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کمربندي  یشرققطعه تاثیرسنجی امتداد خیابان امیرکبیر در تامین دسترسی 
 به مرکز شهرداخلی تهران 
 

 2مرتضی عراقی ،1نژاد مصلی مونا
 الدین طوسی صنعتی خواجه نصیردانشگاه کارشناس ارشد راه و ترابري،  -1

 دانشگاه بیرجند -استادیار دانشکده مهندسی -2
 

 چکیده
ونقـل و ترافیـک شـهر     م بررسی کلیه اثرات اعم از مثبت و منفی اجراي یک پروژه شهري در وضـعیت حمـل  اثرسنجی ترافیکی، به مفهو

شود که این امر خود مستلزم هزینه کالن اجراي  برداري رسیدن مشخص می بدیهی است میزان تاخیر اجراي یک پروژه پس از به بهره. باشد می
پذیر نخواهد بود و ضـرر و زیـان گزافـی را بـه      منطبق با هدف مورد نظر نباشد، برگشت امکاندر صورتیکه نتایج اجراي یک پروژه . پروژه است

باتوجه به تراکم محورهاي مرکزي شبکه ارتباطی شهر و عدم تکـافوي سـطح شـبکه در محـدوده      .کند منابع مالی و اقتصادي شهر تحمیل می
در این راستا به منظـور بررسـی چگـونگی تـاثیر      .ویت خاصی برخوردار استپیرامون هسته مرکزي شهر از اول مرکزي، تکمیل حلقه بزرگراهی

خیابـان امیرکبیـر معبـر    . سناریوهاي مختلفی درنظر گرفتـه شـده اسـت    در تامین دسترسی شرق تهران به مرکز شهر امتداد خیابان امیرکبیر
حدفاصـل خیابـان ایـران    . شـهریور ادامـه دارد   17یابان غربی است که در وضع موجود از خیابان ناصر خسرو شروع شده و تاخ -شریانی شرقی

 .باشد شهریور بصورت زیرگذر می 17تاخیابان 
در سیستم عرضه شهر تهران ساخته شده است، که عبارتند از شبکه وضـع موجـود،    سناریو 5براي بررسی اثرات امتداد خیابان امیرکبیر، 

شاخصهاي عملکردي عمده مورد استفاده در مقایسه  .و شبکه گزینه پیشنهادي فرادستشبکه گزینه پیشنهادي اول و دوم، شبکه پایه فرادست 
هـا   میـزان تولیـد آالینـده    و سواري در شبکه، درصد حرکات کند و بحرانی، میزان مصـرف بنـزین   همسنگ حجم بین دو گزینه شامل متوسط

هاي برتـر   گزینهادست با گزینه پایه فرادست مقایسه شد و در نهایت هاي اول و دوم با شبکه وضع موجود و گزینه پیشنهادي فر گزینه .باشد می
 .معرفی شدند
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 مقدمه -1
ونقـل در   افزایش جمعیت شهر تهران، باعث بروز مشکالت بسیاري از جمله مشکالت سیستم حمل

کند و در  کننده تحمیل می هاي سنگینی را بر استفاده مشکالتی که هزینه. الن شهر گردیده استاین ک
 .صورت عدم پاسخ مناسب به آن، بر سایر ابعاد جامعه نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت

هاي زمانی مختلف، راهکارهـا و طرحهـایی شـامل سـاخت و توسـعه       براي رفع این مشکل در دوره
ونقل عمومی، بکارگیري روشهاي  معابر و یا بهبود آنها، توسعه و تقویت سیستم حمل شبکه بزرگراهی و

پیشنهاد شده که هر یک باتوجـه بـه ماهیـت آن، سـهمی در     ... مدیریتی در کنترل و هدایت ترافیک و 
 .ونقل داشته است عملکرد سیستم حمل بهبود

تهران و عدم تکافوي سـطح شـبکه   باتوجه به تراکم ترافیک محورهاي مرکزي شبکه ارتباطی شهر 
کمربنـدي داخلـی   . در محدوده مرکزي، تکمیل کمربندي داخلی شهر از اولویت خاصی برخوردار است

کننده ارتباط سریع مناطق مرکزي شهر به یکدیگر است، بـدون اینکـه از شـبکه معـابر شـریانی       تامین
ر بزرگراهی که مسیر آن عبارتسـت  این کمربندي داخلی عبارتست از یک معب. مرکز شهر استفاده شود

از ) ع( بزرگراه امام علـی : ، مسیر شرقی)ع(بزرگراه رسالت حدفاصل چمران تا امام علی : از مسیر شمالی
 هبهمـن و در ادامـه تـا بزرگـرا     تـا میـدان  ) ع(بزرگراه بعثت از امام علی : رسالت تا بعثت، مسیر جنوبی

رگـراه تنـدگویان تـا تقـاطع آذربایجـان و در ادامـه زیرگـذر        بزرگراه نواب از بز: تندگویان و مسیر غربی
از تقاطع آذربایجان تا تقاطع باقرخان در بزرگراه چمران و همچنین بزرگراه چمـران تـا بزرگـراه     دیحتو

