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  چکیده

هاي مختلف زمانی به علت نتایج نامناسـب بـرآورد تقاضـاي     در بازه شهر تهران پس از برآورد تقاضاي سفر

هـاي خطـوط بـرش سـال      هاي مشاهده شده در کمان با مقایسه نتایج مدل با حجم( 1393سفر در سال  

وجود ایـن  .هاي برآورد تقاضا کاسته شود تصمیم گرفته شد تا به روشی از خطاي  نسبتاً زیاد مدل) 1393

و ) 1383اطالعات سال (زمانی نسبتا زیاد بین اطالعات مورد استفاده در ساخت مدل خطا به دلیل فاصله 

  . نمی باشددور از انتظار ) 1393سال (زمان استفاده 

 EMME/افـزار   هـاي تقاضـا الگـوریتم گرادیـان اسـپایس در محـیط نـرم        به منظور تصـحیح مـاتریس  

خطا در آمارگیري خط بـرش وجـود داشـته و ثانیـا     با توجه به اینکه اوال به علل مختلف، . سازي شد پیاده

مقصد نشـات مـی گیـرد از درجـه اهمیـت      -حفظ ساختار  توزیع سفرهاي سال پایه که از آمارگیري مبدا

باالیی برخودار می باشد محدودیتی براي حفظ فاصله بین ماتریس تقاضاي برآورد شده با مدلها و تقاضاي 

صورت مقید کردن تمامی درایه هاي ماتریس حاصـل از تقسـیم   این محدودیت به .اصالح شده منظور شد

بـراي اصـالح ماتریسـهاي تقاضـاي سـفر از      . تقاضاي اصالح شده به تقاضاي برآورد شده صورت پـذیرفت 

پـس از تخصـیص تقاضـاي تصـحیح شـده سـال       . الگوریتم گرادیان ارائه شده توسط اسپایس استفاده شد

 1393و مقایسه نتایج تخصیص تقاضاي سفر سـال   1393که سال هاي زمانی به شب به تفکیک بازه 1393

بـرآورد ضـریب زاویـه و ضـریب      –در دو حالت قبل و بعد از تصحیح  مشخص شد که در نمودار مشاهده 

  . برازندگی بهبود یافته و درصد خطا کاهش یافته است
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  مقدمه -1

سال انجام آمارگیریهاي ( فرآیند برآورد تقاضاي سفر در مطالعات جامع بر اساس اطالعات سال پایه

با فاصله گرفتن زمانی از سال پایه ، از دقت و اعتبار مدلهاي تقاضاي .صورت می گیرد) مطالعات جامع

اقدام به انجام  ساله 10به همین دلیل است که در بازه هاي زمانی معموال .سفر کاسته می شود

مقصد،دروازه اي مسافر و بار،پایانه اي و سایر -شامل آمارگیریهاي مبدا(آمارگیري هاي الزم

اما .می شود تا بر مبناي این اطالعات مدلهاي جدید ساخته شود) آمارگیریهاي تکمیلی نظیر خط برش

ه طریقی دیگر اصالح به چند دلیل که در ادامه به ان اشاره می شود،در بعضی شرایط الزم است ب

  :این دالیل عبارتند از.تقاضاي سفر انجام شود

  .هزینه و امکانات مورد نیاز براي انجام آمارگیریهاي مطالعات جامع حمل و نقل بسیار زیاد است) الف

تهیه بانک اطالعاتی و ساخت مدلهاي برآورد تقاضاي سفر، زمان و نیروي کارشناسی زیادي را نیاز )ب

این در حالی .برخی موارد رسیدن به نتایج قابل اعتماد آن، چند سال به طول می انجامدداشته و در 

  .است که تحلیل طرح ها و سیستمهاي حمل و نقلی در خالل این مدت ضروري می باشد

مدلهاي برآورد تقاضاي سفر براي یک روز کاري و در شرایط محیطی غالب برآن شهر کاربرد داشته )ج

اسخگو نمی باشند و چنانجه نیاز به برآورد تقاضا در این شرایط باشد،نیاز به اصالح و در حاالت خاص پ

  .تقاضا وجود دارد

، برآورد تقاضاي سفر در ساعات مختلف روز )1392سال (نظر به اینکه در سال شروع انجام این مطالعه

ات تقاضاي سفر بر براي شهر تهران با دقت قابل قبول مورد احتیاج بود و دستیابی به بانک اطالع

