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 دهیچک

رستد کته   بته نرتر متي    .پیاده به طور کلي تابع دو دسته عوامل کالبدي و فرهنگي است  عابرین رفتار 

گذارند. هتد  ا   تأثیر نسبتاً نیرومندي بر انتخاب مقصد عابرین پیاده باقي مي ،هاي کالبديمحدودی 

تأخیر به دس  آمده ا  مدل و اعمتال   وبر  مان سفر  ،پارامترهاي وروديیافتن مؤثرترین  ،این تحقیق

ه سا ي به منرور بهبود وضعی   مان تأخیر عابرین پیتاد نگرانه در منطقه مورد شبیتهژي واقعتراتتاست

ثانیته بتوده    396خیرات در وضعی  موجود سا ي حاکي ا  این مطلب اس  که تأنتایج شبیه .باشدمي

ثانیته بتراي خودروهتا     99بته   عتابر  ا  پتل  پیاده درصدي عابرین 100که در صورت احداث و استفاده 

 ،ه بتوده هزار ثانیت  526چنین کل  مان سفر عابرین در وضعی  موجود برابر با هم .کاهش خواهد یاف 

 .هزار ثانیه کتاهش خواهتد یافت     316به  ي عابرین ا  پل عابرپیادهدرصد 100که در صورت استفاده 

درصتدي عتابرین ا  پتل     100در صورت استفاده اس ، که  مصر  سوخ  ،هارترین فاکتویکي ا  مهم

نشتان دهنتده    ،ین مطالعات اقتصادي این پروژهنچدهد. همدرصد کاهش را نشان مي 50عابر بیش ا  

 درصد خواهد بود. 28.3اي برابر با نرخ با گش  سرمایه
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 مقدمه -1

روي در مقداري ا  مسیر را به صورت پیاده تردد کنند و ایتن پیتاده   ،شهروندان هر رو ه مجبور هستند

توانتد  اي را با جریان ترافیک خودروها داشته باشد متي مدیری  و مهندسي نشدهصورتي که تداخالت 

ایمنتي ترافیتک پیتاده در ارتبتا      ا  ستوي دیگتر   گیري مختتل نمایتد.   تردد خودروها را به نحو چشم

پیاده در عابرین گان قرار دارد. دتنگاتنگ با عوامل محیطي راه، ترافیک سواره و آمو ش پیادگان و رانن

مین پوشتش  و تتأ  هستتند پذیر بسیار حساس و آسیب ،ویژه وسایل نقلیهه د با عوامل بیروني و ببرخور

ریزي و طراحي معابر، تدوین و اجراي دقیق مقررات در برنامهسا ي تنها ا  طریق ایمن ها،آنحفاظتي 

 سطح آمو ش ایمني ترافیک میسر اس .  يراهنمایي و رانندگي و ارتقا

ي بته وقتوپ پیوست ، ا  آن    متیالدي در لنتد   1896وسیله نقلیه موتوري در سال اولین مرگ ناشي ا  

ر را گرفته اس . سا مان بهداش  جهتاني تخمتین   میلیون نف 30اي جان صادفات جادهکنون، تتاریخ تا

اي در بین بتیش ا  صتد عامتل شتناخته شتده مترگ یتا        ، تصادفات جاده1990 ده اس  که در سال 

، این عامل به مقام ششم در مرگ 2020اس  تا سال بیني شده قرار دارد. پیشدر مقام نهم  ،معلولی 

 [.1]هاي ا  دس  رفته عمر، تبدیل شودو میر، مقام سوم در معلولی  مادام العمر و مقام دوم در سال

-پیتاده  ،توان گف پیاده در شهرها هستند. به بیان دیگر ميا  عمده مسیرهاي تردد عابرین ،روهاپیاده

اما باشد. رو و عبور و مرور ایمن و راح  شهروندان ميپیاده ا  سطح سوارهجه  جداسا ي عابرین ،رو

کنند و افراد براي عبور و مرور مجبور به دیگر را قطع ميروها همروها و سوارهمشکل آنجاس  که پیاده

مجبور به استتفاده ا  ستطح    پیاده،عابردر صورت عدم وجود پل و  شوندها مياستفاده ا  عرض خیابان

