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  دهچکی

ن یـ ع از ایل استفاده وسـ یاز جمله دال. رودیحمل و نقل بکار م یدر مهندس يابه طور گسترده یکیتراف يسازهیشب

قابـل   يهـا نـه یزم ی، گسـتردگ يسـاز هیمن شبیعت ایمناسب و مقرون به صرفه، طب يورمانند بهره يها مواردمدل

بـا  . ان نمـود یت بیریمد يهاهنیگز یابیک و ارزیان ترافیحمل و نقل، عملکرد جر يستم هایس یر طراحیاستفاده نظ

ج شکل گرفته اسـت،  ینتا يبر رو يل آماریو تحل ید عدد تصادفیکه براساس تول يسازهیند شبیت فرآیتوجه به ماه

  . ردیقرار گ یابید مورد ارزیبا ياز نظر آمار ياعتبار مدلساز

ک بـه منظـور   یکروسکوپیم يمدلسازج یک با استفاده از نتایماکروسکوپ يبره کردن مدلسازیق کالین تحقیهدف از ا

ر نمونـه و  یک مسـ یـ  يریـ ق بـا در نظرگ یـ ن تحقیدر ا. باشدیت و در زمان کمتر میک به واقعیج نزدیدن به نتایرس

ون و یبراسـ یک، کالیکروسکوپیک و میآن به صورت ماکروسکوپ يسازهیک آن و سپس شبیاطالعات تراف يآماربردار

. استفاده شـده اسـت   یدانیم يو آماربردار AIMSUNن منظور از نرم افزار یا يبرا. شودیمدل انجام م یاعتبارسنج

بره کردن یک، کالیک و ماکروسکوپیکروسکوپی، در دو حالت ميسازهین دو نوع شبیج حاصل از ایسه نتایبراساس مقا

  .ک انجام گرفته استیمدل ماکروسکوپ

  

  ونیبراسیکالک،یماکروسکوپ یکیتراف يسازهیشب ک،یکروسکوپیم یکیتراف يسازهیشب ،يمدلساز :د واژهکلی

                                                 
 Amirkhani.shokoofeh @yahoo.com   کارشناس ارشد راه و ترابري، پست الکترونیکی -1
  Sparasteh_1969@yahoo.comکارشناس ارشد راه و ترابري، پست الکترونیکی  -2
  R_moayedfar@yahoo.com  استادیار دانشگاه اراك، دانشکده مهندسی عمران، پست اکترونیکی -3
 

 



 

2 

 
 

  مقدمه -1

توسـط   یار گونـاگون یبسـ  يهـا انجام گرفته است و مـدل  يادیـار زیبس يـک کارهایتراف ينه مدلسازیتاکنون در زم

به دو توان یها را من مدلیا یتمام. ده استیارائه گرد یکیان رفتار ترافیب يدانان و مهندسان براکیزیدانان، فیاضیر

  :م نمودیتقس یدسته کل

 کیکروسکوپیم - 1

 کیماکروسکوپ - 2

 يهـا تواننـد بـه سـه کـالس مـدل     یکننـد، مـ  یکه ارائـه مـ   یاتیبر اساس سطح جزئ یکیتراف يسازهیشب يهامدل

  ].1[ شوند يبندک طبقهیکروسکوپیک و میک، مزوسکوپیماکروسکوپ

ان یـ جر يسـاز هیهـا، شـب  ن مـدل یـ در ا. باشدیها مالیک سینامیک از دیماکروسکوپ يسازهیشب يهااستنباط مدل

. شـود یجـاده در نظـر گرفتـه نمـ     يرد و تعامالت تک تک کاربرهـا یگیک قسمت از جاده انجام می يک بر رویتراف

ن پارامترهـا بـه   یـ ا. کننـد یرا ارائه مـ  یک، سرعت متوسط و چگالیمثل حجم تراف ییها پارامترهان مدلین، ایبنابرا

ک معمـوالً جهـت   یماکروسـکوپ  يسـاز هیشـب  يهـا مدل. شوندیف میا مکان تعریوسته در زمان یپ يرهایعنوان متغ

سطح گسترده به کار  یحمل و نقل يهاا شبکهی يامنطقه يزیرس، تقاضا و عرضه در طول برنامهیل سطح سرویتحل

  ].2[روندیم

 يهـا رمـدل یک بـا اسـتفاده از ز  یـ ترافستم یک سیک، رفتار تک تک خودروها در یکروسکوپیم يسازهیشب يهامدل

ش یب خـودرو افـزا  یـ تعق يهـا رمدلیز. کندیم يسازهیر، شبیرش گپ و انتخاب مسیر خط، پذییب خودرو، تغیتعق

 يهـا رمـدل یز. کندیجاده مشخص م ياین با اشیجاده و همچن ير کاربرهایها با ساسرعت خودروها را از تعامل آن

حـاکم و اهـداف    یکـ یط ترافیه خطوط عبور بر اساس شرایک خط عبور به بقیر خط به راننده جهت حرکت از ییتغ

کـار  ر، بـه یک مسـ یک یان ترافیوند خودروها به جریف پیرش گپ جهت توصیپذ يهارمدلیز. کنندیراننده کمک م

ر انجـام  یانتخـاب مسـ   يهـا ر مدلیاز ز دهند، با استفادهیها در مدل انجام مکه راننده ییرهایص مسیتشخ. روندیم

-ن مدلیا يپارامترها. شودیز گفته میکرو نیساز مهیشب يهاک، مدلیکروسکوپیم يسازهیشب يهابه مدل. شوندیم

