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چکیده
بسیاری از مطالعات در زمینه  برنامه ریزی حمل و نقل به هر چه واقع بینانه تر ساختن مدل سازی رفتار اختصاص یافته است. مسأله  مدل سازی انتخاب  مسیر 
نیز از قاعده  فوق مستثنی نبوده  است. دقت و کارآیی بسیاری از تصمیمات گرفته شده در زمینه  طراحی و توسعه  شبکه های حمل و نقل، قیمت گذاری مسیر و 
اتخاذ دیگر سیاست های مرتبط با مدیریت عرضه یا تقاضا در گروی دقت در پیش بینی الگوی تعادلی ترافیک در شبکه است. به همین جهت توسعه  مدل های 
تخصیص ترافیک تعمیم یافته تر، دقیق تر و با حساسیت بیشتر در سال های اخیر در ادبیات حمل و نقل مورد توجه بوده است. این پژوهش به معرفی و توسعه  
مبانی نظری یک رویکرد جدید در تخصیص ترافیک با هدف افزایش دقت، حساسیت و سیاست پذیری در پیش بینی الگوی ترافیک شبکه های حمل  و نقل در 
نتیجه بهره گیری از فرضیات رفتاری سالم تر در مدل سازی رفتار انتخاب مسیر اختصاص خواهد یافت. رویکرد پیشنهادی شامل تخصیص ترافیک چند معیاره 
با استفاده از مدل های مقدار حدی تعمیم یافته ی مخلوط خواهد بود. چهار چوب نظرِی متدولوژی پیشنهادی با جزئیات شرح  )چند متغیره( و چند رده ای و 
داده شده و مدل بر روی شبکه های آزمایشی نیز مورد مطالعه  قرار گرفته است. همچنین مقایسه ای نیز بین رویکرد پیشنهادی با مدل سنتی تک  متغیره و 

تک رده اِی قطعی صورت گرفته که حاکی از تفاوت قابل توجهی میان نتایج دو روش است.

1- مقدمه

مدل سازی رفتار از مهم ترین مباحث تحلیل تقاضای سفر به 
شمار می آید. بسیاری از مطالعات در زمینه  برنامه ریزی حمل و 
اختصاص  رفتار  واقع بینانه تر ساختِن مدل سازی  به هر چه  نقل 
یافته است، چرا که بسیاری از نیاز هایی که مهندس حمل و نقل 
می بایست برای پاسخ گویی به آن ها برنامه ریزی نماید و همچنین 
که  مختلف  سیاست های  اجرای  ازای  در  تغییرات  از  بسیاری 
می بایست آن ها را پیش بینی کند در حقیقت، نتیجه  انتخاب های 
افزایش  این  بر  بنا  استفاده کنندگاِن خدمات حمل و نقل است. 
توان پیش بینِی رفتار افراد در استفاده از تسهیالت حمل و نقل به 
معنای دقت بیشتر در برآورد تقاضا، ارائه  تحلیل های واقع گرایانه تر 
و در نتیجه  اتخاذ تصمیم های بهتر خواهد بود. از همین رو، در 
سال های اخیر توجه بیشتری از جانب برنامه ریزان و محققان در 
زمینه  توسعه  مدل های واقع گرایانه تر، با فرضیات رفتاری سالم تر و 
با حساسیت بیشتر نسبت به متغیر های مختلف صورت گرفته  است. 
قاعده  فوق مستثنی  از  نیز  انتخاب  مسیر  مسأله مدل سازی 
مدل های   توسعه   جهت  همین  به  است.  شبکه  در  ترافیک 
بیشتر حساسیت  با  و  دقیق تر  ترافیک،  تخصیص  تعمیم یافته تِر 

در سال های اخیر در ادبیات حمل و نقل مورد توجه بوده  است.  
رویکرد  یک  نظری  مبانی  توسعه  و  معرفی  به  پژوهش  این 
و  دقت، حساسیت  افزایش  هدف  با  ترافیک  تخصیص  در  جدید 
انعطاف پذیری در پیش بینی الگوی ترافیِک شبکه های حمل  و نقل 
مدل سازی  در  سالم تر  رفتاری  فرضیات  از  بهره گیری  نتیجه  در 
پیشنهادی  رویکرد  یافت.  خواهد  اختصاص  مسیر  انتخاب  رفتار 
شامل تخصیص ترافیک چند معیاره )چند متغیره( و چند رده ای با 
استفاده از مدل های مقدار حدی تعمیم یافته  مخلوط خواهد بود. 
تک رده ای  و  تک معیاره  اغلب  ترافیک  تخصیص  مدل های سنتی 
برای   ]1[ واردراپ  تعادل  معیار  از  آن ها  اکثر  در  و  هستند 
مدل سازی رفتار انتخاب مسیر استفاده شده  است. تعدیل هر یک 
از محدودیت های فوق در پژوهش های جداگانه ای تا کنون پیشنهاد 
 شده اما درنظرگیری  هم زمان آن ها به منظور بهره گیری هم زمان 
از مزایای نظری این تعمیم ها تاکنون در ادبیات تخصیص ترافیک 
جنبه های  نمایش  مشخصه   آن که  ضمن   است.  نشده   گزارش 
اقتصادی- اجتماعی مسافران به صورت صریح در مدل سازی رفتار 
انتخاب مسیر برای نخستین بار در تخصیص ترافیک و توسعه  و 
کاربرد مدل های مقدار  حدی تعمیم یافته  مخلوط نیز برای اولین 
شده  است.    گزارش  پژوهش  این  در  مدل سازی  ادبیات  در  بار 
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مدل  نیز  و   )GEV(1یافته تعمیم  حدی  مقدار  مدل های 
لوجیت مخلوط2 که هر دو از بدیع ترین و پیشرفته ترین مدل های 
انتخاب هستند در سال های اخیر به طور قابل مالحظه ای مورد 
در  و  گرفته  قرار  نیز  نقل  و  حمل  محققان  و  برنامه ریزان  توجه 
گرفته  کار  به  نقل  و  حمل  تقاضای  تحلیل  در  رفتار  مدل سازی 
از  می توانند  دو  هر  مخلوط  لوجیت  و   GEVمدل های شده اند. 
لوجیت  ساده  مدل  بر  تعمیم هایی  عنوان  به  متفاوت  زوایایی 
فرض  خاص  طور  به   GEVمدل های شوند.  نگریسته  استاندارد 
که  خطا  عبارت های  برای  گزینه ها  روی  بر  مستقل  توزیع های 
گزینه های  از  بودن  مستقل  جانشینی  الگوی  تحمیل  به  منجر 
می کنند.  تعدیل  را  می شد  انتخاب  مدل سازی  به   IIA نامرتبط3 
این مدل ها از طریق اجازه دادن به درنظرگیری توزیع های توأم 
عبارت های  برای  معادل  به طور  )یا  تصادفی  برای مطلوبیت های 
خطا( امکان نمایش الگوهای جانشینی بسیار تعمیم یافته تر و به 
عبارت دیگر با محدودیت کمتری را به تحلیل گر می دهند. به طور 
خاص، ورود این مدل ها به مسأله   انتخاب مسیر دقیقاً به منظور 
در  آن  نظرگیری  در  و  مختلف  مسیر های  پوشانی4  هم  نمایش 
مدل سازی انتخاب مسیر بوده است. مسأله ای که محل اصلی نقد 
ترافیک  استاندارد در تخصیص  لوجیت  کاربرد مدل  به  منتقدان 
بین مسیر های  عینی همپوشانی  به وجود  توجه  با  که  بوده  چرا 
مختلف در یک شبکه  حمل و نقل، تحمیل فرض مستقل بودن 
انتخاب مسیر فرض  فرآیند مدل سازی  به  نامرتبط  از گزینه های 
همگی   GEV مدل های  می آید.  شمار  به  محدودکننده ای  بسیار 
در این ویژگی نیز مشترک اند که نظیر لوجیت استاندارد از فرم 
الگوهای  دادِن  اجازه  برخوردارند.  احتماالت  محاسبه  برای  بسته 
راحتی  به همراه  یافته میان گزینه ها  تعمیم  رقابت )جانشینی(5 
در  را  مدل ها  این  بسته  فرم  بودن  برخوردار  از  ناشی  محاسباتی 

