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 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 فهرست مطالب

 1 ................................................................................................................................................... یسازمدل 

 1 .... هیسال پا یهایریساکن بر اساس آمارگ یمقصد خانوارها-مبدأ یگاه سفرهایم پایح و تعمیتصح 

 GIS .......................... 1اکسل و  طیدر مح هینشده سال پا حیشده و تصح حیتصح یهاداده گاهیپا افتیدر -1-1-1

 1 ............................................................................................................................ شهر یکیتراف یبندهیناح -1-1-1-1

 1 ........................................................................ ساکن شهر یخانوارها یمقصد سفرها-مبدأ یریآمارگ -1-1-1-2

 2 .................................................................................. خاص یهامکان یمقصد سفرها-مبدأ یریآمارگ -1-1-1-3

 2 ...................................................... )بار و مسافر( یاجاده یامقصد سفرها در دروازه-مبدأ یریآمارگ -1-1-1-4

 3 ............................................ یاصل یشهربرون یمسافر یهاانهیمقصد سفرها در پا-مبدأ یریآمارگ -1-1-1-5

 3 .............................................................. هاآن نیشمارش حجم تردد سواره و تعداد سرنش یریآمارگ -1-1-1-6

 5 ................................................................................................. نمونه یرهایزمان سفر در مس یریآمارگ -1-1-1-7

 9 ................................................................................................. ها )در صورت وجود(یریآمارگ یهافرم افتیدر -1-1-2

 9 ........... نفوس و مسکن در سه دوره گذشته یعموم یهایبر اساس سرشمار یتیاطالعات جمع افتیدر -1-1-3

 9 ............ هیسال پا یهایمورد استفاده در مدلساز یاجتماع -یاطالعات اقتصاد ریداده سا گاهیپا افتیدر -1-1-4

 9 .....................................................................الزم یو اصالح یکنترل اتیداده و انجام عمل یهاگاهیپا ینیبازب -1-1-5

 10 ............................................................................ میتعم جینتا یابیمقصد سفرها و ارز-مبدأ یهاداده میتعم -1-1-6

 11 ............................................................................................ داده گاهیپا یانجام شده بر رو یهاکنترل -1-1-6-1

 15 ............................................................................................... مقصد-داده مبدأ گاهیپا یسفرها میتعم -1-1-6-2

 21 .................................................. سفر لهیهدف و وس کیمقصد سفرها به تفک-مبدأ یهاسیاستخراج ماتر -1-1-7

 32 ......................................................................................... افزارونقل شهر در نرمل شبکه حملیتکم 

 PTV-VISUM ............................................................................. 32افزار افت مدل شبکه عرضه و تقاضا در نرمیدر -1-2-1

 32 ........................................................................................................... افزارمختصات نرم ستمیاصالح س -1-2-1-1

 33 ....................................................................................................................... اصالح تعداد خطوط معابر -1-2-1-2

 34 ...................................تقاضا یهابخش سفر و یهاوهیونقل، شحمل یهاستمیس فیاصالح و تعر -1-2-1-3

 35 ...................................................................................... معابر یعملکرد یبندنوع کمان و رده فیتعر -1-2-1-4

 41 ......................................................................................................................... شبکه یهاکنترل گردش -1-2-1-5

 41 .............................................................................................................................. شبکه یهااصالح رابط -1-2-1-6

 42 ...................................................................................................... دارچراغ یهاکنترل و اصالح تقاطع -1-2-1-7
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 46 ............................................................................................................. یکنترل و اصالح خطوط همگان -1-2-1-8

 50 ........................................................... افزارمنفرد به نرم یهاورود نقاط شمارش خط برش و کمان -1-2-1-9

 PTV_VISUM ...................................................................................................... 53افزار ورود اطالعات تقاضا به نرم -1-2-2

 58 ............................................................................................................................................ به شبکه کیص ترافیتخص -1-2-3

 58 .....................................................................هاحجم در معابر و تقاطع -زمان سفر یهاساخت مدل -1-2-3-1

 74 ...................................................................................................................یونقل شخصص حملیتخص -1-2-3-2

 78 .................................................................................................................. یونقل همگانص حملیتخص -1-2-3-3

 81 ............................................................................................ س سفرهایک و ماتریص ترافیمدل تخص یاعتبارسنج -1-2-4

 82 ........................................................ یونقل شخصص حملیتخص یاعتبارسنج یهاشاخص یمعرف -1-2-4-1

 87 ........................................................................ روزانه صیسفر و تخص یتقاضا سیماتر یاعتبارسنج -1-2-4-2

 99 ............................................................................................................ اوج صبح صیتخص یاعتبارسنج -1-2-4-3

 110 .......................................................................................................... اوج عصر صیتخص یاعتبارسنج -1-2-4-4

 TFF ................................................ 118تقاضا به روش  سیانجام شده در ماتر حیتصح یاعتبارسنج -1-2-4-5

 118 ...............................................................................................سیر حجم کل ماترییزان تغیکنترل م -1-2-4-6

 118 ..................................................د/ جذب سفر قبل و بعد از اصالحیتول یب همبستگیکنترل ضر -1-2-4-7

 120 ............ سیح ماتریقبل و بعد از تصح ین بزرگ نواحیع سفر بیتوز یب همبستگیکنترل ضر -1-2-4-8

 121 ...................................................................................................................................................................................... یبندجمع

 122 ............................................................................................................................................................................................. مراجع
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 هاشکلفهرست 

 2 .............................................................................................................................................. رازیشهر ش یداخل هیناح 325تعداد  -1-1شکل 

 4 ...................................................................................................................................... منفرد یهاخطوط برش و کمان تیموقع -2-1شکل 

 7 ..................................................................................................................... 1394زمان سفر برداشت شده در سال  یرهایمس -3-1شکل 

 13 ............................................................................................................ ه دست آمدهبعد نمونه ب کیشهر به تفک یتعداد نواح -4-1شکل 

 14 .......................................... (158و  105، 104، 103، 3 ی)نواح 6-1درصد طبق جدول  کی ریبا نمونه ز هیپنج ناح -5-1شکل 

 14 ................................... (320و  305، 301، 291، 283، 282) 6-1درصد طبق جدول  کی ریبا نمونه ز هیشش ناح -6-1شکل 

 15 ......................................... (313و  264، 258، 257، 92، 89) 6-1درصد طبق جدول  کی ریبا نمونه ز هیشش ناح -7-1شکل 

 17 ................................................................................................................................ رازیشهر ش یشده برا فیتعر یبزرگ نواح -8-1شکل 

 18 ...................................................................................................................................................... میب تعمیضرا یاحتمال تجمع -9-1شکل 

 18 ........................................................................................ داده شده میسهم مردان و زنان در اطالعات برآورد شده و تعم -10-1شکل 

 19 ............................................................................................................. میو پس از تعم شیکنترل سهم خانوار چند نفره پ -11-1شکل 

 19 .................................................................................................................................. میو پس از تعم شیپ یکنترل گروه سن -12-1شکل 

 20 ....................................... زن و مرد کیبه تفک یکیتراف یداده شده در سطح بزرگ نواح میو تعم یبرآورد تیجمع -13-1شکل 

 20 ..........................................................................................یکیتراف یداده شده در سطح نواح میو تعم یبرآورد تیجمع -14-1شکل 

 24 ..............................................................................................................................داده سفر گاهیاصالح سفرها در پا تمیالگور -15-1شکل 

 25 ................................................................................................. داده سفر گاهیاز اهداف سفر پس از اصالح پا کیسهم هر  -16-1شکل 

 26 .................................................................... داده سفر گاهیرفت و برگشت و کل پس از اصالح پا یسفرها یزمان عیتوز -17-1شکل 

 27 ......................................................................................... داده سفر گاهیو پس از اصالح پا شیپ یسفر شغل یزمان عیتوز -18-1شکل 

 27 .................................................................................... داده سفر گاهیو پس از اصالح پا شیپ یلیسفر تحص یزمان عیتوز -19-1شکل 

 28 .......................................................................................... داده سفر گاهیو پس از اصالح پا شیپ دیسفر خر یزمان عیتوز -20-1شکل 

 29 ..................................................................................... داده سفر گاهیو پس از اصالح پا شیپ یحیسفر تفر یزمان عیتوز -21-1شکل 

 30 .............................................................................. داده سفر گاهیو پس از اصالح پا شیپ یسفر کار شخص یزمان عیتوز -22-1شکل 

 31 .................................................................... داده سفر گاهیو پس از اصالح پا شیسفر بازگشت به منزل پ یزمان عیتوز -23-1شکل 

 32 ......................................................................................... ستم مختصات در شبکهیپس از اصالح س OSMش نقشه ینما -24-1شکل 

 33 .......................................................................................................... ستم مختصاتیها پس از اصالح ساصالح طول کمان -25-1شکل 

 34 .................................................................................................................. ر استانداردیها به مقادل تعداد خطوط کمانیتبد -26-1شکل 

 38 ................................................................................................................. مربوط به آن ها در پنجرهاصالح مشخصات کمان -27-1شکل 

 39 ............................................................................................................ از کل معابر شهر یعملکرد یهاک از ردهیسهم هر  -28-1شکل 

 40 .......................................................................................................................... رازیشهر ش یمعابر داخل یعملکرد یبندرده -29-1شکل 

 41 ................................................................................................ زومیافزار وشبکه در نرم یهاو اصالح گردش یپنجره بررس-30-1شکل 

 PTV-Visum .................................................................................................. 42افزار شده در نرم میترس یهااز رابط یبخش -31-1شکل 

 42 .................................................................................................... زومیافزار وشده در نرم میترس یهاپنجره مشخصات رابط-32-1شکل 

 45 ............................................................................................................................ 1394دار در سال چراغ یهاتقاطع تیموقع-33-1شکل 

 45 ............................................................................................................................ دارچراغ یهامشخصات تقاطع ستیپنجره ل-34-1شکل 
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 46 .................................................................................................................دارچراغ یهاتقاطع یهامتفاوت گردش یگذارنام -35-1شکل 

 47 ................................................................................................................ ها Lineها به  Line Routeص یاصالح نام و تخص -36-1شکل 

 48 .................................................................................................... زومیافزار وشده در نرم میترس یراننقشه خطوط اتوبوس -37-1شکل 

 49 ............................................................................................. زومیافزار وشده در نرم میترس یهمگان یهاستگاهیا تیموقع -38-1شکل 

 50 ......................................................................................................... زومیافزار ونقاط شمارش در نرم یهاپنجره ورود داده -39-1شکل 

 51 ...................................................................................................................................زومیافزار وخطوط برش در نرم تیموقع -40-1شکل 

 52 ................................................................................................... زومیافزار ونقاط شمارش حجم وارد شده در نرم تیموقع -41-1شکل 

 54 ............................................................................................................................مشاهده سفر یق تقاضایفلوچارت نحوه تلف -42-1شکل 

 BPR ............................................................................................................................ 60حجم از نوع  -از تابع زمان سفر یمثال -43-1شکل 

 INRETS ،tcur=t0.f(sat)...................................................................................................... 62حجم از نوع  -تابع زمان سفر -44-1شکل 

 70 ......................................................................................... هاحجم در معابر و تقاطع –زمان سفر یهاند ساخت مدلیفرآ -45-1شکل 

 73 ................ مختلف یعملکرد یهارده یت برایلومتر با توجه به نسبت حجم به ظرفیرات زمان سفر در هر کییتغ -46-1شکل 

 76 ................................................................................................................................................ یبه روش تعادل صیمراحل تخص -47-1شکل 

 77 ............................................................................................................................... یتعادل صیدر تخص یسازمراحل متعادل -48-1شکل 

 78 ............................................................................................................................................... یبه روش پلکان صیمراحل تخص -49-1شکل 

 80 ................................................................................................................................ یو شخص یهمگان صینحوه ارتباط تخص -50-1شکل 

 TFF ................................................................................................................................................... 81اطالعات در روش  انیجر -51-1شکل 

 TFF ............................................................................................................................................................ 82کار در روش  انیجر -52-1شکل 

 83 ...................................... از هر خط برش یروزانه عبور یمجاز کل حجم تردد همسنگ سوار یضابطه درصد خطا -53-1شکل 

 86 ................................................................................................................... هابرآورد حجم تردد کمان-نمونه نمودار مشاهده -54-1شکل 

 96 ................................................. حیقبل از تصح-شمارش حجم یهاستگاهیتمام ا -نمودار مشاهده برآورد دوره روزانه -55-1شکل 

 96 ................................................... حیبعد از تصح-شمارش حجم یهاستگاهیتمام ا -نمودار مشاهده برآورد دوره روزانه -56-1شکل 

 97 .................................................................. حیقبل از تصح-خط برش یهاستگاهیا -نمودار مشاهده برآورد دوره روزانه -57-1شکل 

 97 ................................................................... حیبعد از تصح-خط برش یهاستگاهیا -نمودار مشاهده برآورد دوره روزانه -58-1شکل 

 98 ........................................ حیقبل از تصح-یاو دروازه کمان منفرد یهاستگاهیا -نمودار مشاهده برآورد دوره روزانه -59-1شکل 

 98 .......................................... حیبعد از تصح-یاکمان منفرد و دروازه یهاستگاهیا -نمودار مشاهده برآورد دوره روزانه -60-1شکل 

 107........................................ حیقبل از تصح-شمارش حجم یهاستگاهیتمام ا -نمودار مشاهده برآورد دوره اوج صبح -61-1شکل 

 107......................................... حیبعد از تصح-شمارش حجم یهاستگاهیتمام ا -نمودار مشاهده برآورد دوره اوج صبح -62-1شکل 

 108.......................................................... حیقبل از تصح-خط برش یهاستگاهیا -نمودار مشاهده برآورد دوره اوج صبح -63-1شکل 

 108........................................................... حیبعد از تصح-خط برش یهاستگاهیا -نمودار مشاهده برآورد دوره اوج صبح -64-1شکل 

 109.................................حیقبل از تصح-یاو دروازه کمان منفرد یهاستگاهیا -نمودار مشاهده برآورد دوره اوج صبح -65-1شکل 

 109................................ حیبعد از تصح -یاکمان منفرد و دروازه یهاستگاهیا -نمودار مشاهده برآورد دوره اوج صبح -66-1شکل 

 117......................................... حیقبل از تصح-شمارش حجم یهاستگاهیتمام ا -نمودار مشاهده برآورد دوره اوج عصر -67-1شکل 

 117.......................................... حیبعد از تصح-شمارش حجم یهاستگاهیتمام ا -نمودار مشاهده برآورد دوره اوج عصر -68-1شکل 

 119.............................................................................................. اوج صبح سیماتر حیسفر قبل و بعد از تصح دیتول سهیمقا -69-1شکل 
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 119............................................................................................. اوج صبح سیماتر حیجذب سفر قبل و بعد از تصح سهیمقا -70-1شکل 

 120................................................................................................... روزانه سیماتر حیسفر قبل و بعد از تصح دیتول سهیمقا -71-1شکل 

 120................................................................................................... روزانه سیماتر حیجذب سفر قبل و بعد از تصح سهیمقا -72-1شکل 

 121............................................................. روزانه س،یماتر حیقبل و بعد از تصح یبزرگ نواح نیسفرها ب عیتوز سهیمقا -73-1شکل 

 121...................................................... اوج صبح س،یماتر حیقبل و بعد از تصح یبزرگ نواح نیسفرها ب عیتوز سهیمقا -74-1شکل 
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 هاجدولفهرست 

 1 ................................................................................................................ مقصد-مبدأ یریدر رابطه با آمارگ یافتیاطالعات در -1-1جدول 

 5 ................................................................................ (لهی)شامل راننده وس یمسافر هینقل لیوسا نانیمتوسط تعداد سرنش -2-1جدول 

 8 .............................................. 1394-اوج صبح -قطعات کیبه تفک 5شماره  ریزمان سفر برداشت شده جهت رفت مس-3-1جدول 

 10 .................................................................................................... و جذب دیتول یهامدل یبرا یافتیمختلف در یرهایمتغ -4-1جدول 

 12 ...................................................................................... ها اضافه شده استآن هینقل لهیوس تیکه مالک ییتعداد خانوارها -5-1جدول 

 13 ........................................................................................................ هیآن ناح تیدرصد و وضع کی ریبا بعد نمونه ز ینواح -6-1جدول 

 21 ....................................................................................................................................................... اطالعات اهداف سفر مختلف -7-1جدول 

 22 .......................................................................................................... مختلف یهانرخ سفر در شهر مشهد و تهران در سال -8-1جدول 

 25 ................................................................ داده سفر گاهیو پس از اصالح پا شیداده شده پ میاطالعات اهداف سفر تعم -9-1جدول 

 34 ..................................................................................................................... افزارشده در نرمونقل اصالححمل یهاستمیس -10-1جدول 

 35 .................................................................................................................................... افزارشده در نرمفیسفر تعر یهاوهیش -11-1جدول 

 35 ............................................................................................................................. افزارشده در نرمفیتعر یتقاضا یهابخش -12-1جدول 

 35 ............................................................................................................................................ افزارشبکه در نرم یهاانواع کمان -13-1جدول 

 38 ...................................................................................................... لومتریک -از معابر یعملکرد یهر رده یهاطول کمان -14-1جدول 

 43 ......................................................................................................................... دارچراغ یهاتقاطع یگره یو شماره یاسام-15-1جدول 

 47 ....................................................................................... زومیافزار وشده در نرم میترس یخطوط همگان یمشخصات کل -16-1جدول 

 PTV-VISUM ................................................................................................ 55افزار به نرم یورود ییهاسینام و کد ماتر -17-1جدول 

 57 ...................................... نیب همسنگ و سرنشیبه همراه ضر PTV-Visumافزار ف شده در نرمیه تعریل نقلیوسا -18-1جدول 

 67 ................................................. کشور یشهرها یها در مطالعات برخر تقاطعیتأخ یسازتوابع استفاده شده در مدل -19-1جدول 
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 1صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 سازیمدل

 هیپا سال یهایریآمارگ اساس ساکن بر یخانوارها مقصد-أمبد یسفرها گاهیپا میتعم و حیتصح

سازی مقصد، سایر اطالعات الزم برای تکمیل روند مدل-در این بخش عالوه بر پایگاه سفرهای مبدأ

 دریافت و پردازش شده است.

  GISهای تصحیح شده و تصحیح نشده سال پایه در محیط اکسل و دریافت پایگاه داده -1-1-1

های اولیه بر روی پس از دریافت تمامی اطالعات موجود مربوط به سال پایه از کارفرمای محترم، بررسی

به  های آن به کمک اعضای محترم دانشگاه تربیت مدرس تکمیل شد که در ادامهها انجام شد و کاستیآن

 شود.موارد اشاره شده در شرح خدمات پرداخته می

 ترافیکی شهر یبندهیناح -1-1-1-1

دریافت « شیپ فایل» صورتبهناحیه خارجی  29ناحیه داخلی شهر و  325بندی شهر شیراز شامل ناحیه

 نشان داده شده است. 1-1شکل شد. موقعیت نواحی داخلی در 

 مقصد سفرهای خانوارهای ساکن شهر-أآمارگیری مبد -1-1-1-2

در اختیار مشاور قرار گرفت. از  1-1جدول چهار فایل اکسل با مشخصات  صورتبهنتایج این آمارگیری 

 ها استفاده شده است.مقصد در سایر بخش -ها به عنوان اطالعات مبدأاین فایل

 

 مقصد-اطالعات دریافتی در رابطه با آمارگیری مبدأ -1-1جدول 

 تعداد صفحات فایل اکسل های فایل اکسلتعداد ستون فایل اکسلهای تعداد ردیف نام فایل

 1 12 59477 1398-03-11گزارش افراد 

 1 13 17170 1398-03-11گزارش خانوارها 

 1 9 16082 1398-03-11گزارش خودروها 

 1 16 89159 1398-03-11گزارش سفرها 

 



   

 

 

 

 2صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 
 ناحیه داخلی شهر شیراز 325تعداد  -1-1شکل 

 های خاص مقصد سفرهای مکان-أآمارگیری مبد -1-1-1-3

اطالعات این آمارگیری به همراه ضرایب تعمیم و اصالحات انجام شده بر روی این پایگاه در دو بخش 

اب ب»های ، اطالعات مربوط به مکانزیارتیهای در اختیار مشاور قرار گرفت. در فایل« زیارتی»و « گردشگری»

 چراغاهشکه همگی مربوط به « احمد ابن موسی، باب الرضا، باب السجاد، باب مسجد عتیق و باب شهید دستغیب

، باغ ارم، آبادفیعفباغ »های ، اطالعات مربوط به مکانهای گردشگریوجود دارد. همچنین در فایلهست، 

 وجود دارد.« حافظیه و مجموعه سعدیه

 ای )بار و مسافر(جادهای مقصد سفرها در دروازه-أآمارگیری مبد -1-1-1-4

اطالعات مربوط به دروازه بار و مسافر همراه با ضرایب تعمیم و اصالحات انجام شده در اختیار مشاور قرار 

 گرفت. این اطالعات شامل پرسشگری و شمارش به همراه اصالحات و نمودارهای مختلف است.



   

 

 

 

 3صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 اصلی یشهربرونهای مسافری هایانمقصد سفرها در پ-أآمارگیری مبد -1-1-1-5

شهری است که فایل نهایی به برون یراناتوبوسهای آهن، فرودگاه و پایانهاطالعات این بخش شامل راه

 ، شمال غرب،شیکار اندشامل امیرکبیر،  یراناتوبوسهای همراه اصالحات در اختیار مشاور قرار گرفت. پایانه

ت شامل پرسشگری ورودی و خروجی و همچنین شمارش حجم آن علی بن حمزه و مدرس است. این اطالعا

 است.

 اهتردد سواره و تعداد سرنشین آن آمارگیری شمارش حجم -1-1-1-6

، A ،Bهای منفرد در اختیار مشاور قرار گرفت. تعداد پنج خط برش )اطالعات شمارش خط برش و کمان

C ،E  وF زیر است: مسیرهایکه شامل  وجود دارد 2-1 شکل( طبق 

: این خط برش از کمربندی اکبرآباد )بزرگراه امام خمینی( شروع شده و وارد خیابان Aخط برش  -

 یابد. انتهایداد میشود و در خیابان انقالب اسالمی و سپس خیابان عدالت امتابریشمی و آزادی می

 این خط در خیابان قهرمان است.

: این خط برش از پل فرصت شیرازی )جنوب شرقی شیراز( شروع شده و در رودخانه Bخط برش  -

 کند.یابد و در انتها، بزرگراه امام خمینی )جاده کمربندی( را قطع میخشک امتداد می

 کند.ار دکتر حسابی را قطع می: این خط برش بزرگراه حسینی الهاشمی و بلوCخط برش  -

های سلمان فارسی، بخشی از خیابان در: این خط برش از بلوار بوستان شروع شده و Eخط برش  -

خیابان مدرس، خیابان غدیر، زینبیه، دالوران بسیج، ماذون قشقایی و سپس محراب امتداد یافته و 

 (.آبادطانسلبزرگراه امام خمینی را قطع کرده است )در خیابان  تیدرنها

 : این خط برش در امتداد کمربندی شیراز )بزرگراه امام خمینی( رسم شده است.Fخط برش  -

مشخص شده است. این نقاط شامل  2-1 شکلنقاط کمان منفرد در سطح شهر پخش شده که در 

سیبویه، حضرتی، رحمت، انقالب اسالمی، ، مالصدرا، قاآنی، قصر دشتوکال، ستارخان، امیرکبیر،  هایخیابان

 است. زینبیهبنی هاشمی و 

های منفرد )شمارش آمارگیری خطوط برش و ایستگاه» ، گزارش47اطالعات سرنشین نیز از جدول شماره 

(. اطالعات شمارش 2-1جدول استخراج شد ) 1398به تاریخ تیر ماه « حجم وسایل نقلیه و تعداد سرنشینان(

های مانند دروازه یا پایانه، در بخش مربوطه بیان شد و همگی دارای اطالعات شمارش حجم در سایر آمارگیری

 هستند.



