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  چکیده

 اما شده ریفراگ و جیرا کامالً سازي هیشب افزارهاي نرم از استفاده ک،یتراف یمهندس بحث در امروزه
 به سازي هیشب جینتا نکهیا براي لیدل نیبهم .توجهی نمی شود. ادهیپ نیعابر سازي هیشب معموالً به

 زین ادهیپ نیابرع حرکت ها، يساز هیشب تمام در گرددیم شنهادیپ شود، کینزد شتریب چه هر تیواقع
 .گردد منظور

بـه   انجام شده اسـت. ایـن خیابـان    بهار نخیابابه منظور امکان سنجی ایجاد پیاده راه در این مطالعه  
دلیل کاربري تجاري به عنوان یکی از مراکز جذب سفر شهر تهران شناخته می شود. لـذا تبـدیل ایـن    

. در همـین  این خیابان براي عـابرین پیـاده گـردد   خیابان به پیاده راه می تواند باعث افزایش مطلوبیت 
راستا این معبر در دو حالت مورد بررسی قرار می گیـرد. در حالـت اول بـدون در نظـر گـرفتن حجـم       

مدلسازي پیاده راه انجام  LEGIONعابرپیاده و در حالت دوم با منظور نمودن این حجم در نرم افزار 
  ی مورد تحلیل قرار می گیرد.می شود و نتایج آن براي تصمیمات مدیریت

  
  ، شبکه معابر LEGION ،Aimsun 7.0پیاده راه، عابرپیاده،  کلید واژه:
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  مقدمه -1

گیـري سـاختار    ها نحـوه شـکل   ترین روش جابجایی انسان است که براي قرن روي اولین و طبیعی پیاده
یش تعـداد خودروهـا و اسـتفاده    داده است. البته در قرن حاضـر افـزا   شهرها را تحت تاثیر خود قرار می

ژه در یبـو روي در سیستم حمل و نقـل شـهري    فراگیر از آن تا حدودي سبب کمرنگ شدن نقش پیاده
اي از سفرهاي شهري به صورت  ز هم بخش عمدههنوشده است. با این وجود در حال توسعه  يکشورها

د بـا سـفرهاي پیـاده تکمیـل     خـو  شود و هر سفر شهري سواره نیز حداقل در دو انتهاي پیاده انجام می
روي نسـبت بـه سـایر     پیـاده  ار کوتـاه باشـد.  یبسـ  يروادهیـ گردد هر چند که ممکن است مسـافت پ  می

زانی، مصرف انرژي کمتر، کمـک  هاي بارز و منحصر به فردي از جمله ار هاي حمل و نقل از ویژگی شیوه
 زیست و غیره برخوردار است.  محیط به حفظ

که عمـدتاً شـامل   کند و با توجه به کاربري این خیابان  ظر ترافیکی نقش مهمی ایفا میخیابان بهار از ن
حجم عابر قابل توجهی دارد. با توجه به این مطلـب بایـد مشـخص شـود کـه      خرد است،  يمراکز تجار

حرکتی در این محدوده باید به   کدام مساله در این محدوده از اهمیت بیشتري برخوردار است و اولویت
بران اختصاص یابد، یا براي وسایل نقلیه در نظر گرفته شود و در این حالت شرایط تـردد عـابران بـه    عا

  نحوي تسهیل شود که حرکت وسایل نقلیه را مختل نسازد.
  
  تعریف مساله - 2

یکی از چالشهاي مسولین شهري تعیین اولویت تردد و طراحی فضاهاي شهري بـراي وسـایل نقلیـه و    
ا وجودیکه اولویت تردد باید با عابرین پیاده باشد اما در عمـل عملکـرد متناقضـی    عابرین پیاده است. ب

  .مشاهده می شود
یک معبر باید این اولویت بندي انجام گیرد. اما از آنجـا  براي تصمیم گیري در خصوص پیاده راه سازي 

ا توجه به اینکه نتـایج  که امروزه استفاده از نرم افزارهاي شبیه سازي کامال رایج و فراگیر شده است و ب
رد اتخاذ می گردد، معموال شبیه سازي عابر پیاده صورت نمی گیـرد.  خُدر سطح بر اساس شبیه سازي 

  لذا گاهی ممکن است نتیجه حاصل از مطالعات اشتباه باشد.
 يک معابر شهریتراف ییک نرم افزار شبیه سازي انعطاف پذیر به منظور سامانده  AIMSUN نرم افزار

