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چکیده
حرکت گروهی افراد در پیادهروها به دلیل خصوصیات متفاوتی که با حرکت عابرین تنها دارد ،میتواند تاثیر قابل مالحظهای در جریان
حرکتی عابرین و درنتیجه سطح رضایتمندی آنها از پیادهرو داشته باشد .در این مقاله از یک روش جدید تحت عنوان میكروشبیهسازی
برای ارزیابی سطح سرویس پیادهروها در کشور استفاده شده است .برای این کار شش سناریوی مختلف شامل حضور  01 ،01و 01
درصدی گروه دو نفره 01 ،و  01درصدی گروه سه نفره و حضور ترکیبی  02درصد گروه دو نفره و 02درصد گروه سه نفره یكبار
برای پیاده رو با عرض  0متر و یكبار برای پیاده رو با عرض  4/2متر در نظر گرفته شد .عالوه بر این برای بهدست آوردن پارامترهای
ورودی نرم افزار 8 ،پیاده رو در  4منطقه از شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفت .طبق نتایج تحقیق میانگین فضای حرکتی با افزایش
ترافیک گروههای عابر پیاده کاهش مییابد .همچنین روند کاهش سطح سرویس در پیادهرو عریضتر با شیب مالیمتری نسبت به
پیادهرو باریکتر اتفاق میافتد .نتایج این تحقیق ،در کنار آییننامههای موجود میتواند به عنوان راهنمایی مناسب برای مدیران و
طراحان شهری برای بهبود روند طراحی های مسیرهای پیاده شهری ،افزایش رضایتمندی شهروندان و صرفهجویی در هزینه انجام
پروژهها در کشور مورد استفاده قرار گیرد.

واژه های کلیدی :طراحی پیادهرو ،شهر ،سرویسدهی ،گروه عابران پیاده ،فضای ح
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در طراحی پیادهروها و نیز طرحهای بهسازی مورد استفاده قرار

 .6مقدمه

گیرد.

پیادهروی ،سادهترین ،قدیمیترین ،ارزانترین و ضروریترین
نوع حمل و نقل است که منجر به بهبود کیفیت زندگی شهری،

 .2پیشینه تحقیق

افزایش نشاط اجتماعی و پویایی شهری و ارتقای سطح سالمت

رضایت عابرین از محیط پیادهروی تحت تاثیر عوامل مختلفی

عمومی میشود [ .]Pakzad, 2004افراد برای انجام سادهترین

مانند تسهیالت موجود در پیادهرو [ Mitchell and

نیازهای روزانه خود مانند خرید یا طی قسمتی از مسیر ،برای

 ،]MacGregor, 2008شرایط فیزیکی پیادهرو [ Older, 1968

مثال فاصله ایستگاه مترو تا ایستگاه تاکسی پیادهروی میکنند.

 ،]and Robertson et al. 1994نوع مسیر پیادهروی [

پیادهروها محل حضور عمومی همه شهروندان و مشارکت آنها

 ،]Tanaboriboon and Guyano, 1991خصوصیات عابرین

در زندگی اجتماعی است .مسیرهای پیادهروی در مقیاس همه

پیاده[ ]Smith, 1995و تراکم و تداخل موجود در

شهر عمل کرده و پذیرای همه اقشار مختلف شهروندان است و

پیادهرو[ ]Shafabakhsh et al. 2013است .تراکم و تداخل در

عالوه بر نقش ارتباطی و دسترسی یک مکان امن و راحت برای

محیط پیادهروی میتواند ناشی از حضور و حرکت گروههای

ارتباط اجتماعی ،گردش و تفریح را فراهم می آورد

اجتماعی در پیادهرو باشد .حرکت گروهی افراد در پیادهروها به

[ .]Abbaszadeh and Tamari, 2012توجه به مکانهای

دلیل خصوصیات متفاوتی که با حرکت عابرین تنها دارد،

پیادهروی در جوامع شهری موجب تشویق افراد به حضور در

میتواند تاثیر قابل مالحظهای در جریان حرکتی عابرین در

محیط شهر شده و شهروندان را به حضور داوطبانه در شهر فرا

پیادهرو داشته باشد .بنابراین توجه به این موضوع در طراحی

خواهد خواند .بنابراین توجه بیشتر مدیران شهری به فضاهای

پیادهروها برای ارتقای سطح رضایتمندی عابرین و جذب آنها

حرکتی شهری مانند "پیاده رو" ،یکی از اساسیترین بخشهای

به پیادهروی میتواند باعث بهبود شرایط حاکم بر پیادهروها

سیاستهای شهری برای رسیدن به توسعه پایدار است.

