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افزاري  در محیط نرم) صدر -نیایش(تحلیل و ارزیابی طرح پیشنهادي تونل ملت 
EMME/2 

 
 ، 2عبدالرضا ابراهیمی، 1حمید سیادت موسوي

 عمرانکارشناس  -1
 ، دانشگاه فردوسی مشهدراه و ترابري کارشناس ارشد -2

 
 چکیده

باشد، در این مقالـه   ا در محیط مجازي میه ونقل وترافیک تهران ارزیابی اثرات اجراي طرح یکی از اهداف طرح جامع حمل
ونقلی به بررسی و مقایسه طـرح   هاي مختلف حمل ونقل و ترافیک شهر تهران و نحوه ایجاد گزینه پس از ارائه اجمالی مدل حمل

کـی و  هاي ترافی مترو پرداخته و تاثیر هریک بر شاخص 7و طرح خط ) اتصال بزرگراه نیایش به بزرگراه صدر(احداث تونل ملت 
 .گردد محیطی ارائه می زیست

زمان   سواري در شبکه، هاي عملکردي عمده مورد استفاده در مقایسه بین دو گزینه شامل متوسط سرعت همسنگ شاخص
تأخیر، نسبت زمان تأخیر به کل زمان سفر، سطحی از شبکه معابر که وضعیت تردد در آن در حالت کند و بحرانی قـرار گرفتـه   

 .باشد ها می میزان انتشار آالینده  میزان مصرف سوخت،  ن تأخیر به مسافت طی شده،نسبت زما  است،
 

 .شهر تهران ، تخصیص ترافیک، سناریوسازي و کالنEMME/2افزار  نرم :کلید واژه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              
                                                

                                                       ونقل و ترافیک تهران مع حملشرکت مطالعات جا -عاملمدیر  -1
hmousavi@yahoo.com 

                                           ونقل و ترافیک تهران شرکت مطالعات جامع حمل -مدیر پروژه -2
rezaebrahimi57@yahoo.com 
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 مقدمه -1
مالحظـه جمعیـت شهرنشـین و ایجـاد      امروزه با تغییرات اساسی در سـاختار جوامـع و رشـد قابـل    

شهر، چگونگی عبور و مـرور در سـطح شـهر و تبـادل خـدمات و کـاال از اهمیـت         اي به نام کالن دهپدی
ونقلی مردم در شهرهاي بزرگ بـه شـدت افـزوده     هاي رفتار حمل اي برخوردار شده و بر پیچیدگی ویژه

ی توسعه نظیر شهر تهران ایـن پیچیـدگ   ویژه در کشورهاي درحال شهرهاي جهان به در کالن. شده است
 .ونقل شده است اي در زمینه حمل ریزي صحیح سبب ایجاد مشکالت عدیده رفتاري و عدم برنامه

هـایی شـامل سـاخت و توسـعه      هاي زمانی مختلف، راهکارها و طـرح  براي رفع این مشکل در دوره
هـاي   ونقل عمومی، بکارگیري روش شبکه بزرگراهی و معابر یا بهبود آنها، توسعه و تقویت سیستم حمل

پیشنهاد شده که هر یک با توجه بـه ماهیـت آن، سـهمی در    ... مدیریتی در کنترل و هدایت ترافیک و 
 .ونقل داشته است عملکرد سیستم حمل

اثرسنجی ترافیکی، به مفهوم بررسی کلیه اثرات اعم از مثبت و منفی اجراي یک پـروژه شـهري در   
بـرداري   اثیر اجراي یک پروژه پس از به بهرهبدیهی است میزان ت. باشد ونقل و ترافیک می وضعیت حمل

که نتایج اجراي  درصورتی. شود، که این امر مستلزم هزینه کالن اجراي پروژه است رسیدن مشخص می
پذیر نخواهد بود و ضرر و زیان گزافـی را بـه    یک پروژه منطبق با هدف مورد نظر نباشد، برگشت امکان

 .ایدنم منابع مالی و اقتصادي شهر تحمیل می
براي ارزیابی تـأثیر  ) صدر -نیایش(در این راستا مطالعات اثرسنجی ترافیکی طرح تقاطع تونل ملت 

ونقـل تهـران مـورد     احداث این طرح در مقایسه با گزینه عدم انجام کار بر روي شبکه فرادسـت حمـل  
 .بررسی قرار خواهد گرفت

در قالـب یـک شـبکه مـنظم و      هایی به منظور تکمیل شبکه بزرگراهـی موجـود   حاضر طرح درحال
هـاي   یکی از طرح. هاي فرادست ارائه شده است عنوان طرح ههاي موجود، ب کارآمد متناسب با محدودیت
سازي جریان ترافیک و ایجاد ارتباط بزرگراه نیایش با بزرگراه صدر ارائه شـده   موجود که به منظور روان

 .باشد می) صدر -نیایش(است، طرح تونل ملت 
باشد، لذا قبـل از اجـراي یـک پـروژه بایـد اثـرات        که ساخت معابر مستلزم هزینه کالن می از آنجا

 .ترافیکی ناشی از آن مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد تا پروژه منطبق با اهداف موردنظر اجرا گردد
در محـیط  ) صـدر  -نیـایش (مقاله حاضر نیز مربوط تحلیل و ارزیابی طرح پیشـنهادي تونـل ملـت    

 .باشد می EMME/2افزاري  نرم
ونقـل عمـومی    ونقل به تعریف شبکه معابر و سیستم حمـل  در این مقاله ابتدا در بخش عرضه حمل

