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 يبي حمل و نقل ترک– يبهره بردار

 

بررسي مولفه هاي ترافيكي سيستمهاي حمل و نقل 

 و عوامل موثر بر آن شهري
 

محمد منتظري
، مجيد اداوي ١
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 چكيده

در اين مقاله با توجه به اهميتي كه مباحث ترافيكي در برنامه ريزي سيستمهاي حمل و نقل شهري 

متدولوژي   .اول سيستمهاي حمل و نقل شهري بررسي گشته استدارد، مولفه هاي ترافيكي انواع متد

 چگونگي توليد سفر و عوامل موثر بر آن، اجتماعي،-عوامل اقتصادي برنامه ريزي حمل ونقل شهري،

سرعت و زمان جابجايي مسافر انواع  ظرفيت، سفر بر اساس هدف،تخصيص ترافيك،)توزيع ( تفكيك

د بررسي قرار گرفته و با يكديگر مقايسه شده اند، و در نهايت هاي حمل و نقل شهري نيز مورسيستم

 . از لحاظ مولفه هاي ترافيكي بيان شده اند) هاسيستم( كاراترين سيستم

متدولوژي برنامه -سفرهاي خانه مبنا و غيرخانه مبنا-سفر توليد-مسافرت و سفر:  كليديواژه هاي

 .تخصيص ترافيك-هدف سفر-رتوزيع سف-تفكيك وسائط سفر-ريزي حمل و نقل شهري

 

  مقدمه-۱

با توجه به رشد روزافزون جمعيت و متعاقب آن افزايش تقاضاي سفر و همچنين توليد و ورود روزافزون 

 ، شهريمعابرو لحاظ كردن محدوديتهاي افزايش طولي و عرضي ) تا مرز اشباع(خودروها بخصوص درشهرهاي بزرگ 

هاي ناشي از مصرف  داري، افزايش هزينهي افزايش آلودگيهاي هوا، ديداري و شن،اين امر سبب افزايش ترافيك خودروها

هاي   هزينه،سوخت، اتالف وقت مردم، تعمير و نگهداري معابر، تصادفات رانندگي و بيمه حوادث و استهالك خودروها

ذا سيستم حمل و ل .گردد توسط جابجايي وسائط نقليه در سطح شهر ميم كاهش سرعت جهيدر نتدرمان و پزشكي و 

مشخصه عوامل فوق الذکر و همگاني دارد با درنظر گرفتن ه بيشترين كارايي و اثربخشي را در حمل و نقل نقل شهري ك

 :هاي ذيل بايد انتخاب گردد

 - يام انواع وسائط حمل و نقل شهرعزايمني، راحتي، سرعت و ظرفيت جابجايي مسافرين ـ برنامه زمانبندي دقيق ا(

   ـايشان و خشنودسازي مسافرينبرداري از سيستم ـ جلب رضايت  قتصادي ساخت، تعمير و نگهداري و بهرهارزيابي ا

 ).برداري از سيستمهاي موازي با يكديگر در جابجايي مسافر كاريها و بهره جلوگيري از دوباره

 

 

                                                 
 ۳۷شماره اد،ميرعم ،)مترو(شركت راه آهن شهري تهران و حومه معاونت منابع انساني دكترا، 1
 ميرعماد، ،)مترو(شركت راه آهن شهري تهران و حومه  صنايع و ليسانس مكانيك،رئيس سيروحركت فوق ليسانس در رشته هاي برق، 2

 ۳۷شماره
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  سيستم حمل و نقل شهري-۲

ته كه به منظور جابجايي مسافر و كاالي مجاز عبارتست از مجموعه منظمي از زير ساختارهاي به هم پيوس

 .همراه وي، جلب رضايت و خشنود سازي مسافر به ارائه خدمات به ايشان مي پردازد

مسافر، پرسنل و كاركنان ستادي و صف، منابع مالي، تجهيزات ثابت و متحرك : وروديهاي سيستم شامل

جداول زماني اعزامها، مالي، اداري، (، اطالعات ) ابنيه و مسيرناوگان، برق و تاسيسات، كنترل، عالئم و مخابرات، خط،(

كميت و كيفيت ( در برگيرنده خدمات ارائه شده، اطالعات ستمي سيدر حاليكه خروجيها. مي باشد...) پرسنلي و 

 .مي باشد...) جابجايي مسافر، هزينه هاي صرفه جويي شده، هزينه بهره برداري و تعمير و نگهداري و

تقاضاي سفر، (هايي را از محيط دريافت مي كنند ئيكه سيستمهاي حمل و نقل شهري دائما ورودياز آنجا

محيطي، وضعيت ترافيك شهري، دستورالعملها و بخشنامه هاي دولتي -كميت و كيفيت تصادفات و آلودگيهاي زيست

