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چکیده:
قابلیت اطمینان زمان سفر بر عملکرد و کیفیت خدمات شبکه اتوبوسرانی تأثیر بسزایی دارد .در این مقاله تالش میشود تا با استفاده
از دادههای زمان سفر ثبتشده توسط سامانه موقعیتیاب شرکت اتوبوسرانی تهران ،به تحلیل قابلیت اطمینان زمان سفر بخشی از دو
خط اتوبوس در شهر تهران پرداخته شود .در این راستا ،ابتدا ،انواع شاخصهای قابلیت اطمینان زمان سفر بهکاررفته در پژوهشهای پیشین
تبیین و تشریح میشوند .در ادامه ،با استفاده از دادههای زمان سفر برداشتشده از شبکه اتوبوسرانی شهر تهران ،تغییرات این شاخصها
در بازههای مختلف زمانی روز بررسی میشوند .عالوه بر این ،میزان همقوارگی چندین توزیع آماری با توزیع احتمال تجربی دادههای زمان
سفر بررسی میشود .نتایج حاصل از تحلیل دادههای زمان سفر نشان میدهد که بهطورکلی ،تغییرپذیری زمان سفر اتوبوس در دوره اوج
عصر بیشتر از دوره اوج صبح در خطوط موردمطالعه است .همچنین ،توابع توزیع احتمال بور ،لُگ-لوجستیک و لُگ-نرمال با دقت بیشتری
میتوانند تابع توزیع احتمال زمان سفر یک مسیر اتوبوسرانی را تقریب بزنند .عالوهبر این ،نتایج این پژوهش نشان میدهد که بکارگیری
توزیعهای ترکیبی میتواند میزان نیکویی برازش در تخمین توزیع دادههای زمان سفر را افزایش دهد.

واژههای کلیدی :سیستم موقعیتیاب جهانی ،شبکههای تصادفی و پویای ترافیکی ،قابلیت اطمینان زمان سفر
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مجتبی رجبی بهاءآبادی ،نوید خادمی ،روزبه فروزنده ،افشین شریعت مهیمنی

 .1مقدمه
زمان سففر در کمانهای یک شفبکه متأثر از برهمکنش تقاضا
سففففر در کمانها و ظرفیت آن کمانها اسفففت .بر این اسفففا ،
نوسانات در تقاضای سفر و ظرفیت کمانهای شبکه سبب میشود
که زمان سفففرهای تجربهشففده در کمانهای شففبکه مقادیر ثابتی
نباشفند .بهعبارتیدیگر ،تغییر در تقاضای سفر ازیکطرف و وقوع
تصففادفات ترافیکی ،شففرایم نامسففاعد جوی ،میشان روشففنایی راه
(عوامل مؤثر در ظرفیت) از طرفی دیگر باعث میشفففود که زمان
سففر یک مسفیر در ساعات ملتلر روز و روزهای ملتلر سال
ثابت نبوده و همواره در حال تغییر باشد.
قابلیت اطمینان 7زمان سفففر بهعنوان معیاری برای تعیین میشان
تغییرپذیری 5زمان سففر تلقی میشفود .به عبارتی شففیواتر ،هر ه
میشان تغییرپذیری زمان سفر کمتر باشد ،قابلیت اطمینان زمان سفر
افشایش مییابد .پژوهشهای پیشففین نشففان میدهند که این معیار
نقش بسففشایی در تصففمیمگیری مسففافران ایفا مینماید .این بدین
معنی است که مسافران همواره سعی میکنند مسیر یا شیوه سفری
را انتلاب کنند که زمان سففر آن دسفتلوش تغییرات کمی باشد
[.]Khademi et al. 2016
در سفففالهای اخیر ،قابلیت اطمینان زمان سففففر بهعنوان یک
شفففاخه مهم در ارزیابی عملکرد شفففبکه حملونقل موردتوجه
پژوهشگران قرارگرفته است .در این راستا ،برنامه دوّم پژوهشهای
راهبردی راه 9ایاالت متحده آمریکا ،قابلیت اطمینان زمان سففففر را
یکی از شففاخههای هارگانه ارزیابی پروژههای افشایش ظرفیت
راه برمیشمرد [ .]Pu, 2011با توجه به اهمیت تغییرپذیری زمان
سففر ،دهه گذشفته شاهد طیر وسیعی از پژوهشها در این زمینه
بوده است .بهطورکلی مطالعات در زمینه قابلیت اطمینان زمان سفر
را میتوان به دو دسفته کلی تقسفیم کرد .دسته اول پژوهشها ،بر
اسففا

دادههای مشففاهداتی سففعی در تعیین میشان قابلیت اطمینان

زمان سفر دارند .دسته دوّم به بررسی و مدلسازی واکنش مسافران
به تغییرپذیری زمان سفر میپردازند .در این مقاله با توجه به هدف
پژوهش ،تنها مطالعات مرتبم با دسته اول مرور میشوند.

تغییرپذیری در زمان سففر ،شففامل سفه مؤلفه اسففاسفی اسففت
[:]Kieu, Bhaskar and Chung, 2014
 )7تفاوت زمان سففففر بین وسفففایل نقلیه در یک بازه زمانی
خاص (تغییرپذیری بین وسفففیلهای) )5 ،4تفاوت زمان سففففر بین
بفازههفای زمفانی ملتلر روز (تغییرپفذیری بفازه زمانی-به-بازه
زمانی) 2و  )9تفاوت زمان سفففر بین روزهای سففال (تغییرپذیری
روز-به-روز)« . 0تغییرپذیری بین وسفففیلهای» بیانگر تفاوت بین
زمان سفففرهای تجربهشففده توسففم رانندگان ملتلر در یک بازه
زمانی مشفله در یک مسیر معین است .این نوع از تغییرپذیری
در زمفان سففففر نفاشفففی از تفاوت در رفتار رانندگان ،تفاوت در
ویژگیهای وسفایل نقلیه ،تأخیر راغ راهنمایی ،تأخیر حاصل از
تداخل با عابر پیاده و غیره است« .تغییرپذیری بازه زمانی-به-بازه
زمانی» حاکی از تفاوت بین زمان سفففرهای تجربهشففده توسففم
رانندگان در یک مسففیر مشففله در بازههای زمانی ملتلر روز
اسفففت .عواملی هم ون وقوع تصفففادففات ترافیکی ،تغییرات در
تقاضفای سففر ،تغییر در میشان روشفنایی مسیر و غیره موجب این
نوع از تغییرپذیری در زمان سفر میشوند .درنهایت« ،تغییرپذیری
روز-به-روز» بیانگر تفاوت بین زمان سففرهای تجربهشده در یک
مسففیر و در یک بازه زمانی مشففله در روزهای ملتلر سففال
است .در این نوع تغییرپذیری در زمان سفر ،عواملی مانند تغییر در
شرایم جوی ،وقوع تصادفات ترافیکی ،نوسانات روز-به-روز در
تقاضففای سفففر و غیره دخیل هسففتند [ Kieu, Bhaskar and
.]Chung, 2014
برای انفدازهگیری و تعیین میشان قابلیت اطمینان زمان سففففر،
شففاخههای گوناگونی در دو دهه گذشففته ارائه شففده اسففت .از
شفففاخههای اندازهگیری قابلیت اطمینان زمان سففففر میتوان به
شاخههای «انحراف معیار استاندارد»« ،1ضریب تغییرات»« ،8زمان
حائل» « ،3ولگی» 76و «زمان برنامهریشی» 77اشاره کرد.
بففه منظور در نظر گرفتن مففاهیففت احتمففالی زمففان سففففر در
مدلسفففازیهای حملونقلی ،تعیین نوع و پارامترهای تابع توزیع
احتمال زمان سففر یک مسفیر یا کمان از شبکه ضروری است .در
پژوهشهای پیشفففین توابع توزیع احتمال «نرمال»« ،لُگ-نرمال»،75
«ویبول»« ،79بور»« ،74گاما» 72و «لُگ-لوجسفتیک» 70برای مسیرهای
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تحلیل قابلیت اطمینان زمان سفر خطوط اتوبوس ....
آزادراهی پیشفففنهاد شفففدهاند .در بلش دوم این پژوهشها مرور