هاي عملکردي ناشی از اجـراي مـدل شـهر     ها، شاخص سپس در بخش ارزیابی گزینه. شود  پرداخته می
ده مـورد مطالعـه ارائـه    سواري در معابر محـدو  هاي مختلف و حجم ترافیک همسنگ تهران براي گزینه

هاي عملکردي، تحلیلی از نتایج تخصـیص   شاخص در پایــان بــه منظــور راحتــی مقایســه . گــردد  مــی
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 .گیرد  مورد بررسی قرار می
ونقل شـهري تهـران بـه بررسـی و      سازي حمل این مقاله با بررسی مبانی تئوري و روند توسعه مدل

را در بهبـود وضـعیت ترافیـک در    گزینه یک از این دو  تاثیر هر ارزیابی این دو گزینه مطرح پرداخته و
 . نماید ونقل و ترافیک ارائه می هاي عملکردي حمل تهران را از دیدگاه شاخصشبکه معابر شهر 

 
 ونقل و ترافیک شهر تهران مدل حمل -2

سـازي   سـازي عرضـه سیسـتم و مـدل     ونقل شهري به دو بخش کلی مـدل  سازي سیستم حمل مدل
مدل عرضه سیستم شامل اطالعات مربوط به اجزا شـبکه خیابـانی، اجـزا    . شود قسیم میتقاضاي سفر ت
ونقـل شـامل اطالعـات     ونقل عمومی و توابع عملکردي اجزا فوق بوده و مدل تقاضاي حمل شبکه حمل

 .اجتماعی و توابع تقاضاي سفر است -هاي اقتصادي مربوط به ویژگی
ــراي حــل دســتگاه مــدل ــذیرفتن فرضــیاتی در نحــوه انتخــاب مســیر  هــاي عرضــه و تقاضــا،  ب پ

هـاي شـبکه    کنندگان الزم بوده و به کمک این فرضیات نحوه تخصیص تقاضاي سفر بـه کمـان   استفاده
نامیـده  ” تخصـیص ترافیـک  “هـاي شـبکه    فرآیند تخصیص ماتریس تقاضا بـه کمـان  . شود مشخص می

توان خصوصیات عملکـردي   افیک میهاي عرضه و تقاضا و به وسیله تخصیص تر با داشتن مدل. شود می
سـازي   هـاي شـبکه، کـه خواسـته اصـلی در مـدل       شبکه و از جمله حجم جریان و زمـان سـفر کمـان   

 .ونقل است، را بدست آورد حمل
ونقل بر یکـدیگر تـاثیر متقابـل دارنـد زیـرا از یـک طـرف افـزایش          عرضه سیستم و تقاضاي حمل

) کـاهش (د و از طـرف دیگـر افـزایش    ده می) کاهش(عرضه سیستم، تقاضاي سفر را افزایش ) کاهش(
توان با واردکـردن متغیرهـاي    این تاثیر متقابل را می. کند  می) زیاد(تقاضاي سفر، عرضه سیستم را کم 

در توابـع تقاضـا مـدل کـرد و بـا حـل دسـتگاه        ) هاي شبکه مانند زمان سفر کمان(عملکردي سیستم 
خصوصـیات عملکـردي اجـزا شـبکه خیابـانی و شـبکه        هاي عرضه و تقاضا، تقاضـاي سـفر و نیـز    مدل
پس از اینکه مدل تخصیص ترافیک براي شهر تهران ساخته شـد، بـا   . ونقل عمومی را بدست آورد حمل

ونقـل و   ونقل در شبکه را براي هر سیستم حمـل  توان برآوردي از وضعیت حمل استفاده از این مدل می
 ].3[ هر تقاضایی ارائه داد
اي اسـت شـامل چهـار زیـر      هاي چهار مرحلـه  و ترافیک شهر تهران که از نوع مدلونقل  مدل حمل

 -شهري به تفکیـک سـاعت روز، هـدف سـفر، زوج مبـداء      بینی سفرهاي درون مدل است که براي پیش
هـاي ایـن روش عـالوه بـر مـدل تخصـیص        زیر مدل. رود کار می قلیه و مسیر منتخب بهن مقصد، وسیله
هـاي بـرآورد    انـواع مـدل  . انـد  اد سفر، توزیع سفر و تفکیک سفر تشـکیل شـده  هاي ایج ترافیک از مدل

ونقل شهر تهـران در   تقاضاي سفر مورد استفاده در مدل شهر تهران براساس مطالعات طرح جامع حمل
اي مــورد  نمــودار طــرح کلــی مــدل چهــار مرحلــه ) 1(همچنین در شـکل  . ارائه شده است) 1(جدول 
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 ].1[ ونقل و ترافیک شهر تهران آورده شده است استفاده در طرح جامع حمل
افـزار در سـه    این نرم. پیاده شده است EMME/2افزار  ونقل و ترافیک شهر تهران در نرم مدل حمل

ابـزار مناسـبی را بـراي    EMME/2 . ونقل کاربرد روزافزونی یافتـه اسـت   ریزي حمل دهه اخیر در برنامه
ونقـل قـرار داده و امکـان     ریـزي حمـل   ر اختیـار برنامـه  سازي عرضه سیستم و تخصیص ترافیک د مدل

دستیابی به اطالعات شبکه، تقاضا و نتایج تخصیص ترافیک را به صورت انواع گـزارش و تصـویر فـراهم    
افزار محلی براي نگهداري اطالعات مربوط به اجزا شبکه خیابـانی، اجـزا    بانک اطالعاتی در نرم. سازد می

