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اثرسنجياندازهنواحيترافيكيبرنتايجتخصيصترافيك

چكيده
يكی از نخستين قدم ها درطرح های مطالعات برنامه ريزي حمل و نقل تقسيم بندي منطقه مورد مطالعه به چندين ناحيه ترافيكی، به منظور تجمعی كردن اطالعات 
سفرها است. در مطالعات متعددی در سطح جهانی به بررسی تاثير هم فزون سازي نواحی ترافيكی بر نتايج تخصيص ترافيك پرداخته شده است، ولی مطالعات بسيار 
كمي در داخل كشور در رابطه با اثرسنجی نقش ناحيه بندي بر مراحل مختلف مطالعات حمل و نقل وجود دارد. مرور ادبيات موجود اهميت و تاثير تعداد نواحی و 
روش ناحيه بندي بر نتايج مراحل مختلف مطالعات حمل و نقل را آشكار مي كند. در مقاله حاضر يك ارزيابی كمی در رابطه با تاثير هم فزون سازي نواحی ترافيكی بر 
نتايج تخصيص ترافيك در نمونه موردی شهر مشهد انجام گرفته است. در اجرای هم فزون سازي نواحی ترافيكی در هر مرحله بر عواملی از جمله حفظ همگونی نواحی 
تازه ايجاد شده، احترام به مرزهای آماری و توجه به جداكننده های فيزيكی تا حد امكان تاكيد شده است. برای مقايسه، نمودار پراكنش نتايج سناريوهای مختلف در 
برابر آمار مشاهده حجم كمان ها رسم شده و تحليل آماری با استفاده از پارامترهای آماری از جمله ضريب خوبی برازش و تست t انجام شده است. نتايج نشان مي دهد 

كه هم فزوني ناحيه ها و كاهش تعداد نواحی در هر مرحله باعث كاهش دقت بازسازی مشاهدات حجم در كمان های منتخب شبكه شهری مشهد است.

واژههایكليدی: : ناحيه بندي، هم فزون سازي، تخصيص ترافيك، مشهد.

1-مقدمه
كردن  هم فزون  منظور  به  مطالعه  مورد  محدوده  بندي  ناحيه 
حمل  مدل هاي  در  استفاده  براي  خانوارها  سفرهاي  اطالعات 
در  شده  جذب  و  توليد  سفرهاي  تعداد  به  دست يابي  و  نقل  و 
در  اصلي  مشخصه  دو  مي گيرد.  صورت  مطالعه  مورد  محدوده 
و  ناحيه ها  تعداد  از:  عبارتند  مطالعه  مورد  محدوده  ناحيه بندي 
و  به دقت  توجه  با  بايد  نواحي مطلوب  تعداد  ناحيه.  وسعت هر 
هدف مطالعه و ميزان هزينه مورد نظر، تعيين شوند. با افزايش 
تعداد نواحی ترافيكی، شبيه سازي رفتار سفرها واقعي تر مي شود 
مدل سازي  و  اطالعات  عمليات جمع آوري  دشوارشدن  باعث  اما 
نياز مي گردد.  انساني مورد  نيروي  و  افزايش هزينه، زمان  نيز  و 
با كاهش تعداد نواحي وسعت هر ناحيه افزايش مي يابد كه اين 
افزايش به خصوص در نواحي مركزي محدوده مورد مطالعه باعث 
افزايش تعداد  از بين رفتن همگونی اين نواحي و  كاهش دقت، 
سفرهاي درون ناحيه اي خواهد شد )مطالعات به هنگام سازي طرح 

جامع حمل و نقل شهرمشهد 1389(.
نواحی ترافيكی به عنوان واحد سطحی قابل تغيير1 اولين بار 

1 - Modifiable areal unit

در سال 1950 تعريف شدند. واحد سطحی قابل تغيير يك واحد 
تقسيم  مي تواند  آناليز  بهبود  راستاي  در  كه  است  جغرافيايی 
شود و يا با ناحيه هاي جغرافيايی ديگر به صورت يكپارچه عمل 
تغيير در  قابل  (Yule & Kendall 1950). مفهوم واحد سطحی  كند 
چند دهه گذشته نيز موضوع مطالعات برنامه ريزي حمل و نقل 
بوده است و در اكثر تحقيقات مرتبط با واحد های سطحی قابل 
تغيير به تعيين ساختار مناسب برای نواحی ترافيكی مورد آناليز 
توجه شده است )Change et al 2002). در حال حاضر دو جنبه از 
تاثيرات واحد سطحي قابل تغيير به خوبي شناخته شده است، 
تاثير مقياس2 و تاثير ناحيه اي3. تاثير مقياس زماني رخ مي دهد 
اثر  در  متفاوت  شكل  و  اندازه  با  ناحيه ها  از  متفاوتي  تعداد  كه 
هم فزوني ايجاد شوند و تاثير ناحيه اي نتيجه هم فزوني ناحيه ها در 
اشكال و اندازه متفاوت در يك مقياس ثابت است (Nix 2009). در 
اين رابطه يك ارزيابی كمی درباره تاثير سطوح مختلف هم فزوني 
اطالعات جمعيت شناسي و ويژگي هايي اقتصادی- اجتماعی نواحی 
ترافيكی بر نتايج حاصل از شبيه سازي سيستم حمل و نقل انجام 

