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  چکیده

از یک سو موجب کاهش استفاده از خودروي شخصی ) عابر پیاده و دوچرخه(هاي سفر غیرموتوري  استفاده از شیوه

هاي انتخاب شیوه سفري  در مدل وجود،با این . دشو و از سوي دیگر موجب افزایش تحرك و سالمت شهروندان می

در  .صرف نظر شده است روي یادهي سفر پ شیوه ياند، از برآورد تقاضا براي شهر تهران پرداخت شدهکنون که تا

ساکنین ) 9تا  7ساعات (مقصد مربوط به سفرهاي شغلی اوج صبح -داده مبدأ 190با استفاده از  ،حاضر پژوهش

شوند که امکان برآورد تقاضاي سفر پیاده را نیز  اي بازسازي می شهر به گونهاین تفکیک سفر  هاي مدل شهر تهران،

مطلوبیت گزینه عابر  ،که در آن عابر پیاده است گزینۀ شامل جدید از نوع لوجیت چندگانه هاي مدل .داشته باشند

هاي مختلف  تعیین زمان سفرهاي شیوهجهت  .مقصد مورد نظر بستگی دارد- روي بین مبدأ پیاده به جذر فاصله پیاده

ونقل همگانی را با  تخصیص وسایل حمل ،افزار این نرم. شود استفاده می EMME2افزار  هاي نرم ، از خروجیسفر

ونقل  سفر حمل تخصیصبراي  این الگوریتم که مسیرهایی. دهد استفاده از الگوریتم استراتژي بهینه انجام می

؛ به بیان ها زمان سفر داخل وسایل همگانی صفر باشد باشد که در آناي  به گونه تدهد ممکن اس بدست می همگانی

) هاي پیاده و تاکسی گردشی شیوه(ونقل همگانی  هاي دسترسی به حمل دیگر، تمام سفر صرفاً با استفاده از شیوه

مجموعه انتخاب حذف هاي همگانی از  ، گزینههاي متغیر مجموعه گزینه از طریق ،در چنین شرایطی .شود انجام 

هاي  هاي سفر با توجه به سهم هر یک از شیوه  مبنا، سهم برداري انتخاب ضمناً، با استفاده از روش نمونه .شود می

  .شود اصالح می ،93برآورد شده براي مدل شهر تهران در سال 
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  مقدمه -1

شوند، از یک سو  انجام می) شامل سفرهاي عابر پیاده و دوچرخه(نقل غیرموتوري  و هاي حمل سفرهایی که با شیوه

شوند و از سوي دیگر موجب  هاي ترافیکی می موجب کاهش استفاده از خودروي شخصی و در پی آن کاهش شلوغی

اضافه  به بررسی اي مطالعات گسترده یر، دراخ هاي در سال. شوند ها می دان و افزایش سالمت آنتحرك بیشتر شهرون

احتمال  دهد میمطالعات نشان  همچنین، ].3و  2، 1[است  شده هپرداختدر کشورهاي مختلف جهان  یوزن و چاق

و آسم در دانش  یانشر یخون، گرفتگ یچرب یشفشارخون، افزا یشنوع دوم، افزا یابتد یرنظ ییها یماريبروز ب

برآورد  ریزان شهري به هاي اخیر توجه برنامه رو، در سال از این. ]4[ است یشترکه دچار اضافه وزن هستند ب یآموزان

این تواند موجب افزایش استفاده شهروندان از  هایی که می سیاست ارزیابی هاي سفر غیر موتوري و تقاضاي شیوه

   .شود، جلب شده است یلونق هاي حمل شیوه

هاي  اي که بیشترین قابلیت را براي بررسی سیاست ونقل شهري، مرحله ریزي حمل اي برنامه در رویکرد چهار مرحله

براي  پیش از اینهاي انتخاب شیوه سفري که تا  در مدل. ]5[ است” انتخاب شیوه سفر“ونقلی دارد، مرحله  حمل

هاي این  یکی از علت. است شدهصرف نظر  روي سفر پیاده ي شیوه برآورد تقاضاي اند، از شهر تهران پرداخت شده

 عالوه بر این، در. هاي موتوري است تصمیم، ناچیز شمرده شدن تاثیر سفرهاي با شیوه پیاده و دوچرخه بر شیوه

در سال  ي تهرانامقصد خانواره-مبدأ مثال آماربرداري(در کشور آوري شده  مقصد جمع-مبدأ هاي آمارگیري آخرین

هایی  سازي طرح پیاده یافتن ضرورتاما باتوجه به  .اطالعات سفرهاي پیاده صرف نظر شده بود آوري جمع، از )1383

شود،  هاي موتوري می ها از شیوه هاي غیرموتوري و کاهش استفاده آن که موجب افزایش استفاده شهروندان از شیوه

نقل از سفرهاي روزانه و هاي حمل هر یک از شیوه بري سهم میزان ها بر ضرورت لحاظ کردن تاثیر این طرح

  . یافته استنقلی اهمیت  و هاي حمل شهروندان، در ارزیابی

ارائه روشی براي اضافه کردن شیوه سفر عابر پیاده بـه مـدل تفکیـک سـفر      است از  اهداف اصلی این تحقیق عبارت

منظور از سفرهاي با شیوه پیاده، سفرهایی  .هماهنگ باشد اي که این مدل با مدل تخصیص سفر به گونه شهر تهران

روي به عنوان بخشی از سفر و به منظور ایجاد دسترسی  شوند یا اینکه پیاده است که یا تماماً بصورت پیاده انجام می

شود؛ سفرهایی که مربـوط بـه تـردد عـابران پیـاده در       میاستفاده ) مانند اتوبوس، مترو و تاکسی(به وسایل عمومی 

  .گیرد در محدوده این تحقیق قرار نمی) سفرهاي پیاده گردشی(شوند  بازارها می

مقصد مربـوط بـه   -داده مبدأ 190با استفاده از با توجه به اهمیت برآورد تقاضاي سفرهاي پیاده، در پژوهش جاري، 

کـه   شـوند  یمـ  يبازسـاز  يا شهر به گونـه  ینسفر ا یکتفک يها ران، مدلشهر ته یناوج صبح ساکن یشغل يسفرها