و نهایی کردن مدل رایانه اي شهر   1394مقصد شهر تهران حداقل تا سال   -اساس آمارگیري مبدا

الگوریتم (تصمیم گرفته شد تا با بهره گیري از روش گرادیان.غیرمحتمل بود 1395تهران تا سال 

برآورد تقاضا براي  مدل حمل و نقل و ترافیک شهر تهران به شکلی اصالح شود تا امکان) اسپایس

که مطالعه حاضر با کاربرد .با حداقل خطاي ممکن امکانپذیر باشد) 19تا  6از (ساعات مختلف روز

  .مذکور تعریف و انجام شده است

در مقاله حاضر ابتدا مروري بر مطالعات انجام شده در داخل و خارج کشور در زمینه مورد تحقیق 

هاي مورد نیاز  سپس در خصوص آمارگیري. وع ارائه شده استشناسی موض هاي روش انجام شده و پایه

به . و چگونگی انجام آنها مطالبی بیان شده است همچنین الگوریتم تبیین شده، توضیح داده شده است

تولید و جذب (کمک این الگوریتم ماتریس ضرایب براي اصالح مقادیر حاصل از مدل برآورد تقاضا 

پیاده  EMME/2)در نرم افزار (ده و در مدل کامپیوتري شهر تهران استخراج ش) ساکنان شهر تهران
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گزارشی از نتایج حاصل از مدل برآورد تقاضا و نحوه ارزیابی آن با مشاهدات   سپس.سازي شده است

  . احجام تردد ارائه شده است

 

  بررسی مطالعات پیشین - 2

یکی . شهاي گوناگونی امکانپذیر استمقصد به رو- حل مساله برآورد و بروزرسانی ماتریس تقاضاي مبدا

،الگوریتم جدیدي را  1اسپایس.ارائه نمود] 1)  [1990در سال (روشی است که اسپایس از این روشها،

مزیت روش ارائه شده توسط ایشان ، .مقصد بر اساس روش گرادیان بیان کرد-براي برآورد تقاضاي مبدا

ساده بودن فرآیند انجام کار،امکان پیاده سازي آن در نرم افزارهاي تجاري و کاربردي و قابل اجرا بودن 

  .آن براي شبکه هاي بزرگ حمل و نقلی می باشد

مقصد شهر مادرید -نیز روشی را براي تخمین ماتریس مبدا] 2  [)2005در سال (بنیتز  دابالس و

ایشان روش خود را با روش ارائه شده توسط اسپایس مورد مقایسه قرار .مورد استفاده قرار دادند

مقایسه نتایج نشان داد که روش دابالس و بنیتز در نزدیکتر کردن ماتریس نهایی به ماتریس .دادند

اما روش اسپایس در نزدیکتر کردن احجام برآورد شده به .یه بهتر از روش اسپایس عمل کرده استاول

  .احجام مشاهده شده داراي عملکرد بهتري بوده است

در داخل کشور نیز مطالعات مختلفی براي بکارگیري از روشهاي تخمین ماتریس تقاضا جهت به 

 .روزرسانی اطالعات تقاضاي سفر انجام شده است

، براي تعیین تقاضاي سفر در ایام خاص شهر مشهد، الگوریتم ] 3 [  )1383سال (منصور خاکی 

 .گرادیان ارائه شده توسط اسپایس را براي براورد احجام تردد در ایام خاص مورد استفاده قرار دادند

مقصد ارائه کرد و -نیز یک الگوریتم ابتکاري براي تخمین ماتریس مبدا ] 4 [  )1389سال (پویان مهر 

جهت کارایی .مورد مطالعه قرار داد 2کارایی الگوریتم پیشنهادي اش را روي شبکه سایوکس فالز

مسایل بهینه سازي مورد استفاده در .الگوریتم در این مطالعه از توابع هدف مختلفی استفاده شده است

بودند و پیچیدگی محاسباتی خاصی نداشتند اما این روش براي شبکه هاي بزرگ  این مطالعه خطی

مورد استفاده قرار نگرفت و در پایان این پژوهش، محققین پیشنهاد داده بودند که از روش ارائه شده 

  .براي شبکه هاي بزرگ استفاده شود

  

  

                                                      
1 - Spiess 
2  - Sioux Falls 
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  معرفی روش اسپایس - 3