شود.] Shafabakhsh et al. 2015[.

همواره بخشی از افراد حاضر در پیادهروها را گروههای دو یا

طبق گزارش فاز اول مطالعات سطح سرویس انجام شده در شهر

چند نفره تشکیل میدهند .این در حالی است که در طراحی

نیویورک که بر روی  7788عابر پیاده انجام شد ،مالحظه گردید

پیادهروها تاثیر این نوع از عابران پیاده در نظر گرفته نمیشود و

که  4784نفر به صورت تنها 2228 ،نفر به صورت گروه دو نفره،

محاسبات بر اساس عابران پیاده تنها انجام میشود .اما مشخصات

 424نفر به صورت گروه سه نفره 887 ،نفر به صورت گروه

حرکتی و ابعاد فیزیکی متفاوت گروه عابران پیاده مسلما روی

چهار نفره و  44نفر به صورت گروههای بیش از چهار نفر

سطح سرویس طراحی شده پیادهرو اثرگذار خواهد بود .بنابراین

حرکت میکنند[ .]Bloomberg and Burden, 2006در شکل

بررسی تاثیر حضور گروههای عابرین پیاده در پیادهروها میتواند

 8جزئیات بیشتری از این تحقیق ارائه شده است.

به عنوان راهنمایی برای طراحان شهری و مهندسان شهرسازی
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بطور کلی برنامهریزی و طراحی مسیرهای پیادهروی بر اساس

در این مقاله برای ارزیابی تاثیر حضور گروه های عابران پیاده در

سطح سرویس انجام میشود .مبنای اساسی تعریف سطوح

فضای حرکتی پیادهروها استفاده میشودMicro-PedSim ،

سرویس رابطه بین چگالی و سرعت عابران پیاده است و عوامل

[ ]Teknono, 2002است.

مختلفی نظیر شکل و ابعاد بدن عابران پیاده روی تعیین سطح
سرویس پیادهرو اثر گذار هستند .برای اولین بار فروین ()8888

 .4روش شناسی تحقیق

سطوح سرویس مخصوصی برای پیادهروها تعریف کرد .فروین

روند کلی تحقیق در شکل  2ارائه شدهاست .برای بررسی تاثیر

از یک رویه ترکیبی کیفی-کمی برای ارزیابی سطح سرویس

حضور گروه عابران پیاده ،روی فضای حرکتی سایر عابرینپیاده

پیادهروها استفاده کرده است .به طور کلی طراحی پیادهرو

در پیادهروها ،از روش میکرو شبیهسازی استفاده شد .در مدل

میبایست برای زمان اوج ترافیک مسیر پیادهروی انجام گیرد.

میکروشبیهسازی عابرین پیاده رفتار هر عابرپیاده به طور منحصر

همچنین در طراحی پیادهرو باید به عوامل اثر گذار در کاهش

به فرد مدلسازی میشود . .مدلهای شبیهسازی میکروسکوپیک

سطح سرویس مانند تاثیر دستفروشان ،کاربری تجاری اطراف

عابرین پیاده بر اساس معیارهای درونی مدل به  0نوع مختلف:

پیادهرو و میزان حضور گروههای عابرین پیاده در پیادهروها توجه

"مدلهایی که اساس سلولی دارند" " ،مدلهایی که بر اساس

شود .یکی از پارامترهای اثرگذار در سطح سرویس پیادهروها،

تئوری شبکه و صفبندی ایجاد شدهاند" و " مدلهایی که

فضای حرکتی عابرین پیاده است .فروین نشان داد که حدود 87

براساس نیروهای فیزیکی شکل گرفته اند" ،تقسیم میشوند .در

تا  84ساتی متر فضای عرضی و  247تا  077ساتی متر فضای

راستای روشهای مبتنی بر نیروهای فیزیکی ،دو مدل نیروی

طولی برای حرکت راحت هر عابر مورد نیاز است .طبق نتایج

مغناطیسی و نیروی اجتماعی ارائه شدهاند .مدل نیروی مغناطیسی

همان تحقیق  8/74تا  2/84متر مربع فضای حرکتی برای هر عابر

توسط اوکازاکی( )8888پیشنهاد شد و توسط اوکازاکی و

نیاز است .سپس فروین در مطالعهای نشان داد که حداقل فضای

ماتسوشیتا ( )8878توسعه یافت .مدل نیروی اجتماعی توسط

حرکتی مورد نیاز برای هر عابر پیاده جهت حرکت راحت در

هلبینگ ( )8888ارائه شد و توسط محققین دیگر [ Helbing

مسیر پیاده روی  0/24متر مربع است[.]Fruin, 1971

]and Molnar, 1995 and Helbing and Vicsek, 1995

درگذشته مهندسان ترافیک از مدلهایی که در مورد تحلیلهای

توسعه و بهبود یافت.

ترافیکی وسایلنقلیه بکار میبرند ،برای تعیین سطح سرویس

میکروشبیهسازی پیادهرو ،مدل نیرویاجتماعی بهدلیل دارا بودن

جریان عابرینپیاده استفاده میکردند [ HCM, 2000; Dixon,

ماهیت ریاضی دقیقتر ،مناسبترین روش را برای توضیح رفتار

 .]1996; Milazzo et al. 1999نوع متداول این مدلسازیها

حرکت عابرین ارائه میدهد [.]Shafabakhsh, 2013

استفاده از رگرسیون خطی برای اندازهگیری جریان عبوری

از میان مدلهای ارائه شده برای

نرمافزاری که در این مقاله به منظور شبیهسازی جریان حرکتی

عابران پیاده بود [ .]Fruin, 1971 and Dixon, 1996در حال

پیادهروها مورد استفاده قرار میگیرد Micro-Pedsim ،است.

حاضر سه روش عمده مطالعه میدانی ،مصاحبه و شبیه سازی در

اساس کار این نرمافزار برای ارزیابی حرکت عابران در پیادهرو،

زمینه مطالعه رفتار عابران پیاده مطرح است [ Shafabakhsh,

روش شبیهسازی میکرو و مدل نیرویاجتماعی است .این

 .]2013در این مقاله از یک روش جدید تحت عنوان میکرو

نرمافزار امکان مدلسازی تداخل و رفتار عابرین پیاده را به

شبیهسازی برای ارزیابی ظرفیت ترافیکی پیادهروها در کشور

صورت میکروسکوپیک فراهم میسازد؛ همچنین بین رفتار

استفاده شده است .با توجه به اینکه این روش میتواند تعداد

میکروسکوپیک تک تک عابرین پیاده و رفتار ماکروسکوپیک

زیادی از فاکتورهای دخیل در تحلیل ظرفیت ترافیکی پیادهروها

ترافیک پیادهروها ارتباط برقرار میکند .نرمافزار میتواند حضور

را شبیهسازی نماید ،در سالهای اخیر استفاده از این روش به طور

افراد در پیادهروها را به روش تصادفی یا منظم توزیع نماید .در

گسترده افزایش یافته است .متعاقباً با گسترش این روش،

این نرمافزار امکان مدلسازی حداکثر دو جهت در مسیر

نرمافزارهای مختلفی نیز در سطح جهان برای استفاده از مدلهای

پیادهروی وجود دارد.

شبیهسازی میکرو پیادهروها سازماندهی شده است .نرمافزاری که
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شکل  .2نموگرام روند تحقیق

در این تحقیق ابتدا رفتار واقعی افراد از طریق فیلمهای برداشت

مدل کالیبره شده ( % 877عابرین پیاده تنها فرض شدند) مقایسه

شده بررسی ،و دادههای مربوط به فضای حرکتی استخراج

شد.

گردید .سپس رفتار مشاهدهشده از حرکت افراد در مقاطع مورد

 .3اعتبار سنجی نرم افزار Micro-PedSim

مطالعه در نرمافزار مدلسازی شد .در نهایت نتایج حاصل از
مطالعه میدانی و مدلسازی جهت اعتبارسنجی نرم افزار با

هیچ تضمین آماری وجود ندارد که پارامترهای تعریف شده در

همدیگر مقایسه شدند.