اي شهر تهران  ها با هدف استفاده در مدل چهار مرحله مدل این .داشته باشند یزرا ن یادهسفر پ يامکان برآورد تقاضا

اي  مرحلـه  چهـار   مـدل  در از آنجایی کـه تر،  بطور شفاف. اند و به صورت هماهنگ با مدل تخصیص سفر ساخته شده

هاي مدل تخصیص را  ورودي ،)یعنی تقاضاي برآورد شده براي هر شیوه سفر(مدل تفکیک  هاي خروجیشهر تهران، 

هـاي مـدل    نیـز ورودي ) یعنی زمان سفرهاي مربوط به هر شیوه سفر(هاي مدل تخصیص  دهند و خروجی شکل می



 

یک ارتباط متقابل آن با مدل تخصیص در نظر هاي تفک دهند، الزم است در هنگام ساخت مدل تفکیک را بدست می

 هـاي  یمختلـف سـفر، از خروجـ    هـاي  یوهشـ  يزمان سفرها یینجهت تعنگر شهر تهران،  در مدل کالن .گرفته شود

 یصافـزار، تخصـ   نـرم  یـن ا ن به این موضوع از آن جهت است کهاهمیت پرداخت .شود یاستفاده م EMME2افزار  نرم

 يبـرا  یتمالگور ینکه ا یرهاییمس. دهد یانجام م ینهبه ياستراتژ یتما استفاده از الگوررا ب یونقل همگان حمل یلوسا

 یلها زمان سفر داخـل وسـا   باشد که در آن يا است به گونه نممک دهد یبدست م یونقل همگان سفر حمل یصتخص

 هاي یوهش( یونقل همگان به حمل یدسترس هاي یوهتمام سفر صرفاً با استفاده از ش یگر،د یانصفر باشد؛ به ب یهمگان

ونقل  هایی که مدل تفکیک براي گزینه حمل سهم ،حالتی ینچنصورت بروز در . شود انجام ) یگردش یو تاکس یادهپ

بنـابراین الزم اسـت راهکـاري بـراي      .هاي پیاده یا تاکسی گردشـی هسـتند   ، گزینهدر واقع ،کند میهمگانی برآورد 

با توجه به اینکه هدف اصلی این پـژوهش افـزودن    عالوه بر این،. در نظر گرفته شود جلوگیري از بروز چنین حالتی

توسط مدل تفکیک سفر  هاي برآورد شده رود سهم روي به مدل تفکیک سفر شهر تهران است، انتظار می گزینه پیاده

  .برابر باشد شهر تهران موجودنگر  کالنهاي برآورد شده در مدل  ، با سهمموتوريسفر هاي  هشیوبراي جدید 

هاي انجام شده در زمینه برآورد تقاضـاي سـفر عـابر پیـاده بیـان       از پژوهش اي در بخش بعد، بطور خالصه، پیشینه

نقـل همگـانی    و هـاي تخصـیص وسـایل حمـل     در بخش سوم، ابتدا توضیح کوتاهی پیرامون برخی از ویژگی. شود می

گـردد و پـس از آن، روش    هاي مرتبط با آن ارائه مـی  و محدودیت) یمترو و تاکسی خط -هاي اتوبوس شامل گزینه(

ارائه  در بخش چهارم ها داده فیداده و توص يآور جمع وهیش. شود هاي تفکیک سفر جدید شرح داده می ساخت مدل

و  يریـ گ جـه یشـامل نت  زیـ ن ششمبخش . گردد ساخته شده در این مطالعه معرفی می  مدل پنجم،در بخش  .شود یم

  .است يمطالعات بعد يبرا شنهادیپ

  

  مروري بر مطالعات پیشین - 2

طـور   در این بخش به بررسی دو طرح انجام شده در خصوص نحوه برآورد تقاضاي عابر پیاده در شهر تهران، و همین

بـه   شود و سه نمونه از شهرهاي دنیا که از نظر شرایط ترافیکی و توپوگرافیکی به تهران نزدیک هستند، پرداخته می

  . گردد هاي هر یک از این مطالعات بررسی می هاي موجود در روش صورت خالصه، تفاوت

در قسـمت  . باشـد  ، شامل دو قسمت عابر پیاده و دوچرخه، می]6[ "طرح جامع عابر و دوچرخه شهر تهران"مطالعه 

آنچه که به . نقلی پرداخته شدو روي و مسایل و مشکالت بر سرراه این شیوه حمل عابر پیاده صرفاً به تسهیالت پیاده

گردد، عدم برآورد تقاضاي سفر عابر پیاده و عدم توجه به تقاضاي بالفعل  عنوان نقاط ضعف این مطالعه محسوب می

، بـه  ]7[ "پروژه بازنگري طـرح جـامع عـابر پیـاده شـهر تهـران      "در مطالعه دیگر با عنوان . باشد سفر عابر پیاده می

رو، حجـم   م تردد عابر پیاده با توجه به متغیرهاي مساحت کاربري اداري، عرض پیـاده مدلسازي مستقیم برآورد حج

ترین ایستگاه مترو، فاصله مرکز خیابـان تـا    رو، تعداد مسافران سوار و پیاده شده از نزدیک ترافیک سواره مجاور پیاده

نقـاط  . معبر پرداختـه شـده اسـت   ترین ایستگاه مترو، جذب سفرهاي روزانه ناحیه ترافیکی و رده عملکردي  نزدیک



 

ضعف این مطالعه شامل عدم برآورد ماتریس تقاضاي سفرهاي عـابر پیـاده و همچنـین، در نظـر نگـرفتن اطالعـات       

عالوه بر این، در هیچ یک از دو مطالعه اخیر امکان بررسی تأثیر متقابل تقاضـاي  . باشد ها در ساخت مدل می کاربري

  .بر یکدیگر وجود نداردهاي موتوري و عابر پیاده  شیوه

در . آیـد  تقاضاي عابر پیاده از طریق یک مدل انتخاب گسستۀ انتخاب شیوه سفر بدسـت مـی   ،]٨[ در شهر کالیفرنیا

) عـابر پیـاده و دوچرخـه   (هاي مختلف سفر به سه گروه سواري، همگانی و غیرموتوري  مرحله اول از این مدل، شیوه