ره یراننده و غ يرفتار يها و پارامترهاش سرعتیخودرو، افزا يها، سرعتی، سرفاصله زمانیسرفاصله مکان: ها شامل

 يهـا عـالوه، در مـدل  بـه . رونـد یکار مـ ک بهیماکروسکوپ ياستنباط پارامترها ين پارامترها براین ایانگیم. باشندیم

 يهـا در نمودارهـا  است و آن یت فراوانیاهم يهر خودرو دارا یو زمان ییفضا يرهایک متغیکروسکوپیم يسازهیشب

ان یـ گر در جریکـد یهـا بـا   حرکـت خودروهـا و تعـامالت آن    یچگونگ ی، که به بررس)رینمودار خط س(مکان  -زمان

 يمـاکرو، دارا  يسـاز هیشب يهاکرو نسبت به مدلیم يسازهیشب يهامدل. شوندیکنند، گزارش میک کمک میتراف

-الت جادهیشنهاد شده بر تسهیپ يرات سطح بهبودهایتأث یابیتوانند جهت ارزین میهستند، بنابرا يشتریات بیجزئ

-که مدل یاطالعات یعت و گستردگین، به علت طبیبا وجود ا. رندیاز دقت مورد استفاده قرار گ يدرجه باالتر، در يا

از . شوندیاجرا م یک به آهستگیماکروسکوپ يهاسه با مدلیها در مقاکنند، آنیم يسازهیک، شبیکروسکوپیم يها
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 يهاک از مدلیکروسکوپیم يهاکردن، انتخاب مدل نیبا توجه به هدف و با سبک و سنگ. بر هستند رو، محاسبهنیا

از  ياریک، پرداخـت بسـ  یکروسـکوپ یم يهـا اسـتفاده از مـدل   یت اصـل یمحـدود . ردیـ گیک صورت مـ یماکروسکوپ

 ].2[باشدیها من مدلیدر ا یدر رفتار رانندگ یفیتوص يپارامترها

  

  قیف مسأله و اهداف تحقیتعر - 2

ت موجـود و  یوضع يسازهیق شبیاز طر یکیمشکالت تراف یک و راه، بررسیمهندسان تراف يهاحلن راهیاز بهتر یکی

ن امکانات موجـود  ین زمان و با کمتریموجود در کمتر يهاحلراه ین شکل، تمامیبه ا. ممکن بوده است يهاحلراه

. گرددیت اجرا میدر واقعشود و ین راه حل انتخاب مین و مناسب تریگردد و بهتریم ین شکل بررسیتريو اقتصاد

از  باشـد، بلکـه  ینم یکیجه آن نه تنها حل مشکالت ترافینامناسب که نت يهانهیگز يشود، از اجراین امر باعث میا

ن یبنابرا. دینمایوارد م یمهلکت يهاباشد که به اقتصاد کشورمان ضربهیز میهنگفت ن ينه هاین رفتن زمان و هزیب

ر مهندسان حمـل و نقـل و   یف خطیاز وظا یکیتراف يسازهینه ابعاد مختلف شبیتر در زمشیتوجه و مطالعه هر چه ب

ک آن و سـپس  یـ اطالعـات تراف  ير نمونه و آماربرداریک مسی يریق با در نظرگین تحقیدر ا. باشدیک و راه میتراف

. انجـام گرفتـه اسـت   ها مدل یارسنجیون و اعتیبراسیک، کالیکروسکوپیک و میآن به صورت ماکروسکوپ يسازهیشب

ن یج حاصل از ایسه نتایبراساس مقا. استفاده شده است یدانیم يو آماربردار AIMSUNن منظور از نرم افزار یا يبرا

 .ک انجام گرفته اسـت یبره کردن مدل ماکروسکوپیک، کالیک و ماکروسکوپیکروسکوپیها، در دو حالت ميسازهیشب

ناکارآمـد   يهانهیگز يق اجرایهنگفت و از دست رفتن زمان با ارزش از طر يهانهیاز صرف هز يـریبه منظور جلوگ

کند و یدا مینسبت به قبل پ يشتریهر روز گسترش ب یکیتراف يسازهی، شبیکیجهت حل مشکالت و معضالت تراف

صـوص  الخیموجود عل يافزارهاک توسط نرمیک ترافیکروسکوپیم يه سازین در شبیهمچن. شودیش میتر از پقیدق

AIMSUN از . باشـد یبـر مـ  م و زمانیاد است و محاسبات حجیار زیالزم بس يات اطالعات ورودیزان جزئیحجم و م

ات کمتر و در زمان یزان جزئیم با حجم اطالعات و میتوانیرا م يک منطقه بزرگتریماکروسکوپ يسازهیدر شب یطرف

ک نــرم افزارهـا بـه خصـوص نـرم افـزار       یماکروسـکوپ  يمدلــساز بره نمودن ین با کالیبنابرا. مییمطالعه نما يکمتر

AIMSUN  ا یـ باشد و به طور گسـترده در دن یموجود م یکیتراف يسازهیشب يافزارهااز قدرتمنـدتربن نرم یکـیکه

، يسازهیشب يهایج و خروجیتر نمودن نتاقیرد، در جهت دقیگیک قرار مین ترافین و مهندسیمورد استفاده محقق

ن شـکل  یک را بـه بهتـر  یـ م و ترافیـ ن زمان ممکـن بدسـت آور  ین راهکار را در کمتریترن و مناسبیم بهتریتوانیم

ن راستا یدر ا. باشدیک میماکروسکوپ يسازهیشب یزان دقت خروجین پژوهش سنجش میهدف از ا .مییت نمایریمد

 يسـاز هیشـب  يهـا یشود و سپس خروجیسه میمقا یواقع يهاک با دادهیکروسکوپیم يسازهیشب يهایابتدا خروج

