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 معابر  یکیتراف يهابر شاخص يشهر يهااحداث تونل یاثرسنج
)ریرکبیرگذر امیاحداث ادامه ز: يمطالعه مورد(  

 
 2یلهارضا اسد،  1پورشهاب حسن

 قات حمل و نقل طراحان پارسهی، مرکز تحقيکارشناس ارشد راه و ترابر -1
 ارسهکارشناس ارشد راه و ترابري، مرکز تحقیقات حمل و نقل طراحان پ -2

 
 چکیده

 یکی. هستند زیادي نواقص داراي ،بندي عملکرد معابررده الزم استانداردهاي رعایت و صحیح ارتباط لحاظ از تهران شهر معابر
 بزرگراهی شبکه که ايگونه به .است تختیپا نظیر ابعادکالنشهري با متناسب بزرگراهی شبکه نبود نظمیبی این ایجاد دالیل از

 دارا را بازار و شهر مرکزي محدوده باالخص نواحی تمام سفر تقاضاي حجم براي کامل جابجایی امکان و وششپ توانایی موجود
 از را معابر این عمال و کاسته هابزرگراه این کارایی از معابر، این در تقاطع و جریان تداخل وجود مسئله این کنار در .نیست
ن یبا ا .نمایدمی دور مالحظه قابل سرعت و وقت اتالف بدون شهري مختلف اطنق مابین حجم دهندهانتقال قالب در واقعی نقش
رگذر و تونل یزر روگذر، یسطح نظر همیسطح و غهم مختلف احداث تقاطعات يهانهیگز یمعرفپس از  يجارق یتحق کرد،در یرو

رگذر یاحداث ز يبر رو یقیلعه تطبسپس مطا. ردیگیقرار م یبررسمورد مختلف  يک به لحاظ پارامترهای، هريدر معابر شهر
مدل  AIMSUNافزار رگذر در نرمیر زی، شبکه تحت تاثیکین احجام ترافیی، با تعین بررسیدر ا. ردیپذیر صورت میرکبیام

رگذر یزادامه  وجودو  عدم وجود ادامه زیرگذر سال افق طرح و در دو وضعیته و در یحالت پادر  یکیتراف يهاشده و شاخص
و  يخصوص در مناطق تجارشبکه معابر به یکیت ترافیرگذر در وضعید که احداث زیلذا مشخص گرد . گرددیم لیتحل محاسبه و

 .دارد ییر بسزای، تاثيمرکز
 
 .یکیتراف يها، شاخصAIMSUNافزار تونل، نرم: دواژهیکل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 shahabhasanpour@gmail.com ،88035323مسئول پروژه،  -1
  rezaasadollahi@yahoo.com ،88035323 ،یر بخش طرح هندسیمد -٢



٢٧٩ 

 مقدمه -1
نقل در این وبا سیستم حملدر ارتباط  افزایش جمعیت شهر تهران، باعث بروز مشکالت بسیاري

کند که در کنندگان تحمیل میهاي سنگینی را بر استفادهمشکالتی که هزینه. شهر گردیده استکالن
 .]1[ صورت عدم پاسخ مناسب به آن، بر سایر ابعاد جامعه نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت

شامل ساخت و توسعه شبکه  هاییهاي زمانی مختلف، راهکارها و طرحبراي رفع این مشکل در دوره
هاي بزرگراهی و معابر یا بهبود آنها، توسعه و تقویت سیستم حمل و نقل عمومی، بکارگیري روش

شده که هر یک با توجه به مطرح مدیریتی در کنترل و هدایت ترافیک و سایر مواردي از این قبیل 
 .ماهیت آن، سهمی دربهبود عملکرد سیستم حمل ونقل داشته است

بینی و بررسی کلیه مزایا و معایب اجراي یک پروژه ترافیکی در سنجی ترافیکی، به مفهوم پیشاثر
-می ،وضعیت حمل و نقل و ترافیک مناطق و معابر اطراف آن و در سطحی کالنتر شبکه معابر شهر

 تسهیالت حمل و نقلی قبلبینی تاثیرات هر نوع به طور کلی، مطالعات اثرسنجی در جهت پیش. باشد
سنجی، در صورتی که هاي ترافیکی بدون مطالعات اولیه عارضهانجام طرح. گرددآن انجام می از اجرا

