي رد فرض صفر بودن پارامترهاي مدل و پارامتر -كاي

دهد. ضرايب نيز نتايج مدل تفكيك سفر براي هدف شغلي را نشان مي 6-3جدول دهد. مدل را نشان مي
  ي تعيين معناداري هر يك از ضرايب در اين جدول ارائه شده است.برا tپارامترها، انحراف معيار و آماره 
 Tتوان مقدار ها ميهاي لوجيت با توجه به باال بودن درجه آزادي و تعداد نمونهشايان ذكر است براي كليه مدل

critical  ا در نظر گرفت فلذ 96/1درصد خطا معادل  5درصد و  95را با دقت قابل قبولي براي سطح اطمينان
  وجود ندارد.  Confidence intervalو  P-Valueنيازي به ارائه مقادير 
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  -EN- F 06كد مدرك: ۰۰ ويرايش

 

 : سهم سفرهاي مشاهده و برآورد شده با هدف شغلي4- 3جدول 

 شده سهم وسيله برآورد شده سهم وسيله مشاهده وسيله نقليه
 52 55,2 وسيله نقليه شخصي

 8.5 8.5 پياده
 8.8 8 تاكسي
 3.1 3.5 اتوبوس
 27.6 24.8 موتور

 

 : اطالعات مدل تفكيك سفر در هدف شغلي5- 3جدول 

  لوجيت چندگانه مدل
 10  تعداد پارامترهاي مدل

 2521 تعداد مشاهدات
LL(0) -4236.20 
LL(B) -3562.19 

-2 (LL(0) - LL(B)) 1348.02 
Rho-square 0.25 

Adjusted Rho-square 0.25 
 

 : نتايج مدل تفكيك سفر در هدف شغلي6- 3جدول 

 Value Std err  t-test نام پارامتر

[ACO Car] 4.830000 0.189632 18.65 
[ACO Bus] -2,258640 0.483268 -3.25 
[DID Walk] -1.497017 0.096187 -16.11 
[DID Taxi] -0.189641 0.018546 -7.11 

[DID Motor] -0.113654 0.015487 -8.32 
JRT -0.017452 0.002332 -7.87 

[ACBD Car] 0.675286 0.085621 2.14 
[Constant Walk] 3,243361 0.254871 15.38 
[Constant Motor] 1.012255 0.076222 10.25 

  
ضرايب مدل پس از اصالح ضرايب ثابت به صورت زير تغيير  - 8- 3-6- 3با توجه به مطالب ارائه شده در بند 

  يابد:مي
	 2.258640 ∗ 0.017452 ∗ 0.01258 
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  -EN- F 06كد مدرك: ۰۰ ويرايش

 

	 0.189641 ∗ 0.1544	 
4.830000 ∗ 	0.675286 ∗ 0.08456		 
1.012255 0.113654 ∗  
3.243361 1.497017 ∗  

  تحصيلي قبل از اصالح ضرايب ثابت هدفسفرهاي خانه مبنا با  - 3-6-3-8-2
	 9.042865 ∗ 0.023654 ∗  
	 2.362415 0.856249 ∗  
1.6238746 ∗ 1.165832 

0.086123 ∗ 3.832654 
2.165486 ∗ 3.523451 
1.525236 ∗  

هاي ارائه شده، مطلوبيت استفاده از شيوه اتوبوس در هدف تحصيلي، عالوه بر پارامتر سرانه با توجه به مدل
مالكيت وسيله نقليه، به زمان سفر اين شيوه نيز بستگي داشته و هر چه اين زمان بيشتر شود مطلوبيت استفاده 

كند. مطلوبيت استفاده از شيوه تاكسي در صورتي كه محل آموزشي در نزديكي مركز نيز كاهش پيدا مي از آن
بوس (شامل سرويس مدارس) تنها مطلوبيت استفاده از وسيله نقليه شخصي و مينيشود. شهر باشد، بيشتر مي

. اين بدان معناست كه افزايش كندبه پارامتر سرانه مالكيت حساسيت نشان داده و با افزايش آن افزايش پيدا مي
درآمد خانوار (سرانه مالكيت به نوعي متغير جايگزين درآمد است) احتمال انتخاب وسيله نقليه شخصي يا 

