
 

  هاي عابر پیاده به منظور احداث پلارائه متدولوژي مناسب 

  در معابر شهري با رویکرد توسعه پایدار
        

   ،4، مرتضی جهانشاهی 3احسان جهانمرد ، 2، محمود صفارزاده 1 یرمضان پور احمدچال یمجتب

  5 یاري نیک اشکان اله 

  تهران  قاتیدانشگاه علوم و تحق حمل و نقل يزریبرنامه  یارشد مهندس یکارشناس يدانشجو -1

  استاد گروه راه و ترابري دانشگاه تربیت مدرس -2 

  دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی راه و ترابري دانشگاه علوم و تحقیقات تهران -3

  دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی راه و ترابري تهران جنوب -4

  تهران علوم و تحقیقاتاسالمی واحد  آزادکارشناس ارشد مهندسی راه و ترابري دانشگاه  -5

  

  چکیده

- لتامین ایمنی براي تردد عابرین پیاده موضوعی است بسیار حائز اهمیت که با افزایش تمایل به حم

. ونقل پایدار و حرکت به سمت حمل و نقل هاي غیرموتوري از اهمیت بیشتري برخـوردار مـی گـردد   

تقاء ایمنی در معـابر شـهري بـراي    رصلی ترین مقوله ي اآنچه که یکی از مهمترین نگرانی ها و شاید ا

با بررسـی بـرروي    مطالعهدر این . عابرین پیاده می باشد، تامین ایمنی تردد عرضی عابرین پیاده است

یک مطالعه ي موردي به صورت عینی به محاسبات دقیق براي یـک پـل عابرپیـاده پرداختـه شـود و      

هرچند که پل هاي عابر پیاده اي وجود دارد که . گر دیده شوندهزینه ها ومنافع حاصله نسبت به یکدی

در خصــوص احــداث آنهــا و مکــان احداثشــان براســاس نظــر شخصــی تصــمیم گیرنــده اقــدام شــده  

در خصوص احداث پل هـاي عـابر پیـاده و     خردنگراستفاده از نرم افزارهاي شبیه سازکامپیوتري .است

مفصال بحث گردیـده و   پژوهشاس خروجی هاي آنها در این تعیین دقیق اثر پل هاي عابر پیاده بر اس

پـس از  . نحوه ي محاسبات و ارزیابی هاي فنی و اقتصادي شرح داده شده اسـت، ضـروري مـی باشـد    

                                                 
1 09111141170 ،Ramzanpoor.mojtaba@gmail.com  
2 02182883386 saffar_m@modares.ac.ir   
3 ٠٩١٥٤٤٤٨٠٤٤ ،eh_jahanmard88@yahoo.com 
4 09113134523 jahanshahi.morteza@gmail.com  
5 ٥٤٨٩٦١٥٠٩١٢ ،allahyarinik@gmail.com  
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بررسی و ارزیابی هاي دقیق فنی و اقتصادي ازآنجایی که نسبت سـود بـه زیـان بـیش از یـک گردیـد       

از توجیه فنی و اقتصـادي برخـوردار اسـت و همچنـین      احداث پل عابر پیاده در نقطه مطالعه موردي

   .درصد هزینه ساخت را در بر دارد 80هزینه پله هاي برقی پل هاي عابر پیاده مکانیزه بیش از 

  

  .ا، توسعه پایدارپل عابر ، سود، هزینه، تصادف، زمان سفر، مصرف سوخت، آلودگی هو: کلید واژه 
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   مقدمه -1

با رشد صنعت حمل و نقل هـر  . باشد یصنعت حمل و نقل م ع،یصنا نیمهمتراز  یکی ا،یدر سراسر دن

انواع مختلف طـرق حمـل و نقـل، حمـل و نقـل       نیاز ب. تواند شکوفا شود یکشور، اقتصاد آن کشور م

الزم به ذکر است منظـور از حمـل و نقـل    . باشدیانسان و کاال م ییحالت جابجا نیپرکاربردتر ايجاده

 يبلکه حمل و نقل در معابر درون شهر. باشدینم يبرون شهر هايمل و نقل در جادهصرفاً ح ،ايجاده

 انیـ جر یمنـ یو ا ییکـارا  یژگـ یدو و نیخاص ب یطیبدون شک چنانچه در شرا .گرددیشامل م زیرا ن

 ییشده هرچنـد کـه باعـث کـاهش کـارا      دهیبرگز یمنیا یژگیو م،یباش یکیبه انتخاب  ریناگز کیتراف

به  بیترغ نیگرفته شود که مسافر شیدر پ هاییاستیس دیاساس با نیبر ا.  .نقل گرددحمل و  ستمیس

رغبـت   شیدر افـزا  یعوامل مهمـ . شوند ی کنندکه دولت ها ارائه م حمل و نقلی التیاستفاده از تسه

 شـتر، یب یهمچـون راحتـ   یعـوامل . وجود دارنـد  یحمل و نقل عموم لیاستفاده از وسا يشهروندان برا

از معـابر   ادهیـ پ نیعـابر  یعبـور عرضـ   يکه برا یالتیاز تسه یکی... . و ترتر، زمان سفر کوتاهکم نهیهز

همچون  هاییاز جنبه ادهیپ نیتوجه به تردد عابر .ی باشدم ادهیعابر پ هاي وجود دارد، پل يدرون شهر

ی مـ  يضـرور  اریبسـ  اده،یـ پ نیعابر یخاطر و آرامش روان نانیمطلوب، اطم یزمان سفر، راحت ،یمنیا

 نیعـابر  یعبـور عرضـ   يکه برا یالتیتسه نیاز مهمتر یکیبه عنوان  ادهیعابر پ هاي پل نیبنابرا. باشد

 لیـ و تحل هیـ و تجز یفوق به دقت بررسـ  هاي از جنبه دیبا ی شوداز عرض معابر درنظر گرفته م ادهیپ