ج کشور،روش اسپایس به عنوان روشی کارا و سریع که در بین روشهاي مورد استفاده در داخل و خار

اي در ابعاد بزرگ و واقعی به کار گرفته شود و همچنین توسط ابزارها و  تواند براي مساله می

  .سازي باشد، شناخته شده است تر قابل پیاده افزارهاي موجود نیز راحت نرم

تکرارهاي متعدد فرآیند حل مساله، به نوعی سعی دارد تا در   تابع هدف تعریف شده در این روش

و حجم شمارش شده روي ) av(اختالف بین حجم حاصل از تخصیص ماتریس تقاضاي به دست آمده 

  .را حداقل سازد) av̂(ها  کمان

هاي شبکه  کماندر روش اسپایس مساله برآورد ماتریس تقاضا با استفاده از اطالعات حجم جریان در 

  ]:1[شود  به صورت مدل بهینه سازي ریاضی زیر بیان می
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  هاي شبکه است که جریان در آنها شمارش شده است، اي از کمان مجموعه= 
g =،ماتریس تقاضاي مبدا مقصد  

Assign(g) = یک مدل تخصیص ترافیک که تقاضايg دهد و حجم  را به شبکه تخصیص می

  آورد، ها را به دست می جریان در کمان

v =هاي شبکه حاصل از تخصیص ماتریس تقاضا  بردار حجم جریان روي کمانg به شبکه.  

av= حجم تردد برآورد شده در کمانa 

aV


  aشمارش شده در کمان ) ساعتی(حجم = 

 
 وسایل نقلیه،سواري همسنگ پیشنهادي توسط اسپایس براي  شایان ذکر است مدل تخصیص ترافیک

 .1ها غیرنزولی هستند حجم کمان - که در آن توابع زمان سفر. استفاده کننده است براساس تعادل

از اینرو سعی  مقصد می تواند بیش از یک جواب داشته باشد، -از آنجا که مساله برآورد ماتریس مبدا

شود با ایجاد محدودیت نزدیکی ماتریس تقاضاي به دست آمده به ماتریس تقاضاي اولیه این  می

س اولیه حفظ نزدیکی ماتریس نهایی به ماتریس اولیه حائز اهمیت است،زیرا ماتری.مشکل تخفیف یابد

تواند  داراي ساختاري نهفته از چگونگی توزیع سفرها در شبکه می باشد و حفظ نزدیکی به آنها می

  . شرطی مناسب جهت حفظ این خصوصیت باشد

                                                      
 . سازي حمدب است ینهترتیب مساله ختصیص خود یك مساله هب بدین - ١
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به این . شود در روش اسپایس در هر تکرار ماتریس تقاضا در جهت گرادیان تابع هدف تصحیح می

اي تابع هدف نسبت به متغیرهاي آن از  تی از مشتقات پارهترتیب که در هر تکرار به اندازه مضرب ثاب

  ] :1[شود تا تابع هدف را به بهینگی سوق یابد  مقادیر این متغیرها کسر می
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  :که در آن
l = طول گام حرکت در تکرارl ،  
l
ig =مقصد  - تقاضاي مبداi  در تکرارl، 

ig


  .iمقصد  -تقاضاي اولیه مبدا= 

اي کوچک اختیار شود که بردار ماتریس تقاضاي اصالح  در رابطه فوق طول گام حرکت باید به اندازه

0ig(   مقصدهایی که داراي تقاضاي اولیه  -چون مبدا. باشد) هدف(شده در جهت گرادیان تابع 
 (

به همین خاطر، اسپایس رابطه زیر را براي . 1اند ممکن است از تقاضایی غیر صفر برخوردار شوند بوده

  ] :1[کند  اصالح تقاضا پیشنهاد می
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 - صورت مبدادر این . در این رابطه ، میزان تقاضاي اولیه در تعیین بزرگی تغییر تقاضا نقش دارد

0ig(مقصدهاي با تقاضاي ابتدایی صفر 
 (در همان مقدار تقاضا باقی خواهند ماند.  

