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 روزتمامتعیین ضرایب زمان روز برای ساعات اوج صبح، اوج ظهر، اوج عصر، غیر اوج و 

 (6-3-1)بند 

 مقدمه 

روز بوده است. های تقاضای سفر برآورد سفرهای انجام شده در یک شبانهدر گذشته هدف از ساخت مدل

ازدیاد تراکم و با احساس نیاز به تحلیل ساعت اوج )که تراکم ترافیک آن بیشتر از سایر اوقات روز اما به مرور با 

 پرداختهمختلف از روز زمانی های های اقتصادی و زیست محیطی به تخمین تقاضا در دورهاست( برای ارزیابی

های نوین تولید، با ساخت مدل ها هنوز ادامه دارد وشد. الزم به یادآوری است که تحقیق درباره این مدل

نقل جدید با در نظر وهای حملجذب، توزیع، تفکیک و حتی تخصیص سفر و همچنین نیاز به ارزیابی طرح

های انتخاب زمان شروع ها و سفرهای فردی مدلخانواری و یا زنجیره فعالیتهای درونگرفتن نحوه فعالیت

، پلی ، مدل زمان روزآیدبرمیگونه که از نام آن یابند. همان)یا همان زمان روز( نیز تغییر و تجدید می 1سفر

 ای( از روز است.ساعته به تقاضای ساعتی )دوره 24برای تبدیل مقادیر برآورده شده 

هایی در به تحلیل لنقوحملریزی علت نیاز به برآورد ساعتی تقاضای سفر نیاز برخی از راهبردهای برنامه

عنوان مثال موارد ذیل نیازمند تحلیل تقاضای سفر در بازه زمانی مشخصی از روز تر است. بهبازه زمانی کوچک

 است.

راهکارهای الزم برای  ارائهنهایت  ارزیابی تسهیالت بزرگراهی شهر و تحلیل حجم به ظرفیت و در -

 توسعه شبکه بزرگراهی

 ریزی و مدیریت ناوگان و خطوطعمومی برای برنامه قلنوحملهای ارزیابی سیستم -

ه تری نسبت بشرایط بحرانی مراتببهتحلیل مربوط به آلودگی هوا )در بحث آلودگی هوا، اوج صبح  -

و اکسیدهای  2(VOC) هایی چون ترکیبات ارگانیکی فرارساعات دیگر روز دارد زیرا در این بازه، آالینده

دتری برای واکنش دادن با نور آفتاب دارند. همچنین تجمع اُزن معموالً ها( زمان زیاxNoنیتروژن )

 های دیگر بیشتر است(. اواخر اوج صبح و اوایل بعدازظهر از زمان

در قالب  که (Transportaion System Management) نقلوحملهای مدیریت سیستم سیاست -

 کند.عمل می نقلوحملمهندسی ترافیک و بهبود عملکرد سیستم 

                                                 
1 Departure time choice 

2 Volatile Organic Compounds  
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که معموالً به دنبال راهکارهایی برای  (Travel Demand Management) نقلوحملمدیریت تقاضای  -

 ای از سفرها است.بهبود تردد همانند کاهش تعداد سفرها و جابجایی زمان انجام پاره

و جایگاه ضرایب زمان روز در آن  PTV-Visumافزار ای وارد شده در نرممرحله 4فرآیند  1-1 شکلدر 

 نشان داده شده است.
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 PTV-Visumافزار ای وارد شده در نرممرحله 4فرآیند  -1-1 شکل

 1ایجاد مدل زمان روزهای روش 

که  PAهای های انتخاب زمان روز )تبدیل ماتریسدر ارتباط مدل سازیمدلطور کلی دو رویکرد به

 ای از روز( وجود دارد: دوره ODهای یابند به ماتریسصورت روزانه معنی میبه

 مبنا  ریبهای ضالف( مدل

 های انتخاب مبناب( مدل
 

ای از کدام دو رویکرد های چهارمرحلهکه در مدلمطرح شود اول این سؤالاما در اینجا ممکن است دو 

ای باید مدل روز را چهارمرحله سازیمدلکه در کدام مرحله از شود؟ و دوم اینفوق استفاده می سازیمدل

 استفاده کرد؟ 

های نوین )زنجیره مبنا و مبنا و در مدل -های ضریبای( از مدلمرسوم )چهارمرحله هایمعموالً در مدل

های روز استفاده شده است. برای مثال تعدادی از مطالعات مدلهای انتخاب زمانفعالیت مبنا( از مدل

 ها وجود دارد عبارتند از: ای که امکان دسترسی به آنچهارمرحله

 ]1[ 1997سال  Baycast-90 سازیمدلمطالعات  -

 ]2[ 2006لتیمور سال بینی باهای پیشگزارش کالیبراسیون مدل -

 ]3[ 2002بینی سفر واشینگتن سال های پیشگزارش کالیبراسیون مدل -

 ]4[ 2001سال  Suget Soundهای برآورد کاربری و تقاضای سفر گزارش نهایی مدل -

 ]5[ 365شماره  NCHRPگزارش  -

مبنا استفاده شده است. اگر بخواهیم با نگاهی های ضریبلعات فوق از مدلو مطا هاگزارشدر تمامی 

شود را دریابیم، باید استفاده می مبناضریبهای ای از مدلهای چهارمرحلهچرا در مدل کهاینتر علت دقیق

 بر انتخاب زمان روز را بررسی کنیم.  مؤثرعوامل و پارامترهای 

بر انتخاب زمان شروع سفر توسط مسافران زمان شروع فعالیت تعیین شده برای  مؤثرترین عوامل مهم

ها( و همچنین زمان سفر مسیرها دقیقاً پس از پذیری یا عدم انعطاف زمان شروع فعالیت آنها )و انعطافآن

غل، توان به خصوصیات فرد سفرکننده )مانند سن، جنس، شها است. از جمله عوامل دیگر میشروع سفر آن

                                                 
1Time of day (TOD) 
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عنوان مثال کسی که شغل وی کارمند اداره دولتی ...( و یا وسیله سفر وی نام برد. بهدرآمد، مالکیت خودرو و 

یک شرکت  مدیرعاملبرای زمان شروع سفر شغلی خود با کسی که  ،صبح است 7:30با زمان شروع کار 

ین مثال ممکن است کارمند اداره انتخاب یکسانی ندارد. در ا ،پذیر استخصوصی با زمان شروع کار انعطاف

طور کلی زمان شروع تواند بهدقیقه دیرتر و یا زودتر به محل کار خود برسد ولی نمی 30یا  15دولتی بتواند 

صبح( انتقال دهد. اما فرد دوم که اختیار انتخاب زمان شروع پس از اوج  10سفر خود را به دوره غیر اوج )مثالً 

تواند با ارزیابی میزان هزینه وارده ناشی از انجام سفر پذیر است( میلیتش انعطافصبح دارد )زمان شروع فعا

 در اوج صبح نسبت به ساعت غیر اوج زمان دلخواه خود را انتخاب کند. 