و  یفنـ  یابیـ دقـت ارز  بـه  کننـد یمـ  نیدر سطح شهر تأم ادهیپ نیعابر يکه برا ییو کارا یمنیا. شود

  ].1[شود ياقتصاد

  

  تعریف مسأله و اهداف تحقیق  - 2

در . مورد توجه قرار گرفته است اریبس ریاخ هاياست که در دهه يامر ادهیپ نیعابر التیتوجه به تسه

-ادهیو پ روهاادهیاز پ یچه به صورت طول ادهیپ نیتردد عابر یمنیا يبه مقوله يراستا، اهتمام جد نیا

 زمـان یعز کشـور در . گشـته اسـت   يضـرور  اریبسـ  ياز عرض معابر شهر یو چه به صورت عرض هاراه

کـه   يامـور  يهیانجام کل نیبنابرا. باشدیم يرگیچشم اریبس ادهیپ نعابری شدگانمتأسفانه آمار کشته

د، باشـ  ادهیـ پ نیحفظ جان شهروندان خصوصاً عـابر  کردیبا رو يمعابر درون شهر یمنیدر جهت ارتقا ا

محـدود بـوده اسـت، لـذا      شـه یهم رنـدگان گیمیتصـم  اریدر اخت ي که بودجه ییاز آنجا .است يضرور

 یکاهش حوادث و تلفـات راننـدگ   يبرا ياز چه راهکار یدر چه مکان نکهیدر خصوص ا يریگ میتصم

 يهیکلانجام آن اقدام و  هاينهیهز يهیاز کل قیو اطالع دق یکار کارشناس کیبه  ازیشود، ن يریجلوگ
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 یعبور عرض يبرا شهريدر معابر درون نکهینظر به ا. باشدیاز صورت گرفتن آن راهکار م اصلهمنافع ح

الزم  ،یعرضـ  ررگـذ یو نـه از ز  گـردد یاستفاده م ادهیعابر پ هاياز عرض معابر غالباً از پل دهیپا نیعابر

احداث پل عـابر   زا یناش میرمستقیو غ میمنافع مستق يهیاحداث پل عابر و کل هاينهیکه هز باشدیم

 نیـ در ا نیبنابرا. حساب گردد یمال قیمتره و برآورد دق يوتریکامپ هاييساز هیبه دقت و پس از شب

  .است دهیپرداخته گرد ادهیعابر پ هايپل يصادو اقت یفن قیدق یابیو ارز یبه بررس مطالعه

 لیـ اهـداف ذ  قیـ شـدن موضـوع تحق   تریرو، به منظور هرچه پرکاربردتر شدن و عمل شیپ قیدر تحق

گشته است، که از جنبه ي هدف کلی ارزیابی فنی و اقتصادي پل هاي عابر پیاده می باشد کـه   فیتعر

شده  هبه منظور جامع تر شدن کار بر روي ارزیابی فنی و اقتصادي یک پل عابر پیاده مکانیزه کار گشت

ث پل عابر پیاده توجیه فنی و اقتصـادي دارد یـا   به عبارت دیگر هدف کلی تعیین اینکه آیا احدا. است

 نیـی از لحاظ اهداف جزئی که براي رسیدن به هدف کلی به آنها رسیده خواهد شـد تع . خیر می باشد

در  ادهیـ پ عـابر منافع حاصل از وجود پـل   يهیمشخص کردن کل اده،یعابر پ هايساخت پل هاينهیهز

 ریـ نظ نـده یآال يهـوا و گازهـا   یهمچـون آلـودگ   ییاکردن پارامتره یکم ،يمعبر شهر کیاز  یبخش

〗NO〗_x وCO ،HCنانیاز هـدر نـرفتن وقـت راننـدگان و سرنشـ      یناش يانهیمنفعت سال نیی، تع 

مـی   ابـان یگذرنـده از عـرض خ   ادهیـ پ يبا عبور عابر کیتراف انیبه خاطر عدم تداخل جر هینقل لیوسا

  .باشد

  

  متدولوژي تحقیق  - 3

پاسخ دادن به سؤاالت مطرح گشته پس  يگشته است و برا فیکه تعر یاهداف يهیبه کل دنیرس يبرا

اطالعـات الزم از   يآورو جمع قیبه تحق ق،یتحق نیمشابه با ا يانجام شده یعلم يکارها ياز مطالعه

آمـار تـردد    تبه برداش ازیکه ن ییجا يمرتبط پرداخته شده است و برا هايتیمربوطه و سا هايارگان

در محاسبات . است دهیآمار تردد برداشت گرد يهیساز بوده است، کل هشبی افزارد کردن به نرموار يبرا

امـر   یکـه متـول   ياز سازندگان و افـراد  ایاست  دهیاز فهرست بها اخذ گرد ای هامتیق يهیکل زین یمال

مدنظر  يمترهاپارا قیدق نییو تع يوتریکامپ هايسازيهیپس از شب. است دهیگرد هتهی اندساخت بوده

 یابیـ بـه ارز  هانهیروش نسبت منافع، هز قیپارامترها از طر يهیکردن کل کمی و افزارنرم هايیخروج

روشـی کـه در مـدل    . پرداختـه شـده اسـت    ادهیـ عـابر پ  هـاي احداث پل يکل پروژه يو اقتصاد یفن

مـورد   يون شـهر در معـابر در  یمنـ یا شیمناسب در جهت افـزا  يبراي متدولوژ مقالهپیشنهادي این 

  .آمده است 1استفاده قرار می گیرد، در شکل 
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  يشنهادیمتوسط و کوچک در مدل پ يدر شهرها یشبکه اتوبوسران یروند طراح -1شکل 

  

  شده انجام قاتیبر تحق يمرور -4

   ادهیعابر پ يو احداث پل ها ییضوابط جانما - 4-1

 ریغ هايو گذرگاه ییعابر، چراغ راهنما کشیچون خط هاییبر با روشعابر از  یک مع منیا گذر