نرمافزار  Micro-PedSimبرای مناطق مورد مطالعه توسط

در این مطالعه  2نوع کلی پیادهرو با عرض  0و  4/4متر

نویسندگان معتبر باشند .به همین علت برای مقاصد عملی ،نیاز

شبیهسازی گردید .همچنین برای سادهتر کردن مدلها ،فرض شد

به اعتبار سنجی پارامترهای موجود در نرمافزار با توجه به رفتار

که مسیر عبوری افراد فقط در یک جهت باشد .برای کالیبره کردن

حرکتی جامعه آماری مورد مطالعه است .برای اعتبار سنجی نرم
افزار مورد استفاده از " 7پیادهرو" با شرایط تقریباً یکسان از نظر

مدلهای ساختهشده خصوصیات همه عابرانپیاده در نرمافزار
وارد شد .نتایج با مقادیر حداکثر و حداقل مجاز میانگین فضای

عرض ،شیب ،کاربری اطراف و نوع روسازی در مناطق ،8 ، 4

حرکتی ارائه شده در آیین نامه تسهیالت پیاده روی ایران

 80و  27شهر تهران در سه بازه  87دقیقهای ،صبح ،ظهر و عصر

[]Iran’s Sidewalk Facility Code No. 144-3, 1997

در تاریخ  0تا  4اسفند  8082تصویر برداری شد .در انتخاب

مقایسه گردید.

مقاطع مورد مطالعه دو ویژگی یکسان بودن شرایط فیزیکی و

در ادامه برای بررسی تاثیر حضور گروههای عابرین دو و سه

امکان تصویربرداری نامحسوس از زاویه باال میبایست رعایت

نفره در فضای حرکتی سایر عابرین پیاده  4سناریو مختلف شامل

میشد .از میان تمام تصاویر برداشت شده  0بازه زمانی  8دقیقه

حضور  27 ،87و  07درصدی گروه دو نفره 87 ،و  27درصدی

ای به صورت تصادفی انتخاب شد .هدف از این انتخاب ،مقایسه

گروه سه نفره و حضور ترکیبی  24درصد گروه دو نفره و 84

میانگین فضای حرکتی عابران پیاده به دستآمده از مطالعه

درصد گروه سه نفره یکبار برای پیاده رو با عرض  0متر(مدل

میدانی (حالت واقعی) و روش شبیهسازی جهت اعتبارسنجی

 )8و یکبار برای پیاده رو با عرض  4/4متر (مدل  )2شبیهسازی

نرمافزار بود .نمودار مکان -زمان مربوط به یکی از بازههای 47

شدند .پس از شبیهسازی سناریوهای مختلف ،میانگین فضای

ثانیهای حرکت عابرین در مقاطع مورد مطالعه در شکل 0نشان

حرکتی به دست آمده از تحلیل شبیهسازی با نتایج حاصل از

داده شده است .نمودار درصد توزیع فراوانی حاصل از مشاهده
میدانی و شبیهسازی در شکل  4الف و ب نشان داده شده است.
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شکل .4نمودار مکان -زمان مربوط به یک بازه  11ثانیهای از حرکت عابرین
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الف .درصد توزیع فراوانی فضای حرکتی

شبیه سازی

5

0

ب .نمودار اعتبار سنجی

شکل  .3نمودار درصد توزیع فراوانی فضای حرکتی و نمودار اعتبار سنجی توزیع درصد فروانی فضای حرکتی در دو حالت شبیهسازی شده و برداشت میدانی

تغییرات شیب منحنی به دست آمده در حضور  %24درصد گروه

 .5میکرو شبیهسازی تاثیر حضور گروههای

دو نفره و  %88درصد گروه سه نفره در پیاده رو مشهود است.

عابران پیاده رو در فضای حرکتی سایر عابران

اندازه بدن عابر مورد مطالعه و سرعت پیادهروی دو پارامتر قابل

اثر پارامترهای مختلفی مانند گروه سنی و جنسیت در منابع

تنظیم در نرمافزار  Micro-PedSimاست .نرخ تردد عابرانپیاده

مختلف [ ;HCM, 2000; MUTCD, 2003; TCDH, 2001

(نفر بر دقیقه بر متر) به عنوان داده ورودی شبیه سازی مورد

 ]Dewarr, 1999در کاهش فضای حرکتی عابرینپیاده در

استفاده قرار گرفت .برای به دستآوردن سرعت حرکتی گروه

پیادهروها در نظر گرفته شده است .با این وجود اشاره مشخصی

عابران ،در  4منطقه از شهر تهران مطالعات میدانی برروی 7

به تاثیر میزان حضور گروههای عابرین پیاده در کاهش فضای

پیادهرو توسط نویسندگان انجام شد .نتایج در جدول  8نشان داده

حرکتی در پیادهروها نشده است .به همین منظور نویسندگان با

شده است.

