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چکیده
در گذشته برای طراحی زیرساخت شبکه حملونقل شهری تنها خودروها به عنوان معیار طراحی قرار گرفتهاند و تمام پارامترهای طراحی
شبکه معابر شهری صرفا با توجه به مشخصات وسایل نقلیه استخراج شده است .با معرفی و توسعه پیادهراه به عنوان یک زیرساخت
انسانمحور در مجموعه شبکه معابر شهری ،طراحی و حتی تبدیل معابری که قبال صرفا برای وسایل نقلیه طراحی شده بودند به این نوع از
زیرساختها توسعه یافت .این در حالی است که تبدیل بخشهایی از شبکه معابر شهری به معابری برای استفاده اختصاصی عابرین پیاده یا
به عبارت سادهتر پیادهراهسازی با توجه به ایجاد برخی محدودیتها در سطح شبکه و به خصوص در معابر اطراف پروژه همواره باعث
بروز مشکالت مختلف شده است .با این وجود استفاده از روشهای علمی حملونقل میتواند مانع از بروز مشکالت اینچنینی در پروژههای
مذکور شود .هدف عمده این تحقیق ارزیابی تاثیرات ایجاد زیرساخت انسانمحور در سطوح شبکه و پروژه و کاهش تاثیرات منفی احتمالی
آن در راستای افزایش شانس موفقیت این نوع پروژهها است .در همین راستا با انجام مدلسازی در دو سطح کالننگر و خردنگر تبدیل
معابر سوارهرو به زیرساخت پیادهروی هم در سطح شبکه و هم در سطح پروژه مورد بررسی قرار گرفت .مطابق نتایج تحقیق ایجاد
زیرساخت پیادهروی در سطح شبکه با تبدیل معبر سوارهرو به پیادهراه موجب افزایش  2درصدی در میزان سفر و نیز افزایش 5.1
درصدی مجموع آالیندههای تولید شده در سطح شبکه شده و از طرفی باعث کاهش حدود  5درصدی در میزان تأخیر کل شبکه
میشود .عالوه بر این باعث کاهش سرعت و افزایش تأخیر در سطح پروژه میشود که با برخی اقدامات اصالحی پیشنهادی میتوان مقادیر
کاهش سرعت و افزایش تأخیر را در راستای موفقیت این نوع پروژهها متعادل کرد.

واژههاي کلیدي :زیرساخت انسانمحور ،توسعه ،شبکه شهری ،مدلسازی ،پیادهراهسازی
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.1

طرحها تبدیل خیابانها به معابری برای استفاده اختصاصی عابرین

مقدمه

پیاده بوده که بسیار مورد توجه محققین ،مسئولین و شهروندان

رشد و توسعه شهرنشینی ،افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش

قرار گرفته است [ .]Feriel, 2020بهبود کیفیت زندگی شهری

تعداد وسایل نقلیه عبوری از معابر شهر را به دنبال دارد [ Soni

از طریق ایجاد زیرساختهای حملونقل انسانمدار یکی از

 .]& Soni, 2016در کشورهای در حال توسعه ،به دلیل فقدان

دغدغههای جدید مسئولین شهری است .این در حالی است که

زیرساختهای مناسب حملونقلی ،تراکم جمعیتی و شغلی در

تبدیل خیابانها به معابری برای استفاده اختصاصی عابرین پیاده یا

مراکز شهرها وجود دارد که نتیجه آن باال رفتن ارتفاع ساختمانها

به عبارت سادهتر پیادهراهسازی با توجه به ایجاد برخی

در مراکز تجاری شهرها ،حجم باالی سفرهای روزانه ،ترافیک

محدودیتها در سطح شبکه معابر شهری و به خصوص در معابر

باالی خودروها ،اتالف وقت و انرژی شهروندان ،اتالف منابع

اطراف پروژه همواره موجب بروز مشکالت مختلف نظیر

ملی ،آلودگی هوا و بسیاری مشکالت دیگر است که راه رسیدن

نارضایتی ساکنین اطراف محل پروژه ،نارضایتی کاربران قبلی

به توسعه پایدار را دشوار ساخته است [ & Siafzadeh

ناشی از انسداد معبر و احتماال افزایش زمان سفر آنان و نیز ایجاد

.]Pouladvand, 2018

تغییرات در شبکه معابر شهری و انتقال ترافیک عبوری از معبر به

از آنجایی که زیرساختهای شبکه حملونقل شهری در گذشته

معابر و تقاطعات اطراف میشود.

عموما برای وسایل نقلیه محدود طراحی شدهاست ،تراکم ترافیک

تبدیل خیابانها به معابری برای استفاده اختصاصی عابرین پیاده به

به یکی از معضالت اساسی شهرهای بزرگ و در حال رشد و

دلیل تاثیرات متنوعی که در زندگی و فعالیتهای اجتماعی و

توسعه تبدیل شده است .از طرفی نیازهای سایر شهروندان و

اقتصادی ساکنین ،کاربران و شهروندان دارد همواره با چالشهای

کاربران سیستم حملونقل شهری نظیر عابرین پیاده و

بسیاری مواجه بوده است که در برخی از موارد حتی منجر به

دوچرخهسواران چندان مورد توجه قرار نگرفته و بخش عمده

شکست این پروژهها و تبدیل مجدد این معابر به خیابان شده

کاربریهای عمومی شهرها به خودروها اختصاص یافته است که

است .در کنار مباحث و مقاومتهای اجتماعی موجود در ایجاد

این امر عالوه بر ایجاد مشکالتی نظیر آلودگی هوا ،تراکم ترافیک

این معابر مباحث ترافیکی یکی از عمدهترین دالیل شکست این

و کاهش ایمنی موجبات نارضایتی شهروندان را نیز فراهم آورده

پروژهها میتواند باشد .از طرفی با توجه به اینکه ماهیت این

است.