خیرات  یتادي  تأاندا د، بلکه شوند که این نه تنها ایمني آنها را به مخاطره ميرو جه  عبور ميسواره

 آورد.نیز به وسایل نقلیه وارد مي

ارائه پیشنهاد و بررسي تجهیزات مختلف در جهت  بهبتود    ،یکي ا  اهدا  مطالعه حرک  عابرین پیاده

-پیادروهتا، پیتاده  که  ،شوندروي به پنج دسته تقسیم ميباشد. تسهیالت پیادهده ميحرک  عابرین پیا

 [.2] باشندعرضي تقاطعي و پلکان مي هاي عرضي، گذرگاه، گذرگاههاراه
 

 مروري بر ادبیات گذشته -2

ا  حمتل و نقتل است  کته بته       نتوعي ترین نوپ جابجایي بین مبدأ و مقصد بوده و تنها ساده ،رويپیاده

بایست   متي  ،باشد. بر همین اساسصورت مستقل و بدون وابستگي به هیچ ابزار خارجي امکان پذیر مي
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بري  متین در منطقته، مبتدأ و مقصتد ستفرها، میتزان       رها و مشخصات محل، نوپ تراکم و کابه ویژگي

 [.3]استفاده عابران پیاده ا  تسهیالت توجه نمود

کنش حرکت  عتابرین پیتاده و وستایل نقلیته و      همده و اتومبیل بریر در جریان عابر پیاخعامل اصلي تأ

 [.4]اس با هم تداخل این دو 

مطالعتات   د. اولتین بتار  شتو متي  تقستیم  میکروستکوپیک  و کوپیکجریان ترافیک به دو سطح ماکروست 

ادارات تحقیقتاتي  میکروسکوپیک و آنالیز حرک  عابرین پیاده توست  فتورین پیشتنهاد شتد و توست       

-کنتار هتم متي    امل حرک  یکپارچه میان تمتام اجتزا،  متعددي دنبال گردید. سطح میکروسکوپیک ش

 [.5]باشد

ها در مهندستي حمتل و نقتل کته در ستالیان اخیتر       یکي ا  جدیدترین و در عین حال مفیدترین روش

سا ي با نرم افزار لژیون و هشبی باشد.افزاري ترافیک مينرم سا يیافته اس ، روش شبیه توسعه شگرفي

 به صورت میکروسکوپیک یا خرد نگر کمک شایاني در مدیری  بهبود شرای  خواهد داش .

مدل نیروي مغناطیسي، مدل نیتروي اجتمتاعي، متدل اتوماتتاي      شامل ،نگر عابرین پیادههاي خردمدل

شبکه صف، مدل سلولي سود ماندهي فردي، مدل مسیر با ساسلولي، مدل محدوده  مینه، مدل انتخاب 

 [.2]باشندو هزینه، مدل انتخاب گسسته و مدل عامل مبنا مي

روش جدیدي اس  که در آن هر عامل یک جسم با خصوصیات و رفتار خاص خود در  ،مدل عامل مبنا

که رفتتار هتر عامتل در    به طوري ،گردد. انعطا  پذیري این روش بسیار باال اس سا ي ميمحی  شبیه

هاي چنین مدلهم. شودتري ا  آن حاصل ميهاي پیچیدهبه صورت مستقل مدل شده و مدل ،وعهممج

مدل رفتتاري   ،مدل رفتاري با قابلی  ار یابي ریسک به،سا  در نرم افزارهاي شبیه ن پیاده،رفتاري عابری

موجتود  گردند. متغیرهاي تقسیم مي سا ي  مان تخلیههد  بهینه جزئي، مدل حرک ، مدل حرک  با

چنین ا  جمله فاکتورهاي گسسته و یا پیوسته اس . هم ه،سا ي شدکنند که سیستم شبیهمشخص مي

 [.2]باشددو فاکتور  مان و مکان مي ،هاي عابر پیادهگذار در مدلتأثیر

کته   يکترهتای ادر یک سو و در دو سوي مخالف ادراک بیشتري دربتاره کار  پیاده مقایسه حرک  عابرین

و  سیستم در صورت ا دیاد افتراد مستن   چنین آگاهي یافتن ا  رفتارد به ما خواهد داد. همدرگیر هستن