دهد. مطلوبيت استفاده از موتور و شيوه پياده همانند مدل قبل سرويس را براي هدف سفر تحصيلي افزايش مي
  كند.با افزايش آن، كاهش پيدا ميبه فاصله مستقيم نواحي حساس است و 

هاي مختلف را هاي اين بخش براي شيوهسهم سفرهاي مشاهده شده و برآورد شده توسط مدل 7-3جدول 
اطالعات كلي از مدل ساخته شده همچون تعداد پارامترها، تعداد مشاهدات، مقدار  8-3جدول دهد. نشان مي
و مقدار اصالح شده آن براي برازندگي  2دو براي رد فرض صفر بودن پارامترهاي مدل و پارامتر -آماره كاي

دهد. ضرايب نيز نتايج مدل تفكيك سفر براي هدف شغلي را نشان مي 9-3جدول دهد. كلي مدل را نشان مي
 براي تعيين معناداري هر يك از ضرايب در اين جدول ارائه شده است. tپارامترها، انحراف معيار و آماره 
 تحصيليمشاهده شده و برآورد شده با هدف  يسهم سفرها: 7- 3جدول 

 شده سهم وسيله برآورد شده سهم وسيله مشاهده وسيله نقليه
 22.6 20.8  وسيله نقليه شخصي

253, پياده  36.4 
 8.1 9.8 تاكسي
 7.6 8,3 اتوبوس

 19.3 20.3بوس و سرويسميني
6,5 موتور  6 
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  -EN- F 06كد مدرك: ۰۰ ويرايش

 

 تحصيليسفر در هدف  كياطالعات مدل تفك: 8- 3جدول 

  لوجيت چندگانه مدل
 11  تعداد پارامترهاي مدل

 1623 تعداد مشاهدات
LL(0) -3567.60 
LL(B) -3126.15 

-2 (LL(0) - LL(B)) 882.9 
Rho-square 0.21 

Adjusted Rho-square 0.2 
  

 تحصيليسفر در هدف  كيمدل تفك جينتا: 9- 3جدول 

 Value Std err  t-test نام پارامتر

[ACO Car] 1.6238746 0.562381 2.51 
[ACO MiniBus] 2,165486 0.625989 2.92 

[ACO Bus] -9,042865 0.614532 -16.18 
[DID Walk] -1.525236 0.068523 -15.28 
[DID Motor] -0.086123 0.041256 -3.01 

JRT -0.023654 0.003165 -9.18 
[ACBD Taxi] 0.856249 0.165479 4.23 
[Constant Car] -1,165832 0.183251 -7.62 
[Constant Taxi] -2.362415 0.103265 -18.18 

[Constant MiniBus] -3,523451 0.182356 -10.85 
[Constant Motor] -3,832654 0.135478 -16.32 

ضرايب مدل پس از اصالح ضرايب ثابت به صورت زير تغيير  -8-3-6- 3با توجه به مطالب ارائه شده در بند 
  يابد:مي

	 9.042865 ∗ 0.023654 ∗ 0.012354 
	 2.362415 0.856249 ∗  
1.6238746 ∗ 1.165832 

0.086123 ∗ 3.832654 
2.165486 ∗ 3.523451 
1.525236 ∗ 0.215874 
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  -EN- F 06كد مدرك: ۰۰ ويرايش

 

  سفرهاي خانه مبنا با هدف خريد قبل از اصالح ضرايب ثابت - 3- 3-6-3-8
	 0.008415 ∗ 0.036521 ∗  
3.265421 ∗ 0.564812 ∗  
2.132789 ∗ 1.023874 

0.265412 ∗ 1.181845 
2.985236 1.653258 ∗  

هاي ارائه شده، مطلوبيت شيوه اتوبوس براي هدف خريد با افزايش زمان سفر اين وسيله كاهش با توجه به مدل
دا كند. مطلوبيت استفاده از وسيله نقليه شخصي نيز با افزايش سرانه مالكيت وسيله نقليه افزايش پيپيدا مي

