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  ي اهشهرهاي حومبه  تهرانکالنشهر اتصال خطوط  اولویت بندي
 EMME/2افزار  نرم با استفاده از خطوط سریع السیر ریلی به وسیله

  
  1ونقل و ترافیک تهران کارشناس ارشد راه و ترابري، شرکت مطالعات جامع حمل ، سعید دلیرپور

 2ونقل و ترافیک تهران طالعات جامع حملکارشناس ارشد برنامه ریزي شهري، شرکت م، یعقوب آزاده دل

  3ونقل و ترافیک تهران کارشناس ارشد راه و ترابري، شرکت مطالعات جامع حمل، مونا مصلی نژاد

22259058-021 ،s_dalir60@yahoo.com 1  

22259058-021،yakoobazadehdel@yahoo.com 2  

22259058-021 ،mosalla@gmail.com 3  

 

  چکیده

بـه  گـردد کـه    ادي سفر با اهداف مختلف از شـهرهاي اطـراف بـه تهـران انجـام مـی      روزانه تعداد زی
افزاید. افزایش قیمت زمین و مسکن و همچنین وجود مراکـز عمـده    می جاري شهر تهرانمشکالت 

اي نقـش خوابگـاه شـهر     اداري، تجاري و صنعتی در شهر تهران باعث گردیده که شـهرهاي حاشـیه  
سـازي   هـا و بهینـه   هاي کالن کشور در هدفمندسـازي یارانـه   جه به سیاستتهران را ایفا کنند. با تو
گرایش به حمل و نقل عمومی در درصد زیادي از سفرها تاثیر بسـزایی    رود مصرف انرژي انتظار می

کننــدگان و همچنـین حرکــت در راســتاي   داشـته باشــد. لـذا بــه منظــور پاسـخ بــه نیـاز اســتفاده    
و نقـل و ترافیـک مبنـی بـر افـزایش مطلوبیـت اسـتفاده از         سیاستگذاري کشـور در زمینـه حمـل   

نقلیه همگانی نیاز به مطالعاتی جامع در خصوص ساماندهی خدمات این نوع وسایل ضـروري   وسایل
هاي حمل و نقـل عمـومی    گردد. امروزه در اکثر کشورهاي پیشرفته بعد از ارتقاء و ایجاد سیستم می

نقلیه شخصی نیز در نظر  در خصوص کاهش استفاده از وسایلراحت، ارزان و مطلوب راهکارهائی را 
گیرند. در صورت کنترل تقاضـاي سـفرهاي اطـراف بـه تهـران و افـزایش مطلوبیـت اسـتفاده از          می

در ایـن مطالعـه    توان در بسیاري از موارد از معضالت ترافیکی شهر کاسـت.  نقلیه عمومی می وسایل
تقاضـاي در حـال رشـد سـفر شـهرهاي اقمـاري  بـه / از        پس از شناخت شرایط تهران و باتوجه به 

کریـدور   4ونقلی  اجتنـاب ناپـذیر اسـت. بـدین منظـور       هاي جدید حمل تهران، استفاده از سیستم
خطوط اکسپرس از شهرهاي اقماري به تهران مورد تأیید شرکت راه آهـن شـهري تهـران و حومـه     

  در 1395یک سـاعت اوج صـبح سـال    براي گانه 4(مترو) تحت بررسی قرار گرفت. این سناریوهاي 
ونقلی حاصل از این مدلسـازي بـا یگـدیگر     هاي حمل گردید و شاخص تحلیل EMME/2افزار  نرم

 مقایسه و اولویت هایی جهت احداث این کریدورها پیشنهاد شد. 
  

  شهرهاي اقماري، خطوط انبوه بر، تاثیرسنجی ترافیکی کلید واژه:

mailto:s_dalir60@yahoo.com
mailto:yakoobazadehdel@yahoo.com
mailto:mosalla@gmail.com
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مقدمه -1  

، به مفهوم بررسی کلیه اثرات اعم از مثبت و منفی اجراي یـک پـروژه شـهري در    اثرسنجی ترافیکی
باشد. بدیهی است میزان تاخیر اجراي یک پـروژه پـس از بـه     ونقل و ترافیک شهر می وضعیت حمل

شود که این امر خود مستلزم هزینه کالن اجـراي پـروژه اسـت. در     برداري رسیدن مشخص می بهره
پذیر نخواهد بـود و   یک پروژه منطبق با هدف مورد نظر نباشد، برگشت امکانصورتیکه نتایج اجراي 

کند کالن شهر تهران به عنوان یکی  ضرر و زیان گزافی را به منابع مالی و اقتصادي شهر تحمیل می
هاي بزرگ دنیا، دربرگیرنده مراکز عمده اداري، تجاري و صنعتی بسیاري است که باعـث   از پایتخت

رو شـهر تهـران بـا مشـکالت فراوانـی در       گردد. از ایـن  زیادي از شهرهاي اطراف می ایجاد سفرهاي
هـاي اجتمـاعی فراوانـی هـم بـه گرداننـدگان        ونقل روبرو است که باعث تحمیل هزینه عرصه حمل

