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  چکیده
هاي هر شهر زنده از جمله  هاي جامع و تفصیلی از ویژگی اساس طرح توسعه و تغییر کاربري بر

به صورت مجزا و یا مختلط ... هاي مسکونی، تجاري، اداري، تفریحی و  احداث مجتمع. شهر تهران است
ها به علت تولید و جذب سفر باال تأثیري محسوس بر  این توسعه. باشند از مصادیق توسعه کاربري می

 و اهمیت ونقل براي آینده ریزي حمل با توجه به لزوم برنامه. شبکه معابر حوزه نفوذ خود خواهند گذاشت
سو و نیاز به بررسی ونقل از یک  هاي عمده و مهم جدید بر عملکرد شبکه حمل ارزیابی تاثیر کاربري

سنجی یا مطالعه  هاي پیشنهادي و سناریوهاي توسعه یافته طرح از سوي دیگر، مقوله عارضه گزینه
  . دارداي  ژه ونقل اهمیت وی تأثیرات یک کاربري خاص بر روي عملکرد شبکه حمل

. ستگونه از مطالعات اقدام شده ا نسبت به تدوین دستورالعمل انجام اینرو  در گزارش پیش
  :بخش اصلی تشکیل شده است سهدستورالعمل مطالعات عارضه سنجی از 

در این بخش ابتدا افق طرح و محدوده تحت تأثیر توسعه : شناخت محدوده مورد مطالعه -الف
ونقل در محدوده اطراف مستقل از توسعه جدید  در ادامه عرضه و تقاضاي حمل. گردد جدید تعیین می

  . شود شناسایی می
ورد آهاي جدید بر در این بخش با استفاده از برنامه فیزیکی کاربري: شناخت توسعه آتی -ب

تقاضاي پارکینگ و  برآورد تقاضاي سفر شامل تعیین میزان تولید و جذب، توزیع سفر و انتخاب وسیله 
ها و تحلیل شبکه داخلی ارائه  هاي انجام شده نحوه طرح دسترسی به کمک برآورد. شود انجام می

در هر مرحله مالحظات مهم ارائه شده و در صورت امکان مراجع و منابع مناسب به منظور . شود می
  . گیري معرفی شده است بهره

ونقل در اطراف  عرضه و تقاضاي حملگذاري  روي همبا : جدید توسعه احداث اثرات تحلیل -پ
توان نسبت به تحلیل اثرات احداث توسعه  میهاي جدید  کاربريسفرسایت توسعه و عرضه و تقاضاي 

یا پیشنهاد تغییر برنامه تغییر طرح دسترسی و . هاي اطراف اقدام نمود جدید بر شبکه معابر و تقاطع
  . باشد هاي این بخش می از نتایج ارزیابی فیزیکی

ر این ب. ها تعیین شده است سنجی ترافیکی کاربري در پایان صالحیت تهیه کننده گزارش عارضه
 به صورت مستقیم تحت نظارت و سرپرستی مهندسها  عارضه سنجی ترافیکی کاربريمطالعات اساس 
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هاي  در توسعهشود و یونقل که داراي تجربه کافی در این زمینه باشد، تهیه م ریز حمل و برنامهترافیک 
  . ام پذیردسنجی ترافیکی باید توسط مهندسین مشاور داراي صالحیت انج بزرگ مطالعات عارضه

تعیین مدل نرخ «الزم به ذکر است که این گزارش بخشی از مطالعات انجام شده با عنوان 
ریزي است که به کارفرمایی مرکز مطالعات و برنامه» هاي مختلف زمینی در تهرانسفرسازي فعالیت

  .شهر تهیه شده استشهر تهران و توسط شرکت مهندسین مشاور ره
  :کلمات کلیدي

  عارضه سنجی ترافیکی، توسعه آتیالعمل  دستورها،  سازي کاربري سفر
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  ترافیکی  سنجی مطالعات عارضه معرفی  - 1
ها را در  زمینه شکوفایی و بازده اقتصادي کاربري ،هاي شهري تأمین دسترسی مناسب براي کاربري

مناسب و ایمنی راحت هاي مسکونی با دسترسی  همچنین، کاربري. کند هاي کار و فعالیت فراهم می پهنه
فراهم کردن دسترسی و سرعت . هاي آرام و خوشایندي جهت زندگی مبدل گردند توانند به مکان می

این . است ههاي مجاور نیازمند انجام مطالعات خاص و تخصصی در این زمینحرکت متناسب با کاربري
العمل به  دستور فصل اولدر . شود شناخته می مطالعات عارضه سنجی ترافیکینوع مطالعات به عنوان 

هاي  معرفی این مطالعات، فرآیند انجام کار و اهداف اصلی از پرداختن به مساله اثرسنجی ترافیکی کاربري
  . شود شهري پرداخته می

  فرآیند انجام کار و اهداف مطالعات عارضه سنجی ترافیکی  -1- 1

شده توسط آن  و جذب به تعداد سفر تولید  ،ونقل بر سیستم حمل کوچک یا بزرگ ي ثیر هر توسعهأت
اثرات ترافیکی توسعه  شناخت و تحلیلونقل،  در ادبیات حمل. داردشبکه معابر اطراف آن بستگی توسعه و 

  TIS(1( یسنجی ترافیک مطالعات عارضهبه عنوان ها و ارائه پیشنهادات مرتبط با آن  یا تغییر کاربري
  .شود نامیده می

ایجاد شده ناشی از سفرهاي  ،ونقل حملهاي  ، ارزیابی مولفهیسنجی ترافیک مطالعات عارضههدف 
ایجاد کننده طرح (دهندگان  و توسعهونقل  گردانندگان سیستم حملو کمک به  جدیدتوسعه مربوط به 

داخلی ترافیک در شبکه ایمن و راحت حفظ و یا تقویت جریان جهت هاي الزم  تعیین اقدامبراي  ،)توسعه
به مسائل متعددي از  باید این مطالعات .هاي ضروري سایت است با در نظر گرفتن دسترسی ،و پیرامونی

پرداخته و به مسایلی  براي معابر اطراف هاي الزم ریزي سایت تا پیشنهاد بهبود هاي اولیه برنامه بررسی
  یمحیطزیست موارد مسایل  برخی، عابر پیاده و در همگانی ونقل حملونقل شخصی،  تردد حملمانند 

عالوه بر ارزیابی اثرات ایجاد و یا توسعه سایت مورد  ،کار براي این .نیز پاسخ دهد ونقل حملمرتبط با 
به  یسنجی ترافیک مراحل مطالعات عارضه. بررسی گرددنیز هاي اطراف  باید اطالعات سایر توسعه نظر،

                                                
1 Traffic Impact Study 



  
                                                                          دستورالعمل مطالعات عارضه سنجی ترافیکی 

 ۷ 
  

ش به صورت تفصیلی تشریح نشان داده شده است و در ادامه هر بخ) 1- 1 (شکل در نمودار صورت کلی 
  .شده است

  
  یسنجی ترافیک مطالعات عارضهانجام مراحل  ).1- 1 (شکل 
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 که برداد پاسخ هاي متعددي  به سئوال دبایسنجی و دسترسی ترافیک  مطالعات عارضهبراي انجام 
اي  هاي منطقه نظر، ترافیک وضع موجود در محدوده و سیاست نوع توسعه، موقعیت سایت پروژه مد حسب

  :این موضوعات و مسائل عبارتند از. خواهد بودمتفاوت  ،جدیدهاي  سعهدر رابطه با تو

 ؟باید انجام شود این مطالعات ضروري است و در چه سطحیشرایطی  تحت چه •
 چه اطالعاتی براي هر کدام از شرایط و سطوح مختلف مطالعات الزم است؟ •
ریزي و یا توسعه سایت نیاز به انجام مطالعات  اي از برنامه در چه زمان و مرحله •

 روز کردن آن است؟ بهسنجی و یا  عارضه
 ؟استبینی و افق طرح چه سالی  سال پیش •
 در نظر گرفته شود؟ بایدروز بحرانی و ساعت اوج در مطالعات چه زمانی  •
 انجام شود؟ بایدهاي کارشناسی  لچه تحلی •
بینی تولید و جذب سفر سایت و به جهت ارزیابی  چه مراحل و چه راهنماهایی براي پیش •

 استفاده شود؟ بایدشبکه 
 شود؟ ترافیک چیست و چگونه محاسبه میسطوح سرویس مطلوب  •
هاي توسعه در سایت و شبکه  روش مناسب محاسبه اثر ترافیک ایجاد شده توسط کاربري •

 چیست؟   
 شود؟ هاي مورد نیاز استفاده می چه ضوابطی براي مشخص کردن بهبود •
 نه؟چگو  فازبندي شوند؟ اگر جواب به این سئوال مثبت است، باید پیشنهادات اصالحیآیا  •
به جهت کاهش اثرات و نیازهاي ترافیکی ها یا سایت  کاربريتوسعه الزم است آیا  •

 کوچک شود؟
 ارایه و مستندسازي شود؟ بایدها، نتایج و پیشنهادات مطالعه به چه صورتی  یافته •

ها در اولین مراحل خود است  ریزي کاربري که برنامه از زمانی، یسنجی ترافیک مطالعات عارضه
موارد براي مطالعات این . شود میآغاز  ،هاي جانمایی سایت هاي گزینه رحله انتخاب و ارزیابییعنی در م

  :]1[استضروري زیر 

 و یا معابر اطراف خودسفر در ساعت اوج  100بیش از که هایی  توسعهو یا تغییر ایجاد  •
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  تولید کند
 رو بازشو در معبر سواره مجوزدادن ایجاد دسترسی و  •
 با فازبندي براي توسعهناحیه  یکدهی  شکلریزي هدفمند به جهت  برنامه •
 داشته باشد هاي جامع انجام اصالحات در برنامهدر صورتی که مطالعه نیاز به  •
سال از  2براي مثال بیش از ( .سنجی قبلی باطل شده باشد ت عارضهکه مطالعا هنگامی •

 ).تغییرات محسوسی کرده باشد ،گذشته و یا آنکه شرایط ،مطالعه انجام
 

  ترافیکی سنجی جزییات مورد نیاز و سطح مطالعات عارضه -2- 1

نیازمند انجام مطالعات  ها در شهر ي جدید یا تغیر کاربريها ، تمام توسعهیمنطقبه طور 
سنجی ترافیک  عارضه هاي تحلیلمطالعات و  ،بر اساس نوع و ابعاد توسعه. نیستندترافیک  سنجی عارضه

عارضه سنجی  جامع تهیه گزارشو ارایه نظرات کارشناسی تا آنالیز و  کلیاي از بازبینی  اند در بازهتو می
جامع نیست در حالی که یک  نیازمند تحلیلبراي مثال یک توسعه کوچک مسکونی . انجام شودترافیکی 

ی اتپیشنهاد) 2-1 (جدول . نیازمند یک مطالعات جامع باشد مکن است،مرکز خرید در مقیاس بزرگ م
بر اساس براي ابعاد مختلف یک توسعه را ترافیکی  سنجی مقیاس و جزییات مطالعه عارضه درباره

  .دهد نشان می] 1[اطالعات مرجع 
   .شود بندي می سنجی به صورت زیر دسته عارضهانواع سطوح مطالعات  
  

  )1محل دسترسی و بررسی طراحین ییتع(هاي بسیار کوچک  توسعه:  1نوع 

هاي اطراف  بر تقاطع معموالًکنند که  را ایجاد می تقاضاي سفر اندکیهاي بسیار کوچک،  توسعه
کننده کمتر از  هاي تولید توسعه( هایی است اي از توسعه نمونهاحداث واحدهاي مسکونی . تاثیرگذار نیست

دسترسی محل مناسب  تعیین و طرحکلی که تنها نیازمند بازدید و بازنگري  )سفر در ساعت اوج 100
استفاده از تواند تبعات منفی در  دسترسی در محلی نامناسب و یا با طراحی نادرست میتأمین  .است

بنابراین حتی اگر مطالعات . باشد به همراه داشتهتردد وسایل نقلیه یا عابراین پیاده کاربري و ایمنی 
                                                

1 Access Location and Design Review 
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در سایت  1ارزیابی جریان حرکتو  کاربريدسترسی به الزم است موقعیت سنجی مورد نیاز نباشد،  عارضه
  .بررسی شود ها توسعهدر تمامی 

ها،  ها و تقاطع ي هندسی دسترسیها غالباً ویژگی هاي اصلی براي ارزیابی در این وضعیت مولفه
تسهیالت عابر پیاده و مشخصات هندسی  ،)افقی و عمودي(شامل فاصله دید، هندسه مسیر سواره 

گردش به چپ، گردش به  کمکیهاي پیشنهادي با در نظر گرفتن خطوط  دوچرخه و موقعیت دسترسی
  .دها در میانه، سایر اتصاالت دسترسی و غیره خواهند بو راست، بازشو

 
 

  2)ارزیابی ترافیک( هاي کوچک مقیاس توسعه:  2نوع 

 ی در مقیاس کوچکیها براي توسعه "هاي ترافیک ارزیابی"سطح دوم مطالعات تحت عنوان 
خواهد ن معابر اطرافاثري بر کل شبکه با آنکه که حجم ترافیک تولید شده توسط سایت  شود پیشنهاد می

موارد زیر . دسترسی در سایت تاثیر داردهاي  محلهاي نزدیک به  رو ها و سواره تقاطعاما بر  ،داشت
  :ن سطح مطالعه شوندیدر اند نتوا هستند که میهایی  مثال

بر اطراف و یا اسفر در ساعت اوج مع 500تا  100بین هاي کوچک مقیاس  توسعهرود که  انتظار می
 درگیرند  هاي اراضی که در این گروه قرار می هایی از کاربري مثال. ایجاد کند ،در ساعت اوج خود کاربري

زهاي در رو باید مورد نظر هاي اوج معبر مجاور و توسعه  ساعت. آورده شده استستون دوم، ) 1- 1 (جدول 
هاي کوچک  هاي با شرایط مشابه زیر به عنوان توسعه توسعه ]1[در مرجع . کاري و آخر هفته بررسی شود

  :کند مقیاس و نیازمند ارزیابی ترافیکی معرفی می
کند، در صورتی که معبر مجاور سایت یا  سفر در ساعت ایجاد می 100اي که کمتر از  توسعه -1

 .شده باشد شناختهخیز  متر از سایت به عنوان نقطه حادثه 200صله کمتر از تقاطعی با فا

اي که در ساعت اوج صبح و یا عصر معبر مجاور یا در ساعت اوج  یا توسعه ير کاربرییتغ -2
 .سفر در ساعت اضافه کند 100درصد یا بیش از  20کاربري بیش از 

                                                
1 Circulation Review 
2 Traffic Assessment 
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از سایت تغییري بیش از /در ورود و یا خروج به میزان سفر جهتی توزیعهر نوع تغییري که در  -3
 .درصد ایجاد کند 25

 .کند اي تولید می دقیقه 60وسیله نقلیه سنگین در یک دوره  2اي که بیش از  هر توسعه -4

دار در دو سمت  ترین تقاطع چراغ به طور معمول تا نزدیکحوزه نفوذ کاربري  ن سطح مطالعه،یدر ا
متر  500هاي توسعه نیافته تا  در مناطق خارج شهر یا منطقهو  مه شهريیت در مناطق شهري و یا حوسا

