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شهري با  هاي اتوبوس بین سازي و تعیین اثرات ترافیکی طرح احداث پایانه شبیه

 EMME/افزار  استفاده از نرم

  

عبدالرضا ابراهیمی،
1

امید افصحی
2

  پور مریم عسگري ،

  و نقل و ترافیک تهران کارشناس ارشد راه و ترابري، شرکت مطالعات جامع حمل  -1

  و نقل و ترافیک تهران  مطالعات جامع حمل کارشناس ارشد راه و ترابري، شرکت -2

  و نقل و ترافیک تهران و نقل، شرکت مطالعات جامع حمل  ریزي حمل کارشناس برنامه -3

  

  چکیده

توجهی مسافر بـه   یکی از شهرهایی است که روزانه تعداد قابل ،ایران پایتختترین شهر و  تهران به عنوان بزرگ

درصد سفرهاي روزانه شـهر تهـران ناشـی از تـردد      17که نزدیک به  طوري به .شود آن وارد و یا از آن خارج می

هاي  پایانه(شهري  هاي حمل و نقل بین توجه به زیرساختبنابراین  .اي اعم از زمینی، ریلی و هوایی است دروازه

بیشـتر  یابی مناسب منجر به رشد سفر، همـاهنگی  مکان. از اهمیت بسزایی برخوردار است )شهري مسافري بین

   .شود ها می ها براي ارائه خدمات به مناطق دور افتاده و در کل بهبود عملکرد پایانه و عملکرد مناسب اتوبوس

هـا   هاي جدید باید تقاضاي جذب شده به هر یک از پایانـه  به منظور تعیین اثرات ترافیکی ناشی از احداث پایانه

هـاي شـبکه بـا اسـتفاده از      ز اطالعـات زمـان سـفر روي کمـان    بنابراین در این مقاله با اسـتفاده ا . برآورد گردد

ها تخصیص داده شد و در این  شهري نواحی ترافیکی به پایانه ترین مسیر، تقاضاي سفرهاي برون الگوریتم کوتاه

لحـاظ  ) ها و سطح عملکردشان باتوجه به ظرفیت پایانه(هاي جدید  تخصیص محدودیت ظرفیتی نیز براي پایانه

به منظور بررسی میزان تـاثیر  پس از آن  .ها به طور منطقی برآورد شود یزان جذب سفر به این پایانهگردید تا م

 EMME/افـزار   در نـرم کـه   ونقل و ترافیک شـهر تهـران   مدل حملهاي پیشنهادي در  سناریو ،ها طرح پایانه

ونقـل   لیل تقاضاي حملهاي عملکردي حاصل از تح و در نهایت شاخص. سازي شده است سازي شده شبیه پیاده

هاي مختلف با اسـتفاده از نتـایج    سناریوهاي فرضی در قالب  و بارگذاري تقاضاي مزبور بر شبکه 1404در سال 

  .ارائه شده است EMME/افزار  تخصیص ترافیک توسط نرم

  

  .EMME/افزار  نرمسازي،  برآورد تقاضا، شبیه پایانه، :کلید واژه

                                                                                                                                               
  rezaebrahimi57@gmail.com  021-22221507مدیر پروژه،  -1

 oafsahi@gmail.com ،021-22221507مدیر پروژه،  -2
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  مقدمه -1

حمل و نقل هوایی، پوشـش   زیادجغرافیایی کشور و پراکندگی نقاط شهري، هزینه  توجه به وضعیت با

اي به اولین انتخاب  جاده حمل و نقلناکافی خطوط ریلی و سطح درآمد پایین افراد جامعه، استفاده از 

درصد مسافران از  90بیش از  ،بنا بر آمار سازمان راهداري. شهري تبدیل شده است  براي سفرهاي بین

شـهري از اهمیـت    هاي حمـل و نقـل بـین    توجه به زیرساخت بنابراین. پذیرد ها صورت می ریق جادهط

  .]1[شهري است هاي مسافري بین ها، پایانه ترین این زیرساخت یکی از اصلی. بسزایی برخوردار است

. شـود  ج مـی توجهی مسافر به آن وارد و یا از آن خار تهران یکی از شهرهایی است که روزانه تعداد قابل

اي اعم از زمینی، ریلی  درصد سفرهاي روزانه شهر تهران ناشی از تردد دروازه 17که نزدیک به  طوري به

بـوس، سـواري    اتوبـوس، مینـی  (با استفاده از سه سیستم حمل و نقل عمـومی زمینـی    .و هوایی است

ران خارج و یا به شهر تهران هزار مسافر از شهر ته 220و هوایی روزانه بیش از ) آهن راه(، ریلی )کرایه

 2هـاي فـوق معـادل     طور متوسط هر مسافر سیستم شوند که بر اساس مطالعات انجام شده به وارد می

