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  دهیچک

ت یریو مد يزیراز مسائل مربوط به برنامه ياریبس يبرا یاساس يک ورودیمقصد - س مبدایماتر
را براي  مبدا مقصد سیماتر دهد کهیک روش را توسعه مین مقاله یاباشد.  یونقل محمل يهاستمیس

ن یا يزند. براین میتخم باال اریبس کوتاه و با دقت يهابزرگ، در زمان یلشبکه هاي حمل ونقل خی
مقصد به س مبدا یاستفاده شده است که در مساله سطح باال ماتر یک ساختار دو سطحیمنظور از 

ک یص ترافیتخص مسالهک یاز ن یو در مساله سطح پائشود ین زده میتخم يزیب يهاکمک شبکه
مبدا مقصد مختلف نشان  يهازوج يرا برا استفاده شده است که درصد استفاده از هر کمان یتعادل

ج یشده است. که نتا شیآزما یقیو حق يچند شبکه حمل و نقل مجاز يروش بر روان یدر پا دهد. یم
ج بدست آمده یوکس فالز آورده شده است. نتایشبکه حمل و نقل سا يبران روش یج ایل نتایو تحل

  تبخش بوده اند. یار رضایبس
 
  فرانک وولف، يزیب يها، شبکهیتم دوسطحیک، الگوریص ترافیمبدامقصد، تخصس یدواژه: ماتریکل
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  مقدمه -1

 يتقاضا ینیش بیو پ یسفر فعل ين تقاضایازمند به تخمیحمل و نقل ن يستم هایس یل و طراحیتحل
 يهاو روند یاز منابع اطالعات یتوانند به کمک تنوع یها مینیبشیها و پنین تخمینده است. ایسفر آ
- س مبدایبه نام ماتر یسینظر در ماترسفر منطقه مورد يند. اطالعات مربوط به تقاضایبدست آ يآمار

ن منطقه را یدر ا ياهین ناحیب يهاس تعداد سفرین ماتریا يهاشود. در واقع مولفهیم هریمقصد ذخ
 يسفر رو يتقاضا ییک را در شناساین ترافیمقصد مهندس- در واقع اطالعات مبدا دهند.ینشان م

الت یبودن تسه یها، کافنالیها و ترمنگیبودن پارک یحمل و نقل، کاف یا آتیالت موجود و یتسه
 ياز براید، اطالعات مورد نیجد يهانالیها و ترمپل ين محل برایموجود، بهتر ینقل عموموحمل

ستم یا توسعه سی یو طراح یابیمکان ،دیجد يهاابانیستم خیس ین محل و طراحیی، تعيزیبرنامه ر
ره یتوسعه و غ يبرنامه ها يبرا ياقتصاد يهاو راه حل یاجرائ يهاتی، الوینقل عموموحمل يها

  کند. یکمک م
 يهااست. روش یابیدستم قابلیر مستقیم و غیوه مستقیس به دو شین ماتریاطالعات مربوط به ا

باشند، با توجه یم ياو مشاهده يا، مصاحبهيارسشنامهپ يهااطالعات شامل روش يآورم جمعیمستق
م، در یک منطقه به روش مستقیاطالعات سفر افراد  يجمع آور ياد برایار زینه بسیبه صرف وقت و هز

شگران قرار سفر مورد توجه پژوه يس تقاضاین ماتریم تخمیمستقریغ يهاچند دهه گذشته روش
 يهاشبکه حمل و نقل و به کمک مدل يهاک کمانیها با استفاده از حجم ترافن روشیگرفت. ا

 انگ وهمکارانی(پردازندیم یمیمقصد قد- س مبدایک ماتری یرسانبه اصالح و بروز یاضیر يزیربرنامه
ن یاز مولفان مانند کستتا و نگو ياریده شود). بسید ]5, 4[، هازلتون ]3[، ماهر و ژانگ ]2[ ي، ورد]1[
، ماهر ]7[کستتا (حل کردند  ينه سازیک مساله بهیله یرا بوس اتریس مبدامقصدتخمین م مساله ]6[