بهينه، با ) Time Table(ل زماني و با تقويت ناوگان، بهره برداري از سيستمها و مسيرهاي جديد، اجراي جداو...) و

 .هايي باز مي باشندهاي حمل و نقل شهري، سيستمرسند، لذا سيستممحيط به تعادل نسبي مي

ائه خدمات، منابع انساني مالي، ار:  فرآيندهاي، هر سيستم شامل وظائف سازماني، شرح شغليگربخش پردازش

ها، برنامه ها، ها و دستورالعمل اف كمي و كيفي، سياستها، رويهاهد: سيستم دربرگيرندةكننده بخش كنترل  و باشد مي

 .باشد  ميينظارتعوامل استانداردها و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خودروهاي سواري شخصي، تاكسي و مسافركش شخصي، : حمل و نقل شهري شاملرايج انواع سيستمهاي 

 .باشد و منوريل مي،تراموا)LRT(و، قطار سبك شهري، متر)ديزلي، گازسوز، برقي(بوس  اتوبوس و ميني

 ]۳,۲,۱[ انواع متداول سيستمهاي حمل و نقل شهري -۲-۱

  مترو-۲-۱-۱

منظور از مترو سيستمي است كه كامالً در مسيرهاي خاص و جدا از ساير وسايل نقليه و عابرين حركت 

 مشابه و Head way سيستم حمل و نقل شهري در مترو پرظرفيت ترين .عمدتاً در زير زمين استمسير آن كند و  مي

طريق شبكه باالسري يا ريل سوم  خود را از قطارهاي  DC يا ACتراكشن موتورهايباشد،كه برق مورد نياز يكسان مي

. شودتامين مي )VDC۷۵۰(كه عمدتا از طريق ريل سوم )V۱۵۰۰يا V۷۵۰(كند  دريافت ميDC يا ACبصورت 

  تشكيل گرديده است كه برخي از آنها داراي نيروي كششي و،واگن به هم كوپل شده  چندين  مترو معموالً ازقطار

 ۷متروي تهران (  واگن۶-۷ و عموما ۴هاي هر قطار بيش از  مي باشد تعداد واگن) تريلر(برخي ديگر فاقد نيروي كشش 

سرعت  . باشدتواند تا يك دقيقه هم مي )Headway(  قطارهاهاي متوالي اعزام و حداقل سرفاصله زماني)باشدواگنه مي

مي  از جمله روشهاي سريع حمل و نقل مسافر استفاده از مترو.  كيلومتر در ساعت است۴۰ تا ۳۵تجاري متوسط بين 

 ساير سيستمها

 خروجيها گرپردازش وروديها

  كنندهكنترل
 ازخورب

 محدوده سيستم

  محيط و محدوده سيستم-۱ل شك



 ٣

ظرفيت جابجايي مسافر، با  باشدباشد كه تمام يا قسمتي از مسير سير اين وسيله ممكن است روي زمين يا زير زمين 

 نفر درساعت در هر جهت ۱۰۰,۰۰۰ متري ۱۴۰ واگنه ۷با قطارهاي   دقيقه،يک) Headway(انيسرفاصله زم حداقل

منوريل و قطار سبك  اتوبوس برقي، شتاب تراكشن و ترمزگيري كمتري درمقايسه با تراموا، قطارهاي مترو .باشدمي

ظرفيت نشسته و ايستاده يك  .نمايدمي توقف به حداكثر سرعت رسيده و ديرتر نيز لذا ديرتر داشته و) LRT(شهري

 .باشد نفر مي۱۸۰۰ متر،۱۴۰بطول   واگنه مترو۷قطار 

داراي سرعت متوسط ) مترو ( بر خالف قطارهاي شهري زير زميني )Suburban(قطارهاي حومه شهري

 مي … و ها، ظرفيت باالتر قطارها، سنگين تر بودن قطارها و بيشتر بودن نيروي كششباالتر، فواصل بيشتر ايستگاه

 .دنباش

  LRT:(Light Rail Transit) قطار سبك شهري-۲-۱-۲

 باشد واگن خودكشش و تريلر مي۵ تا ۳دربرگيرنده  از جمله سيستمهاي حمل و نقل شهري ريلي بوده كه

تعداد   به فراز مسير يا بطور كلي هندسه مسير، حداكثر بار مسافري، سرعت تجاري مورد نظر،LRTآرايش واگنهاي(

 واگني با موتورهاي الكتريكي مي باشد كه ، كشنده.)نهاي داراي كابين هدايت و كنترل وقيمت واگنها بستگي داردواگ

 قطار سبك شهري برق مورد نياز خود را. درا به دنبال خود كشيده يا به جلو مي ران) تريلر (     واگنهاي بدون موتور

سطح ريل حركت يا توانند تقريبا همسكوهاي مسافري مي .ي نمايد ازطريق پانتوگرافها از شبكه باالسري اخذ معمدتا

 مركز تحقيقات ۱۹۸۹ در سال [:شود به سه دسته تقسيم ميLRTبا توجه به چگونگي ترافيك آن، . باالتر از آن باشد

 ]تعريف نمود) LRT(، سه نوع عملكرد براي قطار سبك شهري )TRRL(جاده اي و حمل ونقل 

LRT1 :از سيستمي كه در فضاي مشترك خيابان با ساير وسائط نقليه و عابرين پياده تردد نمايدست  اعبارت. 