پذیر نخواهد بود و ضرر و زیان گزافی را نتایج اجراي پروژه منطبق با هدف مورد نظر نباشد، برگشت
عنوان ها، بهی پروژهدر نتیجه بررسی تاثیرات ترافیک. به منابع مالی و اقتصادي شهر تحمیل می نماید

اندرکاران و مدیران حوزه حمل و تواند کمک شایانی به دستیکی از راهکارهاي مدیریت شهري، می
 .]2[نقل شهري نماید

بهبود وضعیت ترافیکی معابر بیان شده و شرح اجراي تقاطعات با رویکرد در تحقیق جاري، راهکارهاي 
-گزینه احداث زیرگذر در معابر شهري بیان گردیده و بهسپس . گرددمختصري راجع به آنها ارائه می

احداث ادامه بر روي مطالعه موردي  پس از آن،. گیردلحاظ پارامترهاي مختلف مورد بحث قرار می
در این بخش، پس از تعیین شبکه مؤثر ترافیکی معابر، آمار تردد . گیردانجام میزیرگذر امیرکبیر 
آوري شده با ضریب رشد منطقی براي سال در مرحله بعد، آمار جمع .گرددآوري میوسایل نقلیه جمع

در دو حالت بدون ادامه  AIMSUNافزار نرمسپس شبکه در افق طرح محاسبه شده و 
. گیردسازي شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار میو وجود ادامه زیرگذر شبیه) وضعیت موجود(زیرگذر

-توان تاثیر احداث تونل بر شاخصمیسه در دو حالت یمقا افزار ونرم یهاي خروجبا بررسی شاخص
  .نه را انتخاب نمودیمعابر را مشاهده و راهکار بههاي ترافیکی 

 
 نیشیقات پیبر تحق يمرور -2
با توجه به مطالعه موردي که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، لذا در این بخش شرح    

پیشینه مطالعات این معبر به سال . گرددبا زیرگذر مذکور ارائه می مختصري راجع به مطالعات مرتبط
که مطالعاتی براي معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران و توسط شرکت مطالعات  1387
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باشد، باز می "شبیه سازي امتداد خیابان امیرکبیر"جامع حمل و نقل و ترافیک تهران تحت عنوان 
گري مرتبط با بزرگراه صیاد شیرازي که بر تونل امیرکبیر نیز تاثیرگذر سپس مطالعات دی. گرددمی
 میدان زیرگذر سنجی احداث باشد براي کارفرماي مذکور و توسط همان شرکت تحت عنوان امکانمی

ش از اجراء پروژه و در فاز یت پیدر نها. دیامیرکبیر انجام گرد زیرگذر ادامه فدائیان اسالم و تا سپاه
 سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ير برایرکبیرگذر امیاحداث ادامه ز ییمطالعات نها ک،یصفر و 

ین مشاور پژوهش عمران راهوار و با همکاري مرکز تحقیقات حمل و نقل طراحان و توسط مهندس
تحقیق حاضر حاصل . عنوان همکار ترافیکی پروژه فعالیت داشته است، انجام گردیدپارسه که به
لذا براي وضوح بیشتر  .باشدطالعات انجام شده در گزارش فاز صفر و یک پروژه مذکور میبخشی از م

تبیین  )احداث ادامه زیرگذر امیرکبیر( مورديو بررسی مطالب، سعی گردیده که هر بخش با مطالعه 
 .گردد

 
 بررسی راهکارها -3

هـاي احـداث   ینـه ، گزترافیک معابر شـهري  در جهت مرتفع نمودن یا کاهش مشکالت احتمالی
در ادامه از منظر پارامترهاي مختلف مـورد بررسـی و   معابر همسطح و غیرهمسطح قابل طرح است که 

 . گیرندارزیابی قرار می
 کاهش ترافیک -3-1

در کاهش  يشتریار بیر بسیسطح تاثر همیصورت غتقاطعات به ياجرا شدههاي انجاممطابق بررسی
اجراي زیرگذر یا روگذر از ز، ین يدر مطالعه مورد ].3[ دارد سطحک نسبت به تقاطعات همیتراف

ه مرکز شهر و بزرگراه امام علی به خیابان ري باعث انتقال خودروها بدون تداخل با ترافیک محلی ب
باید سعی  ،آیدي بزرگراه در این منطقه بوجود میدلیل تقاضایی که پس از اجرابلعکس می گردد و به