 15کند و ایـن بـدان معنـی اسـت کـه از       شهري در شبکه معابر شهر تهران ایجاد تقاضا می سفر درون

شـهري از   هاي بین ن ناشی از مسافرتهزار سفر آ 450میلیون سفر سواره روزانه شهر تهران نزدیک به 

  .]2[شود درصد را شامل می 3در حدود  باشد که سهمی ها می طریق پایانه

اي تهران مجبور بودند سفر نسبتاً طوالنی را از مبدا خـود   اندازي پایانه بیهقی، مسافران جاده تا قبل از راه

شهري انجام  ها یک سفر بین از این پایانه یا شرق انجام دهند و سپس هاي جنوب، غرب و به یکی از پایانه

شهري کامالً قابل توجـه و   ها در داخل تهران در مقایسه با زمان سفر بین که زمان سفر آن طوري دهند به

هـا   اما احداث پایانه بیهقی و اسقبال گسترده مردم از آن نشان داد که توسعه تعداد پایانـه . آزاردهنده بود

  .باشد) ها منظور دستیابی به یکی از پایانه به(شهري  ب کاهش سفرهاي درونکارهاي مناس یکی از راه

ها اگـر در   پایانه. رود شمار می ها به شهري موضوعی مهم در بهبود سرویس هاي اتوبوس بین مکان پایانه

ـ   بهبود پایانه. کاهد مکان مناسبی واقع نباشد از میزان هماهنگی الزم و مسافرین بالقوه می ه ها منجـر ب

هـا بـراي ارائـه خـدمات بـه منـاطق دور افتـاده         رشد سفر، هماهنگی بیشتر و عملکرد مناسب اتوبوس

  .شود می

  از طرفی حضـور پایانـه در یـک منطقـه از شـهر داراي پیامـدهاي منفـی از جملـه آلـودگی صـوتی و           

داخل کند که براي سکونت مطلوب و آرام نیست و تـ  همچنین موقعیتی ایجاد می. محیطی است زیست

 .مسائل و مشکالت ناشی از حضور پایانه با زندگی روزمره مردم را به دنبال خواهد داشت

ها به شبکه معابر شهري دو عـاملی هسـتند کـه در سیسـتم      بنابراین مکان و نحوه دسترسی این پایانه

هـا،   هاي توسعه پایانه پرداخته شود و قبل از بررسی طرح هـا   بایسـت بـه آن   نقل یک شهر می و  حمل
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  .ها مورد بررسی دقیق قرار گیرد موقعیت پایانه

باشد، لذا قبل از اجراي یک پروژه باید اثرات ترافیکـی   از آنجا که ساخت معابر مستلزم هزینه کالن می

  .ناشی از آن مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد تا پروژه منطبق با اهداف موردنظر اجرا گردد

افـزاري   در محـیط نـرم  هاي شهر تهران  پایانهارزیابی طرح پیشنهادي  مقاله حاضر نیز مربوط تحلیل و

EMME/ باشد می.  

ونقل عمومی پرداخته  ونقل به تعریف شبکه معابر و سیستم حمل در این مقاله ابتدا در بخش عرضه حمل

ي هاي عملکردي ناشی از اجراي مدل شهر تهران بـرا  ها، شاخص سناریوسپس در بخش ارزیابی . شود  می

هاي عملکـردي، تحلیلـی از    در پایان به منظور راحتی مقایسه شاخص. گردد  هاي مختلف ارائه می سناریو

  .گیرد  نتایج تخصیص مورد بررسی قرار می

ونقل شهري تهران به بررسی و ارزیابی  سازي حمل این مقاله با بررسی مبانی تئوري و روند توسعه مدل

را در بهبود وضعیت ترافیک در شبکه معابر  ها سناریوهر یک از این مطرح پرداخته و تاثیر  هاي سناریو

  . نماید ونقل و ترافیک ارائه می هاي عملکردي حمل شهر تهران را از دیدگاه شاخص

  

  هاي پیشنهادي طرح جامع موقعیت پایانه -2

هري با اسـتفاده  هاي اتوبوس بین ش یابی پایانهبراي مکانهاي شهر تهران  مطالعات طرح جامع پایانهدر 

در ایـن آنـالیز بـراي هـر کـاربري پارامترهـاي اقتصـادي،        . مدلی ارائه شده اسـت  P-Medianاز روش 

سـپس بـراي   . نظر گرفته شده و هر پارامتر به یک الیه اطالعاتی تبدیل گردیـد  دراجتماعی، ترافیکی 

عـاتی بـا توجـه بـه     هـاي اطال  هاي مختلف منطقه مورد مطالعـه، الیـه   محاسبه میزان مطلوبیت قسمت

هاي محاسبه شده براي هر الیه، با استفاده از روش مدل منطـق بـولین تلفیـق شـد و درنهایـت       ارزش

  .ها اجرا گردید شهري به پایانه نمودن زمان سفر مسافران بین به منظور کمینه PMPالگوریتم 