استفاده از میکروشبیهسازی عابرین تاثیر حضور درصدهای

شبیهسازی عابرانپیاده در نرمافزار به صورت سطح دایرهای انجام

مختلف گروههای دو و سه نفره را در تغییرات فضای حرکتی

میگیرد .مطابق با پیشنهاد نشریه  844معاونت راهبردی ریاست

متوسط کل پیاده رو به دست آوردند .به همین منظور با استناد با

جمهوری [ Iran’s Sidewalk Facility Code No. 144-2,

نشریه  844معاونت راهبردی ریاست جمهوری [ Iran’s

 ]1996ضخامت و پهنای همه عابران تنها ،به ترتیب  40cmو

 ]Sidewalk Facility Code No. 144-3, 1997: 70ابتدا یک

 87cmاست .بنابر این با تبدیل سطح مستطیلی به سطح دایروی

مسیر پیادهروی در سطح سرویس  Cدر نرمافزار شبیهسازی شد.

قطر دایره عابرین پیاده موردنیاز برای شبیه سازی مطابق جدول

همانطور که در شکل  4نشان داده شده است ،متوسط فضای

 2تعیین شد .البته با توجه به اینکه ابعاد حرکتی گروه سه نفره در

حرکتی عابرانپیاده در پیادهروها با افزایش درصد حضور

نشریه Iran’s Sidewalk Facility Code No. 144-2, [ 844

گروههای دو و سه نفره بهصورت لگاریتمی کاهش مییابد.

 ]1996ذکر نشده است ،بنابراین در این مورد به گزارش
 ]Fitzpatrick, 2006[ NCHRPمراجعه شد.
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فضای پیاده روی (مترمربع بر عابر)
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درصد حضور گروه های دو و سه نفره

درصدهای حضور گروه سه نفره

درصدهای حضور گروه دو نفره

درصدهای حضور گروه سه نفره)( Log.

درصدهای حضور گروه دو نفره)( Log.

شکل  .5منحنی تغییرات متوسط فضای پیادهروی عابرانپیاده در پیادهروها با افزایش درصد حضور گروههای دو و سه نفره
جدول  .6نتایج حاصل از مطالعه میدانی

نوع عابرین پیاده

تعداد افراد مشاهده شده در پیادهرو

سرعت میانگین (متر بر ثانیه)

انحراف معیار

عابر پیاده تنها

383

1 /2

0/11

گروه دو نفره

131

1/00

0/12

گروه سه نفره

31

0/88

0/23

جدول  .2قطر دایره مورد استفاده در نرمافزار (تمامی اعداد بر حسب سانتیمتر میباشند).
نوع عابر پیاده

پهنای عابران

ضخامت عابران

قطر دایره مورد استفاده در نرم افزار

عابر پیاده تنها

00

13

12

گروه دو نفره

110

13

88

گروه سه نفره

210

13

120

برای سادهتر کردن مدلها ،فرض شد که مسیر عبوری افراد فقط

برای افراد معمولی در نرمافزار وارد شد .سپس نتایج با مقادیر

در یک جهت باشد .برای تخمین تاثیر حضور گروههای دو و

حداکثر و حداقل میانگین فضای حرکتی ارائه شده در جدول،0

سه نفره در پیادهروها ،طول مشخصی از  2نوع مختلف پیادهرو

مقایسه گردید .شکل  4میانگین فضای حرکتی عابران پیاده را

در نظر گرفته شد 2 .پیادهرو با عرض  0و  4/4متر و با طول

برای هر یک از سطوح سرویس حاصل از مدل کالیبره شده نشان

یکسان  87متر انتخاب شدند .نرخ تردد عابرانپیاده مورد استفاده

میدهد.

در مدلسازیها ،بصورت بازههای تعریف شده در جدول 0است.