ت منطبـق  یـ شـتر بـر واقع  یشود تا هر چه بیبره میآن کال يگردد و سپس بر مبنایسه میک با آنها مقایماکروسکوپ

  .گردد
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  موضوع اتیادب - 3

ق یـ و کاربرد آن بـه منظـور فهـم دق    یستم واقعیک سیک مدل از ی یند طراحیتوان به عنوان فرآیرا م يسازهیشب

 یدر علـم مهندسـ   يسـاز هیاسـتفاده از شـب  . ان کـرد یـ سـتم ب یعملکرد س يمختلف برا يهاروش یابیا ارزیستم یس

، يسـاز هین نکته اشاره کـرد کـه در شـب   یتوان به ایا مین مزایاز جمله ا. دارد ياگسترده يا و کاربردهایک، مزایتراف

تـوان آنهـا را در   ید، مـ یـ وجود آبه... ها و یها، طراحها، روشاستیبه خاطر س یمشکل یواقع يایقبل از آنکه در دن

تواننـد  یو نقل م مختلف حمل يهاستمیس يها، طرحيسازهیبه کمک علم شب. قرار داد یمورد بررس يمجاز يایدن

 ].3[ش شوندیآزما يمجاز يای، در دنیواقع يایک مدل در دنیس ینه تأسیبدون پرداخت هز

گـر  یاز د. اشـاره کـرد   يساخت مدل مجاز يبرا یاز به آموزش تخصصیتوان به نیم يسازهیب علم شبیاز جمله معا

نـه بـر   یر و هزیـ گساخته شده توسط افراد مختلـف، وقـت   يهاز بودن مدلیتوان به متمایم يسازهیب علم شبیمعا

 یسـاز تمـام  هیشـب افـزار  در نرم. هستند اشاره کرد یلیتحل يهاجواب يکه دارا يبودن، عدم پاسخ مناسب به موارد

ر یطرح بر عهده مد يهاجنبه یج و در نظر گرفتن تمامیل نتایاند و تحلف شدهیت محور تعریرها به صورت کمیمتغ

قدرتمنـد و   يهـا ک بـا روش یـ تراف يق و کارایدق يهايریگاندازه يسازنهیاز به بهیش نیامروزه، افزا ].4[تطرح اس

  ].5[شودیتر ممهم و مهم یکیتراف يسازهیع به منظور شبیسر

  :باشدیر میبه شرح ز یکیتراف يسازهیشبانواع 

ک یک سامانه ترافیتک خودروها در ک، رفتار تکیکروسکوپیم يسازهیشب يهامدل :کیکروسکوپیم يسازهیشب -1

-رمدلیز. کندیم يسازهی، شب4ریو انتخاب مس 3رش گپی، پذ2ر خطیی، تغ1ب خودرویتعق يهار مدلیبا استفاده از ز

جـاده   ياین بـا اشـ  یجـاده و همچنـ   ير کاربرهایها با ساش سرعت خودروها را از تعامل آنیب خودرو افزایتعق يها

ه خطـوط عبـور بـر اسـاس     یـ ک خط عبور به بقیحرکت از  ير خط به راننده براییتغ يهارمدلیز. کندیمشخص م

ونـد خودروهـا بـه    یف پیتوصـ  يش گپ بـرا ریپذ يهالرمدیز. کنندیحاکم و اهداف راننده کمک م یکیط ترافیشرا

کنـد بـا اسـتفاده از    یها در عمل انتخـاب مـ  که راننده ییرهایص مسیتشخ. روندیکار مر بهیک مسیک یان ترافیجر

  ].2[شوندیر انجام میانتخاب مس يهالرمدیز

ت وجـود دارد  یـ ن واقعیهستند، اک فشرده یکروسکوپیم يهامدل يهااز آنجا که داده: سازي مزوسکوپیکشبیه -2

سازگار،  يایص پویبه تخص یابیست و عدم دستین یبزرگ معموالً کار آسان يهاشبکه يها براون مدلیبراسیکه کال

 يهـا رند، که به اصطالح مدلیدر نظر بگ ياز مدلساز ین شده است که پژوهشگران حالتیموارد، منجر به ا یدر برخ

ـ    ي، که براشوندیده میک نامیمزوسکوپ  يهـا سـطح بـاال در مـدل    يآورجمـع  يهـا کـرد ین رویپر کـردن شـکاف ب

ک یـ ک، شـرح  یمزوسـکوپ  يهامدل. شوندیک، استفاده میکروسکوپیم يهاتر مدلنییک و در سطح پایماکروسکوپ

                                                 
1  Car-following 
2  Lane-changing 
3  Gap acceptance 
4  Route-choice 
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 یلـ یتحله و یـ تواند محاسـبات تجز یباشد، که میا میتعادل پو يابتکار يو اجرا یکینامیان دیحل ساده شده جرراه

  ].6[ت انجام دهدیبزرگ را با موفق يهاشبکه

ک یـ فـزون و بـه عنـوان    ک روش همیک را در یان ترافیک جریماکروسکوپ يهامدل: سازي ماکروسکوپیکشبیه -3

ک و متوسـط  یـ ک، حجـم تراف یـ تراف یمتوسط، مثـل چگـال   يرهایها از متغن مدلیا. ردیگیال در نظر میان سیجر

  ].1[کنندیک استفاده میان ترافیجر يهاحالتف یتوص يسرعت، برا

و  AIMSUN ،VISUM ،VISSIM ،TRIPSو  EMME/2ماننــد  يتجــار يافزارهــار نــرمیــاخ يهــادر ســال