 . ر آمده استیآن در ز يبندفرمول) که ]9[تز ی، و دابالس و بن]8[و همکاران 

)1( 
       ∈ 					     −          −   + (  −  ( ))    (  −  ( ))  

   .  .								   ≥ 0 
به  ( ) و     باشد.یم ینیسفر تخم يس تقاضایماتر  ن و یشیسفر پ يس تقاضایماتر   که در آن 

 يس تقاضایص ماتریحاصل از شمارش و تخصنقل وحملشبکه  يهاک کمانیان ترافیحجم جرب یترت
 سیماتر  و،   ه یمبدامقصد اول يهاانیجر یس پراکندگیماتر  باشد. یونقل مسفر به شبکه حمل

  شوند. یدر نظر گرفته م يقطر باشند کهیم   ک یشمارش تراف يهاداده یپراکندگ
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 ياز محققان قرار گرفته است استفاده از شبکه ها ياریرا مورد توجه بسیکه اخ ییاز روش ها یکی
، ]11[، سان و همکاران ]10[و وست  ي(تبالد باشد. یس مبدا مقصد مین ماتریتخم يبرا يزیب

  ).]14[س و همکاران ی، پراکس]13, 12[ لو و همکارانیکاست
س ین ماتریتخم يک روش برای يزیب يبا استفاده از شبکه ها 2008همکاران در سال  لو ویکاست 

ک ضعف ی يس مبدا مقصد داراین ماتریار باال در تخمیرغم دقت بسیمبدا مقصد توسعه دادند که عل
دا ین مقاله پیهدف ا. ]12[ار زمان بر بوده استیشبکه حمل و نقل بزرگ بس يعمده بود که روش برا

 یار بزرگ میاس بسیحمل و نقل با مق يشبکه ها ين روش برایبکار بردن ا يبرا ییراهکارهاکردن 
  باشد. 

  
  : کارروش  -2

موجود در مدل و  يهاریانس تمام متغیانس کوواریوار يهاسیبا استفاده از ماتر 2008لو در سال یکست
 مقصد بکار گرفت:س مبدا یماتر ین و بروز رسانیتخم ير را برایروابط ز يزیساختار شبکه ب

)2(   =      ∗   ∗   ′ +    

)3(   =       																			 
)4(   =        +   						 
× یک ماتریس    که   یک ماتریس   باشد و مقصد می- هاي مبداتعداد زوج  باشد که می 	1  × -مقصد می- هاي مبداهمان تعداد زوج  nشده و هاي شمارشتعداد کمان  باشد که می  

، دونرها مشاهده شیاز متغ یکه برخ یزمان شود.یز گفته میص نیس تخصیس، ماترین ماتری، به اباشد
  دهد. یرها را میانس متغیس کووارین و ماتریانگیم یر اجازه بروزرسانیمعادالت ز

)5(    |   =   +   (  −  ( ))       
)6(   = |    −     	        			 

باشند. یشده ممشاهده يهارینشده و متغمشاهده يهاریاز متغ ياب مجموعهیبه ترت   و   که در آن 
ب به مبدا مقصد و کمان مشاهده شده و مشاهده نشده اشاره یبه ترت  و    ر ین معادالت متغیدر ا

با تعداد  یس ستونیک ماتریس مبدا مقصد است که بصورت یافته ماتریر شکل ییتغ     |  دارد. و 
  . باشد یمبدا مقصد م يبرابر با تعداد زوج ها يسطر ها
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جه حاصل شد که دو عامل باعث ین نتیلو ایتم کستیالگور  يق فراواون بر رویبعد از تمرکز و تحق
ان ین جریانس بیکووارانس یس واریمحاسبه ماتر یکیکه  شدیتم مین الگوریشدن زمان حل ا یطوالن

در   س یمحاسبه ماتر يگریس مبدا مقصد) و دین ماتری(تخم ییمبدا مقصد در مساله سطح باال يها
باشد، بعنوان یبه شبکه حمل ونقل) م ینیسفر تخم يس تقاضایص ماتری(تخصینیمساله سطح پائ