احتمال زمان سفر دارای ولگی 56به سمت راست است؛ بنابراین،

میشوند.

شاخه انحراف معیار استاندارد زمان سفر بهتنهایی قادر نیست که

اکثر پژوهشهای پیشففین به تحلیل قابلیت اطمینان زمان سفففر

تمام جنبههای تغییرپذیری در زمان سففففر را نشفففان دهد [ van

در شففبکههای آزادراهی پرداختهاند و پژوهشهای بسففیار اندکی

 .]Lint, van Zuylen and Tu, 2008هیگاتانی و همکاران

درزمینهی قابلیت اطمینان زمان سفر در سیستم اتوبو رانی انجام

( )5663به بررسی و مقایسه شاخه های ملتلر قابلیت اطمینان
57

شده است .عالوه بر این ،اکثر این پژوهشهای اندک با بهکارگیری

زمان سففر در شبکه آزادراهی هانشین

روشهای آمار توصففیفی ،71تنها به توصففیر دادههای مشففاهداتی

مطالعه بیانگر آن اسفت که الگوی نوسفانات شفاخههای ضریب

پرداختفهاند .در این پژوهش ،عالوه بر بکارگیری روشفففهای آمار

تغییرات و زمان حائل شبیه به هم است و این دو شاخه ارزیابی

توصففیفی ،سففعی شففده اسففت تغییرات شففاخههای اندازهگیری

قابلیت اطمینان میتوانند بهجای هم بکار روند .هم نین بر اسا

قابلیت اطمینان زمان سففر در بازههای زمانی ملتلر روز بررسی
شوند .هم نین ،با استفاده از روشهای موجود در آمار استنباطی

ژاپن پرداختند .نتایج این

مشفاهدات این پژوهش ،وقوع تصادفات ترافیکی سهم بسشایی در

78

تغییرپفذیری در زمفان سففففر در بفازههفای زمفانی غیر او دارد

به تجشیهوتحلیل دادههای مشفاهداتی زمان سففر پرداخته میشود.

[ .]Higatani et al. 2009مفار وک و همکاران ( )5676با

دادههای مشاهداتی زمان سفر ،به بررسی نوع

اسففتفاده از دادههای جمعآوریشففده بهوس فیله فناوری بلوتوث به

تابع توزیع احتمال زمان سفر پرداخته میشود .شایانذکر است که

تحلیل تغییرپذیری زمان سففففر دو قطعه از یک مسفففیر آزادراهی

دادههای زمان سفففر بهکاررفته در این پژوهش ،مربوط به بلشففی

پرداختند .بر اسفففا

نتایج این مطالعه ،میشان تغییرپذیری در زمان

مشففترک از دو خم اتوبو رانی شففهر تهران هسففتند که توسففم

سففففر در بفازه زمفانی او نسفففبت به غیر او بیشفففتر اسفففت

سامانه موقعیتیاب 73اتوبو های شرکت اتوبو رانی شهر تهران

[ .]Martchouk, Mannering, and Bullock, 2010تیلور

درنهایت ،بر اسفا

و سوسیالواتی ( )5675بر اسا

ثبتشدهاند.

دادههای مشاهداتی از یک مسیر

در ادامه در این مقاله ،ابتدا در بلش دوم ،پیشففینه پژوهش

شففریانی ،تابع توزیع احتمال بور را برای بررسففی قابلیت اطمینان

بهصفورت خالصفه مرور میشفود .در بلش سففوم ،روششناسی

روز-به-روز زمان سفففر پیشففنهاد دادند .بر اسففا

نتایج پژوهش

پژوهش ارائه میشفود .بلش هارم به تشریح منطقه موردمطالعه

آنها ،تابع توزیع احتمال بور میتواند ولگی در زمان سفر را در

میپردازد .در

نظر بگیرد .هم نین ،اسفتلرا انواع شاخه های قابلیت اطمینان

ارائه

زمان سففر از این تابع توزیع احتمال آسان است [ Taylor and

خواهند شففد .درنهایت در بلش شففشففم ،عالوه بر نتیجهگیری،

 .]Susilawati, 2012ازآنجفاییکه تمامی پژوهشهای فوق به

پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی بیان میشود.

بررسفی تغییرپذیری زمان سفر در شبکه آزادراهی پرداخته بودند،

و روش جمعآوری دادههفای زمان سففففر اتوبو

بلش پنجم ،نتایج تحلیلهای تغییرپذیری زمان سفر اتوبو

یازیسففی و همکاران ( )5675به مطالعه تغییرپذیری زمان سفففر در

 .5پیشینه پژوهش

شفففبکفه خیفابفانهای محلی شفففهری پرداختند .با توجه به اینکه

همانطور که پیشتر بیان شففد ،در دهه گذشففته ،پژوهشهای

تاکسفی های شهر نیویورک مجهش به سیستم موقعیت نمای جهانی

ملتلفی از دادههای مشففاهداتی زمان سفففر برای بررسففی و تحلیل

هسفففتند ،یازیسفففی و همکاران ( )5675از دادههای زمان سففففر

قابلیت اطمینان زمان سفففر اسففتفاده کردهاند .ونلینت و همکاران

تاکسیهای شهر نیویورک بهره بردند .پژوهش فوق نشان دادهاست

( )5668با اسفتفاده از دادههای زمان سفر یک قطعه  73کیلومتری

که الگوی تغییرپذیری زمان سفففر در خیابانهای محلی شففهری با

از یک آزادراه به بررسففی انواع شففاخههای قابلیت اطمینان زمان

آزادراهی متفاوت است [ Yazici, Kamga and Mouskos,

سففففر پرداختند .نتایج این پژوهش نشفففان میدهد که تابع توزیع

.]2012
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بففه منظور در نظر گرفتن مففاهیففت احتمففالی زمففان سففففر در

پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که از میان توابع توزیع

مدلسفففازیهای حملونقلی ،تعیین نوع و پارامترهای تابع توزیع

احتمفال بکفار رفتفه برای زمان سففففر ،تابع توزیع احتمال ویبول

احتمال زمان سففر یک مسفیر یا کمان از شبکه ضروری است .در

59

این راسفتا ،بر اسفا

دادههای مشفاهداتی زمان سفر ،توابع توزیع

بدترین برازش و توابع توزیع احتمال بور و مدل گوسی ترکیبی

بهترین برازش را بر دادههفای زمفان سففففر دارند [ Ma et al.