کنندگان سیستم (شهروندان) شده است. براي غلبه بـر معضـالت    سیستم (مسئولین) و هم استفاده
ونقل و  هاي سامانه حمل سیاستها و روشهاي مختلفی با توجه به شرایط و ویژگی ترافیکی، از دیرباز،

هـاي موجـود، راهکارهـاي     هـا و ظرفیـت   ترافیک مورد بررسی قرار گرفته و با درنظرگیري پتانسـیل 
ونقل همگانی  اجرایی متناسب، ارایه و پیشنهاد شده است. یکی از موثرترین اقدامات، گسترش حمل

به درآمد نسبتاً پایین ساکنین شهرهاي اطراف تهران و سرانه پایین مالکیت خـودرو،  است. با توجه 
شـود، کـه از طریـق نوسـازي و      ونقل عمومی انجـام مـی   اکثر سفرها به سمت تهران به وسیله حمل

افزایش ناوگان، بهسازي خطوط و ترغیب کاربران به استفاده بیشتر از این وسـایل عـالوه بـر اینکـه     
توان به کاربران این خطوط نیـز کمـک شـایانی     ونقل عمومی را افزایش داد، می م حملتوان سه می

  نمود.
. پدیده مهاجرت به اندداشتهاي تهران رشد زیادي  در سالیان اخیر بدالئل مختلف، شهرهاي حاشیه

اطراف تهران به عنوان مهمترین مرکز کار و فعالیت کشور از دالیل این رشـد بـوده اسـت. در چنـد     
ال اخیر، افزایش قیمت زمین و مسکن در شهر تهران عاملی بـراي مهـاجرت بخشـی از سـاکنین     س

(پدیده مهـاجرت بـه اطـراف     تهران و سکونت در آنها بوده است. این الگو اطرافتهران به شهرهاي 
در سراسر جهان وجود داشته و مـورد بررسـی متخصصـین و کارشناسـان و همچنـین       کالنشهرها)

گذاران حوزه شهرسازي بوده است. بنابراین ضمن اینکـه توسـعه شـهرهاي     سیاست سیاستمداران و
ونقـل   اي تهران به عنوان شهرهاي اقماري تهران مورد پذیرش است، ارائـه تسـهیالت حمـل    حاشیه

ایمن، ارزان و کارآمد به ساکنین آنها براي آمد و شد به تهران جهت کار و فعالیت و تحصیل مـورد  
  .ی باشدمتایید و تاکید 
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  محدوده مورد مطالعه -2

محدوده مورد مطالعه و تفکیک نواحی در مطالعات نحوه ارایه خدمات حمل ونقل عمومی به شهرها 
مرکز  34و شهرکهاي اقماري اطراف کالنشهر تهران (مراکز جمعیتی شهري و روستایی) مشتمل بر 

انهاي ایـن اسـتان اسـت. ایـن     شهرسـتان از شهرسـت   9از مراکز جمعیتی اطراف کالنشهر تهـران و  
باشند که سـهم بسـیاري از تـردد حمـل ونقـل بـین        روستا می 1378شهر و  43شهرستانها داراي 

مرکز جمعیتـی مـورد بررسـی در سراسـر اسـتان       34اند.  شهري را در استان به خود اختصاص داده
. )1(شـکل  اند شـده باشند که قسمت اعظمی از آنها در غرب استان و شهر تهـران واقـع    پراکنده می

شهرهاي مورد مطالعه عبارتند از: کرج، رجایی شهر، حصارك، باغستان، مهرشهر، فردیس، مارلیک، 
شـهر، ربـاط کـریم،     اندیشه، شهریار، شهر قدس، احمدآباد مستوفی، قائمیه، واوان، اسالمشهر، نسیم

بـومهن، پـردیس و   آبـاد، باقرشـهر، رودهـن،     دشت، خاورشهر، قرچـک، کهریـزك، عبـدل    پرند، قیام
  .]1[ جاجرود

  

  
  محدوده مورد مطالعه : 1 شکل

   

  ونقل و ترافیک شهر تهران مدل حمل -3

سـازي   سـازي عرضـه سیسـتم و مـدل     ونقل شهري به دو بخش کلی مـدل  سازي سیستم حمل مدل
شود. مدل عرضه سیستم شامل اطالعات مربوط بـه اجـزا شـبکه خیابـانی،      سفر تقسیم می يتقاضا

ونقـل شـامل    ونقل عمومی و توابع عملکردي اجزا فوق بوده و مدل تقاضـاي حمـل   که حملاجزا شب
  اجتماعی و توابع تقاضاي سفر است. -هاي اقتصادي  اطالعات مربوط به ویژگی
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ــدل  ــراي حــل دســتگاه م ــذیرفتن فرضــیاتی در نحــوه انتخــاب مســیر    ب هــاي عرضــه و تقاضــا، پ
هاي شبکه  فرضیات نحوه تخصیص تقاضاي سفر به کمانکنندگان الزم بوده و به کمک این  استفاده

نامیـده   “تخصـیص ترافیـک  ”هاي شـبکه   شود. فرآیند تخصیص ماتریس تقاضا به کمان مشخص می
تـوان خصوصـیات    هاي عرضه و تقاضـا و بـه وسـیله تخصـیص ترافیـک مـی       شود. با داشتن مدل می