عریض سطح، نه همیدر اجرائ گز. بدون تداخل با ترافیک محلی عبور کنندشود این حجم خودرو 
بر اشهریور منجر به پایین آمدن سطح سرویس در مع17نمودن خیابان کرمان و ادامه آن تا خیابان 

 .]2[درودیان و شکوفه خواهد شد ،شهریور 17 ریشبکه نظ
 زیست محیطی -3-2

-سیستم حمل شهري چون تهران ناشی ازدر کالن درصد آلودگی 80طبق آمارهاي رسمی بیش از 
ترین منبع نقل عمدهوحمل ،2010شود تا سال بینی میو تردد خودروهاي شخصی است و پیش نقلو

استفاده از ایجاد ارتباط با . اي و بزرگترین عامل آلودگی هوا در دنیا باشدکننده گازهاي گلخانه تولید
گردد که رابطه یش ازدحام خودرو در این منطقه میاکندي حرکت و افز سبب سطحتقاطع هم

جاد آلودگی صوتی در این منطقه خواهد مستقیمی با افزایش آلودگی دارد و از طرف دیگر باعث ای
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انتقال و کاهش مصرف سوخت تواند باعث کاهش آلودگی هوا، گذر یا روگذر میاجراي زیر. شد
 ].4[ منطقه گردد لودگی صوتی براي ساکنینخودروها بدون ایجاد آ

اقتصادي -3-3  
 . گرددیم یر احداث راهها و تقاطعات، شامل دو بخش کلینظ ییهارساختینه پروژه زیمحاسبات هز
Ø ینه تملک اراضیهز 
Ø نه ساخت و احداثیهز 

گردد که در ساخت و اجراء یت احداث تونل مشخص میز موقعیشده و نبا توجه به محاسبات انجام 
نه اجراء ینکه در گزیبا وجود ا. نه احداث استیشتر از هزیار بیبس ینه تملک اراضیسطح، هزنه همیگز
اجراء براي هر گزینه در جدول نه تملک و یخالصه هز. باشدیار کم میبس ینه تملک اراضیرگذر هزیز
 .ارائه شده است 1

  هزینه اجرایی هر یک از عملیات اجرایی  -1جدول 
 )تومانمیلیارد (هزینه               

 هزینه کل هزینه تملک زمین هزینه عمرانی گزینه

 70 _ 70 اجراي زیر گذر
 67.5 42.5 15 اجراي روگذر
 89 87 2 تعریض معبر

 
 راحتی و آسایش مردم -3-4

ارتباط مرکز شهر و کمربندي داخل شهري و کاهش  سبب تسهیل و تسریعاجراي زیرگذر یا روگذر 
رفاه افزایش  در نهایت،که  آلودگی هاي زیست محیطی خواهد شد ازدحام در معابر محلی و کاهش

عریض نمودن  ،اما در مقابل .شودرا موجب میکنندگان از مسیر و افراد ساکن در منطقه استفاده
افزایش ازدحام و از بین رفتن آرامش محلی  ،محیطیهاي زیستخیابان کرمان باعث افزایش آلودگی

 . خواهد شد
 دهتوسعه آین -3-5

هاي فرادست باشد اجراي رینگ به صورت تونل در کننده طرحتواند تکمیلاجراي زیرگذر یا روگذر می
 مرکز شهر یکی از طرح هاي مهمی که این طرح می تواند خیلی براي آن مفید باشد 

 مدیریت بحران -3-6
ر مقابل حادثه یا مدیریت بحران و عملیات امداد و نجات پاسخگویی سریع دبهبود مهمترین عامل در 

اجراي زیرگذر یا روگذر منجر به دسترسی  .باشدیم به نوعی دسترسی سریع تر به محل حادثه دیده
 .تر از مرکز شهر به کمربندي داخل شهري و بلعکس خواهد شدسریع
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 منظرآرایی -3-7
یه دید به لحاظ زیباشناختی و زیباشناسی شهري و شهرسازي هر نوع مانعی که مسافت دید و زاو

اجراي روگذر به عنوان لذا . شودعامل آلودگی تصویري شناخته میشهروندان را کاهش دهد به عنوان 
اما اجراء . گرددی بصري و ایجاد آلودگی تصویري مییک جسم خارجی باعث از بین رفتن زیبای

 .]4[ باشداي که منافاتی با مباحث زیبایی شناختی شهري است، مطرح میعنوان گزینهزیرگذر به
  