توسط مدل منجر بـه نقـاطی   ها  که انتخاب مکان پایانه ههاي کاندید به شکلی بود سناریوروند انتخاب 

ي حمل و نقل ها هاي مناسبی از نظر دسترسی به شبکه معابر بزرگراهی و نیز سرویس گردد که ویژگی

هاي مطلوب بـراي ایـن پایانـه هـا اقـدام بـه        به منظور شناسایی مکاندر نهایت . همگانی داشته باشند

هـا   ها و سـطح عملکـردي آن   نهایی پایانه  در پایان مکان. ها انجام گرفت بازدیدهاي میدانی از این محل

  .ارایه شده است 1که در شکل  هتعیین گردید
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  .ها ها به همراه نوع عملکرد آن مکان نهایی پایانه :1شکل 

 

  .هاي مکمل رسانی پایانه محدوده خدمت: 3شکل   .پایانه جدید 5ها با احداث  رسانی پایانه محدوده خدمت :2شکل 

  

  هاي جدید ن سطح عملکردي پایانهتعیی -2-1

نیمـه متمرکـز و   (هاي جدید و تعیین نوع پایانه به لحاظ عملکرد  به منظور تعیین سطح عملکرد پایانه

ها، میزان تمایـل افـراد بـراي     ، با توجه به اینکه با افزایش فاصله نقاط تقاضا از پایانه)غیر متمرکز بودن

طالعات مربوط به تقاضاي نواحی ترافیکی و فاصله نواحی ترافیکی ا. یابد استفاده از آن پایانه کاهش می

  .ها استخراج گردید از پایانه
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  .هاي جدید سطح نسبی فعالیت پایانه :1جدول 

  )درصد(ها  سطح نسبی فعالیت پایانه  نزدیکترین تقاطع، بزرگراه یا مکان مهم  شماره پایانه

  99/15  قزوین -بزرگراه نواب  1

  12/8  سریهسه راه اف  2

  41/16  فاطمی -بزرگراه چمران  3

  65/7  کوي زینبیه -بزرگراه اسب دوانی  4

  93/7  )المللی محدوده نمایشگاه بین(بزرگراه چمران   5

  16/6  متروي شهرري -بزرگراه رجایی  6

  14/7  خلیج فارس -بزرگراه آزادگان  7

  18/5  آزادگان - )کرج -تهران(بزرگراه   8

  68/4  فتح -بزرگراه آزادگان  9

  85/6  اشرفی اصفهانی -بزگراه نیایش  10

  61/7  خیابان قیطریه -بزرگراه صدر  11

  27/6  )ع(امام علی  -بزرگراه بابایی  12
  

هاي تعریف شـده   هاي موجود، کاربري ها شامل مکان، مساحت زمین هاي این پایانه ویژگی 2در جدول 

حت در نظر گرفته شده بـراي پایانـه و ظرفیـت پایانـه     ها، مسا هاي مجاور پایانه در طرح جامع، بزرگراه

  .ارایه شده است

  .هاي پیشنهادي هاي پایانه ویژگی :2جدول 

شماره 

  پایانه
  محل

نوع کاربري تعریف 

  شده در طرح جامع

مساحت تقریبی 

  زمین قابل تملک

  مساحت پایانه

  )متر مربع(

  ظرفیت روزانه

  )مسافر(پایانه 
  پایانههاي نزدیک به  نام بزرگراه

  امام رضا -بعثت -خاوران -افسریه  5000  10000  هکتار 2بیش از   خدماتی  شمال پایانه خاوران  5

  تندگویان -نواب -سعیدي  5000  10000  هکتار 2بیش از   حفاظت شده  پادگان قلعه مرغی  6

  چمران  5000  10000  هکتار 2بیش از   خدماتی  فاطمی -بزرگراه چمران  7

  افسریه  5000  10000  هکتار 2یش از ب  خدماتی  کوي زینبیه  8

9  
خیابان  -بزرگراه چمران

  یمن
  چمران  5000  10000  هکتار 2بیش از   خدماتی

  آزادگان -جاده مخصوص  1650  2000  هکتار 2بیش از   مختلط  تهرانسر  10

  همت -اشرفی اصفهانی  1650  2000  مربع 12000  خدماتی  پونک  11

  صدر  1650  2000  6000  مختلط  میدان نوبنیاد  12

  رجایی  1650  2000  هکتار 2بیش از   خدماتی  متروي شهرري  13

14  
  -بزرگراه آزادگان

  میدان جهاد

  تعریف نشده

  )خارج از محدوده(
  آزادگان - خلیج فارس  1650  2000  هکتار 2بیش از 
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  هاي جدید شهري پس از احداث پایانه برآورد ماتریس تقاضاي سفرهاي برون -3

هاي جدید باید تقاضاي جذب شده به هر یـک از   ترافیکی ناشی از احداث پایانهبه منظور تعیین اثرات 