اجتماعی جمعیـت، تقاضـاي کـاال و مسـافر، و توابـع       -هاي اقتصادي ژگیونقل عمومی، وی شبکـه حمل
در یک بانک اطالعاتی سه دسته اطالعـات شـامل   . عملکردي سیستم در یک منطقه مورد مطالعه است

هـا، و توابـع را    اغلب اطالعـات مربـوط بـه اجـزاي شـبکه، مـاتریس      . شبکه، ماتریس و توابع وجود دارد
. افـزار وارد کـرد   هاي متنی، به محیط نرم از فـایل EMME/2هاي  ز بـرنـامهتوان به کمک تعدادي ا می

اي کـه در محـیط کـار     هاي ویژه به برنامه. شوند هـاي متنی، تـابلـوهـاي اطالعاتی نامیده می این فـایل
EMME/2 شود قابل اجرا باشند ماکرو گفته می. 

 

 .اي مورد استفاده در طرح جامع تهران مدل چهار مرحله نمودار طرح کلی. 1شکل 
 
 
 
 

 
 

 تعیین اهداف طرح جامع

هاي ترافیکی تعیین ناحیه  تعیین محدوده مورد مطالعه 

گردآوري اطالعات جمعیت 
 و اشتغال

 گردآوري اطالعات 
 کاربري زمین

 تشکیل بانکهاي اطالعاتی اشتغال و کاربري زمین

هاي معابر گردآوري اطالعات شبکه  گردآوري اطالعات حمل ونقل همگانی 

ها و حمل ونقل همگانی تشکیل بانکهاي اطالعاتی شبکه  

 آمارگیریهاي تکمیلی

مل ونقل کاالآمارگیري ح ها آمارگیري پایانه  اي آمارگیري دروازه  مقصد -آمارگیري تکمیلی مبدأ آمارگیري خطوط برش   

 تشکیل بانکهاي اطالعاتی نهایی آمارگیري

 مدل تولید و جذب سفر

 مدل توزیع سفر

 مدل انتخاب وسیله نقلیه

 مدل تخصیص سفر

 ارزیابی سیستمهاي حمل ونقل
تعیین شاخصهاي حمل ونقل در 

ها ارزیابی گزینهرابطه با   
گردآوري مطالب موجود 

هاي آینده حمل ونقل ریزي برنامه  

هاي مطلوب براي حل مشکالت وضع موجود پیشنهاد گزینه  
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 .هاي مورد استفاده در مدل شهر تهران انواع مدل. 1جدول 
هاي مورد استفاده در مدل متغیرهاي ورودي نوع مدل نام مدل  

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

تعداد پارك -تعداد تخت بیمارستان  
فراتر  توزیع سفر (Fratar)  حجم سفرهاي از مبدا(i)  به مقصد(j) با هدف سفر مورد نظر 

نقلیه  انتخاب وسیله
همراه با مدل سهم 

مترو از سایر 
نقلیه وسایل  

اي لوجیت آشیانه  
بع و توا  S شکل   

 زمان سفر داخل و خارج اتوبوس واحد -
 زمان سفر با تاکسی و مسافرکش -
 زمان سفر با سواري شخصی -
 زمان سفر با موتورسیکلت -
 میزان سرانه مالکیت سواري شخصی -
بـا متـرو،    (i,j)مقصد  -ماتریس کل سفرهاي انجام شده براي هر زوج مبدا -

بـوس، تاکسـی و    ی، مینیسواري شخص(نقلیه نوع دیگري  که قبالً با وسیله
 .انجام شده است) مسافرکش و دوچرخ

 ونقل عمومی بدون مترو ماتریس زمان سفر با سیستم حمل -
 ونقل عمومی با مترو ماتریس زمان سفر با سیستم حمل -
 مقصد بدون مترو-ماتریس کل سفرهاي انجام شده براي هر زوج مبدا -

تخصیص ترافیک 
ایی  چندوسیله

(Auto) و ترانزیت  
(Transit) 

روش تعادلی 
 فرانک ولف

ماتریس تقاضا سفر کلیه وسایل مجاز به استفاده از محدوده طرح ترافیـک   -
 )سواري همسنگ(
 )سواري همسنگ(آرم  هاي بدون ماتریس تقاضاي سفر سواري -
هاي سنگین غیرمجاز به عبور از داخـل شـهر    ماتریس تقاضاي سفر کامین -

 )سواري همسنگ(
 زمان سوار شدن -
 ان انتظارضریب زم -
 وزن زمان انتظار -
 روي وزن زمان پیاده -
 وزن زمان سوار شدن -
هاي منتهـی   کمان(هاي شبکه خیابانی  توابع زمان سفر حجم بر روي کمان -

 )دار و بدون چراغ هاي چراغ به تقاطع
 ونقل عمومی توابع زمان سفر وسایل حمل -

سازي و چاپ  اسبات و بهنگامیک ماکرو در حالت کلی شامل سه بخش خواندن اطالعات، انجام مح
 ].3[ باشد اطالعات می
انجام مدل تخصیص ترافیـک تعـادلی اسـت کـه در      EMME/2افزار  ترین ویژگی و قابلیت نرم مهم

ادامه به مبانی نظري و الگوریتم حـل آن پرداختـه    .شود می
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 مدل تخصیص ترافیک تعادلی -3
بـراي بیـان   . وردراپ اقتبـاس شـده اسـت   کننده  مدل تخصیص ترافیک از اصل اول تعادل استفاده