مشخص شده ) 2-1 (جدول موارد مورد بررسی در این سطح مطالعه در . از دو طرف سایت خواهد بود
  .است

سرعت یا حجم باالیی در معابر اطراف وجود هاي کوچک مقیاس  در اطراف توسعهدر صورتی که 
تري  ، مطالعات گستردهدر محدوده است خیز اي حادثه منطقهآمار تصادفات حاکی از داشته باشد و یا 

 .تواند مناسب باشد می

  ]1[ بسیار کوچک و کوچکهاي با ابعاد  نمونه سفرسازي ایجاد شده توسط توسعه. )1-1 (جدول 

  کاربري
  تعداد سفر در ساعت اوج

≤  100 ≤  500 

  واحد 890  واحد150  واحد آپارتمانی 

  )مترمربع 6570(فوت مربع  70700  )مترمربع 560(فوت مربع  6000  )برحسب مساحت قابل اجاره(مرکز خرید 

  )مترمربع31170(فوت مربع  335500  )مترمربع 6225(فوت مربع  67000  )برحسب مساحت زیربناي کل(اداري دفاتر 

  )مترمربع 43000(فوت مربع  463000  )مترمربع 9100(فوت مربع  98000  )برحسب مساحت زیربناي کل(صنایع سبک 
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  ) 1هاي اثرسنجی ترافیک بررسی(توسعه متوسط مقیاس : 3نوع 

تاثیر از محل توسعه،  ياتا فاصلهبر معابر اطراف  ،یک توسعه با ابعاد متوسطرود که  انتظار می
تمامی  باید "هاي اثرسنجی ترافیک بررسی"سطح سوم مطالعات، تحت عنوان بنابراین، . بگذارد

 ،هاي بزرگ توسعهاز براي تر  یکلهاي  حال با جزییاتی کمتر یا تحلیل موضوعات را در نظر بگیرند؛ با این
 سنجی ترافیک هاي اثر موارد زیر بررسیدر ] 1[در مرجع . است مورد نیاز در توسعه متوسط مقیاس

  : شود پیشنهاد می
 )بر اطرافادر ساعت اوج مع(سفر  500سفر و کمتر از  100رود بیش از  سایتی که انتظار می -1

 .تولید کند

در ساعت اوج  حجم معابر مجاوردرصد تغییر در  20اراضی که بیش از   هر نوع تغییر در کاربري -2
 .صبح و عصر یا ساعت اوج کاربري ایجاد کند

از /درصد تغییر در توزیع جهتی در ورود و خروج به 20هر تغییري در کاربري اراضی که بیش از  -3
 .کاربري ایجاد کند

اي در  دقیقه 60وسیله نقلیه سنگین در یک دوره  10کمتر از و  3اي که بیشتر از  هر توسعه -4
 .یت ایجاد کندامجموع ورود و خروج س

به عنوان  ،متري توسعه ایجاد شده 400در صورتی که قسمتی از معبر و یا تقاطع به فاصله  -5
 .خیز مشخص شده باشد نقطه حادثه

متر از سایتی که  800فاصله کمتر از  هاي با در کلیه تقاطعباید ترافیک  سنجیحوزه نفوذ بررسی اثر
  .]1[ کند، انجام شود میایجاد تغییرات محسوس در حجم ترافیک و جهات حرکت 

  )2اي هاي ترافیک منطقه تحلیل( توسعه بزرگ مقیاس: 4نوع 

. دهند هاي بزرگ مقیاس عموماً سیستم معابر را در مساحت زیادي تحت تاثیر قرار می توسعه
بررسی اثر  بوده و يازمند بازنگرین 3مطالعات جامع ترافیک شهريموجود در  ونقل حملسیستم  بنابراین

                                                
1 Traffic Impact Statement 
2 Regional Traffic Analysis 
3 Metropolitan Planning Organization (MPO)  
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انجام  ریز موارددر . داردنیاز  کاملیک تحلیل جامع و به هاي بزرگ مقیاس بر روي معابر اطراف،  توسعه
  : رسدیبه نظر ممناسب هاي ترافیکی با دقت و به صورت کامل،  تحلیلو مطالعات 

خود و یا ساعت اوج معابر اطراف سفر در ساعت اوج  1000رود بیش از  اي که انتظار می توسعه -1
 . شامل روزهاي کاري و آخر هفته باشند بایدو توسعه معابر هاي اوج  ساعت. کندجاد یا

ایجاد  ،و یا سایتمعابر اطراف سفر در ساعت اوج  500رود بیش از  اي که انتظار می توسعه  -2
خیز معرفی شده  متري سایت به عنوان محدوده حادثه 800و معبر یا تقاطعی در فاصله  کرده
 .باشد

اي  دقیقه 60در یک بازه ) جمع ورود و خروج(وسیله نقلیه سنگین  10 ش ازیب اي که هر توسعه -3
 .کند تولید می

 .زیستی واقع است وقتی توسعه در محدوده حساس محیط -4

کاربري براي مثال، یک . اي دارد ات گستردهتاثیر حوزه، معابریک توسعه بزرگ مقیاس در سیستم 
هزار نفر، اثرات زیادي در ترافیک مجاور  50در یک محیط شهري با جمعیت  ،کارمند 1000با اداري 

  .خواهد داشت تراصل دورودر ف بیهمان ترتسایت و به 
تر از مطالعات قبلی  بسیار جامعهاي بزرگ مقیاس  ونقل و ترافیک براي توسعه مسایل حملتحلیل 

هاي  کاربريدر برخی موارد، تحلیل ترافیک . کند بررسی می تر است و تاثیرات را در یک بازه طوالنی
 بر روي شبکه معابر کیاثر ترافسازي  هاي کامپیوتري براي شبیه نیازمند استفاده از مدلبزرگ مقیاس 

کرد بینی  در فاز نهایی پیشهاي جدید را  تقاضاي سفر توسعهتوان  می ،ها مدلبه کمک این . است افاطر
ونقل را  نیازهاي سیستم حملهاي ترافیکی و  تحلیل ،و با در نظر داشتن رشد ترافیک معابر دیگر

مطالعات  نقش فعالی در این ،شهر ونقل حملها و مراکز مسئول  شهرداريالزم است  .بینی نمود پیش
مدت اي بلند  در دوره بایدداشته باشند، زیرا که توسعه شهري آینده و توسعه سیستم شبکه معابر 

 .بینی شده و مورد توجه قرار گیرند پیش
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  ]1[ شهري هاي جدید توسعهدر سطوح مختلف ترافیکی  سنجی هاي مطالعات عارضه نیازمندي). 2-1 (جدول 

  هاي مرتبط با انجام مطالعات فعالیت

توسعه هاي بسیار کوچک، : 1نوع 
ن محل دسترسی و بررسی ییتع

  طراحی
هاي کوچک  توسعه: 2نوع 

  مقیاس، ارزیابی ترافیک
توسعه متوسط : 3نوع 

هاي  مقیاس، بررسی
  اثرسنجی ترافیک

توسعه بزرگ : 4نوع 
هاي  مقیاس، تحلیل

  اي منطقهترافیک 

سفرهاي ساعت اوج بیشتر از   1001سفرهاي ساعت اوج کمتر از 
  500و کمتر از  100

سفرهاي ساعت اوج بیشتر 
  1000و کمتر از  500از 

سفرهاي ساعت اوج بیشتر 
  1000از 

  ü  ü  ü  ü  ها و جلسات پیش از شروع کار بحث
  تحلیل مباحث مربوط به معابر

 ü  ü ü ü  تحلیل وضع موجود در حوزه نفوذ
 ü  ü ü ü  ارزیابی فاصله سایت
 ü ü ü  *  موقعیت معابر اطراف

هاي  وضع موجود ترافیک در معابر و تقاطع
 ü ü ü    اطراف

 ü ü  *    هاي آتی بهبود و توسعه معابر طرح
 ü ü ü  *  آمار تصادفات در نزدیکی سایت

 ü ü  *    هاي اطراف تولید و جذب سفر توسعه
 ü ü ü    تحلیل توزیع سفر

 ü ü  *    موجودرشد ترافیک 
 ü ü  *    هاي اطراف تحلیل وضعیت آتی در تقاطع

  ü  *  *    سازي ترافیک شناخت و ارزیابی آرام
  تحلیل مباحث مربوط به سایت

 ü ü ü ü  برآورد تولید حجم ترافیک
 ü ü ü  *  برآورد توزیع حجم ترافیک

ارزیابی تعداد، موقعیت و فواصل مابین نقاط 
 ü ü ü  *  دسترسی

 ü ü ü ü  ...ارزیابی طرح دسترسی، صف و 
 ü ü ü ü  ارزیابی حرکت در داخل سایت

  ها سایر تحلیل
  ü  *  *    هاي بدون چراغ تحلیل فاصله از تقاطع

)/ TSM2(ونقل  بررسی مدیریت سیستم حمل
همپیمایی ) ( 3TDM(ونقل  مدیریت تقاضاي حمل

ونقل  همپیمایی با وسیله نقلیه شخصی، ون، حمل(
ونقل  هاي حمل مشارکت موسسه -)غیرههمگانی و 

  همگانی

    *  ü 

 ü  *      دار  هاي چراغ بینی و بررسی تاثیر بر تقاطع پیش
  .تواند انجام شود بسته به نظر کارشناسان و گردانندگان سیستم می: "*"

                                                
  نقليه توليد شده كاربري  تعداد مجموع وسايل  ١

2 TSM: Transportation System Management 
3 TDM: Transportation Demand Management 
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دقت  يآن کاربر يزان سفرسازید به میک توسعه خاص بای ين سطح مطالعات براییبه منظور تع
آن  يها و ابعاد و اندازه يم با نوع کاربریک توسعه رابطه مستقی يزان سفرسازیمشخص است که م. کرد
مربوط به سطوح مختلف مطالعه  يها عمده، ابعاد و اندازه يها يک از انواع کاربریهر  ين برایبنابرا. دارد

  شود  یمن و ارائه ییتع) اسیار کوچک تا بزرگ مقیاز بس( یعارضه سنج
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جاد سفر، بر اساس یط ایبا توجه به اطالعات موجود و شرا يهر نوع کاربر يبرا. ))3-1 (جدول 
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هر سطح مطالعه مشخص شده  يریگ مقدار و واحد اندازه يآن کاربر ير مستقل در دسترس برایمتغ
  .است

ها به شبکه معابر  نیز براي اتصال کاربري] 3[ 9بخش  –هري هاي ش نامه طراحی راه در آئین
براساس ضوابط . و جزئیات فنی مربوطه در نظر گرفته شده استت مقررا ،اطراف، بر اساس ابعاد کاربري

هاي شهري باید از شهرداري منطقه  روي راه ها به سواره براي اتصال کاربري] 3[ارائه شده در مرجع 
دادن مجوز احداث راه اتصالی به بناهاي غیر مجاز هم ممنوع اعالم شده . گردد هاي مربوطه اخذ مجوز
هاي اتصالی به پنج نوع تقسیم  از نظر وضع مقررات و جزئیات فنی و نحوه رسیدگی، مجوزهاي راه. است
  ]:3[شوند  می

 واحدهاي شخصی )1
 واحدهاي کوچک )2
 واحدهاي متوسط  )3
 واحدهاي بزرگ )4
 واحدهاي مربوط به اتومبیل )5

تقاضی باید نقشه راه اتصالی جدید و یا ایجاد تغییرات در معبر موجود را با جزئیاتی که متناسب با م
به عنوان نمونه براي کسب مجوز . باشد، جهت بررسی به شهرداري منطقه ارائه نماید ابعاد کاربري می

حداقل  .دهد هارائمشخصات هندسی و فنی راه اتصالی را روي نقشه یا کروکی متقاضی باید  1نوع 
  ]:3[ اطالعات زیر باید نشان داده شود

 عرض راه اتصالی  -
 هاي پخی دهانه شعاع قوس -
 وضعیت و ابعاد پارکینگ در داخل زمین -
 نیمرخ طولی راه اتصالی   -
 وضعیت برخورد پیاده رو با راه اتصالی -
 بندي  وضعیت جدول -
 وضعیت عبور از آبرو کنار خیابان -
 زمین و همچنین از گوشه نزدیکترین تقاطعفاصله راه اتصالی از حد  -
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 . شوند اي که وارد واحد مورد نظر می برآورد تعداد متوسط روزانه وسایل نقلیه -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يک نوع کاربریسطوح مختلف مطالعات به تفک ياز برایمورد ن يها حدود ابعاد و اندازه). 3-1 (جدول 

  بزرگ  متوسط  کوچک  ار کوچکیبس  واحد  اریمع   نام گروه  فیرد
  )سفر 1000شتر از یب(  )سفر 1000و  500ن یب(  )سفر 500و  100ن یب(  )سفر 100کمتر از (  يریگ اندازه  سنجش  يکاربر

یتخصص اداره 1 کل يربنایز  2500کمتر از  مترمربع  5000و  2500ن یب  10000و  5000ن یب  10000شتر از یب   
اهیوگ گل بازار 2 کل يربنایز  1000کمتر از  مترمربع  5000و  1000ن یب  10000و  5000ن یب  10000شتر از یب   
کل يربنایز بانک 3 200کمتر از  مترمربع  1000و  200ن یب  1000شتر از یب   - 
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  بزرگ  متوسط  کوچک  ار کوچکیبس  واحد  اریمع   نام گروه  فیرد
  )سفر 1000شتر از یب(  )سفر 1000و  500ن یب(  )سفر 500و  100ن یب(  )سفر 100کمتر از (  يریگ اندازه  سنجش  يکاربر