 براي محاسبه
 

g

gZ




به  [1]اسپایس روندي را تعریف کرده است که به طور مشروح در مرجع  lو

  .آن پرداخته شده و از تشریح آن در این بخش پرهیز شده است

                                                      
چون هدف بروزرسانی تقاضا است و به صحت ماتریس تقاضاي اولیه اطمینان داریم،فرض بر این است که جایی که تقاضاي اولیه اي نداشـته   - 1

  .است،داراي تقاضا نخواهد شد
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در این مطالعه جهت حفظ نزدیکی ماتریس تقاضاي جدید به اولیه شرط زیر در هر تکرار اعمال شده 

به این ترتیب که اجازه تغییر نسبت درایه هاي ماتریس جدید به ماتریس قبلی از حد مشخصی .است

              .     داده نشد) 2و 0.5(

                                                                                         
�

�
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  آمار و اطالعات مورد نیاز -4

  آمارگیري کمانهاي شبکه - 4-1

که ترجیحا زوج ( ورودي هاي مورد نیاز الگوریتم اسپایس شامل حجم تردد در برخی از کمانهاي شبکه

هدف  با توجه به این نکته و با.و ماتریس تقاضاي اولیه است.) مقصد بیشتري را پوشش دهند-مبدا

کمان منفرد انجام شدکه با توجه به محدودیت ارائه  25کنترل مدل، آمارگیري در سه خط برش و 

عیت خطوط برش و موق) 1-2(در شکل .مطالب در این مقاله از ذکر جزییات آن خودداري شده است

شایان ذکر است اطالعات جمع آوري شده بر اساس .ایستگاههاي کمان منفرد نشان داده شده است

مقصدهاي شبکه به دو بخش مساوي تقسیم شد که بخش اول مربوط به -میزان پوشش دهی زوج مبدا

ین بخش مقصدهاي بیشتري از آن عبور می کردند که ا- کمانهایی بود که سفرهاي مربوط به مبدا

جهت داده هاي ورودي مدل اسپایس استفاده شد و بخش دوم جهت ارزیابی کارایی مدل مورد 

 .استفاده قرار گرفت
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  موقعیت خطوط برش و کمانهاي منفرد).1-4(شکل

  

  ماتریس تقاضا -4-2

از .استماتریس تقاضا، به عنوان یکی از داده هاي ورودي جهت بروزرسانی ماتریسهاي تقاضا مورد نیاز 

آنجا که این ماتریس از نتایج آمارگیري هاي پایه اي مطالعات جامع حاصل شده است و نسبت به سایر 

اهمیت نزدیک ماندن به ماتریس تقاضاي اولیه، از .اطالعات، از پشتوانه و اعتبار بیشتري برخوردار است

موضوع در این مطالعه با کمینه کردن فاصله بین احجام مشاهده و برآورد زیادتر می باشد که این 

ماتریس تقاضاي اولیه با توجه به .رعایت محدودیت روي تغییرات درایه هاي ماتریس رعایت شده است

باشد و اطالعات مشاهده شده اي براي آن   می 1393اینکه زمان آمارگیري احجام تردد مربوط به سال 

ل کالن نگر حمل و نقل و ترافیک شهر موجود نیست، با استفاده از برنامه هاي برآورد تقاضاي مد

می باشد، بدست آمده ) 1383(تهران که مبتنی بر مدلهاي پرداخت شده بر اساس اطالعات سال پایه 

 .است

 

 1393بکارگیري روش اسپایس براي اصالح ماتریس تقاضاي سفر شهر تهران در سال  - 5

ند چهار فرایند به روزرسانی تقاضاي مطابق روش بیان شده در بند سه و اطالعات گردآوري شده در ب

به منظور تصحیح ماتریس تقاضاي برآورد شده براي سال .سفر ساکنان شهر تهران صورت گرفت
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تکرار در محیط  10هاي زمانی الگوریتم گرادیان اسپایس با شرط توقف  به تفکیک بازه 1393

EMME/ یک ضریب براي افزایش یا کاهش تقاضاي هر  ،در هر تکرار این الگوریتم. سازي شد پیاده

براي جلوگیري از تغییرات بسیار زیاد در مقادیر ماتریس . شود مقصدها محاسبه می - یک از زوج مبدا

تقاضا و حفظ ساختار ماتریس تقاضاي اولیه، ضرایب بدست آمده در هر تکرار از روش گرادیان، در 

شایان ذکر است، با توجه به اینکه . 1شوند محدود می 2و در بیشترین حالت به  5/0کمترین حالت به 

گانه شهرداري تهران بوده است، 22اطالعات برداشت شده در آمارگیري خط برش در محدوده مناطق 

