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  ترافيك تخصيص هايمدل اعتبارسنجي و پرداخت ساخت، -3-6-6
  مقدمه - 6-1- 3-6
 نقل و حمل جامع مطالعات در است. شده تشكيل تقاضا و عرضه اصلي مؤلفه دو از نقل و حمل سيستم هر

 آنها ميان رابطه ها،مؤلفه اين از يك هر بر تاثيرگذار عوامل و متغيرها شناسايي از پس تا شودمي تالش شهرها
 مورد حوزه، اين در واحد عنصر عنوان به "سفر" عامل نقل، و حمل تقاضاي برآورد و شناسايي جهت شود. تعيين
 ممكن آورد.مي بوجود را شهر در نقل و حمل فعاليت سفرها تكتك از ايمجموعه زيرا گيرد.مي قرار بررسي
 مسافر مشخصات و نقليه وسيله سفر، زمان سفر، هدف نظير جزئياتي با همراه يا و كلي خيلي سفر مطالعات است

  باشد. بار يا
 از مختلفي هايآمارگيري و ميداني مطالعات انجام نيازمند مسافر فرد و سفر هايويژگي و مشخصات از اطالع
 هايمكان و هاپايانه آمارگيري بار، و مسافر ايدروازه آمارگيري ساكنين، سفرهاي مقصد مبدأـ آمارگيري قبيل
 با نوبت چندين در بوشهر شهر نقل و حمل جامع مطالعات ابتداي از كه است برش خطوط آمارگيري و ويژه
 از استفاده با است. شده ثبت جامع طرح اطالعاتي پايگاه در آن از حاصل نتايج و رسيده انجام به فراوان دقت

 )1394 (سال پايه سال در نياز مورد جزئيات با سفر تقاضاي به دستيابي امكان تنها نه شده آوريجمع اطالعات
 شامل تقاضا برآورد است. شده فراهم نيز طرح هايافق در اطالعات اين برآورد امكان بلكه است شده فراهم
 در كه گرددمي مشخص سفر تقاضاي برآورد طريق از ديگر عبارتي به بود. خواهد سفرها رفتار اجزاء كمي برآورد

 مشخص ناحيه دو بين ...) و سفر مسير سفر، زمان سفر، (وسيله مشخصاتي چه با و سفر تعداد چه طرح، افق
  پذيرفت. خواهد انجام
 ارتباط بعد، به ميالدي 1850 سال از دارد. وجود مختلفي هايروش سفر تقاضاي برآورد فرآيند انجام جهت

 شناسي جامعه مباحث بيستم قرن اوايل از و گرفت قرار بررسي مورد نقل و حمل با اجتماعي و اقتصادي فعاليت
 دو پايان از پس و بيستم قرن پنجم دهه در . شدند وارد نقل و حمل تقاضاي تحليل در ترجدي طور به اقتصاد و

 نقل و حمل تقاضاي با زمين كاربري ارتباط غربي، جوامع اقتصادي هايفعاليت گيري اوج شروع و جهاني جنگ
 "تقاضا تحليل" رايج و فعلي ساختار سفر، تقاضاي ايجاد عامل عنوان به كاربري درنظرگيري با و گرديد مطالعه
 برآورد" بنيادي مرحله از كه روش، اين كند.مي ايفا را مهمي نقش خرد اقتصاد مذكور، تحليل در گرفت. شكل

 تفكيك سفر، توزيع سفر، جذب و توليد يعني سفر، تقاضاي برآورد اصلي مرحله چهار و "آينده در زمين كاربري
 است. بوده نقل و حمل تقاضاي تحليل هايروش پايدارترين از يكي شود،مي تشكيل ترافيك تخصيص و وسيله
 و تصادفي پنداري، رويكردهاي كه آنها ترپيشرفته انواع حتي (و مبنا فعاليت هايمدل از اخير، ايهدهه در البته

 همچنان ايچهارمرحله روش ولي شود.مي استفاده سفر تقاضاي برآورد براي نيز دارند) سفر رفتار به ... و اتفاقي
 مرحله براي ورودي مرحله، هر نتايج روش اين در دارد. قرار فن اهل توجه مورد كالسيك روش يك عنوان به

 در كشور، شهرهاي ساير در ايمرحله چهار روش بكارگيري از حاصل مثبت تجربيات به باتوجه بود. خواهد بعد
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 شده استفاده طرح هايافق در تقاضا برآورد براي روش اين از نيز بوشهر شهر نقل و حمل جامع رحط مطالعات
  گرفت. خواهد قرار بررسي و مطالعه مورد "سفر تخصيص" يعني چهارم مرحله گزارش اين در كه است.
 آگاهي عرضه، از منظور است. بوشهر شهر براي نقل و حمل سيستم عرضه مؤلفه تعريف گزارش، اين ديگر هدف

 شبكه ساختار شامل جابجايي امكانات آنهاست. عملكردي هايويژگي و جابجايي تسهيالت و امكانات كليه از
 تأخير زمان شرياني، معابر انواع در سفر زمان توابع توسط عملكردي هايويژگي شود.مي نقليه وسايل و ارتباطي

 تعداد جمله از هاويژگي و مشخصات ساير و مشهورند عرضه هايمدل به كه چراغ بدون و چراغدار هايتقاطع رد
 نقل و حمل سيستم نوع دو بوشهر شهر نقل و حمل جامع مطالعات در شوند.مي تعريف نقليه، وسايل سرنشينان

 آن از توانندمي نقليه وسايل كليه كه بوشهر شهر خياباني سيستم .است شده گرفته درنظر عرضه بخش در
 كنند.مي استفاده آن از خاصي مسيرهاي در مسافرين كه همگاني نقل و حمل سيستم ديگري و كنند استفاده

 بوشهر شهر براي آنها به مربوط اطالعات جزئيات و شبكه ساختار شامل سيستم نوع دو اين از يك هر مشخصات
 ارائه ضمن گزارش اين در است. شده ارائه ايجداگانه هايگزارش در و شده گردآوري )1394 (سال پايه سال در

 نقل و حمل سيستم عملكردي هايويژگي با رابطه در كه مختلفي عرضه هايمدل و اطالعات اين از ايخالصه
  شد. خواهد تشريح ترافيك تخصيص مدل در اطالعات اين از استفاده چگونگي است، گرفته قرار استفاده مورد

 دو ميان رابطه از آگاهي شهر، يك در نقل و حمل جامع مطالعات اصلي اهداف از يكي شد گفته همانطوركه
 ميان متقابل رابطه نوع يك نقل و حمل هايسيستم در است. شهر نقل و حمل سيستم در تقاضا و عرضه مؤلفه
 سويي از كه ترتيب بدين شود.مي سيستم در تعادل ايجاد به منجر آنها برآيند كه دارد وجود عرضه و تقاضا
 يا نقل و حمل تسهيالت از دارند سعي كنندمي ايجاد را سفر تقاضاي كه نقل و حمل سيستم از كنندگانادهاستف
 خود سفرزمان و نقليهوسيله از استفاده هزينه شامل جابجايي هايهزينه كه كنند استفاده نحوي به عرضه همان

 ،ازدحام ايجاد نتيجه در و سيستم كنندگان استفاده و كاربران تعداد افزايش با ديگر سوي از و كنند حداقل را
 نقل و حمل سيستم يك در جابجايي از كه جرياني يابد.مي افزايش نقل و حمل سيستم از استفاده هايهزينه

 ترافيك تخصيص جرياني چنين يافتن روش كه دارد نام تعادلي جريان شودمي ايجاد الذكرفوق عامل دو براساس
 مطالعات براي شده ساخته ترافيك تخصيص مدل جزئيات تشريح حاضر گزارش اصلي هدف شود.مي ناميده
  است. بوشهر شهر نقل و حمل جامع
 معضالت و تنگناها شهر، يك نقل و حمل سيستم روي بر ترافيك تقاضاي تخصيص از آمده بدست نتايج تحليل
 سطوح ارزيابي و سيستم عملكرد تحليل بر عالوه سازد.مي نمايان را آن نقل و حمل سيستم مختلف هايبخش

 از نقل و حمل سيستم در تغيير هرگونه تاثيرات توانمي ترافيك تخصيص مدل از استفاده با معابر، شبكه خدمت
 در را نقل و حمل جديد تسهيالت ايجاد يا آنها عملكردي هايويژگي و معابر هندسي مشخصات در تغيير قبيل
 پرداخت و ساخت تنها حاضر گزارش در البته داد. قرار بررسي و تحليل مورد طرح، زماني هايافق يا موجود وضع

 ارزيابي مورد كمي بصورت شبكه عملكرد چگونگي و گيردمي قرار توجه مورد 1394 سال در مدل اعتبارسنجي و
  بود. خواهد آتي گزارشات موضوع طرح زماني هايافق در شبكه عملكرد چگونگي بررسي گيرد.مي قرار
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  ترافيك تخصيص - 6-2- 3-6
 براي سفر مسير انتخاب چگونگي خصوص در نقل و حمل ريزيبرنامه اي مرحله چهار فرآيند از مرحله آخرين

 روند عنوان به توانمي را مرحله اين شود.مي شناخته ترافيك تخصيص نام با كه است خاص نقليه وسيله نوع هر
 تخصيص مسئله تشريح از قبل بنابراين برشمرد. نقل و حمل تقاضاي و عرضه مؤلفه دو ميان تعادل برقراري
 و حمل سيستم يك در كنيد فرض منظور اين براي شود. تعريف دقيق بصورت تعادلي جريان است الزم ترافيك

 و V با ترافيك) (حجم جابجايي امكانات از استفاده سطح ، با (عرضه) جابجايي يا 1ونقلحمل تكنولوژي نقل،
 سطح صورت اين در اند.شده داده نشان P با است، V و  از تابعي كه سيستم، 2عملكرد گيرياندازه تابع

  نوشت: )1( رابطه صورت به توانمي V و  برحسب را ،L سيستم، )3خدمت (سطح عملكرد
  

)1(                                                                                                 
  

 تعداد V شهري، درون ونقلحمل خياباني شبكه شامل تواندمي  ونقل،حمل سيستم يك در مثال، عنوان به
 ونقلحمل سيستم هر ديگر مؤلفه باشد. شبكه هايخيابان در سفر زمان L و هاخيابان در مختلف نقليه وسايل
 تسهيالت و امكانات از خود سفرهاي انجام براي كه دهندمي تشكيل سيستم كنندگاناستفاده را تقاضا يعني

 انتخاب را تعدادي دسترس، در هايگزينه ميان از بايد سيستم كنندهاستفاده هر كنند.مي استفاده )( جابجايي
 انتخاب مقصد، انتخاب آن، انجام عدم يا سفر انجام مثل هاتصميم از ايدنباله شامل است ممكن گزينه هر كند.