یخصوص مارستانیب 4 کل يربنایز  3000کمتر از  مترمربع  10000و  3000ن یب  25000و  10000ن یب  25000شتر از یب   
یدولت مارستانیب 5 کل يربنایز  2000کمتر از  مترمربع  8000و  2000ن یب  25000و  8000ن یب  25000شتر از یب   
و بوستان پارك 6 نیزم سطح  2کمتر از  هکتار  5و  2ن یب  10و  5ن یب  10شتر از یب   
ییرایتاالر پذ 7 کل يربنایز  1000کمتر از  مترمربع  3000و  1000ن یب  3000شتر از یب   - 
يرگاه مرکزیتعم 8 نیسطح زم  8/0کمتر از  هکتار  2و  8/0ن یب  3و  2ن یب  3شتر از یب   
ییخوابگاه دانشجو 9 کل يربنایز  5000کمتر از  مترمربع  15000و  5000ن یب  30000و  15000ن یب  30000شتر از یب   
نیزمسطح  دانشگاه 10 2کمتر از  هکتار  5و  2ن یب  10و  5ن یب  10شتر از یب   
رستانیدب 11 کل يربنایز  1000کمتر از  مترمربع  4000و  1000ن یب  4000شتر از یب   - 
کل يربنایز درمانگاه 12 1000کمتر از  مترمربع  3000و  1000ن یب  3000شتر از یب   - 
یدفتر اسناد رسم 13 کل يربنایز  200کمتر از  مترمربع  200شتر از یب   - - 
کیدفتر خدمات الکترون 14 کل يربنایز  70کمتر از  مترمربع  250و  70ن یب  250شتر از یب   - 
کل يربنایز رستوران لوکس 15 500کمتر از  مترمربع  2000و  500ن یب  2000شتر از یب   - 
کل يربنایز ساختمان پزشکان 16 700کمتر از  مترمربع  2000و  700ن یب  2000شتر از یب   - 
يساختمان مرکز 17 کل يربنایز  3000کمتر از  مترمربع  20000و  3000ن یب  20000شتر از یب   - 
يشهردار 18 کل يربنایز  1000کمتر از  مترمربع  3000و  1000ن یب  8000و  3000ن یب  8000شتر از یب   
يا رهیزنج فروشگاه 19 کل يربنایز  1000کمتر از  مترمربع  3000و  1000ن یب  6000 و 3000ن یب  6000شتر از یب   
کل يربنایز فرهنگسرا 20 1000کمتر از  مترمربع  3000و  1000ن یب  10000و  3000ن یب  10000شتر از یب   
دفست فو 21 کل يربنایز  70کمتر از  مترمربع  600و  70ن یب  600شتر از یب   - 
یآموزش همؤسس 22 کل يربنایز  300کمتر از  مترمربع  1500و  300ن یب  1500شتر از یب   - 
پوشاك يتجار مجتمع 23 کل يربنایز  500کمتر از  مترمربع  2000و  500ن یب  4000و  2000ن یب  4000شتر از یب   
يا فرامنطقه يتجار مجتمع 24 کل يربنایز  500کمتر از  مترمربع  1000و  500ن یب  2000و  1000ن یب  2000شتر از یب   
وتریکامپ يتجار مجتمع 25 کل يربنایز  700کمتر از  مترمربع  3000و  700ن یب  5000و  3000ن یب  5000شتر از یب   
یمسکون مجتمع 26 کل يربنایز  3کمتر از  هکتار  12و  3ن یب  30و  12ن یب  30شتر از یب   
یینمایس مجموعه 27 ت تماشاگریظرف  یتعداد صندل  300کمتر از   800و  300ن یب  800شتر از یب   - 
یورزش مجموعه 28 کل يربنایز  2000کمتر از  مترمربع  20000و  2000ن یب  60000و  20000ن یب  60000شتر از یب   
نیسطح زم مسجد 29 500کمتر از  مترمربع  1200و  500ن یب  1200شتر از یب   - 
بار وه و ترهین مادیم 30 کل يربنایز  500کمتر از  مترمربع  1000و  500ن یب  3000و  1000ن یب  3000شتر از یب   
آپارتمانهتل  31 کل يربنایز  5000کمتر از  مترمربع  5000شتر از یب   - - 
کل يربنایز هتل 32 10000کمتر از  مترمربع  40000و  10000ن یب  40000شتر از یب   - 

  
  

متقاضی باید وضعیت زمین و جزئیات کامل راه اتصالی را روي  5تا  2به منظور کسب مجوز نوع 
، 1عالوه بر اطالعات الزم براي مجوز نوع . بزرگتر است، نشان دهدیا  500/1اي که مقیاس آن  نقشه

  ]:3[اطالعات زیر نیز باید روي نقشه نمایش داده شود 
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 موقعیت زمین -
 عقب نشینی ساختمان -
 رو سازي پیاده -
 طرز تخلیه آبهاي سطحی -
 خطوط تراز زمین موجود  -
 خطوط تراز وضعیت پیشنهادي  -
 موقعیت تیرهاي چراغ برق -
 تیرهاي خطوط هوایی تأسیسات شهريسایر  -
 هاي واقع در حریم راه و در محدوده بر زمین درخت -
 تابلوهاي راهنمایی و رانندگی موجود و پیشنهادي در محدوده بر زمین -
 سایر تابلوهاي موجود و پیشنهادي  -
 طعترین تقا موقعیت راه اتصالی نسبت به نزدیک -
 نوع مصالح و جزئیات ساختمانی -

  فرادست يها مورد نظر با طرح يکاربرانطباق توسعه  -3- 1

نان حاصل یالزم است اطم يک کاربریتوسعه  يبرا یش از آغاز مراحل مطالعات عارضه سنجیپ
نظیر طرح جامع و ( يا و منطقه ياس شهریدر مق یباالدست يها با طرح یرتین توسعه مغایشود که ا

است  ين و مشاوران شهرسازیمسئول يریگ میطه تصمین مورد معموالً در حیا. نداشته باشد )تفصیلی شهر
مصوب  يها ها و برنامه ق طرحیدق یز با بررسیونقل ن زان حملیر ن بخش الزم است برنامهیدر ا یول

 يها مورد نظر با پهنه ياز انطباق نوع و جنس کاربر يموجود و مذاکرات منظم با مشاوران شهرساز
را در یز. شوند یمطالعات عارضه سنج یارد مراحل اصلنان الزم را حاصل کرده و سپس ویاطم يشنهادیپ

ج مطالعات یرغم مناسب بودن نتا یمصوب، عل يها با طرح ينوع کاربر یصورت وجود تفاوت اساس
ر یپذ داشته و امکان یمشکل اساس يجاد آن کاربریطرح توسعه، باز هم ا یکیه ترافیو توج یعارضه سنج
 .نخواهد بود
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   مطالعه مورد محدوده شناخت  - 2
هاي جدید، شناخت وضعیت  گام اول در مطالعات عارضه سنجی ترافیکی توسعه) 1-1 (شکل مطابق 

  . است در محدوده توسعه جدید هاي آتی ونقل در وضعیت موجود و سال عرضه و تقاضاي حمل
  

  محدوده تحت تأثیر افق طرح و  تعیین -1- 2

براي شناخت وضعیت محدوده مورد مطالعه در وضعیت موجود و آتی، در ابتدا الزم است افق طرح 
در این بخش از مطالعه نحوه تعیین افق طرح و . هاي جدید شناسایی شود و محدوده تحت تأثیر توسعه

  . شود یح میمحدوده تحت تأثیر تشر
  

  تعیین افق طرح مطالعات  -2-1-1

در (ونقل و ترافیک شهر  دگان سیستم حملنکننده طرح و نماینده گردان افق طرح باید توسط تهیه
بندي ساخت توسعه و  الزم است انتخاب سال افق طرح با ابعاد و زمان. تعیین شود) تهران شهرداري

افق به طور عمومی، . شهر هماهنگی داشته باشد ونقل ریزي شده در شبکه حمل تغییرات اساسی برنامه
  :طرح به موارد زیر مرتبط است

 تاریخ افتتاح توسعه مدنظر )1

 مدت هاي طوالنی سال تکمیل فازهاي اصلی در توسعه )2

 و یا محدوده مورد مطالعه  ونقل شهر، منطقه مدت حمل برنامه طوالنی )3

 با ابعاد مختلف درهاي  براي توسعه] 1[اي از پیشنهاد افق طرح بر اساس راهنماي مرجع  نمونه
  .شده است رائها) 1-2 (جدول 
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  ]1[ یسنجی ترافیک مطالعات عارضههاي پیشنهادي براي  افق). 1-2 (جدول 

  طرح يپیشنهادافق   ابعاد توسعه

 500تولید کننده کمتر از (کوچک 
  برداري کامل افتتاح، با فرض ساخت و بهره براي بینی شده سال پیش -  )سفر در ساعت اوج

تولید کننده بین (متوسط در یک فاز 
  )سفر در ساعت اوج 1000تا  500

 برداري کامل با فرض ساخت و بهره بینی شده افتتاح، سال پیش -
در صورتی که توسعه به طور واضح از آنچه ( 1ونقل باالدست افق طرح برنامه حمل -

  ).بینی آمده است، بزرگتر باشد در برنامه یا پیش
تولید کننده بیش (بزرگ در یک فاز 

  )سفر در ساعت اوج 1000از 
 برداري کامل بهرهبینی شده افتتاح، با فرض ساخت و  سال پیش -
  ونقل باالدستی افق طرح برنامه حمل -

  متوسط یا بزرگ در چند فاز

برداري کامل هر  بینی شده افتتاح هر یک از فازها، با فرض ساخت و بهره سال پیش -
 فاز

 بینی شده براي افتتاح کامل توسعه سال پیش -
 ونقل باالدستی افق طرح برنامه حمل -
  .ونقل محدوده به اتمام رسیده باشد لسالی که بهبود و توسعه اصلی حم -

  

  تعیین محدوده تحت تأثیر -2-1-1

بستگی به ابعاد و ماهیت توسعه در نظر گرفته  ترافیک سنجی سطح تحت تاثیر براي مطالعه عارضه
هاي کوچک مقیاس محدوده تحت تأثیر  براي سایت. ونقل منطقه دارد شده و عملکرد سیستم حمل

معابر بیشتري  ها و تقاطعهاي بزرگ مقیاس  اما توسعه. تواند در حد یک تقاطع نزدیک خالصه شود می
در مرجع پیشنهادي به عنوان نمونه حوزه نفوذ . تحت تأثیر سفرهاي جذب شده به کاربري خواهند بود

اما نکته قابل . شده است ابعاد مختلف ارائههاي با  براي توسعه) 1- 2 (شکل  و در) 2-2 (جدول  در] 1[
و شناخت  هاي جدید به قضاوت کارشناسی دقیق توجه آن است که تعیین محدوده تحت تأثیر توسعه

  . ونقل محدوده مورد مطالعه نیاز دارد سیستم حمل
                                                

ابعاد آن به شکل محسوس و معناداري از هاي متوسط در يک فاز انجام شده و  در صورتي که توسعه کاربري  ١
هاي فرادست بزرگتر باشد، نياز است که مطالعات عارضه سنجي در افق پيشنهادي  بيني شده در طرح ابعاد پيش

  .طرح فرادست نيز مورد بررسي قرار گيرد
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  ]1[ترافیکی  سنجی پیشنهادي براي مطالعات عارضهحوزه نفوذ اي از  نمونه). 2-2 (جدول 

  پیشنهاد حوزه نفوذ  نمونه توسعه  ابعاد توسعه

  بسیار کوچک

تقاطع مجاور در صورت قرارگیري در گوشه   )مترمربع 50 از زیربناي کمتر( رستوران فست فود
  تقاطع

قرارگیري در گوشه  تقاطع مجاور در صورت  )بنزین و غیره تعمیرگاه، پمپ(هاي خدماتی  ایستگاه
  تقاطع

  متر از دسترسی سواره 200  هاي کوچک فروشگاه

  متر از دسترسی سواره 300  سفر در ساعت اوج 200هاي با بیش از  تمامی کاربري

  کوچک

متر مربع ناخالص  7000مراکز تجاري کوچکتر از 
  قابل اجاره

متري،  800دار در  چراغ هاي تمام تقاطع
دار اصلی و  غیرچراغهاي  تمامی تقاطع

متري سایت  400هاي سواره در  دسترسی
  سفر در ساعت اوج 500تا  200هاي با  توسعه  )بـ  )1-2 (شکل (

  متوسط

متر مربع ناخالص هزار  10تا  7مراکز تجاري مابین 
  1قابل اجاره

دار و   هاي چراغ تقاطعمعابر و تمام 
هاي  و رمپ، یو فرعدار اصلی  غیرچراغ

شکل (کیلومتري سایت  6/1بزرگراهی در 
  نفر 500تا  300اداري و یا صنعتی با کارکنان بیش از   )پـ  )2-1 (

  بزرگ

هاي  دار و رمپ هاي چراغ تمام تقاطع  هزار متر مربع 100مراکز تجاري بزرگتر از 
تمامی معابر و  ،کیلومتري 2/3بزرگراهی در 

هاي  دار اصلی و دسترسی هاي غیرچراغ تقاطع
 )1- 2 (شکل (کیلومتري سایت  6/1سواره در 

  )تـ 

  نفر 500اداري و یا صنعتی با کارکنان بیش از 

  سفر در ساعت اوج  500با بیش از توسعه 

   

                                                
1 Gross Leasable Area 
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  ]1[ترافیکی  سنجی در سطوح مختلف مطالعات عارضهنمونه حوزه نفوذ ). 1- 2 (شکل 
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  ونقل در محدوده  شناخت عرضه حمل -2- 2

هاي  سیستم: شوند عبارتند از ونقل شناخته می ترین اطالعاتی که به عنوان عرضه شبکه حملرایج
براي انجام  .مقاطع عرضی و عالئم بندي معابر، ها، جهت و تقاطع شبکه خیابانی ،ونقل همگانیحمل

ونقل در محدوده تحت تأثیر توسعه جدید در  مطالعات عارضه سنجی باید اطالعات عرضه شبکه حمل
ونقل در محدوده تحت  حملشبکه  عرضه وضع موجود مهمترین اطالعات. وضع موجود برداشت شود

  :ارتند ازباشد، عب قرار داشته  تأثیر که باید در اختیار طراح یا مشاور

 سلسله مراتب عملکردي معابر نقشه شبکه معابر و )1
 ها تقاطعنقشه  )2
 مقطع عرضی معابر  )3
 بندي معابر محدوده   جهت )4
 ها  نحوه کنترل تقاطع )5
 عالئم و تجهیزات راهنماي و رانندگی )6
 )ها مسیرها و ایستگاه(ونقل همگانی  هاي حمل انواع سیستم )7
 مورد نظرهاي زمین در اطراف توسعه  شناخت کاربري )8

شناسایی و بررسی شبکه معابر آتی در محدوده تحت تأثیر عالوه بر شبکه معابر وضع موجود، 
دستیابی به اطالعات شبکه معابر آتی، الگوي . توسعه جدید نیز در مطالعات عارضه سنجی مورد نیاز است

و غیره از طریق اسناد  ونقل همگانی پیشنهادي در افق طرح هاي حمل ها، انواع سیستم ها در تقاطع حرکت
ونقل و ترافیک، مطالعات موضعی  هاي تفصیلی شهري، مطالعات طرح جامع حمل مطالعات طرح(فرادست 

ونقل در  عرضه حملبه بر این اساس مهمترین اطالعات مربوط . نپذیر است امکا...) در سطح مناطق و 
  :هاي آتی عبارتند از سال

 ها و تقاطع )رديسلسله مراتب عملک( نقشه شبکه معابر )1
 جدید و تعریض در معابر موجودمقطع عرضی معابر  )2
 )ها مسیرها و ایستگاه(ونقل همگانی  هاي حمل انواع سیستم )3
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 شناسایی و بررسی کاربري زمین در اطراف سایت در اسناد فرادست  )4

  ونقل در محدوده شناخت تقاضاي حمل -3- 2

در  ونقل در محدوده توسعه، شناخت حجم تردد و تقاضاي عبور هاي حمل سیستم در کنار عرضه
در این بخش از . باشد ها ضروري می عملکرد معابر و تقاطع  شبکه معابر  تحت تأثیر سایت در تحلیل

دستورالعمل به بررسی تقاضاي موجود و آتی در محدوده تحت تأثیر بدون در نظر داشتن اثرات ناشی از 
  . شود پرداخته می) سایت مورد نظر براي مطالعات عارضه سنجی(کاربري جدید توسعه 
  

   موجود تقاضاي شناخت  -2-3-1

منظور بررسی کفایت تسهیالت موجود و همچنین ظرفیت آنها براي تاثیر ناشی از احداث هر  به
بررسی مرکز تولید و جذب سفر که همواره اثري افزایشی در حجم ترافیک آن محدوده خواهد داشت، 

بدین منظور برداشت حجم تردد انواع وسایط نقلیه در . است  احجام ترافیکی در شرایط فعلی و آتی الزامی
  .گیرد هاي محدوده تحت تأثیر در دستور کار مشاور قرار می معابر و تقاطع
آوري اطالعات درباره آن در هر محیطی مفهومی ساده دارد و آن  گیري حجم ترافیک و جمع اندازه