LRT2 : درآن حق تقدم در عبور از مسير به قطار داده شده ولي براي امور اضطراري ساير وسائط نقليه نيز از آن

 استفاده 

 .كنندمي

LRT3 :،باال يا  از مسير ممكن است قسمتي از جدا شده و) دهحتي عابر پيا(از ساير ترافيكها درآن تمام مسير عبور

 .زيرزمين عبور كند

LRT3شود ، از لحاظ چگونگي بهره برداري به سه دسته تقسيم مي: 

• LRT3aهدايت و كنترل انساني (، قطار توسط راننده و بصورت چشمي كنترل مي گردد(.  

• LRT3bسيستم كنترل قطار داراي ، ATP:Automatic Train Protection)( باشد. 

• LRT3c سيستم كنترل قطار داراي ،ATO:Automatic Train Operation)( باشد. 

حركت آن در مقايسه با انواع اتوبوس و تراموا از  و  كيلومتر در ساعت بوده، حريم سير۳۰-۳۵سرعت تجاري 

 و انحصار كمتري برخوردار حفاظت و انحصار بسيار بيشتري برخوردار بوده و در مقايسه با مترو و منوريل از حفاظت

 چهار LRT)(ظرفيت نشسته و ايستاده  يك قطار سبك شهري .مي نمايد تر از مترو گردشدر قوسها راحت. باشدمي

 .باشد نفر مي۱۰۰۰واگنه 

   ) Monorail( منوريل -۲-۱-۳

 پر سروصدا، هنگامي كه نامي از منوريل به ميان مي آيد همگان به سمت يك سيستم حمل ونقل تشريفاتي،

 اين در . معطوف مي شودد،روپر هزينه و حتي سيستمي كه براي مقاصد تفريحي و توريستي به كار مي    ،مدرن

 حمل و نقل ريلي درون ئطسيستم منوريل از جمله وسا. حالي است كه سيستم نامبرده كاربردهاي متعددي دارد

كه به عنوان ريل براي واگنهاي مسافري يا باري به كار  ،منوريل يك خط منفرد است. شهري مسافري به شمار مي آيد

 اما منوريلها مي توانند در سطح زمين، ،در اغلب موارد اين ريل در باالتر از سطح زمين تعبيه مي شود. برده مي شود

ست به شكل واگنهاي منوريل ممكن ا. تر از سطح زمين و يا در تونلهاي زير زميني مورد بهره برداري قرارگيرندپايين

 و يا روي اين مسير قرار گرفته و حركت )ا کنارخطير خط يز( معلق از يك مسير ويژه و نسبتاً باريك ترآويزان شوند

 در هر حالت ويژگي واگنهاي منوريل اين است كه از مسيري كه تكيه گاه آنها به شمار مي آيد همواره پهن تر .دنكن



 *

، ولي چرخهاي الستيكي نيز ز چرخهاي فوالدي در آن استفاده مي شودمنظور افزايش سرعت منوريل، اه ب. هستند

ها بگونه طراحي و ساخته مي شوند تا با محيط اطراف منطبق ايستگاه. گردندوجود دارد كه باعث كاهش سروصدا مي

ضي نقاط در بع ؛دهندمي امروزه سيستم منوريل را در نقاط مختلف دنيا به دو منظور مورد استفاده قرار .گردند

برند و در بعضي ديگر از سيستم منوريل به منظور جذب ی هدف حمل و نقل درون شهري بكار مسيستم مذكور را به

سيستم منوريل به دليل اينكه مسير عبوري آن اغلب در ارتفاع . توريست در مناطق پر گردشگر بهره برداري مي كنند

 راه حل مناسبي براي مشكالت ،عداد زيادي مسافر را دارا هستندگيرد و وسائل نقليه آن قابليت جابجايي تقرار مي

 كيلومتر در ساعت بوده، حريم سيروحركت ۳۰-۳۵سرعت تجاري . است خاص يرهايدر مسترافيكي شهرهاي بزرگ 

آن در مقايسه با انواع اتوبوس و تراموا از حفاظت و انحصار بسيار بيشتري برخوردار بوده و درصورتيكه مسير حركت 

-گردش مي) LRT(تر از مترو و قطار سبك شهريدر قوسها راحت. هوايي باشد حفاظت و انحصار آن شبيه مترو است