 نحوه انتخاب مسافران نیاز سازیمدلبرای  کهایننکته اساسی قابل استنتاج است؛ یکی  3از مثال فوق 

ها است )الزم به ذکر است که ها و خصوصیات فردی آناد بر اساس مشخصات، ویژگیدقیق افر بندیبه دسته

های ویژه برای برآورد های و آمارگیریسازیهای لزوماً در آینده ثابت نخواهند بود و الزم به مدلبندیاین دسته

لوم باشد. مورد سوم این بایست معپذیری آن( میزمان شروع فعالیت )و یا انعطاف کهایناند(. دوم در آینده

است که باید دقت برآورد زمان سفرها در شبکه قابلیت سنجش حساسیت مسافران نسبت به زمان شروع سفر 

 7به  6:45عنوان مثال اگر فرد کارمند مورد مثال دقت دارد که تغییر شروع زمان سفر وی از را داشته باشد. به

ان سفر وی را افزایش دهد و با توجه به این موضوع )دینامیک دقیقه زم 30دقیقه  15 جایبهصبح ممکن است 

ی در بینی انتخاب وبودن زمان سفر( زمان مناسبی را انتخاب کند، باید زمان سفرهای استفاده شده برای پیش

تن نحوه انتخاب زمان شروع سفر توضیحات فوق برای در نظر گرف بنا بردقیقه وجود داشته باشد.  15دقت 

های ایجادکننده سفر را فعالیت مبنا )که مسافران و گروه هایاز مدلهای انتخاب مبنا، استفاده دلصورت مبه

های تخصیص سفر دینامیک )که زمان سفرها کنند( در کنار مدلبندی کرده و برای آینده نیز برآورد میدسته

خواهد داشت. به همین دلیل است دهند( دقت مناسب می دستبهدقیقه  15های زمانی کمتر از را برای بازه

های برآورد مدل ،های انتخاب مبنای زمان روز استکه در مطالعات علمی قبلی نیز هر جا صحبت از مدل

 .]11تا  6مراجع [فعالیت و یا تخصیص دینامیک به شبکه مطرح بوده است  هسفر یا زنجیر هتقاضای زنجیر

های انتخاب زمان روز تواند در اثر ساخت مدلکه میعالوه بر موارد ذکر شده، مشکل اساسی دیگری 

های برگشت یا شروع های اعزام از منزل )شروع فعالیت روزانه( و زمانایجاد شود، مربوط به همبستگی زمان

توان بدون توجه به زمان شروع یک فعالیت )که هم ارز با شروع سفر مربوط به ها است؛ زیرا نمیسایر فعالیت

ن پایان آن فعالیت )که متناظر با زمان شروع سفر بعدی است( را تعیین نمود. از سوی دیگر، از آن است(، زما

های انتخاب آنجا که ممکن است یک فرد پس از بازگشت به خانه سفر دیگری را آغاز کند، استفاده از مدل
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کرد ممکن  سازیمدل های بعدی و قبلی راها این همبستگی بین زمان شروع فعالیتمعمول که بتوان با آن

بایست زمان شروع یک فعالیت شود می ارائه سازیمدلنیست. ضمناً در این صورت حتی اگر چارچوبی برای 

هایی از جنس دیگر در نظر گرفت. مثالً زمان شروع سفر توسط یک مرد شاغل که صبح را با اتمام فعالیت

کار محل صبح به  7فرد مشابه دیگری که ساعت  کار رفته است و به خانه برگشته است بامحل به  10ساعت 

 کهچنانبایست در زمان شروع سفر خرید دید و رفته متفاوت است و این تفاوت در زمان شروع سفر کاری را می

صورت جداگانه صورت میای( بههای چهارمرحلهبرای اهداف مختلف )حداقل در مدل سازیمدلدانیم می

زنجیره  صورتبهتقاضای سفر  سازیمدلمبنا در  -روز انتخابهای زمانمدل کهیناگیرد. یکی از دالیل اصلی 

بندی تمام موارد فوق و همچنین منابع اند، همین موضوع است. با جمعسفر یا زنجیره فعالیت مدنظر قرار گرفته

 ی منطقی است. مبنا امر -های زمان روز ضریب[، استفاده از مدل5تا  1مطالعات معتبر دیده شده ]مراجع 

ای باید مدل زمان روز را استفاده کرد؟( چهارمرحله سازیمدلدوم )در کدام مرحله از  سؤال در اینجا به

 1ای در مطالعات قبلی ]مراجع های چهارمرحله. طریقه مرسوم در اعمال مدل زمان روز در مدلشودپرداخته می

)درباره اعمال ضرایب های زمان روز پس از مدل تفکیک و قبل از تخصیص بوده است. [ استفاده از ضرایب5تا 

خواهد  های بعدی گزارشدر بخشاست توضیحات بیشتری  [ آمده5پس و یا قبل از تخصیص نیز که در مرجع ]

[ نیز 11و  10های فعالیت مبنا ]مطالعات عملی انجام شده با مدل ای درهای چهار مرحلهآمد(. عالوه بر مدل

تواند رخ داده باشد. دلیل اول مدل زمان روز پس از مدل تفکیک اعمال شده است. این امر به دو دلیل اصلی می

ود شاول گفته شد. یعنی اگر مدل زمان روز قبل از تفکیک سفر اعمال  سؤالاست که درباره  یمانند مشابه دلیل

های زمان مختلف از روز ساخت. در این صورت حتماً باید های دورهODهای تفکیک مد را برای بایست مدلمی

ای همبستگی بین انتخاب مد در سفرهای برگشت و رفت را لحاظ کرد که امری نشدنی است )یا حداقل نمونه

  آن وجود ندارد تا بتوان از آن کمک گرفت(. سازیمدلمشابه از طریقه 

آمارها برگردد؛ بدین معنی که اگر ضرایب زمان روز قبل از تفکیک اعمال  کفایتبهتواند دلیل دوم می

های ضرب تعداد دورهبه تفکیک رفت و برگشت )حاصل ODند باعث به وجود آمدن تعداد زیادی ماتریس شو

( 3ها مدل ساخته شود )مثالً شود که اگر در تعداد مدهایی که قرار است برای آن( می2×تعداد هدف  ×زمانی

مدل تفکیک سفر خواهیم رسید. ساخت این تعداد مدل تفکیک سفر نسبت به حالتی  140ضرب شود تقریباً به 

دانیم که . میعدد( بسیار بیشتر است 20تفکیک اعمال شوند )یعنی تقریباً  زمان روز بعد از مدلکه ضرایب 

کاهش یابد دقت مدل نیز کاهش خواهد یافت و حتی تعداد نمونه از حد  سازیمدلها در هر چه تعداد داده

مجاز تعیین شده کمتر شده و مدل قابل اعتماد نخواهد بود. بنابراین یکی دیگر از دالیل اعمال ضرایب زمان 



   

 

 

 

 6صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

تعیین ضرایب زمان روز برای ساعات اوج  -6-3-1بند 

 روزاوج عصر، غیر اوج و تمام صبح، اوج ظهر،

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  05 01
 

 ها دانست. و نمونه توان عدم کفایت آمارهای تفکیک را میروز بعد از مدل

ای همان رویکردی است های چهارمرحلهزمان روز در مدل سازیمدلبا توجه به مباحث باال بهترین نوع 

و مطالعات جامع  ]12[شهر مشهد  نقلوحملسازی مطالعات جامع هنگامهکه در اکثر مطالعات پیشین مشابه )ب

است یعنی اعمال ضرایب زمان  کاررفتهبه( ]15و  14، 13[ن های ارومیه، اراک و زنجاو ترافیک شهر نقلوحمل

 های تفکیک سفر.روز پس از مدل
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 های اوج و غیراوججذب برای بازه -های ساخت ماتریس تولیدروش 

ساعته  24های زمانی مشخص از روز با توجه به نتایج کلی برای تعیین ماتریس تقاضای سفر در بازه طوربه

 [:5وجود دارد که عبارتند از ]تفکیک سفر دو روش 

 1برآورد بعد از تخصیص -1

 2برآورد قبل از تخصیص -2

 برآورد بعد از تخصیص -3-1

تواند مفید های شهری کوچک که بازه زمانی و شدت تراکم ترافیک محدود است میاین روش در محیط

ردد در معابر ساعته به شبکه، حجم ت 24تخصیص ماتریس  کمکبهواقع شود. در این روش، در مرحله اول 

درصد  12تا  8اطالعات شمارش حجم ترافیک )همانند خط برش(، یک ضریب  کمکبهآید. سپس دست میبه

د تا حجم تردد ساعت اوج شوروز در حجم تردد به روزانه ضرب می کلبهنسبت حجم تردد ساعت اوج  عنوانبه

وان عنهای ساالنه، ضریب جهتی )بهرگیریماآید. در مرحله بعد بر اساس مطالعات قبلی یا آ دستبهدر معبر 

