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  االقتصادية في نموذج تولد الرحالت_تأثير الخصائص االجتماعية
  باستخدام االنحدار الخطي المتعدد) كيلو ٥التأميم و( منطقة الدراسة 

 
  وسن مهدي محمود الحمداني 

  كلية الهندسة/ مدرس مساعد  

  جامعة االنبار 

 

:الخالصة    
اضي لتولد ري   نموذج تصميم قاعدة بيانات، ومن ثم بإنشاء في عملية تخطيط النقل الحضري تتمثل األولىالخطوة 

الواقعة في الجزء الغربي ) كيلو  ٥+ التأميم ( الدراسة تم اختيار منطقة الدراسة ألغراض .الرحالت الذي تتبناه هذه الدراسة
لتوسع أعمال هذه المنطقة مفصولة عن المدينة بسبب وجود جسر واحد يربطها بالمدينة و تكاد تكونمن مدينة الرمادي وهي 

وهي  من الناحية التجارية لكونها مفتوحة على الطرق الخارجية وكذلك لكبر لحجم المعلومات التي تتطلبه مثل هذه الدراسة،
من مجتمع منطقة %) ٥(تم إجراء مسح المقابلة البينية لعينه عشوائية تمثل وحدة سكنيه، ) ١١٦٤٠( تشمل على مايقارب

وتم دراسة عدد الرحالت الكلي . لألسرةواالقتصادية  االجتماعيةبالخصائص المعلومات المجموعة تتعلق  وكانت .الدراسة
باستخدام االنحدار الخطي المتعدد بواسطة  أوال اإلحصائيةالمتنوعة للرحالت وتم تطبيق العمليات  لإلغراضوفقا  لإلفراد

رئيسية ومن ثم عملية االنحدار الخطي المتدرج لتحديد المتغيرات ال النماذجللحصول على   SPSS اإلحصائيبرنامج التحليل 
الرحالت  إلنتاج األخيرة النماذجثم الحصول على  األساسوملكية المركبة بالدرجة  األسرةمثل حجم  أهمية األكثرالمستقلة 

نحيات لوضع هذه النماذج مجموعة من الم إلى، حيث طورت اإلحصائيةمن المقاييس  النماذج ذات وثوقية عاليةوكانت تلك 
  .سهل ومرغوب بشكل اكبر الستخدامه في التطبيقات الواسعة بأسلوب

Abstract: 

 The first step toward urban transportation planning is to make a data base then to initiate the 

first mathematical model known as trip generation model which this study adopts. 

 The study area in the waste sector of Ramadi city (Al-Tameem, 5 km) is considered as one 

sector consists of eight zones containing about 11640 dwelling units. Home interview survey was 

made of random sample which represent 5% of the study area population. The collected information 

was concerned with structure, vehicles, families and each person living in the dwelling unit. The 

total person�s trips per dwelling unit and various purposes were investigated. 

 All data was programmed for analysis by spss program, which took place firstly by multiple 

linear regression to obtain the primarily models. After series of analysis and trials, the most 

significant independent variables were identified as family size and car ownership. Also, the final 

equations for producing trips were obtained. They were reasonable, more practical and carrying the 

best statistical measures. Set of curves were developed to put the sub models in any easy and more 

desirable manner for wide application and forecasting.  
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   Introduction :المقدمة -١
الى زيادة حجم  أدت واسعةتطورات اقتصادية واجتماعية وعمرانية  األخيرةشهدت مدينة الرمادي في السنوات   

زيادة الحجوم  وأبرزهاتعاني من مشاكل في تخطيط النقل  سكانها وتغير هيكلها العمراني وتطور مستوى الدخل فيها، مما جعلها
اليومية لسكان المدن بسبب التطورات  وعليه يقوم المخططون بالتنبؤ المستقبلي للرحالت. المدينة المرورية على شبكة طرق

لذلك يتم وضع البدائل والحلول اآلنية والمستقبلية لمشاكل المرور . الحاصلة في الخصائص االجتماعية واالقتصادية للسكان
  .داخل المدينة

عمليات المعقدة والصعبة بسبب التغير المستمر في عدد السكان وخصائصهم، بما وتعتبر عملية التنبؤ بالحجم المروري من ال
  .]١[بحوث عملية مستمرة للتوصل الى عالقات سببية بين النقل والخصائص االجتماعية واالقتصادية للسكان أجراءيتطلب 