احتمال گوناگونی برای زمان سفففر ارائه شففده اسففت .برای مثال،

]2016

پُلِس ( )7313و آلفدیفک و اِمفان ( )5660بفه ترتیب ،توابع توزیع

 .3روششناسی پژوهش

احتمفال گفامفا و ویبول را پیشفففنهفاد کردند [ Al-Deek and
 .]Emam, 2006, Polus, 1979ونلینت و همکاران ()5668
تفابع توزیع احتمال لُگ-نرمال را پیشفففنهاد کردند [ van Lint,
 .]van Zuylen, and Tu, 2008تیلور و سوسیالواتی ()5675
و سفوسیالواتی و همکاران ( ،)5675تابع توزیع احتمال بور را بر
دادههای زمان سفر برازش دادند [ Susilawati, Taylor and
.]Somenahalli, 2013, Taylor and Susilawati, 2012
هم نین ،آرزومندی و بهام ( )5677نشان دادند که دو توزیع لُگ-
نرمال و لُگ-لوجسففتیک ،توزیع احتمال دادههای زمان سفففر را با
دقت بیشففتری تلمین میزنند [ Arezoumandi and Bham,
.]2011
قابلیت اطمینان زمان سففر در شبکه اتوبو رانی تأثیر بسشایی
بر سفففطح کیفیت خدمات سفففیسفففتم اتوبو رانی میگذارد .در
حقیقت ،هر ه میشان تغییرپذیری زمان سفر در شبکه اتوبو رانی
کمتر باشد ،مطلوبیت این سیستم بیشتر خواهد بود .باوجود اهمیت
تغییرپذیری زمان سفففر در کیفیت خدمات سففیسففتم اتوبو رانی،
پژوهشهای بسفیار اندکی در این زمینه انجام شده است .مظلومی
و همکاران ( ،)5663نبود دادههای زمان سففففر اتوبو

را یکی از

مهمترین دالیل این امر دانستهاند .در این راستا ،آنها با استفاده از
دادههای بهدسفتآمده از سفیسفتم موقعیتیاب جهانی ،به بررسی

در این بلش از مقاله ،ابتدا ،آزمونهای آماری مورداستفاده در
این مطالعه تشففریح میشففوند .در ادامه ،شففاخههای اندازهگیری
قابلیت اطمینان زمان سفر ،تبیین و تشریح خواهند شد.

 7-9آزمون کلموگروف-اسمیرنوف
آزمون کلموگروف-اسفففمیرنوف 54یففک آزمون آمففاری برای
ارزیفابی همقوارگی 52توزیع یفک نمونفه از دادههفا با یک توزیع
مشفففله اسفففتفاده میشفففود .این آزمون بر اسفففا

مشفاهداتی از دادهها ،فرضیه پیروی توزیع جامعه آن نمونه از یک
توزیع احتمال مشله را بررسی مینماید .در آزمون فوق ،فرضیه
صفر ( )H0و فرضیه مقابل ( )H1بهصورت زیر هستند:
 :H0دادههای مشففاهداتی از توزیعی مشففله (برای مثال،
توزیع لُگنرمال) پیروی میکنند.
 :H1دادههای مشففاهداتی از آن توزیع مشففله (برای مثال،
توزیع لُگنرمال) پیروی نمیکنند
آمففاره آزمون کلموگروف-اسفففمیرنوف برابر بففا بشرگ ترین
قففدرمطلت تفففاضفففل بین تففابع توزیع احتمففال تجمعی تجربی

تعداد تقاطعها ،تعداد ایستگاههای اتوبو  ،طول مسیر را مهمترین
عفوامففل مفؤثفر در تفغییرپففذیری زمففان سففففر اتوبو

بهطوریکه
( )7

x

 ، x 1 , x 2 , ..., x n تابع توزیع احتمال تجمعی تجربی بهصورت
( )5

کردند[ .]Mazloumi, Currie and Rose, 2009در پژوهشی
زمان سففففر در دو خم اتوبو رانی شفففهر بریسفففبن 55اسفففترالیا

D n  sup Fˆn  x   F  x  .

در رابفطففه فوق ،برای مجموعففه دادههففای مشففففاهففداتی

بیففان

دیگر ،ما و همکاران ( )5670به بررسفی شکل تابع توزیع احتمال

50

 Fˆn  x و تففابع توزیع احتمففال مورد ادعففا  F  x اسففففت.

شکل تابع توزیع احتمال زمان سفر یک مسیر اتوبو رانی در شهر
ملبورن اسفففترالیا پرداختند .در پژوهش فوق ،آنها کاربری زمین،

یک نمونه

1 n
Fˆn  x    I x i  x 
n i 1

تعریر میشود .در رابطه (. ،)5
 I تابعی است که مقدار آن

در صففورت درسففتی گشاره  x i  x برابر با  7و در غیر این
صورت برابر با  6است.
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تحلیل قابلیت اطمینان زمان سفر خطوط اتوبوس ....

 3-3آزمون لون

 2-3آزمون کروسکال-والیس

آزمون لون 53برای بررسفی تساوی واریانسهای دو یا بیش از

آزمون کروسفففکفال-والیس 51معادل ناپارامتری آزمون تحلیل

دو گروه قابلاسفتفاده اسفت .در این آزمون ،فرضفیه صفر و مقابل

واریانس یکطرفه ( )ANOVAاسففت .این آزمون برای مقایسففه

بهصورت

میانگینهای ندین گروه اسففتفاده میشففود و تعمیمیافته آزمون

( )1

ویلکففاکسفففون 58اسففففت [ Montgomery, Runger, and
 .]Hubele, 2010دلیل به کارگیری آزمون کروسفففکال-والیس

اگر بر اسفا

زمان سفر اغلب از توزیع نرمال پیروی نمیکنند.