د تا شرط عدم توازن حجم در مسیرهای رفت شوآمده در شبکه اعمال می دستبههای ( در حجم40/60مثال

 [. 5و برگشت در ساعات اوج را تفسیر نماید]

های ازهبکوچک، توزیع سفر بین نواحی ترافیکی در  نسبتاًمزیت کاربرد این روش آن است که در شهرهای 

ندارد. لذا استخراج ماتریس سفر  تفاوت چندانی با شرایط مربوط به جریان آزاد زمانی مربوط به شرایط ازدحام

های برای دوره اوج و تخصیص آن به شبکه منجر به نتایج بهتری نخواهد شد. در نتیجه این روش برای محیط

تواند مفید در هر کمان وجود ندارد، میشهری کوچک که نوسانات زیادی در حجم ترافیک در طول روز 

 [.5باشد]

 برآورد قبل از تخصیص -3-2

شود تا از در این روش، از ضرایب مشخصی برای سه بازه زمانی اوج صبح، اوج عصر و غیر اوج استفاده می

ساعته، ماتریس اوج صبح، اوج عصر و غیر اوج تعیین شود. به این منظور، ابتدا ماتریس  24ماتریس سفرهای 

کمک اند، بهدست آمدهساعته که بر مبنای تعریف تولید و جذب پس از مرحله تفکیک سفر به 24سفرهای 

                                                 
1 Post Processing of Assignment 

2 Preassignment 
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ها سپس در مرحله تخصیص، شوند. این ماتریسمیمقصد در بازه زمانی مورد نظر تبدیل  -مبدأضرایبی به ماتریس 

آورند. این روش در شهرهای متوسط و وجود میهای شبکه را در ساعات اوج مورد نظر بهحجم ترافیک در کمان

در رد. گیاست مورد استفاده قرار می توجهقابلبزرگ که تغییرات ساعتی، حجم ترافیک برای دوره اوج و غیر آن، 

 ، این روش برگزیده شده کهشیرازشهر و ترافیک  نقلوحملفزایش دقت و کارآیی مطالعات جامع منظور ااینجا به

 .شودشریح میجزئیات آن در ادامه ت

 [: 5به شبکه به شرح زیر است] یهامراحل کار، از ساخت مدل تفکیک تا تخصیص ماتریس

 سفر -های سفر وسایل نقلیه بر حسب نفرانتخاب وسیله سفر و استخراج ماتریس سازیمدل -1

 سفر -سفر به وسیله نقلیه -ها از حالت نفرانجام فرآیندهای الزم برای تبدیل ماتریس -2

 زمان روز  ساخت مدل -3

مقصددد اهداف  -مبدأهای مقصددد و تجمیع ماتریس -مبدأجذب به ماتریس  -تبدیل ماتریس تولید -4

 مختلف برای یک وسیله نقلیه

 های سفر وسایل نقلیه به شبکه تخصیص ماتریس -5

 

ادامه این گزارش، ضرایب زمان روز شهر شیراز در ت. دهنده جایگاه مدل زمان روز اساین مراحل نشان

 های زمانی مختلف استخراج شده است.دوره برای
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 مقصد -مبدأجذب به ماتریس  -تبدیل ماتریس مبتنی بر تولید 

 مقصد بر اساس ماتریس -مبدأ، بایستی ماتریس نقلوحملقبل از انجام مرحله تخصیص بر روی شبکه 

جذب است، تهیه شود. تولید مبین مکان خانه در سفرهای  -حاصل از مرحله تفکیک سفر که مبتنی بر تولید

ها در است. ولی از آنجایی که جابجایی ...های کار، تحصیل، خرید و دهنده مکانخانه مبنا است و جذب نشان

جذب است در جهت واقعی خود نیست این ماتریس باید به  -ماتریس تفکیک سفر که مبتنی بر مفهوم تولید

 تولید هایمدل"یات بیشتر در مورد مفهوم تولید و جذب در گزارش ئ[. جز5]شودمقصد تبدیل  -مبدأماتریس 

مقصد از روی ماتریس  -مبدأدر این بخش یک رابطه کلی برای استخراج ماتریس  آمده است. "و جذب سفر

 د. شومی ارائهجذب  -تولید

𝑂𝐷𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 1-4رابطه  =
1

2
× {𝐹𝑃𝐴 × 𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦𝑃𝐴 + 𝐹𝐴𝑃 × 𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦𝑃𝐴

𝑇  

 که در آن: 

𝐹𝑃𝐴 :.ضریب مربوط به سهم سفرها در دوره زمانی مورد نظر در جهت تولید به جذب 

𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦𝑃𝐴 جذب -تولید: ماتریس مبتنی بر مفهوم(PA) ( با هدف مورد نظر. 24روزانه )ساعته 

𝐹𝐴𝑃 :.ضریب مربوط به سهم سفرها در دوره زمانی مورد نظر در جهت جذب به تولید 

𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦𝑃𝐴
𝑇 : ترانهاده ماتریس مبتنی بر مفهوم تولید جذب(PA) ( ساعته( با هدف مورد نظر )که  24روزانه

 .تولید است( -معادل ماتریس جذب

 خواهد آمد:  دستبهمبنا از رابطه زیر  -ساعته سفر کاری خانه 24مقصد  -مبدأمثال ماتریس  عنوانبه

HWTOD 2-4رابطه  =
1

2
{1 × HBWPA + 1 × HBWPA

T      

ساعت( تکمیل  24) های سفر در یک روزدر این رابطه فرض نزدیک به واقعیت آن است که تمامی حلقه

گردند. درنتیجه تعداد سفرهایی ساعت به خانه برمی 24شوند، طی و تمامی افرادی که از خانه خارج می شودمی

که از محل تولید به سمت محل جذب انجام شده، با معکوس آن یعنی از محل جذب به تولید برابر است و 

 .AP=FPA(F(1 =است  1ر روز برابها در سفرهای در شبانهسهم هر کدام از آن

مقصد در آن بازه  -مبدأهای زمانی دیگر را به ماتریس توان ماتریس سفرهای بازههمین رابطه می کمکبه

کند، باید استفاده کرد. از ضرایب دیگری که مدل زمان روز معین می5/0ضرایب  جایبهزمانی تبدیل کرد. اما 

شود با سفرهایی که یی که از محل تولید به محل جذب انجام میساعت، سفرها 24های زمانی کمتر از در بازه

عنوان مثال اگر یک ناحیه ترافیکی با کاربری عمده مسکونی از محل جذب به محل تولید است، برابر نیست. به
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در نظر گرفته شود، در بازه اوج صبح اغلب ساکنین از محل تولید )خانه( به محل جذب )مدرسه، اداره، بازار و 

کنند و تعداد سفرهای کمی در جهت عکس وجود دارد. بنابراین هنگام تبدیل ماتریس مبتنی بر ..( سفر می.

مقصد، ضریب سفرهای از تولید به جذب بیشتر از ضریب سفرهای از جذب به  -مبدأجذب به  -مفهوم تولید

 تولید خواهد شد. 