پروژهها بیشتر تحت تأثیر مباحث شهرسازی میباشد ،لذا در

با افزایش مخالفین سلطه وسایل نقلیه موتوری به معابر شهری،

مواردی مباحث حملونقلی و ترافیکی در برخی از این پروژهها

توسعه زیرساختهای حملونقل انسانمحور بیش از پیش مورد

مغفول واقع شده و به یکی از مشکالت عمده در مسیر موفقیت

توجه محققین و مسئولین شهری قرار گرفت و طرحهای مختلفی

این پروژهها تبدیل میشود .هدف عمده این تحقیق ارزیابی

برای کاهش سلطه ماشینها بر معابر شهری مورد بحث و بررسی

تأثیرات ایجاد زیرساخت انسانمحور در سطوح خرد و کالن در

قرار گرفت .شهرهای سراسر جهان در حال معرفی استراتژیهایی

شبکه شهری و کاهش تأثیرات منفی احتمالی آن در راستای

هستند که خیابانها را برای اولویت دادن به عابران پیاده و

افزایش شانس موفقیت این نوع پروژه ها است.

فضاهای عمومی بازطراحی کنند [ .]Kelly, 2019یکی از این
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در ادامه تحقیق مروری بر تحقیقات انجامیافته در گذشته ارائه

پیادهراهسازی عموما محدود به معابری بود که بیشترین تمرکز

شده و در بخش سوم روششناسی تحقیق شامل معرفی معبر

مراکز تجاری و در نتیجه حجم عابرین پیاده را به خود اختصاص

مورد مطالعه ،روش جمعآوری اطالعات و روش مدلسازی و

میدادند [ .]Chiquetto, 1997به عبارت دیگر پیادهراه به

شبیهسازی مورد استفاده در این تحقیق بیان شده است .در بخش

عنوان مرکز خریدی برای حومهنشینان شهر طراحی میشد

چهارم نتایج حاصل از تحقیق در دو سطح شبکه و پروژه به

[ .]Altunbas, 2006در چنین شرایطی افزایش طول معابر

تفکیک و تفصیل ارائه شده است .در بخش انتهایی نیز بحث و

پیادهراهی به عنوان یک نکته منفی در امر پیادهراهسازی مطرح بود

نتیجهگیری پیرامون نتایج بهدست آمده در روند تحقیق ارائه شده

و چنین استدالل میشد که مسافتها برای شهروندان طوالنی

است.

است و عابرین نمیتوانند در این مسافتها بدون استفاده از

.2

وسایل نقلیه موتوری پیادهروی کنند .اما در ادامه مقبولیت و

مروري بر ادبیات تحقیق

گسترش محبوبیت معابر پیادهراهی سیاستگذاران و مسئولین

منشأ ایده استفاده از پیادهراه به عنوان زیرساخت شهری را

شهری را بر آن داشت تا گام به گام پیادهراهها را توسعه

میتوان در اوج جنبش مدرنیته در طول جنگ جهانی دوم در

دهند[.]Hodkinson & Arup, 2016

اروپا و آمریکای شمالی جستجو کرد [ ;Hess et al., 2019

مدل جدیدی که یک محوطه تاریخی یا تفریحی در مرکز شهر را

 .]Kelly, 2019مفهوم پیادهراه از حدود سال  3221میالدی

به عنوان اتاق نشیمن شهری برای شهروندان تبدیل میکرد برای

برای کاهش بار ترافیک خیابانهای قدیمی و مرکزی شهرها برای

اولین بار در جریان بازیهای المپیک شهر مونیخ آلمان در سال

رقابت با حومههای شهری مطرح شد و با توجه به ساختار جدید

 3209ارائه شد و با استقبال بسیار خوب شهروندان و گردشگران

شهرهای آمریکا در این کشور چندان مورد توجه قرار نگرفت؛ اما

مواجه شد [ .]H.Yassin, 2019این مدل بر اساس ایجاد سبک

در مراکز شهری کشورهای اروپایی که از بافت متراکم جمعیتی و

زندگی شهری مبتنی بر اوقات فراغت و تفریح که در طرح

ترافیکی رنج میبردند مورد استقبال قرار گرفت [ & Habibi

"آیندهای برای گذشته ما" 1در سال  3202در اروپا ارائه شد،

.]Haghi, 2018
پیادهراهسازی در ابتدا به عنوان یک طرح مهندسی منفک از

گسترش بیشتری یافت.