مطابق با شکل شماره  4مالحظه میشود که میانگین فضای

نتایج حاصل از شبیهسازی نیز با متوسط بازه فضای حرکتی

حرکتی حاصل از شبیهسازی در هر دو مدل ساختهشده در روند

متناظر با میانگین نرخ تردد عابران پیاده مقایسه خواهند شد .برای

شبیهسازی بین مقادیر حداقل و حداکثر ارائه شده در نشریه 844

استخراج این مقادیر از جدول  4استفاده میشود.

معاونت راهبردی ریاست جمهوری [ Iran’s Sidewalk

برای کالیبرهکردن مدلهای ساخته شده (قبل از ساخت مدلهای

 ]Facility Code No. 144-3, 1997: 67قرار دارد .بنابراین

اصلی که شامل گروه های دو یا سه نفره نیز هستند) ابتدا

شایستگی مدلهای ساخته شده قابل تایید است.

خصوصیات همه عابرانپیاده بهصورت متوسط نرخ تردد عابر
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جدول .4معیارهای پیشنهادی برای سطح سرویس معابر پیاده در شرایط کشور ایران
[]Iran’s sidewalk facility code No. 144-3, 1997: 67

سطح سرویس

فضای حرکت
)(m2/ped

نرخ تردد عابر
)(ped/m/min

A
B
C
D
E

≥6
≥4
≥ 2/6
≥ 1/6
≥ 0/6

F

< 0/6

≤ 13
≤ 19
≤ 27
≤ 41
≤ 68
تغیر

جدول .3میانگین معیارهای نرخ تردد عابر مورد استفاده در شبیهسازیها

مقدار کمینه جدول4
مدل6
مدل2
مقدار بیشینه جدول4

سطح سرویس A
7
4
4
80

سطح سرویس B
84
84
84
88

سطح سرویس C
27
20
20
28

سطوح Cسرویس

A

سطح سرویس D
27
04
04
48

سطح سرویس E
42
44
44
47

10

4
2

(مترمربع بر عابر)

6

فضای حرکتی

8

0
E

D

B

شکل .1میانگین فضای حرکتی عابرینپیاده در مدلهای کالیبره شده در مقایسه با بازههای مجاز جدول( 4مترمربع بر عابر)

 %4/88کاهش در فضای حرکتی عابران پیاده پیشبینی میشود،

 .1نتایج

در حالی که این کاهش برای تردد بیشتر (سطح سرویس )Eدر

میانگین فضای حرکتی به دست آمده از تحلیل شبیهسازی مدل8

حضور  87درصدی گروه دو نفره حدود  % 88/88است.

با نتایج حاصل از مدل کالیبره شده مقایسه شد  .شکل 8تاثیر

در مدل ،2مسیر پیادهروی پهن شده است ( 4/4متر) و انتظار

حضور گروههای عابر پیاده مختلف براساس سناریوهای تعریف

میرود در این حالت با پهنتر شدن مسیر جریان عبوری ،امکان

شده ،در کاهش نسبت میانگین فضای حرکتی عابران پیاده را

حرکت آزادتر برای افراد تنها و گروه بیشتر گردد و در نتیجه

نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،میانگین فضای

فضای حرکتی عابران نیز افزایش یابد .شکل  7جزئیات مربوط

حرکتی متناظر با میانگین نرخ تردد عابران پیاده اعمالی ،با افزایش

به کاهش فضای حرکتی عابران پیاده را در اثر حضور گروههای

ترافیک گروههای عابر پیاده کاهش یافته است .همچنین در

عابر پیاده مختلف براساس سناریوهای تعریف شده نشان

مقایسه با تردد عابران پیاده کمتر ،هرچه تعداد افراد حاضر در

میدهد .همانند مدل ،8با متراکمتر شدن تردد عبوری ،میانگین

پیادهرو بیشتر باشد (سطوح سرویس پایین تر) ،میانگین فضای

فضای حرکتی نیز بیشتر کاهش مییابد .در این حالت نسبت به

حرکتی نیز بیشتر کاهش مییابد .برای مثال ،در شرایط تردد کم

مدل 8عرض پیادهرو بیشتر شده است و کاهش فضای حرکتی

(سطح سرویس  )Aدر حضور  87درصدی گروه دو نفره حدود
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نسبت به حالت کالیبره شده کمتر تغییر کرده است .برای مثال،