مبدا مقصد آن  يدارد تعداد زوج ها یکیه ترافیناح 321شبکه حمل ونقل اصفهان که  يمثال برا
ن شبکه یمبدا مقصد ا يان هایانس جریس وارینرو ابعاد ماتریباشد، از ا ی) م321*321(
مولفه دارد که در هر تکرار  1010ش از یس بین ماتریاست که ا ین بدان معنیباشد. ای) م321*321(2
توانستیم به به همین دلیل اگر می. دارد ییباالکه نیاز به حافظه و زمان بسیار  محاسبه شود ستیبایم

  اي در زمان اجراي الگوریتم داشتیم.نحوي این مشکل را حل کنیم کاهش قابل مالحظه
دا و سپس به صورت یس پین ماتریدور زدن ا يمناسب برا یاتیاضیک ساختار ریپس از تالش فراوان 
س مبدا مقصد ین ماتریگاووس شد. همانطور که در ساختار معادله تخم یسینوکد وارد زبان برنامه ∑میبه کاربرد مستق يازین معادله نیشود در ا یمشاهده م     |   - انسیس واریماترست و ین   	

∑این روش براي تخمین ماتریس مبدامقصداز یمورد ن انسیکووار باشد که محاسبه آن بمراتب یم   	
∑ترراحت تر و کم خرج ∑) این ماتریس از ضرب 3بق معادله (ط است.    	از در ماتریس    	

 .آیدبدست می ( )تخصیص 

)7(   |   =   +   ( −   )       

∑محاسبه يبرا  يریت شرکت پذیم و از خاصیندار یمشکل چنداندر تکرار اول ) 7در فرمول (    	
∑ها مبدا مقصدسیماتر   م:یکن یرا محاسبه م    	

)8(    	1										 =	      ∗ (  ∗   ′ ) 

بدست  ،   ،کمان و مبدامقصد يهاانین جریانس بیس کوواری، ماتر سین در ماتریبا ضرب طرف
 د. یآیم

)9(    	1										 =	      ∗ ( ∗   )∗   ′ 	 
∑يبعد يهادر تکرار یول    در زیر آورده شده است.شود که محاسبه می يبه طریق دیگر   	

)10(    	2											 =    −    	    	    
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∑ ن فرمولیکه در ا  یمبدا مقصد  در تکرار اول م يان هاین جریانس بیانس کوواریس واریماتر    	
ضرب   س ین معادله را در ماترین ایم و سپس طرفیباشد که اگر معادل آن در تکرار اول را قرار ده

 د.یآ یبدست م       کمان و مبدا مقصد در تکرار دوم  يان هاین جریانس بیس کوواریم ماتریکن

)11(    	3													 =    −    	    	    
  	   

 

∑)يز به جاین معادله نیدر ا ∑)م. معادله یده یمعادل آن در تکرار دوم را قرار م     	( باال     	(
 شود: یر میبصورت ز

)12( 
 =    −       	          −     	           

-یجه میر نتیق استقرا بصورت زیام از طرnمقصد در تکرار مبدا يهاانیانس جریکووارانسیس واریماتر
 شود:

)13(  =    −     	    	             
 

)14( 

 =    −       	          −		.			.			.		−	    	             
 

)15( 
 =   (  ∗   ) ∗   ′−	.			.			.		−	 (  ∗ )  	 ∗   ∗ 	        			 

∑)محاسبه يبرا ن یطرف ،امnکمان و مبدا مقصد در تکرار يهاانین جریانس بیس کوواریماتر ،   	(
∑)شود  یم. همانطور که مشاهده میکن یضرب م  س یرا در ماتر) 14( معادله برابر است با     	( (∑ ∑) يمنها      	( ∑ ∑ ∑کیم از تکرار ی. پس اگر بتوان   (        	 هر تکرار را در     	

∑)م که معادلیاز آن استفاده کن يم و در تکرار بعدیره کنیذخ ییجا - یم يدر تکرار بعد      	(
 م.یاهکرد يریتکرار جلوگمورد در هر یم. و از محاسبات بیدر وقت داشت يعمده ا ییباشد صرفه جو

 ن ابتکار سپس بصورت کد وارد زبان گاووس شد. یا
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  تخصیص ترافیک -3