تولید  1مقصد با ماتریس مبتنی بر مفهوم -أمبداتریس مبنا مالزم به ذکر است که برای سفرهای غیرخانه 

 آید، تطابق دارد.می دستبهو جذب که پس از مرحله تفکیک سفر 

  

                                                 
  که از این پس، به اختصار ماتریس حاصل از گام تفکیک سفر نامیده میشود.1
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 مقصد برای بازه زمانی مشخص -مبدأایجاد ماتریس  

در یک بازه زمانی مشخص )اوج صبح، اوج عصر و غیراوج( برای  (OD)مقصد  -مبدأکه ماتریس برای آن

که بر اساس هدف و جهت سفر برای شهر  1ساعته 24فرآیند تخصیص مهیا شود، الزم است از جدول توزیع 

 مقصد برای بازه زمانی مشخص به شرح زیر است: -مبدأ. مراحل ایجاد ماتریس شودایجاد شده، استفاده 

مان روز در ماتریس حاصل از گام تفکیک سفر با استفاده از ضریب مربوط ضرب کردن ضریب مدل ز -1

 به هدف، وسیله سفر و زمان مورد نظر در جهت تولید به جذب

ضرب کردن ضریب مدل زمان روز در ترانهاده ماتریس حاصل از گام تفکیک سفر، با استفاده از  -2

 ب به تولیدضریب مربوط به هدف، وسیله سفر و زمان مورد نظر در جهت جذ

آمده برای اهداف مختلف تا ماتریس سفر وسیله نقلیه در بازه مورد نظر  دستبههای جمع ماتریس -3

 .شودتشکیل 

د. در این مثال مدل زمان روز تنها بر شومی ارائهدر ادامه مثالی برای نحوه استفاده از مدل زمان روز 

فر عبارتند از: کار، سایر و هیچ سرخانه. شود. سه هدف ساساس هدف است و شامل کلیه وسایل سفر می

 مقصد برقرار است: -مبدأبنابراین رابطه زیر برای تبدیل ماتریس حاصل از گام تفکیک سفر به 

X(O_D)ij 1-5رابطه  = HBW_FAC(FromHome) × HBW_TRPij

+ HBW_FAC(ToHome) × HBW_TRPji

+ HBO_FAC(FromHome) × HBO_TRPij

+ HBO_FAC(ToHome) × HBO_TRPji

+ NHB_FAC × NHB_TRPij 
              

 که در آن:

X(O_D)ij :تواند مقصد در بازه زمانی مورد نظر است که می -مبدأهای ماتریس درایهAMPK  ،)اوج صبح(

PMPK  اوج عصر( و یا(NPK ،باشد )غیراوج( 

HBW_FAC :برای بازه زمانی مورد نظر در جهت مورد نظر )به سمت خانه یا از  2جهت -ضریب توزیع زمان

 خانه(

HBW_TRPij :جذب برای تولید از  -سفرهای خانه مبنای کاری در قالب تولیدi  و جذب بهj 

                                                 
1 Diurnal Distribution table 

2 Time of day direction split factor 



   

 

 

 

 12صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

تعیین ضرایب زمان روز برای ساعات اوج  -6-3-1بند 

 روزاوج عصر، غیر اوج و تمام صبح، اوج ظهر،

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  05 01
 

HBW_TRPji : ترانهاده ماتریس
ijTRP_HBW 

 -در قالب تولید (HBW)مبنا برای روشن شدن مطلب فوق فرض کنید که ماتریس سفرهای کاری خانه 

 [.5باشد] 1-5جدول  حوزه مفروض مطابق 3جذب برای 
 

 جذب )مثال( -دیدر قالب تول HBWخانه مبنا  یکار هایسفر سیماتر -1-5جدول 

 جمع 3 2 1 حوزه

1 10 40 20 70 

2 15 25 35 75 

3 30 50 5 85 

 230 60 115 55 جمع

 

باشد.  2-5جدول مطابق  (HBO)طور فرض کنید ماتریس سفرهای خانه مبنا با هدف سایر و همین

 درج شده است. 3-5جدول ( نیز در NHBهمچنین ماتریس سفرهای هیچ سرخانه )

 

 جذب )مثال( -دیدر قالب تول HBOریخانه مبنا با هدف سا یسفرها سیماتر -2-5جدول 

 جمع 3  2 1 حوزه

1 80 70 50 20 

2 75 85 55 215 

3 60 45 35 140 

 555 140 200 215 جمع

 

 جذب )مثال( -دیدر قالب تول NHBسرخانه  چیه یسفرها سیماتر -3-5جدول 

 جمع 3  2 1 حوزه

1 20 10 35 65 

2 15 25 45 85 

3 5 30 15 50 

 200 95 65 40 جمع

 

باشد، نتایج  4-5جدول  ساعته سفر به تفکیک هدف و جهت مطابق با 24که جدول توزیع صورتی در

 خواهد بود. 6-5جدول و  5-5جدول  صبح به قرار 8تا  7محاسبه ماتریس اوج صبح از 

  



   

 

 

 

 13صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

تعیین ضرایب زمان روز برای ساعات اوج  -6-3-1بند 

 روزاوج عصر، غیر اوج و تمام صبح، اوج ظهر،

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  05 01
 

 هدف و جهت )مثال( کیساعته سفر به تفک 24 عیتوز -4-5جدول 

 زمان شروع سفر
 خانه مبنا با هدف سایر کاری خانه مبنا

 جمع کل هیچ سرخانه
 به خانه از خانه به خانه از خانه

 0/003 0/003 0/002 0 0/004 0 نیمه شب

01:00 0 0/002 0 0/001 0/002 0/002 

02:00 0 0/003 0 0/002 0/002 0/003 

3:00. 0/002 0/002 0 0/001 0/001 0/002 

4:00. 0/009 0/001 0/001 0 0/001 0/003 

05:00 0/032 0/001 0/002 0 0/001 0/008 

06:00 0/093 0/002 0/01 0/001 0/004 0/026 

07:00 0/136 0/006 0/05 0/004 0/015 0/026 

08:00 0/076 0/004 0/048 0/008 0/026 0/054 

09:00 0/03 0/003 0/038 0/011 0/035 0/043 

10:00 0/014 0/004 0/039 0/017 0/053 0/047 

11:00 0/01 0/006 0/029 0/024 0/078 0/052 

 0/066 0/11 0/032 0/029 0/013 0/011 ظهر

13:00 0/011 0/011 0/029 0/027 0/087 0/057 

14:00 0/014 0/021 0/026 0/045 0/087 0/069 

15:00 0/012 0/062 0/028 0/06 0/1 0/089 

16:00 0/011 0/92 0/029 0/04 0/093 0/082 

17:00 0/009 0/114 0/035 0/039 0/091 0/088 

18:00 0/008 0/057 0/042 0/32 0/065 0/071 

19:00 0/006 0/026 0/036 0/033 0/053 0/058 

20:00 0/004 0/017 0/016 0/036 0/037 0/043 

21:00 0/003 0/018 0/009 0/031 0/029 0/034 

22:00 0/005 0/015 0/004 0/018 0/015 0/021 

23:00 0/003 0/015 0/002 0/013 0/012 0/015 

 1 1 0/5 0/5 0/5 0/5 جمع کل

 



   

 

 

 

 14صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

تعیین ضرایب زمان روز برای ساعات اوج  -6-3-1بند 

 روزاوج عصر، غیر اوج و تمام صبح، اوج ظهر،

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  05 01
 

 )مثال( =AMPK (O-D)صبح  8تا  7برای اوج  ODنحوه محاسبه ماتریس  -5-5جدول 

j=3 j=2 j=1 
 به ناحیه

 از ناحیه

( 136/0×20  + 006/0×30 )+ 

( 050/0×50  + 004/0×60 )+ 

( 015/0×35 ) 

( 136/0×40  + 006/0×15 )+ 

( 050/0×70  + 004/0×75 )+ 

( 015/0×10 ) 

( ×136/010  + 006/0×10 )+ 

( 050/0×80  + 004/0×80 )+ 

( 015/0×15 ) 

i=1 

( 136/0×35  + 006/0×50 )+ 

( 050/0×55  + 004/0×45 )+ 

( 015/0×45 ) 

( 136/0×25  + 006/0×25 )+ 

( 050/0×85  + 004/0×85 )+ 

( 015/0×25 ) 

( 136/0×15  + 006/0×40 )+ 

( 050/0×75  + 004/0×70 )+ 

( 015/0×15 ) 

i=2 

( 136/0×5  + 006/0×5 )+ 

( 050/0 35 × + 004/0×35 )+ 

( 015/0×15 ) 

( 136/0×50  + 006/0×35 )+ 

( 050/0×45  + 004/0×55 )+ 

( 015/0×30 ) 