 .7بحث

در شرایط تردد کم (سطح سرویس  )Aدر حضور  87درصدی

هدف از این تحقیق میکروشبیهسازی تاثیر حرکت گروهی عابران

گروه دو نفره حدود  %4/78کاهش در فضای حرکتی عابران پیاده

بر سطح سرویس پیادهروها و ارزیابی فضای حرکتی موجود در

پیشبینی میشود ،در حالی که این کاهش برای تردد بیشتر (سطح

پیادهروها است .طبق نشریه  844معاونت راهبردی ریاست

سرویس )Eدر حضور  87درصدی گروه دو نفره حدود %4/48

جمهوری بیشتر پیادهروهای ایران در سطح سرویسهای  Cو D

است.

ساخته میشوند .بر اساس نتایج تحقیق ،حضور گروههای عابرین
در پیادهروها منجر به کاهش سطحسرویس و در نتیجه تراکم و
تداخل بین عابرین در پیادهروها میشود.

B

A

D

C

E

E

D

سطوح سرویس

C

B

A
7

5

6

3
4
فضای حرکتی (مترمربع بر عابر)

حضور گروه سه نفره %10
حضور گروه دو نفره %30

2

حضور گروه دو نفره %10
حضور گروه سه نفره %20

0

1

مدل کالیبره شده
حضور گروه دو نفره %20
حضور  % 25گروه دونفره و  %15گروه سه نفره

شکل  .7میانگین فضای حرکتی با درصد های مختلف حضور گروه عابران در سطح سرویسهای مختلف برای مدل 6
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D

E

E

D

B

A
8

7

6

5

3

4

2

0

1

فضای حرکتی (مترمربع بر عابر)

حضور گروه سه نفره %10

حضور گروه دو نفره %10

مدل کالیبره شده

حضور گروه دو نفره %30

حضور گروه سه نفره %20

حضور گروه دو نفره %20

شکل  .8میانگین فضای حرکتی با درصد های مختلف حضور گروه عابران در سطح سرویسهای مختلف برای مدل 2
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برای مثال با فرض اینکه طبق آییننامه تسهیالت پیادهروی ایران

از پروژههای عمران شهری نظیر پیادهروسازیها و اصالحات

[،]Iran’s sidewalk facility code No. 144-3, 1997: 67

پیادهروها بدون انجام مطالعات مهندسی و بدون استفاده از

پیادهرو با عرض  0متر(شکل  )8برای سطحسرویس  Cطراحی

متخصصان این زمینه انجام میشود .طبق نتایج این تحقیق در

شده باشد ،با حضور  87درصد گروه عابرین دو نفره همچنان

صورت استفاده از رویکرد مهندسی در این نوع پروژهها ،عالوه

در همان سطح سرویس باقی میماند ،ولی در صورت حضور

بر رضایتمندی شهروندان ،میتوان هزینههای انجام پروژهها را به

 27و  07درصد گروه عابرین دونفره و  87و  27درصد گروه

طور قابل مالحظهای کاهش داد .واضح است هزینه احداث یا

عابرین سه نفره یک سطح از کیفیت سرویسدهی پیادهرو کاسته

بهسازی یک پیاده رو در سطح سرویس  Cیا  Dبه مراتب کمتر

شده و سطح سرویس آن به  Dمیرسد.

از هزینه دستیابی به سطوح سرویس  Aو  Bاست .بنابراین هدف

این در حالی است که حضور ترکیبی  24درصد گروه عابرین

اولیه تحقیق اثبات این ادعاست که میتوان هزینههای پروژههای

دونفره و  84درصد گروه عابرین سه نفره منجر به کاهش دو

عمران شهری را با مطالعات مهندسی به مراتب کاهش داد و دید

پلهای سطحسرویس شده و سطح سرویس همان پیادهرو به E

مهندسی را در اجرای این پروژهها به کار گرفت .در کنار این

انتقال یافته است .همین روند در مورد مدل  2نیز صادق است

مطلب تخمین درصد گروههای دو یا سهنفره و یا حتی تخمین

ولی با توجه به اینکه عرض پیادهرو در مدل  2بیشتر از مدل 8

حضور این نوع گروهها در هر پیادهرو از شهر امری مشکل به

است ،بنابراین روند کاهش سطح سرویس با شیب مالیمتری

نظر میرسد .با این وجود مطالعات مختلفی در سطح دنیا نظیر

نسبت به مدل  8اتفاق میافتد .علت این امر فضای حرکتی بیشتر

مطالعهای که توسط  Bloomberg and Burdenدر سال

عابران در پیادهرو عریضتر است.