سیستم شهری مطرح شده بود [ ;Uhlig, 1979

در ادامه بسیاری از شهرهای جهان با اجرای طرحها و اقدامات

 .]Iranmanesh, 2008این در حالی است که پیادهراه به عنوان

مختلف ،بسته به هدف خود ،حرکت خود را از خودرومحوری
به دسترسی مناسب برای عابران پیاده و ایجاد زیرساخت

بخشی از زیرساخت شبکه معابر شهری ،به شدت با نحوه

پیادهروی تغییر دادند [ .]Ewing & Handy, 2009مزایای

عملکرد یک شهر مرتبط است .لذا این مدل در تجربههای ثانویه
با تغییر دیدگاه کارکردگرا 3به جامعه پست مدرن با رفاه نسبی

بسیار زیاد توسعه زیرساخت پیادهروی به خصوص در مراکز

شهروندان 9دچار تغییرات بنیادین شد .در نتیجه شخصیت

متراکم شهری در سالهای اخیر توجه مسئولین شهری را به خود
جلب کرده است و پروژههای متنوعی در شهرهای مختلف جهان

جدیدی برای معابر و پیادهراهها در مجموعه شهری تعریف شد

اجرا شده است .با شروع اجرای این پروژهها چالشهای متنوعی

[ .]Gruen & Baldauf, 2017از طرفی دیگر در ابتدا
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نیز به وجود آمده است که حتی در برخی از موارد موجب

تغییر شناسایی شده و با ارائه راهکارهای علمی احتمال موفقیت

شکست این پروژهها شده است .در کنار تمام مزایایی که تبدیل

این پروژهها در راستای توسعه حملونقل انسانمحور را باال رود.

خیابانها به معابر پیادهراهی دارد ،برخی از شهرها با موانع

.3

متعددی در مسیر پیادهراهسازی مواجه بودهاند که عمدتا شامل

روش تحقیق

در اغلب موارد طرحهای پیادهراهسازی در قالب مطالعات

موانع سیاسی [ ،]Feriel, 2020امنیتی [ Ashour & Braker,

شهرسازی موردنظر مسئولین شهری قرار میگیرد و صرفا

 ،]2020اجتماعی [ ;Uzunoğlu & Uzunoğlu, 2020

پارامترهای مرتبط با شهرسازی در روند مطالعات در نظر گرفته

 ،]Tobon et al., 2018فنی [ ;Sánchez et al., 2021

میشود .همین امر موجب بروز برخی مشکالت نظیر مشکالت

 ،]Islam, 2019یا اقتصادی [ ;ElFouly & Ghaly, 2017

حملونقلی و ترافیکی در زمان بهرهبرداری از این معابر میشود

 ]Parajuli & Pojani, 2018میشود.

که حتی در برخی موارد موجب شکست این پروژهها نیز شده

یکی از عمدهترین چالشهای تبدیل خیابانها به پیادهراه تأثیر این

است .مطلبی که در این تحقیق بر آن تاکید شده است لزوم

تبدیل در شبکه شهری و نیز تاثیرات ترافیکی به خصوص در

استفاده از راهکارهای علمی حملونقلی و ترافیکی در مطالعات

معابر و تقاطعات اطراف پروژه است [ .]Iliopoulou, 2020از

این دست پروژهها به منظور افزایش شانس موفقیت آنها است.

طرفی با توجه به ماهیت چندگانه حملونقل و ترافیک

در این تحقیق به منظور بررسی چالش های حملونقلی ایجاد

[ ]Mintsis et al., 2016بروز هرگونه مشکل حملونقلی و یا

زیرساخت پیادهراهی از روش مطالعه میدانی و مدلسازی رایانهای

ترافیکی در اثر تبدیل خیابان به پیادهراه ،خود می تواند تبعات

استفاده شده است .در همین راستا برای ارزیابی تاثیر تبدیل

اجتماعی ،اقتصادی و حتی امنیتی در شهرها ایجاد کند

خیابانها به زیرساخت پیادهراهی یکی از آخرین معابر پیادهراهی

[.]Paulina & Wong, 2020

احداث شده در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

عمدتا پروژههای پیادهراهسازی توسط مهندسین و متخصصان

برای انجام این تحقیق نیاز بود تا معبری انتخاب شود که امکان

شهرساز طراحی و اجرا میشود و عدم توجه به مالحظات

برداشت میدانی دادههای مورد نیاز قبل و بعد از اجرای طرح

حملونقل و ترافیک میتواند باعث بروز مشکالت گسترده و

فراهم باشد .همچنین دسترسی به مدل شبکه معابر و اطالع

تحمیل هزینههای کالن مادی و معنوی نظیر آنچه که در

نویسندگان از طرح قبل از اجرای آن از دالیل دیگر انتخاب این

پاراگرافهای قبل بیان شد ،شود .به همین جهت توجه به تاثیرات

معبر در شهر اردبیل برای روند تحقیق بود.

حملونقلی و ترافیکی پروژههای پیادهراهسازی میتواند با کاهش

 1-3معبر موردمطالعه

چالشها و هزینههای آتی ،موجب بهبود این پروژهها شده و
شانس موفقیت این پروژهها را افزایش دهد .لذا در این تحقیق

پیادهراه اسفریس در بهار  3122در بافت تاریخی شهر اردبیل و

تالش شده است با بررسی جنبههای حملونقلی و ترافیکی یک

در جوار بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی با تغییر کاربری قطعهای

پروژه احداث پیادهراه مشکالت حملونقلی احتمالی ناشی از این

از خیابان شیخصفی حد فاصل خیابان بیضای اردبیلی و تقاطع
عالیقاپو ایجاد شد .این معبر در محدوده مرکزی شهر اردبیل واقع
شده است .در شکل  3موقعیت این پیادهراه در شبکه معابر شهر
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اردبیل و در شکل  9تصویری از این پیادهراه در قبل و بعد از

