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 دانشگاه علم و صنعت ایران

 شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگامپروژه:  عنوان

  های مدیریت تقاضای سفرپیشنهاد گزینه -9-3عنوان گزارش: 
 1401ماه  بهمن تاریخ تهیه گزارش: 02شماره ویرایش:  22شماره گزارش: 

 چکیده گزارش: 

های ها بر شاخصهای مدیریت تقاضای سفر و بررسی اثر اجرای هریک از آنگزارش حاضر به معرفی سیاست

 یشناور، هایکاربر عیدر توز رییتغهایی از جمله ونقلی در شهر شیراز اختصاص دارد. در این راستا سیاستحمل

خدمات  ، استفاده ازنقلوخدمات حمل یگذارمتیقمرکزی شهر،  تردد در محدوده تیمحدودی، کار ساعات

 گیرد.مورد بررسی قرار می ITS هایو سامانه ICT کیالکترون

 ونقل و ترافیکمعاونت حمل -شهرداری شیرازکارفرما: 

 دوست شیرازی  مهندس هادی شه

 یجوان قهیمحسن حدمهندس 

 ی محمدحسن جعفرمهندس 

 ییمحمدرضا رضامهندس 

 یمیابراه یمحمدعلمهندس 

 

 کیونقل و ترافمعاون حمل

 کیونقل و ترافکل مطالعات حمل ریمد

 ونقلگروه مطالعات حمل سییر

 ونقلکارشناس دفتر مطالعات حمل

 ونقلکارشناس دفتر مطالعات حمل

 تهیه کنندگان:

 دکتر افشین شریعت  

 دکتر علی نادران

 رافعیمهندس محمدرضا 

 فرزانه هداوند مهندس

 

 مجری طرح و مدیر پروژه

 مشاور عالی

 مدیر فنی پروژه

 کارشناس پروژه

 نشانی مشاور: 

 021-77803100تلفن:  -وصنعت ایراندانشگاه علم -خیابان فرجام -بزرگراه رسالت -تهران 

 نشانی کارفرما: 

 071-32223624تلفن:  -شهرداری شیراز -میدان شهدا -شیراز -فارس

 
 

  



   

 

 

 

 بصفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های مدیریت تقاضای سفرپیشنهاد گزینه -3-9

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401ماه  بهمن 22 02
 

 فهرست مطالب

 1 .................................................................................... (9-3سفر )بند  یتقاضا تیریمد یهانهیگز شنهادیپ

 7 ............................................................................................ عمده یهایکاربر تیو موقع عیدر توز رییتغ 

 15 ....................................................................................................... ساعات شروع و خاتمه کار یشناور 

 15 ............................................................................................................. ساعت کار( ییتقاضا )جابجا یزمان تیریمد 

 17 ............................................................................................................ یساعت کار ییروش جابجا یاجرا -2-1-1

 18 ............................................................................................................................................ یونقلاثرات حمل -2-1-2

 19 ............................................................................................................................................. هانهیمنافع و هز -2-1-3

 21 ............................................................................................................................................... یاثرات اجتماع -2-1-4

 21 .............................................................. یونقل شهرحمل ستمیس تیریمد یراهبردها ریارتباط با سا -2-1-5

 22 ........................................................................................................................................................ یبندجمع -2-1-6

 23 ......................................................................................................... رازیسفرها در شهر ش یزمان عیتوز یبررس -2-2

 25 ......................................................................................... رازیدر شهر ش هاتیساعت فعال رییاثرات تغ یبررس -2-3

 37 .................................................................................................. شهر یهاتردد در محدوده تیمحدود 

 38 ........................................................................................... شهرها و کشورها ریبر مطالعات گذشته در سا یمرور 

 39 ............................................................................................................................................................ سنگاپور -3-1-1

 41 ........................................................................................................................................................... استکهلم -3-1-2

 43 ................................................................................................................................................................سئول -3-1-3

 44 .................................................................................................................................................................. اسلو -3-1-4

 45 ................................................................................................................................................................ آلمان -3-1-5

 45 ................................................................................................................................................................ تهران -3-1-6

 48 .......................................................................................................................................................... هاتیانواع محدود 

 48 .................................................................................................................... از تردد یریجلوگ یهااستیس -3-2-1

 49 .......................................................................................................................... از تردد یبازدارندگ استیس -3-2-2

 49 ................................................................................................................................ اجتناب از تردد استیس -3-2-3

 50 ................................................................................................................ یکیمحدوده تراف جادیا بیو معا ایمزا -3-3

 50 ............................................................................................... یکیمحدوده تراف نییموجود در تع یهااستیس -3-4

 51 .................................................................... و مقررات نیطرح و اعمال قوان تیریمد نهیدر زم ییشنهادهایپ -3-5

 52 ......................................................................................... رازیشهر ش یموجود محدوده مرکز تیوضع یبررس -3-6



   

 

 

 

 جصفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های مدیریت تقاضای سفرپیشنهاد گزینه -3-9

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401ماه  بهمن 22 02
 

 61 ................................................................................................................. یمرکز یجذب سفر نواح زانیم -3-6-1

 64 ........................................................................................................ رازیدر شهر ش کیمحدوده طرح تراف شنهادیپ 

 PTV-Visum ................................................................ 64افزار در نرم یگذارتمینحوه اعمال محدوده ق -3-7-1

 70 .................................................................................................. کیمحدوده طرح تراف یمکان یوهایسنار -3-7-2

 77 ............................................................................ کیطرح تراف یمحدوده مکان یوهایسنار یاجرا جینتا -3-7-3

 94 ....................................................................................... کیمحدوده طرح تراف یگذارمتیق یوهایسنار -3-7-4

 101 .................................................................................................................................................................... یبندجمع 

 102 ............................................................................................................. ونقلخدمات حمل یگذارمتیق 

 102 ........................................................................................................................... نگیاستفاده از پارک یگذارمتیق 

 106 ............................................................... ایاش نترنتیهوشمند در بستر ا نگیاستفاده از پارک یبررس -4-1-1

 109 ............................................................................................................................. یونقل همگانحمل یگذارمتیق 

 110 ............................................................................................................ یشهر یاتوبوسران ستمیس یاجزا -4-2-1

 116 ..................................................................................... رازیش یسامانه اتوبوسران نیانگیم هیبرآورد کرا -4-2-2

 120 .................................................................................................................... یونقل شبه همگانحمل  

 120 .............................................................................................. رازیشهر ش یرانیتاکس ستمیمشخصات س -4-3-1

 122 ............................................................................................................................ یتاکس هیبرآورد نرخ کرا -4-3-2

 127 .......................................................... کیبا خدمات الکترون یرضروریغ یسفرها ینیگزیجا ایحذف  

 127 ........................................................................................................................ شهر یکالبد یبر فضاها ICT ریتأث 

 127 ............................................................................................................................................... کار از راه دور -5-1-1

 128 ........................................................................................................................................... از راه دور دیخر -5-1-2

 128 ........................................................................................................................................ آموزش از راه دور -5-1-3

 128 ......................................................................................................................................... کیدولت الکترون -5-1-4

 129 ................................................................................... رازیدر ش کیبر کاهش تراکم تراف ICTگسترش  یابیارز 

 133 ......................................................................................................................................................... مراجع
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 هاشکلفهرست 

 8 ................................................................................................... 1409 راز،یشهر ش یکیتراف یدر نواح یتجار یتراکم کاربر -1-1شکل 

 9 .............................................................................................................................. یتجار یکاربر ییجابجا یمنتخب برا ینواح -2-1شکل 

 11 ................................................................................ شبکه مرکز شهر یهایارائه خروج یمحدوده در نظر گرفته شده برا -3-1شکل 

 12 .............................................. 1409معابر مرکز شهر در حالت عدم انجام کار، اوج صبح  سیحجم تردد و سطح سرو -4-1شکل 

 12 ................................................... 1409، اوج صبح یمعابر مرکز شهر پس از انتقال کاربر سیحجم تردد و سطح سرو -5-1شکل 

 13 .............................................................. 1409، اوج صبح یمعابر شهر پس از انتقال کاربر سیحجم تردد و سطح سرو -6-1شکل 

 14 ................................................................................ 1409، اوج صبح یپس از انتقال کاربر یحجم مسافر خطوط همگان -7-1شکل 

 24 ............................. (1394مقصد سال  -مبدأ یسواره با اهداف مختلف )بر اساس آماربردار یسفرها یزمان راتییتغ -1-2شکل 

 24 ................................................................................ زمان شروع سفر کیبه تفک 1394در  رازیش نیسواره شاغل یسفرها -2-2شکل 

 25 .......................................................................... زمان شروع سفر کیبه تفک 1394در  رازیش نیشاغلریسواره غ یسفرها -3-2شکل 

 28 ............................................................ 1409عدم انجام کار، اوج صبح  یویمعابر در سنار سیحجم تردد و سطح سرو -4-2شکل 

 28 ............................ 1409اوج صبح  ها،تیساعت فعال رییتغ 1شماره  یویمعابر در سنار سیحجم تردد و سطح سرو -5-2شکل 

 29 ............................ 1409اوج صبح  ها،تیساعت فعال رییتغ 2شماره  یویمعابر در سنار سیحجم تردد و سطح سرو -6-2شکل 

 29 ............................ 1409اوج صبح  ها،تیساعت فعال رییتغ 3شماره  یویمعابر در سنار سیحجم تردد و سطح سرو -7-2شکل 

 30 ............................ 1409اوج صبح  ها،تیساعت فعال رییتغ 4شماره  یویمعابر در سنار سیحجم تردد و سطح سرو -8-2شکل 

 31 .............................................. 1409اوج صبح سال  ها،تیساعت فعال رییمختلف تغ یوهایکل در سنار ریتأخ سهیمقا -9-2شکل 

 31 ................................. 1409اوج صبح سال  ها،تیساعت فعال رییمختلف تغ یوهایسرعت متوسط در سنار سهیمقا -10-2شکل 

 32 .................................. 1409اوج صبح سال  ها،تیساعت فعال رییمختلف تغ یوهایمصرف سوخت در سنار سهیمقا -11-2شکل 

 32 ..................................... 1409اوج صبح سال  ها،تیساعت فعال رییمختلف تغ یوهایدر سنار ندهیآال دیتول سهیمقا -12-2شکل 

 35 ......................... 1409ها، اوج صبح تیساعت فعال رییتغ 3شماره  یویمعابر در سنار سیحجم تردد و سطح سرو -13-2شکل 

 36 ................................... 1409ها، اوج صبح تیساعت فعال رییتغ 3شماره  یویدر سنار یحجم مسافر خطوط همگان -14-2شکل 

 39 ........................................................................................................................................ موقعیت محدوده ترافیکی در سنگاپور -1-3شکل 

 53 ............................................... 1409سفر بر هکتار،  راز،یشهر ش یکیتراف یتراکم سفر جذب شده کل اهداف به نواح -2-3شکل 

 54 .............................. 1409، سفر بر هکتار، رازیشهر ش یکیتراف یبه نواح یشخص یتراکم سفر جذب شده با خودرو -3-3شکل 

 55 ...............................................1409)نفر بر هکتار(،  رازیشهر ش یکیتراف یتراکم شاغل در محل شغل در سطح نواح -4-3شکل 

 56 ........................................)سفر بر هکتار( ینواح نیتردر پرتراکم یشخص یتراکم جذب سفر با خودرو زانیم شینما -5-3شکل 

 57 ....................................................................... )نفر بر هکتار( ینواح نیترشاغل در محل شغل در پرتراکم زانیم شینما -6-3شکل 

 58 ............................................................................................................. رازیشهر ش یدر نظر گرفته شده برا یمحدوده مرکز -7-3شکل 

 69 .................................................................................................. یامرحله4 یسازبه مدل یگذارمتینحوه اعمال محدوده ق -8-3شکل 

 70 ................................................................................................................................... کیطرح تراف یمحدوده مکان 1 یویسنار -9-3شکل 

 71 ................................................................................................................................ کیطرح تراف یمحدوده مکان 2 یویسنار -10-3شکل 
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 71 ................................................................................................................................ کیطرح تراف یمحدوده مکان 3 یویسنار -11-3شکل 

 72 ................................................................................................................................ کیطرح تراف یمحدوده مکان 4 یویسنار -12-3شکل 

 72 ................................................................................................................................ کیطرح تراف یمحدوده مکان 5 یویسنار -13-3شکل 

 73 ................................................................................................................................ کیطرح تراف یمحدوده مکان 6 یویسنار -14-3شکل 

 73 ................................................................................................................................ کیطرح تراف یمحدوده مکان 7 یویسنار -15-3شکل 

 74 ................................................................................................................................ کیطرح تراف یمحدوده مکان 8 یویسنار -16-3شکل 

 74 ................................................................................................................................ کیطرح تراف یمحدوده مکان 9 یویسنار -17-3شکل 

 75 .................................................................................... (LEZ)محدوده طرح  کیطرح تراف یمحدوده مکان 10 یویسنار -18-3شکل 

 76 ................................................................... 1409شده،  یمحدوده معرف 10ساکن و شاغل در محل شغل در  تیجمع -19-3شکل 

 77 ........................................ 1409شده،  یمحدوده معرف 10ساکن در  تینسبت تعداد شاغل در محل شغل به جمع -20-3شکل 

 79 ..................................................... 1409عدم انجام کار، اوج صبح  یویمعابر در سنار سیو سطح سرو یحجم عبور -21-3شکل 

 79 ...................... 1409اوج صبح  ک،یطرح تراف یمحدوده مکان 1 یویمعابر در سنار سیو سطح سرو یحجم عبور -22-3شکل 

 80 ...................... 1409اوج صبح  ک،یطرح تراف یمحدوده مکان 2 یویمعابر در سنار سیو سطح سرو یحجم عبور -23-3شکل 

 80 ...................... 1409اوج صبح  ک،یطرح تراف یمحدوده مکان 3 یویمعابر در سنار سیو سطح سرو یحجم عبور -24-3شکل 

 81 ...................... 1409اوج صبح  ک،یطرح تراف یمحدوده مکان 4 یویمعابر در سنار سیو سطح سرو یحجم عبور -25-3شکل 

 81 ....................... 1409اوج صبح  ک،یطرح تراف یمحدوده مکان 5 یویمعابر در سنار سیو سطح سرو یحجم عبور -26-3شکل 

 82 .......................1409اوج صبح  ک،یطرح تراف یمحدوده مکان 6 یویمعابر در سنار سیو سطح سرو یحجم عبور -27-3شکل 

 82 ...................... 1409اوج صبح  ک،یطرح تراف یمحدوده مکان 7 یویمعابر در سنار سیو سطح سرو یحجم عبور -28-3شکل 

 83 ...................... 1409اوج صبح  ک،یطرح تراف یمحدوده مکان 8 یویمعابر در سنار سیو سطح سرو یحجم عبور -29-3شکل 

 83 ...................... 1409اوج صبح  ک،یطرح تراف یمحدوده مکان 9 یویمعابر در سنار سیو سطح سرو یحجم عبور -30-3شکل 

 84 ................... 1409اوج صبح  ک،یطرح تراف یمحدوده مکان 10 یویمعابر در سنار سیو سطح سرو یحجم عبور -31-3شکل 

 84 ............................ نسبت به عدم انجام کار یمحدوده مکان 1 یویاز معابر در سنار یحجم همسنگ عبور راتییتغ -32-3شکل 

 85 ............................ نسبت به عدم انجام کار یمحدوده مکان 2 یویاز معابر در سنار یحجم همسنگ عبور راتییتغ -33-3شکل 

 85 ............................ نسبت به عدم انجام کار یمحدوده مکان 3 یویاز معابر در سنار یحجم همسنگ عبور راتییتغ -34-3شکل 

 86 ............................. نسبت به عدم انجام کار یمحدوده مکان 4 یویاز معابر در سنار یحجم همسنگ عبور راتییتغ -35-3شکل 

 86 ............................. نسبت به عدم انجام کار یمحدوده مکان 5 یویاز معابر در سنار یحجم همسنگ عبور راتییتغ -36-3شکل 

 87 ............................ نسبت به عدم انجام کار یمحدوده مکان 6 یویاز معابر در سنار یحجم همسنگ عبور راتییتغ -37-3شکل 

 87 ............................ نسبت به عدم انجام کار یمحدوده مکان 7 یویاز معابر در سنار یحجم همسنگ عبور راتییتغ -38-3شکل 

 88 ............................ نسبت به عدم انجام کار یمحدوده مکان 8 یویاز معابر در سنار یحجم همسنگ عبور راتییتغ -39-3شکل 

 88 ............................ نسبت به عدم انجام کار یمحدوده مکان 9 یویاز معابر در سنار یحجم همسنگ عبور راتییتغ -40-3شکل 

 89 ......................... نسبت به عدم انجام کار یمحدوده مکان 10 یویاز معابر در سنار یحجم همسنگ عبور راتییتغ -41-3شکل 

 90 ................................................................ کیطرح تراف یمختلف محدوده مکان یوهایکل شبکه در سنار ریتأخ زانیم -42-3شکل 

 90 ........................................................... کیطرح تراف یمختلف محدوده مکان یوهایمتوسط سرعت کل شبکه در سنار -43-3شکل 
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 91 ................................................................... کیطرح تراف یمختلف محدوده مکان یوهایمصرف سوخت در سنار زانیم -44-3شکل 

 91 ...................................................................... کیطرح تراف یمختلف محدوده مکان یوهایدر سنار ندهیآال دیتول زانیم -45-3شکل 

 92 ....................................... کیطرح تراف یمختلف محدوده مکان یوهایدر سنار یو همگان یشخص هینقل لیسهم وسا -46-3شکل 

 92 ..................................................................... کیطرح تراف یمختلف محدوده مکان یوهایمختلف در سنار لیسهم وسا -47-3شکل 

نسبت به  عدم انجام کار، اوج  کیطرح تراف یبرتر محدوده مکان نهیدر گز یحجم همسنگ و مسافر همگان راتییتغ -48-3شکل 

 94 ...............................................................................................................................................................................................................1409صبح 
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 (9-3)بند  های مدیریت تقاضای سفرپیشنهاد گزینه

مدیریت تقاضای  طورکلیبه اختصاص دارد. 1های مدیریت تقاضای سفراین گزارش به ارائه برنامه

 شوند و اغلبنقلی منجر میومنابع حملهایی است که به استفاده کاراتر از نقل یک اصطالح برای راهبردوحمل

توان می. [1]شناسندشخصی می خودروی از استفاده و سفر تقاضای کاهش هایی برایحل راه عنوانبه راآن 

ها و ابزار مناسب جهت ضد انگیزه ،هاونقل عبارت است از استفاده از انگیزهگفت که مدیریت تقاضای حمل

انتقال سفرها به وسایل غیرموتوری یا وسایل با تعداد سرنشین بیشتر، کاهش یا حذف نیاز به سفر، انتقال سفر 

یر سرنشین نظهای رقیب وسایل تکتراکم و در برخی موارد تأمین یا توسعه گزینهبه مسیرها یا ساعات کم

ونقل، جزء های مدیریت تقاضای حملطورکلی برنامهروی. بهی و پیادهارسودوچرخهوسایل نقلیه همگانی، 

 آیند.شمار میمدت بهکوتاههای برنامه

 قطار ریلی شامل مترو،عمومی  ونقلحمل هایسیستم انواع ساخت و هابزرگراه توسعه و ساخت هایبرنامه

 که هابرنامه . اینهستند شهری ونقلحمل راهبردییا  و مدتبلند هایبرنامه از جمله تراموا و مونوریل سبک،

های . استفاده از روششوندمی منجرهای سنگین هزینه صرف به دارند، درازمدت و زیرساختی ماهیتی اغلب

 مراتب کمتریبا هزینه عملیاتی بهرا همراه مدیریت تقاضای سفرها در ساعات اوج، افزایش بازدهی سیستم 

 . دنبال خواهد داشتبه

 عملکرد و وضعیت بهبود راهکار تنها عنوانبه تواننمی را امکانات و عرضه افزایش همیشه کهاین به توجه با

 اهداف به دستیابی برای روشی عنوانبه تقاضا مدیریت هایروش دانست، مختلف یهاسیستم و تسهیالت

 امکان و عدم موجود منابع بودن محدود دلیل به نیز ونقلحمل یهاسیستم در شوند. امروزهمی موردنظر مطرح

 بهبود عملکرد و در مؤثر و مهم راهکارهای عنوانبه سفر تقاضای مدیریت هایروش عرضه، افزایش و گسترش

 این آیند. مبنایشمار میبه بزرگ شهرهای خصوصبه شهرها در ونقلحمل هایسیستم سرویس سطح افزایش

 نمود: بیان زیر کلی سناریوی سه اساس بر توانمی را روش

 هاآن از قسمتی حذف و سفرها کاهش -

 مختلف ساعات درها آن پخش و سفرها وقوع زمان توزیع -

 همگانی هایسیستم سویبهونقل شخصی حمل از سفر الگوی تغییر -

منظور کاهش تعداد و طول سفرهای روزانه شهری، به»[: 2آمده است]عمومی  مقررتقوانین و  7در ماده 

                                                 
1  . Transportation Demand Management 



   

 

 

 

 2صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های مدیریت تقاضای سفرپیشنهاد گزینه -3-9

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  22 02
 

های اجرایی، کاهش شلوغی و تراکم ترافیک و ترویج فرهنگ استفاده از مراجعات حضوری به دستگاهکاهش 

ونقل همگانی در شهرهای بزرگ کشور، شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور موظف وسایل حمل

ناسب موضوع، تها بهها و سازمانریزی کشور و سایر وزارتخانهاست با همکاری سازمان مدیریت و برنامه

راهکارهای مناسب را جهت غیرمتمرکز کردن خدمات اداری و بانکی در امور غیرستادی، توزیع ساعات شروع 

ها، بازار و غیره(، تفویض اختیار امور قابل واگذاری به ادارات تابعه، هدایت و اتمام کار )مدارس، ادارات، بانک

های ناطق شهری و افزایش تعداد شعب ادارات و ارگانهای خدمات، محله و مها به ایجاد مجتمعشهرداری

منظور کاهش چنین بهجاذب سفر به تناسب نیاز جمعیت شهرها و نظایر آن را تدوین و تصویب نماید. هم

آلودگی هوا ناشی از تردد وسایل نقلیه موتوری و تقلیل سفرهای غیرضروری شهری با هماهنگی وزارت پست 

دگان ارائه دهن ژهیوبهعمومی  مؤسساتهای دولتی و اتخاذ نماید تا کلیه دستگاهو تلگراف و تلفن ترتیبی 

را با استفاده از شبکه پست،  خود رجوعاربابساالنه درصدی از مراجعات حضوری  طوربهخدمات عمومی، 

جای کاتبه بهمی شیوه ریکارگبهرسانی و رسانی الکترونیکی و جایگزین اطالعبانک، مخابرات، شبکه اطالعپست

 .«مراجعه، پاسخگویی کنند

گذارند بر سه عامل زمان، هزینه و راحتی سفر تأثیر می نقلوحملراهبردهای مدیریت تقاضای  طورکلیبه

 شوند:منظور دستیابی به اهداف زیر در نظر گرفته میبه و

 هش حجم ترافیک کا -

 هاها و پارکینگنگهداری راه -

 های پویایی برای افراد غیر راننده(نقل )گزینهوتنوع حمل -

 هاایمنی راه -

 حفاظت انرژی -

 هوا و آلودگی صوتی کاهش آلودگی -

 ارتقای سالمت عمومی -

 .[3]بودن کاربری زمین کارا -

پیامدهای متنوعی دارد.  هرکدامونقل وجود دارد که راهبردهای گوناگونی برای مدیریت تقاضای حمل

بخشند، برخی دیگر سفری را که در دسترس مسافران قرار دارد بهبود مینوع وسیله  ها انتخاببرخی از آن

دهند. شوند و برخی نیز احتیاج به سفر فیزیکی را کاهش میسبب تغییر در برنامه سفر، مقصد و شیوه سفر می
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توان طور خالصه میونقلی است. بهو مشکالت حمل مسائلونقل یک پاسخ مناسب به مدیریت تقاضای حمل

 زیر بر الگوهای سفر مؤثر است: به دالیلونقل که مدیریت تقاضای حمل گفت

 فشار روحی ترپایین سطح و هوا آلودگی کاهش باعمومی  سالمت افزایش -

 ملی اقتصاد سالمت آن درنتیجه و ایمنطقه جابجایی تسهیل و بهبود -

 مشتریان دسترسی تسهیل -

 ارتباطات تکنولوژی توسعه با تجاری مرکز به سفر کاهش -

 پارکینگ تقاضای کاهش و تراکم کاهش -

 )شناور( شونده جابجا کاری ساعات کارگیریبه با رسانیخدمات ساعات گسترش -

ونقلی، بهبود ی حملهامدت سیستمهای مدیریت کوتاههدف اصلی از روشکه  توان گفتنهایت می در

 ها است.جابجایی سازیطریق بهینهونقل از کارایی سیستم و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای حمل

در نظر گرفت.  7-2شکل برده در ی نامهاتوان در گروهمیهای مدیریت تقاضا را سیاست طورکلیبه

های جذبی اند. سیاستهای جذبی و دفعی در نظر گرفتهها را در دو دسته سیاستگران این سیاستپژوهش

ند؛ در کننقلی غیر از خودروی شخصی تشویق میووسایل حمل هایی هستند که افراد را به استفاده ازسیاست

هایی هستند که با کاهش جذابیت خودروی شخصی، کاربران این وسیله را نسبت های دفعی آنمقابل، سیاست

 .[1]کنندبه استفاده از آن دلسرد می
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 نقلوهای مدیریت تقاضای حمل: انواع سیاست7-2شکل 

 

 ایجاد شهر محدودیت در خودروها تردد که برای هستند هاییروش ،ترددمحدودیت  هایسیاست 

 .[4]توانند شامل بسته شدن یک خیابان یا محدوده از شهر بر روی خودروها باشندها میاین محدودیت کنند.می

 ه های انتخاب وسیلتواند تصمیمگذارد و میراهبردی است که بر هزینه سفر تأثیر می گذاریقیمت

های رقیب تواند برای بهبود گزینهشهروندان را تغییر دهد. از طرفی درآمد حاصل از اجرای این سیاست می

کار رفته و از این طریق افراد را به استفاده از این وسایل تشویق نقل همگانی بهوخودروی شخصی مثل حمل

 گذاری شبکه خودصورت بگیرد. قیمتتواند روی سوخت، مالیات، پارکینگ و شبکه گذاری میکند. قیمت

 گذاریهای خاصی از شبکه، قیمتهای شبکه،  محدودهای مشخص، تسهیالت، کمانگذاری ناحیهشامل قیمت

 .[5]گذاری ترکیبی استبر اساس مسافت پیموده شده در شبکه و قیمت

 کند تا خودروی تک سرنشین، برای کاربران این وسیله ایجاد انگیزه می های جایگزینبهبود طریقه

های در دسترس آن، کاهش سرفاصله نقل همگانی و افزایش گونهواز وسایل جایگزین استفاده کنند. تقویت حمل

هزینه  نقل همگانی برای ساعات پر ازدحام، افزایش قابلیت اعتماد و کاهش تأخیرهای آن،وزمانی خدمات حمل

ها، تواند از جانب شرکتنقل همگانی که میوهای دارای یارانه یا رایگان برای خدمات حملکم یا اعطای کارت

نقل همگانی، گسترش وهای حملرسانی سیستمکارفرمایان و یا ادارات دولتی صورت بگیرد، بهبود اطالع
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سوارها و خطوط ها، توسعه پارکراهو پیاده نقل غیر موتوری مثل خطوط اختصاصی دوچرخهوتسهیالت حمل

 [7و  6]گیرندپرسرنشین و اقداماتی از این دست، همگی در این روش جای می

 هایی را شامل ها و فعالیت، همان جایگزینی سفرها با وسایل ارتباطی است و انواع برنامهدورکاری

خصوص سفر به محل کار، با استفاده از وسایل شهری و بهدرون سفرهاینیاز به انجام  هابا آن شود کهمی

 .[1]شودارتباطی برطرف می

   های مدیریت تقاضا است که بر سفرهای ساعات اوج تأثیر از انواع روشجابجایی ساعات کاری

هایی از قبیل تغییر زمان شروع و پایان ساعات کاری، اضافه نمودن ساعات گذارد. این روش با اعمال سیاستمی

جای آن، زمان سفر افراد را از ساعات اوج به ساعات غیر بعضی روزهای هفته و حذف یک روز کاری به کاری در

 .[1کنند]اوج منتقل کرده و یا برخی سفرهای ساعات اوج را حذف می

 هم و در نتیجه به های مختلط و نزدیکوسیله کاربرینقل، بهوبر مبنای کارایی حملها کاربری توسعه

 شود. ترکیب سکونتبرای سفر به مقصدهای مختلف ایجاد می سواریدوچرخهروی و بیشتر پیاده هایفرصت

دهد که سفرهای روزانه و هفتگی خود ها به ساکنان این امکان را میو حتی اشتغال با دیگر خدمات و فرصت

به رانندگی برای مناسب سیاست کاربری زمین، با کاهش نیاز اجرای را بدون خودروی شخصی انجام دهند. 