از اهمیـت خاصـی برخـوردار    ) ع(قطعه شرقی این کمربندي به علت وجود بزرگـراه امـام علـی    . تلرسا
رسد کـه دسترسـی بـه نقـاط      ن بزرگراه وقتی به حداکثر کارآیی خود میالزم به ذکر است ای. ]1[است

یکی از نقاط مهم جذب سـفر بـازار تهـران اسـت کـه احـداث       . تولید و جذب سفر عمده را برقرار نماید
امتداد خیابان امیرکبیر و تقاطع غیرهمسطح آن دسترسی بـه خیابـان امـام خمینـی و بـازار تهـران را       

مین منظور تاثیر امتداد خیابان امیرکبیر در راستاي تامین دسترسی شرق تهران به ه. نماید تسهیل می
بررسـی شـده    EMME/2نگـر   افـزار کـالن   با استفاده از نرم به مرکز شهر در قالب سناریوهاي مختلفی

 .است
 

 و ترافیک شهر تهران ونقل حملمدل  -2
 سـازي  مـدل سیسـتم و   عرضـه  سـازي  مدلشهري به دو بخش کلی  ونقل حملسیستم  سازي مدل

مدل عرضه سیستم شامل اطالعات مربوط به اجزا شـبکه خیابـانی، اجـزا    . شود سفر تقسیم می يتقاضا
شـامل اطالعـات    ونقـل  حملو توابع عملکردي اجزا فوق بوده و مدل تقاضاي  عمومی ونقل حملشبکه 

 .اجتماعی و توابع تقاضاي سفر است -هاي اقتصادي  مربوط به ویژگی
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ــرا ر یدر نحــوه انتخــاب مســ یاتیرفتن فرضــیعرضــه و تقاضــا، پــذ هــاي مــدلل دســتگاه حــ يب
ي شـبکه  هـا  کمـان کنندگان الزم بوده و به کمک این فرضیات نحوه تخصیص تقاضاي سفر بـه   استفاده

نامیـده   ”تخصـیص ترافیـک  “ي شـبکه  هـا  کمـان فرآیند تخصیص ماتریس تقاضا بـه  . شود یمشخص م
خصوصیات عملکـردي   توان تقاضا و به وسیله تخصیص ترافیک میرضه و ي عها مدلبا داشتن . شود می

 سـازي  مـدل ي شـبکه، کـه خواسـته اصـلی در     هـا  کمـان شبکه و از جمله حجم جریان و زمـان سـفر   
 .است، را بدست آورد ونقل حمل

 بر یکـدیگر تـاثیر متقابـل دارنـد زیـرا از یـک طـرف افـزایش         ونقل حملعرضه سیستم و تقاضاي 
) کـاهش ( دهد و از طرف دیگـر افـزایش  ی م) کاهش( ه سیستم، تقاضاي سفر را افزایشعرض) کاهش(

با وارد کردن متغیرهـاي   توان این تاثیر متقابل را می. کند  یم) دزیا(تقاضاي سفر، عرضه سیستم را کم 
در توابـع تقاضـا مـدل کـرد و بـا حـل دسـتگاه        ) ي شبکهها کمانزمان سفر  انندم(عملکردي سیستم 

ي عرضه و تقاضا، تقاضـاي سـفر و نیـز خصوصـیات عملکـردي اجـزا شـبکه خیابـانی و شـبکه          ها مدل
ساخته شـد، بـا    تهرانشهر  يک برایص ترافینکه مدل تخصیپس از ا .را بدست آورد عمومی ونقل حمل

و  ونقـل  حمـل ستم یهر س يدر شبکه را برا ونقل حملت یاز وضع يتوان برآورد ین مدل میاستفاده از ا
 .]2[  ارائه داد ییاهر تقاض

اسـت شـامل چهـار زیـر      يا چهار مرحله يها مدلکه از نوع  و ترافیک شهر تهران ونقل حملمدل 
 -شهري به تفکیـک سـاعت روز، هـدف سـفر، زوج مبـداء      بینی سفرهاي درون است که براي پیش مدل

ـ  ي ایـن روش  ها مدلزیر . رود مقصد، وسیله نقلیه و مسیر منتخب به کار می ر مـدل تخصـیص   عـالوه ب
ي بـرآورد  هـا  مـدل انـواع  . انـد  ي ایجاد سفر، توزیع سفر و تفکیک سفر تشـکیل شـده  ها مدلاز ترافیک 

شهر تهـران در   ونقل حملسفر مورد استفاده در مدل شهر تهران براساس مطالعات طرح جامع  يتقاضا
مورد اسـتفاده   يا همدل چهار مرحل ینمودار طرح کل )1(همچنین در شکل . ارائه شده است )1( جدول

 .و ترافیک شهر تهران آورده شده است ونقل حملدر طرح جامع 
افـزار در سـه    نرماین . پیاده شده است EMME/2افزار  در نرم و ترافیک شهر تهران ونقل حملمدل 

ابـزار مناسـبی را بـراي     EMME/2 .یافتـه اسـت   کاربرد روزافزونی ونقل حملریزي  دهه اخیر در برنامه
قـرار داده و امکـان    ونقـل  حمـل ریـزي   عرضه سیستم و تخصیص ترافیک در اختیـار برنامـه   يساز مدل