بکه، کـه خواسـته اصـلی در    هـاي شـ   عملکردي شبکه و از جمله حجم جریان و زمـان سـفر کمـان   
  ونقل است، را بدست آورد. سازي حمل مدل

(کاهش)  ونقل بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند زیرا از یک طرف افزایش عرضه سیستم و تقاضاي حمل
(کاهش) تقاضـاي   دهد و از طرف دیگر افزایشی (کاهش) م عرضه سیستم، تقاضاي سفر را افزایش

تـوان بـا وارد کـردن متغیرهـاي      کند. این تاثیر متقابـل را مـی    ی) مسفر، عرضه سیستم را کم (زیاد
هاي شبکه) در توابع تقاضا مدل کـرد و بـا حـل دسـتگاه      زمان سفر کمان انندعملکردي سیستم (م

هاي عرضه و تقاضا، تقاضاي سفر و نیز خصوصـیات عملکـردي اجـزا شـبکه خیابـانی و شـبکه        مدل
از اینکه مدل تخصیص ترافیک براي شهر تهران ساخته شد، پس  ونقل عمومی را بدست آورد. حمل

ونقـل در شـبکه را بـراي هـر سیسـتم       تـوان بـرآوردي از وضـعیت حمـل     با استفاده از این مدل می
  .]2[ ونقل و هر تقاضایی ارائه داد  حمل

اي است شامل چهار زیر مدل  هاي چهار مرحله که از نوع مدل ونقل و ترافیک شهر تهران مدل حمل
 -شـهري بـه تفکیـک سـاعت روز، هـدف سـفر، زوج مبـداء        بینی سفرهاي درون است که براي پیش

هاي این روش عالوه بر مدل تخصـیص   رود. زیر مدل مقصد، وسیله نقلیه و مسیر منتخب به کار می
هـاي بـرآورد    انـواع مـدل  اند.  هاي ایجاد سفر، توزیع سفر و تفکیک سفر تشکیل شده ترافیک از مدل

ونقل شهر تهران  سفر مورد استفاده در مدل شهر تهران براساس مطالعات طرح جامع حملتقاضاي 
اي مـورد   ) نمودار طرح کلی مدل چهار مرحلـه 2همچنین در شکل () ارائه شده است. 1در جدول (

  .ونقل و ترافیک شهر تهران آورده شده است استفاده در طرح جامع حمل
افـزار در سـه    نرمپیاده شده است. این  EMME/2افزار  ر نرمد ونقل و ترافیک شهر تهران مدل حمل

ابزار مناسبی را بـراي   EMME/2. یافته است ونقل کاربرد روزافزونی ریزي حمل دهه اخیر در برنامه
ونقـل قـرار داده و امکـان     ریزي حمل سازي عرضه سیستم و تخصیص ترافیک در اختیار برنامه مدل

ا و نتایج تخصیص ترافیـک را بـه صـورت انـواع گـزارش و تصـویر       دستیابی به اطالعات شبکه، تقاض
افزار محلی براي نگهداري اطالعـات مربـوط بـه اجـزا شـبکه       بانک اطالعاتی در نرم .سازد یفراهم م

 اجتماعی جمعیت، تقاضـاي کـاال و   -هاي اقتصادي  ونقل عمومی، ویژگی خیابانی، اجزا شبکـه حمل
ر یک منطقه مورد مطالعه اسـت. در یـک بانـک اطالعـاتی سـه      مسافر، و توابع عملکردي سیستم د

اغلب اطالعات مربـوط بـه اجـزاي شـبکه،     . وجود داردشامل شبکه، ماتریس و توابع  دسته اطالعات
هـاي متنـی، بـه     از فـایل EMME/2 هاي توان به کمک تعدادي از بـرنـامه یها، و توابع را م ماتریس
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هاي  به برنامه شوند. اطالعاتی نامیده می هـاي متنی، تـابلـوهـاي یلوارد کرد. این فـا افزار نرم محیط
  شود. یقابل اجرا باشند ماکرو گفته م EMME/2 اي که در محیط کار  ویژه

سازي و چـاپ   ، انجام محاسبات و بهنگام یک ماکرو در حالت کلی شامل سه بخش خواندن اطالعات
 ].2باشد [ اطالعات می

انجام مدل تخصـیص ترافیـک تعـادلی اسـت کـه در       EMME/2افزار  لیت نرمترین ویژگی و قاب مهم
  شود. ادامه به مبانی نظري و الگوریتم حل آن پرداخته می

  

  
  اي مورد استفاده در طرح جامع تهران. نمودار طرح کلی مدل چهار مرحله :2شکل 

  

 تعیین اهداف طرح جامع

  تعیین محدوده مورد مطالعه  هاي ترافیکی تعیین ناحیه

گردآوري اطالعات 
   جمعیت و اشتغال

  گردآوري اطالعات 
  کاربري زمین

  تشکیل بانکهاي اطالعاتی اشتغال و کاربري زمین

هاي  گردآوري اطالعات شبکه
  معابر

گردآوري اطالعات حمل ونقل 
  همگانی

  ها و حمل ونقل همگانی تشکیل بانکهاي اطالعاتی شبکه

  آمارگیریهاي تکمیلی

  مقصد -آمارگیري تکمیلی مبدأ  آمارگیري خطوط برش  اي آمارگیري دروازه  ها آمارگیري پایانه  آمارگیري حمل ونقل کاال