هاي شـبکه بـا    بنابراین در این بخش با استفاده از اطالعات زمان سفر روي کمان. ها برآورد گردد پایانه

یص ها تخص شهري نواحی ترافیکی به پایانه ترین مسیر، تقاضاي سفرهاي برون استفاده از الگوریتم کوتاه

ها و  باتوجه به ظرفیت پایانه(هاي جدید  داده شد و در این تخصیص محدودیت ظرفیتی نیز براي پایانه

شکل . ها به طور منطقی برآورد شود لحاظ گردید تا میزان جذب سفر به این پایانه) سطح عملکردشان

  .دهد شهري را نشان می روند تهیه ماتریس جدید تقاضاي سفرهاي برون 4
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  .شهري نمودار جریان تهیه ماتریس جدید تقاضاي سفرهاي برون :4شکل 

  

  هاي نیمه متمرکز تهیه ماتریس براي مدلسازي ایجاد پایانه -3-1

هـاي نیمـه    ها و تعیین سطح عملکرد آنها مساحت تقریبی براي هر یک از پایانه یابی پایانه پس از مکان

مجمـوع   به رابطه بـین مسـاحت و تعـداد سـفر،     با توجه. ربع درنظر گرفته شدمتر م 10000متمرکز  

این ظرفیت جذب سفر با توجه به رابطه بین تعـداد سـفرهاي   . ها محاسبه شد ظرفیت روزانه این پایانه

سپس مطابق  .ها، تبدیل به تعداد سفرها در ساعات اوج گردید روزانه و تعداد سفرهاي ساعت اوج پایانه

در جدول  .اي به روز رسانی گردید ماتریس سفرهاي پایانه ارایه شده اسـت،   4می که در شکل الگوریت

هاي شبکه  سفر روي کمان نزما

 حمل و نقل شهر تهران

ماتریس زمان سفر بین نواحی 

 هاي جدید ترافیکی و پایانه

سازي نواحی ترافیکی به لحاظ فاصله  مرتب

 هاي جدید زمانی با پایانه

تخصیص تقاضاي سفر نواحی ترافیکی به 

 هاي جدید پایانه

سانی تقاضاي جذب شده به روز ر به

هاي موجود در اثر انتقال برخی  پایانه

 هاي جدید سفرها به پایانه

  مساحت تقریبی 

 هاي جدید  پایانه

برآورد ظرفیت تقریبی 

 هاي جدید پایانه

ماتریس تقاضاي سفرهاي 

 شهري سناریوي پایه برون

جدید تقاضاي سفرهاي  هاي تهیه ماتریس

ایجاد  هاي اي براي سناریوي پایانه

 هاي جدید پایانه

رابطه بین مساحت و 

- 5(تعداد سفر از بند 

4( 
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هـاي نیمـه    هاي متمرکز و نیمه متمرکز پس از احداث پایانـه  میزان تقاضاي ساعتی هر یک از پایانه 2

 هـاي متمرکـز و نیمـه    میزان تقاضاي سـاعتی هـر یـک از پایانـه     3در جدول  .متمرکز ارایه شده است

  .هاي نیمه متمرکز ارایه شده است متمرکز پس از احداث پایانه
  

  .میزان تقاضاي تخصیص داده شده به هر پایانه در حالت احداث پایانه نیمه متمرکز :3جدول 

 )تعداد مسافر در ساعت اوج(تقاضا  شماره پایانه

1 1449 

2 502 

3 1241 

4 397 

5 265 

6 213 

7 283 

8 246 

9 252 

  

  هاي نیمه متمرکز و غیر متمرکز تهیه ماتریس براي مدلسازي ایجاد پایانه -3-2

هاي متمرکز و نیمـه متمرکـز    هاي غیر متمرکز مستقل از پایانه روشن است که عملکرد و کارکرد پایانه

بـراي هـر   . هاي پیشنهادي مورد توجه قرار گرفـت  باشد به همین دلیل در این بخش تمامی پایانه نمی

با استفاده از اطالعات . متر مربع زمین در نظر گرفته شد 2000هاي غیر متمرکز مساحت  ایانهیک از پ

این ظرفیت جذب با توجه به ضرایب تبدیل . ها محاسبه شد ، ظرفیت جذب پایانه5ارایه شده در فصل 

یه شـده  طابق الگوریتم ارادر ادامه م. سفرهاي روزانه به ساعتی، به ظرفیت جذب ساعتی تبدیل گردید

میزان تقاضاي ساعتی هر یک از  4در جدول  .اي به روز رسانی شد ، ماتریس سفرهاي پایانه4در شکل 

  .هاي نیمه متمرکز و غیر متمرکز ارایه شده است هاي پس از احداث پایانه پایانه
  

  .میزان تقاضاي تخصیص داده شده به هر پایانه :4جدول 

 )تعداد مسافر در ساعت اوج(تقاضا  شماره پایانه )ساعت اوجتعداد مسافر در (تقاضا  شماره پایانه