ج تولد الرحالت لمدينة مقدار تأثير الخصائص االجتماعية واالقتصادية في بناء نموذ إيجادومشكلة البحث هي   
الرحالت وانجذابها، تم تقدير هذه العالقة من خالل بناء نموذج تولد الرحالت  أنتاجالتي ستدخل في بناء  والمتغيرات الرمادي

الرحالت في الجانب  أنتاجفي البحث الحالي تم تطوير نموذج . ةلبطريقة االنحدار الخطي المتعدد بأسلوب الخطوات المتسلس
ومن خالل ذلك سوف يتم  .ومن ثم تطوير نماذج تولد الرحالت للمدينة كاملها )١(،الحظ الشكل من مدينة الرمادي أوالًالغربي 

تحديد مسالك الرحالت على الشبكة الحالية والمستقبلية، وبذلك نحصل على الحجم المروري الحالي والمستقبلي للشبكة، وبالتالي 
  .الشبكة أجزاءناقات مرورية وازدحام في أي جزء من وضع السياسات الخاصة وعدم حدوث اخت

  :Survey Procedureالمسح أسلوب -٢

في منطقة  )دار سكنية(كل بناية اعتمادتم لغرض جمع البيانات عن الرحالت المتولدة بين قطاعات منطقة الدراسة،   
وقد بذلت الجهود الختيار . األسرموعة من كانت تتألف من مج أنها، على الرغم من  .HH أسرةأو  .DUالدراسة وحدة سكنية 

المقارنات للمنطقة بشكل نهائي وكان العدد الكلي  إقامةالتطورات السكنية التي كانت تمتلك نفس الخصائص العامة بحيث يمكن 
  ما يقارب للوحدات السكنية في منطقة الدراسة

ينية لتقدير نماذج الرحالت عن طريق نظام القطاعات وحدة سكنية موزعة على ثمانية قطاعات لزيادة القدرة التخم* ١١٦٤٠
Zones  فرد* ٦٠٠٠٠، وكان العدد التقريبي لعدد السكان يبلغ  .  

) Household(تم جمع المعلومات من خالل أجراء مسح المقابلة البيتية المباشرة ألفراد األسرة في وحداتهم السكنية   
ي على أساسها سيتم تنصيف البيانات عن خصائص األسرة وهي المطلوبة والت. ضمن القطاعات المرورية لمنطقة الدراسة

وقد جمع الشكل كل المعلومات المطلوبة إلنتاج الرحالت األسرية ويمكن تمثيل كل ). ١(إلجراء هذه الدراسة، الحظ الملحق
طقة الدراسة على أنها اعتبرت من. ]٢[  Dummy variableالبيانات رياضيا عن طريق استخدام بعض األساليب اإلحصائية

من % 90إلى  80تمثل رحالت داخلية، حيث تعتبر المناطق السكنية من أهم استعماالت األرض وكانت تصل إلى مانسبته 
  :وتم تقسيم الرحالت الى خمسة أغراض هي . ]٤،٣[مجموع الرحالت في المنطقة تبدأ أو تنتهي بالبيت 

   Home Based Work(HBWO)عمل رحلة
   Home Based Education(HBED)     م رحلة تعلي

   Home Based Shop(HBSH)رحلة تسوق 
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    Based Social-recreation(HBSO)  Homeرحلة اجتماعية
 . Based Other(HBOT Home(رحلة أغراض أخرى 

لنسبة ذاتها ومن اجل ان تكون العينة ممثلة لمجتمعها يجب ان يشابه التوزيع الجغرافي لإلفراد المشمولين بالمسح با 
ويعتمد حجم العينة على حجم السكان الكلي في منطقة الدراسة وعلى درجة الدقة . التي يتوزع بها مجموع مجتمع الدراسة

]٤[عرض بروتن. المطلوبة، وفي بعض الحاالت على الكثافة السكانية
جدوال لحجم العينة مقارنة بحجم منطقة الدراسة، محددا  

اما اذا كان المطلوب . ون هدف الدراسة التوصل لمقترحات بعيدة األمد فيستعمل حجم العينة االدنىعندما يك. مستويين للعينة
عينة وهذا سيتم  ٦٠٠ولذلك حجم العينة المطلوب للتحليل يكون . تحقيق اكبر قدر من الدقة والثقة فيستعمل حجم العينة المقترح 

