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  مقدمه -1

ي شهر همواره با مشکالت ترافیکی بسیاري مواجه بوده که نارضایتی شهروندان را در ها انیشرحفاري معابر اصلی و 

 سهولت محترم، شهروندان به رسان هاي خدمات پروژه اجراي در اجرایی نهادهاي بین سازنده تعامل. پی داشته است

 ي نندهک هماهنگ عنوانب اريشهرد نقش میان این در. سازد یم فراهم را هنگام به رسانی خدمات امر در تسریع و

 تواند یم فاضالب شبکه و مخابرات شبکه توسعه گاز، انشعابات توسعه مانند اموري انجام تسهیل جهت در اصلی

 تجهیزاتی و ها نخاله انباشت اثر در نازیبا اي چهره ایجاد شهري، ترافیک در اختالل نظیر مسائل از بسیاري گشايکار

 هاي هزینه و ابعاد شناسایی منظورب ،مقاله این در .دباش ،شود یم مشاهده هاشهر النک سطح در حفاري اثر در که

 ها اثرسنجی و تحلیل اقتصادي حفاري مدل معابر شبکه در حفاري مدت شدن طوالنی و نامناسب حفاري در پنهان

، گردد در یک عملیات حفاري بیان می و شاخص هاي مختلف تاثیرگذارتعریفی از اجزاء در ادامه  .است بدست آمده

آنها  يساز ادهیمنظور پب يحفار نیمعابر قبل و در ح یو هندس یکیتراف تیوضع ازیبرداشت اطالعات مورد ن سپس

ها  داده لیو تحل هیامکان تجز ،یواقع يها داده ي بوسیلهکردن مدل  برهیتا با کال خواهد شد يساز هیدر مدل شب

منظور تحلیل اقتصادي و ترافیکی معابر ناشی از حفاري ب تفسیر نتایج مدلسازي وضعیت، در نهایت .دیفراهم آ

  .گیرد میانجام اتالف وقت شهروندان و آلودگی هوا  ،هاي مصرف سوخت محاسبه هزینه

  

  شاخصهاي ارزیابی  .1.1

ان مانند زم هاي بسیاري هاي حمل و نقلی قبل و در حین عملیات اجرایی در معابر شهري شاخص براي ارزیابی

هاي مصرف کننده شامل هزینه عملکردي خودرو، آلودگی هوا، آلودگی صوتی،  ، مصرف سوخت، هزینه)تاخیر(سفر

توان شاخصهاي   عالوه بر شاخصهاي معرفی شده که اکثراً کمی هستند، می. دنآلودگی روانی و دیداري وجود دار

چون درصد . یکی از مهمترین این شاخها میزان رضایت استفاده کنندگان یا رانندگان است. کیفی دیگر نیز ارائه داد

برداشت این معموال . حساس هستند این شاخصدهد، رانندگان نسبت به   اي از تاخیر در حین حفاري رخ می عمده

تاثیرات حفاري معابر بر  یافتنمنظور مقاله بدر این  .شود  نوع شاخهاي کیفی از طریق نظرسنجی انجام می

هاي حمل و نقلی و ریالی کردن آنها جهت برآورد میزان هزینه تحمیل شده از حفاري بر مدیریت شهري و  شاخص

  .گیرند نظر قرار میمدف کننده استفاده کنندگان از معابر، دو دسته شاخص ترافیکی و مصر

  

  برآورد نمونه مورد نیاز - 2

 ،یکیتراف يها معابر بر شاخص يحفار راتیتاث ییشناسا يبرا یجهت مشخص کردن تعداد و نوع معابر مورد بررس

از معابر با توجه به مشخصات و  کیدر مورد هر  یسنج ازیقرار گرفته و ن یمورد بررس يمعابر شهر ستیبا یابتدا م

  .شود دهینوع معابر مختلف سنج



  

 در شهر مشهد يمعابر شهر يطبقه بند .1.2

، جمع و 2، شریانی درجه1تندراه، شریانی درجه يها معابر به دسته 1مطابق شکل در شبکه حمل و نقل شهر مشهد

 . شوند یم يطبقه بند پخش کننده و دسترسی
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  معابر شهر مشهد يطبقه بند : 1شکل

 