تشکیل بانکهاي اطالعاتی نهایی 

مدل تولید و جذب 

  مدل توزیع سفر

مدل انتخاب وسیله 

  مدل تخصیص سفر

  ارزیابی سیستمهاي حمل ونقل
تعیین شاخصهاي حمل ونقل در 

  ها هرابطه با ارزیابی گزین
گردآوري مطالب موجود 

  هاي آینده حمل ونقل ریزي برنامه

  هاي مطلوب براي حل مشکالت وضع  پیشنهاد گزینه
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  مدل شهر تهران.هاي مورد استفاده در  انواع مدل :1جدول 
  هاي مورد استفاده در مدل متغیرهاي ورودي  نوع مدل  نام مدل

تولید و جذب 
 سفر

روندگراي 
 خطی

  ساکن جمعیت -
  آموز و دانشجو در محل سکونت و تحصیل تعداد دانش-شاغل جمعیت -
  تعداد کارمندان در محل شغل -
  سرانه مالکیت سواري شخصی -
  تعداد تخت بیمارستان  -
 پارك تعداد -

 فراتر توزیع سفر
(Fratar)  

  با هدف سفر مورد نظر (j)به مقصد  (i)حجم سفرهاي از مبدا 

انتخاب وسیله 
نقلیه همراه با 

مدل سهم مترو 
از سایر 

 نقلیه وسایل

لوجیت 
  اي آشیانه

 Sو توابع 
  شکل

 زمان سفر داخل و خارج اتوبوس واحد - 
 زمان سفر با تاکسی و مسافرکش - 
 ي شخصیزمان سفر با سوار - 
 زمان سفر با موتورسیکلت - 
 میزان سرانه مالکیت سواري شخصی - 
با مترو، که قبالً با  (i,j)مقصد -ماتریس کل سفرهاي انجام شده براي هر زوج مبدا - 

بوس، تاکسی و مسافرکش و دوچرخ) انجام  وسیله نقلیه نوع دیگري (سواري شخصی، مینی
 شده است.

 مومی بدون متروونقل ع ماتریس زمان سفر با سیستم حمل - 
 ونقل عمومی با مترو ماتریس زمان سفر با سیستم حمل - 
 مقصد بدون مترو-ماتریس کل سفرهاي انجام شده براي هر زوج مبدا - 

تخصیص ترافیک 
اي  چندوسیله
(Auto)  و

ترانزیت 
(Transit)  

روش تعادلی 
  فرانک ولف

افیک (همسنگ ماتریس تقاضا سفر کلیه وسایل مجاز به استفاده از محدوده طرح تر - 
 سواري)

 آرم (همسنگ سواري) هاي بدون ماتریس تقاضاي سفر سواري - 
هاي سنگین غیرمجاز به عبور از داخل شهر  ماتریس تقاضاي سفر کامین - 

 سواري) (همسنگ
 زمان سوار شدن - 
 ضریب زمان انتظار - 
 وزن زمان انتظار - 
 روي وزن زمان پیاده - 
 وزن زمان سوار شدن - 
هاي  هاي منتهی به تقاطع هاي شبکه خیابانی (کمان کمانتوابع زمان سفر حجم بر روي  - 

 دار و بدون چراغ) چراغ
  ونقل عمومی توابع زمان سفر وسایل حمل - 

  
  مدل تخصیص ترافیک تعادلی -4

بـراي بیـان    .اقتبـاس شـده اسـت    وردراپتعادل استفاده کننده اصل اول مدل تخصیص ترافیک از 
مجموعـه   N) را در نظر بگیرید کـه در آن  N,A، شبکه (معادل شرایط تعادل استفاده کنندهریاضی 
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صـورت   تقاضـاي ثابـت بـه   با دار است. مسأله تعادل ترافیکی را  هاي جهت مجموعه کمان A ها و گره
  ]:3) بیان شود [2) و (1روابط (توان به صورت  مقصد می − چند مبدأ

)1 (    
)Pp,Jj,Ii(0]u[t h

ij
ij
p

ij
p ∈∈∈∀=−  

)2(    
)Pp,Jj,Ii(ut

ij
ij
p ∈∈∈∀≥− o 

 :هاآن در هک
 hij

p  تعداد سفر از مبدا :i  به مقصدj  توسط مسیرp  
ij
pt  مسیر : زمان سفردرp  مقصد  −بین زوج مبدأi  وj  
 uij  ،از مبدا زمان سفر  ترین کوتاه: متغییر دسترسیi  به مقصدj  

که جفـت   pشود که اگر جریان ترافیک در مسیر  مطلب پرداخته می ) به بیان این2) و (1درروابط (
کند وجود داشته باشد، زمان سفر این مسیر بایستی برابر با زمان  را بهم وصل می jو  iمقصد  -مبدأ

تـرین مسـیر    بیشتر از زمان سفر کوتاه  ترین مسیر باشد. همچنین مسیرهاي با زمان سفر سفر کوتاه
  .جریانی نخواهند داشت