احتمال از خط خارج شدن  .و شتاب ترمزگيري بيشتري در مقايسه با مترو داشته و سريعتر توقف مي نمايد. نمايد

 نفر ۸۰۰شسته و ايستاده يك منوريل چهار واگنه ظرفيت ن. باشدمنوريل بسيار كمتر از مترو و قطار سبك شهري مي

 .است

  تراموا -۲-۱-۴

با ترافيك آن كند و   منظور از تراموا سيستمي است كه عمدتاً در سطح خيابان و در مسير ويژه خود حركت مي       

.  با تراموا استها به صورت همسطح بوده و اولويت حركت باشد و اغلب تقاطع ساير وسايل نقليه به صورت مشترك مي

 اخذ نموده ياز خود را از شبکه باالسريترموا برق مورد ن .شود  دقيقه در نظر گرفته مي۴حداقل سر فاصله زماني حدود 

 هزار مسافر در ساعت در هر ۸ تا ۳ كيلومتر در ساعت و و ظرفيت آن بين ۳۰ تا ۲۰ سرعت تجاري متوسط بين و

و شتاب ترمزگيري .  مي نمايدگردش) LRT( رو، منوريل و قطار سبك شهريتر از مت در قوسها راحت.باشد جهت مي

با توجه به وجود . داشته و سريعتر توقف مي نمايد) LRT(بيشتري در مقايسه با مترو، منوريل و قطار سبك شهري

 .هاي حمل و نقل شهري نوين و كارا، استفاده از تراموا در حال منسوخ شدن مي باشدسيستم

  بوس اتو-۲-۱-۵

 :مي باشد كه سه نوع متداول آن عبارتست از اتوبوس  ، حمل و نقل شهريئطاز جمله وسا

 .)Trolley Bus(اتوبوس برقي  •

 .اتوبوس ديزلي •

 . اتوبوس گازسوز •

را از طريق شبكه باالسري اخذ كرده و به موتورهاي  DC يا  ACبرق  )  Trolley bus(اتوبوس برقي 

عرض   كيلومتر در ساعت بوده، معموال۲۰-۲۵ها  سرعت تجاري اتوبوس.دهدويل ميالكتريكي اتوبوس جهت رانش تح

حركت اتوبوس برقي در مقايسه با ساير وسائط نقليه ريلي از  و حريم سير. باشدبدنه آن بيشتر از وسائط نقليه ريلي مي

 نفر در ۱۵۰۰ دقيقه ۵اني اعزام ظرفيت جابجايي مسافر، با سرفاصله زم. حفاظت و انحصار بسيار كمتري برخوردار است

تر از مترو، منوريل در قوسها راحت.  نفر قابل افزايش است۲۵۰۰كه اين ظرفيت حداكثر تا . باشدساعت در هر جهت مي

 و شتاب ترمزگيري بيشتري در مقايسه با مترو، منوريل و قطار سبك گردش مي نمايد) LRT(و قطار سبك شهري

 نفر بوده و اين نوع ۱۰۰ظرفيت نشسته و ايستاده هر اتوبوس برقي . نمايدتوقف ميداشته و سريعتر ) LRT(شهري

هاي ديزلي و گازسوز نيروي محرك، از طريق موتور ديزل در اتوبوس .اتوبوس فاقد هر گونه آلوده كنندگي هوا مي باشد

تقريبا شبيه يكديگر بوده ولي ظرفيت جابجايي مسافر و سرعت متوسط هر سه اتوبوس . شودو موتور گازسوز تامين مي

-ديزلي مي از نگهداري اتوبوس برقي  بيشتر ازگازسوز وگازسوز بيشتر و تعمير متحرك و هزينه خريد تجهيزات ثابت و

 .باشد

  تاكسي و خودروهاي شخصي-۲-۱-۶

پنج هاي حمل و نقل شهري بسيار كم ظرفيت است كه داراي يك راننده و حداكثر چهار الي از جمله سيستم

استفاده از تاكسي در مقايسه با خودرو  .داراي موتورهاي بنزيني، گازسوز يا دوگانه سوز مي باشند. سرنشين مي باشد



 /

تاكسي گرانترين سيستم حمل و  .شخصي وقت بيشتري را تلف مي كند، ولي مشكل پارك خودرو وجود نخواهد داشت

 .سوليتي نسبت به مالكيت و هزينه هاي جانبي آن ندارندم) مسافرين(نقل شهري بوده و استفاده كننده از تاكسي 

تاكسيراني، سيستم حمل و نقل عمومي مهمي در كشور به شمار رفته و تعداد سفرهاي روزانه هر فرد با تاكسي و شبكه 

 برخي از شهرها تعداد تقريبي مسافركش  در،باشد سفر مي ۴/۰ تا ۳/۰خودروهاي شخصي در كليه شهرهاي بزرگ 