سال های اخیر بسیار مورد توجه محققان قرار داده  است.
مدل  بر  تعمیم  از  دیگری  فرم  نیز  مخلوط  لوجیت  مدل    
برای  مختلف  تفسیر  دو  سنتی  طور  به  است.  استاندارد  لوجیت 
نظری  لحاظ  به  دو  هر  البته  که  می شود  ارائه  مخلوط  لوجیت 
معادل اند اما از منظری که در این پژوهش بیشتر مورد نظر است 
لوجیت مخلوط را می توان به عنوان مدلی تفسیر کرد که جای در 
نظرگیری یک ذائقه  واحد برای جمعیتی از انتخاب کنندگان طریق 
مطلوبیت،  تابع  متغیر های  ضرایب  برای  واحد  مقادیری  تخمین 
را  مختلف  ویژگی های  یا  پارامتر ها  میان  ترجیح  در  تنوع سلیقه 
میان انتخاب کنندگان از طریق در نظرگیری توزیع احتمالی برای 
همه یا برخی از ضرایب تابع مطلوبیت نمایش می دهد. به عنوان

مثال، این فرض منطقی خواهد بود که در توابع مطلوبیت مسیر، 
همه استفاده کنندگان شبکه به لحاظ درک یا حساسیت نسبت 
به متغیری مثل زمان سفر یکسان نیستند، بلکه تصمیم گیرندگان 
مختلف به لحاظ ارزش زمان سفر مقادیر متفاوتی برای خود دارند. 
نیست.  نمایش آن  به  قادر  استاندارد  لوجیت  ویژگی ای که مدل 
در نظرگیری توزیع احتمالی پیوسته برای ضریب زمان سفر در 
واقع معادل در نظرگیری توزیع برای ارزش زمان بر روی جمعیت 
بسیار  فرض  نظری  لحاظ  به  که  است  شبکه  استفاده کنندگان 
انتخاب،  در  ناهمگونی1  این  نمایش  است.  سالمی  و  تعمیم یافته 
عالوه،  به  است.  مخلوط  لوجیت  مدل  انحصار  در  عادی  طور  به 
داده های  بر روی  لوجیت مخلوط در تخمین  از  استفاده  رویکرد 
ارجحیت اظهار  شدهSP 2 یک امتیاز بسیار ویژه دارد و آن نمایش 
همبستگی3  بر روی بُعد زمان است که همواره هنگامی که پای 
داده های SP در میان باشد. لوجیت مخلوط را به عنوان یک گزینه  
مدل  کاربرد  می دهد.  قرار  محقق  پیش روی  مدل سازی  مناسب 
لوجیت استاندارِد )و نه انواع دیگر( مخلوط در زمینه  انتخاب مسیر 
تا کنون به شکل بسیار محدودی و آن هم با رویکردی متفاوت 
صورت  مسیر ها  همپوشانی  نمایش  هدف  با  و  پژوهش  این  از 
در  کنون  تا  که  است  این  اساسی  نکته ای  اما   .]2[ است  گرفته  
ادبیات مدل سازی و اقتصاد سنجی استفاده از منافع هر دوی این 
میان  همبستگی  توأم  نمایش  یعنی  همزمان،  طور  به  رویکرد ها 
گزینه ها )یا همان الگوهای جانشینی محدود  نشده یا کمتر محدود 
 شده( و ناهمگونی در درک و دریافت و انتخاب مسافران )و احیاناً 
نمایش همبستگی بر روی زمان اگر داده  های SP در کار باشد( 
صورت نگرفته  است، هرچند که تئوری محدودیتی در این مورد 
لوجیت  نظیر  مدل هایی  ساخت  اجازه   سادگی  به  و  نیست  قائل 
ترکیب های دوتایی مخلوط4 یا لوجیت آشیانه ای متقاطع مخلوط5 
را  به طور عمومی مدل های مقدار حدی تعمیم یافته  مخلوط6  و 
به  تاکنون  ادبیات مدل سازی  در  اخیر  فنی  اصطالحات  می دهد. 

طور رسمی به کار نرفته اند.
در این پژوهش بخش 2 مروری خواهیم داشت بر مطالعات 
پیشیِن صورت گرفته در زمینه توسعه و استفاده از مدل لوجیت 
مخلوط و نیز منابع مرتبط با رویکرد تخصیص چند معیاره  ترافیک. 
الزم به ذکر است که با توجه به بحِث صورت گرفته پیش از این، از 
آن جا که در زمینه  کاربرد مدل های مخلوط در تخصیص ترافیک و 
نیز کاربرد مدل های مقدار حدی تعمیم یافته مخلوط در مدل سازی 

مطالعه ای منتشر نشده است.