چنین تمرکززدایی . هم[6]دهدنقل، پایداری و سالمت عمومی را تحت تأثیر قرار میوکارهای روزانه، حمل

های جاذب سفر از مناطق خاصی مثل مرکز شهر، در کاهش تراکم ترافیک و اثرات آن در این نواحی کاربری

 است.  مؤثر

 و مترو  ساتوبو مثل شهری همگانی نقلوحمل هایایستگاه در که هستند هاییپارکینگسوارها پارک

 به مسافران الزم تسهیالت ارائه منظوربه شهری محیط حاشیه در ویژهبه و آزادراهی پرتراکم نقاط از بعضی در یا

پیمایی هم هایسیستم همگانی، نقلوحمل وسایل از استفاده برای اند،رسیده نقاط این به که شخصی خودروهای

 .[1]شوندبنا می ... و

  1اشتراکی سواری دو سیستم به پیماییهم
2اشتراکی کاروان و 

ها بیش که در هر دوی آن دارد اشاره 

 شخصی نقلیه وسیله از طورمعمولبه افراد اشتراکی سواری در سیستم از یک مسافر در خودرو حضور دارد.

فراهم  هاسازمان کارمندان یا توسط اغلب هستند کهای کرایه خودروهای اشتراکی، هایکاروان کنند.می استفاده

 .[1]شودمی تقسیم مسافران میان هاآن هزینه وهستند  خود پشتیبان اشتراکی هایکاروان شوند. بیشترمی

  ها توانند از آن، خطوطی هستند که تنها خودروهای اشتراکی یا پرسرنشین میخطوط پرسرنشین

کنند. خط اختصاصی وسایل پرسرنشین می ترغیبپیمایی کنند. ایجاد چنین خطوطی افراد را به هماستفاده 

                                                 
1 . Carpool 
2 . Vanpool 
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 سرنشین عوارض تعیین نمودو یا برای عبور وسایل تک HOV(1( توان تنها به این وسایل اختصاص دادرا می

)HOT(2 [8]. 

  های فرعی، در خیابان ای و پارکهایی مانند محدود کردن پارک حاشیه، روشمدیریت پارکینگ

 ها وهای ویژه برای خودروهای پرسرنشین یا وسایل اشتراکی و یا اولویت دادن به آنفراهم کردن پارکینگ

باعث تشویق به استفاده از خودروهای اشتراکی و یا محدود کردن استفاده  کهنحویبهگذاری پارکینگ قیمت

 .[1]شودرا شامل میسرنشین و ترافیک ناشی از آن شود از وسایل تک

  و تغییر رفتار شهروندان از طریق  نقلوحملمدیریت تقاضای  سازیفرهنگهای هدف از سیاست

مفاهیم توسعه پایدار، پیامدهای سفر با وسایل موتوری و مواردی  بخشی عمومی است. جلب توجه افراد بهآگاهی

 .[4]تواند در این زمینه مفید باشداز این دست می

های ترین روشاجرای برخی از مهم اتاثرشرح خدمات  9-3بر مبنای زیربندهای بند در ادامه این گزارش 

و  گذاری، دورکاری، جابجایی ساعات کاری، مدیریت کاربریاز جمله محدودیت تردد، قیمت مدیریت تقاضا

های مانند بهبود طریقههای مطرح شده برخی دیگر از روشگیرد. مورد بررسی قرار می مدیریت پارکینگ

مورد توجه قرار ( 7-3و  5-3، 4-3) بند سوارها نیز در گزارش بندهای مربوط به خود جایگزین و توسعه پارک

های پیشنهادی گزارش حاضر، نیازمند انجام سازی گزینهتوجه به این نکته ضروری است که پیادهاند. گرفته

ویژه محدوده مرکزی آن بوده و در این گزارش جتماعی در شهر بهمطالعه مستقل و بررسی اثرات اقتصادی و ا

مثل تأخیر و آلودگی هوا پرداخته  آنونقل و پارامترهای مرتبط با ها بر شبکه حملاثرات آن بررسی صرفاً به

 شده است. 

  

                                                 
1. high-occupancy vehicle lane 
2. high-occupancy toll lane 
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 های عمدهتغییر در توزیع و موقعیت کاربری 

 ها توسط مشاوران تخصصیجامع و تفصیلی شهر تعیین کاربری زمین در نقاط مختلف شهر در مطالعات

ی ی و معاونت شهرسازشهرسازشود. بنابراین وظیفه اصلی این بخش در حوزه مهندسین این زمینه تعیین می

 یکه در کجا تعیین کند تواندینم کیونقل و ترافمطالعات جامع حمل کاست. با توجه به این توضیحات، ی

. هدف این بخش کند جادیرا ا هایکاربر رییتغ لیو تحل یابیابزار ارز تواندیمولی  ابدی رییتغ یشهر چه کاربر

ونقل ی مطالعات جامع حملهایسازمدلهای تغییر موقعیت کاربری در از گزارش، ارائه نحوه ارزیابی سیاست

أثیر جابجایی از طریق یک مثال موردی، ت صرفاًعبارت دیگر، و ترافیک بر اساس یک مورد نمونه است. به

ونقل همگانی ارزیابی ها از طریق تغییر در تولید و جذب سفرها بر تردد خودروها و مسافران حملکاربری

ها و هماهنگی آن با مشاورین طرح های مختلف تغییر موقعیت کاربریشود. بدیهی است ارزیابی گزینهمی

ییر طرح کاربری یا تغ هرگونهشود از این پس تفصیلی خارج از شرح خدمات مطالعات فعلی است، اما توصیه می

 اجتماعی متناظر ارزیابی شود. -های مطالعه موجود و با جایگذاری متغیرهای اقتصادیآن به کمک مدل

لکه نحوه ب نیست، نیزم یکاربر راتییتغبر ارائه پیشنهاد در زمینه بخش قرار  نیدر اشود که تأکید می

ه شایان ذکر است ک. شودابزار استفاده  نیاز اشود تا در زمان مناسب یان میب نیزم یکاربر راتییتغ یابیارز

 ریونقل شامل موارد زو حمل نیزم یکاربر کینامید راتییمدت است و تغو کوتاه کیکامالً استات یابیارز نیا

 :شودیلحاظ نم

 ازمندین که یاقتصاد یهابنگاه رییو تغ یریگشکل یبر رو نیزم یکاربر راتییبلندمدت تغ اتتأثیر -

 ،است 1هابنگاه جادیا کینامید یبررس یهامدل

 ،نیارزش زم یبر رو نیزم یکاربر راتییبلندمدت تغ اتتأثیر -

 ،بر محل سکونت افراد نیزم یکاربر راتییبلندمدت تغ اتتأثیر -

 د.بر محل اشتغال افرا نیزم یکاربر راتییبلندمدت تغ اتتأثیر -

هم، عنوان یک نمونه مبهشیراز، شهر ها در شبکه با در نظر گرفتن موارد بیان شده، پس از بررسی کاربری

شود، دیده می 1-1شکل طور که در همان. ندرد توجه قرار گرفتمودر مرکز شهر  11و  10، 8، 7، 6، 5، 1نواحی 

میزان جذب سفر به این نواحی به تفکیک شغل این نواحی از نظر کاربری تجاری دارای تراکم باالیی هستند. 

نواحی جذب شده به  یشغل یدرصد سفرها 40حدود  جدولاین  یبر مبناارائه شده است.  1-1جدول در 

                                                 
1 Firms 
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ر دکه  محدوده در این سفرها یبا توجه به حجم باال .است گانمربوط به فروشند در ساعت اوج صبح بردهنام

 گریسفرها به نقاط د نیاز ا یبهتر است بخش به آن،سفرهای جذب شده باالی  تعدادو  اندواقع شدهشهر  مرکز

تا در نهایت سفرهای محدوده مرکزی شهر تعدیل شده و میزان سفرها به تمامی نواحی از  جا شودشهر جابه

 مورد 232و  230، 174 یبه نواح هایکاربر نیا ییجااثر جاببدین منظور،  تری برخوردار شود.توزیع یکنواخت

 10، 8، 7، 6، 5، 1نواحی از  یتجار یهایدرصد کاربر 50شود فرض می. (2-1شکل ) ته استقرار گرف یابیارز

شاغل در  (%40×  %50) یدرصد 20کاهش باعث  و به عبارتی دهشجا جاب 232و  230، 174 ینواحبه  11و 

قسیم ها تسهم مساوی بین آنمحدوده جدید به 3شاغلین به و  کاربریانتقال . شوند ینواح نیمحل شغل ا

بر  رییتغ نی، اسفر جذب یهابا توجه به مدل ارائه شده است. 2-1 جدولمحاسبات مربوطه در  .شده است

 اهداف تأثیرگذار خواهد بود. های تمامیسفر یرو

 

 
 1409تراکم کاربری تجاری در نواحی ترافیکی شهر شیراز،  -1-1شکل 
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 نواحی منتخب برای جابجایی کاربری تجاری -2-1شکل 

 

 مقصد -از آماربرداری مبدأ تعداد سفرهای جذب شده به نواحی موردنظر -1-1جدول 

 شغل
 ناحیه

 درصد جمع
1 5 6 7 8 10 11 

 %2 113 57 30 0 0 26 0 0 استادکار
 %3 152 0 110 0 0 0 42 0 بازنشسته

 %1 52 0 0 0 0 52 0 0 دارخانه
 %6 286 42 34 28 51 78 0 52 راننده
 %2 86 0 0 0 22 64 0 0 سایر

 %3 122 0 0 0 0 56 0 66 فرهنگی
 %40 1821 995 45 90 216 313 0 162 فروشنده
 %13 586 59 0 17 75 230 205 0 کارگر
 %28 1289 214 108 31 24 443 157 312 کارمند
 %2 71 0 0 19 0 31 0 22 نظامی
 %100 4578 1367 327 184 389 1292 404 614 جمع
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 در نواحی ل پیش و پس از جابجایی کاربریتعداد شاغل در محل شغزیربنای کاربری تجاری و  مقادیر -2-1 جدول

 1409 سال ،موردنظر

 شاغل در محل شغل جدید شغلشاغل در محل  زیربنای تجاری جدید زیربنای تجاری ناحیه

1 44522 ( =0.5-1 × )44522 22261 1616 ( =0.5 ×0.4-1 × )1616 1293 

5 35809 17905 951 761 

6 33070 16535 3358 2686 

7 10175 5088 1163 930 

8 49390 24695 596 477 

10 55860 27930 597 478 

11 85242 42621 4972 3978 

 10602 13253 157034 314068 جمع

174 0 52345 184 1068 

230 0 52345 1724 2608 

232 0 52345 523 1407 

 5082 2431 157034 0 جمع

 

شاغل در محل شغل، نتایج و  های کاربری تجاری وای با تغییر متغیرمرحلهچهارپس از اجرای مدل 

نمایش  3-1 جدولهای عملکردی شبکه در گزینه جدید در مقایسه با حالت پایه )عدم انجام کار( در شاخص

مشخص  3-1شکل های شبکه مرکز شهر در ته شده برای ارائه خروجیمحدوده در نظر گرفداده شده است. 

قبل و بعد از اعمال تغییرات را حجم تردد و سطح سرویس معابر  6-1 شکلتا  4-1شکل چنین همشده است. 

نشان داده شده  7-1 شکلپس از انتقال کاربری نیز در . تعداد مسافر همگانی دهندمینشان ها در کاربری

، رهایی مانند تأخیرپارامت شود با کاهش جذب سفر در محدوده مرکزی شهر،طور که مشاهده میاست. همان

 است.کاهش یافته نسبت به حالت پایه و در کل شهر  محدودهاین در هم آلودگی  مصرف سوخت و

ها، هدف انجام کار از اهمیت باالیی برخوردار است و در خصوص بررسی اثر جابجایی کاربری طورکلیبه

ها، عنوان مثال در نمونه بررسی شده، هدف از انتقال کاربریدر تحلیل نتایج باید مورد توجه قرار بگیرد. به

محیطی دلیل بررسی پارامترهای ترافیکی و زیست به همینکاهش تمرکز سفرها در محدوده مرکزی شهر بوده و 

ای بر های یک ناحیه نباید اثر منفی قابل مالحظهمرکز شهر حائز اهمیت است. از طرفی دیگر جابجایی کاربری

 های شهر داشته باشد. یر بخشروی سا
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 یکاربر عیتوز رییتغ یابیارز یبرا یمورد بررس یهانهیگز یعملکرد یهاشاخص سهیمقا -3-1 جدول
 درصد تغییر انتقال کاربری عدم انجام کار واحد محدوده عنوان

 مجموع حجم عبوری

 کل شبکه

 %0 11022679 11061136 سواریهمسنگ 
 %1- 118015 119591 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 %3- 42539 43901 ساعت مجموع تاخیر کل
 %0 3805141 3812594 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 %1 32.2 31.9 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت
 %4- %4.3 %4.5 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 %1- 372843 375013 لیتر میزان مصرف سوخت
 %1- 197382 198740 کیلوگرم (CO+Nox+HCمیزان تولید آالینده )

 مجموع حجم عبوری

 مرکز شهر

 %1- 1636335 1653471 همسنگ سواری
 %4- 16082 16818 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 %7- 8259 8901 ساعت مجموع تاخیر کل
 %1- 272945 275702 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 %4 17.0 16.4 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت
 %7- %8.3 %8.9 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 %3- 34159 35066 لیتر میزان مصرف سوخت
 %2- 22612 23097 کیلوگرم (CO+Nox+HCمیزان تولید آالینده )

 میانگین زمان کل سفر

 همگانی

 %0 81 81 دقیقه
 %0 47 48 دقیقه میانگین زمان سپری شده در وسیله نقلیه

 %1- 65989 66440 نفر مجموع مسافر منحصر به فرد
 %0 133981 134639 نفر مجموع کل مسافر بر روی شبکه

 %0 112098 112080 نفر تعداد مسافر بر روی شبکه خطوط عادی
 %3- 21883 22559 نفر مجموع مسافر با قطار شهری

 

 

 شبکه مرکز شهر هایمحدوده در نظر گرفته شده برای ارائه خروجی -3-1شکل 
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 1409اوج صبح  ،عدم انجام کار حالتمرکز شهر در حجم تردد و سطح سرویس معابر  -4-1شکل 
 

 

 1409اوج صبح  ،شهر پس از انتقال کاربری حجم تردد و سطح سرویس معابر مرکز -5-1 شکل
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 1409اوج صبح  ،حجم تردد و سطح سرویس معابر شهر پس از انتقال کاربری -6-1 شکل
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 1409اوج صبح  ،مسافر خطوط همگانی پس از انتقال کاربری حجم -7-1 شکل
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 شناوری ساعات شروع و خاتمه کار 

ود. شمدیریت زمانی تقاضا یا همان تغییر ساعات کاری پرداخته می در این بخش از گزارش به سیاست

 ها با هدف کاهش تقاضایهایی برای تغییر ساعت فعالیتارائه گزینه از طریقها گونه سیاستاجرای ایناثرات 

 شود.، بررسی می1409ای برای سال سازی مدل تقاضای سفر چهارمرحلهسفر در ساعت اوج صبح و پیاده

 مدیریت زمانی تقاضا )جابجایی ساعت کار( 

 جابجایی است، روش تأثیرگذار اوج ساعت در سفرهای که سفر تقاضای مدیریت یهاروش اقسام از یکی

 نمودن اضافه یا و کاری تااتمام ساع و شروع زمان ییجابجا چون ییهاسیاست اعمال با که است 1کاری ساعت

 افراد سفر زمان جابجا شدن به کاری، منجر روز یک حذف نتیجه در هفته و روزهای از بعضی در کاری ساعت

کاری(  روز یک اثر حذف )درها آن از سفرهای تعدادی حذف یا و اوج ساعت از ساعتی غیر به برنامه این تحت

 از: اندعبارت که شودمی تقسیم مختلفی اقسام به خود نیز کاری ساعات جابجایی شود. روشمی

 پذیرانعطاف کاری زمان -الف

اجرا نمایند.  پذیرانعطاف صورتبه خود را روزانه کاری برنامه تا شودمی داده اجازه کارمندان به روش این در

 کارمندانی کنند، بعضیکار می بعدازظهر 4:30 تا صبح 8 ساعت از اداره یک کارمندان کهدرحالی مثال عنوانبه

 مشغول بعدازظهر 5:30تا صبح 9 دیگر از و بعضی بعدازظهر 4 تا صبح 7:30 ساعات در هستند، طرح این در که

 یا و شرکت و ادارهنظم عمومی  و کاری بازدهی بر مؤثر و توجهنکته قابل دو روش این در بود. خواهند کار به

 .شوددر نظر گرفته می شود،می اجرا در آن مذکور طرح که سازمانی

 روز در دو نوبت شود که داده اجازه کارمندان به است ممکنکاری:  ساعات پیوستگی عدم یا و پیوستگی -

 اثرات است ممکن عصر. این تصمیم 5:30 تا بعدازظهر 2 از و ظهر 12 تا صبح 7 از مثال عنوانبه کنند کار

 ینظمیب این امر باعث ایجاد مواقع ممکن است از بعضی در باشد. داشته دنبال به را متعددی منفی و مثبت

 ساعات شدن نوبتی دو اعمال در اثرها بازدهی آن کاهش و کار بر کارمندان تمرکز عدم کاری، محیط در

 فاصله درها آن استراحت به علت افراد بازدهی باال رفتنباعث  سیاست این اعمال از طرفیشود و  کاری

 گرم(. در هوای و اجرایی کارهای در عنوان مثالبود. )به خواهد یکارنوبت دو بین زمانی

 پذیرساعت کاری انعطاف روش در که است منطقی کار: زمان بازه محدودیت عدم یا و بودن محدود -

 تا شود گرفته نظر در اجرای این برنامه برای مشخصی زمانی محدوده نظمی،بی هرگونه از اجتناب منظوربه

                                                 
1 Alternative Work Schedules 
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 صبح 7 از مثال عنوانباشند. )به کاری خویش ساعت انتخاب به مجاز زمانی محدوده این در اجبار به افراد

 .هستند کاری ساعت 8 انتخاب به موظف افراد شب( 9 تا

 توجه به با روش افراد این در که است آن شد یادآور توانمی پذیرانعطاف کاری زمان روش مورد در آنچه

پیمایی، یا هم وعمومی  ونقلیحمل یهاسرویس حرکت زمانی برنامه نیز و معابر شلوغی ساعات ترافیک، نوع

 همیشه افراد که آنجا از کنند ومی خانه منطبق به کار، یا بازگشت محل سمت به حرکت زمان بهترین با را خود

 .بود خود خواهد انتخابی حالت بهترین در نتایج نمایند،می انتخاب را گزینه بهترین

 1فشرده کاری هفته -ب

 در که کارمندان است آن بر سعی روش این در است. معروف نیز کاری هفته سازیکوتاه نام با روش این

 8کاری  روز 5 جای به عنوان مثالبه کنند. کار روز هر در بیشتر کاری ساعت با ولی هفته از کمتری روزهای

 دو هفته هر در تعطیلی روز یک با در روز کار ساعت 9 یا و باشد داشته وجود ساعته 10 کاری روز 4 ساعته،

 :است زیر معایب دارای روش این .باشد داشته وجود

این سیستم  کارمندان کاری ساعات از هفته دو در روز یک یا و هفته در روز یک تنها آنکه به با توجه -

 .توجهی نخواهد داشتقابل تأثیر نشود، اجرا وسیعی سطح در سیستم این اگر لذا شود،می کم

و همه  ای باشدروز ویژه یک فقط مختلف مشاغل برای شده حذف کاری روز اگر دیگر طرف از -

 میزان ترافیک ساعت لذا باشند، داشته مشترک شده حذف روز یک طرح، این پوشش تحت کارمندان

 .است باقی خود قوت به دیگر روزهای در اوج

 باعث کاهش معمول، طوربه ساعت، 8 از بیش کردن کار که است مطلب این دهندهنشان تحقیقات  -

 .است هفته آخر روزهای در یا و روز انتهایی ساعات در کارکنان بازدهی

 2کاری ساعت تغییر -ج

کند. تغییر می ادارات ازها آن خروج زمان نیز و ادارات در کارمندان از گروهی حضور زمان روش، این در

 مجبورند و کارمندان شودمی مربوطه ابالغ ادارات به ربطیذ یهاسازمان و اهارگان طریق از و بوده ثابت تغییر این

 برای مشاغل همه .حاضر شوند کار سر بر خودخروج  و ورود ساعت در تغییری با ولی گذشته روزهای مثل

 هماهنگ لزوم دلیل به یا و شخصی دالیل به نیز و نیستند مناسب کاری ساعت جابجایی یهاسیاست اجرای

 .بود نخواهند روش این از استفاده مشتاق به کارمندان تمامسایر اعضای خانواده،  سفرهای خود با نمودن

                                                 
1 Compressed WorkWeek 

2 Staggered Shift 
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 اجرای روش جابجایی ساعت کاری -2-1-1

های مختلف و معموالً برای کارمندان دولتی انجام اجرای روش جابجایی ساعت کاری در ادارات و نهاد

های کاهش سفرهای دائمی روزانه و با دستور مراجع ها و طرحطور معمول پیرو برنامهگیرد. این طرح بهمی

فراهم  منظورهای خصوصی نیز بهبعضی از شرکتگیرد. از طرفی در حالت غیررسمی دولتی انجام می رتبهیعال

بدون در نظر گرفتن  ،اجتناب از رویارویی با ترافیک ساعات اوجو آوردن شرایطی مناسب برای کارمندان خود 

برده باید شرایط زیر فراهم نمایند. برای کاربرد روش ناماقدام میبه اجرای آن کمک به رفع ترافیک شهری، 

 باشد:

هایی با حجم دورهشود، هایی که قرار است سفرهای کاری باز تنظیم تظرفیت اضافی: باید در ساع -

 وجود داشته باشد. اگر تراکم ترافیک یکنواخت باشد، این راهبرد مؤثر نخواهد بود.ترافیک کم 

تراکم کارمندی: مرکز کارمندی و یا کارگری باید حدود چهل درصد کارمندان و یا کارگران را در شعاع  -

هزار نفر کارمند بیش از های بیش از یکی این روش در سازمانریکارگبهتری دارا باشد. کیلوم 3تا  5/1

 .]1[های کوچک مؤثر استسازمان

ونقل همگانی باید خدمات مناسبی را برای تغییر ساعت ونقل همگانی: خطوط حملوجود سیستم حمل -

 بندی آن بدهد.کاری و زمان

 کاری به قرار زیر است:مراحل کلی اجرای روش جابجایی ساعت 

 های کاری در ادارات دولتی که بیشترین تأثیر را در ایجاد ساعت اوج ترافیک دارد.تعیین گروه -1

 تعیین شرایط واجد صالحیت شدن ادارات در طرح جابجایی ساعت کاری -2

قابل انجام  آن از بعدهایی که از طریق آن ارزیابی عملکرد قبل از اجرای طرح و تعیین شاخص -3

 باشد.

 هازمانی فعالیت ریزی برای کارمندان و تعیین ملزومات تغییر برنامهتعیین چگونگی برنامه -4

 ای بر کیفیت و تهیه نتایج طرحبازدیدهای دوره -5

 

 ترکوچکتوان قبل از انجام آن یک دوره موقت آزمایشی در مقیاس منظور اجرای بهینه این روش میبه

 تواند برای بازگشایی مدارس نیز اجرا شود.الزم به ذکر است که تغییر ساعات می را به اجرا گذاشت.