 ،ui مطلوبيت تابع با i مثل سيستم از كنندهاستفاده هر براي كنيد فرض باشد. مسير انتخاب و ونقلحمل وسيله
di سيستم از كنندهاستفاده اين انتخاب تابع دهنده نشان  خدمت سطح در L .حجم صورت اين در باشد 

 )2( رابطه صورت به توانمي سيستم كنندگاناستفاده تمام انتخاب تابع برحسب را )V( سيستم در ترافيك
  نوشت:

  

  ها)i تمام (براي                            )2(
 

  است. سيستم كل براي تقاضا تابع دهنده نشان D آن در كه
  داشت: خواهيم )2( رابطه در )1( هرابط از ،L خدمت، سطح متغير جايگزيني با
  ها)i تمام (براي   )3(

 يك كند، صدق )3( رابطه در كه جرياني هر و است ونقلحمل سيستم يك در تعادل حالت كننده بيان باال رابطه
  شود.مي ناميده ونقلحمل سيستم براي تعادلي جريان

 پيدا ونقل،حمل سيستم يك كنندگان استفاده تمام براي di انتخاب تابع نبودن معلوم به توجه با كلي، حالت در

                                                                                                                                                             
1Transportation  technology 
2 Performance function 
3 Level of service 
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 (جمعيت كنندگان استفاده تعداد بودن زياد يكي آن دليل است. پيچيده و مشكل بسيار تعادلي جريان كردن
 را هاييفرض بايد ناچار به رو اين از است. آنها گيريتصميم مكانيزم درباره اطالعات كمبود ديگري و شهر) يك

 كه است اين كننده ساده فرض يك گرفت. نظر در سيستم از كنندگاناستفاده گيريتصميم نحوه درباره
 5همفزوني گاهي كه بندي،تقسيم اين كرد. تقسيم 4همگن هايگروه به توانمي را سيستم از كنندگاناستفاده
 گيرد. صورت كنندگان استفاده از غيره و شغل خانوار، بزرگي درآمد، سطح برحسب است ممكن شود،مي ناميده

  كنند.مي گيريتصميم هم مشابه گروه يك در كنندگاناستفاده كليه كه است اين بر فرض بنديگروه نوع اين در
 سازيمدل متفاوت كامالً شيوه دو خاص، گروه يك در كنندگاناستفاده گيريتصميم نحوه مورد در كلي، بطور
 توزيع تابع يك با تصادفي پديده يك كنندگاناستفاده رفتار كه است اين بر فرض شيوه اولين در دارد. وجود

 ناميده 7ناهمفزود يا 6تصادفي سازيمدل شيوه، اين دهد.مي توضيح را آنها گيريتصميم نحوه كه است مشخص
 يك در كه كنندگانياستفاده تعداد كه است اين بر فرض آن در كه است 8قطعي سازيمدل دوم، شيوه شود.مي

 بر تأكيد مطالعه اين در است. شده داده تحليل تابع يك توسط كنندمي اتخاذ را مشخصي تصميم خاص گروه
  است. قطعي هايمدل يعني دوم، شيوه

 روبرو هاتصميم از ايزنجيره با خود هايگزينه انتخاب در كنندگاناستفاده ونقل،حمل سيستم يك در معموالً
 انجام عدم يا (انجام سفر توليد يعني اصلي مرحله چهار شامل زنجيره اين شد، ذكر قبالً كه همانطور هستند.
 اين براساس سازيمدل شيوه يك است. مسير انتخاب باالخره و ونقل،حمل وسيله انتخاب مقصد، انتخاب سفر)،
 شيوه گيرند.مي صورت يكديگر از مستقل و 9متوالي صورت به فوق گيريتصميم مرحله چهار كه است فرض
 مرحله و 10همزمان بطور گيريتصميم اول مرحله سه مورد در كه است اين است، ترواقعي ضمن در كه ديگر،

 مطالعه، اين نظر مورد همزمان هايمدل نوع در پذيرد.مي صورت جداگانه بطور مسير، انتخاب يعني چهارم،
 است، شده داده ،D مانند تقاضا تابع يك نقليه، وسيله نوع هر و مقصد ـمبدأ زوج هر براي كه است اين بر فرض

  كند.مي مشخص گروه هر براي را سيستم از كنندگاناستفاده تعداد سيستم، فعلي خدمت سطح به توجه با كه
 طبق ونقل،حمل هايشبكه در است. كنندگاناستفاده مسير انتخاب نحوه درباره نياز، مورد فرض آخرين باالخره،
 قانون ديگري و 12سيستم بهينگي قانون يكي گيرد؛مي صورت قانون دو براساس مسير انتخاب ،11واردراپ نظريه

                                                                                                                                                             
4 Homogeneous groups 
5 Aggregation 
6 Stochastic modeling 
7 Disaggregate 
8 Deterministic modeling 
9 Sequential 
10 Simultaneous 
11 Wardrop 
12 System optimized 
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 صورت به مسيرها انتخاب درباره گيريتصميم كه است اين بر فرض اول قانون در .13كنندهاستفاده بهينگي
 سيستم سفر) (زمان عملكرد هزينه كل كه شودمي توزيع نحوي به شبكه در ترافيك جريان و است متمركز
 كنندهاستفاده هر و است متمركز غير صورت به گيريتصميم كه است اين بر فرض دوم قانون در شود.مي كمينه
 كه ترافيكي جريان كلي، بطور باشد. هزينه كمترين داراي كه كندمي انتخاب نحوي به را خود مسير سيستم
 شود.مي ناميده "كنندهاستفاده تعادل" ديگر حالت در و "سيستم تعادل" باشد آمده بدست ولا قانون توسط
 دو شهري) بين ونقلحمل هايشبكه (مانند است پايين شلوغي سطح آنها در كه ونقلحمل هايسيستم براي

 كه حالتي در ولي كرد. استفاده ديگري تقريب براي يكي از توانمي و بوده مشابه تقريباً اخير تعادلي جريان
 جريان دو اختالف ترافيك) اوج هايساعت در شهري درون ونقلحمل هايشبكه (مانند باشد شلوغ سيستم
 نبودن پذيرامكان و شهري درون هايشبكه در شلوغي وجود به توجه با باشد. زياد تواندمي شده ذكر تعادلي
 فرض خود، مسيرهاي انتخاب در كنندگاناستفاده براي متمركز غير گيريتصميم فرض مركزي، كنترل
  بود. خواهد كنندهاستفاده تعادل بر تأكيد بوشهر ونقلحمل جامع مطالعات در رو اين از است. تريبينانهواقع

 داده نشان (N,L) شبكه صورت به ونقلحمل سيستم يك جابجايي امكانات اگر الذكر،فوق هايفرض به توجه با
 تخصيص مسئله صورت اين در است، شبكه هايكمان مجموعه L و شبكه هايگره مجموعه N آن در كه شود،

 كلي حالت در را كنندهاستفاده تعادل قانون مبناي بر ونقلحمل سيستم در تعادلي جريان يافتن براي ترافيك
  نوشت: )4( رياضي مدل صورت به توانمي

)4(  
     
  
  
   آن، در كه

I= مقصد، ـمبدأ هايزوج مجموعه  
i= مقصد، ـمبدأ زوج يك   

M= بار) و مسافر نقل و حمل وسايل انواع (شامل نقل و حمل وسايل انواع مجموعه  

m= ونقل،حمل وسيله نوع يك شاخص  
  ،m نقليه وسيله با i مقصد مبدأـ بين دسترس در مسيرهاي مجموعه =

p= مسير، يك   
hp= مسير در ترافيك جريان حجم p،  

                                                                                                                                                             
13 User optimized 
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h= ترافيك جريان حجم بردار  ph تمام براي 
m

iPp، Ii، Mm،  
m
iU= مقصد مبدأـ بين سفر زمان كوتاهترين i نقليه وسيله با m،  
U= سفر زمان ترينكوتاه بردار  m

iU تمام براي Ii، Mm،  
)(UDm

i= مقصد مبدأـ بين جابجايي براي تقاضا حجم i نقليه وسيله با m زمان ترينكوتاه بردار از تابعي كه 
  است، سفر

)(hTp= مسير در سفر زمان p است. ترافيك جريان بردار از تابعي كه  
 كه كندمي تضمين اول رابطه دهند.مي نشان را سيستم در كنندهاستفاده تعادل دوم و اول روابط مدل، اين در

 ،m نقليه وسيله هر و i مقصد مبدأـ هر براي
m
iU اين بين ممكن مسيرهاي تمام بين در سفر زمان ترينكوتاه 

 استفاده مسيرهايي از تنها كنندگاناستفاده كه كندمي تضمين دوم رابطه باشد. نقليه وسيله اين با مقصد مبدأـ
 مبدأـ بين ممكن مسيرهاي در جريان مجموع برابري سوم رابطه باشند. سفر زمان ترينكوتاه داراي كه كنندمي

 نشان را است زمان ترينكوتاه بردار از تابعي كه آنها بين شده ايجاد تقاضاي با و m نقليه وسيله با i مقصد
  دهد.مي

  ترافيك تخصيص مسئله حل هايروش - 6-3- 3-6
 يافتن و ترافيك تخصيص مسئله حل ترافيكي، نواحي افزايش و ونقل حمل شبكه ابعاد شدن بزرگتر با بطوركلي

 شناسايي شود.مي ترپيچيده و ترمشكل موجود مقصدهاي - مبدأ زوج بين مسير ترين)هزينه (كم ترينكوتاه
 را بازدارندگي كمترين كه مسيري انتخاب و بازدارندگي ميزان محاسبه ترافيكي، ناحيه دو بين مسيرهاي كليه
 )4( مدل داد نشان توانمي واقع در است. پيچيده و زمانبر بسيار فرآيندي سفر مقاصد و مبادي تمامي براي دارد

 كمبود مسائل از نوع اين حل براي خاصي هايروش هرچند است. 14غيرخطي تكميلي كمبود مسئله يك معادل
 به لزومي مطالعه اين در ولي دارد، وجود عمومي حالت در ترافيك تخصيص مسئله حل نتيجه در و تكميلي
 توابع رينظرگي در براي كافي اطالعات و مطالعات وجود عدم يكي آن علت نيست. حل هايروش اين از استفاده
  است. خاص حاالت براي ترعملي و ترساده هايروش از استفاده امكان ديگري و سفر زمان و تقاضا عمومي
  كند:مي ساده زيادي حد تا را مدل حل ترافيك تخصيص مسئله در زير فرض دو اعمال
  است. ثابتي مقدار و بوده ،Uسفر، زمان ترينكوتاه بردار از مستقل ،D تقاضا، تابع -1 فرض
 سفر زمان و است p مسير هايكمان در سفر زمان مجموع صورت به ،p، Tp مسير براي سفر زمان تابع - 2 فرض