 2-3دادهها

احداث نشان داده شده است .ایجاد فضایی سرزنده و پویا با

در این تحقیق با برداشت میدانی دادههای ترافیکی قبل و بعد از

باالترین حد تعامالت اجتماعی و فرهنگی ،افزایش عمق دید

احداث این معبر و در چهارچوب مدل ترافیکی شبکه شهر اردبیل

محوطه سنتی و تاریخی عالیقاپو ،امکان ایجاد فضاهای عمومی

که در قالب مطالعات جامع حملونقل و ترافیک شهر اردبیل

برای برگزاری مراسم در مناسبتهای خاص مانند ایام محرّم و

بهدست آمده بود ،تاثیر تبدیل این معبر به زیرساخت پیادهروی از

ایجاد تنوع در مبلمان شهری و محیط اطراف پیادهراهها و حذف

جنبه پارامترهای حملونقلی و ترافیکی مورد بررسی قرار گرفته و

عالیم و موانع ترافیکی را میتوان از جمله نکات مثبت احداث

راهکارهای ترافیکی برای افزایش رضایتمندی کاربران و

این پیادهراه بیان کرد.

شهروندان محدوده حوزه نفوذ این پیادهراه ارائه شده است .به
منظور آشنایی بیشتر با وضعیت ترافیکی معبر مورد مطالعه و معابر
حوزه نفوذ آن ،دادههای مورد نیاز در دو حالت قبل و بعد از
احداث پیادهراه از طریق آماربرداری برداشت شد .برای این منظور
دادهها و اطالعات قبل از احداث معبر در آبان  3120به صورت
میدانی برداشت شد .همچنین با توجه به اینکه کاربری این معبر
در اواسط بهار  3122از سوارهرو به پیادهراه تبدیل شد ،مطالعات

شکل  1موقعیت پیاده راه اسفریس در شبکه معابر شهري اردبیل

و برداشت میدانی  0ماه بعد از احداث پیادهراه و در آبان 3122
انجام گرفت .برداشت اطالعات در ساعت اوج ترافیک انجام شد.
در این تحقیق با توجه به بازدیدهای میدانی ،شناخت ترافیکی
شهر و نیز مصاحبه با کارشناسان بومی ترافیکی ،ساعت  32تا 91
به عنوان ساعت اوج عصر مبنای برداشت اطالعات قرار گرفت.
اطالعات تردد وسایل نقلیه در ساعت اوج ترافیک قبل و بعد از

الف) قبل از احداث

احداث پیادهراه شامل حجم تردد ،سرعت تردد ،سرفاصله عبور،
مشخصات تقاطعات چراغدار حوزه نفوذ معبر مورد مطالعه،
فازبندی چراغ راهنمایی حوزه نفوذ معبر مورد مطالعه و طول
صف در تقاطعات چراغدار حوزه نفوذ معبر مورد مطالعه برداشت
و در مراحل مدلسازی و شبیهسازی مورد استفاده قرار گرفت.
همچنین اطالعات هندسی معبر اصلی و معابر حوزه نفوذ ،محل
ایستگاههای حملونقل همگانی ،خطوط حلونقل همگانی،

ب) بعد از احداث

اطالعات پارکینگهای حاشیهای و متمرکز حوزه نفوذ ،اطالعات

شکل  2تصاویر تبدیل معبر سوارهرو به زیرساخت پیادهروي
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دسترسیهای مورد نیاز کاربریها و نیز اطالعات کلی الگوی

بسته به کاربرد انتخاب شوند .در همین راستا با استفاده از مطالعه

کاربریها در حوزه نفوذ به منظور استفاده در روند مطالعه و

میدانی قبل و بعد ،و مدلسازی و شبیهسازی رایانهای تاثیر تبدیل

شبیهسازی برداشت شد.

این معبر به زیرساخت پیادهروی از دو جنبه کالننگر و خردنگر
مورد ارزیابی قرار گرفت.

 3-3مدلسازي و شبیهسازي
برای بررسی تاثیرات حملونقلی و ترافیکی پروژههای شهری دو

از میان نرمافزارهای موجود برای مدلسازی حملونقل در شبکه

دیدگاه کالننگر و خردنگر مطرح است [ .]Qing, 2017در

معابر شهری نرمافزار  VISUMبه عنوان پرکاربردترین نرمافزار

دیدگاه کالننگر بررسی تاثیر پروژه در شبکه معابر شهری مورد

در سطح دنیا شناخته شده است و توسط کابران کشورهای

بحث است ولی در دیدگاه خردنگر تاثیر پروژه به صورت

مختلف مورد استفاده قرار میگیرد .این نرمافزار سریعترین

خاصتر در معابر و تقاطعات حوزه نفوذ اجرای پروژه مورد

نرمافزار برنامه ریزی حمل و نقل در جهان با بررسی خطاهای

بررسی قرار میگیرد [ .]Derek & Tony, 2011مدلها و

داخلی است .شرکت  PTVادعا میکند این نرمافزار پس از 41

روشهای متنوعی برای کمّی و فرمولهکردن جریان ترافیک در

سال تحقیق و توسعه و دارا بودن بیش از ده هزار کاربر قانونی،

معابر شهری توسط محققین مختلف ارائه و مورد ارزیابی قرار

نرم افزار برنامهریزی حملونقل پیشرو در جهان است .مطابق با

گرفته است [ ;Dakic et al., 2020; Gurram et al. 2019

اقبال جهانی به استفاده از این نرمافزار برای مدلسازی

Pelorosso, 2020; Feng & Tong, 2020; Strulak .]Wójcikiewicz & Lemke, 2019در بین تمام

شبکهحملونقلی شهرها ،در ایران نیز عموما این نرمافزار در روند
انجام مطالعات جامع حملونقل و ترافیک شهرها استفاده میشود.