 از: اندعبارتمشکالت عملی مشاهده شده در این سیستم 

 های کارگری و یا کارمندیای از سازمانعدم همکاری و یا موافقت پاره -
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 اعات کاری در صورت تغییر س 2پیمایی شخصیو یا هم 1پیمایی عمومیکاهش احتمالی هم -

 شود: قابل اجرا بودن این سیستم با ارزیابی عوامل زیر تعیین می

 شود،به مرکز شهر وارد و یا خارج می که ییخودروهاتغییر در حجم  -

 تغییر در سرعت عملی و یا سطح سرویس، -

 ونقل همگانی،تغییر در میزان متوسط بار روی خطوط حمل -

 گانی.ونقل همتغییر در میزان استفاده از حمل -

 ونقلیاثرات حمل -2-1-2

پذیر و نیز روش تغییر ساعت کاری باعث کاهش مستقیم تراکم معابر در ساعت روش زمان کاری انعطاف

ها امکان چنین در اثر اعمال این روششود. همروزهای هفته می در تمامی اوج ریغاوج و انتقال آن به ساعت 

بیشتر خواهد بود. در مطالعاتی  اوج ریغارتقای سطح سرویس در ساعات  به علتونقل همگانی استفاده از حمل

پذیر مشخص شد کارمندانی که از طرح زمان کاری انعطاف ،]9[انجام گرفت 2000که در آمریکا و در سال 

ود. شکاسته می شانهانروزطور متوسط به میزان هفت دقیقه از متوسط زمان سفرهای نمایند، بهاستفاده می

در محدوده مرکز اداری  خصوصبهتوجه سفرهای ساعت اوج تواند باعث کاهش قابلجایی ساعت کاری میجاب

، مشخص شد که اجرای توأمان روش ]10[شهر شود. در مطالعاتی که توسط اوینگ صورت پذیرفت

رهای درصدی سف 50تا  20تواند باعث کاهش پذیری ساعات کاری و روش دورکاری در سطح وسیع، میانعطاف

مشخص شد که در طرح جامع کاهش  ]11[1993هر روزه در ساعت اوج شود. در مطالعات مدرس در سال 

ه، مؤثرترین برنامه برای جابجایی سفرها از ساعت اوج به ساعت غیر اوج، اعمال برنامه زمان کاری انسفرهای روز

 پذیر است. انعطاف

ده افراد سفرهایی متفرقه )تفریح و خرید و...( با سازی هفته کاری، در روزهای تعطیل شدر روش کوتاه

سواری به سفرهای با خودروی دهند، لذا با ایجاد این روش تعدادی از سفرهای همخود انجام می خودروی

دهنده آن است که این طرح جزء نشان ]12[شخصی تبدیل شده است. در این روش مطالعات صورت گرفته

های مدیریت تقاضا است، زیرا با حذف کار توجه در مجموعه روشقابل ندانچنههای با تأثیر متوسط و روش

کم شدن تعداد  به علتچنین آید. در این روش همی در آن روز پدید میکارریغدر یک روز هفته، سفرهای 

                                                 
1 Vanpool 

2 Carpool 
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تر شهری از نظر روزهای کاری، کارمندان تشویق به فاصله گرفتن از مراکز کاری و مهاجرت به نواحی ارزان

اثرات ناشی از  1-2جدول شود. در شوند که خود باعث پراکندگی در بافت شهری میقیمت مسکن و غیره می

 های جابجایی ساعات کاری ارائه شده است.اجرای روش

 

 ]2[های جابجایی ساعات کاری اثرات ناشی از اجرای روش -1-2جدول 

 اثرات ترافیکی ردیف
روش زمان کاری 

پذیر و روش انعطاف
 تغییر ساعت کاری

روش هفته کاری 
 فشرده

 نکات

1 
کاهش کل ترافیک 
 خودروهای شخصی

 - مثبت کم تأثیربا  مثبت کم تأثیربا 

2 
کاهش ترافیک خودروهای 

 شخصی در ساعات اوج
 مثبت کم تأثیربا  بسیار مفید

صورت روزهای مختلف و در صورت اجرای طرح به
سطح گسترده با افزایش طول روز کاری، زمان در 

 شود.سفر از ساعت اوج جدا می

3 
انتقال ترافیک از ساعت 

 اوج به غیر اوج
 مثبت کم تأثیربا  بسیار مفید

افراد با تنظیم برنامه کاری خود در بهترین حاالت 
 نمایندممکن اقدام به سفر می

4 
تغییر وسیله سفر از 
خودروی شخصی به 

 دیگروسایل 
 با تأثیر منفی کم با تأثیر مثبت کم

در روش هفته کاری فشرده سفرهای مضاعفی با 
 دهد.اتومبیل شخصی در روزهای غیر کاری رخ می

5 
بهبود دسترسی، کاهش 

 نیاز به سفر
 با تأثیر منفی کم تأثیربی

کننده پراکندگی روش هفته کاری فشرده تشویق
از محیط کاری است لذا  دور شدنبافت شهری و 

 یابد.دسترسی کاهش می

6 
افزایش استفاده مشترک از 

 پیمایی(خودروها )هم
 تأثیربی با تأثیر مثبت کم

در روش هفته کاری فشرده در روزهای غیر کاری 
 دهد.سفرهای متفرقه با خودروی شخصی رخ می

7 
ونقل افزایش سفر با حمل

 همگانی
 تأثیربی با تأثیر مثبت کم

ها به ساعت در دو روش اول به دلیل انتقال سفر
ونقل همگانی با غیر اوج شرایط استفاده از حمل

 تر است.سطح سرویس مناسب مهیا
 - تأثیربی تأثیربی افزایش سفر با دوچرخه 8

9 
افزایش سفر از طریق 

 رویپیاده
 - تأثیربی تأثیربی

10 
افزایش استفاده از 

 ترابریارتباطات به جای 
 - تأثیربی تأثیربی

 - تأثیربی تأثیربی کاهش ترافیک حمل کاال 11

 هامنافع و هزینه -2-1-3

های پذیر افراد قادرند زمان خروج خود را از خانه با سیستمازآنجاکه در سیستم ساعت کاری انعطاف

ونقل گسترش حملراحتی تطبیق دهند، لذا این روش باعث سواری موجود بهونقل همگانی و یا همحمل

 ونقل همگانی نیز به کارمندان وسواری شده و منافع انتقال تقاضای سفر از وسیله نقلیه به حملهمگانی و هم

 ونقل شهری خواهد رسید.سیستم حمل
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و  هاپذیر توسط کارمندان بسیار مورد پسند بوده و باعث افزایش بازدهی آنروش ساعات کاری انعطاف

کند که ود. این سیستم و در بعضی موارد سیستم هفته کاری فشرده به افراد کمک میشرضایت کاریشان می

 در سفرهای اعضای خانواده خود شریک باشند. 

پذیر، افراد از اضطراب دیر رسیدن به محل کار رهایی یافته و قادرند در سیستم ساعات کاری انعطاف

در روش هفته کاری فشرده از آنجا که افراد سفرهای کمتری برنامه خود را با ساعت پربازده خود منطبق نمایند. 

ها های تحمیلی بر آندهند، لذا هزینهرا در روزهای هفته نسبت به گذشته برای رفتن به محیط کار انجام می

های دیگر ها در طول هفته نسبت به روشآن یدلیل مشابه فضای موردنیاز برای پارک خودروکمتر است به

ش محیطی افزایات کاری کمتر بوده و با کاهش تعداد سفرها، ایمنی معابر و اثرات مثبت زیستجابجایی ساع

 ارائه شده است. های جابجایی ساعات کاریمزایا و معایب انواع روش 2-2جدول یابد. در می

 

 ]2[ های مختلف جابجایی ساعت کاریمنافع استفاده از روش -2-2جدول 

 منافع ردیف
ساعت کاری 

 ریپذانعطاف
تغییر ساعت 

 کاری
هفته کاری 

 فشرده
 نکات

 مفیدبسیار  بسیار مفید بسیار مفید کاهش تراکم خودرو در معابر 1
کاهش ترافیک ساعت اوج با انتقال آن به 

 ساعت غیر اوج

2 
مناسب معابر و  کاراییحفظ 

 هاپارکینگ
با تأثیر مثبت 

 کم
با تأثیر 
 مثبت کم

با تأثیر 
 مثبت کم

مثبت شامل کاهش  اتتأثیربرای دو مورد اول، 
تراکم معابر در ساعت اوج است ولی در مورد 

 شود.سوم تعداد سفرها کم می

3 
 نکنندگااستفادهحفظ منافع 

 از سیستم
با تأثیر مثبت 

 کم
 تأثیربی

با تأثیر 
 مثبت کم

در مورد اول استرس و مشکالت عدم حضور 
شود. در در محیط کاری مرتفع می سروقت

های مورد سوم با کاهش تعداد سفرها، هزینه
 شود.تحمیلی نیز کمتر می

4 
کمک به فراهم آورنده 

انواع گستردگی در انتخاب 
 ونقل شهریمختلف حمل

 بسیار مفید
با تأثیر 
 مثبت کم

با تأثیر 
 مثبت کم

پذیر بودن ساعت خروج در حالت اول با انعطاف
 ونقلتوان با بهترین سیستم حملاز خانه می

های دیگر نیز با خود را منطبق نمود. در حالت
تغییر زمان ورود و خروج در ساعت غیر اوج، 

سرویس بهتری  ونقل همگانی سطححمل
 خواهد داشت.

 تأثیربی تأثیربی افزایش ایمنی معابر 5
با تأثیر 
 مثبت کم

در حالت سوم با کاهش تعداد سفرها ایمنی 
 شود.بیشتر می

 تأثیربی تأثیربی زیستحفاظت از محیط 6
با تأثیر 
 مثبت کم

در حالت سوم با کاهش تعداد سفرها ایمنی 
 شود.بیشتر می

 تأثیربی تأثیربی کاربری زمینتأثیر بر  7
 با تأثیر منفی

 کم
 حالت سوم مشوق پراکندگی بافت شهری است

8 
افزایش کیفیت زندگی 

 شهری
با تأثیر مثبت 

 کم
 تأثیربی

با تأثیر 
 مثبت کم

 با کاهش تراکم معابر در ساعت اوج
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 اثرات اجتماعی -2-1-4

ها یا پذیر و نیز روش هفته کاری فشرده برای افرادی که دارای محدودیتروش ساعت کاری انعطاف

چنین افراد در سیستم هفته کاری فشرده با کاهش روزهای کاری تر است. همهای خاص هستند مناسبناتوانی

طور مشابه این دو روش برای نمایند. بهتری را برای رسیدگی به امور درون خانه پیدا میهفته موقعیت مناسب

باید از وسیله غیرشخصی استفاده کنند( مفید خواهد  ناچاربهافراد معلول و افرادی که توانایی رانندگی ندارند )و 

 بود. در روش تغییر ساعت کاری این موارد چندان محسوس نیست.

ست بحث تساوی حقوق نکته دیگری که در مورد بررسی اثرات اجتماعی روش تغییر ساعت کاری مطرح ا

های مدیریت تقاضای سفر را ، قابلیت استفاده از برنامهمنعطف ریغدلیل ماهیت است. بسیاری از مشاغل به

ونقل همگانی؛ های حملها و مراکز درمانی یا کارمندان شاغل در سیستمندارند، ازجمله: کارمندان بیمارستان

توانند از مزایای جابجایی دارد و بسیاری از افراد جامعه نمیلذا این روش، برخوردی مساوی با عموم مشاغل ن

مند ساعت کاری استفاده نمایند بلکه تنها از فواید کاهش تراکم معابر در ساعت اوج در اثر اعمال این روش بهره

 ترین اثرات اجتماعی استفاده از سیستم جابجایی ساعت کاری آورده شده است.مهم 3-2جدول شوند. در می

 

 ]2[ اثرات اجتماعی استفاده از سیستم جابجایی ساعت کاری -3-2جدول 

 نکات امتیاز یارمع ردیف

1 
 برخورد مساوی با هر فرد جامعه

 )تساوی حقوق(
 گیرند.خیلی از مشاغل در حیطه این طرح قرار نمی با تأثیر منفی کم

 بدون هیچ اثری تأثیربی تحمیل هزینه به کاربر 2

3 
افزایش استفاده متناسب با کاهش 

 درآمدهای افراد جامعه
 با تأثیر مثبت کم

درآمد کم مفید خواهد بود. به دلیل آنکه این برای افراد با 

کنند، در ونقل همگانی استفاده میافراد معموالً از حمل

 ساعت غیر اوج سطح سرویس این وسایل بهتر خواهد شد.

4 
ها و ملزومات موردنیاز جبران کاستی

 ونقل افرادحمل
 بسیار مفید

بهبود شرایط سفرهای هر روزه، راحتی سفر و گرایش به 

 سواریونقل همگانی و همسمت حمل

 با بهبود وضعیت سفرهای هر روزه بسیار مفید افزایش قابلیت جابجایی شهروندان 5

 ونقل شهریارتباط با سایر راهبردهای مدیریت سیستم حمل -2-1-5

های شود که روش جابجایی ساعت کاری اغلب همراه با برنامههای اجرا شده مالحظه میبا مطالعه نمونه

گرا و های مدیریت نتیجهبازدهی هر دو روش به کار گرفته شده است. شیوه باال بردنمنظور بهو اری دورک

روش  کهیدرصورتها با هم باشد. از طرفی تواند باعث سهولت اجرای آنکنترل کارمندان در هر دو روش می

ها صورت پذیرد سیستم ونقل همگانی همراه با این روشهای ارتقای سطح حملسواری و نیز سیاستهم
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ریزی دقیق ونقل شهری با یک طرح جامع مدیریت تقاضا مواجه خواهد بود که در صورت وجود برنامهحمل

 بازدهی بسیار مناسبی خواهد داشت.

گذاری بر پارکینگ و تراکم معابر باعث هدایت افراد در گذاری خصوصاً روش قیمتهای قیمتسیاست

 شود.یر، به ساعت غیر اوج میپذسیستم ساعت کاری انعطاف

 بندیجمع -2-1-6

پذیر است. طور که بیان شد طرح تغییر ساعت کاری، حالت محدود شده طرح ساعت کاری انعطافهمان

ساعت کاری تغییر یافته، ولی در زمان مشخصی محدود شده است. این تغییر اجباری خود  اگرچهدر این طرح 

ار عنوان مثال سفرهایی که افراد خانوتواند منجر به اثرات منفی ترافیکی مثل ایجاد سفرهای اضافی شود. بهمی

ال این روش ممکن است دادند، بعد از اعمطور مشترک در ساعت اول صبح انجام میقبل از اعمال این طرح به

پذیر به طرح جای طرح ساعت کاری انعطافای رخ دهد. دلیل آنکه مدیران شهری بهصورت سفرهای جداگانهبه

 آورند شامل موارد زیر است:تغییر ساعت کاری روی می

 یپذیر مدیریتی قوعدم توانایی انطباق مدیران با این سیستم ساعات کاری: در روش ساعت کاری انعطاف -

ای زیاد برای سنجش بازدهی افراد و نیز هماهنگ کردن روابط متقابل بین افراد و نیز بین مدیران با تجربه

 موردنیاز است.  های کاریو کارمندان، در ساعت

ر در هنیاز به وجود ساختار و قوانین مناسب اداری: در راستای مبحث فوق با توجه به قوانین استخدامی  -

گرا برای اعمال بر شرایط ادارات ضروری است، اما در صورت فقدان ضمانت اجرایی کشور، مدیریت نتیجه

 نتیجه خواهد بود.ی و ... مجازات کارمندان خاطی، این روش تقریباً بیریگیپدر تعقیب، 

طورکلی مراحل اصلی اعمال روش جابجایی ساعت کاری که عالوه بر تأمین رضایت کارمندان بازدهی به

 ارد، به شرح زیر است: مناسبی نیز د

 هایی برای اطمینان از انجام کامل خدمات ارائه شده توسط کارفرما، تدوین برنامه -

 سواری و تطابق سفر، برای انواع مختلف طرح جابجایی ساعت کاری،ارائه تسهیالت هم -

اختار س گرا و اصالحگیری بازدهی کارمندان در روش مدیریت نتیجهتعریف و تعیین یک معیار اندازه -

 مدیریتی از حالت کالسیک به مدیریت نوین، 

 ه انجام شود،انروزجامع کاهش و یا بهبود سفرهای  عنوان بخشی از بدنه برنامهاین طرح باید به -
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منظور شناسایی آن دسته از مشاغل که برای اعمال های مدیریتی بهمشیها و خطتوسعه سیاست -

کاری مفید هستند، تعیین کارمندانی از ادارات که برای های مختلف برنامه جابجایی ساعات حالت

 های نظارتی،نهایت تبیین روش باشند و دراعمال این طرح مفید 

تعیین ضوابط و مفاد یک قرارداد استاندارد بین کارمندان و مدیران برای اجرا در روش جابجایی  -

 پذیر.طرح ساعت کاری انعطاف خصوصبهساعت کاری 

 شیرازشهر انی سفرها در بررسی توزیع زم 

طورکلی تغییرات روزانه روز روند مشخصی دارد. بهتغییرات حجم ترافیک سفرهای شهری در طول شبانه

رسد. یکی در ساعاتی از صبح که معموالً حجم ترافیک در شهرها معموالً در دو نوبت به بیشینه مقدار خود می

شوند و دیگری در ساعاتی از عصر که به منزل خود ارج میمردم برای رفتن به محل کار یا تحصیل از خانه خ

گردند. زمان و مدت این تراکم بیشینه، بسته به مورد متفاوت بوده و به عواملی نظیر جمعیت، وسعت، باز می

بافت شهر، اقلیم، نوع سفرها و تعداد وسایل نقلیه موجود بستگی دارد. بررسی حجم تردد این ساعات که ساعات 

ونقل اهمیت است، زیرا در طراحی شبکه معابر و سایر تسهیالت حمل دارایشود بسیار فیک نامیده میاوج ترا

طورکلی به ساعت اوج یا غیر اوج طورکلی هر سفر به زمانی از روز یا بهو مدیریت تقاضای سفر کاربرد دارد. به

است که ظرفیت ارائه شده  شبکه اختصاص دارد. حجم تردد ساعات اوج نسبت مشخصی از ترافیک روزانه

نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تغییرات حجم  شیرازونقل باید پاسخگوی آن باشد. شهر توسط سامانه حمل

)انجام  شیرازمقصد سفرهای خانوارهای -ترافیک در آن دارای روندی مشخص است. بر اساس آمارگیری مبدأ

است.  1-2 شکلبر اساس اهداف مختلف مطابق با  روزشبانه(، توزیع ساعتی سفرهای یک 1394شده در سال 

طور که مشاهده دهد. همانروز نشان میاین شکل حجم ساعتی سفرهای انجام شده را در طول ساعات شبانه

 دارای بیشترین مقدار هستند.  در اوج صبح د، سفرهای شغلی و تحصیلی شومی

منظور تبدیل سفرهای روزانه به سفرهای روز، بهتعیین نسبت حجم تردد ساعت اوج به کل سفرهای شبانه

شود. با اعمال ضرایب سهم ساعتی به ساعت اوج، ضروری است. برای این منظور از مدل زمان روز استفاده می

لف های مختآید. پس از تعیین گزینهدست میمقصد ساعتی به -ا در هر ناحیه ترافیکی، سفرهای مبدأسفره

اثرات آن با استفاده از مدل های مرتبط با هر گزینه اعمال شده و ، ضرایبی در ماتریسیت کاراتغییر ساع

 .ستگرفته امورد بررسی قرار  1409در سال  شیرازشهر تقاضای سفر ای مرحلهچهار
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 (1394سال  مقصد -مبدأ تغییرات زمانی سفرهای سواره با اهداف مختلف )بر اساس آماربرداری -1-2 شکل
 

مشاهده حجم سفرهای انجام شده برای ساکنین شاغل و غیرشاغل آمده است.  3-2 شکلو  2-2 شکلدر 

 پذیریتوان انعطاف. از این اطالعات میاندمتفاوتهای مختلف شغلی از نظر زمان شروع کار گروهشود که می

کارمندان، ، شوددیده میها طور که در این شکلساعت شروع را در برخی از مشاغل مشاهده نمود. همان

  هستند. صبح آموزان دارای بیشترین حجم سفرها در ساعت اوجو دانش فروشندگان

 

 
 به تفکیک زمان شروع سفر 1394در  یرازسفرهای سواره شاغلین ش -2-2 شکل
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 به تفکیک زمان شروع سفر 1394سفرهای سواره غیرشاغلین شیراز در  -3-2 شکل

 شیرازشهر  درها تغییر ساعت فعالیت بررسی اثرات 

تواند موجب کاهش حجم ترافیک در دوره اوج شده و طور که گفته شد، تغییر زمان انجام سفر میهمان

ونقل را کاهش دهد. با توجه به اینکه کارمندان، فروشندگان، های حملهای اضافی در سیستمنیاز به ظرفیت

ریزی زمانی چنین برنامهتوجه در سفرهای اوج صبح بوده و همقابل دارای اهمیت و فرهنگیان آموزاندانش

های پیشنهادی بر اساس پذیر است، مجموعه گزینهامکانگیران سیستم ها توسط تصمیمهای آنفعالیت

درخور یادآوری است که در سفرهای اوج صبح، تغییرات ساعات شروع کار این مشاغل پیشنهاد شده است. 

 و تحصیلی بیشترین تقاضای سفرها را دارا هستند.  اهداف سفر شغلی

های از روش متفاوت بوده و بردههای نامساعات فعالیت گروه آزادی عمل در تغییرالزم به ذکر است که 

پذیر است. برای مثال تغییر ساعات کاری کارمندان با موانع کمتری روبروست، در مورد مختلف امکان

در  توان مقاطع خاص مانند ابتدایی و یا همه مقاطع تحصیلی را مدنظر قرار داد.آموزان برای مثال میدانش

 همه این موارد چنینهمهای خاص را در نظر گرفت. توان یک سری صنفبرای مثال میهم مورد فروشندگان 

جوانب  فتنریزان باید با در نظر گرتواند به شرایط خاص حاکم در یک شهر وابسته باشد و مدیران و برنامهمی

 گیری کنند. مختلف در مورد آن تصمیم

در نظر گرفته شد که هر کدام  ت فعالیتاتغییر ساعمختلف از سناریوی  4 شیرازشهر در این بخش برای 
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ها مورد اعمال شده و نتایج حاصل از آن 1409در اوج صبح سال  شیرازشهر ای بر مدل چهارمرحله هاآناز 

طور که پیش از این تأکید شد، در این بخش پیشنهاد و انتخاب قطعی یکی از انهم .گرفته استبررسی قرار 

میزان اثرگذاری اقدامات مختلف تغییر ساعات  نبوده و هدف، بررسیاین سناریوها برای شهر شیراز مدنظر 

 وسطتتواند در ارائه پیشنهادهای مناسب ونقل و بهبود پارامترهای شبکه است که میفعالیت بر تقاضای حمل

ها نشان پیشنهادی برای مدیریت ساعات فعالیت سناریوهای 4-2جدول در  مدیران شهری کمک کننده باشد.

ارزیابی و با  1409ها بر مدل اوج صبح سال های بعد نتایج تخصیص هریک از گزینهداده شده است. در بخش

  یکدیگر مقایسه شده است.

 
 شیرازها در شهر ت شروع فعالیتغییر ساعهای پیشنهادی تگزینه -4-2جدول 

 سفر مؤثراهداف  تغییر ساعت فعالیت عنوان گزینه ردیف

 - - انجام کارعدم  1

 درصد سفرهای کارمندان با یک ساعت تأخیر انجام شود 60 1 سناریو 2
مؤثر بر هدف سفر شغلی و مراجعه به 

 ی(کار شخصادارات )

 2 سناریو 3
درصد سفرهای مرتبط با مدارس )دانش آموزان، معلمان و  50

 ی مدارس( با یک ساعت تأخیر انجام شودکادر ادار
 مؤثر بر هدف سفر شغلی و تحصیلی

 3 سناریو 4
درصد سفرهای مرتبط با  50درصد سفرهای کارمندان و  30

 مدارس با یک ساعت تأخیر انجام شود
مؤثر بر هدف سفر شغلی و تحصیلی و 

 کار شخصی

 دمؤثر بر هدف سفر شغلی و خری درصد سفرهای فروشندگان با یک ساعت تأخیر انجام شود 50 4 سناریو 5

 

توسط کارمندان  شیرازشهر اوج صبح  یشغل یدرصد سفرها 34مقصد خانوار  -داده مبدأ گاهیبر اساس پا

درصد است.  10 فرهنگیاندرصد و سهم  15اوج صبح  یشغل یسهم فروشندگان از سفرها .شودیانجام م

سهم هدف سفر . دهندیم لیرا تشک شهر شیرازاوج صبح  یلیتحص یدرصد سفرها 81آموزان دانش چنینهم

هر  یبرامرتبط سفر  اهداف یهاسیاست. ماتر درصد 21 یشخص کار یاز کل سفرهانیز مراجعه به ادارات 

ی در ها تغییرتوجه به این نکته ضروری است که در همه سناریو .شودیداده م رییتغاعداد  نیبر اساس ا نهیگز

پارامترهای  5-2جدول در اوج به سایر ساعات است. ساعت اوج ایجاد نشده و هدف توزیع بخشی از تقاضای 

 8-2شکل تا  4-2شکل ونقل شخصی و همگانی برای سناریوهای مختلف با یکدیگر مقایسه شده است. حمل

تغییر  4تا  1و سناریوهای  انجام کاربه ترتیب برای سناریوی عدم را حجم عبوری و سطح سرویس معابر نیز 

  دهد.مینمایش  هافعالیتساعت شروع 
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 1409ها، اوج صبح های عملکردی شبکه در سناریوهای مختلف تغییر ساعت فعالیتپارامتر -5-2جدول 

 واحد محدوده عنوان
 عدم

 انجام کار
 4سناریو  3سناریو  2سناریو  1سناریو 

 مجموع حجم عبوری

 کل شبکه

 10764814 8480538 8797587 10450320 11061136 همسنگ سواری

 113402 78476 83128 106815 119591 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 39589 18192 20863 34998 43901 ساعت مجموع تاخیر کل

 3733441 3134106 3218771 3648413 3812594 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 32.9 39.9 38.7 34.2 31.9 تساعکیلومتر بر  متوسط سرعت حرکت

 %4.0 %1.5 %1.8 %3.2 %4.5 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 362569 283064 293911 349269 375013 لیتر میزان مصرف سوخت

 190471 136736 143885 181637 198740 کیلوگرم (CO+Nox+HCمیزان تولید آالینده )

 مجموع حجم عبوری

 مرکز شهر

 1616185 1311206 1355895 1578723 1653471 سواریهمسنگ 

 15695 9881 10706 14535 16818 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 7980 3714 4307 7026 8901 ساعت مجموع تاخیر کل

 269238 217574 224949 262722 275702 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 17.2 22.0 21.0 18.1 16.4 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 %8.0 %2.6 %3.6 %7.0 %8.9 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 33491 23995 25336 31864 35066 لیتر میزان مصرف سوخت

 22141 15591 16522 21153 23097 کیلوگرم (CO+Nox+HCمیزان تولید آالینده )

 میانگین زمان کل سفر

 همگانی

 81 75 76 80 81 دقیقه

 47 42 43 46 48 دقیقه میانگین زمان سپری شده در وسیله نقلیه

 64334 48186 50534 62011 66440 نفر مجموع مسافر منحصر به فرد

 130975 96580 100777 126937 134639 نفر مجموع کل مسافر بر روی شبکه

 109404 82408 85771 106568 112080 نفر تعداد مسافر بر روی شبکه خطوط عادی

 21571 14173 15007 20369 22559 نفر مجموع مسافر با قطار شهری
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 1409اوج صبح  ،انجام کارسناریوی عدم  حجم تردد و سطح سرویس معابر در -4-2شکل 

 

 
 1409اوج صبح  ها،تغییر ساعت فعالیت 1سناریوی شماره  درحجم تردد و سطح سرویس معابر  -5-2شکل 
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 1409ها، اوج صبح تغییر ساعت فعالیت 2حجم تردد و سطح سرویس معابر در سناریوی شماره  -6-2شکل 

 

 

 1409ها، اوج صبح تغییر ساعت فعالیت 3حجم تردد و سطح سرویس معابر در سناریوی شماره  -7-2شکل 
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 1409ها، اوج صبح تغییر ساعت فعالیت 4حجم تردد و سطح سرویس معابر در سناریوی شماره  -8-2شکل 
 

در سناریوهای مختلف مقایسه شده است. منظور از پارامتر  شیرازشهر ، تأخیر کل شبکه 9-2 شکلدر 

شبکه است. زمان سفر های تأخیر در این جدول اختالف بین زمان سفر تجربه شده و زمان سفر آزاد کمان

های عملکردی و با توجه به حجم سفر حجم کالیبره شده برای هریک از رده-تجربه شده براساس توابع زمان

نتایج  نیز 12-2 شکلتا  10-2 شکلهای شبکه محاسبه شده است. در عبوری و زمان سفر آزاد هریک از کمان

 با یکدیگر مقایسه شده است.سرعت، مصرف سوخت و تولید آالینده سناریوهای مختلف برای پارامترهای 
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 1409اوج صبح سال  ها،تغییر ساعت فعالیت سناریوهای مختلف درمقایسه تأخیر کل  -9-2 شکل
 

 

 1409ها، اوج صبح سال سناریوهای مختلف تغییر ساعت فعالیت در متوسط مقایسه سرعت -10-2 شکل
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 1409ها، اوج صبح سال سناریوهای مختلف تغییر ساعت فعالیتدر مقایسه مصرف سوخت  -11-2 شکل
 

 

 1409ها، اوج صبح سال در سناریوهای مختلف تغییر ساعت فعالیتمقایسه تولید آالینده  -12-2 شکل
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بین صفر تا یک امتیازدهی  صورت عددیهای عملکردی بهچنانچه سناریوها نسبت به هریک از شاخص

ورت صخود اختصاص دهد، نتایج بهو بدترین سناریو امتیاز صفر را به 1ای که بهترین سناریو امتیاز گونهشوند، به

از دیگر سناریوها بیشتر بوده و این سناریو  3این اساس جمع امتیاز سناریوی شماره  آید. بردرمی 6-2جدول 

 7-2جدول در  انجام کار، نسبت به عدم 3های سناریوی دارای بهترین نتیجه است. میزان بهبود شاخص

ده برتر انتخاب ش یویعنوان سناربهی ونقلتنها از منظر حمل ویسنار نیالزم به ذکر است، امشخص شده است. 