 و حجم: از عبارتند هاروش نیاز ا کیدر انتخاب هر  رگذاریتأث طیشرا. شودیم ینبیشیهمسطح پ

 يراه، کاربر یکیزیمشخصات ف اده،یپ نیتعداد تصادفات، حجم عابر ،يعبور هینقل لیت وساسرع

 شروع

ي منابع پیشینمطالعه  

  روش تحقیق تعیین

ساز افزار شبیهتعیین نرم

 مناسب براي ارزیابی فنی

 تعیین روش ارزیابی اقتصادي

ي پارامترهاي مالی تأثیرگذارکلیهتعیین  آوري تردد عابرین و وسایل نقلیهجمع   

هاي موردنیازآوري قیمتجمع سازي کامپیوتريشبیه   

فهرست بهاتره طبق م هاي کمی کردن خروجی 

افزارموردنظر نرم  

هاي الزمي هزینهتعیین کلیه ي منافع حاصلهتعیین کلیه   

 تعیین نسبت سود به زیان

گیرينتیجه  
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به شرح  يازیامت یستمیس رهمسطحیانتخاب گذرگاه غ يبرا. راه است یمنیا تیو وضع ايهیحاش

  ].2[شودیدر نظر گرفته م 1-4جدول

  

  ]2[از عوامل  کیهر  ازیامت زانیم -  1 جدول

  امتیاز  عوامل

 40  :مسافر در ساعت اوج 350وسیله نقلیه و  3000حجم سواره و پیاده به نسبت حجم 

  12  :متر 3/3عرض خیابان به ازاي هر 

 4  :وجود هر جزیره میانی برجسته

  10  :وجود هر مدرسه ابتدایی در محدوده

 5  :وجود هر تصادف عابر با وسیله نقلیه در سال

  2  :وجود هر جزیره میانی همسطح

 5  :وجود هر مدرسه راهنمایی و دبیرستان در محدوده

  10  :کیلومتر بر ساعت 50سرعت وسایل نقلیه بیش از 

  
شرایط خاصی که در آنها . باشدمی 100 -85ت انتخاب گزینه گذرگاه غیرهمسطح بین امتیاز الزم جه

نشان )  -2(گذرگاه غیرهمسطح براي عبور عابر پیاده استفاده می شود نیز وجود دارد که در جدول

  .داده شده است

  [2]شرایط احداث گذرگاه غیرهمسطح  -2 جدول

  عبوري در ساعت اوجوسیله نقلیه  3000بیش از   :حجم وسایل نقلیه

  کیلومتر بر ساعت یا بیشتر 50  :سرعت متوسط وسایل نقلیه

  عابر پیاده عبوري در ساعت اوج 350بیش از   :حجم عابر پیاده عبوري

  در صورت وجود در یک سال  :تعداد تصادفات عابر

  متر یا بیشتر 250در محدوده   :نزدیکترین گذرگاه ایمن عابر پیاده

  متر 25 حداقل  :عرض معبر

  

  يدر معابر شهر ادهپی عابراحداث پل  یازسنجین -4-2

 یهیبـد . نـدارد  یمهندسـ  یفنـ  هیتوج اینامقدور و  رگذریاست که احداث ز نیبخش فرض بر ا نیا در

عـابر   هـاي بوده و احداث پل تیاولو يدارا طیشرا هیدر کل ادهیپ يعبور عابر يبرا رگذریاست احداث ز

و  طـرح وجود نداشته باشـد قابـل    رگذریوجه امکان احداث ز چیکه به ه یتفقط و فقط در صور ادهیپ
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 یکـ یو تراف یهندسـ  ،یکیزیف هايیژگیبراساس و ادهیعابر پ هايبه احداث پل ازین. خواهد بود یبررس

  ].3[عبارتند از هایژگیو نیاز ا یبرخ. خواهد شد نییمعبر تع

  نوع عملکرد معبر -4-2-1 

راه عبـور   نیبهتـر  ،یاصـل  2درجه  یانشری معابر در و) هابزرگراه و هاآزادراه( 1درجه  یانیمعابر شر در

مهم و مراکز جذب سفر در  يها يدر صورت وجود کاربر. باشدیم ادهیاز عرض معبر، پل عابر پ نیعابر

 کیـ بـه عنـوان    ادهیـ پ براز عرض معبر، احداث پل عـا  ادهیپ نیگونه معابر و لزوم عبور عابر نیاطراف ا

  .باشدینم ادهیعابر پ رگذریبه احداث ز يازین یدر معابر محل. گرددیم هیتوص یمنیراهکار ا

  ادهیتصادفات خودرو و عابر پ خچهیتار  -2-2- 4

 لیـ دل نیبه هم. باشد یم ادهیپ نیعابر یمنیا طیبهبود شرا اده،یاز اهداف عمده احداث پل عابر پ یکی

 يادیـ ز تیـ از اهم اده،یرد نظر به منظور لزوم نصب پل عابر پتصادفات معبر مو خچهیآمار و تار یبررس

 ادهیو عابر پ ودروآمار تصادفات خ آوريخصوص الزم است تا نسبت به جمع نیدر ا. باشدیبرخوردار م

 یتصادف جرحـ  2و  یتصادف فوت 1حداقل  دیمنظور، با نیا يبرا. ردیدر معبر اقدامات الزم صورت پذ

  ].3[داده باشد يرو ادهیسال گذشته بر اثر برخورد خودرو با عابر پ 1ل در معبر مورد نظر در طو

  هینقل لیحجم عبور وسا  -4-2-3

یقرار م یمعبر مورد بررس کیدر  ادهیعابر پ هايضرورت احداث پل یبررس يکه برا یاز اطالعات یکی

به منظور احداث پـل   هینقل لیعبور وسا هايحداقل حجم. باشدیم هینقل لیآمار حجم عبور وسا رد،گی