دستیابی به اطالعات شبکه، تقاضا و نتایج تخصیص ترافیک را به صورت انواع گـزارش و تصـویر فـراهم    
اجـزا  افزار محلی براي نگهداري اطالعات مربوط به اجزا شبکه خیابـانی،   بانک اطالعاتی در نرم .سازد یم

مسـافر، و توابـع    اجتماعی جمعیت، تقاضـاي کـاال و   -هاي اقتصادي  ، ویژگیعمومی ونقل حملشبکـه 
شـامل   در یک بانک اطالعاتی سه دسته اطالعـات . عملکردي سیستم در یک منطقه مورد مطالعه است

ابـع را  هـا، و تو  اغلب اطالعـات مربـوط بـه اجـزاي شـبکه، مـاتریس      . وجود داردشبکه، ماتریس و توابع 
. وارد کـرد  افـزار  نرم هاي متنی، به محیط از فـایل EMME/2 هاي توان به کمک تعدادي از بـرنـامه یم
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 اي کـه در محـیط کـار     هاي ویژه به برنامه .شوند یاطالعاتی نامیده م هـاي متنی، تـابلـوهـاي این فـایل
EMME/2 شود یقابل اجرا باشند ماکرو گفته م. 

 

 
 .اي مورد استفاده در طرح جامع تهران نمودار طرح کلی مدل چهار مرحله). 1(شکل 

 

 .هاي مورد استفاده در مدل شهر تهران انواع مدل). 1(جدول 
 هاي مورد استفاده در مدل متغیرهاي ورودي نوع مدل نام مدل

 دانشجو در محـل سـکونت و   و آموز نشدا تعداد-شاغل جمعیت-ساکن جمعیت خطی روندگراي تولید و جذب سفر
 سرانه مالکیت سواري شخصی -تعداد کارمندان در محل شغل  -تحصیل 

 تعداد پارك -تعداد تخت بیمارستان 
 با هدف سفر مورد نظر (j)به مقصد  (i)حجم سفرهاي از مبدا  (Fratar) فراتر توزیع سفر

انتخاب وسیله نقلیه 
همراه با مدل سهم 

مترو از سایر 
 نقلیه وسایل

 اي لوجیت آشیانه
 شکل Sو توابع 

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

بوس، تاکسی و  سواري شخصی، مینی(سیله نقلیه نوع دیگري که قبالً با و
 .انجام شده است) مسافرکش و دوچرخ

 تعیین اهداف طرح جامع

 العهتعیین محدوده مورد مط 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

 کمیلیآمارگیریهاي ت

 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 نقلیه

 مدل تخصیص سفر

 لارزیابی سیستمهاي حمل ونق
تعیین شاخصهاي حمل ونقل 

 ها در رابطه با ارزیابی گزینه
گردآوري مطالب موجود 

 هاي آینده حمل ونقل ریزي برنامه

 هاي مطلوب براي حل مشکالت وضع  پیشنهاد گزینه
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 ونقل عمومی بدون مترو 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 -

ک تخصیص ترافی
 (Auto)اي  چندوسیله
 (Transit)و ترانزیت 

روش تعادلی فرانک 
 ولف

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

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

 )سواري مسنگه(
 زمان سوار شدن -
 ضریب زمان انتظار -
 وزن زمان انتظار -
 روي وزن زمان پیاده -
 وزن زمان سوار شدن -
هاي  کمان(هاي شبکه خیابانی  توابع زمان سفر حجم بر روي کمان -

 )دار و بدون چراغ هاي چراغ منتهی به تقاطع
 ونقل عمومی توابع زمان سفر وسایل حمل -

چاپ و سازي  انجام محاسبات و بهنگام،  خواندن اطالعات ل سه بخششام یکلیک ماکرو در حالت 
 .]2[ باشد یم اطالعات
اسـت کـه در    یانجام مدل تخصیص ترافیـک تعـادل   EMME/2افزار  و قابلیت نرم یترین ویژگ مهم

 .شود یو الگوریتم حل آن پرداخته م ينظر یادامه به مبان
 

 یمدل تخصیص ترافیک تعادل -3
بـراي بیـان    .اقتبـاس شـده اسـت    وردراپتعادل استفاده کننده اصل اول فیک از مدل تخصیص ترا

مجموعـه   Nرا در نظـر بگیریـد کـه در آن    ) N,A(، شـبکه  معادل شرایط تعادل استفاده کنندهریاضی 
صـورت چنـد    تقاضاي ثابت بهبا مسأله تعادل ترافیکی را . دار است ي جهتها کمانمجموعه  A ها و گره
 :]3[ بیان شود) 2(و ) 1(روابط توان به صورت  یمقصد م  مبدأ
)1(    )Pp,Jj,Ii(0]ut[ h

ij
ij
p

ij
p ∈∈∈∀=− 

)2(   )Pp,Jj,Ii(ut
ij

ij
p ∈∈∈∀≥− o 

 :هاآن در که
 hij

p  : تعداد سفر از مبداi  به مقصدj  توسط مسیرp 
ij
pt  : مسیر زمان سفردرp  بین زوج مبدأ  مقصدi  وj 
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 uij  : ،از مبدا زمان سفر  ترین کوتاهمتغییر دسترسیi  به مقصدj 
که جفت  pشود که اگر جریان ترافیک در مسیر  یمبه بیان این مطلب پرداخته ) 2(و ) 1(درروابط 