روشهای موجود ،روش مدلسازی و شبیهسازی رایانهای به دلیل

به همین ترتیب ساخت مدل شبکه معابر شهر اردبیل در قالب

وجود فضای کاربری مناسب و نیز خروجیهای گرافیکی متنوع

مطالعات جامع حملونقل و ترافیک نیز در بستر این نرمافزار

به عنوان روش بسیار مناسبی در کارهای تحقیقاتی مورد استفاده

انجام شده بود .لذا در این تحقیق نیز برای ارزیابی تاثیرات ایجاد

قرار میگیرد .در این بین روشها و نرمافزارهای مختلفی نیز

زیرساخت انسانمحور در سطح شبکه نرمافزارکالننگر

برای شبیهسازی جریان ترافیک شهری توسعه یافته است که این

 VISUMمورد استفاده قرار گرفت.

نرمافزارها نیز بر اساس اینکه در سطوح کالننگر یا خردنگر

عالوه بر این با توجه به حساسیتهای موجود میان ساکنین و

کاربرد داشته باشند متفاوت هستند .با توجه به هدف این تحقیق

کاربران محدوده مورد مطالعه برای تبدیل به زیرساخت پیادهروی،

که بررسی تاثیر ایجاد زیرساخت پیادهروی در سطح شبکه و

حوزه نفوذ عمده طرح تعریف شده و در قالب نرمافزار خردنگر

سطح پروژه است ،الزم است تا مدلسازی و شبیهسازی جریان هم

 VISSIMکه کامال هماهنگ با نرمافزار کالننگر VISUM

توسط روشها و نرمافزارهای کالننگر و هم توسط روشها و

است ،تاثیرات دقیقتر این اقدام مورد بررسی قرار گرفت.

نرمافزارهای خردنگر انجام گردد .همچنین با توجه به ماهیت

.4

متغیرهای مورد استفاده برای سطح پروژه میبایست شناسایی و

با آمار برداری قبل و بعد از اجرای پروژه مدل شبکه شهر اردبیل

متفاوت دو روش ،متغیرهای مورد استفاده برای سطح شبکه و نیز

نتایج

به روزرسانی شد .ابتدا کل شبکه شهری اردبیل در نرمافزار
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 VISUMاجرا شد و تاثیر ایجاد پیادهراه اسفریس در شبکه

جدول  1نتایج مدلسازي شبکه شهري قبل و بعد از احداث

شهری اردبیل مورد بررسی قرار گرفت .سپس با تعریف حوزه

زیرساخت پیادهروي اسفریس

نفوذ  211متری برای معابر اطراف معبر مورد نظر در نرمافزار

معیار

 VISSIMمدل شبکه حوزه نفوذ اجرا و نتایج حاصل از تبدیل

زمان تاخیر

خودرو  -ساعت 031/12

معبر به پیادهراه استخراج شد.

میزان سفر

خودرو  -کیلومتر 321422/2 32290082

 1-4ارزیابی تاثیر کالننگر احداث زیرساخت
پیادهروي
مدلسازی شبکه معابر شهری اردبیل در قالب مدل مطالعات جامع