  :باشدیم ریبه شرح ز ادهیعابر پ

در هر جهـت معبـر،    یساعت اوج متوال 4حداقل حجم عبور در : زماندار ییتقاطع فاقد چراغ راهنما در

  .باشد هینقل لهیوس 3000برابر با 

عبر، در هر جهت م یساعت اوج متوال 4حداقل حجم عبور در : زماندار ییچراغ راهنما يتقاطع دارا در

 .باشدیم هینقل لهیوس 7000برابر با 

 ].3[نحوه برآورد درصد استفاده کنندگان از پل عابر

U=0/03 W_m+0/008V_max-0/245R-0/329   
:U  برحسب درصد ادهیاستفاده از پل عابر پ میزان  

:V_max معبر ممیسرعت ماکز  

 :W_m مجموع دو جهت(رو عرض سواره(  

:R شود که بسته باشد صفر در نظر گرفته یو در صورت 1باز باشد ) انگاهیم( یانیکه جانپناه م یصورت در  
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  يتلفات و صدمات جاده ا  -4-2-4

در اطـراف و اکنـاف جهـان، هـر روز در       یو بانک جهان یگزارش مشترك سازمان بهداشت جهان بنابر

درصـد از   12صدمات از انواع  یجرح ناش. کنندیفوت م هاتینفر به علت انواع مصدوم 16.000حدود 

 وعامل کل مرگ  نیسوم نیو ا دهدیم لتشکی جهان سطح در را هاو عدم سالمت انسان یبار ناخوش

 ايصـدمات جـاده   انیم نیدر ا. باشدیتا چهل ساله م کی يانسانها ریعامل مرگ و م نیو مهمتر ریم

 25کـه   دهـد یشـان مـ  ن یسـازمان بهداشـت جهـان    هايافتهیبوده و  تیمصدوم جادیعامل ا نیمهمتر

  .تصادفات رانندگی است هايتیاز مصدوم یدر سطح جهان، ناش هاتیاز مصدوم یدرصدتلفات ناش

تعداد تلفات  نبی نسبت کارانهبرآورد محافظه کیملل مختلف،  انیدر م افتهیمطالعات انجام  يمبنا بر

دارنـد و تعـداد مجروحـان     مارسـتان یشدن در ب يبه بستر اجیتعداد مجروحان سخت که احت ،ايجاده

  .]4[دهدیکشورها نشان م شتریدر ب) 1: 15: 70(سبک را به صورت 

  رانیا يو درون شهر يتصادفات برون شهر -4-2-5

برخوردها، گرچـه از نظـر تعـداد     يو شدت باال هینقل لیوسا ادیبه علت سرعت ز شهريبرون تصادفات

 يو معنـو  يماد عاتضای و هااما از جهت خسارت است؛ شهريدرون تصادفات تعداد از ترتصادفات کم

 شهريبرونتصادفات  نهیهز يکه برا یقبل قاتیبه طور مثال براساس تحق. باشدیم ترنیبه مراتب سنگ

است نسبت تعـداد تصـادفات    افتهیبه صورت جداگانه توسط دکتر اسماعیل آیتی انجام  شهريو درون

 .]8[برابر رانیا يو دورن شهر شهريبرون
  

 

  
  :برابر شهريبه درون شهريتصادفات برون هاينهیکه نسبت هز یاست، در حال بوده

  
 54در آن سال فقط  رانیا شهريبرون هايکه در جاده یدر حال گریبه عبارت د. است دهیگرد محاسبه

ر کشـو  يبـرا  نـه یبرابـر هز  47/3تصـادفات،   54/0رخ داده بود، اما همان  يشهردرصد تصادفات درون

تصـادفات   م،یمتناسب با شدت تصـادفات بـدان   ماًیرا مستق نهیخاص، اگر هز یاز نگاه. کرده بود جادیا

  :معادل یاز شدت شهريبرون

(3/47)/(0/54)=6/43  
-تصافات جاده ينهیهز يجهت محاسبه نیبد. برخودار بوده است شهرينسبت به تصادفات درون برابر

  .]4[باشدیبرخوردار م ياالترب تیو اولو تیاز اهم شهريبرون اي
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و  ییقضـا  يندهایو مؤثر آنها در فرا عیکاربرد وس ،یکیتصادفات تراف نهیمحاسبه هز گریمهم د ضرورت

  باشدیعدالت م يدر جهت کمک به اجرا

  

  روش تحقیق  -5

 در ابتدا، روش. ه شده استتدر این فصل به توضیح مبانی نظري تحقیق و فرآیند روش انجام آن پرداخ

-گردد و سپس به معرفی مختصري از نـرم هاي موجود دیگر بیان میبه کار گرفته شده و کلیات روش

هاي ارزیـابی اقتصـادي   در ادامه به بیان انواع روش. شودساز به کار گرفته شده پرداخته میافزار شبیه

عـین حـال   گـردد و در  که امکان به کارگیري در ایـن گونـه تحقیقـات را داشـته باشـد، تشـریح مـی       

  .گردداصطالحات کاربردي نیز بیان و تعریف می

  

  تشریح متدولوژي تحقیق -5-1

ي پارامترهـا و عوامـل   باشـد تعیـین دقیـق کلیـه    در این تحقیق، اولین کاري که نیاز به انجام آن می 

هـا و  بنابراین طی بررسـی . هاي عابر پیاده می باشدتأثیرگذار مثبت و منفی در قبل و بعد از اجراي پل

ي کارهاي مشابه تمامی عواملی به نوع به عنوان منافع و یا به عبارت دیگر پارامترهاي سوددهی مطالعه

انـد تـا نهایتـاً بتـوان     اند تعیین گردیـده ها بودهاند و در کنار آن تمامی عواملی که به عنوان هزینهبوده