( 136/0×30  + 006/0×20 )+ 

( 050/0×60  + 004/0×50 )+ 

( 015/0×5 ) 

i=3 

 

 صبح )مثال( 8تا  OD7سیماتر -6-5جدول 

 j=3 j=2 j=1 جمع کل
 به ناحیه

 از ناحیه

21/69 6/165 9/48 6/04 i=1 

23/72 8/665 8/515 6/353 i=2 

20/23 2/825 9/93 7/475 i=3 

 جمع کل 20/05 27/93 17/66 65/64

 

ها برای تشکیل های جداگانه برای اهداف مختلف و سپس تجمیع آنساخت ماتریس جایبهدر این مثال 

است. هنگام  های اهداف مختلف نظیر به نظیر با هم جمع شدههای ماتریسدرایهماتریس نهایی، از همان ابتدا 

صورت اعشاری باقی شود که این اعداد بهتشکیل ماتریس، تعداد سفرها عدد صحیح نخواهد بود. توصیه می

 های شبکه گرد شود.بمانند تا دقت ماتریس حفظ شود و در صورت نیاز، حجم کمان

  



   

 

 

 

 15صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

تعیین ضرایب زمان روز برای ساعات اوج  -6-3-1بند 

 روزاوج عصر، غیر اوج و تمام صبح، اوج ظهر،

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  05 01
 

 شیرازشهر برای کالنبرآورد ضرایب زمان روز  

شود. اولین گام در برآورد ضرایب تعریف میبرای تخصیص  موردنیاز دقتبهجه دقت مدل زمان روز با تو

اوج اوج ظهر، بازه اوج صبح،  5برای  این مطالعات ضرایب زمان روزهای زمانی است. در زمان روز، تعیین بازه

 شوند اماساعته برآورد شده است. معموالً ضرایب زمان روز تنها بر اساس هدف ساخته می 24عصر، غیراوج و 

ممکن است عوامل دیگری نظیر وسیله سفر نیز به آن اضافه شود. برای استخراج ضرایب زمان روز، سه دسته 

شود: پایگاه سفرهای خانه ابتدا، پایگاه سفرهای خانه انتها و پایگاه سفرهای هیچ میپایگاه داده باید ایجاد 

ود فردی که به خانه بازگشته است، با سرخانه. برای تشکیل پایگاه سفرهای خانه انتها الزم است مشخص ش

چه هدفی از خانه خارج شده و سپس آن هدف، جایگزین هدف بازگشت به خانه شود. بدین ترتیب هدف 

روز هایی برای کل شبانههای داده، ماتریسد. سپس از روی هر کدام از این پایگاهشوبازگشت به خانه حذف می

یله نقلیه ساخته شود. برای محاسبه ضرایب تنها نیاز به دانستن حاصل های زمانی به تفکیک هدف و وسو بازه

هاست. سپس برای هدف و وسیله نقلیه مورد نظر، تعداد سفرهای تولید شده های این ماتریسارائهجمع کل 

د تا ضریب شوروز تقسیم می)یا جذب شده( در بازه مورد نظر بر مجموع سفرهای تولید و جذب شده در شبانه

آید. الزم به ذکر است، برای برآورد ضرایب زمان روز از  دستبهتی از خانه به بیرون )یا از بیرون به خانه( جه

 های تعمیم یافته استفاده شده است.ماتریس سفر

زمان روز، برای تمامی وسایل نقلیه در نظر گرفته شده در مدل تفکیک و فرآیند ضرایب  شهر شیرازدر 

هیچ  ور عبارتند از شغلی، تحصیلی، خرید، تفریحی، کار شخصی هدف سف شش است. تولید جذب برآورد شده

های برآورد تولید و جذب سفر، مدلای شامل مدلهای چهارمرحلهسرخانه. با توجه به اینکه تمامی روند مدل

ده ساخته ش شهر شیرازغیر ساکنان های تفکیک سفر برای مجموع سفرهای ساکنان و های توزیع سفر و مدل

تخصیص داده شده است،  شهرو جریان ترافیک حاصل نیز برای کل سفرهای این دو دسته روی شبکه معابر 

شکل و  1-6شکل اند. در نمودارهای برآورد شده شهردر اینجا نیز ضرایب انتخاب زمان روز برای سفرهای کل 

نشان داده شده است. تفاوت این دو نمودار در این است که در  شیرازتوزیع ساعتی کل سفرهای شهر  6-2

 هداف سفر نیز در نظر گرفته شده است. ه بر کل سفرها، تفکیک انمودار دوم عالو

به ترتیب  شیرازسفرهای شهر ساعت اوج صبح ، ظهر و عصر  1-6شکل با توجه به نمودار ترسیم شده در 

شود میمشاهده  2-6شکل که در  طورهمان. 18الی  17و ساعت  13الی  12، ساعت 8الی  7عبارتند از ساعت 

میزان سفرهای بازگشت به منزل که عمدتاً مربوط به سفرهای تحصیلی و کاری است بسیار زیاد  12در ساعت 
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شب تعداد سفرهای انجام شده در  7صبح تا  7شود بین ساعت ها مشاهده میکه در این شکل طورهماناست. 

ها در عنوان یک ساعت معمول و غیر اوج از روز در بررسیساعات کمتر است که بهاز بقیه  15الی  14ساعت 

 نظر گرفته شده است.
 

 
 شیرازشهر توزیع ساعتی کل سفرها در  -1-6شکل 

 

 
 شیرازشهر توزیع ساعتی سفرها به تفکیک هدف سفر در  -2-6شکل 
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نشان داده شده است.  بردهنام برای اهداف تفکیکضرایب زمان روز به  6-6جدول  تا 1-6جدول  در

روز نشان داده شده است. و شبانههای زمانی اوج صبح، اوج ظهر، اوج عصر، غیراوج این ضرایب برای بازه عالوهبه

تا  7-6جدول چنین در هم .نداهشد مقصد خانوار محاسبه -مبدأاین اعداد با توجه به سفرهای نمونه آماری 

های زمانی ارائه شده است. ذکر این نکته الزم ضرایب زمان روز به تفکیک برای هر یک از بازه 11-6جدول 

است و در سایر موارد این  موردنیازاست که برای وسیله نقلیه سرویس مدرسه تنها ضرایب هدف تحصیلی 

 ضرایب صفر در نظر گرفته شده است.

  



   

 

 

 

 18صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام
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 روزاوج عصر، غیر اوج و تمام صبح، اوج ظهر،

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  05 01
 

 مدل زمان روز برای سفرهای شغلی -1-6جدول 

 دوره وسیله ردیف
 ضریب تعداد سفر

 از جذب به تولید از تولید به جذب از جذب به تولید از تولید به جذب

1 
سواری 
 شخصی

 0.001 0.196 362 106670 اوج صبح
 0.033 0.004 17806 2391 اوج ظهر
 0.024 0.013 13008 7072 اوج عصر
 0.041 0.013 22504 7341 غیر اوج

 0.448 0.552 244408 300792 هساعت 24

 تاکسی 2

 0.000 0.188 18 20545 اوج صبح
 0.031 0.004 3349 422 اوج ظهر
 0.033 0.014 3564 1508 اوج عصر
 0.036 0.010 3893 1104 غیر اوج

 0.452 0.548 49523 60012 ساعته 24

 وانت 3

 0.002 0.164 81 6208 ج صبحاو
 0.042 0.003 1580 101 اوج ظهر
 0.031 0.008 1160 287 اوج عصر
 0.048 0.016 1822 617 غیر اوج

 0.458 0.542 17311 20446 ساعته 24

4 
سرویس 
 مدرسه

 

 0.000 0.206 0 7284 اوج صبح
 0.017 0.005 599 181 اوج ظهر
 0.032 0.006 1119 201 اوج عصر
 0.057 0.001 2004 34 غیر اوج

 0.431 0.569 15227 20076 هساعت 24

 اتوبوس  5

 0.001 0.207 36 12899 اوج صبح
 0.027 0.007 1696 454 اوج ظهر
 0.028 0.010 1774 644 اوج عصر
 0.044 0.015 2752 923 غیر اوج