2 - Scale effect
3-Zonal effect
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اساس  بر  ناحيه بندي  يك  ابتدا  در  تحقيق  اين  در  است.  شده 
جداسازی توسط جداكننده های فيزيكی )رودخانه، راه آهن و...( 
آمد.  دست  به  ترافيكی  ناحيه   10 آن  نتيجه  در  كه  شد  انجام 
سناريو  چندين  كوچكتر طی  زيرناحيه های  به  ناحيه  هر  سپس 
)20، 30، 40، 50، 60، 65، 70 و 75 ناحيه(، با حفظ همگونی 
نواحی، تقسيم گرديد. با مدل سازی سيستم عرضه حمل و نقل و 
تقريب تقاضای سفر و تخصيص به شبكه و مقايسه پارامترهايی 
از قبيل تراكم و هزينه دريافتند كه سطحی از هم فزوني وجود 
دارد كه هم فزون كردن بيش از آن تاثير مثبتی بر نتايج نخواهد 

.(Cian & Binetti 2002) داشت
در يك مطالعه موردي بر روي شهر بوستون به بررسي تاثير 
مقياس در مرحله تفكيك سفر پرداخته شد كه در آن محققين 
به عنوان داده از اطالعات آماري و اطالعات سفرهاي روزانه سال 
1990 شهر بوستون در 8 سيستم ناحيه بندي مختلف استفاده 
چهارخانه1  سيستم  نوع  از  سيستم   8 اين  از  سيستم   5 كردند. 
بلوک هاي  اساس  بر  ديگر  سيستم  سه  و  مختلف  اندازه هاي  در 
استفاده  با  بود.  ترافيكي4  نواحي  و  بلوكي3  گروه هاي  آماري2، 
مود سفر  يك  از  استفاده  احتمال  لوجيت چندجمله اي  مدل  از 
خاص براي سفرهاي كاري و غيركاري خانه مبنا براي هر يك از 
كردند  پيشنهاد  و همكارانش  ژانگ  كاليبره شد.  هشت سيستم 
نتايج  ساير سيستم ها  نسبت  به  هم فزون چهارخانه  كه سيستم 

.(Zhang et al 2005) مناسب تري ارائه داده است
در يك تحقيق انجام شده در سال 2009 با عنوان بررسی تاثير 
سفر  تقاضای  مدل های  بر  تغيير  قابل  سطحی  واحدهای  كمی 
بر مرحله  تغيير  قابل  واحدهای سطحي  مقياس  تاثير  بررسي  به 
تخصيص سفر پرداخته شده است. پژوهشگر اين تحقيق همچنين 
با بررسی دو سيستم ناحيه بندي )939 ناحيه اي و 5996 ناحيه اي( 
و ساخت دو مدل تفكيك سفر با ضرايب يكسان و به دست آوردن 
ضريب خوبی برازش مدل ها و ضرايب متغيرها نشان داد كه ساختار 
هم فزون دقت كمتری در ضرايب متغيرهای مستقل در مقايسه با 
ساختار غيرهم فزون دارد. وی همچنين به بررسی نتايج تخصيص 
غيرهم فزون  و  هم فزون  سيستم  دو  بين  كاربر  تعادلی  ترافيك 
ساعت  سه  در  مبدا–مقصد  ماتريس  از  مقايسه  برای  و  پرداخت 
از تخصيص  نتايج به دست آمده  از صبح استفاده كرد و  متوالی 
ترافيك را با نتايج مشاهده شده 197 نقطه مقايسه كرد. نتايج اين 
تحقيق تائيد كننده نتايج تحقيقات گذشته مي باشد،اين كه هرچه 
مقياس سيستم ناحيه بندي هم فزونتر باشد برازش مدل به دست 

 .(Nix 2009) آمده بهتر خواهد بود
سطح  بين  تعامل  بررسی  به  سال 2010  در  همكاران  و  كيم 
داد  نشان  ايشان  نتايج  پرداختند.  شبكه  و  ناحيه بندي  هم فزوني 
كه بين سطح هم فزوني ناحيه بندي و شبكه مورد استفاده در آن 
ارتباطی مستقيم وجود دارد به اين ترتيب كه بايستی بين شبكه و 
سيستم ناحيه بندي از نظر جزئيات  يك نوع هم خواني وجود داشته 