 شناسایی و بررسی خصوصیات محدوده مورد مطالعه -4
ابتدا خصوصیات محدوده مورد مطالعه بررسی شده و سپس شبکه مـؤثر معـابر در   ن بخش یدر ا

 .گیردشرایط مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می
ه داراي نقش باشد کاز جمله مناطق پر اهمیت و متراکم شهري تهران بزرگ، مناطق مرکزي شهر می

جاذبه این . نمایدایفا می.... چشمگیري در سیستم دسترسی به مراکز خرید، بازار، مناطق مسکونی و
از جمله این . شهري سبب اهمیت خاص این نواحی گردیده استمناطق در ایجاد سفرهاي درون
شهرداري  14و  13، 12باشد که در حیطه مناطق هران میشرقی تمناطق با اهمیت منطقه جنوب

جهت برخورداري از بافت قدیمی و تجاري و نزدیکی به محدوده بازار تهران و نیز واقع گردیده و به
 .]2[ همجواري با مناطق شرقی و جنوبی شهر در زمره مناطق متراکم و مهم قرار دارد

ود بندي عملکردي معابر شهري، دو دسته کلی با نقش جابجایی و دسترسی میان مقاصد وجدر دسته
لذا پروژه ادامه احداث زیرگذر امیرکبیر با هدف ایجاد دسترسی میان معابر شریانی اصلی و ]. 5[دارد

براي تحلیل شبکه معابر منطقه . باشدمحلی و تکمیل کمربند درون شهري داراي اهمیت بسزایی می
دا وضعیت مورد بررسی، چه از نظر وضعیت فیزیکی و چه به لحاظ عملکرد آن، ضروري است که ابت

لذا در این بخش، ابتدا وضعیت فیزیکی شبکه معابر منطقه مطابق ساختار . موجود آن بررسی گردد
آوري آمار تردد وسایل بر شهري، مورد بررسی قرار گرفته و سپس با جمعسلسله مراتبی شبکه معا

 .گیردنقلیه، شبکه مذکور شبیه سازي شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می
 یت فیزیکی مرزهاي اصلی شبکهوضع -4-1

مؤثر  با توجه به مطالب مذکور و مطالعه شبکه مورد بررسی، براي شناخت وضعیت موجود محدوده
 :آن عبارتند از يشده که مرزها ییمعابر شناسا
Ø هاي مجاهدین اسالم و پیروزي خیابان: مرز شمالی 
Ø خرداد 15بزرگراه محالتی و خیابان : مرز جنوبی 
Ø لوار نبردب: مرز شرقی 
Ø خمینیخیابان مصطفی: مرز غربی 
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 سازي و تحلیل شبکه معابر مدل -5
به طور کلی در جهت ارزیابی وضعیت ترافیکی هر شبکه حمل و نقل زمینی و همچنین در جهت 

بینی شرایط شبکه است تا نسبت به پیش يضرورتعیین میزان کارایی هر نوع تسهیالت حمل و نقلی 
ساز ترافیکی در جهت افزارهاي شبیهامروزه استفاده از نرم. ]5[ ت اقدام گرددپس از اعمال تغییرا

افزارها، شرایط کنونی اساس عملکرد این نرم. باشدبینی میزان این تاثیرات بسیار متداول میپیش
تواند بر پارامترهاي ترافیکی جریان در شبکه و تاثیراتی است که هر یک از تسهیالت حمل و نقلی می

 .شته باشددا
 حجم تردد وسایل نقلیه آماربرداري  -5-1

بایست حجم تردد وسایل نقلیه در سـاعات  اي در ابتدا میبدیهی است که براي تحلیل هر شبکه
در این خصوص بـا اسـتعالم از مرکـز کنتـرل ترافیـک تهـران جهـت دریافـت         لذا . اوج مشخص باشد

لذا مشخص . هاي مرکز قرار دارند، اقدام گردیدنتصاویري از معابر مورد بررسی که تحت پوشش دوربی
-بـه . هاي مرکز کنترل ترافیک قـرار دارد شد که تنها بخش اندکی از نقاط آمارگیري در حیطه دوربین

آوري آمار ترافیکی شـبکه معـابر مـوردنظر اقـدام     نسبت به جمع, جهت عدم دسترسی به این اطالعات
محدوده موثري که به نحوي تحت تاثیر تغییرات پیشـنهادي قـرار   با توجه به ابعاد نسبتاً وسیع . گردید