مجموعـه   Nرا در نظـر بگیریـد کـه در آن    ) N,A(ریاضی معادل شرایط تعادل استفاده کننده، شـبکه  
صـورت چنـد    مسأله تعادل ترافیکی را با تقاضاي ثابت به. دار است هاي جهت مجموعه کمان Aها و  گره
 ]:4[شود بیان ) 2(و ) 1(توان به صورت روابط  مقصد می مبدأ
)1                                    (                 )Pp,Jj,Ii(0]ut[ h

ij
ij
p

ij
p ∈∈∈∀=− 

)2                                   (                  )Pp,Jj,Ii(ut
ij

ij
p ∈∈∈∀≥− o 

 :که در آنها
ij
ph : تعداد سفر از مبداi  به مقصدj  توسط مسیرp 
ij
pt : زمان سفردر مسیرp  بین زوج مبدأ  مقصدi  وj 
ij

u :ترین زمان سفر از مبدا  متغییر دسترسی، کوتاهi  به مقصدj 
که جفت  pشود که اگر جریان ترافیک در مسیر  به بیان این مطلب پرداخته می) 2(و ) 1(درروابط 

کند وجود داشته باشد، زمان سفر این مسیر بایسـتی برابـر بـا زمـان      میرا بهم وصل  jو  iمقصد  -مبدأ
تـرین مسـیر    بیشـتر از زمـان سـفر کوتـاه      همچنین مسیرهاي با زمان سفر. ترین مسیر باشد سفر کوتاه

 .جریانی نخواهند داشت
تـوان مسـئله تخصـیص ترافیـک بـا       و همکاران ثابت کردند که با درنظرگرفتن شرایطی می 1بکمن

 :شود مشاهده می) 3(که در رابطه ] 2[سازي ارائه داد ضاي ثابت را بصورت مسئله بهینهتقا
)3                                                (                         

∑∫
∈

=
Aa

af

a dz)z(t)f(ZMinimize
o

 

tosubject− 
)4    (                                                                                                   

∑ =
p

ijijp
Th 

)5      (                                                                                                       
o≥

ijp
h 

)6       (                                                                                      
ij
p

i j p

ij
apa hf ∑∑∑δ= 

                                                                                              
                                                
1- Beckmann  
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 :که در آنها
at : زمان سفر در کمانa 

 گـردد   تعیـین مـی  ) 6( روش محاسبه جریان در کمان برحسب جریان در مسـیر را توسـط رابطـه    
)ij

apδ : که کمان  است درصورتی 1برابرa  در مسیرP   صـورت برابـر صـفر     واقع شده باشد و در غیـر ایـن
 ).است

شود که مجموع جریان مسیرهاي بـین   ترتیب به بیان این مطلب پرداخته می به) 5(و ) 4(ط در رواب
 .است و جریان مسیرها بایستی نامنفی باشد jو  iبایستی معادل جریان بین  jو  iمقصد  -جفت مبدأ

 
 الگوریتم حل مسئله تخصیص ترافیک تعادلی -4

انـد الگـوریتم    شبکه مورد استفاده قرار گرفتـه  هاي تعادل هایی که در عمل براي حل مدل الگوریتم
 -الگوریتم ایوانس تعمیم روش فرانک. باشند هاي اصالح شده می ولف، ایوانس و برخی الگوریتم -فرانک

فرآینـد  ]. 5[انـد   سـازي شـده   هاي انتخاب شده در تابع هدف خطـی  که فقط قسمت طوري هولف است ب
 EMME/2افـزار   فاده براي مسئله تخصیص ترافیـک در نـرم  محاسباتی کامل اعمال الگوریتم مورد است

 ]:6[ باشد بصورت ذیل می
}انتخاب جواب ممکن اولیه . شروع محاسبات :گام صفر }oo =af  و اسکالرo>ε    کـه بـراي تعیـین ،
 .را معادل صفر قرار دهید n. دهی الگوریتم مورد استفاده است دقت پایان
هـاي سـفر حـال حاضـر را بـراي هـر کمـان محاسـبه کنیـد           زمان: بروزکردن زمان سفر :گام یک

)f(tt 1n
aa

n
a

 .n:= n+1و  =−
 فرآیندهاي محاسباتی ذیل بایستی انجام شود: یافتن جهت نزولی :گام دوم

nهاي سفر کمان حال حاضـر   مانمسیر زمان سفر حداقل از هر مبدأ به تمامی مقاصد براساس ز -
at 

n. تعیین گردد
ij

uمقصد  -را نمایانگر زمان سفر حداقل مبدأi,j تعیین کنید. 
- { }

ij
Tمقصد  -ترین مسیر بین زو ج مبدا  را به کوتاهi  وj    تخصیص دهید که موجب الگـوي جریـان

}کمان کمکی  }n
ay شود می. 