ان کند وجود داشته باشد، زمان سفر این مسیر بایسـتی برابـر بـا زمـ     را بهم وصل می jو  iمقصد  -مبدأ
مسـیر   تـرین  کوتـاه بیشـتر از زمـان سـفر      همچنین مسیرهاي با زمان سفر. مسیر باشد ترین کوتاهسفر 

 .جریانی نخواهند داشت
توان مسـئله تخصـیص ترافیـک بـا      یم یو همکاران ثابت کردند که با درنظر گرفتن شرایط 1بکمن

 :شود یمشاهده م) 3(ه که در رابط ]4[ ارائه داد يثابت را بصورت مسئله بهینه ساز يتقاضا

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

۰ a
Aa ∫∈

∑= 

 to_subject 

)4( 
ijijp

p
Th =∑

 

)5(    o≥ijph 

)6 ( 
ij
p

ij
ap

pji
a hf δ∑∑∑=

 
 

 :که در آنها
at  : زمان سفر در کمانa 

  گـردد  یمـ تعیـین  ) 6(در مسـیر را توسـط رابطـه     روش محاسبه جریان در کمان برحسب جریـان 
)ij

p,aδ : است در صورتی که کمان  1برابرa  در مسیرP     واقع شده باشد و در غیر اینصـورت برابـر صـفر
 ).است

 يهـا جریـان مسـیر    مجموعکه شود  یمبه ترتیب به بیان این مطلب پرداخته ) 5(و ) 4( وابطدر ر
 ینـامنف  یاست و جریـان مسـیرها بایسـت    jو  iمعادل جریان بین  یبایست jو  iصد مق -جفت مبدأبین 
 .باشد
 

 یحل مسئله تخصیص ترافیک تعادل الگوریتم -4
انـد الگـوریتم    ي تعادل شبکه مورد استفاده قرار گرفتـه ها مدلهایی که در عمل براي حل  الگوریتم

الگـوریتم ایـوانس تعمـیم روش    . باشـند  مـی  هاي اصـالح شـده   ولف ، ایوانس و برخی الگوریتم -فرانک
. ]5[انـد  هاي انتخاب شـده در تـابع هـدف خطـی سـازي شـده       ولف است بطوریکه فقط قسمت -فرانک

                                                                                                     
1_ Beckmann  
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افـزار   تخصـیص ترافیـک در نـرم   بـراي مسـئله   مـورد اسـتفاده   فرآیند محاسباتی کامل اعمال الگوریتم 
EMME/2 6[ باشد بصورت ذیل می[: 
è انتخاب جواب ممکـن اولیـه   . شروع محاسبات :گام صفر{ }۰f ۰

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

è هاي سفر حال حاضر را بـراي هـر کمـان محاسـبه کنیـد       زمان :زمان سفر بروز کردن :گام یک
)f(tt ۱n

aa
n
a

 .n:=n+1و  =−
è انجام شود یمحاسباتی ذیل بایستفرآیندهاي  :جهت نزولییافتن  :گام دوم 

هـاي سـفر کمـان حـال      مسیر زمان سفر حداقل از هر مبدأ به تمامی مقاصد براساس زمـان  •
nحاضر 

at تعیین گردد .n
iju مقصد  -بدأرا نمایانگر زمان سفر حداقل مi,j تعیین کنید. 

• }T{ ij  مقصد  -مسیر بین زوج مبدا  ترین کوتاهرا بهi  وj   تخصیص دهید که موجب الگـوي
}y{جریان کمان کمکی  n

a شود می. 
è پارامتر : کنترل معیار همگرایی  :گام سومRelative Gap   محاسـبه کنیـد  ) 7(را مطابق رابطـه .

الگوریتم پایـان یافتـه اسـت در غیراینصـورت ادامـه      کمتر است  εگر پارامتر محاسبه شده از ا
 .دهید

)7( 

( )

( )

BLB
GapGapRelative

LBmaxBLB
Gap)f,T(ZLB

)۱LnT(T۱)۱LnV(V۱fy).f(tGap

۱n
۱n

۱n

۱n

۱n۱n۱n۱n

۱n
ij

۱n
ij

ji

n
ij

n
ij

ji

۱n
a

n
a

۱n
aa

Aa

۱n

−
−

−

−

−−−−

−−−−

∈

−

=

=

+=

−∑∑−−∑∑+−∑=
θθ

 

è  گام بهینه  تعیین اندازه :گام چهارم nα  میان جهت نزولی}fy{ ۱n
a

n
a

ا اندازه گام بهینـه ر :  −−
یـافتن انـدازه    يبعبارت دیگر بـرا . ]6[ تقلیل فاصله محاسبه کرد يروشها یمتوان توسط تما یم

 :مسئله تک متغیره ذیل را حل نمود یگام بهینه بایست

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

۰ a
Aa

n
۱n

a
n
aa

∫
−−+

∈
∑=

α
α 

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

)9(  )fy(ff ۱n
a

n
an

۱n
a

n
a

−− −+= α 
è اگر این معیار . مجدداً معیار همگرایی را با داشتن مقدار جدید تابع هدف چک کنید :گام ششم