   

 

 

 

 4صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 
 های منفردرش و کمانموقعیت خطوط ب -2-1 شکل

  



   

 

 

 

 5صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 متوسط تعداد سرنشینان وسایل نقلیه مسافری )شامل راننده وسیله( -2-1جدول 

 ساعت
 غیر سواری سواری

 سایر دوچرخه موتور وسبمینی ون واحد ریغاتوبوس  اتوبوس واحد تاکسی تلفنی تاکسی مسافرکش شخصی سواری

6 1/62 2/70 2/40 2/36 19/06 21/21 5/74 8/10 1/21 1/10 1/63 

7 1/55 2/58 2/22 2/18 23/15 17/55 5/98 7/02 1/24 1/08 1/61 

8 1/52 2/19 1/96 1/81 21/16 13/18 4/40 4/80 1/21 1/05 1/61 

9 1/57 2/17 2/01 1/83 23/77 15/02 4/68 5/13 1/24 1/05 1/66 

10 1/59 2/20 2/04 1/85 22/97 9/73 4/91 5/19 1/29 1/08 1/70 

11 1/62 2/27 2/05 1/97 23/98 11/05 5/03 5/88 1/31 1/04 1/72 

12 1/65 2/59 2/32 2/36 26/14 15/58 6/02 6/96 1/30 1/05 1/70 

13 1/64 2/45 2/25 2/21 24/08 14/77 5/19 6/36 1/28 1/07 1/68 

14 1/68 2/39 2/23 2/17 23/61 16/59 6/05 6/06 1/30 1/07 1/62 

15 1/66 2/26 2/00 1/89 21/53 14/72 3/76 4/98 1/29 1/05 1/62 

16 1/70 2/24 2/14 1/98 25/88 16/59 4/35 5/35 1/30 1/04 1/52 

17 1/77 2/38 2/27 2/13 29/71 14/77 5/20 6/37 1/35 1/08 1/54 

18 1/81 2/37 2/26 2/07 26/43 16/18 4/86 4/99 1/38 1/06 1/62 

19 1/82 2/33 2/20 2/02 18/89 15/38 4/06 4/83 1/40 1/05 1/64 

20 1/85 2/34 2/16 1/99 13/60 13/26 3/14 4/63 1/42 1/04 1/60 

 1/63 1/06 1/30 5/78 4/89 15/04 22/93 2/06 2/17 2/36 1/67 متوسط

 

 آمارگیری زمان سفر در مسیرهای نمونه -1-1-1-7

و  3-1 شکلمسیر مختلف نمایش داده شده در  11، در قالب 1394اطالعات آمارگیری زمان سفر سال 

 ود که تمامبه تفکیک مسیر رفت و برگشت و برای سه دوره زمانی اوج صبح و ظهر و عصر برداشت شده ب

 از: اندعبارتاطالعات و جزییات آن در قالب فایل اکسل دریافت شد. مسیرهای برداشت شده 

 کیلومتر 24.1به طول  -میدان اهلل تا میدان نمازی )رفت و برگشت(: 1مسیر  -

 کیلومتر 16.7میدان نمازی )رفت و برگشت( به طول -: میدان جانباز میرزایی2مسیر  -

 25.9به طول  -تقاطع ابریشمی و جمهوری )رفت و برگشت(-مسافری امیرکبیر: پایانه 3مسیر  -

 کیلومتر

تقاطع پاسارگاد و خیابان امام خمینی )رفت و -پاسارگاد غربی -رحمت -گری: میدان کوزه4مسیر  -

 کیلومتر 22.8به طول  -برگشت(

 کیلومتر 12.1به طول  -دشت )رفت و برگشت(المیدان قصر -: تقاطع پانزده خرداد5مسیر  -

تقاطع دفاع مقدس )رفت و  -زند خانیلطفعل -وصال -سیبویه -: تقاطع دفاع مقدس6مسیر  -



   

 

 

 

 6صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 کیلومتر 7.34به طول  -برگشت(

 -دزن -خیام -وصال -سیبویه -قاآنی جنوبی -ارتش -حضرتی -پیروزی -هجرت -: میدان قائم7مسیر  -

 کیلومتر 11.8به طول  -ائممیدان ق -هجرت -فردوسی -بهمن 22 -ناصرخسرو -میدان شهرداری

تقاطع مطهری و قصر  -مطهری -استقالل -شوریده شیرازی -: تقاطع هفت تیر و اردیبهشت8مسیر  -

 کیلومتر 17.7به طول  -دشت )رفت و برگشت(ال

ابتدای شهرک گلستان  -دکتر حسابی -میرزای شیرازی -دکتر شریعتی -: میدان احسان9مسیر  -

 لومترکی 21به طول  -)رفت و برگشت(

 32.9برگشت( به طول  )رفت و -شاهد -کنارگذرهای جنوبی رودخانه خشک -: میدان نصر10مسیر  -

 کیلومتر

 کیلومتر 17به طول  -(و برگشتمیدان نمازی )رفت  -بلوار چمران -ت: تقاطع بصیر11مسیر  -

 1394در اوج صبح سال  5شماره از داده برداشت شده برای جهت رفت مسیر  یانمونه 3-1جدول در 

 ه شده است.ارای

 



   

 

 

 

 7صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 
 1394مسیرهای زمان سفر برداشت شده در سال  -3-1 شکل

 

 



   

 

 

 

 8صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 1394-اوج صبح -به تفکیک قطعات 5برداشت شده جهت رفت مسیر شماره زمان سفر -3-1جدول 
مسیر

ن مدت زمان پیمودن مسیر )ثانیه( گره پایان گره شروع 
میانگی

ماکسیمم 
 

مینیمم
س 

واریان
طول کمان 

 

)متر(
 

 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شماره نام شماره نام

میدان 
صر 

ق
ال

ت
دش

 -
 

ت
پارامون

 

 852 1614 85 223 133 95 148 123 118 103 223 155 128 176 111 85 2 مهدی آباد 1 دشتالقصر میدان 

 270 74 25 52 37 31 38 41 45 29 47 52 35 29 32 25 3 مهر 2 مهدی آباد

 245 58 23 46 34 41 36 42 26 46 31 39 29 23 30 26 4 بادقم آ 3 مهر

 1036 221 99 158 125 125 158 132 116 123 99 119 133 116 134 118 5 چهارراه زرگری 4 قم آباد

 81 165 10 53 29 19 53 18 21 28 34 34 32 26 48 10 6 چهارراه زرگری 5 زرگری چهارراه

 423 277 41 104 72 75 66 77 76 41 104 78 61 53 75 85 7 عصریول 6 زرگری چهارراه

 716 2481 82 228 146 224 105 114 136 130 228 186 164 92 147 82 8 آبادفیعف 7 عصریول

 206 24 19 35 27 29 29 24 24 22 26 32 31 35 19 23 9 بهشتی 8 آبادفیعف

 771 760 79 178 143 79 115 147 158 147 153 178 156 171 135 132 10 نیخلد برتقاطع  9 بهشتی

 413 381 53 112 76 90 74 71 76 53 101 112 67 85 53 55 11 تقاطع مشیر و برق 10 نیبرخلد تقاطع 

 105 12 15 26 22 26 19 19 23 15 26 25 22 23 18 21 12 النواراتقاطع برق و ذو 11 و برق تقاطع مشیر

 312 231 41 84 54 84 53 47 50 43 61 81 50 43 41 42 13 تقاطع شوریده و ذواالنوار 12 و ذواالنوارتقاطع برق 

 619 4324 67 277 164 240 277 67 93 119 152 232 170 127 132 196 14 تقاطع ذواالنوار و انقالب 13 النواراده و ذوتقاطع شوری

 178 584 19 101 50 34 76 19 63 101 63 49 25 37 46 36 15 چهارراه پانزده خرداد  14 تقاطع ذواالنوار و انقالب

سیر )دقیقه(مجموع کل م  16 17 17 18 23 22 17 17 16 21 20 19 23 16 7   



   

 

 

 

 9صفحه  شیرازشهر ونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 ها )در صورت وجود(های آمارگیریدریافت فرم -1-1-2

های آمارگیری، از دقت و شفافیت الزم برخوردار بود و به های دریافتی به همراه گزارشاطالعات فایل

 های آمارگیری نیازی نبود.اصل فرم

 و مسکن در سه دوره گذشته های عمومی نفوساطالعات جمعیتی بر اساس سرشماریدریافت  -1-1-3

توسط  1395داشت. اطالعات سرشماری سال کامل وجود ن صورتبههای مختلف اطالعات سرشماری سال

مشاور از سازمان آمار خریداری شد. اطالعات جمعیتی در نواحی شهر از مطالعه گذشته استخراج و برای سال 

های مختلف نیاز ا به جمعیت هر ناحیه در دورهبینی جمعیت، تنهلحاظ خواهد شد. در روند پیش 90و  85

نیز در حد ناحیه برای  است. برای پارامترهایی همچون شاغل در محل سکونت و محصل در محل سکونت

 .کندهای گذشته کفایت میسال

 های سال پایهاجتماعی مورد استفاده در مدلسازی -دریافت پایگاه داده سایر اطالعات اقتصادی -1-1-4

فایل اکسل در اختیار مشاور قرار گرفت. اطالعات  صورتبهمتغیرهای مختلف در سطح نواحی ترافیکی 

 است. 4-1جدول  صورتبهاین فایل 

 نجام عملیات کنترلی و اصالحی الزمهای داده و ابازبینی پایگاه -1-1-5

 ای با دستگاه نظارت )دانشگاه تربیت مدرس(،های دریافتی مورد بازبینی قرار گرفت و در جلسهتمامی فایل

 رفع شد. هاو سوال ها بررسی و ابهاماتتمامی فایل

مقصد و اصالح این پایگاه است که در -تنها مورد برای انجام دوباره فعالیت، بحث تعمیم پایگاه مبدأ

 بندهای بعد به طور کامل شرح داده شده است.
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 ذبهای تولید و جمتغیرهای مختلف دریافتی برای مدل -4-1جدول 

 توضیح پارامتر مدل

 تولید

Ei یکیتراف هیدر ناح نساک نیتعداد شاغل 

RSTUK(i) در منطقه نآموزان ساک تعداد دانش k هیکه ناح i در آن قرار گرفته است 

RUSTK(i) در منطقه نساکجویان تعداد دانش k هیکه ناح i در آن قرار گرفته است 

Pi یکیتراف هیساکن در ناح تیجمع 

CARi یکیتراف هیناح نیساکن یخودرو سوار تیسرانه مالک 

Ki یکیتراف هیتعداد کارمندان شاغل در ناح 

Sei یکیتراف هیادکار شاغل در ناحتو اس هفروشند یهاهگرو نیتعداد شاغل 

 جذب

Kj یکیتراف هیتعداد کارمندان شاغل در ناح 

Sej یکیتراف هیدر ناحادکار شاغل تو اس هفروشند یهاهگرو نیتعداد شاغل 

USTj  یکیتراف هیدر ناح لیدر محل تحص انیدانشجوتعداد 

HSj یکیتراف هیناح یهارستانیدبآموزان در  تعداد دانش 

ESj یکیتراف هیناح ییو راهنما ییداتاب سآموزان در مدار تعداد دانش 

CARi یکیتراف هیناح نیساکن یخودرو سوار تیسرانه مالک 

Pj یکیتراف هیساکن در ناح تیجمع 

HBj  یکیتراف هیناح یانتمارسیب یهاتختتعداد 

CLNCj یکیتراف هیناح یهاهاگتعداد درمان 

aParkj تار(هک) یکیتراف هیدر ناح هاپارکاحت سم 

 مقصد سفرها و ارزیابی نتایج تعمیم-های مبدأتعمیم داده -1-1-6

ر مطالعات دهای اطالعاتی ترین پایگاهبه عنوان یکی از اساسی ساکنانپایگاه اطالعاتی مبدأ و مقصد خانوار 

های و برخی ویژگی 1سفرهای ساکنان مقصد-، ماتریس مبدأآنبر اساس شهر است که  ونقلحملجامع 

 آید. می به دستاجتماعی مهم )مانند مالکیت خودرو و تعداد شاغل در محل شغل(  -اقتصادی

آوری شد، الزم است که های ساکن شهر گرداطالعات مبدأ و مقصد سفرهای اعضای خانواده نکهیازاپس

 2طقیها و اصالحات منها، انجام کنترلاین اطالعات بازبینی و کدگذاری جغرافیایی شوند. منظور از بازبینی فرم

آن است  3کدگذاری جغرافیاییها قابل اعتماد باشند. منظور از است تا بدین ترتیب نتایج برداشت شده از فرم

دهنده شماره نواحی ترافیکی هستند، نشان داده عدد که نشان صورتبهکه مبادی و مقاصد سفرهای افراد 

انجام شده است، فرض شده است که همگی  1394تر در مطالعات سال کدگذاری پیش کهییازآنجاشوند. 

                                                 
1 Origin-Destination (OD) 

2 Logic Checks 
3 Geo-coding 
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 شود.حات موردنیاز بررسی میهای منطقی پایگاه داده و اصالدرست است و سایر کنترل

 های انجام شده بر روی پایگاه دادهکنترل -1-1-6-1

، مواردی که دارای ایراد هستند، مشخص هاآندر این بخش با بررسی اطالعات خانوار، افراد و سفرهای 

ها این صورت، از پایگاه داده حذف خواهند شد. این کنترل ریدر غشود و شده و در صورت امکان اصالح می

 مل موارد زیر است:شا

 سال باید بیکار باشد( 6کنترل سن فرد و شغل ثبت شده )زیر  -

 سال 18کنترل سطح تحصیالت و سن افراد زیر  -

 کنترل نوع خودرو و سال ساخت آن -

 سفر )غیرمعقول نباشد( کنترل ساعت -

 کنترل سفر بازگشت به منزل -

نت در صورت استفاده از این وسایل کنترل مالکیت وسیله نقلیه سواری شخصی، موتور، دوچرخه و وا -

 برای انجام یک سفر

 کنترل توالی سفرها از نظر ساعت سفر -

در مورد هریک از موارد باال، با توجه به اطالعات پایگاه داده، اصالحاتی باید در پایگاه داده انجام شود. 

تغییرات در یک خانوار زیاد باشد یا درستی اطالعات اظهار شده مورد تردید باشد، آن خانوار حذف  کهیدرصورت

 شود.شود. اصالحات انجام شده در ادامه شرح داده میمی

شخصی، دوچرخه، کامیون، وانت و موتور اعالم شده است ولی  خودرویوسیله نقلیه تعدادی از سفرها،  -

عنوان نشده است. با فرض درست بودن اطالعات سفر، در بخش  هاآنت در اطالعات خانواده، مالکی

مالکیت خودروی این خانوارها، یک عدد وسیله اشاره شده اضافه شد. تعداد این خانوارها در این 

 است. 5-1جدول مرحله مطابق 

، نوشته 15رکورد، ساعت شروع سفر نامعقولی داشتند که بررسی و اصالح شد. مثالً بجای  23تعداد  -

 که اصالح شد. 3شده است 

نظر اشتباه است. اند که به آموزی، هدف سفر کاری و اداری داشتهرکورد سفر با شغل دانش 46تعداد  -

تک این رکوردها، مواردی که سال سن دارند. با بررسی تک 10برای مواردی که زیر  ژهیوبه

بود، به هدف تحصیلی تغییر داده شد )مثالً شیوه سفر، سرویس بوده و ساعت شروع  ییشناساقابل
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رکورد  3ن تغییر و رکورد بدو 11رکورد به تحصیلی،  32تعداد  تیدرنهاصبح بوده است(.  8یا  7سفر 

 حذف شد.

 رکورد سفر، تنها یک سفر بازگشت به منزل گزارش شده است که این موارد حذف شد. 12تعداد  -

ولی با هدف تحصیلی وجود داشت. شغل « سال 18بیکار زیر »رکود مربوط به افراد با شغل  96تعداد  -

و سایر موارد بدون تغییر باقی آموز تغییر داده شد سال سن داشتند به دانش 6مورد که باالی  80

 بوده است(. مهدکودکماند )ممکن است منظور از هدف تحصیلی، 

در پایگاه وجود داشت که با توجه به مدت زمان « شغلی»و هدف سفر « بیکار»نفر با شغل  3تعداد  -

 تغییر داده شد )کار شخصی نیز معقول نیست(.« سایر»ساعت(، هدف سفر به  6فعالیت )بیش از 

ساخته شد و با استفاده از بازه زمانی  هانفر بدون بازگشت به منزل بوده است که این سفر 1435ر سف -

تغییرات، ساعت اصالحی بعضی از  نیازاپسانجام سفرها، ساعت نامعلوم این رکوردها تعیین شد. 

حذف سفر جدید  ازجملهشده و تمام این موارد بررسی شد و تغییرات الزم  24سفرها بیش از 

)بازگشت به منزل( انجام شد )یعنی ممکن است سفر بازگشت در همان روز اتفاق نیفتاده باشد که 

 افتد(.این مورد برای رانندگان یا کارگران بیشتر اتفاق می

 

 استها اضافه شده تعداد خانوارهایی که مالکیت وسیله نقلیه آن -5-1جدول 

 تعداد خانوار بدون اظهار مالکیت این وسیله وسیله سفر

 628 سواری شخصی

 147 دوچرخه

 1 کامیون

 167 موتور

 75 وانت

 1018 مجموع

 

با توجه به اصالحات انجام شده و کنترل مجدد اطالعات )پس از ایجاد سفر بازگشت به منزل(،  درنهایت

 سفرهای بازگشت به منزل جدید(. اضافهبهرکوردهای اولیه  %98ردیف سفر باقی ماند ) 88514تعداد 

، تعداد 4-1 شکلاست. در  %4ناحیه ترافیکی برابر  325پس از نهایی شدن اطالعات، متوسط بعد نمونه 

درصد دارند. در  2ای باالی ها، بعد نمونهناحیه %89نواحی در هر دسته بعد نمونه مشخص شده است. بیش از 

نواحی اشاره شده  اینبه هریک از  6-1جدول آمده که در  به دست کمتر از یک درصدناحیه، بعد نمونه  17

 نشان داده شده است(. 7-1 شکلتا  5-1 شکلاست )موقعیت این نواحی در 
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 آمده به دستتعداد نواحی شهر به تفکیک بعد نمونه  -4-1 شکل

 

 و وضعیت آن ناحیه زیر یک درصدنواحی با بعد نمونه  -6-1جدول 

 توضیح ناحیه با بعد نمونه صفر

 (18ای برداشت نشده است )جمعیت: نمونه 3

 فضای فرهنگی ورزشی است 89

 منطقه نظامی است 92

 جمعیت صفر است 103

 جمعیت صفر است 104

 جمعیت صفر است 105

 دانشگاه شیراز است 158

 صفر استجمعیت  257

 (119ای برداشت نشده است )جمعیت: نمونه 258

 (264ای برداشت نشده است )جمعیت: نمونه 264

 (241ای برداشت نشده است )جمعیت: نمونه 282

 منطقه صنعتی است 283

 (256ای برداشت نشده است )جمعیت: نمونه 291

 (568ای برداشت نشده است )جمعیت: نمونه 301

 آهن استراهمحدوده  305

 منطقه صنعتی است 313

 (107ای برداشت نشده است )جمعیت: نمونه 320
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 (158و  105، 104، 103، 3)نواحی  6-1جدول زیر یک درصد طبق با نمونه  پنج ناحیه -5-1 شکل

 

 
 (320و  305، 301، 291، 283، 282) 6-1جدول شش ناحیه با نمونه زیر یک درصد طبق  -6-1 شکل
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 (313و  264، 258، 257، 92، 89) 6-1جدول شش ناحیه با نمونه زیر یک درصد طبق  -7-1 شکل

 

 مقصد-تعمیم سفرهای پایگاه داده مبدأ -1-1-6-2

اطالعات برداشت شده از پرسشگری خانوار مشخصات سفرهای انجام شده توسط خانوارهای نمونه را در 

نقل یک شهر به اطالعات و مشخصات سفر برای وات جامع حملکند. در مطالعیک روز عادی سال بیان می

تمام خانوارهای شهر نیاز است. به همین دلیل انتخاب روشی مناسب برای تعمیم اطالعات پرسشگری از 

آید و بروز اشتباه و یا کاربرد میمطالعه به حساب  تیبااهمخانوارهای نمونه به کل جامعه یکی از مراحل 

های تواند تمام مراحل بعدی را با اشتباه یا خطاهای غیرموجه همراه کند. در ادامه به روشمیها نامناسب روش

 شود.تعمیم ذکر شده در منابع داخلی و خارجی پرداخته می

 :[1] رابطه زیر را پیشنهاد کرده استبرای تعمیم اطالعات سفر، ارتوزار  

(1-1) 𝑓𝑖 =
𝐴𝑖

𝐵𝑖 − 𝐷𝑖
 

تعداد خانوار انتخاب شده به  i  ،iBتعداد خانوار ساکن در ناحیه  i  ،iAضریب تعمیم ناحیه  ifکه در آن 

 iB کهیدرصورتاند. است که به پرسشنامه پاسخ نداده iتعداد خانوار ناحیه  iDو  iعنوان نمونه آماری در ناحیه 
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 :دیآیدرمزیر  صورتبه (1-1) تعریف کنیم، رابطه iنهایی در ناحیه  استفادهقابلتعداد پرسشنامه  صورتبهرا 

(1-2) 𝑓𝑖 =
𝐴𝑖

𝐵𝑖
 

ابتدا  ت،یاطالعات نمونه به کل جمع میمقبل از تع، 1378شیراز در سال  ونقلحملدر مطالعه جامع 

تصحیح بعد خانوار با استفاده  بیضرا ت،یآن در کل جمع عیبعد خانوار در نمونه با توز عیتوز یجهت همخوان

مرکز  1375نفوس و مسکن سال  یاز اطالعات سرشمار) 1375سال  تیدر جمع خانوار بعد عیاز اطالعات توز

ه محاسب یتصحیح بعد خانوار به نحو بیبعد خاص، ضر کیهر خانوار با  ی. براه استمحاسبه شد (،رانیآمار ا

 1375سال  تیخانوارها در کل جمع نیمشابه درصد هم ،بعد در نمونه نیبا ا یکه درصد خانوارها ه استشد

اده از با استف یکیتراف هیهر ناح یبرا تیاطالعات نمونه به کل جمع میتعم بیباشد. سپس ضر رازیشهر ش

حاسبه م، هینمونه متعلق به آن ناح یهاپرسشنامه تیبه جمع 1378در سال  یکیتراف هیهر ناح تینسبت جمع

 .[2] ده استش

 بزرگ ناحیه 17شامل  8-1 شکلبا استفاده از اطالعات بعد خانوار در بزرگ نواحی )در مطالعه حاضر 

 دست بهبندی موجود در فایل سرشماری نفوس و مسکن و سایر نواحی اطراف شهر است که با استفاده از بخش

ضریب  (3-1) از رابطهآمده و با استفاده  به دست هر ناحیهنفره ساکن در  j(، سهم جمعیتی خانوار آمده است

 ناگفته پیداست. شودمیسپس ضریب اصالحی برای تعداد زن و مرد هر ناحیه اعمال آید. می به دستتعمیم 

منطقی پاالیش شدند که در بند قبل به آن  ازلحاظی های آمارگیراطالعات حاصل از فرمکه برای تعمیم، ابتدا 

 .شودمیاشاره شد و سپس مراحل تعمیم انجام 

(1-3) 
ضریب تعمیم 

نفره  jخانوار 

 iساکن در ناحیه 

= 

در  iجمیعت ناحیه 

 سرشماری عمومی
× 

 iنفره ساکن در ناحیه  jدرصد جمعیتی خانوار 

 در سرشماری عمومی در شهر

از  iجمعیت نمونه ناحیه 

 ODآمارگیری 

نفره در نمونه ناحیه  jدرصد جمعیتی خانواده 

i  از آمارگیریOD 
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 بزرگ نواحی تعریف شده برای شهر شیراز -8-1 شکل

 

ترسیم  9-1 شکلها در مقادیر مربوط به ضرایب تعمیم خانوارهای مختلف، فراوانی نسبی آنبرای ارزیابی 

بوده و مقادیر کمینه و بیشینه  100تا  1درصد این ضرایب در حدود  99شود که بالغ بر شده است. مالحظه می

 هستند. 395و  1در حدود 

 جینتا با میحاصل از تعم جی، نتاهآمددستبه جینتا یسنجو صحت میروش تعم یابیبه منظور ارزدر ادامه، 

 شدند. سهی( مقا1395 سال یاطالعات سرشمار بر اساس)برآورد شده  1395سال  یبرا برآورد شده تیجمع

نفر برآورد شده که جمعیت شهر برابر  854.149نفر و زنان،  864.817گفتنی است که جمعیت مردان، 

  خانوار است. 523.624خانوارها نیز آید. تعداد کل می به دستنفر  1.718.966

 



   

 

 

 

 18صفحه  شیرازشهر ونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 
 میتعم بیضراتجمعی  احتمال -9-1 شکل

 

، تعداد افراد در خانوار و یتیجنس بیترکاطالعات  سهیمقا ب،یبه ترت 12-1 شکلتا  10-1 شکلدر 

که  شودیشده، مالحظه ماشاره یها. طبق شکلدهندیرا نشان م یو سرشمار می، حاصل از تعمیسن هایوهگر

، 14-1 شکلو  13-1 شکلهمچنین در  .هستند)مشاهده(  یبه اطالعات واقع کینزد اریبس افتهیمیتعم ریمقاد

 اند.دهشبه ترتیب جمعیت بزرگ نواحی ترافیکی و نواحی ترافیکی، حاصل از تعمیم و جمعیت برآوردی مقایسه 

 

 
 سهم مردان و زنان در اطالعات برآورد شده و تعمیم داده شده -10-1 شکل
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 19صفحه  شیرازشهر ونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 
 کنترل سهم خانوار چند نفره پیش و پس از تعمیم -11-1 شکل

 

 
 کنترل گروه سنی پیش و پس از تعمیم -12-1 شکل
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 20صفحه  شیرازشهر ونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 
 جمعیت برآوردی و تعمیم داده شده در سطح بزرگ نواحی ترافیکی به تفکیک زن و مرد -13-1 شکل

 

 
 جمعیت برآوردی و تعمیم داده شده در سطح نواحی ترافیکی -14-1 شکل

  

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000

ده
 ش

ود
آر

بر
ت 

عی
جم

جمعیت تعمیم یافته

مرد زن

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000

ده
 ش

ود
آر

بر
ت 

عی
جم

جمعیت تعمیم یافته



   

 

 

 

 21صفحه  شیرازشهر ونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 مقصد سفرها به تفکیک هدف و وسیله سفر  -های مبدأاستخراج ماتریس -1-1-7

پس از اصالحات انجام شده بر روی پایگاه داده سفرها و تعمیم آن، با توجه به نرخ سفرها که در ادامه 

دلیل وجود دارد. در ادامه روند بررسی و با توجه به نتایج اظهاری سفرها به هر شود، احتمال کماشاره می

( کامل بیان شده است صورتبهافزار ویزوم )که در بخش بعد تخصیص این ماتریس بر روی شبکه شهر در نرم

 اظهاری سفرها( بیشتر شد.و مقایسه با خط برش، این احتمال )کم

آید. در این جدول، تعداد می به دست 7-1جدول یج با استفاده از اطالعات سفرهای تعمیم داده شده، نتا

سفرهای با و بدون ضریب تعمیم و همچنین نرخ سفرها ارایه شده است. گفتنی است که جمعیت لحاظ شده 

 نفر است. 1.718.966برای محاسبه نرخ سفر 

 

 اطالعات اهداف سفر مختلف -7-1جدول 

 هدف سفر
تعداد سفر بدون 

 تعمیمضریب 

 تعداد سفر تعمیم

 داده شده
 نرخ سفر

سهم تعداد سفر 

 با تعمیم –رفت 

 سهم تعداد سفر

 بدون تعمیم -رفت 

 - - 0/75 1286916 41582 بازگشت به منزل

 %38 %37 0/30 508586 17135 شغلی

 %26 %24 0/19 331416 11632 تحصیلی

 %12 %12 0/10 166579 5386 خرید

 %12 %12 0/10 169027 5407 تفریحی

 %13 %13 0/11 181351 5836 کار شخصی

 %100 %100 1/54 2643875 86978 کل
 

با مطالعات  54/1اظهاری سفرها، نرخ کل سفر سواره در شهر شیراز یعنی به منظور بررسی احتمال کم

سفر -نفر 55/1شهر شیراز، نرخ سفر کل حدود  1378شهر شیراز مقایسه شد. در مطالعه سال  1378سال 

، بیترتنیابهاست.  رسیده 68/1سفر( که پس از اصالح به  1.769.240نفر و تعداد  1.142.282بوده )جمعیت 

اند، زیرا حداقل نرخ سفر شود که خانوارهای ساکن شهر شیراز، بخشی از سفرهای خود را اظهار نکردهمعلوم می

های و یا بیشتر باشد. اما نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، احتمال افزایش نرخ سفر در سال 68/1باید 

سال افزایش داشته  15برآورد شده، پس از  1378که در سال  68/1نرخ سفر رود آینده است. یعنی انتظار می

 شود.باشد. برای بررسی صحت این موضوع، تغییرات نرخ سفر در سایر شهرهای کشور بررسی می

 1387در سال  63/1به  1374در سال  36/1دهد نرخ کل سفر از بررسی نتایج مطالعات مشهد نشان می

 1393در سال  7/1به  1373در سال  49/1ساالنه( و در نتایج مطالعات تهران، از درصد  4/1)رشدی حدود 



   

 

 

 

 22صفحه  شیرازشهر ونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

ه ارایه شده است. بنابراین، تجرب 8-1جدول درصد ساالنه(. این اطالعات در  66/0رسیده است )رشدی حدود 

شد ، اگر روند ربیترتنیابههای گذشته دارد. مشابه در سایر شهرها، نشان از افزایش نرخ سفر نسبت به سال

در مطالعه 68/1رود نرخ سفر نرخ کل سفر در شهر شیراز، همانند شهرهای مشهد و تهران فرض شود، انتظار می

الح اص یاگونهبهیگاه داده سفرهای ساکنان برسد. به بیان دیگر، باید پا 1394در سال  2به حدود  1378سال 

 شود که سفرهای اظهار نشده توسط ساکنان شناسایی و در پایگاه داده درج شود.

 

 های مختلفنرخ سفر در شهر مشهد و تهران در سال -8-1جدول 

 به درصد رشد ساالنه نرخ کل سفر سال شهر

 مشهد
1374 36/1 

40/1 
1387 63/1 

 تهران

1373 49/1 

66/0 1383 59/1 

1393 70/1 

 

اولیه به شبکه با نتایج ترددشماری  افتهیمیتعماز سوی دیگر، مقایسه نتایج حاصل از تخصیص ماتریس 

درصد( بین حجم مشاهده  30)در حدود  یتوجهقابلدهد اختالف های منفرد، نشان میدر خطوط برش و کمان

باشد. با توجه به موارد گفته  2و ماتریس برآورد وجود دارد. یعنی نرخ سفر تقریبی در شهر شیراز باید در حدود 

ویژه در سفرهای خارج ساعت اوج صبح اظهاری بهشده تصمیم گرفته شد تا مجدداً جزییات سفرها بررسی و کم

 منفرد، هایدر ارتباط با ترددشماری در خطوط برش و کمانبا توجه به دالیل زیر  گفتنی است کهکنترل شود. 

 :فرض درست بودن اطالعات شمارش برای مشاور قابل اتکا بوده و درستی آن آشکار است

 مقایسهکه  در نظر گرفته شده بودایستگاه شمارش وجود  231تعداد  1394در آماربرداری سال  -1

درصد  30حدود ، حاکی از اختالف اولیه با نتایج تردد شماریتخصیص ماتریس نتایج حاصل از 

احتمال  ها،هاست. بنابراین با توجه به یکسان بودن الگوی خطا در تمامی ایستگاهدر همه ایستگاه

 وجود اشکال اساسی در اطالعات شمارش ضعیف است.