DYNASIM شوند، یکردها اجرا میک از روین است که هر یت ایواقع. ها بکار گرفته شده استدهین ایا ياجرا يبرا

خواهند داشت تا آنجـا کـه هـر     یحمل و نقل يهالیدر تحل ی، نقش خوبیمدت طوالن ياد برایار زیو به احتمال بس

توانـد بـه   ینمـ  يگری، مناسب است که دیپاسخ به سؤاالت خاص يمنحصر به فرد برا يهایژگیو يها داراک از آنی

ک، یمدت استراتژبلند يزیرمعمول را، با برنامه یکی، چهار مرحله استات2005در سال  1شامیاکریجا. پاسخ دهد یخوب

گر، یا، به عبارت دیمدت و کوتاه یکینامید یکیل تاکتیه و تحلی، و تجزیکینامیمدت دانیم يزیرک برنامهیدر زمان 

ن دو مـدل مسـتلزم آن اسـت کـه هـر دو      یرابط مناسب ب. مربوطه انجام داده است يکرویماکرو، مزو و م يهاسطح

-یمقصد م -س مبدأیک با هم سازگار باشند، که همان ماتریکروسکوپیو مک ینده شبکه در سطوح ماکروسکوپینما

د است که یک روش جدی محققان، يروشیپحمل و نقل  يهالیه و تحلیتجز يهاچالش يبرامناسب کرد یرو. باشد

د یـ با کرویکه در آن مدل ماکرو، مزو و مباشد یبا آن م مرتبط يهايآورحمل و نقل و فن يهاستمیجه تکامل سینت

و  کیـ تراف يمدلسـاز منسـجم از   یبـ یتوان ترکیاست که با آن م یتنها روش ،ن چارچوبیا .کنند با هم سازگار کار

  ].6[وتر به دست آوردیکامپ

د یکه با يدیارها و ضوابط کلیاز مع یبرخن یچنهم و کیکروسکوپیم يسازهید و مضرات شبیاز فوا یر به برخیدر ز

  .شودیک به آنها توجه شود، اشاره میا ماکروسکوپیک یکروسکوپیم يسازهیانتخاب روش شب يریگمیدر تصم

  ]:7[ک عبارتند ازیکروسکوپیم يسازهید شبیفوا

 یکین با خطوط ترافیو همچن یحمل و نقل يرها با مدهایمتغ يو جداساز یابیت ارزیقابل - 1

 ستمیس يهايرات و برتریتأث یابیت ارزیقابل - 2

که ممکن است هدف،  يو گسترش تکنولوژ) ITS(ستم حمل و نقل هوشمند ید سیفوا يت مدلسازیقابل - 3

 .باشد یکیط ترافیا شرایه یل نقلیاز وسا یدسته خاص

 ساعات اوج یا تراکم و شلوغیرات حجم ییتغ يت مدلسازیقابل - 4

 یرات هندسیتأث يت مدلسازیقابل - 5

 تیت ظرفینقاط بسته و محدود يت جداسازیقابل - 6

  ]:7[ک عبارتند ازیکروسکوپیم يسازهیشب ياز موارد مضر مدلساز یبرخ

                                                 
1  Jayakrisham 
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 نه باالتریهز - 1

 باالتر يبندشتر و طرح زمانیزمان ب - 2

 متعدد يرهایاز متغ یعیف وسیش گذاشتن طیو به نما یابیارز يدشوار - 3

 ها داده يجمع آور يدشوار - 4

ک به یا ماکروسکوپیک یکروسکوپیم يسازهیانتخاب روش شب يریگمید در تصمیکه با يدیکل و ضوابطارها یاز مع

  ]:7[آنها توجه شود، عبارتند از

 و بودجه در دسترس يسازهینه شبیهز - 1

 يبندطرح زمان يهاتیو محدود يسازهیها و شبداده يآورجمع ياز براین زمان مورد - 2

 یحمل و نقل يمدها يهايازمندین - 3

 يریگمیها و تصمیش خروجیاز نمایسطح موردن - 4

  خارج از دسترس یو عموم يبصر يهايازمندین - 5
  

  قیروش تحق -4

  :ان شده استیر بیبه صورت گام به گام در ز يسازهیق و شبیروش تحق

  مناسب جهت مطالعه  يانتخاب نمونه مورد -1گام 

  یکیتراف يسازهیها، جهت شبآن يسازو آماده يق آماربرداریاطالعات الزم از طر يآور گرد -2گام 

  AIMSUN یکیساز ترافهیافزار شبمورد مطالعه در نرم يک نمونه موردیکروسکوپیمدل مساخت  -3گام 

  AIMSUN یکیساز ترافهیورود اطالعات به نرم افزار شب -4گام 

  AIMSUN یکیساز ترافهیک در نرم افزار شبیکروسکوپیم يسازهیند شبیانجام فرآ -5گام 

  AIMSUN یکیساز ترافهیافزار شبها از نرمل دادهیتحله و یاز جهت تجزیج مورد نیاستخراج نتا -6گام 

  AIMSUNساز هیافزار شبمورد مطالعه در نرم يک نمونه موردیساخت مدل ماکروسکوپ -7گام 

  AIMSUN یکیساز ترافهیورود اطالعات به نرم افزار شب -8گام 

  AIMSUN یکیترافساز هیک در نرم افزار شبیماکروسکوپ يسازهیند شبیانجام فرآ -9گام 

 AIMSUN یکیساز ترافهیافزار شبها از نرمل دادهیه و تحلیاز جهت تجزیج مورد نیاستخراج نتا -10گام 