تـوان مسـئله تخصـیص ترافیـک بـا       و همکاران ثابت کردند که با درنظر گرفتن شرایطی می 1بکمن
  شود: ) مشاهده می3] که در رابطه (4تقاضاي ثابت را بصورت مسئله بهینه سازي ارائه داد [

)3(                                                     
dz)z(t)f(ZMinimize af

0 a
Aa ∫∈

∑=    

  to_subject  

)4(  
ijijp

p
Th =∑

  

)5   (  o≥ijph  

)6 (  
ij
p

ij
ap

pji
a hf δ∑∑∑=

  
  

  ر آنها:که د
at  زمان سفر در کمان :a 

                                                   
1_ Beckmann  
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  گـردد   ) تعیـین مـی  6روش محاسبه جریان در کمان برحسـب جریـان در مسـیر را توسـط رابطـه (     
)ij

p,aδ است در صورتی که کمان  1: برابرa  در مسیرP      واقع شده باشـد و در غیـر اینصـورت برابـر
  صفر است).

جریـان مسـیر    مجمـوع کـه  شـود   ) به ترتیب به بیان این مطلب پرداخته می5و () 4در روابط (
است و جریـان مسـیرها بایسـتی     jو  iبایستی معادل جریان بین  jو  iمقصد  -جفت مبدأهاي بین 

  نامنفی باشد.
  

  الگوریتم حل مسئله تخصیص ترافیک تعادلی -5

انـد الگـوریتم    مورد استفاده قـرار گرفتـه   هاي تعادل شبکه هایی که در عمل براي حل مدل الگوریتم
باشـند. الگـوریتم ایـوانس تعمـیم روش      هاي اصالح شده می ولف ، ایوانس و برخی الگوریتم -فرانک
]. 5انـد[  هاي انتخاب شده در تابع هدف خطی سـازي شـده   ولف است بطوریکه فقط قسمت -فرانک

افـزار   ي مسئله تخصـیص ترافیـک در نـرم   فرآیند محاسباتی کامل اعمال الگوریتم مورد استفاده برا
EMME/2 6باشد [ بصورت ذیل می:[  
è :شروع محاسبات. انتخاب جواب ممکن اولیه  گام صفر{ }0f 0

a ، کـه بـراي   ε >oو اسکالر  =
  را معادل صفر قرار دهید. nدهی الگوریتم مورد استفاده است.  تعیین دقت پایان

è :هاي سفر حال حاضر را براي هر کمان محاسـبه کنیـد    زمان بروز کردن زمان سفر: گام یک
)f(tt 1n

aa
n
a

  .n:=n+1و  =−
è :یافتن جهت نزولی: فرآیندهاي محاسباتی ذیل بایستی انجام شود گام دوم  

هاي سفر کمـان حـال    مسیر زمان سفر حداقل از هر مبدأ به تمامی مقاصد براساس زمان •
nحاضر 

at  .تعیین گرددn
iju مقصد  -را نمایانگر زمان سفر حداقل مبدأi,j .تعیین کنید  

• }T{ ij مقصـد   -ترین مسیر بین زوج مبدا  را به کوتاهi  وj      تخصـیص دهیـد کـه موجـب
}y{الگوي جریان کمان کمکی  n

a شود. می 
è کنترل معیار همگرایـی : پـارامتر    وم:گام سRelative Gap   ) محاسـبه  7را مطـابق رابطـه (

الگوریتم پایان یافته است در غیراینصـورت  کمتر است  εکنید. اگر پارامتر محاسبه شده از 
  ادامه دهید.
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)7 (
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LBmaxBLB
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è : گام بهینه  تعیین اندازه گام چهارم nα     میـان جهـت نزولـی}fy{ 1n
a

n
a

: انـدازه گـام    −−
]. بعبـارت دیگـر بـراي    6روشهاي تقلیل فاصله محاسبه کرد [ توان توسط تمامی بهینه را می

 یافتن اندازه گام بهینه بایستی مسئله تک متغیره ذیل را حل نمود:

)8 (                                        dz)z(t)(ZMin
)fy(f

0 a
Aa

n
1n

a
n
aa

∫
−−+

∈
∑=

α
α  

10.t.s n ≤≤ α  
è :اصالح کنید.9جریان شبکه را بروز کنید. جریانهاي سفر را براساس رابطه ( گام پنجم (  

)9 (                                                                  )fy(ff 1n
a

n
an

1n
a

n
a

−− −+= α  
è :شتن مقدار جدید تابع هدف چک کنید. اگـر ایـن   مجدداً معیار همگرایی را با دا گام ششم

 شود در غیر اینصورت به گام یک برگردید. معیار برآورده شده بود الگوریتم متوقف می
  

  EMME/2افزار  معرفی سیستم ایجاد گزینه در نرم -6

 نرم افـزار  سیستمی ویژه براي ایجاد گزینه در محیط تهرانترافیک  ونقل و در مطالعات جامع حمل
EMME/2 گزارش آنها طراحـی شـده اسـت. منظـور از یـک گزینـه، وضـعیت         هاي ولو تولید جد