را  یدگیـ چیاس و پیـ کـی در هـر مق  یات ترافیـ دهـد  عمل  یاشد. این نرم افزار به کاربران اجازه مـ می ب
 اولین نرم افزاري می باشد که با کمک نـرم افـزار    AIMSUN. ]1[قرار دهد یابیرزمدلسازي و مورد ا

LEGION   نماید.  يه سازیاده شبیترافیک وسایل نقلیه عبوري را با عابر پLEGION  م افـزار  تنها نر
 .بره شـده اسـت  یسراسر جهان کال دراده یعابر پ یواقع يریاده است که با اندازه گیعابر پ يه سازیشب

 ییاز شـخص و توانـا  یـ مـورد ن  يراه رفتن، فضـا  یاده، نشان دهنده سرعت واقعیتم حرکت عابر پیالگور
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، سـطح تـراکم، زمـان    هیـ عوامل از جمله زمان تخل .هوشمند گام به گام است يریم گیافراد را به تصم
اکنـون   .نمـود ل یـ ه و تحلیـ تـوان تجز  یگـر را مـ  ید يارهایاز مع ياریر و بسیر، انتخاب مسیسفر، تاخ

LEGION    امکان مدلسازي عابرپیاده براي کل شهر و حتی مراکز تجاري در نـرم افـزارAIMSUN   را
    . ]2[دارد  برعهده

براي پیاده سازي عابرپیاده و عدم انجام این کار هدف از این مطالعه بررسی حاالت مختلف ناشی از مدل
راه نمودن معابر می باشد. در این مطالعه معبر بهار جنوبی به عنوان نمونه انتخاب شـده اسـت و در دو   

در مرحله اول معبر به پیاده راه تبدیل می شود ولی عـابرین پیـاده در نـرم    حالت مدلسازي می گردد. 
ند و در مرحله دوم معبر فوق به پیاده راه تبدیل شده و با اسـتفاده از  مدلسازي نمی شو Aimsunافزار 

شبیه سازي عابرپیاده نیز انجام می شود و در نهایت نتایج حاصل مقایسـه و بررسـی    Legionنرم افزار 
  می شوند.
  

  محدوده مورد مطالعه -3

ا طالقـانی بـوده کـه در    محدوده مطالعاتی در این مقاله، خیابان بهار جنوبی حدفاصل خیابان انقالب تـ 
شـود و بـا جهـت     واقع شده است. خیابان بهار از خیابان انقالب آغـاز مـی   7ناحیه جنوب غربی منطقه 

)، محـدوده مـورد مطالعـه    1شـکل ( در گـردد.   حرکت جنوب به شمال به خیابان بهار شیراز منتهی می
  مشخص شده است. 

 .باشـد  فته است که از اهمیت خاصی برخوردار مـی بهار قرار گر -در محدوده مورد مطالعه، تقاطع سمیه
یابد  خیابان سمیه که در امتداد خیابان حقوقی قرار دارد از پل چوبی آغاز و تا خیابان حافظ امتداد می

شود. از سوي دیگر، خیابـان   و مسیر جایگزین براي خیابان انقالب، در جهت شرق به غرب محسوب می
هـاي مهـم کـه در نزدیکـی      ایگاه بسیار مهمی دارد و از جمله کاربريهاي اداري ج سمیه از نظر کاربري

هـاي اسـتان تهـران،     توان به برج سپهر، اداره کل مخابرات شهرستان خیابان بهار جنوبی قرار دارند می
اشـاره   (ره) هاي نفتی و کمیته امداد امـام خمینـی   سازمان تامین اجتماعی، شرکت ملی پخش فرآورده

گذارنـد. از طـرف دیگـر     کز جذب سفر، بر وضعیت تردد خیابان بهار جنوبی تاثیر مـی نمود، که این مرا
باشد که جذب سفر قابل توجهی  هاي البسه و لوازم کودکان می خیابان بهار جنوبی بازار عمده فروشگاه

قـرار دارد کـه بـه     2خیابان بهار در رده عملکـردي شـریانی درجـه    دهد  دارد. توضیحات فوق نشان می
هاي شریانی درجه یک شریعتی و مفتح قرار گرفته است. بـا توجـه بـه جهـات حرکتـی       ات خیابانمواز

ر عمل به عنوان مسیر مکمل خیابـان  توان نتیجه گرفت که خیابان بهار، د هاي مفتح و بهار، می خیابان
هـاي طالقـانی و بهـار شـیراز (بـا توجـه بـه نـوع          نماید و این نقش در حدفاصل خیابـان  مفتح عمل می
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تر است. خیابان سمیه نیز در این محدوده به عنـوان مسـیر مـوازي خیابـان      ها)، بیشتر و مهم دسترسی
  کند. انقالب در جهت شرق به غرب عمل می