 0.431 0.569 26947 35508 ساعته 24

 موتور 6

 0.000 0.175 26 11392 اوج صبح
 0.035 0.003 2251 193 اوج ظهر
 0.041 0.012 2671 791 اوج عصر
 0.040 0.019 2631 1231 غیر اوج

 0.450 0.550 29296 35849 هساعت 24

 دوچرخه  7

 0.000 0.172 0 1055 اوج صبح
 0.026 0.001 161 7 اوج ظهر
 0.056 0.021 343 129 اوج عصر
 0.044 0.009 270 54 غیر اوج

 0.456 0.544 2794 3332 ساعته 24

 سایر 8

 0.002 0.164 141 9931 اوج صبح
 0.035 0.003 2105 174 اوج ظهر
 0.029 0.005 1770 307 اوج عصر
 0.047 0.013 2854 774 غیر اوج

 0.458 0.542 27795 32946 ساعته 24
 0.438 0.562 395990 508962 ساعته 24 مجموع 



   

 

 

 

 19صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

تعیین ضرایب زمان روز برای ساعات اوج  -6-3-1بند 

 روزاوج عصر، غیر اوج و تمام صبح، اوج ظهر،

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  05 01
 

 تحصیلیمدل زمان روز برای سفرهای  -2-6جدول 

 دوره وسیله ردیف
 ضریب تعداد سفر

 جذب به تولید از از تولید به جذب از جذب به تولید از تولید به جذب

1 
سواری 
 شخصی

 0.002 0.224 189 27400 اوج صبح
 0.099 0.020 12093 2464 اوج ظهر
 0.032 0.011 3881 1361 اوج عصر
 0.019 0.014 2298 1672 غیر اوج

 0.477 0.523 58289 63860 هساعت 24

 تاکسی 2

 0.000 0.205 0 23567 اوج صبح
 0.124 0.026 14227 2989 اوج ظهر
 0.037 0.014 4264 1557 اوج عصر
 0.021 0.009 2401 1028 غیر اوج

 0.491 0.509 56406 58400 ساعته 24

 وانت 3

 0.000 0.372 0 351 ج صبحاو
 0.198 0.000 187 0 اوج ظهر
 0.000 0.035 0 33 اوج عصر
 0.000 0.000 0 0 غیر اوج

 0.453 0.547 427 516 ساعته 24

4 
سرویس 
 مدرسه

 

 0.000 0.251 0 65311 اوج صبح
 0.185 0.035 48050 9025 اوج ظهر
 0.041 0.001 10715 170 اوج عصر
 0.003 0.000 839 35 غیر اوج

 0.499 0.501 129561 130213 هساعت 24

 اتوبوس  5

 0.000 0.160 24 18538 اوج صبح
 0.128 0.018 14810 2081 اوج ظهر
 0.040 0.013 4621 1485 اوج عصر
 0.027 0.010 3171 1137 غیر اوج

 0.517 0.483 59957 56020 ساعته 24

 موتور 6

 0.000 0.209 0 1227 اوج صبح
 0.133 0.055 784 325 اوج ظهر
 0.037 0.021 220 126 اوج عصر
 0.022 0.014 131 80 غیر اوج

 0.472 0.528 2776 3106 هساعت 24

 دوچرخه  7

 0.000 0.208 0 2556 اوج صبح
 0.197 0.026 2421 316 اوج ظهر
 0.041 0.007 507 90 اوج عصر
 0.003 0.007 42 90 غیر اوج

 0.495 0.505 6079 6199 ساعته 24

 سایر 8

 0.000 0.211 0 3891 اوج صبح
 0.164 0.029 3020 541 اوج ظهر
 0.059 0.005 1084 100 اوج عصر
 0.016 0.000 304 0 غیر اوج

 0.514 0.486 9469 8965 ساعته 24
 0.496 0.504 322537 327279 ساعته 24 مجموع 



   

 

 

 

 20صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

تعیین ضرایب زمان روز برای ساعات اوج  -6-3-1بند 

 روزاوج عصر، غیر اوج و تمام صبح، اوج ظهر،

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  05 01
 

 خریدمدل زمان روز برای سفرهای  -3-6جدول 

 دوره وسیله ردیف
 ضریب تعداد سفر

 تولید از جذب به از تولید به جذب از جذب به تولید از تولید به جذب

1 
سواری 
 شخصی

 0.005 0.014 1119 3011 اوج صبح
 0.036 0.004 8006 923 اوج ظهر
 0.040 0.008 8881 1696 اوج عصر
 0.054 0.043 11744 9539 غیر اوج

 0.676 0.324 148411 71064 هساعت 24

 تاکسی 2

 0.002 0.012 186 1501 اوج صبح
 0.071 0.005 8655 598 اوج ظهر
 0.023 0.054 2851 6573 اوج عصر
 0.028 0.011 3480 1321 غیر اوج

 0.605 0.395 74171 48512 ساعته 24

 وانت 3

 0.000 0.017 0 112 ج صبحاو
 0.029 0.003 189 20 اوج ظهر
 0.073 0.031 467 197 اوج عصر
 0.080 0.003 513 20 غیر اوج

 0.769 0.231 4944 1486 ساعته 24

4 
سرویس 
 مدرسه

 

 0.000 0.000 0 0 اوج صبح
 0.030 0.000 172 0 اوج ظهر
 0.196 0.004 1140 26 اوج عصر
 0.066 0.000 383 0 غیر اوج

 0.915 0.085 5312 495 هساعت 24

 اتوبوس  5

 0.000 0.015 25 1467 اوج صبح
 0.088 0.006 8482 555 اوج ظهر
 0.025 0.054 2445 5226 اوج عصر
 0.024 0.015 2304 1416 غیر اوج

 0.590 0.410 56801 39517 هساعت 24

 موتور 6

 0.003 0.031 52 523 اوج صبح
 0.018 0.000 304 0 اوج ظهر
 0.038 0.034 643 569 اوج عصر
 0.086 0.005 1446 76 غیر اوج

 0.707 0.293 11926 4937 ساعته 24

 دوچرخه  7

 0.016 0.014 139 122 اوج صبح
 0.015 0.007 130 63 اوج ظهر
 0.048 0.098 429 877 اوج عصر
 0.016 0.002 139 22 غیر اوج

 0.544 0.456 4851 4061 ساعته 24

 سایر 8

 0.000 0.016 0 192 اوج صبح
 0.048 0.002 562 20 اوج ظهر
 0.066 0.022 775 256 اوج عصر
 0.072 0.006 849 65 غیر اوج

 0.773 0.227 9128 2687 ساعته 24
 0.645 0.355 310600 172760 ساعته 24 مجموع 



   

 

 

 

 21صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

تعیین ضرایب زمان روز برای ساعات اوج  -6-3-1بند 

 روزاوج عصر، غیر اوج و تمام صبح، اوج ظهر،

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  05 01
 

 تفریحیمدل زمان روز برای سفرهای  -4-6جدول 

 دوره وسیله ردیف
 ضریب تعداد سفر

 به تولید از جذب از تولید به جذب از جذب به تولید از تولید به جذب

1 
سواری 
 شخصی

 0.001 0.017 214 4061 اوج صبح
 0.037 0.006 8801 1533 اوج ظهر
 0.019 0.026 4609 6205 اوج عصر
 0.010 0.067 2359 16048 غیر اوج

 0.493 0.507 117423 120917 هساعت 24

 تاکسی 2

 0.000 0.009 25 1594 اوج صبح
 0.049 0.014 8434 2329 اوج ظهر
 0.022 0.074 3751 12641 اوج عصر
 0.016 0.033 2754 5673 غیر اوج

 0.477 0.523 81576 89288 ساعته 24

 وانت 3

 0.035 0.025 148 106 ج صبحاو
 0.045 0.000 189 0 اوج ظهر
 0.015 0.085 62 356 اوج عصر
 0.006 0.006 26 25 غیر اوج