) دسترسـی بـه  (وه کمکی شیوه سفر غیرموتوري، هم به عنوان شیوه غالب سفر و هم به عنوان شی. شوند تفکیک می

هـاي جابجـایی،    براي برآورد مطلوبیت این شیوه نسبت به دیگر شـیوه . ونقل همگانی تعریف شده است حملوسایل 

حـدود  (مایل  12براي عابر پیاده و کمتر از ) کیلومتر 5حدود (مایل  3طول سفرهاي کمتر از (تنها شرط طول سفر 

با توجه به این شرط سفرهایی با طول بیشتر که به صورت پیاده و یا  .لحاظ شده است) براي دوچرخه) کیلومتر 19

استفاده از ایـن روش مسـتلزم تعریـف شـبکه معـابر متناسـب بـا        . اند شوند، نادیده گرفته شده با دوچرخه انجام می

ین است هاي انتخاب گسسته ا یکی از مزایاي استفاده از مدل. باشد سفرهاي عابر و دوچرخه در مقیاس کل شهر می

هـاي   هـاي افـراد و ویژگـی    ویژگـی (ها ضمن اینکه ابزار قدرتمندي براي تعیین تاثیرات عوامل مختلـف   که این مدل

هـاي مـدیریتی را بـر     تـوان تـأثیر سیاسـت    ها مـی  بر روي رفتار سفر افراد مختلف هستند، با استفاده از آن) محیطی

  .مودانحراف تقاضاي سفر از یک شیوه به شیوه دیگر بررسی ن

به ارایه مدل رگرسیونی جهت برآورد حجم عابر پیاده در معابر مختلف مرکز شهر لندن پرداخته  ]٩[مطالعه دیگري 

هاي موجود در محدوده مورد مطالعه دارد تا دقت الزم براي  پرداخت این مدل نیاز به اطالعات کافی از کاربري. است

ها در برآورد حجم تردد عابر پیاده در معابر شبکه با توجـه   ی این مدلدر هر حال توانای. د سفرها را فراهم سازدبرآور

همچنـین، در ایـن   . باشـد  اي و غیره می هاي حاشیه به خصوصیات آنها مانند عرض، حجم تردد وسایل نقلیه، کاربري

ت کـه جهـ  ) سیله، هـدف سـفر، و طـول سـفر    مانند مالکیت و(هاي مسافران  مدل متغیرهاي دیگري از قبیل ویژگی

توانـد تقاضـاي سـفر     در نهایت نیز، این مدل نمی. اند تر تقاضاي سفر عابران پیاده الزم است، وارد نشده برآورد دقیق

ها عمـدتاً از شـمارش    این روش .هاي مبدا و مقصد در محدوده مورد مطالعه ارایه دهد عابران پیاده را به صورت زوج

هـاي مجـاور و یـا     د حجم عابران به عنوان تابعی از کـاربري زمـین  هاي رگرسیونی جهت برآور عابران پیاده و تحلیل

بنابراین، . کنند استفاده می) از قبیل ظرفیت پارکینگ، حجم ترافیک، حجم ترانزیت و غیره(ونقلی  هاي حمل شاخص

 هـاي شـمارش حجـم    ونقلی، روش هاي حمل ها نیاز به آشنایی با اطالعات کاربري زمین، داده جهت ساخت این مدل

ها، حجم عابران پیاده در معابر مختلف در وضع موجـود و   خروجی این مدل. باشد هاي رگرسیونی می ترافیک و روش

هـا در صـورتی کـه اطالعـات      بـرآورد ایـن مـدل   . یا حجم آنها در آینده به صورت تابعی از کاربري زمین خواهد بود

سادگی اسـتفاده از ایـن روش، از دیگـر    . واهد بودگردآوري شده کافی و مناسب باشند، از دقت مناسبی برخوردار خ

  .مزایاي آن است



 

هاي مختلـف   تخمین تقاضاي عابر پیاده و دوچرخه با توجه به نرخ تولید آنها از کاربري ]١٠[در مطالعه دیگري نیز 

هاي مختلـف   ها در برآورد تقاضاي عابر پیاده و دوچرخه از کاربري لسهولت استفاده از این مد. صورت پذیرفته است

هاي مختلف جهت  در عین حال نیاز به اطالعات کاملی از کاربري. توان به عنوان نقاط قوت آنها شناسایی نمود را می

در نهایـت ایـن   . ها برشـمرد  توان به عنوان ضعف اساسی این مدل تعیین تعداد سفرها در اقصی نقاط یک شهر را می

روش بـه کـار   . باشد مقصد را دارا نمی -پیاده و دوچرخه به صورت مبداها، قابلیت برآورد تقاضاي سفرهاي عابر  مدل

رفته در این مطالعه در موارد زیادي براي تخمین حجم عابر پیاده در شرایط موجود و آینده در نواحی فعالیت عـابر  

جهـت تخمـین    ها در وضع موجـود  ها عمدتاً از شمارش عابران پیاده و تحلیل آن این روش. پیاده استفاده شده است

اي  در ایـن روش از محاسـبات سـاده   . کننـد  هاي مجاور استفاده می حجم عابر پیاده به عنوان تابعی از کاربري زمین

ها براساس اطالعات موجود و یا  از آنجا که ساخت این مدل. باشد استفاده شده و نیاز به مهارت محاسباتی خاص نمی

استفاده از این روش عمدتاً در مواردي است که زمان و یا هزینه کـافی  اطالعاتی است که گردآوري آنها ساده است، 

  .هاي برآورد تقاضاي عابر پیاده و دوچرخه وجود ندارد جهت ساخت مدل

تـوان   مـی  ،برآورد تقاضاي سفر پیاده برايانتخاب گسسته هاي  استفاده از مدل یاد شده در مزایاي نسبیبا توجه به 

بـه   بـا قابلیـت بـرآورد تقاضـاي سـفر پیـاده،      هاي انتخاب گسسـته   نیاز به پژوهشی که در آن ضمن ارائه مدلگفت 

کشو نیز پرداخته شود، احساس  ونقل شهرهاي جامع حمل هاي طرح در ها مدلاین بکارگیري  موجود درهاي  چالش

   .شود می

  