به طور كلي هر تاكسي چهار يا پنج مسافر . خصي بدون پالك نارنجي با تاكسي هاي پالك نارنجي مساوي استهاي ش

 . را به صورت همزمان جا به جا مي نمايد

 PM : ( People Mover )پياده رو متحرك 

ها، شتر در فرودگاه پياده رو متحرك يك تكنولوژي حمل و نقل و انتقال مردم در فواصل كوتاه مي باشد و بي       

كه كنترل جهت حركت، . پاركهاي تفريحي، باغ وحشها، مركز آموزشي يا اطراف مناطق خدماتي بزرگ بكار مي رود

 برنامه ريزي اين پياده روهاي متحرك به صورت مركزي صورت پذيرفته و باساير سيستمهاي حمل و  سرعت، حركت و

 .در ارتباط مي باشدبا آنها چگونگي عملكرد  لينك بوده و از حيث …ها، قطارها و هواپيماها و مترو و نقل مثل اتوبوس

 .باشد ها نيز به صورت مركزي ميPMتامين انرژي اينو كنترل 

 سيستمهاي كنترل ترافيك و كنترل انرژي وسايط حمل ونقل شهري ريلي

ندگان قطارها از طريق تجهيزات نصب شده در قطارها، ايستگاهها و طول  ارتباطات راديويي بين مركز فرمان و ران       

 ارسال و دريافت اطالعات مربوط به كنترل ترافيك و مسير سازي و كنترل انرژي و صورت پذيرفته و همچنين مسير،

همچنين  و صورت پذيرفتهارتباطات كالمي از طريق فيبر نوري و كابلهاي كواكسيال و فرستنده ها و گيرنده ها

به  ) … آسانسور و ،ساعت هاي مركزي، روشنايي، تهويه، پله برقي( تاسيسات الكتريكي و مكانيكي ايستگاهها و تونل 

سيستم كنترل ترافيك و همچنين سيستم  .گردندكنترل مي) Local(يا محلي) Remote(طريقه مركزي و از راه دور

ا مسير سازي از  يبوده و فرامين الزم جهت قطع و وصل برق) كنترل از راه دور ( Remoteكنترل انرژي به صورت

 سيستم هاي كنترل و صدور الكترونيكي بليط ،مان قابل كنترل مي باشد با استفاده از فناوري هاي نوينفرطريق مركز 

راري هاي اطالع رساني به مسافرين، اجرا و نظارت بر حسن اجراي جداول زماني، برقبر حسب فاصله تا مقصد، سيستم

 مربوطههاي از جمله زير سيستم . به مرحلة اجرا گذارده شده است… با مركز فرمان قطارها هبرانارتباطات راديويي را

 مركز ،، قطارها، عالئم، كنترل و مخابراتمسيرمي توان به سيستم انرژي، تاسيسات برقي و مكانيكي، خط وابينه و 

 .اشاره نمود. …كنترل و فرمان و 

 ]۹,۸,۷,۶,۵,۴ ,۱۰[شهري  نقل و حمل سيستمهاي فني صات مشخ-۱جدول

 حريم حفاظت و تخصيص

 حركت

 تعدادواگن

 Set هر در

 هر جرم

Unit)تن( 

 ابعادهر

Unit) متر( 

 ظرفيت

 مسافر جابجايي

)PPHPD( 

    سرعت  

     تجاري  

)Km/h( 

     حداكثر    

       سرعت    

  )Km/h( 

 هدوي

  )دقيقه(

 بين فاصله

 )m (هاايستگاه

 فني       مشخصات

 

  
 

 سيستم   نام

 مترو ۸۰۰-۱۵۰۰ ۳ ۸۰ ۳۵-۴۰ ۳۶۰۰۰ ۲۰×۲,۷ ۳۵ ۷)۶( شده مجزاوحفاظت كامال

                   مشـــــــترك كـــــــاربري

            شـــده حفاظـــت تقريبـــا

 شده مجزاوحفاظت كامال

)۳(۴ ۳۹ ۲,۷×۲۲ ۲۰۰۰۰ ۳۵-۳۰ ۸۰ ۳ ۱۳۰۰-۶۰۰ 

قطارسبك شهري          

) LRT ( 

 منوريل ۴۰۰-۱۰۰۰ ۳ ۷۰ ۳۰-۳۵ ۱۴۰۰۰ ۱۵×۲,۵ ۲۱ ۴)۳( شده مجزاوحفاظت كامال

 برقي اتوبوس ۳۰۰-۷۰۰ ۵ ۷۰ ۲۰-۲۵ ۲۵۰۰ ۱۷,۵×۲,۵ ۱۶ ۱ مشترك كاربري

 ۳۰۰-۷۰۰ ۵ ۷۰ ۲۰-۲۵ ۲۵۰۰ ۱۶,۵×۲,۵ ۱۵ ۱ مشترك كاربري
 اتوبــــــــــوس

 ديزلي،گازسوز

 ي و مسافركشتاكس - ۲ ۱۰۰ ۳۰-۳۵ ۱۵۰ ۴,۵×۲ ۱ ۱ مشترك كاربري
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  متدولوژي برنامه ريزي ترافيك سيستمهاي حمل و نقل شهري-۳