 .شود در غیر اینصورت به گام یک برگردید برآورده شده بود الگوریتم متوقف می
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 EMME/2 افزار نرممعرفی سیستم ایجاد گزینه در  -5
در محـیط   گزینـه سیسـتمی ویـژه بـراي ایجـاد      تهـران ترافیـک   و ونقـل  حملجامع  در مطالعات

EMME/2 وضعیت مشخصـی  گزینهمنظور از یک . گزارش آنها طراحی شده است يها ولو تولید جد ،
کاال و مسافر در منطقه مورد مطالعه است که شامل یک شبکه خیابانی، یـک   ونقل حملاز یک سیستم 

 :اجزاي سیستم عبارتند از. ]7[ مشخص است ونقل حملیک تقاضاي  و عمومی ونقل حملشبکه 
  EMME/2هاي اطالعاتی  بانک -1
  EMME/2تابلوهاي اطالعاتی  -2
  EMME/2ماکروهاي  -3
  EMME/2هاي متنی خروجی از  فایل -4
 FOXPROهاي  برنامه -5
 گزارش هاي جدول -6

در منطقه مـورد   عمومیشبکه  و خیابانی هاي اطالعاتی شبکه هاي سیستم فوق شامل بانک ورودي
 هـاي  و جـدول  EMME/2ي ایجـاد شـده در بانـک    ها گزینههاي سیستم شامل  یمطالعه بوده و خروج

ارتباط بین ورودي و خروجی سیسـتم   EMME/2و ماکروهاي  FOXPROهاي  برنامه. باشد یگزارش م
  .]2[سازند یرا فراهم م
این سه مرحله به ترتیـب عبارتنـد   . ]8[ شود یایجاد مفزار ا نرمطی سه مرحله در محیط  گزینهیک 

 :از
 ایجاد شبکه -1
 برآورد تقاضا -2
 تخصیص ترافیک -3

، براي انجام هر یک از مراحل فوق یک ماکروي تهرانترافیک  و ونقل حملدر مطالعات طرح جامع 
حجم ترافیک در شـبکه  شامل  افزار نرمهر گزینه در این  ياجرا يها یخروج .اي طراحی شده است ویژه

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

  .باشد یم ...و  در هر کمان شبکه خیابانیهوا  يها میزان نشر آالینده
 

 ونقلی هاي سیستم حمل معرفی و مقایسه گزینه -6
. شـوند  بنـدي مـی   هاي داخلـی و خـارجی تقسـیم    هاي شهر تهران به دو دسته کمربندي کمربندي

ایـن کمربنـدي از   . باشـند  دهنده سریع مناطق مرکزي شهر به یکدیگر می هاي داخلی ارتباط کمربندي
و از غـرب بـه بزرگـراه     از جنوب به بزرگراه بعثت ،م علیاز شرق به بزرگراه اما ،شمال به بزرگراه رسالت
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هاي مربوط به کمربندي داخلی کـه بایـد احـداث و یـا تکمیـل       فهرست پروژه. شود چمران محدود می
احداث بزرگراه امام علی از مسیل باختر تا بزرگراه بعثت و تقاطعهاي مربوطه، تکمیل : عبارتند ازگردند 

رجـایی و   -احداث زیرگذر توحید و غیر همسـطح کـردن تقاطعهـاي بعثـت    تقاطع امام علی با رسالت، 
مسیر کمربندي داخلی و محل تقاطعهاي غیرهمسطح مشـخص گردیـده   ) 2(در شکل . بخارایی -بعثت
 .است
 

 
 .موقعیت شبکه کمربندي داخلی بر روي شبکه معابر وضع موجود :2شکل 

ه امام علی تقاطع امیرکبیـر از اهمیـت خاصـی    در این میان براي به حداکثر رسیدن کارآیی بزرگرا
خصوصـاً کـه باعـث    . نمایـد  برخوردار است زیرا دسترسی به نقاط تولید و جذب سفر عمده را برقرار می

الزم به ذکر اسـت بـر طبـق مطالعـات     . گردد تسهیل دسترسی به خیابان امام خمینی و بازار تهران می
 انجـام شـده اسـت    "نقـل و ترافیـک   و لعات جامع حملشرکت مطا"جامع شبکه معابر تهران که توسط 

 نظـور بـه همـین م  . ، گزینه امتداد خیابان امیرکبیر در اولویت اول طرحهاي پیشـنهادي قـرار دارد  ]9[
 .اثرات امتداد خیابان امیرکبیر مورد بررسی قرار گرفته است

ر تهـران سـاخته شـده    در سیستم عرضه شه گزینهبراي بررسی اثرات امتداد خیابان امیرکبیر، پنج 
هـا تغییراتـی    که در این گزینه( 2و  1است، که عبارتند از شبکه وضع موجود، شبکه گزینه پیشنهادي 

هـاي بعـد بـه     بر روي شبکه وضع موجود با در نظر گرفتن طرح تفصیلی اعمـال شـده کـه در قسـمت    
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سال افـق طـرح   . ادست، شبکه پایه فرادست و شبکه گزینه پیشنهادي فر)تفصیل شرح داده خواهد شد
در . سـال در نظـر گرفتـه شـده اسـت     همین باشد و شبکه پایه نیز براي  می 1404در این مطالعه سال 