  ها و راهکارها لشروي؛ چا شامل گزینه پیادهساخت مدل تفکیک سفر شناسی  روش - 3

اي پیاده شده در شهرهاي دنیا،  هاي چهار مرحله نگر شهر تهران، مانند بسیاري از مدل ونقلی کالن در مدل حمل

بنابراین، هنگام ساخت . ندگیر یکدیگر بازخورد می سفر با یکدیگر اندرکنش دارند و از مراحل تفکیک و تخصیص

برخی از  ابتدا این بخش، در .ها دقت شود نگ عمل کردن این مدلهاي تفکیک و تخصیص، الزم است به هماه مدل

راهکارهاي استفاده شده براي حل این تشریح شده و سپس هاي تفکیک سفر  مدل هاي موجود در ساخت چالش

برخی  پیرامونابتدا توضیحاتی  در این راستا،. در قالب یک الگوریتم بیان می شود پژوهش شناسی روشها و  چالش

ها بر ساخت  شود و سپس تأثیري که این ویژگی هاي مدل به روز شده تخصیص سفر شهر تهران ارائه می از ویژگی

  .گردد گذارند بیان می کیک سفر میمدل تف

  

  روي هاي موجود در ساخت مدل تفکیک سفر شامل گزینه پیاده چالش - 1- 3

انتخاب شیوه سفر با ساخت مدل  پیچیده شدنهایی دارد که موجب  نگر شهر تهران، ویژگی ونقل کالن مدل حمل

  . شود ها اشاره می در این قسمت، به دو نمونه از این چالش. شود روي می قابلیت برآورد تقاضاي شیوه پیاده



 

   و راه حل به کار گرفته شده؛ چالش موجود نقل همگانی شهر تهران و مدل تخصیص وسایل حمل 1- 1- 3

گیـري ایـن    شود، بهـره  اجرا می EMME 2افزار  هاي مدل تخصیص سفر شهر تهران که در محیط نرم یکی از ویژگی

مـدل تخصـیص بـه روز شـده     در . ونقل همگانی است خصیص وسایل حملبراي ت 1مدل از الگوریتم استراتژي بهینه

 2ونقـل همگـانی   مترو و گزینه تاکسی خطی به عنوان وسایل حمـل  -گزینه اتوبوس برآورد تقاضاي عابر پیاده، جهت

 با تخصیص. پذیر است پیاده و تاکسی گردشی امکان 3هاي کمکی اند که دسترسی به آنها از طریق شیوه معرفی شده

زمـان دسترسـی    ، اطالعات زمان سفرهاي داخل وسایل، زمان انتظار، زمان سوار شدن، وتقاضاي مورد نظر به شبکه

  .آید پیاده بدست می

هاي سـفر   مقصد، یکی از شیوه -ترین مسیر موجود بین هر مبدا الگوریتم تعیین استراتژي بهینه، باتوجه به کوتاهدر 

  :شود زیر به عنوان استراتژي بهینه انتخاب می

  مترو با دسترسی پیاده و تاکسی گردشی -گزینه اتوبوس - 1

 )در این شیوه، زمان سفر با تاکسی گردشی صفر است(ی پیاده مترو با دسترس -گزینه اتوبوس - 2

 گزینه تاکسی خطی با دسترسی پیاده و تاکسی گردشی - 3

 )در این شیوه، زمان سفر با تاکسی گردشی صفر است(گزینه تاکسی خطی با دسترسی پیاده  - 4

نقـل  و حمـل در این شـیوه، زمـان سـفر بـا وسـایل      (هاي کمکی پیاده و تاکسی گردشی  کل سفر با شیوه - 5

 )مترو و تاکسی خطی صفر است -همگانی اتوبوس

متـرو و   -نقـل همگـانی اتوبـوس   و در این شیوه، زمان سفر با وسایل حمل(کل سفر با شیوه کمکی پیاده  - 6

 ).تاکسی خطی و همینطور شیوه کمکی تاکسی گردشی صفر است

معادل سفر بـا گزینـه تاکسـی     4و  3شماره هاي  مترو و شیوه -معادل سفر با گزینه اتوبوس 2و  1هاي شماره  شیوه

نقل همگانی، آنچه در این بخش حـائز اهمیـت اسـت، امکـان وقـوع      و هاي مدل تخصیص حمل در بین ویژگی. است

 6و شیوه شماره توان معادل با گزینه تاکسی  را می 5در این بین، شیوه شماره . باشد می 6و  5هاي سفر شماره  شیوه

  .دانستروي  پیاده را معادل با شیوه سفر

 تخصـیص تقاضـاي بـرآورد شـده بـراي      پـذیر بـراي   هـاي امکـان   از بین شیوه 6 و 5 شماره هاي امکان انتخاب شیوه

روي  نقـل همگـانی و گزینـه پیـاده     و هاي حمل هشیوتواند موجب بروز خطا در برآورد تقاضاي  نقل همگانی میو حمل

مترو  -هاي اتوبوس فکیک سفر، زمان سفرهایی که براي گزینهمدل ت پرداختشود هنگام  این ویژگی سبب می. شود

مترو انتخاب شده  -اي که گزینه اتوبوس مثالً، در مشاهده(گیرند با خطا همراه باشند  و تاکسی مورد استفاده قرار می

 ضمناً، این امکان وجود دارد که مـدل تخصـیص سـفر، بخشـی از    ). مترو صفر شود -است، زمان سفر داخل اتوبوس

ونقل همگانی را که توسط مدل تفکیک سفر برآورد شده است، بصورت پیاده به شبکه تخصیص دهد و  تقاضاي حمل

                                                 
1 Optimal strategy 
2 Transit 
3 Auxiliary 



 

شود که در نمونه آماري مورد نظـر مشـاهده    یعمالً بیشتر از سهمدر نتیجه، سهم برآورد شده براي سفرهاي پیاده 

  .شده است

مقصد عمال هیچ سفري با -یعنی بین آن مبدأ آید، یم یشپ 5مقصد حالت شماره -مبدأ هنگامی که براي یک جفت

 ین،؛ همچنـ حذف شـود  1مجموعه انتخابمترو از  -بنابراین، باید گزینه اتوبوس. شود مترو انجام نمی -شیوه اتوبوس

از  یخطـ  یتاکسـ  ینـه مترو و هم گز-اتوبوس ینههم گز دهد، یرخ م 6 ارهها حالت شم آن يکه برا ییمقصدها-مبدأ