پيروي  نيز نشان داده شده است ۲تمام مطالعات ترافيك شهري تقريبا ازسه مرحله اساسي  ذيل كه در شكل 

 :دكنن مي

 ).Analysis+ Inventory(ها و تحليل شرايط كنوني موجودي •

 ).Forecast (بيني پيش •

 ).System Evaluation(هاي برگزيده ابي سيستمارزيتحليل و •

 آمده،  بعملي، بررسي موجود شهرينقل و   حملدر حال بهره برداريهاي سيستمانواع نخست از لذا 

سپس با كار آماري و . گردداجتماعي موثر بر سفرهاي فعلي تعيين مي-مشخصات سفر، كاربري زمين و عوامل اقتصادي

 Trip(نرم افزارهاي كامپيوتري مبتني بر اين اصول، مدل توليد سفر  ره گيري ازايجاد مدلهاي رياضي و به

generation (،سپس سفرها را بر اساس هدف توزيع نموده، تخصيص ترافيك به وسائط  در آينده را پيش بيني نموده

 .ها بعمل مي آيدحمل ونقل شهري صورت پذيرفته و دائما ارزيابي سيستم

 
 

 

        

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                             

                                                                                                                                                                                    

 

 

 

  متدولوژي برنامه ريزي ترافيك سيستمهاي حمل ونقل شهري– ۲شكل 

 

 

 : عوامل موثر بر توليد سفر-۳-۱

آيد، ميـزان     تعداد سفرهايي كه معموال براي يك كاربرد منطقه اي مشخص شده از زمين در واحد زمان بوجود مي                        

 .ه مي شودناميد) Trip generation rate(توليد سفر 

 .شوداستفاده مي) خطي چند متغيره( در بدست آوردن معادالت توليد سفر، از تجزيه و تحليل رگرسيوني 

y= ao +a1x1 + a2 x2+ ………. +an xn 

 .مي باشد )توليد سفر ( متغير وابسته yكه در آن 

= aoمقدار ثابت معادله يا جمله عرض از مبدا است . 

ao,a1 ,…,an =دآين مي ادله هستند كه از طريق تجزيه و تحليل رگرسيوني بدست معابتضرايب ث.  

xo x1 ,…,xn = مي باشند كه اين متغيرها از يكديگر نيز مستقل بـوده،  ) عوامل موثر بر توليد سفر( متغيرهاي مستقل

 .از توزيع نرمال تبعيت كرده و متغيرهايي پيوسته مي باشند

جهت بدست آوردن رابطه بـين يـك توزيـع نظـري و توزيـع       ) Goodness of fit( از آزمون نيكويي برازش 

 ). مقادير انتظاري و مقادير مشاهده شده ( شود تجربي در خصوص معادله رگرسيون توليد سفر استفاده مي

ع وسائط حمل و نقل اانو

 شهري و مسير حركت

 

 

 مشخصا ت سفر

 

 

 كاربري زمين           

 

 

  اجتماعي-عوامل اقتصادي 

       

 

پيش بيني فعاليتهاي اقتصادي و             

 اجتماعي در آينده

 

 

نحوه استفاده از 

 زمين

تكنيكهاي پيش بيني 

 ه و تقاضاي سفرعرض

پيش بيني وسائط حمل 

ونقل شهري و اننتخاب 

 شبكه هاي آن

 

 

 توليد سفر در آينده         

 

   

 توزيع سفردرآينده
ه وسائط بتخصيص ترافيك 

 حمل و نقل شهري

ارزيابي سيستمهاي 

 حمل و نقل شهري

  اجراي سيستم

 پيشنهادي

 مرحله اول 

 مرحله سوم

 مرحله دوم
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- در نظر گرفتـه مـي   )Dependent variable  (متغير وابستهدر معادالت و مدل مربوطه، توليد سفر بعنوان 

 :مي باشند كه عبارتند از(Independent Variable )  عوامل موثر بر آن، بعنوان متغير مستقلدر حاليكه. شود

 -تقسيم بندي جمعيتي از حيث تركيب سني،شمار افراد خانوار و تراكم جمعيت            (  اجتماعي -عوامل اقتصادي  •

 ميـزان مالكيـت بـر       -ي يارانه پرداختي به انواع سيستمهاي حمل و نقـل شـهر           - رشد تقاضاي سفرها   -درآمد خانوار 