هاي عابر پیـاده  نبودن طرح اجراي پلهاي ارزیابی اقتصادي به اقتصادي بودن یا براساس یکی از روش

الزم به ذکر است که در این تحقیق از روش نسبت سود به زیان براي ارزیابی اقتصادي بـودن  . پی برد

گیرندگان اند تا به هاي اقتصادي، ابزاري دقیق براي تصمیمدر واقع ارزیابی. پروژه استفاده گردیده است

اي بهینه رسیده و گامی مؤثر در راستاي نیل به اهدافی نتیجهاي محدود، به کمک آنها با صرف بودجه

ي مالی ناشی از همچون ارتقا ایمنی معابر، کاهش تصادفات، افزایش ایمنی عابرین پیاده، برآورد هزینه

بـراي  . جویی زمانی در وقت شـهروندان برداشـته شـود   آلودگی هوا و برآورد هزینه مالی ناشی از صرفه

فلوچـارت روش تحقیـق ترسـیم گشـته     ) 1-5(اي انجام شده در این فصل، در شکلدرك بهتر از کاره

  .است
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  فلوچارت متدولوژي) 1-5(شکل                       

  

  منافع حاصله ییشناسا -5-2

نمود  میکه پس از احداث پل به صورت مستق یمنظور از منافع حاصله، فقط منافع مال قیتحق نیدر ا 

نصـب   ادهیعابر پ هايپل يعرشه نیکه در طرف یغاتیتبل يلبوردهایب يمانند اجاره. کندیم دایپ یمال

ماننـد صـرفه  . نـد یایاول ممکن است به چشم ن يکه در وهله یمنافع يهیبلکه کل. باشدینم گردندیم

لحـاظ   زیـ هـوا ن  هايندهیکاهش آال یو کاهش مصرف سوخت و حت هینقل لیدر زمان سفر وسا جویی

  .]22[است دهیگرد

ي عوامل تحت تأثیر براي ارزیابی تعیین کلیه

هاي الزم براي احداث پل شناسایی هزینه شناسایی منافع حاصله از احداث پل عابر 

ها اجزا پل آوري و تعیین قیمتجمع

ها برخی از اقالم بر حسب قیمت÷ انجام 

برداشت آمار تردد عابرین پیاده و وسایل 

سازي کامپیوتري در دو حالت بودن و نبودن شبیه

  پل عابر 

آوري آمار تصادفات در مکان جمع  آلودگی هوامصرف   زمان سفر

هاي تعیین ارزش مالی خروجی  برآورد قیمت تمامی عوامل

تعیین منافع حاصله از احداث   هاي الزمن هزینهتعیی

ارزیابی اقتصادي به روش نسبت منافع به 

  گیرينتیجه
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  يوتریکامپ يساز هیشب -5-3

کـه قصـد    ايادهیـ پ نیبه منظور تردد عرض عـابر  ادهیعملکرد وجود پل عابر پ ریتأث یبه منظور بررس 

 تریولیمیکروسـ یم افـزاري توسط نرم يوتریکامپ قیدق سازيهیبه شب ازیرا دارند ن ابانیعبور از عرض خ

)Micro simulator( افـزار نـرم  تر،یولیمیکروسـ یم سـاز هیشب ينرم افزارها نیاز بهتر یکی. باشدیم 

هشبی افزارنرم نیتر-که دارد مناسب هاییتوانایی به توجه با افزارنرم نیا. باشدیم) Aimsun( مسانای

مشـاور   هـاي شرکت یاست و در تمام دهیتهران گرد يشهردار یکیتوسط معاونت تراف تر،یولیمیس ساز

هیشب براي افزارنرم نیاز ا زیرو ن شیپ قیدر تحق نیبنابرا. گرددمی استفاده مذکور افزاراز نرم یکیرافت

هیاست کـه دو بـار شـب    ازیعدم وجود پل عابر ن ایوجود  ریبردن به تأث یپ يبرا. دیاستفاده گرد يساز

گذرنـده   ادهیپ نید و عابروجود ندار سازيهیدر شب يکه پل عابر یبار در حالت کی. ردیصورت گ سازي

یمـ  ابانیخ گریرد شده و به سمت د ابانیاز وسط خ يعبور هیلنق لیبا تداخل با وسا ابانیاز عرض خ

در  کشیو نرده ادهیپل عابر پ يوجود دارد و به واسطه ادهیکه پل عابر پ یبار هم در حالت کیو  رسند

 افـزار نرم يشده لیو تحل هیتجز هايیفاضل خروجاز ت. تداخل ندارد هینقل لیبا وسا يعابر یانیرفوژ م

 یبرد که با کمـ  یپ توانیهوا م يهاندهیهمچون زمان سفر و مصرف سوخت و آال يردموا اختالف به

هر  یبه ارزش مال تیآنها و در نها یپارامترها به ارزش مال يهیکردن کل یریال گریکردن و به عبارت د

  .برد یپ توانیپارامترها در طول سال م نیکدام از ا

  

  مطالعه ي موردي -6

-هایی هستند که تردد باالي عابرین پیاده در آنها صـورت مـی  هاي مترو در سطح زمین، مکانایستگاه

در حالتی که در سطح زمین در طرفیت خیابان یا بزرگراه، ایستگاه مترو تعبیـه نگشـته باشـد و    . گیرد

براي مسافرین مترو از سطح زمین وجود داشته باشد، بخشی از مسـافرین   فقط یک ورودي و خروجی

اي در محـل ایسـتگاه متـرو بـر روي     چنانچه پـل عـابر پیـاده   . ناچار به گذر از عرض خیابان می باشند

خیابان به همراه نرده در رفوژ میانی احداث نگردد، عواقب خیلی زیادي که در رأس آنها کاهش ایمنی 

بنابراین براي ارتقا ایمنـی تـردد عـابرین در معـابر     . باشد، به همراه خواهد داشتیاده میتردد عابرین پ