  

  
  حدوده مورد مطالعهم : 1شکل 

 
  آمارگیري حجم عابر پیاده و وسایل نقلیه در محدوده مورد مطالعه - 4

هاي داراي حجم تردد باالي عابر پیاده در خیابان  با انجام بازدیدهاي متعدد از محدوده مطالعاتی، محل
در هاي مورد نیاز جهت آمـارگیري حجـم تـردد عـابر پیـاده شناسـایی گردیـد و         بهار شناسایی و محل

روها  اي به برداشت و شمارش تعداد عابر پیاده گذر کرده از عرض معابر و طول پیاده دقیقه 15هاي  بازه
جهـت تعیـین سـطح    همچنین  د.ه شعصر پرداخت 17:30-20:30صبح و  9-12در دو بازه سه ساعته 

ک وسـایل  نقلیه عبوري در محدوده مورد مطالعـه بـه تفکیـ    سرویس معابر پیاده، برداشت حجم وسایل 
حجم تردد عابرپیاده در دو بازه صبح  2در شکل  نقلیه در دو بازه زمانی صبح و عصر انجام گرفته است. 

 عرضـی  گذرگاههايده در اعابرپیسطح سرویس  و عصر در محدوده مورد مطالعه نشان داده شده است.
  محاسبه گردید.  "و "
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  حجم عابرپیاده در محدوده مورد مطالعه :2شکل 

  
 لیل و بررسی نتایج تح -5

 هیشب در تیواقع به درصد نسبت10 تا  ادهیپ نیعابر تردد احجام تفاوت در این مطالعه فرض شده است،
 ، سازي هیشب نرم افزار بودن یتصادف منطق به توجه با نیهمچن .داشت نخواهد یچندان ریتاث سازي
 تا است ازین مورد تکرار پنج حداقل فتهگر انجام شهايیآزما طبق [3].باشد یم رگذاریتاث تکرارها تعداد

 مد دیبا تکرارها نیا نیانگیم از حاصل جینتا از استفاده زین و گردد کینزد تیبه واقع شتریب چه هر جینتا

الزم بود.  نخواهد کینزد تیواقع به سازي هیشب نگردد منظور پارامترها نیا که یصورت در .ردیقرارگ نظر
 هر عرض خطوط عبوري، تعداد از اعم سازي هیشب در یکل بطور ستیبایم که مواردي ریسا به ذکر است

 3شکل  [5]. گردد تیرعا دیبا زین نجایا در ردیگ قرار نظر مد ...و عبور جهت انباره خط طول خط،
  نشان میدهد.  Aimsunوضعیت تردد عابر پیاده در تقاطع خیابان بهار و سمیه را در نرم افزار 
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  سمیه –در تقاطع بهار  Aimsunعابرپیاده در نرم افزار  شبیه سازي :3شکل 

  
از شبیه سازي پیاده راه بهار در یک حالت با در نظر گرفتن حجم تردد عـابر   نتایج حاصل 1در جدول 

   پیاده و بار دیگر بدون در نظر گرفتن این حجم ارایه شده است.
مدلسازي شده است، زمان تـاخیر   LEGIONدر حالتی که عابر پیاده در نرم افزار  1با توجه به جدول 

 25و  33درصد افزایش یافته است. میزان جریان و سـرعت بـه ترتیـب     56درصد و چگالی  13حدود 
درصـد بیشـتر شـده اسـت.      27درصد کاهش پیدا کرده است.  تعداد توقف هاي وسایل نقلیـه حـدود   

 مسافت سفر و زمان سفر نیز با کاهش همراه بوده است.
  

  مقایسه وضعیت ترافیک در محدوده مورد مطالعه :1جدول 
شبیه سازي  با  واحد  پارامترها

  عابرین پیاده
شبیه سازي  بدون

  عابرین پیاده
  درصد تغییرات

  second/km  8/462  6/408  26/13  زمان تاخیر
  veh/km  6/40  26  15/56  چگالی
  veh/h  3236  17/4800  6/32  جریان
  km/h  9/16  59/22  2/25  سرعت

  second/km  441  386  24/14  توقف زمان
  veh/km  3/7  73/5  4/27/#  توقف

  Km  1628  3990  2/59  مجموع مسافت سفر
  Hour  196  1/479  1/59  مجموع زمان سفر

  second/km  9/471  42/562  35/10  زمان سفر
  

اده در زمـان سـفر کـل شـبکه معبـر مـورد       یـ ن پیشود که تردد عابرین جدول مشخص میبا توجه به ا
تعـداد   يدرصـد  27ش یافـزا  شـود. ین شاخص مـ یا يدرصد10ش یرگذار بوده و باعث افزایالعه تاثمط