های ضبط شده از از فیلمبا استفاده ها در تعداد زیادی از ایستگاهآمارگیری شمارش حجم  -2

 د.یابهای ترافیکی بدست آمده است و به این شیوه، خطای آمارگیری میدانی کاهش میدوربین

های ترافیکی سطح شهر به منظور بررسی بهتر اطالعات خطوط برش، اطالعات تعدادی از دوربین -3

ه شد. این مقایس 1394گردآوری و با الگوی حجم عبوری در سال  1401در اردیبهشت ماه 



   

 

 

 

 23صفحه  شیرازشهر ونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 و احتمال تقریباً یکسان است ها و توزیع زمانی در طول روزی شمارشالگومقایسه نشان داد که 

 .ستاخطا کم 

شهر شیراز و شهرهای مشهد،  1378توان مطابق مطالعات سال به منظور اصالح پایگاه داده سفرها، می

( استفاده کرد و بخشی از پایگاه داده سفرها 50/1 معموالًاز یک ضریب اصالحی ) 1370اصفهان و قم در دهه 

سال با وسایل نقلیه سواری شخصی و  18سفرهای افراد باالی  معموالًرا که کم اظهاری آن شناسایی شده )

ها(، در آن ضریب، ضرب کرد. روش دیگر که صبح و سفرهای بازگشت به منزل آن 8:30تاکسی پس از ساعت 

ر که الگوی سف ایگونهبهشد، اصالح نرخ سفر هریک از نواحی ترافیکی است در این مطالعه از آن استفاده 

اند، بر مبنای افراد مشابه در شهروندان مدنظر قرار گرفته و برای آن دسته از ساکنان که اظهار سفر نداشته

سان ت یکهای با خصوصیاهمان دسته، سفر در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر، در این روش، افراد عضو گروه

)شامل جنس، شغل و بازه سنی(، تعداد سفرهای بالقوه مشابهی خواهند داشت و بر این اساس، نرخ سفر در 

برسد. این روش نسبت سفر به عدد مطلوب  یابد که نرخشود. این روند تا جایی ادامه میآن ناحیه اصالح می

 تککتبیشتری است، چراکه باید  به روش اعمال ضریب تصحیح به کل سفرهای ساکنان، دارای پیچیدگی

در روش اعمال ضریب  کهیدرحالهایی درباره آن لحاظ شود. افراد جامعه مورد بررسی قرار گیرند و محدودیت

ها کم اظهاری یابد و اگر در برخی ناحیهیکنواخت افزایش می طوربهتعداد سفرهای افراد  یکسان به سفرها،

 توزیع تعداد سفرها اصالح نخواهد شد. به عبارت دیگر، چنین است(، معموالً بیشتر از سایر نواحی باشد )که 

ر تعداد عدم اظهار  د چراکهیابد، تعداد سفرهای نواحی پر اظهار سفر بیشتر از نواحی کم اظهار سفر افزایش می

کل شوریتم مطابق نیست. برای اجرای این الگ هامتناسب آنها کمتر است و ضریب، قادر به اصالح )افزایش( آن

 استفاده شد. 1VBAاکسل و کدنویسی در محیط  افزارنرم، از 1-15

 یپس از اصالح سفرهای اظهار نشده در پایگاه داده سفرها و انجام اصالحات نهایی، میزان نرخ سفر برا

و توزیع زمانی  16-1شکل آید. سهم هریک از اهداف سفر در می به دست 9-1جدول هر هدف سفر مطابق 

ه ح پایگانشان داده شده است. در این شکل، توزیع زمانی مجموع سفرها پیش از اصال 17-1 شکلسفرها نیز در 

های روز در آن مشهود است و نشان داده سفرها نیز نشان داده شده است که افزایش سفر در بعضی از ساعت

 تر شده است.دهد الگوی زمانی سفرها منطقیمی

 

                                                 
1 Visual Basic for Applications 



   

 

 

 

 24صفحه  شیرازشهر ونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 18-1 لشکتوزیع ساعتی هریک از اهداف سفر به تفکیک پیش و پس از اصالح پایگاه داده سفرها نیز در 

ارایه شده است. گفتنی است که سفرهای با هدف شغلی و تحصیلی و سایر سفرهای اوج صبح  23-1 شکلتا 

 اند.ید و کار شخصی( تغییر داشتهاند و سایر سفرها )تفریحی، خربدون تغییر بوده

 

 
 الگوریتم اصالح سفرها در پایگاه داده سفر -15-1شکل 

  



   

 

 

 

 25صفحه  شیرازشهر ونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 اطالعات اهداف سفر تعمیم داده شده پیش و پس از اصالح پایگاه داده سفر -9-1جدول 

 اصالحینرخ سفر  اولیه نرخ سفر پس از اصالحتعداد سفر  اولیهتعداد سفر  هدف سفر

 0/94 0/75 1611700 1286916 بازگشت به منزل

 0/30 0/30 508586 508586 شغلی

 0/19 0/19 331416 331416 تحصیلی

 0/19 0/10 322071 166579 خرید

 0/18 0/10 309282 169027 تفریحی

 0/20 0/11 346336 181351 کار شخصی

 2/00 1/54 3429390 2643875 کل

 

 
 سهم هر یک از اهداف سفر پس از اصالح پایگاه داده سفر -16-1شکل 
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 26صفحه  شیرازشهر ونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 

 
 توزیع زمانی سفرهای رفت و برگشت و کل پس از اصالح پایگاه داده سفر -17-1 شکل
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 27صفحه  شیرازشهر ونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 
 توزیع زمانی سفر شغلی پیش و پس از اصالح پایگاه داده سفر -18-1 شکل

 

 
 توزیع زمانی سفر تحصیلی پیش و پس از اصالح پایگاه داده سفر -19-1 شکل
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 28صفحه  شیرازشهر ونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 

 
 توزیع زمانی سفر خرید پیش و پس از اصالح پایگاه داده سفر -20-1 شکل
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 29صفحه  شیرازشهر ونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 

 
 توزیع زمانی سفر تفریحی پیش و پس از اصالح پایگاه داده سفر -21-1 شکل
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 30صفحه  شیرازشهر ونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 

 
 شخصی پیش و پس از اصالح پایگاه داده سفرتوزیع زمانی سفر کار  -22-1 شکل
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 31صفحه  شیرازشهر ونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 

 
 توزیع زمانی سفر بازگشت به منزل پیش و پس از اصالح پایگاه داده سفر -23-1 شکل
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 32صفحه  شیرازشهر ونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 افزارونقل شهر در نرمشبکه حمل لیتکم

 افزاری دریافت شده و نتایج اعتبارسنجیدر این بند از گزارش، فرآیند دریافت، تکمیل و تصحیح مدل نرم

 ه شده است.تخصیص ترافیک و ماتریس سفرها ارایمدل 

 PTV-VISUM افزارنرممدل شبکه عرضه و تقاضا در  افتیدر -1-2-1

-PTVافزار جزییات آن در محیط نرم های دریافتی از کارفرمای محترم، شبکه شهر شیراز به همراهدر فایل

Visum ها وجود داشت شده بود. در این فایل مشکالت و نواقصی وجود داشت که نیاز به اصالح آن یسازمدل

وارد شده بود. در ادامه به برخی از این موارد اشاره  EMMEافزار به این دلیل بود که شبکه از نرم عمدتاًکه 

 شود.می ارایهز شده و اصالحات انجام شده نی

 افزارنرم اصالح سیستم مختصات -1-2-1-1

افزار نرم ی آنالینافزار سیستم مختصات با مشکل مواجه بود و به همین دلیل نقشهی اولیه در نرمدر شبکه

(1OSMدر پس )های کمان 2شد و پارامترهای محاسباتی چون طول مستقیمی شبکه نمایش داده نمیزمینه

 شود نیز برابر با صفر بود. با تغییر سیستمافزار محاسبه میتوسط نرم ماًیمستقشبکه و مساحت نواحی که 

نمایش نقشه آنالین پس  24-1 شکلاین مشکل برطرف شد. در  WGS 1984 UTM Zone 39Nمختصات به 

قبل و بعد های شبکه تصویری از محیط تنظیمات کمان 25-1شکل افزار و در از انجام اصالحات در محیط نرم

 از اصالحات نمایش داده شده است.

 
 مختصات در شبکه ستمیپس از اصالح س OSMقشه ن شینما -24-1 شکل

                                                 
1 Open Street Map 

2 Direct Distance 



   

 

 

 

 33صفحه  شیرازشهر ونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

  
 ب( پس از اصالح مختصات الف( قبل از اصالح مختصات

 مختصات ستمیها پس از اصالح ساصالح طول کمان -25-1شکل 

 

 اصالح تعداد خطوط معابر -1-2-1-2

 جهیدرنتتعداد خطوط هر کمان محاسبه شده و  رو بر عدد سه،ی دریافتی با تقسیم عرض سوارهدر شبکه

ها یک عدد اعشاری به دست آمده بود. این محاسبات به دلیل نوع تابع زمان تعداد خطوط بسیاری از کمان

حجم در این مطالعات تغییر داده خواهد شد با -مان سفرتوابع ز نکهیاحجم انجام شده بود. با توجه به -سفر

استفاده از یک فرض منطقی تعداد خطوط هر کمان به اعداد صحیح و استاندارد تبدیل شد. همچنین تعداد 

 ها نمایش داده شده است.ای از این تبدیلنمونه 26-1 شکلافزار وارد شد. در فرض نرمخطوط در متغیر پیش

 



   

 

 

 

 34صفحه  شیرازشهر ونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 
 استاندارد ریها به مقادتعداد خطوط کمان لیتبد -26-1 شکل

 2های تقاضابخش های سفر و، شیوه1ونقلهای حملاصالح و تعریف سیستم -1-2-1-3

های تقاضا اصالح و های سفر و بخشونقل، شیوههای حملگذاری و نحوه تعریف سیستمدر این گام، نام

 جزییات آن نمایش داده شده است. 12-1جدول تا  10-1جدول شد که در  فیبازتعر

 

 افزارشده در نرمونقل اصالححمل یهاستمیس -10-1جدول 

 نوع نام کد

Bus اتوبوس عادی PuT 

car سواری شخصی PrT 

Heavy وسایل سنگین PrT 

LRT قطار شهری PuT 

Motor موتورسیکلت PrT 

Taxi تاکسی Prt 

Walk پیاده PuTWalk 

BRT اتوبوس تندرو PuT 
 

  

                                                 
1 Transport Systems 

2  Demand Segments 



   

 

 

 

 35صفحه  شیرازشهر ونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 افزاردر نرم شدهفیسفر تعر یهاوهیش -11-1جدول 

 ونقل مربوطنوع سیستم حمل نام کد

Car Car Car 

Heavy Heavy Heavy 

Motor Motor Motor 
PUT PUT Bus, BRT, LRT, Walk 

Taxi Taxi Taxi 
 

 افزاردر نرم شدهفیتعر یتقاضا یهابخش -12-1جدول 

 ونقل مربوطنوع سیستم حمل ی سفر شیوه نام کد

Car Car Car Car 

Heavy Heavy Heavy Heavy 

Motor Motor Motor Motor 
PUT PUT PUT Bus, BRT, LRT, Walk 

Taxi Taxi Taxi Taxi 

 بندی عملکردی معابرو رده 1تعریف نوع کمان -1-2-1-4

هایی که در ها تنها با یک حرف انگلیسی مشخص شده بود و نوع کمانی اولیه نوع کماندر شبکه

افزار موجود بود، مطابقت نداشت. به عنوان مثال در نرم یدریافتی وجود داشت با آنچه در شبکه یهاگزارش

، 22با نوع  ییهاکمان شبکه،در  کهیدرحالشده بود  فیتعر 21تا  1 ینوع کمان از شماره 21تنها  هاگزارش

نوع  ،هر نوع کمان تعداد خط یو برا فیبازتعر مجدداًها نوع کمان ن،یوجود داشت. بنابرا زیو ... ن 27، 26، 23

جزییات آن اشاره  13-1جدول شد که در و سرعت تردد آزاد مطابق با مشخص  تیونقل، ظرفحمل ستمیس

 شده است.

 

 افزارهای شبکه در نرمانواع کمان -13-1جدول 

 )کیلومتر در ساعت( سرعت تردد آزاد *ظرفیت تعداد خطوط نوع کمان

 دسترسی

 20 300 خطهکی

 20 600 دوخطه

 20 900 خطهسه

 کنندهوپخشجمع

 30 495 خطهکی

 30 990 دوخطه

 30 1485 خطهسه

 30 1980 چهارخطه

                                                 
1 Link Type 



   

 

 

 

 36صفحه  شیرازشهر ونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 افزارهای شبکه در نرمانواع کمان -13-1جدول 

 )کیلومتر در ساعت( سرعت تردد آزاد *ظرفیت تعداد خطوط نوع کمان

 30 2475 خطهپنج

 شریانی فرعی

 40 630 خطهکی

 40 1260 دوخطه

 40 1980 خطهسه

 40 2520 چهارخطه

 شریانی اصلی

 50 780 خطهکی

 50 1560 دوخطه

 50 2340 خطهسه

 50 3120 چهارخطه

 50 3900 خطهپنج

 بزرگراه

 80 1295 خطهیک

 80 2590 دوخطه

 80 3885 خطهسه

 80 5180 چهارخطه

 80 6475 خطهپنج

 راهآزاد

 100 1350 خطهیک

 100 2700 دوخطه

 100 4050 خطهسه

 100 5400 چهارخطه

 شهری اصلیراه برون

 80 1350 خطهیک

 80 2700 دوخطه

 80 4050 خطهسه

 80 5400 چهارخطه

 شهری فرعیراه برون

 60 730 خطهیک

 60 1460 دوخطه

 60 2190 خطهسه

 60 2920 چهارخطه

 میدان

 30 495 خطهیک

 30 990 دوخطه

 30 1485 خطهسه

 30 1980 چهارخطه

 30 2475 خطهپنج

 30 2970 خطهشش



   

 

 

 

 37صفحه  شیرازشهر ونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 افزارهای شبکه در نرمانواع کمان -13-1جدول 

 )کیلومتر در ساعت( سرعت تردد آزاد *ظرفیت تعداد خطوط نوع کمان

 رمپ و لوپ

 30 400 خطهیک

 30 800 دوخطه

 30 1200 خطهسه

 کندروی بزرگراه

 40 630 خطهیک

 40 1260 دوخطه

 40 1980 خطهسه

 40 2520 چهارخطه

 15 - صفر طرفهمخالف یک

 ی تاکسیمعبر ویژه
 50 780 خطهکی

 50 1560 دوخطه

 45 300 خطهیک (BRT)ی اتوبوس معبر ویژه

 15 - خطهیک (LRT) شهریی قطار معبر ویژه

 15 - خطهیک راهپیاده
 معابر است. Cه شده در این جدول نمایشگر سطح سرویس * ظرفیت ارای

 

ها نوع آن بر اساس رده افزار مطابق با جدول باال، برای هر یک از کمانها در نرمپس از تعریف نوع کمان

ظرفیت، تعداد خط، نوع  ازجملهها های کمانآن مشخص شد، بدین ترتیب ویژگیو تعداد خط  عملکردی

 فرضی اولیه در متغیرهای پیشها که در شبکهونقل و سرعت تردد آزاد و سایر مشخصات آنسیستم حمل

 نشده بودند یا مقادیر اشتباهی داشتند، اصالح شد. برای نمونه مشخصات یک کمان از شبکهافزار تعریفنرم

 آورده شده است.  27-1شکل در  صورت گرفتهقبل و پس از اصالحات 

ندی ببررسی و در صورت لزوم اصالح شد. جزئیات این رده مجدداًبندی عملکردی معابر در این فرآیند رده

بندی عملکردی در معابر شهر مجموع طول کمان برای هر رده این جدولدر . است 14-1جدول مطابق با 

است. نیز لحاظ شده  هاکمانیا دوطرفه بودن  طرفهکیشیراز آورده شده است. در محاسبه طول معابر ، 

بندی عملکردی به طور جداگانه محاسبه طرفه در هر ردههای دوطرفه و یککه مجموع طول کمان صورتنیبد

 28-1شکل در نمودار طرفه جمع شده است. های دوطرفه با نصف طول لینکهای یکو سپس طول لینک

 های عملکردی معابر نمایش داده شده است.سهم هر یک از رده

 بندی عملکردی معابر شهر شیراز نمایش داده شده است.رده 29-1 شکلدر 

 

 



   

 

 

 

 38صفحه  شیرازشهر ونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

  
 ب( پس از اصالح  الف( قبل از اصالح 

 آنها در پنجره مربوط به اصالح مشخصات کمان -27-1شکل 
 

 کیلومتر -راز معاب یعملکرد یهر رده یهاطول کمان -14-1جدول 

 تعداد خط شماره رده عملکردی
مجموع طول رفت

 هاوبرگشت دوطرفه

مجموع طول 

 هاطرفهیک

مجموع رده به 

 تفکیک تعداد خط

مجموع رده 

 عملکردی

 دسترسی

 14.72 1.03 27.39 خطهیک 1

 6.92 0.55 12.73 دوخطه 2 25.90

 4.26 0.00 8.53 خطهسه 3

 کنندهو پخش جمع

 256.84 9.67 494.34 خطهیک 11

415.32 

 100.89 10.03 181.71 دوخطه 12

 53.03 10.03 86.00 خطهسه 13

 4.28 2.25 4.06 چهارخطه 14

 0.28 0.20 0.17 خطهپنج 15

 شریانی فرعی

 26.18 1.39 49.60 خطهیک 21

149.17 
 69.37 6.35 126.04 دوخطه 22

 45.08 2.29 85.60 خطهسه 23

 8.53 0.57 15.92 چهارخطه 24

 شریانی اصلی

 4.29 1.79 4.99 خطهیک 31

 66.76 20.64 92.23 دوخطه 32 179.49

 76.15 32.81 86.68 خطهسه 33



   

 

 

 

 39صفحه  شیرازشهر ونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 کیلومتر -راز معاب یعملکرد یهر رده یهاطول کمان -14-1جدول 

 تعداد خط شماره رده عملکردی
مجموع طول رفت

 هاوبرگشت دوطرفه

مجموع طول 

 هاطرفهیک

مجموع رده به 

 تفکیک تعداد خط

مجموع رده 

 عملکردی

 29.13 4.10 50.07 چهارخطه 34

 بزرگراه

 37.34 34.81 5.07 دوخطه 42

 106.42 100.60 11.64 خطهسه 43 168.40

 23.66 21.90 3.53 چهارخطه 44

 رمپ و لوپ

 13.34 12.83 1.02 خطهیک 71

89.30 

 37.55 36.90 1.30 دوخطه 72

 29.04 28.35 1.37 خطهسه 73

 6.33 6.05 0.56 چهارخطه 74

 1.93 1.91 0.05 خطهپنج 75

 کندرو

 25.97 25.97 0.00 خطهیک 81

72.52 
 38.72 38.72 0.00 دوخطه 82

 7.07 7.07 0.00 خطهسه 83

 0.76 0.76 0.00 چهارخطه 84

 3.73 3.73 3.73 0.00 _ 93 معبر ویژه اتوبوس

 13.33 13.33 0.00 26.65 _ 94 شهریمعبر ویژه قطار 

 7.91 7.91 0.16 15.50 _ 95 راهپیاده

 1126.36 429.98 1392.75 مجموع

 

 
 از کل معابر شهر یعملکرد یهااز رده کیسهم هر  -28-1شکل 
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 40صفحه  شیرازشهر ونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 
 زرایشهر ش یمعابر داخل یعملکرد یبندرده -29-1 شکل



   

 

 

 

 41صفحه  شیرازشهر ونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 های شبکهکنترل گردش -1-2-1-5

ست بایهای آن است که مییکی دیگر از اقدامات انجام شده برای تکمیل و اصالح شبکه، کنترل گردش

افزاری اولیه دریافت شده از این منظر ها به تفکیک انجام شود. البته خوشبختانه مدل نرمبرای هر یک از گره

ها پنجره مربوط به بررسی گردش 30-1 شکلبود و میزان اصالحات الزم در شبکه حداقلی بود. در  قبولقابل

 افزار ویزوم نمایش داده شده است.در نرم

 

 
 افزار ویزومهای شبکه در نرمپنجره بررسی و اصالح گردش-30-1 شکل

 شبکه 1هایاصالح رابط -1-2-1-6

 شود،یم فیتعر هانکیمجزا از ل صورتبه زومیافزار وشبکه که در نرم یهارابط یجابه ه،یاول یدر شبکه

 یتمام نواح هارابط. عالوه بر رسم شداصالح و رسم  ینواح یهمه یشبکه برا یهاشده بود. رابط فیتعر نکیل

قرار گرفت و اصالحات  یها از تقاضا مورد بررسها و سهم رابطها به شبکه و تعداد آناتصال رابط تیاز منظر موقع

 درمجموعافزار نمایش داده شده است. های ترسیم شده در نرمبخشی از رابط 31-1 شکلدر  الزم انجام شد.

افزار ناحیه ترافیکی تعریف شده در نرم 355افزار ترسیم شد با توجه به وبرگشت در نرمرابط رفت 893حدود 

ها پنجره مشخصات رابط 32-1 شکلکانکتور ترسیم شده است. در  2.51یه حدود به طور میانگین در هر ناح

 افزار ویزوم نمایش داده شده است.در نرم

                                                 
1 Connector 



   

 

 

 

 42صفحه  شیرازشهر ونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 
 PTV-Visumافزار های ترسیم شده در نرمبخشی از رابط -31-1 شکل

 

 
 افزار ویزوم های ترسیم شده در نرمپنجره مشخصات رابط-32-1 شکل

 دارغچرا هایکنترل و اصالح تقاطع -1-2-1-7

افزار شناسایی دار در نرمچراغ یهاتقاطعو اطالعات دریافتی موقعیت  هاگزارشدر گام اول با توجه به 

 Signalizedبه  هاافزار شد و نوع کنترل این تقاطعوارد نرم 15-1جدول مطابق با  هاتقاطعشد، سپس اسامی 

 33-1 شکلکنترل و در صورت نیاز اصالح گردید. در  هابندی چراغ این تقاطع. سپس زمانتغییر داده شد



   

 

 

 

 43صفحه  شیرازشهر ونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

ها پنجره لیست مشخصات آن 34-1 شکلبر روی نقشه و در  1394شهر شیراز در سال  هایموقعیت تقاطع

 ه شده است.یافزار ارادر نرم

 

 دارچراغ هایتقاطع یگره یو شماره یساما-15-1جدول 

 دارنام تقاطع چراغ افزارشماره گره در نرم

 ادبیات 1986

 بعثت-استقالل 1647

 بهشتی-استقالل 1643

 ایثار -الزهرا  2469

 پاسارگاد-امام خمینی 2941

 فرزدقی-امیرکبیر 1650

 ذواالنوار-انقالب 1009

 قدمگاه-انقالب 1467

 مشیر)چهارراه گمرک(-انقالب 1007

 باغ تخت 1928

 بهشتی-بعثت 1657

 جانبازان -تخت جمشید  4266

 فرصت شیرازی-تخت جمشید 4347

 تقاطع رضوان 2558

 تحویلی-حراف 1238

 شاهد-آموزدانش 3556

 دروازه کازرون 1065

 ایثار - جیبسدالوران  2478

 سراج-زاگرس 3003

 پائیز-زاگرس 2954

 وصال شیرازی )چهارراه خیرات(-زند 1119

 عفیف آباد-ستارخان 1732

 امیرکبیر-سرباز 1426

 شاهزاده قاسم 1062

 اتحاد-آبادشریف 4256

 اعتمادی-شهید بهشتی 1492

 استادان-شهید دوران 4304

 استقالل )چهارراه هنگ( -شوریده شیرازی  1642

 قصرالدشت-شوریده 1762

 قصرالدشت-آبادعفیف 1753



   

 

 

 

 44صفحه  شیرازشهر ونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 دارچراغ هایتقاطع یگره یو شماره یساما-15-1جدول 

 دارنام تقاطع چراغ افزارشماره گره در نرم

 دستغیت-فتح المبین 3029

 فرزدقی-فراشبندی 1743

 طالئی-فرزانگان 4983

 ایمان شمالی-قدوسی 3520

 زینبیه -زند  خانیلطفعل 1103

 حکیمی--مالصدرا 1712

 شوریده-مشیر 1783

 آبادمعالی 3786

 زند-مالصدرا 1772

 آزادی-میدان امام حسین 1634

 انقالب اسالمی-میدان امام حسین 1014

 خانکریم-میدان امام حسین 1096

 میدان قصرالدشت 3592

 میدان گلستان 1980

 ساحلی-هجرت 1969

 فردوسی-هجرت 1071

 چهل مقام-تنانهفت 2001

 هوابرد 1645

 پارک قوری 1664

 جانبازان)پودنک(-پروین اعتصامی  4296

 1پل امام علی  1026

 2پل امام علی  1967

 پل باغ صفا 1635

 بزرگیپل ده 1706

 پل هجرت 1030

 پیروزی 1102

 نژادچهارراه اصالح 1468

 چهارراه مشیر 1081

 چهارراه مالصدرا 1660

 خرداد 15چهارراه  1010

 



   

 

 

 

 45صفحه  شیرازشهر ونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 
 1394در سال  دارچراغ هایموقعیت تقاطع-33-1 شکل

 
 دارچراغ هایخصات تقاطعپنجره لیست مش-34-1 شکل



   

 

 

 

 46صفحه  شیرازشهر ونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

برای لحاظ کردن این ، معمولی است هایدار متفاوت از تقاطعهای چراغدر تقاطع ریتأختابع  ازآنجاکه 

عادی  هایتقاطع. در شودیمعادی مشخص  هایتقاطعدار متفاوت از چراغ هایتقاطعر ها دتفاوت نوع گردش

و دوربرگردان  3، گردش به چپ با عدد 2، حرکت مستقیم با عدد 1فرض گردش به راست با عدد پیش صورتبه

دار به گردش به راست، حرکت مستقیم، گردش به راست و چراغ هایتقاطعشوند. برای تعریف می 4با عدد 

پنجره مربوط به آن نمایش داده  35-1 شکلکه در  اختصاص داده شد 8و  7،6،5به ترتیب اعداد  دوربرگردان

 شده است.

 

 
 دارچراغ هایتقاطع یهامتفاوت گردش یگذارنام -35-1 شکل

 خطوط همگانیکنترل و اصالح  -1-2-1-8

ها آن یهردوشوند و  فیتعر Line Route کیتحت عنوان  دیرفت و برگشت هر خط اتوبوس با یرهایمس

شده بود.  فیتعر Line کی Line Routeهر  یبه اشتباه برا ه،یاول ی. در شبکهابندیاختصاص  Line کیبه  دیبا

در ابتدا  نیچن. همافتندی صیتخص Line کیرفت و برگشت هر خط به  یرهایو مس دیمسئله اصالح گرد نیا

و  Rرفت هر خط با حرف  ریموضوع اصالح و مس نیشده بودند ا یگذارنام 1ها با عدد  Line Route یهمه

پنجره لیست مشخصات خطوط همگانی نمایش داده  36-1 شکلشد که در مشخص  Bبرگشت با حرف  ریمس

 .شده است



   

 

 

 

 47صفحه  شیرازشهر ونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 
 ها Lineها به  Line Route صیاصالح نام و تخص -36-1 شکل

 

های آن شهر شیراز و ایستگاه ونقل همگانیبه ترتیب نقشه خطوط حمل 38-1 شکلو  37-1 شکلدر 

 مشخصات خطوط ترسیم شده به نمایش درآمده است. 16-1جدول ه شده است. در ارای

 

 افزار ویزوممشخصات کلی خطوط همگانی ترسیم شده در نرم -16-1جدول 

 مقدار واحد عنوان

 84 - افزارتعداد خط ترسیم شده در نرم

 2100 کیلومتر )رفت و برگشت( شدهمجموع طول خطوط ترسیم

 25 کیلومتر متوسط طول هر خط

 63 کیلومتر حداکثر طول خط

 1210 - ترسیم شده هایتعداد ایستگاه

 

 

 



   

 

 

 

 48صفحه  شیرازشهر ونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 
 افزار ویزومرانی ترسیم شده در نرمخطوط اتوبوسقشه ن -37-1 شکل



   

 

 

 

 49صفحه  شیرازشهر ونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 
 افزار ویزومهای همگانی ترسیم شده در نرمموقعیت ایستگاه -38-1 شکل



   

 

 

 

 50صفحه  شیرازشهر ونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 افزارمنفرد به نرم یهاورود نقاط شمارش خط برش و کمان -1-2-1-9

با توجه به . ترسیم شدافزار نرمها در و نقاط شمارش آن Fو  A ،B ،C ،Eپنج خط برش در گام بعدی 

با  رششمااز نقاط  هرکدامبرخوردار نبود  ییمربوط به نقاط برش از دقت باال لیفا پیش در برخی موارد نکهیا

نام و  41-1 شکلو  40-1 شکلدر  شدند. یابیمکان ییبا دقت باال هاگزارشموجود در  یهایاستفاده از کروک

 موقعیت هر یک از خطوط برش و نقاط شمارش نمایش داده شده است.