  تیک با واقعیکروسکوپیم يسازهیون مدل شبیبراسیو کال یاعتبارسنج -11گام 

 کیکروسکوپیک با میماکروسکوپ يسازهیون مدل شبیبراسیو کال یاعتبارسنج -12گام 

از  يعبور يت شمارش خودروهابه صور يبردارتوسط آمار یکیتراف يسازهیق اطالعات الزم جهت شبین تحقیادر 

افزار مورد استفاده ن نرمیهمچن .باشدیم دان نماز اسالمشهریمز، یمورد مطالعه ن محل. شده است يجمع آورمحل 
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AIMSUN ق، نرم افزارین تحقیدر ا
2 شرکت از یمحصول باشد کهیم 1

TTS کپارچهی ییفضا که باشدیم ایاسپان 

 ،باشدیم بازار در موجود افزارنرم تنها افزارنرم نیا TSS شرکت يادعا به. سازدیم فراهم را کیتراف يسازهیشب يبرا

 و انیجر کـیمزوسکوپ يمدلساز ان،یجر کـیاستات صیتخص ینقل و حمل مدل سه يریکارگه ب ییتوانا که

 که دارد یفن و يتجار ،یدانشگاه نظر از يقو يانهیشیپ افزارنرم. باشدیم دارا را انیجر کـیکروسکوپیم يازـمدلس

 توجه با. است آمده دست به پژوهش و قیتحق سال 20 از شیب یط در و جهان نقاط یاقص در کاربر هزاران کمک با

 و هاراه بر یر مطلوبیثتأ است توانسته افزارنرم نیا جهان، نقاط یاقص در مختلف کشور 54 در کاربران ادیز شمار به

 ].8[باشد داشته جهان سطح در ینقل و حمل يها شبکه
  

  اطالعات يآورجمع - 5

، شـامل  ن شـمارش یـ ا. اسـت  یق، شـمارش حرکـات گردشـ   ین تحقیاز جهت ایموردن يهان دادهیتریاز اساس یکی

ک تقـاطع  یـ را در  یخاص یحرکت گردش) قهیدق 15( نیمع یک دوره زمانیاست که در  ییشمارش تعداد خودروها

س یها جهت سـاخت مـاتر  ن دادهیا. ردیگیک نوع خودرو صورت میها به تفکن شمارشین ایدهند و همچنیانجام م

-یها مورد استفاده قرار مـ ن مدلیا یون و اعتبارسنجیبراسین کالیو همچن یکیتراف يسازهیشب يمقصد برا –مبدأ 

را  مـورد مطالعـه  ر محـدوده  یـ شکل ز. دیانتخاب گرد يبردارن آماریا يبرا دان نماز اسالمشهریمن راستا یدر ا. ردیگ

  .دهدینشان م

                                                 
1 

Advanced Interactive Simulator for Urban and non-urban Networks 
2 Transport Simulation Systems 
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  )ییر هوایبرگرفته از تصاو( دان نماز اسالمشهریم یکل ينما : 1 شکل

 
 17سـاعت  (و عصر ) 9 یال 7ساعت ( در صبح  ،ياقهیدق 15 ،يروز به صورت شمارش بصر سهدر طول  يآماربردار

، یدانیـ م يهـا يج آمـاربردار یل نتـا یساعت اوج بدست آمده از تحل یکیبا توجه به احجام تراف. انجام گرفت) 19 یال

  .ده استیر ارائه گردیک به شکل زیساعت اوج تراف) O-D Matrix(مقصد  – س مبدأیماتر

 
  ) D-O(مقصد  -س مبدأیماتر : 1 جدول

مقصد -س مبدأیماتر  
شمال 

 )احمدآباد(

غرب 

 )اسالمشهر(

 يکمربند(جنوب 

 )اسالمشهر

( شرق 

 )تهران
 کل

 702 159 207 235 101 )یاحمدآباد مستوف( شمال 

 425 336 125 355 )اسالمشهر( غرب 
124

1 

 يکمربند( جنوب 

 )اسالمشهر
326 256 112 198 892 

 956 103 245 352 256 )تهران( شرق 

 85 900 968 1038 کل
379

1 
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  يسازهیشب -6

افـزار  را بـه نـرم   Google Earthsگرفتـه شـده از    ییو عکس هوا Autocadل یابتدا فا يسازهیساخت مدل شب يبرا

Aimsun  ها را به دقت توسط دسـتورات  ها و گرهوندیت پیسپس موقع. میکنیم میاس آنها را تنظیوارد نموده و مق

، عرض هـر خـط،   ير تعداد خط عبوریها نظات آنینک خصوصیرسم هر لم نموده و پس از یافزار ترسموجود در نرم

  . گرددیمشخص م... نوع خط، سرعت هر خط و 

  :شود، مانندیف میوند وجود دارد تعریک پیدر  یکیزیرات فییگره تنها در موارد که تغ

  ير در تعداد خطوط عبورییتغ) 1

  ير در نوع استفاده از خطوط عبورییتغ) 2

  تقاطع) 3

  ادهیمحل عبور عابر پ) 4

افـزار  از محل مورد مطالعه را بـه نـرم   یدانیم يج آماربرداریمقصد استخراج شده از نتا -س مبدأیدر مرحله بعد ماتر

  .میینمایمشخص م يج آماربردارین را با توجه به نتایه سبک و سنگیل نقلیوارد کرده و درصد وسا

ک و سـپس  یکروسکوپیافزار، ابتدا مدل ممقصد به نرم -س مبدأیرپس از ساخت مدل نمونه مورد مطالعه و ورود مات