کنند که ممکن  اي است که از مقطعی معین در مدت زمانی مشخص عبور می مارش تعداد وسایل نقلیهش
بنابراین باید در . بندي شود است به تفکیک نوع وسیله نقلیه، خط عبور، حرکت گردشی و غیره دسته

  :تنظیم آن با توجه به نکات زیر سعی کافی مبذول داشت
  گیري ندازهـ تعیین محل و زمان مناسب براي ا

  دهی عملیات میدانی ـ سازمان
  ـ طرح و انتخاب روش مناسب براي ثبت اطالعات

  سازي اطالعات براي استفاده و استخراج نتایج هاي مناسب تجزیه و تحلیل و آماده ـ انتخاب روش
  ها در شکلی معین و مناسب براي تجزیه و تحلیل ـ ارائه داده

هاي محدوده تحت تأثیر از جمله اطالعات  در اختیار داشتن اطالعات حجم تردد در معابر و تقاطع
اما در کنار برداشت . رود هاي محدوده به شمار می معابر و تقاطعکلیدي در تحلیل شرایط تردد در 

تحلیل الگوي  در برخی موارد به منظور ،ابعاد توسعه و حوزه نفوذ کاربريا توجه ب ،اطالعات حجم تردد
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هاي مختلفی براي برداشت اطالعات  روش. برداشت اطالعات مبداء و مقصد سفرها نیز الزم است ،سفرها
  :اند و مقصد سفرها وجود دارد که در زیر به صورت کلی معرفی شده  مبداء

در این روش با تعیین محدوده مورد مطالعه و معابر ورودي و خروجی محدوده، : روش ثبت پالك •
ها برداشت  ها و خروجی در ورودي) کلیه وسایل یا وسیله نقلیه نمونه(نقلیه  ره پالك وسایلشما
به کمک اطالعات پالك وسایل نقلیه و شمارش حجم تردد در معابر ورودي و خروجی . شود می

ماتریس مبداء و مقصد سفرهاي با وسیله نقلیه در شبکه معابر محدوده تحت تأثیر قابل حصول 
 . است

گردد چراغ  هاي شبکه معابر از وسایل نقلیه درخواست می در این روش در ورودي: چراغ روشن روش •
مبداء و توان  ها می با ثبت تعداد وسایل نقلیه با چراغ روشن در خروجی. اتومبیل خود را روشن کنند

ک این روش به تفکیک براي هر ی. مقصد سفرهاي سواري در محدوده مورد مطالعه را تعیین نمود
واضح است که در این روش همکاري قابل توجهی از . گیرد ها مورد استفاده قرار می از ورودي

  . رود رانندگان انتظار می
در روش نصب برچسب در هر ورودي محدوده مورد مطالعه برچسبی روي وسایل : روش برچسب •

با . شود نصب می )گردد معموال یک نوع وسیله نقلیه به عنوان وسیله نمونه انتخاب می(نقلیه 
هاي شبکه معابر تحت تأثیر ماتریس مبدا و مقصد سفرها تعیین  ها در خروجی شمارش تعداد برچسب

هاي مختلف در نظر  هاي مختلف را براي ورودي هاي با رنگ توان برچسب در این روش می. شود می
 . گرفت

حجم تردد که از شبکه به کمک اطالعات در این روش : از حجم روي معابر 1روش تخمین ماتریس •
ماتریس سفرها در  ی،هاي تحلیل شود، به کمک روش معابر محدوده مورد مطالعه برداشت می

در روش تخمین ماتریس به کمک روابط ریاضی توزیع سفرها در . شود محدوده تخمین زده می
شود که اختالف بین حجم مشاهده شده و  اي انجام  می مبادي ورودي و خروجی شبکه به گونه

رت در تخمین ماتریس سفرهاي محدوده به صوفرآیند انجام کار . حجم برآورد شده کمینه گردد
هاي شبکه در برآورد با  بدین معنی که در هر مرحله حجم روي کمان. شود رفت و برگشتی انجام می

                                                
1 OD Estimation 
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چنانچه تفاوت میان حجم مشاهده شده . شود هاي شبکه مقایسه می حجم مشاهده شده روي کمان
هاي شبکه معنادار باشد، فرآیند تخمین ماتریس مجدداً انجام  و حجم برآورد شده روي کمان

 .  شود می
ونقل  به صورت معمول در شهرهاي بزرگ مطالعات جامع حمل: فرادستاستفاده از اطالعات و اسناد  •

هاي کالن  انجام شده است و اطالعات سفرهاي روزانه و ساعات اوج در بانک اطالعاتی مدل
جام ونقل و ترافیک ان در شهر تهران نیز مطالعات جامع حمل. باشد ریزي شهرها موجود می برنامه

. شده است و در مدل شبکه معابر شهر اطالعات ماتریس سفرهاي روزانه و ساعت اوج موجود است
بنابراین یک راه دستیابی به ماتریس سفرها در شبکه اطراف یک توسعه جدید یا تغییر کاربري 

از مدل طرح جامع شبکه معابر شهر  مورد مطالعه،استخراج ماتریس مبداء و مقصد در زیر شبکه 
براي افزایش دقت مطالعات الزم است، ماتریس به دست آمده از زیر شبکه مدل طرح جامع . ستا

 . ونقل با استفاده از برداشت اطالعات میدانی بهنگام گردد حمل
 

   طرح افق تقاضاي شناخت -2-3-2

ها در سال افق طرح الزم  وضعیت معابر و تقاطعپس از بررسی شرایط تقاضاي موجود، براي تحلیل 
روي شبکه تقاضا  ي جدید برآورد شود و مجموعه  و تقاضاي ناشی از توسعه کاربري 1اضاي پایهاست تق

هاي جدید  نحوه برآورد تقاضاي مربوط به کاربري. معابر اطراف و داخل سایت مورد مطالعه بارگذاري شود
هاي برآورد تقاضاي پایه در سال افق طرح تشریح  در این بخش روش. در بخش بعدي گزارش آمده است

  . شود می
ریس سفرها در محدوده تحت تأثیر در مطالعات عارضه سنجی اطالعات مات با توجه به آنکه معموالً

  . شود هاي زیر پیشنهاد می کارایی بیشتري دارد، براي برآورد تقاضاي پایه به شکل ماتریس، روش

مشابه برآورد تقاضاي وضع موجود، در تعیین ماتریس سفرهاي : استفاده از اطالعات و اسناد فرادست •
ونقل  مطالعات جامع حملان از اطالعات تو روزانه و ساعت اوج در شبکه اطراف توسعه جدید، می

                                                
بر ناشي از رفتار روزانه شهروندان بدون در نظر داشتن منظور از تقاضاي پايه، تقاضاي عبور از شبكه معا  ١

  . تقاضاي ناشي از توسعه جديد است
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هاي فرادست  با توجه به آنکه در مطالعات ذکر شده طرح. شهر در افق مورد نظر استفاده نمود
ماتریس سفرهاي زیر شبکه اطراف سایت توان انتظار داشت  شهري در نظر گرفته شده است، می

 . تأثیر پذیرفته است هاي کالن شهر ریزي هاي و برنامه مورد مطالعه نیز از سیاست
چنانچه دسترسی به اطالعات طرح جامع : استفاده از ماتریس وضع موجود و نرخ رشد سفرها •

گیري از ماتریس وضع موجود و  ونقل فراهم نباشد، گزینه دیگر براي برآورد تقاضاي پایه، بهره حمل
که نرخ رشد بر  الزم به توضیح است. هاي آتی است نرخ رشد و تغیرات سفرهاي شهري در سال

به عنوان مثال . تواند کاهشی یا افزایش باشد هاي کالن شهري می ریزي ها و برنامه سیاستاساس 
تواند باعث کاهش تقاضاي  ونقل همگانی می هاي حمل رویکرد افزایش سهم استفاده از سیستم

ماتریس سفرهاي نرخ رشد مربوط به هایی   در چنین نمونهبنابراین . استفاده از سواري شخصی شود
  . سواري شخصی کاهشی و نرخ رشد مربوط به ماتریس سفرهاي همگانی افزایشی است
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  شناخت توسعه آتی   -3
ونقل  حمل هاي شیوه  مطالعات عارضه سنجی ترافیکی به منظور فراهم کردن دسترسی مناسب همه

بر  ایجاد شدهسفرهاي و کاهش تاثیرات نامطلوب ترافیکی ناشی از  ي ایجاد شده به مجموعه
براي رسیدن به این هدف، یکی از مهمترین اقدامات . شود ونقلی اطراف انجام می هاي حمل زیرساخت

در این بخش از دستور العمل فرآیند برآورد تقاضاي سفر .  هاي جدید است برآورد تقاضاي سفر توسعه
  . شود ها در مطالعات عارضه سنجی تشریح می کاربري
  

  فیزیکی توسعه و افق طرح تعیین برنامه  -3-1

هاي مختلف  ها و محدوده یکی از عواملی که به صورت قابل توجهی در میزان تقاضاي سفر منطقه
توضیح آنکه کاربریهاي مختلف میزان جذب و تولید سفر . باشد شهري اثرگذار است، کاربریهاي آن می

هاي مختلف با  نقل براي کاربري و حملریزي  متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند، بدین دلیل رویکرد برنامه
اجتماعی کاربر  -هاي اقتصاديبه عالوه هدف سفر و ویژگی. توجه به ایجاد سفر آنها متفاوت است

کننده به کاربریهاي مختلف بر روي ویژگیهاي سفر موثر است، زیرا بر اساس گروه شغلی کاربران  مراجعه
این  بر. ل نقلیه شخصی، عمومی و سرویس متفاوت استکاربریهاي مختلف، نوع استفاده آنها از وسای
و دریافت اطالعات مربوط  ها کاربريهاي جدید شناخت نوع  اساس گام نخست در برآورد تقاضاي کاربري

  . به آنها است
ها در قالب برنامه فیزیکی  توسعه کاربري ریزي برنامهنیاز برآورد تقاضاي سفر از  مورد خروجی

 افقبینی شده،  ها، اطالعات مربوط به نوع کاربري پیش مه فیزیکی توسعه کاربريبرنا. شود معرفی می
برداري، انواع متغیرهاي مستقل متناسب با نوع کاربري نظیر مساحت ناخالص، مساحت خالص، تعداد  بهره

ل اطالعات به عنوان ورودي مد این. است... شاغلین، تعداد واحد آپارتمانی، تعداد تخت بیمارستانی و 
  .    گیرد تقاضاي سفر در ادامه فرآیند انجام مطالعات عارضه سنجی مورد استفاده قرار می

  



  
                                                                          دستورالعمل مطالعات عارضه سنجی ترافیکی 

 ۳۰ 
  

  برآورد تقاضاي سفر -3-2

که در  طوري به. ونقل است ریزي حمل هاي برنامه ترین مقوله برآورد تقاضاي سفر یکی از مهم
از لحاظ ترافیکی، (بر اي است و در ساماندهی شبکه معا هاي شهري داراي جایگاه ویژه مدیریت شبکه

فرآیند تحلیل  .ها و غیره تاثیر قابل توجهی دارد ، فضاي پارکینگ، تامین دسترسی)هندسی و فیزیکی
  : این مراحل به ترتیب عبارتند از. تقاضاي سفر به صورت سنتی، شامل چهار مرحله است

  1برآورد تولید و جذب سفر) 1
   2توزیع سفر) 2
  3انتخاب وسیله نقلیه) 3
  4تخصیص ترافیک )4
  

  ها  کاربري برآورد تولید و جذب سفر -2-1- 3

. شود هاي ایجاد شده در مجموعه انجام می برآورد تولید و جذب سفرها با توجه ماهیت کاربري
واضح است که هر نوع کاربري بر اساس ماهیتی که دارد افرادي که شامل کارکنان آن کاربري یا 

. دبنابراین ایجاد هر کاربري باعث تولید و جذب سفر خواهد ش. کند مراجعین آن است به خود جذب می
سنجی ترافیکی استفاده  ها در مطالعات عارضه روش مورد استفاده در برآورد تولید و جذب سفر کاربري

این راهنما بر اساس . است "5هاي شهر تهران راهنماي سفرسازي کاربري"اطالعات و نتایج ارائه شده در 
ده است و همواره در حال هاي موجود در شهر تهران تهیه ش هاي میدانی از انواع مختلف کاربري برداشت
ها بر  هاي استاندارد تعیین میزان سفرسازي کاربري اي از خروجی نمونه) 1-3 (شکل در . سازي است بهنگام

  . سفر ارائه شده استـ  حسب نفر

                                                
1 Trip Production/Attraction  
2 Trip distribution  
3 Modal split 
4 Traffic Assignment 

  .۱۳۹۲، "هاي شهر تهران راهنماي سفرسازي كاربري"ريزي شهر تهران،  مركز مطالعات و برنامه  ٥
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نتایج  ،ها با توجه به آنکه در پایگاه اطالعات تعیین میزان سفرسازي و تقاضاي پارکینگ کاربري
مطالعات به صورت رابطه روندگراي خطی و مقادیر متوسط نرخ سفرسازي ارائه شده است، بر حسب مورد 

 اي موجوده هاي مدل براي هر کاربري خاص با توجه به تعداد نمونه برداشت شده و آمارهالزم است 
  . نسبت به استفاده از رابطه یا نرخ متوسط اقدام گردد



  
                                                                          دستورالعمل مطالعات عارضه سنجی ترافیکی 

 ۳۲ 
  

  
   سفر در بیمارستان خصوصی بر حسب سطح زیربناي کل  -نفربرآورد تقاضاي   مدل). 1- 3 (شکل 
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توان از معادله رگرسیون خطی ارائه شده در پایگاه مکانی اطالعات سفرسازي  در صورتی می
  : ها براي تخمین ایجاد سفر کاربري مورد نظر استفاده کرد که شرایط زیر برقرار باشد کاربري

 کاربري توسعه مورد نظر داراي نوع مشابه در بانک اطالعاتی باشد، -1
هاي برداشت  کاربري مورد نظر در بازه متغیرهاي مستقل نمونهقرارگیري مقدار متغیر مستقل  -2

 شده،
 نمونه برداشت شده  3وجود بیش از  -3
 Fو تست  2Rمعناداري مدل به کمک شاخص (درصد معنادار باشد  90مدل در بازه اطمینان  -4

تر باشد، برازش  نزدیک 1قرار دارد و هر چه به سمت  1و  0بین  2Rمقدار  .شود تعیین می
 90شود که در بازه اطمینان  هایی معنادار تلقی می در این مطالعه مدل. رساند بهتر مدل را می

به دلیل آنکه احتمال بی معنا ) 1- 3 (شکل به عنوان مثال در . معنادار باشد Fدرصد مقدار آماره 
درصد معنادار  90درصد است، بنابراین این مدل در بازه اطمینان  7/12برابر  Fبودن آماره 

 )..شود محسوب نمی
  

توسعه جدید، به این ترتیب  سازي یک سازي براي برآورد مقدار سفر استفاده از میانگین نرخ سفر
تعداد سفرهاي ایجاد شده بر (ضرب نرخ سفرسازي  است که تعداد سفرهاي تولید شده کاربري، از حاصل