. باشدهاي مترو ضروري میهاي عابر پیاده خصوصاً در نزدیکی ایستگاهدرون شهري، نیاز به احداث پل

ي بودن ي تجارخیابانی که به واسطه. گذردمتروي تهران از خیابان دکتر شریعتی می 2بخشی از خط 

اکثر نقاط بافت اطراف خیابانش در حالتی که حتی خط مترو از آنجا رد نشده بود، تردد عرضـی قابـل   

هـاي متـرو در   اندازي ایسـتگاه بعد از راه. گرفتتوجهی از عرض خیابان توسط عابرین پیاده صورت می

همـانطور کـه در   . یـد هاي مترو تردد عابرین پیـاده بـیش از پـیش گرد   ایران، خیابان در محل ایستگاه
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هایی است که بـه واسـطه   نشان داده شده است، ایستگاه متروي قیطریه، از جمله ایستگاه) 1-6(شکل

باشـد، در سـطح زمـین    اینکه فقط در یک سمت خیابان شریعتی و آن هم سمت شـرقی خیابـان مـی   

عتی بسـیار زیـاد   تردد عرضی عابرین از سطح خیابان دکتر شـری . ورودي و خروجی به مترو وجود دارد

اي در جلـوي ایسـتگاه مـذکور در    ي مکـانیزه اقدام به احداث پل عابر پیـاده  1شهرداري منطقه . است

ایـن ایسـتگاه متـرو و پـل عـابر پیـاده       . برداري نگشته استخیابان شریعتی نموده است که هنوز بهره

  . اندمکانیزه، پایین تر از بلوار صبا، پل رومی واقع گشته

  

 
  [45]عکس هوایی از مطالعه موردي) 1- 6(شکل

  

  منافع حاصل از احداث پل -6-2

هاي ناشی از ساخت یک پل عابر پیاده کـه همانـا   ي سودآوريي دقیق کلیهدراین قسمت به محاسبه 

ي جلوي متروي قیطریه در خیابـان دکتـر   ي موردیمان یعنی پل عابر پیادهپل عابر پیاده مورد مطالعه

مجموع تمامی منافع حاصله به عنوان سود در محاسبات نهایی نسبت سود . پردازیمشریعتی باشد، می

  .گرددبه زیان لحاظ می

  (B1)منفعت حاصل از عدم وقوع تصادف  -6-2-1

هاي عابر پیاده، ارتقا ایمنی در معـابر شـهري و بـه عبـارت دیگـر، جلـوگیري از       مهمترین عملکرد پل 

ي میزان منفعت حاصل از عدم وقوع براي محاسبه. باشدل نقلیه میرخداد تصادف عابرین پیاده با وسای

کشی در رفوژ یکی اینکه تا قبل از احداث پل عابر پیاده و نرده. باشیمتصادف، به دو مطلب نیازمند می

داده است و مطلب دیگر آنکه هـر  میانی، سالیانه به طور متوسط چه تعداد تصادف در آن محل رخ می
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که از پلیس راهور منطقـه یـک تهـران     1-6آمار تصادفات در جدول . اي در پی داردهتصادف چه هزین

  .اخذ گردیده است آورده شده است

  آمار تصادفات) 1-6(جدول

  نوع تصادف

  مجموع  فوتی  جرحی  خسارتی

42  4  0  46  

  .دهدرا نشان می 30/10/90الی  1/1/90آمار تصادفات در ده ماه اول سال یعنی از  1-6جدول 

 30/12/90الی  1/1/90ماه یعنی در یک سال شمسی، یعنی از  12تعداد تصادفات در  2-6در جدول 

  .برآورد گردیده است

  آمار تصادفات) 2-6(جدول

  نوع تصادف

  مجموع  فوتی  جرحی  خسارتی

4/50  8/4  0  2/55  

  
ن دکتر شریعتی و پل داري بین خیابادار زماناز آنجایی که کمی باالتر از متروي قیطریه، تقاطع چراغ

ي جلوي متروي قیطریـه معبـر   رومی وجود دارد و با توجه به اینکه در خیابان دکتر شریعتی محدوده

بنـابراین  . باشـد باشد، سرعت وسایل نقلیه گذرنده از این قسمت خیابان خیلی باال نمیخیلی پهن نمی

چـرا  . ر پیاده مجروح گشته استفرض بر آن است که تصادفات جرحی همگی تصادفاتی که در آنها عاب

که احتمال اینکه دو وسیله نقلیه با یکدیگر در سرعت پایین تصادف داشته باشند و منجر بـه مجـروح   

بنابراین در اثر نبود پل عابر پیاده و . باشدشدن رانندگان یا سرنشینان وسایل نقلیه گردد بسیار کم می

ي جلـوي متـروي قیطریـه    دکتـر شـریعتی در محـدوده   بالطبع آن عبور عرض عابرین پیاده از خیابان 

براسـاس  . حال به بررسی هزینه تصـادفات بپـردازیم  . آوردتصادف جرحی به بار می 8/4سالیانه حدود 

  :شهري برابر است باشهري به درونمحاسبات دکتر آیتی نسبت تعداد تصادفات برون

 
شهري برابر هاي تصادفات دروني به هزینهشهرهاي تصادفات بروناین در حالی است که نسبت هزینه

  :است با
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ي تصـادفات درون  تـوان بـه هزینـه   ، مـی 47/3شهري بر عـدد  بنابراین با تقسیم هزینه تصادفات برون

توسط دکتر اسماعیل آیتی بـر   83محاسباتی که با نهایت دقت و کامل و جامع در سال . شهري رسید

  .آورده شده است 3-4گرفت، به صورت خالصه در جدول شهري انجام روي هزینه تصادفات برون

  

  هزینه تصادفات برون شهري) 3-6(جدول

  نوع تصادف  فوتی  جرحی  خسارتی

  شهري به میلیون تومانهزینه تصادفات برون  1700  2/45  8/1

  .گرددحاصل می 4-6جدول  47/3بر ضریب  3-6هاي جدولحال با تقسیم هزینه

  