   .هاي تقاضاي سفر درون شهري انجام شده است فرآیند اصالحی بر روي ماتریس

  

 
  Emme/2روش گرادیان در نرم افزار  بخش ابتدایی برنامه اصالح ماتریس تقاضا به).1-5(شکل

 

 بررسی کارایی روش استفاده شده -6

از بخش دوم داده هاي برداشت شده که در فرآیند اصالح ماتریس تقاضا استفاده نشده بود،جهت 

برآورد براي دو حالت قبل و بعد -بررسی کارایی مدل استفاده شد به این شکل که نمودارهاي مشاهده

 6ز با توجه به اینکه بررسی صورت گرفته براي تمامی ساعات ا.از تصحیح ماتریس تقاضا ترسیم شد

 اوج صبح، بازه چهارعصر صورت گرفته شده است جهت رعایت اختصار به ارائه نتایج در  19صبح تا 

مشاهده ) 8-6(تا ) 1-6(همانطور که در اشکال .  اوج ظهر و اوج عصر اکتفا شده است غیر اوج،

                                                      
ند بیشتر از دو برابر تقاضـاي اولیـه و یـا کمتـر از     توا مقصد حداکثر، نمی -یعنی در هر تکرار مقادیر به دست آمده براي تقاضاي هر زوج مبدا - 1

  .مقصد باشد -نصف تقاضاي اولیه همان زوج مبدا



ده و هاي زمانی مختلف ضریب برازندگی و ضریب زاویه مدل خطی مربوط به مشاه

دهنده تاثیر مثبت روش تصحیح بکارگرفته شده در این 

  
  قبل از تصحیح ماتریس تقاضا ) اوج صبح( 

  
  قبل از تصحیح ماتریس تقاضا ) غیر اوج( 10

 
  قبل از تصحیح ماتریس تقاضا) اوج ظهر( 12

٩ 

هاي زمانی مختلف ضریب برازندگی و ضریب زاویه مدل خطی مربوط به مشاه شود، در بازه

دهنده تاثیر مثبت روش تصحیح بکارگرفته شده در این  ها بهبود یافته که نشان برآورد حجم کمان

 .هاي تقاضا می باشد مطالعه براي اصالح ماتریس

 7برآورد مربوط به احجام تردد در ساعت  -نمودار مشاهده). 

  

10برآورد مربوط به احجام تردد در ساعت  -نمودار مشاهده). 

12برآورد مربوط به احجام تردد در ساعت  -نمودار مشاهده). 

 

 

شود، در بازه می

برآورد حجم کمان

مطالعه براي اصالح ماتریس

 

). 1-6(شکل 

). 2-6(شکل 

 

). 3-6(شکل 

  



 
  قبل از تصحیح ماتریس تقاضا) اوج عصر( 17

  
  .تقاضا  پس از تصحیح ماتریس) اوج صبح( 7

  
  .پس از تصحیح ماتریس تقاضا ) غیر اوج( 

 
 .پس از تصحیح ماتریس تقاضا ) اوج ظهر( 
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17 برآورد مربوط به احجام تردد در ساعت -نمودار مشاهده). 

  

7برآورد مربوط به احجام تردد در ساعت  -نمودار مشاهده). 5

 10برآورد مربوط به احجام تردد در ساعت  - نمودار مشاهده). 

 12برآورد مربوط به احجام تردد در ساعت  -نمودار مشاهده). 

 

 

). 4-6(شکل 

5-6(شکل 

 

). 6-6(شکل 

  

). 7-6(شکل 



  
 .پس از تصحیح ماتریس تقاضا ) اوج عصر( 

هاي بـرآورد   درصد خطاي مدل هاي مشاهده شده،

با مقایسه نتایج دو حالـت قبـل و بعـد از    

هاي برآورد تقاضا قبل و بعد از تصحیح ماتریس تقاضاي سال 

بعد از انجام عملیات تصحیح ماتریس  هاي برآورد تقاضا

ها در کل خطوط برش  تقاضا کاهش ملموسی داشته است به صورتی که قدر مطلق خطاي برآورد حجم

براي بازه % 3به % 28کاهش یافته و براي بازه زمانی اوج ظهر از 

  .هاي تقاضا هاي زمانی مختلف قبل از تصحیح ماتریس

  

  . هاي تقاضا هاي زمانی مختلف بعد از تصحیح ماتریس

  