. شدافزار وارد نرم 21صبح تا  6از ساعت  کیشمارش به تفک یبه هر نقطهمربوط  یهاسپس شمارش 

 دقتبه هاگزارشموجود در  یهایبا استفاده از کروک زیمنفرد ن یهاشمارش کمان ینقطه 31تعداد  نیچنهم

 39-1 شکلدر  افزار شد.کل روز وارد نرم یساعت و هم برا کیهم به تفک زیها نرسم شد و احجام شمارش آن

 پنجره ورود داده شمارش هر یک از نقاط شمارش نمایش داده شده است.

 

 
 افزار ویزومنرمهای نقاط شمارش در پنجره ورود داده -39-1 شکل



   

 

 

 

 51صفحه  شیرازشهر ونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 
 افزار ویزومموقعیت خطوط برش در نرم -40-1 شکل



   

 

 

 

 52صفحه  شیرازشهر ونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 
 افزار ویزومموقعیت نقاط شمارش حجم وارد شده در نرم -41-1 شکل



   

 

 

 

 53صفحه  شیرازشهر ونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 PTV_VISUMافزار ورود اطالعات تقاضا به نرم -1-2-2

سفر که از  مشاهدههای افزار شده است. ماتریسهای سفر سال پایه وارد نرمماتریسدر این بخش 

 های مختلف استخراج شده، در این بخش با یکدیگر تلفیق شده است که فرآیند آن در فلوچارتآماربرداری

 ارایه شده است. 42-1 شکل

های مقصد ساکنین، پایانه-مبدأ هایپایگاه داده تشود اطالعاکه در این نمودار مشاهده می طورهمان

های نهایی تخصیص استفاده شده است. منظور محاسبه ماتریسهای مسافری و باری بهشهری، دروازهبرون

به های زمانی گوناگون قابل محاسبه تفکیک وسایل نقلیه مختلف و بازه هاپایگاه دادههای هریک از این ماتریس

 است.

 برای PTV-Visumافزار شده در نرمهای تقاضای وارد شده و محاسبهمشخصات ماتریس 17-1جدول  در 

ده است. در این جدول عالوه بر کد و نام و واحد هر ماتریس، مجموع ش ارایه شیرازاوج صبح شهر کل روز و 

 شده در این جدول با عالئم اختصاری استفاده شده در نمودار ارایهبندی ده است. کدش ارایهمقادیر آن نیز 

اوج  ،شیرازمقصد شهر -یکسان است تا روند محاسبات مشخص باشد. با توجه به پایگاه داده مبدأ 42-1 شکل

ند. اهها بر همین مبنا استخراج شدصبح است که ماتریس 8تا  7صبح سفرهای ساکنین این شهر بین ساعت 

مدت  چراکهتفاوت خواهند داشت.  باهممقصد و خط برش اندکی  -مبدأعات اوج ماتریس بدیهی است، سا

ساعت اوج صبح خط برش( حاضر شود. کشد تا فرد پس از آغاز سفر خود، در شبکه )مخصوصاً زمانی طول می

با دقیقه  30تا  15ی در حدود اختالف معموالً  سفرها در آمارگیری شمارش حجم کمان منفرد و خطوط برش

  .داردمقصد -مبدأساعت اوج سفرهای ماتریس 

به همراه مقدار همسنگ  PTV-Visumافزار وسایل نقلیه وارد شده در نرم 18-1جدول در همچنین 

ده است. ذکر این نکته الزم ش ارایه به دست آمده 1394که از آماربرداری سال  هاسواری و ضریب سرنشین آن

 نگینو وسایل نقلیه س (و مسافرکش تلفنی، تاکسی ، ونمل تاکسیشااست که ماتریس تخصیص تاکسی )

است  Visumافزار ای که یکی از امکانات نرمد تا با استفاده از تخصیص چندوسیلهشصورت جداگانه محاسبه به

 د.نبر روی شبکه بارگذاری گرد



   

 

 

 

 54صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 
رمشاهده سف یتقاضا قیفلوچارت نحوه تلف -42-1 شکل



   

 

 

 

 55صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 PTV-VISUMافزار به نرم یورود ییهاسینام و کد ماتر -17-1جدول 

کد 
 ماتریس

 واحد نوع وسیله نام ماتریس
 مجموع 
 اوج صبح

 مجموع
 کل روز 

TR-01 

ماتریس تعداد سفرهای داخلی 
 ساکنین
مقصد -)پایگاه داده مبدأ
 ساکنین(

 1441825 159714 سفر -نفر  خودروی شخصی

TR-02 557618 41128 سفر -نفر  تاکسی 

TR-03 102909 4387 سفر -نفر  تاکسی تلفنی 

TR-04 46218 4027 سفر -نفر  مسافرکش 

TR-05 15714 1580 سفر -نفر  ون 

TR-06 263414 64903 سفر -نفر  سرویس سواری 

TR-07 40572 5841 سفر -نفر  بوس و ونسرویس مینی 

TR-08 17723 1761 سفر -نفر  اتوبوس غیر واحد 

TR- 09 543535 38975 سفر -نفر  اتوبوس واحد و مترو 

TR-10 34836 4185 سفر -نفر  بوسمینی 

TR-11 43623 4544 سفر -نفر  دوچرخه 

TR-12 122348 14682 سفر -نفر  موتورسیکلت 

TR-13 60943 7330 سفر -نفر  وانت 

TR-14 418 29 سفر - نفر کامیون 

TR-15 17280 1702 سفر -نفر  سایر 

TOP1 

 ایماتریس تعداد سفرهای دروازه
مقصد سفرهای -داده مبدأ)پایگاه 

 (ایدروازه

 129501 9711 سفر -وسیله  سواری

TOP2 23967 1435 سفر -وسیله  وانت 

TOP3 441 42 سفر -وسیله  ون 

TOP4 0 0 سفر -وسیله  همگانی 

TOP5 1858 156 سفر -وسیله  اتوبوس غیر واحد 

TOP6 1853 219 سفر -وسیله  بوسمینی 

TOP7 2365 175 سفر -وسیله  دوچرخه 

TOP8 0 0 سفر -وسیله  سایر 

TOP9 0 0 همسنگ سواری وسایل نقلیه باری به جز وانت ای باریسفرهای دروازه 

TT01 

ماتریس تعداد سفرهای دسترسی 
مقصد -داده مبدأ )پایگاه پایانه

 شهری(های برونسفرهای پایانه

 12707 554 سفر -نفر سواری شخصی

TT02 22650 1366 سفر -نفر تاکسی و مسافرکش 

TT03 327 57 سفر -نفر ون 

TT04 7839 487 سفر -نفر اتوبوس واحد 

TT05 1054 56 سفر -نفر اتوبوس غیر واحد و سایر 

TT06 1131 213 سفر -نفر بوسمینی 

TT07 15 0 سفر -نفر دوچرخه 

TT08 724 5 سفر -نفر موتورسیکلت 

TT09 58 7 سفر -نفر وانت 

TT10 100 100 سفر -نفر پیاده 
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 PTV-VISUMافزار به نرم یورود ییهاسینام و کد ماتر -17-1جدول 

کد 
 ماتریس

 واحد نوع وسیله نام ماتریس
 مجموع 
 اوج صبح

 مجموع
 کل روز 

TPI01 

سفر -ماتریس تعداد کل نفر

 مسافری نواحی داخلی

 1454532 160268 سفر -نفر سواری

TPI02 626486 46520 سفر -نفر تاکسی و مسافرکش 

TPI03 102909 4387 سفر -نفر یتاکسی تلفن 

TPI04 16041 1637 سفر -نفر ون 

TPI05 263414 64903 سفر -نفر سرویس سواری 

TPI06 40572 5841 سفر -نفر بوس و ونسرویس مینی 

TPI07 18777 1818 سفر -نفر اتوبوس غیر واحد 

TPI08 551374 39462 سفر -نفر اتوبوس واحد و مترو 

TPI09 35967 4398 سفر -نفر بوسمینی 

TPI10 43638 4544 سفر -نفر دوچرخه 

TPI11 123072 14687 سفر -نفر موتورسیکلت 

TPI12 61001 7336 سفر -نفر وانت 

TPI13 418 29 سفر -نفر کامیون 

TPI14 17280 1702 سفر -نفر سایر 

TVI01 

ماتریس همسنگ سواری 
 مسافری نواحی داخلی

 938408 103398 همسنگ سواری سواری

TVI02 963825 71570 همسنگ سواری ناکسی و مسافرکش 

TVI03 174422 7435 همسنگ سواری تاکسی تلفنی 

TVI04 8052 822 همسنگ سواری ون 

TVI05 169945 41873 همسنگ سواری سرویس سواری 

TVI06 16849 2426 همسنگ سواری بوس و ونسرویس مینی 

TVI07 5673 549 همسنگ سواری اتوبوس غیر واحد 

TVI08 551374 39462 سفر-نفر اتوبوس واحد و مترو 

TVI09 14937 1826 همسنگ سواری بوسمینی 

TVI10 20203 2104 همسنگ سواری دوچرخه 

TVI11 49626 5922 همسنگ سواری موتورسیکلت 

TVI12 39355 4733 همسنگ سواری وانت 

TVI13 1044 73 همسنگ سواری کامیون 

TVI14 10800 1064 همسنگ سواری سایر 

TV01 

ماتریس همسنگ سواری 
 مسافری کلیه نواحی

 1068327 111515 همسنگ سواری سواری

TV02 963825 71570 همسنگ سواری تاکسی و مسافرکش 

TV03 174422 7435 همسنگ سواری تاکسی تلفنی 

TV04 8981 894 همسنگ سواری ون 

TV05 169945 41873 همسنگ سواری سرویس سواری 

TV06 16849 2426 همسنگ سواری بوس و ونسرویس مینی 
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 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 PTV-VISUMافزار به نرم یورود ییهاسینام و کد ماتر -17-1جدول 

کد 
 ماتریس

 واحد نوع وسیله نام ماتریس
 مجموع 
 اوج صبح

 مجموع
 کل روز 

TV07 13832 1252 همسنگ سواری بوس غیر واحدوات 

TV08 551374 39462 سفر -نفر  اتوبوس واحد و مترو 

TV09 19035 2307 همسنگ سواری بوسمینی 

TV10 20203 2104 همسنگ سواری دوچرخه 

TV11 50399 5990 همسنگ سواری موتورسیکلت 

TV12 60019 5983 همسنگ سواری وانت 

TV13 1044 73 همسنگ سواری کامیون 

TV14 10800 1064 همسنگ سواری سایر 

TA1 1429409 174513 همسنگ سواری ماتریس تخصیص همسنگ همه وسایل به جز تاکسی و سنگین 

TA2  1147228 79899 همسنگ سواری همسنگ تاکسیماتریس تخصیص 

TA3 1044 73 همسنگ سواری سنگ وسایل سنگینماتریس تخصیص هم 

TA4 551374 39462 سفر -نفر  ماتریس تخصیص نفر سفر همگانی 
 

 نیهمسنگ و سرنش بیبه همراه ضر PTV-Visumافزار شده در نرم فیتعر هینقل لیوسا -18-1جدول 

 ضریب همسنگ سواری ضریب سرنشین نام وسیله شماره وسیله

 1 1.55 سواری 1

 2 1.3 تاکسی 2

 1 1.55 سواری سرویس 3

 2.5 6.0 ون سرویس 4

 5 16.6 اتوبوس سرویس 5

 5 - اتوبوس واحد  6

 2.5 6.0 بوسمینی 7

 0.5 1.1 دوچرخه 8

 0.5 1.2 ورموت 9

 1 1.6 وانت 10

 2.5 1.0 کامیون 11

 1 1.6 سایر 12
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 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 ترافیک به شبکه صیتخص -1-2-3

بنای م شود.می ارایهافزار ویزوم ونقل شخصی و همگانی در نرمدر این بند از گزارش فرآیند تخصیص حمل

 ظرفیتبر اساس ست و این زمان مبدأ و مقصد سفرهاترین زمان سفر بین ، کمهاتقاضای سفر به کمان تخصیص

-بنابراین در ابتدا توابع زمان سفر .شودمحاسبه میحجم  -توابع زمان سفر کمکبه  کهاست های شبکه کمان

ود. شآمده و سپس تخصیص شخصی بر روی شبکه انجام می به دستهای شهر شیراز حجم در معابر و تقاطع

موردنیاز در زیربند مربوطه بیان شده ها و اطالعات افزار مانند الگوریتممباحث مربوط به تخصیص توسط نرم

تخصیص در مدل شبکه معابر شهر این شود که است. پس از تخصیص شخصی، تخصیص همگانی انجام می

منظور انجام تخصیص همگانی، زمان سفر مبنا است. در گام بعد به -صورت تخصیص سرفاصلهشیراز به

ونقل شخصی و همگانی کپارچگی تخصیص حملیشود. الزم بذکر است که ونقل همگانی محاسبه میحمل

ایه در زیربند مربوطه با ارفرآیند تخصیص که این  در نظر گرفته شده استها بر یکدیگر اثر آن و لحاظ شده

 فلوچارت توضیح داده شده است.

 هاحجم در معابر و تقاطع -زمان سفر یهاساخت مدل -1-2-3-1

افزار مشخص نبود و ضرایبی که برای این توابع در در نرم ریتأخی اعمال توابع ی اولیه نحوهدر شبکه

تفاوت زیادی داشت.  BPRدر نظر گرفته شده بود با ضرایب معمول برای تابع  General Procedureپنجره 

( داشت. در گزارش پیوست تنها توضیحی در مورد 2در تمام توابع مقدار باالیی )باالتر از  Cهمچنین ضریب 

 افزارنرمآورده شده بود و توضیحی در مورد نحوه اعمال و استفاده از آن در  4افزار ام ای ر نرمورود اطالعات د

 افزار مشخص نبود. دار در نرمچراغ دار و غیرچراغ هایتقاطع ریتأخی اعمال ویزوم وجود نداشت. همچنین نحوه

ان سفر است. سایر معیارها )مانند گیری افراد برای انتخاب مسیر، زمتصمیم هایترین معیاریکی از مهم

زینه سفر(. د هزیبایی و راحتی( یا قابل کمی کردن نیستند و یا تا حد زیادی به زمان سفر وابسته هستند )مانن

و مقصد سفرها بر اساس  مبدأترین زمان سفر بین ، کمهاتقاضای سفر به کمان مبنای تخصیص معموالً رو از این

 1رد. این توابع که توابع عملکشودمحاسبه میحجم  -توابع زمان سفر کمکبه  که های شبکه استظرفیت کمان

 .دهندها نشان میترافیک آنمعابر را با حجم در  یا تأخیر شوند، رابطه بین زمان سفرنیز نامیده می معابر

رایط ش عالوه بر مشخصات فیزیکی، حجم و ترکیب ترافیک، عوامل دیگری چون چگونگی رفتار رانندگان و

-سفر تابع زماناثرگذار است. بنابراین ضروری است پس از انتخاب شکل کلی ای نیز بر زمان سفر خاص منطقه

                                                 
1 Performance function 
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 1401مرداد ماه  01 3
 

بر اساس  ساخت و پرداخت آنبر اساس مطالعات پیشین،  شیرازمرتبه از معابر شهر  حجم برای هر سلسله

 .انجام و اعتبارسنجی شودهای حجم تردد و زمان سفر آمارگیری

 هاحجم کمان -ی بر توابع زمان سفرمرور 

ه ها اشاربه تعدادی از آن ادامههای ریاضی متفاوتی پیشنهاد شده که در حجم مدل -برای توابع زمان سفر

 :شودمی

 ، اسماک برای مطالعات دیترویت شکل کلی زیر را پیشنهاد کرد:1962در سال 

  

 که در این تابع:

t ( )برحسب دقیقه بر کیلومتر( زمان سفر بر واحد مسافت =min/km) 

0t( زمان سفر بر واحد مسافت در شرایط جریان آزاد =min/km) 

v ( یهمسنگ سوار= حجم جریان در کمان )در ساعت 

sQظرفیت کمان = 

 ، اورگاد ساختار تابع پیشنهاد شده توسط اسماک را به شکل زیر تبدیل کرد:1967در سال 

          

 که در این رابطه:

t ( زمان سفر بر واحد طول =min/km) 

0t ( زمان سفر آزاد =min/km) 

V حجم جریان در کمان = 

pQ ظرفیت عملی کمان = 

 = پارامترهای مدل

 است.

 1BPRداد که با نام تابع  ارایهمدلی به شکل زیر  1964اداره راه فدرال ایالت متحده امریکا در سال 

 شد دارای شکل و فرم این تابع هستند: ارایهشود و اکثر توابعی که بعدها نیز شناخته می

                                                 
1 Bureau of Public Roads 

)
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                     ])
Q

V
(a[tt b 10 

 که در آن،

 t ،)متوسط زمان سفر برای طی یک کیلومتر از طول راه )بر حسب دقیقه = 

0t ،)متوسط زمان سفر آزاد برای طی یک کیلومتر از طول راه )بر حسب دقیقه = 

V سواری برای یک متر عرض عبور در ساعت(، نقلیه همسنگ = حجم جریان ترافیک )برحسب وسیله 

Q سواری برای یک متر عرض عبور در ساعت( نقلیه همسنگ = ظرفیت عملی )بر حسب وسیله 

 aوb پارامترهای مدل = 

ه در نقاط مختلف شدشوند. در اکثر مطالعات انجام مستقل از نوع راه فرض می bو  aپارامترهای  معموالً

 ت.پیشنهاد شده اس b=  4و   a=15/0جهان و ایران 

 

 
 BPRحجم از نوع  -مثالی از تابع زمان سفر -43-1 شکل

 :BPR2مدل 
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 که در این روابط،
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Q
Vsat ، 

Vسواری برای یک متر عرض عبور در ساعت، نقلیه همسنگ = حجم جریان ترافیک برحسب وسیله 

Qسواری برای یک متر عرض عبور در ساعت، نقلیه همسنگ = ظرفیت عملی بر حسب وسیله 

curt زمان سفر کمان در شرایطی که حجم =V در آن جریان دارد و 

critsat.درجه اشباع است = 

 :BPR3مدل 
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 :EXPONENTIALمدل 
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 10;00.0

....1

.1

1

00

0









Crit

critcrit

b

crit

b

critcur

crit

b

cur

sat

satsatsatsatsattbasatatt

satsatsatatt

   

 1000;00.0a  

 10;00.0b  

 

 
 INRETS ،tcur=t0.f(sat)حجم از نوع  -تابع زمان سفر -44-1شکل 

 

، مدل و ایران استفاده شدهمختلف جهان  شهرهایترین مدلی که در اکثر مطالعات انجام شده در متداول

BPR که جزییات آن در ادامه اشاره خواهد شد. لذا در این مطالعه نیز از همین مدل استفاده خواهد شد ،است 

 داردر تقاطع چراغ ریبر توابع تأخ یمرور 

شهری، آگاهی از میزان  نقلوحملریزی های تخصیص ترافیک در برنامهمدل ازیموردنیکی از اطالعات 

چگونگی  ازجملهدر یک تقاطع به عوامل متعددی  تأخیرهای با چراغ راهنمایی است. زمان در تقاطع تأخیر

های ورودی به آن، فازبندی چراغ ای، مشخصات فیزیکی تقاطع و خیابانرفتار رانندگان و شرایط خاص منطقه

 یاهاطعدر تق تأخیرهای ورودی به آن بستگی دارد. وابستگی زمان در تقاطع، حجم و ترکیب ترافیک در خیابان

را دشوار  تأخیرهای زمان های ورودی به تقاطع نه تنها کار ساخت مدلبه حجم ترافیک تمام خیابان دارچراغ

 سازد. های واقعی حتی غیرممکن میتخصیص ترافیک را بسیار مشکل و برای شبکه مسئلهسازد بلکه حل می

 تأخیرهای متداخل تأثیر بسیار زیادی در زمان راهنمایی حجم و تعداد حرکت های بدون چراغدر تقاطع

ه های ورودی بم جریان ترافیک کلیه خیابانصورت تابعی از حجرا باید به تأخیردر تقاطع دارند و تابع زمان 



   

 

 

 

 63صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

ساخت چنین توابعی مشکل است و ثانیاً در نظرگیری  که قبالً اشاره شد اوالً طورهمانتقاطع در نظر گرفت، ولی 

ز در ا نقلوحمل، در بیشتر مطالعات جامع رونیا ازگونه توابع در تخصیص ترافیک بسیار دشوارتر است. این

 شود.مقداری ثابت در نظر گرفته می صورتبهشده یا  نظرصرف تأخیرهانظرگیری این 

ای ههای با حجم جریان ترافیک زیاد در تمام خیاباندر تقاطع معموالًیادآوری این نکته ضروری است که 

 حجم جریان معموالًهای بدون چراغ راهنمایی در تقاطع درواقعشود. ورودی به تقاطع چراغ راهنمایی نصب می

میزان تأخیر پایین است ولی در طراحی  جهیدرنتهای ورودی به تقاطع کم است و ترافیک در برخی از خیابان

نقل که هنوز برآوردی از حجم جریان ترافیک در شبکه در دست نیست، محل وهای حملو توسعه شبکه

ه یک برآورد خوب از میزان برای دستیابی ب کهییازآنجاهای با حجم ترافیک باال هم مشخص نیستند. تقاطع

ست ها داشت، الزم اهای شبکه بایستی برآورد قابل قبولی از میزان تأخیر در تقاطعجریان ترافیک در خیابان

 های بدون چراغ هم توابع زمان تأخیری که وابسته به حجم ترافیک باشند در دست داشت.برای تقاطع

توان تنها بر برای هر خیابان ورودی به تقاطع را می أخیرتراهنمایی، تابع زمان های با چراغدر تقاطع

جریان  حجم های سبز و قرمز چراغ نوشت و از وابستگی آن بهحسب حجم جریان ترافیک همان خیابان و زمان

 های ریاضی مختلفی. مدلنظر کردهای هم فاز، صرفهای ورودی به تقاطع، خصوصاً حرکتترافیک دیگر خیابان

 1های اولیه، مدل وبسترراهنمایی پیشنهاد شده است. یکی از مدلهای با چراغدر تقاطع تأخیربع زمان برای تا

 د:شوزیر بیان می صورتبهاست که 

)
g

c
(

)
Q

V
.()

V

Q
(/

Q

V
V

)
Q

V
(

)
s

V
(

)
c

g
(c

d

52
3
1

2

2
2

650
1212

1 



































  

 که در آن:

d  ورودی به تقاطع )ثانیه(، موردنظربرای عبور از تقاطع در خیابان  تأخیر= متوسط زمان 

g  ثانیه(، موردنظر= طول زمان سبز در جهت خیابان( 

c ،)طول سیکل )ثانیه = 

Q  (،در ساعت بر یک متر عرض عبور= ظرفیت خیابان )وسیله 

V  وسیله در ساعت بر یک متر عرض عبور(، هینقل لیوسا= حجم تردد( 

                                                 
1 Webster 
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s .نرخ تردد اشباع = 

شود که مالحظه می طورهماندر این مدل، فرض بر این است که حجم ترافیک کمتر از ظرفیت است و 

این رابطه دارای سه قسمت است. قسمت اول با فرض ورود یکنواخت و با استفاده از نظریه صف به دست 

را  دست آمدهبه  تأخیرتصادفی و قسمت سوم این رابطه نقش تصحیح  تأخیرآید. قسمت دوم مربوط به می

 توانمیدهد. لذا، به دست آمده از دو قسمت اول را تا حدی کاهش می تأخیرقسمت سوم، مقدار  درواقعدارد. 