  تعیین نقش معبر پیشنهادي .2.2

و  يساز هیجهت شب مقاله با توجه به بررسی هاي انجام شده و استفاده از مطالعات مشابه در سایر کشورها، نیدر ا

 ریز لیو جمع و پخش کننده به دال 2درجه یانیشر، 1درجه یانیشر يها سه معبر با نقش يحفار راتیتاث یبررس

  :گردیدانتخاب 

 تیمعبر قابل کی یبوده و بررس کسانی يو عملکرد یمشخصات هندس يدارا باًیمعابر با نقش مشابه تقر -

  به معابر مشابه و هم رده را دارد جینتا میتعم

 يبهتر تیریشده و مد يحفار ژهیو ریباال و مهم عمدتاً با تداب ینقش حرکت لیبه دل یمعابر بزرگراه -

به  یدر معابر بزرگراه....) آب و  يها مانند لوله( دارند يبه حفار ازیکه ن يتعداد موارد نیهمچن. شوند یم

از دسته  یمعابر تند راه گردد یم شنهادیلذا پ. باشد یتر م نییپا یحرکت يها مراتب کمتر از معابر با نقش

 



  

  .خارج شوند یابیمورد ارز

 ییباال و نقش جابجا ینقش دسترس لیبه دل( نییپا يها کم و سرعت اریتردد بس لیبه دل یمعابر دسترس -

به  یمربوط به سخت شدن دسترس شتریآن ب راتیها گرفته و تاث ياز حفار یکم اریبس ریتاث) نییپا

الذکر از  فوق لیبه دال زیدسته از معابر ن نیا گردد یم شنهادیلذا پ. باشد یمربوط به همان معبر م يها پالك

  .مطالعات خارج شوند نیا یحوزه مورد بررس

دسته از معابر و  نیدر ا يشهر ساتیوجود تاس لی،  به دل2و  1درجه یانیمعابر جمع و پخش کننده و شر -

جهت   گردد یم شنهادیها گرفته و پ يرا از حفار ریتاث نیشتری، بگذرنده هینقل لیحجم قابل توجه وسا

  .رندیقرار گ یبررس معابر مورداین  ،یحمل و نقل يها بر شاخص يحفار راتیتاث

  

  سازي وضعیت حفاري شبیه  - 3

 این باشد که در کشورهاي که در سازي ترافیکی یکی از جدیدترین علوم مهندسی حمل و نقل وترافیک می شبیه

هایی که  سازي محل شبیهجهت . آید زمینه پیشرفته هستند یکی از ملزومات براي تصویب طرحها به شمار می

 هاباشند، نیاز به اطالعات اولیه بخصوص حجم ترافیک عبوري از آن در حال حفاري می حفاري خواهند شد و یا

  . باشد می

  

  برداشت اطالعات در معابر منتخب در شرایط عادي و قبل از حفاري .1.3

جهت انجام مشاهدات میدانی در  کردن مدلهاي ارائه شده، معابر شهر مشهدبراي کالیبره  شد گفتههمانطور که 

هایی که در حین انجام پروژه مقرر بود حفاري در آنجا صورت گیرد، بلوار  محل. آمارگیري قرار گرفتدستور کار 

که در  ندشهرداري مشهد بود 8و خیابان بهشتی در منطقه  4، بلوار مجلسی در منطقه 6شهید رستمی در منطقه 

  .موقعیت کلی این معابر نشان داده شده است 2شکل

  

 
 )به رنگ آبی(و خیابان بهشتی ) به رنگ بنفش(، بلوار مجلسی )به رنگ قرمز(ار رستمی موقعیت کلی بلو :2شکل



  

در محیط نرم افزار ) 5(-)3(شبیه سازي بلوار شهید رستمی، بلوار مجلسی و خیابان شهید بهشتی در اشکال 

Aimsun شده است نشان داده.  