نسبت به وضع موجـود و تغییـرات   ) 2(و ) 1(به ترتیب تغییرات گزینه پیشنهادي ) 4(و ) 3(هاي  شکل
تغییـرات   نیـز ) 2( جـدول  .گزینه پیشنهادي فرادست نسـبت بـه گزینـه پایـه نشـان داده شـده اسـت       

 .هاي پیشنهادي را ارایه داده است گزینه
 

 
 .نسبت به وضع موجود 2و  1هاي پیشنهادي  تغییرات گزینه: 3شکل 
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 .تغییرات گزینه پیشنهادي فرادست نسبت به گزینه پایه: 4شکل 

 
 .هاي بررسی شده معرفی گزینه). 2(جدول 

 فرضیه بنیادي مدل عنوان گزینه شماره
 درنظر گرفته شده است 1389گزینه وضع موجود سال  موجود وضع 1
خیابـان  . ادامه بزرگراه امام علی از مسیل باختر تا آزادگان ساخته خواهد شـد  گزینه پیشنهادي اول 2

تقـاطع  . شـود  وصل میشهریور  17راستگردهاي و امیرکبیر به تونل امیرکبیر 
 .شود امام علی غیر همسطح می -کرمان

تـونلی از  . ادامه بزرگراه امام علی از مسیل باختر تا آزادگان ساخته خواهد شد یشنهادي دومگزینه پ 3
مسیر شمال به جنوب بزرگـراه امـام علـی در زیـر خیابـان درودیـان احـداث        

بـراي  . گـردد  شهریور متصل مـی  17این تونل به زیرگذر امیرکبیر و . شود می
شـود کـه بـه مسـیر      داث مـی مسیر غرب به شرق خیابان کرمان نیز تونلی اح

 .شود شمال به جنوب امام علی به وسیله راستگرد متصل می
 .تکمیل شده است 1404کلیه طرحهاي بزرگراهی فرادست مصوب تا سال  پایه فرادست 4
 وتکمیـل شـده    1404کلیه طرحهاي بزرگراهـی فرادسـت مصـوب تـا سـال       پیشنهادي فرادست 5

ا یادگار دوطرفه و خیابان ري نیز از شیرازي خیابان امام خمینی از امیرکبیر ت
 .کند تا سه راه امین حضور دوطرفه عمل می
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 ها بررسی و مقایسه گزینه -6-1
ي مهـم  هـا  شاخصبعضی از مختلف هاي  ي عملکردي در گزینهها شاخصبه منظور راحتی مقایسه 

اضـاي مزبـور بـر    و بارگـذاري تق  1404 و 1389 هـاي  در سـال  ونقـل  حمـل حاصل از تحلیل تقاضـاي  
افـزار   با استفاده از نتـایج تخصـیص ترافیـک توسـط نـرم      مختلفهاي  هاي فرضی در قالب گزینه شبکه

EMME/2  ارائه شده است )4(و  )3(در جدول. 
 

 .1389ها در سال  شاخصهاي عملکردي گزینه): 3(جدول 
وضع  يعملکرد يها شاخص

 موجود
نه یبهبود گز 1نه یگز

نسبت به  1
 وضع موجود

 2نه یبهبود گز 2نه یگز
نسبت به وضع 

 موجود
 0/380 6072 0/496 6079 6049 *)1000( يسوار لومتر همسنگیه کینقل لهیوس

 5 27/3 5/769 27/5 26 )لومتر در ساعتیک( يسوار متوسط سرعت همسنگ

 3/091- 53/3 3/818- 52/9 55 ر به کل زمان سفرینسبت زمان تاخ

 5/678- 29/9 7/256- 29/4 31/7 یکند و بحران يدرصد حرکتها

 1/683 42/3 2/404 42/6 41/6 )لومتر در ساعتیک(در بزرگراهها  يسوار متوسط سرعت همسنگ

 1/649- 47/7 2/268- 47/4 48/5 ر به کل زمان سفر در بزرگراههاینسبت زمان تاخ

 4/255- 27 5/319- 26/7 28/2 در بزرگراهها یکند و بحران يدرصد حرکتها

 4/094 17/8 5/263 18 17/1 )لومتر در ساعتیک( 1درجه  یانیدر معابر شر يسوار وسط سرعت همسنگمت

 1/717- 68/7 2/146- 68/4 69/9 1درجه  یانیر به کل زمان سفر در معابر شرینسبت زمان تاخ

 3/777- 48/4 6/759- 46/9 50/3 1درجه  یانیدر معابر شر یکند و بحران يدرصد حرکتها

 1/752- 841 2/220- 837 856 )تریهزار ل(ن یبنزمصرف 

 2/959- 328 2/959- 328 338 )تن) (CO + HC + NOX(ها  ندهینشر آال

 
تاثیر بیشتري در افزایش سرعت، کاهش درصد حرکات کنـد وبحرانـی، کـاهش مصـرف     ) 1(گزینه 