 . اعتماده في مسح المقابلة البيتية

  
  Regression Analysis : دارتحليل االنح -٣

وتأخذ المتغيرات   .Y <HH<تم اعتبار المتغير التابع في التحليل على انه يمثل الرحالت المنزلية لإلفراد لكل   
وقام برنامج خزن البيانات . المستقلة المجموعة من مسح المقابالت المنزلية نفس رقم الرمز المستخدم في شكل المقابلة البيتية

Data Package ٥[بتحوير المعلومات وإعادة تشكيل البيانات الخام إلى أسلوب مناسب[ .  
 مدينة الرمادي وتحليل استمارة /الباحث باالعتماد على معلومات تم الحصول عليها من المركز التمويني للمواد الغذائية

    االستبيان 
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  كيلو والتأميم في مدينة الرمادي٥خارطة منطقة ) : ١(شكل 
  الباحث باالعتماد على خريطة التصميم األساس للمدينة والدراسة الميدانية :المصدر

 

 

 

Scale 1: 50000 
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 :ومن الممكن استخدام كل من المتغيرات الكمية والنوعية في نفس المعادلة وتكون المتغيرات المستقلة للمعلومات العائلية كمايلي

]٥[
 

  >  X11<*                                      نوع المنشأ         -
 > X12<*                                   إيجارالمنشأ ملك أو  -

 > X13<*       المر آبعدم وجود  أوالوحدة السكنية بوجود  -

 >  X21<*                                     توفر المركبة        -

 >  X22<                                           نوع المركبة    -

  >  Private                       >X23pعدد المركبات الخاصة  -
  >  Taxi                         >X23T التاكسيعدد المركبات  -
  >  Other                      >X23O األخرىعدد المركبات  -
          >  X23<                                   العدد الكلي للمركبات -
  > X24p<*                                  ملكية المركبة الخاصة -
  >X24T<*                                        التاكسيملكية  -
  >X24O<*                             المملوكة األخرىالمركبات  -
  >  X31<                                     مهنة العائلة الواحدة -
        >X32<              الساكنين في الوحدة السكنية اإلفرادعدد  -

  >X33<    سنوات٥في الوحدة السكنية الذين عمرهم اكبر من  الساكنين األفرادعدد  -
  >X36<                                     األسرةمعدل دخل  -
  >X34<               الساكنين في الوحدة السكنية ألسراعدد  -
 Dummy variable نوعيمتغير * 

من المعلومات عن العالقة بين المتغيرات المستقلة  كبيراً مصفوفة االرتباط لكل المتغيرات قدراً هذا االختيارويقدم    
تمثل عدد  تأثيراً األكثركانت المتغيرات المستقلة .  Yسكنية الوحدة ال/لرحالتعدد اوبالنسبة للمتغير التابع . والمتغيرات التابعة

من كل مصفوفات  األخرىوهناك بعض الميزات  >X33<سنوات ٥اكبر من  الساكنين في الوحدة السكنية بعمر  اإلفراد
وعدد >  X23p<مثال بين عدد المركبات الخاصة. االرتباط العالي بين بعض المتغيرات المستقلة إعطاءاالرتباط تظهر من 

وكان العدد الكلي  كان االرتباط كبيراً>  X23O<المملوكة األخرىوعدد المركبات >  X23T<األجرةمركبات 
، أي كان الترابط بين متغيرين مستقلين اثنين عالي جداً أذاوكذلك . لكل المتغيرات السابقة جيداً يعد ممثالً> X23<للمركبات

ومتغير تابع، فأن الترابط الخطي سيكون موجود ويصبح عند ذلك حذف احد المتغيرات  من الترابط بين كل متغير مستقل أعلى
    .]٥[مرغوب أمرالمستقلة من المعادلة 
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. للمجموع الكلي للعينات الوحدة السكنية/تفاصيل نتائج التحليل االنحداري التدريجي لرحالت االفراد) ١(ويبين الجدول 
-F  F، ونسبة  Standard Errorوالخطأ المعياري في التخمين )  R²( رتباط المتعددويتضمن الجدول الزيادة في معامل اال

ratio .  نموذج نهائي في  أفضلويحتوي ) ١(المذكورة في الجدول تمثيل بياني للتغير التدريجي في القياسات) ٢(ويبين الشكل
 .)  X23و X36و   X33(على ثالث متغيرات مستقلة  )٣(النموذج

الوحدة السكنية للعينات الكلية/  اإلفرادتائج التحليل االنحداري التدريجي لرحالت ن): ١(جدول   

F-ratio Standard 

Error 
R² Regression Model Step 

No. 