-یمـ  يسازهیتکرار شب 20و  15، 10، 5، 1 يها را بران مدلیا. میینمایم يسازهیک شبکه را شبیمدل ماکروسکوپ

  .میکنیرا ثبت مج آنیم و نتایینما

  

  
  )انینرخ جر( AIMSUNبا نرم افزار  يمدلساز : 2شکل 

  کیماکروسکوپ يسازهیشب: سمت چپک، یکروسکوپیم يسازهیشب: سمت راست
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 یون و اعتبارسنجیبراسیکال -7

-محل و مشخصه یرانندگ يرفتارها ییآن در وانما ییش توانایافزا يمدل است، برا يم پارامترهایون تنظیبراسیکال

مـدل در   ییکه باعث بهبود توانـا  يامدل است، به گونه يم پارامترهایون، تنظیبراسیمنظور از کال. آن یکیتراف يها

مختلف مدل اجرا  يهاقسمت يون رویبراسیکال. ک و رفتار رانندگان شودیتراف یات محلیکردن خصوص يسازهیشب

  ].9[گرددیم

  : ر وجود دارد که عبارتند ازیمدل، مراحل گام به گام ز یون و اعتبارسنجیبراسیکال يبرا

  )انینرخ جر(مناسب  یکیانتخاب پارامتر تراف) 1

ن در یباشد، بنابرایم یالت حمل و نقلیتمام انواع تسه يار مهم برایبس یکیک پارامتر ترافیان یجا که، نرخ جراز آن

  .گرددیاستفاده م یون و اعتبارسنجیبراسیکال يبرا یان به عنوان پارامتر کنترلین مطالعه از نرخ جریا

  )رسونیپ یهمبستگب یضر(برازش  ییانتخاب شاخص نکو) 2

-یش مینما ین مدل و مشاهدات واقعیدر خصوص اختالف ب یاست که اطالعات ياریرسون، معیپ یب همبستگیضر

تر شود، کیک نزدین عدد به یک است و هر چقدر این صفر تا یب ي، عددیب همبستگی، مقدار ضریبه طور کل. دهد

  : دهدیرا نشان منحوه محاسبه آن 1 رابطه. است يسازهیبج شیمشاهده و نتا يهان دادهیشتر بیگر مطابقت بانیب

�� = (
∑ (�����)(�����)�

���

(���)����
)� )1                                                                                                       (       

 ��و  ̅� .هسـتند ک یا ماکروسـکوپ یـ ک یکروسکوپیشده م يسازهیر مشاهده شده و شبیمقاد Yiو  Xiن رابطه یدر ا

  ]:9[ها استن دادهیار استاندارد ایانحراف مع ��و   ��باشد و باالخره یها ممتوسط داده

  ت یبا واقع يسازهیج شبیسه نتایمقا) 3

  تیبا واقع یکیشتر پارامتر ترافیجهت انطباق ب يسازهیند تکرار شبیفرآ) 4

  )متفاوت يتکرارها يبرا(ت یبا واقع يسازهیج شبینتاسه یمقا) 5

  سهیهر مقا يبرا یون خطیبدست آوردن مدل رگرس) 5

  سهیهر مقا يرسون برایپ یب همبستگین مقدار ضرییتع) 6

  تین انطباق با واقعیدن به بهتریجهت رس یون خطیو مدل رگرس یب همبستگین مقدار ضرین بهترییتع) 7
  

  ل اطالعاتیتحل -8

ک و یکروسـکوپ یم يسـاز هیهـر دو حالـت شـب    يانجام شده در منطقه مورد مطالعه، بـرا  يهايتوجه به آماربرداربا 

  .صورت گرفت ي، مدلسازAimsunافزار ک، با استفاده از نرمیماکروسکوپ
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ت ی، حساسيآوردر جمع یسادگ یار اصلیون، با توجه به چهار معیبراسیکال يمناسب برا یک پارامتر کنترلیسپس 

ن پارامتر نرخ یا. دیبودن انتخاب گرد یافزار و منطقبا نحوه محاسبه نرم يو زمان برداشت، سازگار یکیط ترافیبه شرا

  .باشدیان میجر

شده،  یبررس يهاحالت. ل قرار گرفتیه و تحلیمورد تجز) انینرخ جر( يسازهین دو نوع شبیحاصل از ا يهایخروج

  :عبارتند از

  تیک با واقعیکروسکوپیم يسازهیج شبیون نتایبراسیو کال یبررس: 1حالت شماره 

  کیکروسکوپیم يسازهیک با شبیماکروسکوپ يسازهیج شبیون نتایبراسیو کال یبررس: 2حالت شماره 

  . دیبره گردیقرار گرفت و کال یان در هر دو حالت فوق مورد بررسیانجام شده، پارامتر نرخ جر يهایبا بررس

ر یـ در ز یبـه صـورت جـدول    تیک با واقعیکروسکوپیم يسازهیج شبیون نتایبراسیو کال یبررسج بدست آمده از ینتا

  :آمده است

  

  تیک با واقعیکروسکوپیم يسازهیج شبیسه نتایمقا : 2 جدول

  فرمول R2  تعداد تکرار

1  0,9785  y = 0.9606x + 15.446 

5  0,995  y = 1.0171x - 13.074  

10  0,9958  y = 0.9885x - 0.9786  

15  0,9959  y = 1.0079x + 5.2548  

20  0,997  y = 0.9966x + 12.326  
 

  

ب خـط بـرازش   یشـود، شـ  یشـتر مـ  یب يسـاز هیشود، هر چه تعداد تکرار شبیمالحظه م 2طور که در جدول همان

 يگردد، کـه در راسـتا  یتر مکیدرجه نزد 45به ) يسازهیم گذرنده از نقاط مشاهده شده و شبین خط مستقیبهتر(