 .ها دارد بنزین و تولید آالینده
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 .1404سال  ها در شاخصهاي عملکردي گزینه). 4(جدول 
 نهیگز هیپا يعملکرد يها شاخص

پیشنهادي 
 فرادست

نسبت به  پینشهادي نهیبهبود گز
 گزینه فرادست

 0/059- 6763 6767 *)1000( يسوار لومتر همسنگیه کینقل لهیوس

 0/325 30/9 30/8 )لومتر در ساعتیک( يسوار متوسط سرعت همسنگ

 0/205- 48/7 48/8 ر به کل زمان سفرینسبت زمان تاخ

 1/186- 25 25/3 یکند و بحران يدرصد حرکتها

 0/210 47/8 47/7 )لومتر در ساعتیک(در بزرگراهها  يسوار متوسط سرعت همسنگ

 0/485- 41 41/2 ر به کل زمان سفر در بزرگراههاینسبت زمان تاخ

 2/262- 21/6 22/1 در بزرگراهها یکند و بحران يدرصد حرکتها

 0/909 22/2 22 )لومتر در ساعتیک( 1درجه  یانیدر معابر شر يارسو متوسط سرعت همسنگ

 0/488- 61/2 61/5 1درجه  یانیر به کل زمان سفر در معابر شرینسبت زمان تاخ

 0/252- 39/6 39/7 1درجه  یانیدر معابر شر یکند و بحران يدرصد حرکتها

 0/111- 900 901 )تریهزار ل(ن یمصرف بنز

 0/000 342 342 )تن) (CO + HC + NOX(نده ها ینشر آال

 
گزینه پیشنهادي باعث بهبود سرعت، کاهش درصد حرکات کند و بحرانی و کاهش مصرف بنـزین  

 .شده است
 ها و تعیین اولویت برتر ارزیابی نهایی عملکرد گزینه -6-2

ر و تخصـیص ترافیـک د   1389ونقل و ترافیـک در تهـران در سـال     باتوجه به برآورد تقاضاي حمل
درصـد افـزایش    5درصـد و در گزینـه دوم    8/5سرعت در گزینه اول هاي مطرح مشخص گردید  گزینه

درصد و در گزینه  8/3شود نسبت زمان تأخیر به کل زمان سفر در گزینه اول  داشته است که باعث می
درصـد و   2/7هاي کند و بحرانی نیز در گزینه اول  درصد شبکه در حالت. کند درصد کاهش پیدا  3دوم 

 . درصد بهبود پیدا کرده است 6/5در گزینه دوم 
افزایش داشته است که  1هاي درجه  ها و شریانی سرعت در بزرگراه) 3(همچنین با توجه به جدول 

 .باشد میزان این افزایش در گزینه اول بیشتر از گزینه دوم می
کـه سـرعت در کـل شـبکه      گردد با توجه به نتایج حاصل و مقایسه آن با وضع موجود مالحظه می

افزایش داشته و نسبت زمان تأخیر به کل زمان سفر و مسافت طی شده نیز نسبت به شبکه پایه بهبود 
مشخص است که بهبود وضعیت شـبکه در گزینـه اول بهتـر از    ) 3(با توجه به نتایج جدول . یافته است

همچنـین در  . وم ساخته شده اسـت در گزینه اول معابر بیشتري نسبت به گزینه د. باشد گزینه دوم می
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حجـم  ) 5(شـکل   .تـامین شـده اسـت   ) ع(گردهـاي ارتبـاطی بـا بزرگـراه امـام علـی        این گزینه راست
باتوجه به احـداث تونـل از مسـیر شـمال بـه جنـوب       . دهد سواري را براي گزینه اول نشان می همسنگ

کاهـد   ر ترافیکی بزرگراه امام علی میبزرگراه امام علی به زیرگذر امیرکبیر واضح است که این تونل از با
توان به تامین ظرفیت عبـوري   از جمله مزایاي احداث این تونل می .گردد ولی وضعیت تونل بحرانی می

غربی و بالعکس در شبکه معابر این محدوده از شهر، سازگاري با محیط زیسـت و عـدم    -حرکت شرقی
 ].10[د در این محدوده اشاره نمود آلودگی صوتی و بصري براي بافت مسکونی موجو ایجاد

سواري در مسیر جنوب به شـمال بزرگـراه امـام علـی در گزینـه دوم از گزینـه اول        حجم همسنگ
در مجمـوع   .شود گزینه دوم در وضعیت بدتري نسبت به گزینه اول قرار گیـرد  بیشتر است که باعث می

 .زینه دوم برتري داردهاي عملکردي مشخص است گزینه اول نسبت به گ با مقایسه شاخص
 

 
 .در یک ساعت اوج صبح پیشنهادي اولسواري براي گزینه  حجم همسنگ: 5شکل 

 
و تخصـیص ترافیـک    1404ونقـل و ترافیـک در سـال     همچنین باتوجه به بـرآورد تقاضـاي حمـل   

سـواري   متوسـط سـرعت همسـنگ   . درصد کاهش یافتـه اسـت   06/0حجم ترافیک حدود مشخص شد 
درصـد   2/0فزایش یافته است و بالتبع نسبت زمان تأخیر به کل زمـان سـفر حـدود    درصد ا 3/0حدود 