 است. كمان آن در ترافيك جريان حجم از تابعي تنها كمان هر در

 چگونگي به و است ثابتي مقدار i مقصد مبدأـ بين m نقليه وسيله با سفرهاي تعداد گويدمي اول فرض واقع در
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 فرض ندارد. بستگي مختلف مقصدهاي مبدأـ بين دسترسي هايزمان نتيجه در و شبكه در ترافيك جريان توزيع
 بستگي كمان همان در ترافيك جريان حجم به تنها كمان يك در تأخير يا سفر زمان مدت گويدمي هم دوم
 به نباشند. واقعي هافرض اين است ممكن البته ندارد. بستگي هاكمان ساير در ترافيك جريان حجم به و دارد

 مقابل جهت ترافيك جريان حجم به خيابان جهت هر در سفر زمان دوطرفه خيابان يك در دانيممي مثال عنوان
 ولي دارد، بستگي تقاطع هايورودي تمام ترافيك جريان حجم به تأخير زمان تقاطع يك در يا دارد، بستگي نيز
 نظرگيري در ايران)، در (خصوصاً است گرفته صورت وابستگي از نوع اين مورد در كه اندكي مطالعات به توجه با
 در بيشتر فوق هايوابستگي نظرگيري در كه، شود توجه بايد نكته اين به است. ناپذيراجتناب فوق فرض دو

 مورد كه مدت دراز هايريزيبرنامه سطح در تا دارند اهميت عملكردي سطح در و مدتكوتاه هايريزيبرنامه
 داده شرح اختصار به ترافيك تخصيص مسئله حل هايروش مهمترين از برخي ادمه در است. مطالعه اين نظر
  اند.شده
 15هيچ يا همه روش به ترافيك تخصيص -الف

 است بازدارندگي مقدار كمترين داراي آزاد دبي شرايط در كه مسيري به منطقه دو بين ترافيك كل روش اين در
 واقعيرغي زيادي حدود تا روش اين از آمده بدست نتايج يابد.مي اختصاص مسير) ترين هزينه كم يا (كوتاهترين

 وجود نيز ديگري مسيرهاي است شده داده تخصيص آن به ترافيك كه مسيري بر عالوه است ممكن زيرا است
 بدون ترافيك تخصيص روش، اين در بعالوه باشند. آن به نزديك يا يكسان سفر زمان داراي كه باشند داشته
 صورت معبر در ترافيك تراكم و عبوري حجم ميزان افزايش اثر در ظرفيت كاهش و سفر زمان ازدياد به توجه
  شود.مي گرفته نظر در ثابت همواره مسير در سفر زمان و گرفته

  16جزئي ترافيك تخصيص -ب
 اين آنكه وجود با است. جزئي ترافيك تخصيص روش ترافيك، تخصيص مسئله حل متداول هايروش از يكي
 بيشتري جزئيات نظرگيري در امكان اينكه به توجه با ولي ندهد، بدست را مسئله دقيق جواب است ممكن روش

 توانمي روش اين در مثال، عنوان به دارد. زيادي كاربردهاي عمل در سازدمي فراهم را ونقلحمل سيستم از
 ترافيك حجم از تابعي را هاتقاطع در تأخير زمان داد، انجام نقليه وسايل انواع تفكيك به را ترافيك تخصيص

 مدل در را وسايل از يبرخ براي شبكه در ممنوعه مناطق و گرفت نظر در هاتقاطع به ورودي هايخيابان ديگر
  كرد. منظور
 تقاضاي از (جزيي) درصدي مرحله، هر در كه است اين جزيي ترافيك تخصيص روش نظريه خالصه، بطور

 شبكه هايكمان در سفر زمان تقاضا، از بخش هر تخصيص حين در و شودمي داده تخصيص شبكه به سيستم
 توجه با شبكه هايكمان در سفر زمان شبكه، به تقاضا از بخش هر كامل تخصيص از پس و شودمي فرض ثابت

                                                                                                                                                             
15 All or Nothing Assignment (AON) 
16 Incremental Assignment 
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 مرحله، هر در كه است اين روش اين در نهفته فرض واقع در گردند.مي بهنگام آنها در جريان جديد مقادير به
 گيريتصميم سيستم به قبلي يافته تخصيص كنندگاناستفاده رفتار براساس تنها سيستم كنندگان استفاده

 در روش دقت شود، داده تخصيص شبكه به تقاضا از كمتري درصد مرحله هر در چه هر كه است واضح كنند.مي
  شد. خواهد بيشتر تعادلي جريان تعيين

  17ظرفيت محدوديت روش به ترافيك تخصيص -ج
 به آزاد جريان سرعت از نقليه وسايل سرعت متوسط ظرفيت، حد به آن شدن نزديك و جريان دبي افزايش با

 يافته، افزايش نقليه وسايل بين داخلي اصطكاك نقطه اين از بعد كند.مي ميل دبي حداكثر در سرعت سمت
 18ايضربه هايموج كرده، حركت قطاري شكل به ترافيك و گيردمي قرار F و E محدوده در خدمت سطح

 افزايش با كه است اين هيچ يا همه روش با سفر تخصيص نحوه بر پديده اين تأثير كرد. خواهد تجربه را فراواني
 نقليه وسايل واقع در و يابدمي افزايش بازدارندگي ميزان و كاهش آنها در سرعت متوسط ها،كمان در جريان دبي
 بعد و هيچ يا همه روش از استفاده با كه اندشده تدوين هاييروش لذا نيستند. آزاد سرعت با حركت به قادر ديگر

 اين كنند. ايجاد تعادل بازدارندگي مقادير و عبوري جريان دبي ميان بتوانند سفر، تخصيص عمليات تكرار از
  نامند.مي ظرفيت محدوديت با هايروش را هاروش

 توسط كه هاالگوريتم اين از يكي دارد. وجود ظرفيت محدوديت با سفر تخصيص براي مختلفي هايالگوريتم
CATS از استفاده با را ترافيك) كل از درصد 20 (مثالً مناطق همه توليدي ترافيك از بخشي ابتدا شده، ارائه 
 بازدارندگي جديد مقادير ها،كمان ظرفيت تابع از استفاده با سپس كندمي توزيع شبكه كل در هيچ يا همه روش

 فرآيند اين دهد.مي تخصيص هيچ يا همه روش با و متناسباً را ترافيك از ديگري بخش و محاسبه كمان هر در را
  يابد.مي ادامه شبكه به ترافيك كل تخصيص تا
 جديد مقادير و توزيع شبكه در هيچ يا همه روش با ترافيك كل ابتدا 19BPR توسط شده ارائه روش در

 صورت مجدد توزيع بازدارندگي، جديد مقادير اين از استفاده با سپس شود.مي محاسبه كمان هر بازدارندگي
 زياد بسيار تكرارهاي از پس موارد از بسياري در شود.مي تكرار تعادل به شبكه رسيدن زمان تا كار اين گيرد.مي

  است. داده كاهش را محدود ظرفيت هايروش كاربرد مسئله اين رسدنمي تعادل به شبكه
  20كننده استفاده تعادل روش به ترافيك تخصيص -د

 رسيدن براي تخصيص عمليات تكرار با را خطا و سعي روند يك كننده استفاده تعادل روش به ترافيك تخصيص
 مسير توانندنمي كنندگان استفاده از يك هيچ پايان در كه بنحوي كندمي طي شبكه تعادل و همگرايي به

 اساس بر بازدارندگي مقادير تكرار هر در بيابند. را باشد كمتري هزينه يا كوتاهتر سفر زمان داراي كه ديگري

                                                                                                                                                             
17 Capacity Restraint 
18 shock wave 
19 Bureau public Roads 
20 User Equilibrium (UE) 
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 تعادل به شبكه رسيدن تا فرآيند اين شودمي انتخاب بهينه مسير و شده محاسبه كمان از عبوري جريان حجم
  يابد.مي ادامه

  
  
  21كننده استفاده تصادفي تعادل روش به ترافيك تخصيص -ه

 فرض آن در كه است كننده استفاده تعادل روش از يافته تعميم روش يك كننده استفاده تصادفي تعادل روش
 ندارند آگاهي مختلف مسيرهاي در سفر زمان و شبكه مشخصات از كامل بطور شبكه از كنندگاناستفاده شودمي
 اين نباشد. موجود مسير ترينكوتاه الزاماً كاربران از برخي توسط شده انتخاب مسيرهاي است ممكن نتيجه در

 كه مسيرهايي زيرا كندمي ارائه كننده استفاده تعادل قطعي هايمدل به نسبت را تريبينانه واقع نتايج روش،
 در اين گيرند.مي قرار استفاده مورد باال جذابيت و كشش با مسيرهاي همانند نيز دارند كمتري كشش و جذابيت
  است. صفر كمتر نسبي كشش با مسيرهاي از عبوري جريان حجم كننده استفاده تعادل روش در كه حاليست

  22سيستم بهينگي روش به ترافيك تخصيص -و
 عمده مزيت است. آن حل و سازيبهينه مسئله به آن تبديل ترافيك تخصيص مسئله حل هايروش از ديگر يكي
 تعداد از مراتب به كه است شبكه هايكمان تعداد با متناسب آن متغيرهاي تعداد كه است اين مدل اين

 هايروش بعالوه است. كمتر است شبكه در موجود مسيرهاي تعداد با متناسب كه ديگر هايروش متغيرهاي
 مقياس در واقعي هايشبكه براي را مسئله دقيق جواب كه دارد وجود آن حل براي 23ولف -فرانك چون كارايي
 دهد.مي بدست بزرگ

 ممكن كه حاليست در اين شودمي كمينه شبكه كل در سفر زمان سيستم بهينگي شيوه به ترافيك تخصيص در
 همانطوركه دليل بهمين كنند. پيدا را كوتاهتري مسير خود، مسير تغيير با بتوانند كنندگاناستفاده برخي است
 مورد معموالً و دهدنمي ارائه ايبينانه واقع نتايج شهري شلوغ هايشبكه در روش اين شد گفته نيز ترپيش

  گيرد.نمي قرار استفاده
 براي موجود هايروش غالب شد، مالحظه ترافيك تخصيص مسئله حل مختلف هايروش تشريح در همانطوركه

 چنين لزوم بدليل اصوالً كنند.مي استفاده "تكرار" فرآيند از شبكه در تعادل ايجاد و همگرايي به رسيدن
 و اصالح پيشنهادي سناريوهاي تعداد افزايش شود.مي استفاده كامپيوتري افزارهاينرم از كه است فرآيندي
 استفاده به ناگزير را گران تحليل شبكه، ابعاد شدن تربزرگ با همراه همگاني و شخصي ونقل حمل شبكه توسعه