 یب همبسـتگ یار ضـر یـ جا که هر چه مقدار معاز آن. شودیتر مکیک نزدیبه  R2 یب همبستگیار ضریآن مقدار مع

R2  اسـت   ین معنـ ین بدین ایبنابرا. م داشتیخواه يج بهتریابد و نتاییزان خطا کاهش میتر شود، مکیک نزدیبه

 يسـاز هیتکرار شب 20 ين برایهمچن. گرددیتر مکیت نزدیبه واقع يسازهیج شبی، نتايسازهیشتر شبیکه با تکرار ب

 y = 0.9966x + 12.326ز یـ بدست آمده و فرمول خـط بـرازش ن   0,997برابر  R2 یب همبستگیار ضریمقدار مع

 . باشدیم

 کیکروسکوپیم يسازهیک با شبیماکروسکوپ يسازهیج شبیون نتایبراسیو کال یبررسج بدست آمده از ین نتایهمچن

 :آمده است 3 به صورت جدول
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شـود، شـیب خـط بـرازش     سـازي بیشـتر مـی   شود، هر چه تعداد تکرار شبیهمالحظه می 3طور که در جدول همان

گردد، که در راسـتاي  تر میدرجه نزدیک 45به )  سازيبهترین خط مستقیم گذرنده از نقاط مشاهده شده و شبیه(

جا که هر چه مقدار معیـار ضـریب همبسـتگی    از آن .شودتر میبه یک نزدیک R2آن مقدار معیار ضریب همبستگی 

R2 یابد و نتایج بهتري خواهیم داشتتر شود، میزان خطا کاهش میبه یک نزدیک.  
  سازي ماکروسکوپیکسازي ماکروسکوپیک با شبیهمقایسه نتایج شبیه - 3جدول 

  فرمول R2  تعداد تکرار

1  0,9278  y = 1.1065x + 7.4232 

5  0,9544  y = 1.1789x - 12.095  

10  0,9472  y = 1.1492x + 0.4378  

15  0,946  y = 1.1734x + 3.1884  

20  0,9524  y = 1.1322x + 15.549  
 

  

. گـردد یتـر مـ  کیـ ت نزدیـ بـه واقع  يسـاز هیج شـب ی، نتايسازهیشتر شبیاست که با تکرار ب ین معنین بدین ایبنابرا

بدسـت آمـده و فرمـول خـط      0,9524برابر  R2 یب همبستگیار ضریمقدار مع يسازهیتکرار شب 20 ين برایهمچن

  . باشدیم y = 1.1322x + 15.549ز یبرازش ن

ن یدر نظر گرفته شـده اسـت، بنـابرا   % 5قابل قبول  يزان خطایو م% 95نان یت اطمین مطالعه، قابلیاز آنجا که در ا

  .باشدیح و قابل اعتماد میج فوق صحینتا

 

  يریجه گینت - 9

به طـور   یکیتراف يهايسازهیج حاصل از شبیدهد که نتایق نشان مین تحقیانجام شده در ا يهایمطالعات و بررس

ط یهر منطقـه بـا توجـه بـه شـرا      يد برایمختلف با یکیتراف يافزارهان نرمیبنابرا. باشدیت نمیکامل منطبق بر واقع

اد انجام یار زیبا دقت بس يریند آمارگید فرآین بایهمچن. بره گرددیرانندگان آن منطقه کالک و رفتار یتراف يعملکرد

 يپارامترهـا  یتمام يد برایون بایبراسیند کالیفرآ. دیبدست آ يسازهیاز منطقه جهت شب يترقیدق يهاشود تا داده

 يسـاز هین شـب یهمچنـ . انجـام شـود  ... افـزار و  الت و نـرم یبـا توجـه بـه نـوع تسـه      یکیج ترافیمؤثر بر نتا یکیتراف

شـتر  ید بیـ ار باال دارد، بایده را با سرعت بسیچیبزرگ و پ يهاشبکه يسازهیت شبینکه قابلیک به علت ایماکروسکوپ

  .ردیقرار گ یکیهم مورد توجه کارشناسان تراف يسازهین نوع شبیون ایبراسیرد و کالیمورد توجه قرار گ

ک انجام شـده،  یک و ماکروسکوپیکروسکوپیم يهايسازهیحاصل از شب یخروج يهادادهل یه و تحلیبا توجه به تجز

  :ر به دست آمدیج زینتا
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بـاال بـردن دقـت     يد بـرا یـ ن بایتطابق ندارنـد، بنـابرا   یبا اطالعات واقع یکیتراف يهايسازهیج حاصل از شبینتا) 1

ن یـ از ا یبرخـ . قابل استفاده و استنادباشند یواقع يایدنن اطالعات در یانجام شود، تا ا یافزار اعمالنرم يهایخروج

  :اعمال عبارتند از

  تیدر واقع یدانیتر اطالعات مقیهر چه دق يگردآور) 1-1 

-هیج شبیباشد، نتا يشتریات بیتر و با جزئقیشده از منطقه مورد مطالعه دق ياست هر چه اطالعات گردآور یهیبد

  .ت باشدید به حد کفایز بایشده ن يگردآور يهازان دادهیم یاز طرف. م داشتیخواه يبهتر يساز

  .ردیانجام گ يادینمونه، با دقت ز يمدلساز) 1-2

شـده مطـابق بـا     يسـاز هیر شـب یمسـ  یانجام شود و تمام مشخصات هندس يشترینمونه با دقت ب يهر چه مدلساز