از تاكسي، پارامترهاي سرانه مالكيت، فاصله مستقيم بين دو ناحيه و كند. در سفرهاي خريد با استفاده مي
، بدين معني كه با افزايش اين نزديكي ناحيه مقصد به مركز شهر همگي معنادار شده و ضرايب آنها مثبت است

كند. با توجه به سهم پايين زايش پيدا ميپارامترها مطلوبيت استفاده از تاكسي در سفرهاي با هدف خريد اف
هاي پياده و موتور بوس با هدف خريد، براي آن مدل تفكيك ساخته نشد. همانند گذشته، شيوهشيوه ميني

  براساس فاصله مستقيم بين دو ناحيه معنادار شده است.
هاي مختلف را هاي اين بخش براي شيوهسهم سفرهاي مشاهده شده و برآورد شده توسط مدل 10-3جدول 

 دهد.نشان مي

دو  -اطالعات كلي از مدل ساخته شده همچون تعداد پارامترها، تعداد مشاهدات، مقدار آماره كاي 11-3جدول 
ي كلي مدل را نشان و مقدار اصالح شده آن براي برازندگ 2براي رد فرض صفر بودن پارامترهاي مدل و پارامتر

  دهد. مي
دهد. ضرايب پارامترها، انحراف معيار و نيز نتايج مدل تفكيك سفر براي هدف شغلي را نشان مي 12-3جدول 
 در اين جدول ارائه شده است.براي تعيين معناداري هر يك از ضرايب  tآماره 

 خريدمشاهده شده و برآورد شده با هدف  يسهم سفرها: 10- 3جدول 

 شده سهم وسيله برآورد شده سهم وسيله مشاهده وسيله نقليه
 44.1 42.1 وسيله نقليه شخصي

 29.9 30.8 پياده
 16 16.3 تاكسي
 2.8 2.1 اتوبوس
 7,2 8,7 موتور
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  -EN- F 06كد مدرك: ۰۰ ويرايش

 

 خريدسفر در هدف  كياطالعات مدل تفك: 11- 3جدول 

  لوجيت چندگانه مدل
 10  تعداد پارامترهاي مدل

 1126 تعداد مشاهدات
LL(0) -3856.57 
LL(B) -2451.83 

-2 (LL(0) - LL(B)) 2809.48 
Rho-square 0.29 

Adjusted Rho-square 0.27 
  

 خريدسفر در هدف  كيمدل تفك جينتا: 12- 3جدول 

 Value Std err  t-test نام پارامتر

[ACO Car] 2.132789 0.632589 2,89 
[ACO Taxi] 3,265421 0.865432 4,56 
[DID Walk] -1,653258 0.095642 -16,52 
[DID Motor] -0.265412 0.023516 -8,74 
[DOS Bus] -0.036521 0.005236 3,56 

JRT -0.008415 0.002564 -2,68 
[Constant Car] 1.023874 0.195462 6,85 

[Constant Walk] 2,985236 0.152365 18,21 
[Constant Motor] 1,181845 0.154787 8,11 

[ACDB Taxi] 0.564812 0.113265 6,32 
  

ضرايب مدل پس از اصالح ضرايب ثابت به صورت زير تغيير  - 8- 3-6- 3با توجه به مطالب ارائه شده در بند 
  يابد:مي

	 0.008415 ∗ 0.036521 ∗ 0.023568 
3.265421 ∗ 0.564812 ∗ 0.153628 
2.132789 ∗ 1.023874 

0.265412 ∗ 1.181845 
2.985236 1.653258 ∗  
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  -EN- F 06كد مدرك: ۰۰ ويرايش

 

  اصالح ضرايب ثابتتفريح و ورزش قبل از  و نزديكاندوستان و سفرهاي خانه مبنا با هدف ديدار  - 3-6-3-8-4
	 0.085241 ∗ 0.018192 ∗  
	3.111236 ∗ 0.525874 ∗ 0.965321 
6.237841 ∗  
0.523614 0.175364 ∗  
2.864210 1.326589 ∗  