 با آنها مقايسه و مختلف سناريوهاي نتايج استخراج و اجرا شك بدون است. كرده كامپيوتري افزارهاينرم از
 سبب كامپيوتري افزارهاينرم بكارگيري اينكه ضمن نيست. امكانپذير ابزار اين از استفاده عدم صورت در يكديگر

                                                                                                                                                             
21 Stochastic User Equilibrium (SUE) 
22 System Optimum Assignment (SO) 
23 Frank - wolf 
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  شود.مي نيز نقل و حمل ريزيبرنامه فرآيند در دقت و سرعت افزايش
 تعادلي جريان پيداكردن و ترافيك تخصيص مسائل حل براي مختلفي كامپيوتري هايبرنامه گذشته هايدهه در
 از بيش كه هستند هابرنامه اين از هايينمونه EMME/2 و TransCAD افزارهاينرم اند.شده نوشته شبكه در

 از آميزيموفقيت تجربيات و گرفته قرار استفاده مورد كشور شهرهاي نقل و حمل جامع هايطرح در سايرين
 بوشهر شهر نقل و حمل جامع طرح هايگزارش مجموعه از گزارشي در است. شده حاصل آنها بكارگيري

 به نسبت TransCAD افزارنرم هايبرتري و گرفتند قرار بررسي و مقايسه مورد مفصل بطور مختلف افزارهاينرم
 براي بوشهر شهر نقل و حمل جامع طرح مطالعات در شد گفته همانطوركه لذا گرديد. مشخص افزارهانرم ساير
 شده گرفته بهره TransCAD افزارنرم از نقل و حمل ريزيبرنامه مراحل ساير و ترافيك تخصيص مسئله حل

 شرح ترپيش كه ترافيك تخصيص مسئله حل هايشيوه كليه از TransCAD افزارنرم است ذكر شايان است.
  كند.مي پشتيباني شد داده
 تصادفي تعادل روش براساس شخصي ترافيك تخصيص بوشهر، شهر نقل و حمل جامع طرح مطالعات در

 پذيرفته صورت TransCAD افزارنرم 24ايوسيله چند ترافيك تخصيص قابليت بكارگيري با و كنندهاستفاده
 را يك هر براي مخصوص خياباني شبكه و تقاضا با مختلف نقليه وسايل همزمان تخصيص امكان روش اين است.
 شوندمي تبديل 25سواري همسنگ نقليه وسيله يك به ضرايبي با نقليه وسايل تمام نهايت در ولي آورد.مي فراهم

 و هاكمان در سفر زمان توابع آيد.مي بدست نقليه وسيله نوع اين براساس شبكه هايكمان در ترافيك حجم و
  شوند.مي محاسبه كميت همين برحسب نيز هاتقاطع

  بوشهر شهر ترافيك تخصيص مدل -6-4- 3-6
  تقاضا اطالعات -3-6-6-4-1

 سفرها، و هاخانواده اجتماعي -اقتصادي اطالعات تجميع منظور به بوشهر شهر نقل و حمل جامع مطالعات در
 بر است. شده بنديناحيه مطالعه، مورد محدوده ،تقاضا برآورد سپس و تقاضا هايمدل بر مؤثر هايمؤلفه تعيين

 شامل را شهر ورودي هايدروازه نيز ناحيه 4 است. شده تقسيم ترافيكي ناحيه 62 به بوشهر شهر اساس اين
 با متناظر نيز بوشهر شهر خارجي نواحي است. شده ارائه مربوطه هايگزارش در آنها كامل شرح كه شوندمي

 آنها كليه براي مرحله هر در مختلف نتايج ارائه ترافيكي، نواحي زياد تعداد به باتوجه باشد.مي شهر هايدروازه
 استفاده قابل نيز و گزارشات و جداول حجم كاهش و مشكل اين رفع جهت منظور، بدين بود. خواهد سازمشكل
 نواحي بزرگ و شده تجميع يكديگر كنار در مالحظاتي رعايت با ترافيكي نواحي برخي مديران، براي بودن

 1-3 شكل است. شده تقسيم ترافيكي ناحيه بزرگ 10 به بوشهر شهر ترتيب اين به اند.داده تشكيل را ترافيكي
  است. ناحيه بزرگ هر در محصور ترافيكي نواحي و بنديطبقه اين انجام نحوه دهنده نشان
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25 Passenger car equivalent (PCE) 
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 بوشهر، شهر مطالعه مورد محدوده در ترافيكي نواحي بين سفر تعداد و تقاضا اطالعات به دستيابي بمنظور
 بار، و مسافر ايدروازه آمارگيري ساكنين، سفرهاي مقصد - مبدأ آمارگيري قبيل از مختلفي هايآمارگيري
 در آنها به مربوط جزئيات كه است گرفته صورت برش خطوط آمارگيري و فرودگاه ها،پايانه آمارگيري

 - مبدأ ماتريس هاآمارگيري اين در شده آوريجمع اطالعات از استفاده با است.شده ارائه پيشين هايگزارش
 ساعات طول در نظر مورد موارد ساير و سفر هدف نقليه، وسيله تفكيك به بوشهر شهر ساكنين سفرهاي 26مقصد

 به دستيابي امكان تنها نه شده انجام هايآمارگيري از حاصل اطالعاتي پايگاه است.شده حاصل روزشبانه مختلف
 هايافق در اطالعات اين برآورد امكان بلكه سازدمي فراهم را 1394 سال در نياز مورد جزئيات با سفر تقاضاي

 بمنظور حاضر گزارش در اما آورد.مي بوجود تقاضا برآورد هايمدل پرداخت و ساخت طريق از نيز را طرح
 مشاهداتي) (سفرهاي 1394 سال به مربوط سفرهاي مشخصات تنها ترافيك، تخصيص فرآيند تشريح سهولت

  گرفت. خواهد قرار بررسي و تحليل مورد

                                                                                                                                                             
OD Matrix ٢٦ 
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  ترافيكي ناحيه 62 و هيناح بزرگ 10 به بوشهر شهر يبندميتقس نحوه :1-3 شكل
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 كرد؛ تقسيم عمده بخش دو به توانمي را تقاضا نهايي اطالعات به تقاضا اوليه اطالعات تبديل به مربوط عمليات
 هايماتريس ساخت به مربوط دوم بخش و شده انجام مختلف هايآمارگيري اطالعات تلفيق به مربوط اول بخش
  نمود. خالصه زير ترتيب به توانمي را فرآيند اين در شده طي مراحل ترافيك. تخصيص مدل براي تقاضا نهايي
  تكراري ايدروازه سفرهاي حذف -الف

 انجام مختلفي هايآمارگيري بوشهر شهر روزانه سفرهاي ماتريس به دستيابي جهت شد بيان ترپيش همانطوركه
 به توانمي جمله از باشند. شده تكرار مختلف هايآمارگيري در سفرها از برخي است ممكن كه است شده

 و اند)شده داده نشان 1-3 شكل در كه 62 تا 1 (نواحي بوشهر شهر داخلي نواحي بين شده انجام سفرهاي
 در آنها از بخشي و دارند وجود مسافر ايدروازه آمارگيري در كامل بطور سفرها اين كرد. اشاره آن خارجي نواحي
 سفرها، اين شماري دوباره از جلوگيري بمنظور اند.شده تكرار نيز ساكنين آمارگيري جمله از هاآمارگيري ساير
 خارجي و داخلي نواحي بين سفرهاي هاآمارگيري ساير در و داخلي نواحي بين سفرهاي ايدروازه آمارگيري در

  اند.شده حذف
  اتوبوسراني پايانه سفرهاي اصالح -ب
 سفر پايان نقطه و مبدأ عنوان به سفر هر شروع نقطه بوشهر، شهر در شده انجام مقصد -مبدأ هايآمارگيري در
 سفر نقليه وسيله عنوان به شودمي انجام آن بوسيله سفر عمده بخش كه اينقليه وسيله و مقصد عنوان به

 استفاده با و بالعكس يا داخلي نواحي به خارجي نواحي از كه ايدروازه هايسفر در روند اين اما شود.مي شناخته
 شهر اتوبوسراني پايانه طريق از سفرها اين عمده بخش نيست. برقرار پذيردمي انجام غيرواحد هاياتوبوس از

 ناحيه اين به سفرها اين مقصد يا مبدأ بايد نتيجه در شود.مي انجام است گرفته قرار 38 ناحيه در كه بوشهر
 نواحي از يك هر به داخلي نواحي از كه ايدروازه سفرهاي كليه مقصد) (يا مبدأ مشكل اين رفع براي يابد. تغيير

 آدرس به بود، شده انجام غيرواحد اتوبوس از استفاده با و داخلي نواحي به خارجي نواحي از بالعكس يا خارجي
  يافت. تغيير )38 (ناحيه فوق پايانه
  سفرها تجميع -پ

 هايدوره براي مسافري و باري سفرهاي مقصد - مبدأ هايماتريس به دستيابي جهت قبلي، مراحل انجام از پس
 يكديگر با مختلف هايآمارگيري از آمده بدست اطالعات مسافري، نقليه وسايل انواع تفكيك به مختلف زماني
 نقليه وسيله برحسب باري سفرهاي براي و نفر حسب بر مسافري سفرهاي براي اطالعات اين اند.شده تلفيق
  است. باري

 نواحي ميان شده انجام سفرهاي شامل كه ساكنين مقصد - مبدأ آمارگيري از آمده بدست اطالعات اساس اين بر
 نواحي به خارجي نواحي از كه ايدروازه سفرهاي از آمده بدست اطالعات با شودمي )62 تا 1( شهر داخلي
 )38 ناحيه در (واقع اتوبوسراني پايانه آمارگيري از حاصل اطالعات همچنين و گرفته صورت بالعكس يا و داخلي

 نقليه وسايل انواع تفكيك به تقاضا مقصد -مبدأ هايماتريس نهايتاً و شده تلفيق )39 ناحيه در (واقع فرودگاه و
  است. گرفته شكل روز از موردنظر زماني دوره هر براي
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  سرنشين ضرايب اعمال -ت
 به آنها تبديل براي كه هستند، نفر -سفر برحسب الذكر،فوق مراحل پايان در آمده بدست هايماتريس
 با امر اين شوند. تبديل وسيله -سفر هايماتريس به بايستمي ترافيك تخصيص فرآيند نياز مورد هايماتريس
 برآورد جهت پذيرد.مي صورت است نقليهوسايل سرنشينان تعداد متوسط دهندهنشان كه سرنشين ضرايب اعمال