مستقل و  یسنجانجام مطالعه امکان مندازین این سناریو و یا هر سناریوی مشابه دیگر یسازادهیپ است.

وجه با ترا  هاساعات فعالیت جزئیات تغییرتوان چنین میهم طرح است. یو اجتماع یدربردارنده اثرات اقتصاد

 .دست آوردبهو نتایج آن را به روش مشابه  نمود اصالحبه مسائل اجرایی و مدیریتی در شهر 

 

 شیراز سناریوهای تغییر ساعات کاری در شهرامتیازبندی  -6-2جدول 

 4سناریو  3سناریو  2سناریو  1سناریو  واحد عنوان معیار

 0.00 1.00 0.87 0.19 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 0.00 1.00 0.88 0.21 ساعت مجموع تاخیر کل

 0.00 1.00 0.83 0.18 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 0.00 1.00 0.87 0.16 کیلوگرم هاآالیندهمجموع تولید 

 0.00 1.00 0.86 0.17 کیلوگرم میزان مصرف سوخت

 0.00 5.00 4.30 0.91 امتیاز

 4 1 2 3 رتبه
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 1409اوج صبح  ا،هفعالیتتغییر ساعت  3 یسناریو اجرایمیزان بهبود پارامترهای ترافیکی با  -7-2جدول 

 درصد تغییر 3سناریو  عدم انجام کار واحد محدوده عنوان

 مجموع حجم عبوری

 کل شبکه

 %23- 8480538 11061136 همسنگ سواری

 %34- 78476 119591 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 %59- 18192 43901 ساعت مجموع تاخیر کل

 %18- 3134106 3812594 کیلومتر کیلومتر کلوسیله 

 %25 39.9 31.9 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 %68- %1.5 %4.5 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 %25- 283064 375013 لیتر میزان مصرف سوخت

 %31- 136736 198740 کیلوگرم (CO+Nox+HCمیزان تولید آالینده )

 مجموع حجم عبوری

 مرکز شهر

 %21- 1311206 1653471 همسنگ سواری

 %41- 9881 16818 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 %58- 3714 8901 ساعت مجموع تاخیر کل

 %21- 217574 275702 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 %34 22.0 16.4 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 %71- %2.6 %8.9 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 %32- 23995 35066 لیتر میزان مصرف سوخت

 %32- 15591 23097 کیلوگرم (CO+Nox+HCمیزان تولید آالینده )

 میانگین زمان کل سفر

 همگانی

 %7- 75 81 دقیقه

 %11- 42 48 دقیقه میانگین زمان سپری شده در وسیله نقلیه

 %27- 48186 66440 نفر مجموع مسافر منحصر به فرد

 %28- 96580 134639 نفر مجموع کل مسافر بر روی شبکه

 %26- 82408 112080 نفر تعداد مسافر بر روی شبکه خطوط عادی

 %37- 14173 22559 نفر مجموع مسافر با قطار شهری
 

مسافر همگانی در سناریوی  حجم 14-2 شکل، حجم تردد و سطح سرویس معابر و در 13-2 شکلدر 

 یش داده شده است.)برتر( نما 3شماره 
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 1409اوج صبح  ها،تغییر ساعت فعالیت 3حجم تردد و سطح سرویس معابر در سناریوی شماره  -13-2 شکل
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 1409ها، اوج صبح تغییر ساعت فعالیت 3همگانی در سناریوی شماره خطوط مسافر حجم  -14-2 شکل
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 های شهر محدودیت تردد در محدوده 

بافت قدیمی معابر مرکزی شهر و وجود برخی مراکز مهم تجاری، اداری و خدماتی در محدوده مرکزی و 

تعداد خودروها، فرسوده بودن وسایل  روزافزونکمبود ظرفیت شبکه معابر، کمبود پارکینگ، همچنین افزایش 

در ساعات اوج در محدوده مرکزی شهر  ژهیوبههمگانی و شخصی باعث تراکم ترافیک وسایل نقلیه،  نقلیه

. محتمل است که با روند رو به رشد تولید خودرو، در آینده بر مشکالت ترافیکی موجود در این محدوده شودمی

 افزوده خواهد شد.

گسترش تمایل افراد به استفاده از وسایل نقلیه شخصی باعث شده است که  خصوصبهتوسعه شهرها و 

هری و شباشد. بدین ترتیب بایستی عالوه بر توسعه معابر دروننحجم عظیم خودروها  پاسخگویمنابع موجود 

کم ترا واقع در، زمینه را برای بهبود وضع موجود فراهم نمود. نهیهزکمهایی خطوط ارتباطی، با اعمال روش

بدیل تونقل شهری یکی از مشکالت حملبه امروزه ترافیک وسایل نقلیه موتوری در ناحیه تجاری مرکز شهر 

برداری زیاد، اتالف وقت افراد جامعه، های بهرهاست. تراکم ترافیک به ایجاد هزینه اجتماعی و فردی، هزینه شده

ت عدیده برای عابران پیاده و آلودگی صوتی تصادفات، باال رفتن مقدار آلودگی هوا، ایجاد مشکالافزایش 

 انجامد. می

تر طورکلی روند رو به رشد جمعیت در مناطق شهری که توأم با مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچکبه

آن افزایش تعداد وسایل نقلیه شخصی موتوری باعث تشدید اثرات نامطلوب ترافیکی، اجتماعی،  تبعبهو  است

یاری ها، در بسدر ناحیه مرکزی آن ژهیوبهگونه شهرها و در این بیترتنیابهشود. یطی میمحاقتصادی و زیست

 اهشک منظوربهعرضه بیشتر است. در چنین شرایطی اتخاذ تدابیری  ازاز ساعات روز تقاضای استفاده از معابر 

ی از یک بیترتنیابهید و نماریزان ضروری میهایی از شهر توسط برنامهاثرات منفی عبور ترافیک در بخش

ژه در هسته ویکنندگان از وسیله نقلیه شخصی بههای مدیریت تقاضا، تغییر رفتار استفادهسیاست نیترمهم

که درواقع تالش برای تغییر الگوهای سفر در جهت ایجاد تعادل در میزان عرضه و تقاضا در  بودهمرکزی شهر 

ونقل های مختلف است. اعمال محدودیت استفاده از وسایل نقلیه شخصی، توسعه سیستم حملسطح سرویس

ییر مکن برای تغهای مروشسواری ازجمله بر، تقویت سیستم عابر پیاده و ایجاد تسهیالت دوچرخهعمومی انبوه

 رفتار است. 

برای ارزیابی میزان اثربخشی طرح محدودیت ترافیک باید ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،  

محیطی و همچنین نحوه اجرا و نظارت و کنترل آن مورد توجه قرار گیرد. به عنوان اولین گام الزم است زیست
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زم های الونقل در محدوده موردنظر، ارزیابیه( و تقاضای حملاز وضعیت عرضه )شبکه معابر و تسهیالت مربوط

های موردنظر برای های موجود، روشبه عمل آمده و با مدیریت عرضه و تقاضا با توجه به اهداف و محدودیت

 اعمال محدودیت به اجرا گذاشته شود. 

ز تعیین مرز محدوده برآورد محدوده زمانی ممنوعیت ورود به محدوده ازجمله مسائلی است که پس ا

های ترافیکی در محدوده ترین هدف اجرای محدوده ترافیک، بهبود شاخصبایست مورد توجه قرار گیرد. مهممی

 باشد: داشته برتواند اثرات زیر را در مرکزی شهر است. ایجاد محدوده طرح ترافیک می

 ی غیرضروریکاهش حجم سفرها به محدوده موردنظر و حذف یا جایگزینی برخی سفرها -

 تغییر زمان شروع سفر برخی از سفرها به محدوده موردنظر -

 تغییر وسیله نقلیه برخی از سفرها به محدوده موردنظر -

 ها و معابر محدوده موردنظرکاهش تراکم ترافیک در تقاطع -

 :ردیگیبرمطورکلی ایجاد محدوده طرح ترافیک شش هدف عمده را در به

 ایجاد درآمد -

 ترافیک معابرمدیریت تراکم  -

 افزایش کارایی شبکه -

 برقراری عدالت اجتماعی -

 زیستمحیطاز حفاظت  -

 احیاء بافت مرکزی شهرها -

 گذاریدست، هر برنامه قیمتهای موجود، اهداف موردنظر، میزان ترافیک و مواردی ازاینبسته به سیاست

ر گذاری بهای قیمتعمال سیاستنماید. زمانی که هدف اصلی از اروی یکی از اهداف فوق تمرکز بیشتری می

ر در شود که کاهش ترافیک معابای تنظیم میگونهها بهمعابر مدیریت تراکم ترافیک معابر شهری باشد، برنامه

های متفاوت بر رانندگان بر اساس های مدیریت تقاضا، تحمیل هزینهساعت اوج سفر، هماهنگی با سیاست

ونقل همگانی سفرها به زمان دیگری غیر از ساعت اوج و یا با وسایل حملها از معابر و انتقال ساعت عبور آن

 دهد.را نتیجه 

 مروری بر مطالعات گذشته در سایر شهرها و کشورها 

از حدود سی سال پیش به دلیل تراکم ترافیک مراکز شهرها، کارشناسان و متخصصین درصدد پیدا نمودن 
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هایی نیز اند و در این زمینه موفقیتردد به مراکز شهرها بودههای مختلف در جهت اعمال محدودیت تحلراه

اند. این تدابیر در برخی کشورها عالوه بر اعمال محدودیت تردد وسایل نقلیه به مرکز شهر، دست آوردهبه

مالکیت وسیله نقلیه را نیز برای شهروندان، محدود و مستلزم کسب مجوز از مقامات مسئول نموده است. در 

هایی در جهت اعمال محدودیت تردد وسایل ای انجام گرفته و سیاستی از کشورها مطالعات گستردهبسیار

 است. شدهنقلیه اجرا 

هایی از آثار اجرای محدوده ترافیک در شهرها و کشورهای مختلف پرداخته شده است. در ادامه به نمونه

 اسلو، آلمان و تهران اشاره کرد. توان به سنگاپور، استکهلم، سئول،از این شهرها و کشورها می

 سنگاپور -3-1-1

یکی از کشورهایی که پیش از سایر کشورها در جهت کاهش مشکل تردد پیشگام بوده، سنگاپور است. 

اجرا  ALSکه سیستم اخذ عوارض در نقاط دارای محدوده طرح را تحت نام  استسنگاپور اولین کشور در دنیا 

 قابل مشاهده است. 1-3شکل  کرده است. موقعیت محدوده ترافیکی با نوار قرمز رنگ در

 

 
 حدوده ترافیکی در سنگاپورموقعیت م -1-3شکل 

 

توان در این کشور یافت. در سنگاپور هزینه گزافی خودروی شخصی را میبر اعمال مالیات  ای ازنمونه

ونقل های حملاز طرف دیگر توجه کافی در مورد سیاست ،شودبرای مالکیت خودروی شخصی اعمال می

ونقل عمومی، افزایش ظرفیت آن است که شامل بهبود کیفیت حمل شدهحمایت از این طرح اعمال  منظوربه

و نیز بهبود و افزایش ظرفیت سیستم آزادراهی و نیز مدیریت تقاضای سفر از طریق کنترل بر پارکینگ و اعمال 

گذاری است. در ابتدای اعمال سیاست مذکور در سنگاپور، کنترل تمرینی آن جهت واردات های قیمتسیاست
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نیز باال بردن مبالغ دریافتی ساالنه برای مالکیت خودروی شخصی صورت پذیرفت. از طرفی ساختار  خودرو و

[. تدابیری که در سالیان متمادی در این 13طرح مذکور به نفع از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بود]

 کشور انجام گرفته به صورت زیر است:

در نظر گرفته شد. پس از چند سال عوارض دیگری  مالیات خاصی برای وسایل نقلیه 1968در سال  -

 ها بیشای که از سال ساخت آنتحت عنوان مالیات حرکت به آن اضافه شد. همچنین وسایل نقلیه

ای تحت نام عوارض اجازه استفاده از معبر بایستی عوارض جداگانهگذشت میسال می 10از 

 شد.ا نوع وسیله نقلیه تعیین میو متناسب ب هاین عوارض سنگین بود کهپرداختند می

سیستم اخذ عوارض فقط در ساعات اوج صبحگاهی برای خودروهای سواری شخصی  1975از سال  -

 .شدها اجرا و تاکسی

 نیز شامل طرح محدودیت عبور شدند. هاکلتیموتورسخودروهای حمل بار و  1989در سال  -

این ترتیب که هر شهروندی که قصد ضوابط جدیدی به مورد اجرا گذارده شد به  1990در سال  -

نمود. ضوابط اجرایی فقط شامل وسایل بایست مجوز خرید کسب میخرید وسیله نقلیه را داشت می

های اتومبیلکه شامل وسایل لوکس، موتورسیکلت و شد بلنقلیه کوچک، متوسط و بزرگ نمی

. دشرد تردد نیز به آن اضافه . عالوه بر ضابطه کسب مجوز تردد، راهبشدتفریحی آخر هفته نیز می

 ،ای که در ساعات کاری روزانه قصد ورود به منطقه تجاری داشتندبه این ترتیب که وسایل نقلیه

 .کردندبایست عوارض پرداخت میمی

و با  خودکاربه صورت  1سیستم الکترونیکی اخذ هزینه عبور در محدوده ترافیک 1998در سال  -

در داخل اتومبیل و همچنین در محل ورود خودروها به محدوده  های نصب شدهاستفاده از آنتن

 موردنظر انجام شد. 

کاهش حجم تردد وسایل نقلیه در ساعات  ،ها در این کشور حاصل شدنتایجی که از اعمال این سیاست

درصد بود. متوسط  40درصد و کاهش تردد وسایل نقلیه در ساعات شب در حدود  50اولیه روز در حدود 

کیلومتر در ساعت افزایش یافت و از وسایل نقلیه همگانی  23به  17حرکت وسایل نقلیه در محدوده از  سرعت

به صورت زیر خالصه  شدهدر سنگاپور حاصل  ERP[. نتایجی که از اجرای روش 13] شدزیادی استفاده  در حد

 شود:می

                                                 
1 Electronic Road Pricing (ERP) 
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 حجم ترافیک که به عبارتی ها استروشی مؤثر در مدیریت تراکم ترافیک و استفاده مناسب از راه -

د نمایدهد و مشکل تراکم ترافیک وسایل نقلیه را در محدوده کنترلی برطرف میاوج را کاهش می

 کند.های دیگر منتقل میولی تراکم ترافیک را به محدوده

نوان ها باید به عتمام مشکالت نیست بلکه این طرح کنندهبرطرفگذاری به تنهایی های قیمتطرح -

 بخشی از یک سیستم کلی مدیریت ترافیک به کار گرفته شود.

های دیگری برای جابجایی ساکنین وجود داشته باشد که در صورت اجرای این طرح، باید گزینه -

 .استونقل همگانی مناسب بهترین جایگزین های حملوجود سیستم

کنندگان، حجم ترافیک ورودی به محدوده ترافیک ش قرار گرفتن طرح از سوی استفادهپس از مورد پذیر

 هزار وسیله نقلیه 216هزار تا  206هزار وسیله نقلیه در روز به رقمی ما بین  271در روزهای وسط هفته، از 

 لیوساکاهش پیدا کرد. با کاهش حجم ترافیک، سرعت متوسط تردد  %24الی  %20و چیزی معادل  رسیده

البته  [.13]کیلومتر بر ساعت افزایش یافت 45-40کیلومتر بر ساعت به  35-30نقلیه در محدوده ترافیکی از 

 .سازی نمایندهستند تا جریان ترافیک را بهینه ERPبازنگری در عوارض  در حالونقل شهری مسئولین حمل

 استکهلم -3-1-2

گذاری است که در مورد وسایل سیستم قیمت طرح اخذ عوارض برای عبور از مناطق پرتراکم استکهلم یک

طور آزمایشی به 2006نقلیه ورودی و خروجی از محدوده مرکزی شهر به کار گرفته شده است. این طرح از سال 

 طور دائم به کار گرفته شد.به 2007و از آگوست 

ر محدوده محیطی دی این طرح کاهش تراکم ترافیک و بهبود شرایط زیستریکارگبههدف اصلی از 

های جدید در استکهلم و آوری شده از اجرای این طرح جهت ساخت راهمرکزی شهر بوده است. مبالغ جمع

 محدوده اطراف شهر به کار گرفته شد.

 یپرسهمهی گذاشته شد. در این پرسهمهدو ماه پس از اتمام دوره آزمایشی طرح اخذ عوارض، این طرح به 

مخالف  ی دائم این طرحریکارگبهطرح موافق بودند و ساکنین مناطق اطراف با  ساکنین منطقه استکهلم، با این

 20بودند. بنا به اظهارات اداره راه سوئد، حجم ترافیک عبوری از محدوده پرتراکم در طی دوره آزمایشی بین 

، این طرح مانکارگیری دائم این طرح توسط پارلدرصد کاسته شد و کیفیت هوا بهبود یافت. با تأیید به 25تا 

 طور دائم به کار گرفته شد.به 2007از آگوست 

در این شهر میزان هزینه پرداختی به زمان ورود یا خروج وسایل نقلیه به محدوده پرتراکم بستگی داشته 
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شود. همچنین ای برای عبور از محدوده پرتراکم اخذ نمیو در روزهای تعطیل و قبل از تعطیالت عمومی، هزینه

 1-3جدول صبح( عبور از محدوده پرتراکم مرکز شهر رایگان است. در  6:30الی  18:30شب )ساعات در طول 

 روز مشخص شده است.میزان هزینه محدوده پرتراکم بر حسب ساعت شبانه

 

 ]13[ روزمیزان هزینه محدوده پرتراکم بر حسب ساعات شبانه -1-3جدول 

 )یورو(هزینه  زمان

00:00-6:29 0 

6:30-6:59 1/09 

7:00-7:29 1/63 

7:30-8:29 2/17 

8:30-8:59 1/63 

9:00-15:29 1/09 

15:30-15:59 1/63 

16:00-17:29 2/17 

17:30-17:29 1/63 

18:00-18:29 1/09 

18:30-23:59 0 

 

که امکان پرداخت هزینه در نقاط ورودی یا خروجی وجود  است ایگونهبهروش پرداخت در این شهر 

شود و پرداخت هزینه بعد از عبور از نقاط ندارد. بلکه در این نقاط فقط ورود یا خروج وسایل نقلیه ثبت می

 شود. مالک وسیله نقلیه مسئول پرداخت هزینه است.کنترل انجام می

به اداره راه سوئد پرداخت شود و در قالب بایستی ترل روز بعد از عبور از نقاط کن 14این هزینه در طی 

ها را نگاه دارند. ها باید حساب هزینهشود، بلکه خود آنصورت پرداخت به مالکان وسیله نقلیه ارسال نمی

های عبور از محدوده طرح به صورت ای را انتخاب کنند که هزینهتوانند گزینهکنندگان دائمی میاستفاده

ها کم شود. گزینه دیگر برای پرداخت استفاده از کارت اعتباری یا چک در بعضی حساب بانکی آناتوماتیک از 

ها از طریق سایت اینترنتی و با استفاده از کارت اعتباری و یا به صورت پرداخت . پرداخت هزینهاستها فروشگاه

روز پرداخت نشود  14در مدت  هزینه کهیدرصورتپذیر است. مستقیم به حساب بانکی اداره راه نیز امکان

شود. یورو جریمه در قالب صورت پرداخت برای مالک وسیله ارسال می 63/7هزینه مربوطه به عالوه 

شود. یورو به مبلغ جریمه افزوده می 8/21روز هزینه پرداخت نشود  30بعد از گذشت  همچنان کهیدرصورت

یورو بیشتر شود. اگر هزینه  218تواند از سقف ماه نمی مبلغ تجمعی جریمه افزوده شده برای هر وسیله در یک

یورو به مبلغ  5/54و درنتیجه آن  نشود، مورد؛ ارجاع داده شدهروز پرداخت  30مربوطه و جریمه بعد از گذشت 
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و احتمال درج نام مالک وسیله در فهرست اداره اجرایی وجود نخواهد داشت. برخی  شودجریمه افزوده می

 [:14اند از ]از پرداخت هزینه عبور معاف هستند که عبارتوسایل نقلیه 

 وسایل نقلیه اورژانس -

 وسایل نقلیه دیپلماتیک -

 تن وزن 14های با بیش از اتوبوس -

 موتورسیکلت -

 های خارجیوسایل نقلیه با پالک -

 وسایل نقلیه نظامی -

طور کامل بایستی مجهز به نیروی محرکه که فهرست وسایل نقلیه اداره راه شوند بهای وسایل نقلیه -

های سوختی با سهم عمده الکل یا ترکیب LPGهای گازی دیگر به غیر از گازی الکتریسیته، سوخت

 باشند.

ها راه تن ه این نکته که، و توجه ببا توجه به موقعیت جغرافیایی یکی از جزایر موجود )جزیره ایدینگو(

که از این جزیره  ایگذرد. بنابراین تمام وسایل نقلیهارتباطی جزیره، با سایر نقاط، از محدوده پرتراکم شهر می

روند و یا بالعکس از پرداخت هزینه عبور از مناطق پرتراکم معاف هستند. به شرط به سایر نقاط استلکهم می

 دقیقه طول بکشد. 30ی ورودی و خروجی محدوده کمتر از ها از نقاط کنترلآنکه عبور آن

شوند. ابزار و طور خودکار شمارش میکنند بهای که از نقاط کنترلی محدوده عبور میوسایل نقلیه

لوهای ها و تابها، شناسگرهای لیزری، آنتنتجهیزاتی که در هر یک از نقاط کنترلی مستقر شده شامل دوربین

هایی های عبور با سیاستاز نقاط کنترل وجود ندارد و هزینه کیچیههای اخذ عوارض در . باجهاستاطالعاتی 

 .[14بعد از عبور وسایل نقلیه از نقاط کنترلی پرداخت خواهد شد ] شدبه آن اشاره  ترشیپکه 

 سئول -3-1-3

ای به روشی ساده از تراکم ترافیک کاسته و سرمایه های نامسان در سئول، تعیین عوارض جادهدر تونل

 1990و اوایل دهه  1980کند. تراکم ترافیک در سئول در طول دهه الزم برای مدیریت ترافیک را فراهم می

افزایش یافت. مسئولین های شهری و خطوط تازه مترو به شکل شگرفی راهرغم احداث گسترده آزادعلی

نامسان )دو کریدوری که مرکز سئول را به بخش  3و  1های شماره ، برای تونل1996شهر سئول در سال کالن

دالر  20/2هزار وان )2( مبلغ استها بسیار باال جنوبی سئول ارتباط داده و تردد وسایل نقلیه شخصی در آن
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سرنشین )با احتساب راننده( که  2روهای شخصی با کمتر از آمریکا( عوارض وضع نمودند. این عوارض از خود

روز  15صبح تا  7روزهای وسط هفته و  21صبح تا  7در هر یک از دو جهت ورودی یا خروجی در بین ساعات 

ها، ها، اتوبوسشد. خودروهای شخصی با سه سرنشین یا بیشتر، تاکسیاند، اخذ میتردد بوده در حال 1شنبه

نقلیه در روز یکشنبه و تعطیالت  لیوساها از پرداخت عوارض معاف بودند. همچنین تمامی کامیونبارها و وانت

 ملی از پرداخت عوارض معاف بودند. 

 3و  1های شماره سال از آغاز طرح تعیین عوارض بر اساس تراکم ترافیک در تونل 2پس از گذشت 

کاهش یافت. متوسط سرعت سفر،  %34ک به میزان نامسان حجم ترافیک خودروهای سواری در زمان اوج ترافی

افزایش یافت و همچنین تعداد وسایل نقلیه  %50کیلومتر بر ساعت و به میزان  30به  بر ساعتکیلومتر  20از 

طور اساسی افزایش یافت. در مسیرهای دیگر )مسیرهای جایگزین( حجم معاف از عوارض در هر دو کریدور به

ارای های دسازی جریان ترافیک در تقاطعافت ولیکن متوسط سرعت نیز به خاطر روانافزایش ی %15ترافیک تا 

 ابشدند و همچنین به خاطر افزایش برخورد چراغ راهنمایی و رانندگی که به کریدورهای نامسان منتهی می

 نه این دوهای مسیرهای جایگزین، افزایش یافت. کل درآمد ساالتوقف و پارک غیرقانونی خودروها در خیابان

ونقلی ازجمله های حملشود تا فقط در پروژهمیلیون دالر( در حساب خاصی ذخیره می 15تونل )معادل 

 .[13]ونقل در سراسر شهر مصرف شودمدیریت سیستم حمل

 اسلو -3-1-4

در این شهر مسئولین برای تردد وسایل نقلیه شخصی به داخل محدوده مرکزی عوارض ورودی در نظر 

ر گرفتن این عوارض بیشتر با نیت افزایش درآمد شهر بود و نه در جهت تقلیل تردد وسایل گرفتند و در نظ

 نقلیه شخصی به محدوده مرکزی.