.(Kim et al 2010) باشد
1- Grid system
2- Census block
3- Block group
4- Traffic analysis zone (TAZ)

)تاثير  ترافيكي  نواحي  تعداد  تاثير  بررسي  به  مقاله  اين  در 
مقياس( بر نتايج تخصيص ترافيك در مطالعه موردي شهر مشهد 
به  ترافيك  تخصيص  نتايج  تحقيق  اين  در  است.  شده  پرداخته 
دست آمده از نرم افزار VISUM با حجم مشاهده شده در 87 كمان 
انتخابي در سطوح مختلف ناحيه بندي مقايسه شده است. ساختار 
روش  و  متدولوژی  بعد،  بخش  در  كه  است  اين شكل  به  مقاله 
سوم  بخش  در  ترافيك،  تخصيص  و  هم فزون سازي  پيشنهادی 
ويژگي هاي مطالعه موردی شهر مشهد و اطالعات آن، در بخش 
چهارم مدل سازی و ارائه نتايج و در بخش پنجم نتيجه گيری و 

پيشنهادات برای پژوهش های بعدی آورده شده است.

2.روششناسيپژوهش
اطالعات  هم فزوني  منظور  به  مطالعه  مورد  محدوده  ناحيه بندي 
و  نقل  و  حمل  مدل های  در  استفاده  برای  خانوارها  سفرهای 
دست يابي به تعداد سفرهاي توليد و جذب شده در محدوده مورد 
مدل سازی  مراحل  ساير  نسبت  به  كه  مي گيرد  صورت  مطالعه 
است.  گرفته  قرار  پژوهش  و  مطالعه  مورد  كمتر  نقل  و  حمل 
آن  تاثير  و  موضوع  اين  اهميت  موجود  ادبيات  بررسي  هرچند 
خصوصا  ميدهد،  نشان  را  ترافيكي  مطالعات  مختلف  مراحل  بر 
در سطح داخلي مطالعات اندكي در اين رابطه انجام شده است. 
رويكرد اين مقاله برررسي تاثير اندازه نواحي ترافيكي بر مسئله 
از اطالعات آماري و ترافيكي سال  با استفاده  تخصيص ترافيك 

1385 سازمان حمل و نقل و ترافيك شهر مشهد است.

2-1-همفزونسازی
نواحی  تعيين شكل  ترافيكی  ناحيه هاي  اولين گام در هم فزوني 

ترافيكی جديد است.
جهت انجام هم فزوني نواحی ترافيكی قوانين زير تا حد امكان 

رعايت شده اند:
و  شود  حفظ  امكان  حد  تا  نواحی  در  شهری  بافت  تراكم    .1 
نواحی تشكيل دهنده يك ناحيه جديد تا حد امكان دارای بافت 

شهری مشابه باشند.
حد  يك  از  هم فزون سازي  سطح  هر  در  نواحی  جمعيت    .2 

مشخص بيشتر نباشد.
 3.  در هم فزون سازی نبايد هيچ مانع طبيعی يا ساختگی برای 
عبور و مرور در يك ناحيه وجود داشته باشد. بزرگراه ها و ديگر 
راه هاي سريع با دسترسی محدود از جمله اين موانع هستند كه 

بايد هميشه سعی شود موانع عبور در مرزها قرار گيرند.
 4.  شكل نواحی هم فزون شده تا حد امكان محدب باشد.

 5.  هم وزني نواحی ترافيكی جديد حفظ شود، به اين معنی كه 
ميانگين توليد و جذب روزانه نواحی تقريبا در يك محدوده باشد. 

وزن هر ناحيه به صورت زير محاسبه مي شود:

كه در آن:
Wr = وزن ناحيه،

،i تعداد سفرهای روزانه توليد شده در ناحيه =Oi 
.i تعداد سفرهای روزانه جذب شده در ناحيه = Di
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 6.  مرز نواحی اوليه حفظ شود، به اين معنی كه يك ناحيه اوليه 
بين چند ناحيه هم فزون شده جديد تقسيم نشود.

 7.  وسعت نواحی ترافيكی بايد به گونه اي در نظر گرفته شود كه 
امكان يك مطالعه و بررسی مناسب و دقيق را فراهم سازد. وسعت 
ناحيه نبايد آن قدر كوچك باشد كه حفظ الگوی سفر آن ناحيه با 
نواحی مجاور امكان پذير نباشد؛ از طرف ديگر نبايد آن قدر بزرگ باشد 

كه اطالعات حاصل از آمارگيری، فاقد دقت كافی باشد. 
با توجه به بندهای باال ابتدا ناحيه بندي 141 گانه هم فزون شده 
و در اولين مرحله تعداد ناحيه ها به 71 ناحيه و پس از آن به 40 و 
23 ناحيه كاهش يافته است. در هم فزوني نمونه موردی شهر مشهد 
ناحيه 1 كه شامل حرم مطهر مي باشد در تمام مراحل بدون تغيير 
باقی گذاشته شده، زيرا از نظر ويژگي هاي اقتصادی- اجتماعی و 