در  یونقـل همگـان   حمل) يها( ینهبا حذف گز). یرمتغ يها استفاده از مجموعه انتخاب(تخاب حذف گردد مجموعه ان

 یادهپ رتکه قرار است بصو یطیدر شرا) ها( ینهگز یناز مجموعه انتخاب، در واقع، از سهم گرفتن ا 6و  5 يها حالت

 یصِتخصـ  ینددر فرآ یستقرار ن یگفت وقت توان یساده م یانبه ب. شود یم یريداده شوند، جلوگ یصبه شبکه تخص

بهتر آن اسـت کـه    یابد،اختصاص  یسهم یونقل همگان حمل) يها( ینهمقصد مشخص، به گز-مبدأ یک ینب يتقاضا

در صورت حـذف  . یردها تعلق نگ به آن یتا سهم نداز مجموعه انتخاب حذف شو) ها(ینهآن گز یزن یکدر مرحله تفک

 یونقـل همگـان   حمل یلوسا يبرا یککه در مرحله تفک ی، سهم از مجموعه انتخاب یونقل همگان حمل ینهنکردن گز

 یـن و ا شـود  یداده مـ  یصبه شـبکه تخصـ   یگردش یتاکس یا یادهبه صورت پ یصبرآورد شده است، در مرحله تخص

 ی،مگـان ه یلبه وسا یادهپ یدسترس یاده،با مد غالب پ يسفرها يتقاضا يبرا یینها يها یسموجب بروز خطا در ماتر

که در  ییمقصدها-در آن دسته از مبدأ شود یپژوهش فرض م ینبطور خالصه، در ا. شود یم یمترو و تاکس-اتوبوس

بـه   یدسترسـ  یـد، آ یصفر بدست مـ  یهمگان یلها، زمان سفر داخل وسا آن یونقل همگان حمل یلسفر با وسا ینهگز

 هـاي  یوهاز مجموعه انتخـاب شـ   یونقل همگان حمل ینهالزم است گز ین،وجود ندارد؛ بنابرا یونقل همگان حمل یوهش

  .حذف شود ییمقصدها-مبدأ ینچن ینسفر ب

  ؛ چالش موجود و راه حل به کار گرفته شدهغیر پیادههاي سفر  برآورد سهم شیوه -2- 1- 3

یر هاي سفر غ شیوهیکی دیگر از مالحظاتی که در ساخت مدل تفکیک سفر به کار گرفته شده است، مربوط به سهم 

توان سـهم هـر یـک از     هاي طرح جامع موجود، می با استفاده از مدل. است )هاي غیر موتوري و دوچرخ شیوه(پیاده 

هـاي   اینکه مدل تفکیک سـفر جدیـد بتوانـد سـهم شـیوه      .محاسبه نمود 93را براي سال  غیر پیادههاي سفر  شیوه

نمونـه  اول اینکـه،  . را مانند مدل تفکیک سفر فعلی برآورد کنند از دو نظـر داراي اهمیـت اسـت    و دوچرخ موتوري

نگر فعلی بر اساس آن ساخته شده اسـت،   که مدل کالن 83مقصد خانوارها در سال -آماري مربوط به اطالعات مبدأ

هـاي   و بنابراین سـهم  ،)برابر 100حدود (از نمونه آماري برداشت شده در این پژوهش است  تر و جامع بسیار بزرگتر

دوم . هـاي نمونـه آمـاري جدیـد اسـت      تر از سهم هاي سفر موتوري، قابل اطمینان برآورد شده توسط آن براي شیوه

شیوه سفر  رود با اضافه شدن انتظار میلوجیت،  هاي در مدل 2هاي نامرتبط استقالل از گزینهبا توجه به فرض  اینکه،

  .]١١[تغییري نکند  )3ها بین گزینهیا همان جانشینی متناسب ( هاي سفر شیوه ایرس سهمروي، نسبت  پیاده

                                                 
1 Choice set 
2 Independence from irrelevant alternatives, or IIA 
3 Proportional substitution across alternatives 



 

برداري  با استفاده از روش نمونه روي، پرداخت مدل تفکیک سفر شامل گزینه پیاده یابی به این هدف، به منظور دست

بـرداري   بـا روش نمونـه   هـاي انتخـاب گسسـته    در پرداخـت مـدل  . شد انجام 1)برداري تصادفی یا نمونه(مبنا  انتخاب

در حقیقـت در ایـن روش،   . شـود  افزار داده مـی  ها در بازار به صورت دستی به نرم مبنا، سهم هر یک از گزینه انتخاب

کند  هایی استفاده می افزار هنگام پرداخت مدل، بجاي استفاده از سهم هر گزینه در نمونه آماري موجود، از سهم نرم

در ایـن  . تواننـد بـه منبـع  مراجعـه نماینـد      مندان مـی  عالقه(افزار وارد کرده است  نرمکه کاربر به صورت دستی در 

 هـایی اسـت کـه    افـزار اسـتفاده شـده اسـت، سـهم      هاي موتوري و دوچرخ به نـرم  که براي شیوه ییها سهم پژوهش

  .است برآورد شده 93براي سال  توسط مدل طرح جامع ی است کههای سهم

  

  روي مدل انتخاب شیوه سفر شامل گزینه پیادهشناسی ساخت  روش -2- 3

، روش استفاده شده براي ساخت مدل تفکیک سفر با 1- 3ها و راهکارهاي یاد شده در بند  با در نظر گرفتن چالش

این الگوریتم از سه بخش تشکیل شده . نشان داده شده است 1روي در شکل  قابلیت برآورد تقاضاي شیوه پیاده

نگر شهر تهران براي  ونقل کالن طالعاتی است که با استفاده از برآوردهاي مدل حملابخش اول شامل . است

هاي عرضه  هاي غیر پیاده و برآورد ویژگی این اطالعات شامل برآورد سهم شیوه. آید بدست می 93سفرهاي سال 

براي ) درو در ناحیه مبدأروي، و سرانه مالکیت خو مانند زمان سفر داخل و خارج وسایل نقلیه موتوري، فاصله پیاده(

سازي داده است که  بخش دوم این الگوریتم مربوط به آماده. شود مقصدهاي موجود در نمونه آماري می- جفت مبدأ