هزار نفر دارد. این شهر دارای بافت قدیمی  500شهر اسلو یکی از شهرهای نروژ بوده و جمعیتی بالغ بر 

هر شبافت قدیمی مجبور به عبور از داخل  ه دیگرای به منطقبرای عبور از منطقه هینقل لیوساو در آن  است

به بعد تصمیم گرفته شد که هدایت وسایل نقلیه از داخل بافت صورت نپذیرد بلکه به  1980بودند. از سال 

شهرداری این شهر با توجه درآمدهای عمومی  که ییآنجاشد انتقال یابد. از تونلی که در زیر شهر احداث می

برای احداث تونل عوارضی وضع نمود تا از این طریق بر  رونیازادر به احداث تونل باشد در شرایطی نبود که قا

 مشکالت شهر فائق آید.

                                                 
  .شنبه روز قبل از تعطیلی آخر هفته در سئول است و یکشنبه روز تعطیل است -1
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کنترل مسیرهای  منظوربهو  شدشهر اسلو مستلزم پرداخت عوارض مرکزی ورود به محدوده  1989از سال 

های خاصی جهت اخذ عوارض به تالقی که به صورت حلقه، شهر را محاط کرده بودند، محل 18ورودی در 

 وسایلهایی که بدون پرداخت عوارض، مجاز به تردد به داخل محدوده بودند به ترتیب شامل وجود آمد. گروه

قلیه ی و درنهایت معلولین که نیاز به وسیله نزموتورگانشانی، موتورسیکلت، نقلیه همگانی، وسایل نقلیه آتش

 توانستند وارد محدوده شوند. ها فقط با پرداخت عوارض می. همچنین تاکسیشدمی ،داشتند

 آلمان -3-1-5

شده است. بر اساس این  گذاشتهطرح ترافیک خودروها به مورد اجرا  محدودهدر بیشتر شهرهای آلمان، 

، از تردد شودرهای بزرگ این کشور ازجمله برلین پایتخت آلمان اجرا طرح که قرار بود در مرحله اول در شه

سازی هسته آمد. این طرح با هدف سالمخودروهای فاقد مجوز در محدوده مرکزی شهرها جلوگیری به عمل 

شد، تنها زیست اجرا در زمینه آلودگی هوا و حفاظت از محیط خصوصبهمرکزی شهرهای بزرگ آلمان، 

توانستند در مناطق مرکزی شهرها تردد کنند. زیست داشتند میبرچسب معاینه فنی و محیط خودروهایی که

ها قبل از مالکان خودروها خواسته های شهرهای مختلف ازجمله مسئوالن پلیس از ماهاین در حالی بود که مقام

 .[13وی خود نصب کنند ]بودند با رفع نقایص خودروها، برچسب سبز معاینه فنی را در کنار اعداد پالک خودر

 تهران -3-1-6

های ، طرحهرفع تراکم ترافیک وسایل نقلیه در تهران به اجرا گذاشته شد منظوربههایی که ازجمله طرح

ای بهبود ترافیک در مرکز شهر با اجرای سیستم محدوده طرح ترافیک است. ایران از معدود کشورهایی مرحله

است. مطالعات این طرح به  شدهاست که در زمینه تجربی، موفق به ایجاد محدوده خاص تردد به وسعت زیاد 

خاص بعد از انقالب انجام شد و در  در شرایط 1358تا شهریور سال  1357مدت شش ماه از اسفند سال 

 بهکه در ادامه شهریور ماه با موفقیت به اجرا درآمد. تاکنون در چندین مرحله، اصالحاتی در آن به عمل آمده 

 :اشاره شده استها آن

های شرکت واحد در مرکز شهر به طول با ایجاد مسیرهای ویژه اتوبوس 1358از ابتدای سال : مرحله اول

 متر، این طرح آغاز شد. 30280

ر ای دسرنشین با هدف بهبود نسبی ترافیک با ایجاد محدودههای تکممنوعیت تردد خودرو :مرحله دوم

سرنشین به به مرحله اجرا درآمد. در این مرحله ورود خودروهای تک 1358مرکز شهر از اول آبان ماه سال 

 صبح ممنوع شد. 10الی  6:30مرکز شهر بین ساعت 
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ای در مرکز شهر تهران تعیین شد محدوده 17/3/1359با تصویب شورای انقالب در تاریخ  :ه سوممرحل

اورژانس و  هایتا از ورود کلیه وسایل نقلیه به استثنای وسایل نقلیه مجاز از قبیل وسایل نقلیه عمومی، خودرو

ته جز در دو روز آخر هفته و صبح در تمام ایام هف 10الی  30/6های دولتی از ساعت کادر پزشکی و سرویس

 عمل آید.ایام تعطیل جلوگیری به

افزایش یافته و در  12تا ساعت  1361زمان محدودیت تردد در مرکز شهر از ابتدای سال  :مرحله چهارم

خاصی که ناگزیر از ورود به داخل محدوده هستند با تعیین  مؤسساتمقابل تصمیم گرفته شد که صرفاً افراد و 

ها عبارت بودند از: پزشکان، معلولین و برخی از بیماران، وانند مجوز تردد دریافت نمایند. این گروهاولویت بت

 های خصوصی.خودروی کرایه و برخی از شرکت مؤسسات

 15با سه ساعت افزایش تا ساعت  1362مرحله پنجم: محدودیت تردد در مرکز شهر از فرودین سال 

 تعیین شد.

سازی سیستم شبکه معابر هایی چون بهینهبا انجام سیاست زمانهم 1364ال از پاییز س :مرحله ششم

های داخل محدوده، افزایش ناوگان تاکسیرانی، احداث پارکینگ وسایل نقلیه و مواردی طرفه در خیابانیک

 تعیین شد. 13:30الی 6:30ساعت کاهش از ساعت  5/1دیگر، ساعت محدودیت تردد با 

ا ای که تنهگونهبار نیز در نظر گرفته شد. بهتردد برای اولین بار برای وانتمحدودیت  :مرحله هفتم

بارهای دارای مجوز سالیانه تردد، مجاز به ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران شدند )پاییز سال وانت

1367.) 

تردد وسایل عالی ترافیک، به اجرا درآمد. طبق مصوبات شورای 1369از اردیبهشت سال  :مرحله هشتم

در محدوده ممنوع شد. در این مرحله عالوه بر مجوزهای سال قبل،  21صبح الی  6نقلیه سنگین طی ساعات 

 کارت ویژه جانبازان و بیماران دائمی و مجوز تردد وسایل نقلیه سنگین نیز در نظر گرفته شد.

 ه با پالک دولتی معرفی شدهبدون در نظر گرفتن سابقه محدودیت، به هر تعداد وسایل نقلی :مرحله نهم

 (.1370از جانب ادارات دولتی، مجوز صادر شد )شهریور 

وجود آمد. در این مرحله تغییراتی در محدوده جغرافیایی طرح ترافیک و نیز ساعات تردد به :مرحله دهم

 تعیین شد. 17شروع شد ساعت محدودیت تردد تا ساعت  1371که از آذر ماه 

 عوارض تردد در محدود ترافیک افزایش و تعداد مجوز کاهش یافت. 1373ماه از مهر :مرحله یازدهم

های موقت روزانه جهت ورود وسایل نقلیه به داخل محدوده آرم 1373از ابتدای آذر سال  :مرحله دوازدهم
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 در نظر گرفته شد.

ترافیک  عالی هماهنگیصدور مجوز طرح ترافیک با نظارت شورای 1375از تابستان  :مرحله سیزدهم

 نقل و ترافیک شهرداری تهران صورت گرفت.وشهرهای کشور با حوزه ستادی و عملکردی سازمان حمل

عالی هماهنگی ترافیک محدوده طرح بر اساس مصوبه شورای 1379از اواخر سال  :مرحله چهاردهم

 ترافیک گسترش یافت.

های تاکسی ، پزشکان و معلوالن، آژانسمنظور پاسخ به نیاز جانبازان، بیماران خاصبه :مرحله پانزدهم

 .شدها و نهادهای دولتی با افزایش سقف مصوب، موافقت بارها و ارگانتلفنی، تاکسی

های مختلف متقاضی دریافت مجوز ورود به محدوده طرح منظور پاسخ به نیاز دستگاهمرحله شانزدهم: به

اولویت واگذاری به دفتر رهبری و ریاست جمهوری  ترافیک شهر تهران با افزایش تعداد پنج فقره برچسب، با

قوه قضائیه، وزارت اطالعات، جانبازان و معلوالن و بیماران خاص، سازمان نظام پزشکی، مطبوعات، اتحادیه 

 .شدبار و سایر نهادهای دولتی و عمومی موافقت های تاکسی و وانتآژانس

آلودگی شدید هوای تهران به اجرای طرح تردد نوبتی دلیل ، به1384از اواسط آذرماه سال  :مرحله هفدهم

بعدازظهر و  30/19صبح الی  30/6شد. ساعات اجرای این طرح از مبادرت خودروها یا طرح زوج و فرد 

کیلومتر مربع به شرح زیر  74با وسعت مورد نظر مرز محدوده  وبعدازظهر  13صبح الی  30/6ها از شنبهپنج

 است:

 راه رسالتمحدوده شمالی: بزرگ .1

 محدوده غربی: بزرگراه چمران و خیابان نواب .2

 محدوده جنوبی: بزرگراه بعثت .3

متری نیروی هوایی، خیابان امامت و خیابان آیت. این محدوده  30محدوده شرقی: بزرگراه بسیج، خیابان  .4

 نقطه ورودی است. 120دارای 

 .11/12/1384شنبه از تاریخ لغو طرح زوج و فرد در روزهای پنج :مرحله هجدهم

 .14/1/1385شنبه از تاریخ اجرای مجدد طرح زوج و فرد در روزهای پنج :مرحله نوزدهم

مرحله بیستم: در حال حاضر محدوده شمالی به بزرگراه همت و محدوده شرقی به بزرگراه امام علی 

 رسیده است و بقیه مرزها نیز تغییر نکرده است.

تردد  یمتقاض یکه خودروها ممنوعه تردد در شهر تهران، مبلغیدر آخرین مرحله از اصالحات طرح  -

 .شودیم نییتع یفن نهیبر حسب زمان ورود و نوع معا کنند،یپرداخت م کیدر محدوده طرح تراف
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تغییر نام داده « طرح کاهش آلودگی هوا»، طرح زوج و فرد کامالً برداشته شده و به 1398در سال 

صورت تواند بهروز( در هر فصل می 15روز )پالک شهرستان  20ن تنها است و هر خودرو با پالک تهرا

 راگشود. رایگان وارد محدوده شود. طرح ترافیک همانند گذشته ولی با تغییرات مجوز ورود اجرا می

از تعداد مجاز در ساعت طرح زوج و فرد وارد محدوده طرح  شیبدون مجوز ب یشخص یخودروها

خود را پرداخت  کید تا عوارض طرح ترافنماه فرصت دار کیمدت  یراهوا شوند، ب یکاهش آلودگ

رح ط راتییاساس تغ بر .شوندیراهور م سیپل کیطرح تراف مهیصورت مشمول جر نیا ریکنند. در غ

شنبه تا  یهوا روزها یهمان طرح کاهش آلودگ ای، ساعت طرح زوج و فرد 98در سال  کیتراف

 خواهد بود. 13تا  6:30و روز پنجشنبه از ساعت  18تا  6:30چهارشنبه از ساعت 

 هاانواع محدودیت 

 های ترافیک وسایل نقلیه وجود دارد:طورکلی سه مجموعه سیاست برای انواع محدودیتبه

و  کندطور فیزیکی یا قانونی جلوگیری میهایی که از حرکت وسایل نقلیه بهمجموعه سیاست -

 های جلوگیری از تردد نام دارد.سیاست

تخاب کند اما بر انهایی که به صورت فیزیکی یا قانونی از انجام سفر جلوگیری نمیمجموعه سیاست -

 های بازدارندگی تردد نام دارد.گذارد و سیاستسفر کنندگان تأثیر می

ز اجتناب ا»های به سیاست برندهایی که ترافیک را در محل ایجاد سفر از بین میمجموعه سیاست  -

 موسوم است.« تردد

 های جلوگیری از ترددسیاست -3-2-1

های قانونی است. بستن معبر در بعضی موارد خاص ها شامل ممنوعیت فیزیکی و ممنوعیتاین سیاست

های جلوگیری از تردد ها همچون گردش به چپ از سیاست)مثالً ساعت اوج( و یا ممنوع نمودن برخی گردش

 . است

توان آن را در سطح وسیعی مورد نوعیت فیزیکی تنها در تعداد کمی از معابر قابل اجرا بوده و نمیمم

های که حجم ترافیک مجاز به ورود به محدوده زیاد باشد محدودیتاستفاده قرار داد. همچنین درصورتی

 شود.ده میهای قانونی استفافیزیکی کارایی چندانی نخواهد داشت. در این شرایط از ممنوعیت

توان به ممنوعیت کامل )ورود ممنوع(، ممنوعیت همراه با های اعمال ممنوعیت قانونی میاز سیاست

ونقل همگانی(، ممنوعیت ورود برخی وسایل استثناء )ممنوعیت ورود کلیه وسایل نقلیه به جز وسیله حمل
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ها از حد ای که میزان آلودگی آنقلیهنقلیه نظیر کامیون به یک معبر یا یک منطقه و ممنوعیت ورود وسایل ن

 معینی بیشتر است اشاره کرد.

 سیاست بازدارندگی از تردد -3-2-2

بر اصالح  ها سعیروند. این سیاستتأثیرگذاری بر انتخاب سفرکنندگان به کار می منظوربهها این سیاست

توان به در نظرگیری ا میهو تغییر میزان جاذبه استفاده از وسایل نقلیه شخصی دارد. ازجمله این سیاست

های پیاده، سیاست عابرانگیری تسهیالت برای اولویت برای اتوبوس، ایجاد خطوط ویژه دوچرخه، در نظر

انند های پارکینگ منقلیه شخصی اشاره کرد. اعمال سیاستدهنده سرعت و افزایش هزینه سفر با وسیله کاهش

استفاده از پارکومتر جهت محدود نمودن زمان توقف و  های توقف در مناطق مرکزی شهر،ایجاد محدودیت

رود. های بازدارندگی تردد به شمار میهای عمومی نیز از سیاستهای باالی استفاده از پارکینگهزینه

کنندگان از راه شامل مالیات های دریافتی از استفادههای مالی موجود در اغلب کشورها در قالب مالیاتسیاست

های دریافتی متفرقه از قبیل صدور مجوز ورود به ساالنه وسایل نقلیه دوم و یا بیشتر و هزینه سوخت، مالیات

ونقل همگانی با کمک مالی دولت نیز از این دسته منطقه طرح ترافیک و کاهش هزینه استفاده از وسایل حمل

 رود.راهکارها به شمار می

 سیاست اجتناب از تردد -3-2-3

 رمنظوبه اصوالًو  استها درواقع اعمال محدودیت از طریق حذف و یا کاهش عوامل تولید سفر این سیاست

ها اجرا رود و معموالً باید با هماهنگی سایر سازمانهای سفر در محل ایجاد آن به کار میاز بین بردن انگیزه

مدت و بلندمدت مشخص ها به زمان زیادی نیاز دارد و معموالً نتایج آن در میان. اجرای این سیاستشود

های مرتبط با ریزی کاربری زمین است. در روشهای مرتبط با برنامهها شامل سیاستشود. این روشمی

چگالی جمعیتی در ریزی کاربری زمین مواردی همچون نزدیکی محل کار به محل سکونت، افزایش برنامه

های خرید به صورت مجتمع ونقل عمومی و ایجاد محلسیستم حمل کاراییمسیرهای خاص برای افزایش 

ریزی محلی کاربری زمین قرار دادن تسهیالت رفع نیازهای روزمره در فاصله مناسب . در برنامهشودمطرح می

گیرد و در مناطق مسکونی مورد بحث قرار می های مناسب و نزدیک بهروی و ایجاد مدارس در محلبرای پیاده

ونقل همگانی ونقلی محدودیت در ساخت معابر و کمک مالی به سیستم حملهای توسعه سیستم حملروش

 شود.مطرح می
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 مزایا و معایب ایجاد محدوده ترافیکی 

ات های کمتر، تصادفتوان به زمان تأخیر کمتر، آلودگیمدت میاز اثرات مثبت محدودیت ترافیک در کوتاه

ونقل همگانی، کاهش تقاضا برای برخی تسهیالت همچون پارکینگ، شرایط کمتر، افزایش درآمد سرویس حمل

های کارکرد وسایل نقلیه نام برد. از اثرات مثبت محدودیت جویی در هزینهتر برای عابران پیاده و صرفهراحت

ابر کمتر، نگهداری کمتر معابر، ساخت تسهیالت کمتر، حفظ توان به نیاز به ساخت معمدت میترافیک در بلند

 زیست و مصرف کمتر منابع غیرقابل جایگزین اشاره نمود.محیط

توان به ناراحتی استفاده از وسیله نقلیه با مطلوبیت کمتر، سفر به از اثرات منفی محدودیت ترافیک، می

ونقل های حملت کمتر و ازدحام بیشتر در سرویسهای با مطلوبیمقصدهای با مطلوبیت کمتر، انجام فعالیت

 ونقل همگانی و تمایلگذاری بیشتر در حملهمگانی اشاره کرد. اثرات منفی آن در بلندمدت، نیاز به سرمایه

 .[13]به سکونت در مناطق با چگالی باال را به دنبال دارد

ونقل همگانی باشد، ت حملکه اجرای محدوده طرح ترافیک بدون بهبود وضعیت و تسهیالصورتی در

عوارض منفی فراوانی از لحاظ ترافیکی در بر خواهد داشت. به عالوه با محدود کردن انجام سفرها به اقتصاد 

شود. بنابراین یکی از عوامل مهم در توفیق طرح محدوده ترافیک، ایجاد تغییر در انتخاب شهر نیز لطمه وارد می

 ونقل همگانی است.به وسایل حمل وسیله نقلیه از وسایل نقلیه شخصی

گذاری بر تراکم ترافیک، باعث کاهش کل سفرهای انجام شده با وسیله نقلیه شخصی، باعث افزایش قیمت

محیطی، تشویق ترویج کاربری کارآمد زمین و بهبود شرایط زندگی در جامعه ایمنی معابر، بهبود شرایط زیست

 شود.شهری می

های جامع و علمی صرف افزایش ظرفیت ریزیارض تراکم ترافیک، بدون برنامهاگر درآمدهای عایده از عو

ونقل عمومی و توسعه ها شود )بدون آنکه توجهی به حملمعابر، توسعه خطوط آزادراهی و افزایش دسترسی

 ،آن شود( باعث تشویق شهروندان به استفاده از وسیله نقلیه شخصی خویش و ایجاد سفرهای بیشتر با اتومبیل

 .[13]شودافزایش تصادفات و آلودگی هوا، پراکندگی بافت شهری و غیره می

 های موجود در تعیین محدوده ترافیکیسیاست 

 شود، ازجمله:محدوده طرح ترافیک بر اساس ضوابط خاصی انتخاب می

 افزونی تقاضای سفر از عرضه تسهیالت موجود -

 وجود معابر شریانی در محیط محدوده -
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 های کامل برای تردد سفرهای عبوری در معابر محیطی محدوده وجود دسترسی -

 در نظر گرفتن اثرات اجرای طرح محدوده در وضعیت ترافیکی خارج از محدوده ترافیک -

 ونقل همگانیسهم باالی سفر حمل -

 ههای اداری و تجاری در محدودفراوانی و درصد باالی سفرهای ورودی به محدوده و وجود کاربری -
 

که مالحظات مربوط به اثرات بلندمدت ناشی  شودای تعیین گونهگذاری باید بهمحدوده بهینه برای قیمت

های ریاضی و یا با دید کارشناسی با رعایت ها را در بر بگیرد. این محدوده با استفاده از روشگذاریاز سیاست

و  مدتباعث تغییر در تصمیمات کوتاه هایی از این دست. اعمال سیاستشودسری قوانین تعیین مییک 

ها گذاری بر شبکه بر این تصمیمات، که از آندهد که چگونه قیمتشود و نشان میمدت افراد جامعه میبلند

 گذارد. مدت یاد شده اثر میمدت و بلندبه عنوان اثرات کوتاه

 پیشنهادهایی در زمینه مدیریت طرح و اعمال قوانین و مقررات 

گذاری باید مورد توجه مسئوالن قرار گیرد، ایجاد آمادگی پذیرش موردی که پیش از اعمال طرح قیمت

رسانی های آموزشی، اطالعبایست با اتخاذ تدابیر مناسب نظیر اجرای برنامهطرح در ساکنان است. مسئوالن می

ها ایجاد کنند. رای پذیرش طرح در آنو مطلع نمودن ساکنان از مزایای اعمال طرح، آمادگی و انگیزه الزم را ب

های اعمال طرح و نحوه و میزان صدور مجوز ورود به محدوده پس از تعیین مرزهای محدوده طرح، باید ساعت

 طرح مورد بررسی قرار گیرد. 

یکی از مواردی که باید در مرزهای محدوده مورد بررسی قرار گیرد، وضعیت پارکینگ است. با توجه به 

دودیت ورود وسایل نقلیه شخصی به محدوده طرح، تقاضای پارکینگ در مرزهای محدوده افزایش اعمال مح

 های طبقاتی در نقاط مناسبی در اطراف محدوده طرح احداث شود.یابد. بر این اساس الزم است پارکینگمی

صی در یه شخبرای پاسخگویی به نیاز سفر به محدوده مرکزی شهر با توجه به محدودیت تردد وسایل نقل

ونقل همگانی است. با توجه به شود، بهبود وضعیت سیستم حملای که مطرح میگزینه نیترمهمآن منطقه، 

ی هاونقل همگانی در شهرها، توسعه و بهبود شاخصهای حملعنوان یکی از سیستماهمیت فراوان اتوبوس به

 رود. امات ضروری به شمار میویژه در محدوده مرکزی از اقدی در شهر و بهاتوبوسرانسیستم 

ی های اتوبوس در نقاط مناسبی، الزم است ایستگاهاتوبوسرانمنظور تسهیل استفاده مسافران از خطوط به

تر مطرح شد با توجه به کاهش نسبی حجم تردد وسایل طور که پیشاز مرزهای محدوده احداث شود. همان

 های مدیریت شهری برایتر عمل نمایند. مجموعه سیاستونقل همگانی باید فعالنقلیه شخصی، وسایل حمل

های موفقیت طرح محدودیت شرط نیترمهمونقل همگانی یکی از تأمین شرایط مناسب برای سیستم حمل



   

 

 

 

 52صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های مدیریت تقاضای سفرپیشنهاد گزینه -3-9

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  22 02
 

 رود.تردد به شمار می

ها مانند های مدیریت تقاضا و آموزش همگانی از طریق رسانهرسانی مناسب قبل از اجرای سیاستاطالع

 چنین از طریق پوستر و پالکارد در سطح شهر امری ضروری است.، تلویزیون و فضای مجازی و همرادیو

 شیراز شهر بررسی وضعیت موجود محدوده مرکزی 

 های مختلفبخشوضعیت ابتدا الزم است  شیرازشهر در  طرح ترافیکبرای بررسی اثرات ایجاد محدوده 

جذب سفر کل و تراکم جذب سفر با به ترتیب تراکم  3-3 شکل و 2-3 شکل قرار گیرد. در توجهشهر مورد 

تراکم شاغل در محل نیز  4-3شکل  نشان داده شده است. شیرازنواحی ترافیکی شهر در خودروی شخصی 

مبنای میزان تراکم جذب سفر با خودروی شخصی و تراکم  اگر نواحی ترافیکی بر دهد.شغل نواحی را نشان می

و  5-3شکل ی رسم شود، ترین نواحشاغل در محل شغل از زیاد به کم مرتب شده و نمودار مربوط به پرتراکم

های محدوده طرح مرکزی شهر و گزینه ها در ادامه برای تعیین محدودهاز این شکل آید.دست میبه 6-3شکل 

 ترافیک بهره گرفته شده است.



   

 

 

 

 53صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های مدیریت تقاضای سفرپیشنهاد گزینه -3-9

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  22 02
 

 
 1409تراکم سفر جذب شده کل اهداف به نواحی ترافیکی شهر شیراز، سفر بر هکتار،  -2-3 شکل

 



   

 

 

 

 54صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های مدیریت تقاضای سفرپیشنهاد گزینه -3-9

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  22 02
 

 
 1409 سفر بر هکتار، ،نواحی ترافیکی شهر شیراز خودروی شخصی بهتراکم سفر جذب شده با  -3-3 شکل



   

 

 

 

 55صفحه  شهر شیرازکالنونقل و ترافیک سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های مدیریت تقاضای سفرپیشنهاد گزینه -3-9

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  22 02
 

 
 1409هکتار(،  بر)نفر  در سطح نواحی ترافیکی شهر شیراز تراکم شاغل در محل شغل -4-3شکل 

 

  



   

 

 

 

 56صفحه  شهر شیرازترافیک کالنونقل و سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های مدیریت تقاضای سفرپیشنهاد گزینه -3-9

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  22 02
 

 
 هکتار( بر سفرترین نواحی )در پرتراکم با خودروی شخصی جذب سفرنمایش میزان تراکم  -5-3شکل 
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 57صفحه  شهر شیرازترافیک کالنونقل و سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های مدیریت تقاضای سفرپیشنهاد گزینه -3-9

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  22 02
 

 
 ترین نواحی )نفر بر هکتار(نمایش میزان شاغل در محل شغل در پرتراکم -6-3شکل 
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 58صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنمطالعات جامع حملسازی بازبینی و بهنگام

 
 های مدیریت تقاضای سفرپیشنهاد گزینه -3-9

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  22 02
 

 107تا  101و  81تا  73، 51تا  1، نواحی 6-3شکل تا  2-3 شکلمطالب عنوان شده و با توجه به 

. قابل مشاهده است 7-3شکل در  هاآنموقعیت  که فته شدندشهر در نظر گر مرکزی محدودهعنوان به

برای های مرکز شهر، خروجیچنین و هم در نظر گرفته شدهنواحی های محدوده طرح ترافیک در این گزینه

 . اندمحدوده ارائه شده این

 

 
 شهر شیراز در نظر گرفته شده برای محدوده مرکزی  -7-3شکل 

 

ها از مساحت شهر و نیز سهم آن یو شاغل در محل شغل نواحی محدوده مرکزجمعیت در ادامه، مساحت، 

طور که مشاهده همان ارائه شده است. 2-3جدول در  1394 پایه مطالعه و اشتغال کل شهر شیراز در سال

درصد محدوده  1.7هکتار است که حدود  1347شود، مساحت نواحی مرکزی شهر شیراز در مجموع حدود می

ساکن را به خود اختصاص درصد جمعیت  6.6حدود  1394دهد. این نواحی در سال مطالعاتی را تشکیل می

دهنده تراکم کنند. این اعداد نشاندرصد شاغالن در این نواحی فعالیت می 26داده و این در صورتی است که 

 مراکز تجاری و اداری در این قسمت از شهر است که جذب سفر باالیی دارند.