واحد

بعد

قبل

010/22

میزان مصرف سوخت

لیتر

32202/21 32102/13

میزان  NOXتولید شده

گرم

302220 300192

میزان  COتولید شده

گرم

2422911 2144032

مجموع آالیندهها

تن

33/32

33/10

حملونقل و ترافیک شهر اردبیل که در سال  3122توسط

3

مهندسین مشاور توسعه راهآهن ایران (مترا) به اتمام رسیده است،

2
1

انجام گرفت .در نتایج مطالعات جامع ترافیک و حملونقل شهر

0

اردبیل ،برخی تغییرات در سطح شبکه معابر این شهر برای

-1
مجموع

افقهای کوتاه و بلندمدت پیشبینی شده بود .با توجه به اینکه

آالیندهها

برخی از این طرحها تا قبل از احداث پیادهراه اجرایی شده بود،

CO

NOX

مصرف میزان سفر زمان
سوخت

تاخیر

به منظور بهروزرسانی مدل مطالعات جامع تغییرات شبکه شامل

شکل  3تاثیر احداث زیرساخت پیادهروي اسفریس در سطح شبکه

ایجاد معابر و تقاطعات جدید ،اصالح هندسی معابر و تقاطعات

مطابق با جدول  3و شکل  1زمان تاخیر در کل شبکه با تبدیل

شبکه ،تغییرات در سیستم حملونقل عمومی شهر و تغییرات در

معبر سوارهرو به زیرساخت پیادهروی کاهش یافته است .دلیل این

مدیریت ترافیک معابر شهر ایجاد شد و مدل به دست آمده یک

امر میتواند ناشی از کاهش میل شهروندان به ورود به محدوده

بار برای حالت قبل و یک بار برای حالت بعد از احداث

مرکزی شهر و افزایش استفاده آنها از معابر بزرگراهی و کمربندی

زیرساخت پیادهروی اسفریس اجرا گردید .پارامترهای زمان تاخیر

شهر در سفرهای خود باشد .عالوه بر این میزان سفر در کل

در کل شبکه ،میزان سفر در کل شبکه ،میزان آالینده  NOXتولید

شبکه شهر با احداث پیادهراه افزایش داشته است .این امر نیز

شده توسط وسایل نقلیه در کل شبکه ،میزان آالینده  COتولید

میتواند ناشی از افزایش طول سفر شهروندان به دلیل تغییر

شده توسط وسایل نقلیه در کل شبکه و مجموع آالیندههای تولید

الگوی سفر در استفاده از معابر بزرگراهی به جای خیابانهای

شده توسط وسایل نقلیه در کل شبکه از خروجیهای مدل در دو

محدوده معبر مورد مطالعه و نیز جذب سفر پیادهراه ایجاد شده

حالت قبل و بعد از اجرای زیرساخت پیادهروی در جدول  3ارائه

باشد .همچنین میزان آالیندههای تولید شده توسط وسایل نقلیه

شده است .میزان تاثیر احداث زیرساخت پیادهروی در پارامترهای

در کل شبکه با تبدیل معبر سوارهرو به زیرساخت پیادهروی

فوقالذکر در سطح شبکه شهری اردبیل در نمودار شکل  1ارائه

افزایش داشته است که میتواند ناشی از افزایش طول سفرهای

شده است.
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شهری و در نتیجه افزایش میزان مصرف سوخت در محدوده شهر

بهدست آمد که در این مورد نشان از دقت  20811درصدی

مورد مطالعه باشد.

شبیهسازی است .در تمام معابر و صف های موجود در حوزه

 2 -4ارزیابی تاثیر خردنگر احداث زیرساخت

نفوذ به طریق مشابه نتایج آماربرداری و خروجی نرم افزار باهم

پیادهروي

مقایسه شد که دقت  22درصد کالیبراسیون مدل ها تایید شد.
شبکه معابر حوزه نفوذ معبر مورد مطالعه در شکل  4نشان داده

انسداد یک مسیر سوارهرو در قلب شبکه یک شهر که سالها

شده است .با شبیهسازی جریان ترافیک در این معابر حجم

محل عبور شهروندان در سفرهای خود بوده است مسلما میتواند

ترافیک قبل و بعد از احداث زیرساخت پیادهروی به منطور

باعث کاهش کیفیت سرویسدهی سایر معابر شبکه شود .با این

اعتبارسنجی دادههای برداشتشده میدانی استخراج شد که در

وجود همانطور که نتایج مدلسازی در سطح کل شبکه در بررسی

شکل  2نشان داده شده است.سرعت حرکت در شبکه یک پارامتر

قبل و بعد در بخش قبل نشان داد ،تاثیر چشمگیری در سطح

مهم در بررسی کیفیت سرویسدهی معابر تلقی میشود .لذا مدل

شبکه شهری ایجاد نشد .با این وجود برای بررسی دقیقتر تاثیر

شبکه در سطح پروژه ،یکبار برای حالت قبل از احداث و یک

احداث این پیادهراه در معابر اطراف به خصوص برای بررسی

بار برای حالت بعد از احداث با انجام تغییرات الزم در شبکه

کیفیت سرویسدهی معابر این بخش از شبکه جدا از سایر

شبیهسازی و اجرا شد .نمودار سرعت در سطح پروژه در دو

بخشها ،در ادامه تحقیق با استفاده از شبیهسازی معابر اطراف در

حالت قبل و بعد از احداث مطابق با خروجی شبیهسازی در

ابعاد کوچکتر مورد نظر قرار گرفت .برای ارزیابی شبکه در ابعاد

نرمافزار  VISSIMدر شکل  0نشان داده شده است .همانطور

کوچک ،معابر محدوده  211متری معبر مورد مطالعه به عنوان

که در شکل  0مشخص است ،احداث پیادهراه موجب کاهش

حوزه نفوذ انتخاب شد و مدل شبکه در نرمافزار VISSIM

سرعت حرکت در بیشتر مقاطع معابر شمالی و شرقی معبر مورد

ساخته شد .در شبیهسازی خردنگر جزئیات بیشتر مانند

مطالعه شده است که این امر میتواند موجب کاهش کیفیت

سیکلهای چراغهای راهنمایی و رفتارهای رانندگی به مدل کل

سرویسدهی و بروز نارضایتی کاربران معابر محدوده حوزه نفوذ

شبکه در حوزه نفود تعریفشده افزوده و تالش شد تا نتایجی

معبر مورد مطالعه شود.

مشابه با واقعیت به دست آید .شرایط قبل و بعد از احداث
زیرساخت پیادهروی بعد از مدل شدن در نرمافزار  ،VISSIMبا
استفاده از دادههای سرعت و طول صف برداشت شده از
مطالعات میدانی قبل و بعد ،با توجه به شرایط موجود در هر
قسمت از حوزه نفوذ مطالعات ،با دقت  %22کالیبره شد .به عنوان
نمونه میانگین طول صف در برداشتهای مختلف مرحله
آماربرداری  4800خودرو در پشت چراغ قرمز ضلع غربی معبر

شکل  4معابر تعریف شده در سطح پروژه

مورد مطالعه (با فرض طول  282متر برای هر خودرو ،طول صف
 928022متر) به دست آمده بود که این مقدار در نرم افزار  92متر
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شکل  6سرعت در سطح پروژه