 [.6]باس  مورد توجه قرار گیرندسا ي ميتفکیک مسیرهاي رف  و برگش  ا  عواملي اس  که در شبیه

ابتزارآالت و  ، امتا نقتش   گتردد براي سفر انتخاب مي پیاده ترین مسیر توس  عابریناگرچه همواره کوتاه

 ،اي رفتارهتا بینتي ریشته  ها نیز باید در این بین دیده شود. در  مینه مدیری  ترافیک براي پتیش جاذبه

 .رفتارهتاي انتقتالي بتراي خریتد و  یتره     ، ماننتد  کنتیم تعداد  یادي ا  رفتارهاي نامنرم را مشاهده مي
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 بته حتداک ر رستاندن مطلوبیت  عبتور      بنابراین ال م اس  که فاکتورهاي داراي نفوذ بر ابزارهتا را بتراي  

 [.7]شناسایي کنیم

مدل نیروي اجتماعي ارائه گردید و مورد بررسي قرار گرفته است .   ،در راستاي نزدیک شدن به واقعی 

دل خود را به صتورت دینتامیکي   که ما بتوانیم م ،تر خواهد بودسا ي در صورتي به واقعی  نزدیکشبیه

ها بته صتورت دینتامیکي است  و     به این دلیل که در واقعی  حرک  انسان ،در واقع نماییم.سا ي شبیه

توان به این نتیجه دست  یافت  کته    مي ،توان در نرر گرف الگوي مشخصي را براي حرک  انسان نمي

 [.8]هاي دینامیکي اس در محی  پیاده حال  برتر براي مدلسا ي ماکروسکوپیک و جریان عابرین

 

 آوري اطالعاتجمعمعرفی نرم افزار و -3

 ،باشتد سا ي دو بعدي و سه بعدي ترافیکي ميترین نرم افزارهاي شبیها  جمله قوي Aimsun نرم افزار

بتراي مدلستا ي    ،افتزار ن نترم  رد دارد. ایتري کاربتک  یرشهتک شهري و هم در ترافیتکه هم در ترافی

 [.9]گیردترافیکي مورد استفاده قرار ميریزي و مدیری  شبکه برنامه سا ي،هتشبی شبکه حمل و نقلي،
متدل رفتتاري را بته عنتوان روش مدلستا ي       ،که براي مطالعات ما انتخاب شده اس  Legionنرم افزار 

ر آن بته روش  هتا د نحوه بررسي داده چنین،باشد. همکند و ساختار شبکه در آن پیوس  ميميانتخاب 

دهتد. انتختاب   نرر قترار متي  فاصله بین دو عابر را مدسي حرک  در نحوه بررباشد و هوش مصنوعي مي

 [.2]گیردها به صورت دو بعدي و سه بعدي صورت ميمسیر به صورت شرطي بوده و نمایش داده
سا ي ا  روش آ مایشات تاگوچي استتفاده گردیتده   ثیرگذار بر شبیهترین فاکتورهاي تأیین مهمعبراي ت

 اس .

کلیه ترکیبات ممکن بتراي گتروه مشخصتي ا  فاکتورهتا را تعیتین      یک طرح آ مایش فاکتوریلي کامل، 

ات را تداد آ مایشت تکند و تعهاي ارتوگونال استفاده ميهترایآوچي ا  تخواهد کرد. در حالي که روش تاگ

 [.10]دهدمتي کاهش

-هتم  .اس سا  استفاده شده و در شبیه شدآماربرداري ا  میدان انقالب شهر تهران انجام  ،در این راستا

 Mini Tabستا ي در جهت  کتالیبره کتردن ا  نترم افتزار       چنین براي یافتن پارامترهاي مهم در شتبیه 

 .باشدميکشي عابرین عرض محل عبور عابرین یا خ  Z ، 1شکل در ستفاده گردیده اس . ا
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 اي میدان انقالب به همراه محل عبور عرضي عابرین پیادهعکس ماهواره :1شکل

 هر یک ا  پارامترها در سطوح مورد بررسي SNRمقادیر  : 2شکل   
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 ثیرأبه ترتیب میزان ت  مان سفر عابرین پیادهثیرگذار بر میزان تأ معرفي شش پارامتر  :1جدول 