توليد و جذب سفر با تمام ناحيه هاي ديگر متفاوت است.
براي مقايسه بين دو سطح ناحيه بندي، ماتريس مبدا- مقصد 
و شبكه كمان هاي واحد برای هر دو سيستم ناحيه بندي در نظر 
تخصيص  حالت  در  شبكه  كمان هاي  حجم  سپس  شد،  گرفته 
دو  بين  ارزيابی  مالک  گرديد.  محاسبه  كاربر  تعادلی  استاتيكی 
آمارهاي  به  شده  محاسبه  نتايج  نزديكی  ناحيه بندي  سيستم 

مشاهده شده با استفاده از پارامترهای آماری مي باشد.

2-2-تخصيصترافيك
انتخاب  به  مربوط  سفر ها  پيش بينی  فرآيند  در  مرحله  آخرين 
مسير بين يك مبدأ و يك مقصد توسط سفر كننده و به وسيله ی 
مسير های  ابتدا  مرحله  اين  در  مي باشد.  نظر  مورد  سفر  طريق 
و  مبدأ  زوج  هر  بين  سفر  تقاضای  شده، سپس  مشخص  شبكه 
مقصد مورد استفاده قرار می گيرد و در نهايت بارگذاری سفر ها 
بر روی مسير های شبكه انجام می گيرد (Patrikson 1994). با توجه 
از دسته مدل های  از يكی  اهداف موجود، مدل ساز  به شرايط و 

تخصيص صفحه بعد استفاده می نمايد.

جدول1.طبقهبندیمدلهایتخصيصترافيك
(Ortúzar and Willumen, 2011)

شاملاثراتتصادفی

خيربله

شامل خيرهمه يا هيچتصادفی محض
محدوديت

ظرفيت
تعادل استفاده كننده 

SUE تصادفی
تعادل استفاده 

UE كننده
بله

در اين تحقيق از تخصيص تعادل استفاده كننده استفاده شده 
است. اگر تأثيرات احتمالی بودن در نظر گرفته نشود و بر روی 
محدوديت ظرفيت به عنوان عامل توزيع سفر ها در شبكه تمركز 
شود، از مدل های محدوديت ظرفيتي كه جريان هر كمان را به 
هزينه ی سفر آن ارتباط مي دهند، استفاده خواهد شد. عموما اين 
مدل ها تالش می نمايند تا شرايط تعادل را كه توسط واردروپ1 
1-Wardrop

)1952( مطرح شد، برقرار سازند. اصل اول واردروپ بيان مي كند 
كه تحت شرايط تعادل، ترافيك به نحوی در شبكه هاي متراكم 
منتشر مي گردد كه هيچ فردی به تنهايی نمي تواند با تغيير مسير 
اين  به  واردروپ  دوم  اصل  دهد.  كاهش  را  خود  سفر  هزينه ی 
موضوع اشاره مي كند كه تحت شرايط تعادل اجتماعی، ترافيك 
در شبكه هاي متراكم بايستی به نحوی انتشار يابد كه متوسط )يا 

كل( هزينه ی سفر كمينه گردد.

3-ويژگيهايينمونهیموردیشهرمشهد
 275 بر  بالغ  ترافيكی  نواحی  مساحت  به  توجه  با  مشهد  شهر 
)پنجمين  نفر  ميليون   2/5 در حدود  و جمعيتی  مربع  كيلومتر 
آمارنامه حمل و نقل شهر مشهد 1388( و دارای شبكه اي بزرگ 
مفاهيم  پياده سازي  جهت  موردی  مطالعه  عنوان  به  متراكم  و 
پيشنهادی انتخاب شده است. با توجه به ابعاد شهر مشهد، چه از 
نظر ويژگي هاي عرضه و چه از نظر ويژگي هاي تقاضا، اين شهر 
نمونه ي واقعی، بزرگ و مناسبی را، با توجه به در دسترس بودن 
اطالعات ناحيه بندي به هنگام سازي مطالعات جامع حمل و نقل 
شهر مشهد، برای سناريوهای مختلف ناحيه بندي فراهم مي كند. 