اگـر  . محاسبه کنیـد )  7( را مطابق رابطه  Relative Gapپارامتر : کنترل معیار همگرایی :گام سوم
 .صورت ادامه دهید کمتر است الگوریتم پایان یافته است در غیراین εپارامتر محاسبه شده از 
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)7(         

( )

( )

BLB
Gap

GapRelative

LBmaxBLB

Gap)f,T(ZLB

)1LnT(T
1)1LnV(V

1
fy).f(tGap

1n
1n

1n

1n

1n1n1n1n

1n

ij

1n

ijji

n

ij

n

ijji

1n
a

n
a

1n
aa

Aa

1n

−
−

−

−

−−−−

−−−−

∈

−

=

=

+=

−∑∑
θ

−−∑∑
θ

+−∑=

 

}fy{میـان جهـت نزولـی     nαگـام بهینـه     تعیین اندازه :گام چهارم 1n
a

n
a

انـدازه گـام بهینـه را    : −−
بعبارت دیگـر بـراي یـافتن انـدازه گـام      ]. 6[هاي تقلیل فاصله محاسبه کرد روش  توان توسط تمامی می

 :نمودبهینه بایستی مسئله تک متغیره ذیل را حل 

)8                          (                           dz)z(t)(ZMin
)1n

af
n
ay(af

0 a
Aa

n ∫
−−α+

∈
∑=α 

10.t.s n ≤α≤ 
 .اصالح کنید) 9(جریانهاي سفر را براساس رابطه . جریان شبکه را بروز کنید :گام پنجم

)9                                        (                                      )fy(ff 1n
a

n
an

1n
a

n
a

−− −α+= 
اگـر ایـن معیـار    . مجدداً معیار همگرایی را با داشتن مقدار جدید تابع هدف چک کنیـد  :گام ششم

 .شود در غیر اینصورت به گام یک برگردید برآورده شده بود الگوریتم متوقف می
 

 EMME/2افزار  معرفی سیستم ایجاد گزینه در نرم -5
ونقـل و ترافیـک تهـران سیسـتمی ویـژه بـراي ایجـاد گزینـه در محـیط           امع حملدر مطالعات ج

EMME/2 منظور از یک گزینه، وضعیت مشخصـی  . هاي گزارش آنها طراحی شده است و تولید جدول
ونقل کاال و مسافر در منطقه مورد مطالعه است که شامل یک شبکه خیابانی، یـک   از یک سیستم حمل

 :اجزاي سیستم عبارتند از. ونقل مشخص است ک تقاضاي حملونقل عمومی و ی شبکه حمل
 EMME/2هاي اطالعاتی  بانک -1
 EMME/2تابلوهاي اطالعاتی  -2
 EMME/2ماکروهاي  -3
 EMME/2هاي متنی خروجی از  فایل -4
 FOXPROهاي  برنامه -5
 هاي گزارش جدول -6

شبکه عمومی در منطقه مـورد   هاي اطالعاتی شبکه خیابانی و هاي سیستم فوق شامل بانک ورودي
هـاي   و جـدول  EMME/2هاي ایجـاد شـده در بانـک     هاي سیستم شامل گزینه مطالعه بوده و خروجی

ارتباط بین ورودي و خروجی سیستم  EMME/2و ماکروهاي  FOXPROهاي  برنامه. گزارش می باشد
 ].3[را فراهم می سازند
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 :این سه مرحله به ترتیب عبارتند از. میشودافزار ایجاد  یک گزینه طی سه مرحله در محیط نرم
 ایجاد شبکه -1
 برآورد تقاضا -2
 تخصیص ترافیک -3

ونقل و ترافیک تهران، براي انجام هریک از مراحل فوق یک مـاکروي   در مطالعات طرح جامع حمل
افزار شامل حجم ترافیک در شـبکه   جراي هر گزینه در این نرمهاي ا خروجی. اي طراحی شده است ویژه

ونقـل عمـومی،    نقلیه، تعـداد مسـافر سـوار و پیـاده شـده سیسـتم حمـل        معابر، متوسط سرعت وسایل
کیلومتر، زمان تاخیر در مسیر و تقاطع، زمـان سـفر، سـطح سـرویس، مصـرف سـوخت و        -نقلیه وسیله

باشد که در ذیـل بـا توجـه بـه موضـوع       می... شبکه خیابانی و  هاي هوا در هر کمان میزان نشر آالینده
 .هاي هوا پرداخته شده است مقاله به ارائه نحوه محاسبه مصرف سوخت و میزان نشر آالینده

 
 نحوه تعین میزان مصرف سوخت در هر گزینه -6

اده در مـدل  تابع مورد اسـتف . باشد نقلیه می نقلیه و سرعت وسیله مصرف سوخت تابعی از نوع وسیله
 ]:3[می باشد) 10(نقلیه در شبکه مورد مطالعه بصورت رابطه  براي برآورد میزان مصرف سوخت وسایل

)10                                                           (                   

v

ep57.16
)v(q

v0915.0m

m = 
 :که در آن 

)v(qm :نقلیه نوع  ت وسیلهمیزان مصرف سوخm  در سرعتv برحسب لیتر برکیلومتر 
mp :  نقلیـه نـوع    میزان مصرف سـوخت وسـیلهm   کیلـومتر در سـاعت برحسـب لیتـر      80در سـرعت
 برکیلومتر

v :نقلیه برحسب کیلومتر بر ساعت سرعت وسیله 
، و 25، مینـی بـوس   18، تاکسـی و وانـت   15، سـواري شخصـی   5براي موتور  mpمقدار پارامتر 

 .فرض شده است 40اتوبوس و کامیون برابر 
نقلیه در شبکه، ابتـدا بـراي هـر کمـان شـبکه سـرعت        جهت محاسبه مصرف سوخت هرنوع وسیله

 مصرف سـوخت بـراي طـی یـک کیلـومتر طـول راه محاسـبه       ) 10(محاسبه شده است و توسط رابطه 
نقلیه مورد نظر در آن کمـان و همچنـین طـول آن     سپس این کمیت در حجم ترافیک وسیله. گردد می