گـردد، پـس از اتمـام    یشـنهاد مـ  ین پیرابنـاب . خواهد داشت يشتریدقت ب يسازهیج حاصل از شبیت باشد، نتایواقع

  .د تا اصالحات الزم در مدل انجام شودیینما یگر مدل را بررسیک بار دیساخت مدل، 

افـزار  ، به دقـت و درسـت وارد نـرم   يورود یکیاطالعات تراف ید تمامینمونه مورد مطالعه با يسازهیهنگام شب) 1-3

له خود ی، به وسيسازهیتوان پس از اتمام مرحله شبیم. دیبه عمل آ يریجلوگ يسازهیگردد، تا از بروز اشتباه در شب

  .دینان به عمل آیافزار شبکه را چک کرد تا از صحت آن اطمنرم

گردد، بـا  یشنهاد مین پیبنابرا. دیآیبدست م يتریج بهتر و واقعیشتر باشد، نتایب يسازهیهر چه تعداد تکرار شب) 2

بـار   30اد یـ ز یلـ یت خیـ با اهم يهاپروژه يبرا یا حتیبار تکرار و  20ا یبار تکرار  10تعداد ، ت پروژهیتوجه به اهم

  .دیبدست آ يترج قابل قبولیتا نتا ،دیریدر نظر بگ يسازهیشب يتکرار برا

  .حاصل شود% 95 ينان باالیها مشخص گردد و اطمداده يشود تا خطا یبررس یخروج يهادقت داده) 3

ان یـ نرخ جر یکیون پارامتر ترافیبراسیکال يبرا یق فرمولین تحقیانجام شده در ا يهالیه و تحلیتجزبا توجه به ) 4

 .است شدهک ارائه یک و ماکروسکوپیکروسکوپیهر دو حالت م يبرا

  

  قیج حاصل از تحقینتا : 4 جدول

  فرمول R2  تعداد تکرار  حالت

 y = 0.9966x + 12.326  0,997  20  تیک با واقعیکروسکوپیم يسازهیون شبیبراسیکال

  y = 1.1322x + 15.549  0,9524  20  کیکروسکوپیک با میماکروسکوپ يسازهیون شبیبراسیکال
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  ندهیآ يق برایشنهادات تحقیپ -10

  :شنهاد نمودینده پیق در آیتحق ير را برایتوان موارد زیق میج تحقیبا توجه به نتا

 یالت مختلف حمل و نقلیاده در تسهینظر گرفتن عابر پافزار با در بره کردن نرمیو کال یبررس 

 ع یسر یرانافزار با در نظر گرفتن خطوط اتوبوسبره کردن نرمیو کال یبررس)BRT ( 

 افزارها در نرمبره کردن آنیو کال یکیتراف ير فاکتورهایسا یبررس 

 افزارون نرمیبراسیج کالیکنترل سرعت در نتا يهانیر دوربیتأث یبررس 

 افزارون نرمیبراسیج کالیر محل اخذ عوارض در نتایتأث یبررس 

 ر یام متغیپ ير تابلوهایتأث یبررس)VMS (افزارون نرمیبراسیج کالیدر نتا 

 ون نرمیبراسیج کالیدر نتا...) و  ی، برفی، باراني، ابریاعم از آفتاب(مختلف  ییط آب و هوایر شرایتأث یبررس-

 افزار

 زان یـ هـوا و م  يهـا نـده یزان انتشار آالیمانند م(  یطیست محیمختلف ز يپارامترهاون یبراسیو کال یبررس

بـا  . تیـ هـا در واقع ر آنیهستند، بـا مقـاد   يریگافزار قابل اندازهن نرمیکه در ا) هیل نقلیمصرف سوخت وسا

 سـت یز يهـا ن شـاخص یـی ، تعیحمل و نقل يهادار در پروژهیتوجه به گسترش روزافزون مباحث توسعه پا

 .باشدیت میار با اهمیتر، بسنه مناسبیت جهت انتخاب گزیتر به واقعکیهر چه نزد یطیمح

 گر مانند یک دیساز ترافهیشب يافزارهابره کردن نرمیکالVISSIM ،..... 

 نـده، جهـت   یقـات انجـام شـده در گذشـته و آ    یق و تحقیـ ن تحقیج حاصل از ایبر اساس نتا ياه برنامهیته

ج هـر چـه   یبه صورت خودکـار و ارائـه نتـا    AIMSUNساز هیافزار شبنرم یکیتراف يپارامترهاون یبراسیکال

 .تیتر به واقعکینزد

 ک و هـم بـه صـورت    یکروسـکوپ یهـم بـه صـورت م   ( یکـ یساز ترافهیافزار شبک نرمیه و ارائه یت تهیدر نها

  .رانیزمان ایرانندگان کشور عز يو رفتار يعملکرد يهایژگیبر اساس و) کیماکروسکوپ
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Abstract 

Traffic simulation is generally used in transportation engineering. Among the reasons for 
the widespread use of these models include convenient and cost-efficient, safety simulate 
nature, extent applicable areas such as the design of transportation and evaluation of the 
traffic flow management options expressed. Due to the nature of the simulation based on 
random number generation and statistical analysis based on the results, statistically 
validated model should be evaluated. The purpose of this study is to calibrate the model 
using macroscopic and microscopic modeling results in order to achieve results close to 
reality in less time. In this study, a sample selected and the traffic information recorded and 
macroscopic and microscopic simulation, calibration and validation of the model is done. 
For this purpose the software AIMSUN is used. Based on the results of these two types of 
simulation, microscopic and macroscopic both, macroscopic model has been calibrated. 
 

Keywords: Modeling, Microscopic traffic simulation, Macroscopic traffic simulation, Calibration  
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