  .شود ، در تعداد واحدهاي متغیر مستقل کاربري مورد نظر، محاسبه می)واحد متغیر مستقل
ن محاسبه شده است، هر چه انحراف معیار، که بیانگر چگونگی پراکندگی نقاط نمونه حول میانگی

سازي، به معناي  به صورت گرافیکی، استفاده از میانگین نرخ سفر. تر است تر باشد، برازش مناسب کوچک
  .سازي دارد استفاده از خطی است که از مرکز مختصات عبور کرده و شیبی برابر با میانگین نرخ سفر

در پایگاه مکانی اطالعات سفرسازي  توان از میانگین نرخ سفرسازي ارائه شده در صورتی می
  :ها، براي تخمین ایجاد سفر کاربري مورد نظر استفاده کرد که شرایط زیر برقرار باشد کاربري
 کاربري توسعه مورد نظر داراي نوع مشابه در بانک اطالعاتی باشد، -1
ه قرار هاي برداشت شد مقدار متغیر مستقل کاربري مورد نظر در بازه متغیرهاي مستقل نمونه -2

 گیرد،
 نمونه برداشت شده  3وجود بیش از  -3
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 درصد میانگین نرخ سفرسازي  110 کوچکتر یا برابر انحراف معیار -4
وجود نقاط مشاهده شده در نزدیکی نمودار میانگین نرخ سفرسازي، در محدوده متغیر مستقل  -5

 .کاربري مورد نظر
ها در  مکانی اطالعات سفرسازي کاربريکه هیچ یک از اطالعات ارائه شده در پایگاه  در صورتی

شهر تهران، براي تخمین سفرسازي کاربري مورد نظر قابل استفاده نباشد، الزم است اطالعات میدانی از 
بر این اساس در صورت وجود هر یک از شرایط زیر، الزم است . آوري شود هاي مشابه جمع کاربري

  :شود آوري هاي مشابه جمع اطالعات میدانی از کاربري
 عدم وجود کاربري متناظر با کاربري مورد نظر در پایگاه اطالعات،  -1
 قرار نداشتن متغیر مستقل کاربري مورد نظر در محدوده متغیرهاي مستقل برداشت شده،  -2
 نمونه برداشت شده در پایگاه اطالعات  2یا  1وجود تنها  -3
م وجود نقاط مشاهده شده در عد یادرصد میانگین نرخ سفرسازي  110 بزرگتر از انحراف معیار -4

معنا  نزدیکی نمودار میانگین نرخ سفرسازي، در محدوده متغیر مستقل کاربري مورد نظر و یا بی
 . بودن مدل روندگراي خطی

خالصه مسایل مطرح شده در خصوص نحوه تحلیل و بررسی اطالعات پایگاه مکانی، جهت ارائه 
  . در قالب فلوچارت نمایش داده شده است) 2-3 (شکل به کارشناسان در 

هاي  براي نمایش نحوه استفاده از بانک اطالعات سفرسازي در برآورد میزان تولید و جذب کاربري
عارضه سنجی احداث یک مطالعه فرض کنید هدف . جدید یک مساله فرضی مطابق زیر ارائه شده است

مترمربع  25000پیشنهادي در توسعه جدید شامل رنامه فیزیکی کاربري ب. بیمارستان خصوصی است
  . است زیربناطح س

شرایط استفاده از مدل روندگراي خطی براي برآورد تقاضاي سفر بیمارستان ) 1-3 (شکل با توجه به 
  :شود پیشنهادي کنترل می
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هاي خصوصی در برآورد  کنترل شرایط استفاده از مدل روندگراي خطی بیمارستان). 1-3 (جدول 
  تقاضاي سفر

  نتیجه کنترل  معیار کنترل

  P  کاربري توسعه مورد نظر داراي نوع مشابه در بانک اطالعاتی باشد
 P  هاي برداشت شده نظر در بازه متغیرهاي مستقل نمونهقرارگیري مقدار متغیر مستقل کاربري مورد 

 P  نمونه برداشت شده 3وجود بیش از 
 ×  معناداري مدل روندگراي خطی

شود بر اساس نتایج کنترل ارائه شده در جدول فوق، کاربر مجاز به استفاده از مدل  مشاهده می
در ادامه . روندگراي خطی بیمارستان هاي خصوصی، براي برآورد تقاضاي سفر توسعه پیشنهادي نیست

  . شود نرخ تقاضا بررسی میمتوسط شرایط مساله براي استفاده از 
  

هاي خصوصی در برآورد  کنترل شرایط استفاده از میانگین نرخ سفرسازي بیمارستان). 2-3 (جدول 
  تقاضا

  نتیجه کنترل  معیار کنترل

  P  کاربري توسعه مورد نظر داراي نوع مشابه در بانک اطالعاتی باشد
 P  هاي برداشت شده متغیرهاي مستقل نمونهقرارگیري مقدار متغیر مستقل کاربري مورد نظر در بازه 

 P  نمونه برداشت شده 3وجود بیش از 
 P  درصد میانگین نرخ سفرسازي 110 کوچکتر از انحراف معیار

وجود نقاط مشاهده شده در نزدیکی نمودار میانگین نرخ سفرسازي، در محدوده متغیر مستقل کاربري مورد 
 P  نظر

  
سنجی ترافیکی بیمارستان خصوصی با  ، براي عارضه)2- 3 (جدول بر اساس نتایج کنترل شرایط 
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ت شده هاي برداش توان از نرخ متوسط تقاضاي ایجاد سفر کاربري مترمربع، می 25000مساحت زیربناي 
  : شود می بنابراین تقاضاي سفر این کاربري مطابق زیر محاسبه. نمود استفاده

    

=سفر   – نفر بیمارستان خصوصی بر حسب  سفر متوسط نرخ ایجاد  4.3
  مترمربع زیربنا100

=4.3 ×  25000 100  = سفر    1075 − ایجاد سفر بیمارستان خصوصی پیشنهادي در ساعت اوج    نفر
  روز پایان هفته

=1075 × 0.44 = سفر    473 − بیمارستان خصوصی پیشنهادي در به  تعداد سفر ورودي  نفر
  ساعت اوج روز پایان هفته

=1075 × 0.56 = سفر    602 − بیمارستان خصوصی پیشنهادي در از تعداد سفر خروجی   نفر
  ساعت اوج روز پایان هفته
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  فرآیند تحلیل و بررسی اطالعات تقاضاي سفر و تقاضاي پارکینگ  ).2- 3 (شکل 
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  برآورد توزیع سفر  -2-2- 3

و  ، باید مشخص شود نحوه وروداوجدر ساعات توسعه   ورودي و خروجی سایتسفرهاي پس از تعیین میزان 
تعیین توزیع سفرها در مبادي ورودي و خروجی شبکه در . است این سفرها به محدوده سایت از کدام جهت خروج

هاي  روشها جدید  ع سفر کاربريبراي حل مساله توزی .هاي پیشنهادي حائز اهمیت است ارزیابی عملکرد دسترسی
  .شود مختلف زیر پیشنهاد می

  استفاده از الگوي توزیع فعلی -الف
اطالعات کسب شده (هایی از وضعیت موجود و یا استفاده از مدل شبکه شهر تهران  با استفاده از برداشت نمونه

شده در وضعیت فعلی را در  توان توزیع سفرهاي تولید و جذب می) ونقل و ترافیک تهران از طرح جامع حمل
هاي  توان توزیع سفرهاي کاربري با تعمیم این الگو، می. بدست آورد به تفکیک اهداف سفرهاي مختلف شهر  بخش

  . جدید را نیز تعیین نمود
  استفاده از الگوي توزیع آتی -ب

، استخراج باشدونقل شهر قابل  در صورتی که الگوي سفرهاي افق طرح از نتایج مطالعات طرح جامع حمل
  . نیز بکار بردهاي جدید  توان این الگو را براي کاربري می

  استفاده از تقسیم بندي نواحی شهري  -پ
هاي ابتکاري و  هاي توسعه با استفاده از روش شود توزیع سفرهاي ایجاد شده در سایت در این روش تالش می

بر این اساس با توجه به عملکرد کاربریهاي طرح توسعه سایت، حوزه . گیري از قضاوت کارشناسی انجام پذیرد بهره
در ادامه بر اساس پارامترهایی . شود م بندي مینفوذ کاربري شناسایی شده و نواحی اطراف کاربري مورد نظر تقسی

توان توزیع سفرهاي منتهی به توسعه جدید را برآورد  نظیر موقعیت جغرافیایی کاربري، جمعیت نواحی اطراف آن می
به را  برآورد تخمینی توزیع سفراین روش باشد،  بندي نواحی شهري به صورت کیفی می با توجه به آنکه تقسیم. نمود

در این . توان از روش تحلیل حساسیت نیز استفاده کرد براي اطمینان از جواب مساله توزیع سفر، می .دهد دست می
ها با این فرضیات  و ساختار شبکه و دسترسی روش فرضیات مختلفی براي توزیع حجم هاي تقاضا انجام شده است

  . گردد نیز کنترل می
  

  برآورد سهم وسایل نقلیه مختلف  - 2-3- 3

ریزي حمل و نقل است مهمترین  خاب وسیله یکی از دشوارترین گامها در فرآیند برنامهحل مساله انت
سیاست  - 3دارا بودن وسیله نقلیه  -2هدف سفر -1: پارامترهاي تاثیر گذار در تحلیل مساله انتخاب وسیله عبارتند از

سایر ویژگیهاي  - 4کینگ گذاري شبکه و قیمت گذاري پار هاي اعمال شده توسط گردانندگان سیستم نظیر قیمت
مورد توجه قرار هاي مشابه  نتایج برداشت نمونهبراي تحلیل این مساله . است... اجتماعی سفر کننده و  -اقتصادي
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  .گیرد می
سهم وسایل نقلیه مختلف در سفرهاي ایجاد شده هر  "هاي شهر تهران راهنماي سفرسازي کاربري" در

این شکل  در. داده شده است نمایش) 3-3 (شکل جی استانداردي مشابه کاربري برداشت شده است و در قالب خرو
به صورت ) به ازاي متغیرهاي مستقل مختلف(هاي برداشت شده بر حسب سواري شخصی  تقاضاي سفر نمونه

شود  همانطور که مشاهده می. هاي روندگراي خطی و نرخ متوسط ایجاد سفر وسیله شخصی ارائه شده است مدل
د با کنترل بنابراین براي هر توسعه جدی. هاي مختلف سفر نیز تعیین شده است عالوه بر خروجی مذکور، سهم شیوه

استفاده از مدل  شرایط. برد  هاي مشابه بهره توان از نتایج نمونه ها و برآوردهاي انجام شده می شرایط استفاده از مدل
هاي  مشابه شرایطی است که در خصوص مدل) برحسب وسیله شخصی( سفر ایجادروندگراي خطی و یا نرخ متوسط 

  . سفر مطرح گردید - ایجاد سفر بر حسب نفر
به  گیري براي انتخاب وسیله، هاي مساله انتخاب وسیله و تعدد متغیرهاي دخیل در تصمیم دلیل پیچیدگی به

 موقعیت" متغیرهاياساس  بر شخصیتعیین سهم وسایل نقلیه  مدلهاي انجام شده  کمک مجموعه برداشت
 همگانی ونقل حمل هاي تمسیس از آن فاصله"و  "1)پهنه شمالی، جنوبی و یا مرکزي( شهر در کاربري قرارگیري

 را کاربري به مراجعه در شخصی نقلیه وسایل سهم توان میبا استفاده از این مدل . شده است پرداخت "بر انبوه
  . ]4[ دهد پرداخت شده به این منظور را نشان می مدل) 1-3(رابطه . نمود اصالح

سهم سواري هر کاربري
متوسط گروه = (1.192)    .     .    .     . )1- 3(رابطه                     .     

 ک وگرنه صفر، وی، برابر با يدر پهنه مرکز يدر صورت قرار گرفتن کاربر=     ک وگرنه صفر،ی، برابر با یدر پهنه جنوب يدر صورت قرار گرفتن کاربر=     ک وگرنه صفر،ی، برابر با یستگاه همگانیاز ا يمتر 500در فاصله  يدر صورت قرار گرفتن کاربر=      :که در آن

                                                
از غرب به شرق در امتداد مسير جاده مخصوص كرج، خيابان آزادي، خيابان انقالب شمالي و جنوبي  مرز جداكننده پهنه ١

  . شود ه عنوان محدوده مركزي شناخته ميمحدوده طرح ترافيك بداخل و  و خيابان دماوند است
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   برآورد تقاضاي سفر وسیله شخصی در بیمارستان خصوصی بر حسب سطح زیربناي کل   مدل). 3- 3 (شکل 
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، "ي شهر تهرانها راهنماي سفرسازي کاربري"مشخص شدن نحوه استفاده از اطالعات ارائه شده در  براي
مترمربع  25000فرآیند تعیین سهم وسایل نقلیه مختلف براي کاربري نمونه بیمارستان خصوصی با مساحت زیربناي 

  . در زیر آمده است
خارج محدوده مرکزي واقع شده است و  شهر جنوبی پهنه در احداث براي پیشنهادي کاربري شود می فرض

  . متر است BRT (450(ترین ایستگاه اتوبوس تندرو  ز نزدیکمتر و ا 1200فاصله آن از نزدیکترین ایستگاه مترو 
 هاي بیمارستاندر سفرهاي ایجاد شده در  وسیلههاي مختلف  متوسط سهم شیوه) 3-3 (شکل استفاده از  با

شود متوسط استفاده از وسیله نقلیه شخصی در این نوع کاربري در  مشاهده می. شرح جدول زیر است بهخصوصی 
  . درصد است 67حدود 

  هاي مختلف وسیله در سفرهاي ایجاد شده در بیمارستان خصوصی سهم شیوه). 3-3 (جدول 

  مجموع  همگانی  تاکسی  اريسو  موتور  پیاده  

  %100  %4  %22 %67 %3 %4  مختلف سفر يها وهیسهم ش

  
حذف سفرهاي پیاده  با) 1-3 رابطه( شده پرداخت مدل کمک به شخصی نقلیه وسایل سهم اصالح منظور به
هاي خصوصی در  گروه بیمارستان دراستفاده از انواع وسایل  درصد متوسطهاي باقیمانده،  سازي سایر سهم و نرمال

  .  بود خواهد) 4-3 (جدول سفرهاي سواره مطابق 

مختلف وسیله در سفرهاي سواره ایجاد شده در بیمارستان خصوصی پس از حذف هاي  سهم شیوه). 4-3 (جدول 
  سفرهاي پیاده

  مجموع  همگانی  تاکسی  سواري  موتور  

هاي  مختلف سفر يها وهیسهم ش
  %100 %4 %23 %70 %3  سواره

  
براي بیمارستان خصوصی مورد نظر براي احداث به صورت ) 1-3(متغیرهاي رابطه  موجود، اطالعات اساس بر

  :  شود زیر تعیین می

= 70% 
در  هاي خصوصی سهم وسیله نقلیه شخصی در متوسط گروه بیمارستان

=    سفرهاي سواره =   BRTمتري کاربري مورد نظر از ایستگاه  450با توجه به فاصله :  1 =    با توجه به موقعیت سایت مورد مطالعه در پهنه جنوبی :  1   با توجه به موقعیت سایت مورد مطالعه در خارج محدوده مرکزي :  0
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  :داریم 1-3بر اساس رابطه  نتیجه در
%70سهم سواري کاربري = (1.192)    .   × .   .   × .    .   × = 1.192 × 0.806 ×  0.775 × 1.000 