3-1.ناحيهبندي
نواحی ترافيكی 141گانهی شهر مشهد، در شكل 1 نشان داده 
شده اند. مشاهده مي شود كه نواحی مركزی شهر دارای مساحت كم 
و نواحي حومه شهر مساحت بيشتري دارند. جمعيت هر ناحيه با 
استفاده از بلوک هاي آماري به دست مي آيد. هر چه تعداد نواحی 
باشد دقت  نزديك تر  به هم  نواحی  و وزن  و وسعت  باشد  بيشتر 
مدل سازی بيشتر مي شود. در ناحيه بندي 141 گانه شهر مشهد، 
كوچك ترين ناحيه دارای 0.7 كيلومتر مربع مساحت و بزرگترين 
به هنگام سازي  )مطالعات  دارد  مساحت  مربع  كيلومتر  ناحيه 21 
طرح جامع حمل و نقل شهر مشهد 1389(. اين ناحيه بندي به 
عنوان پايه انتخاب شده و هم فزوني نواحی از آن آغاز مي شود. در 
اولين مرحله با انجام هم فزوني تعداد نواحی به 71 ناحيه و پس از 
آن به ترتيب به 40 و 23 ناحيه كاهش مي يابد. شكل  هاي 2 تا 4 به 

ترتيب ناحيه بندي 71، 41 و 23 گانه را نشان مي دهند.

 
شكل1.)سناريو1(:ناحيهبنديترافيكی141تايیشهرمشهد

)مطالعاتبههنگامسازيطرحجامعحملونقلشهرمشهد1389(
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شكل2.)سناريو2(:ناحيهبنديترافيكی71تايیشهرمشهد

شكل3.)سناريو3(:ناحيهبنديترافيكی40تايیشهرمشهد

شكل4.)سناريو4(:ناحيهبنديترافيكی23تايیشهرمشهد

3-2-ماتريستقاضامبدأ-مقصدشهرمشهد
طبيعی است كه نتايج تخصيص سفر عالوه بر ويژگي هاي شبكه، 
تقاضای  ماتريس  دارد.  نيز  سفر  تقاضای  ماتريس  به  بستگی 
سفر يك ساعت اوج صبح مشهد به تفكيك 5 نوع وسيله نقليه 
اتوبوس(  و  مينی بوس  دوچرخ،  تاكسی،  شخصی،  نقليه  )وسيله 
بر حسب هم سنگ سواری برای تمام اهداف سفر محاسبه و به 
شبكه تخصيص داده مي شود. برای تمام وسيله های حمل و نقل 
ماتريس تقاضای موجود، تبديل به نرخ هم سنگ سواری شده و 
در نهايت با هم جمع شده و ماتريس تقاضای مبدا- مقصد نهايی 
به دست آمده است. در هر مرحله هم فزوني سطرها و ستونهای 
با هم  نهايی آن مرحله  تقاضای مبدا- مقصد  ماتريس  به  مربوط 
را  ايجاد شده  تازه  ناحيه  به  جمع شده و سطر و ستون مربوط 
و  حمل  جامع  طرح  به هنگام سازي  )مطالعات  مي دهند  تشكيل 

نقل شهر مشهد 1389(.