مبدا مقصد را  يهاآن تعداد زوج يهاها و ستونآن تعداد کمان يکه سطرها  سیجهت محاسبه ماتر
ک مدل یو نقل از شبکه حمل یص موسوم است، بسته به بزرگیس تخصیدهد، و به ماترینشان م

تم فرانک وولف یکوچک و متوسط، از الگور يهاشبکه يبرا شود.یک مناسب استفاده میص ترافیتخص
  استفاده شده است.  EMME/3 یونقلافزار حملونقل بزرگ از نرمحمل يهاشبکه يو برا

  
 فرانک وولفتم یالگورص به کمک یروش تخص 3-1

 يشبکه را برابر صفر قرار داده و زمان سفر آزاد برا يهاک کمانیحجم تراف .يسازگام صفر. آماده
  م. یآورین شبکه حمل ونقل را بدست میا يهاکمان
 يهاک کمانیچ حجم ترافیا هیک همه و یص ترافیبا استفاده از زمان سفر آزاد و تخص ک.یگام 

  م.یآوریونقل را بدست مشبکه حمل
ها ن کمانینه کمان، زمان سفر در ایشبکه در تابع هز يهاک کمانیبا قرار دادن حجم تراف گام دو.
  د. یآیبدست م
  م.یکنیونقل را محاسبه مشبکه حمل يهاک کمانیبه کمک زمان سفر حجم تراف گام سه.

  تم،یالگور ير برقرار باشد انتهای. اگر رابطه زییکنترل همگرا گام چهار.
)16(   −  ∗ ∗  <   

  .ر  محاسبه و سپس برو به گام دومیبه کمک رابطه زک ینصورت حجم ترافیر ایو در غ
)17(   =     +     ( ∗   −     ) 

تم یعدد تکرار الگور  و  باشد،یک مین عدد صفر و یکه ب باشدیتم میطول گام الگور  که در آن 
  باشد.یار کوچک میبس يعدد   ،است
در شده شنهادیبه کمک روش پس مبدامقصد ین ماتریپس از تخمونقل بزرگ، حمل يهاشبکه يبرا

به شبکه  EMME/3 یونقلافزار حملنرمس به کمک ین ماتریدر هر تکرار، ا ییمساله سطح باال
مشاهده  يهاکمان يص را فقط برایس تخصیماتر ،Path-basedص داده و به کمک ماژول یتخص

 يهاکمان يشده است و تنها برا يدورمورد یز از محاسبات بین مرحله نیم، در ایکنیشده برآورد م
اي در زمان اجراي جویی عمدهدر این مرحله نیز صرفم. یکنیرا محاسبه مس ین ماتریمشاهده شده ا

  الگوریتم حاصل شد.
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  جیل نتایتحل -4

وکس فالز یشبکه حمل و نقل معروف سا يبر رو یاعتبار سنج يبرا يشنهادین بخش روش پیدر ا
الت یا یجنوب يالت داکوتاین شهر  در ایشبکه حمل و نقل مربوط به بزرگترن یش شده است. ایآزما

است، تعداد  زوج مبدامقصد) 576( د و جذب سفریه تولیناح 24 يباشد، که دارا یکا میمتحده آمر
نشان داده شده  1ز در شکل وکس  فالیباشد. شبکه سایم 76نقل برابر ون شبکه حملیا يهاکمان

تم یک الگوریاز ونقل و بروزرسانی ماتریس مبدامقصد براي این شبکه حملبراي تخمین است. 
شنهاد شده یس مبدامقصد به روش پیماتر ییاستفاده شده است که در مساله سطح باال یدوسطح

فرانک وولف تم یبه کمک الگورک یص ترافیتخصعملیات ن یدر مساله سطح پائسپس  ن زده ویتخم
  د. وشیحل م

  
  وکس فالزیشبکه حمل و نقل سا 1:شکل

 

س مبدامقصد یماتر آورده شده است. 1 جدول ود داشت که درس مبدا مقصد وجیک ماترین شبکه حمل و نقل یا يبرا
 نشان داده شده است.  2 در جدول يشنهادیتم پیونقل با استفاده از الگورن شبکه حملیا يبرا ینیتخم



 