1. Generalized Extreme Value
2. Mixed Logitt 
3. Independence from Irrelevant Alternatives
4. Overlap
5. Competition (or Substitution Pattern)

1. Heterogeneity
2. Stated Preference
3. Correlation
4. Mixed Paired combinatorial Logit
5. Mixed Cross-nested Logit
6. Mixed Generalized Extreme Value
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منابع تخصیص چند معیاره و مدل های انتخاب مخلوط به صورت 
جداگانه و مستقل مرور شده اند. بخش 3 به تبیین مبانی نظری 
مدل های مقدار حدی مخلوط و بخش 4 به نمایش قابلیت کاربرد 
این مدل  ها بر روی شبکه های آزمایشی اختصاص خواهد یافت. 
مقایسه ای نیز بین رویکرد پیشنهادی در این پژوهش و رویکرد 
سنتی تخصیص ترافیک قطعی صورت خواهیم داد. بخش 5 نیز 

به بیان خالصه و نتیجه گیری اختصاص خواهد یافت. 

2- مروری بر منابع

2-1- مدل سازی با استفاده از لوجیت مخلوط
مدل لوجیت مخلوط را می توان از انعطاف پذیرترین مدل های 
انتخاب دانست که می توان هر مدل مطلوبیت تصادفی دیگری را 
با آن تقریب زد ]3[. این مدل همچنین قادر به نمایش هر نوع 
انتخاب کنندگان  بر روی  ذائقه1  تنوع تصادفی  الگوی جانشینی، 
و همچنین نمایش همبستگی در مطلوبیت ها بر روی زمان )در 
خالف  بر  همچنین  است.   ) پانل2  داده های  و   SP آزمایش های 
دیگر مدل های انتخاب، توزیع خطاها در آن محدود شده نیست 
و قادر به در  نظرگیری هر نوع توزیعی برای عبارت های تصادفی 
خطا است. همچنین شبیه سازی احتماالت آن سر راست است. 
افزایش سرعت محاسبات کامپیوتری و نیز درک بهتر از فرآیند 
شبیه سازی در سال  های اخیر امکان به کارگیری هر چه بیشتِر 

قدرت این مدل را فراهم ساخته  است ]1[. 
منابع  در  مخلوط  لوجیت  مدل  نظری  چهارچوب  و  مبانی 
متعددی ذکر شده  است. از جمله و از مهم ترین آن ها می توان به 
مک فادن و ترین ]4[، ریِولت و ترین ]5[، ترین و سانِیر ]6[، ترین 
اُرتوزار ]11[،  و  ترین ]9[، واکر ]10[، ِچرچی  ترین ]8[،   ،]7[

مونیزاگا و آلوارز- دازیانو ]12[ و ناِرال و بات ]13[  اشاره کرد.
مدل لوجیت مخلوط در ادبیات گاهی مدل با ضرایب تصادفی3  
)دالی و همکاران ]14[( و گاهی هم مدل پروبیت چند جمله ای 
نامیده  لوجیت4   - اختصار مدل هسته  به  یا  لوجیت  با هسته ی 
به  را  لوجیت  هسته  مدل   ]2[ همکاران  و  بخور   .]15[ می شود 
گزینه های  مطلوبیت  میان  همبستگی  نظر گرفتن  در  منظور 

مختلف در مسأله انتخاب مسیر به کار گرفتند. 
از  استفاده  با  مخلوط  لوجیت  مدل  تخمین  سنتی،  طور  به 
روش بیشینه  درست نمایی شبیه سازی5  شده انجام می شود که در 
آن با تولید اعداد )شبه( تصادفی، عبارت تابع تحت انتگرال بارها 

محاسبه شده و سپس میانگین نتایج گرفته می شود.

مخلوط  لوجیت  مدل  تخمین  برای  جایگزینی  روش   ]16[ بات 
نشان  انتخاب وسیله  روی مسأله  بر  آزمایش  با  و  نمود  پیشنهاد 
ازای تعداد دفعات  داد که روش پیشنهادی دقت بیشتری را در 
نمونه گیری تصادفی کمتر و در نتیجه زمان محاسباتی کمتر به 

دست می دهد. 

2-2- تخصیص ترافیک چند معیاره
مطالعاتی که در آن ها مدل های تخصیص ترافیک به صورت 
چند متغیره یا چند معیاره1 در نظر گرفته شده باشند به صورت 
از مهم ترین و  یافت می شوند.  نقل  و  ادبیات حمل  محدودی در 
توسط  گرفته  صورت  مطالعات  به  بتوان  شاید  آن ها  مقبول ترین 
 ،]21[ هوانگ  و  یانگ   ، ]19،18و20[  لورنت   ]17[ دافرموس 
ناگورنی ]22[، ناگورنی و دانگ ]23[ و دایال ]24، 25 و 26[  اشاره 
نمود. اما تقریباً تمامی این مطالعات در یک ویژگی مشترک اند و 
آن درنظرگیری یک ترکیب خطی از زمان و هزینه  سفر به عنوان 
هزینه  عمومی2 مسیر یا تابع عدم مطلوبیت سفر است. برخی از 
زمان3 سفِر  ارزش  مقدار  برای  قائل شدن  تمایز  با  مطالعات  این 
رده های مختلف مسافران، رویکرد تعمیم  یافته تر و پیشرفته تری 
به  را  مسافران  از  مختلفی  رده های  برخی  گرفته اند.  پیش  در  را 
صورت گسسته به لحاظ ارزش زمان سفر متمایز کرده و برخی نیز 
توزیعی پیوسته برای ارزش زمان سفر در نظر گرفته اند. به عنوان 
برای  چند رده ای4  و  چندمعیاره  مدل  یک   ]32[ ناگورنی  مثال، 
)رده(  آن مسافراِن هر کالس  در  داد که  توسعه  ترافیکی  تعادل 
عدم مطلوبیت سفر از یک مسیر را به صورت ترکیب وزن داری از 
زمان سفر و هزینه سفر درک می کنند. مدل به صورت صریح اثر 
تراکم5 )یا همان وابستگی زمان سفر به جریان ترافیک عبوری( 

را می بیند.
رویکرد مشابهی نیز توسط دایال ]24، 25 و 26[ به منظور 
نمایش واکنش متفاوت مسافران به فاکتور های مختلف یک مسیِر 
مسیر  انتخاب  در  مسیر  عوارِض  و  تراکم  سفر،  زمان  نظیر  واحد 
پیشنهاد شد. وی مدل خود را T2 نامید که در آن یک ترکیب 
تصادفی خطی زمان و هزینه  سفر به عنوان معیار عدم مطلوبیت 
به هر مسیر اختصاص داده می شود. در حقیقت T2 فرض می کند 
که هر مسافر ارزش زمان سفر خود را دارد و مسیری را انتخاب 
می کند که با توجه به این ارزش زمان سفر، ترکیبی خطی از زمان 
و هزینه را کمینه نماید. به بیان دیگر ارزش زمان سفر در مدل 
مذکور متغیری تصادفی فرض می شود که دارای توزیعی بر روی 
تصادفی  وجِه  تنها  این  است.  شبکه  کنندگان  استفاده  جمعیِت 