%70سهم سواري کاربري = سهم سواري اصالح شده در بیمارستان پیشنهادي             0.745 = 52%  
  
توجه به محاسبات فوق سهم وسیله نقلیه سواري در سفرهاي سواره ایجاد شده توسط بیمارستان خصوصی  با

هاي سفر به  سهم سایر شیوه) 5-3 (جدول بر این اساس در . درصد اصالح گردید 52درصد به  70مورد نظر از 
  درصد باقیمانده به نسبت 48ها،  سهم سایر گونه برآورد براي. مجموعه به صورت سواره بعد از اصالح ارائه شده است

  . شود توزیع می) 4-3 (جدول هاي  سهم
  

خصوصی پس از  هاي مختلف وسیله در سفرهاي سواره ایجاد شده در بیمارستان سهم شیوه). 5-3 (جدول 
  اصالح 

  مجموع  همگانی  تاکسی  سواري  موتور  

مختلف  يها وهیسهم ش
  هاي سواره سفر

0.48 × 0.030.04 + 0.23 + 0.03= %5 
%52 0.48 × 0.230.04 + 0.23 + 0.03= %36 

0.48 × 0.040.04 + 0.23 + 0.03= %7 
100%  

  
هاي مختلف سفر با در نظر داشتن سفرهاي پیاده، درصد سفرهاي انجام شدنی  محاسبه سهم شیوه براي حال

) 5- 3 (جدول شود و سهم نهایی سایر مدها به نسبت درصدهاي ارائه شده در  به صورت پیاده ثابت در نظر گرفته می
 درصد 96 و بوده درصد 4 پیاده سفرهاي سهم مطالعه مورد فرضی بیمارستان براي بنابراین. شود می محاسبه
  :شود  می توزیع وسایل سایر بین زیر صورت به باقیمانده
   

هاي مختلف وسیله در سفرهاي ایجاد شده در بیمارستان خصوصی پس از  شیوهنهایی سهم ). 6-3 (جدول 
  یاصالحاعمال ضرایب 

  مجموع  همگانی  تاکسی  سواري  موتور  پیاده  

 يها وهیسهم ش
0.96 4%  مختلف سفر ×0.05 =  %5 

 0.96 × 0.52 =  %50 
0.96 × 0.36=  %35 

0.96 × 0.07=   %6 %100 
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  ترددبرآورد حجم  -2-4- 3

 تردد حجم به توان می مطرح مدهاي این از یک هر اشغال ضریب همچنین و استفاده درصد گرفتن نظر در با
حجم تردد در ادامه روي شبکه معابر محدوده . یافت دست شود، می جذب یا تولید اوج ساعت درکه  اي نقلیه وسایل

هاي جدید سنجیده  شود و میزان تغییر پارامترهاي شبکه در اثر سفرهاي ورودي و خروجی توسعه بارگذاري می
  . شود می

  :توان عمل نمود هاي جدید به دو طریق می براي برآورد حجم تردد ناشی از توسعه
  
  ایجاد سفر برحسب وسیله سواريها و برآوردهاي  استفاده از مدل - الف

هاي جدید، معموال میزان تولید و جذب سفرهایی که با وسیله  با توجه به آنکه در ارزیابی اثرات احداث کاربري
سفرسازي راهنماي "ونقل محدوده اطراف دارد، در  شود، بیشترین تأثیر را بر سیستم حمل شخصی انجام می

هاي  وسایل نقلیه شخصی به تفکیک گروه ایجاد سفرها و برآوردهاي مربوط به  ، مدل"هاي شهر تهران کاربري
سفر ارائه - هاي کاربري برحسب نفر مشابه آنچه در خصوص ایجاد سفرهاي گروه. مختلف کاربري ارائه شده است

وط به کاربري سفر به ازاي متغیرهاي مستقل مختلف مرب - ها بر حسب وسیله ، اطالعات ایجاد سفر کاربريگردید
  . آمده است...) نظیر مساحت زیربنا، مساحت قابل اجاره، تعداد کارمند، ظرفیت و(

در این شکل . ایش داده شده استنم) 3-3 (شکل هاي خصوصی در  اي از این خروجی براي بیمارستان نمونه
در . مدل روندگراي خطی و نرخ متوسط ایجاد سفر سواري شخصی ارائه شده است ،برحسب سطح زیربناي کل

استفاده از این خروجی براي مطالعات عارضه سنجی نیز الزم ابتدا شرایط استفاده از مدل روندگراي خطی یا متوسط 
  . دنرخ ایجاد سفر وسیله سواري کنترل شو

ها براي  توان از معادله رگرسیون خطی ارائه شده در پایگاه مکانی اطالعات سفرسازي کاربري در صورتی می
  : کاربري مورد نظر استفاده کرد که شرایط زیر برقرار باشد سواري تخمین ایجاد سفر

 کاربري توسعه مورد نظر داراي نوع مشابه در بانک اطالعاتی باشد، -1
 هاي برداشت شده، متغیر مستقل کاربري مورد نظر در بازه متغیرهاي مستقل نمونهقرارگیري مقدار  -2
 نمونه برداشت شده  3وجود بیش از  -3
  .درصد معنادار باشد 90مدل در بازه اطمینان  -4

ها، براي  توان از میانگین نرخ سفرسازي ارائه شده در پایگاه مکانی اطالعات سفرسازي کاربري در صورتی می
  :سفر استفاده کرد که شرایط زیر برقرار باشد -کاربري مورد نظر بر حسب وسیله سواري سفر  تخمین ایجاد

 کاربري توسعه مورد نظر داراي نوع مشابه در بانک اطالعاتی باشد، -1
 هاي برداشت شده قرار گیرد، مقدار متغیر مستقل کاربري مورد نظر در بازه متغیرهاي مستقل نمونه -2
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 داشت شده نمونه بر 3وجود بیش از  -3
 درصد میانگین نرخ سفرسازي  110کوچکتر یا برابر  انحراف معیار -4
وجود نقاط مشاهده شده در نزدیکی نمودار میانگین نرخ سفرسازي، در محدوده متغیر مستقل کاربري  -5

 .مورد نظر
تهران، ها در شهر  که هیچ یک از اطالعات ارائه شده در پایگاه مکانی اطالعات سفرسازي کاربري در صورتی

هاي مشابه  براي تخمین سفرسازي کاربري مورد نظر قابل استفاده نباشد، الزم است اطالعات میدانی از کاربري
  . آوري شود جمع

  
  نقلیه مختلف و اصالح آن بر اساس موقعیت کاربري برآورد سهم وسایل -ب

هاي برآورد شده در مرحله  روش دیگر براي برآورد تعداد وسایل ورودي و خروجی به کاربري، استفاده از سهم
شود و  اصالح می) 1-3(هاي مختلف کاربري به کمک رابطه  همانطور که اشاره شد، سهم متوسط گروه. قبل است

ونقل  هاي حمل ري و فاصله آن از ایستگاههاي مشاهده شده بر اساس موقعیت جغرافیایی کارب در نهایت متوسط سهم
تعداد وسایل تعیین براي . بر ممکن است کمتر یا بیشتر از مقادیر متوسط مشاهده شده برآورد گردد همگانی انبوه

حجم تردد  ،گیري از متوسط تعداد سرنشین وسایل نقلیه مختلف ها را مالك قرار داد و با بهره توان این سهم می
  . ه سایت را تعیین نمودورودي و خروجی ب
امکان استفاده از مدل روندگراي خطی فراهم است، براي برآورد تعداد وسایل شود در مواردي که  پیشنهاد می
هاي اصالح  صورت استفاده از سهم در غیر این. شود استفاده از مدل روندگراي خطی پیشنهاد میسواري شخصی 

  . شود میوسط تعداد سرنشین وسایل پیشنهاد و متشده 
به عنوان مثال در این بخش با استفاده از برآوردهاي انجام شده از میزان سفرهاي ایجاد شده، سهم وسایل  

مترمربع زیر بنا،  25000برآورد نرخ سفر با وسیله شخصی براي بیمارستان فرضی با مساحت   مدلنقلیه مختلف و 
  . شود ید محاسبه میاین توسعه جدحجم تردد وسایل نقلیه ورودي و خروجی به 

شرایط استفاده از مدل روندگراي خطی براي برآورد تقاضاي سفر سواري بیمارستان ) 3-3 (شکل با توجه به 
  :شود پیشنهادي کنترل می
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  هاي خصوصی در برآورد تقاضاي سفر روندگراي خطی بیمارستان کنترل شرایط استفاده از مدل). 7-3 (جدول 

  نتیجه کنترل  معیار کنترل

  P  کاربري توسعه مورد نظر داراي نوع مشابه در بانک اطالعاتی باشد
 P  هاي برداشت شده قرارگیري مقدار متغیر مستقل کاربري مورد نظر در بازه متغیرهاي مستقل نمونه

 P  برداشت شدهنمونه  3وجود بیش از 
 ×  معناداري مدل روندگراي خطی

  
شود بر اساس نتایج کنترل ارائه شده در جدول فوق، کاربر مجاز به استفاده از مدل روندگراي  مشاهده می

  . خطی بیمارستان هاي خصوصی، براي برآورد تقاضاي سفر سواري توسعه پیشنهادي نیست
  : از محاسبات قبل داریم

=4.3 ×  25000 100  = سفر    1075 − ایجاد سفر بیمارستان خصوصی پیشنهادي در ساعت اوج    نفر
  روز پایان هفته

=1075 × 0.44 = سفر    473 − تعداد سفر ورودي بیمارستان خصوصی پیشنهادي در ساعت   نفر
  اوج روز پایان هفته

=1075 × 0.56 = سفر    602 − تعداد سفر خروجی بیمارستان خصوصی پیشنهادي در ساعت   نفر
  روز پایان هفته اوج

  
به . هاي سفر در مراجعه به بیمارستان خصوصی برآورد شده است سهم هر یک از شیوه) 6- 3 (جدول به کمک 

تعداد وسایل نقلیه ورودي و خروجی از سایت به صورت زیر محاسبه ) 3-3 (شکل ( 5/2کمک متوسط تعداد سرنشین 
  :شود می

  
=     × .   . = تعداد وسیله نقلیه شخصی ورودي به بیمارستان خصوصی   وسیله سواري    94

  پیشنهادي در ساعت اوج روز پایان هفته

=    × .   . = وسیله نقلیه شخصی خروجی از بیمارستان خصوصی تعداد   وسیله سواري    120
  پیشنهادي در ساعت اوج روز پایان هفته

در این . بیمارستان خصوصی مطابق زیر استونقل در سفرهاي ورودي و خروجی  هاي حمل سهم سایر شیوه
ونقل  در خصوص تقاضاي سیستم حمل. است 5/2و تاکسی  5/1محاسبات فرض شده است متوسط سرنشین موتور 

هاي موجود در محدوده اطراف سایت توسعه  توان از سیستم همگانی نیز با توجه به موقعیت کاربري در شهر می
ونقل همگانی در آن فعال نیست، به  اي از شهر باشد که سیستم حمل در ناحیهچنانچه توسعه جدید . استفاده کرد
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کمک برآورد تقاضاي انجام شده و تعیین نوع ناوگان، تعداد وسایل همگانی ورودي و خروجی به سایت قابل برآورد 
  . است

  
= 473 × 0.04 = تعداد سفرهاي ورودي به بیمارستان خصوصی پیشنهادي در ساعت اوج      19

  ز پایان هفته به صورت پیادهرو

= 602 × 0.04 = تعداد سفرهاي خروجی از بیمارستان خصوصی پیشنهادي در ساعت اوج      24
  روز پایان هفته به صورت پیاده

=   × .    . = ورودي به بیمارستان خصوصی پیشنهادي در ساعت موتورهاي تعداد      16
  اوج روز پایان هفته 

=   × .    . = خروجی از بیمارستان خصوصی پیشنهادي در ساعت موتورهاي تعداد      20
  اوج روز پایان هفته 

=   × .     . = ورودي به بیمارستان خصوصی پیشنهادي در ساعت اوج تاکسی تعداد      66
  روز پایان هفته 

=   × .     . = خروجی از بیمارستان خصوصی پیشنهادي در ساعت اوج  تاکسیتعداد      84
  روز پایان هفته 

= 473 × 0.06 = ورودي به بیمارستان خصوصی پیشنهادي در  )سفر-نفر ( تعداد سفرهاي     28
  ساعت اوج روز پایان هفته با سیستم همگانی

= 602 × 0.06 = نهادي در از بیمارستان خصوصی پیش) سفر- نفر ( تعداد سفرهاي خروجی     36
  ساعت اوج روز پایان هفته با سیستم همگانی 
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  برآورد تقاضاي پارکینگ - 3-3

. کند وسیله شخصی به کاربري را فراهم میاستفاده از تامین شدن پارکینگ مناسب در واقع امکان دسترسی با 
از سویی دیگر تأمین بیش از . عدم تأمین پارکینگ مناسب باعث از دست رفتن برخی از فرصت هاي دسترسی است

  . گردد اندازه پارکینگ، بدون توجه به میزان تقاضا نیز باعث هدر رفتن سرمایه می
. گانی با توجه به حجم تقاضا باید در حالت تعادل باشدونقل هم میزان عرضه پارکینگ در برابر دسترسی حمل

شود،  هاي دسترسی به کاربري می این تعادل به این معنی است همانطور که عرضه ناقص باعث کاهش فرصت
ه شود بخشی از سفرها ک هاي گزاف تامین پارکینگ، باعث می عرضه بیش از نیاز و ارزان عالوه بر تحمیل هزینه

بنابراین . ونقل عمومی هستند نیز از وسیله نقلیه شخصی براي دسترسی استفاده نمایند حملشیوه قابل انتقال به 
  . با رویکردي جامع به آن نگریسته شود تا حد امکانتامین پارکینگ متناسب، مساله قابل تامل و مهمی است که باید 

معیار برآورد تقاضاي . پردازد هاي جدید می تقاضاي پارکینگ در توسعه مطالعات به بررسیاز این بخش 
  .  1هاي پرداخت شده بدین منظور است هاي مشابه و استفاده از نتایج و مدل پارکینگ نیز مشاهدات میدانی کاربري

سنجی ترافیکی استفاده اطالعات  ها در مطالعات عارضه روش مورد استفاده در برآورد تقاضاي پارکینگ کاربري
هاي میدانی  این راهنما بر اساس برداشت. است "هاي شهر تهران سفرسازي کاربرياي راهنم"و نتایج ارائه شده در 

) 4-3 (شکل در . کند ارائه میها را  هاي موجود در شهر تهران تقاضاي پارکینگ کاربري از انواع مختلف کاربري
  . ارائه شده است تقاضاي پارکینگ بیمارستان خصوصی برحسب سطح زیربناتعیین میزان  هاي مدلاز  يا نمونه

رائه تقاضا ابه صورت رابطه روندگراي خطی و مقادیر متوسط نرخ  ها تقاضاي پارکینگ کاربريدر این مورد نیز 
براي هر کاربري خاص با توجه به تعداد نمونه بر حسب مورد الزم است  همانطور که پیش از این ذکر شد. شده است

  . نسبت به استفاده از رابطه یا نرخ متوسط اقدام گردد هاي موجود هاي مدل برداشت شده و آماره