فرض کنید 

[ .]Montgomery, Runger and Hubele, 2010آمففاره

گروه (نمونه)  iام باشففد و  n iبیانگر تعداد دادههای مشففاهداتی

آزمون لون بهصورت

در این گروه باشففد .هم نین فرض کنید که  aگروه داده (نمونه)

2

مشفاهداتی جمعآوری شده است .فرضیه صفر و مقابل در آزمون

()9

( )8

H 0 : 1  2  ...  a

) for at least one pair (i, k

H1 : i  k

 Z i... 

ij

a

i

i 1
a ni

W

i 1 j 1

و  Z ..برابرند با
ni

در آزمون کروسفففکفال-والیس ،ابتدا ،دادههای مربوط به همه

( )3

گروهها بهصففورت یک مجموعه در نظر گرفته میشففوند .در ادامه

()76

یک رتبه از یک تا  ) N   ni ( Nاختصففاص داده میشففود.

j 1

ij

a

 Z
i 1 j 1

1
N

Zi. 

Z .. 

که در آن  Z ijبرابر است با

i

آماره آزمون کروسکال-والیس بهصورت

()77

 a R 2 N  N  12 
( )4
 i 

4
 i 1 n i

تعریر میشود .در رابطه فوق ، R i ،مجموع رتبه دادهها (  ) R ijدر
1
S2

ij

1
ni

Z
ni

تمامی دادهها از کو ک به بشرگ مرتب میشفففوند و به هر داده،

Z ij  y  y i .
i
j

در رابطفه فوق y i ،میانگین دادههای مشفففاهداتی (  ) y ijدر

H 

گروه  iام است.

گروه  iام است؛ به طوری که

 4-3شاخصهای اندازهگیری قابلیت اطمینان زمان سفر
ni

R i   R ij .

در پژوهشهای پیشفففین ،ندین شفففاخه برای اندازهگیری

j 1

قابلیت اطمینان زمان سفففر ارائه شففده اسففت .این شففاخهها در

هم نین S 2 ،بهصورت
( )0

2

i .  Z .. 

n Z
N  a  


a 1
  Z

تعریر میشفود [ .]Lim and Loh, 1996در رابطه فوقZ i . ،

است که در آن  iبیانگر میانگین گروه  iام است.

( )2

دادههای مشاهداتی فرضیه صفر رد شود ،آنگاه

واریفانس گروههفا بفهطور معنفاداری با یکدیگر متفاوت هسفففتند

  y 1i ,..., y niمجموعه دادههای مشففاهداتی در

کروسکال-والیس بهصورت

) H1 :  i2   k2 for at least one pair (i, k

تعریر میشوند که در آن   i2بیانگر واریانس گروه  iام است.

بفهجای آزمون تحلیل واریانس یکطرفه این اسفففت که دادههای

i

H 0 :  12   22  ...   a2

2
1  a ni 2 N  N  1 
 R ij 

N  1  i 1 j 1
4


حقیقفت بیفانگر میشان قفابلیفت اطمینان زمان سففففر از منظرهای
ملتلر هسفففتند .در این پژوهش ،شفففاخههای «انحراف معیار

S2 

اسففتاندارد»« ،ضففریب تغییرات» « ،ولگی»« ،زمان حائل» و «زمان

محاسبه میشود.
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برنامهریشی» تبیین و تشریح میشوند.
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مجتبی رجبی بهاءآبادی ،نوید خادمی ،روزبه فروزنده ،افشین شریعت مهیمنی

انحراف معیار اسفتاندارد یکی از مهمترین شاخههایی است
که در تحلیل قابلیت اطمینان زمان سفر بکار میرود .این شاخه،

حاالت بهموقع به مقصفد خود برسفد .این شاخه بهصورت زیر
تعریر میشود [:]Pu, 2011

در حقیقت ،آمارهای اسفففت که بیانگر میشان انحراف از میانگین

()74

است .هر ه انحراف معیار زمان سفر یک مسیر بیشتر باشد ،میشان
تغییرپذیری آن مسیر بیشتر و بهتبع آن ،میشان قابلیت اطمینان زمان
سفر آن مسیر کمتر خواهد بود .انحراف معیار زمان سفر یک مسیر
در بازههای زمانی ملتلر روز و روزهای ملتلر سفففال میتواند
تغییر کند .برای بررسی فرضیه برابری انحراف معیار زمان سفر در
بازههای زمانی ملتلر روز یا روزهای هفته میتوان از آزمون لون
استفاده کرد.

T90  t
.
t

BI 

زمفان برنامهریشی را اغلب برابر با صفففدک  36ام تابع توزیع
زمفان سففففر در نظر میگیرنفد .بر این اسفففا  ،شفففاخه زمان
برنامهریشی بهصورت نسبت زمان برنامهریشی به زمان سفر جریان
آزاد تعریر میشففود .در پژوهشهای پیشففین ،زمان سفففر جریان
آزاد را برابر با صدک  72ام تابع توزیع زمان سفر در نظر گرفتهاند
[ .]Pu, 2011بنابراین ،شاخه زمان برنامهریشی برابر است با
T 90
.
T15

()72

ضفریب تغییرات شفاخه دیگری است که در تحلیل قابلیت



T 90
t freeflow

PI 

اطمینان زمان سففر بکار میرود .این شاخه میشان پراکندگی یک
تابع توزیع احتمال را نشففان میدهد .ضففریب تغییرات زمان سفففر

 5-3توزیعهای ترکیبی
توزیعهای ترکیبی ،96توزیعهای آماری هسفففتند که از ترکیب

یک مسیر بهصورت
St
t

()75
محاسففبه میشففود که در آن

Cv t 

 tبیانگر میانگین زمان سفففر و S t

انحراف معیار استاندارد زمان سفر است.
یکی دیگر از شاخههای مهم در تحلیل قابلیت اطمینان زمان

محففدب نففدین توزیع آمففاری ایجففاد شفففدهانففد .فرض کنیففد،
)  p1 (x ),..., p K (xتوابع گفالی احتمفال متنففاظر بفا K

توزیع آماری باشند .تابع گالی احتمال یک توزیع آماری ترکیبی
بهصورت
K

()70

سففر ،شفاخه ولگی است .لَم و اسمال ( ،)5667اختالف بین

) f (x )  w k p k (x
k 1

صففدک  36ام و صففدک  76ام (  )T 90 T10را بهعنوان یک

تعریر میشود .در رابطه باال w k ،ها مقادیر مثبت وزنی هستند که

شفاخه برای میشان تغییرپذیری زمان سففر یک مسیر ارائه دادند

مجموع آنها برابر با  7است .به عبارتی

[ .]Lam and Small, 2001ون لینت و همکاران ( ،)5668با

()71

الهام گرفتن از پژوهش لَم و اسففمال ( ،)5667شففاخصففی به نام

بر اسفففا

ولگی پیشففنهاد دادند که بهصففورت زیر تعیین میشففود [ van

()79

k

k 1

روابم فوق میتوان نتیجفه گرففت که یک توزیع

غیرترکیبی مانند توزیع «نرمال» یک حالت خاصفففی از یک توزیع

:]Lint, van Zuylen and Tu, 2008
T90  T50
, T10  T50  T90 .
T50  T10

 1.