 در سرنشين، شمارش آمارگيري روز، از مختلف زماني هايدوره در نقليه وسايل انواع سرنشينان تعداد متوسط
 تقسيم از .است شده انجام همزمان طور به منفرد هايايستگاه نيز و برش خطوط از متعددي هايايستگاه
 شهر سفرهاي مقصد - مبدأ ماتريس ،نقليه وسايل انواع سرنشين ضرايب بر نفر -سفر مقصد -مبدأ هايماتريس
  شود.مي حاصل مختلف زماني هايدوره در بوشهر

  سواري همسنگ ضرايب اعمال -ث
 وزن، به موتور توان نسبت مانور، قدرت وسيله، ابعاد نظير نقليه وسايل عملكردي و فيزيكي مشخصات در تفاوت
 نقليه وسايل انواع شودمي سبب آنها حركت نحوه و مطلوب سرعت حداكثر شونده،كند و شوندهتند شتاب

 تعداد و كم مانور قدرت بواسطه واحد اتوبوس يك عملكرد مثال بطور باشند. داشته ترافيك بر متفاوتي تاثيرات
 مينه به نيست سواري يا موتورسيكلت يك عملكرد با مشابه وجه هيچ به مختلف هايايستگاه در هاتوقف زياد
 سفر زمان و سرعت چون هاييكميت بر و نقل و حمل سيستم كاركرد بر نقليهوسايل انواع اثر تا ضروريست علت
 درنظر معيار نقليه وسيله يك به آن تبديل و نقليه وسيله نوع هر براي مناسب ضريبي اعمال طريق از شبكه در

 وسيله انواع تبديل براي كه ضريبي به و است شخصي سواري نقليه وسيله معموالً، معيار نقليه وسيله شود. گرفته
 مورد همسنگ ضرايب شود.مي گفته سواري همسنگ نقليه وسيله شودمي گرفته درنظر شخصي سواري به نقليه

 استخراج شهرسازي و مسكن وزارت 145 نشريه از اندشده داده نشان 1- 3 جدول در كه مطالعه اين در استفاده
 انتخاب كشورها ساير در شده انجام تحقيقات به باتوجه و كارشناسي قضاوت براساس مقادير اين است. گرديده

  اند.شده نهايي ايران شهرهاي در ترافيك هايويژگي حساسيت تحليل با و شده
 نقليه وسيله نوع تفكيك به سواري همسنگ ضريب :1- 3 جدول

 سواري
  شخصي

 و تاكسي
 اتوبوس  بوسميني  مسافركش

  واحد
 اتوبوس
 باري  وانت  دوچرخه  موتور  غيرواحد

  سنگين
1  2  2  5  5/2  5/0  5/0  1  5/2  

  
  ترافيك تخصيص نهايي هايماتريس -ج

 تفكيك به بوشهر شهر سفرهاي نهايي ماتريس سرنشينان، تعداد متوسط و سواري همسنگ ضرايب اعمال از پس
  شود.مي حاصل روز مختلف زماني هايدوره در نقليهوسايل انواع
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  عرضه اطالعات  -3-6-6-4-2
 سعي بخش اين در بوشهر، شهر نقل و حمل سيستم تقاضاي بخش به مربوط اطالعات بررسي و تحليل از پس
 كه بوشهر شهر نقل و حمل سيستم عرضه بخش به مربوط اطالعات از ايخالصه شرح از پس تا است آن بر

 اين بكارگيري نحوه باشد،مي همگاني نقل و حمل سيستم و معابر شبكه شامل اصلي بخش دو از متشكل
  شود. داده شرح TransCAD افزارنرم در ترافيك تخصيص فرآيند انجام جهت اطالعات

  معابر شبكه اطالعات الف:
 مشخصات ها)،(كمان معابر عملكردي و فيزيكي مشخصات شامل عمدتاً شهر يك معابر شبكه به مربوط اطالعات
 هايپاركينگ مشخصات ها،تقاطع در غيرمجاز و مجاز هايگردش به مربوط اطالعات ها)،(گره هاتقاطع كنترلي
 از گزارشي در كه شودمي قبيل اين از اطالعاتي و شبكه سطح در ترافيك جريان بنديجهت نحوه اي،حاشيه

 از يك هر مشخصات و شد پرداخته آن به تفصيل به بوشهر شهر نقل و حمل جامع طرح هايگزارش مجموعه
  شد. ارائه جزئيات با شهر هايتقاطع و معابر
 و هاگره از ايمجموعه تعريف طريق از TransCAD افزارنرم محيط به معابر، شبكه به مربوط اطالعات ورود
 راهنمايي چراغ با هايتقاطع شامل شهر سطح در موجود هايتقاطع دهندهنشان هاگره پذيرد.مي صورت هاكمان

 ترافيكي) نواحي مركز در سفر مقاصد و (مبادي سفر جذب و توليد نقاط همچنين و راهنمايي چراغ بدون و
 معابر شبكه به سفر جذب و توليد مراكز اتصال محل يا معبر يك از ايقطعه توانندمي نيز هاكمان باشند.مي

  گيرند.مي قرار گره دو بين الزاماً كه باشند
 آن TransCAD محيط به بوشهر شهر معابر شبكه موجود وضع اطالعات پايگاه تبديل درمورد توجه قابل نكته
 تعريف كه حاليدر هستند، خود خاص شناسه داراي شبكه، هايكمان از هريك TransCAD مدل در كه است
  گيرد.مي صورت آن انتهاي و ابتدا هايگره مشخصه شماره نمودن مشخص با EMME/2 محيط در قطعات اين

 در دهد.مي نشان را شده تعريف TransCAD محيط در كه بوشهر، شهر معابر شبكه نمونه ساختار 2- 3شكل 
 مورد در هاشناسه اين نمونه برخوردارند. فردي منحصربه كُد و شناسه از ها،كمان از هريك شبكه، اين

 مشخصه شماره داراي نيز خود كه نقطه دو بين ها،كمان از يك هر است. شده داده نشان شكل در ييهاكمان
 شبكه ارائه درTransCAD افزارنرم كه جغرافيايي اطالعات سيستم در است. يافته امتداد هستند، فرد منحصربه

 شامل اليه هر گردند.مي سازماندهي مختلف هاياليه در شبكه اطالعات نمايد،مي عمل آن برمبناي معابر
 گرفته درنظر شبكه يك هايويژگي تعريف جهت جغرافيايي اليه دو باشد.مي نوع هم هايويژگي از گروهي

 نوع گيرند.مي قرار (نقاط) هاگره هايويژگي ديگر اليه در و هاكمان هايويژگي اليه يك در كه شودمي
 لحاظ به اليه دو اين است. point جنس از دوم اليه هايويژگي نوع و Line جنس از اول، اليه هايويژگي

 2-3شكل  در همانطوركه باشند.مي تبادل قابل يكديگر با آنها هايشناسه و هستند متصل هم به ساختاري
 شبكه مجموعه از )شهيد بهشتي يا فرودگاه بلوار از (بخشي 62 كمان قطعه مثال عنوان به شود،مي مشاهده

 نقطه 45 نقطه فيزيكي، نظر از است. يافته امتداد 45 و 739 (گره) نقطه دو بين بوشهر، شهر شده مدل معابر
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 و ابتدا نقاط بين تمايز ايجاد منظور به TransCAD در شود.مي تلقي معبر اين پايان نقطه 739 نقطه و شروع
 نمايش گزينه نمودن فعال با دارد. وجود معابر شده كد فيزيكي امتداد نمودن لحاظ امكان كمان، يك انتهاي

Topology نمايش كمان هر فيزيكي امتداد متناظر هايپيكان ها،كمان امتداد نمايش ايمحاوره كادر تنظيم در 
  است. داده نشان نيز هاكمان امتداد جهت 2-3شكل  در شده داده نشان نمونه شبكه در شود.مي داده
 سازيمدل در معبر (توپولوژي) امتداد با متفاوت كامالً ماهيتي معابر، در ترافيك جريان جهت است ذكر به الزم
 رفت جهت در معبر يك توصيفي اطاعات دادن نشان براي امتداد، يا توپولوژي مفهوم قطعه هر در واقع در دارد.

 نشان امتداد با مشابه جهت در معابر از يك هر اطالعات دادن نشان براي گيرد.مي قرار استفاده مورد برگشت و
 در ويژگي همان دادن نشان جهت و شودمي استفاده ويژگي نام ابتداي در "AB" كد از مدلسازي در شده داده

  شود.مي استفاده ويژگي نام ابتداي در "BA" كد از مدلسازي در شده داده نشان متدادا عكس جهت
 شامل شبكه اين است. شده سازيمدل TransCAD افزار نرم محيط در الذكرفوق بشرح بوشهر شهر معابر شبكه
 مراكز دهنده اتصال مجازي هايكمان به مربوط مذكور هايكمان از كمان 103 است. گره 887 و كمان 1279
 هايكمان موقعيت دهندهنشان 3-3شكل  است. معابر شبكه به ترافيكي) نواحي (مراكز سفر جذب و توليد

 نشان را سفر جذب و توليد مراكز محل نيز رنگ سبز نقاط است. بوشهر شهر موجود وضع شبكه در مجازي
 درنظر متر 3 با برابر طرف هر در خط عرض و اندشده فرض دوطرفه بصورت مجازي هايكمان كليه دهند.مي

 داراي اند،شده گرفته درنظر سفر جذب و توليد مراكز عنوان به شبكه در كه هاييگره است. شده گرفته
  اند.شده متمايز نقاط ساير از )Type=9( 9 كد با "Network Endpoints" اليه در و هستند ايويژه مشخصات

 
  TransCAD افزارنرم محيط در بوشهر شهر شده تعريف معابر شبكه از بخشي: 2-3شكل 
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  بوشهر شهر موجود وضع شبكه در مجازي هايكمان و ثقل مراكز موقعيت: 3-3شكل 
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 اليه با متناظر جدول در آنها توصيفي اطالعات و شده مدل هاكمان اليه در بوشهر شهر معابر شبكه هايكمان
 شبكه اليه با متناظر جدول در شده ذخيره توصيفي اطالعات از بخشي دهندهنشان 4-3شكل  شود.مي ذخيره
 )Length( دوم ستون و كمان شناسايي كد يا مشخصه دهنده نشان )ID( اول ستون است. بوشهر شهر معابر
 به مسير در موجود هايتقاطع تعداد و طول برحسب توانندمي معابر از يك هر است. قطعه طول دهنده نشان
ا... طالقاني و بلوار شهداي نيروي بلوار آيت شودمي مشاهده نيز شكل در همانطوركه شوند. تقسيم قطعه چند