 .درصد کاهش پیدا کرده است 2/1درصد حرکات کند و بحرانی . کاهش یافته است
هـا   ها و شـریانی  سواري در بزرگراه گردد متوسط سرعت همسنگ مالحظه می) 4(با توجه به جدول 

هـا و   ن دلیل نسبت زمان تأخیر به کـل زمـان سـفر در بزرگـراه    افزایش یافته است که به همی 1درجه 
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درصـد و در   26/2 هـا  هاي کند و بحرانی در بزرگراه درصد حرکت. کاهش یافته است 1ها درجه  شریانی
 .درصد کاهش یافته است 25/0، 1هاي درجه  شریانی

هـا نیـز در    یندهمیزان نشر آال. درصد کم شده است 111/0همچنین میزان مصرف بنزین نیز حدود 
 .این گزینه تا حدودي بهبود پیدا کرده است

دهد در گزینه پیشنهادي وضعیت بزرگـراه امـام علـی بهتـر شـده و از حجـم آن        نشان می 6  شکل
حجم خیابان امیرکبیر . همچنین وضعیت خیابان امیرکبیر نیز بهبود پیدا کرده است. کاسته شده است

 .ستنیز در گزینه پیشنهادي کم شده ا
هاي امام خمینـی   هاي عملکردي مشخص است که دوطرفه کردن خیابان با مقایسه تمامی شاخص

 .گردد و ري باعث بهبود وضعیت شبکه می
 

 
 .در یک ساعت اوج صبح براي پیشنهادي فرادستسواري  حجم همسنگ: 6شکل 

 
 گیري نتیجه -7

هاي  ن شهرهاي جهان، ارزیابی گزینهدر کال ونقل حملریزي  دستاوردهاي مطالعات برنامه ترین مهم
و  عمـومی  ونقـل  حملي ها سیستمی نظیر توسعه ونقل حملمختلف در رابطه با ایجاد تسهیالت مختلف 

بـدین مفهـوم   . باشد هاي زمانی مختلف می یا ایجاد تغییرات در شبکه معابر شهر و یا توسعه آنها در افق
ترین گزینه را در ارتباط بـا تسـهیالت مـورد نیـاز در     توان به که با تکیه بر یک روش علمی مناسب، می
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ریزي تسهیالت مذکور را بـراي   تهران مشخص نمود و براین اساس تا سال افق برنامه ونقل حملسامانه 
 .شهر فراهم ساخت

اینکـه از   کننده ارتباط سریع مناطق مرکزي شهر به یکـدیگر اسـت، بـدون    کمربندي داخلی تامین
این کمربندي از شـمال بـه بزرگـراه رسـالت از شـرق بـه       . رکز شهر استفاده شودشبکه معابر شریانی م

شود که قطعه شرقی  بزرگراه امام علی از جنوب به بزرگراه بعثت و از غرب به بزرگره چمران محدود می
احـداث  نکه باتوجه به ای. این کمربندي به علت وجود بزرگراه امام علی از اهمیت خاصی برخوردار است

و بـازار  امـام خمینـی   تواند دسترسی بـه خیابـان    د خیابان امیرکبیر و تقاطع غیر همسطح آن میامتدا
 .اي مختلفی بررسی شده استه  لذا تاثیر امتداد خیابان امیرکبیر در قالب گزینه ،را تسهیل نمایدتهران 

ه شـده  شبکه در سیستم عرضـه شـهر تهـران سـاخت     5براي بررسی اثرات امتداد خیابان امیرکبیر، 
، شبکه گزینـه پیشـنهادي اول و دوم، شـبکه پایـه فرادسـت و      ت، که عبارتند از شبکه وضع موجوداس

 .شبکه گزینه پیشنهادي فرادست
شود که حجم ترافیک سـواري و سـرعت    پیشنهادي وضع موجود مشاهده می يها در ارزیابی گزینه

درصـد  . سفر کاهش پیـدا کـرده اسـت   افزایش یافته است که در نتیجه نسبت زمان تأخیر به کل زمان 
 1هـاي درجـه    هـا و شـریانی   سرعت در بزرگراه. هاي کند و بحرانی نیز بهبود یافته است شبکه در حالت

هاي مختلـف بـراي    با مقایسه شاخص. افزایش و نسبت زمان تأخیر به کل زمان سفر کاهش یافته است
از گزینـه دوم  یشـتر  که در گزینـه اول ب شود که بهبـود وضـعیت شـب    هاي اول و دوم مشاهده می گزینه

 .باشد می
متوسـط سـرعت   . دهد حجم ترافیک کاهش یافته است تحلیل گزینه پیشنهادي فرادست نشان می

درصد حرکات . سواري افزایش و بالتبع نسبت زمان تأخیر به کل زمان سفر کاهش یافته است همسنگ
افـزایش   1هاي درجـه   ها و شریانی در بزرگراهمتوسط سرعت . کند و بحرانی نیز کاهش پیدا کرده است

یافته است و درصد حرکات کند و بحرانی و نسبت زمان تأخیر به کل زمـان سـفر کـاهش پیـدا کـرده      
 .گردد توان گفت این گزینه باعث بهبود وضعیت شبکه در سال افق طرح می در مجموع می. است
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