                                                
پردازد و مستقل از ضوابط شهرداري تهران در  اين بخش از دستورالعمل به بررسي تقاضا بر اساس مشاهدات ميداني مي  ١

  . هاي مختلف است خصوص تأمين پاركينگ كاربري
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   در بیمارستان خصوصی بر حسب سطح زیربناي کل  پارکینگبرآورد تقاضاي   مدل). 4- 3 (شکل 
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ها  کاربري برآورد تقاضاي پارکینگتوان از معادله رگرسیون خطی ارائه شده در  در صورتی میمشابه قبل 
  : استفاده کرد که شرایط زیر برقرار باشد

 باشد، اطالعاتی بانک در مشابه نوع داراي نظر مورد توسعه کاربري -1
 شده، برداشت هاي نمونه مستقل متغیرهاي بازه در نظر مورد کاربري مستقل متغیر مقدار قرارگیري -2
 نمونه برداشت شده  3بیش از  وجود -3
 .باشد معنادار درصد 90 اطمینان بازه در مدل -4

  

  :زیر برقرار باشداستفاده کرد که شرایط تقاضاي پارکینگ ارائه شده توان از میانگین نرخ  در صورتی می

 باشد، اطالعاتی بانک در مشابه نوع داراي نظر مورد توسعه کاربري -1
 گیرد، قرار شده برداشت هاي نمونه مستقل متغیرهاي بازه در نظر مورد کاربري مستقل متغیر مقدار -2
 نمونه برداشت شده  3بیش از  وجود -3
  پارکینگ تقاضايمیانگین نرخ  درصد 110کوچکتر یا برابر معیار انحراف -4
 مستقل متغیر محدوده در پارکینگ، نقاضاينقاط مشاهده شده در نزدیکی نمودار میانگین نرخ  وجود -5

 .نظر مورد کاربري

ها در شهر  کاربري تقاضاي پارکینگکه هیچ یک از اطالعات ارائه شده در پایگاه مکانی اطالعات  در صورتی
هاي  قابل استفاده نباشد، الزم است اطالعات میدانی از کاربريکاربري مورد نظر  تقاضاي پاركتهران، براي تخمین 

  . آوري شود مشابه جمع
ها آن است که تقاضا براي چهار  نکته قابل توجه در اطالعات ارائه شده در راهنماي تقاضاي پارکینگ کاربري

به از آنجایی که . گزارش شده است تقاضاي دو ساعته و تقاضاي سه ساعته، تقاضاي یک ساعتهحالت دوره اوج، 
ها و نواحی  ریزي پارکینگ، به دلیل محدودیت منابع، تأمین تمامی تقاضاي پارکینگ در کاربري طور معمول در برنامه

را به عنوان کمبود مجاز تلقی نمود و براي   توان از بخشی از کمبود صرف نظر کرد و آن شهري مورد نظر نیست، می
ها،  در مطالعه حاضر به منظور مقایسه تقاضاي پارکینگ کاربري. ریزي الزم را انجام داد برنامهباقیمانده تقاضا 

  . اطالعات تقاضاي یک ساعته، دوساعته و سه ساعته نیز به عنوان نتایج تحلیل ارائه گردیده است
با زیربنا، ابتدا  متر مربع 25000به عنوان مثال براي برآورد تقاضاي پارکینگ بیمارستان خصوصی با مساحت 

بیمارستان پیشنهادي  پارکینگشرایط استفاده از مدل روندگراي خطی براي برآورد تقاضاي ) 4- 3 (شکل توجه به 
  :شود کنترل می
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هاي خصوصی در برآورد تقاضاي  کنترل شرایط استفاده از مدل روندگراي خطی بیمارستان). 8-3 (جدول 
  یک توسعه فرضی پارکینگ

  نتیجه کنترل  معیار کنترل

  P  کاربري توسعه مورد نظر داراي نوع مشابه در بانک اطالعاتی باشد
 P  هاي برداشت شده کاربري مورد نظر در بازه متغیرهاي مستقل نمونه قرارگیري مقدار متغیر مستقل

 P  نمونه برداشت شده 3وجود بیش از 
 ×  معناداري مدل روندگراي خطی

  
شود بر اساس نتایج کنترل ارائه شده در جدول فوق، کاربر مجاز به استفاده از مدل روندگراي  مشاهده می
در ادامه شرایط مساله براي . توسعه پیشنهادي نیست پارکینگهاي خصوصی، براي برآورد تقاضاي  خطی بیمارستان

  . شود استفاده از نرخ تقاضا بررسی می

تقاضاي سفر هاي خصوصی در برآورد  کنترل شرایط استفاده از میانگین نرخ سفرسازي بیمارستان). 9-3 (جدول 
  یک توسعه فرضی

  نتیجه کنترل  معیار کنترل

  P  کاربري توسعه مورد نظر داراي نوع مشابه در بانک اطالعاتی باشد
 P  هاي برداشت شده قرارگیري مقدار متغیر مستقل کاربري مورد نظر در بازه متغیرهاي مستقل نمونه

 P  نمونه برداشت شده 3وجود بیش از 
 P  تقاضاي پارکینگمیانگین نرخ  درصد110 مساوي کوچکترمعیار انحراف 

، در محدوده متغیر مستقل کاربري تقاضاي پارکینگوجود نقاط مشاهده شده در نزدیکی نمودار میانگین نرخ 
 P  مورد نظر

، براي عارضه سنجی ترافیکی بیمارستان خصوصی با مساحت )9-3 (جدول بر اساس نتایج کنترل شرایط 
این  پارکینگبنابراین تقاضاي . استفاده نمود پارکینگتوان از نرخ متوسط تقاضاي  مترمربع، می 25000زیربناي 

  : شود کاربري مطابق زیر محاسبه می

   = 0.78  
 در دوره اوج بیمارستان خصوصی تقاضاي پاركمتوسط نرخ 

  مترمربع زیربنا100بر حسب 
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   = 0.75  
متوسط نرخ تقاضاي پارك یک ساعته بیمارستان خصوصی 

  مترمربع زیربنا100بر حسب 

   = 0.64  
متوسط نرخ تقاضاي پارك دو ساعته بیمارستان خصوصی بر 

  مترمربع زیربنا100حسب 

   = 0.60  
متوسط نرخ تقاضاي پارك سه ساعته بیمارستان خصوصی 

  مترمربع زیربنا100بر حسب 

= 0.78 ×  25000 100  = اوج  دوره بیمارستان خصوصی پیشنهادي در  تقاضاي پارك       195
  روز پایان هفته

= 0.75 ×  25000 100  = تقاضاي پارك یک ساعته بیمارستان خصوصی پیشنهادي        187
  1در روز پایان هفته

= 0.64 ×  25000 100  = تقاضاي پارك دو ساعته بیمارستان خصوصی پیشنهادي در        160
  روز پایان هفته

= 0.60 ×  25000 100  = تقاضاي پارك سه ساعته بیمارستان خصوصی پیشنهادي در        150
  روز پایان هفته

  

  طراحی شبکه معابر داخلی سایت - 3-4

تواند از یک ورودي ساده به پارکینگ یا  داخلی سایت میبسته به نوع و ابعاد کاربري و توسعه جدید شبکه 
تر باشد مساله  به هر میزان که ابعاد توسعه بزرگ. محوطه ورودي تا طراحی شبکه معابر در داخل سایت متغیر باشد

در هر صورت هدف از تحلیل و طراحی شبکه معابر . طراحی شبکه داخلی سواره و پیاده در آن مهمتر خواهد بود
مجموعه نشریات  .هاي ورودي به کاربري است کنندگان از دروازه سایت توسعه، انتقال ایمن و راحت استفاده داخلی

بر این اساس . تواند در تحلیل و طراحی شبکه معابر داخلی کاربري داشته باشد هاي شهري می آئین نامه طراحی راه
  .توسعه در زیر آمده است هاي مهمترین  پارامترهاي اثرگذار در طراحی شبکه داخلی سایت

o رعایت ضوابط هندسی  

این ضوابط شامل شیب طولی، شیب عرضی، قوس ها، خم ها و فواصل دید بوده و معموال طرح بر طبق 
 رییس راهبردي نظارت و ریزي برنامه معاونت 415نشریه شماره (هاي ایران  ضوابط آیین نامه طرح هندسی راه

  .پذیرد ي شهري، انجام میو آئین نامه طراحی راه ها )جمهور

o ها بصورت پیاده تامین دسترسی  
                                                

  .است ۱۸۷مشاهده شده بيش از  پاركينگ در يك ساعت، تقاضاي ١
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بدین . باشد به طور معمول، تامین امکان تردد عابر پیاده در سایت و دسترسی کاربري هاي مختلف ضروري می
نامه  آئین 10بخش . ترتیب الزم است ضوابط مربوط به تردد عابر پیاده در طرح شبکه داخلی مدنظر قرار گیرد

 و ریزي برنامه ، معاونتیفن يارهایقات و معی، دفتر تحقيرو ادهیالت پیتسه( 144- 1هاي شهري و نشریه  طراحی راه
  . در این زمینه کاربرد دارد) جمهور رییس راهبردي نظارت

o ها تقاطع  

هاي شبکه و محل ارتباط  به عنوان گره دهند و تشکیل می ها تقاطعمعابر را شبکۀ یکی از مهمترین اجزاء 
هاي ترافیک  محل برخورد جریان ها ها و دوربرگردان ، میدانها تقاطع. ها از اهمیت خاصی برخوردار هستند خیابان

زمان سفر و میزان تصادفات،  ترین عامل افزایش نقلیه و عابرین پیاده بوده و اصلی مخالف وسایل گاهیمختلف و 
تداخل  کاهشها جهت  یکی از اهداف طرح  شبکه داخلی، کم کردن تقاطع .باشند میترافیک هاي  تأخیر جریان

هاي همسطح  تقاطع( 145نشریه شماره  هاي شهري و نامه طراحی راه آئین 7و  5بخش . باشد وسایل نقلیه می
در این زمینه کاربرد ) جمهور رییس راهبردي نظارت و ریزي برنامه معاونت، یفن يارهایقات و معیشهري، دفتر تحق

  . دارد

o ایمنی  

لذا با استفاده از تدابیري مانند جداسازي از . لی از اهمیت بسیاري برخوردار استمسئله ایمنی در شبکه داخ
، کاهش شیب طولی، افزایش فاصله دید، تامین روشنایی، استفاده مناسب از عالئم عمودي و )رفوژ(طریق میانه 

توان ایمنی را در سطح قابل  ، میتجهیزات ایمنیاردهنده و تعیین کننده مسیر، استفاده از سطحی و تابلوهاي هشد
  . هاي شهري در این زمینه کاربرد دارد نامه طراحی راه آئین 12و  9، 8بخش  .قبولی افزایش داد

o خروج اضطراري  

حوادث غیر مترقبه در  که امکان تخلیه سایت در صورت بروز مشکالت و شودطوري طراحی  باید شبکه داخلی
  .ترین زمان میسر باشد سریع

  
  تعیین طرح دسترسی به سایت -3-5

 معابر شبکهبه  را، راه اطراف هاي کاربري که شود می گفته اتصالی و شاخه خروجی، ورودي، هر به دسترسی
ها باید به نحوي تامین گردد که  هاي جدید در محیط هاي شهري دسترسی توسعه کاربري در. کند می متصل شهر

  . منفی بر معابر اطراف میسر شود حجم قابل توجه ورودي به و خروجی از مجموعه با کمترین تاثیر 
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دهنده و  تعداد و موقعیت نقاط دسترسی سایت یک تصمیم کلیدي است که باید مورد قبول توامان توسعه
هاي توسعه  دهنده عالقمند است که دسترسی معموالً توسعه. نهادهاي دولتی ذیربط براي صدور مجوز دسترسی باشد

تعداد نقاط دسترسی مورد . شتر کند و هدف شهرداري حفظ ظرفیت و کارایی عملکردي سیستم معابر استیخود را ب
هاي فیزیکی و  تعداد خطوط ترافیک و ویژگی (ها دهی کارا، به درجه عملکرد معابر و خصوصیات آن نیاز براي خدمت

  .، احجام ترافیک سایت، سطح سرویس مورد قبول و ایمنی بستگی دارد)هندسی

هاي  در تعیین و طرح دسترسی "ها دسترسی"تحت عنوان  "هاي شهري طراحی راه"نامه  آیین 9بخش 
همچنین براي توجه به مسایل ظرفیتی ورود و خروج دسترسی، . شهري قابل استفاده است يهايکاربر

هاي شهري مفید بوده و در صورت نیاز به نصب عالیم  و آئین نامه راه  1Highway Capacity Manualراهنماي
نشریه (ها  راه یمنینامه ا نییآتوان از راهنماي  هاي دسترسی سایت، می ترافیکی و یا وجود چراغ راهنمایی در موقعیت

  .استفاده نمود  Manual on Uniform Traffic Control Devices2 و مرجع) 3-267

  .هاي توسعه در زیر آمده است بر این اساس مهمترین  پارامترهاي اثرگذار در طراحی دسترسی سایت

o شرایط مناسب هندسی( سهولت در دسترسی( 

مختلف به سایت توسعه و  باشد که تامین کننده سفرها از مبداهايها، باید به نحوي  هر یک از دسترسی
ها،  نکته بسیار مهم در طراحی و ارزیابی دسترسی. همچنین از مجموعه به مقاصد مختلف با سهولت کافی باشد

  . باشد هاي موجود می نامه توجه به ضوابط طرح هندسی آئین مسئله رعایت و تامین ایمنی و راحتی با
 اطراف معابر يعملکرد مراتب لهسلس و نوع •
 راهنمایی و فاصله آنها از یکدیگر و از سایت  هاي چراغ •
 مدنظر دسترسی به نسبت ها تقاطع و معابر موقعیت •
 3ها انباره و سایت ترافیک جریان •

موارد فوق از جمله پارامترهاي اثرگذار براي تامین دسترسی بهینه سایت، حفظ ظرفیت و ایمنی سیستم معابر 
  .است

o حداقل اثر بر شبکه معابر محدوده اطراف سایت توسعه  
، از هاي اطراف معابر و تقاطعباید به نحوي باشد که کمترین اثر منفی بر شبکه ي سایت توسعه ها دسترسی

  .به وجود آید سطح سرویسنظر افزایش حجم، طرح هندسی، 

                                                
1 Highway Capacity Manual, Transportation Research Board, Washington, DC, 2000. 
2 Manual on Uniform Traffic Control Devices, Federal Highway Administration, US. 
Department of Transportation, Washington, DC. 
3 Storage 
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o تامین ایمنی  
توجه به ضوابط طرح هندسی  ، مسئله تامین ایمنی باها ريکارب  طراحی و ارزیابی دسترسینکته بسیار مهم در 

ها و در طول معابر هاي جدید باید آمار تصادفات در تقاطع در مطالعات عارضه سنجی توسعه .باشد ها می آئین نامه
  خیز تحلیل شده و مشخص گردد که؛نقاط حادثه. اطراف سایت بررسی شود

 خواهد شد؟ د مشکل ایمنییآیا توسعه مدنظر باعث تشد -
 تواند باعث کاهش مشکل شود؟ آیا بهبودهاي مدنظر در معابر و کنترل ترافیک می -