   

 

 

 

 59صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنمطالعات جامع حملسازی بازبینی و بهنگام

 
 های مدیریت تقاضای سفرپیشنهاد گزینه -3-9

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  22 02
 

 (1394پایه )سال  ،ها از کل شهرو اشتغال نواحی محدوده مرکزی و سهم آن جمعیت، مساحت -2-3جدول 

 ناحیه
مساحت 

 (هکتار)
سهم مساحت از 
 کل شهر )درصد(

ساکن  جمعیت
 )نفر(

ساکن  جمعیتسهم 
 از کل شهر )درصد(

 در  شاغل
 )نفر(محل شغل 

سهم شاغل از کل 
 شهر )درصد(

1 10 0.01% 154 0.01% 1616 0.38% 

2 11 0.01% 247 0.01% 337 0.08% 

3 5 0.01% 18 0.00% 909 0.21% 

4 7 0.01% 298 0.02% 653 0.15% 

5 7 0.01% 286 0.02% 951 0.22% 

6 6 0.01% 126 0.01% 3358 0.79% 

7 5 0.01% 382 0.02% 1163 0.27% 

8 8 0.01% 329 0.02% 596 0.14% 

9 18 0.02% 1089 0.06% 836 0.20% 

10 15 0.02% 49 0.00% 597 0.14% 

11 17 0.02% 392 0.02% 4972 1.17% 

12 31 0.04% 2716 0.16% 364 0.09% 

13 24 0.03% 463 0.03% 3250 0.77% 

14 18 0.02% 1241 0.07% 276 0.06% 

15 32 0.04% 2379 0.14% 962 0.23% 

16 18 0.02% 1016 0.06% 2069 0.49% 

17 21 0.03% 3147 0.18% 812 0.19% 

18 35 0.04% 5196 0.30% 1144 0.27% 

19 27 0.03% 3818 0.22% 337 0.08% 

20 14 0.02% 1459 0.08% 510 0.12% 

21 15 0.02% 1845 0.11% 230 0.05% 

22 22 0.03% 3179 0.18% 952 0.22% 

23 23 0.03% 4175 0.24% 1131 0.27% 

24 16 0.02% 1420 0.08% 338 0.08% 

25 15 0.02% 1946 0.11% 1035 0.24% 

26 19 0.02% 1751 0.10% 1057 0.25% 

27 9 0.01% 581 0.03% 635 0.15% 

28 12 0.02% 1526 0.09% 159 0.04% 

29 12 0.02% 1111 0.06% 145 0.03% 

30 15 0.02% 1832 0.11% 739 0.17% 

31 8 0.01% 1006 0.06% 1203 0.28% 

32 12 0.02% 565 0.03% 624 0.15% 

33 21 0.03% 1738 0.10% 2294 0.54% 

34 25 0.03% 3000 0.17% 2358 0.56% 



   

 

 

 

 60صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنمطالعات جامع حملسازی بازبینی و بهنگام

 
 های مدیریت تقاضای سفرپیشنهاد گزینه -3-9

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  22 02
 

 (1394پایه )سال  ،ها از کل شهرو اشتغال نواحی محدوده مرکزی و سهم آن جمعیت، مساحت -2-3جدول 

 ناحیه
مساحت 

 (هکتار)
سهم مساحت از 
 کل شهر )درصد(

ساکن  جمعیت
 )نفر(

ساکن  جمعیتسهم 
 از کل شهر )درصد(

 در  شاغل
 )نفر(محل شغل 

سهم شاغل از کل 
 شهر )درصد(

35 18 0.02% 353 0.02% 481 0.11% 

36 42 0.05% 2990 0.17% 2242 0.53% 

37 13 0.02% 658 0.04% 1089 0.26% 

38 15 0.02% 608 0.04% 1787 0.42% 

39 32 0.04% 3598 0.21% 1657 0.39% 

40 13 0.02% 1315 0.08% 3820 0.90% 

41 12 0.01% 1344 0.08% 2443 0.58% 

42 15 0.02% 1412 0.08% 2509 0.59% 

43 10 0.01% 554 0.03% 1986 0.47% 

44 20 0.03% 1267 0.07% 3746 0.88% 

45 21 0.03% 2850 0.17% 1297 0.31% 

46 16 0.02% 1567 0.09% 1000 0.24% 

47 15 0.02% 1591 0.09% 1318 0.31% 

48 20 0.03% 2297 0.13% 2875 0.68% 

49 18 0.02% 1349 0.08% 1927 0.45% 

50 12 0.01% 255 0.01% 1617 0.38% 

51 14 0.02% 292 0.02% 4635 1.09% 

73 50 0.06% 3833 0.22% 1816 0.43% 

74 28 0.04% 1732 0.10% 1702 0.40% 

75 37 0.05% 517 0.03% 1587 0.37% 

76 23 0.03% 1561 0.09% 1632 0.38% 

77 34 0.04% 4166 0.24% 2825 0.67% 

78 31 0.04% 3304 0.19% 1686 0.40% 

79 35 0.04% 1936 0.11% 928 0.22% 

80 40 0.05% 5744 0.33% 499 0.12% 

81 40 0.05% 3075 0.18% 2471 0.58% 

101 41 0.05% 3803 0.22% 2194 0.52% 

102 26 0.03% 3680 0.21% 3163 0.74% 

103 13 0.02% 0 0.00% 2897 0.68% 

104 15 0.02% 0 0.00% 286 0.07% 

105 14 0.02% 0 0.00% 7869 1.85% 

106 32 0.04% 3350 0.19% 702 0.17% 

107 29 0.04% 2790 0.16% 3190 0.75% 

%1.7 1347 جمع  114271 6.6%  110488 26.0%  



   

 

 

 

 61صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنمطالعات جامع حملسازی بازبینی و بهنگام

 
 های مدیریت تقاضای سفرپیشنهاد گزینه -3-9

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  22 02
 

 سفر نواحی مرکزیمیزان جذب  -3-6-1

ترافیک در محدوده مرکزی به بررسی  تراکمتر از تردد و در این بخش از گزارش برای ارائه تصویری دقیق

جدول سفرهای روزانه جذب شده به محدوده مرکزی شهر در سال افق طرح پرداخته شده که نتایج آن در 

شود، سفرهای جذب شده به محدوده مرکزی شهر با طور که در این جدول مشاهده میآمده است. همان 3-3

 16و  44، 40، 105سفر است. در این بین نواحی  -نفر 592،011وسیله نقلیه شخصی در کل روز حدود 

شده به نواحی مرکزی شهر شیراز به سفرهای جذب 4-3جدول همچنین در را دارند. بیشترین جذب سفر 

 ارائه شده است. 1409تفکیک شیوه سفر در کل روز سال 

 

 1409محدوده مرکزی در کل روز سال نواحی به سواری شخصی جذب شده  سفر -تعداد نفر -3-3جدول 

 میزان جذب ناحیه ترافیکی میزان جذب ناحیه ترافیکی

1 6492 35 2496 

2 2570 36 8381 

3 3261 37 8971 

4 2755 38 6016 

5 4466 39 11679 

6 9732 40 25671 

7 5734 41 11329 

8 6458 42 12147 

9 5046 43 9720 

10 4193 44 19008 

11 16894 45 7577 

12 3665 46 6546 

13 16208 47 7411 

14 4043 48 13633 

15 8266 49 11791 

16 18466 50 7923 

17 2939 51 15081 

18 6469 73 9543 

19 2744 74 9944 

20 2282 75 8670 

21 1736 76 15770 

22 3612 77 14113 

23 4308 78 9806 

24 1588 79 7203 



   

 

 

 

 62صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنمطالعات جامع حملسازی بازبینی و بهنگام

 
 های مدیریت تقاضای سفرپیشنهاد گزینه -3-9

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  22 02
 

 میزان جذب ناحیه ترافیکی میزان جذب ناحیه ترافیکی

25 4011 80 4326 

26 6149 81 13185 

27 4240 101 14257 

28 2520 102 15656 

29 1968 103 12086 

30 5201 104 4534 

31 6667 105 45175 

32 4454 106 5540 

33 9453 107 18353 

 592011 مجموع 9879 34
 

 1409در کل روز سال  سفر وهیش کیبه تفک شیرازشهر  یمرکز ینواحنفر سفر جذب شده به  -4-3جدول 

ونقل همگانیحمل تاکسی خودروی شخصی ناحیه  سایر دوچرخه موتورسیکلت سرویس 

1 6492 1399 3181 473 272 167 158 

2 2570 610 1842 186 107 109 70 

3 3261 850 2128 313 168 112 105 

4 2755 670 1600 250 139 78 79 

5 4466 984 2452 368 223 117 115 

6 9732 2090 4862 745 446 242 241 

7 5734 1299 2761 479 248 146 154 

8 6458 1330 2862 431 278 133 137 

9 5046 1208 2935 423 190 163 145 

10 4193 1036 2041 234 364 127 95 

11 16894 3688 10507 1295 690 514 420 

12 3665 1194 3916 144 480 274 101 

13 16208 4284 15685 777 1169 870 407 

14 4043 1102 3870 203 223 254 106 

15 8266 1954 3841 483 365 240 192 

16 18466 4260 8955 813 639 551 394 

17 2939 834 1641 171 236 115 77 

18 6469 1906 4551 273 626 412 161 

19 2744 957 1607 93 484 166 69 

20 2282 848 1455 142 408 114 77 

21 1736 736 1308 147 281 115 68 

22 3612 1302 2138 155 666 199 101 



   

 

 

 

 63صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنمطالعات جامع حملسازی بازبینی و بهنگام

 
 های مدیریت تقاضای سفرپیشنهاد گزینه -3-9

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  22 02
 

ونقل همگانیحمل تاکسی خودروی شخصی ناحیه  سایر دوچرخه موتورسیکلت سرویس 

23 4308 1481 2993 207 850 256 122 

24 1588 392 1146 92 124 61 38 

25 4011 1454 2640 228 612 206 123 

26 6149 1830 3634 172 467 252 112 

27 4240 1117 2127 348 250 130 125 

28 2520 612 1272 114 124 118 54 

29 1968 494 850 113 84 60 47 

30 5201 1294 2521 405 218 157 144 

31 6667 1468 3064 491 251 165 166 

32 4454 1150 2268 355 177 123 128 

33 9453 2157 4417 596 386 288 245 

34 9879 2139 4649 697 390 295 248 

35 2496 753 1697 255 109 99 92 

36 8381 2181 4472 550 537 281 227 

37 8971 2952 3531 176 501 201 178 

38 6016 1595 2776 302 400 186 143 

39 11679 3004 5680 913 451 361 333 

40 25671 6079 11350 1250 863 649 523 

41 11329 2411 5138 898 428 283 284 

42 12147 2812 5910 987 405 316 330 

43 9720 2000 4464 729 302 222 235 

44 19008 4110 9141 1305 471 464 481 

45 7577 1692 3081 484 287 224 185 

46 6546 1528 2655 384 213 173 157 

47 7411 1628 3142 512 274 197 181 

48 13633 2970 6551 1112 442 362 359 

49 11791 2870 5880 860 326 322 321 

50 7923 1674 3497 553 233 180 191 

51 15081 3326 8324 1452 464 399 447 

73 9543 1393 2408 798 182 269 220 

74 9944 1451 2501 910 213 253 233 

75 8670 1395 2510 538 247 324 176 

76 15770 2872 3538 793 387 508 313 

77 14113 2446 3177 944 467 392 314 

78 9806 2010 2621 846 317 316 261 



   

 

 

 

 64صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنمطالعات جامع حملسازی بازبینی و بهنگام

 
 های مدیریت تقاضای سفرپیشنهاد گزینه -3-9

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  22 02
 

ونقل همگانیحمل تاکسی خودروی شخصی ناحیه  سایر دوچرخه موتورسیکلت سرویس 

79 7203 1400 1440 351 248 220 146 

80 4326 928 997 243 172 198 100 

81 13185 2521 2438 617 592 405 285 

101 14257 2990 6405 975 426 425 368 

102 15656 3085 6810 1164 456 412 389 

103 12086 2437 6771 1083 383 344 337 

104 4534 1002 1716 180 72 92 98 

105 45175 8749 17752 2438 932 895 991 

106 5540 849 1179 333 94 190 114 

107 18353 3003 4847 1735 395 494 462 

 14499 17982 24922 39084 272115 132247 592011 جمع

 شیرازشهر  در ترافیکپیشنهاد محدوده طرح  

 .شده استدر دو مرحله انجام  طرح ترافیکروند تعیین محدوده تعیین و بررسی محدوده مرکزی، پس از 

 عوارض عنوانمشخص بهیک قیمت پایه  با در نظر گرفتنمحدوده مکانی و  هایی برایگزینهبا تعریف  نخست

. دست آمده استبهمکانی ینه برتر و گزشده با یکدیگر مقایسه  هاگزینهاین اعمال نتایج  ورود به محدوده،

 ییمتقگزینه  ترینمناسب به شناسایی، منتخببر روی محدوده  مختلفقیمتی ی هاسناریو با تعریف سپس

 . پرداخته شده است

 PTV-Visumافزار گذاری در نرمنحوه اعمال محدوده قیمت -3-7-1

منظور بارگذاری ماتریس تقاضا بر روی شبکه عرضه از تخصیص تعادلی استفاده شده در این مطالعات به

شود. در روش پلکانی کل انجام می 1حل اولیه، ابتدا تخصیص پلکانیعنوان راهدر تخصیص تعادلی، بهاست. 

ش تخصیص همه یا هیچ است یابد. این روش، همانند روتدریج تخصیص میتقاضا در طی مراحل متفاوت و به

دهد. صورت تدریجی و گام به گام انجام میجای آنکه تقاضا را در یک مرحله تخصیص دهد، این کار را بهکه به

شود. تخصیص تعادلی دارای دو گام تکراری است. در گام پس از تخصیص پلکانی، تخصیص تعادلی آغاز می

شبکه(، مسیرهای بین یک مبدأ و مقصد تعیین و از بین آن یک جفت مسیر )با  یسازمتعادلتکرار درونی )

ای تقسیم گونهمقصد به-شود. سپس تقاضای بین این جفت مبدأ( انتخاب می2کمترین و بیشترین مقاومت

                                                 
1 Incremental assignment 

2 Impedence 
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شود که مقاومت این دو مسیر برابر )متعادل( باشد. پس از آن دوباره بر اساس مقاومت مسیرها، یک جفت می

 -شود که زمان سفر برای تمامی مسیرهای تمامی مبادیشود و همین کار تا آنجا تکرار میدیگر انتخاب می

 -مقاصد به تعادل برسد. بدیهی است که پس از به تعادل رسیدن زمان سفر بین مسیرهای یک جفت مبدأ

؛ دهم بخورمسیرها بهها بین مقصد، ممکن است تعادل مقاومت مسیرهای قبلی به دلیل مشترک بودن کمان

لذا، گام تکرار بیرونی کنترل امکان پیدا شدن مسیری با مقاومت سفر و به تعادل رساندن مجدد شبکه را بر 

 عهده دارد.

طور که گفته شد مقاومت سفر وجه تمایز مسیرهای مختلف است و فرآیند تخصیص بر مبنای آن همان

ان سفر تجربه شده برای محاسبه مقاومت سفر استفاده شده است. شود. در این مطالعات از پارامتر زمانجام می

گذاری، هزینه عوارض باید در محاسبات مقاومت سفر اعمال شود منظور در نظر گرفتن اثر محدوده قیمتاما به

منظور هم واحد بودن پارامترهای مختلف مقاومت و در فرآیند انتخاب مسیر اثرگذار باشد. در این راستا و به

 ر، هزینه عوارض باید با استفاده از ارزش زمان سفر به پارامتر زمان تبدیل شود.سف

 نیمنحصر به فرد خود را دارد. با ا طیشرا یا. هر پروژهستین ریپذامکان یمحاسبه ارزش زمان به سادگ

 نظراتفاق یاقتصاد یهایمواجهه با مفهوم زمان سفر در بررس یهاروش یبرخ رامونیها پسال یوجود در ط

قل ونحمل یهاستمیس یابیکلمه در ارز یواقع یبه معنا "وقت طالست" یمیقد المثلضرب است.شده جادیا

 یاز برگزار ؛ونقل وجود داردزمان در حوزه حمل تیاهم صیتشخ یبرا یگوناگون یهامصداق دارد. روش

 یکه برا یگوناگون، هر روش یهاروش نیها. بآن یهامسافران تا مشاهده انتخاب یساده برا یهایسنجنظر

 شتریب ریاخ یهازمان صحه خواهد گذاشت. در سال تیبر اهم ردیاطالعات مورد استفاده قرار گ یآورجمع

ه دستمزد مسافران محاسب یبر مبنا دیزمان سفر را با یکه ارزش پول انددهیرس جهینت نیمطالعات مربوط به ا

 [.15] نمود

گذاری که در بندهای بعدی به های قیمتمقدار عوارض ورود به طرح تعیینمنظور در این بخش نیز به

دستمزد ساعتی هر شاغل به متوسط . شده استشود، از نسبتی از ارزش زمان سفر استفاده آن پرداخته می

، در این رابطه درآمد ماهانه 5-3جدول با توجه به اطالعات ارائه شده در  آید.دست میبه (1-3)تومان از رابطه 

این در نظر گرفته شده است.  1.95 متوسط تعداد افراد دارای درآمد خانوارهاتومان و  9،155،570ر خانوا

ارائه شده توسط مرکز آمار ایران  به تفکیک استان، خانوارهای شهری درآمد -اطالعات از گزارش برآورد هزینه

محاسبه تومان  25،000حدود  1400در سال دستمزد ساعتی هر شاغل دست آمده است. بر این مبنا به

 . شودمی
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دستمزد ساعتی هر شاغل (3-1) =  
درآمد ماهیانه هر خانوار

تعداد افراد دارای درآمد در خانوار  × ساعات کاری هر ماه
 

 

  1400برآورد ارزش زمان سفر در شهر شیراز در سال  -5-3جدول 

 1400مقدار در سال  ویژگی

 3.24 متوسط بعد خانوار

 1.95 متوسط تعداد افراد دارای درآمد

 0.60 نسبت شاغالن در خانوار

 109،866،800 مجموع درآمد ساالنه خانوار )تومان(

 9،155،570 متوسط درآمد ماهانه خانوار )تومان(

 4،695،200 متوسط درآمد ماهانه افراد شاغل )تومان(

 187 ساعات کاری در هر ماه

 25،000 متوسط دستمزد ساعتی هر شاغل )تومان(

 

های ، معادل زمانی قیمت عوارض به تمام کمانPTV-Visumافزار این نکته الزم است که در نرم بیان

 کنند اعمال شود.ها عبور میای که از این کماننقلیهورودی و خروجی محدوده اضافه شده تا بر روی وسایل 

ای که از داخل محدوده ساز تنها مسیر حرکت وسایل نقلیهافزار مدلاین نحو در نرم گذاری بهاعمال طرح قیمت

روند ای که به سمت یکی از نواحی داخل محدوده میدهد و در مورد وسایل نقلیهکنند را تغییر میعبور می

افران شود و مسسفر شامل تغییر شیوه سفر می گونهنیازاکند. اما در واقعیت بخش زیادی ایجاد نمی تغییری

 کنند. به همینهای سفر مانند خطوط اتوبوس استفاده میمنظور عدم پرداخت عوارض محدوده از سایر شیوهبه

 منظور اثر اعمال عوارض باید به نحوی در مدل تفکیک سفر نیز لحاظ شود.
 

ارائه شده است.  شیرازبرای تفکیک وسایل سفر شهر  شدهساختههای خالصه مدل 6-3جدول  در

شود در سه طور که مشاهده میاند. همانمعرفی شده 7-3 جدولها نیز در بکار رفته در این مدل پارامترهای

ع مطلوبیت ( در تابCST_CARپارامتر هزینه سفر ) مبناغیرخانهو  فریحیمدل مربوط به اهداف شغلی، ت

)برای دیگر اهداف این متغیر از نظر آماری معنادار و دارای اهمیت نبوده و در  خودروی شخصی وجود دارد

در نظر ر اجرای طرح محدوده را بر سفرها توان اثمی هاا استفاده از این مدلبمدل تفکیک وارد نشده است(. 

 ه ذکر استالزم بشود )میاضافه به مقدار هزینه خودروی شخصی هزینه ورود به طرح صورت که ینبدگرفت؛ 

در توابع متغیر این یک از اهداف معنادار نشده است، چنانچه که زمان سفر با خودروی شخصی در مدل هیچ

بایست معادل زمانی هزینه طرح به زمان سفرهای با مبدأ یا مقصد داخل محدوده می وجود داشت،مطلوبیت 
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اثر  اعمال شیوه 8-3 شکلدر نمودار ود(. افزوده شده و در واقع پارامتر مقاومت سفر جایگزین هزینه سفر ش

 نمایش داده شده است. PTV-Visumافزار ای در نرمسازی چهار مرحلهگذاری به مدلمحدوده قیمت

 

 های تفکیک وسیله شهر شیرازخالصه مدل -6-3جدول 

 مدل هدف

یشغل  

U(CAR)= 0.51346 +3.54192*CO -0.13979*CST-CAR 

U(TAXI)= 0.14147 -0.22526*CST-TAXI -0.01151*WKT-TAXI +0.14268*DCBD 

+0.13818*DID2 

U(SERV)= -1.74885 +0.58838*DID5 -5.86519*MO 

U(BUS)= 0.35015 -0.00619*JRT -0.18249*NTR +0.52444*DCBD +0.54902*DID2 -

3.55245*CO -5.72334*MO 

U(MOT)= 10.6663*MO -1.15755*CST-MOT +0.21723*DCBD -3.2589*CO 

یلصیتح  

U(CAR)= -1.71938 +2.08279*CO 

U(TAXI)= -0.82954 -0.0779*CST-TAXI +0.3697*DCBD -0.69158*CO 

U(SERV)= 2.77432 -2.30888*CST-SERV +0.17456*DID2 

U(BUS)= 0.75416*DCBD +0.32872*DID2 -4.93092*CO -0.01181*TOT-WT 

دیخر  

U(CAR)= -0.55843 +3.18031*CO 

U(TAXI)= -0.03565 -0.10828*CST-TAXI +0.33358*DCBD 

U(BUS)= 0.66792 -0.00285*JRT +1.2216*DCBD +0.41625*DID2  

-4.62337*CO -8.16984*MO 

U(MOT)= -1.60432 +13.436*MO -2.09095*CST-MOT -3.19385*CO 

+0.43006*DID2 

U(BIC)= -4.60067*CO -0.09409*DIS-CAR -1.40168*DID2 

یحیتفر  

U(CAR)= 0.4474 +3.6879*CO -0.15712*CST-CAR 

U(TAXI)= 0.97195 -0.21047*CST-TAXI +0.23046*DCBD 

U(BUS)=1.38723 -0.45353*NTR +1.23978*DCBD -4.45015*CO  

-5.94745*MO +0.38824*DID2 

U(MOT)= -0.17756 +11.4486*MO -1.56379*CST-MOT -4.85535*CO 

U(BIC)= -1.23211*DID2 -0.10104*DIS-CAR 

 کار شخصی

U(CAR)= 0.39104 +4.40374*CO 

U(TAXI)= 0.81555 -0.07346*CST-TAXI +0.45963*DCBD 

U(BUS)= 2.4059 -0.00426*JRT -5.77703*CO -10.6693*MO +0.84149*DCBD 

+0.39967*DID2 

U(MOT)= 7.39078*MO -0.80656*CST-MOT -4.91333*CO 

مبنارخانهیغ  

U(CAR)= 2.44688 -0.09273*CST-CAR -0.17259*ODCBD 

U(TAXI)= 1.35661 -0.26812*CST-TAXI 

U(BUS)= -0.05663 +0.79514*ODCBD 

U(MOT)= -0.97051*CST-MOT 
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 شیرازتفکیک وسیله سفر شهر  یسازمدلکار رفته در بهمتغیرهای  -7-3 جدول 

 توضیح متغیر

CST-CAR )هزینه سفر با خودروی شخصی )هزار تومان 

CST-TAXI  تومان(هزینه سفر با تاکسی )هزار 

CST-SERV )هزینه سفر با سرویس )هزار تومان 

CST-PUT ونقل همگانی )هزار تومان(هزینه سفر با حمل 

CST-MOT )هزینه سفر با موتورسیکلت )هزار تومان 

DIS-CAR )مسافت سفر بین نواحی با خودروی شخصی )کیلومتر 

TTC-CAR  دقیقه(زمان سفر تجربه شده بین نواحی با خودروی شخصی( 

TOTT- TAX 
 کل زمان سفر تجربه شده بین نواحی با تاکسی )دقیقه(

 روی و زمان داخل وسیله()شامل زمان پیاده

IVT- TAXI )زمان داخل وسیله در سفر با تاکسی)دقیقه 

WKT-TAXI روی در سفر با تاکسی )دقیقه(زمان پیاده 

JRT )کل زمان سفر با همگانی )دقیقه 

JRD  ونقل همگانی )کیلومتر(سفر با حملکل مسافت 

IVT )زمان سفر داخل وسیله همگانی )دقیقه 

IVD )مسافت داخل وسیله سفر با همگانی)کیلومتر 

TOT-WKT 
 در سفر با همگانی )دقیقه( یروادهیپزمان کل 

 روی تا ایستگاه مبدأ، از ایستگاه مقصد و هنگام تغییر خط()شامل زمان پیاده

TOT-WT 
 زمان انتظار در سفر با همگانی )دقیقه(کل 

 )شامل زمان انتظار در مبدأ و زمان انتظار در هنگام تغییر خط( 

NTR  همگانیتعداد تعویض خط در سفر با وسایل 

DID2  0صورت: در غیر این  1کیلومتر:  2فاصله مستقیم بین نواحی بیشتر از 

DID5  0صورت: در غیر این  1کیلومتر:  5از  شتریبفاصله مستقیم بین نواحی 

CO  مالکیت خودرو در ناحیه ترافیکی محل سکونتمتوسط سرانه 

MO در ناحیه ترافیکی محل سکونت متوسط سرانه مالکیت موتورسیکلت 

DCBD :0صورت: در غیر این  1مقصد در نواحی مرکزی شهر 

ODCBD :0صورت: در غیر این  1مبدأ یا مقصد در نواحی مرکزی شهر 
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 ایمرحله4سازی گذاری به مدلنحوه اعمال محدوده قیمت -8-3 شکل
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 طرح ترافیکسناریوهای مکانی محدوده  -3-7-2

های . محدودهشده استسناریو تعریف  10ابتدا  در مرحله اول و برای تعیین محدوده مکانی طرح ترافیک،

  ارائه شده است. 18-3شکل تا  9-3شکل در  هااین سناریودر نظر گرفته شده در هریک از 

های هوا آالیندهکم انتشار طرح محدوده »در واقع همان  10گزینه مطرح شده در سناریوی شماره 

)1(LEZ » ،مطابق ) شهر شیراز مرکزهای آالینده به ورود خودرودر شهر شیراز است. در صورت اجرای این طرح

 و شدهکنترل صورت آنی بهمعاینه فنی خودروها استعالم در این طرح  .دشومحدود می (18-3شکل با 

نامه ابالغی شورای شهر شیراز با مطابق با شیوه چنینهم .د شدنمعاینه فنی جریمه خواه های فاقدخودرو