K

w

 skew 

در رابطه فوق T 50 ،T 10 ،و  T 90به ترتیب صففدک  76ام،
میانه و صدک  36ام دادههای مشاهداتی زمان سفر هستند.

ترکیبی است که در آن  Kبرابر با  7درنظر گرفته شدهاست.
در مطففالعففات پیشفففین ،میشان نیکویی برازش توزیع ترکیبی
گوسفی بر دادهها زمان سففر بررسفی شده است .در این پژوهش،
میشان نیکویی برازش توزیعهفای ترکیبی گوسفففی و لفُگنرمال بر

از دیگر شففاخههای مورداسففتفاده در تحلیل قابلیت اطمینان

دادههای زمان سفر بررسی میشود .شایانذکر است که توزیعهای

زمان سففر ،شفاخه زمان حائل است .این شاخه بیانگر درصد

ترکیبی گوسفففی و لفُگ نرمال به ترتیب از ترکیب محدب ندین

زمان اضفافهای (نسفبت به میانگین زمان سفر یک مسیر) است که

توزیع نرمال و لُگنرمال ساخته میشوند.

یک مسففافر باید زودتر مبدأ خود را ترک نماید تا در  36درصففد
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تحلیل قابلیت اطمینان زمان سفر خطوط اتوبوس ....
خطوط  8869و  9677درمجموع دارای  49دسففتگاه اتوبو

 .4توصیف منطقه موردمطالعه و روش جمعآوری

هسفتند .دستگاههای موقعیتیاب نصبشده بر روی اتوبو های
این خطوط ،موقعیت اتوبو ها را هر دو دقیقه یک بار به یک

دادهها

پایگاه داده ارسال میکنند .عالوه بر این ،در هنگام باز شدن و بسته

دادههای اسففتفادهشففده در این پژوهش مربوط به اطالعات

شفففدن درب عقب اتوبو

سففامانه موقعیتیاب اتوبو های خطوط  8869و  9677شففرکت

اتوبو

واحد اتوبو رانی تهران اسفت .سامانه موقعیتیاب اتوبو های

موقعیفت اتوبو

موقعیتیابی اسففتفاده میکند .دادههای اسففتفادهشففده در این مقاله

اتوبو

مربوط به بازه زمانی  72آبان  7939تا  72آذر  7939اسففت .خم

در بازه زمانی موردمطالعه ثبت شده است .به دلیل خطای

شفهید مطهری تصفویر نمیشفوند .دلیل این مسئله ،خطای سامانه

 9677مربوط به مسیر بیمارستان امام خمینی به پایانه شهید بهشتی

موقعیتیابی اسففت .در این مطالعه ،برای انطباق دادههای سففامانه

اسفت .در این مطالعه از دادههای زمان سفر سه کمان مشترک این

موقعیتیاب بر روی شفبکه راه از روش ارائهشده در مطالعه یوان

دو خم استفاده شده است .کمانهای موردمطالعه ،متعلت به خیابان

و همکاران ( )5676اسفتفاده شفده است [.]Yuan et al. 2010

شهید مطهری هستند و به ترتیب بین تقاطعهای زیر قرار دارند:

دادههای دریافتی از سففامانه موقعیتیاب ،دقتی در حدود  76متر

 -7کمفان اول :تقاطع خیابان شفففهید مطهری با خیابان های

دارند .نین دقتی برای بازسازی حرکت اتوبو ها مناسب به نظر

میرزای شیرازی و قائممقام فراهانی،

میرسفد .با اسفتفاده از اطالعات موقعیت و شفماره شفناسایی هر

 -5کمفان دوم :تقاطع خیابان شفففهید مطهری با خیابانهای

اتوبو  ،خم سیر اتوبو ها بازسازی شده است .با بازسازی خم

قائممقام فراهانی و شهید دکتر مفتح،

سففیر اتوبو های عبوری از کمانهای موردمطالعه ،میتوان زمان

 -9کمان سففوم :تقاطع خیابان شففهید مطهری با خیابانهای

سفففر بین ابتدای کمان اول تا انتهای کمان سففوم را محاسففبه کرد.

شهید دکتر مفتح و شهید سلیمان خاطر.

الزم به ذکر است که در این مقاله ،تنها از داده های روزهای کاری

طول کمان اول  518متر ،کمان دوم  106متر و طول کمان

هفته برای تحلیلهای زمان سففر اسففتفاده شفده اسففت و مجموعه

موردمطالعه

زمان سفرهای روزهای پنجشنبه و جمعه از مجموعه دادهها حذف

 7926متر است .شکل ،7محدوده موردمطالعه را نشان میدهد .در

شده است.

با

دایرههای سبش مشلهشدهاند.
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در آن مکفانها توسفففم سفففامانه موقعیتیاب

سفففامانه موقعیتیاب ،موقعیت اتوبو ها دقیقاً بر روی خیابان

 8869مربوط به مسففیر خیابان مطهری به میدان رسففالت و خم

این شففکل ،تقاطعها با دایرههای قرمش و ایسففتگاههای اتوبو

مجدداً ارسال میشود.

نقاط نشفان دادهشفده در شکل  5بیانگر مکانهایی هستند که

شفففهری از گیرنفدههفای سفففامفانه موقعیت یاب جهانی ،برای

سففوم  975متر اسففت .بنابراین طول مسففیر اتوبو

در ایسفففتگاههای اتوبو  ،موقعیت
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شکل  .1محدوده مسیر اتوبوس موردمطالعه

شکل  .2پراکنش موقعیتهای ثبتشده توسط سامانه موقعیتیاب اتوبوس

 .5نتایج تحلیل دادهها
اولین گفام در تحلیفل دادههفای زمان سففففر ،حذف دادههای
پرت 97اسفففت .دادههفای پرت ممکن اسفففت بفه دلیل خطاهای
اندازهگیری و مواردی از این قبیل ایجاد ش فوند .در این مقاله برای
پاالیش و حذف دادههای پرت از روش ارائهشده توسم کالرک و
همکاران ( )5665استفاده شده است [ Clark, Grant-Muller,
 .]and Chen, 2002شفکل  ،9مجموعه کل دادههای زمان سفر
برحسفب زمان ورود به کمان اول را نشان میدهد .در این شکل،
دادههای پرت بهصفففورت مثلثهای قرمش و دادههای موجه (غیر

شفکل  ،4نمودار جعبهای زمان سفر مسیر اتوبو
ملتلر روز را نشفففان میدهد .بر اسفففا

در ساعات

این شفففکل میتوان

بهصفورت شهودی استنتا کرد که میانگین و انحراف معیار زمان
سفففر در سففاعات ملتلر روز مقدار ثابتی نیسففت .در این مطالعه
برای بررسفی فرض برابر بودن میانگین زمان سففر در ساعتهای
ملتلر از آزمون کروسففکال-والیس و برای بررسففی فرض برابر
بودن انحراف معیارها از آزمون لون اسفتفاده شده است .نتایج این
دو آزمون نشان میدهد که در سطح اطمینان  33درصد ،میانگینها
و واریانسهای زمان سفر در بازههای ملتلر زمانی برابر نیستند.