تاخیر شبکه و زمان سفر در شبکه نیز از پارامترهای مهم در
بررسی کیفیت سرویسدهی معابر تلقی میشود .لذا در این
تحقیق پارامتر نسبت تاخیر به زمان سفر در سطح پروژه به عنوان
پارامتر دیگری برای ارزیابی تاثیر ایجاد زیرساخت پیادهروی مورد
بررسی قرار گفت .مشابه با پارامتر سرعت مدل شبکه در سطح
الف) قبل از اجراي طرح

پروژه ،یکبار برای حالت قبل و یک بار برای حالت بعد از
احداث با انجام تغییرات الزم در شبکه شبیهسازی و اجرا شد.
نمودار تاخیر به زمان سفر در شبکه در دو حالت قبل و بعد از
احداث مطابق با خروجی شبیهسازی در نرمافزار  VISSIMدر
شکل  0نشان داده شده است .همانطور که در شکل  0مشخص
است ،احداث زیرساخت پیادهروی موجب افزایش نسبت پارامتر
نسبت تاخیر به زمان سفر در شبکه در اغلب معابر سطح پروژه

ب) بعد از اجراي طرح

شده است که این امر نیز همانند پارامتر سرعت میتواند موجب

شکل  5حجم وسایل نقلیه شخصی در معابر سطح پروژه

کاهش کیفیت سرویسدهی و بروز نارضایتی کاربران معابر
محدوده پروژه شود .افزایش نسبت پارامتر نسبت تاخیر به زمان
سفر در شبکه بعد از احداث نسبت به حالت قبل از احداث در
معبر شمالی معبر مورد مطالعه بیشتر مشهود است .این مسئله
میتواند ناشی از وجود تقاطع چراغدار در دو سمت معبر شمالی
معبر مورد مطالعه باشد که در اثر افزایش حجم خودروها ،و در
نتیجه افزایش طول صف پشت تقاطعات چراغدار باشد.

الف) قبل از احداث

الف) قبل از احداث
ب) بعد از احداث
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الف) سرعت حرکت

ب) بعد از احداث
شکل  7تاخیر به زمان سفر در سطح پروژه

از جمله تمهیداتی که برای کاهش تاثیرات منفی ناشی از تبدیل
معبر سوارهرو به زیرساخت پیادهروی میتوان در نظر گرفت،
بازطراحی چراغهای راهنمایی سطح پروژه با توجه به تغییرات
ایجاد شده در حجم تقاضای معابر این محدوده میتواند باشد .در
همین راستا در این تحقیق با برداشتهای میدانی و بازطراحی
ب) نسبت تاخیر به زمان سفر

چراغهای راهنمایی سه تقاطع چراغدار موجود در سطح پروژه،
مالحظه شد که پارامتر سرعت و نسبت تاخیر به زمان سفر در

شکل  8سرعت و نسبت تاخیر به زمان سفر در سطح پروژه پس از

سطح پروژه هر دو نسبت به حالت بدون اصالح چراغهای

بازطراحی چراغهاي راهنمایی

.5

راهنمایی وضعیت به مراتب بهتری را تجربه میکنند .نتایج مربوط
به پارامتر سرعت و نسبت تاخیر به زمان سفر در سطح پروژه پس

بحث و جمعبندي
در این تحقیق به منظور ارزیابی چالشهای حملونقلی

از بازطراحی چراغهای راهنمایی تقاطعات محدوده مورد مطالعه

توسعه زیرساختهای انسانمحور در سطوح شبکه و پروژه

در شکل  2نشان داده شده است .مقایسه این شکل با شکلهای 0

و کاهش تاثیرات منفی احتمالی آن ،پیادهراه اسفریس در

و  0میزان تاثیر بازطراحی چراغهای راهنمایی در بهبود عملکرد

شهر اردبیل مورد بررسی قرار گرفت .با استفاده از مدل

شبکه در سطح پروژه را به خوبی نشان میدهد که این امر

شبکه شهر اردبیل که در مطالعات جامع حملونقل و

میتواند در کاهش نارضایتی شهروندان و ساکنین محدوده مورد

ترافیک این شهر ساخته شده بود ،و با ایجاد تغییرات ایجاد

مطالعه به خصوص در ابتدای اجرای پروژههای ایجاد زیرساخت

شده در شبکه و نیز با مطالعات میدانی گسترده قبل و بعد از

پیادهروی بسیار موثر واقع شود.

احداث مدل شبکه به روزرسانی شد و نتایج مربوط به دو
حالت قبل و بعد از احداث در سطح شبکه استخراج شد.
همچنین برای بررسی جزئیتر به خصوص برای بررسی
کیفیت سرویسدهی معابر اطراف معبر مورد مطالعه محدوده
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 211متری معبر مورد مطالعه به عنوان حوزه نفوذ انتخاب

دلیل این امر میتواند انتقال ترافیک معبر مورد مطالعه به

شد و مدل شبکه در نرمافزار  VISSIMساخته شد .شرایط

معابر حوزه نفوذ و در نتیجه افزایش تراکم در این محدوده

قبل و بعد از احداث بعد از مدل شدن در نرمافزار

باشد .عالوه بر این نسبت تاخیر به زمان سفر در سطح

 ،VISSIMبا استفاده از دادههای سرعت و طول صف

پروژه با تبدیل معبر سوارهرو به زیرساخت پیادهروی

برداشت شده از مطالعات میدانی قبل و بعد احداث ،با توجه

افزایش یافته است .علت اصلی این امر نیز میتواند ناشی از

به شرایط موجود در هر قسمت از حوزه نفوذ مطالعات ،با

افزایش طول صف پشت چراغ تقاطعات چراغدار در سطح

دقت  %22کالیبره شد.