 ). هدف از سفر-وسيله نقليه

 نـوع وسـيله     -مسافت طي شده، زمان و هزينه سفر      -چگونگي كاربري زمين درمبدا ومقصد سفر     (عوامل فيزيكي  •

 ).حمل و  نقل

 ). ماه سال- روز هفته -ساعت روز ( مشخصات زماني •

  سفر و مسافرت-۳-۲

 )Trip(سفر 

 بـه ايـن   ،گيـرد  و نقـل صـورت مـي    حملوسائط صي است كه توسط طرفه شخك جابجايي ي  ياسفر يك حركت    

 . و يك هدف مي باشد يك مقصد، يك مبدادارايترتيب هر سفر 

 ( Journey)مسافرت 

يگر از توالي يك دبه عبارت  . پذيرد  پايان مي نيز كه از خانه آغاز و به خانه     است رهايييك رشته متوالي از سف    

 :دو قسمت ذيل تقسيم مي شودهاي آماري سفرها به  در بيشتر بررسي .آيد ود مي يك مسافرت به وج،يا چندين سفر

، سـفرهاي خانـه   ي كه يك انتهاي آن خانـه اسـت  ي سفرهاتمام :(Home- based trips) سفرهاي خانه مبنا  •

 تمـامي  پـنجم -بيش از چهـار . گردند ميوسيله خانه توليد سفرها بشود كه اين  گفته ميمبنا ناميده شده و اصطالحا   

  .        سفرها، سفرهاي خانه مبنا هستند

سفرهايي هستند كه مبدا و مقصد آنها خانه نبوده، : Non- home based trips )  (  سفرهاي غير خانه مبنا •

 .پذيرد مي صورت مراكز خريد ثل سفرهايي كه از محل كار به م .بلكه غير مسكوني مي باشد

 سيرظرفيت وسيله نقليه عمومي و م -۳-۳

اي كه قابل گنجاندن در وسيله نقليه است          ست از تعداد مسافران نشسته و ايستاده       ا ظرفيت وسيله نقليه عبارت   

توان آن را تغيير داد     و از آنجائيكه تعداد مسافران ايستاده وسيله نقليه ميزان معين و دقيقي ندارد و برحسب شرايط مي                

 :بندي است نج قابل طبقهرنقليه عمومي در چهار لذا براساس استانداردهاي موجود ظرفيت وسيله 

 . مسافر بر متر مربع۵ : (N.L)بار مسافري معمولي  -      .  مسافر بر متر مربع۳ : (M.L)حداقل بار مسافري  -

 . مسافر بر متر مربع۱۰: (E.L) حداكثر اضافه بار مسافري  -.       مسافر بر متر مربع۷: (O.L) حداكثر بار مسافري  -

ست از حداكثر تعداد مسـافراني كـه در    اعبارت: (PPHPD: Passenger Per Hour Per Direction)ظرفيت مسير

 :                            د و بشرح ذيل قابل محاسبه استشون هر ساعت در هر جهت جابجا مي

)( × حداكثر ظرفيت وسيله نقليه      
Headway

60
 PPHPD = 

 اد وسائط نقليه مورد نيازتعد -۳-۴

مدت زمان يك سيكل هاي تعداد وسائط نقليه موردنياز براي يك سيستم حمل و نقل شهري براساس شاخص       

وسائط نقليه رزرو  ،(Headway) ام متوالي وسائط نقليه عزسرفاصله زماني بين ا، كامل حركتي بين مبدأ و مقصد

 .گردد تعيين مي، (PM-CM-EM) رات  سهم تعمي وموردنياز در مبداء و مقصد

 :باشد مدت زمان يك سيكل كامل حركتي بين مبدأ و مقصد شامل موارد ذيل مي -۳-۵

 مجمـوع زمانهـاي   ،))ترمز و توقف(ـ  اعمال نيروي تراكشن ـ مدخالص (ها مجموع زمانهاي حركت بين ايستگاه

، در مبـدأ و مقصـد     ) تعـويض خـط يـا مسـير       (تينگ   زمانهاي شـان   ،  توقف ايستگاهي جهت سوار و پياده شدن مسافرين       
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يـابي و رفـع عيـب         زمانهاي انتظار در مبدأ و مقصد جهت تبعيت از جدول زماني و حاشيه اطمينان زماني جهـت عيـب                  

 .سريع از وسائط نقليه متوقف شده در مسير

. باشـد  نيـه مـي   ثا۳۰ و قطار سبك شـهري حـدود   منوريلتگاه براي سيستمهاي مترو،  سمدت زمان توقف در اي    

 .در حال حاضر در ايستگاههاي پرتردد متروي تهران اين زمان به يك دقيقه نيز رسيده است هرچند