4-نتايج
كردن  هم فزون  منظور  به  مطالعه  مورد  محدوده  ناحيه بندي 
حمل  مدل های  در  استفاده  برای  خانوارها  سفرهای  اطالعات 
در  شده  جذب  و  توليد  سفرهای  تعداد  به  دست يابي  و  نقل  و 
نواحی  تعداد  افزايش  با  مي گيرد.  مطالعه صورت  مورد  محدوده 
باعث  اما  مي شود  واقعی تر  سفرها  رفتار  شبيه سازي  ترافيكی، 
افزايش  دشوار شدن عمليات جمع آوري اطالعات و مدل سازی، 
هزينه، زمان و نيروی انسانی مورد نياز مي گردد. سطوح متفاوت 
تعداد  در  تغيير  به  توجه  با  مطالعه،  مورد  محدوده  ناحيه بندي 
به  منجر  مي تواند  فرآيند مدل سازی  در  استفاده  مورد  سفرهای 
نواحی،  اندازه  افزايش  با  مثال،  عنوان  به  شود.  متفاوت  نتايج 
تعداد سفرهای درون ناحيه ای بيشتر شده و باعث كاهش تعداد 
سفرهايی مي شود كه از مرز نواحی عبور مي كنند )سفرهايی كه 
در محاسبات منظور خواهند شد(. در اين مقاله با انجام فرايند 
تخصيص  نتايج  بر  ناحيه ها  مقياس  تاثير  بررسی  به  تخصيص 
است  شده  پرداخته  ناحيه بندي  مختلف  سطح  چهار  ترافيك 
)سطوح 141 ناحيه، 71 ناحيه و 40 ناحيه و 23 ناحيه(. برای 
بررسی تأثيرگذاری تعداد نواحی ترافيكی برای يك شبكه واقعی، 
تخصيص  شبكه  به  مشهد  شهر  مقصد  مبدأ-  تقاضای  ماتريس 
قياس شده  مقادير مشاهده  با  از تخصيص  نتايج حاصل  و  داده 
از  انجام فرآيند تخصيص ترافيك به روش تعادلی،  است. جهت 
بسته ي نرم افزاری برنامه ريزي حمل و نقل VISUM استفاده شده 
كه ابتدا مراحل آماده سازی و ورود داده های عرضه و تقاضا صورت 
از درستي اطالعات، مطابق متدولوژی،  از اطمينان  گرفته، پس 
ميزان حجم در تمامی 3916 كمان هاي شبكه برآورد و محاسبه 
مي گردد. از حجم مشاهده شده )حجم شمارش شده( برای 87 
كمان )از 3916( كمان، به صورت برداشت آماری در سال 1387 
خروجی  نتايج  است.  شده  استفاده  مشاهده  مالک  عنوان  به 
نرم افزار )برآورد( برای كمان هايی كه مشاهده برای آن ها موجود 
است استخراج و در يك دستگاه مختصات دكارتی رسم شده اند. 
برای ارزيابی و بررسی ميزان خوبی بازسازی مشاهدات برای اين 
كمان ها از تحليل رگرسيون خطی استفاده شده است. با محاسبه 
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ناحيه بندي  سيستم  هر  برای   F و   t و   R2 آماری  پارامتر های 
تحليل  را  آمده  به دست  اطالعات  صحت  و  معنی داری  مي توان 
و بررسی نمود. درادامه نتايج حاصل از تخصيص ترافيك تعادلی 
برای ناحيه بندي های مختلف در مقايسه با آمار مشاهده شده 87 
كمان ارائه شده است. در شكل 5 پراكنش برآورد- مشاهده حجم 
در كمان ها به روش تخصيص تعادلی برای ناحيه بندي 141تايي 
ارائه شده است. در اين نمودار، محور افقی ميزان مشاهده حجم 
در كمان ها و محور قائم مقادير برآورد حجم دركمان ها )خروجی 
فرآيند تخصيص( را نشان مي دهد. مقدار عرض از مبدأ برای خط 
برازش شده برابر 1273 )وسيله در ساعت( و از نظر آماری معنی دار 
است كه با توجه به مقدار بيشينه مشاهده )7091 وسيله در ساعت( 
حدود 17 درصد مقدار مشاهده كل است. مقدار شيب خط 0.519 
و از نظر آماری معنی دار، مثبت و قابل قبول است. مقدار R2 )قدرت 
 ،x مربوط به ضريب t توضيحدهندگی مدل( حدود 0/52 است. مقدار
9.06 و از نظر آماری معنيدار است و برای عدد ثابت اين مقدار برابر 
10.01 و معنی دار است. عدد F كه برای كل رابطه داده شده ارائه 

شده است نيز در سطح مناسبی از معنی داری وجود دارد.

شكل5.پراكنشبرآورد-مشاهدهحجمدركمانهابهروش
تخصيصتعادلیدرناحيهبندي141تايی

در شكل 6 )پراكنش برآورد- مشاهده برای ناحيه بندي 71 تايی( 
 )1244( شده  برازش  خط  مبدأ  از  عرض  كه  مي شود  مشاهده 
نيز  شيب  و  به 1244(  )از 1273  است  داشته  ناچيزی  كاهش 
كاهشی حدود 22.54 درصد )از 0.519به0.402( داشته است. 
مقدار R2 از 0.52 به 0.337 )حدود 35.2 درصد( كاهش يافته 
نتايج  اين  است.  داشته  نيز حدود 54 درصد كاهش   F آماره  و 
با كاهش تعداد ناحيه ها از 141 ناحيه  نشاندهنده آن است كه 
به 71 ناحيه، نتايج حاصل از تخصيص ترافيك تعادلی نتوانسته 

است كه مشاهدات حجم را بهتر و دقيقتر بازسازی نمايد. 

شكل6.پراكنشبرآورد-مشاهدهحجمدركمانهابهروش
تخصيصتعادلیدرناحيهبندي71تايی

در شكل 7 نيز كه نشانگر نتايج حاصل برای ناحيه بندي40  تايی  
نتايج حاصله  در  موجود  تغيير  روند  كه  مشاهده مي شود  است، 
ادامه دارد، به طوری كه مقدار عرض از مبدأ خط برازش شده از 
كاهش  درصد(.   14 )حدود  است  يافته  كاهش  1244به 1072 
شيب خط )به ميزان 12 درصد نسبت به نتايج حاصل ناحيه بندي 
71 تايي و حدود 32 درصد نسبت به نتايج حاصل از ناحيه بندي 
141 تايي( و كاهش مقدار آماره F از 43.25 به 32.73 و مقدار 
ضريب خوبی برازش از 0.337 به 0.278 و نيز مقادير t مربوط 
به عدد ثابت و ضريب متغير به وضوح كاهش دقت مدل را نشان 

مي دهد.