  

 
  ساز در حین حفاري افزار شبیه مصلی در نرمپیاده سازي بلوار شهید رستمی، در محل تقاطع با  :3شکل

  

 
  )در حین حفاري(افزار  پیاده سازي  بخشی از بلوار مجلسی در نرم :4شکل



  

 
  )درحین حفاري(پیاده سازي خیابان شهید بهشتی در نرم افزار :5شکل

  

  هاي واقعی سازي با داده کالیبره کردن مدل شبیه -4

در مطابقت با مرجع ) نرم افزار(گیري  و تعیین صحت وسیله اندازه گیري اندازهطبق تعریف واسنجی یا کالیبراسیون، 

در واقع هدف کالیبراسیون ایجاد نظامی موثر به منظور کنترل صحت و دقت . باشد می) هاي واقعی داده(تایید شده 

. باشد گذار مید تاثیرگیري و کلیه تجهیزاتی است که عملکرد آنها بر کیفیت فراین پارامترهاي سیستم و وسایل اندازه

یکی از  .گیرد هاي انجام شده با اطالعات واقعی مورد استفاده قرار می گیري منظور اطمینان از تطابق اندازهاین کار ب

سادگی  وهاي استاتیک و دینامیک در یک محیط واحد  در ترکیب نمودن رویکرد  Aimsunعمده نرم افزار توانایی

سازي شرایط  کار در انجام مراحل شبیه هاي واقعی است که این شده با دادهسازي  مدل شبیهکالیبراسیون در اجراي 

  . ارائه شده است 1که نتایج آن بصورت جدول گیرد و میهاي واقعی انجام  قبل از حفاري و در حین حفاري با داده

  

   



  

  سازي شده در مقایسه با داده هاي میدانی درصد خطاي مدل شبیه :1جدول

 زمان نام خیابان

 وسایل نقلیه حجم

)pc/hr( 

میانگین زمان سفر هر 

 )sec/km(وسیله 

 برداشت میدانی
ازي س شبیه مدل

 شده

درصد 

 خطا

برداشت 

 میدانی

 شبیه مدل

 ازي شدهس

درصد 

 خطا

 شهید رستمی
 %-8/8 5/110 6/101 %5/0 1232 1238 قبل

 %2/10 113 8/125 %3/0 987 990 بعد

 مجلسی
 %-6/11 6/66 7/59 %8/1 1621 1651 قبل

 %5/8 9/68 3/75 %3/0 1171 1175 بعد

 شهید بهشتی
 %-9/10 2/67 6/60 %-5/2 1462 1427 قبل

 %7/12 1/76 2/87 %9/0 1226 1237 بعد

  

اي ادامه پیدا  افزار تا مرحله اجراي نرم گردد سازي با واقعیت فرض می شبیهشایان ذکر است جهت کالیبراسیون نتایج 

باشد، درصد  مشخص می) 1(از اینرو همانطور که در جدول ]. 2و1[ برسد% 10که خطاي زمان سفر به حدود  کند

این خطا در . کمتر است2سازي شده درخصوص میزان تردد بسیار کم بوده و درصد آن از  خطاي مدل شبیه

بل قبولی براي مدل تواند درصد قا است که می% 10خصوص میانگین زمان سفر وسایل نقلیه نیز در حدود 

  .سازي تلقی گردد شبیه
  

 ها و تفسیر نتایج تجزیه و تحلیل داده - 5

 نیاز به تعیینشهر مشهد،  1و شریانی درجه  2مدل دقیق معابر جمع و پخش کننده، شریانی درجه  ساختمنظور ب

ابع زمان وت، نتایج ]3[ ممتحن -75-03بدین منظور با مراجعه به گزارش شماره . باشد می معابرظرفیت و سرعت 

  .گردد استخراج می 2، مطابق جدولهاي شبکه معابرحجم براي هر یک از انواع خیابان - سفر
  

  حجم مطالعات جامع حمل و نقل مشهد -هاي زمان سفرمدل :2جدول

 شکل تابع نوع خیابان ردیف

([ کننده جمع و پخش 1
165
V(15.01[33.1t 4

 

([  2شریانی درجه  2
190
V(15.01[20.1t 4

  

([  1شریانی درجه   3
210
V(15.01[0.1t 4

 
 



  

 بر(حجم جریان ترافیک  = V،)حسب دقیقه بر(متوسط زمان سفر براي طی یک کیلومتر از طول راه  = t :که در آن

حسب وسیله  بر(ظرفیت عملی  = Q  ،)سواري براي یک متر عرض عبور در ساعت نقلیه همسنگ  حسب وسیله 

  )سواري براي یک متر عرض عبور در ساعت نقلیه همسنگ  

و مقادیر پیش  تعیین منتخب ، مقادیر سرعت و ظرفیت عملی معابر)2(هاي مورد اشاره در جدول  با توجه به مدل