  تفكيك و تخصيص سفر و ترافيك-۳-۶

نمايـد، كـه معمـوال بـر          ها را تعيين مـي      سفر، الگوي سفرهاي بين حوزه    ) توزيع(تفكيك  : سفر) توزيع(تفكيك   •

 . اساس هدف سفر تعيين مي گردند

شبكه هاي عبـور و مـرور وسـائط      (كند يك سفر در كدام پيوندها         تخصيص ترافيك،معين مي  : تخصيص ترافيك  •

حمل و نقل شهري نظير بزرگراهها، شريانهاي اصلي و فرعي، خيابانهاي اصلي و فرعي، مسيرهاي مترو و قطار سبك                   

 .به عمل خواهد آمد) شهري

شود كه يك كـداميك از انـواع وسـائط حمـل و نقـل                 فته مي  كه به وسيله آن تصميم گر      :  وسايط سفر  تفكيك •

  . شهري، سفر را انتخاب خواهد كرد

 ]۱۳,۱۲,۱۱[ درشهرهاي بزرگ كشور تفكيك سفر براساس هدف برآورد-۲جدول

 )توزيع سفر(درصد تفكيك  اهداف

 %۳۸ كار محل به خانه

 %۲۰ دانشگاه و مدرسه به خانه

 %۱۲ خريد مراكز به خانه

 %۳ مراكزاداري هب خانه

 %۴ پزشكي

 %۱۰ فاميل افراد از بازديد

 %۴ تفريح

 %۱۰ خانه غير مبناي با سفرهاي

 %۱۰۰ كل جمع

 

 ]۱۳,۱۲,۱۱[تفكيك وسائط حمل و نقل شهري درشهرهاي بزرگ كشور سفربراساس تخصيص  برآورد-۳جدول

 سفر درصدتخصيص سيستم نوع

 %۲۳ اتوبوس

 %۶ بوس ميني

 %۲۲ شخصي كشتاكسي ومسافر

 %۲۴ شخصي خودرو

 %۹ انواع موتورسيكلت

 %۵ دوچرخه

 %۱۱ پياده

 %۱۰۰ كل جمع

 .از سفرها توسط مترو صورت مي پذيرد% ۶ در شهر تهران حدود 

  نتيجه گيري-۴

 سفر روزانه توسط هر فرد، رشد روزافزون توليد و ۱,۶جمعيت شهرهاي بزرگ، انجام حدود % ۳با توجه به رشد 

- خودروهاي سواري شخصي به خيابانهاي شهرهاي بزرگ، كاهش سرعت متوسط جابجايي وسائط نقليه در خيابانورود

گيري از سيستمهاي حمل و افزايش ميزان آلودگيهاي هوا، ديداري و شنيداري، بهره ،)Km/h۱۷ حدود در تهران( ها

ها توسط سيستمهاي حمل و نقل تاني خياباننقل همگاني پرظرفيت و اثربخش، استفاده بهينه از سطوح فوقاني و تح

ها فاقد آلوده كننده هاي هوا بوده، سرعت متوسط  اين سيستم.اجتناب ناپذير است)  و منوريلLRTمترو،(شهري ريلي 



 ٩

 ريلي افزايش داده و ظرفيت جابجايي مسافر در هر ساعت و در Km/h ۳۵ خياباني به Km/h۱۷جابجايي مسافر را از 

 متر، و ۱۴۰هفت واگنه بطول   نفر با مترو۳۵۰۰۰ نفربا اتوبوس به ۲۵۰۰را از حداكثر ) PPHPD(هر جهت

ت يپرظرفمترو ( .افزايش مي دهد سه دقيقه Headwayبا منوريل چهار واگنه در  نفر۱۴۰۰۰ وLRTنفر با ۲۰۰۰۰

مسافر جابجا -لومتري کيزابه ا مترو ينگهدار و ري و تعمينه بهره برداريهز ،)باشدي ميستم حمل و نقل شهرين سيتر

 . باشديل مي و منوريکمتر از قطار سبک شهرشده 

ـ    مقـدور ن   ي که امکان عبور مترو و قطار سـبک شـهر          ييرهايدر مس   يسـتم حمـل و نقـل عمـوم        ي س يبـوده ول

نـد  د سـفر انبـوه همان     ي مراکز تول  بمنظور اتصال (گردديه م يتوصل  يستم منور ياستفاده از س  باشد  ياز م ي مورد ن  تيپرظرف

 ).ي مترو و قطار سبک شهريستگاههاي به ايلي و تحصيد،اداري،مراکزخرفرودگاه،شهرکها

 مسافر و بدليل هزينه هاي باالي تعميرونگهـداري         استفاده از اتوبوس برقي و تراموا با توجه به ظرفيت جابجايي          

 . شود و سرمايه گذاري اوليه و نيز محدوديتهاي ترافيك خياباني چندان توصيه نمي
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