شكل7-پراكنشبرآورد-مشاهدهحجمدركمانهابهروش
تخصيصتعادلیدرناحيهبندي40تايی

در ادامه هم فزوني ناحيه ها به 23 ناحيه نيز همين روند در شكل 8 
نيز مشاهده مي شود. يعنی كاهش عرض از مبدا خط و كاهش شيب 
خط، مقادير F ،R2 و t. روند تغييرات اين متغيرها نسيت به تعداد 

ناحيه ها در نمودارهای اشكال 9 تا 12 رسم شده است.

شكل8-پراكنشبرآورد-مشاهدهحجمدركمانهابهروش
تخصيصتعادلیدرناحيهبندي23تايی

در جدول 2 برخی از شاخص هاي آماری برای ارزيابی و مقايسه 
نتايج سناريوهای مختلف )تعداد نواحي مختلف( مانند ميانگين، 
ارائه  و  قدرمطلق خطا محاسبه  معيار  انحراف  و  بيشينه  كمينه، 
ناحيه،   141 سناريوي  براي  مي دهد  نشان  نتايج  است.  شده 
بيشينه، ميانگين و انحراف معيار قدرمطلق خطا نسبت به ساير 
را دارند، ولي كمينه قدرمطلق خطاي  سناريوها كمترين مقدار 
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سناريوي 40 ناحيه كمتر است. اين نتايج تائيد كننده اين مطلب 
سطوح  ساير  برابر  در  مشهد  شهر  موردي  نمونه  براي  كه  است 

ناحيه بندي سناريوي 141 ناحيه بهترين وضعيت را دارد.

جدول2.آماریتوصيفیقدرمطلقخطابراینتايجسناريوهای
مختلفتعدادنواحي

رديف
شاخص 
آماري

تعداد نواحي

141704123

1636323كمينه1

2361371638336288بيشينه2

7327457861019ميانگين3

555705764992انحراف معيار4

تعداد  برابر  R2 در  برازش  تغييرات ضريب خوبی  در شكل 9 
ناحيه ها رسم شده است. با بررسي نحوه تغييرات ضريب خوبي 
برازش در برابر تعداد نواحی مشاهده مي شود كه با افزايش تعداد 

ناحيه ها مقدار ضريب خوبی برازش نيز افزايش مي يابد.

شكل9.تغييراتضريبخوبیبرازشدربرابرتعدادناحيهها

در شكل  هاي 10، 11 و 12 نيز با افزايش تعداد ناحيه ها به ترتيب 
آماره F و نتايج تست T مربوط به ضريب متغير و عدد ثابت روند 
افزايشی دارند كه نشان دهنده اين است كه برای نمونه موردی شهر 
مشهد تعداد 141 ناحيه از نظر نزديكی نتايج محاسباتی به مشاهدات 

در بهترين وضعيت قرار دارد.