ها و شود که طراحی دسترسیید عالیم افقی و عمودي معابر در موقعیت مدنظر، مشخص میبا بازد 
هاي معابر و  بهبود. دهد و یا خیریش میهاي فاصله دید در تقاطع، امکان و پتانسیل تصادفات را افزا محدودیت

آئین نامه طرح هندسی "و  "عالیم ایمنی راه  - ها نامه ایمنی راه آیین" 267-3نظر در نشریه  تقاطعات باید شرایط مد
  .را تامین کند ")415نشریه (هاي ایران  راه
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  تحلیل اثرات احداث توسعه جدید  - 4
ولید شده توسط سایت به همراه ترافیک در نظر گرفتن احجام ترافیک آینده، باید کل احجام ترافیک ت يبرا

 در فصول پیشین نحوه برآورد .ار باشدیدر اخت) اوج(هاي بحرانی  در زمان) توسعه ترافیک غیر از سایت( 1زمینه پس
در این بخش . تعیین گردید) تقاضاي پس زمینه(کاربري جدید و تقاضاي موجود تقاضاي ناشی از احداث  عرضه و

شود و نسبت به ارزیابی شبکه و تحلیل اثرات توسعه  مجموع این تقاضا به شبکه معابر افق طرح تخصیص داده می
  . گردد جدید اقدام می

  

  تخصیص ترافیک ناشی از توسعه و شبکه معابر محدوده  -4-1

مرحله  این. ها به شبکه معابر اطراف سایت است حل برآورد تقاضاي سفر، تخصیص سفرآخرین مرحله از مرا
گیرد، چگونه بین چندین مسیر  به یک مقصد مشخص صورت می أهایی که از یک مبد کند که سفر مشخص می
 هاي فیزیکی و هندسی معابر و ویژگی(تعیین مشخصات عرضه . گردد و مقصد توزیع می أمبدن یاموجود بین 

تواند  بسته به ابعاد توسعه جدید مرحله تخصیص می. هاي مورد نیاز مرحله تخصیص است و تقاضا ورودي) ها تقاطع
هاي  هاي بزرگ یا متوسط تحلیل اما براي توسعه. براي کاربري کوچک به صورت تحلیلی و قضاوتی انجام پذیرد

  .ت توسعه الزم استنقلیه در محدوده تحت تأثیر سایبه منظور ارزیابی وضعیت تردد وسایل  سازي افزاري و شبیه نرم
رفتار رانندگان را در  یها، چگونگ انهیو به کمک را يعدد يها ک با استفاده از روشیتراف يساز هیشب يها مدل

ک تمرکز یان ترافیجر ییایها بر پو ن مدلیا. کنند یح مین، تشریالت معیستم تسهیک سی يو برا یک دوره زمانی
ک را به صورت همزمان در نظر گرفته و یمختلف تراف يتوان اجزا و پارامترها یم يساز هیند شبیفرآدر . دارند

  .مطالعه کردمختلف  یزمان يها در بازهبرهمکنش آنها را 
ا ی یلیتحل(برند  یکه به کار م یک بسته بو نوع مدلیونقل و تراف مورد استفاده در حمل يافزارها نرم

متنوع بوده ، )نگر ا کالنینگر  انیخردنگر، م(رد یگ یکه در آنها مد نظر قرار م یاتیرد و جزئاس عملکی، مق)يساز هیشب
شود، استفاده از  یآنها م يکه سبب برتر يساز هیشب يافزارها نرم يها تیل قابلیبه دل .دارند یمتفاوت يها ییو کارا

داشته  یساز رشد قابل توجه هیشب يافزارها و ارائه نرم یل طراحین دلیبه هم. ش استیافزارها رو به افزا ن نرمیا
 یسنج توانند در سطوح مختلف مطالعات عارضه یکه م ییافزارها ن نرمیاز پرکاربردتر يتعداد  )1-4 (جدول در . است
توان به  سازي می هاي شبیه افزار براي اطالعات بیشتر در استفاده از نرم .به کار گرفته شوند ارائه شده است یکیتراف

، تهیه شده توسط "افزارهاي مهندسی ترافیک بر اساس شرایط ترافیکی شهر تهران کالیبره نمودن نرم"دستور العمل 
  . ري تهران رجوع کردونقل و ترافیک شهردا معاونت و سازمان حمل

                                                
1 Background 
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  و نحوه عملکرد آنهاترافیکی  یمورد استفاده در مطالعات عارضه سنج يافزارها نرم). 1-4 (جدول 

    )نوع مدل(  نحوه عملکرد      

  مدل    يساز هیشب    افزار نام نرم  فیرد
  یلیتحل  نگر کالن  نگر انیم  خردنگر    

1  Aimsun ü ü ü  
2  Contram  ü   
3  Corsim ü    
4  Cube ü  ü  
5  EMME   ü  
6  HCS    ü 
7  HiCAP    ü 
8  OMNITrans   ü  
9  OSCADY    ü 
10  Paramics ü    
11  Passer    ü 
12  Sidra    ü 
13  Synchro (Sim Traffic) ü   ü 
14  TransCAD   ü  
15  TransModeler ü    
16  Transyt    ü 
17  Vissim ü    
18  Visum   ü  

  

  ها  تحلیل ظرفیت معابر و تقاطع -4-2

هاي سواره باید تحلیل  هاي بحرانی اطراف سایت و ظرفیت دسترسی ها در تقاطع ظرفیت هر یک از گردش
و یا نسبت حجم به ظرفیت  (LOS)به صورت سطوح سرویس  ییهاارزیابی عملکرد ترافیک در قالب شاخص. شوند

(V/C) د، در جلسات پیش از شروع کار، توافق ییارها باید براساس مراجع مورد تأین شاخص و معیا. شود گزارش می
  .شود

شود تحلیل ظرفیت معابر و  سازي انجام می افزارهاي تحلیلی یا شبیه در مواردي که تحلیل سایت به کمک نرم
  . شود هاي نرم افزار انجام می روجیهاي اطراف سایت به کمک خ تقاطع

  
  تحلیل وضعیت طرح دسترسی  - 4-3

پس از بارگذاري مجموع تقاضاي سفر در محدوده تحت تأثیر سایت مورد مطالعه و تحلیل وضعیت ایمنی و 
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در صورتی که طرح . شود میارزیابی سایت توسعه  ها، در این مرحله وضعیت طرح دسترسی ظرفیت معابر و تقاطع
، جزئیات طراحی تقاطع و هاي اطراف سایت مناسب تشخصی داده شود عملکرد شبکه معابر و تقاطعدسترسی و 

و  يا باند گردش به راست و تغییر در فازبندیش طول باند گردش به چپ، یمانند ایجاد و یا افزا(ها  دسترسی
  .ها، باید به صورت ویژه مشخص شوند و در صورت لزوم تعریض...) و يبند زمان

عملکرد نامطلوبی به لحاظ ایمنی یا جریان چنانچه نتایج ارزیابی طرح دسترسی و شبکه معابر اطراف توسعه 
ترافیک به همراه داشته باشد، الزم است طرح دسترسی سایت مجددا بررسی شده و در صورت لزوم اصالح یا طرح 

فرآیند کنترل ظرفیت طرح جدید اقدام شده و  به در ادامه نسبت به تخصیص دوباره تقاضا با توجه. جدید ارائه گردد
تا حصول طرح دسترسی مناسب تکرار این مرحله از . پذیرد ها و معابر و در نهایت طرح دسترسی انجام می تقاطع
  . شود می

هاي جدید و تقاضاي پس زمینه بسیار بیشتر از عرضه شبکه معابر اطراف  در برخی موارد تقاضاي کاربري
خواهد بود که منجر به ایجاد مشکالت ترافیکی، تراکم و افزایش تأخیر در معابر و تقاطع  سایت در افق طرح

رو تغییر برنامه فیزیکی به منظور کاهش تقاضا و در  هاي پیش در چنین شرایطی یکی از گزینه. شود هایاطراف می
رآورد تقاضاي سفر، تقاضاي با تغییر برنامه فیزیکی، فرآیند ب. نتیجه کاهش اثرات منفی بر شبکه اطراف است

  . شود تکرار می پارکینگ، طراحی و تحلیل شبکه داخلی، طراحی مسیرهاي دسترسی و تخصیص ترافیک مجدداً
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  ها و خالصه یافتهگیري  نتیجه  - 5
ن بخش، به عنوان یا. شودیان میق  بیها و پیشنهادات به صورت واضح و دق یافته ،گیري در بخش نتیجه

قصد مطالعه نتایج گزارش را به این ترتیب افرادي که . سنجی ترافیک است مطالعات عارضهش آخرین فصل گزار
  .کنندی، از آن استفاده مداشته

در  یتاثیرات ترافیککاهش  ونقل و ریزي حمل پیشنهاداتی در برنامه بایدسنجی  ان، مطالعات عارضهیدر پا
اي براي  ، به عنوان پایهونقل شهر سیستم حملتوسط متولیان تواند  این مطالعات می. نزدیکی توسعه مدنظر ارائه دهد

هاي واضح، منطقی، ساده و  در فرم ، اشکال و جداول بایدمتن گزارش. هاي بهبود معابر محسوب شود تعیین هزینه
  .کنندگان تهیه شوند قابل فهم براي مطالعه
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  سنجی ترافیکی عارضه صالحیت تهیه کننده گزارش  - 6
 ونقل و حمل توسط مهندس اي است که باید و کارشناسی ویژه ، مطالعه فنیترافیکی سنجی ضهرمطالعات عا
ریز  ترافیک و برنامه در نتیجه این مطالعات به صورت مستقیم تحت نظارت و سرپرستی مهندس. ترافیک انجام شود

ز جهت بررسی و تصویب یرنده نیل گیافراد تحو .شودیباشد، تهیه ماین زمینه ونقل که داراي تجربه کافی در  حمل
  .ها باشند ها و صالحیت گزارش مطالعات عارضه سنجی بایستی داراي همین توانمندي

هاي بزرگ مطالعات عارضه سنجی ترافیکی باید توسط مهندسین مشاور داراي صالحیت انجام  در توسعه
هاي بزرگ در نظر گرفته شوند که  توسعه گونه مطالعات در شود مهندسین مشاوري براي انجام این پیشنهاد می. پذیرد

بوده   3حداقل در رتبه ) اعالمی از سویی شهرداري تهران(رسته مشاوران  ،هاي پیمانکاري بزرگ در فهرست شرکت
ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور  ونقل و ترافیک از معاونت برنامه در زمینه حمل 3و یا حداقل داراي رتبه 

  .     باشند
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  نامهواژه   -7
  

از آن آغاز  يده و  بهره برداریک طرح به اتمام رسیجاد و احداث یکه مراحل ا یا سالیزمان  :افق طرح
  .شود یم

برداري، انواع متغیرهاي  بهره افقبینی شده،  اطالعات مربوط به نوع کاربري پیش شامل: برنامه فیزیکی
   . است مستقل متناسب با نوع کاربري

  .  هاي جدید در شبکه معابر اطراف در جریان است کاربريترافیکی که مستقل از حجم : زمینه ترافیک پس
   حداکثر تقاضاي پارکینگ کاربري در طول روز: تقاضاي دوره اوج پارکینگ

مقدار تقاضایی است که فقط یک ساعت در طول روز بیش از آن وجود خواهد : تقاضاي یک ساعته
  . داشت

  . مقدار تقاضایی است که فقط دو ساعت در طول روز بیش از آن وجود خواهد داشت :تقاضاي دو ساعته
  . مقدار تقاضایی است که فقط سه ساعت در طول روز بیش از آن وجود خواهد داشت :تقاضاي سه ساعته

 يک شهربازیمثل احداث . موجود يک کاربریا گسترش ید یجد يک کاربریاحداث  :يتوسعه کاربر
  .یک مجتمع مسکونی يها ش بلوكیا افزاید یجد

که استفاده  يت توسعه کاربریک سای یرامونیاز محوطه پ يا محدوده ):اس عملکردیمق(حوزه نفوذ 
ن محدوده بنابر نوع و ابعاد یا. کنند یت مراجعه میاز نقاط مختلف آن محدوده به سا يکنندگان از آن کاربر

  .چند شهر باشدا یک یک محله کوچک تا یتواند از  یم يکاربر
ک شهرك ی یمثل محوطه داخل. مد نظر قرار گرفته است يتوسعه کاربر يکه برا ینیمحدوده زم :تیسا

  .ک مجتمع تجاريیاحداث  ين مورد نظر برایا زمی یمسکون
 يرامون خود متصل کرده و برایپ یابانیت را به شبکه خیک سایکه  ییا بازشویمعبر  :تیسا یدسترس

  .کند یجاد میمختلف را ا يها ورود و خروج با روش ن آن امکانیمراجع
   متوسط تعداد افراد در هر وسیله: اشغال ضریب
توان عبور ترافیک موتوري و یا پیاده از یک قسمت یا مقطعی از راه  حداکثرظرفیت به معناي : ظرفیت

  .است
هاي  متغیر. شوند تقسیم میها به دو دسته مستقل و وابسته  سازي، متغیر در فرآیند مدل: ر مستقلیمتغ

در واقع فرآیند . گردند هاي مستقل، مدل می وابسته با استفاده از یک رابطه ریاضی و یا منطقی براساس متغیر
 يدر موضوع سفرساز. هاي مستقل است سازي براي برآورد مقدار متغیر وابسته بر اساس مقادیر متغیر مدل
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  .مستقل هستند يرهایمتغ... اد کارمند، تعداد تخت و ها، پارامترهایی نظیر مساحت، تعد يکاربر
رگرسیون خطی براي مدل کردن مقدار یک متغیر ): مدل رگرسیون خطی(مدل روندگراي خطی 

  .رود اش با یک یا چند مستقل بنا شده است، به کار می کمی وابسته که بر رابطۀ خطی
ک آن محدوده یکه تراف يت توسعه کاربریک سای یرامونیاز محوطه پ يا محدوده :ریمحدوده تحت تأث

ن محدوده بنابر نوع و ابعاد یا. شود یرات محسوس مییدچار تغ يو عملکرد آن کاربر يبردار توسط بهره
  .ا معبر باشدیک یک تقاطع تا یتواند از  یم يکاربر

  نسبت میزان تقاضاي پارکینگ کاربري به مقدار متغیر مستقل :نرخ تقاضاي پارکینگ
به مقدار متغیر ) مجموع سفرهاي تولید و جذب شده(نسبت تعداد سفرهاي ایجاد شده  :سفرسازينرخ 
  مستقل
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Abstract 

In this report, based on the previous phases of project and foreign countries projects, 
required guidelines to do a reliable impact study is being presented. These guidelines 
consist of 3 main sections as below: 

a) Study area recognition: in this section, the vision and influenced development area 
is determined and the demand and supply in this perimeter is indentified independent of the 
proposed development. 

b) Future development recognition: in this section parking demand and trip demand is 
estimated based on the proposed development details. Using these estimations the 
surrounding links will be designed. 

c) Future development effects analysis: with aggregating the estimated and present 
demand, traffic analysis must be done on surrounding valleys and intersections. 

At the end, the competency of the analyzer is determined. Based on that, impact 
studies must be done under direct supervision of transportation planners and traffic 
engineers who have enough experiments in impact studies. For large developments it must 
be done by competent engineering consultants. 

  
Keywords: Land Uses Trip Generation, Traffic Impact Study Guidelines, Future 

Development. 