1. Random Taste Variation 
2. Panel Data
3. Random Coefficient Model
4. Logit Kernel
5. Simulated Maximum Likelihood

1. Multicriteria 
2. Generalized Cost
3. Value of Time
4. Multiclass
5. Congestion
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تصادفی مدل پیشنهادی دایال است. این مدل در عین حال که 
یک وجه تصادفی انتخاب مسیر یعنی همان متفاوت بودن ارزش 
تصادفی  وجه  یک  می گیرد،  نظر  در  را  مختلف  افراد  سفر  زمان 
دیگر از فرآیند انتخاب مسیر را نادیده می گیرد که همان خطای 
اندازه گیری است که به طور معمول در تمامی  درک، دریافت و 
دایال  دیگر  عبارت  به  می شود.  وارد  انتخاب  تصادفی  های  مدل 
ارزش زمان سفر  از مقدار  بودن  آگاه  با  فرض می کند هر مسافر 
است  قادر  موجود،  مسیر های  تمامی  سفِر  زمان  و  هزینه  و  خود 
مسیری را که هزینه  عمومی متناظر با شخص او را کمینه می کند 
قادر  مسافر  هر   )1( آن که  حال  نماید.  انتخاب  و  داده  تشخیص 
به اندازه گیری یا تشخیص زمان و هزینه  تمامی مسیر ها به طور 
بین  ممکن  مسیر های  تمام  از  نوعاً  مسافران   )2( نیست.  دقیق 
مبدأ-مقصد خود آگاه نیستند. )3( ممکن است مسافران مختلف 
در  که  باشند  داشته  مسیر  انتخاب  برای  هم  دیگری  معیار های 
کنترل تحلیل گر نیست. )4( اندازه گیری ویژگی های مسیر ها برای 
خود تحلیل گر نیز به طور دقیق امکان پذیر نیست و )5( حتی اگر 
زمان و هزینه  سفر تنها معیار های انتخاب همه  افراد باشد معلوم 
به  را  معیار  این دو  از  ترکیبی خطی  الزامأ  نیست همه  مسافران 
عنوان مالک انتخاب مسیر خود به کار ببرند. با توجه به همه  این 
مسافران،  توسط  ویژگی ها  دریافت  و  درک  خطای  یعنی  دالیل، 
خطای اندازه گیری، خطای تعیین مدل و نیز عدم برقرای فرض 
خطای  عبارت  یک  نظرگرفتن  در  خطاناپذیر،  بهینه گِر  مسافراِن 
کلی در تابع )عدم( مطلوبیت مسیر، به لحاظ رفتاری اگر مهم تر 
از در  نظر گرفتن توزیع برای ارزش زمان سفر نباشد، کم اهمیت تر 

هم به نظر نمی رسد. 
مدل  پیشنهادی در این پژوهش در عین حال که وجه تصادفی 
با یک توزیع  با در نظرگرفتن یک عبارت خطای کلی  را  مذکور 
احتمالی همزمان و مناسب می بیند، وابستگِی میزاِن حساسیت و 
درک نسبت به متغیر هزینه را از طریق نرمال کردن هزینه ی سفر 
بر اساس معیاری از درآمد مسافر به صورت سیستماتیک می بیند 
و از طریق در نظرگیری توزیع احتمالی پیوسته برای ضریب زمان 
نیز در عین حال قادر است ناهمگونی در حساسیت به متغیر زمان 
نمایش  مسیر  انتخاب  مدل سازی  در  تصادفی  صورت  به  را  سفر 

دهد. 
 

1. Deterministic Component 
2. Representative Utility
3. Random
4. Error Term or Error Component
5. Disturbance
6. Measurement Error
7. Individual Perception Error
8. Model Specification Error

3- مبانی نظری مدل های مقدار حدی تعمیم یافته ی 
مخلوط

مدل های احتمالی انتخاب مسیر نوعاً از نظریه ی مطلوبیت تصادفی 
استخراج می شوند. یک مسافر نوعی  را از   میان N مسافِر یک 
مبدأ - مقصد در نظر بگیرید که برای سفر از مبدأ به مقصد خود 
است مواجه  نامیم  می  را     آن  که  مسیر  از      با مجموعه ای 

                      مطلوبیتی که این مسافر از مسیر                دریافت 
می کند با        نمایش داده می شود. در حالت کلی، این مطلوبیت 
تقسیم  بخش  دو  به  و  نیست  مشاهده  قابل  تحلیل گر  توسط 
می شود: یک مؤلفه  قطعی1 )غیرتصادفی(،        که بخش قابل 
نمایش مطلوبیت2 نامیده می شود و یک بخش تصادفی3 ،        که 
عبارت یا مؤلفه ی خطا4 یا اختالل5 نامیده می شود و درنظرگیرنده  
همه  عواملی است که بر مطلوبیت تأثیر گذاشته و در        لحاظ 
تصادفی  ماهیت  لحاظ کننده ی  دیگر،     عبارت  به  نشده اند. 

مطلوبیت است:
)1( 

در رابطه فوق، باالنویس   را که نشان دهنده  انتخاب مسیر 
بین زوج مبدأ- مقصد     است برای اختصار حذف کرده ایم.  