ین ابرای تردد وسایل باری از  جدی هایی، محدودیت«نحوه تردد مکانی و زمانی و فعالیت وسایل باربر»عنوان 

گذاری در اینجا اثر اعمال طرح قیمت عنوان محدوده مرکزی شهر شیراز در نظر گرفته شده است.محدوده به

 دوده مورد بررسی قرار گرفته است.ترافیک در این مح

 

 
 طرح ترافیکمحدوده مکانی  1 سناریوی -9-3شکل 

 

                                                 
1. Low Emission Zone 
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 محدوده مکانی طرح ترافیک 2سناریوی  -10-3شکل 

 
 محدوده مکانی طرح ترافیک 3سناریوی  -11-3شکل 
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 محدوده مکانی طرح ترافیک 4سناریوی  -12-3شکل 

 
 محدوده مکانی طرح ترافیک 5سناریوی  -13-3شکل 

 



   

 

 

 

 73صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنمطالعات جامع حملسازی بازبینی و بهنگام

 
 های مدیریت تقاضای سفرپیشنهاد گزینه -3-9

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  22 02
 

 
 محدوده مکانی طرح ترافیک 6سناریوی  -14-3شکل 

 
 محدوده مکانی طرح ترافیک 7سناریوی  -15-3شکل 
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 ترافیکمحدوده مکانی طرح  8سناریوی  -16-3شکل 

 
 محدوده مکانی طرح ترافیک 9سناریوی  -17-3شکل 

 



   

 

 

 

 75صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنمطالعات جامع حملسازی بازبینی و بهنگام

 
 های مدیریت تقاضای سفرپیشنهاد گزینه -3-9

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  22 02
 

 
 (LEZ)محدوده طرح محدوده مکانی طرح ترافیک  10سناریوی  -18-3شکل 

 

ل شاغ ،جمعیت ساکنمساحت،  هایی از قبیلویژگی بررسی،های مورد مقایسه محدودهمعرفی و منظور هب

یزان م 19-3 شکل ارائه شده است. 8-3جدول در  1409برای افق ها از آنهریک  و جذب سفر در محل شغل

نسبت شاغل در  20-3 شکلچنین همکند. هم مقایسه می شاغل در محل شغل را در این نواحی با جمعیت و

 دهد.محل شغل به جمعیت هر محدوده را نشان می
  



   

 

 

 

 76صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنمطالعات جامع حملسازی بازبینی و بهنگام

 
 های مدیریت تقاضای سفرپیشنهاد گزینه -3-9

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  22 02
 

 1409، سال طرح ترافیک های در نظر گرفته شده برای محدودهمشخصات گزینه -8-3جدول 

 10سناریو  9سناریو  8سناریو  7سناریو  6سناریو  5سناریو  4سناریو  3سناریو  2سناریو  1سناریو  پارامتر

 46 21 34 31 38 55 43 45 64 66 تعداد نواحی ترافیکی

 752 314 524 510 744 947 842 903 1265 1326 مساحت )هکتار(

 %1.0 %0.4 %0.7 %0.7 %0.9 %1.2 %1.1 %1.2 %1.6 %1.7 سهم مساحت از کل شهر

 79547 24734 40074 48639 67932 93204 71352 77755 124482 130885 جمعیت ساکن

 %3.8 %1.2 %1.9 %2.3 %3.3 %4.5 %3.4 %3.7 %6.0 %6.3 سهم جمعیت ساکن از کل شهر

 99373 59717 88595 79929 93828 127436 106714 110401 145555 149242 شاغل در محل شغل

 سهم شاغل در محل شغل

 از کل شهر 
23% 23% 17% 17% 20% 15% 12% 14% 9% 15% 

 نسبت شاغل در محل شغل 

 به جمعیت ساکن
1.14 1.17 1.42 1.50 1.37 1.38 1.64 2.21 2.41 1.25 

 699299 469070 629904 634145 764457 915594 777182 815463 1062872 1101153 جذب سفر

 %16 %10 %14 %14 %17 %20 %17 %18 %24 %24 سهم جذب سفر از کل شهر

 357049 255889 336664 345151 427858 477029 429994 454089 570359 594454 جذب سفر با خودروی شخصی

 سهم جذب سفر با 

 از کل شهر خودروی شخصی
22% 21% 17% 16% 18% 16% 13% 12% 9% 13% 

 

 

 1409، محدوده معرفی شده 10جمعیت ساکن و شاغل در محل شغل در  -19-3 شکل
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 77صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنمطالعات جامع حملسازی بازبینی و بهنگام

 
 های مدیریت تقاضای سفرپیشنهاد گزینه -3-9

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  22 02
 

 

 1409، محدوده معرفی شده 10نسبت تعداد شاغل در محل شغل به جمعیت ساکن در  -20-3 شکل

 طرح ترافیک نتایج اجرای سناریوهای محدوده مکانی -3-7-3

شکل محدوده  10مکانی تعریف شده ) هایهای موردنظر در محدودهها ابتدا شاخصسناریوبرای بررسی 

طرح ترافیک سازی سناریوهای مکانی محدوده نتایج پیاده 9-3جدول در شود. ( بررسی می18-3شکل تا  3-9

ها فرض شده است که هزینه ورودی به طرح برای در این محدودهارائه شده است.  PTV-Visumزار افدر نرم

 5-3جدول  مطابق با اطالعاتصورت این در .باشدساعتی ارزش زمان سفر برابر  2به اندازه  یشخص یخودرو

خروجی محدوده  -زمان سفر معادل اضافه شده به معابر ورودیو تومان  50،000هزینه ورودی به طرح برابر 

 ( است.50000÷  25000×  3600ثانیه ) 7200برابر با 

در صورت عدم اجرای محدوده مرکزی شهر را محدوده حجم عبوری و سطح سرویس معابر  21-3شکل 

حجم و سطح سرویس معابر شبکه مرکز  31-3شکل تا  22-3شکل در چنین همدهد. نشان میممنوعیت تردد 

داده شده نشان  10تا  1های برای سناریوی شیرازگذاری محدوده در شهر نتایج تخصیص قیمت بر اساسشهر 

را در اثر اجرای هریک از این  همسنگ عبوری از معابر تغییرات حجمنیز  41-3شکل تا  32-3شکل . است

 ویژهشود که از حجم معابر محدوده کاسته شده و به حجم دیگر معابر بهدهد. مشاهده مینمایش می سناریوها

 های مختلف مورد مقایسه قرارشاخص در ادامه سناریوها از منظر معابر اطراف محدوده افزوده شده است.

 اند تا گزینه برتر محدوده مکانی مشخص شود.گرفته
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 78صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های مدیریت تقاضای سفرپیشنهاد گزینه -3-9

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  22 02
 

پارامترهای شبکه در سناریوهای مختلف محدوده مکانی طرح ترافیک -9-3جدول   

 10سناریو  9سناریو  8سناریو  7سناریو  6سناریو  5سناریو  4سناریو  3سناریو  2سناریو  1سناریو  0سناریو  واحد نوع عنوان
 مجموع حجم عبوری

 کل 
 شبکه

 10853748 10935369 10884754 10879328 10853993 10802096 10859539 10850305 10772895 10764987 11061136 همسنگ سواری
 114208 117111 115619 116091 116128 113384 116116 115549 113629 113407 119591 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 39674 41999 40798 41384 41600 39084 41395 40919 39459 39297 43901 ساعت مجموع تاخیر کل
 3771443 3795368 3786510 3784375 3777731 3766176 3782416 3777428 3760658 3756361 3812594 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 33.0 32.4 32.7 32.6 32.5 33.2 32.6 32.7 33.1 33.1 31.9 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت
 %4.0 %4.3 %4.1 %4.2 %3.9 %3.9 %4.1 %4.1 %3.9 %3.8 %4.5 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 366629 371223 369390 369858 368552 365709 369153 368256 365115 364578 375013 لیتر میزان مصرف سوخت
 193482 196300 195062 194999 194301 192654 194940 194292 192275 191839 198740 کیلوگرم (CO+Nox+HC)میزان تولید آالینده 

 مجموع حجم عبوری

 مرکز 
 شهر

 1561070 1514956 1478668 1507078 1482244 1485201 1416612 1440460 1434327 1448338 1653471 همسنگ سواری
 14537 15258 14181 15548 15801 13800 13571 13640 13243 13467 16818 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 7068 7879 7015 8324 8732 6675 6661 6664 6346 6509 8901 ساعت مجموع تاخیر کل
 264260 260904 255645 258172 252995 254198 245441 247057 244817 246338 275702 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 18.2 17.1 18.0 16.6 16.0 18.4 18.1 18.1 18.5 18.3 16.4 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت
 %7.4 %7.8 %7.0 %8.2 %7.3 %6.5 %6.0 %6.4 %5.9 %6.1 %8.9 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 32319 32357 31341 32920 32051 30988 29672 29863 29375 29718 35066 لیتر میزان مصرف سوخت
 21525 21322 20675 21226 20733 20460 19546 19672 19365 19562 23097 کیلوگرم (CO+Nox+HCمیزان تولید آالینده )

 میانگین زمان کل سفر

 همگانی

 77 78 77 77 77 76 77 77 76 76 81 دقیقه
 45 45 45 45 44 44 45 44 44 44 48 دقیقه میانگین زمان سپری شده در وسیله نقلیه

 74931 72972 74863 75125 76453 77692 76203 76582 79055 79404 66440 نفر مجموع مسافر منحصر به فرد
 147893 145166 147773 148261 150409 151813 149775 150410 153856 154475 134639 نفر مجموع کل مسافر بر روی شبکه

 122973 120644 122240 123692 125084 126078 123559 124123 127432 127900 112080 نفر تعداد مسافر بر روی شبکه خطوط عادی
 24921 24522 25533 24569 25325 25735 26216 26287 26424 26575 22559 نفر قطار شهریمجموع مسافر با 

 تعداد دوربین موردنیاز
 -اجتماعی
 اقتصادی

- 63 63 56 57 40 45 29 33 27 39 27 

 2.4 1.2 2.4 2.2 1.6 1.4 1.4 1.5 1.4 1.2 1.1 - شغل به جمعیت محدودهمحلدرنسبت شاغل

 23 11 23 19 16 14 12 13 13 10 10 - جذب سفر به جمعیت محدودهنسبت تعداد 



   

 

 

 

 79صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های مدیریت تقاضای سفرپیشنهاد گزینه -3-9

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  22 02
 

 
 1409 اوج صبح، سناریوی عدم انجام کارحجم عبوری و سطح سرویس معابر در  -21-3شکل 

 

 
  1409محدوده مکانی طرح ترافیک، اوج صبح  1حجم عبوری و سطح سرویس معابر در سناریوی  -22-3شکل  



   

 

 

 

 80صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های مدیریت تقاضای سفرپیشنهاد گزینه -3-9

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  22 02
 

 
 1409محدوده مکانی طرح ترافیک، اوج صبح  2حجم عبوری و سطح سرویس معابر در سناریوی  -23-3شکل  

 

 
 1409محدوده مکانی طرح ترافیک، اوج صبح  3حجم عبوری و سطح سرویس معابر در سناریوی  -24-3شکل 



   

 

 

 

 81صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های مدیریت تقاضای سفرپیشنهاد گزینه -3-9

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  22 02
 

 
 1409محدوده مکانی طرح ترافیک، اوج صبح  4حجم عبوری و سطح سرویس معابر در سناریوی  -25-3شکل  

 

 
 1409محدوده مکانی طرح ترافیک، اوج صبح  5حجم عبوری و سطح سرویس معابر در سناریوی  -26-3شکل 



   

 

 

 

 82صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های مدیریت تقاضای سفرپیشنهاد گزینه -3-9

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  22 02
 

 
 1409اوج صبح محدوده مکانی طرح ترافیک،  6حجم عبوری و سطح سرویس معابر در سناریوی  -27-3شکل 

 

 
 1409محدوده مکانی طرح ترافیک، اوج صبح  7حجم عبوری و سطح سرویس معابر در سناریوی  -28-3شکل 



   

 

 

 

 83صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های مدیریت تقاضای سفرپیشنهاد گزینه -3-9

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  22 02
 

 
 1409مکانی طرح ترافیک، اوج صبح  محدوده 8حجم عبوری و سطح سرویس معابر در سناریوی  -29-3شکل 

 

 
 1409محدوده مکانی طرح ترافیک، اوج صبح  9حجم عبوری و سطح سرویس معابر در سناریوی  -30-3شکل 



   

 

 

 

 84صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های مدیریت تقاضای سفرپیشنهاد گزینه -3-9

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  22 02
 

 
 1409محدوده مکانی طرح ترافیک، اوج صبح  10در سناریوی حجم عبوری و سطح سرویس معابر  -31-3شکل 

 

 

 انجام کارنسبت به عدم  مکانی محدوده 1معابر در سناریوی همسنگ عبوری از تغییرات حجم  -32-3شکل 



   

 

 

 

 85صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های مدیریت تقاضای سفرپیشنهاد گزینه -3-9

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  22 02
 

 
 محدوده مکانی نسبت به عدم انجام کار 2تغییرات حجم همسنگ عبوری از معابر در سناریوی  -33-3شکل 

 

 

 محدوده مکانی نسبت به عدم انجام کار 3تغییرات حجم همسنگ عبوری از معابر در سناریوی  -34-3شکل 



   

 

 

 

 86صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های مدیریت تقاضای سفرپیشنهاد گزینه -3-9

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  22 02
 

 
 محدوده مکانی نسبت به عدم انجام کار 4تغییرات حجم همسنگ عبوری از معابر در سناریوی  -35-3شکل 

 

 

 محدوده مکانی نسبت به عدم انجام کار 5تغییرات حجم همسنگ عبوری از معابر در سناریوی  -36-3شکل 



   

 

 

 

 87صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های مدیریت تقاضای سفرپیشنهاد گزینه -3-9

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  22 02
 

 
 محدوده مکانی نسبت به عدم انجام کار 6تغییرات حجم همسنگ عبوری از معابر در سناریوی  -37-3 شکل

 

 

 ه عدم انجام کارمحدوده مکانی نسبت ب 7تغییرات حجم همسنگ عبوری از معابر در سناریوی  -38-3شکل 



   

 

 

 

 88صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های مدیریت تقاضای سفرپیشنهاد گزینه -3-9

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  22 02
 

 

 محدوده مکانی نسبت به عدم انجام کار 8تغییرات حجم همسنگ عبوری از معابر در سناریوی  -39-3شکل 
 

 

 محدوده مکانی نسبت به عدم انجام کار 9سناریوی تغییرات حجم همسنگ عبوری از معابر در  -40-3شکل 



   

 

 

 

 89صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های مدیریت تقاضای سفرپیشنهاد گزینه -3-9

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  22 02
 

 

 محدوده مکانی نسبت به عدم انجام کار 10تغییرات حجم همسنگ عبوری از معابر در سناریوی  -41-3شکل 

 

در سناریوهای مکانی مختلف با یکدیگر مقایسه  خروجی پارامترهای شبکه 47-3 شکلتا  42-3 شکلدر 

و در  1برخی معیارها سناریوی محدوده شماره شود در طور که در این نمودارها مشاهده میشده است. همان

 دارد.  تری نسبت به دیگر سناریوهامطلوبوضعیت  5برخی دیگر سناریوی محدوده شماره 



   

 

 

 

 90صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های مدیریت تقاضای سفرپیشنهاد گزینه -3-9

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  22 02
 

 

 محدوده مکانی طرح ترافیک میزان تأخیر کل شبکه در سناریوهای مختلف -42-3 شکل
 

 

 محدوده مکانی طرح ترافیک مختلف متوسط سرعت کل شبکه در سناریوهای -43-3شکل 
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 91صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های مدیریت تقاضای سفرپیشنهاد گزینه -3-9

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  22 02
 

 

 محدوده مکانی طرح ترافیک میزان مصرف سوخت در سناریوهای مختلف -44-3شکل 
 

 

 محدوده مکانی طرح ترافیک میزان تولید آالینده در سناریوهای مختلف -45-3شکل 
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 در سناریوهای مختلف محدوده مکانی طرح ترافیکسهم وسایل نقلیه شخصی و همگانی  -46-3 شکل
 

 

 محدوده مکانی طرح ترافیکر سناریوهای مختلف سهم وسایل مختلف د -47-3 شکل
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انتخاب  ، بهترین محدودههامعیار اینو امتیاز هر سناریو از  مورد نظربا توجه به معیارهای در این بخش 

، 10-3جدول . در گرفته استگذاری مورد بررسی قرار سناریوهای قیمتبررسی یعنی بعد شده و برای مرحله 

اند؛ بدین ترتیب که بهترین سناریو امتیاز امتیازبندی شده مکانی محدودهسناریوی  10در  نظرمعیارهای مورد 

ها در دو آن. مجموع امتیازها به همراه رتبه است امتیاز صفر را به خود اختصاص دادهسناریو یک و بدترین 

بهترین سناریوی  5شماره  سناریوی محدودهشود، طور که مشاهده میسطر آخر جدول آورده شده است. همان

  است.مکانی محدوده 

 

 معیارهای بررسی شده در سناریوهای انتخاب محدوده مکانی طرح ترافیک -10-3جدول 

 واحد رعنوان معیا
 سناریو

1 

 سناریو

2 

 سناریو

3 

 سناریو

4 

 سناریو

5 

 سناریو

6 

 سناریو

7 

 سناریو

8 

 سناریو

9 

 سناریو

10 

 0.78 0.00 0.40 0.27 0.26 1.00 0.27 0.42 0.93 0.99 ساعت لکوسیله ساعت تجربه شده 

 0.80 0.00 0.41 0.21 0.14 1.00 0.21 0.37 0.87 0.93 ساعت مجموع تاخیر کل

 0.76 0.00 0.42 0.24 0.15 1.00 0.21 0.35 0.85 0.88 کیلومتر بر ساعت سرعت حرکتمتوسط 

 0.63 0.00 0.28 0.29 0.45 0.82 0.30 0.45 0.90 1.00 کیلوگرم هاآالیندهمجموع تولید 

 0.69 0.00 0.28 0.21 0.40 0.83 0.31 0.45 0.92 1.00 کیلوگرم میزان مصرف سوخت

 0.67 1.00 0.83 0.94 0.50 0.64 0.17 0.19 0.00 0.00 تعداد تعداد دوربین مورد نیاز

 0.09 1.00 0.84 0.39 0.19 0.18 0.28 0.22 0.02 0.00 محدودهشغل به جمعیت محل  در نسبت شاغل

 0.04 1.00 0.69 0.44 0.27 0.14 0.23 0.19 0.01 0.00 محدودهسبت جذب سفر به جمعیت ساکن ن

 4.45 3.00 4.15 3.00 2.36 5.60 1.98 2.64 4.51 4.81 امتیاز

 4 6 5 7 9 1 10 8 3 2 رتبه
 

ونقل همگانی در صورت اجرای تعداد مسافر حملتغییرات تغییرات حجم عبوری با در نظر گرفتن 

شود، اجرای طرح طور که مشاهده میهمان نشان داده شده است. 48-3شکل برتر محدوده مکانی در  سناریوی

ونقل همگانی نیز محدوده عالوه بر کاهش حجم همسنگ عبوری از درون محدوده، بر افزایش استفاده از حمل

 تأثیر قابل توجهی دارد.
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 نسبت به  گزینه برتر محدوده مکانی طرح ترافیکدر  تغییرات حجم همسنگ و مسافر همگانی -48-3شکل 

 1409، اوج صبح انجام کارعدم 

 طرح ترافیکمحدوده گذاری قیمتسناریوهای  -3-7-4

رسد. بررسی طرح میمحدوده برتر، نوبت به بررسی هزینه ورود به مکانی پس از مشخص شدن محدوده 

تومان بود. در اینجا  50000برابر ارزش زمان سفر یعنی  2ای معادل انجام شده در بند پیشین، بر اساس هزینه

 طرح ترافیک گذاری محدودهسناریو با عنوان سناریوهای قیمت 7سناریوی دیگر، در مجموع  6نظر گرفتن  با در

 5سناریوی شماره ) برتر مکانی است که این سناریوها بر روی محدوده ذکربه گیرد. الزم مورد بررسی قرار می

 گذاری عبارتند از:. سناریوهای قیمتشده استاعمال  ،(13-3شکل محدوده مکانی، 

 برابر ارزش زمان سفر 0.5هزینه ورود به طرح معادل : 1سناریوی قیمتی  -

 برابر ارزش زمان سفرهزینه ورود به طرح معادل یک : 2سناریوی قیمتی  -

 برابر ارزش زمان سفر 1.5 هزینه ورود به طرح معادل :3 سناریوی قیمتی -

 برابر ارزش زمان سفر 2 هزینه ورود به طرح معادل :4سناریوی قیمتی  -



   

 

 

 

 95صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های مدیریت تقاضای سفرپیشنهاد گزینه -3-9

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  22 02
 

 برابر ارزش زمان سفر 2.5 هزینه ورود به طرح معادل :5سناریوی قیمتی  -

 برابر ارزش زمان سفر 3 هزینه ورود به طرح معادل :6سناریوی قیمتی  -

 برابر ارزش زمان سفر 4هزینه ورود به طرح معادل  :7 سناریوی قیمتی -

 

دست به 11-3جدول با ، نتایج مطابق مکانی برتربر روی محدوده  عنوان شدهبا اعمال سناریوهای قیمتی 

تا  49-3 شکلگذاری در چنین خروجی حجم و سطح سرویس با اجرای هریک از سناریوهای قیمتهم آمد.

 نشان داده شده است. 55-3 شکل
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 طرح ترافیکمکانی گذاری بر روی گزینه برتر محدوده اجرای سناریوهای قیمتنتایج  -11-3جدول 
 7سناریو  6سناریو  5سناریو  4سناریو  3سناریو  2سناریو  1سناریو  0سناریو  واحد محدوده عنوان

 مجموع حجم عبوری

 کل شبکه

 10802320 10802026 10802217 10802096 10805099 10824436 10896477 11061136 همسنگ سواری
 113366 113357 113379 113384 113440 113850 115526 119591 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 39068 39060 39079 39084 39123 39425 40693 43901 ساعت مجموع تاخیر کل
 3766082 3766042 3766175 3766176 3766792 3771040 3787168 3812594 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 33.2 33.2 33.2 33.2 33.2 33.1 32.8 31.9 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت
 %3.9 %3.9 %3.9 %3.9 %3.9 %3.9 %4.2 %4.5 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 365683 365675 365702 365709 365815 366581 369554 375013 لیتر میزان مصرف سوخت
 192636 192629 192649 192654 192725 193231 195177 198740 کیلوگرم (CO+Nox+HCمیزان تولید آالینده )

 مجموع حجم عبوری

 مرکز شهر

 1485229 1485140 1485168 1485201 1486200 1491541 1513260 1653471 همسنگ سواری
 13793 13795 13801 13800 13821 13933 14463 16818 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 6669 6670 6677 6675 6690 6775 7197 8901 ساعت مجموع تاخیر کل
 254179 254182 254197 254198 254369 255126 258330 275702 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.3 17.9 16.4 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت
 %6.5 %6.5 %6.5 %6.5 %6.5 %6.7 %7.0 %8.9 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 30979 30982 30986 30988 31020 31192 31964 35066 لیتر میزان مصرف سوخت
 20455 20457 20460 20460 20481 20583 21051 23097 کیلوگرم (CO+Nox+HCمیزان تولید آالینده )

 میانگین زمان کل سفر

 همگانی

 76 76 76 76 76 77 78 81 دقیقه
 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 44.2 45.2 47.5 دقیقه میانگین زمان سپری شده در وسیله نقلیه

 77729 77728 77725 77692 77539 76729 73425 66440 نفر فردمجموع مسافر منحصر به 
 151867 151868 151851 151813 151596 150441 145554 134639 نفر مجموع کل مسافر بر روی شبکه

 126128 126123 126104 126078 125892 124950 120955 112080 نفر تعداد مسافر بر روی شبکه خطوط عادی
 25739 25745 25747 25735 25704 25491 24599 22559 نفر با قطار شهریمجموع مسافر 
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 1409اوج صبح  گذاری محدوده،قیمت 1یس معابر در سناریوی حجم عبوری و سطح سرو -49-3 شکل
 

 

 1409اوج صبح گذاری محدوده، قیمت 2معابر در سناریوی  حجم عبوری و سطح سرویس -50-3 شکل
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 1409اوج صبح گذاری محدوده، قیمت 3حجم عبوری و سطح سرویس معابر در سناریوی  -51-3 شکل
 

 

 1409اوج صبح گذاری محدوده، قیمت 4سطح سرویس معابر در سناریوی حجم عبوری و  -52-3 شکل



   

 

 

 

 99صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های مدیریت تقاضای سفرپیشنهاد گزینه -3-9

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  22 02
 

 

 1409اوج صبح گذاری محدوده، قیمت 5حجم عبوری و سطح سرویس معابر در سناریوی  -53-3 شکل
 

 

 1409اوج صبح گذاری محدوده، قیمت 6عبوری و سطح سرویس معابر در سناریوی حجم  -54-3 شکل



   

 

 

 

 100صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های مدیریت تقاضای سفرپیشنهاد گزینه -3-9

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  22 02
 

 

 1409اوج صبح گذاری محدوده، قیمت 7حجم عبوری و سطح سرویس معابر در سناریوی  -55-3 شکل
 

ارائه شده است. در این نمودار،  56-3شکل منظور تحلیل حساسیت نتایج نسبت به تغییرات قیمت، به

نسبت قیمت عوارض به درآمد ساعتی در محور افقی و درصد کاهش جذب سواری شخصی در محور عمودی 

برابر شدن نسبت عوارض به درآمد، نمودار تقریباً به حالت  1.5شود، بعد از یطور که مشاهده مقرار دارد. همان

)اعمال  3 شماره یابد. با توجه به این نمودار، سناریوی قیمتیشود و اثر این اقدام کاهش میافقی مجانب می

وهای شخصی( برابر ارزش زمان سفر برای خودر 1.5با عوارضی معادل  5شماره  مکانی گذاری در محدودهقیمت

  شود.عنوان گزینه برتر انتخاب میبه
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 گذاریقیمت به نسبتجذب سواری شخصی در محدوده طرح ترافیک سهم تحلیل حساسیت  -56-3شکل 

 بندیجمع 

 به همینپرداخته شد.  شیرازگذاری محدوده مرکزی شهر اعمال طرح قیمت بررسی اثراتدر این بخش به 

سناریو در ارتباط با تعیین محدوده  10های مختلف، بخشسفر منظور با توجه به ساختار شهر و میزان جذب 

مکانی محدوده سناریوی  در نهایتگذاری طرح تعریف و بررسی شد. سناریو در ارتباط با قیمت 7مکانی و 

قیمت 3برابر ارزش زمان سفر )سناریوی  1.5قیمت عوارضی معادل  ( همراه با اعمال13-3شکل ) 5شماره 

ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن کته. نشد شناختهعنوان سناریوی برتر به شخصی گذاری( برای خودروهای

است و برای در  1400بر مبنای آمار موجود برای سال  5-3جدول دد دستمزد ساعتی ارائه شده در است که ع

توان یک شود، میمحسوب میکه سال پایه این مطالعه  1401نظر گرفتن ارزش زمان سفر به قیمت سال 

برای ورود  1401برابر ارزش زمان سفر در سال  1.5درصدی برای آن در نظر گرفت. بدین ترتیب  30افزایش 

 .تومان خواهد بود 50000یعنی حدود  1.3 ×25000×1.5برابر با به مدل 
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 ونقلگذاری خدمات حملقیمت 

 کاهش سهم سفرهای ژهیوبهونقل یکی از راهکارهای مدیریت تقاضای سفر و گذاری تسهیالت حملقیمت

نقل از جمله قیمتوگذاری خدمات حملنحوه قیمتاین بخش از گزارش به ارائه با خودروی شخصی است. 