مـورد مطالعـه اسـت کـه شـامل یـک        محدودهونقل کاال و مسافر در  مشخصی از یک سیستم حمل
. اجـزاي  ]7[ونقل مشـخص اسـت   ونقل عمومی و یک تقاضاي حمل شبکه خیابانی، یک شبکه حمل

  سیستم عبارتند از:
   EMME/2ي اطالعاتی ها بانک -1
   EMME/2تابلوهاي اطالعاتی  -2
   EMME/2ماکروهاي  -3
   EMME/2هاي متنی خروجی از  فایل -4
  FOXPROهاي  برنامه -5
  گزارش هاي جدول -6



 

١٠ 
 

شبکه عمومی در منطقـه مـورد    و هاي اطالعاتی شبکه خیابانی هاي سیستم فوق شامل بانک ورودي
 هـاي  و جدول EMME/2هاي ایجاد شده در بانک  مل گزینههاي سیستم شا یمطالعه بوده و خروج

ارتبـاط بـین ورودي و خروجـی     EMME/2و ماکروهـاي   FOXPROهـاي   باشد. برنامه یگزارش م
  . ]2[سازند یسیستم را فراهم م

. این سه مرحله به ترتیـب عبارتنـد   ]8[ شود ایجاد میافزار  نرمیک گزینه طی سه مرحله در محیط 
  از:

  کهایجاد شب -1
  برآورد تقاضا -2
  تخصیص ترافیک -3

، براي انجام هر یک از مراحل فوق یک مـاکروي  تهرانترافیک  ونقل و در مطالعات طرح جامع حمل
افزار شـامل حجـم ترافیـک در     هاي اجراي هر گزینه در این نرم خروجی. اي طراحی شده است ویژه

ونقـل   و پیـاده شـده سیسـتم حمـل     نقلیه، تعـداد مسـافر سـوار    شبکه معابر، متوسط سرعت وسایل
کیلومتر، زمان تاخیر در مسیر و تقاطع، زمان سفر، سطح سـرویس، مصـرف    –نقلیه  عمومی، وسیله

  باشد.  و ... می در هر کمان شبکه خیابانیهاي هوا  سوخت و میزان نشر آالینده
  
  ل ریلیونق هاي سیستم حمل معرفی و مقایسه گزینه -7

شهریار، اسالمشهر،  -تهران بزرگ در قالب شهرهاي اقماري حوزه کرج توسعه چند مرکزيبراساس 
ه هسـته مرکـزي   بکریدور  6ورامین، پاکدشت و دماوند مشهود است و این شهرهاي اقماري توسط 

توسعه خطـوط  مطالعه مهندسین مشاور سیسترا براي شرکت مترو براساس گردد.  تهران متصل می
بـه عنـوان    شـهر و ارتبـاط مناسـب بـا شـهرهاي اقمـاري       بـراي اتصـال سـریع   ریلـی   سریع السـیر 
خـط   4با استفاده از آنالیز چند معیـاره سـاده    می باشد. این شرکت الزمشبکه ریلی  استخوانبندي

  ].11[براي شهر تهران پیشنهاد داد که مبناي مدلسازي این مطالعه می باشد سریع السیر
شـود و   شهر شروع مـی  کنونی است که از کمال 5السیر ریلی در واقع تکمیل شده خط  سریع 1خط 

کنـد و از   و از مناطق میانی عبور می 22، 21بعد از گذشتن از کرج و ورود به شهر تهران از مناطق 
شـهریار از   -السیر ریلی رودهـن  سریع 2یابد. خط  شود و تا پاکدشت امتداد می خارج می 15منطقه 

هاي  شود و پس از عبور از قسمت وارد تهران می 4ه رودهن در شمال شرقی تهران شروع و از منطق
غربـی از منـاطق    -جنوبی و از نواحی جنوب غربی شهر بصورت شـرقی  -میانی شهر بصورت شمالی

السـیر ریلـی پیشـنهادي،     سریع 3یابد. خط  شود و تا شهریار امتداد می از تهران خارج می 21و  18
کند. ایـن خـط    در جنوب شرق تهران متصل می دهکده المپیک در شمال غرب تهران را به قرچک
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گذرد و بعـد از عبـور در امتـداد بزرگـراه همـت بـه        تر شهر می درون شهر تهران از قسمتهاي شرقی
السیر پیشـنهادي بـا طـی مسـیري بصـورت قطـري از مبـدأ         سریع 4رسد. خط  دهکده المپیک می

روع و از جنـوب غربـی تهـران وارد    شهرهاي پرند، رباط کریم، اسالمشهر و فرودگاه امام خمینی شـ 
  رسد. شود و پس از طی مسیر در نواحی غربی و شمالی تهران به ازگل می شهر می

  

  
  ي.خطوط سریع السیر پیشنهاد :3 شکل

  
  ها بررسی و مقایسه گزینه -8

هـاي مهـم    هاي مختلف بعضی از شـاخص  هاي عملکردي در گزینه به منظور راحتی مقایسه شاخص
هـاي فرضـی    و بارگذاري تقاضاي مزبور بر شبکه 1389  ونقل در سال ل تقاضاي حملحاصل از تحلی
در  EMME/2افـزار   هاي مختلف با استفاده از نتایج تخصـیص ترافیـک توسـط نـرم     در قالب گزینه