  درون شهري هزینه تصادفات) 4-6(جدول

  نوع تصادف  فوتی  جرحی  خسارتی

  شهري به میلیون تومانهزینه تصادفات درون  91/489  03/13  52/0

  

  (B2)منفعت حاصل از کاهش زمان سفر  -2-2- 6

بنـابراین  . ساز میکروسیمیولیتر داریمافزار شبیهسازي توسط نرمي این سود، نیاز به شبیهبراي محاسبه

-اولین اقدام براي شـبیه سـازي، جمـع   . پردازیمسازي میبه شبیه) Aimsun( افزار ایمسانتوسط نرم

طـول  . کننـد مـی باشـد   اي که از عرض خیابان عبور میآوري حجم تردد وسایل نقلیه و عابرین پیاده

تعـداد وسـایل نقلیـه    . باشـد متـر مـی   669گردد که شبکه مـا  افزار محاسبه میشبکه توسط خود نرم

اند نیز ک ساعت تحت تأثیر عبور عرضی عابرین پیاده از عرض خیابان شریعتی بودهاي که در یگذرنده

 1080(وسیله نقلیه که حاصل جمع تعداد وسایل نقلیـه عبـوري از جنـوب بـه شـمال       2632برابر با 

پـس از دو بـار   . می باشد) وسیله نقلیه 1552(و وسایل نقلیه عبوري از شمال به جنوب ) وسیله نقلیه

هـاي  به عنوان خروجی 7-4افزار ایمسان اعداد جدول ي موردیمان توسط نرمي دقیق مطالعهسازشبیه

  .گردیدافزار حاصل مینرم

  زمان هاي تأخیر) 7-6(جدول

  زمان هاي تأخیر  مقدار  واحد

  
  زمان تأخیر بدون وجود پل عابر پیاده  438/363

  
  زمان تأخیر با وجود پل عابر پیاده  234/356
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  زمان هاي تاخیر) 1- 6(نمودار

  

اختالف تأخیرها در دو حالت بدون پل عابر پیاده و با وجود پل عابر پیاده به اثر پل عابر پیاده در زمان 

  .توان پی بردتأخیر وسایل نقلیه می

 
متر  669ي ما متر است و از آنجایی که طول شبکه 1000دهد براي هر افزار به ما میتأخیري که نرم

 : تأخیر برابر خواهد بود باباشد، می

 
  (B4)منفعت حاصل از کاهش آلودگی هوا  -4-2-3

ي منافع حاصل از کاهش زمان سفر و کاهش مصرف سوخت نیاز بـه  در این مرحله نیز مانند محاسبه 

هـایی  خروجی. افزار ایمسان صورت گرفته استباشد که توس نرمافزار میسازي توسط نرمدو بار شبیه

هـاي  از خروجـی . فزار در ارتباط با گازهاي آالینده محیط زیست عبارتند از اکه نرم

  .حاصل گردید 9-6افزار در دو حالت بدون وجود پل و با وجود اطالعات جدول نرم

  میزان تولید آالینده هاي هوا) 9-6(جدول

CO  NX  HC  آالینده هاي هوا  

  پل عابر پیاده میزان تولید بدون وجود  82/2  63/0  97/33

  میزان تولید با وجود پل عابر پیاده  76/2  58/0  61/32
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  HCمیزان تولید گاز ) 3- 6(نمودار

  
  NOXمیزان تولید گاز ) 4-6(نمودار

  
  COمیزان تولید گاز ) 5-6(نمودار
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   یجه گیرينت -7

پـس از  . گرفـت  با توجه به ارزش فعلی کلیه ي منافع و هزینه هـا، ارزیـابی فنـی و اقتصـادي صـورت     

محاسبات، تحقیقات و شبیه سازي هاي کامپیوتري براي بـه دسـت آوردن کلیـه ي منـافع حاصـل از      

  :احداث پل عابر پیاده نتایج ذیل حاصل گردید

مشاهده گردید که منفعت حاصل از عدم رخداد تصادف در مکان مطالعه ي مـوردي سـاالنه برابـر بـا     

 .تومان است 206.160.000

د که منفعت حاصل از ذخیره شدن و به عبارتی هدر نرفتن زمان سرنشینان وسایل نقلیه مشاهده گردی

مشاهده گردید . تومان در سال است 31.395.000عبوري گذرنده از نقطه ي مطالعه ي موردي برابر با 

که سود ناشی از کاهش مصرف سوخت وسایل نقلیـه گذرنـده ازمحـدوده ي مطالعـه ي مـورد در اثـر       

مشاهده گردیـد کـه سـود    . تومان است 34.939.000عابر پیاده مکانیزه در هر سال برابر با احداث پل 

    ناشی از کاهش آلودگی هوا یا به عبارت دیگر منفعت ناشی از کاهش آالینده هـاي هـوایی از قبیـل   

CO HC NOx    در اثر وجود پل عابر پیاده مکانیزه در خیابان دکتر شریعتی، روبـروي ایسـتگاه متـروي

ارزش اسـقاط پـل عـابر پیـاده مکـانیزه برابـر بـا         .تومـان اسـت   5.797.000قیطریه ساالنه برابـر بـا    

 1.280.000همچنین ارزش اسقاط نرده در رفوژ میانی برابـر بـا   . تومان محاسبه گردید 33.918.000

ر از سوي دیگر پس از محاسبات و تهیه قیمت هاي هزینه هـاي احـداث پـل عـاب    . تومان به دست آمد

  : پیاده مکانیزه در خیابان دکتر شریعتی جلوي ایستگاه متروي قیطریه هزینه هاي زیر حاصل گردید

  تومان محاسبه گردید 59.176.000هزینه خرید عرشه پل عابرپیاده برابربا. 

  تومان است 6.270.000هزینه نصب عرشه برابر با . 