مقادیر تدقیق شده سرعت و  3جدول. تدقیق شد Aimsunفرض سرعت و ظرفیت در مدل محیط نرم افزاري 

  .]4[دهد ساز را نشان می ظرفیت معابر در مدل محیط نرم افزار شبیه

  

 Aimsunمقادیر تدقیق شده سرعت و ظرفیت معابر در مدل محیط نرم افزاري  :3جدول

 نوع خیابان ردیف

سرعت جریان 

 آزاد
 )به ازاء هر متر عرض معبر(،ظرفیت

عرض 

 معبر
 ظرفیت کل معبر

 وسیله نقلیه بر ساعت  متر بر متر وسیله نقلیه بر ساعت کیلومتر بر ساعت

 1155 7 165 45 کننده جمع و پخش 1

 1995 10.5 190 50 2شریانی درجه 2

 2940 14 210 60 1شریانی درجه  3

 

  معبر جمع و پخش کننده. 1.5

، وضعیت معبر 6مطابق شکل Aimsunپس از اصالح مقادیر پیش فرض سرعت و ظرفیت معابر در محیط نرم افزاري 

افزار اخذ و نتایج زیر  هاي نرم در حالت حفاري مدلسازي شد و با ایجاد تغییرات بر طول و عرض حفاري خروجی

  :]5[گردیدحاصل 

وسیله نقلیه سواري در 1155(عبوري معادل ظرفیت  متر و حجم 7در معبر جمع و پخش کننده با عرض  - الف

  .ثانیه بر کیلومتر بدست آمد 74زمان سفر در حالت بدون حفاري ) ساعت

با ثابت نگه داشتن عرض حفاري، با ایجاد تغییر روي طول حفاري، طول موثر حفاري در باالست جریان، براي  -ب

طول موثر حفاري در پایین دست جریان . حاصل شد) ظرفیتدر احجام نزدیک به (متر  50هر طول حفاري حدود 

متر نیز طول  200در طولهاي حفاري بیشتر از . متر است 150متر، حدود  200نیز براي هر طول حفاري کمتر از 

  .کند متر متأثر از طول حفاري شده عمل می 450موثر حفاري در پایین دست جریان حدود 



  

 
   معبر جمع و پخش کننده در حالت حفارينمونه وضعیت مدلسازي  :6شکل

  

کار  نیا. طول است يرو رییتغ جادیو ا آنثابت نگه داشتن عرض  ،يمنظور از ثبوت عرض حفارذکر است،  بهالزم 

. گیرد انجام میمختلف  يبا عرض ها کیتراف تیوضع يبر رو يطول حفار رییتغ تیحساس زانیمنظور شناخت مب

هر طول  يمسئله بود که برا نیا انگریب) نرم افزار يها یخروج( جیمختلف تکرار شد و نتا يعرض ها يکار برا نیا

) يحفار کیعبور از مقطع بار يبرا( انیجر ادغام شدن يبرا یبه طول مشخص کیتراف انیجر ازین لیبه دل ،يحفار

 کیتراف انیدست جر نییموضوع فوق در مورد پا. ]6[متر است 50حدود  انیدر باالست جر يطول موثر حفار

متر است و  150متر، حدود  200کمتر از  يحفار يطول ها يبرا) داریپا انیشدن و بازگشت به جرواگرا   تیوضع(

منظور انجام لذا ب .کند یشده عمل م يمتر متأثر از طول حفار 450متر، حدود  200از  شتریب يحفار يدر طولها

در صورتیکه طول عملیات حفاري  هاي مختلف، در طولهاي ناشی ازحفاري  محاسبات مربوط به هزینه

حفاري�( ≤ محاسباتی�(باشد، طول محاسباتی حفاري برابر )  200 = 200 گیرد و  متر مورد عمل قرار می) حفاري� +

200(حفاري   براي طول < محاسباتی�(، طول محاسباتی )حفاري� = 500 . خواهد شدمتر در نظر گرفته ) حفاري� +

  .گردد میحاصل ) 7(بق شکل اطممتفاوت طول حفاري، نتایج  هايتغییر در عرض حفاري در حالتبا ایجاد 



  