 هايكمان است. كمان بودن دوطرفه يا يكطرفه بيانگر )Dir( سوم ستون اند.شده تقسيم قطعه چندين به دريايي
 شوند.مي مشخص صفر كد با دوطرفه هايكمان و -1 و 1 كدهاي با ترافيك جريان جهت به باتوجه يكطرفه
 روسواره عرض نمايانگر BA_width و AB_Width شود.مي داده نشان Type با نيز معبر يك عملكردي درجه

 امتداد عكس جهت در را روسواره عرض دومي و كمان امتداد با مشابه جهت در روسواره عرض اولي كه هستند
  است. شده داده نشان BA_Parking و AB_Parking با نيز جهت هر در پاركينگ عرض دهد.مي نشان كمان

  

 
  )توصيفي اطالعات ذخيره محل( شبكه اليه با متناظر جدول از بخشي: 4-3شكل 
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 به مربوط اطالعات نقل، و حمل شبكه به شخصي نقليه وسايل تخصيص با مرتبط پايه اطالعات از ديگر يكي
 شبكه تعريف در تخصيص از قبل بايستمي آن اطالعات كه باشدمي هاتقاطع در آزاد يا ممنوع هايگردش

TransCAD مربوط اطالعات ها،تقاطع در گردشي هايحركت ممنوعيت به مربوط اطالعات بر عالوه شود. اعمال 
 شده گردآوري )1394 (سال پايه سال شبكه در نيز زمانبندي و فازبندي شامل راهنمايي چراغ با هايتقاطع به
 چراغ با هايتقاطع كنترل چگونگي به مربوط جزئيات است. شده وارد افزارنرم محيط در نيز اطالعات اين كه

 بوشهر شهر نقل و حمل جامع طرح هايگزارش مجموعه از يگزارش در 1394 سال در بوشهر شهر راهنمايي
 حاضر گزارش بعدي هايبخش در نيز TransCAD افزارنرم محيط به اطالعات اين ورود نحوه است. شده ارائه
  شد. خواهد داده شرح

  همگاني نقل و حمل سيستم اطالعات ب:
 ترپيش همانطوركه است. نقل و حمل سيستم عرضه بخش اصلي هايقسمت از ديگر يكي همگاني، نقل و حمل
 وابستگي عدم و همگاني و شخصي هايبخش در ترافيك تخصيص هايروش متفاوت ماهيت به باتوجه شد اشاره
 در غالباً ترافيك، تخصيص فرآيند همگاني)، تخصيص در مسير (قطعيت سفر زمان به همگاني نقليه وسايل مسير

 بدليل اما همگاني. ترافيك تخصيص و شخصي ترافيك تخصيص از عبارتند كه گيردمي صورت مجزا بخش دو
 درنظر يكديگر روي بر بخش دو اين اثر بايد معابر شبكه از شخصي و همگاني نقليه وسايل مشترك استفاده
 و شودمي لحاظ شخصي شبكه روي بر سواري معادل حجم بصورت همگاني تخصيص نتايج اينرو از شود. گرفته
  پذيرد.مي تأثير شخصي ترافيك تخصيص نتايج از نيز همگاني نقليه وسايل سرعت
 خياباني شبكه از كه است تاكسيراني و اتوبوسراني سيستم از متشكل بوشهر شهر همگاني نقل و حمل سيستم

 از يك هر جزئيات به مربوط توضيحات كه كنندمي استفاده نقليه وسايل ساير با مشترك بصورت شهر
 مشخصات ساير و زماني سرفاصله حركت، مسير فعال، ناوگان تعداد خطوط، تعداد شامل مذكور هايسيستم
  است. شده ارائه قبلي هايگزارش در آنها عملكردي و فيزيكي
 از مجموعه سه TransCAD افزارنرم در شده سازيمدل شبكه در همگاني نقل و حمل سيستم تعريف جهت

 مربوط اطالعات و سيستم خطوط كلي اطالعات نقليه، وسايل مشخصات از عبارتند كه است نياز مورد اطالعات
 و سوار هايايستگاه بعنوان مشخص نقاطي تعريف امكان عدم همگاني. سيستم خطوط هايايستگاه و مسير به

 از اينقطه هر در توانندمي مسافرين اينكه به (باتوجه مسير طول در تاكسيراني خطوط مسافرين شدن پياده
 مشخصه كه همگاني نقل و حمل سيستم يك بعنوان خطوط اين تعريف شوند)، پياده يا سوار دلخواه به مسير
 مانند نيز ديگري مشكالت كند.مي مواجه مشكل با را باشدمي هاايستگاه محل و مسير بودن معلوم آن اصلي
 جامع مطالعات در كه است شده سبب مسافركش و تاكسي با شده انجام سفرهاي ماتريس تفكيك امكان عدم
 با همراه مسافركش و تاكسي با شده انجام سفرهاي ماتريس كشور، شهرهاي ساير در شده انجام نقل و حمل
 تعريف از حاضر مطالعات در مطروحه مشكالت به باتوجه اينرو از شود. داده تخصيص شخصي نقليه وسايل
  است. شده نظرصرف همگاني نقل و حمل سيستم در تاكسيراني خطوط
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 شهر اتوبوسراني شبكه دهنده نشان 5-3شكل  است. شده تشكيل فعال خط 6 از بوشهر شهر اتوبوسراني سيستم
  است. آن از عبوري اتوبوسراني خطوط تعداد با متناسب معبر هر ضخامت شكل اين در است. بوشهر
 منجر آنها، از يك هر به مربوط اطالعات ورود و هاايستگاه و خطوط شامل بوشهر شهر اتوبوسراني شبكه ترسيم

 Transit Route اليه در خطوط كلي اطالعات گرديد.  TransCAD افزار نرم محيط در جديد اليه سه ايجاد به

System، اليه در سيرم در هاايستگاه توالي نحوه اطالعات Transit Stops اليه در ايستگاهي نقاط موقعيت و 
Physical Stops Transit اليه با متناظر جدول در نيز خطوط توصيفي اطالعات است. شده ذخيره Transit 

Route System سيستم نوع خطوط، نام خطوط، شماره نظير اطالعاتي شامل جدول اين است. شده ذخيره 
 تعداد خطوط، طول فعال، ناوگان تعداد يك) كد با اتوبوسراني فقط حاضر حال (در همگاني نقل و حمل

 در توقف زمان مدت )،Headway( زماني سرفاصله كل)، و (نشسته ظرفيت كرايه، مسير، در موجود هايايستگاه
 اطالعاتي پايگاه از آنها كليه كه است نياز مورد اطالعات ساير و حركت سرعت سفر، زمان مسير، انتهاي و ابتدا

  است. شده استخراج بوشهر شهر همگاني نقل و حمل سيستم
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  )1394 سال( بوشهر شهر اتوبوسراني شبكه ساختار: 5-3شكل 
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  عملكردي توابع - 6-5- 3-6
 بمنظور شد، داده شرح قبلي هايبخش در كه نقل و حمل سيستم تقاضاي و عرضه به مربوط اطالعات بر عالوه
 سيستم مختلف اجزاي عملكرد نحوه خصوص در نيز ديگري اطالعات سيستم، يك در تعادلي جريان يافتن
 سيستم يك عرضه بخش اجزاي مهمترين معابر و هاتقاطع است. نياز مورد آنها از عبوري تقاضاي تحت عرضه،
 عوامل ترافيك، تركيب و حجم فيزيكي، مشخصات بر عالوه اينكه به توجه با دهند.مي تشكيل را نقل و حمل

 در معموالً گذارند،مي اثر اجزاء اين عملكرد نحوه بر نيز ايمنطقه خاص شرايط و رانندگان رفتار نظير ديگري
 صورت شهر هايتقاطع و معابر انواع عملكردي توابع ساخت براي ايويژه مطالعات شهري، هر جامع مطالعات

 پرداخت و ساخت جهت كاملي مطالعات نيز، بوشهر شهر نقل و حمل جامع مطالعات در راستا اين در .پذيردمي
 شرح كه است شده انجام چراغ بدون و چراغدار هايتقاطع در تاخير توابع و معابر در حجم -سفر زمان توابع
  .است شده ارائه پيشين هايگزارش در آن كامل
 TransCAD افزارنرم در ترافيك تخصيص فرآيند سازيآماده -6-6- 3-6

 ساختار شدن مشخص با شد. داده شرح بوشهر شهر معابر شبكه مشخصات تعريف چگونگي قبلي هايبخش در
 زماني هايدوره در شده برآورد تقاضاي تخصيص با تواندمي مذكور شبكه بوشهر، شهر معابر شبكه فيزيكي
 پيش اما .گيرد قرار استفاده مورد شهر در ديگر موقعيت به موقعيت يك از سفر انجام نحوه تحليل براي مختلف،

 لحاظ شبكه در نيز عملكردي) (توابع هاتقاطع و معابر عملكردي مشخصات بايد ترافيك تخصيص فرآيند انجام از
 و ساخت نحوه كه باشدمي هاتقاطع در تأخير زمان و معابر در سفر زمان شامل شبكه عملكردي مشخصات شود.

 به اطالعات اين ورود نحوه بخش اين در شد. بيان قبلي هايگزارش در تفصيل به آنها به مربوط توابع پرداخت
 شود.مي داده شرح TransCAD افزارنرم محيط

 زمان ،TransCAD افزارنرم در Advanced Assignment گزينه از استفاده با تخصيص فرآيند انجام صورت در
 زمان درنظرگيري براي معموالً شود.مي گرفته درنظر باشد نموده تعريف كاربر كه ايرابطه از كمان طول در سفر

 به را گردش) تأخير يا Turn Penalty به (موسوم گردش انجام از ناشي تأخير كه توابعي از ها،تقاطع در تأخير
 هاتقاطع تمام براي كه هنگامي روش، اين بكارگيري ولي شودمي استفاده كنندمي اضافه مسير در سفر زمان
 و سواري، نقليه وسايل قبيل (از ايجداگانه و مختلف سفر تقاضاي هايماتريس و شود گرفته نظر در تأخير زمان

 شبكه ترافيك تخصيص فرآيند در اينرو از نيست. عملي شوند، بارگذاري شبكه به تخصيص فرآيند در كاميون)
 است. نشده استفاده هاتقاطع در تأخير و معابر در سفر زمان برآورد براي روش اين از بوشهر، شهر معابر

 و تهيه فايل يك قالب در را خود موردنظر تأخير تابع كاربر، كه سازدمي فراهم را امكان اين TransCAD افزارنرم
 و هاكمان حجم -سفر زمان تابع نوشتن جهت Microsoft Visual C افزارنرم از منظور اين براي نمايد. استفاده