به طوري کـه در  . بر و با تعداد نفرات نسبتاً زیادي انجام گردیدگیرد، عملیات آمارگیري بسیار زمانمی
آوري شـده در  که اطالعات جمع ،برداشت شدد، یآن ذکر گرد يمرزهااي که نقطه در شبکه 52حدود 

هـاي  آمار حجم .هاي بعد را تشکیل داده استهاي انجام شده در بخشاس تحلیلاین بخش، مبنا و اس
 .نشان داده شده است 2عبوري در برخی از معابر شبکه در جدول 

 
 ]6[1388سال  -در ساعت اوج عصر معابر شبکه یآمار تردد و مشخصات برخ -2جدول 
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 بزرگراه محالتی دو طرفه 1500 70 2000 65 1
 خرداد 15خیابان  دوطرفه 500 15 1800 57 1
 خیابان مصطفی خمینی دو طرفه/یک 4700 190 2600 22 2
 خیابان مجاهدین دوطرفه 900 56 1600 92 1
 خیابان ري یک طرفه 2800 8 - 8 -
 خیابان امیرکبیر یک طرفه 3200 8 - 8 1
 شهریور 17خیابان  دو طرفه 1400 72 1000 76 1
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 خیابان پیروزي دو طرفه/یک 1500 67 1500 59 3
 خیابان شکوفه دو طرفه/یک 80 19 500 6 -
 خیابان درودیان یک طرفه 550 9 - - -
 خیابان نبرد دو طرفه/یک 900 23 700 15 3
 خیابان دهم فروردین دو طرفه/یک 500 24 600 10 1

 
 1388سال  -خالصه آمار شبکه در حالت پایه در ساعات اوج عصر -3جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ت موجودیل شبکه در وضعیتحل -5-2
افزار در نرم) 1388سال (در این بخش شبکه معابر شبکه ارائه شده تحت ترافیک وضعیت موجود 

AIMSUN 18شاخص چگالی در این شبکه برابر . گردنددل شده و پارامترهاي ترافیکی تعیین میم 
لذا نتیجه . در این شبکه است Dدهنده سطح سرویس وسیله نقلیه در کیلومتر تعیین شده که نشان

ثانیه  70شاخص زمان تاخیر در شبکه برابر . شود که وضعیت ترافیکی شبکه نسبتا نامطلوب استمی
 . متر محاسبه شده است که حاکی از وضعیت نسبتاٌ نامطلوب شبکه استبر کیلو

باشد که این امر با کیلومتر در ساعت می 32همچنین، سرعت متوسط عملکردي در شبکه در حدود 
توجه به درصد قابل توجه مشارکت معابر محلی در جذب تقاضا و نقش مواصالتی که در شبکه مورد 

 .]6[ رسدبه نظر میمطالعه دارند، امري طبیعی 
 رگذریوجود ادامه زبدون تحلیل شبکه در سال افق طرح و  -5-3
تر شبکه معابر پروژه مذکور، شبیه سازي و تحلیـل ایـن شـبکه بـراي     به منظور تحلیل و بررسی دقیق 

 .انجام گردیده است 1405سال افق طرح برابر سال 
محاسـبه گردیـده اسـت کـه ایـن ضـریب،       %  5/1در این بررسی، احجام ترافیکی معابر با ضریب رشد 
بدین ترتیب وضعیت ترافیکی شبکه پس از . گرددمیزان رشد نرمالی براي ترافیک شهري محسوب می

)واحد(پارامتر ردیف  اندازه 
1 (Sec /km) زمان تاخیر   70 
2 (veh /km) چگالی   18 
3 (veh /hr) جریان   18549 
4 (km /hr) سرعت   32 
5 (sec/hr)52 زمان توقف 
6 (veh/km) تعداد توقف   16 
7 (km) مجموع مسافت طی شده در شبکه    66314 
8 (sec /km) زمان سفر   136 
9 (hour) زمان کل سفر شبکه   2019 
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تـوان شـرایط   می، تسازي و تحلیل وضعیاز شبیهپس .  اعمال ضریب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
ورد نظر بدون وجود ادامه زیرگـذر امیرکبیـر   روشنی را از مشخصات ترافیکی در این سال و در شبکه م

 .ارائه شده است 3که در جدول ،پیش روي مشاهده نمود
دسـت آمـده   وسیله نقلیه در کیلومتر به 41شود که میزان متوسط چگالی در شبکه برابر مشاهده می  