پروژه در اثر افزایش حجم خودروها باشد.

مطابق با نتایج تحقیق از بین پارامترهای بررسی شده در

نکته قابل توجه تفاوت نتایج مربوط به پارامتر تاخیر در

سطح شبکه در این تحقیق زمان تاخیر در کل شبکه با تبدیل

سطح شبکه و پارامتر نسبت تأخیر به زمان سفر در سطح

معبر سوارهرو به زیرساخت پیادهروی کاهش یافته است.

پروژه است؛ بطوریکه با تبدیل معبر سوارهرو به زیرساخت

دلیل این امر میتواند ناشی از کاهش میل شهروندان به ورود

پیادهروی مطابق با نتایج مدلسازی کالننگر میزان تاخیر در

به محدوده مرکزی شهر و افزایش استفاده آنها از معابر

کل شبکه کاهش یافته است اما مطابق با نتایج مدلسازی

بزرگراهی و کمربندی شهر در سفرهای خود باشد .عالوه بر

خردنگر میزان تاخیر در سطح پروژه افزایش یافته است .این

این میزان سفر در کل شبکه شهر با تبدیل معبر سوارهرو به

تفاوت در نتایج مدلسازی کالننگر و خردنگر صرفا به

زیرساخت پیادهروی افزایش داشته است .این امر نیز

سطح مدلسازی مربوط میشود .بهطوریکه کاهش میل

میتواند ناشی از افزایش طول سفر شهروندان به دلیل تغییر

شهروندان به ورود به محدوده مرکزی شهر و افزایش

الگوی سفر در استفاده از معابر بزرگراهی به جای

استفاده آنها از معابر بزرگراهی و کمربندی شهر باعث

خیابانهای محدوده معبر مورد مطالعه و نیز جذب سفر

کاهش تاخیر در سطح شبکه شده ولی افزایش حجم

پیادهراه ایجاد شده باشد .همچنین میزان  NOXتولید شده

خودروها موجب افزایش طول صف پشت چراغ تقاطعات

توسط وسایل نقلیه در کل شبکه ،میزان  COتولید شده

چراغدار در سطح پروژه شده و باعث افزایش تاخیر در

توسط وسایل نقلیه در کل شبکه و در نتیجه مجموع

سطح پروژه شده است.

آالیندههای تولید شده توسط وسایل نقلیه در کل شبکه با

مطابق نتایج تحقیق مشاهده شد که تبدیل معبر سوارهرو به

تبدیل معبر سوارهرو به زیرساخت پیادهروی افزایش داشته

زیرساخت پیادهروی در سطح شبکه اختالل قابل توجهی

است .این امر نیز میتواند ناشی از افزایش طول سفرهای

ایجاد نمیکند اما در سطح پروژه اختالالت ترافیکی ایجاد

شهری و در نتیجه افزایش میزان مصرف سوخت در

مینماید که میتواند موجبات نارضایتی شهروندان و به

محدوده شهر مورد مطالعه باشد.

خصوص ساکنین محدوده مورد مطالعه شود که در کنار

همچنین پارامترهای سرعت حرکت در سطح پروژه با تبدیل

برخی مسائل دیگر مانند مسائل اجتماعی و اقتصادی که در

معبر سوارهرو به زیرساخت پیادهروی کاهش یافته است.

ابتدای احداث هر پیادهراهی به خصوص توسط ساکنین آن
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محدوده ایجاد میشود ،باعث شکست طرحهای مشابه شود.

.6

پینوشتها

لذا ضروری به نظر میرسد در چنین شرایطی با در نظر

1. Functionalistic approach
2. Post-modern welfare society
3. A future for our past

گرفتن تمهیدات خاص اغلب ترافیکی تا حد امکان برخی از
عوامل که موجبات نارضایتی شهروندان و باالخص ساکنین
محدوده مورد مطالعه میشود را مرتفع ساخت .لذا از دیدگاه
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ارزیابی چالشهاي حملونقلی توسعه زیرساختهاي انسانمحور در شهرها همراه با مطالعه موردي

علیرضا ماهپور ،درجه کارشناسی مهندسی عمران را در سال  3122از دانشگاه صنعتی امیر کبیر و درجه
کارشناسی ارشد و دکتری در رشته مهندسی عمران -مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل را در سـالهای 3121
و  3122از دانشـگاه تربیت مدرس اخذ نمود .زمینه های پژوهشـی مورد عالقه ایشـان برنامه ریزی حمل و نقل،
تحلیل تقاضای حمل و نقل ،تحلیل سیستمهای حمل و نقل و ارزیابی پروژه های حمل و نقل بوده و در حال
حاضر عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران ،آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی تهران می باشد.
مهدی محمدی  ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران و درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران-
راه و ترابری را در سالهای  3122و  3123اخذ نمود .ایشان در سال  3120موفق به کسب درجه دکتری در رشته
مهندسی عمران -راه و ترابری از دانشگاه سمنان گردید .زمینه های پژوهشـی مورد عالقه ایشـان ایمنی
حملونقل  ،معابر انسانمحور و مطالعات عابرین پیاده میباشد.
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