1 1377 8 234 

2 477 9 239 

3 1179 10 55 

4 377 11 60 

5 252 12 50 

6 202 13 40 

7 269 14 40 
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  هاي پیشنهادي سازي سناریو شبیه -4

ونقل و ترافیـک شـهر    مدل حملهاي پیشنهادي در  سناریو ،ها به منظور بررسی میزان تاثیر طرح پایانه

هـاي پیشـنهادي طـرح     سـناریو  .سـازي شـد   سازي شـده شـبیه   پیاده EMME/افزار  در نرمکه  تهران

هاي  ایجاد پایانه) هاي متمرکز به تنهایی ب وجود پایانه) سناریوي الف: هاي شهر تهران عبارتند از پایانه

  .کزهاي نیمه متمرکز و غیر متمر ایجاد پایانه) نیمه متمرکز و ج

  

  ونقل و ترافیک شهر تهران مدل حمل -4-1

 يسازي تقاضا سازي عرضه سیستم و مدل ونقل شهري به دو بخش کلی مدل سازي سیستم حمل مدل

مدل عرضه سیستم شامل اطالعات مربوط به اجزا شـبکه خیابـانی، اجـزا شـبکه     . شود سفر تقسیم می

ونقل شامل اطالعـات مربـوط    ل تقاضاي حملونقل عمومی و توابع عملکردي اجزا فوق بوده و مد حمل

  .اجتماعی و توابع تقاضاي سفر است -هاي اقتصادي به ویژگی

کننـدگان   استفادههاي عرضه و تقاضا، پذیرفتن فرضیاتی در نحوه انتخاب مسیر  براي حل دستگاه مدل

. شـود  هاي شبکه مشخص مـی  الزم بوده و به کمک این فرضیات نحوه تخصیص تقاضاي سفر به کمان

بـا داشـتن   . شـود  نامیـده مـی   ”تخصیص ترافیـک “هاي شبکه  فرآیند تخصیص ماتریس تقاضا به کمان

توان خصوصیات عملکردي شبکه و از جملـه   هاي عرضه و تقاضا و به وسیله تخصیص ترافیک می مدل

 ونقل است، را بدست سازي حمل هاي شبکه، که خواسته اصلی در مدل حجم جریان و زمان سفر کمان

  .آورد

) کـاهش ( ونقل بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند زیرا از یک طـرف افـزایش   عرضه سیستم و تقاضاي حمل

تقاضـاي  ) کـاهش ( د و از طرف دیگـر افـزایش  ده یم) کاهش( عرضه سیستم، تقاضاي سفر را افزایش

غیرهاي عملکردي توان با واردکردن مت این تاثیر متقابل را می. کند  یم) زیاد(سفر، عرضه سیستم را کم 

هاي عرضه و  در توابع تقاضا مدل کرد و با حل دستگاه مدل) هاي شبکه زمان سفر کمان انندم(سیستم 

ونقـل عمـومی را    تقاضا، تقاضاي سفر و نیز خصوصیات عملکردي اجزا شبکه خیابـانی و شـبکه حمـل   

پس از اینکه مدل تخصیص ترافیک براي شهر تهران ساخته شد، با استفاده از ایـن مـدل    .بدست آورد

ونقل و هر تقاضایی ارائه داد  ونقل در شبکه را براي هر سیستم حمل توان برآوردي از وضعیت حمل می

]3.[  

دل اي است شامل چهـار زیـر مـ    هاي چهار مرحله ونقل و ترافیک شهر تهران که از نوع مدل مدل حمل

مقصـد،   -شهري به تفکیک ساعت روز، هدف سفر، زوج مبـداء  بینی سفرهاي درون است که براي پیش

هاي این روش عالوه بر مدل تخصیص ترافیک از  زیر مدل . رود کـار مـی   نقلیه و مسیر منتخب به وسیله
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اي سـفر  هـاي بـرآورد تقاضـ    انواع مدل. اند هاي ایجاد سفر، توزیع سفر و تفکیک سفر تشکیل شده مدل

 5ونقـل شـهر تهـران در جـدول      حمل مورد استفاده در مدل شهر تهران براساس مطالعات طرح جامع

اي مـورد اسـتفاده در طـرح     نمودار طرح کلی مدل چهار مرحلـه  5همچنین در شکل . ارائه شده است

  ].1[ونقل و ترافیک شهر تهران آورده شده است  جامع حمل

افزار در سه دهه  نرماین . پیاده شده است EMME/افزار  ن در نرمونقل و ترافیک شهر تهرا مدل حمل

ابـزار مناسـبی را بـراي    EMME/ . یافتـه اسـت   ونقـل کـاربرد روزافزونـی    ریزي حمـل  اخیر در برنامه