  ) ارائه شده است.2جدول (
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  .1395ح سال گانه در یک ساعت اوج صب4ونقلی حاصل از مدلسازي سناریوهاي  هاي حمل شاخص :2جدول 
 4گزینه  3گزینه  2گزینه  1گزینه  شاخص عملکردي ردیف

کیلومتر  -وسیله نقلیه 1
 سواري همسنگ

7259836 7201075 7243332 7168864 

متوسط سرعت حرکت (کیلومتر  2
 بر ساعت)

9/24 1/25 25 3/25 

 158221 164062 161847 165632 ساعت) -کل زمان تأخیر (وسیله 3

 283148 290211 287389 292134 ساعت) -فر (وسیلهکل زمان س 4

زمان تأخیر به کل کل نسبت  5
 زمان سفر (درصد)

7/56 3/56 5/56 9/55 

درصد شبکه کند و بحرانی  6
(t/t0>2) 

2/33 8/32 33 2/32 

نسبت زمان تأخیر به کل زمان  7
 ها سفر در بزرگراه

3/52 52 2/52 3/51 

درصد کند و بحرانی در  8
 (t/t0>2)ها  راهبزرگ

1/32 5/31 32 7/30 

ونقل  متوسط سرعت وسایل حمل 9
 همگانی (کیلومتر بر ساعت)

18 19 19 19 

تعداد کل مسافر جابجا شده  10
 ونقل همگانی (نفر) توسط حمل

1066085 1085436 1092044 1122848 

کیلومتر طی شده  -کل مسافر 11
 ونقل همگانی توسط حمل

6314982 6394576 6161034 6236044 

 16795611 17083679 16976340 16926999 کیلومتر طی شده -کل مسافر 12

ونقل  ساعت حمل -کل مسافر  13
 همگانی

246320 249128 245843 247726 

متوسط سرعت جابجایی  14
 ونقل همگانی مسافرین حمل

26 26 25 25 

 6/25 2/26 9/25 4/26 متوسط زمان سفر (دقیقه) 15

 1سط سوخت وسیله در متو 16
 کیلومتر (لیتر)

2/18 1/18 2/18 18 

 ,NOX, HC ها  تولید آالینده 17
CO (تن) 

433 429 432 426 
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سواري، متوسط سرعت حرکت، کل زمان تـأخیر،   کیلومتر همسنگ -نقلیه این شاخصها شامل وسیله
فر جابجـا شـده توسـط    نسبت زمان تأخیر به کل زمان سفر، درصد شبکه کند و بحرانی، تعداد مسا

  باشند. ها و ... می ونقل همگانی، متوسط زمان سفر، میزان مصرف بنزین، تولید آالینده حمل
کیلـومتر   7168864بـا   4نقلیـه در گزینـه    دهد پیمـایش وسـایل   ) نشان می2همانطور که جدول (

نـد. متوسـط   به ترتیب بعد از آن (بصـورت صـعودي) قـرار دار    1و  3، 2هاي  کمترین است و گزینه
پس از آن قرار دارند. کل زمان تأخیر گزینـه   1و  3و  2هاي  بیشتر و گزینه 4سرعت حرکت گزینه 

به ترتیب بعد از آن  1و  3، 2هاي  ساعت داراي کمترین میزان است و گزینه -وسیله 158221با  4
أخیر بـه کـل   قرار دارند. کل زمان سفر نیز چنین وضعیتی را داراست. همچنین نسبت کل زمـان تـ  

بـه ترتیـب پـس از آن     1و  3، 2هاي  درصد مطلوبترین و گزینه 56با حدود  4زمان سفر در گزینه 
  قرار دارند.

کمتـرین و   4در گزینـه   (t/t0>2)درصدي از شبکه که در شرایط کنـد و بحرانـی تـردد قـرار دارد     
هـا نیـز    ر در بزرگـراه است. نسبت زمان تأخیر و کل زمـان سـف   نسیت به سایر گزینه ها مطلوبترین

گزینه تقریبـاً بـا هـم     4ونقل همگانی در  داراي وضعیت مشابهی است. متوسط سرعت وسایل حمل
  باشد و در فرآیند ارزیابی تأثیرگذار نیست. برابر می

 1122848بـا   4کیلـومتر) در گزینـه    -ونقـل عمـومی (مسـافر    کل مسافر جابجا شده توسط حمـل 
در مراتب بعدي قرار دارند. میـزان   1و  2، 3هاي  . از این نظر، گزینهکیلومتر بیشترین است -مسافر

و 4، 1 هاي بیشترین است گزینه 2ونقل همگانی در گزینه  ساعت طی شده توسط حمل -کل مسافر
  پس از آن قرار دارند. 3

ر لیت 2/18با  3و  1لیتر کمترین و در گزینه  18با  4کیلومتر در گزینه  1میزان مصرف سوخت در 
گزینه پیشنهادي از جهت میزان مصرف سوخت در هـر کیلـومتر تفـاوت     4بیشترین است. بنابراین 