 
  تغییرات میزان زمان سفر معبر جمع و پخش کننده ناشی از تغییرات عرض حفاري :7شکل

  

  2معبر شریانی درجه  .2.5

، وضعیت Aimsunهمانند بند قبل، پس از اصالح مقادیر پیش فرض سرعت و ظرفیت معابر در محیط نرم افزاري 

افزار اخذ گردید و  هاي نرم معبر در حالت حفاري مدلسازي شد و با ایجاد تغییرات بر طول و عرض حفاري خروجی

  :نتایج زیر حاصل شد

وسیله  1995(متر و حجم عبوري معادل ظرفیت  10.5مجموعاً عرض باند عبور  3با  2در معبر شریانی درجه  - الف

  .ثانیه بر کیلومتر بدست آمد 67زمان سفر در حالت بدون حفاري ) نقلیه سواري در ساعت

با ثابت نگه داشتن عرض حفاري، با ایجاد تغییر روي طول حفاري، طول موثر حفاري در باالست جریان، براي  -ب

طول موثر حفاري در پایین دست جریان . حاصل شد) در احجام نزدیک به ظرفیت(متر  50هر طول حفاري حدود 

متر نیز طول  200در طولهاي حفاري بیشتر از . متر است 150متر، حدود  200نیز براي هر طول حفاري کمتر از 

  .کند متر متأثر از طول حفاري شده عمل می 450موثر حفاري در پایین دست جریان حدود 

  هاي مختلف، هاي ناشی ازحفاري در طول منظور انجام محاسبات مربوط به هزینهلذا به 

حفاري�(در صورتیکه طول عملیات حفاري  ≤ محاسباتی�(باشد، طول محاسباتی حفاري برابر )  200 = 200 +

200(حفاري   گیرد و براي طول متر مورد عمل قرار می)  حفاري�  < ، طول محاسباتی حفاري ) حفاري�

محاسباتی�( = 500 با ایجاد تغییر در عرض حفاري در دو حالت متفاوت طول . شود متر درنظر گرفته می)  حفاري� +

  .حاصل گشت) 8(حفاري، نتایج طبق شکل 



  

 
  ناشی از تغییرات عرض حفاري 2تغییرات میزان زمان سفر معبر شریانی درجه  :8شکل

 

  1معبر شریانی درجه  .3.5

نیز همانند دیگر معابر پس از اصالح مقادیر پیش فرض سرعت  1در بررسی وضعیت حفاري در معابر شریانی درجه 

، وضعیت معبر در حالت حفاري مدلسازي شد و با ایجاد تغییرات بر Aimsunو ظرفیت معابر در محیط نرم افزاري 

  :اصل شدافزار اخذ گردید و نتایج زیر ح هاي نرم طول و عرض حفاري خروجی

وسیله  2940(متر و حجم عبوري معادل ظرفیت  14باند عبور مجموعاً عرض  4با  1در معبر شریانی درجه  - الف

  .ثانیه بر کیلومتر بدست آمد 57زمان سفر در حالت بدون حفاري ) نقلیه سواري در ساعت

حفاري در باالست جریان، براي با ثابت نگه داشتن عرض حفاري، با ایجاد تغییر روي طول حفاري، طول موثر  -ب

طول موثر حفاري در پایین دست جریان . حاصل شد) در احجام نزدیک به ظرفیت(متر  50هر طول حفاري حدود 

متر نیز طول  200در طولهاي حفاري بیشتر از . متر است 150متر، حدود  200نیز براي هر طول حفاري کمتر از 

  .کند متر متأثر از طول حفاري شده عمل می 450موثر حفاري در پایین دست جریان حدود 

  هاي مختلف، هاي ناشی ازحفاري در طول منظور انجام محاسبات مربوط به هزینهلذا ب

حفاري�(طول محاسباتی حفاري در صورتیکه طول عملیات حفاري  ≤ باشد، طول محاسباتی حفاري برابر )  200

محاسباتی�( = 200 200(هاي حفاري  گیرد و براي طول متر مورد عمل قرار می)  حفاري� + < ، طول ) حفاري�

محاسباتی�(محاسباتی حفاري  = 500 با ایجاد تغییر در عرض حفاري در دو . شود متر درنظر گرفته می)  حفاري� +

  .بدست آمد) 9(حالت متفاوت طول حفاري، نتایج طبق شکل 



  