ونقـل قـرار داده و امکـان     ریـزي حمـل   سازي عرضه سیستم و تخصیص ترافیک در اختیار برنامـه  مدل

قاضا و نتایج تخصیص ترافیک را به صورت انواع گزارش و تصـویر فـراهم   دستیابی به اطالعات شبکه، ت

افزار محلی براي نگهداري اطالعات مربوط به اجزا شبکه خیابانی، اجـزا   بانک اطالعاتی در نرم .سازد یم

مسـافر، و توابـع    اجتماعی جمعیت، تقاضـاي کـاال و   -هاي اقتصادي ونقل عمومی، ویژگی شبکـه حمل

شـامل   در یک بانک اطالعاتی سه دسته اطالعات. در یک منطقه مورد مطالعه است عملکردي سیستم

هـا، و توابـع را    اغلب اطالعات مربـوط بـه اجـزاي شـبکه، مـاتریس     . وجود داردشبکه، ماتریس و توابع 

. وارد کـرد  افـزار  نرم هاي متنی، به محیط از فـایل EMME/ هاي توان به کمک تعدادي از بـرنـامه یم

اي که در محـیط کـار    هاي ویژه به برنامه .شوند اطالعاتی نامیده می هـاي متنی، تـابلـوهـاي ـایلاین ف

EMME/ شود یقابل اجرا باشند ماکرو گفته م.  
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  .اي مورد استفاده در طرح جامع تهران نمودار طرح کلی مدل چهار مرحله .5شکل 
 
  

 جامع تعیین اهداف طرح

  تعیین محدوده مورد مطالعه  هاي ترافیکی تعیین ناحیه

گردآوري اطالعات جمعیت 

 و اشتغال

  گردآوري اطالعات 

  کاربري زمین

  تشکیل بانکهاي اطالعاتی اشتغال و کاربري زمین

  گردآوري اطالعات حمل ونقل همگانی  هاي معابر گردآوري اطالعات شبکه

  حمل ونقل همگانی ها و 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 آمارگیري

  مدل تولید و جذب سفر

  مدل توزیع سفر

  تخاب وسیله نقلیهمدل ان

  مدل تخصیص سفر

  ارزیابی سیستمهاي حمل ونقل

تعیین شاخصهاي حمل ونقل در 

  ها سناریورابطه با ارزیابی 

گردآوري مطالب موجود 

  هاي آینده حمل ونقل ریزي برنامه

  هاي مطلوب براي حل مشکالت وضع موجود سناریوپیشنهاد 
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  .اي مورد استفاده در مدل شهر تهرانه انواع مدل .5جدول 
  هاي مورد استفاده در مدل متغیرهاي ورودي  نوع مدل نام مدل

 روندگراي خطی تولید و جذب سفر
 -تعداد کارمندان در محل شغل -آموز و دانشجو در محل سکونت وتحصیل تعداددانش -شاغل جمعیت -ساکن جمعیت

 تعداد پارك -تانتعداد تخت بیمارس -سرانه مالکیت سواري شخصی

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

نقلیه همراه با  انتخاب وسیله

مدل سهم مترو از سایر 

 نقلیه وسایل

  اي لوجیت آشیانه

  شکل S و توابع 

 زمان سفر داخل و خارج اتوبوس واحد -

 زمان سفر با تاکسی و مسافرکش -

 فر با سواري شخصیزمان س -

 زمان سفر با موتورسیکلت -

 میزان سرانه مالکیت سواري شخصی -

نقلیه نوع دیگري  با مترو، که قبالً با وسیله (i,j)مقصد  -ماتریس کل سفرهاي انجام شده براي هر زوج مبدا -

 .انجام شده است) بوس، تاکسی و مسافرکش و دوچرخ سواري شخصی، مینی(

 ونقل عمومی بدون مترو حمل ماتریس زمان سفر با سیستم -

 ونقل عمومی با مترو ماتریس زمان سفر با سیستم حمل -

 مقصد بدون مترو-ماتریس کل سفرهاي انجام شده براي هر زوج مبدا -

تخصیص ترافیک 

و  (Auto)ایی  چندوسیله

  (Transit)ترانزیت 

  روش تعادلی فرانک ولف

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

 )سواري همسنگ(آرم  هاي بدون ماتریس تقاضاي سفر سواري -

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

 زمان سوار شدن -

 ضریب زمان انتظار -

 وزن زمان انتظار -

 روي وزن زمان پیاده -

 وزن زمان سوار شدن -

 )دار و بدون چراغ هاي چراغ هاي منتهی به تقاطع کمان(هاي شبکه خیابانی  حجم بر روي کمان توابع زمان سفر -

  ونقل عمومی توابع زمان سفر وسایل حمل -

  

چـاپ  و سـازي   انجام محاسـبات و بهنگـام  ، خواندن اطالعات شامل سه بخشکلی یک ماکرو در حالت 