٨ 
 

  وکس فالزیشبکه حمل و نقل سا يه برایمقصد اول-مبداس یماتر :1جدول 
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  يشنهادیوکس فالز با استفاده از روش پینقل شهر ساوشبکه حمل يبرا ینیمقصد تخم-س مبدایماتر  .2جدول 

  
  
 یب همبستگیضر ه ازیو اول ینیتخم يهاداده يرهاین متغیزان و نوع ارتباط بیم دا کردنیپ يبرا
 يبراکند.  یم يریگر را اندازهین دو متغیب یدرجه وابستگ یدر واقع همبستگ استفاده شد، یخط

 یما بصورت کم يهابکار برده شد و چون داده SPSS يل آماریب، نرم افزار تحلین ضریمحاسبه ا
با  ینیس مبدا مقصد تخمیسه ماتریمقا يرسون استفاده شد. برایپ یب همبستگیباشند از ضریم

 SPSS يافزار آمارافته، و وارد نرمیر شکل ییتغدو بردار  ها بهسین ماتریه، ایاولس مبدامقصد یماتر
ر آورده یکه در جداول ز ها محاسبه شدن دادهین ایسون مابریپ یخط یب همبستگیضر، سپس شد

  شده است.
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  يشنهادیروش پ يبرا SPSSافزار رسون از نرمیپ یب همبستگیر ضریمقاد .3جدول 
Correlations 

 0 0 
0 Pearson 

Correlation 
1 0.999** 

Sig. (2-tailed)  0.000 
N 576 576 

0 Pearson 
Correlation 

0.999** 1 

Sig. (2-tailed) 0.000  
N 576 576 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

  
توان استدالل کرد که یباشد میم 0,999برابر ن جدول که یرسون در ایپ یب همبستگیاز مقدار ضر
ه بر یمقصد اول-ان مبدایشده و  جرینیش بیک مبدا مقصد پیان ترافیجر يهان دادهیب ییارتباط باال

  . داده شده استنشان  2ها در شکل ن دادهیا یقرار است، نمودار پراکندگ

  
  هاي تقاضاي سفر تخمینی.برابر دادههاي تقاضاي سفر اولیه در نمودار پراکندگی داده :2شکل 

ون ین منظور از رگرسیرها برقرار باشد به همین متغیب ید که رابط خطیآیبرم یاز نمودار پراکندگ
ون و یل رگرسیجهت تحلن پژوهش یرها استفاده شد. دراین متغین ایب یافتن رابطه تابعی يبرا یخط
ه به یمبدامقصد اول يهاانیمربوط به جر يهاوابسته و مستقل، داده يهارین متغیب ین روابط تابعییتع
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ر وابسته در نظر یتغک میبه صورت  ینیان مبدامقصد تخمیجر يهار مستقل و دادهیک متغیصورت 
  گرفته شدند.

)18(   =  +     
سفر  يبردار تقاضا   باشد، یشنهاد شده میبه روش پ ینیسفر تخم يبردار تقاضا  )، 2- 4در رابطه (

ون به یل رگرسین منطقه مورد مطالعه بدست آمده است. سپس تحلیشیباشد که از مطالعات پیه میاول
  ر آورده شده است. یانجام شد که در ز      يافزار آمارکمک نرم

  
  يشنهادیروش پ يبرا یونیل رگرسیج تحلیجداول نتا :4جدول 

  

Model Summary 
Model R R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error 

of the 
Estimate 

1 0.999a 0.998 0.998 0.1448476   
ANOVAb 

Model Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

1 Regression 7167.653 1 7167.653 341628.598 0.000a 
Residual 12.043 574 0.021   
Total 7179.696 575      

Coefficientsa 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

1 (Constant) -0.053 0.008  -6.284 0.000 
0 1.015 0.002 0.999 584.490 0.000   

  
 يشنهادیروش پ يباشد، براین مییب تعیدر جدول باال ضر  	      	 و یب همبستگیضر    باشد، ین صورت مین جدول به ایج ایل نتایتحل

 99,8 یعنیان است، یر مستقل قابل بیر وابسته توسط متغیرات متغییاز تغ 0,998دهد که ینشان م
 باشد.یر مستقل مورد استفاده در مدل مییرات متغییر وابسته به علت تغیرات متغییدرصد از تغ