194.957 2.01769 .6786 Y=.974+1.287X33+.383X36+.454X23 
-.081X32-30X13+.28X21+.392X11+.112X31 1 

208.618 2.01885 .6789 Y=.656+1.2027X33+.387X36+.433X23 

-.059X32-.308X13+.27X21+.409X11 
2 

226.786 2.01141 .6774 Y=.985+1.2827X33+.389X36+.461X23 

-.065X32-.216X13+.257X21                   
3 

252.103 2.01268 .6753 Y=.914+1.282X33+.387X36+.559X23-.062X32-

.228X13  4 
290.015 2.01022 .6721 Y=.810+1.277X33+.397X36+.545X23-.063X32          5 
352.780 2.01 .6751 Y=.801+1.184X33+.382X36+.557X23  6 
585.200 2.02011 .6674 Y=.801+1.184X33+.382X36  7 

في معادلة االنحدار ) كالهما أو( اما ان يكون واسع جدا أو سلبي  األفضلفي العديد من الحاالت يميل ثابت االنحدار نحو  
عن طريق  أما، لتحسين شكل النموذجوهناك طرق شائعة . توقعا غير منطقي عن المتغيرات التابعة أعطىالذي  األمرالنهائي، 

تحليل االنحدار وخصوصا عندما يكون الثابت صغيرا جدا من  إثناءخالل الصفر لمعادلة الثابت من المعادلة أو جعل ا إزالة
سيزيد ضبط المعادلة ويجعل من النموذج سهل التفسير، ويجعل التحليل االنحداري الذي  األمروهذا . ]٧[اإلحصائيةالناحية 

    .]٥[يكون قابال للتحويل بحيث تصبح العالقة خطية أن)  Stat graphics-system(يبرمج المتغيرات المستقلة القابلة للتحديد
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  )R2,F-ratio ,standard error( تمثيل بياني للتغير التدريجي في) : ٢(شكل                             
) )١(التغير التدريجي في البيانات المذكورة في الجدول (   

 
 Regression Analysis Results:نحدارنتائج تحليل اال -٤

ينبغي أن تكون المتغيرات المستقلة الداخلة في تحليل نموذج تولد الرحالت القدرة على التنبؤ ضمن الحدود المسموح   
، Y) الوحدة السكنية/اإلفرادرحالت ( تأثيرا كبيرا على العامل التابع X33)حجم األسرة(ويمتلك المتغير المستقل. بها من الدقة

 اإلفرادوعدد  X33 األسرةالن حجم  باألسرةيمثل المعلومات المتعلقة X33 المعلومات المتعلقة بالمركبات و  X23ويمثل 
وبالنسبة للخطأ المعياري للتخمين والذي . المنطقةلعدد الرحالت في كالهما يمثل مقاييس  X32الساكنين في الوحدة السكنية 

وقد حدث التغيير في كل . من خط االنحدار )2.01(ناقص الخطأ المعياري الذي يبلغ /ئدمن المشاهدات ضمن زا) %76( يمثل 
 ).النماذج(التحليل المستخدمة في المعادالت أساليب

ومن ثم  األهميةمن  األولىفي الدرجة  يأتي X32  األسرةحجم  أنويبين تحليل االنحدار الخطي المضاعف التدريجي  
التي تمثلها،  األخرىمصداقية بعض المتغيرات المستقلة  إلىويعزى غياب احدهم  X36الدخل ومستوى   X23ملكية المركبة 

على  كبيراً تأثيراً توفرها وكان لتوفر المركبات من عدم    X23بدال عن X21 على سبيل المثال، وجود المتغير المستقل
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ومن . X21 المتوقع تواجد مثل هذا المتغير المستقل ، لذلك كان منتأثيرها اقلعدد المركبات كان  أنولوحظ ، اإلفرادرحالت 
ن بيانات م %30حوالي  أنالحظنا  أذا وخصوصاً جداً لم يكن االختالف بين هذين المتغيرين المستقلين كبيراً األخرىالناحية 
  .للذين يملكون مركبة من بيانات المراقبة%60 من  أكثروان  من الذين اليملكون مركبة المراقبة