  ].3[باشد  می اطالعات

  

  EMME/افزار  در نرم وسناریمعرفی سیستم ایجاد  -4-1

و تولیـد   EMME/در محـیط   سـناریو سیستمی ویژه براي ایجاد  تهرانترافیک  ونقل و حملمدل در 

، وضـعیت مشخصـی از یـک سیسـتم     سناریومنظور از یک . گزارش آنها طراحی شده است هاي ولجد

یـک شـبکه    ونقل کاال و مسافر در منطقه مورد مطالعه اسـت کـه شـامل یـک شـبکه خیابـانی،       حمل

  :اجزاي سیستم عبارتند از. ونقل مشخص است ونقل عمومی و یک تقاضاي حمل حمل

  EMME/هاي اطالعاتی  بانک -1

  EMME/تابلوهاي اطالعاتی  -2

  EMME/ماکروهاي  -3

  EMME/هـــاي متنـــی خروجـــی از  فایـــل -4
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  FOXPROهاي  برنامه -5

  گزارش هاي جدول -6

شبکه عمومی در منطقه مورد  و هاي اطالعاتی شبکه خیابانی هاي سیستم فوق شامل بانک ورودي

 هـاي  و جـدول  EMME/هاي ایجاد شـده در بانـک    سناریوهاي سیستم شامل  یمطالعه بوده و خروج

ارتباط بین ورودي و خروجی سیستم  EMME/و ماکروهاي  FOXPROهاي  برنامه. باشدی گزارش م

  ].3[سازندی را فراهم م

  :این سه مرحله به ترتیب عبارتند از. ایجاد میشودافزار  نرمرحله در محیط طی سه م سناریویک 

  ایجاد شبکه -1

  برآورد تقاضا -2

  تخصیص ترافیک -3

اي طراحی شده  ، براي انجام هریک از مراحل فوق یک ماکروي ویژهتهرانترافیک  ونقل و مدل حملدر 

ل حجـم ترافیـک در شـبکه معـابر، متوسـط      افزار شام در این نرم سناریوهاي اجراي هر  خروجی. است

کیلـومتر،   -نقلیه ونقل عمومی، وسیله نقلیه، تعداد مسافر سوار و پیاده شده سیستم حمل سرعت وسایل

هاي هوا  زمان تاخیر در مسیر و تقاطع، زمان سفر، سطح سرویس، مصرف سوخت و میزان نشر آالینده

ذیل با توجه به موضوع مقاله بـه ارائـه نحـوه محاسـبه     باشد که در  می... در هر کمان شبکه خیابانی و 

  .هاي هوا پرداخته شده است مصرف سوخت و میزان نشر آالینده

  

  تحلیل و ارزیابی سناریوهاي مورد مطالعه -5

هـاي مهـم    هاي مختلـف بعضـی از شـاخص    سناریوهاي عملکردي در  به منظور راحتی مقایسه شاخص

هاي فرضـی در   و بارگذاري تقاضاي مزبور بر شبکه 1404ر سال ونقل د حاصل از تحلیل تقاضاي حمل

 6در جـدول   EMME/افزار  هاي مختلف با استفاده از نتایج تخصیص ترافیک توسط نرم سناریوقالب 

  :ها عبارتند از این شاخص. ارائه شده است

  )کیلومتر - نقلیه وسیله(مسافت طی شده در شبکه  - 

  )ساعت - نقلیه وسیله(کل زمان سفر  - 

 نسبت زمان تأخیر به کل زمان سفر - 

  )کیلومتر - نقلیه به ازاي هر صد هزار وسیله(به مسافت طی شده  سفرنسبت زمان  - 

 )درصد(سطحی از شبکه معابر که وضعیت تردد در آن در حالت کند و بحرانی قرار گرفته است  - 

سـفر بـه   هـاي جدیـد هزینـه     گردید که با احداث پایانـه  بــا بررســی ســناریوهاي مختلــف مشــخص 
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ها کاهش خواهد یافت، ایـن هزینـه شـامل زمـان سـفر افـراد، میـزان مصـرف سـوخت و مقـدار            پایانه

  .باشد هاي هوا می آالینده

  

  .شهري هاي بین هاي حمل و نقلی سناریوهاي ایجاد پایانه مقایسه شاخص :6جدول 

  سناریو

 سناریوي ج سناریوي ب سناریوي الف  شاخص

 بهبود شاخصهايدرصد 

ي ب نسبت به سناریو

 سناریوي الف

 بهبود شاخصهايدرصد 

سناریوي ج نسبت به 

 سناریوي الف

 12/0 11/0 7989254 7990053 7998651 )کیلومتر-وسیله(مسافت طی شده 

 45/0 4/0 309087 309242 310494 )ساعت-وسیله(کل زمان سفر 

 38/0 38/0 53 53  2/53 نسبت زمان تأخیر به کل زمان سفر

بت زمان سفر به مسافت طی شده نس

 -نقلیه به ازاي هر صد هزار وسیله(

  )کیلومتر

3882 3870 3868 30/0  34/0  

 33/0 28/0 1243847 1244469 1247912 )لیتر(مصرف بنزین 

 23/0 18/0 195873 195971 196322 )لیتر(مصرف گازوییل 

 27/0 22/0 426024 426238 427182 )کیلوگرم( COتولید 

 24/0 19/0 49909 49934 50030 )کیلوگرم( HCد تولی

 18/0 13/0 11650 11656 11671 )کیلوگرم( NOxتولید 

  