پرت) بهصورت دایرههای سبشرنگ نشان داده شدهاند.
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شکل  .3دادههای زمان سفر اتوبوس در بازه زمانی  6صبح تا  21شب

شکل  .4نمودار جعبهای زمان سفر در ساعات مختلف روز

هم نین شفکل  ،2انحراف معیار اسفتاندارد زمان سففر مسیر
اتوبو

را نشفان میدهد .بر اسا

شکل  2میتوان نتیجه گرفت

که انحراف معیار زمان سفر مسیر اتوبو
بیشفتر است .هم نین بر اسا

همانطور که پیشتر بیان شد ،شاخه ضریب ولگی بیانگر
نسفففبت

T 90 T 50

در بازه زمانی او عصر

T10

این شکل ،زمان سفر در روزهای

هارشنبه ،تغییرپذیری بیشتری دارد.

بففه نوعی بیففانگر میشان تففأخیر غیرقففابففل انتظففار و

 T 50بیانگر مقدار زود رسفیدن غیرقابلانتظار است .بر این

اسفا  ،هر ه میشان شفاخه ولگی زمان سفر یک مسیر بیشتر

شفکل  ،0تغییرات شاخه «ضریب تغییرات زمان سفر» را در
سفاعات ملتلر روزهای کاری هفته نشان میدهد .بر اسا

T 50

 T 90به

T10

 T 50اسفففت .از دیدگاه مسفففافر

بفاشفففد ،مقفدار تأخیرهای غیرقابل انتظار از مقدار زود رسفففیدن
غیرقابلانتظار بیشتر خواهد بود.

این

شفکل ،میشان ضریب تغییرات زمان سفر در اکثر ساعات روزهای

شففکل ،1نشففاندهنده تغییرات ضففریب ولگی زمان سفففر

کفاری هفتفه بین  6/72تفا  6/9اسفففت .شفففایان ذکر اسفففت که

اتوبو

در سفاعات ملتلر روزهای کاری هفته اسفت .بر اسا

درصففورتیکه بلواهیم قابلیت اطمینان زمان سفففر را در طراحی و

این شفکل ،میشان ضریب ولگی در دوره زمانی او صبح بیشتر

زمانبندی سفامانههای همگانی و شبه همگانی دخیل کنیم ،آگاهی

این شکل ،روز

از دوره زمانی او عصر است .هم نین بر اسا

هارشففنبه ،بیشففترین تغییرپذیری زمان سفففر را بر اسففا

از بازه تغییرات «ضفففریب تغییرات زمان سففففر» میتواند مفید و
راهگشا باشد.
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شفففکل  ،8بیانگر تغییرات شفففاخه زمان حائل در بازههای

شکل  ،3بیانگر تغییرات شاخه زمان برنامهریشی در ساعات

این شففکل،

این شفففکل،

زمانی ملتلر روزهای کاری هفته اسففت .بر اسففا

ملتلر روزهفای کاری هفته اسفففت ،بر اسفففا

میشان شفاخه زمان حائل در دوره زمانی او عصر بیشتر از او

تغییرپذیری زمان سفر در دوره او عصر بیشتر از دوره او صبح

صففبح اسففت .به این معنا که مسففافران در این بازههای زمانی،

اسففت .هم نین ،میشان شففاخه زمان برنامهریشی در روزهای

تأخیرهای غیرقابلانتظار طوالنیتری را تجربه میکنند .هم نین بر

سهشنبه و بهخصوص هارشنبه بیشتر از سایر روزها است.

اسفففا

این شفففکل ،میشان تجربه تأخیرهای طوالنی در روزهای

دوشفنبه ،سفهشفنبه و هارشنبه بیشتر از روزهای شنبه و یکشنبه
است.

شکل  .5انحراف معیار استاندارد زمان سفر مسیر اتوبوس در ساعات مختلف روزهای کاری هفته

شکل  .6ضریب تغییرات زمان سفر مسیر اتوبوس در ساعات مختلف روزهای کاری هفته
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شکل  .7ضریب چولگی زمان سفر مسیر اتوبوس در ساعات مختلف روزهای کاری هفته

شکل  .8شاخص زمان حائل در ساعات مختلف روزهای کاری هفته

شکل  .9شاخص زمان برنامهریزی در ساعات مختلف روزهای کاری هفته

شففکل  ،76میشان همبسففتگی بین شففاخههای میانگین زمان

زمان سفففر همبسففته هسففتند .امّا ،میشان همبسففتگی بین شففاخه

سفففر (  ،) tانحراف معیار اسففتاندارد زمان سفففر (  ،) Stضففریب

ولگی و سفایر شاخههای قابلیت اطمینان زمان سفر کم است.

تغییرات زمان سففففر (  ،) Cvtضفففریب ولگی (  ،)  Skewزمان

به این معنا که بین شفاخه ولگی و سففایر شاخههای قابلیت

حائل (  ) BIو زمان برنامهریشی (  ) PIرا نشان میدهد .همانطور

اطمینان زمان سفر رابطه خطی وجود ندارد .به بیانی دیگر ،افشایش

که در این شکل مشاهده میشود ،اکثر شاخههای قابلیت اطمینان

یا کاهش سایر شاخههای قابلیت اطمینان زمان سفر صرفاً منجر
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به افشایش یا کاهش شففاخه ولگی نمیشففود .بر این اسففا

اما با توجه به نتایج این پژوهش ،توزیع زمان سفففر دارای ولگی

میتوان نتیجفه گرفت که با در اختیار داشفففتن گونگی تغییرات

است .بر این اسا  ،فرض نرمال بودن زمان سفر در پژوهشهایی

سفایر شاخهها نمیتوان درباره گونگی تغییر شاخه ولگی

از این قبیل میتواند موردتردید قرار گیرد.

اظهارنظر کرد .بنابراین پیشففنهاد میشففود که در تحلیلهای قابلیت
اطمینان زمان سفر ،شاخه ولگی همواره بررسی شود.