 .شود هاي شبکه جمع می کمان ضرب گردیده و حاصل روي کمان
 

 هاي هوا در هـر  تعیین میزان نشر آالینده -7 گزینه
نقلیه،  سیلهنقلیه مختلف تابعی از تکنولوژي و وسایل ــده  ــر آالین ــزان نش ــط   می ــف توس ــاي مختل ه
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توابع مورد اسـتفاده در مـدل تخصـیص ترافیـک بـراي بـرآورد       . نقلیه است نوع سوخت و سرعت وسیله
نقلیه مختلف براي طی یک کیلـومتر طـول راه بـا     هاي منتشر شده توسط وسایل میزان برخی از آالینده

 ] :3[برحسب گرم عبارتنداز vسرعت 
 ) :12(و ) 11( سیکلت بصورت روابط هاي هوا توسط موتور میزان نشر آالینده -1
)11                                         (                 

v
91.95

v0095.0v61.176.76CO 2 ++−= 
)12                                        (                

v
47.178

v0024.0v43.047.25HC 2 ++−= 
 ) :15(و ) 14( ، )13( بصورت روابط  هاي هوا توسط سواري، تاکسی و وانت میزان نشر آالینده -1
)13                                    (                    

v
12.160

v016.0v68.264.127CO 2 ++−= 
)14                                      (                       

v
57.42

v00056.0v10.006.6HC 2 ++−= 
)15                                            (                                

v049.0x e54.931
92.17.0NO −+

+= 
 ) :16( هاي هوا توسط اتوبوس و کامیون بصورت رابطه  میزان نشر آالینده -1
)16                                       (                

v
13.21

v0037.0v32.063.19NO 2
x ++−= 

 ) :17( ت رابطه بوس بصور هاي هوا توسط مینی میزان نشر آالینده -1
)17                               (                  

)
v
13.21

v0037.0v32.063.19(64.0NO 2
x ++−= 

نقلیـه در شـبکه، ابتـدا بـراي هـر       جهت محاسبه میزان نشر هرنوع آالینده مربوط به هرنوع وسـیله 
ر بـراي  میزان نشر آالینده مـورد نظـ  )  17-11( کمان شبکه سرعت محاسبه شده است و توسط روابط 

نقلیه مورد نظـر   سپس این کمیت در حجم ترافیک وسیله. گردد طی یک کیلومتر طول راه محاسبه می
 .شود هاي شبکه جمع می در آن کمان و همچنین طول آن کمان ضرب گردیده و حاصل روي کمان
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 ها معرفی و مقایسه گزینه -8
هاي مصوب و پیشنهادي شـهر   پروژه هاي پیشنهادي الزم است تمام براي تعیین تاثیر اجراي گزینه

 .در نظر گرفته شود) شبکه معابر فرادست(هاي مورد مطالعه در شبکه پایه   تهران جز گزینه
ونقـل عمـومی در شـبکه معـابر فرادسـت شـامل شـبکه اتوبوسـرانی و شـبکه متـرو            سیستم حمل

وط مترو که در شـبکه  تعداد خط. باشد ونقل و ترافیک تهران می پیشنهادي مصوب در طرح جامع حمل
 .باشد  مترو می 7تا  1شده خطوط  معابر فرادست در نظر گرفته

هاي عملکردي با تـأثیر احـداث یـک     جهت ارزیابی میزان تأثیر احداث تونل ملت در بهبود شاخص
در گزینه اول بر روي شبکه معابر فرادسـت  . منظور دو گزینه تعریف شد بدین. خط مترو مقایسه گردید

) مصـوب متـرو   6تـا   1خطوط (ل ملت و در گزینه دوم شبکه معابر فرادست با شش خط مترو طرح تون
 .اند هاي مطرح شده معرفی شده ینهگز) 2(در جدول . در نظر گرفته شد

 .1404هاي مطرح شده در سال  معرفی گزینه. 2جدول 
 شماره
 اجرا

 عنوان عنوان تقاضا سیستم قطارشهري شبکه معابر گزینه
 1404 مترو 7تا  1خطوط  شبکه پایه فرادست ایهپ 60
 1404 مترو 7تا  1خطوط  طرح تونل ملت+ شبکه پایه فرادست  )1(گزینه  70
 1404 مترو 6تا  1خطوط  شبکه پایه فرادست )2(گزینه  71

 ها بررسی و مقایسه گزینه -8-1
هـاي مهـم    از شاخص هاي مختلف بعضی هاي عملکردي در گزینه به منظور راحتی مقایسه شاخص

هـاي فرضـی در    و بارگذاري تقاضاي مزبور بر شبکه 1404ونقل در سال  حاصل از تحلیل تقاضاي حمل
) 3(در جـدول   EMME/2افزار  هاي مختلف با استفاده از نتایج تخصیص ترافیک توسط نرم قالب گزینه

 :ها عبارتند از این شاخص. ارائه شده است
 )کیلومتر -نقلیه هوسیل(مسافت طی شده در شبکه  -
 )کیلومتر در ساعت(متوسط سرعت حرکت  -
 )ساعت -نقلیه وسیله(زمان تأخیر در تقاطع  -
 )ساعت -نقلیه وسیله(زمان تأخیر در مسیر  -
 نسبت زمان تأخیر به کل زمان سفر -
 )کیلومتر -نقلیه به ازاي هر صد هزار وسیله(نسبت زمان تأخیر به مسافت طی شده  -
 )درصد(ه وضعیت تردد در آن در حالت کند و بحرانی قرار گرفته است سطحی از شبکه معابر ک -
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 .هاي عملکردي مقایسه تأثیر احداث تونل ملت با احداث یک خط مترو بر شاخص. 3جدول 
 گزینه