 پارامتر
 توشه اندازه

 عابرین
8Z 

 اشغال طول

 عابرین

 ماکزیمم شتاب

 خودروها
4Z 

 نوع

 عابرین

هر یک از  SNRتفاضل 

 پارامترها
6.23 1.68 1.63 1.63 1.6 0.61 

میزان تاثیر بر مصرف 

 سوخت
1 2 3 4 5 6 

 

 58انتد،  نفر ا  مردم در آن شترک  کترده   11777 نررسنجي انجام شده در سطح تهران کهبراساس  

گویان همیشه ا  پتل عتابر پیتاده    درصد ا  پاسخ 38اند. درصد مرد بوده 42گویان  ن و درصد ا  پاسخ

نصب پله  ،گویان براي تشویق مردم براي استفاده بیشتر ا  پل عابردرصد ا  پاسخ 46کنند. استفاده مي

 [.11]نداهبرقي و باالبر را پیشنهاد داد

ته عمتران و حمتل و نقتل انجتام     نفر ا  متخصصین رش 56در بین دیگري که  برداريدر آمار نچنیهم

روي در ا  این افراد کمتر ا  نیم ساع  پیادهدرصد  53 اند.درصد  ن بوده 27درصد مرد و  73گرف ، 

درصد بین یتک تتا  دو ستاع      9روي در رو  دارند و درصد بین نیم تا یک ساع  پیاده 36رو  دارند. 

 ،درصتد ا  افتراد   39. ا  این بین دارندروي در رو  ساع  پیاده 2درصد بیشتر ا   2روي در رو  و پیاده

هاي عابر پیتاده ا   درصد دور بودن پل 28هاي  یاد و پیاده را وجود پلهدلیل استفاده نکردن ا  پل عابر

تر ا  خیابان تر و سریعدالیلي مانند عتدم امنیت  و عبتور راح دانند و بقیه افراد ها ميمحل عبور آن

 دانند.را دلیل این امتر مي

ور بودن بته عبتور ا  عترض    چند درصد امکان دارد در صورت مجب ،سؤال کهاین چنین در پاسخ به هم

درصد کمتر  7کنند، درصد اصالً ا  پل عابر استفاده نمي 2خیابان و وجود پل عابر ا  آن استفاده کنید، 

درصد امکتان دارد ا  ایتن    40تا  20درصد 14ها استفاده کنند، درصد امکان دارد که ا  این پل 20ا  

درصتد بتین    31درصد،  80تا  60درصد بین  16، درصد 60تا  40درصد بین  9ها استفاده نمایند، پل

 پیاده استفاده خواهند نمود. درصد حتماً ا  پل عابر 18چنین درصد و هم 100تا  80
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 درصد استفاده ا  پل عابر با توجه به پرسشنامه :1نمودار

 

 تحلیل نتایج آماربرداري -5

درس   یر پل هوایي در شتهرها بته امتري عتادي     گذر بسیاري ا  عابران پیاده ا  عرض خیابان آن هم 

تبدیل شده اس . افراد  یادي بي توجه به آنچه براي تسهیل امور رو مره و تامین امنی  شان با صر  

شود، در سطح خیابان رف  و آمدنتد. نادیتده   هاي مختلف ساخته ميناهاي کالن و با تالش ارگهزینه

ها را که با صر  وق   یاد، مطالعه، مکان مسئوالن شهرداريانگاشتن پلها معضلي اس  که ا  یک سو 

اند، دلسرد و ا  سوي دیگر رانندگان و در نهای  خود یابي، تامین بودجه و احداث آنها را برعهده  گرفته

 [.12]کندعابران را گرفتار مي

و بتا یکتدیگر    حال  با توجه به آمار برداري و آ مایشات انجام شده شبیه سا ي شتده  4در این بخش 

گردد. حال  اول شبیه سا ي وضعی  موجود بوده حال  دوم شبیه سا ي با پل عابر پیاده و مي مقایسه

مردم ا  آنها، حال  سوم با توجه به آمارهاي بدس  آمده ا  تحقیقات گذشته و درصتد   %100استفاده 

د بوده شبیه ستا ي شتده. و در   درص 46در صورت وجود پله برقي که برابر با  استفاده مردم ا  پل عابر