تابعی از پارامترهایی ناشناخته اما به لحاظ آماری قابل تخمین و 
ویژگی های سفر در مسیر    و احیاناً ویژگی های شخصی فرد                                                              
است. عبارت خطا،       منعکس کننده  همه  عوامل تأثیرگذار بر 
مطلوبیت است که تحلیل گر نمی تواند آن ها را به صورت صریح در 
مدل نمایش دهد. نظیر خطای اندازه گیری6 ، خطای درک افراد7 
و یا اشتباه در تعیین مدل8. ویژگی های هر مدل انتخاب به شدت 
به ساختار و توزیع احتمالی که برای عبارت های خطای آن در نظر 

گرفته می شود بستگی دارد. 
تصادفی  مطلوبیت  نظریه  در  مطلوبیت  بهینه سازی  موضوع  اصل 
که  کرد  خواهد  انتخاب  را  مسیری  مسافر  هر  که  می دارد  بیان 
بیشترین  به عبارت دیگر،  یا  از همه مطلوب تر است  اعتقاد دارد 
مطلوبیت را از آن دریافت می کند. بنابراین احتمال انتخاب یک 
مسیر مانند    توسط یک فرد نوعی مانند    به صورت زیر تعریف 

می شود: 
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1. Binary Indicator
2. Generalized Extreme Value
3. Generating Function
4. Homogenous

1. Multinomial Logit 
2. Independent and Identical Distributions
3. Gumbel Distribution
4. Extreme Value

)2(  
    

صورت     به  را  فرد     برای  خطا  عبارت های  بردار  چنانچه 
                                         و تابع چگالی احتمال توأم                                          
را با          نمایش دهیم، آنگاه      به صورت زیر قابل بیان 

خواهد بود: 
)3( 

انتگرال ظاهر شده در رابطه  فوق یک انتگرال          بعدی است و                 یک  
پیشامد  هرگاه  است   1 برابر  که  است  دومقداره2  تعیین کننده 
است ]1[.  این صورت صفر  غیر  و در  آن رخ دهد  پرانتز  درون 
برای خانواده  مدل های لوجیت،         به گونه ای تعیین می شود 
که انتگرال فوق بتواند به صورت تحلیلی حل شود. این فرم های 
دارد  دنبال  به  را  احتماالت  محاسبه   سادگی  که  بسته،  تحلیلی 
موجب شده که این رده از مدل ها بسیار مورد توجه محققین، از 

جمله در زمینه  مدل سازی انتخاب مسیر قرار بگیرد. 
توسط  که   )GEV( تعمیم یافته2  حدی  مقدار  مدل های  خانواده  
مدل های  از  رده ای  شده  است.  فرمول بندی   ]27[ مک فادن 
انتخاب را شامل می گردد که همگی آن ها در یک ویژگی مشترک 
هستند. این که در تمامی آن ها عبارت های تصادفی خطا دارای 
توزیع  تابع  کلی  حالت  در  که  هستند  حدی  مقدار  توأم  توزیع 

تجمعی آن با رابطه  )4( داده می شود.

)4(

در این رابطه              تابع مولّد3 نامیده می شود. هر یک از 
مدل های خانوادهGEV تابع مولّد خود را دارند. در حالت کلی، تابع       
           تابعی مشتق پذیر و نامنفی از       متغیر نامنفی است 

که باید شرایط زیر را نیز تأمین نماید:
1.              تابعی همگن  از درجه ی 1 است؛ یعنی برای هر 

عدد حقیقی نامنفی

)6-3(

2. به ازای هر      

3.  اُمین مشتق جزئی             نسبت به هر ترکیبی از    تا از                
ها، برای مقادیر فرد     نامنفی و برای مقادیر زوج        نامثبت 
است. در این حالت احتمال آن که یک تصمیم گیرنده  نوعی، گزینه ی

با رابطه  )5( داده  انتخاب کند  از میان     گزینه  موجود  را 
 می شود که در آن

)5(

بنابراین مدل های مقدار حدی تعمیم یافته مجموعه محدودی از 
مدل ها را شامل نمی شود و امکان ساخت مدل هایی را از طریق 
نمایش  به  قادر  که  می دهد  مذکور  شرایط  با  مولد  تابع  تعیین 
دیگر،  عبارت  به  باشند.  تحلیل گر  نظِر  مورد  جانشینی  الگوهای 
تحلیل گر می تواند متناسب با مسأله  مورد نظر خود، با تعیین تابع

از  را بسازد و در عین حال            مدل مناسب مسأله  خود 
راحتی نظری برخورداری از فرم بسته برای محاسبه احتماالت نیز 
بهره مند بماند. مدل های لوجیت چندجمله ای  )MNL(، لوجیت 
آشیانه ای متقاطع )CNL( و لوجیت ترکیب های دوتایی )PCL( از 

معروف ترین مدل های GEV هستند.   

3-1- لوجیت  چند جمله ای یا لوجیت استاندارد
داده   )6( رابطه   با  مولد  تابع  چندجمله ای  لوجیت  مدل  در 
کردن  فرض  معادل  مولد  تابع  کردن  مشخص  نوع  این  می شود. 
توزیع های مستقل و مشابهIID( 2( گامبل3 یا همان مقدار حدی4  
)رابطه ی 7( برای عبارت های خطا است ]3[. احتمال های انتخاب 

از رابطه شناخته شده ی )8( به دست می آید:

 )6(

 )7(

)8(

ضعف های نظری مدل لوجیت در انتخاب مسیر نیز در واقع 
از همین ساختار محدود شده  خطاها ناشی می شود. در یک شبکه 
حمل  و  نقل نوعی بین هر زوج مبدأ- مقصد تعداد بسیار زیادی 
مسیر وجود دارد که بسیاری از آن ها به لحاظ فیزیکی با یکدیگر 
عوامل  نیز  و  هزینه ها  می شود  سبب  همین  دارند.  همپوشانی 
مستقل  یکدیگر  از  مسیرها  )عدم(  مطلوبیت  در  مشاهده نشده 
تحت  را  مسیرها  انتخاب  احتمال های  ویژگی  همین  که  نباشند 

تأثیر قرار می دهد.
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1. Overlapping Problem
2. Dissimilarity Parameter
3. Degree of Nesting
4. Inclusion Coefficient
5. Overlapping Nesting Structure

این  نمایش  به  قادر  استاندارد  لوجیت  مدل  که  حالی  در 
را  مسیر  دو  هر  مطلوبیت  )عدم(  عماًل  و  نبوده  همبستگی ها 
متغیرهای تصادفی مستقل در نظر می گیرد. این مسأله در ادبیات 
محل  و  شده  معروف  همپوشانی1  مسأله   به  ترافیک  تخصیص 
اصلی نقد پژوهشگران به تخصیص ترافیک بر اساس مدل لوجیت 
از پژوهش های دیگر در زمینه   بوده  است. بسیاری  چندجمله ای 
منطقی  رفع همین ضعف  برای  عماًل  ترافیک  تصادفی  تخصیص 

یعنی نادیده گرفتن همپوشانی مسیرها بوده  است.