یر رابطه ز صورتبهیک ضریب کاهنده اثر داد. بنابراین، این رابطه بیشتر  صورتبهن را آرا حذف کرد و اثر 

 شود:استفاده می
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راهنمایی های با چراغدر تقاطع تأخیرمدل زیر را برای برآورد میزان  20001سال  هاراهراهنمای ظرفیت 

 :[3] پیشنهاد نمود

                                                                      321 dd)PF(dd  

d =نقلیه لهیوسناشی از سیستم کنترل برای هر  تأخیر ((s/veh، 

1d =نقلیه با فرض ورود یکنواخت  لهیوسیکنواخت برای هر  تأخیر(s/veh)، 

 

2

1

0.5 (1 / )

1 min(1, ) /

c g c
d

X g c





 

cشود و در سیستمبندی ثابت استفاده می= طول چرخه )ثانیه(، طول چرخه در سیستم کنترل با زمان 

 گردد.کنترل هوشمند میانگین طول چرخه استفاده می

gبندی ثابت استفاده )ثانیه(، زمان سبز در سیستم کنترل با زمان برای گروه خط = زمان سبز مؤثر

 شود.گردد و در سیستم کنترل هوشمند میانگین زمان سبز استفاده میمی

X نسبت =
C

V  اشباع برای گروه خط هدرجیا 

PFای= ضریب حرکت دسته 

 














c

g

fP
PF PA

1

1                                                                                      

                                                 
1 Highway Capacity Manual (HCM) 2000 
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Pدرصد وسایل نقلیه ورودی در زمان سبز = 

PAfضریب تکمیلی رانندگی گروهی مسافران در زمان سبز = 

 2d =افی اض تأخیر منظوربههای اتفاقی( و افزایشی ناشی از تغییرات، در نرخ جریان ورودی )ورودی تأخیر

شود ناشی از عدم امکان تخلیه تمامی جریان ورودی در دوره مربوطه به علت جریان بیش از ظرفیت محاسبه می

تجزیه و تحلیل وجود ندارد  دورهدر شروع  موردنظرگردد صف اولیه برای گروه خط و در این قسمت فرض می

((s/veh، 

                                                 









cT

kIX
)X()X(Td

8
11900 2

2 

T تجزیه و تحلیل دوره= طول (h)  

k قدار بندی ثابت مگر است. برای چراغ با زمانافزایشی که وابسته به تنظیمات کنترل تأخیر= ضریب

5/0=k گیرد.مورد استفاده قرار می 

I افزایشی  تأخیر= ضریب تعدیل شمار ورودی از باالدست، ضریب تعدیل(I)ها، از ، بیانگر اثر شمار ورودی

مورد استفاده قرار I تحلیل چراغ تقاطع مجزا مقدار یک برای  منظوربهاست.  تأخیرهای باالدست، بر روی چراغ

 گیرد.می

c ظرفیت گروه خط =(veh/h)  

X نسبت =
C

V  اشباع گروه خط درجهیا 

3d =تحلیل  تجزیه و دورهوسایل نقلیه در  هیکلاعمال شده بر  تأخیر منظوربهناشی از صف اولیه، که  تأخیر

 ،s/veh)گردد)تجزیه و تحلیل محاسبه می دورهبه علت وجود صف اولیه در شروع 

 کشور یشهرها رینقل ساوبر توابع مورد استفاده در مطالعات جامع حمل یمرور 

ها در سطح کشور، در چارچوب ها و تقاطعکمان تأخیریکی از مطالعات اولیه انجام شده در زمینه تابع 

از رویه  ( انجام شده و اغلب مطالعات در سطح کشور1375و ترافیک شهر مشهد ) نقلوحملمطالعات جامع 

 ند. اهپیروی کرد آنانجام شده در 

 ،ندی عملکردیبخیابان از انواع رده 27ها، در حجم کمان -، برای برآورد تابع زمان سفرآن مطالعاتدر 

شمارش حجم تردد و زمان سفر )با استفاده از روش ثبت شماره پالک( به تفکیک وسایل نقلیه مختلف انجام 

. سپس حجم همسنگ عبوری از یک متر عرض راه در یک ساعت محاسبه و تابع برای متوسط [4]شد
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آن حجم کمان در  -ابع زمان سفرای پرداخت شد. رابطه عمومی تدقیقه 5های های انجام شده در بازهمشاهده

)وسیله  هینقل لیوساحجم تردد  V، ظرفیت خیابان )وسیله بر ساعت(، Q که در آن صورت زیر استمطالعه به

 د:نمایرده عملکردی کمان تغییر میضریب ثابت مدل است که بسته به  0tدر ساعت بر یک متر عرض عبور( و 

𝑡 = 𝑡0 [1 + 0.15 (
𝑉

𝑄
)

4

] 

های مختلف انتخاب و تقاطع با ویژگی 4 های بدون چراغ راهنمایی،در تقاطع تأخیرخت تابع سا برای

 ای از وسایل انجام شدآمارگیری شمارش حجم تمام وسایل و زمان سفر در جهت عبور از تقاطع برای نمونه

 Q حجم جریان ترافیک در خیابان ورودی، V که در آنرابطه زیر است  صورتبه. چارچوب اصلی مدل [5]

  :ضرایب ثابت مدل هستند cو  bظرفیت عملی خیابان ورودی و 

         








 2)(*

Q

V
cbmad

 
های تقاطع دهنده اثر حق تقدم هر ورودی نسبت به سایر ورودی( نشانa) تأخیرمقدار پارامتر ضریب 

های بدون حق تقدم های با حق تقدم، مقدار این ضریب باید کمتر از ورودیاست. واضح است که برای ورودی

 زیر تعیین شده است: صورتبهباشد. مقدار این پارامتر برای هر خیابان 

 a =













6
1
4
1
2
1

   

ها در دهد. واضح است که هرچه تعداد حرکتهای مجاز در تقاطع را نشان میتعداد حرکت mپارامتر 

 یابد.در تقاطع هم افزایش می تأخیریک تقاطع بیشتر باشد، میزان 

شهر مشهد آمارگیری  دارچراغتقاطع  2در های دارای چراغ راهنمایی، اطعدر تق تأخیراخت تابع برای س

ای از وسایل انجام شد )در هر تقاطع، زمان سفر در جهت عبور از تقاطع برای نمونه شمارش حجم تمام وسایل و

مشاهده  1660و حداکثر  960های آماربرداری شده حداقل . برای چهار جهت ورود به تقاطعو جهت ورودی(د

آن، ملی از د برای استفاده عشپیشنهاد  و رابطه زیر است صورتبهزمان سفر وجود دارد. چارچوب اصلی مدل 

د. علت این امر کاهش سرعت وسایل نقلیه برای توقف در انتهای صف و همچنین ثانیه زمان تأخیر اضافه شو 5

 زمان الزم برای افزایش سرعت در زمان خروج از تقاطع برای رسیدن به سرعت عادی است. 

 باشد. اگر خیابان ورودی بدون حق تقدم

 و با حق تقدم باشد. 2یا شریانی درجه  1اگر خیابان ورودی شریانی درجه 

 اگر خیابان ورودی تندراه، آزادراه یا جاده اصلی و دارای حق تقدم باشد.
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 که در آن:

d  ورودی به تقاطع )ثانیه(، موردنظربور از تقاطع در خیابان برای ع تأخیر= متوسط زمان 

g  ثانیه(، موردنظر= طول زمان سبز در جهت خیابان( 

c ،)طول سیکل )ثانیه = 

V  وسیله در ساعت بر یک متر عرض عبور(، هینقل لیوسا= حجم تردد( 

s .نرخ تخلیه اشباع = 

a  وb ضرایب ثابت در مدل = 
 

بدون چراغ در برخی تقاطع و  دارچراغای از توابع ساخته شده برای کمان، تقاطع خالصه 19-1جدول در 

. با توجه به اینکه رده عملکردی معابر در مطالعات شهرهای مختلف کشور [6] شده است ارایهشهرهای کشور 

های مربوط به آن حجم کمان برای معابر با همان نامی که در گزارش -ب تابع زمان سفرمتفاوت است، ضرای

 شده است. ارایه ،ارجاع داده شده

 

 کشور یشهرها یها در مطالعات برختقاطع ریتأخ یسازتوابع استفاده شده در مدل -19-1جدول 

 تقاطع بدون چراغ دارچراغتقاطع  مطالعه

 (1375مشهد )
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 میدان:
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 چهار/سه راه:
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نقل شهر گرگان برای اولین بار در کشور، تأخیر در ودر بین شهرهای مورد بررسی، مطالعات جامع حمل
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 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

مورد استفاده در حجم  -زمان سفر تابع 20-1جدول  در. [7] ها اعمال کردتقاطع را به تفکیک گردش به گره

 :از اندعبارتدر این مدل  به کار رفتهشده است. متغیرهای  ارایه گرگانشهر مدل ترافیکی 

V سنگ در ساعت(،م)وسیله نقلیه ه هینقل لیوسا= حجم تردد 

C،)ظرفیت خیابان )وسیله بر ساعت = 

ct ثانیه(،= زمان سفر متراکم( 

0t بر اساس سرعت آزاد )ثانیه(= زمان سفر آزاد، 

cثانیه( چراغ راهنمایی = طول سیکل( 

gثانیه(،ورودی به تقاطع در جهت خیابان  چراغ راهنمایی سبز = طول زمان( 

 

 [7] حجم مورد استفاده در مدل شبکه معابر شهر گرگان -توابع زمان سفر -20-1جدول 

تابع رده عملکرد نوع تابع
 

حجم کمان با رده  -تابع زمان سفر

 عملکردی

1درجه شریانی   tc = t0 [1 + 0.15 (
V

C
)

3

] 

2شریانی درجه   tc = t0 [1 + 0.15 (
V

C
)

4

] 

tc جمع کننده = t0 [1 + 0.15 (
V

C
)

5

] 

tc میدان = t0 [1 + 0.15 (
V

C
)

2

] 

حجم -تابع زمان سفر  

ها در تقاطع بدون چراغگردش  

گردراست  tc = (4) [1 + 0.15 (
V

C
)

2

] 

tc مستقیم = (2) [1 + 0.15 (
V

C
)

3

] 

گردچپ  tc = (6) [1 + 0.15 (
V

C
)

3

] 

tc واگرد = (2) [1 + 0.15 (
V

C
)

2

]

 

حجم -تابع زمان سفر  

دارچراغها در تقاطع گردش  

گردراست  𝑡𝑐 = (
𝑐 − 𝑔

2
) [1 + 0.15 (

𝑉

(
𝑔

𝑐
) 𝐶

)

2

] 

𝑡𝑐 مستقیم = (
𝑐 − 𝑔

2
) [1 + 0.15 (

𝑉

(
𝑔

𝑐
) 𝐶

)

3

] 

گردچپ  𝑡𝑐 = (
𝑐 − 𝑔

2
) [1 + 0.15 (

𝑉

(
𝑔

𝑐
) 𝐶

)

3

] 

𝑡𝑐 واگرد = (
𝑐 − 𝑔

2
) [1 + 0.15 (

𝑉

(
𝑔

𝑐
) 𝐶

)

2

] 

 رازیشهر ش یحجم برا -توابع زمان سفر 
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دهنده نوعی عدم قابلیت اطمینان در استفاده از نشان ،ع در مطالعات شهرهای مختلفدقت برازش تواب

به دلیل دشواری انجام آمارگیری و احتمال وجود خطا در آن و همچنین وضعیت و  چراکهاین توابع است. 

های دقت برازش در مدل پایین است. همچنین متغیر های آمارگیری شده شاخصها و یا تقاطعتعداد کمان

رسد ر مینمایند. به نظر آن نیز قطعی نبوده و بسته به شرایط محیطی تغییر میظرفیت معبر و زمان سفر آزاد د

ساخته  ایهمدلعلت اصلی تغییرات در ضرایب توابع در شهرهای مختلف کشور بیشتر وابسته به دقت پایین 

بخش  دارچراغهای ها تغییرات اندکی دارد. همچنین در مورد تقاطعبرای کمان ژهیوبهشده است. این ضرایب 

 اول رابطه در تمام شهرها مشابه است.

و زمان سفر در شبکه معابر تردد حجم  برآورددر  حجم -اصلی توابع زمان سفر کاربردنکته دیگر آنکه 

ی خوانهمو شبکه  (کالیبره شدنحجم، واسنجی ) -صحت توابع زمان سفرمعیار اصلی  گریدعبارتبهاست. 

ر مدل شبکه معابتخصیص ماتریس تقاضا در  منفرد و خط برش با نتایج هایشمارش حجم انجام شده در کمان

حاصل از مدل زمان سفر با  (آماربرداری زمان سفر مسیرمسیرها )در مشاهده شده  زمان سفر خوانیو هم

 .تخصیص است

 ،ستامطالعات قبلی  شده در ارایهتوابع کلی دارای چارچوب پیشنهادی، حجم  -این، تابع زمان سفربربنا

 برآورد یتخصیص تقاضازمان سفر و حجم در مدل  تطابقبر مبنای بهترین جواب از نظر  درنهایت ضرایب ثابت

 یرازشحجم برای مدل ترافیکی شهر  -های زمان سفرمنظور ساخت مدلبر این اساس، به .گیرندشکل می شده

ها بوده و برای هر یک ها مستقل از گرهپیگیری خواهد شد. تأخیر در کمان 45-1 شکلفرآیند پیشنهادی در 

ال تقاطع به تفکیک گردش به گره اعم تأخیر که ین ترتیبدب ؛ای اختصاص خواهد یافتابع تأخیر جداگانهوتاز 

 .شود نه کمان

  



   

 

 

 

 70صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 حجم-فرآیند ساخت مدل برآورد زمان سفر

به عنوان ورودی  BPRانتخاب شکل کلی مدل 
] β)C/V(α+1[0t=t

V و tتخصیص تقاضا و محاسبه مقدار 

ΔVو  Δtمحاسبه

Δt=t*-t 
ΔV=V*-V 

در محدوده مجاز  ΔVو  Δtآیا خطای 
است 

مدل زمان سفر حجمدر  βو  αارایه مقایر نهایی 

ارایه نتایج نهایی واسنجی و اعتبارسنجی مدل 
تخصیص ترافیک 

آمارگیری شمارش حجم تردد سواره
V*  کمان منفرد و در خط برش

 هایدر مسیر *t آمارگیری زمان سفر
به تفکیک کمان و گره نمونه

بر  βو  αانتخاب مقدار اولیه برای 
اساس مطالعات پیشین

اساس طول  تقاطع بر 0tانتخاب مقدار 
چرخه چراغ راهنمایی

 (Cycle-Green)/2

اساس ظرفیت  بر Cانتخاب مقدار 
معبر با توجه به درجه بندی 

عملکردی معبر
βو  αاصالح مقدار 

بله

خیر

اساس  معبر بر 0tانتخاب مقدار 
سرعت مجاز با توجه به درجه بندی 

عملکردی معبر

 
 اهتقاطع و معابر در حجم –زمان سفر یهاساخت مدل ندیفرآ -45-1 شکل

 

بندی از کلیه شبکه معابر مورد استفاده در حجم ابتدا باید یک دسته -ساخت تابع زمان سفر منظوربه

ه بهای شبکه معابر انواع خیابان حجم برای هر یک از -پذیرد و تابع زمان سفرافیک انجام رمرحله تخصیص ت

 زیر است: صورتبه شیرازشهر  نقلوحملمورد استفاده در مطالعات جامع بندی درجه آید. دست

 اصلی یشهربرونراه  -

 فرعی یشهربرونراه  -

 آزادراه -



   

 

 

 

 71صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 بزرگراه -

  1شریانی نوع  -

 2شریانی نوع  -

 کنندهجمع -

 دسترسی -

 میدان -

 رمپ -

  کندرو -

 راهپیاده -

ع به تفکیک معبر، تقاط شیرازشهر  ترافیکیاستفاده در مدل مورد حجم -زمان سفر ابعتو 21-1جدول در 

 :از اندعبارتدر این مدل  کاررفتهبهشده است. متغیرهای  ارایهدار و تقاطع بدون چراغ چراغ

V در ساعت(، همسنگ)وسیله نقلیه  هینقل لیوسا= حجم تردد 

C،)ظرفیت خیابان )وسیله بر ساعت = 

ct ثانیه(،= زمان سفر متراکم( 

0t ثانیه(،= زمان سفر آزاد( 

cثانیه(، چراغ راهنمایی = طول سیکل( 

g ثانیه(،ورودی به تقاطع در جهت خیابان چراغ راهنمایی = طول زمان سبز( 

a و b شوندمی ارایه= ضرایب مدل که پس از ساخت مدل 
 

 هارای، اعداد شیرازظرفیت و زمان سفر آزاد معبر وابسته به رده عملکردی آن است. در مدل شبکه معابر 

ر نمودا 46-1 شکلدر است.  در نظر گرفته شده مبنای سرعت و محاسبه ظرفیت معبر 22-1جدول  شده در

ترسیم شده  های عملکردی مختلف بر مبنای نسبت حجم به ظرفیتشده در هر کیلومتر ردهزمان سفر تجربه

شود با بهبود رده عملکردی معابر میزان اثرپذیری زمان سفر از حجم عبوری طور که مشاهده میاست. همان

 شود.کمتر می

  



   

 

 

 

 72صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 رازیشبکه در مدل شهر ش هایتقاطعحجم  -توابع زمان سفر -21-1جدول 

 رده عملکرد نوع تابع
شماره رده 

افزاردر نرم  
تابع

 

حجم  -تابع زمان سفر

 کمان

9-0 دسترسی  tc = t0 [1 + 0.18 (
V

C
)

3.7

] 

19-10 جمع کننده  tc = t0 [1 + 0.15 (
V

C
)

3.7

] 

29-20 شریانی فرعی  tc = t0 [1 + 0.15 (
V

C
)

305

] 

39-30 شریانی اصلی  tc = t0 [1 + 0.14 (
V

C
)

3.5

] 

آزادراه - بزرگراه  40-49  tc = t0 [1 + 0.14 (
V

C
)

3.8

] 

اصلی یشهربرونراه   50-54  tc = t0 [1 + 0.13 (
V

C
)

4

] 

 یشهربرونراه 

 فرعی
55-59  tc = t0 [1 + 0.13 (

V

C
)

4

] 

86-60 رمپ، کندرو، میدان  tc = t0 [1 + 0.15 (
V

C
)

3.5

] 

حجم -تابع زمان سفر  

ها در تقاطعگردش  

 بدون چراغ

گردراست  1 tc = t0 [1 + 0.13 (
V

C
)

3

] 

tc 2 مستقیم = t0 [1 + 0.15 (
V

C
)

4

] 

گردچپ  3 tc = t0 [1 + 0.15 (
V

C
)

4

] 

tc 4 واگرد = t0 [1 + 0.15 (
V

C
)

6

]

 حجم -تابع زمان سفر 

های در تقاطع گردش

دارچراغ  

8و  7،6،5 تمام جهات  tc =
۱

۲
𝑐 (۱ −

𝑔

𝑐
) +

۳۶۰۰

۴
[(𝑋 − ۱) + √(𝑋 − ۱)

۲
+

۸ 𝑋

۱۸۰۰
 ] 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 73صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 در معابر شهر هیپا تیسرعت آزاد و ظرف -22-1جدول 

 رده عملکردی ردیف
 شماره رده

افزاردر نرم   

 سرعت آزاد

 )کیلومتر در ساعت(

  زمان سفر آزاد )دقیقه

 (هر کیلومتر یبه ازا

 عرض هر خط

 )متر(

 ظرفیت هر خط

 )خودرو در ساعت(

 300 00/3 3 20 9-0 دسترسی 1

 495 00/3 2 30 19-10 جمع کننده 2

5/1 40 29-20 شریانی فرعی 3  25/3 630 

2/1 50 39-30 شریانی اصلی 4  25/3 780 

75/0 80 45-40 بزرگراه 5  50/3 1295 

6/0 100 49-46 آزادراه 6  65/3 1350 

6/0 100 54-50 اصلی یشهربرونراه  7  65/3 1350 

86/0 70 59-55 فرعی یشهربرونراه  8  65/3 730 

 300 00/3 2 30 66-60 میدان 9

 300 00/3 2 30 76-70 رمپ، لوپ 10

 300 00/3 2 30 86-80 کندرو 11
 

 
 فمختل یعملکرد یهارده یبرا تیبا توجه به نسبت حجم به ظرف لومتریزمان سفر در هر ک راتییتغ -46-1 شکل

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 0.5 1 1.5 2 2.5

ر 
مت
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کی
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(

قه
دقی

)

نسبت حجم به ظرفیت

جمع کننده

شریانی فرعی

شریانی اصلی

بزرگراهی



   

 

 

 

 74صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 یونقل شخصحمل صیتخص -1-2-3-2

شود که یک نوع رابطه متقابل بین این دو و تقاضا تشکیل میی از دو مؤلفه عرضه نقلوحملهر سیستم 

استفاده  یبه نحو نقلوحملسعی دارند از امکانات  نقلوحمل، کاربران سیستم سوکیمؤلفه وجود دارد. از 

های جابجایی )مانند هزینه ریالی و زمان سفر( خود یا کل جامعه را کمینه نمایند؛ از سوی کنند که هزینه

شود. بروز تراکم، با افزایش تعداد کاربران اضافه می به علت نقلوحملهای استفاده از تسهیالت هزینهدیگر، 

شود، جریان تعادلی و که با توجه به دو عامل فوق حاصل می نقلوحملجریانی از جابجایی در یک سیستم 

 .]1[ شودروش یافتن چنین جریانی تخصیص ترافیک نامیده می

آن  مکبه ک توانمی، بلکه داردکاربرد  نقلوحملافیک نه تنها در ارزیابی یک سیستم مدل تخصیص تر

 اد. را مورد بررسی و ارزیابی قرار د نقلوحملیا ایجاد تسهیالت جدید  نقلوحمل شبکه در تأثیرات هرگونه تغییر

 1بر اساس اصل اول واردراپشود. این روش، تقاضا را در این مطالعات، از روش تخصیص تعادلی استفاده می

ه سفر کند کانتخاب می ایگونهبهخود را  هر کاربر شبکه، مسیر»گوید: کند. این اصل میدر شبکه توزیع می

این روش بر اساس این فرض رفتاری است که  «.ردجایگزین به یک اندازه زمان بب هایمسیراو از تمامی 

 ی کامل دارند. رانندگان از زمان سفر تمامی مسیرها آگاه

شود. در روش پلکانی کل انجام می 2حل اولیه، ابتدا تخصیص پلکانیعنوان راهدر تخصیص تعادلی، به

پس از تخصیص پلکانی، تخصیص تعادلی آغاز  یابد.تدریج تخصیص میتقاضا در طی مراحل متفاوت و به

شبکه(، مسیرهای  یسازمتعادلونی )شود. تخصیص تعادلی دارای دو گام تکراری است. در گام تکرار درمی

شود. ( انتخاب می3و مقصد تعیین و از بین آن یک جفت مسیر )با کمترین و بیشترین مقاومت مبدأبین یک 

شود که مقاومت این دو مسیر برابر )متعادل( ای تقسیم میگونهمقصد به-مبدأسپس تقاضای بین این جفت 

شود و همین کار تا آنجا تکرار دوباره بر اساس مقاومت مسیرها، یک جفت دیگر انتخاب می ازآنپسباشد. 

مقاصد به تعادل برسد. بدیهی است که پس از به  -شود که زمان سفر برای تمامی مسیرهای تمامی مبادیمی

 ی قبلیمقصد، ممکن است تعادل مقاومت مسیرها -مبدأتعادل رسیدن زمان سفر بین مسیرهای یک جفت 

 ها بین مسیرها به هم بخورد. لذا، گام تکرار بیرونی کنترل امکان پیدا شدن مسیریبه دلیل مشترک بودن کمان

فرآیند کلی تخصیص تعادلی  47-1شکل با مقاومت سفر و به تعادل رساندن مجدد شبکه را بر عهده دارد. در 

                                                 
1 Wardrop Equilibrium Assignment 

2 Incremental assignment 

3 Impedence 



   

 

 

 

 75صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

نیز مراحل تخصیص پلکانی  49-1شکل سازی شبکه نشان داده شده است. در مراحل متعادل 48-1شکل و در 

 نشان داده شده است.

 : ]8[ است زیربه شرح  1های همگرایی، تخصیص تعادلی دارای شاخصVISUM-PTVافزار در نرم

به  به بهترین حد پایینی دهنده درصد تغییرات مقدار تابع هدف نسبتفاصله نسبی نشان 2فاصله نسبی:

های ترافیک در مراحل قبلی است. این کمیت معیاری برای در نظر گرفتن تفاوت جواب آمده از تخصیص دست

ی حداکثر همگرایی در نتایج برقرار منظوربهآل است. در این مطالعات، تخصیص فعلی از تخصیص تعادلی ایده

 اتخاذ شد.  001/0، مقدار آن برابر تخصیص

-بدأمترین مسیر بین یک جفت ترین و طوالنیعبارت است از نسبت زمان سفر کوتاه 3مقدار نسبی خطا:

باید با  %1ترین مسیر تنها اتخاذ شد. این بدین مفهوم است که مقاومت طوالنی %1مقصد. این شاخص برابر 

 ترین مسیر تفاوت داشته باشد.مقاومت کوتاه

ترین مسیر بین یک جفت ترین و طوالنیتفاوت زمان سفر بین کوتاه عبارت است از 4مقدار مطلق خطا:

 ثانیه اتخاذ شد.   10مقصد. این شاخص برابر  -مبدأ

اتخاذ شد. تجربه این مهندسین مشاور طی  30: مقدار این شاخص برابر 5حداکثر تعداد تکرار حلقه بیرونی

شکل  شود. بر اساس روند، تخصیص همگرا می30از  در تعداد تکراری کمتر معموالًاین مطالعات نشان داده که 

ضعیت تراکم در و و زمان سفر مسیرها درنتیجهو  هاکمانپس از هر دفعه بارگذاری بر شبکه، حجم ، 1-47

شبکه متفاوت بوده و تغییر در زمان سفر مسیر، بر انتخاب مجموعه مسیر جدید بین تمامی مبادی و مقاصد 

ها و حصول اطمینان از عدم تغییر بایست تا زمان همگرایی زمان سفر کماناست. لذا می مؤثر)در گام بعد( 

 ادامه یابد. آمده فرایند تکرار حلقه به دستمسیرها با زمان سفرهای 

اتخاذ شد. این شاخص در تعیین  20: مقدار این شاخص برابر 6سازیحداکثر تعداد تکرار حلقه متعادل

است. در هر گام از حلقه بیرونی،  مؤثرحجم جریان عبوری از مسیرها به ازای هر دفعه از تکرار حلقه بیرونی 

عبوری از هر مسیر  است. تعیین حجم جریانمقصد مشخص  -مبدأها و کلیه مسیرها بین هر زمان سفر کمان

                                                 
1 Convergency criteria 

2 Relative gap 

3 Relative deviation 

4 Absolute deviation 

5 Maximum number of iteration 

6 Maximum number of balancing iteration 



   

 

 

 

 76صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

انجام  49-1شکل با توجه به لزوم تعادل مسیرهای منتخب و حذف مسیرهای بدون حجم بر اساس روند 

 شود. می

است. این شاخص، تفاوت میان زمان سفر تخصیص  1سبی نرمال شدههای همگرایی فاصله ناز دیگر شاخص

 اتخاذ شده است.  02/0فعلی و کمترین زمان سفر است. این مقدار برابر 

 

 
 ]8[مراحل تخصیص به روش تعادلی  -47-1شکل 

 

 

                                                 
1 Normalized gap 



   

 

 

 

 77صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 
 ]8[سازی در تخصیص تعادلی مراحل متعادل -48-1شکل 

 



   

 

 

 

 78صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 
 ]8[ مراحل تخصیص به روش پلکانی -49-1شکل 

 یونقل همگانحمل صیتخص -1-2-3-3

 -صورت تخصیص سرفاصلهبه شیرازهمگانی انجام شده در مدل شبکه معابر شهر  نقلوحملتخصیص 

شود. . در این شیوه برای هر یک از خطوط سرفاصله اعزام ثابتی برای ناوگان در نظر گرفته می1است مبنا

های ثابت و مشخصی بوده و مسافران از طریق دسترسی مستقیم از خطوط اتوبوس دارای مسیر و ایستگاه

 .شونداتوبوس منتقل میهای های شبکه به ایستگاهروی بر روی کمانپیونددهنده و یا دسترسی با پیاده

                                                 
1 Frequency-based (Headway-based) Transit Assignment 
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دسته همگانی،  نقلوحملصورت است که هر مسافر از بین مجموعه کل خطوط تخصیص بدین روش

 فر رازمان س د با کمترین میانگینها سوار شود که اگر به اولین وسیله نقلیه از آنکنخطوطی را انتخاب می

ار تظان انو زم )تعویض خط( تقالان انن وسیله، زمروی، زمان دروداشته باشد. این زمان سفر شامل زمان پیاده

 برای انتقال است.

رآیند ف ،ها بر یکدیگراثر آن یریدر نظرگونقل شخصی و همگانی و منظور یکپارچگی تخصیص حملبه

سازی شد. با استفاده از اطالعات پیاده PTV-Visumافزار در نرم 50-1شکل صورت فلوچارت تخصیص به

ها بر روی شبکه خیابانی شهر ها، معادل سواری اتوبوسها و مسیر حرکت آنسرفاصله زمانی حرکت اتوبوس

 گرفته شده است.  به کارونقل شخصی عنوان حجم اولیه در تخصیص حملبارگذاری و به

ونقل همگانی محاسبه شود. زمان سفر منظور انجام تخصیص همگانی باید زمان سفر حملدر گام بعد به

سبه محا زمان سیر اتوبوس ، زمان انتقال ودسترسی به ایستگاه، زمان انتظارروی از مجموع زمان پیادههمگانی 

ر بر ساعت(، زمان انتظار با توجه به کیلومت 4روی در شبکه )روی با توجه به سرعت پیادهشود. زمان پیادهمی

ها محاسبه میسرفاصله زمانی خطوط و زمان سیر با توجه به زمان حرکت و زمان توقف اتوبوس در ایستگاه

درصد بیشتر از زمان سفر  30هایی که با جریان ترافیک تداخل دارد شود. زمان سفر حرکت اتوبوس در بخش

گونه ه همانها نیز بآن ریتأخو بنابراین توابع زمان سفر و نحوه محاسبه  وسایل نقلیه شخصی در نظر گرفته شده

  است.

 

 

 

 



   

 

 

 

 80صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 
 نحوه ارتباط تخصیص همگانی و شخصی -50-1شکل 
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 سفرها سیو ماتر کیتراف صیمدل تخص یاعتبارسنج -1-2-4

پس از ساخت مدل شبکه ورود اطالعات تقاضا نوبت به اعتبارسنجی ماتریس تقاضای حاصل از تعمیم و 

باید نتایج تخصیص ترافیک همسنگ سواری با شمارش  منظور نیبدرسد. همچنین مدل تخصیص ترافیک می

راسیون شبکه سال ای مقایسه شود. در این مطالعه کالیبهای دروازهاحجام خط برش، کمان منفرد و ایستگاه

منظور اعتبارسنجی کالیبراسیون انجام شده از پایه با توجه به تخصیص اوج صبح انجام شده و پس از آن به

 تخصیص روزانه استفاده شده است.