 
 شاخص عملکردي

 گزینه پایه
 )خط مترو 7(

 )1(گزینه 
 )تونل ملت(
 )خط مترو 7(

 )2( گزینه
 )خط مترو 6(

 تأثیر احداث تونل
 )درصد(ملت 

تأثیر احداث یک 
 )درصد(خط مترو 

 -نقلیـه  وسـیله (مسافت طی شده 
 -1/7 03/0 6946092 6489347 6487615 )کیلومتر

کیلـومتر  (متوسط سرعت حرکت 
 5/9 2/1 4/30 34 6/33 )در ساعت

 -وسـیله (زمان تـأخیر در مسـیر   
 -5/29 -1/3 60666 45420 46854 )ساعت

 -یلهوسـ (زمان تأخیر در تقـاطع  
 -9/17 -2/1 45173 37860 38319 )ساعت

نسبت زمان تأخیر به کـل زمـان   
 -9/10 -4/1 49 6/43 2/44 )درصد(سفر 

نسبت زمـان تـأخیر بـه مسـافت     
 طی شده

بـــه ازاي هـــر صـــد هـــزار    (
 )کیلومتر -نقلیه وسیله

1313 1283 1558 2/2- 7/18- 

درصد شبکه در حالـت کنـد و   
 -9/18 -2/4 6/25 6/20 5/21 بحرانی

 -5/7 -3/0 1000363 927478 930245 )لیتر(مصرف سوخت 
ــر آالینــــــده  هــــــا  نشــــ

)NOX+HC+CO)(4/10 -3/0 342431 309225 310131 )تن- 

با  دهد که هاي ترافیکی نشان می مقایسه تاثیر احداث تونل ملت با احداث یک خط مترو بر شاخص
هاي ترافیکی دارد بـه   تري در بهبود شاخصاحداث یک خط مترو نسبت به احداث تونل ملت تاثیر بیش

طوري که تاثیر احداث یک خط مترو در کاهش مسافت طی شده در سطح شبکه معابر شهر تهران بـه  
هـا   همچنین با مقایسه تاثیر بـر سـایر شـاخص   . باشد درصد بیشتر از احداث تونل ملت می 07/7میزان 

  :خواهیم داشت
 ؛تري دارددرصد افزایش بیش 3/8به میزان سرعت  -
 درصد کاهش بیشتري دارد؛ 4/26زمان تاخیر در تقاطع به میزان  -
 درصد کاهش بیشتري دارد؛ 7/16زمان تاخیر در مسیر به میزان  -
 درصد کاهش بیشتري دارد؛ 5/9نسبت زمان تأخیر به کل زمان سفر به میزان  -

نسبت زمان تأخیر به مسافت طی شـده بـه    - د؛درصد کاهش بیشتري دار 5/16میزان 
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 و درصد کاهش بیشتري دارد 2/7مصرف سوخت به میزان  -
 درصد کاهش بیشتري دارد؛ 2/10ها به میزان  نشر آالینده -

دهـد کـه    هاي ترافیکی نشان می مقایسه تاثیر احداث تونل ملت با احداث یک خط مترو بر شاخص
ف بنـزین و  احداث یک خط مترو تاثیر بیشتري در افزایش سرعت، کاهش زمان تـاخیر، کـاهش مصـر   

 .ها دارد تولید آالینده
هـا و همچنـین    و کاهش مصرف سوخت و نشر آالینده، هر یک از دو طرحهزینه ساخت با توجه به 

با توجه به بـه هزینـه   . توان ارزیابی اقتصادي مختصري انجام داد کاهش زمان تاخیر به عنوان منافع می
 5/3تقریبـا  (و همچنین طول تونل ملت ) ومترکیل 2طول (میلیارد تومانی در ساخت تونل توحید  700

از طرفـی قـرارداد   . میلیارد تومان برآورد کرد 1225توان هزینه ساخت تونل ملت را حدود  می) کیلومتر
جـویی در   میـزان صـرفه    .باشـد  میلیارد تومان مـی  1200مترو معادل  7منعقد شده جهت احداث خط 

جه اجـراي ایـن دو طـرح نیـز بـه صـورت زیـر قابـل         هاي زمان تلف شده و مصرف سوخت درنتی هزینه
 :محاسبه است

 :مترو 7طرح احداث خط 
روز در طی  320بوده و براساس فعالیت کاري  5/1در ساعت درنظر گرفته شود و متوسط ضریب سرنشین در سال طرح  تومان 2000با فرض اینکه متوسط ارزش کاري شهروندان (

 )سال
ـان  )*(ساعت روز)*(تعداد روزهاي کاري در سال) *(کننده ساعت براي استفاده 1هزینه )= (کاهش زمان سفر در شهر تهران جویی در رابطه با میزان صرفه( ـاهش زم ـاخیر  مقدار ک ضـریب  )* (ت