  گیري نتیجه -6

هـاي   سـناریو شهرهاي جهان، ارزیـابی   ونقل در کالن ریزي حمل ترین دستاوردهاي مطالعات برنامه مهم

ونقل عمـومی و   هاي حمل سیستمونقلی نظیر توسعه  مختلف در رابطه با ایجاد تسهیالت مختلف حمل

بدین مفهـوم  . باشد هاي زمانی مختلف می یا ایجاد تغییرات در شبکه معابر شهر و یا توسعه آنها در افق

را در ارتباط با تسهیالت مـورد نیـاز در    سناریوتوان بهترین  که با تکیه بر یک روش علمی مناسب، می

ریزي تسهیالت مذکور را بـراي   س تا سال افق برنامهونقل تهران مشخص نمود و براین اسا سامانه حمل

  .شهر فراهم ساخت

ها و تاثیر آن بـر وضـعیت ترافیـک در     در این مقاله در راستاي بررسی و تحلیل طرح پیشنهادي پایانه

پرداختـه شـد و     سناریوبا احتساب تغییرات احتمالی در آینده به ارایه سه  1404شبکه معابر در سال 

 .محیطی محاسبه گردید ونقلی و زیست هاي حمل در بهبود شاخصتاثیر هر یک 

مقایسـه  امـا  .  باشـد  شبکه معابر شـهر تهـران مـوثر مـی     ر بهبود وضعیت ترافیک در ها د پایانهطرح 



 

١۵

تـاثیر بیشـتري در    هاي نیمـه متمرکـز و غیـر متمرکـز     پایانه دهد که احداث نشان می) ج(و ) ب(سناریو 

از مزایـاي طـرح   . هـا دارد  خیر، کاهش مصرف بنـزین و تولیـد آالینـده   افزایش سرعت، کاهش زمان تا

کاهش زمـان  توان به افزایش قابل توجه منافع حاصل از  می هاي نیمه متمرکز و غیر متمرکز پایانهاحداث 

هاي هوا و زمان سفر در  و همچنین کاهش مصرف سوخت و کاهش آالیندهمسافت پیموده شده ، سفر

هـاي هـوا    کاهش مصرف سـوخت و آالینـده  . اشاره نمودهاي غیرمتمرکز  ث پایانهکم احدامقابل هزینه 

هـاي   هاي مدیریت شهري باعث کاهش اسـترس و فشـارهاي روانـی و هزینـه     صرفنظر از کاهش هزینه

  .گردد که جزیی از مزایاي جانبی این انتخاب است بیمارستانی براي شهروندان نیز می

  

  تقدیر و تشکر -6

ریـزي   پور معاون محترم مطالعـات و برنامـه   مکاري صمیمانه جناب آقاي مهندس خشاییدر پایان از ه

ونقل و ترافیک شهرداري تهران و نیز مساعدت مدیریت محترم عامـل شـرکت مطالعـات     سازمان حمل

ونقل و ترافیک تهران جناب آقاي مهندس نوروزي، که زمینه مساعدي را جهت تهیـه ایـن    جامع حمل

  .آید اند، کمال تشکر و قدردانی به عمل می ه از امکانات آن شرکت فراهم نمودهمقاله و استفاد
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Simulation and evaluation of terminal design in EMME/2 software  
 

As the largest city of Iran, Tehran is one of the cities where producing and 
attracting a significant number of daily inter-city passengers. Indeed, close to 17 
percent of daily trips of Tehran are generating from outside of Tehran districts 
via roads, rail and air. Thus, inter-city transportation infrastructures (i.e. inter-city 
bus terminals) are extremely important. The optimal location of bus terminals 
will come up with travel growth, increased coordination and efficient operation 
of bus services to remote areas, which in overall will substantially improve 
performance of bus terminals. 
This paper aims to present a model to locate inter-city bus terminals using P-
Median method by locating a set of locations for construction of bus terminal to 
minimize the total cost of transportation system. 
In this method, socio-economic and traffic variables are allocated to each land 
use, then each variable is converted to a data layer. Afterwards, to determine 
utility function, data layers of different parts of study area will be merged based 
on computed values. Finally, PMP algorithm has been deployed to minimize 
travel time of inter-city travelers between bus terminals.  

 
  