انجام اصالحات در مجموعه انتخاب . انجام شده است MATLABو  Microsoft Excelافزارهاي  با استفاده از نرم

در این بخش هاي عرضه به مشاهدات،  ردن متغیرهاي مربوط به ویژگیو همچنین اضافه کمربوط به هر مشاهده 

برداري  هاي سفر با استفاده از روش نمونه در بخش سوم نیز پس از محاسبه سهم هر یک از شیوه. شود انجام می

  .گیرد صورت می NLOGITافزار  مبنا، پرداخت مدل لوجیت تفکیک سفر با نرم انتخاب

                                                 
1 Choice-based sampling (or random sampling) 



  
مدل تفکیک سفر شامل گزینه پیادهالگوریتم ساخت : 1شکل   روي مدل تفکیک سفر شامل گزینه پیاده

 

  



 

  ها داده -4

  ها دادهتوصیف  - 4-1

در این .ي ترافیکی است ناحیه 560اري و منطقه شهرد 22کیلومتر مربع داراي  700شهر تهران با مساحت تقریبی 

در  .]13[دهد  درصد از این سفرها را تشکیل می 66شود که سفرهاي کاري  میلیون سفر انجام می 13شهر روزانه 

برخی از  1در جدول . شود پرداخته می) مشاهده 190شامل (ي آماري  هاي کمی نمونه این قسمت به بررسی ویژگی

 .دهندگان ذکر شده است پاسخ شناختی جمعیتهاي  ویژگی

 
 اشتغال، نوع خودرو یالت،سن، ساختار خانوار، تحص یت،شامل جنس شناختی یتجمع هاي یژگیو یفرآوان: 1جدول 

  )درصد(فرآوانی نسبی     ویژگی

  جنسیت
  5/63  مرد

  5/36  زن

  سن

18-29  6/21  

30-39  5/37  

40-49  5/25  

50-59  5/12  

  9/2  60بیشتر از 

  تحصیالت

  7/7  زیر دیپلم

  1/37  دیپلم

  8/6  فوق دیپلم

  7/33  کارشناسی

  7/14  کارشناسی ارشد و دکتري

  نوع اشتغال

  67  آزاد

  5/16  دولتیکارمند بخش 

  5/16  کارمند بخش خصوصی

  تعداد خودرو در خانوار

  بدون خودرو

  داراي یک خودرو

3/29  

51  

  7/19  ي دو یا بیشتردارا
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ولی روشی که نسبت به . ها و اطالعات سفرهاي افراد خانوار وجود دارد ویژگی آوري جمعهاي مختلفی براي  روش

طریقه پرسشگري سفرهاي  .استخانوار وضعیت سفرهاي استفاده از پرسشگري  ،دیگر قابل اعتماد است هاي روش

هاي  فرم، 93در بهار سال براي این منظور،  .اي بوده است صورت مکاتبه به مطالعهدر این مقصد ساکنین تهران  - مبدا

ها  و از آن توزیع گردیدبین خانوارهاي مناطق مختلف تهران آمارگیران  توسطو سفرهاي مربوط به افراد  اطالعات خانوار

در روز بعد . هاي داده شده در دستورالعمل تکمیل پرسشنامه تکمیل نمایند ها را طبق آموزش درخواست شد فرم

صات در فرم اطالعات خانواده، مشخ .هاي تکمیل شده را دریافت کردند ها فرم د به آن خانوارآمارگیران با مراجعه مجد

نظیر سن، جنسیت، شغل، سطح تحصیالت هر فرد، وضعیت گواهینامه رانندگی، وسایل نقلیه در مالکیت  خانوار افراد

براي هر فرد زمان  ر نیز،افراد خانوا اطالعات سفرهاي فرم در. خانواده و آدرس دقیق محل سکونت پرسیده شده است

سوال شده شروع سفر، آدرس محل پایان سفر و هدف از سفر  شروع سفر، نوع وسیله نقلیه مورد استفاده، آدرس محل

  .است
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هاي لوجیت به دلیل شکل بسته  مدل. هاي تفکیک سفر، از مدل لوجیت استفاده شده است به منظور ساخت مدل

هاي  عی مختلفی از مدلهاي تاب در این مطالعه، شکل.]14[تري دارند  ها، محاسبات نسبتاً ساده احتمال انتخاب گزینه

به عنوان مدل نهایی اند که در نهایت مدل لوجیت چندگانه،  اي مورد بررسی قرار گرفته لوجیت و لوجیت آشیانه

این در حالی است که مدل تفکیک سفر فعلی شهر تهران براي سفرهاي شغلی، از نوع لوجیت  .انتخاب گردید

جهت  شوند، یهمفزون م یکیتراف یکه در مدل شهر تهران اطالعات سفر در سطح نواح ییاز آنجا .اي است آشیانه

 ینانجام شده ب يضمناً، تنها از سفرها شود؛ یصرف نظر م اي یهدرون ناح يسفر، از سفرها یکساخت مدل تفک

 :عبارتند از دلاین مهاي موجود در  گزینه .شده است ادهسفر استف یوهصبح در ساخت مدل انتخاب ش 9تا  7ساعات 

با ( تاکسی خطی) 2( ؛)هاي پیاده و تاکسی گردشی هاي اتوبوس و مترو با دسترسی شامل گزینه( مترو-اتوبوس) 1(

  .عابر پیاده) 5( و موتورسیکلت؛) 4( سواري شخصی؛) 3( ؛)دسترسی پیاده و تاکسی گردشی

همـانطور کـه مشـاهده    . است ارائه شده 3در جدول مدل نهایی و  2متغیرهاي بکار گرفته شده در مدل، در جدول 

 .مقصـد مـورد نظـر دارد   -روي بـین مبـدأ   مطلوبیت نسبی گزینه عابر پیاده بستگی بـه جـذر فاصـله پیـاده     شود، می

هاي همفزون شـده   متغیرهاي بکار گرفته شده همگی از نوع متغیرهاي متعارفی هستند که قابلیت استفاده در مدل

هاي این مدل با مدل تفکیک سفر فعلی شهر تهران، نحوه لحاظ کـردن   یکی از تفاوت. در سطح ناحیه را دارا هستند