 2774انجام گرفته و یا مطالعه میدانی انجام گرفته در این تحقیق
به بررسی درصد حضور گروههای مختلف عابرین در پیادهروها

 .8نتیجه گیری

پرداختهاند .به همین دلیل استفاده از مطالعات ترافیکی

نتایج این تحقیق ،شکلهای  8و  ،7در کنار آییننامههای موجود

عابرینپیاده در پروژههای عمران شهری میتواند منجر به بهبود

میتواند به عنوان راهنمایی مناسب برای مدیران و طراحان

وضعیت موجود در مدیریت شهری ،افزایش رضایتمندی

شهری برای بهبود روند طراحیهای مسیرهای پیاده کشور مورد

شهروندان و صرفهجویی در هزینههای پروژههای مذکور گردد.

استفاده قرار گیرد .برای مثال طبق شکل  8اگر طراحی پیادهروها
برای سطحسرویس  Bانجام شود ،در صورت حضور

 .3مراجع

اجتنابناپذیر گروههای عابرین پیاده ،سطحسرویس پیادهرو در

 -پاکزاد ،جهانشاه (" )8070راهنمای طراحی فضاهای شهری در

بدترین شرایط تعریفشده در این تحقیق (حضور ترکیبی 24

ایران" ،وزارت مسکن و شهرسازی ،معاونت شهرسازی و

درصد گروه عابرین دونفره و  84درصد گروه عابرین سه نفره)،

معماری ،دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری.

در سطحسرویس

 Dکه همان سطح سرویس پیشنهادی

آییننامههای موجود نیز است ،باقی خواهد ماند .این در حالی

سازمان برنامه و بودجه  .معاونت امور فنی (" )8084تسهیالت

است که میتوان طراحی همان پیادهرو را در سطحسرویس A

پیاده روی  -نشریه  - 844جلد  – "2تهران :انتشارات سازمان

نیز انجام داد که در این صورت نتیجه همان خواهد بود اما از

برنامه و بودجه.

لحاظ اقتصادی توجیهپذیر نیست.
همانطور که بیان شد ،هدف از این تحقیق میکروشبیهسازی تاثیر

 -سازمان برنامه و بودجه .معاونت امور فنی (" )8084تسهیالت

حرکت گروهی عابران بر سطح سرویس پیادهروها و ارزیابی

پیاده روی  -نشریه  - 844جلد  –" 0تهران :انتشارات سازمان

فضای حرکتی موجود در پیادهروها است .قصد نویسندگان از

برنامه و بودجه

انجام تحقیق نشاندادن اهمیت بررسیهای مهندسی قبل از
اجرای پروژههای عمران شهری با هزینههای باال است .بسیاری
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غالمعلی شففابخش ،درجه کارشفناسفی ارشفد در رشفته راه و ترابری را از دانشففگاه علم و صففنعت و در رشته
مهندسفی عمران از دانشفگاه  INSAکشفور فرانسفه اخذ نمود .در سال  8084موفق به کسب درجه دکتری در
رشته عمران -راه و ترابری ،از دانشگاه  INSAفرانسه گردید .زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان راهسازی،
روسازی ،راه آهن ،فرودگاه ،مدیریت و نگهداری راه ،ترافیک ،ایمنی بوده و در حال حاضر عضو هیات علمی با
مرتبه استاد در دانشگاه سمنان است.

مهدی محمدی  ،درجه کارشففناسففی در رشففته مهندسففی عمران -عمران را در سففال  8077از دانشففگاه امام
حسین(ع) و درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران -راه و ترابری را در سال  8088از دانشگاه سمنان
اخفذ نمود .زمینفه هفای پژوهشفففی مورد عالقه ایشفففان ایمنی حملونقل و ترافیک ،مطالعات عابرین پیاده و
تکنولوژی های نوین در حمل و نقل بوده و در حال حاضر دانشجوی دوره دکتری رشته مهندسی عمران -راه
و ترابری در دانشگاه سمنان است.
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