                               است، 
لـذا شـرایط جـاري حـاکی از وضـعیت نامناسـب       . تکه نشانگر رنگ زرد یا نارنجی براي کل شبکه اس

باشد ثانیه در کیلومتر، نشانگر رنگ قرمز براي می125زمان اخیر با میزان . ترافیکی در کل شبکه است
 و نسبت به

درصدي گردیده است که بخشی از  100دچار افزایش  1388زمان تاخیر شبکه در حالت پایه در سال 
.... ه بزرگراه امام علی با معابر محلـی دارد، افـزایش حجـم ترافیـک و     این افزایش به جهت تقاطعاتی ک

همچنـین  . باشـد جریان نیز وضعیت شبکه نسبتا مطلوب می/لحاظ پارامتر ظرفیتبه. اتفاق افتاده است
 .ثانیه در کیلومتر نیز حاکی از وضعیت نامطلوب ترافیکی است 105زمان توقف 

 
                خالصه آمار شبکه در سال افق طرح و بدون وجود زیرگذر -4جدول                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رگذریتحلیل شبکه در سال افق طرح و وجود ادامه ز -5-4
در این بخش، شبکه زیرگذر امیرکبیر در سال افق طرح و در شرایط سناریوي وجود زیرگذر امیرکبیر  

لذا پس از . گردندمدل شده و پارامترهاي ترافیکی تعیین می AIMSUNسازي بیهافزار شتوسط نرم
توان وضعیت کلی ترافیک را در شبکه در سال افق طرح مشاهده و هاي ترافیکی میتعیین شاخص
 .بررسی نمود

 
 

)واحد(پارامتر ردیف  اندازه 
1 (Sec /km) زمان تاخیر   125 
2 (veh /km) چگالی   41 
3 (veh /hr) جریان   21737 
4 (km /hr) سرعت   27 
5 (sec/hr)105 زمان توقف 
6 (veh/km) تعداد توقف   25 
7 (km) موع مسافت طی شده در شبکه مج   54321 
8 (sec /km) زمان سفر   191 
9 (hour) زمان کل سفر شبکه   2745 
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 خالصه آمار شبکه خالصه آمار شبکه در سال افق طرح و با احداث ادامه زیرگذر -5جدول       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

درصدي  5/1هاي بایستی این نکته را نیز متذکر گردید که با وجود رشد براي تحلیل بهتر شاخص
تغییرات نسبتا مطلوبی را به ... احجام ترافیکی، پارامترهایی نظیر زمان تاخیر، سرعت، زمان توقف و 

 .اندهمراه داشته
افق طرح و در شرایط وجود زیرگذر نسبت به ترافیکی، تغییرات وضعیت ترافیکی شبکه در سال 

ارائه شده  5شرایط بدون وجود زیرگذر تحلیل گردیده است که خالصه آمار ترافیکی شبکه در جدول 
گردد، پارامترهایی نظیر زمان تاخیر، چگالی، زمان توقف و تعداد گونه که مشاهده میهمان .است

 . باشندش روبرو میتوقف با کاهش و پارامتري نظیر سرعت با افزای
گردد که با احداث ادامه زیرگذر امیرکبیر، پارامترهاي چگالی، زمان مالحظه می 6با توجه به جدول 

 .انددرصد کاهش، دچار تغییرات نسبتا مطلوبی گردیده 28و  19، 15توقف و زمان تاخیر با 
اظ کمیتی محدود است، لحباشد که هرچند بهدرصدي همراه می 15پارامتر سرعت نیز با افزایش 

 .لیکن در جهت بهبود وضعیت ترافیکی شبکه است
افزایش دارد که حاکی از افزایش زیادي در عبور وسایل نقلیه از معابر شریانی %  43پارامتر جریان نیز 

گردیده است، که % 81شده در شبکه دچار تغییر مجموع مسافت طی. در سال افق طرح است
جهت جذابیت زیاد کریدور این امر نیز به. میان پارامترهاي ترافیکی را دارد بیشترین میزان تغییر در

 .باشدشریانی ایجاد شده در جهت انتقال ترافیک مناطق مسکونی به مرکزي شهر می
 

 
 
 