 تهيه فايل نظر، مورد عملكردي توابع نوشتن از پس است. شده استفاده بوشهر شهر هايتقاطع در تأخير توابع
 افزارنرم توسط استفاده جهت شده تهيه DLL فايل است. شده تهيه آن به مربوط DLL فايل و compile شده
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 تابع ابتدايي بخش 6- 3شكل  است. شده داده قرار TransCAD برنامه اصلي شاخه در تخصيص، فرآيند در
 دهد.مي نشان را C زبان به نويسيبرنامه قالب در شده نوشته عملكردي

 
 هاكمان در حجم -سفر زمان تابع محاسبه برنامه ابتدايي جزء: 6-3شكل 

#include "math.h" 
#include "string.h" 

#include "malloc.h" 
#include "vdfdll.h" 

#include "windows.h" 
#include "Winbase.h" 

#include "stdio.h" 
#ifndef NULL 

#define NULL 0 
#endif 

typedef enum field_ 
{ 

FreeFlowTime, 
CAPACITY, 

LENGTH, 
ALPHA, 

BETA, 
PRELOAD, 

Green, 
Saturation, 

Unsignalized, 
Cycle, 
Light, 

Constant, 
TYPE, 

CURRENT, 
N_FIELDS 

} FIELD; 
static short Required[N_FIELDS-2] = {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1}; 

static int *_platform_tc_status; 
static double BigReal = flt_max; 

static double Threshold = 0.; 
void DLLEXPORT InitVDFDLL(int *ptc_status) 

{ 
_platform_tc_status = ptc_status; 

} 
double DLLEXPORT VDFValue(double *FlowVal, long *link, float **Cost) 

{ 
double RetCost, ratio, ratio4, lambda, d1, d2, tv; 

*_platform_tc_status = TC_OKAY; 
if (Cost[FreeFlowTime][*link] == flt_miss || Cost[CAPACITY][*link] == flt_miss) 

return ((double)Cost[FreeFlowTime][*link]); // Uncapacitated link 
else 

{ 
if (Cost[CAPACITY][*link] > 0.0) 

ratio = *FlowVal / Cost[CAPACITY][*link]; 
else 

ratio = BigReal; 
if (ratio >= BigReal) 

ratio4 = ratio; 
else 

ratio4 = pow(ratio, Cost[BETA][*link]); 
lambda = 1.0 + Cost[ALPHA][*link] * ratio4; 

d1= (pow((Cost[Cycle][*link]-Cost[Green][*link]),2)/(2*Cost[Cycle][*link]*max((1- 
(*FlowVal)/Cost[Saturation][*link]),0.01))+43*pow((*FlowVal)/((Cost[Green][*link]/Cost[Cycle][*link])*Cost[Saturation][*link]),4)+5

); 
d2= Cost[Unsignalized][*link] * (2.5+2*pow((*FlowVal) / Cost[CAPACITY][*link],2)); 

tv= Cost[FreeFlowTime][*link] * lambda; 
RetCost= (Cost[Constant][*link]+Cost[Light][*link]*((1.15*Cost[LENGTH][*link]*tv)+(d1/60))+((1- 

Cost[Light][*link])*((1.15*Cost[LENGTH][*link]*tv)+(d2/60)))); } 
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 Length متغير به وابسته كمان يك طول در سفر زمان محاسبه شود،مي مشاهده 6-3شكل  در كه همانگونه
 راهنمايي چراغ با هايتقاطع تعيين براي Light آزاد، سفر زمان عنوان به Free Flow Time كمان، طول بعنوان
 است)، صفر با برابر راهنمايي چراغ بدون هايتقاطع در و 1 با برابر راهنمايي چراغ با هايتقاطع براي متغير (اين

CAPACITY كمان، عملي ظرفيت عنوانبه Saturation گره در كمان از عبور قابل اشباع ظرفيت بعنوان 
 چراغ با هايتقاطع در چرخه طول و موردنظر رويكرد در چراغ سبز زمان مدت بعنوان Cycle و Green انتهايي،

 به مربوط توضيحات كه است كمان در ترافيك حجم به سفر زمان وابسته غير جزء بعنوان Constant راهنمايي،
 بدون هايتقاطع در تأخير زمان ثابت ضريب نيز، Unsignalized متغير است. شده ارائه قبلي هايبخش در آنها

 درجه به باتوجه كمان انتهاي گره در تقدم حق (شرايط a پارامترهاي حاصلضرب كه است راهنمايي چراغ
 در آنها از يك هر محاسبه نحوه كامل شرح كه باشدمي تقاطع) در مجاز هايحركت (تعداد m و معبر) عملكردي

 است. شده ارائه "راهنمايي چراغ نبدو هايتقاطع در تأخير زمان تابع" بخش

 و ثابت آنها اديرمق كه هستند حجم -سفر زمان توابع نمودن كاليبره ثابت ضرايب BETA و ALPHA متغيرهاي
 ترافيك حجم به شونده اضافه جزء نيز، Preload متغير است. شده گرفته درنظر 15/0 و 4 با برابر ترتيب به

 معادل" اثر مثال، عنوان به است. شبكه در زمينه پيش ترافيك حجم نماينده و دهدمي نشان را موردنظر كمان
 در و يدنمامي منعكس شخصي نقل و حمل ترافيك تخصيص در را همگاني نقل و حمل نقليه وسايل "سواريِ
 شهر مورد در سفر زمان تابع ساختار گردد.مي افزوده معابر شبكه در ترافيك حجم به سفر، زمان محاسبه معادله
 باشد:مي زير بصورت است، شده داده نشان 6-3شكل  در همانطوركه بوشهر

 

)13(                                                                      60/)1(
60 210 dL
L

dtdd l  
 

 آن: در كه

0d: باشد.مي تأخير ثابت مقدار با برابر و باشدمي ترافيك حجم از مستقل كه است كمان در سفر زمان از جزيي 

Lt: مربوط آن انتهاي تقاطع به رسيدن از قبل تا كمان در حركت زمان به كه است كمان در سفر زمان از جزيي 
 شود.مي

1d: شود.مي مربوط چراغدار هايتقاطع در تأخير به كه است كمان در سفر زمان از جزيي 
L: تقاطع در (صفر) راهنمايي چراغ بدون يا يك)( راهنمايي چراغ با كنترل دهندهنشان يك و صفر متغير 

 است. كمان انتهاي

2d: شود.مي مربوط چراغ بدون هايتقاطع در تأخير به كه است كمان در سفر زمان از جزيي 

 با: است برابر Lt مقدار )13( رابطه در
tL=Length× tv 
tV=Free Flow Time× (1+ β (V/Cap)α) 

 و همگاني) نقليه وسايل سواري (معادل Preload حجم و ترافيك حجم شامل كمان، در تردد حجم V آن در كه
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Cap 1 پارامترهاي به مربوط مقادير محاسبه است. كمان در تردد ظرفيتd 2 وd در تأخير زمان به مربوط كه نيز 
 گيرد.مي صورت شده پرداخت يرتأخ توابع اساس بر شوندمي شبكه چراغ بدون و چراغدار هايتقاطع

 الزم TransCAD توسط ترافيك تخصيص مدل اجراي جهت شودمي مشخص شده، ارائه توضيحات به باتوجه
 بشكل قبالً اندشده وارد هاتقاطع در تأخير زمان توابع و هاكمان سفر زمان معادله در كه متغيرهايي مقدار است

 بكار پارامترهاي و متغيرها از يك هر اينرو از شوند. الحاق شبكه به ها،گره و هاكمان به مربوط توصيفي اطالعات
 به باتوجه كه شده تعريف تابع يك بصورت TransCAD افزارنرم امكانات از استفاده با مذكور، توابع در رفته

  باشند.مي بروزآوري قابل مختلف، اجراهاي در شبكه تغييرات
  1394نتايج مدل تخصيص ترافيك براي سال  -6-7- 3-6

هاي قبلي گزارش حاضر، قادر توابع ارائه شده در بخشمدل تخصيص ترافيك پرداخت شده براساس مفروضات و 
هاي حمل و نقل را تحت تقاضاي مربوط به هر دوره زماني از يك روز، در شهر بوشهر است عملكرد سيستم

شود. زمان سفر، متوسط هاي مختلفي ارزيابي ميهاي حمل و نقل، براساس شاخصبرآورد كند. عملكرد سيستم
فيت، نسبت زمان سفر به زمان سفر آزاد در معابر شبكه، زمان تأخير در مسير و سرعت، نسبت حجم به ظر

هايي هستند كه غالباً جهت هاي زيست محيطي شاخصها، ميزان مصرف سوخت و ميزان نشر آاليندهتقاطع
ت هايي كه اهميگيرند. در اين گزارش شاخصهاي حمل و نقل مورد استفاده قرار ميارزيابي عملكرد سيستم

بيشتري نسبت به سايرين دارند جهت ارزيابي عملكرد سيستم حمل و نقل شهر بوشهر مورد استفاده قرار گرفته 
  است كه نتايج مربوط به آن در ادامه ارائه خواهد شد.

استفاده كننده در  يروزانه براساس روش تعادل تصادف يشخص يكتراف يصبخش از مطالعات، تخص يندر ا
 يبپس از اعمال ضرا بوشهرشهر  يسفرها يسراستا ماتر يناست. در ا يرفتهصورت پذ TransCADافزار نرم

 بوشهرشهر  برشده است و شبكه معا يلتبد يهمسنگ سوار نقليهيلهبه وس ينسرنش يبو ضرا يهمسنگ سوار
تقاضا است. در  يبارگذار يجنتا خروجي دهندهنشان 7-3شكل شده است.  يبارگذار يسماتر ينا يتحت تقاضا

) ارائه 1394(سال  يهدر سال پا بوشهرشبكه معابر شهر  يروزانه بر رو يهمسنگ سوار يانشكل حجم جر ينا
هر چه ضخامت  يكهاز آن كمان دارد بطور يرعبو يانبا حجم جر يميشده است. ضخامت هر خط رابطه مستق

نسبت حجم به  نيز 8- 3شكل . شوديم يشترب يزاز آن كمان ن يعبور يهمسنگ سوار يانشود حجم جر يشترب
  .دهدي) نشان م1394(سال  يهدر سال پا بوشهررا در شبكه معابر شهر  يتظرف
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  مقصد-مبداً سيماتر روزانه يتقاضا تحت بوشهر شهر معابر شبكه در يعبور كيتراف حجم: 7-3شكل 
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  مقصد-مبداً سيماتر روزانه يتقاضا تحت بوشهر شهر معابر شبكه در تيظرف به يعبور كيتراف حجم نسبت: 8-3شكل 
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  اعتبارسنجي تخصيص ترافيك روزانه و حجم شمارش شده -6-8- 3-6
مقصد تعميم  -شود كه ماتريس تقاضاي بدست آمده از پايگاه داده مبداًدر اين بخش از مطالعات، مشخص مي