ایستگاه کمان  26ایستگاه روی خط برش،  195ایستگاه شمارش شامل  231در مطالعه حاضر در ابتدا 

  .انجام گرفت هاآنی در نظر گرفته شد و آماربرداری بر روی اایستگاه دروازه 10منفرد و 

پس از رسیدن به دقتی  رونیازااست.  ناپذیروجود خطا در فرآیند آماربرداری و تعمیم ماتریس اجتناب

اضر از ح های تصحیح ماتریس نیز استفاده نمود. در مطالعهتوان از روشاز طریق کالیبراسیون، می قبولقابل

 استفاده شد. تصحیح ماتریس تقاضااست، برای   PTV-Visumافزارکه از ابزارهای نرم TFlowFuzzyروش 

توسط مدل  رود تا حجم تردد برآوردیمی به کارتصحیح ماتریس تقاضای سفر موجود  منظوربهروش فازی 

و جریان کار برای تصحیح  ازیموردنشود. جریان اطالعات  تا حد ممکن منطبقتخصیص با مقادیر مشاهده 

 .]8[ ده استنشان داده ش 52-1شکل و  51-1شکل ماتریس به ترتیب در 

 

 
  TFFجریان اطالعات در روش  -51-1شکل 

 

ماتریس تقاضای 

 سفر موجود

حجم تردد جدید 

 )مشاهده(

TFlowFuzzy 

 ماتریس سفر موجود
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 TFFجریان کار در روش  -52-1شکل 

 

وجود ده است، مروش فازی، ماتریس تقاضای سفر که به شبکه تخصیص نیز داده ش کارگیریبهپیش از 

بر اساس تخصیص است. از طرفی  در دسترسهای شبکه شده برخی کمان شمارشچنین حجم است. هم

مقصد در حجم تردد آن  -مبدأچه درصدی از یک جفت  شخص است کهم برای هر کمانماتریس موجود، 

، متناسب با میزان د، هر سلول ماتریسآنکه حجم مشاهده و برآورد برابر شوبرای  TFFدر روش سهم دارد. 

مشاهده و برآورد تا حد امکان به د تا حجم شوها در عددی ضرب میمشارکت آن در حجم تردد مشاهده کمان

 ند. شوهم نزدیک 

 زیررح به ش نسبی یروش برای تصحیح ماتریس دارای مزایااین نتیجه گرفت که  توانمیطور خالصه، به

 است: 

 همهکه جای اینبه ،شودمقصد، در یک عدد منحصر به فرد ضرب می-مبدأهای ماتریس از سلول هریک -1

 ها در یک ضریب یکسان ضرب شود. سلول

 پذیرد. نتایج تخصیص صورت می به کمکاصالح ماتریس،  -2
 

ماتریس قبل و بعد از اصالح مقایسه های درایهع وجمم، مشاهدهپس از کنترل حجم تردد تخصیص و 

ای ، ماتریس تقاضدرصد( باشد 10مجاز )حدود د. چنانچه درصد تغییرات کل ماتریس، کمتر از میزان شومی

در  ترافیکی برای بررسی میزان تغییرها در سطح نواحی چنین، برخی بررسیشود. همسال پایه معتبر تلقی می

 .شدخواهد انجام برای بررسی میزان تغییر در توزیع سفر طول سفرها تولید و جذب سفر و یا 

 یونقل شخصحمل صیتخص یاعتبارسنج یهاشاخص یمعرف -1-2-4-1

ونقل شخصی استفاده شده است های گوناگونی برای اعتبارسنجی تخصیص حملاز شاخص عهدر این مطال

های ها یا محدودهها معرفی خواهد شد. ذکر این نکته الزم است که نوع شاخصکه در ادامه هریک از این شاخص

ه معرفی صورت جداگانهریک برای تخصیص روزانه و ساعات اوج متفاوت است و بدین منظور به قبولقابل

 ماتریس تقاضای سفر

 مدل شبکه

TFlowFuzzy 

 اطالعات شمارش حجم

 تخصیص
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 ها باید برای ماتریس اصالح شده باشد.چنین معیار قبولی تمامی شاخصشود. هممی

 های زیر استفاده شده است:منظور اعتبارسنجی نتایج تخصیص، از شاخصبه

ضابطه میزان خطای مجاز بین مقادیر مشاهده و  53-1شکل کل حجم عبوری از هر خط برش: در  -1

هرچه حجم تردد بیشتر باشد،  ت.ی از هر خط برش نشان داده شده اسبرآوردی از کل حجم عبور

 . یابددرصد خطای مجاز کاهش می

 

 
 [6] سواری روزانه عبوری از هر خط برشضابطه درصد خطای مجاز کل حجم تردد همسنگ  -53-1شکل 

 

: چنانچه ضریب شدهشمارشهای ضریب همبستگی حجم تردد مشاهده و برآورد تمامی کمان -2

 [. 9] شودباشد، حجم برآورد مجاز تلقی می 88/0همبستگی بین حجم مشاهده و برآورد بزرگتر از 

 .[9آید]به دست می (4-1) رابطه این شاخص از :)(RMSE% 1متوسط مربعات خطا درصد مجذور -3

نتایج یک پروژه . است %50تا  %22محدوده تغییرات این متغیر در مطالعات مختلف جهانی بین 

ها در محدوده هایی که حجم تردد آنتحقیقاتی نمونه در ارزیابی کیفیت حجم برآورد شده برای کمان

های های این جدول، عمالً در پروژهشود. شاخصمشاهده می 23-1جدول گیرد، در خاصی قرار می

جود، های مودقت مدل لیبه دلها، مطالعاتی کشور آمریکا، مورد استفاده قرار نگرفته، زیرا رسیدن به آن

 .شده است ارایهبرای حجم تردد روزانه  RMSE%عملی نبوده است. در این پروژه تحقیقاتی، 

                                                 
1 Root Mean Square Error percent 
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(1-4) 𝐑𝐌𝐒𝐄 =
(∑ (𝑴𝒐𝒅𝒆𝒍𝒋 −𝑪𝒐𝒖𝒏𝒕𝒋)𝒋

𝟐
/(𝑵𝒖𝒎𝒃𝒆𝒓 𝒐𝒇 𝑪𝒐𝒖𝒏𝒕𝒔 − 𝟏))𝟎.𝟓

(∑ 𝑪𝒐𝒖𝒏𝒕𝒋/𝑵𝒖𝒎𝒃𝒆𝒓 𝒐𝒇 𝑪𝒐𝒖𝒏𝒕𝒔)𝒋

× 100 

 [9]بر اساس گروه حجم کمان برای تخصیص روزانه در یک پروژه نمونه  %RMSE -23-1جدول 

 %RMSE حجم کمان دوره

 روزانه

4999-0 757/115 

9999-5000 141/43 

19999-10000 252/30 

39999-20000 272/28 

59999-40000 383/25 

89999-60000 199/19 

 

منظور بررسی اعتبار حجم صورت ناهمفزون: این معیار بهها بهرصد خطای برآورد حجم تردد کماند -4

درصد مجاز خطا بر اساس حجم تردد روزانه  24-1جدول ها معین شده است. در تک کمانتردد تک

 نقل میشیگانوو سازمان حمل (FHWA) های فدرال آمریکاشود. این مقادیر توسط اداره راهمشاهده می

فزایش حجم تردد در معابر، الزم [. منطق موجود در این استاندارد آن است که با ا9] اندپیشنهاد شده

یابد میزان خطای مجاز نیز افزایش است دقت مدل افزایش یابد و هر چه میزان تردد در معابر کاهش می

، دارای تغییرات کمتری است. اما سازمان FHWAخواهد یافت. میزان خطای مجاز بر اساس استاندارد 

داند و برای حجم تردد بیشتر ی را مجاز مینقل میشیگان، برای حجم تردد کم خطای بیشتروحمل

عمل  FHWAدهد. در این مطالعه بر اساس پیشنهاد میزان خطای مجاز را با آهنگ بیشتری کاهش می

 .شده که جنبه کاربردی بیشتری دارد

 

 [9همسنگ سواری هر کمان برای تخصیص روزانه ]درصد خطای مجاز برآورد حجم تردد وسیله  -24-1جدول 

 FHWA MDOT حجم تردد دوره

 روزانه

 200 60 1000کمتر از 

2500-1000 47 100 

5000-2500 36 50 

10000-5000 29 25 

25000-10000 25 20 

50000-25000 22 15 

 10 21 50000بیشتر از 
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سه شاخص  چراکهتر از شاخص چهارم خواهد بود. بدیهی است که امکان ارضای سه شاخص اول راحت

 صورت غیرهمفزون است. کنند، اما شاخص آخر بهصورت همفزون بررسی میها را بهاول اعتبار حجم تردد کمان

ح صورت صحیها بهبنابراین ممکن است اعتبارسنجی تخصیص بیان کند که حجم تردد برخی از کمان

صورت موضعی برخی خصوصیات معابری که حجم آن کارشناسان بهبرخی برآورد نشده است. در برخی موارد، 

دهند تا حجم برآورد به مقدار مشاهده نزدیک شود. این کار اغلب منجر به صحیح برآورد نشده را تغییر می

خوان کردن حجم منظور همونه اقدامات بهگخواهد شد. از این موردنظراعداد غیرواقعی برای خصوصیات کمان 

ا مشاهده، بازه خط -مشاهده و برآورد باید پرهیز کرد. به این دلیل پیشنهاد شده هنگام ترسیم نمودار برآورد

 ها با خطای مجازکه درصد کمانصورت چشمی کیفیت برآورد حجم بررسی شود. یا ایننیز ترسیم شود و به

در این گزارش هر ساز خواهد بود. مدل به عهدهحالت، قضاوت درباره تخصیص  در این درمجموعتعیین شود. 

های ها با خطای مجاز در تمامی نموداردو اقدام مزبور انجام خواهد شد. به این منظور، بازه خطا و درصد کمان

 .خواهد شد ارایهبرآورد  -مشاهده

م های مهواقعی یکی از شاخص طور که گفته شد ضریب همبستگی بین تخصیص و شمارش حجمهمان

 54-1شکل مناسب این ضریب از نموداری مشابه  ارایهاست. در این مطالعه برای  یسازمدلبررسی میزان دقت 

دهنده مقادیر هدف است که در آن نوع خط وجود دارد. خط سبز، نشان 3، استفاده شده است. در این شکل

خط آبی، نمودار درجه و ضریب همبستگی برابر یک(.  45برابر باشند )خط با شیب  باهممشاهده و برآورد باید 

برازش واقعی است. دو خط قرمز که با عنوان محدوده مجاز نوشته شده، دامنه مقادیر مجاز خطا را نشان 

و در دوره  24-1جدول عنوان مثال در اند. بهتعریف شده 24-1جدول دهند. مقادیر مجاز خطا بر اساس می

است که مقدار مطلق آن  %25باشد، مقدار مجاز خطا برابر  20000روزانه، چنانچه حجم تردد مشاهده برابر 

است.  20000 ± 5000دهد که بازه خطای مجاز مساوی خط قرمز نشان می 54-1شکل شود. در می 5000

 مراجعه شود(.  24-1جدول شکستگی نمودار ناشی از مقادیر متفاوت خطا در مرزهای محدوده است )به 

تعریف  25-1جدول در  هااین آماره شده که ارایهبرآورد -های مشاهدههمچنین در این نمودار برخی از آماره

 .اندهشد
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 هابرآورد حجم تردد کمان-نمونه نمودار مشاهده -54-1شکل 

 

 برآورد -نمودارهای مشاهدههای تعریف آماره -25-1جدول 

 تعریف متغیر ردیف

1 NumObs تعداد مشاهدات 

2 AvgObs مقدار متوسط مشاهده 

3 %RMSE درصد مجذور متوسط مربعات خطا 

4 Rsq مشاهده -مدل ضریب همبستگی 

5 Slope مشاهده -خط نمودار مدل شیب 

6 YInt مشاهده -نمودار مدل 1عرض از مبدأ 

7 AvgRelEr% )%( متوسط خطای نسبی 

8 AvgGEH  متوسط پارامترGEH 

 

استفاده نمود که با  دو استنوعی آماره کایکه  GEHتوان از معیار عالوه بر این در تخصیص ساعتی می

مقدار شمارش  Cمقدار حجم ساعتی حاصل از مدل و  Mدر این رابطه  آید.می به دست (5-1) رابطه استفاده از

دهنده مدل با دقت عالی و کمتر از نشان 5شده است. بر اساس تعریف این شاخص، مقدار میانگین کمتر از 

 با دقت خوب است. 10

                                                 
1 Y intercept 



   

 

 

 

 87صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

(1-5) 𝑮𝑬𝑯 = √
(𝑴 − 𝑪)𝟐

𝟎. 𝟓(𝑴 + 𝑪)
 

 اعتبارسنجی ماتریس تقاضای سفر و تخصیص روزانه -1-2-4-2

در اولین گام الزم است اعتبار ماتریس تقاضای اصالح شده در دوره روزانه مورد بررسی قرار بگیرد و نتایج 

منظور انجام تخصیص روزانه ظرفیت معابر نیز باید از حالت ساعتی هبتخصیص در این دوره زمانی بررسی شود. 

برابر ظرفیت ساعت اوج  12تا  8بین  معموالًظرفیت روزانه . در نظر گرفته شودصورت روزانه خارج شده و به

ه در نظر گرفته شد هاآنساعتی ظرفیت برابر  10 معابر معادل روزانهظرفیت شود. در اینجا در نظر گرفته می

 .است

، TFFبه روش قبل و بعد از تصحیح  ی شمارشهاحجم تخصیص روزانه تمام ایستگاه ،26-1 جدولدر 

 و با مشاهدات انجام شده مقایسه شده است. ارایه

 

 قبل و بعد از تصحیح ماتریس -شمارش شده یهابرآورد روزانه همه کمان-حجم مشاهده-26-1 جدول

 کد

 ایستگاه
 مشاهده

 پس از تصحیح ماتریس قبل از تصحیح ماتریس

 GEH خطای مطلق درصد خطای مطلق برآورد GEH درصد خطای مطلق مطلق خطای برآورد

1011 27119 20209 6910 25% 45 27450 331 1% 2 

1012 28611 22984 5627 20% 35 28252 359 1% 2 

1021 25037 18427 6610 26% 45 23019 2018 8% 13 

1022 26799 15986 10813 40% 74 19669 7130 27% 47 

1031 10437 9105 1332 13% 13 11092 655 6% 6 

1041 257 0 257 - 23 0 257 - 23 

1042 679 4780 4101 604% 78 5087 4408 649% 82 

1051 10169 5996 4173 41% 46 7037 3132 31% 34 

1061 46200 48870 2670 6% 12 51644 5444 12% 25 

1071 47554 53343 5789 12% 26 53193 5639 12% 25 

1081 13687 17839 4152 30% 33 17194 3507 26% 28 

1091 37482 39250 1768 5% 9 40169 2687 7% 14 

1092 20561 25159 4598 22% 30 27077 6516 32% 42 

1101 4548 2717 1831 40% 30 4222 326 7% 5 

1111 2042 3571 1529 75% 29 3327 1285 63% 25 

1121 10971 10273 698 6% 7 11560 589 5% 6 

1122 22626 16339 6287 28% 45 24016 1390 6% 9 

1131 3050 2447 603 20% 12 3278 228 7% 4 



   

 

 

 

 88صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 قبل و بعد از تصحیح ماتریس -شمارش شده یهابرآورد روزانه همه کمان-حجم مشاهده-26-1 جدول

 کد

 ایستگاه
 مشاهده

 پس از تصحیح ماتریس قبل از تصحیح ماتریس

 GEH خطای مطلق درصد خطای مطلق برآورد GEH درصد خطای مطلق مطلق خطای برآورد

1141 6697 8402 1705 25% 20 9273 2576 38% 29 

1142 2216 5034 2818 127% 47 4910 2694 122% 45 

1151 17121 10139 6982 41% 60 12874 4247 25% 35 

1161 1654 1043 611 37% 17 1978 324 20% 8 

1171 14957 9559 5398 36% 49 13101 1856 12% 16 

1181 7014 3150 3864 55% 54 6550 464 7% 6 

1182 9355 5600 3755 40% 43 8208 1147 12% 12 

1191 12441 7747 4694 38% 47 9416 3025 24% 29 

1192 14005 8321 5684 41% 54 8604 5401 39% 51 

1201 21884 18016 3868 18% 27 22753 869 4% 6 

1202 22822 16770 6052 27% 43 19957 2865 13% 20 

1211 4918 101 4817 98% 96 768 4150 84% 78 

1212 5687 2737 2950 52% 45 3738 1949 34% 28 

1221 7439 3473 3966 53% 54 6849 590 8% 7 

1222 10770 4145 6625 62% 77 5827 4943 46% 54 

1231 77853 76858 995 1% 4 82072 4219 5% 15 

1232 65900 70977 5077 8% 19 75676 9776 15% 37 

1241 1572 0 1572 - 56 0 1572 - 56 

1242 689 0 689 - 37 0 689 - 37 

1251 2726 5322 2596 95% 41 3721 995 37% 18 

1252 3870 4322 452 12% 7 5731 1861 48% 27 

1261 10703 8805 1898 18% 19 10795 92 1% 1 

1262 8234 5985 2249 27% 27 7727 507 6% 6 

1271 2926 3908 982 34% 17 2967 41 1% 1 

1272 1414 635 779 55% 24 1397 17 1% 0 

1281 1524 4087 2563 168% 48 2533 1009 66% 22 

1282 541 5222 4681 865% 87 1813 1272 235% 37 

1291 934 0 934 - 43 0 934 - 43 

1292 1264 0 1264 - 50 0 1264 - 50 

1301 1030 0 1030 - 45 0 1030 - 45 

1302 2015 1018 997 49% 26 2185 170 8% 4 

1311 11287 10256 1031 9% 10 11032 255 2% 2 

1322 48801 52535 3734 8% 17 54956 6155 13% 27 



   

 

 

 

 89صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 قبل و بعد از تصحیح ماتریس -شمارش شده یهابرآورد روزانه همه کمان-حجم مشاهده-26-1 جدول

 کد

 ایستگاه
 مشاهده

 پس از تصحیح ماتریس قبل از تصحیح ماتریس

 GEH خطای مطلق درصد خطای مطلق برآورد GEH درصد خطای مطلق مطلق خطای برآورد

1322 53650 44705 8945 17% 40 52760 890 2% 4 

1331 6888 1985 4903 71% 74 4535 2353 34% 31 

1332 4579 2491 2088 46% 35 3622 957 21% 15 

1351 1864 1073 791 42% 21 2726 862 46% 18 

1361 25531 24950 581 2% 4 27699 2168 8% 13 

1362 23571 25356 1785 8% 11 25947 2376 10% 15 

2011 36785 33746 3039 8% 16 36971 186 1% 1 

2012 28154 24288 3866 14% 24 27387 767 3% 5 

2021 29587 39969 10382 35% 56 41017 11430 39% 61 

2022 22927 38045 15118 66% 87 37313 14386 63% 83 

2031 44643 29640 15003 34% 78 34042 10601 24% 53 

2032 18674 12646 6028 32% 48 16241 2433 13% 18 

2041 46555 36297 10258 22% 50 41499 5056 11% 24 

2042 31361 22012 9349 30% 57 24667 6694 21% 40 

2051 25922 28720 2798 11% 17 32708 6786 26% 40 

2052 21979 14255 7724 35% 57 19137 2842 13% 20 

2061 23769 5210 18559 78% 154 10425 13344 56% 102 

2062 13187 2595 10592 80% 119 6937 6250 47% 62 

2071 14081 19896 5815 41% 45 18134 4053 29% 32 

2072 11649 18146 6497 56% 53 19716 8067 69% 64 

2081 29822 17081 12741 43% 83 19369 10453 35% 67 

2091 27853 31167 3314 12% 19 35338 7485 27% 42 

2092 20539 18232 2307 11% 17 24821 4282 21% 28 

4011 39044 23366 15678 40% 89 32390 6654 17% 35 

4012 46584 34252 12332 26% 61 37208 9376 20% 46 

4021 8755 4262 4493 51% 56 6764 1991 23% 23 

4022 19170 22247 3077 16% 21 25503 6333 33% 42 

4031 42914 33789 9125 21% 47 42222 692 2% 3 

4032 65506 56384 9122 14% 37 64600 906 1% 4 

4041 10880 7145 3735 34% 39 9740 1140 10% 11 

4042 9822 10986 1164 12% 11 12011 2189 22% 21 

5011 7238 10860 3622 50% 38 9149 1911 26% 21 

5012 9477 8018 1459 15% 16 8945 532 6% 6 



   

 

 

 

 90صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 قبل و بعد از تصحیح ماتریس -شمارش شده یهابرآورد روزانه همه کمان-حجم مشاهده-26-1 جدول

 کد

 ایستگاه
 مشاهده

 پس از تصحیح ماتریس قبل از تصحیح ماتریس

 GEH خطای مطلق درصد خطای مطلق برآورد GEH درصد خطای مطلق مطلق خطای برآورد

5021 732 0 732 - 38 0 732 - 38 

5022 635 0 635 - 36 0 635 - 36 

5031 36835 50326 13491 37% 65 53133 16298 44% 77 

5032 21363 41062 19699 92% 112 38464 17101 80% 99 

5041 866 406 460 53% 18 406 460 53% 18 

5042 15522 11778 3744 24% 32 15655 133 1% 1 

5051 818 0 818 - 40 0 818 - 40 

5052 1297 549 748 58% 25 1033 264 20% 8 

5061 24623 16967 7656 31% 53 21085 3538 14% 23 

5062 24634 13962 10672 43% 77 19352 5282 21% 36 

5071 3743 3870 127 3% 2 4757 1014 27% 16 

5072 1973 1513 460 23% 11 1866 107 5% 2 

5081 12741 8825 3916 31% 38 12610 131 1% 1 

5082 2872 855 2017 70% 47 1529 1343 47% 29 

5091 41912 35916 5996 14% 30 37659 4253 10% 21 

5092 30386 28012 2374 8% 14 31579 1193 4% 7 

5101 3463 1426 2037 59% 41 2321 1142 33% 21 

5102 3386 11166 7780 230% 91 11274 7888 233% 92 

5111 1320 594 726 55% 23 595 725 55% 23 

5112 3352 7312 3960 118% 54 7334 3982 119% 54 

5121 1504 322 1182 79% 39 630 874 58% 27 

5122 1231 819 412 33% 13 737 494 40% 16 

5141 5784 4911 873 15% 12 6568 784 14% 10 

5142 2236 1098 1138 51% 28 1653 583 26% 13 

5151 318 7089 6771 2129% 111 7148 6830 2148% 112 

5152 257 1137 880 342% 33 4596 4339 1688% 88 

5171 579 818 239 41% 9 683 104 18% 4 

5172 4859 8781 3922 81% 47 9425 4566 94% 54 

5181 732 453 279 38% 11 701 31 4% 1 

5182 1890 1405 485 26% 12 1731 159 8% 4 

5191 4602 7308 2706 59% 35 7814 3212 70% 41 

5192 5491 6868 1377 25% 18 10731 5240 95% 58 

5201 18415 12942 5473 30% 44 15184 3231 18% 25 



   

 

 

 

 91صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 قبل و بعد از تصحیح ماتریس -شمارش شده یهابرآورد روزانه همه کمان-حجم مشاهده-26-1 جدول

 کد

 ایستگاه
 مشاهده

 پس از تصحیح ماتریس قبل از تصحیح ماتریس

 GEH خطای مطلق درصد خطای مطلق برآورد GEH درصد خطای مطلق مطلق خطای برآورد

5202 19003 17995 1008 5% 7 20843 1840 10% 13 

5211 4667 1827 2840 61% 50 2613 2054 44% 34 

5212 1209 329 880 73% 32 329 880 73% 32 

5221 499 584 85 17% 4 678 179 36% 7 

5222 1943 3626 1683 87% 32 2588 645 33% 14 

5231 11146 8981 2165 19% 22 11025 121 1% 1 

5232 16597 11245 5352 32% 45 13012 3585 22% 29 

5241 2298 1588 710 31% 16 1847 451 20% 10 

5242 1134 1541 407 36% 11 1680 546 48% 15 

5251 1768 1892 124 7% 3 2087 319 18% 7 

5252 1894 2213 319 17% 7 3002 1108 59% 22 

5261 2311 2785 474 21% 9 3276 965 42% 18 

5262 2343 1939 404 17% 9 2824 481 21% 9 

5271 6503 3649 2854 44% 40 5012 1491 23% 20 

5272 6737 5582 1155 17% 15 6602 135 2% 2 

5282 38939 53507 14568 37% 68 51691 12752 33% 60 

5292 3769 1132 2637 70% 53 1488 2281 61% 44 

5312 429 34 395 92% 26 47 382 89% 25 

5321 10997 4098 6899 63% 79 6032 4965 45% 54 

5341 26969 22847 4122 15% 26 28334 1365 5% 8 

5342 27145 25933 1212 4% 7 28146 1001 4% 6 

5133 28695 10103 18592 65% 133 12735 15960 56% 111 

6011 12021 8126 3895 32% 39 11489 532 4% 5 

6012 5428 2607 2821 52% 45 5172 256 5% 4 

6021 39389 29757 9632 24% 52 36068 3321 8% 17 

6022 54851 41934 12917 24% 59 50241 4610 8% 20 

6031 2515 935 1580 63% 38 1635 880 35% 19 

6032 1423 507 916 64% 29 761 662 47% 20 

6041 7075 10200 3125 44% 34 8964 1889 27% 21 

6042 5873 4689 1184 20% 16 5576 297 5% 4 

6051 6923 8903 1980 29% 22 9155 2232 32% 25 

6052 10041 6974 3067 31% 33 9400 641 6% 7 

6061 14503 9295 5208 36% 48 12045 2458 17% 21 



   

 

 

 

 92صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 قبل و بعد از تصحیح ماتریس -شمارش شده یهابرآورد روزانه همه کمان-حجم مشاهده-26-1 جدول

 کد

 ایستگاه
 مشاهده

 پس از تصحیح ماتریس قبل از تصحیح ماتریس

 GEH خطای مطلق درصد خطای مطلق برآورد GEH درصد خطای مطلق مطلق خطای برآورد

6062 14211 8303 5908 42% 56 12435 1776 12% 15 

6071 7570 9509 1939 26% 21 10077 2507 33% 27 

6072 8349 9206 857 10% 9 10506 2157 26% 22 

6081 3631 6104 2473 68% 35 4729 1098 30% 17 

6082 3293 6220 2927 89% 42 4170 877 27% 14 

6091 3617 2447 1170 32% 21 3391 226 6% 4 

6092 3940 3863 77 2% 1 4473 533 14% 8 

6101 46456 37352 9104 20% 44 42897 3559 8% 17 

6102 43791 35141 8650 20% 44 40334 3457 8% 17 

6111 3591 7918 4327 120% 57 7091 3500 97% 48 

6112 2370 5926 3556 150% 55 4571 2201 93% 37 

6121 2497 894 1603 64% 39 1217 1280 51% 30 

6122 1165 1698 533 46% 14 1369 204 18% 6 

6131 8076 7583 493 6% 6 8802 726 9% 8 

6132 8764 6615 2149 25% 25 8499 265 3% 3 

6141 9824 6159 3665 37% 41 7902 1922 20% 20 

6142 6673 6246 427 6% 5 6150 523 8% 7 

6151 2477 2088 389 16% 8 2674 197 8% 4 

6152 2117 2146 29 1% 1 2113 4 0% 0 

6161 13107 9108 3999 31% 38 12172 935 7% 8 

6162 12733 9159 3574 28% 34 11764 969 8% 9 

6171 707 1000 293 41% 10 1293 586 83% 19 

6172 537 1019 482 90% 17 1002 465 87% 17 

3011 65098 60061 5037 8% 20 63867 1231 2% 5 

3012 59194 60940 1746 3% 7 64826 5632 10% 23 

7031 17360 20404 3044 18% 22 22763 5403 31% 38 

7032 7018 4155 2863 41% 38 4155 2863 41% 38 

7041 36452 25695 10757 30% 61 33373 3079 8% 16 

7042 40012 33009 7003 18% 37 42427 2415 6% 12 

7051 12510 16603 4093 33% 34 18549 6039 48% 48 

7052 8054 3846 4208 52% 55 6605 1449 18% 17 

7061 22125 15637 6488 29% 47 16824 5301 24% 38 

7062 28500 15296 13204 46% 89 20637 7863 28% 50 



   