شكل10-تغييراتآمارهFدربرابرتعدادناحيهها

xمربوطبهضريبمتغيرtشكل11.تغييراتآماره
دربرابرتعدادناحيهها

شكل12.تغييراتآمارهtمربوطبهعددثابتدربرابرتعدادناحيهها

5.نتيجهگيريوپيشنهادها
كردن  هم فزون  منظور  به  مطالعه  مورد  محدوده  ناحيه بندي 
و  حمل  مدل هاي  در  استفاده  براي  خانوارها  سفرهاي  اطالعات 
نقل و دست يابي به تعداد سفرهاي توليد و جذب شده در محدوده 
از ماتريس مبدا- مقصد برای  مورد مطالعه و در نهايت استفاده 
به  زيادی  نسبتا  مطالعات  مي گيرد.  صورت  ترافيك  تخصيص 
برخی  در  و  پرداخته اند  ناحيه بندي  در  تاثيرگذار  عوامل  بررسی 
بررسی  ترافيك  تخصيص  مساله  در  ناحيه بندي  تاثير  نيز  موارد 
شده است، ولی در داخل كشور در زمينه بررسی عوامل تاثيرگذار 
گرفته  صورت  كمي  بسيار  مطالعات  ناحيه ها  هم فزون سازي  در 
است. در اين مقاله برای بررسی تاثير هم فزون سازي ناحيه ها برای 
مطالعه ي موردی دومين شهر بزرگ ايران، ماتريس تقاضای مبدا- 
مقصد سال 1387 در سطوح مختلف به شبكه تخصيص داده شد 
و نتايج تخصيص ترافيك 87 كمان با مقادير مشاهده شده مقايسه 
 141 به  مشهد  شهر  تقسيم  در  كه  مي دهد  نشان  نتايج  شدند. 
درصد   52 حدود  برازش  خوبی  ضريب  مقدار  ترافيكی  ناحيه ي 
به دست آمد. اين در حالی است كه در سناريو دوم )71 ناحيه( 
مقدار ضريب خوبی برازش 33 درصد، در سناريو سوم )40 ناحيه( 
27 درصد و در سناريو چهارم )23 ناحيه( 12درصد به دست آمد. 
تحليل نتايج برخی از شاخص هاي آماری ارزيابی نشان مي دهد 
كه ميانگين قدرمطلق خطاها در سناريو اول 732، در سناريو دوم 
745، سناريو سوم 785 و در سناريو چهارم 1019 است. مقدار 
كمينه قدرمطلق خطاها در سناريو اول 16، در سناريو دوم 36، 
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پراكندگی خطاها  و  در سناريو چهارم 23  و  در سناريو سوم 3 
نيز در سناريو اول 555، سناريو دوم 704، در سناريو سوم 764 
و سناريو چهارم 992 و بيشينه قدرمطلق خطاها نيز در سناريو 
اول 2361، در سناريو دوم  3716، سناريو سوم 3833 سناريو 
چهارم 6288 است. با مقايسه نتايج به دست آمده مي توان نتيجه 
با كاهش تعداد نواحی ترافيكی دقت  گرفت در مطالعه موردی، 
ناحيه براي شهر مشهد  يافته و سناريو 141  نتايج خود كاهش 
مطلوب ترين سناريو )بين سناريوهای بررسی شده( است. در ادامه 
برای انجام مطالعات آتی پيشنهاد مي شود كه مشابه اين مطالعه 
برای ساير شهرها نيز انجام بگيرد. در اين تحقيق براي تمام سطوح 
ناحيه بندي يك شبكه عرضه ثابت در نظر گرفته شد، با توجه به 
مرور ادبيات پيشنهاد مي شود كه در تحقيقات آتي سطح جزييات 
تاثير  بررسی  كند.  تغيير  ناحيه بندي  سيستم  با  متناسب  شبكه 
هم فزون سازي نواحي ترافيكي بر نتايج توليد و جذب ناحيه نيز 

مي تواند به عنوان پيشنهاد ديگری مطرح گردد.

6-تشكروقدرداني
در اين قسمت از مسئولين و مديران سازمان حمل و نقل و ترافيك شهر مشهد 
كه اطالعات الزم، مانند اطالعات شبكه معابر شهری و تقاضای مبدا- مقصد را 

در اختيار گذاشتند، سپاس گزاری مي شود.

7.منابع
1. Blalock, H. (1964). "Causal inferences in nonexperimental re-
search". Chapel Hill: North Carolina.
2. Binetti, M. G., & Ciani, E. (2002). "Effects of traffic analysis 

zone design on transportation models". Proceeding of the 9th 
Mini-EURO conference: Handling uncertainty in the analysis of 
traffic and transportation system, Bari, Italy. 813-823.
3. Chang, K. T., Khatib, Z., & Ou, Y. (2005). "Effects of zoning 
structure and network detail on traffic demand modeling". Envi-
ronment and planning B: Planning and design, 29(1), 38-52.
4. Kim, D. K., Jeon, J. H., Kho, S. Y., & Lee, J. S. (2010). "Interac-
tion of aggregated zoning and network systems: A case study of 
Seoul city". Journal of the eastern Asia society for transportation 
studies, Vol. 8.
5. Nix, S. (2009). "Quantifying the impacts of the modifiable ar-
eal unit problem in travel demand models". MS Thesis, Ryerson 
University, Canada.
6. Ortuzar, J. de D., & Willumsen, L. G. (2011). "Modelling trans-
port". John Wiley & Sons.
7. Spurr, T. (2005). "Construction of a detailed deterministic user-
equilibrium traffic assignment model for the Greater Montreal 
area using geographic information system". MS Thesis, McGill 
University, Canada.
8. Patriksson, M. (1994). "The traffic assignment problem: Mod-
els and Methods". Utrecht, the Netherlands: VSP.

بر  "تاثير هم فزون سازی شبكه هاي حمل و نقل  9. كشانی، فرنوش. )1387(. 
جريان تعادلی". پايان نامه كارشناسی ارشد، دانشكده عمران، دانشگاه صنعتی 

شريف.
 .)1389( ترافيك"  تخصيص  مدل هاي  اعتبارسنجي  و  پرداخت  10. "ساخت، 
مطالعات به هنگام سازی طرح جامع حمل و نقل شهر مشهد، گزارش شماره 

04-39- 300، مهندسين مشاور طرح هفتم، تهران.
11. "ناحيه بندي مجدد محدوده ي مورد مطالعه" )1389(. مطالعات به هنگام سازی 
طرح جامع حمل و نقل شهر مشهد، گزارش شماره 04-06- 300، مهندسين 

مشاور طرح هفتم، تهران.
12. "پنجمين آمار نامه حمل و نقل شهر مشهد" )1388(. سازمان حمل و نقل 

و ترافيك شهر مشهد، مشهد.