ونقل همگاني تفريح و ورزش با اينكه سهم شيوه حمل و نزديكاندوستان و مبنا با هدف ديدار در سفرهاي خانه
سازي صورت بگيرد. بنابر نتايج اما تصميم بر آن گرفته شد كه براي تمامي اهداف براي اين شيوه مدل استكم 

هاي هاي قبل مدل شيوهكند. همانند مدلپيدا مي اتوبوس با افزايش زمان سفر كاهش مدل، مطلوبيت شيوه
ل، مطلوبيت راساس پارامتر فاصله مستقيم بين نواحي مبدا و مقصد معنادار شده است. در اين مدموتور و پياده ب

بدين ترتيب كه  استفاده از تاكسي براساس سرانه مالكيت و نزديكي مقصد سفر به مركز شهر معنادار شده است
كند. در اين مدل مطلوبيت پيدا ميبا افزايش هر كدام از اين پارامترها، مطلوبيت استفاده از شيوه تاكسي افزايش 

شيوه سواري نيز با افزايش سرانه مالكيت افزايش و با افزايش زمان سفر در شبكه خياباني شهر كاهش پيدا 
كند. برخالف اهداف شغلي، تحصيلي و خريد كه مطلوبيت استفاده از وسيله نقليه شخصي براساس پارامتر مي

ر اهداف سفر در شيوه سواري شخصي نسبت به اين پارامتر حساسيت زمان سفر در شبكه معنادار نشد، ساي
پذيري بيشتر اين گروه اهداف براي تغيير در شيوه مورد استفاده خود از تواند انعطافنشان داده كه به نوعي مي

سهم سفرهاي  13-3جدول وسيله نقليه شخصي به وسايل نقليه ديگر مانند وسايل نقليه عمومي را نشان دهد. 
 14- 3جدول . دهدهاي مختلف را نشان ميهاي اين بخش براي شيوهمشاهده شده و برآورد شده توسط مدل

دو براي رد فرض  -اطالعات كلي از مدل ساخته شده همچون تعداد پارامترها، تعداد مشاهدات، مقدار آماره كاي
  دهد.رازندگي كلي مدل را نشان ميو مقدار اصالح شده آن براي ب 2صفر بودن پارامترهاي مدل و پارامتر

دهد. ضرايب پارامترها، انحراف معيار و نيز نتايج مدل تفكيك سفر براي هدف شغلي را نشان مي 15-3جدول 
  براي تعيين معناداري هر يك از ضرايب در اين جدول ارائه شده است. tآماره 

 تفريحيمشاهده شده و برآورد شده با هدف  يسهم سفرها: 13- 3جدول 

 شده سهم وسيله برآورد شده سهم وسيله مشاهده وسيله نقليه
 51.9 51.4 وسيله نقليه شخصي

 28.9 30.1 پياده
 12.4 11.4 تاكسي
 1.4 1.9 اتوبوس
 4.5 5,2 موتور
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 تفريحيسفر در هدف  كياطالعات مدل تفك: 14- 3جدول 

  لوجيت چندگانه مدل
 10  تعداد پارامترهاي مدل

 1853 تعداد مشاهدات
LL(0) -3965.21 
LL(B) -3123.41 

-2 (LL(0) - LL(B)) 1683.6 
Rho-square 0.29 

Adjusted Rho-square 0.28 
  

 تفريحي سفر در هدف كيمدل تفك جينتا: 15- 3جدول 

 Value Std err  t-test نام پارامتر

[ACO Car] 6,237841 0.586492 8,65 
[ACO Taxi] 3,111236 0.568475 5,62 
[DID Walk] -1.326589 0.085694 -18,56 
[DID Motor] -0.175364 0.041568 -6,52 

JRT -0.085241 0.056875 -7,39 
[DOS Bus] -0.018192 0.006547 -2,85 

[Constant Walk] 2,864210 0.235640 18,48 
[Constant Taxi] -0.965321 0.258741 -5,47 

[Constant Motor] 0.523614 0.112325 2,89 
[ACBD Taxi] 0.525874 0.153624 5,62 

ثابت به صورت زير تغيير  ضرايب مدل پس از اصالح ضرايب 7- 4-2- 3در بند با توجه به مطالب ارائه شده 
  :يابدمي