تطابق آمار حجم تردد مشاهده و برآورد شده در خطوط  يافته سفرهاي خانوار معتبر است يا خير. بدين منظور از
  شود.برش و كمان منفرد استفاده مي

هاي جهت اعتبارسنجي تخصيص ترافيك، مجموع تردد مشاهده شده وسايل نقليه همسنگ سواري در كمان
شده  مقصد اصالح - هاي كمان منفرد در روز آمارگيري با نتايج تخصيص ماتريس مبداًخط برش و ايستگاه

چه درصد تغييرات كل ماتريس و همچنين اختالف حجم تردد تخصيص و مشاهده بر نمقايسه شده است. چنا
ها، كمتر از حد مجاز باشد، ماتريس تقاضاي سال پايه (ماتريس دهاي تعريف شده در استاندارمبناي شاخص

  شود.مقصد) و مدل تخصيص ترافيك معتبر تلقي مي -حاصل از آمارگيري مبداً
و مقدار تردد  بوشهرمقصد ساكنين شهر  -، ماتريس اوليه حاصل از آمارگيري مبداًدر روش اصالح ماتريس
افزار وارد شده است. با اين روش ميزان هاي كمان منفرد در نرمهاي خط برش و ايستگاهمشاهده شده در كمان

هاي جم مشاهده و برآورد شده در كمانيابد كه حاي تغيير ميهاي ماتريس تقاضا در سال پايه به گونهدرايه
برداشت شده در خط برش و كمان منفرد به يكديگر نزديك شوند. الزم به ذكر است كه اصالح ماتريس فقط 

مقصد به طور  -شود الگوي سفرهاي حاصل از آمارگيري مبداًشود چراكه تكرار اين روش باعث مييكبار انجام مي
روز (پيش از اعمال ضريب تصحيح) براي كل  بوشهري ماتريس سفرهاي شهر هاكلي تغيير كند. مجموع درايه

خودروي همسنگ سواري  367424باشد. اين مقدار پس از تصحيح خودروي همسنگ سواري مي 345472
 افزايش پيدا كرده است. درصد 3/6شده است كه 

هاي خط برش و جزييات نتايج تخصيص قبل و بعد از تصحيح ماتريس تقاضا در تمامي ايستگاه 2- 3جدول در 
نيز نتايج مقايسه ماتريس تقاضاي قبل و بعد از اصالح  10- 3شكل و  9-3شكل كمان منفرد ارائه شده است. 

ها شاخص دهد. در اين شكلهاي منفرد و خط برش را نشان ميماتريس با مقادير حجم مشاهده در كمان
بيني مدل اطمينان كرد. مقدار اين توان به پيشدهد كه مشخص شود چقدر مياين امكان را مي  2Rبرازندگي 

به   شاخص بين صفر و يك است كه هر چه اين مقدار به يك نزديكتر شود مطابقيت بين دو متغير بيشتر است.

=GEHتر برآورد و مشاهده از شاخص منظور اعتبارسنجي دقيق
	مدل مشاهده
. ∗ 	مدل نيز استفاده شده است.  مشاهده

. از آنجا كه اين شاخص براي يك ساعت به كار است 5مقادير قابل قبول براي اين شاخص، مقادير كمتر از 
بدست آمده است اصالح و  111,0كه در اين مطالعه  ٢٧ها با استفاده از ضريب ساعت اوجرود كليه حجممي

نشان داده شده است. همانطور كه  3-3جدول نتايج آن در  شاخص مورد نظر به كمك آن محاسبه شده كه
دهد مدل شود مقادير بدست آمده براساس اين شاخص در بازه قابل قبولي قرار دارند كه نشان ميمشاهده مي

                                                                                                                                                             
 اوج عبارت است از تعداد سفرهاي انجام شده در ساعت اوج تقسيم بر تعداد كل سفرهاي روزانه ضريب ساعت ٢٧
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  قبول است.استفاده شده قابل 
 تقاضا سيماتر حيتصح از پس و قبل يسوار همسنگ صيتخص جينتا و حجم شمارش سهيمقا: 2- 3جدول 

 نام ايستگاه
حجم شمارش 

  شده
حجم قبل از 

  حتصحي
حجم بعد از 

  تصحيح
 3143 3624 4474 )شرق به غرب(بلوار خليج فارس 

 5975 1612 1525 )شرق به غرب(خيابان نسيم 

 8541 3401 3455 )شرق به غرب(خيابان ليان 

 8611 8602 9211 )شرق به غرب(خيابان شهدا 

 5449 4806 6347 )شرق به غرب(خيابان وليعصر 

 5716 5356 4509 خيابان وليعصر (غرب به شرق)

 9321 11123 13369 (شرق به غرب) خيابان معلم

 702 1395 1351 خيابان حيدري (غرب به شرق)

 1344 834 699 )شرق به غرب(خيابان شهيد شهرياري 

 1052 6121 6017 )غرب به شرق(خيابان رئيسعلي دلواري 

 1778 664 267 خيابان جمهوري اسالمي (غرب به شرق)

 2426 4059 4617 خيابان فردوسي (شرق به غرب)

 4682 4906 5361 خيابان توحيد (غرب به شرق)

 4584 5690 5107 خيابان يادگار امام (شرق به غرب)

 2847 4318 4123 خيابان گلخانه (غرب به شرق)

  1163  1386  2447  خيابان بعثت (غرب به شرق)
  16306  13813  15765  خيابان شهيد مطهري (غرب به شرق)
  7217  7501  13443  خيابان شهيد بهشتي (شرق به غرب)

  4565  2979  5749  سربازان گمنام امام زمان (غرب به شرق)خيابان 
  1998  1227  7803  خيابان آزادگان (غرب به شرق)

 101681 93417 111378 جنوبي -شماليهاي خط برش مجموع كمان

 16052 14424 17313 (شمال به جنوب) طالقاني ا...بلوار آيت

 21811 13819 17595 )جنوب به شمال( طالقاني ا...بلوار آيت

 2034 2762 3960 خيابان فرهنگ (جنوب به شمال)

 1138 3776 3951 (شمال به جنوب)خيابان ابوشهر 

 7257 9834 11754 بلوار بهشت (جنوب به شمال)

 3435 2808 3235 (شمال به جنوب)خيابان شهيد رجايي 

 3488 2692 2241 خيابان كارگر (جنوب به شمال)

 3383 3919 1379 (شمال به جنوب)المقدس خيابان بيت

 3423 3352 2326 )جنوب به شمال(المقدس خيابان بيت
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 نام ايستگاه
حجم شمارش 

  شده
حجم قبل از 

  حتصحي
حجم بعد از 

  تصحيح
 17835 14754 15516 بلوار امام خميني (جنوب به شمال)

 10461 12448 8471 (شمال به جنوب)خيابان جانبازان 

  5157  9032  8337  خيابان عاشوري (جنوب به شمال)
  25379  11839  5819  شمال)خيابان شهيد چمران (جنوب به 

  3372  748  2118  خيابان خليج فارس (جنوب به شمال)
  8213  8311  6411  بلوار ساحلي (شمال به جنوب)

 129862 114518 113002 غربي -شرقيهاي خط برش مجموع كمان

 25568 20081 19828 )جنوب به شمال(راه رجايي ا... طالقاني نرسيده به سهآيتبلوار 

 18200 16784 18912 شمال به جنوب)(ا... طالقاني نرسيده به ميدان آزادي آيتبلوار 

 11399 13942 14606 (جنوب به شمال) خيابان فضيلت نرسيده به خيابان رئيسعلي دلواري

 5783 8021 11172 خيابان حافظ نرسيده به خيابان شهدا (جنوب به شمال)

 7492 3918 3697 وليعصر (شمال به جنوب)خيابان نواب صفوي نرسيده به خيابان 

 6161 4759 6511 دانشگاه آزاد نرسيده به خيابان وليعصر (جنوب به شمال)

 10029 10014 8634 خيابان رئيسعلي دلواري نرسيده به ميدان (شرق به غرب)

 16444 17241 16802 خيابان امام خميني نرسيده به خيابان يادگار (شمال به جنوب)

 16745 22769 22606 خيابان امام خميني نرسيده به ميدان امام

 10435 9611 9504 خيابان فرودگاه نرسيده به ميدان امام (غرب به شرق)

 10510 10614 11537 جاده ساحلي نرسيده به تقاطع دواس (شمال به جنوب)

 8949 6924 3796 خيابان ماهيني نرسيده به ميدان بهمني (شرق به غرب)

 9931 4980 9633 بلوار برازجان نرسيده به ميدان آزادي (شرق به غرب)

 6772 7811 7707 كنارگذر امام علي (غرب به شرق)

 164945 157469 164418 هاي منفردكمان مجموع
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  روز كل يتقاضا سيماتر حيتصح از قبل يسوار همسنگ صيتخص جينتا و حجم شمارش سهيمقا: 9-3شكل 

 
 روز كل يتقاضا سيماتر حيتصح از پس يسوار همسنگ صيتخص جينتا و حجم شمارش سهيمقا: 10-3شكل 
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 GEH شاخص محاسبه يبرا اوج ساعت به روزانه يهاحجم ليتبد: 3- 3جدول 

 نام ايستگاه
حجم شمارش 

  شده
حجم قبل از 
  تصحيص

حجم بعد 
  از تصحيح

درصد اختالف حجم شمارش 
  شده و حجم بعد از تصحيح

GEH 

  شاخص
هاي خط برش مجموع كمان
 جنوبي - شمالي

12363 10369 11287 7/8% 5/7 

هاي خط برش مجموع كمان
 غربي -شرقي

12543 12711 14415 9/14% 3/12 

 3/0 %3/0 18309 17479 18250 هاي منفردكمانمجموع 

 1/2 %98/1 44010 40560 43157 هاي برداشت شدهمجموع كمان
  

  ارائه نتايج مدل تخصيص پس از اصالح ماتريس تقاضا - 6-9- 3-6
در اين بخش از گزارش نتايج گرافيكي حاصل از تخصيص حجم همسنگ سواري تحت تقاضاي ماتريس اصالح 

حجم جريان ترافيك در شبكه معابر شهر بوشهر در سال  11-3شكل مقصد روزانه ارائه شده است. در -شده مبداً
، نسبت حجم به ظرفيت در معابر شهر بوشهر تحت تقاضاي 12-3شكل پايه نشان داده شده است. همچنين در 

  ارائه شده است.اصالح شده روزانه سال پايه 
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  هيپا سال روزانه شده اصالح يتقاضا تحت بوشهر شهر معابر شبكه در كيتراف انيجر حجم: 11-3شكل 
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  هيپا سال روزانه شده اصالح يتقاضا تحت بوشهر شهر معابر شبكه در تيظرف به حجم نسبت: 12-3شكل 