برآورد به تفکیک سطوح عملکـردي   -برآورد قبلی، نمودارهاي مشاهده 

هـاي بـا سـطح     بـه ایـن صـورت کـه کمـان     

هاي شریانی درجـه یـک و دو و    کننده در یک گروه و کمان

هاي مذکور بـه تفکیـک    براي هر یک از گروه

هاي مشاهده  هاي زمانی مختلف نمودارهاي مشاهد و برآورد ترسیم شده و رابطه خطی میان حجم

اخت��الفبرآورد
درصد  

اخت��الف
اخت��الفبرآوردمش���اھده

درصد  

اخت��الف

2918881144292846451735105511346124

1217

اخت��الفبرآورد
درصد  

اخت��الف
اخت��الفبرآوردمش���اھده

درصد  

اخت��الف

395326109913464517477713 -131973 -

1217
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 17برآورد مربوط به احجام تردد در ساعت  -نمودار مشاهده). 

هاي مشاهده شده، هاي بدست آمده از تخصیص و حجم به کمک حجم

با مقایسه نتایج دو حالـت قبـل و بعـد از    . قابل مشاهده است) 1-6(تقاضا محاسبه شده که در جدول 

هاي برآورد تقاضا قبل و بعد از تصحیح ماتریس تقاضاي سال  اصالح تقاضا، در قالب درصد خطاي مدل

هاي برآورد تقاضا شود که درصد خطاي مدل ، مشاهده می

تقاضا کاهش ملموسی داشته است به صورتی که قدر مطلق خطاي برآورد حجم

کاهش یافته و براي بازه زمانی اوج ظهر از % 9به % 33براي بازه زمانی غیراوج از 

  .تقلیل یافته است% 3به % 24زمانی اوج عصر از 

هاي زمانی مختلف قبل از تصحیح ماتریس هاي برآورد تقاضا در بازه درصد خطاي مدل) . 1- 6(

هاي زمانی مختلف بعد از تصحیح ماتریس هاي برآورد تقاضا در بازه درصد خطاي مدل). 2- 6(جدول

برآورد قبلی، نمودارهاي مشاهده  -الوه بر نمودارهاي مشاهده 

بـه ایـن صـورت کـه کمـان     . هاي زمانی نیز ترسیم شـد  هاي خطوط برش و بازه

کننده در یک گروه و کمان عملکردي دسترسی محلی و جمع و پخش

براي هر یک از گروه. گروه دیگر قرار گرفتندهاي شهري در  ها و آزادراه

هاي زمانی مختلف نمودارهاي مشاهد و برآورد ترسیم شده و رابطه خطی میان حجم

اخت��الفبرآورد
درصد  

اخت��الف
اخت��الفبرآوردمش���اھده

درصد  

اخت��الف
مش���اھده

482111 -22499 -541307127683013624133406317

10 7

اخت��الفبرآورد
درصد  

اخت��الف
اخت��الفبرآوردمش���اھده

درصد  

اخت��الف
مش���اھده

475507 -15896 -3413071374020390519406317

10 7

 

 

). 8-6(شکل 

 

به کمک حجم

تقاضا محاسبه شده که در جدول 

اصالح تقاضا، در قالب درصد خطاي مدل

، مشاهده می1393

تقاضا کاهش ملموسی داشته است به صورتی که قدر مطلق خطاي برآورد حجم

براي بازه زمانی غیراوج از 

زمانی اوج عصر از 

  

(جدول

  

جدول

  

الوه بر نمودارهاي مشاهده ع

هاي خطوط برش و بازه کمان

عملکردي دسترسی محلی و جمع و پخش

ها و آزادراه تندراه

هاي زمانی مختلف نمودارهاي مشاهد و برآورد ترسیم شده و رابطه خطی میان حجم بازه

برآوردمش���اھده

459612482111

برآوردمش���اھده

459612475507
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 –با مقایسه رابطه خطی بدست آمده براي نمودار مشـاهده  . هاي برآورد شده محاسبه شد شده و حجم

هاي زمانی مختلف مشخص شد که مدل تقاضـا در بـرآورد    روه در هر یک از بازهبرآورد هر یک از دو گ

کند که این نتیجه با درنظر گرفتن این نکته کـه   هاي گروه دوم به مراتب بهتر عمل می حجم در کمان