العالقات المختلفة لنفس ) ٢(ويبين الجدول. لألفراديمة ثابت معادلة االنحدار يمكن تقدير قيمة المتغير التابع ومن ق  
    .بيانياً) ٢(في الجدول  المبينةالنماذج ) ٣(ويمثل الشكل  ،X33 مع المتغير المستقل Yالمتغير التابع 

  
   X33 المتغير المستقل السكنية معالوحدة /اإلفرادلرحالت  Yالعالقات المختلفة للمتغير التابع  ): ٢(جدول

 الذي  يمثل حجم األسرة      

R² b a Models  
0.862 

0.776 

0.736 

0.888 

0.559 

0.929 

1.182 

0.388 

0.113 

2.817 

2.202 

0.000 

4.099 

3.565 

3.958 

Y=a+b*X33 

Y= b*X33 

Y=a*(X33)b 

Y=a*e b X33 
Y=a+b* Ln( X33) 

1 

2 

3 

4 

5 
وسهولة التقديرات المستقبلية للمتغيرات دقة تقدير تولد الرحالت يكون جيدا مع  أسلوبنعلم ان  أنضروري ومن ال

  X21مع توفر المركبة  X23ملكية المركبة  المستقلة لذلك يمكن استخدام نموذجا اخر عن طريق تعويض المتغير المستقل
  :سكنية والذي كان الوحدة ال/اإلفرادلرحالت  نوعياًالذي كان يمثل متغيرا 

Y=  0.452 X36 + 0.6185X21 + 1.1995X33           
وقيمة ،  R² = 0.95116 االرتباطالنموذج الجديد درجة عالية من  اخذ  X21و  X23وبسبب الترابط الكبير بين 

  2.015الخطأ المعياري للتخمين تبلغ 
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 Cross-Classification & Category Analysis: وتحليل الفئات المقطعيالتصنيف  -5

والغاية منه هو تصنيف  FHWAاالتحادية للطرق  اإلدارةتم استخدامه وتطويره من قبل  أسلوبالتصنيف المقطعي   
بيانات الوحدات السكنية مقطعياً الى مجاميع ثانوية متشابهة الخواص نسبياً وتحديد نسبة تولد الرحالت لكل مجموعة من تلك 

ثالثة متغيرات مستقلة من تلك التي تم الحصول عليها من  أومتغيرين  أفضلالتحليل على اختيار  أسلوبيعتمد و. ]٨[المجاميع
أو على أي متغير مستقل يرتبط على االغلب  ) X23 وX33 و X36(نموذج مبني على  أفضلكان . تحليل االنحدار السابق

الوحدة /اإلفرادلى مجمل رحالت ع X23وملكية المركبة   X33 األسرةوينبغي اختيار تأثير التغيرات في حجم . مع احدهما
  . Yالسكنية

. وتم تحديد مشاهدات المتغير التابع على خاليا المصفوفة ومن ثم تغييرها للحصول على مصفوفة النموذج الفرعي  
صفوف وهذه يمثل قيمة ال أو األعمدةاكثر لكي يعطي دليال عن معدل قيم  إضافية وأعمدةويحتوي النموذج كذلك على صفوف 

   .]٣[المساحة الواسعة للمتغيرات المشاهدة إلىلتشير  أكثرمفيدة 
خلية من خاليا المصفوفة واسعا بما فيه الكفاية بحيث يمكن لمعدل الوسط  أليينبغي ان يكون عدد المشاهدات   

وقد اقترحت العديد من . بيق المستقبليتتعلق بالتط إلغراضللخلية ان يكون انعكاسيا عن الرحلة  تطويرهالحسابي الذي تم 
وفي . ]٢،٣[يكون ثالثون أنان العدد ينبغي  أخرىمشاهدة في كل خلية، بينما تقترح  ٢٥ األقلبأنه ينبغي تجميع على  األدبيات