ف یرا تعر يداریسطح معن Sigن جدول یون است. در ایرگرس يداریآزمون معن ANOVAجدول 
ون معنادار است. و در اصطالح یباشد، رگرس 0,01ب که کوچکتر از ین ضریاز ا يریمقاد يکند. برایم

ون یر رگرسین تفسیبا ا باشد.یمعنادار م 0,01بدست آمده در سطح  رگرسیونشود که یگفته م يآمار
  باشد.یروش معنادار من یا يبرا
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 .دهدیرا نشان م یمدل خط يا همان پارامترهایون یرگرس يضرائب الگو Coefficientsجدول 
ب ین است که ضرایدهنده ان نشانیاست و ا 0,01هر دو روش کمتر از  يبدست آمده برا Sigمقدار 

که ممکن  ییتا آنجا ینیمبدامقصد تخم يهاانیباشد. چون جریمعنادار م 0,01بدست آمده در سطح 
  ب یبه صفر و ضر  ب ین هر چه ضریک باشد، بنابرایه نزدیسفر اول يتقاضا يهاانید به جریاست با

ون یر در قالب معادالت رگرسیب در زین ضرایاکند.  یتر عمل متر باشد، روش موفقکیک نزدیبه 
  آورده شده است. یخط

   = −0.053 + 1.015   
زوج  103041د و جذب سفر (یه تولناحی 321ان با ونقل اصفهشبکه حمل يروش برا ،در انتها

ن یمساله تخم یین شبکه در مساله سطح باالیا يش شد. برایکمان آزما 8000ش از یمبدامقصد) و ب
ن به ییپا حن مقاله حل و سپس در مساله سطیشنهادشده درایپ يزیب يهابه کمک شبکه مبداسیماتر

آن بیرون ص از یس تخصیسپس ماتر ص انجام ویات تخصیعمل EMME/3 یونقلافزار حملکمک نرم
   کشیده شد.

  
 نتیجه گیري -5

  ها و نتایجی که در این تحقیق به آن رسیده شد در زیر لیست شده است.  تعدادي از هدف
  بود. تحقیقترین نتیجه کاهش قابل مالحظه زمان اجراي الگوریتم بود که هدف اصلی مهم  .1
در چند تکرار اول، الگوریتم به  طوریکهباشد بهیبسیار باال مدر این روش سرعت همگرایی   .2

  .رسدیم نظرموردهمگرایی 

  کند. هاي مبدامقصد را بازتولید میرسد که الگوریتم به خوبی جریانبه نظر می .3
هاي انتخاب شده براي شمارش در زمان اجراي ونقل بزرگ تعداد کمانهاي حملدر شبکه  .4

 شود.زمان اجرا نیز طوالنی تر میموثر است، و با افزایش تعداد آنها الگوریتم 
مقایسه آماري روش پیشنهادشده با روش معتبر و سریع گرادیان اسپایس حاکی از دقت  .5

حذف  يانتایج مقایسه ،دلیل محدویت تعداد صفحه ناگزیربسیار باالي این روش دارد. که به
 شده است. 

  
 قدردانی -6

اي دارم که در ونقل شهرداري اصفهان، و به خصوص از هادي کریمی عزیز تشکر ویژهاز معاونت حمل
اي دارم که استادي واقعا تند. از پروفسور کستیلو نیز تشکر ویژهداش هاي شایانیطول تحقیق کمک

  .  در پیشرفت کار داشت ، سهم زیاديشانبرازنده ایشان است و در طول پژوهش بارها راهنمایی
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Abstract 

Origin-Destination Matrix is a fundaumental input for planning and 
management problems of transportation systems. This paper develop the 
method for estimating and updating of OD matrices using bayesian network 
and links traffic count for very large transportation networks. We use of a 
bilevel algorithm that slove an OD matrix estimation model using bayesian 
network in a upper level and solve a user aqulibrium traffic assignment 
model in a lower level that can calculate assignment matrix. Method tested 
for several networks. And results for the Sioux Falls network have been 
brought in this paper. Results were satisfactory. 
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