 يل شـبکه هـا  یـ اده در تحلیـ ن پیعـابر  يه سـاز یت شـب یاهم يز نشانهیر نین مسیتوقف خودروها در ا
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ن یرسـد عـابر  یهرچند که به نظر مـ  باشد.یبا حجم تردد عابر قابل توجه م ییژه شبکه هایبو یکیتراف
کنند اما در دو حالت باعث یجاد نمیر سواره رو ایبا مس یتداخل یر اختصاصیل داشتن مسیاده به دلیپ

کننـد و دوم در  یابـان عبـور مـ   یکـه از عـرض خ   ییر در شبکه خواهند شد. اول در زمانهایش تاخیافزا
ـ ینمایا توقف میکه در طول معبر سواره رو اقدام به تردد و  یهنگام  يه سـاز یشـب  لیـ ن دلیهمـ ه ند. ب

در نمودار شـکل تفـاوت    گردد.یت میبا واقع يه سازیشتر شبیک شدن هر چه بیحرکات عابر باعث نزد
 يرگـذار یانگر تاثیـ عـابر) ب  يه سـاز ی( بـا شـب   2( بدون عابر) و  1 يویشبکه در سنار یزمان يشاخصها

  باشد.یان عابر میجر
  

  
  2و  1و سناریوي نمودار زمانهاي محاسبه شده در شبکه در د :4شکل 

  
 جمع بندي و نتیجه گیري -6

لذا زمان تاخیر وارد بـر وسـایل    ،از آنجا که عبور عابرین پیاده باعث افزایش تداخل در شبکه می گردد
نقلیه بیشتر شده است.در این مطالعه با شبیه سازي عابرین پیاده چگالی افزایش پیدا کرده و جریان و 

طور زمان توقف و تعداد توقف وسایل نقلیـه نیـز افـزایش یافتـه      سرعت هر دو کاهش یافته اند. همین
فراتر باشد ، حتمـاً   "د"اده از یعابر پ یسکه سطح سرو يشود در معابریشنهاد میل پین دلیبهماست. 
ن بـا  یتـردد عـابر   يه سازیژه با وجود امکان شبیز منظور گردد. بویاده نین پی، تردد عابريه سازیدر شب

Legion  ط یحرکت عابر بوده و در مح یافزار تخصصکه نرمAimsun ه سـاز شـبکه   ین شبیج تریکه را
  باشد، بکار گرفته شده است.یران میدر ا یکیتراف يها

ریتاخ زمان سفر                 زمان توقف         

Se
c/

Km
 



 

٨ 

 

معموالً بدلیل سختی کار مدل کردن عابرین پیاده و کم اهمیت رسیدن نتایج حرکـات عـابر در شـبکه    
از آنجا کـه درصـد   طور معمول انجام نمی شود. شبیه سازي حرکت عابرین پیاده به هاي عبور و مرور، 

در  شـود پیشـنهاد مـی   نشان داده شده در ایـن مطالعـه چشـمگیر بـوده،    تغییرات پارامترهاي ترافیکی 
در نرم افزارهاي خرد نگر مدلسازي شده و نیز عابر پیاده در شبکه ها، تصمیمات مدیریتی راستاي اخذ 

  سپس به تحلیل نتایج پرداخته شود.
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 جعمرا - 7

1- http://www.aimsun.com 
2- http://www.legion.com/legion-for-aimsun-%E2%80%93-vehicle-pedestrian-

simulation 
ونقل  انقالب تا طالقانی، شرکت مطالعات جامع حملراه در خیابان بهار جنوبی حدفاصل  سنجی احداث پیاده امکان -٣

  1391ت، بهار  508و ترافیک، گزارش شماره 
4- Aimsun Micro Simulation A Practical Application : Micro simulation of the 

N1Freeway,R.A.RAJASAKRAN,27Th Southern African Transportation 
Conference (SATC 2008) 

و  AIMSUNافـزار  هاي چراغدار با استفاده از نـرم سایرین ، بررسی تردد عابرین پیاده در تقاطع نوروزي، آرش، -۵
ساز بهمراه مطالعه مـوردي، یـازدهمین کنفـرانس بـین المللـی ترافیـک،       کالیبره کردن عوامل تردد عابر در شبیه

  . 1390ایران،  تهران،

http://www.aimsun.com
http://www.legion.com/legion-for-aimsun-%E2%80%93-vehicle-pedestrian