 ، زمان سفر خـودروي شخصـی  )مدل این مطالعه(در مدل جدید . متغیر مربوط به سفر به منطقه طرح ترافیک است

ج از محدوده خار) مبدأ و مقصد سفر(حالتی که هر دو سر سفر : شود بصورت حاصلضربی در دو حالت وارد مدل می



 

براي هر یک از این دو . طرح ترافیک باشد و حالتی که حداقل یکی از دو سر سفر داخل محدوده طرح ترافیک باشد

هاي خوبی برازش بکار گرفتـه   شاخص. شود در نظر گرفته میزمان سفرهاي متفاوتی براي خودروي شخصی  ،حالت

rو  �rاند از  شده در ساخت مدل، عبارت
�
  .است 27/0و  49/0ها  که به ترتیب مقادیر بدست آمده براي آن �

  

  ها تعریف متغیرهاي بکار رفته در مدل :2جدول 

  متغیر
  عالمت

  اختصاري

  BusMet_in  )دقیقه(زمان سفر داخل اتوبوس و مترو 

  BusMet_acc  )دقیقه(روي و زمان داخل تاکسی گردشی  زمان دسترسی به اتوبوس و مترو؛ شامل زمان پیاده

 Taxi_in  )دقیقه( زمان سفر داخل تاکسی خطی

 Taxi_tx  )دقیقه(زمان سفر دسترسی به تاکسی خطی با تاکسی گردشی 

 Taxi_out  )دقیقه(زمان سفر خارج از تاکسی؛ شامل زمان دسترسی پیاده، انتظار و سوار شدن 

 Car_in_incord  )دقیقه(کنند  افیک عبور میزمان سفر داخل خودروي شخصی براي سفرهایی که از محدوده طرح تر

 Car_in_outcord  )دقیقه(کنند  زمان سفر داخل خودروي شخصی براي سفرهایی که از محدوده طرح ترافیک عبور نمی

 In_cord  خیر: 0بلی     : 1مبدا یا مقصد سفر داخل محدوده طرح ترافیک باشد؛     

 Out_cord  خیر: 0بلی     : 1ترافیک باشد؛  مبدا یا مقصد سفر خارج از محدوده طرح 

  Car_own  )وسیله بر نفر(میزان سرانه مالکیت سواري شخصی در ناحیه مبدا سفر 

 Ped_dist  )کیلومتر(روي بین مبدا و مقصد سفر با شیوه پیاده  فاصله پیاده

 Mot_own  )وسیله بر نفر(میزان سرانه مالکیت موتورسیکلت در ناحیه مبدا سفر 

متوسط فاصله براي سفر با خودروي شخصی از مبدا به مقصد، از کوتاهترین مسیرها براساس زمان سفر جریان 

  )کیلومتر(تعادل 
Car_dist 

 
  



 

  هاي انتخاب شیوه سفر مدل :3جدول 

  شیوه سفر

  متغیر

سواري   تاکسی خطی  اتوبوس و مترو

  شخصی

  پیاده  موتور

Constant 74284/2-  24581/3 -  88286/3 -  16569/4-    

(BusMet_in)/  46918/0-          

(BusMet_acc)/ 01541/0-          

Taxi_in   03694/0 -        

Taxi_tx   10949/0 -        

Taxi_out    09038/0-        

Car_in_incord*In_cord) /(      066898/0 -      

Car_in_outcord*Out_cord) 

/(  
    061600/0 -      

Car_own      11579/1      

Car_dist) /(       7237/1-    

Mot_own       43849/3    

Ped_dist) /(         99116/3 -  

 .است% 5و % 10به ترتیب بیانگر سطح معنی داري  و  عالئم  :توجه
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روي بوده است به  هاي تفکیک سفر شامل شیوه پیاده ارائه یک روش براي ساخت مدلآنچه در این تحقیق آمد، 

هاي تفکیک  آنچه ساخت این مدل را از مدل. نگر شهرها را داشته باشد هاي کالن اي که قابلیت استفاده در مدل گونه

هاي در دسترس افراد،  زینهکند، مالحظاتی است که پس از اضافه کردن شیوه عابر پیاده به گ سفر موجود متمایز می

ونقل  اي که باید به آن توجه شود، الگوریتم تخصیص وسایل حمل اولین مالحظه .مورد توجه قرار گیردالزم است 

 EMMEافزار  نرم در محیطآن نگر شهر تهران که مرحله تخصیص سفر  به عنوان مثال، در مدل کالن. همگانی است

 یرهاییمس ؛گیرد صورت می ینهبه ياستراتژ یتمالگور از طریق یونقل همگان حمل یلوسا یصتخصشود،  انجام می 2

ها  باشد که در آن يا است به گونه نممک دهد یبدست م یونقل همگان سفر حمل یصتخص يبرا یتمالگور ینکه ا

ونقل  هایی که مدل تفکیک براي گزینه حمل سهم ،وضعیت ایندر  . صفر باشد یهمگان یلزمان سفر داخل وسا

در این پژوهش  ،جهت رفع این مشکل. هاي پیاده یا تاکسی گردشی هستند گزینه کند، همگانی برآورد می

ها عمالً از وسایل همگانی  هاي سفرهایی که در استراتژي بهینه آن ونقل همگانی از مجموعه گزینه حمل  )هاي( گزینه



 

ونقل همگانی یعنی  هاي کمکی حمل استفاده از شیوهیعنی، تمام سفر صرفاً با (شود  و تاکسی خطی استفاده نمی

هاي متفاوت براي تقاضاي بین  استفاده از مجموعه گزینه( ، حذف شده است)شود پیاده و تاکسی گردشی انجام می

یکی از خطاهایی که احتمال بروز آن در راهکار فوق وجود دارد این است که پیشنهاد . )مقصدهاي متفاوت-مبدأ

مان سفر داخل وسیله صفر توسط الگوریتم استراتژي بهینه، لزوماً به این معنی نیست که بین آن مسیرهایی با ز

ونقل همگانی وجود ندارد؛ در حقیقت، ممکن است بتوان با کمی اضافه کردن  مقصد امکان سفر با وسایل حمل-مبدأ

به منظور . خالف صفر باشدها م زمان سفر، مسیرهایی را بدست آورد که زمان سفر داخل وسایل همگانی آن