 

 

 

 93صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 قبل و بعد از تصحیح ماتریس -شمارش شده یهابرآورد روزانه همه کمان-حجم مشاهده-26-1 جدول

 کد

 ایستگاه
 مشاهده

 پس از تصحیح ماتریس قبل از تصحیح ماتریس

 GEH خطای مطلق درصد خطای مطلق برآورد GEH درصد خطای مطلق مطلق خطای برآورد

7071 23084 8391 14693 64% 117 17636 5448 24% 38 

7072 9350 12555 3205 34% 31 16225 6875 74% 61 

7081 69824 64185 5639 8% 22 68786 1038 1% 4 

7082 70929 61603 9326 13% 36 65608 5321 8% 20 

7091 10666 3072 7594 71% 92 7675 2991 28% 31 

7092 2970 1362 1608 54% 35 2105 865 29% 17 

7101 40337 32344 7993 20% 42 36501 3836 10% 20 

7102 36330 34769 1561 4% 8 38840 2510 7% 13 

7111 32029 17165 14864 46% 95 25525 6504 20% 38 

7112 31163 18278 12885 41% 82 26028 5135 16% 30 

7121 48154 34014 14140 29% 70 36924 11230 23% 54 

7122 35721 29582 6139 17% 34 30831 4890 14% 27 

7131 10267 8607 1660 16% 17 9577 690 7% 7 

7132 12013 12907 894 7% 8 13186 1173 10% 10 

7141 30775 17560 13215 43% 85 25743 5032 16% 30 

7142 31946 28704 3242 10% 19 29587 2359 7% 13 

7151 19489 16152 3337 17% 25 19990 501 3% 4 

7152 14229 13884 345 2% 3 15655 1426 10% 12 

7162 11764 16586 4822 41% 41 17546 5782 49% 48 

7164 13424 21838 8414 63% 63 20213 6789 51% 52 

7165 24287 27313 3026 12% 19 28872 4585 19% 28 

P11 22201 22498 297 1% 2 23166 965 4% 6 

P12 20741 22361 1620 8% 11 22241 1500 7% 10 

P31 5322 4882 440 8% 6 5127 195 4% 3 

P32 5420 5489 69 1% 1 5731 311 6% 4 

P61 19170 20610 1440 8% 10 21663 2493 13% 17 

P62 18531 18025 506 3% 4 20528 1997 11% 14 

5281 42205 53283 11078 26% 51 52646 10441 25% 48 

5291 2710 1056 1654 61% 38 1435 1275 47% 28 

5131 38207 27265 10942 29% 60 30141 8066 21% 44 

5132 5777 4239 1538 27% 22 6912 1135 20% 14 

7163 26296 33482 7186 27% 42 33389 7093 27% 41 

5302 12725 12714 11 0% 0 13526 801 6% 7 



   

 

 

 

 94صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 قبل و بعد از تصحیح ماتریس -شمارش شده یهابرآورد روزانه همه کمان-حجم مشاهده-26-1 جدول

 کد

 ایستگاه
 مشاهده

 پس از تصحیح ماتریس قبل از تصحیح ماتریس

 GEH خطای مطلق درصد خطای مطلق برآورد GEH درصد خطای مطلق مطلق خطای برآورد

5322 7399 1536 5863 79% 88 3738 3661 49% 49 

5331 1950 1727 223 11% 5 3662 1712 88% 32 

5332 3065 1139 1926 63% 42 2667 398 13% 7 

5301 6129 8360 2231 36% 26 9423 3294 54% 37 

5311 616 765 149 24% 6 719 103 17% 4 

1341 36743 32056 4687 13% 25 37056 313 1% 2 

1342 34520 32690 1830 5% 10 36580 2060 6% 11 

P51 29070 27995 1075 4% 6 29602 532 2% 3 

P52 25713 22835 2878 11% 18 27118 1405 5% 9 

P21 34400 34691 291 1% 2 35947 1547 4% 8 

P22 33805 33774 31 0% 0 34686 881 3% 5 

3022 31569 34005 2436 8% 13 35750 4181 13% 23 

3021 32398 27954 4444 14% 26 31099 1299 4% 7 

 - %17 653954 3832152 - %25 942859 3378775 3801712 جمع

 0 %0 4 0 0 %0 11 0 257 کمینه

 112 %2148 17101 82072 154 %2129 19699 76858 77853 بیشنیه

 25 %49 2855 16734 36 %55 4117 14754 16601 متوسط

 22 %184 3199 16780 27 %157 4105 15677 16482 انحراف معیار

 

های میدانی انجام شده برای دو با شمارش مختلف برش وطمجموع حجم عبوری خط 27-1جدول  در

های عبوری از خط برش، مقدار و حجم 53-1شکل با استفاده از حالت قبل و بعد از تصحیح مقایسه شده است. 

درصد اختالف شمارش حجم و تخصیص در  درصد است. بر این مبنا 14مجاز خطا برای دوره روزانه حدود 

 .قبول استقابل Fبه غیر از یکی از جهات خط برش تمامی حاالت 

  



   

 

 

 

 95صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 1394دوره روزانه، های خط برش مقایسه مجموع حجم عبوری تخصیص و شمارش حجم از ایستگاه -27-1جدول 

 جهت نام خط برش

 TFFروزانه بعد از  روزانه

 حجم تخصیص حجم شمارش
درصد اختالف 

 هر جهت

حجم 

 شمارش

حجم 

 تخصیص

درصد اختالف 

 هر جهت

 Aخط برش 
 %1 480424 477673 %10- 428310 477673 شرق به غرب

 %2 459358 449746 %9- 408351 449746 غرب به شرق

 Bخط برش 
 %0 387050 388495 %12- 342071 388495 شمال به جنوب

 %2 383181 377432 %10- 340801 377432 جنوب به شمال

 Cخط برش 
 %4 95481 91592 %3- 88482 91592 شرق به غرب

 %1 97634 96666 %3- 93680 96666 غرب به شرق

 Eخط برش 
 %5 368323 349717 %8- 323006 349717 شرق به غرب

 %6 303588 285132 %2- 280262 285132 غرب به شرق

 Fخط برش 
 %1- 207694 209689 %14- 180209 209689 شمال به جنوب

 %4- 207040 214626 %16- 180244 214626 جنوب به شمال

 %0 3636027 3642068 %12- 3215890 3642068 های شمارشکلیه ایستگاه

 

ها قبل و بعد از تصحیح ایستگاه همهنمودار مشاهده برآورد حجم تردد  56-1شکل و  55-1شکل در 

شود قبل از انجام تصحیح ماتریس میزان طور که مشاهده میشده است. همان ارایه روزانهماتریس برای دوره 

است که دقت قابل قبولی  35.1( حدود RMSEمجذور مربعات خطا ) و درصد 0.89 تعیین همبستگیضریب 

 0.93به  Tflow-Fuzzy. این مقادیر بعد از انجام اصالح با استفاده از روش قرار دارد( 0.5تا  0.22)بین  دارد

 است. بهبود یافتهدرصد تغییر پیدا کرده و دقت نتایج  25.9و 

های خط نمودار مشاهده برآورد حجم تردد به تفکیک ایستگاه 60-1شکل تا  57-1شکل چنین در هم

ده است که تمام پارامترهای آن در محدوده ش ارایهبل و بعد از تصحیح ماتریس ای قبرش، کمان منفرد و دروازه

 مجاز قرار دارد.

 



   

 

 

 

 96صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 
 قبل از تصحیح-های شمارش حجمتمام ایستگاه -دوره روزانه نمودار مشاهده برآورد -55-1شکل 

 

 
 از تصحیح بعد-های شمارش حجمتمام ایستگاه -دوره روزانه نمودار مشاهده برآورد -56-1شکل 
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قبل از تصحیح

درجه45خط 

محدوده مجاز 

ینمودار همبستگ

NumObs: 229

AvgObs: 14754

Rsq: 0.89

Slope: 0.99

Yint: 1982.1

%RMSE: 35.1

AvgGEH: 36.4

%AvgRelEr: 27.9
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روزانه

بعد از تصحیح 

درجه45خط 

محدوده مجاز 

ینمودار همبستگ

NumObs: 229

AvgObs: 16734

Rsq: 0.93

Slope: 0.95

Yint: 707.7

%RMSE: 25.9

AvgGEH: 25

%AvgRelEr: 17.1



   

 

 

 

 97صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 
 از تصحیحقبل -های خط برشایستگاه -دوره روزانه نمودار مشاهده برآورد -57-1شکل 

 

 
 از تصحیحبعد -های خط برشایستگاه -دوره روزانه نمودار مشاهده برآورد -58-1شکل 
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روزانه

قبل از تصحیح

درجه45خط 

محدوده مجاز 

ینمودار همبستگ

NumObs: 195

AvgObs: 13675

Rsq: 0.89

Slope: 0.97

Yint: 1853.5

%RMSE: 36.9

AvgGEH: 36.4

%AvgRelEr: 28.7

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000

ده
 ش

ش
مار

 ش
ی
وار

 س
گ

سن
هم

همسنگ سواری تخصیص

روزانه

بعد از تصحیح 

درجه45خط 

محدوده مجاز 

ینمودار همبستگ

NumObs: 195

AvgObs: 15443

Rsq: 0.93

Slope: 0.93

Yint: 759.9

%RMSE: 28.7

AvgGEH: 25.5

%AvgRelEr: 18



   

 

 

 

 98صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 
 از تصحیح قبل-ایو دروازه های کمان منفردایستگاه -دوره روزانه نمودار مشاهده برآورد -59-1شکل 

 

 
 از تصحیح بعد-ایو دروازه های کمان منفردایستگاه -دوره روزانه نمودار مشاهده برآورد -60-1شکل 

 

 روزانهبرای دوره ( RMSE)بر اساس گروه حجم کمان، درصد مجذور متوسط مربعات خطا  28-1جدول  در

شود طور که مشاهده میاست. همان 23-1جدول بندی حجم تردد روزانه، برگرفته از گروهشده است.  ارایه

 های حجم در محدوده مجاز قرار دارد.برای تمام گروه RMSEمقدار 
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روزانه

قبل از تصحیح

درجه45خط 

محدوده مجاز 

ینمودار همبستگ

NumObs: 34

AvgObs: 20944

Rsq: 0.88

Slope: 1.06

Yint: 3136.3

%RMSE: 28.6

AvgGEH: 36.4

%AvgRelEr: 25.1
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بعد از تصحیح 

درجه45خط 

محدوده مجاز 

ینمودار همبستگ

NumObs: 34

AvgObs: 24142

Rsq: 0.94

Slope: 1.04

Yint: 160.7

%RMSE: 16.7

AvgGEH: 22.3

%AvgRelEr: 13.7



   

 

 

 

 99صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 تصحیح ماتریس بعد از -1394یک روز عادی  دوره روزانه RMSE% -28-1جدول 

 تعداد کمان مجاز RMSE %RMSE% حجم بازه ردیف

1 4999-0 93.06 116 75 

2 9999-5000 31.54 43 33 

3 19999-10000 25.59 30 42 

4 39999-20000 23.01 28 56 

5 59999-40000 13.94 25 17 

6 89999-60000 7.79 19 6 

 

شده است.  ارایه دوره روزانهدرصد خطای برآورد حجم تردد بر اساس گروه حجم کمان برای  29-1جدول 

 .ها از دقت مناسبی برخوردار استشود، برآورد حجم تردد کمانگونه که مشاهده میهمان

 

 ماتریس بعد از تصحیح -1394یک روز عادی  در دوره روزانهها خطای نسبی حجم تردد کمان -29-1جدول 
 تعداد کمان ها با خطای مجازکمان % خطای مجاز % بازه حجم ردیف
 18 27.8 60 1000 از کمتر 1
2 1000-2500 47 56.3 32 
3 2500-5000 36 52.0 25 
4 5000-10000 29 69.7 33 
5 10000-25000 25 69.5 59 
6 25000-50000 22 75.5 53 
 9 100.0 21 50000 از بیشتر 7

 

 اعتبارسنجی تخصیص اوج صبح -1-2-4-3

 حیمشاهده اوج صبح قبل و بعد از اعمال تصح یهاسیشده ماتر برهیمدل کال صیتخص جیبند نتا نیدر ا

تمام  اوج صبححجم تخصیص  ،30-1 جدولدر  شده است. ارایه Tflow-Fuzzyبا استفاده از  سیماتر

 و با مشاهدات انجام شده مقایسه شده است. ارایه، TFFبه روش قبل و بعد از تصحیح  ی شمارشهاایستگاه

  



   

 

 

 

 100صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 قبل و بعد از تصحیح ماتریس -شمارش شده یهاهمه کمان اوج صبحبرآورد -حجم مشاهده-30-1 جدول

 کد

 ایستگاه
 مشاهده

 پس از تصحیح ماتریس قبل از تصحیح ماتریس

 GEH درصد خطای مطلق خطای مطلق برآورد GEH درصد خطای مطلق خطای مطلق برآورد

1011 2838 3614 776 27% 14 2821 17 1% 0 
1012 2192 1631 561 26% 13 1990 202 9% 4 
1021 1985 2450 465 23% 10 2106 121 6% 3 
1022 1867 736 1131 61% 31 1135 732 39% 19 
1031 615 1583 968 157% 29 1030 415 67% 14 
1041 10 0 10 - 4 0 10 - 4 
1042 36 283 247 686% 20 102 66 183% 8 
1051 744 869 125 17% 4 617 127 17% 5 
1061 3714 5461 1747 47% 26 4538 824 22% 13 
1071 3886 4098 212 5% 3 3951 65 2% 1 
1081 1278 1376 98 8% 3 1225 53 4% 1 
1091 2844 3373 529 19% 9 3326 482 17% 9 
1092 1474 1635 161 11% 4 1742 268 18% 7 
1101 442 275 167 38% 9 335 107 24% 5 
1111 145 49 96 66% 10 93 52 36% 5 
1121 584 849 265 45% 10 846 262 45% 10 
1122 1263 1008 255 20% 8 1193 70 6% 2 
1131 171 449 278 163% 16 323 152 89% 10 
1141 442 621 179 40% 8 518 76 17% 3 
1142 156 352 196 126% 12 268 112 72% 8 
1151 1525 912 613 40% 18 915 610 40% 17 
1161 106 225 119 112% 9 98 8 8% 1 
1171 981 517 464 47% 17 707 274 28% 9 
1181 383 204 179 47% 10 355 28 7% 1 
1182 597 557 40 7% 2 616 19 3% 1 
1191 749 670 79 11% 3 665 84 11% 3 
1192 1199 829 370 31% 12 809 390 33% 12 
1201 1541 2003 462 30% 11 1625 84 5% 2 
1202 1337 1307 30 2% 1 1250 87 7% 2 
1211 469 18 451 96% 29 96 373 80% 22 
1212 475 347 128 27% 6 326 149 31% 7 
1221 471 159 312 66% 18 236 235 50% 12 
1222 644 127 517 80% 26 396 248 39% 11 
1231 6305 6617 312 5% 4 5964 341 5% 4 
1232 4807 6045 1238 26% 17 5400 593 12% 8 
1241 126 211 85 67% 7 129 3 2% 0 
1242 34 0 34 - 8 0 34 - 8 



   

 

 

 

 101صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 قبل و بعد از تصحیح ماتریس -شمارش شده یهاهمه کمان اوج صبحبرآورد -حجم مشاهده-30-1 جدول

 کد

 ایستگاه
 مشاهده

 پس از تصحیح ماتریس قبل از تصحیح ماتریس

 GEH درصد خطای مطلق خطای مطلق برآورد GEH درصد خطای مطلق خطای مطلق برآورد

1251 240 339 99 41% 6 316 76 32% 5 
1252 238 467 229 96% 12 141 97 41% 7 
1261 886 1093 207 23% 7 704 182 21% 6 
1262 619 268 351 57% 17 344 275 44% 13 
1271 240 215 25 10% 2 405 165 69% 9 
1272 94 74 20 21% 2 83 11 12% 1 
1281 109 776 667 612% 32 227 118 108% 9 
1282 26 134 108 415% 12 40 14 54% 2 
1291 53 0 53 100% 10 0 53 - 10 
1292 65 17 48 74% 7 71 6 9% 1 
1301 48 0 48 - 10 0 48 - 10 
1302 132 13 119 90% 14 0 132 100% 16 
1311 745 1172 427 57% 14 761 16 2% 1 
1322 3194 4019 825 26% 14 3543 349 11% 6 
1322 4504 4184 320 7% 5 4057 447 10% 7 
1331 482 376 106 22% 5 397 85 18% 4 
1332 270 36 234 87% 19 107 163 60% 12 
1341 100 255 155 155% 12 98 2 2% 0 
1342 1865 2171 306 16% 7 1897 32 2% 1 
1351 3015 3127 112 4% 2 2470 545 18% 10 
1361 2464 1151 1313 53% 31 1690 774 31% 17 
1362 1879 3424 1545 82% 30 2221 342 18% 8 
2011 1692 3310 1618 96% 32 2677 985 58% 21 
2012 1996 3280 1284 64% 25 2751 755 38% 15 
2021 3647 3307 340 9% 6 3062 585 16% 10 
2022 1328 519 809 61% 27 770 558 42% 17 
2031 3864 5099 1235 32% 18 4192 328 8% 5 
2032 2027 1289 738 36% 18 1736 291 14% 7 
2041 1972 3587 1615 82% 31 2867 895 45% 18 
2042 1125 193 932 83% 36 519 606 54% 21 
2051 1447 972 475 33% 14 1027 420 29% 12 
2052 1129 1257 128 11% 4 713 416 37% 14 
2061 893 1343 450 50% 13 911 18 2% 1 
2062 880 2263 1383 157% 35 1647 767 87% 22 
2071 2356 1328 1028 44% 24 1252 1104 47% 26 
2072 2500 2989 489 20% 9 3108 608 24% 11 
2081 1229 1443 214 17% 6 1456 227 18% 6 



   

 

 

 

 102صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 قبل و بعد از تصحیح ماتریس -شمارش شده یهاهمه کمان اوج صبحبرآورد -حجم مشاهده-30-1 جدول

 کد

 ایستگاه
 مشاهده

 پس از تصحیح ماتریس قبل از تصحیح ماتریس

 GEH درصد خطای مطلق خطای مطلق برآورد GEH درصد خطای مطلق خطای مطلق برآورد

2091 3305 2170 1135 34% 22 2254 1051 32% 20 
2092 3785 2683 1102 29% 19 2749 1036 27% 18 
4011 892 1022 130 15% 4 939 47 5% 2 
4012 1304 2040 736 56% 18 1924 620 48% 15 
4021 3612 2257 1355 38% 25 2848 764 21% 13 
4022 5370 5631 261 5% 4 5141 229 4% 3 
4031 1380 978 402 29% 12 947 433 31% 13 
4032 1105 2066 961 87% 24 1343 238 22% 7 
4041 747 1631 884 118% 26 939 192 26% 7 
4042 709 332 377 53% 17 418 291 41% 12 
5011 59 0 59 - 11 0 59 - 11 
5012 29 0 29 - 8 0 29 - 8 
5021 3381 5546 2165 64% 32 4591 1210 36% 19 
5022 1201 1148 53 4% 2 1200 1 0% 0 
5031 121 483 362 299% 21 29 92 76% 11 
5032 969 827 142 15% 5 822 147 15% 5 
5041 97 0 97 - 14 0 97 - 14 
5042 59 11 48 81% 8 22 37 63% 6 
5051 2161 2885 724 34% 14 2264 103 5% 2 
5052 1286 844 442 34% 14 996 290 23% 9 
5061 276 590 314 114% 15 360 84 30% 5 
5062 69 63 6 9% 1 98 29 42% 3 
5071 1420 1872 452 32% 11 1304 116 8% 3 
5072 154 67 87 56% 8 111 43 28% 4 
5081 2386 1129 1257 53% 30 1549 837 35% 19 
5082 3386 3843 457 13% 8 3319 67 2% 1 
5091 206 55 151 73% 13 79 127 62% 11 
5092 204 482 278 136% 15 360 156 76% 9 
5101 112 39 73 65% 8 76 36 32% 4 
5102 215 1011 796 370% 32 683 468 218% 22 
5111 75 43 32 43% 4 58 17 23% 2 
5112 100 138 38 38% 3 50 50 50% 6 
5121 458 573 115 25% 5 483 25 5% 1 
5122 98 1 97 99% 14 12 86 88% 12 
5141 20 654 634 3170% 35 692 672 3360% 36 
5142 9 150 141 1567% 16 13 4 44% 1 
5151 38 79 41 108% 5 38 0 0% 0 



   

 

 

 

 103صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 قبل و بعد از تصحیح ماتریس -شمارش شده یهاهمه کمان اوج صبحبرآورد -حجم مشاهده-30-1 جدول

 کد

 ایستگاه
 مشاهده

 پس از تصحیح ماتریس قبل از تصحیح ماتریس

 GEH درصد خطای مطلق خطای مطلق برآورد GEH درصد خطای مطلق خطای مطلق برآورد

5152 346 962 616 178% 24 780 434 125% 18 
5171 33 30 3 9% 1 23 10 30% 2 
5172 75 203 128 171% 11 83 8 11% 1 
5181 251 997 746 297% 30 611 360 143% 17 
5182 299 441 142 47% 7 333 34 11% 2 
5191 1472 1605 133 9% 3 1219 253 17% 7 
5192 1310 1197 113 9% 3 1264 46 4% 1 
5201 291 248 43 15% 3 163 128 44% 8 
5202 79 23 56 71% 8 23 56 71% 8 
5211 41 42 1 2% 0 71 30 73% 4 
5212 132 486 354 268% 20 278 146 111% 10 
5221 789 489 300 38% 12 603 186 24% 7 
5222 1311 1580 269 21% 7 1411 100 8% 3 
5231 226 251 25 11% 2 200 26 12% 2 
5232 101 58 43 43% 5 51 50 50% 6 
5241 145 308 163 112% 11 217 72 50% 5 
5242 113 231 118 104% 9 172 59 52% 5 
5251 202 215 13 6% 1 247 45 22% 3 
5252 126 252 126 100% 9 207 81 64% 6 
5261 500 262 238 48% 12 306 194 39% 10 
5262 580 799 219 38% 8 699 119 21% 5 
5271 2689 4118 1429 53% 24 3514 825 31% 15 
5272 252 117 135 54% 10 141 111 44% 8 
5282 33 5 28 85% 6 0 33 100% 8 
5292 1102 440 662 60% 24 576 526 48% 18 
5312 1904 3695 1791 94% 34 2933 1029 54% 21 
5321 2141 1080 1061 50% 26 1274 867 40% 21 
5341 1476 545 931 63% 29 800 676 46% 20 
5342 1039 479 560 54% 20 624 415 40% 14 
5133 355 469 114 32% 6 369 14 4% 1 
6011 2775 2121 654 24% 13 2631 144 5% 3 
6012 3658 4280 622 17% 10 3865 207 6% 3 
6021 107 60 47 44% 5 76 31 29% 3 
6022 132 16 116 88% 13 26 106 80% 12 
6031 358 477 119 33% 6 462 104 29% 5 
6032 498 623 125 25% 5 440 58 12% 3 
6041 386 416 30 8% 1 388 2 1% 0 



   

 

 

 

 104صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 قبل و بعد از تصحیح ماتریس -شمارش شده یهاهمه کمان اوج صبحبرآورد -حجم مشاهده-30-1 جدول

 کد

 ایستگاه
 مشاهده

 پس از تصحیح ماتریس قبل از تصحیح ماتریس

 GEH درصد خطای مطلق خطای مطلق برآورد GEH درصد خطای مطلق خطای مطلق برآورد

6042 820 1055 235 29% 8 934 114 14% 4 
6051 732 404 328 45% 14 536 196 27% 8 
6052 1244 1341 97 8% 3 1193 51 4% 1 
6061 470 273 197 42% 10 340 130 28% 6 
6062 832 1109 277 33% 9 1017 185 22% 6 
6071 201 152 49 24% 4 177 24 12% 2 
6072 348 946 598 172% 24 465 117 34% 6 
6081 186 41 145 78% 14 98 88 47% 7 
6082 344 651 307 89% 14 447 103 30% 5 
6091 2422 1563 859 35% 19 1747 675 28% 15 
6092 3942 4113 171 4% 3 3628 314 8% 5 
6101 198 203 5 3% 0 236 38 19% 3 
6102 132 1094 962 729% 39 431 299 227% 18 
6111 95 50 45 47% 5 65 30 32% 3 
6112 42 199 157 374% 14 76 34 81% 4 
6121 372 107 265 71% 17 173 199 53% 12 
6122 690 908 218 32% 8 715 25 4% 1 
6131 560 394 166 30% 8 426 134 24% 6 
6132 531 808 277 52% 11 431 100 19% 5 
6141 196 134 62 32% 5 144 52 27% 4 
6142 131 273 142 108% 10 148 17 13% 1 
6151 1889 3041 1152 61% 23 2419 530 28% 11 
6152 708 69 639 90% 32 252 456 64% 21 
6161 35 64 29 83% 4 69 34 97% 5 
6162 35 133 98 280% 11 70 35 100% 5 
6171 5619 6715 1096 20% 14 5796 177 3% 2 
6172 3704 4868 1164 31% 18 4675 971 26% 15 
3011 874 939 65 7% 2 1119 245 28% 8 
3012 2646 3019 373 14% 7 2987 341 13% 6 
7031 2669 1691 978 37% 21 2308 361 14% 7 
7041 593 805 212 36% 8 675 82 14% 3 
7042 481 663 182 38% 8 549 68 14% 3 
7051 1253 813 440 35% 14 1054 199 16% 6 
7052 2473 2252 221 9% 5 2128 345 14% 7 
7061 1274 645 629 49% 20 807 467 37% 14 
7062 395 1584 1189 301% 38 1263 868 220% 30 
7071 5126 5376 250 5% 3 4925 201 4% 3 



   

 

 

 

 105صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 قبل و بعد از تصحیح ماتریس -شمارش شده یهاهمه کمان اوج صبحبرآورد -حجم مشاهده-30-1 جدول

 کد

 ایستگاه
 مشاهده

 پس از تصحیح ماتریس قبل از تصحیح ماتریس

 GEH درصد خطای مطلق خطای مطلق برآورد GEH درصد خطای مطلق خطای مطلق برآورد

7072 4835 5273 438 9% 6 4877 42 1% 1 
7081 751 269 482 64% 21 332 419 56% 18 
7082 181 97 84 46% 7 97 84 46% 7 
7091 2535 2308 227 9% 5 2498 37 1% 1 
7092 2427 3647 1220 50% 22 3186 759 31% 14 
7101 2168 1633 535 25% 12 1744 424 20% 10 
7102 2576 2697 121 5% 2 2529 47 2% 1 
7111 2584 1505 1079 42% 24 2033 551 21% 11 
7112 2798 3317 519 19% 9 2829 31 1% 1 
7121 508 580 72 14% 3 587 79 16% 3 
7122 914 1390 476 52% 14 1167 253 28% 8 
7131 1996 1002 994 50% 26 1488 508 25% 12 
7132 2730 2445 285 10% 6 2537 193 7% 4 
7141 664 1493 829 125% 25 985 321 48% 11 
7142 448 1298 850 190% 29 976 528 118% 20 
7151 1477 2866 1389 94% 30 1920 443 30% 11 
7152 1005 982 23 2% 1 1009 4 0% 0 
7162 2328 1830 498 21% 11 1851 477 20% 10 
7164 1101 2077 976 89% 24 1354 253 23% 7 
7165 1682 1525 157 9% 4 1589 93 6% 2 
P11 377 330 47 12% 2 319 58 15% 3 
P12 332 313 19 6% 1 366 34 10% 2 
P21 1317 1068 249 19% 7 1152 165 13% 5 
P22 1248 1349 101 8% 3 1400 152 12% 4 
P31 2995 5412 2417 81% 37 3938 943 31% 16 
P32 87 138 51 59% 5 124 37 43% 4 
P61 3215 3785 570 18% 10 2934 281 9% 5 
P62 497 878 381 77% 15 711 214 43% 9 
P51 1588 3090 1502 95% 31 3038 1450 91% 30 
P52 869 1515 646 74% 19 1012 143 16% 5 
5281 439 121 318 72% 19 143 296 67% 17 
5291 182 182 0 0% 0 241 59 32% 4 
5131 147 130 17 12% 1 114 33 22% 3 
5132 512 426 86 17% 4 411 101 20% 5 
7163 65 80 15 23% 2 66 1 2% 0 
3022 1966 1702 264 13% 6 1861 105 5% 2 
3021 2949 3862 913 31% 16 3393 444 15% 8 



   

 

 

 

 106صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 قبل و بعد از تصحیح ماتریس -شمارش شده یهاهمه کمان اوج صبحبرآورد -حجم مشاهده-30-1 جدول

 کد

 ایستگاه
 مشاهده

 پس از تصحیح ماتریس قبل از تصحیح ماتریس

 GEH درصد خطای مطلق خطای مطلق برآورد GEH درصد خطای مطلق خطای مطلق برآورد

5302 2348 2379 31 1% 1 2397 49 2% 1 
5322 1480 1353 127 9% 3 1415 65 4% 2 
5331 2417 2645 228 9% 5 2457 40 2% 1 
5332 3238 3152 86 3% 2 3226 12 0% 0 
5301 3549 4995 1446 41% 22 3758 209 6% 3 
5311 2546 1294 1252 49% 29 1663 883 35% 19 
 - %20 57261 278047 - %35 98959 306841 280246 جمع
 0 %0 0 0 0 %0 0 0 9 کمینه
 36 %3360 1450 5964 39 %3170 2417 6715 6305 بیشنیه
 7.92 %50 251.14 1219.50 12.9 %87 434.03 1345.79 1229.15 متوسط

 7 %223 280.09 1316.80 10 %247 456.80 1492.86 1280.24 انحراف معیار
1011 2838 3614 776 27% 14 2821 17 1% 0 

 

ها قبل و بعد از تصحیح ایستگاه همهنمودار مشاهده برآورد حجم تردد  62-1شکل  و 61-1شکل در 

شود قبل از انجام تصحیح ماتریس طور که مشاهده میشده است. همان ارایه اوج صبحماتریس برای دوره 

است که دقت قابل  51.4( حدود RMSEو درصد مجذور مربعات خطا ) 0.83 تعیین همبستگیمیزان ضریب 

به  Tflow-Fuzzy. این مقادیر بعد از انجام اصالح با استفاده از روش قرار دارد( 0.5تا  0.22)بین  قبولی دارد

 است. بهبود یافتهدرصد تغییر پیدا کرده و دقت نتایج  30.7و  0.92

های خط نمودار مشاهده برآورد حجم تردد به تفکیک ایستگاه 66-1شکل تا  63-1شکل چنین در هم

پارامترهای آن در محدوده  اکثرده است که ش ارایهای قبل و بعد از تصحیح ماتریس برش، کمان منفرد و دروازه

 مجاز قرار دارد.