	 0.085241 ∗ 0.018192 ∗ 0.114785 
	3.111236 ∗ 0.525874 ∗ 0.965321 
6.237841 ∗ 0.285641 
0.523614 0.175364 ∗  
2.864210 1.326589 ∗  
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قبل از  و مذهبي همراهي و رساندن ديگران ،، مراجعه به اداراتپزشكيمبنا با هدف خانه سفرهاي - 5- 3-6-3-8
  اصالح ضرايب ثابت

	 0.012365 ∗ 0.168254 ∗  
	0.541287 ∗  
3.587412 ∗ 0.586412 

0.112587 ∗  
3.12576 1.562387 ∗  

در اين مدل، مطلوبيت اتوبوس با زمان سفر اين وسيله، مطلوبيت تاكسي با نزديكي ناحيه مقصد به مركز شهر و 
مطلوبيت موتور و پياده براساس فاصله مستقيم بين دو ناحيه رابطه دارد. مطلوبيت وسيله نقليه شخصي با سرانه 

بيعي زمان سفر معنادار شده و با افزايش سرانه مالكيت و كاهش زمان مالكيت وسيله نقليه شخصي و لگاريتم ط
  كند.سفر افزايش پيدا مي

هاي مختلف را هاي اين بخش براي شيوهسهم سفرهاي مشاهده شده و برآورد شده توسط مدل 16- 3جدول 
اطالعات كلي از مدل ساخته شده همچون تعداد پارامترها، تعداد مشاهدات، مقدار  17- 3جدول  دهد.نشان مي
و مقدار اصالح شده آن براي برازندگي  2دو براي رد فرض صفر بودن پارامترهاي مدل و پارامتر -آماره كاي

دهد. ضرايب نيز نتايج مدل تفكيك سفر براي هدف شغلي را نشان مي 18- 3جدول دهد. كلي مدل را نشان مي
  براي تعيين معناداري هر يك از ضرايب در اين جدول ارائه شده است. tپارامترها، انحراف معيار و آماره 

 كار شخصيمشاهده شده و برآورد شده با هدف  يسهم سفرها: 16- 3جدول 

 شده سهم وسيله برآورد شده سهم وسيله مشاهده وسيله نقليه
 49.3 48.3 وسيله نقليه شخصي

 25.8 24,6 پياده
 16.1 15,6 تاكسي
 1.7 2 اتوبوس
 7.1 9,5 موتور
 كار شخصيسفر در هدف  كياطالعات مدل تفك: 17- 3جدول 

  لوجيت چندگانه مدل
 8  تعداد پارامترهاي مدل

 986 تعداد مشاهدات
LL(0) -3201,36 
LL(B) -1957,42 

-2 (LL(0) - LL(B)) 2487.88 
Rho-square 0.29 

Adjusted Rho-square 0.28 
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  -EN- F 06كد مدرك: ۰۰ ويرايش

 

 كار شخصيسفر در هدف  كيمدل تفك جينتا: 18- 3جدول 

 Value Std err  t-test نام پارامتر

[ACO Car] 3,587412 0.856234 2.98 
[DID Walk] -1,562387 0.235689 -9,65 
[DID Motor] -0.112587 0.028975 -5,22 

JRT -0.012365 0.021536 -6,82 
[DOS Bus] -0.168254 0.086254 -2.96 

[Constant Car] 0.586412 0.199565 5,30 
[Constant Walk] 3,12576 0.231056 18,69 

[ACBD Taxi] 0.541287 0.132589 3,87 

ضرايب مدل پس از اصالح ضرايب ثابت به صورت زير تغيير  7- 4-2- 3با توجه به مطالب ارائه شده در بند 
  يابد:مي

	 0.012365 ∗ 0.168254 ∗ 0.23586 
	0.541287 ∗ 0.023496 
3.587412 ∗ 0.586412 

0.112587 ∗ 0.367523 
3.12576 1.562387 ∗  

  مبنا قبل از اصالح ضرايب ثابت غيرخانهسفرهاي  - 3-6-3-8-6
	 0.018532 ∗ 0.032152 ∗  
	1.062357 ∗ 0.562314 ∗  
1.963582 ∗ 0.162586 ∗ 1.002321 
0.568954 ∗  
1.124875 0.368523 ∗  