چندانی ندارند، البته چنانچه کل پیمایش در شبکه در هر گزینـه مـدنظر قـرار گیـرد، میـزان کـل       
 4هـاي پیشـنهادي تفـاوت پیـدا خواهـد کـرد. بطوریکـه گزینـه          مصرف سوخت در شبکه در گزینه

تن بیشترین  433با  1ها گزینه  ف سوخت را خواهد داشت. از نظرمیزان تولید آالیندهکمترین مصر
  کنند.  تن کمترین موارد آالینده را تولید می 426با  4و گزینه 

ها رتبه مطلوبتر را بـه خـود اختصـاص داده     در اکثر شاخص 4  همانطور که در باال اشاره شد، گزینه
اولویـت احـداث قـرار گیـرد. ایـن گزینـه عبـارت اسـت از خـط          توانـد در   است و از این جهات مـی 

السیر ریلی از مبدأ فرودگاه امام خمینی است که ضمن عبور از نواحی غربی تهران بـه شـمال    سریع
بـه مراکـز جمعیتـی پرنـد، ربـاط کـریم و اسالمشـهر نیـز          4گـردد. گزینـه    شرق تهران منتهی می

فرودگاه امام خمینی، ارتباطات روزمره زیادي بـا تهـران   شهر عالوه بر  3کند. این  رسانی می خدمات
را در  4دهند. ایـن مطالعـات احـداث سـناریو      دارند و همه روزه سفرهاي زیادي به تهران انجام می
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شهر ذکر شده و  3کند. با احداث این خط ریلی، دسترسی ساکنین تهران به  اولویت اول توصیه می
  گردد. ل میفرودگاه امام خمینی و بالعکس تسهی

) نیز اهمیت زیادي دارد، اما باید توجه داشت که بخش 1پاکدشت (گزینه  -هرچند که ارتباط کرج
اعظم و مهمتر این خط حدفاصل کرج تا تهران ساخته شده است. به عبـارت دیگـر احـداث مـابقی     

  تري برخوردار است. خط پیشنهادي حدفاصل صادقیه تا پاکدشت از اولویت پایین
  

  گیري هنتیج -7

هـاي   ونقل در کالن شهرهاي جهان، ارزیابی گزینه ریزي حمل ترین دستاوردهاي مطالعات برنامه مهم
ونقل عمومی  هاي حمل ونقلی نظیر توسعه سیستم مختلف در رابطه با ایجاد تسهیالت مختلف حمل

باشـد. بـدین    یهاي زمانی مختلف مـ  و یا ایجاد تغییرات در شبکه معابر شهر و یا توسعه آنها در افق
توان بهترین گزینه را در ارتباط با تسهیالت مـورد   مفهوم که با تکیه بر یک روش علمی مناسب، می

ریـزي تسـهیالت    ونقل تهران مشخص نمود و براین اساس تا سـال افـق برنامـه    نیاز در سامانه حمل
  مذکور را براي شهر فراهم ساخت.

ونقلـی حاصـل از    هاي حمل باتوجه به مقایسه شاخص با توضیحاتی که در باال عنوان شد و همچنین
شـوند. مبـدأ و    براي اجرا پیشنهاد می 1و3 ،2، 4هاي  گانه، به ترتیب گزینه4هاي  سازي گزینه شبیه

 باشند: ها بصورت ذیل می مقصد این گزینه
  )4ازگل (گزینه  -فرودگاه امام خمینی اجرا: 1اولویت  •
 )2ینه شهریار (گز -رودهن اجرا: 2اولویت  •
 )3دهکده المپیک (گزینه  -قرچک اجرا: 3اولویت  •
 )1پاکدشت (گزینه  -کرج اجرا: 4اولویت  •
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Abstract:  

The daily traffic problems inside the city, many passengers come into 
Tehran from other nearby cities with various purposes. This issue 
intensifies transportation problems. High price of house and land as well as 
existing of administrative, industrial and trade centers in Tehran made the 
surrounding cities as a dormitory for Tehran. Considering the goals of the 
country for subsidies rationing and optimization of the energy 
consumption, it is expected to have noticeable increase in the people's 
willing to use public transportation. So, to meet the needs of the passengers 
and for implementation of the country's policies adopted for traffic and 
transportation aim at improving the quality level of public transportation 
facilities, it is necessary to conduct comprehensive studies on organizing 
the services of the transportation facilities. At the present time, in the 
modern countries simultaneously with establishment of cheap, appropriate 
and convenient transportation system, some guidelines are given to 
decrease personal car usage. In case we can control suburban trips 
demands to Tehran and improve the level of public transportation facilities, 
we can reduce traffic problems in Tehran. In this research, Tehran's 
transportation conditions are studied and it is explained that development 
of new transportation systems is inevitable due to increasing demands for 
taking trips from/to surrounding cities to/from Tehran. For this purpose, 
studying of four corridors for express lines between Tehran and its 
surrounding cities is accepted by Tehran and Suburban Urban Subway 
Company. These 4 scenarios are analyzed for a morning peak rush hour in 
1395 by EMME/2 software. The resulting transportation indicators were 
compared with each other, and some priorities suggested for establishing 
the mentioned corridors.  
 
Key Words: Traffic Effectuality, Suburban City, Mass Transportation Lines.      

 