3-2- لوجیت آشیانه ای متقاطع
مدل لوجیت آشیانه ای متقاطع با تابع مولد داده شده در رابطه  
 CNL 9( مشخص می شود. البته توابع مولد مختلفی برای مدل(
پیشنهاد شده ، اما ووشا ]28[ که نخستین بار از این مدل استفاده 

کرده از تابع مولد زیر استفاده کرده است: 
  

)9(
                                                                                       

       که در آن    اندیس آشیانه ها و    اندیس گزینه هاست.
              ها پارامترهای مدل هستند. اولی پارامتر لوگ- مجموع 
ضرایب  دیگری  و  آشیانه ای3  درجه   یا  شباهت2  عدم  پارامتر  یا 
به  واقع درصد عضویت گزینه ها  نامیده می شوند که در  شمول4 
آشیانه ای  لوجیت  مدل  می دهند.  نشان  را  مختلف  آشیانه های 
فراهم می کند که  را  انعطاف پذیر  متقاطع یک ساختار آشیانه ای 
در آن گزینه ها می توانند با درجات عضویت مختلف به آشیانه ها 
آشیانه ای  ساختار  یک  دارای  مدل  این  بنابراین  باشند.  متعلق 
همپوشان5 است. برای سازگاری با اصل بیشینه سازی مطلوبیت، 
پارامتر لوگ- مجموع باید بین صفر و یک باشد و در حالت خاص 
            هم مدل CNL به MNL تنزل می کند. در این مطالعه 

مقدار پارامتر     برابر 0/5 درنظر گرفته شده  است. 
داده می شود.   )10( رابطه   با  انتخاب  احتمال های   CNL در مدل 
پراشکر و بخور ]29[ نخستین بار با درنظرگیری کمان های شبکه 
به عنوان آشیانه ها و مسیرها به عنوان گزینه ها و مرتبط ساختن 
پارامترهای شمول به توپولوژی شبکه به شکل مناسب )رابطه ی 

)11(، مدل CNL را برای انتخاب مسیر سازگار کردند که در آن،
            به ترتیب طول کمان    و مسیر    هستند  و        متغیر 

دوتایی صفر و یک است که مقدار آن برابر 1 است هرگاه کمان
در مسیر    قرار داشته باشد.

)10(

)11(

3-3- لوجیت ترکیب های دوتایی
چو  توسط  بار  نخستین  دوتایی  ترکیب های  لوجیت  مدل 
تعریف   )21( رابطه   با  آن  مولد  تابع  شده   است.  پیشنهاد   ]03[
می شود. در این مدل هر جفت از گزینه ها آشیانه  خود را تشکیل 
همبستگی  نظرگیری  در  امکان  آن  آشیانه ای  ساختار  می دهند. 
بین مطلوبیت هر دو گزینه را می دهد.       اندیس شباهت بین 
گزینه ها )مسیرها(ی           است. احتمال های انتخاب نیز از رابطه  

)31( می تواند محاسبه شود:
)12(

       )13( 

مربوط  با   ]29[ بخور  و  پراشکر  بار  نخستین  را   PCL مدل 
ساختن اندیس های شناهت به هندسه شبکه )رابطه ی 14( برای 
استفاده در تخصیص ترافیک سازگار کرده است. در این رابطه،    

طول مشترک مسیر های          است.             

)14(
                                                               

3-4- مدل های با ضرایب تصادفی یا مدل های مخلوط
مدل  لوجیت مخلوط مدلی بسیار تعمیم یافته و انعطاف پذیر است 
که قابلیت نمایش تصادفی تنوع ذائقه، درنظرگیری همبستگی در
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1. Unbiased
2. Sioux Falls

عوامل مشاهده نشده بر روی زمان )یعنی مثاًل در آزمایش های 
SP( و نیز درنظرگیری همبستگی میان مطلوبیت  های گزینه ها و 
در نتیجه نمایش نرخ های جانشینی )رقابت( محدود نشده میان 
گزینه ها را دارد. مدل های لوجیت یا به عبارت دقیق تر مدل های 
خانواده  GEV در حالت عادی فاقد دو ویژگی اول هستند. مدل های 
لوجیت مخلوط همچنین بر خالف پروبیت بر فرض توزیع الزاماً 
استوار نیستند. یک تصمیم گیرنده  نوعی    را درنظر بگیرید که با

این  که  مطلوبیتی  است.  مواجه  انتخاب  برای  گزینه      
 )15( رابطه   صورت  به  می کند  دریافت  ام  گزینه     از  فرد 
بردار متغیر های توصیفی و                                                                    آن،          در  که  مشخص می شود 
نمایش  که  است  فرد    برای  متغیر  ها  این  ضرایب  بردار  ردار  
توزیع  با  تصادفی  عبارتی  و      است  فرد  این  ذائقه ی  دهنده  
همزمان مقدار حدی تعمیم یافته )در حالت خاص برای لوجیِت 
چندجمله ای مخلوط، توزیع       مقدار حدی( است.                                        

)15(

ضرایب  می کند  فرض  که  استاندارد  لوجیت  مدل  خالف  بر 
یکسان  جمعیت  افراد  از  یک  هر  برای  و  هستند  ثابتی  مقادیر 
روی  بر  ضرایب  این  که  می دهد  اجازه  مخلوط  لوجیت  هستند، 
ذائقه های  مختلف  افراد  کنند.  تغییر  تصادفی  طور  به  جمعیت 
مختلفی دارند و لذا می تواند توزیعی از این ذائقه بر روی جمعیت 
وجود داشته باشد که این ضرایب تصادفی قادر به نمایش این تنوع 
خواهند بود. رابطه )16( تابع چگالی این توزیع را نشان می دهد. 
مسلماً این توزیع تابعی از پارامتر هایی ناشناخته از جمعیت مانند 
تخمین  دنبال  به  تحلیل گر  که  بود  خواهد  واریانس  و  میانگین 
آن ها است.     نمایش دهنده ی پارامتر های مذکور است. به عبارت 
دیگر، هر فرد در این نمایش از رفتار انتخاب، ذائقه )سلیقه ( خود 
را دارد که با    ی خود آن فرد مشخص می شود. اما توزیعی از 
این سلیقه و در نتیجه از این    بر روی جمعیت انتخاب کنندگان 
وجود دارد که خود این توزیع  با پارامتر هایی مشخص می شود که 
آن ها را با    نشان داده ایم و به طور کلی در این رویکرد، هدف 
پارامتر های جمعیت  تخمین همین  عبارت دقیق تر  به  یا  تعیین 