یفرد )واحد(پارامتر   اندازه 
1 (Sec/km) زمان تاخیر   90 
2 (veh/km) چگالی   35 
3 (veh/hr) جریان   31140 
4 (km/hr) سرعت   31 
5 (sec/hr)85 زمان توقف 
6 (veh/km) تعداد توقف   19 
7 (km) مجموع مسافت طی شده در شبکه   98475 
8 (sec /km) زمان سفر   167 
9 (hour) هزمان کل سفر شبک   4566 
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هاي ترافیکی شبکه معابر تونل امیرکبیر در سال افق طرح در شرایط پیش و پس از درصد تغییرات شاخص -6جدول 
 زیرگذراحداث 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

چرا که در کل . درصدي حاکی از بهبود نسبی وضعیت ترافیکی است 12زمان سفر نیز با کاهش 
مجموع مسافت طی شده در شبکه با افزایش  روبرو است، در حالی که پارامتر زمان سفر کاهش یافته 

 .]6[ است
 

 ريگیبندي و نتیجهجمع -6
هاي پیشین ذکر گردید، در این تحقیق، تحلیل ترافیکی بخشی از شبکه معابر ه در بخشگونه کهمان

سازي توسط سال افق طرح و در دو حالت بدون وجود زیرگذر و وجود زیرگذر با شبیهحالت پایه و در 
 .گرددانجام گردید و نتایج قابل توجهی حاصل شده که در ذیل ارائه می AIMSUNافزار نرم

هاي پیشنهادي از مطلوبیت بیشتري برخوردار ینه زیرگذر در مقایسه با سایر گزینهاجراي گز -1
باشد چرا که با وجود اینکه، احداث گزینه همسطح از سهولت و سرعت نسبتاً بیشتري می

باشد، اما از لحاظ کاهش میزان تاخیر شبکه به دلیل تقاضاي سفرهاي محلی و برخوردار می
ها از شرایط مطلوبی برخوردار که اطراف نسبت به سایر گزینههاي همسطح به شبدسترسی

توان عنوان نمود که با آنکه اجراي گزینه روگذر هاي غیرهمسطح میدر مقایسه گزینه. نیست
باشد، اما به دلیل مشکالتی از قبیل زیبایی منظر و همچنین از هزینه کمتري برخوردار می

یرگذر نسبت به گزینه تونل از مطلوبیت کمتري صعوبت اجرا با توجه به شرایط کنونی ز
 .باشدبرخوردار می

)واحد(پارامتر ردیف  درصد تغییرات 
1 (Sec /km) زمان تاخیر   28-  
2 (veh /km) چگالی   15-  
3 (veh /hr) جریان   43+  
4 (km /hr) سرعت   15+  
5 (sec /hr)19 زمان توقف-  
6 (veh /km) تعداد توقف   24-  
7 (km) مجموع مسافت طی شده در شبکه   81+  
8 (sec /km) زمان سفر   12-  
9 (hour) زمان کل سفر شبکه   66+  
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در مطالعه موردي تحقیق، با توجه به اینکه محدوده مورد بررسی، در مناطق تجاري شهر  -2
کند، لذا واقع گردیده و حجم تقاضاي باالیی توسط معابر محلی در شبکه انتقال پیدا می

هاي محدودي برخوردار معابر محلی از دسترسی احداث معابر شریانی که با توجه به تراکم
 .تواند در ارتقاي شرایط کنونی بسیار تاثیرگذار باشدباشد، می

مطالعات انجام شده وضعیت موجود، حاکی از این است که در صورت احداث بزرگراه امام  -3
از سمت جنوب تا میدان محالتی که از سمت شمال نیز تا منطقه ازگل تحت بهره ) ع(علی 

برداري است و نیز با توجه به بافت محدوده مورد بررسی که داراي جذب سفر بسیاري از 
تواند نیاز ترافیکی این محدوده را مرتفع شمال تهران است، بنابراین احداث تونل مذکور می

سازي انجام این نتیجه در شبیه. ساخته و زمان بین مبادي و مقاصد مذکور را کاهش دهد
دست آمده که سبب افزایش طالعات جامع شهرداري تهران نیز بهشده توسط شرکت م

 .کارآیی بزرگراه امام علی و تکمیل کمربندي داخلی نیز خواهد شد
با تکمیل و احداث ادامه مسیر بزرگراه امام علی تقاضاي سفر قابل توجهی از سمت منطقه  -4