يا ما واذا كان هناك خال. التحليل التصنيفي العرضي االبتدائي إجراءحالة وجود مشاهدات اقل، يمكن تقليص المتغيرات بعد 
في صناعة  أهميةاكثر  األسرةواعتبر حجم . األخرىتزال تحتوي على مشاهدات اقل، فينبغي االهتمام بتوحيد الخلية مع الخلية 

، وأخيرا. كان ممكنا األسرةلذلك فان اتحاد الخاليا المتجاورة ضمن احد مجاميع حجم . الرحلة من عدد المركبات المملوكة
  .]٢[لصغيرة مع خلية مجاورة اكبر منها بكثيرالينبغي ان تتحد الخلية ا

وقد تم اعتبار المعايير الفردية لتحديد النقطة التي عندها كانت نسبة الخطأ المعياري عالية جداً وبما ان الخاليا في   
ت بواسطة بين المتغيرا ، لذلك تم اختبار مدى وجود عالقة خطية ]٣[النموذج المنتخب تحتوي على خطأ معياري عالي للتخمين

  .]٤[تسقيط عينه من البيانات المعينه لقيم تلك العوامل على ورق الرسم البياني وتقدير مدى العالقة الخطية بصريا
  

  قة ا�راسةالو�دة السك�ية مع جحم األرسة ملنط/ رمس بياين یوحض نتاجئ الت�ليل لر�الت األفراد ) : ٣(شلك 
  ))٢(متثيل بياين �ل�ذج املب��ة يف اجلدول ( 
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  Cross-Classification Results :صنيف المقطعي تنتائج ال -٦
كان التقييم يتركز على لذلك  ،المطلوب اإلحصائيمنهجا معروفا لتقليل كمية التقييم  أساسايمثل التصنيف المقطعي   

حيث يمكن تحليل تأثير احد المتغيرات المستقلة على المتغير التابع على مختلف مستويات المتغيرات . اختبارات عقالنية النتائج
بحيث تقلل المجاميع،  األسرةوجرى اعادة تصنيف حجم . ساعد على استنتاج مجموعة من المنحنيات، وبذلك األخرىالمستقلة 

وكذلك تم تقليص . مشاهدة في أي خلية من خالياها ٢٥صبحت عدد مشاهدات الصفوف الجديدة المعروضة التقل عن ان ا إلى
ورة لمحالنموذج الفرعي للمجاميع ا) ٤(ويبين الجدول. الحد االعلى الذي يتألف من سيارتين أو اكثر إلىمجاميع ملكية المركبة 

) شخصين واقل(مع ) أو اكثر٢(لم تكن تتوفر مشاهدات في خلية ملكية المركبةو. Yوملكية المركبة على التابع  األسرةلحجم 
من مشاهدات قليلة جدا، ) أفراد ٣(األسرةوكذلك تكونت الخلية التالية في نفس مجموعة ملكية المركبة وحجم . األسرةفي حجم 
  . التابع واخذ قيمة من المنحني قيمة المتغير إهماللذلك تم 

الرحالت مع قيمة  التغير في معدل، انها تبين فيما اذا كانت تعكس يات تمتلك ميزات عديدة منهاان مجموعة المنحن  
   ، اذا اظهر المنحني عالقة غير منطقية فيتم تقييم مصدر المعلومات للحصولوأخيرا. المصفوفة

تائج مع المنحنيات التي يمكن وضبط الن) ٢(كما مبين في الشكل لألسرةويمكن تعيين النسبة المئوية . على الدقة والوضوح
  .توسيعها بحيث تتجاوز نقاط البيانات

  
  Yالنموذج الفرعي للمجاميع المحورة لحجم األسرة وملكية المركبة على التابع): ٤(جدول

  
  

 ألغراضالنماذج الفرعية ) ٦(الشكلويقدم ). ٥(مع المنحنيات كما يظهر من الشكل) ٤(تم ضبط البيانات في الجدول
المبنية على  األهدافالرحالت من مصفوفات  أغراضالرحالت، وعليه يتم الحصول على النسبة المئوية لكل غرض من 