با توجه به مدل، در سفرهاي غيرخانه مبنا، مطلوبيت استفاده از شيوه اتوبوس با افزايش زمان سفر اين وسيله 
مطلوبيت شيوه تاكسي با افزايش سرانه مالكيت و نزديكي مقصد سفر به مركز شهر افزايش . كندكاهش پيدا مي

اي است كه انتخاب وسيله غالب براي سفر به وسيله انتخاب شده ماهيت سفرهاي غيرخانه مبنا به گونه. يابدمي
بطور  نداشته باشد. در ابتداي آن زنجيره سفر وابستگي زيادي داشته و تحليل ضرايب مدل شايد معناي خاصي
گيرد. حال اگر سفر مثال، بيشترين سهم سفرهاي غيرخانه مبنا با استفاده از شيوه سواري شخصي صورت مي

توان مطلوبيت استفاده از شيوه سواري شخصي مبنا باشد، ميمبنا شغلي در ابتداي زنجيره يك سفر غيرخانهخانه
در سفرهاي غيرخانه مبنا، مطلوبيت شيوه سواري شخصي با  را به مطلوبيت آن براي هدف شغلي ارتباط داد.

افزايش سرانه مالكيت و نزديكي مقصد سفر به مركز شهر افزايش يافته و با افزايش زمان سفر در شبكه كاهش 
هاي اهداف قبلي مورد استفاده قرار گرفتند در اي از پارامترها كه در مدلدهد مجموعهكند كه نشان ميپيدا مي
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  -EN- F 06كد مدرك: ۰۰ ويرايش

 

است. مطلوبيت استفاده از موتور با نزديكي مقصد سفر به مركز شهر افزايش و مطلوبيت  مدل معنادار شدهاين 
  كند.شيوه پياده با افزايش فاصله مستقيم بين ناحيه مبدا و مقصد كاهش پيدا مي

هاي مختلف را هاي اين بخش براي شيوهسهم سفرهاي مشاهده شده و برآورد شده توسط مدل 19-3جدول 
اطالعات كلي از مدل ساخته شده همچون تعداد پارامترها، تعداد مشاهدات، مقدار  20- 3جدول دهد. نشان مي
و مقدار اصالح شده آن براي برازندگي  2دو براي رد فرض صفر بودن پارامترهاي مدل و پارامتر -آماره كاي

 دهد.كلي مدل را نشان مي

دهد. ضرايب پارامترها، انحراف معيار و نيز نتايج مدل تفكيك سفر براي هدف شغلي را نشان مي 21-3جدول 
  براي تعيين معناداري هر يك از ضرايب در اين جدول ارائه شده است. tآماره 

 غيرخانه مبنامشاهده شده و برآورد شده  يسهم سفرها: 19- 3جدول 

 شده سهم وسيله برآورد شده سهم وسيله مشاهده وسيله نقليه
 53.2 52.3 وسيله نقليه شخصي

 19,6 20,3 پياده
 13.1 12,6 تاكسي
 2,2 1,8 اتوبوس
 11,9 13.0 موتور

  
 غيرخانه مبنا هايسفر كياطالعات مدل تفك: 20- 3جدول 

  لوجيت چندگانه مدل
 11  تعداد پارامترهاي مدل

 1856 تعداد مشاهدات
LL(0) -4956,39 
LL(B) -3826,74 

-2 (LL(0) - LL(B)) 2259,3 
Rho-square 0.23 

Adjusted Rho-square 0.21 
  

   



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافيك بوشهر 

  (مدل تفكيك سفر)هاي تقاضاي سفرساخت، پرداخت و اعتبارسنجي مدل
 

 864  :قراردادشماره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT بوشهرشهرداري  كارفرما:

  مشاور: 
 مهندسين مشاور مترا

 29/02/1400 :بازنگري آخرين تاريخ نوع پروژه-كد پروژه فاز واحد تخصصي نوع مدرك شماره مدرك ويرايش