است.
)16(

است  این  معمولی  لوجیت  مدل های  با  تفاوت  تنها  بنابراین 
که این رویکرد اجازه می دهد ضرایب به جای مقادیر ثابت دارای 
توزیعی بر روی جمعیت باشند. تحلیل گر مقادیر      ها را مشاهده 
برای تحلیل گر  اما،               هر دو  اندازه گیری می کند  یا 
غیرقابل مشاهده هستند. اگر تحلیل  گر می توانست     را مشاهده 
کند آن گاه احتمال انتخاب، بسته به نوع مدل GEV می توانست

از یکی از روابط )8(، )10( یا )13( و یا در حالت کلی از رابطه 
عمومی )5( به دست آید. این احتمال را احتمال شرطی می نامیم: 

)17(

احتمال  نمی داند.  را  فرد  هر  مقدار       تحلیل گر  مسلماً  اما   
غیرشرطی، انتگرال                 بر روی همه  مقادیر ممکن    

است که همان فرمول انتخاب در مدل های GEV مخلوط خواهد 
بود:

)18(

این انتگرال در حالت کلی به صورت فرم بسته قابل حل نخواهد 
برای  کلی،  طور  به  است.  ساده  بسیار  آن  شبیه سازی  اما  بود 
شبیه سازِی انتگراِل یک آماره بر روی تابع چگالی آن کافی است 
از توزیع مذکور به دفعات زیاد نمونه گیری تصادفی کرده، مقدار 
مقادیر  روی  بر  نهایت  در  و  حساب  نمونه گیری  هر  در  را  آماره 
شبیه سازی  گام های  بنابراین  کنیم.  متوسط گیری  شده  محاسبه 

احتماالت مدل های GEV مخلوط به صورت زیر خواهد بود:
1- از                مقدار      را به صورت تصادفی تولید کنید که 

باالنویس    شماره  تکرار را نشان می دهد.   
2- مقدار آماره                  را با مقدار تصادفی تولید شده حساب 

کنید.
3- گام های 1 و 2 را به تعداد دفعات زیاد مثاًل R بار تکرار کنید. 
را  مقادیر                  شبیه سازی،  تکرار های  روی  بر   -4
متوسط گیری کنید. این میانگین همان احتمال شبیه سازی شده  
است )رابطه  19( و یک تخمین زننده غیر اُریب1 برای         است. 

)19(

4-نتایج تخصیص ترافیک چند معیاره ی چند رده ای 
با استفاده از مدل های GEV مخلوط

ترافیک  تخصیص  مدل های  کاربرد  نتیجه   بخش  این  در 
پیشنهادی بر روی دو شبکه آزمایشی ارائه می گردد: یکی شبکه 
سوفالز2   شبکه ی  دیگری  و   ]31[ دوپویس  و  ناگوین  پیشنهادی 
]32[ )شکل 1(. جزئیات مشخصات این شبکه ها در منابع مذکور 
قابل دسترسی بوده و در این جا به علت محدودیت حجم و تنها 
به خاطر رعایت اختصار از ذکر این جزئیات صرف  نظر شده  است. 
از  مجموعه ای  از  استفاده  با  را  مخلوط  لوجیت  مطلوبیت  تابع 
داده های ارجحیت اظهار شده در شهر تهران مطابق رابطه  )20( 
پرداخت نموده ایم ]33[ که در آن       مطلوبیت سیستماتیک 
مسیر  ام برای فرد            و         به ترتیب نشان دهنده  زمان و 
هزینه  سفر مسیر،    درآمد ماهیانه  خانوار فرد               ضرایب 
برای  جا  این  در  ما  تخمین های  نتایج  هستند.  کالیبراسیون 
سفر  هزینه   دقیقه،  حسب  بر  سفر  زمان  که  شده  ارائه  حالتی 
ماه در  ریال  میلیون  ده  حسب  بر  درآمد  و  ریال  ده  حسب  بر 
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مختلف در قالب توابع مطلوبیت تصادفی آن ها دیده می شود که 
با  )مسیر  انتخاب مطلوب ترین مسیِر درک شده   به  را  مسافران 
انتخاب  لذا  و  کمترین عدم مطلوبیت درک شده( سوق می دهد 
مسیر آن ها از یک ضابطه احتمالی پیروی می کند. فرض می شود 
که در میزان مطلوبیتی که هر مسافر از هر مسیر دریافت می کند 
به جز زمان سفر، هزینه  پولی سفر و نیز ویژگی های اقتصادی خود 
مسافر نیز دخیل است. یعنی مسافران هر مبدأ- مقصد به لحاظ 
قرار  کالس  یک  در  همگی  مسیر ها  از  دریافتی  مطلوبیت  توابع 
نمی گیرند و دست کم به خاطر ویژگی های متفاوت درآمدی ، هر 
کالس )رده( از استفاده کنندگان شبکه توابع مطلوبیت مخصوص 
نیز فرض می شود  این که مدل های مخلوط  و  دارند.  را  به خود 
که میزان حساسیت انتخاب کنندگان نسبت به متغیر زمان سفر 
توابع مطلوبیت دیده می شود  این متغیر در  قالب ضریب  که در 

متغیری تصادفی توزیع شده بر روی جمعیت مسافران است. 
می رود  انتظار  نظری،  مبانی  در  مذکور  تفاوت های  به  توجه  با 
پیش بینی های این دو رویکرد از الگوی جریان ترافیک تفاوت های 
قابل توجهی با هم داشته باشند. شکل های 2 و 3 هم مؤید این 
روی شبکه   بر  اجرا  به  مربوط   3 و   2 فرضیه هستند. شکل های 
سوفالز هستند و نتایج UE را با نتیجه  مدل لوجیت ترکیب های 
دوتایی چند معیاره ی مخلوط به دو صورت متفاوت مقایسه می کند. 
 UE اولی به صورت نقاطی که مؤلفه های آن ها مقادیر جریان کمان
اطراف  در  آن ها  پراکندگی  میزان  و  هستند  پیشنهادی  مدل  و 
خط نیمساز ربع اول می تواند معیاری برای شباهت یا تفاوت دو 
جریان  دو  نسبی  اختالف  درصد  مقادیر  دیگری  و  باشد  رویکرد 
امر هستند که  این  از  نمودار حاکی  را نشان می دهد که هر دو 
چنان چه مدل های چند معیاره ی پیشنهادی را به عنوان مدل هایی 
که فرضیات متعادل تری دارند به عنوان مبنا درنظر بگیریم مدل 
UE می تواند به طور قابل توجهی جریان کمان ها را بیش تخمین1  
مذکور  در شکل های  که  و همان طور  کند  برآورد  کم تخمین2  یا 
قابل تشخیص است، اجراهای انجام شده در این بخش این گونه 
داللت می کنند که UE اغلب مقادیر جریان کمان ها را )نسبت به 

مدل های چندمعیاره( دست پایین برآورد می کند. 