 0.512 0.488 2140 2038 ساعته 24

4 
سرویس 
 مدرسه

 

 0.000 0.000 0 0 اوج صبح
 0.012 0.000 28 0 اوج ظهر
 0.010 0.021 23 48 اوج عصر
 0.011 0.026 25 60 غیر اوج

 0.499 0.501 1128 1134 هساعت 24

 اتوبوس  5

 0.000 0.009 0 1132 اوج صبح
 0.056 0.014 7337 1810 اوج ظهر
 0.026 0.071 3375 9316 اوج عصر
 0.017 0.027 2171 3552 غیر اوج

 0.483 0.517 63369 67707 هساعت 24

 موتور 6

 0.005 0.015 47 137 اوج صبح
 0.044 0.016 398 149 اوج ظهر
 0.040 0.094 364 854 اوج عصر
 0.008 0.014 72 124 غیر اوج

 0.482 0.518 4390 4724 هساعت 24

 دوچرخه  7

 0.003 0.058 27 541 اوج صبح
 0.018 0.000 170 0 اوج ظهر
 0.031 0.111 290 1035 اوج عصر
 0.013 0.030 119 281 غیر اوج

 0.487 0.513 4544 4783 ساعته 24

 سایر 8

 0.013 0.031 174 411 اوج صبح
 0.055 0.018 733 245 اوج ظهر
 0.024 0.063 324 845 اوج عصر
 0.013 0.002 171 25 غیر اوج

 0.498 0.502 6651 6694 ساعته 24
 0.484 0.516 279081 297285 ساعته 24 مجموع 



   

 

 

 

 22صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

تعیین ضرایب زمان روز برای ساعات اوج  -6-3-1بند 

 روزاوج عصر، غیر اوج و تمام صبح، اوج ظهر،

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  05 01
 

 کار شخصیمدل زمان روز برای سفرهای  -5-6جدول 

 دوره وسیله ردیف
 ضریب تعداد سفر

 جذب به تولیداز  از تولید به جذب از جذب به تولید از تولید به جذب

1 
سواری 
 شخصی

 0.012 0.061 3093 15351 اوج صبح
 0.056 0.030 14086 7721 اوج ظهر
 0.026 0.025 6483 6371 اوج عصر
 0.019 0.049 4842 12394 غیر اوج

 0.478 0.522 121120 132245 هساعت 24

 تاکسی 2

 0.001 0.025 229 4595 اوج صبح
 0.062 0.028 11441 5181 اوج ظهر
 0.026 0.038 4701 7014 اوج عصر
 0.019 0.025 3531 4629 غیر اوج

 0.481 0.519 88427 95263 ساعته 24

 وانت 3

 0.003 0.046 30 426 ج صبحاو
 0.062 0.032 578 297 اوج ظهر
 0.019 0.030 176 278 اوج عصر
 0.023 0.014 219 128 غیر اوج

 0.491 0.509 4584 4754 ساعته 24

4 
سرویس 
 مدرسه

 

 0.000 0.016 0 176 اوج صبح
 0.058 0.045 629 491 اوج ظهر
 0.032 0.032 343 350 اوج عصر
 0.014 0.029 147 313 غیر اوج

 0.500 0.500 5435 5434 هساعت 24

 اتوبوس  5

 0.000 0.038 56 4550 اوج صبح
 0.067 0.018 7951 2159 اوج ظهر
 0.021 0.041 2540 4847 اوج عصر
 0.017 0.026 1985 3147 غیر اوج

 0.474 0.526 56329 62434 ساعته 24

 موتور 6

 0.011 0.057 201 1012 اوج صبح
 0.078 0.032 1380 571 اوج ظهر
 0.033 0.062 586 1095 اوج عصر
 0.022 0.017 399 306 غیر اوج

 0.491 0.509 8721 9042 هساعت 24

 دوچرخه  7

 0.004 0.000 21 0 اوج صبح
 0.065 0.033 365 183 اوج ظهر
 0.077 0.051 434 286 اوج عصر
 0.034 0.035 192 195 غیر اوج

 0.506 0.494 2839 2773 ساعته 24

 سایر 8

 0.006 0.020 195 635 ج صبحاو
 0.060 0.026 1865 820 اوج ظهر
 0.023 0.034 705 1057 اوج عصر
 0.025 0.016 789 482 غیر اوج

 0.497 0.503 15427 15611 ساعته 24
 0.477 0.523 298299 327556 ساعته 24 مجموع 



   

 

 

 

 23صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

تعیین ضرایب زمان روز برای ساعات اوج  -6-3-1بند 

 روزاوج عصر، غیر اوج و تمام صبح، اوج ظهر،

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  05 01
 

 غیرخانه مبنامدل زمان روز برای سفرهای  -6-6جدول 

 دوره وسیله ردیف
 ضریب تعداد سفر

 از جذب به تولید از تولید به جذب به تولیداز جذب  از تولید به جذب

1 
سواری 
 شخصی

 0.021 0.021 5234 5234 اوج صبح
 0.045 0.045 10942 10942 اوج ظهر
 0.030 0.030 7392 7392 اوج عصر
 0.031 0.031 7594 7594 غیر اوج

 0.500 0.500 122176 122176 هساعت 24

 تاکسی 2

 0.005 0.005 349 349 اوج صبح
 0.063 0.063 4678 4678 اوج ظهر
 0.038 0.038 2836 2836 اوج عصر
 0.028 0.028 2034 2034 غیر اوج

 0.500 0.500 36844 36844 ساعته 24

 وانت 

 0.031 0.031 386 386 صبح اوج
 0.026 0.026 319 319 اوج ظهر
 0.031 0.031 384 384 اوج عصر
 0.041 0.041 512 512 غیر اوج

 0.500 0.500 6228 6228 ساعته 24

3 
سرویس 
 مدرسه

 

 0.013 0.013 159 159 اوج صبح
 0.023 0.023 275 275 اوج ظهر
 0.042 0.042 501 501 اوج عصر
 0.096 0.096 1140 1140 غیر اوج

 0.500 0.500 5909 5909 هساعت 24

 اتوبوس  4

 0.006 0.006 292 292 اوج صبح
 0.051 0.051 2628 2628 اوج ظهر
 0.046 0.046 2380 2380 اوج عصر
 0.024 0.024 1266 1266 غیر اوج

 0.500 0.500 25895 25895 ساعته 24

 موتور 5

 0.014 0.014 270 270 اوج صبح
 0.036 0.036 672 672 اوج ظهر
 0.041 0.041 766 766 اوج عصر
 0.030 0.030 560 560 غیر اوج

 0.500 0.500 9441 9441 هساعت 24

 دوچرخه  6

 0.016 0.016 51 51 اوج صبح
 0.077 0.077 240 240 اوج ظهر
 0.029 0.029 90 90 اوج عصر
 0.000 0.000 0 0 غیر اوج

 0.500 0.500 1561 1561 ساعته 24

 سایر 7

 0.026 0.026 559 559 ج صبحاو
 0.020 0.020 417 417 اوج ظهر
 0.033 0.033 706 706 اوج عصر
 0.041 0.041 871 871 غیر اوج

 0.500 0.500 10568 10568 ساعته 24
 0.500 0.500 212394 212394 ساعته 24 مجموع 



   

 

 

 

 24صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبهنگامبازبینی و 

 

تعیین ضرایب زمان روز برای ساعات اوج صبح، اوج ظهر، اوج عصر، غیر  -6-3-1بند 

 روزاوج و تمام

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  05 01
 

 ضرایب زمان روز برای ساعت اوج صبح -7-6جدول 

 هدف

 وسیله

 غیر خانه مبنا-6 کار شخصی-5 تفریح -4 خرید-3 تحصیلی-2 شغلی -1
 جذب به تولید تولید به جذب جذب به تولید تولید به جذب جذب به تولید تولید به جذب جذب به تولید تولید به جذب جذب به تولید تولید به جذب جذب به تولید تولید به جذب