  ومان می باشدت 280.000.000هزینه پله برقی هاي مورد نیاز برابر با. 

  تومان است 30.000.000هزینه رساندن برق از پست برق منطقه برابر با. 

  تومان برآورد گردید 12.797.000هزینه کشیدن نرده مورد نظر طبق فهرست بها برابر با. 

  و نهایتا پس از محاسبه ارزش فعلی کلیه ي منافع و هزینه ها از روش ارزیابی نسبت منافع به

آنجایی که نسبت مذکور بیش از یک به دست آمد، معلوم گردید که احـداث پـل   هزینه ها از 

عابر پیاده مکانیزه در خیابـان دکتـر شـریعتی، روبـروي ایسـتگاه متـروي قیطریـه از توجیـه         

  .اقتصادي برخوردار است

احداث پل هاي عابرپیاده که صرفا براي ارتقا ایمنی صـورت  تحقیق براساس نتایج حاصل از این 

. ردد، منافع و سودآوري هاي زیاد دیگري هم دارد که به اختصار در زیر به آن ها اشاره می گرددمی گ

از آنجایی که هزینه تصادفات بسیار باال می باشد باید سیاست ها و رویکردهاي کلی در راستاي کاهش 
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کمتـر از   هرچنـد کـه هزینـه تصـادفات جرحـی     . تصادفات باشد تا بار سنگین ناشی از آن از بین برود

تصادفات فوتی می باشد ولی مشاهده گردید که با احداث پل عابر پیاده مکانیزه جلوي استگاه متـروي  

تومان از هزینه کسر می گردد و به بیان دیگر به میزان فـوق   206.160.000قیطریه هزینه اي برابر با 

دلیل هم هست که یکی از مالك به همین . الذکر از سودآوري ناشی از پل عابر پیاده مکانیزه بوده است

هاي اصلی در خصوص تصمیم گیري در مورد مکان احداث پل عابر پیاده آمار تصادفات آن نقطه مـی  

  .باشد

در ارزیابی فنی و اقتصادي پل هاي عابر پیاده نباید فقط سود ناشی از حفظ جـان شـهروندان را تنهـا    

نطور که از نتایج شبیه سازي ها معلوم گردید، هما. منفعت حاصل از احداث پل هاي عابر پیاده دانست

صرفه جویی در زمان سفر و کاهش مصرف سوخت و کاهش آالینده هاي هوا از دیگر منافعی است که 

از سوي دیگر در مورد هزینه هاي الزم بـراي احـداث یـک    . در وهله ي اول ممکن است به چشم نیاید

در ابتداي امر ممکن است خود را نشـان ندهنـد نیـز     پل عابرب پیاده معلوم گردید که هزینه هایی که

 .پدیدار می گردند، مانند هزینه نصب عرشه و یا هزینه رساندن برق به پاي پل عابر پیاده مکانیزه

در ارزیابی فنی و اقتصادي پل هاي عابر پیاده به منظور اینکه هدف از احداث پل عابر پیاده تحقق یابد 

ر از عرض خیابان را دارند از پل عابر پیاده استفاده نمایند و نـه اینکـه از   یعنی شهروندانی که قصد عبو

. عرض خیابان به صورت هم سطح عبور نمایند، ناچار به نرده کشی در رفوژ میـانی معبـر مـی باشـیم    

 .بنابراین کلیه ي هزینه ها و منافع هرچند کم ناشی از احداث نرده در رفوژ میانی باید دیده شود

که آلودگی هوا خصوصا آلودگی هوا در شهري با هواي آلوده اي مثل تهران مسئله اي بسیار  از آنجایی

همـانطور کـه قـبال    .مهم می باشد، هر اقدامی در راستاي کاهش آلودگی هوا بسیار ضروري مـی باشـد  

گفته شد ممکن است در وهله ي اول احداث پل عابر پیاده هیچ ارتباطی با کاهش آلودگی هوا نداشته 

باشد، ولی پس از شبیه سازي هاي دقیق کامپیوتري در حالت عدم وجود پل عـابر پیـاده و در حالـت    

و NOX وجود پل عابر پیاده معلوم گردید که احداث پل عابر پیاده باعث کاهش آالینده هایی همچـون  

HC  از سمی عالوه بر این دو گاز، گ. کیلوگرم در سال است 278و  232هر کدام به ترتیب برابر باCO  

کیلوگرم در سال در اثر احداث پل عابر پیاده مطالعه موردیمان دیگر تولید  6310نیز به میزان سالیانه 

 .نمی شوند

 24.917مشاهده کردیم که با احداث پل عابر پیاده مکانیزه در نقطه مطالعـه موردیمـان در هـر سـال     

 31.395.000یی برابـر بـا منفعـت    ساعت در وقت شهروندان صرفه جویی می شود که این صرفه جـو 

 .تومان در سال است
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6- http://www.google.com/search?h1=en&blm=1280@bih 
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Abstract:  

Providing safety for pedestrian movement is significant issue that increasing 
tendency of sustainable transportation and non-motorized transportation make its 
importance more and more. The thing which is one of the most important 
challenges in urban road safety improvement is pedestrian transverse movement. 
Pedestrian bridges demolish the conflict between vehicles flow and pedestrian 
movement in one road in order to prevent accidents. In this thesis it was tried to 
work on the effects of pedestrian bridge with a case study all calculation are 
shown. Although there are some pedestrian bridges which for their constructing 
decision and their locating were decided on the taste of decision makers, the 
codes for that issue are necessary. However, deciding according to codes is 
necessary, it is not enough. Using the simulation with simulator software like 
Microscopic simulator for pedestrian bridges and defining their all effects base 
on its outcome has been discussed in this thesis. 
 
Keywords: Pedestrian bridges, Benefit, Cost, Accident, Travel time, Fuel consumption, Air 
pollution, Sustainable Development. 

 
 