هد آمد که در صورت عدم عصر به سمت این بزرگراه بوجود خوا اوجبازار، به ویژه در ساعات 
بینی معابر شریانی، بخشی از این تقاضا به معابر محلی که در شرایط کنونی نیز داراي پیش

 .وضعیت بحرانی در این ساعات هستند، انتقال خواهد یافت
گردد که با افزایش حجم وسایل نقلیه، با تحلیل شبکه در سال افق طرح مشاهده می -5

یراتی که در شبکه ترافیکی معابر پیش خواهد آمد، گسترش شبکه بزرگراهی و تغی
در میان پارامترهاي مؤثر ترافیکی، . گردندپارامترهاي ترافیکی دچار تغییرات بسیار زیادي می

نسبت به شرایط پایه داراي بیشترین میزان تغییر % 100چگالی، زمان تاخیر و زمان توقف با 
ترتیب بیشترین میزان به% 42زمان سفر با و % 56پس از آن، تعداد توقف با . باشندمی

آمده حاکی از وضعیت نامناسب ترافیکی معابر لذا تغییرات پیش. شوندتغییرات را شامل می
 .باشدمی

درصدي  19و  15، 12تحلیل شبکه در سال افق طرح و با وجود زیرگذر، حاکی از تغییرات   -6
توقف نسبت به شرایط پایه و در وضعیت  پارامترهاي زمان تاخیر، چگالی، زمان توقف و تعداد

گردیده % 81شده در شبکه نیز دچار تغییر مجموع مسافت طی. بدون وجود زیرگذر است
جهت این امر نیز به. است که بیشترین میزان تغییر در میان پارامترهاي ترافیکی را دارد

مسکونی به مرکزي جذابیت زیاد کریدور شریانی ایجاد شده در جهت انتقال ترافیک مناطق 
 .باشدشهر می

گردد که با توجه به رشد فزآینده وسایل نقلیه، ایجاد و با توجه به مطالب مذکور مشاهده می -7
هاي ترافیکی، کاهش تعداد تر شدن شاخصگسترش شبکه معابر شهري و در نتیجه نامطلوب
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یرگذر  و سطح نظیر زبرخوردهاي رویکرد حرکتی توسط احداث احداث تقاطعات غیر هم
تواند تاثیر بسزایی بر مطلوبیت هرچه بیشتر پارامترهاي ترافیکی و رفاه شهروندان تونل می

 .داشته باشد
 

 منابع و مراجع -8
، شرکت مطالعات جامع و حمل و نقل و ترافیک تهران، معاونت 1387شبیه سازي امتداد تونل امیرکبیر،  -1

 .حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران، ایران
2- Standard Handbook for Civil EngineersLars, Christian F. Ingerslev, Arthur G. Bendelius, 2007, 

Tunnel Engineering. 
، شرکت مطالعات جامع و حمل و نقل و ترافیک تهران، معاونت 1387شبیه سازي امتداد تونل امیرکبیر،  -3

 .حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران، ایران
4- Tunelling and Tunnel Mechanics, A Rational Approach to Tunnelling, 2005, Austria. 
5- Tunnelling: Management by design, 2002, This edition published in the Taylor & Francis e-

Library 
نل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، مرکز تحقیقات حمل و نقل طراحان پارسه، مطالعات ترافیکی تو -6

 .88امیرکبیر، تیر 
شرکت مطالعات جامع و حمل و نقل و ، 1387شبکه معابر،  -طرح جامع و حمل و نقل و ترافیک تهران -7

 .رانیاترافیک تهران، 
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The streets of Tehran suffers from sever shortcomings in according to unproper 
connectivity and not considering hierarchy and functional classification. One of the 
main reasons in this entropy is lack of highway network in metropolitan cities like 
Tehran. Current highway network can not cover and facilate full mobility for current 
travel demand, specially in CBD and main bazaar. Furthermore, the number and control 
condition of accesses, intersections and environmental land use, reduce the mobility 
role of arterials between different urban tones. With this approach, in current research 
after introducing different alternatives, including construction of overpass, under pass 
and tunnels in urban streets, each one considered from different point of views 
furthermore, we have run a case study for constructing Amirkabir tunnel. In this 
research, after gathering traffic volumes, we have simulated the network with AIMSUN 
software and the traffic parameters were analyzed and compared in different scenarios 
in current condition and the horizon year. The results showed that tunnel alternative can 
be very helpful and beneficial in this regions. 
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