در این پژوهش برای بررسففی شففکل تابع توزیع احتمال زمان
سفففر اتوبو

در سففاعات ملتلر روز ،ابتدا با اسففتفاده از روش

شفکل  ،77توزیعهای فراوانی دادههای زمان سفر در ساعات

بیشفینه درستنمایی ،پارامترهای توزیعهای احتمال «نرمال»« ،لُگ-

این شکل ،توزیعهای زمان

نرمال»« ،گاما»« ،ویبول»« ،لُگ-لوجستیک» و «بور» برای هر یک از

سففر در اغلب سفاعتهای روز تقریباً نامتقارن هستند و به سمت

سففاعات ملتلر روز تلمین زده شففدند .در ادامه برای ارزیابی

راست ولگی دارند.

میشان هم قوارگی توزیعهای تلمین زده شفففده با توزیع احتمال

ملتلر روز را نشان میدهد .بر اسا

در برخی از پژوهشهای پیشفففین درزمینهی طراحی شفففبکه
حملونقل همگانی ،تابع توزیع احتمال زمان سفر بهصورت نرمال

تجربی دادههای زمان سففففر از آزمون ناپارامتری کلموگروف-
اسمیرنوف استفاده شد.

(متقارن) فرض شفده است [.]Fu, 2002, Yao et al., 2014

شکل  .11میزان همبستگی بین شاخصهای مختلف قابلیت اطمینان زمان سفر
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شکل  .11توزیعهای فراوانی دادههای زمان سفر در ساعات مختلف روز

شفففکففل  ،75بیففانگر میشان نسفففبی آمففاره  p-valueآزمون

بر اسفففا

این شفففکل میتوان نتیجه گرفت که با افشایش تعداد

کلموگروف-اسفمیرنوف برای توابع توزیع احتمال اشفارهشفده در

توزیعهای دخیل در سففاخت توزیع ترکیبی ،میشان نیکویی برازش

سففاعات ملتلر روز اسففت .همانطور که مشففاهده میشففود ،بر

توزیع آماری ترکیبی بر دادههای مشفففاهداتی زمان سففففر بیشفففتر

نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف ،توابع توزیع احتمال

میشفود .امّا ،روند افشایشی میشان «لگاریتم درستنمایی» با افشایش

«بور»« ،لفُگ-لوجسفففتیفک» و «لفُگ-نرمال» بهترین برازش را بر

 Kکاهش مییابد .برای مثال ،هنگامیکه  Kبشرگتر از  5شفففود،

دارند .شففکل  ،79میشان

میشان «لگاریتم درستنمایی» برای توزیع ترکیبی لُگنرمال همگرا

برازش سفه توزیع احتمال فوق بر داده های مشففاهداتی زمان سفر

شکل  ،74توزیعهای ترکیبی لُگنرمال

اسفا

دادههای مشففاهداتی زمان سفففر اتوبو

برای بازه زمانی  8تا  3صففبح را نشففان میدهد .بر اسففا

میشود .هم نین ،بر اسا

نسبت به ترکیبیگوسی برازش بهتری بر دادههای مشاهداتی زمان

نتایج

سفر دارند.

برازش دادههفا زمفان سففففر میتوان نتیجه گرفت که در سفففطح

افشایش تعداد توزیعهای دخیل در سففاخت یک توزیع ترکیبی

معنیداری  2درصفد نمیتوان فرض تبعیت دادههای زمان سفر از

موجب پی یدهتر شففدن مدل میشففود .در ادبیات پیشففین ،برای

سه تابع توزیع احتمال فوق را رد کرد.
شففکل  74میشان نیکویی برازش توزیعهای ترکیبیگوسففی و

انتلاب بهترین مدل از «معیار اطالعات آکائیک» )AIC( 99استفاده

ترکیبی لُگنرمال بر دادههای زمان سفففر سففاعت  8تا  3صففبح به

شفدهاست .این معیار ،نیکویی برازش و پی یدگی مدل را همشمان

ازای مقادیر ملتلر ( Kتعداد توزیع های دخیل در ساخت توزیع

این معیار ،مدلی که

در انتلاب مدل برتر درنظر میگیرد .بر اسا

95

دارای کمترین مقدار  AICباشففد ،بهترین مدل اسففت .شففکل .72

به عنوان شفاخه نیکویی برازش استفاده شدهاست .هر ه مقدار

میشان «معیار اطالعات آکائیک» برای توزیعهای ترکیبیگوسفففی و

«لگاریتم درسفتنمایی» برای یک مدل تلمین زدهشده بیشتر باشد،

ترکیبی لُگنرمال به ازای مقادیر ملتلر  Kرا نشفففان میدهد .بر

ترکیبی) را نشفان میدهد .در این شکل از «لگاریتم درستنمایی»

میشان نیکویی برازش آن مدل بر دادههای مشففاهداتی بیشتر است.
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اسفففا

این معیار ،توزیع ترکیبی لُگنرمال متشفففکل از دو توزیع

آماری ( )K=5نسبت به سایر توزیعها مناسبتر است.

که توزیعهای ترکیبیگوسی و ترکیبی لُگنرمال

( 1

 ) Kنسبت

به توزیعهای سفففاده نرمال و لُگنرمال ( )K=7با دقت بیشفففتری

در پژوهشهای پیشفین ،به استفاده از توزیعهای ترکیبی برای

توزیع احتمال زمان سفر را تقریب میزنند .بر این اسا  ،بررسی

تلمین توزیع احتمفال دادههفای زمفان سففففر بسفففیفار کم توجه

نیکویی برازش توزیعهای ترکیبی بر دادههای زمان سفففر ضروری

شدهاست .امّا ،با توجه به شکلهای  74و  72میتوان نتیجه گرفت

به نظر میرسد.

شکل  .12میزان نسبی آماره  p-valueآزمون کلموگروف-اسمیرنوف در ساعات مختلف روز

شکل  .13تابع توزیع تجمعی احتمال دادههای مشاهداتی زمان سفر و توابع توزیع احتمال برازش شده برای ساعت  8تا  9صبح

شکل « .14لگاریتم درستنمایی» به ازای مقادیر مختلف K
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شکل « .15معیار اطالعات آکائیک» به ازای مقادیر مختلف K

هم نین ،با توجه به اینکه تعیین نوع تابع توزیع زمان سفففر

 .6نتیجهگیری

یکی از ملشومات برای در نظر گرفتن ماهیت احتمالی زمان سففففر

با توجه به تأثیر بسففشای قابلیت اطمینان زمان سفففر بر کارآیی

در ارزیابیها و طراحی شففبکه حملونقل همگانی اسففت ،در این

خطوط اتوبو رانی ،در این مقاله به تحلیل انواع شفففاخههای
قابلیت اطمینان زمان سفففر در خطوط اتوبو

مطالعه به بررسی نوع تابع توزیع زمان سفر پرداخته شد .بر اسا

پرداخته شففد .نتایج

دادههای زمان سفففر میتوان نتیجه گرفت که توزیع زمان سفففر در

این مطالعه نشان داد که شاخههای ملتلر قابلیت اطمینان زمان

سفاعات ملتلر روز یکسان نیست .عالوه بر این ،بر اسا

سفففر ،ارزیابیهای یکسففانی از قابلیت اطمینان زمان سفففر در یک
خطوط اتوبو

آزمون کلموگروف-اسمیرنوف ،توابع توزیع احتمال «بور»« ،لُگ-

ارائفه نمیدهنفد .عالوه بر این ،نتفایج آزمونهای

لوجستیک» و «لُگ-نرمال» بهترین برازش را بر دادههای مشاهداتی

آماری کروسکال-والیس و لون نشان داد که تفاوت معنیداری در

زمان سفر اتوبو

سطح اطمینان  33درصد بین میانگینها و انحراف معیارهای زمان

دارند .هم نین ،در این پژوهش نشان داده شد

کفه بکارگیری توزیعهای ترکیبی میتواند موجب شفففود تا توزیع

سففر در ساعات ملتلر روز وجود دارد .این نکته بهنوعی بیانگر

دادههای زمان سفر با دقت بیشتری تقریب زدهشوند.