0A 3014 REP TR P1 T-BOHR : 33 صفحه of 42 
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 هاي غيرخانه مبناسفر كيمدل تفك جينتا: 21- 3جدول 

 Value Std err  t-test نام پارامتر

[ACO Car] 1.963582 0.274568 5,63 
[ACO Taxi] 1.062357 0.326541 8,26 
[DID Walk] -0.368523 0.085642 -15,39 

JRT -0.018532 0.068451 -8,51 
[ACBD Car] 0.162586 0.102356 3,25 

[ACBD Motor] 0.568954 0.165824 2,18 
[DOS Bus] -0.032152 0.005236 -2.51 

[Constant Car] 1.002321 0.252520 16,88 
[Constant Walk] 1.124875 0.068542 12,33 

[ACBD Taxi] 0.562314 0.096586 6,45 

ضرايب مدل پس از اصالح ضرايب ثابت به صورت زير تغيير  -8-3-6- 3با توجه به مطالب ارائه شده در بند 
  يابد:مي

	 0.018532 ∗ 0.032152 ∗ 0.095852 
	1.062357 ∗ 0.562314 ∗ 0.127854 
1.963582 ∗ 0.162586 ∗ 1.002321 
0.568954 ∗ 1.326201 
1.124875 0.368523 ∗  

  هاي ساخته شدهمدل اعتبارسنجي - 3-9- 3-6
توان بكار برد مقايسه سفرهاي مشاهده هاي ساخته شده ميهايي كه براي ارزيابي مدلبه طوركلي، يكي از روش
ل است. بدين منظور اين مقايسه بر روي يك نمودار دوبعدي كه يك بعد آن سفرهاي و برآورد شده توسط مد

گيرد كه نتايج مربوط به آن مشاهده و بعد ديگر آن سفرهاي برآورد شده در نواحي ترافيكي باشد، صورت مي
براي مجموع همه اهداف نشان داده شده  14- 3شكل تا  3-3شكل براي هر شيوه موجود در مطالعات بوشهر در 

به يك، شيب خط به عدد يك و عرض از  2Rاست. نكته مهم در اين نمودارها اين است كه هر چه مقدار ضريب 
تري بين شود، مدل از اعتبار باالتري برخوردار است و ارتباط نزديك ترمبدا خط برازش داده شده به صفر نزديك

هاي سفرهاي مشاهده شده و برآورد شده به تفكيك شيوه مورد استفاده برقرار است. اين نمودارها به سهم
تفكيك براي سفرهاي شهر بوشهر به تفكيك مبدا و مقصد به طور جداگانه ترسيم شده است. همانطور كه 

 شود در بيشتر موارد نتايج مدل تفكيك وسيله نقليه مطلوب و مناسب است.يمشاهده م
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  يشخص يسوار وهياهداف سفر با ش يتمام يبرا از نواحي مبدامشاهده شده و برآورد شده،  يسهم سفرها سهيمقا: 3-3شكل 

 
  پياده وهياهداف سفر با ش يتمام يمبدا برا يمشاهده شده و برآورد شده، از نواح يسهم سفرها سهيمقا: 4-3شكل 
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  تاكسي وهياهداف سفر با ش يتمام يمبدا برا يمشاهده شده و برآورد شده، از نواح يسهم سفرها سهيمقا: 5-3شكل 

  

 
  اتوبوس وهياهداف سفر با ش يتمام يمبدا برا يمشاهده شده و برآورد شده، از نواح يسهم سفرها سهيمقا: 6-3شكل 
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  بوس و سرويسميني وهياهداف سفر با ش يتمام يمبدا برا يمشاهده شده و برآورد شده، از نواح يسهم سفرها سهيمقا: 7-3شكل 

  

 
  موتور وهياهداف سفر با ش يتمام يمبدا برا يمشاهده شده و برآورد شده، از نواح يسهم سفرها سهيمقا: 8-3شكل 
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  پياده وهياهداف سفر با ش يتمام يمقصد برا يمشاهده شده و برآورد شده، به نواح يسهم سفرها سهيمقا: 10-3شكل 
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  تاكسي وهياهداف سفر با ش يتمام يمقصد برا يمشاهده شده و برآورد شده، به نواح يسهم سفرها سهيمقا: 11-3شكل 