نگر براي تحلیل کریدورهاي اصلی شهر که در رده عملکردي باال قـرار دارنـد مناسـبتر     هاي کالن مدل

ریـزي شـهري و ارزیـابی     ها در سـطح برنامـه   کند که کاربرد این مدل بق دارد و تصریح میهستند تطا

بـه عنـوان نمونـه نمودارهـاي     .باشد هاي کالن می هاي جامع شهري و پروژه سناریوهاي مربوط به طرح

  .برآورد براي معابر با رده عملکردي مورد اشاره براي بازه اوج عصر ارائه شده است-مشاهده

  

 
ساعت  در کننده پخش  و جمع و محلی دسترسی عملکردي سطح با براي معابر برآورد -  مشاهده نمودار). 9-6(شکل 

  .)اوج عصر( 17

 
 

 
هاي  ها و آزادراه شریانی درجه یک و دو، بزرگراه عملکردي سطح با براي معابر برآورد -  مشاهده نمودار). 10-6(شکل 

 ).اوج عصر( 17ساعت  شهري در
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  گیري نتیجه -7

به دلیل فاصله زمانی زیاد بین مدلهاي ساخته شده و زمان مورد استفاده از مدلها،این مطالعه به منظور 

نظـر بـه   .اصالح ماتریس تقاضاي شهر تهران ،جهت بهبود تخمـین سـفرهاي شـهر تهـران انجـام شـد      

گستردگی و وسعت شهر تهران و پیچیدگی رفتار شهروندان، حفظ ساختار ذاتی ماتریس توزیـع سـفر   

سال پایه ضروري می باشد از این رو در بکارگیري الگوریتم گرادیـان، محـدودیت تغییـر درایـه هـاي      

حی در سـپس مـاتریس ضـرایب اصـال    . اعمال شد 2و  0.5ماتریس تقاضا در تکرارهاي متوالی در بازه 

در ادامه احجام حاصل از تخصیص ترافیک با احجام . برنامه برآورد تقاضاي سفر ساکنان بکارگرفته شد

مشاهده قبل و بعد از فرآیند اصالح مدل برآورد تقاضا مقایسه شد که نتایج نشان دهنده کارایی فرآیند 

  .  اصالحی می باشد

 

  قدردانی  -8

کـه   تهـران  لعات و برنامه ریزي سازمان حمل و نقـل و ترافیـک  به این وسیله از مساعدت معاونت مطا

  .براي انجام این پزوهش حمایت مالی الزم را به عمل آوردند تشکر و قدردانی می گردد
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Updating Tehran’s Travel Demand Forecasting Model using 
Gradient Method. 

 
 Omid Afsahi,Ali Footohi,Ataollah Poorzahedi,Amir Hooshang MoradPour 

 

Abstract 

Tehran the capital of iran is a Metropolitan with More than 8 Milion Inhabitant 
has Complicated Traffic Situation.Tehran  Municipality has Tried To Develop a 
Comprehensive Strategic Plan From two last Decades,Therefore a Transportation 
Modeling system was Prepared that is Updated Every Ten Years. Tehran’s 
network has 650 traffic zones and over 25000 links that is considered large scale 
network. 
In 2013 because need to some transportation analysis that requires Data 
Prediction For all time of the day ,A Project for estimation demand at different 
times of the day was defined.Because Traffic Demand Modeling was Based on 
Travel Survey in 2004, Demand matrix correction was necessary. For these, we 
Decided to apply Gradient Method For Travel Demand prediction 
Process.Therefore Gradient Method Was Applied to Adjust Tehran’s Travel 
Demand Prediction Model. 
we use Spiess Method that Mathematically, the model is formulated as a convex 
minimization problem where, by following the direction of the steepest descent, 
we ensure that the original O-D matrix is not changed more than necessary.we 
applied the Spiece method In Emme/2 Software To obtain Factors Matrices For 
apply To Predicted Demand.  
We show how this demand adjustment model can be implemented without the 
need to develop any new software, but only by using existing features of a 
standard transportation planning package (EMME/2). Since one iteration of the 
adjustment procedure consists essentially in two equilibrium assignments on the 
considered network, the method can be applied even to large scale networks and 
matrices.So far, our model has been applied successfully and it’s performance is 
Proven.Finally Some results of this study were presented. 
 

Key Words: Gradient Method,Travel Demand Models. 
 

 