شتبیه   بتوده  درصد استفاده مردم 38که برابر با استفاده ا  پل عابر بدون پله برقي  نهای  حال  چهارم
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گردیتده  سا ي خواهد شد و در نهای  نتایج این شبیه سا ي ها و نمودارهاي آنها با یکتدیگر مقایسته   

 .اس 

 

 
  ایمسان در وضعی  موجودنمایي ا  ساخ  مدل در نرم افزار  : 3 شکل

 

 AIMSUN افزار نرم يخروج جینتا  :2 جدول

 یبررس مورد ریمقاد

 راتیخأت

 )ثانیه بر

 کیلومتر(

 مصرف

    سوخت

بر  لیتر)

 ساعت(

 نیعابر انیجر

پیاده بر )عابر

 ساعت(

توقف  زمان

 نیعابر

 )ثانیه(

 سفر زمان کل

 )ثانیه( نیعابر

 526857 0.18 11490 1357 396 موجود تیوضع

 درصد استفاده از پل38

 عابر
387 992 16422 0.1 368197 

 356138 0.14 17406 864 362 درصد استفاده از پل عابر46

درصد استفاده از پل 100

 عابر
99 642 12736 0.44 316550 
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 مختلف حاالت يبرا پیاده نیعابر راتیخأت سهیمقا : 2 نمودار

 
 
 

 

 نیعابر حضور در هینقل لیوسا سوخ  مصر  سهیمقا :3 نمودار
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 نیعابر سفر  مان کل مقایسه: 4 نمودار

 
 

 حال  دو در خودروها حرک  سرع  سهیمقا :5نمودار 
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 يریگجهینت -6

 ه ااند ،این مطالعات عرض خطو  عابرپیادهفاکتورهاي اساسي در  ،با توجه به تحقیقات انجام گرفته

 و حجم عابرین پیادهاینکه، بوده اس . اما با توجه به  پیاده نوپ عابرینتوشه، شتاب حرک  خودروها و 

استراتژي جداسا ي محل عبور اس ، بیش ا  اندا ه ار یابي شده  ،هاعابرین و اتومبیل سطح تداخل

در این حال  مشاهده گردید که شده اس . با احداث  یرگذر و یا روگذر بررسي  ،هاعابرین و اتومبیل

ین میزان منافع تغییر نخیرات و همچ، تأپیادههاي عابرعابرین ا  پل ، استفادهاي مختلفهدر حال 

هاي  یرهمسطح و یا ا  پل پیاده در ار یابي انجام شده بین سه حال  استفاده عابرین .خواهد نمود

جویي میلیون ریال مشخص گردید که ار ش خالص فعلي صرفه 400،000گذر با هزینه احداث  یر

گذر برابر با درصد ا  عابرین ا  این  یر 38ده گذر و استفادر منافع ملي، در صورت احداث  یر شده

 .میلیارد ریال خواهد بود 361

یکدیگر  ، نیز بادرصدي عابرین ا   یرگذر 100درصدي و  46چنین این فاکتور درصورت استفاده هم

میلیارد ریال  1181و  654بر با مقدار ابرجویي در منافع ملي مقایسه گردید که به ترتیب  میزان صرفه

 .برآورد شده اس 

فاده عابرین ا  پل عابر و یا مشخص گردید که در صورت است ،چنین طبق مطالعات انجام شدههم

گیري خواهد داش  و تصادفات و در نتیجه ضرر و ایمني عبور و مرور افزایش چشم ،پیاده یرگذر عابر

آمده اس   ،که در آمارهاي منتشر شدهنیز شاهد خواهیم بود. به طوري  یان کمتري ا  لحاظ درمان را

که جدا کردن محل  ،درصد تلفات جاني حوادث رانندگي مربو  به عابرین پیاده اس  35بیش ا  

 چونهم ،شلوغ مراکز در به خصوص تلفات نیا درکاهش يریگچشم نقش ،خودروها و نحرک  عابری

 که دیگرد مشخص ،نیعابر يبرا شده تلف  مان کاهش لحاظ ا  نیچنهم. داش  خواهد انقالب دانیم

شده براي  تلف  مان کاهش سال در ساع  هزار 142 ،درصد 100 زانیم به ادهیپ عابر پل ا  استفاده با

 در و ساع  هزار 115 عدد نیا ،نیعابر يدرصد 46 استفاده صورت در کاربران را خواهیم داش .