  .األسرة

Row Weighted 

Average 

Car Ownership Family Size 

2 & more 1 0 

3.97 

5.95 

7.40 

8.23 

9.60 

11.20 

12.50 

13.77 

16.45 

0.00 

6.51 

8.64 

8.86 

10.60 

12.55 

13.86 

17.57 

18.28 

4.26 

6.10 

7.21 

8.58 

9.55 

11.07 

12.05 

11.84 

15.92 

3.68 

5.24 

6.35 

7.24 

8.65 

9.98 

11.59 

11.91 

15.15 

2 & less 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 & more 

9.90 12.11 9.62 8.87 Column 

Weighted 

Average 
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  الو�دة السك�ية مع ملك�ة املر�بة ملنطقة ا�راسة/ �سب توزیع جحم �رسة ) : ٤(شلك رمق 

  الو�دة السك�ية مع ملك�ة املر�بة ملنطقة ا�راسة/ متثيل بياين �لر�الت ا�لكية لألرسة ) : ٥(شلك رمق 

األسرة، إال إن النسبة المئوية للرحالت جم نرى النسبة المئوية للرحالت العمل ولغرض التسوق تناقصت بزيادة ح أنويمكن 
التعليم ازدادت والسبب وراء ذلك يعود إلى األسر الكبيرة كانت في اغلب األوقات تحتوي على العديد من األطفال لذلك تزداد 

ة وحصل تغيير طفيف على النسب .الرحالت إلى المدارس مسببة تقليصا في النسبة المئوية في أغراض الرحالت األخرى
اجتماعية ولألغراض األخرى بتغير حجم األسرة، وكان في اغلب الحاالت بنفس النسبة  - المئوية للرحالت ألغراض اقتصادية 

   .تقريباً
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  توزیع الر�الت لألرسة حسب غرض الر�� ملنطقة ا�راسة�سب ) ٦(شلك رمق 

  
  
  

مع ملكية المركبة لتحديد  األسرةبسيطا لتطبيق نموذج حجم  إجراءاتمثل  أنهاعلى ) ٦،٥،٤( اإلشكالويمكن استخدام 
  . الت للمناطق السكنيةتولد الرح

على العكس  أفرادهاالتي التمتلك مركبات تقل كلما عدد  لألسرعدد الوحدات السكنية  أن) ٤(حيث نالحظ من الشكل
تقابلها  الحالةوهذه . التي تمتلك مركبة واحدة لألسرتقريباً  ثابتةمن مركبة في حين تبقى النسبة  أكثرالتي تمتلك  األسرمن حالة 

 أما، )٥(الشكل أوضحه،وهذا ما األسرةد الرحالت تبقى مستقرة بمرور الزمن مالم تتغير الخواص المؤثرة على معدالت تول
في حين  أفرادهاتقريباً بزيادة عدد  ثابتةتبقى  أخرى وإغراضلغرض التسوق  لألسرةالرحالت المتولدة  أنبين ) ٦(الشكل

البيانات المتوفرة عن تولد الرحالت الحالية يمكن هذه وباستخدام . ألفرادا تزداد بزيادة عدد الرحالت المتولدة لغرض التعليم
لتقدير معدالت تولد  أسرية فئةالتوصل الى متوسط معدل لتولد الرحالت الذي يستعمل مع تقديرات عدد اآلسر في المستقبل لكل 

  .الرحالت في المستقبل حسب الغاية من الرحلة
 

 Conclusion & Recommendation:والتوصيات  االستنتاجات -6

 تعقيداً أكثرتقديرات موثوق بها لنماذج تولد الرحالت لمناطق الدراسة المستعملة التي تؤدي الى تطوير نماذج  البحثقدم ي
  :اآلتيةالنتائج  إلىوقد تم التوصل  .وتقدماً في عملية تخطيط النقل الحضري

بر عن دقة النتائج في بناء نماذج تولد الرحالت، وهذا ناتج من ترابط تع بدقة األساسيةجمع وتحليل البيانات  إمكانية  - ١
  .).وسائط النقل(المتغيرات والنماذج النهائية المختارة

 األرضبناء نماذج للتنبؤ بتولد الرحالت لمنطقة الدراسة اعتماداً على البيانات الخاصة باآلسر واستعماالت  تم  - ٢
  . الحضرية
 و  X33(نموذج يحتوي على ثالث متغيرات مستقلة  أفضلسبع نماذج لتولد الرحالت وكان الى  توصلت الدراسة  - ٣

X36 وX21  ( حيث يمكن استعمال معادلة االنحدار الخطي بداللة هذه المتغيرات: 