 
  ناشی از تغییرات عرض حفاري 1شریانی درجه  تغییرات میزان زمان سفر معبر :9شکل

  

 ها تحلیل اقتصادي و محاسبه هزینه -6

با استفاده از شبیه سازي نرم افزاري وتغییرات ایجاد شده در طول و عرض حفاري در معابر شهري، در این مقاله 

امل کمی و کیفی با توجه به اینکه عو. هاي مربوط به هر حفاري براساس پارامترهاي مرتبط بدست آمد هزینه

مختلفی از جمله سوخت مصرف شده در اثرات تاخیرات ایجاد شده، هزینه آلودگی هوا و هزینه زمان انتظار در 

توان مدل  می) 4(شبکه نیز بر مقادیر بدست آمده ناشی از اجراي نرم افزار دخیل هستند، لذا مطابق جدول

  . سه رده عملکردي معابر شهري را معرفی نمودي هزینه عملکردي یک حفاري در  پیشنهادي براي محاسبه

  

  مدلهاي ارائه شده براي محاسبه هزینه حفاري در معابر شهري :4جدول

  

   

 نوع معبر
طول حفاري 

 ( متر) 
 مدل پیشنهادي

 شریانی درجه یک
l ≤200 4^10*8.981= جریمه*Exp (0.774*عرض حفاري)  + 6^10*2.192 

l >200 5^10*1.481= جریمه*Exp (0.801*عرض حفاري)  + 6^10*1.379 

 شریانی درجه دو
l ≤200 5^10*3.773= جریمه*Exp (0.712*عرض حفاري)  + 5^10*7.241 

l >200 4^10*4.723= جریمه*Exp (1.0152*عرض حفاري)  + 6^10*8.383 

 جمع و پخش کننده
l ≤200 5^10*4.562= جریمه*Exp (0.685*عرض حفاري) – 5^10*3.268 

l >200 5^10*4.327= جریمه*Exp (0.774*عرض حفاري) – 5^10*2.350 

 



  

  نتیجه گیري و ارائه پیشنهادات -7

براي . ها بر وضعیت عبور و مرور و ترافیک شهري ارائه شد تحلیل اقتصادي حفاري محاسبه و در این مقاله مدل

، 1شریانی درجه(ي عملکردي  ، اطالعات مرتبط با سه ردههاي دخیلکالیبره کردن اطالعات مربوط به پارامتر

 نرم افزار .استمورد استفاده قرارگرفته  قبل و بعد از حفاري در شهر مشهد) و جمع و پخش کننده 2شریانی درجه

بطوریکه حجم تردد جریان ترافیک قبل و بعد از حفاري در  بوده است، Aimsun مورد استفاده براي شبیه سازي

رض ترانشه طول و عنتایج نشان می دهد  . معابر منتخب بعنوان یکی از ورودي هاي مسئله استفاده شده است

با افزایش طول حفاري، روند صعودي . دارنداجتماع دار و هاي استفاده کننده، بهره بر ارتباط مستقیم با هزینه

هاي وارده شیب تندتري خواهد داشت، حال آنکه نسبت تاثیر عرض حفاري بر معابر از طول آن طبق نتایج  هزینه

طول متاثر از حفاري در  میزان 1دهد، در معابر شریانی درجه همچنین نتایج نشان می. باشد بدست آمده کمتر می

باشد که مبین تاثیرات بیشتر در محل شروع  متر می 150و  450دست و باالدست محل حفاري بترتیب پایین 

  .ازاینرو الزم است تمهیدات هدایت جریان در این مقاطع بیش از پیش رعایت گردد. باشد حفاري می
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Abstract 

Interaction between law enforcement agencies on services to citizens is provided facilities 
and expedites of services. Here drilling and trenching that created in different categories of 
functional pathways and the lack of programming is one of the problems in human life. In 
this paper the model for economic analysis in excavations of status of traffic is presented. 
To calibrate it the survey traffic data before and after drilling in Mashhad network is used. 
By the AIMSUN two arterial roads and one connector route are modeled with the situation 
of traffic before and after drilling by difference length and finally the results are discussed. 
The conclusions indicate that overall cost is related directly to the length of excavation 
trenches, so when the excavation is increased as more social and psychological impacts are 
increased.   
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