  

 
  اتوبوس وهياهداف سفر با ش يتمام يمقصد برا يمشاهده شده و برآورد شده، به نواح يسهم سفرها سهيمقا: 12-3شكل 
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بوس و ميني وهياهداف سفر با ش يتمام يمقصد برا يمشاهده شده و برآورد شده، به نواح يسهم سفرها سهيمقا: 13-3شكل 

  سرويس

 
 موتور وهياهداف سفر با ش يتمام يمقصد برا يمشاهده شده و برآورد شده، به نواح يسهم سفرها سهيمقا: 14-3شكل 
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   ١آماره كاي - 3-10- 3-6
براي ارزيابي اين فرض كه آيا يك متغير برابر با مقادير تعيين شده قبلي هست يا خير و يا اينكه  tاز آماره آزمون 

شود. حال اگر بخواهيم چندين فرض از اين دست را با ن دو متغير رابطه خطي وجود دارد يا خير، استفاده ميبي
هم ارزيابي كنيم و يا به بيان بهتر دو مدل كه شامل چندين متغير باشند را با هم مقايسه كنيم از آزمون كاي 

)(دو 2 ها به اجبار (به اين معنا كه بعضي از متغير ٢ها محدود شدهي از مدلشود. در اين حالت يكبهره برده مي
  خواهد بود. ٣اند) و ديگري آزاديك مقدار مشخص مانند صفر گرفته

شود. اگر تمام اين آزمون در مواقعي كه بيش از يك محدوديت براي مدل تعريف شده، به كار برده مي
رود كه اختالف بين مقادير تابع تمايل مدل محدود باشند، انتظار ميهاي وارد شده بر مدل معتبر محدوديت

ها نامعتبر باشند، اختالف بين مقادير تابع تمايل به شده و آزاد كم باشد و در مقابل اگر بعضي از محدوديت
ده، سازي صورت گرفته براي ما ارزشمند است. در اينجا، حاالت محدود شميزان قابل توجهي زياد است و مدل

  حاالت اول و دوم بوده و مدل ساخته شده به عنوان حالت آزاد، در نظر گرفته شده است.
2×])()[(اين اساس، آماره  بر LLLL  كاي دو با  كه داراي توزيعK هاي مدل انتخاب (تعداد متغير

ها را با درصد رگردد كه فرض صفر بودن متغيوسيله مورد نظر) درجه آزادي است، محاسبه و مشاهده مي
2×])()[(كند. در مراحل بعد، آماره اطمينان باال رد مي LLCLL   كه داراي توزيع كاي دو باKms-K 
كند. در جدول گردد كه فرض ثابت بودن توابع مطلوبيت را نيز رد ميمحاسبه و مشاهده مي درجه آزادي است،

 .]1[شده است هارائ) خالصه آمارهاي صورت گرفته 8-3(

 
   

                                                                                                                                                             
1 ‐ Chi‐ Square 
2 ‐ Restricted Model 
3 ‐ Unrestricted Model 
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  سفر در شهر بوشهر نتايج آماره كاي دو براي اهداف مختلف: 22- 3جدول 

LL(0) LL(c) LL(B)  هدف سفر   02 [ ]LL LL B    K 
  درصد
 Kms اطمينان

   2 [ ]cLL LL B  
 

K-
Kms 

  درصد
 اطمينان

 99% 5 588 5 99% 10  1348- 3562- 3856 - 4236 شغلي

 99% 6 362 5 99% 11  883- 3126- 3307- 3568 تحصيل

 99% 6 1232 4 99% 10  2809- 2452- 3068- 3857 خريد

 99% 6 890 4 99% 10  1684- 3123- 3568- 3965 تفريح

 99% 4 1282 4 99% 8  2488- 1957- 2598- 3201 كار شخصي

 99% 6 1258 4 99% 10  2259- 3827- 4456- 4956 هيچ سر خانه
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