Y=  0.452 X36 + 0.6185X21 + 1.1995X33           

   2.015وقيمة الخطأ تساوي  R² = 0.95116وكان قوة االرتباط    
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 أجراءفهي تعتبر ) ٦،٥،٤(باألشكالباستخدام معادالت االنحدار الخطي عالقات متمثلة  اإلحصائيالتحليل  أعطى - ٤
  .حسب غرض الرحلة لألسرمع ملكية المركبة لتحديد الرحالت المنتجة  األسرةبسيط لتطبيق نموذج حجم 

 )وملكية المركبة األسرةحجم (المختارة غيرات المستقلةبزيادة المتبمعدالت مختلفة معدل الرحالت المتولدة يزداد  أن - ٥
مما يدل على التمثيل الجيد للنموذج للمتغيرات المؤثرة في تولد الرحالت والتركيز على العوامل المؤثرة في تولد الرحالت 

  .لألسرالكلية 
  :وتوصي الدراسة بما يلي

أخرى لتجنب  باستخدام طرق مسح األمرهذا  إجراءويمكن  صليةاألتقام التقييمات الشاملة أو المحدثة للتوقعات  أن يجب - ١
  .                                       االفتقار إلى البيانات والمعلومات الضرورية للنماذج الحديثة

النقل  عند تخطيط الغير سكنية األرضالستخدامات مقابلة عينات  بأخذلغرض تطوير نموذج تولد الرحالت للمدينة نوصي  - ٢
وأخيرا، ينبغي . نموذج تولد الرحالتأثير المسافة وزمن الرحلة على ونوصي أيضا بإدخال متغيرات مستقلة أخرى مثل ت. 

 .بذل الجهود لفحص األخطاء المحتملة الناتجة عن غياب البيانات الصحيحة أو من استخدام بيانات التقارير الشخصية

شبكة الطرق للمدينة  العملية في اإلجراءاتنماذج الدراسة والتنبؤ بها لكي تتمكن بأخذ توصي الدراسة بلدية الرمادي بأخذ  -٣ 
  .لمنع االختناقات المرورية
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 )كم  ٥ �التأميم ( استمارة مسح األسرة لغرض دراسة النقل الحضري في مدينة الرمادي) : ١(ملحق 

  جامعة األنبار
  القسم المدني/ كلية الهندسة 

  اليوم  ٥  رقم االستمارة  ۳  العنوان   ۱

  سبت   احد   اثنين   ثالثاء   أربعاء   خميس   جمعه

 ۱       ۲      ۳       ٦         ٥        ٤        ۷  

  التأريخ  ٦

/   /۲۰۰۹  
  يوم المسح   ٤  رقم العينة   ۲

  معلومات عن المنشأ    ۱۰

  نوع الوحدة السكنية    ۱۱

  )۲(شقه سكنية)                     ۱(منزل

  نوع السكن   ۱۲

  )۲(إيجار)                   ۱(ملك      

  هل لديكم كراج  ۱۳

  )۲(كال)                  ۱(نعم

  معلومات عن المركبات-۲۰

هل توجد لألسرة   ۲۱

  مركبة تستخدمها

  

  )    ۱(نعم  

  

  )۲(كال  

  كم عدد الرحالت التي يمكن أن تعملها بهذه الواسطة  ۲٥  ملك   ۲٤  عددها  ۲۳  نوع المركبة   ۲۲

    )۲(كال)        ۱(نعم     )۱(سيارة   

    )۲(كال)        ۱(نعم     )۲(تكسي   

    )۲(كال)        ۱(نعم     )۳(بيك اب 

    )۲(كال)        ۱(نعم     )٤(شاحنة  

    )۲(كال)        ۱(نعم     )٥(باص   

    )۲(كال)        ۱(نعم     )٦(أخرى  

  معلومات عن األسرة ۳۰

  )۲(كال                        )      ۱(هل احد أفراد األسرة لديه منزل         نعم ۳۱

  عدد الساكنين في هذا العنوان ۳۲
  في حالة وجود أكثر من أسرة في البيت  -۳٤

  أسرة ثالثه ۳أسرة ثانيه                    ۲أسرة واحده               ۱
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  ن خمسة سنواتكم أسرة لديها أفراد عمرهم أكثر م  ۳٥
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  معدل دخل األسرة بآالف    ۳٦
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