 0.021 0.021 0.012 0.061 0.001 0.017 0.005 0.014 0.002 0.224 0.001 0.196 سواری
 0.005 0.005 0.001 0.025 0.000 0.009 0.002 0.012 0.000 0.205 0.000 0.188 تاکسی
 0.031 0.031 0.003 0.046 0.035 0.025 0.000 0.017 0.000 0.372 0.002 0.164 وانت

 0.013 0.013 0.000 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.251 0.000 0.206 سرویس

 0.006 0.006 0.000 0.038 0.000 0.009 0.000 0.015 0.000 0.160 0.001 0.207 اتوبوس

 0.014 0.014 0.011 0.057 0.005 0.015 0.003 0.031 0.000 0.209 0.000 0.175 موتور

 0.016 0.016 0.004 0.000 0.003 0.058 0.016 0.014 0.000 0.208 0.000 0.172 دوچرخه

 0.026 0.026 0.006 0.020 0.013 0.031 0.000 0.016 0.000 0.211 0.002 0.164 رسای
 

 ضرایب زمان روز برای ساعت اوج ظهر -8-6جدول 

 هدف

 وسیله

 غیر خانه مبنا-6 کار شخصی-5 تفریح -4 خرید-3 تحصیلی-2 شغلی -1
 جذب به تولید تولید به جذب جذب به تولید تولید به جذب جذب به تولید تولید به جذب جذب به تولید تولید به جذب جذب به تولید تولید به جذب جذب به تولید جذب تولید به

 0.04 0.04 0.06 0.03 0.04 0.01 0.04 0.00 0.10 0.02 0.03 0.00 سواری
 0.06 0.06 0.06 0.03 0.05 0.01 0.07 0.00 0.12 0.03 0.03 0.00 تاکسی
 0.03 0.03 0.06 0.03 0.05 0.00 0.03 0.00 0.20 0.00 0.04 0.00 وانت

 0.02 0.02 0.06 0.05 0.01 0.00 0.03 0.00 0.18 0.03 0.02 0.01 سرویس
 0.05 0.05 0.07 0.02 0.06 0.01 0.09 0.01 0.13 0.02 0.03 0.01 اتوبوس

 0.04 0.04 0.08 0.03 0.04 0.02 0.02 0.00 0.13 0.06 0.03 0.00 موتور

 0.08 0.08 0.07 0.03 0.02 0.00 0.01 0.01 0.20 0.03 0.03 0.00 دوچرخه

 0.02 0.02 0.06 0.03 0.05 0.02 0.05 0.00 0.16 0.03 0.03 0.00 سایر

 

  



   

 

 

 

 25صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبهنگامبازبینی و 

 

تعیین ضرایب زمان روز برای ساعات اوج صبح، اوج ظهر، اوج عصر، غیر  -6-3-1بند 

 روزاوج و تمام

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  05 01
 

 ضرایب زمان روز برای ساعت اوج عصر -9-6جدول 

 هدف

 وسیله

 غیر خانه مبنا-6 شخصیکار -5 تفریح -4 خرید-3 تحصیلی-2 شغلی -1
 جذب به تولید تولید به جذب جذب به تولید تولید به جذب جذب به تولید تولید به جذب جذب به تولید تولید به جذب جذب به تولید تولید به جذب جذب به تولید تولید به جذب

 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.01 0.03 0.01 0.02 0.01 سواری
 0.04 0.04 0.03 0.04 0.02 0.07 0.02 0.05 0.04 0.01 0.03 0.01 تاکسی
 0.03 0.03 0.02 0.03 0.01 0.09 0.07 0.03 0.00 0.03 0.03 0.01 وانت

 0.04 0.04 0.03 0.03 0.01 0.02 0.20 0.00 0.04 0.00 0.03 0.01 سرویس

 0.05 0.05 0.02 0.04 0.03 0.07 0.03 0.05 0.04 0.01 0.03 0.01 اتوبوس

 0.04 0.04 0.03 0.06 0.04 0.09 0.04 0.03 0.04 0.02 0.04 0.01 موتور

 0.03 0.03 0.08 0.05 0.03 0.11 0.05 0.10 0.04 0.01 0.06 0.02 دوچرخه

 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.06 0.07 0.02 0.06 0.01 0.03 0.01 سایر
 

 ضرایب زمان روز برای ساعت غیر اوج -10-6جدول 

 هدف

 وسیله

 غیر خانه مبنا-6 کار شخصی-5 تفریح -4 خرید-3 تحصیلی-2 شغلی -1
 جذب به تولید تولید به جذب جذب به تولید تولید به جذب جذب به تولید تولید به جذب جذب به تولید تولید به جذب جذب به تولید تولید به جذب جذب به تولید تولید به جذب

 0.03 0.03 0.02 0.05 0.01 0.07 0.05 0.04 0.02 0.01 0.04 0.01 سواری
 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.01 0.02 0.01 0.04 0.01 تاکسی
 0.04 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.08 0.00 0.00 0.00 0.05 0.02 وانت

 0.10 0.10 0.01 0.03 0.01 0.03 0.07 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 سرویس
 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.01 0.03 0.01 0.04 0.01 اتوبوس

 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.09 0.00 0.02 0.01 0.04 0.02 موتور

 0.00 0.00 0.03 0.03 0.01 0.03 0.02 0.00 0.00 0.01 0.04 0.01 دوچرخه

 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 0.07 0.01 0.02 0.00 0.05 0.01 سایر

 

 



   

 

 

 

 26صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبهنگامبازبینی و 

 

تعیین ضرایب زمان روز برای ساعات اوج صبح، اوج ظهر، اوج عصر، غیر  -6-3-1بند 

 روزاوج و تمام

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مرداد ماه  05 01
 

 ساعت 24ضرایب زمان روز برای  -11-6جدول 

 هدف

 وسیله

 غیر خانه مبنا-6 کار شخصی-5 تفریح -4 خرید-3 تحصیلی-2 شغلی -1
 جذب به تولید تولید به جذب جذب به تولید تولید به جذب جذب به تولید تولید به جذب جذب به تولید تولید به جذب جذب به تولید تولید به جذب جذب به تولید تولید به جذب

 0.50 0.50 0.48 0.52 0.49 0.51 0.68 0.32 0.48 0.52 0.45 0.55 سواری
 0.50 0.50 0.48 0.52 0.48 0.52 0.60 0.40 0.49 0.51 0.45 0.55 تاکسی
 0.50 0.50 0.49 0.51 0.51 0.49 0.77 0.23 0.45 0.55 0.46 0.54 وانت

 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.91 0.09 0.50 0.50 0.43 0.57 سرویس

 0.50 0.50 0.47 0.53 0.48 0.52 0.59 0.41 0.52 0.48 0.43 0.57 اتوبوس

 0.50 0.50 0.49 0.51 0.48 0.52 0.71 0.29 0.47 0.53 0.45 0.55 موتور

 0.50 0.50 0.51 0.49 0.49 0.51 0.54 0.46 0.50 0.50 0.46 0.54 دوچرخه

 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.77 0.23 0.51 0.49 0.46 0.54 سایر
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 بندیجمع 

 شیراز، به برآورد و ارائه ضرایب زمان مقصد -در پایگاه داده مبدأدر این گزارش با استفاده از اطالعات موجود 

مک کجذب و تفکیک سفر پرداخته شد. به-تولید سازیمدلروز برای اهداف و وسایل در نظر گرفته شده در 

در  مقصد-های مبدأبار دیگر به ماتریس هاسازیمدل این در کاررفتهبهجذب  -های تولیدماتریساین ضرایب، 

ای هها و در بازهشوند تا امکان تخصیص شبکه بر مبنای این ماتریسهای زمانی مختلف روز تبدیل میبازه

 زمانی مختلف فراهم شود.
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