 



   

 

 

 

 107صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 
 قبل از تصحیح-های شمارش حجمتمام ایستگاه -اوج صبحدوره  نمودار مشاهده برآورد -61-1شکل 

 

 
 از تصحیح بعد-های شمارش حجمتمام ایستگاه -اوج صبحدوره  نمودار مشاهده برآورد -62-1شکل 
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 108صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 
 از تصحیحقبل -های خط برشایستگاه -اوج صبحدوره  نمودار مشاهده برآورد -63-1شکل 

 

 
 از تصحیحبعد -های خط برشایستگاه -اوج صبحدوره  نمودار مشاهده برآورد -64-1شکل 
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 109صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 
 از تصحیح قبل-ایو دروازه های کمان منفردایستگاه -اوج صبحدوره  نمودار مشاهده برآورد -65-1شکل 

 

 
 از تصحیح بعد -ایو دروازه های کمان منفردایستگاه -اوج صبحدوره  نمودار مشاهده برآورد -66-1شکل 
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 110صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 عصر اعتبارسنجی تخصیص اوج -1-2-4-4

 حیقبل و بعد از اعمال تصح عصرمشاهده اوج  یهاسیشده ماتر برهیمدل کال صیتخص جیبند نتا نیدر ا

ی هاتمام ایستگاه عصرحجم تخصیص  ،30-1 جدولدر  شده است. ارایه Tflow-Fuzzyبا استفاده از  سیماتر

 ارایه و با مشاهدات انجام شده مقایسه شده است.، TFFبه روش قبل و بعد از تصحیح  شمارش

 

 قبل و بعد از تصحیح ماتریس -شمارش شده یهاهمه کمان عصراوج برآورد -حجم مشاهده-31-1 جدول

 کد

 ایستگاه
 مشاهده

 پس از تصحیح ماتریس قبل از تصحیح ماتریس

 GEH درصد خطای مطلق خطای مطلق برآورد GEH درصد خطای مطلق خطای مطلق برآورد

1011 885 946 61 7% 2 1124 239 27% 8 

1012 956 1317 361 38% 11 1249 293 31% 9 

1021 1644 1280 364 22% 10 1494 150 9% 4 

1022 1842 838 1004 55% 27 1006 836 45% 22 

1031 755 228 527 70% 24 377 378 50% 16 

1041 13 0 13 100% 5 0 13 100% 5 

1042 31 286 255 823% 20 300 269 868% 21 

1051 681 454 227 33% 10 590 91 13% 4 

1061 1628 3371 1743 107% 35 2692 1064 65% 23 

1071 3383 4300 917 27% 15 4130 747 22% 12 

1081 905 1232 327 36% 10 1249 344 38% 10 

1091 2312 2880 568 25% 11 2801 489 21% 10 

1092 1347 1781 434 32% 11 1818 471 35% 12 

1101 260 127 133 51% 10 215 45 17% 3 

1111 185 317 132 71% 8 199 14 8% 1 

1121 758 498 260 34% 10 791 33 4% 1 

1122 1687 730 957 57% 28 1267 420 25% 11 

1131 274 214 60 22% 4 377 103 38% 6 

1141 483 746 263 54% 11 757 274 57% 11 

1142 145 391 246 170% 15 360 215 148% 14 

1151 1278 615 663 52% 22 796 482 38% 15 

1161 115 80 35 30% 4 123 8 7% 1 

1171 1223 436 787 64% 27 820 403 33% 13 

1181 501 232 269 54% 14 473 28 6% 1 

1182 674 427 247 37% 11 484 190 28% 8 

1191 906 495 411 45% 16 651 255 28% 9 

1192 972 716 256 26% 9 751 221 23% 8 



   

 

 

 

 111صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 قبل و بعد از تصحیح ماتریس -شمارش شده یهاهمه کمان عصراوج برآورد -حجم مشاهده-31-1 جدول

 کد

 ایستگاه
 مشاهده

 پس از تصحیح ماتریس قبل از تصحیح ماتریس

 GEH درصد خطای مطلق خطای مطلق برآورد GEH درصد خطای مطلق خطای مطلق برآورد

1201 1499 896 603 40% 17 1410 89 6% 2 

1202 1620 1082 538 33% 15 1516 104 6% 3 

1211 373 0 373 100% 27 0 373 100% 27 

1212 565 192 373 66% 19 380 185 33% 9 

1221 530 500 30 6% 1 542 12 2% 1 

1222 777 622 155 20% 6 635 142 18% 5 

1231 5890 4256 1634 28% 23 5018 872 15% 12 

1232 5602 4568 1034 18% 15 5283 319 6% 4 

1241 127 0 127 100% 16 0 127 100% 16 

1242 70 0 70 100% 12 0 70 100% 12 

1251 211 303 92 44% 6 325 114 54% 7 

1252 365 327 38 10% 2 385 20 5% 1 

1261 817 742 75 9% 3 791 26 3% 1 

1262 650 421 229 35% 10 554 96 15% 4 

1271 232 398 166 72% 9 332 100 43% 6 

1272 120 119 1 1% 0 142 22 18% 2 

1281 146 246 100 68% 7 247 101 69% 7 

1282 33 315 282 855% 21 150 117 355% 12 

1291 83 0 83 100% 13 0 83 100% 13 

1292 98 81 17 17% 2 85 13 13% 1 

1301 73 0 73 100% 12 0 73 100% 12 

1302 151 0 151 100% 17 0 151 100% 17 

1311 841 883 42 5% 1 1012 171 20% 6 

1322 4381 3248 1133 26% 18 4182 199 5% 3 

1322 4387 2695 1692 39% 28 4054 333 8% 5 

1331 594 183 411 69% 21 393 201 34% 9 

1332 380 171 209 55% 13 292 88 23% 5 

1351 160 39 121 76% 12 94 66 41% 6 

1361 1838 1152 686 37% 18 1720 118 6% 3 

1362 1853 1942 89 5% 2 1979 126 7% 3 

2011 2403 1452 951 40% 22 1974 429 18% 9 

2012 1963 1856 107 5% 2 2054 91 5% 2 

2021 1968 2930 962 49% 19 2691 723 37% 15 



   

 

 

 

 112صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 قبل و بعد از تصحیح ماتریس -شمارش شده یهاهمه کمان عصراوج برآورد -حجم مشاهده-31-1 جدول

 کد

 ایستگاه
 مشاهده

 پس از تصحیح ماتریس قبل از تصحیح ماتریس

 GEH درصد خطای مطلق خطای مطلق برآورد GEH درصد خطای مطلق خطای مطلق برآورد

2022 1423 2694 1271 89% 28 2308 885 62% 20 

2031 3417 2067 1350 40% 26 2394 1023 30% 19 

2032 1438 970 468 33% 13 985 453 32% 13 

2041 3297 3002 295 9% 5 3212 85 3% 1 

2042 2097 1782 315 15% 7 1917 180 9% 4 

2051 1987 1999 12 1% 0 2014 27 1% 1 

2052 1548 413 1135 73% 36 876 672 43% 19 

2061 1807 561 1246 69% 36 984 823 46% 22 

2062 861 74 787 91% 36 253 608 71% 26 

2071 1126 1131 5 0% 0 1118 8 1% 0 

2072 781 815 34 4% 1 880 99 13% 3 

2081 1994 1335 659 33% 16 1522 472 24% 11 

2091 2059 2335 276 13% 6 2643 584 28% 12 

2092 1238 1329 91 7% 3 1684 446 36% 12 

4011 2820 1231 1589 56% 35 1967 853 30% 17 

4012 2605 1988 617 24% 13 2534 71 3% 1 

4021 774 89 685 89% 33 279 495 64% 22 

4022 1398 1302 96 7% 3 1310 88 6% 2 

4031 3278 2239 1039 32% 20 2563 715 22% 13 

4032 4436 4246 190 4% 3 4375 61 1% 1 

4041 737 439 298 40% 12 557 180 24% 7 

4042 654 502 152 23% 6 616 38 6% 2 

5011 660 822 162 25% 6 737 77 12% 3 

5012 969 731 238 25% 8 822 147 15% 5 

5021 68 0 68 100% 12 0 68 100% 12 

5022 48 0 48 100% 10 0 48 100% 10 

5031 2675 4193 1518 57% 26 4023 1348 50% 23 

5032 1716 2646 930 54% 20 2516 800 47% 17 

5041 92 29 63 68% 8 29 63 68% 8 

5042 1127 761 366 32% 12 1029 98 9% 3 

5051 85 0 85 100% 13 0 85 100% 13 

5052 76 8 68 89% 10 12 64 84% 10 

5061 1776 1236 540 30% 14 1316 460 26% 12 



   

 

 

 

 113صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 قبل و بعد از تصحیح ماتریس -شمارش شده یهاهمه کمان عصراوج برآورد -حجم مشاهده-31-1 جدول

 کد

 ایستگاه
 مشاهده

 پس از تصحیح ماتریس قبل از تصحیح ماتریس

 GEH درصد خطای مطلق خطای مطلق برآورد GEH درصد خطای مطلق خطای مطلق برآورد

5062 1690 514 1176 70% 35 1037 653 39% 18 

5071 298 293 5 2% 0 323 25 8% 1 

5072 130 48 82 63% 9 104 26 20% 2 

5081 967 861 106 11% 4 980 13 1% 0 

5082 209 141 68 33% 5 153 56 27% 4 

5091 3251 2338 913 28% 17 2651 600 18% 11 

5092 2429 2063 366 15% 8 2191 238 10% 5 

5101 230 144 86 37% 6 146 84 37% 6 

5102 141 603 462 328% 24 527 386 274% 21 

5111 84 82 2 2% 0 77 7 8% 1 

5112 230 179 51 22% 4 258 28 12% 2 

5121 79 54 25 32% 3 87 8 10% 1 

5122 51 83 32 63% 4 59 8 16% 1 

5141 432 178 254 59% 15 218 214 50% 12 

5142 195 22 173 89% 17 84 111 57% 9 

5151 20 623 603 3015% 34 607 587 2935% 33 

5152 24 95 71 296% 9 86 62 258% 8 

5171 37 67 30 81% 4 48 11 30% 2 

5172 341 766 425 125% 18 756 415 122% 18 

5181 53 44 9 17% 1 57 4 8% 1 

5182 183 0 183 100% 19 0 183 100% 19 

5191 381 584 203 53% 9 525 144 38% 7 

5192 472 271 201 43% 10 584 112 24% 5 

5201 1499 865 634 42% 18 1153 346 23% 10 

5202 1370 980 390 28% 11 1404 34 2% 1 

5211 324 113 211 65% 14 203 121 37% 7 

5212 121 23 98 81% 12 23 98 81% 12 

5221 50 55 5 10% 1 40 10 20% 1 

5222 149 233 84 56% 6 218 69 46% 5 

5231 926 563 363 39% 13 733 193 21% 7 

5232 1319 540 779 59% 26 974 345 26% 10 

5241 231 160 71 31% 5 182 49 21% 3 

5242 89 119 30 34% 3 137 48 54% 5 



   

 

 

 

 114صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 قبل و بعد از تصحیح ماتریس -شمارش شده یهاهمه کمان عصراوج برآورد -حجم مشاهده-31-1 جدول

 کد

 ایستگاه
 مشاهده

 پس از تصحیح ماتریس قبل از تصحیح ماتریس

 GEH درصد خطای مطلق خطای مطلق برآورد GEH درصد خطای مطلق خطای مطلق برآورد

5251 159 145 14 9% 1 169 10 6% 1 

5252 158 112 46 29% 4 127 31 20% 3 

5261 168 241 73 43% 5 280 112 67% 7 

5262 254 168 86 34% 6 191 63 25% 4 

5271 651 197 454 70% 22 313 338 52% 15 

5272 524 421 103 20% 5 548 24 5% 1 

5282 2732 3470 738 27% 13 3242 510 19% 9 

5292 265 65 200 75% 16 65 200 75% 16 

5312 58 0 58 100% 11 0 58 100% 11 

5321 804 121 683 85% 32 288 516 64% 22 

5341 1413 958 455 32% 13 1509 96 7% 3 

5342 2386 2278 108 5% 2 2470 84 4% 2 

5133 2093 662 1431 68% 39 854 1239 59% 32 

6011 818 211 607 74% 27 870 52 6% 2 

6012 338 150 188 56% 12 262 76 22% 4 

6021 2497 2215 282 11% 6 2105 392 16% 8 

6022 4453 2898 1555 35% 26 4013 440 10% 7 

6031 258 9 249 97% 22 24 234 91% 20 

6032 110 46 64 58% 7 72 38 35% 4 

6041 582 556 26 4% 1 680 98 17% 4 

6042 461 501 40 9% 2 549 88 19% 4 

6051 608 506 102 17% 4 651 43 7% 2 

6052 870 606 264 30% 10 762 108 12% 4 

6061 1271 479 792 62% 27 807 464 37% 14 

6062 1317 519 798 61% 26 1055 262 20% 8 

6071 621 535 86 14% 4 826 205 33% 8 

6072 780 823 43 6% 2 884 104 13% 4 

6081 361 387 26 7% 1 409 48 13% 2 

6082 200 404 204 102% 12 267 67 34% 4 

6091 327 188 139 43% 9 293 34 10% 2 

6092 364 162 202 55% 12 303 61 17% 3 

6101 3803 2423 1380 36% 25 3039 764 20% 13 

6102 3598 3073 525 15% 9 3405 193 5% 3 



   

 

 

 

 115صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 قبل و بعد از تصحیح ماتریس -شمارش شده یهاهمه کمان عصراوج برآورد -حجم مشاهده-31-1 جدول

 کد

 ایستگاه
 مشاهده

 پس از تصحیح ماتریس قبل از تصحیح ماتریس

 GEH درصد خطای مطلق خطای مطلق برآورد GEH درصد خطای مطلق خطای مطلق برآورد

6111 351 455 104 30% 5 467 116 33% 6 

6112 301 721 420 140% 19 481 180 60% 9 

6121 282 41 241 85% 19 72 210 74% 16 

6122 127 221 94 74% 7 160 33 26% 3 

6131 777 456 321 41% 13 742 35 5% 1 

6132 730 514 216 30% 9 720 10 1% 0 

6141 690 223 467 68% 22 424 266 39% 11 

6142 529 688 159 30% 6 370 159 30% 7 

6151 153 76 77 50% 7 144 9 6% 1 

6152 202 233 31 15% 2 127 75 37% 6 

6161 398 196 202 51% 12 345 53 13% 3 

6162 1701 1336 365 21% 9 1682 19 1% 0 

6171 43 35 8 19% 1 69 26 60% 3 

6172 29 113 84 290% 10 60 31 107% 5 

3011 5222 4631 591 11% 8 5057 165 3% 2 

3012 3865 3118 747 19% 13 3827 38 1% 1 

P11 2059 1623 436 21% 10 1992 67 3% 1 

P12 1611 1600 11 1% 0 1706 95 6% 2 

P31 540 330 210 39% 10 453 87 16% 4 

P32 416 313 103 25% 5 392 24 6% 1 

P61 1615 1068 547 34% 15 1581 34 2% 1 

P62 1234 1349 115 9% 3 1425 191 15% 5 

5281 3344 3753 409 12% 7 3895 551 16% 9 

5291 321 52 269 84% 20 79 242 75% 17 

5131 2453 2352 101 4% 2 2363 90 4% 2 

5132 393 316 77 20% 4 334 59 15% 3 

5302 1169 959 210 18% 6 989 180 15% 5 

5322 756 41 715 95% 36 41 715 95% 36 

5331 153 93 60 39% 5 155 2 1% 0 

5332 330 42 288 87% 21 39 291 88% 21 

5301 487 160 327 67% 18 351 136 28% 7 

5311 50 58 8 16% 1 71 21 42% 3 

1341 2286 2260 26 1% 1 2598 312 14% 6 



   

 

 

 

 116صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 قبل و بعد از تصحیح ماتریس -شمارش شده یهاهمه کمان عصراوج برآورد -حجم مشاهده-31-1 جدول

 کد

 ایستگاه
 مشاهده

 پس از تصحیح ماتریس قبل از تصحیح ماتریس

 GEH درصد خطای مطلق خطای مطلق برآورد GEH درصد خطای مطلق خطای مطلق برآورد

1342 2249 2898 649 29% 13 2949 700 31% 14 

P51 2247 2396 149 7% 3 2389 142 6% 3 

P52 1438 1287 151 11% 4 1593 155 11% 4 

P21 2538 2608 70 3% 1 2687 149 6% 3 

P22 2057 3176 1119 54% 22 2541 484 24% 10 

3022 1410 2548 1138 81% 26 2560 1150 82% 26 

3021 1216 784 432 36% 14 1113 103 8% 3 

 - %21 45698 209609 - %33 72822 183881 218789 جمع

 0 %1 2 0 0 %0 1 0 13 کمینه

 36 %2935 1348 5283 39 %3015 1743 4631 5890 بیشنیه

 8.02 %55 229.64 1053.31 12.3 %71 365.94 924.03 1099.44 متوسط

 7 %217 261.91 1164.23 9 %228 396.28 1087.74 1168.03 انحراف معیار
 

ها قبل و بعد از تصحیح ایستگاه همهنمودار مشاهده برآورد حجم تردد  68-1شکل و  67-1شکل  در

شود قبل از انجام تصحیح ماتریس میزان طور که مشاهده میارایه شده است. همان اوج عصرماتریس برای دوره 

است که دقت قابل قبولی  49.2( حدود RMSEو درصد مجذور مربعات خطا ) 0.81 تعیین همبستگیضریب 

 0.91 به Tflow-Fuzzy. این مقادیر بعد از انجام اصالح با استفاده از روش قرار دارد( 0.5تا  0.22)بین  دارد

 است. بهبود یافتهدرصد تغییر پیدا کرده و دقت نتایج  31.8و 

 

 



   

 

 

 

 117صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 
 قبل از تصحیح-های شمارش حجمتمام ایستگاه -اوج عصردوره  نمودار مشاهده برآورد -67-1شکل 

 

 
 از تصحیح بعد-های شمارش حجمتمام ایستگاه -عصردوره اوج  نمودار مشاهده برآورد -68-1شکل 
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 118صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 TFFانجام شده در ماتریس تقاضا به روش اعتبارسنجی تصحیح  -1-2-4-5

منظور تصحیح ماتریس تقاضای حاصل از طور که در بندهای قبل عنوان شد در این مطالعات بههمان

روش  است، استفاده شده است. VISUMافزار که از ابزارهای نرم TFlowFuzzyای، از روش مدل چهار مرحله

رود تا حجم تردد برآوردی تخصیص با مقادیر می به کارمنظور تصحیح ماتریس تقاضای سفر موجود فازی به

 مشاهده برابر شود.

فاده شود که استپس از انجام فرآیند تصحیح ماتریس چند مورد باید کنترل شود تا این اطمینان حاصل 

 از: اندعبارتتغییر محسوسی در ماتریس نداشته است. این موارد  TFFاز روش 

 [.6] درصد تجاوز نماید 10کنترل میزان تغییر کل حجم ماتریس است که نباید از  -1

 مقایسه تولید و جذب سفرها در نواحی ترافیکی قبل و بعد از تصحیح ماتریس -2

 )در سطح بزرگ ناحیه( قبل و بعد از تصحیح ماتریس ارزیابی تغییرات در توزیع سفرها -3

 اعتبار سنجی توزیع بسامد طول سفرها قبل و بعد از تصحیح ماتریس -4

در صورت معتبر بودن فرآیند تصحیح ماتریس، با تقسیم ماتریس بعد از تصحیح به ماتریس قبل از 

 .شودتصحیح، برای هر دوره زمانی یک ماتریس ضرایب اصالحی استخراج می

 سیحجم کل ماتر رییتغ زانیکنترل م -1-2-4-6

های همسنگ سواری، در طی فرآیند تصحیح ماتریس میزان و درصد تغییر حجم ماتریس 32-1جدول در 

های زمانی در محدوده شود میزان درصد تغییر ماتریس تمامی بازههده میطور که مشاشده است. همان ارایه

 درصد قرار دارد و از این منظر معتبر است. 10مجاز حدود 

 

 درصد تغییر حجم ماتریس بعد از تصحیح -32-1جدول 

 درصد تغییر تصحیححجم بعد از  حجم قبل از تصحیح دوره زمانی

 10.22 2841019 2577681 روزانه

 6.23- 240077 256020 اوج صبح

 

 / جذب سفر قبل و بعد از اصالحدیتول یهمبستگ بیکنترل ضر -1-2-4-7

یکی دیگر از مواردی که باید برای هر دوره زمانی کنترل شود ضریب همبستگی تولید و جذب سفر قبل 

تغییر زیادی  TFFشود که فرآیند و بعد از اصالح ماتریس است. با استفاده از این کنترل اطمینان حاصل می

تولید و جذب سفر هر  72-1شکل تا  69-1شکل در تولید یا جذب یک ناحیه خاص ایجاد نکرده باشد. در 



   

 

 

 

 119صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

طور که در این وزانه کنترل شده است. همانهای زمانی اوج صبح و رناحیه قبل و بعد از تصحیح برای دوره

 نمودارها مشخص است، تصحیح انجام گرفته از این نظر نیز معتبر است.

 
 

 
 مقایسه تولید سفر قبل و بعد از تصحیح ماتریس اوج صبح -69-1شکل 

 

 
 مقایسه جذب سفر قبل و بعد از تصحیح ماتریس اوج صبح -70-1شکل 

 

y = 0.9295x
R² = 0.9607
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y = 0.9258x
R² = 0.9639
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 120صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 
 مقایسه تولید سفر قبل و بعد از تصحیح ماتریس روزانه -71-1شکل 

 

 
 بعد از تصحیح ماتریس روزانه مقایسه جذب سفر قبل و -72-1شکل 

 سیماتر حیقبل و بعد از تصح یبزرگ نواح نیسفر ب عیتوز یهمبستگ بیکنترل ضر -1-2-4-8

مقصد -شود که در طی فرآیند تصحیح ماتریس یک زوج مبدابا کنترل این معیار این اطمینان حاصل می

نکرده است. این کنترل بین بزرگ نواحی تعریف شده در شهر شیراز انجام گرفته است که نتایج  یرعادیغتغییر 

طور که در این نمودارها شده است. همان ارایه 74-1شکل تا  73-1شکل های زمانی مختلف در آن برای دوره

ده بودن تصحیح انجام ش قبولقابلدهنده مشخص است، مقدار ضرایب همبستگی نزدیک به یک است که نشان

 است.
 

y = 1.0834x
R² = 0.9745
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 121صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
 

 
 روزانهمقایسه توزیع سفرها بین بزرگ نواحی قبل و بعد از تصحیح ماتریس،  -73-1شکل 

 

 
 مقایسه توزیع سفرها بین بزرگ نواحی قبل و بعد از تصحیح ماتریس، اوج صبح -74-1شکل 

 

 بندیجمع

ترین بیان شد. یکی از مهم هاآندر این گزارش، مقدمات انجام مطالعه شامل گردآوری اطالعات و بررسی 

اصالحات الزم انجام و سپس فرآیند تعمیم نمونه به مقصد دریافت و -های داده یعنی پایگاه داده مبدأپایگاه

 حی برای تصحیح نرخ سفر کل انجام شد.جامعه انجام شد. درنهایت با توجه به نرخ سفر کل شهر، اقدامات اصال

و اصالح شبکه شهر شیراز در آن  PTV-VISUMافزار سازی نرمدر بند دوم این گزارش، فرآیند آماده

، PTV-VISUMافزار مقصد اصالح شده و نرم-کامل بیان شد. سپس با استفاده از پایگاه داده مبدأ صورتبه

آمد و با اطالعات خط برش مقایسه شد که تا این مرحله از کار،  به دستتخصیص روزانه و ساعتی ماتریس 

 های مطالعه ورود کرد.توان به سایر بخشدقت قابل قبولی داشته است و می

y = 1.0879x
R² = 0.9953
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y = 0.9665x
R² = 0.9928
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 2-1و  1-1سازی شامل بند مدل

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  01 3
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