ین مشخص نچمه .اف ی خواهد کاهش ساع  هزار 107 عدد نیا ،افراد يدرصد 38 استفاده صورت

میزان قابل توجهي ا  سوخ  مصرفي در سال  ،ا  پل عابر پیاده گردید که در صورت استفاده عابرین

که این نکته هم ا  نقطه نرر کاهش استفاده ا  منابع ملي و هم ا  لحاظ کاهش  ،کاهش خواهد یاف 

ن سه پارامتر فني و اقتصادي بیهد داش . در نهای  بررسي مطالعات خوا، تأثیرات م بتي در بر آلودگي

، کاهش مصر  سوخ ،  مان تلف شده مشخص نمود که اجراي این پروژه با نرخ با گش  هزینه

 سرمایه باال خواهد بود.
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 مده به تفکیک در ادامه آمده اس :نتایج بدس  آ

 بحراني کنوني حاکم بر تهران کاهش آلودگي هوا در شرای  -1
 

 درصدي عابرین ا  پل عابر: 38درصورت استفاده 

 میلیون لیتر در سال  0.8کاهش مصر  سوخ ، به میزان  -1

 هزار ساع  در سال 107کاهش  مان تلف شده، به میزان  -2

 درصدي، که نشان ا  باال بودن کارایي این طرح دارد.18.5نرخ با گش  سرمایه  -3
 

 درصدي عابرین ا  پل عابر: 46 درصورت استفاده

 میلیون لیتر در سال  1.2کاهش مصر  سوخ ، به میزان متوس   -1

 هزار ساع  در سال 115کاهش  مان تلف شده، به میزان   -2

 درصدي، که نشان ا  باال بودن کارایي این طرح دارد. 22.4نرخ با گش  سرمایه  -3

 

 درصدي عابرین ا  پل عابر: 100درصورت استفاده 

 میلیون لیتر در سال  1.7مصر  سوخ ، به میزان متوس  کاهش  -1

 هزار ساع  در سال 142کاهش  مان تلف شده، به میزان   -2

 درصدي، که نشان ا  باال بودن کارایي این طرح دارد. 28.3نرخ با گش  سرمایه  -3

 

 آتی قاتیتحق يبرا شنهاداتیپ -7

تواند تأثیرگذار باشد که فاکتورهاي دیگري نیز مي ،در راستاي بهبود شرای  عبور و مرور عابرین پیاده

، محل توقف عبارتند ا  ن فاکتورها،برخي ا  ای .امید اس  در تحقیقات بعدي مورد ار یابي قرار گیرند

و میزان عرض مفید معبر، جداسا ي مسیرهاي حرکتي و تداخل کمتر در حرک  عابرین،  عابرین پیاده

سا ي با نرم ها، شبیهسا ي آنروها و امکان شبیهي درمحدوده پیادهبررسي تردد وسایل نقلیه موتور

کمک شایاني در بهبود شرای  عابرین تواند مي ،2با نرم افزار ایمسان آن و مقایسه نتایج 1والکافزار ویز

 .جمعی  داشته باشد پیاده بخصوص در شهرهاي پر

                                                           
1 Vis walk  
2  Aimsun 
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Abstract 

Generally, Pedestrians behavior is influenced by two factor groups, physical and 

cultural factors. It seems that physical limitations have enough large impacts on 

the pedestrian destination choice. The purpose of this paper is to find the most 

effective input parameters on the travel time and delays obtained from simulation 

model and applying realistic strategy in simulation area for improving pedestrian 

delay time conditions. Simulation results show that delay time is 396 seconds in 

current status, however by construction pedestrian bridge, if 100 percent of the 

pedestrians use it, delay times will reduce to 99 seconds for vehicles. Also, the 

total travel time is 526000 seconds in current status, however by construction 

pedestrian bridge, if 100 percent of the pedestrians use it; total travel time will 

reduce to 316000 seconds. One of the most important factors is fuel consumption, 

which it will reduce more than 50 percent by 100 percent using of pedestrian 

bridge. Finally, the investigation economic studies show Internal Rate of Return 

(IRR) is 28.3 percent. 
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