 )سرنشین
۵/١*)٢٠۶۶۶(*١٠*٣٢٠*٠٠٠/۶٠٠/٣٩٣/١٩٨٢٠٠٠٠تومان  = 

 )مقدار کاهش مصرف بنزین)* (ساعت روز)* (هاي کاري در سالتعداد روز)*(لیتر بنزین مصرفی 1هزینه )= (جویی در رابطه با کاهش مصرف بنزین میزان صرفه(
)٩٣٠٢۴۵١٠٠٠٣۶٣(*١٠*٣٢٠*٠٠٠/٨٠٠/١٨٨/١١٢۵٠٠٠تومان  =− 

میلیارد تومان  6/310حاصل از کاهش زمان سفر در شهر تهران و کاهش مصرف برابر با  جویی صرفه کل  
 :طرح احداث تونل ملت

۵/١*)١٨٩٣(*١٠*٣٢٠*٠٠٠/٨٠٠/١٧٢/١٨٢٠٠٠٠تومان  = 
 )مقدار کاهش مصرف بنزین)* (ساعت روز)* (تعداد روزهاي کاري در سال)*(لیتر بنزین مصرفی 1هزینه )= (ش مصرف بنزینجویی در رابطه با کاه میزان صرفه(

)٩٢٧۴٧٨٩٣٠٢۴۵(*١٠*٣٢٠*٠٠٠/٢٠٠/۴٢٧/۴۵٠٠٠تومان  =− 
میلیارد تومان  7/22حاصل از کاهش زمان سفر در شهر تهران و کاهش مصرف برابر با  جویی صرفه کل  

 .ارائه شده است) 4(در جدول نهادي دو طرح پیشمقایسه هزینه و منافع 
 .منافع دو طرح پیشنهادي –مقایسه هزینه . 4جدول 

 گزینه
 
 شاخص عملکردي

تأثیر احداث 
تونل ملت 

 )درصد(

تأثیر احداث یک 
 )درصد(خط مترو 

 1200 1225 )میلیارد تومان(هزینه 
 6/310 7/22 )میلیارد تومان(منافع 
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 گیري نتیجه -9
هـاي   شهرهاي جهان، ارزیابی گزینه ونقل در کالن ریزي حمل هاي مطالعات برنامهترین دستاورد مهم

ونقـل عمـومی و    هاي حمل ونقلی نظیر توسعه سیستم مختلف در رابطه با ایجاد تسهیالت مختلف حمل
بـدین مفهـوم   . باشد هاي زمانی مختلف می یا ایجاد تغییرات در شبکه معابر شهر و یا توسعه آنها در افق

توان بهترین گزینه را در ارتباط بـا تسـهیالت مـورد نیـاز در      ا تکیه بر یک روش علمی مناسب، میکه ب
ریزي تسهیالت مذکور را بـراي   ونقل تهران مشخص نمود و براین اساس تا سال افق برنامه سامانه حمل

 .شهر فراهم ساخت
و تـاثیر آن بـر   ) صدر -یشنیا(طرح پیشنهادي تونل ملت در این مقاله در راستاي بررسی و تحلیل 

  با احتساب تغییرات احتمالی در آینده به ارایه دو گزینه 1404در سال وضعیت ترافیک در شبکه معابر 
 .محاسبه گردیدمحیطی  ونقلی و زیست هاي حمل بهبود شاخص تاثیر هر یک درپرداخته شد و 

باشـد   بر شهر تهران موثر مـی با وجود اینکه طرح تونل ملت در بهبود وضعیت ترافیک در شبکه معا
هـاي ترافیکـی نشـان     اما با مقایسه مقایسه تاثیر احداث تونل ملت با احداث یک خط مترو بر شـاخص 

دهد که احداث یک خط مترو تاثیر بیشتري در افزایش سرعت، کاهش زمان تاخیر، کاهش مصـرف   می
 و در مقایسـه بـا طـرح تونـل ملـت     طرح احداث یک خـط متـر  از مزایاي . ها دارد بنزین و تولید آالینده

کیلـومتر   -توان به افزایش قابل توجه منافع حاصل از افزایش تعداد مسافر سوار شده به مترو، مسافر می
هـاي   کیلومتر به طول خط و همچنین کاهش مصرف سوخت و کـاهش آالینـده   -مترو و نسبت مسافر

کـاهش  . اشـاره نمـود  دو طرح ارائه شـده   احداث هر یک ازجهت  برابرهوا و زمان سفر در مقابل هزینه 
هاي مدیریت شهري باعث کاهش اسـترس و   هاي هوا صرفنظر از کاهش هزینه مصرف سوخت و آالینده
گردد که جزیی از مزایاي جـانبی ایـن    هاي بیمارستانی براي شهروندان نیز می فشارهاي روانی و هزینه

 .انتخاب است
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Analysis and evaluation of tunnel mellat design in EMME/2 software 
Abstract: 
One of the purpose of Tehran comprehensive transportation and traffic plan is 
evaluation of plan execution effects at a virtual environment, at this article after 
summarized presentation of Tehran comprehensive transportation and traffic 
model and a variety of scenarios creation method, is studied tunnel mellat design 
(from niayesh highway to sadr highway) and approved metro 7th line, separately 
and their effects on traffic and environment indicators is present. 
Main performance indicators that is used on comparison between two scenarios 
consist of: network car equivalent average velocity, delay time, delay time to total 
travel time ratio, the ratio of streets network that traffic flow is ultra saturated, 
delay time to proceeded distance ratio, fuel consumption amount, emissions 
dispersion amount. 
Key Word: EMME/2 Software, Traffic Assignment, Scenarios Creation, Tehran 
Metropolitan  

 