توان الگوریتم استراتژي بهنیه را به  هاي آتی، می جلوگیري از بروز این خطا و به عنوان پیشنهادي براي پژوهش

مقصد مشخص، تنها مسیرهایی را به عنوان استراتژي بهینه -اي اصالح نمود که این الگوریتم براي هر مبدأ گونه

در واقع، الزم است شرط مخالف صفر . سفر داخل وسایل همگانی مخالف صفر باشدها زمان  پیشنهاد دهند که در آن

بررسی . هاي این الگوریتم اضافه گردد بودن زمان سفر داخل وسایل همگانی براي مسیرهاي پیشنهاد شده به پاسخ

است که براي ادامه هاي عابر پیاده نیز از دیگر کاربردهاي این مدل  ها و پل راه هایی همچون احداث پیاده سیاست

هایی الزم است تغییرات مورد نظر در مدل  الزم به ذکر است جهت بررسی چنین سیاست. شود مطالعات پیشنهاد می

هاي سفر و  اعمال شود و معیارهایی مانند تغییرات سهم شیوه EMME 2افزار  ونقل شهر تهران در نرم شبکه حمل

  .مورد ارزیابی قرار گیرندافزار استخراج و  زمان سفر کل شبکه از نرم

توسط مدل تفکیک هاي سفر موتوري  براي شیوه هاي برآورد شده رود سهم انتظار میاز آنجایی که  عالوه بر این،

برداري  برابر باشد، با استفاده از روش نمونه نگر موجود شهر تهران هاي برآورد شده در مدل کالن با سهم ،سفر جدید

هاي غیر موتوري،  هاي برآورد شده براي شیوه اي پرداخت شد که سهم مبنا، مدل تفکیک سفر جدید به گونه انتخاب

  .هاي برآورد شده توسط مدل طرح جامع شود مشابه سهم
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مطالعه از این  و مالی علمی هاي تهران به دلیل پشتیبانی شهر ونقل و ترافیک از مسؤلین و کارشناسان سازمان حمل

هاي آقایان مهندس مرادپور، دکتر ممدوحی و دکتر صمیمی  ها و راهنمایی همچنین از مشاوره. گردد قدردانی می

  .شود تشکر می

   



 

  مراجع-8

1- Samimi, A., Mohammadian, A., and Madanizadeh, S., 2009, Effects of transportation and 
built environment on general health and obesity. Transportation Research Part D: 
Transport and Environment, 14 (1): 67-71. 

2- Samimi, A., Mohammadian, A., 2010, Health Impacts of Urban Development and 
Transportation Systems. Urban Planning and Development, 136 (3): 208-213. 

3- Wedderkopp, N., Froberg, K., Hansen, H. S., Andersen, L. B., 2004, Secular trends in 
physical fitness and obesity in Danish 9-year-old girls and boys: Odense school child 
study and Danish sub- study of the European Youth Heart Study. Scand J Med 
Science Sports, 14:150-5. 

4- Ebbeling, C. B., Pawlak, D. B., Ludwig, D. S., 2002, Childhood obesity. Public-health 
crisis, common sense cure. Lancet . 360: 473-482. 

5- Ortúzar, J. D., and Willumsen, L. G., 2011, “Modelling Transport,” UK: John Wiley & 
Sons. 

  .1387، "طرح جامع پیاده و عابر، دوچرخه"ونقل و ترافیک تهران،  شرکت مطالعات جامع حمل -6

  .1390، "طرح جامع عابر پیادهبازنگري "ونقل و ترافیک تهران،  شرکت مطالعات جامع حمل -7

8- Association of Governmentn Southern California, "SCAG  Reginal Model " 
9- Desyllas, J., Duxbury, E., Ward, J., Smith, A., , "Pedestrain Demand Modelling of 

Large Cities, An Applied example from London", Centre for Advanced Spatial 
Analysis. 

10- Turner,S. Shunk,G. Hottenstein, A., , "Development of a methodology to estimate 
bicycle and pedestrain travel demand", Texas Department of Transportatiom. 

11- Train, K. E., 2011, "Discrete choice methods with simulation", cambridge university 
press, New York. 

12- Hensher, D. A, Rose, J. M., Greene, W. H., 2005, "Applied choice analysis", Cambridge 
University Press, New York. 

13- Municipality of Tehran, http://atlas.tehran.ir/Default.aspx?tabid=272 Tehran Census, 
2006. Accessed on 5 January 2014. 

14- Louviere, J. J., Hensher, D. A., and Swait, J. D., 2000, "Stated Choice Methods: 
Analysis and Application," UK: Cambridge University Press. 

  



 

Reconstruction of Tehran’s comprehensive transportation model: 
Developing a mode choice model containing pedestrian alternative 

 
Hamid Reza Fowri1 ،Ezzodin Qanbari2, Katayoon Mohebbi3, Parisa Sadat Mirjafari4 

1- PhD candidate  in Transportation Planning, Tehran Comprehensive Transportation and Traffic Co. 
2- Msc in Transportation Planning, Tehran Comprehensive Transportation and Traffic Co. 
3-Msc in Transportation Planning, Tehran Comprehensive Transportation and Traffic Co. 
4-Msc in Transportation Planning, Tehran Comprehensive Transportation and Traffic Co. 

 

Abstract 

Using non-motorized transportation mode (pedestrian and bicycle) could better off not only 
the traffic congestion but also the public health. So, recently, transport planners pay more 
attention to policies which could increase the demand of non-motorized mode. In this study, 
we use 190 morning peak (7 to 9 a.m.) O-D observations to add a pedestrian mode to work 
trips’ modal split model of Tehran metropolitan. The new model is a multinomial logit 
model, in which the pedestrian mode utility depends on square root of pedestrian distance of 
origin to destination. To find travel times of any modes in the choice set, we use outputs of 
EMME 2 software. EMME 2 use “optimal strategy” algorithm to assign public transport 
vehicles. The paths determined by this algorithm, may have zero in-vehicle travel time; In 
other words, there may be some cases in which all the public transport demand use only 
auxiliary transit modes (i.e. pedestrian and taxi). At these situation, we suggest to use 
variable choice set and omit public transport mode from the choice set of corresponding O-
D. Also, by means of choice-based sample, we correct market shares. 
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