1. Exponential Distribution
2. Method of Successive Averages
3. User Equilibrium

1. Overestimate
2. Underestimate

محاسبه شود. ضریب زمان سفر، α متغیر تصادفی با توزیع نرمال 
به  آن  استاندارد  انحراف  و  میانگین  مقدار  و  شده  نظرگرفته  در 
نرمال  هزینه  مقدار ضریب  و  و 0/0185  برابر 0/0917-  ترتیب 
شده ی سفر، β برابر 1/2158- تخمین زده  شده و همه  تخمین ها 

نیز در سطح اطمینان 59 درصد معنادار هستند. 
)20(     

به منظور قابل اجرا بودن مدل نیز الزم است اطالعات درآمدی 
تخصیص  مدل  به  ورودی  داده های  عنوان  به  مبدأ  هر  مسافران 
معرفی شوند. در این پژوهش فرض کرده ایم توزیع درآمد در هر 
گره  مبدأ می تواند با یک توزیع احتمال نمایی1 مشخص شود که 
بدین ترتیب برای مشخص شدن توزیع درآمد، تنها مشخص بودن 
میانگین درآمد ناحیه کافی است. شبکه های آزمایشی ما در حالت 
عادی فاقد این داده های ورودی هستند. اما در این جا مقادیری 
فرضی به عنوان میانگین درآمد به ناحیه ها نسبت داده شده اند. 
مسافران در 4 کالِس درآمدی بر اساس توزیع مذکور تقسیم  بندی 

شده اند.
                                                                                                 

و  ناگوین  شبکه های  روی  تخصیص  نتایج  1و2  جدول های 
سنتی  مدل  نیز  و  پیشنهادی  مدل های  از  استفاده  با  را  سوفالز 
از  استفاده  با  نتایج  می دهند.  نشان  استفاده کننده  قطعی  تعادل 
500 بار تکرار روش میانگین های متوالی2 ]34[ به دست آمده اند. 
مدل  احتماالت  محاسبه   برای  نیز  مذکور  الگوریتم  تکرار  هر  در 

مخلوط از 500 تکرار شبیه سازی استفاده شده  است. 
به  پژوهش،  این  در  شده  پیشنهاد  ترافیک  تخصیص  مدل های 
سنتی  مدل  با  توجهی  قابل  تفاوت های  رفتاری  فرضیات  لحاظ 
متعددی  تعدیالت  و  داشته   UE استفاده کننده3  )قطعی(  تعادل 
ارائه می کنند: مسافران همه به کوتاه ترین مسیر  بر فرضیات آن 
اختصاص داده نمی شوند و دریافت آن ها از ویژگی های مسیر های

 

 شبکه ي سوفالز)ب(  شبکه ي ناگوین و دوپویس)الف( 

 شبکه ي هاي آزمایشي.: 1شکل 
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706

494

100

700

440

366

354

180

100

254

500

500

566

680

500

434

94

400

566

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

جدول 1: نتایج تخصیص ترافیک بر روی شبکه ی ناگوین.

UEMixed MNLکمان  Mixed PCL  Mixed CNL  

736

464

423

377

687

472

591

384

227

363

403

467

383

851

597

617

288

176

383

741

459

368

432

659

451

563

336

228

336

446

450

432

786

554

568

240

218

432

732

468

374

426

638

468

575

332

246

330

445

452

441

785

555

559

269

199

441
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جدول 2: نتایج تخصیص ترافیک بر روی شبکه  سوفالز

کمانکمان UEUE Mixed PCL  Mixed PCL  

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

4495
8119
4519
5967
8095
14006
10022
14031
18006
5200
18031
8798
15781
5992
8806
12493
12102
15794
12526
12041
6883
8389
15797
6837
21744
21814
17727
23126
11047
8100
5300
17604
8365
9776
9974
8405
12288
12379

11121
9814
9036
8400
23192
9080
19083
18410
8407
11073
11695
15278
8100
11684
9953
15855
15333
18977
19117
9942
8688
18992
8711
6302
7000
6240
8620
10309
18386
7000
8607
9662
8395
9626
7903
11112
10260
7862

12141
11981
9688
8884
20048
9672
16901
19082
8701
14280
16268
19348
6963
16563
15317
16584
19229
18030
16667
15593
9166

17785
9208
7547
9753
7490
12626
10089
19289
9507
12772
10214
9082
10320
10280
11939
9887
10585

5158
9037
4991
6568
9204
13980
12276
14010
16741
8679
16991
8531
12452
6401
8834
13991
12988
16610
14127
13014
5423
8511
12399
5396
20019
20038
18791
19959
14294
6982
8560
18653
8978
11800
12413
8639
14424
14321
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مقایسه ي نتایج مدل  تخصیص چند معیاره ي پیشنهادي با مدل سنتي تعادل استفاده کننده بر روي شبکه ي : 2شکل 
 .سوفالز

 

مقایسه ي نتایج مدل  تخصیص چند معیاره ي پیشنهادي با مدل سنتي تعادل استفاده کننده بر روي شبکه ي : 3شکل 
 .سوفالز
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5- خالصه و نتیجه گیری

در این پژوهش رویکرد جدیدی برای مدل سازی تعادل ترافیک 
انتخاب مسیِر  در شبکه پیشنهاد گردید که )1( ماهیت تصادفی 
مسافران را در نظر می گیرد. )2( متغیر های توضیحی دیگری عالوه 
افزایِش سیاست پذیرِی مدل تخصیص  بر زمان سفر را به منظور 
طریق  از  را  شبکه  در  مسیر ها  همپوشانی   )3( می گیرد.  نظر  در 
لحاظ می کند. )4( جنبه هایی  انتخاب  پیشرفته   کاربرد مدل های 
فرآیند  در  را  شبکه  استفاده کنندگان  اقتصادی  ویژگی های  از 
انتخابشان نمایش می دهد و مسافران با رده های درآمدی مختلف 
مدل سازی  در  پولی  متغیر های  به  نسبت  حساسیت  لحاظ  به  را 
رفتار از هم متمایز می کند و )5( تنوع تصادفی سلیقه، توزیع شده 
بر روی جمعیت مسافران را از طریق کاربرِد مدل های با ضرایب 
عماًل  رویکرد  این  که  داده  شد  نشان   می دهد.  نمایش  تصادفی 
نتایجی تولید می کند که با مدل سنتِی تک  معیاره و تک رده ای 

قطعی تفاوت قابل توجهی دارد. 
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