مفاهیفت احتمالی و دینامیک زمان سففففر در یک خطوط اتوبو

با توجه به اینکه تحلیلهای این پژوهش بر اسففا

اسففت .بر این اسففا  ،در نظر گرفتن ماهیت احتمالی و دینامیک
زمان سفففر در طراحی و زمانبندی خطوط اتوبو

نتایج

دادههای

زمان سفر یکماهه دو خم از شبکه اتوبو رانی شهر تهران است،

میتواند نقش

بنابراین تعمیم نتایج این مطالعه به شفبکه اتوبو رانی شهر تهران

بسفففشایی در کارایی و عملکرد بهموقع آن داشفففته باشفففد .در این

منطقی به نظر نمیرسففد .بر این اسففا  ،دسففترسففی نداشففتن به

پژوهش ،میشان همبستگی بین شاخههای ملتلر قابلیت اطمینان

دادههفای زمفان سففففر تعفداد زیفادی خم اتوبو

زمان سففر نیش بررسفی شفد .نتایج این پژوهش نشان داد که میشان

بفهعنوان یک

محدودیت در این مطالعه میتواند تلقی شود.

همبسففتگی بین شففاخه ولگی و سففایر شففاخههای قابلیت

برای پژوهشهففای آتی پیشفففنهففاد میشفففود کففه تغییرات

اطمینان زمان سففر کم است .این بدین معنی است که با در اختیار

شففاخههای ملتلر قابلیت اطمینان زمان سفففر به تفکیک نوع

داشفففتن گونگی تغییرات سفففایر شفففاخههفا نمیتوان درباره

خم اتوبو

گونگی تغییر شففاخه ولگی اظهارنظر کرد .بنابراین پیشففنهاد

(تندرو ،ملتلم با جریان ترافیک و غیره) در مقیا

وسیعتری انجام شود .هم نین ،ارائه شاخصی بهطور خاص برای

میشففود که در تحلیلهای قابلیت اطمینان زمان سفففر ،شففاخه

ارزیابی قابلیت اطمینان زمان سفر در خطوط اتوبو رانی میتواند

ولگی همواره بررسی شود.

مفیفد بفاشفففد .درنهفایفت ،بررسفففی گونگی تأثیرگذاری انواع
شاخههای قابلیت اطمینان زمان سفر بر نحوه انتلاب مد و مسیر
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مسفافران نیش میتواند بهعنوان یک افت پژوهشی شایان توجه تلقی
.شود

 پینوشتها.1
71. Descriptive statistics

7. Reliability

78. Inferential statistics

5. Variability

73. Global positioning system

3. Second Strategic Highway Research
Program
4. Vehicle-to-vehicle

56. Skewness
57. Hanshin

2. Period-to-period

55. Brisbane

0. Day-to-day

59. Gaussian Mixture

1. Standard deviation

54. Kolmogorov–Smirnov test

8. Coefficient of variation index

52. Goodness-of-fit test
50. Empirical cumulative distribution function
51. Kruskal–Wallis test

3. Buffer time index
76. Skew index
77. Planning time index

58. Wilcoxon test

75. Log-normal distribution

53. Levene's test

79. Weibull distribution

30 . Mixture probability distributions
97. Outlier

74. Burr distribution
72. Gamma distribution

32. Loglikelihood
33. Akaike’s information criterion

70. Log-logistic distribution
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مجتبی رجبی بهاءآبادی ،نوید خادمی ،روزبه فروزنده ،افشین شریعت مهیمنی

مجتبی رجبی بهاءآبادی ،درجه کارشفناسفی خود در رشفته مهندسفی عمران را در سفال  7981از دانشگاه شهید باهنر
کرمان و درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برنامه ریشی حملونقل را در سال  7936از دانشگاه علم و صنعت
ایران اخذ نمود .ایشفان در حال حاضفر دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران در رشته مهندسی برنامه ریشی
حملونقل است .زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان مدلسازی در شرایم عدم فطعیت ،قابلیتاطمینان زمانسفر و
هوش مصنوعی است.
نوید خادمی ،دوره پسا دکتری خود در رشته مهندسی حملونقل را در سال  5672در دانشگاه سرژی پونتواز پاریس
گذراند؛ دکتری خود را در رشففته برنامهریشی حملونقل از دانشففگاه علم و صففنعت ایران در سففال  7936و درجه
کارشفناسفی ارشد را در رشته مهندسی راه و ترابری در سال  7984از دانشگاه تهران اخذ نمود .زمینههای پژوهشی
موردعالقه ایشفان تحلیلهای تابآوری و قابلیت اطمینان سففامانههای حملونقل و مدلسففازی رفتاری روانشففناختی
مسافران است .وی در حال حاضر عضو هیئتعلمی با مرتبه استادیاری در دانشگاه تهران است.
روزبه فروزنده جونقانی ،درجه کارشفناسفی را در رشفته مهندسفی عمران -نقشفه برداری در سفال  7937از دانشگاه
صفنعتی خواجه نصفیر طوسی و درجه کارشناسی ارشد را در رشته مهندسی سامانه اطالعات مکانی در سال  7934از
دانشففگاه تهران اخذ نمود .زمینههای پژوهشففی مورد عالقه ایشففان تحلیلهای مکانی-زمانی ،خودروهای کاوشففگر و
پیشبینی اشیا متحرک است
افشفین شفریعت مهیمنی ،مدار کارشفناسفی ،کارشفناسفی ارشد و دکتری خود را در دانشگاه علم و صنعت ایران به
ترتیب در سفالهای  7914 ،7903و  7986اخذ نمود .زمینههای پژوهشی موردعالقه ایشان ،مدیریت بحران ،حمل و
نقل همگانی و ترافیک است .وی در حال حاضر عضو هیئتعلمی با مرتبه دانشیاری در دانشگاه علم و صنعت ایران
است.
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