توضیحات هر مورد به در ادامه اختصاص دارد که  شبه همگانیونقل همگانی و گذاری پارکینگ، خدمات حمل

در نظر گرفته شده  1401سال ها برای الزم به ذکر است که در این بخش تمامی هزینه .تفصیل بیان شده است

هر سال مورد نظر الزم است هزینه پیشنهاد قیمت در های پیشنهادی بر این مبنا ارائه شده است. برای و قیمت

 تغییراتی همچون قیمت سوخت، تورم و ... با توجه به ونقلی ها و وسایل حملتمامی بخش

 روزرسانی شده و در مدل مورد استفاده قرار گیرند.به

 گذاری استفاده از پارکینگقیمت 

ونقل نحوه تأثیرپذیری حمل ابتدا بخش گذاری پارکینگ در شهر شیراز، در اینبرای پیشنهاد نحوه قیمت

فته است. سپس از طریق مقایسه هزینه سفر با خودروی گرگذاری پارکینگ مورد بررسی قرار شخصی از قیمت

یشنهاد مناسب برای استفاده از پارکینگ پ یهای رقیب نظیر تاکسی تالش شده قیمتشخصی در مقایسه با شیوه

  .شود

بر سهم خودروی  هاآنگذاری پارکینگ در نظر گرفته شده و تأثیر سناریوی مختلف قیمت 10در ادامه 

قیمت استفاده از پارکینگ در  هاسناریو ایننواحی مرکزی شهر بررسی شده است. در  شخصی در کل شهر و

اند؛ دهبندی شنواحی ترافیکی شهر در سه دسته تقسیماست. در نظر گرفته شده متفاوت  هایی از شهرمحدوده

است،  (13-3شکل ) طرح ترافیکاجرای که همان محدوده برتر  1-4 شکلدر  1نواحی داخل محدوده شماره 

گیرد و سایر نواحی شهر. ( را دربرمی1جز نواحی داخل محدوده )به 156تا  1که نواحی  2محدوده شماره 

شرح خدمات  7-3همان محدوده مورد بررسی در گزارش بند  156تا  1درخور یادآوری است که نواحی 

گذاری پارکینگ دو فرض در نظر گرفته شده های پارکینگ( است. در همه سناریوهای قیمتاد گزینه)پیشنه

 است:

 .باشد 2دو برابر سایر نواحی درون محدوده  1هزینه پارکینگ در محدوده  -

 .هزینه پارکینگ نداشته باشند 2محدوده  بهنیمی از سفرها  -

توجه به این نکته الزم است که متوسط  اند.معرفی شده 1-4جدول در سناریوهای در نظر گرفته شده 
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 4.5مقصد حدود -زمان استفاده از پارکینگ برای اهداف سفر مختلف در شهر شیراز از پایگاه داده مبدأمدت

بخش  که-ای های حاشیهاستفاده از پارکینگاول نیم ساعت  آید. با لحاظ هزینه رایگان برایدست میساعت به

 4 طور متوسطهزینه استفاده از پارکینگ در هر سفر تقریباً و به -دهندها را تشکیل میای از پارکینگعمده

 برابر هزینه ساعتی در نظر گرفته شد.

 هاسناریور د )از خروجی مدل تفکیک وسیله سفر( تأثیر تغییرات هزینه پارکینگ بر سهم خودروی شخصی

 ارائه شده است.  2-4جدول  راهداف سفر د به تفکیک

 

 
 جهت مطالعه در خصوص پارکینگ در نظر گرفته شدهمحدوده  -1-4 شکل

 

 گذاری پارکینگسناریوهای در نظر گرفته شده برای بررسی قیمت -1-4جدول 
0سناریو  محدوده 1سناریو   2سناریو   3سناریو   4سناریو   5سناریو   6سناریو   7سناریو   8سناریو   9سناریو   10سناریو    

 هزینه ساعتی استفاده از پارکینگ

 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1500 1000 500 0 1هزینه محدوده

 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 750 500 250 0 *2هزینه محدوده 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 هزینه سایر نواحی

 *هزینه محدوده 2 برای نیمی از سفرها به این محدوده در نظر گرفته نشده است
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 تأثیر تغییرات هزینه پارکینگ بر سهم روزانه خودروی شخصی در اهداف سفر مختلف -2-4جدول 

 سهم خودروی شخصی

0سناریو  هدف سفر 1سناریو   2سناریو   3سناریو   4سناریو   5سناریو   6سناریو   7سناریو   8سناریو   9سناریو   10سناریو    

 %45.7 %47.0 %48.5 %50.3 %52.5 %55.0 %58.0 %59.6 %61.2 %62.8 %64.3 شغلی

 %46.4 %46.4 %46.4 %46.4 %46.4 %46.4 %46.4 %46.4 %46.4 %46.4 %46.4 *تحصیلی

 %65.2 %65.2 %65.2 %65.2 %65.2 %65.2 %65.2 %65.3 %65.3 %65.3 %65.3 *خرید

 %38.6 %39.6 %40.7 %42.0 %43.4 %45.2 %47.4 %48.7 %50.1 %51.6 %53.2 تفریحی

 %69.9 %69.9 %69.9 %69.9 %69.9 %69.9 %69.9 %69.9 %69.9 %69.9 %69.9 *یکار شخص

 %48.2 %49.6 %51.2 %53.1 %55.2 %57.5 %60.0 %61.3 %62.5 %63.8 %65.0 میناغیرخانه

 %51.9 %52.5 %53.2 %54.0 %54.9 %56.0 %57.3 %58.0 %58.8 %59.5 %60.2 همه اهداف

 درصد تغییر سهم خودروی شخصی نسبت به عدم انجام کار

0سناریو  هدف سفر 1سناریو   2سناریو   3سناریو   4سناریو   5سناریو   6سناریو   7سناریو   8سناریو   9سناریو   10سناریو    

 %29- %27- %25- %22- %18- %14- %10- %7- %5- %2- - شغلی

 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 - تحصیلی

 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 - خرید

 %27- %26- %24- %21- %18- %15- %11- %8- %6- %3- - تفریحی

 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 - کارشخصی

 %26- %24- %21- %18- %15- %12- %8- %6- %4- %2- - میناغیرخانه

 %14- %13- %12- %10- %9- %7- %5- %4- %2- %1- - همه اهداف

 *ضریب هزینه سفر در تابع مطلوبیت این اهداف سفر صفر بوده و در نتیجه سهم خودروی شخصی در آنها تغییر نمیکند.
  

 محدوده اعمالدر برای سنجش تأثیر هزینه پارکینگ بر تقاضای سفر تمامی اهداف با خودروی شخصی 

 مراجعه کرد.  2-4 شکلو  3-4جدول توان به می (156تا  1)نواحی  هزینه پارکینگ

کند، سهم خودروی شخصی بیشتر افزایش پیدا میهزینه پارکینگ هرچه شود، طور که مشاهده میهمان

 2000توان مقدار مورد نظر انتخاب کرد. برای مثال با اعمال گذاری میبسته به هدف سیاست یابد ومیکاهش 

(، سهم خودروی شخصی در این 2تومان در محدوده  1000و  1تومان هزینه ساعتی پارکینگ )در محدوده 

درصد است. باید  40 تومان این تغییر حدود 8000ه ساعتی یابد و با اعمال هزیندرصد کاهش می 10نواحی 

نیست و دیگر هدف توجه نمود که کاهش سهم خودروی شخصی تنها از طریق اعمال هزینه پارکینگ 

ونقل همگانی و ... نیز باید های مدیریت تقاضا همچون محدوده طرح ترافیک، بهبود وضعیت حملسیاست

در  برای در نظر گرفتن این نکات .باشدقابل قبول و منطقی پیشنهادی باید چنین قیمت هم .قرار گیرد مدنظر

هزینه متوسط انجام یک سفر در شهر شیراز با وسایل خودروی شخصی و تاکسی مورد مقایسه  4-4جدول 

، هزینه بین هزینه سفر با تاکسی و خودروی شخصی تومانی 10000قرار گرفته است. بر مبنای اختالف حدوداً 

ساعتی استفاده  4نگ در یک سفر باید حداقل با این مقدار برابر باشد. با توجه به میانگین زمان استفاده از پارکی
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های موردنظر در رسد. این هزینه برای پارکینگنظر میبه مناسبتومان  2500از پارکینگ، هزینه ساعتی 

فیک نیز هست، مطابق که مرکز شهر و محدوده اعمال طرح ترا 1شود. برای محدوده پیشنهاد می 2محدوده 

شود. این پیشنهاد تومان پیشنهاد می 5000دوبرابری یعنی  های مطرح شده در ابتدای این بخش، هزینهبا فرض

سهم خودروی شخصی را از سفرهای جذب  ،3-4جدول  بر مبنایاست که  7در واقع همان سناریوی شماره 

 دهد.درصد کاهش می 11کل شهر در و درصد  23به نواحی مورد مطالعه پارکینگ  شده

 

محدوده اعمال هزینه پارکینگ، اوج  در بر سهم خودروی شخصی پارکینگتأثیر تغییرات هزینه  -3-4جدول 

1409صبح   

 سناریو
 قیمت ساعتی پارکینگ

 1در محدوده 

 قیمت ساعتی پارکینگ

 2در محدوده 

 همه نواحی ترافیکی نواحی مورد مطالعه پارکینگ

  سهم

 خودروی شخصی

 درصد

 تغییر سهم

 سهم

 خودروی شخصی

 درصد

 تغییر سهم

0 0 0 59% - 62% - 

1 500 250 57% -3% 61% 1% 

2 1000 500 55% -5% 60% 3% 

3 1500 750 54% -8% 59% 4% 

4 2000 1000 52% -10% 59% 5% 

5 3000 1500 50% -15% 57% 7% 

6 4000 2000 47% -19% 56% 10% 

7 5000 2500 45% -23% 55% 11% 

8 6000 3000 43% -26% 54% 13% 

9 7000 3500 42% -29% 53% 14% 

10 8000 4000 41% -31% 52% 15% 
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 جذب سواری شخصی )در محدوده مورد مطالعه پارکینگ( نسبت به تغییرات سهم  نمودار تغییرات -2-4 شکل

 گذاری پارکینگ قیمت

 

 استفاده از پارکینگ از طریق مقایسه هزینه سفر با خودروی شخصی و تاکسی برآورد هزینه مناسب -4-4جدول 

 9 کیلومتر متوسط مسافت سفر خودروی شخصی در شهر شیراز

 300 تومان بر کیلومتر هزینه سوخت خودروی شخصی

 170 تومان بر کیلومتر هزینه تعمیر و نگهداری خودروی شخصی

 8500 تومان کیلومتر )رفت و برگشت( 9 ازایهزینه کل سفر با خودروی شخصی به

 19000 تومان کیلومتر )رفت و برگشت( 9ازای کرایه تاکسی به

 10500 تومان اختالف هزینه شخصی و تاکسی

 4.5 ساعت متوسط زمان پارک خودروی شخصی در شهر شیراز

 2500 تومان بر ساعت 2هزینه پیشنهادی پارکینگ در محدوده 

 5000 تومان بر ساعت طرح ترافیک 1در داخل محدوده  پارکینگهزینه پیشنهادی 

 از پارکینگ هوشمند در بستر اینترنت اشیابررسی استفاده  -4-1-1

تعداد خودروها به نسبت  یشیشهرها و روند افزا تیبا رشد روزافزون جمعطور که عنوان شد همان

ن شهروندا یو آزاردهنده برا یمشکل جد کیبزرگ به  یدر شهرها نگیدر دسترس، معضل پارک یهانگیپارک

در  یطوالن یهاصف جادیهوا و ا یآلودگ ک،یتراف جادیکه منجر به هدر رفتن زمان، ا یشده است. معضل لیتبد

کاهش  یبرا یمختلف یشده است. تاکنون راهکارها گریو اماکن د نمایس ،هاابانیخ ،یتجار یهامکان افاطر

 گنیاند. راهکار پارکوام گرفته دیجد یهافناوریائه شده است که عموماً از ارمرتبط با این موضوع مشکالت 
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است که  یمعضل شهر نیا هها بپاسخ نیدتریو جد نیروزتراز به یکی ایاش نترنتیا یبر فناور یهوشمند مبتن

و مراجعه به موقع و  یزیررا کاهش داده و امکان برنامه نگیپارک یاز کمبود فضا یمشکالت ناش یادیتا حد ز

 .کندیشهروندان فراهم م یبدون دردسر به محل موردنظر را برا

 ،نگیموجود در پارک یاز تعداد خودروها قیاطالع دق یدر راستا نگیهوشمند پارک تیریمد یهاستمیس

 شیو افزا ریپرسنل درگ زانیخودروها در لحظه تردد، ورود و خروج و توقف، کاهش م تیامن بیضر شیافزا

 یند مبتنهوشم نگیپارک ستمی. ساندافتهیتوسعه  یدست ایصورت خودکار و هب هانهیهز افتیو در یمنیا زانیم

بستر  کی یرو رب زمانهم و است یانسان یرویمنابع مختلف و ن ،یمصرف انرژ ییجوو صرفه یوربر بهره

 .استقابل ارائه  یافزاربستر سخت کیو  یافزارنرم

 لیتردد وسا تیریمد یطورکلورود و خروج خودروها و به یهوشمندساز یان دور براچنددر گذشته نه

 یهانیدورب ای( RFID) ییویامواج راد قیاز طر ییبر شناسا یمبتن یهاستمیبسته از س یهاطیبه مح هینقل

که عبور و مرور مستمر  یافرادتردد مناسب بود، اما کاربرد آن به  تیریمد یکه برا شدیخوان استفاده مپالک

محاسبه زمان و  یبرا نیاماکن مختلف. همچن یو نه همه شهروندان و برا شدیمحل داشتند محدود م کیبه 

رواج دارد که در  RFID ای NFC یهامحوطه هنوز هم استفاده از کارت کیپارک کردن خودروها در  نهیهز

ها راهکار نیضعف ا. نقطهدشویبه راننده اعالم م یینها نهیهز خروجهنگام ورود زمان ورود ثبت شده و در هنگام 

قابل اجرا است،  یوهایسنار تیو محدود یمتعدد شهر یازهایبه ن ییپاسخگو یبرا یکاف یریپذعدم انعطاف

 .آیدشمار میبه یحل قابل قبولسازمان هنوز راه کیتردد کارمندان  تیریمد یهرچند که برا

 نگیپارک تیریمد یبرا یافزارنرم یهاحلهوشمند، راه یهااستفاده از تلفن با گسترش ریچند سال اخ در

 یدر دسترس و امکان رزرو برا یهانگیپارک تیبر مشاهده ظرفطورکلی بهها حلراه نیاست. ا افتهی شیافزا

 لیدلالبته به. شودیمربوط م یارهمسقف و اجا یهانگیپارک به شتریمراجعه به مکان موردنظر داللت دارد و ب

کامالً وابسته  ییرزرو و مراجعه از نظر ضمانت اجرا یروش برا نیها، اپروژه نیدر ا یافزارسخت هیعدم وجود ال

ن ممک نگیپارک ناصاحب یتحت پوشش است و در صورت عدم همکار یهانگیو پارک یبه قرارداد شرکت مجر

 باشد. همراه یمشکالتبا است 

 یبیها ترکحلراه نی. اشودیاجرا م ءایاش نترنتیهوشمند در بستر ا نگیپارک یراهکارها نیدتریامروزه جد

ند. باهم در ارتباط هست نترنتیاست که در بستر ا نگیپارک یهاداده تیریافزار و پلتفرم مدافزار، سختاز نرم

Nodeداده از محل هر  یآورمعج فهیهستند وظ دهوشمن یکیقفل مکان ایاز نوع سنسور  ییافزارهاها که سخت

 شنیکی. اپلکنندیرا به سرور ارسال م نگیپارک یاشغال بودن هر کدام از فضاها ایپر  تیرا دارند و وضع نگیپارک
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 نهیامکان رزرو و مراجعه به محل موردنظر، پرداخت هز نگ،یپارک یفضا نیترکیهوشمند مشاهده نزد نگیپارک

 یپارکبان امکان مشاهده اطالعات برخط از فضا شنیکیو اپل کندیکاربر فراهم م یبازخوردها را برا تو ثب

 یهانگیمسقف، پارک یهانگیپارک یراهکار برا نی. اسازدیم سریها را مآن تیریها و مدNodeو  هانگیپارک

 ا،یپانهلند، اس رینظ ییدر کشورها .است نجامقابل ا ابانیخ یاهیحاش یهانگیپارک نیزو  یو شهر یروباز سازمان

هوشمند با  نگیپارک یهاشهر هوشمند هستند، پروژه یهاپروژه یکه در حال اجرا یکره جنوب ،یاسلواک

 در حال اجرا است. 3-4شکل نشان داده شده در مشابه  یمعمار

 

 
 های پارکینگ هوشمند در بستر اینترنت اشیاای از معماری سیستمنمونه -3-4شکل 

 

 عبارت است از:های اجرای پارکینگ هوشمند های سیستمبرخی از نمونه

 ستمیهوشمند در واقع مغز متفکر س نگیپلتفرم پارک: هوشمند نگیپارک یهاداده تیریپلتفرم مد 
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اطالعات و ارسال  یصحت سنج نگ،یپارک یهاسنسورها و قفل یهاداده یآورجمع فهیاست. پلتفرم وظ

 گرید یکاربرد یهاو برنامه شنیکیاپل یهابه درخواست نیبه موقع را بر عهده دارد و همچن یهشدارها

  .کندیم یبانیرا پشت APIو  سیوب سرو قیمختلف از طر یهاداده یفراخوان تیو قابل دهدیپاسخ م

 تفاوت که با مسدود  نیبا ا شودینصب م نگیهمانند سنسور در محل پارک گنیقفل پارک: نگیقفل پارک

هوشمند، با  نگی. قفل پارکدهدینم گرانیرا به د نگیپارک یمجاز از فضاریاجازه استفاده غ ،رینمودن مس

 یریوگمانع و جل جادیا یضعف سنسورها برا نترنت،یدر بستر ا لو امکان کنتر نگیدر محل پارک یریقرارگ

 .دینمایم برطرفرزرو شده را  نگیپارک یخودروها برا ریاز استفاده سا

 شودیمحل پارک خودروها نصب م نیزم یرو ایکنار  ،باالسنسورها در قسمت  نیا: میسیب یسنسورها .

 نی. همچنکندیعدم وجود خودرو( را ارسال م ایپارک )وجود  یجا تیوضع م،یسیسنسور ب کیتوسط 

نظور اعمال مهوشمند را به نگیپارک تیریاز مرکز کنترل و مد یاطالعات کنترل افتیدر ییسنسور توانا نیا

 ( دارد.نیپارک معلول گاهیجا ایو  نگی)رزرو پارکرنگ سنسور  رییبا تغ راتییاز تغ یبرخ

 یم یتباطبستر ار نیدارند. ا ازین یبستر ارتباط کیبه  ءایاش نترنتیا یبر فناور یمبتن یهاپروژه: 1دروازه

 یهاقفلتعداد زیادی از باشد. در حال حاضر  ءایاش نترنتیحوزه ا یهاپروتکل ریسا ای Wi-Fi ،LoRa تواند

هر  ای gateway کیبه  ازین Wi-Fiپوشش  جادیا یبرا نیهستند، بنابرا Wi-Fiپروتکل  هیبر پا نگیپارک

 . دکن یآورجمع Nodeها را از که دادهاست  Wi-Fiنوع پوشش شبکه 

 برنامه سمت وب  ای شنیکیاپل کیهوشمند، حداقل از  نگیپارک هایشنیکیاپل: نیو پنل ادم شنیکیاپل

محل  افتنی یجستجو برا تیقابلباید  یطورکلبه هاشنیکیاپل نی. اکندیم یبانیارتباط با کاربر پشت یبرا

داشته را  نگیپارک نهیرزرو روز و ساعت مورد نظر، باز کردن قفل هنگام مراجعه و پرداخت هز نگ،یپارک

و  یبرراک یثبت نظرات و بازخوردها، راهنما ،یکاربر لیسوابق تراکنش، پروفا رینظ یگرید کانات. امباشد

 شود. هیتعب هانشیکیاپل این درتواند می زین یبانیپشت

 ونقل همگانیگذاری حملقیمت 

نقل همگانی با ونقل همگانی پایه، حملوشهری به سه گروه حملنقل همگانی درونوهای حملسیستم

امل ی پایه شنقل همگانوشود. سیستم حملنقل همگانی با عملکرد باال تقسیم میوعملکرد متوسط و حمل

 قطار و سریع اتوبوس شامل متوسط عملکرد با همگانی نقلوحمل سیستم تراموا، و اتوبوس بوس،تاکسی، مینی

                                                 
1 - Gateway 
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ی، . با توجه به خصوصیات جمعیتاستنی با عملکرد باال شامل مونوریل و مترو همگا نقلوحمل سیستم و سبک

نقلی استفاده شود که نسبت هزینه به فایده کمترین واقتصادی، محیطی هر شهر الزم است از سیستم حمل

 و در نتیجه قابلیت رقابتشده نقل همگانی باعث کاهش بازدهی آن وشود. استفاده نامناسب از سیستم حمل

نقل همگانی واده از سیستم حملو اهداف مورد نظر برای استف دهدمینقل شخصی را از دست وبا سامانه حمل

 محقق نخواهد شد.

است که با توجه به  یعموم شهرینقل درونوحمل یهاستمیاز انواع س یکی یشهر یاتوبوسران ستمیس

ر د خصوصبه یشهر ناانبوه مسافر ییو نقش آن در جابجا هاستمیس ریبودن آن نسبت به سا متیقارزان

انعطاف سیستم، این اندازیراه جهت کم اولیه گذاریسرمایه برخوردار است. ییباال تیبزرگ از اهم یشهرها

 ساخت، امکان دارد، وجود اندک تقاضای که جاهایی در استفاده باریک، هایخیابان در خصوصبه باال پذیری

 ی شهریاتوبوسراناست. سیستم از امتیازهای این سیستم ن اعمیر و نگهداری ساده و هزینه پایین برای مسافرت

های الکترونیکی روزمینی )مونوریل( و یا زیرزمینی مناسب بوده و حتی کشورهایی که سیستم در هر کشوری

ه البته این سیستم معایبی هم دارد که از جمل نیازمند استفاده از شبکه اتوبوسرانی هستند. هم ، بازدارند)مترو( 

یشتر و نیروی انسانی ب به نیاز، ترسرعت پایین ،هار سیستم، ظرفیت حمل کمتر نسبت به سایباالتأخیر آن 

 ،د بودتنهایی جوابگو نخواهدر شهرهای بزرگ بهسیستم اتوبوسرانی . بنابراین است آلودگی هوا سهم بیشتر در

 دهبیشتر شروز بهنقل سریع، ارزان و ایمن روزوکه به تناسب رشد جوامع، نیاز به داشتن حملخصوص اینبه

 ت.اس

 اجزای سیستم اتوبوسرانی شهری -4-2-1

. دهندای از اجزا است که با ارتباط و همبستگی متقابل، مجموعه واحدی را تشکیل میسیستم مجموعه

 متفاوتی تشکیل شده است. یاتوبوسرانی شهری نیز از ساختار و اجزا

 ساختار تجهیزاتی و ناوگانی -4-2-1-1

ح به تعریف و توضی ادامهاین ساختار شامل سه جزء است که عبارتند از: تجهیزات، تسهیالت و ناوگان. در 

 شود:یک پرداخته میهر

 تجهیزات سیستم اتوبوسرانی شهری 

ریزی شهری، به فضاهای عمومی شهری که جهت حفظ امنیت، کنترل ترافیک، های برنامهدر سیستم

ود. این ششوند، تجهیزات خیابانی گفته میچنین سایر نیازهای شهری استفاده میهمنظافت، نگهداری شهر و 
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حساب تجهیزات عموماً شامل عناصری است که در معرض دید عموم قرار داشته و جزء عناصر اصلی شهر به

ا، هع کیوسکهای راهنمایی، انواها، روشنایی خیابان، درختان و فضای سبز، عالئم و چراغبندیآیند. جدولمی

همراه های اتوبوس بهبنابراین ایستگاه باشند.تجهیزات میجمله این  ... ازو  ها، ایستگاهنشانیآتششیرهای 

ها )اعم از بلیت فروشی و نظارتی( جزء توبوس، سایبان و...( و کیوسکا انتظار هایصندلی نظیر) هاامکانات آن

 .روندشمار میبهاتوبوسرانی شهری تجهیزات سیستم 

 تسهیالت سیستم اتوبوسرانی شهری 

ریزی شهری، پارکینگ )توقفگاه(، تعمیرگاه، پایانه )ترمینال( و جایگاه توزیع سوخت، از دیدگاه برنامه

از امکانات ضروری و حیاتی سیستم  این تسهیالتشوند. نقل شهری محسوب میوتسهیالت سیستم حمل

 روند.اتوبوسرانی شهری به شمار می

 در شهر به دو دسته قابل تقسیم است: پارکینگ

 شود.پارکینگ در نواحی غیرمرکزی که بیشتر شامل نواحی مسکونی می -الف

 های خارجهای خیابانی )گذرگاهی( و پارکینگپارکینگ در ناحیه مرکزی شهر که شامل پارکینگ -ب

 گذرگاه است.

ه موسوم ب هاآنیکی از شوند که تقسیم میهای خیابانی بر حسب زمان توقف به چند دسته پارکینگ

کند. این توقف شامل: دقیقه به سیستم اتوبوسرانی شهری ارتباط پیدا می 5حداکثر توقف و حرکت، با زمان 

 از راننده معموالً حالت این در. است بارتاکسی و بوسپیاده و سوار کردن مسافر و بار توسط اتوبوس، مینی

گ توبوسرانی شهری پارکینا سیستم در. بود خواهد اشغال مدت این در پارکینگ ایفض ولی نشده خارج وسیله

 .رودشمار میبهعنوان ایستگاه مذکور به

 تقریباً که هستند معمول سطحهمغیر و سطحهای خارج از محدوده گذرگاه نیز به دو صورت همپارکینگ

 شامل است ممکن سطحهم پارکینگ. هستند سطحهم نوع از کشور شهری هایاتوبوسرانی هایتوقفگاه کلیه

هایی . وسعت پارکینگ نیز تابع تعداد اتوبوسباشد زمین بالاستفاده تا یک پارکینگ طراحی شده قطعه یک

 است که ممکن است از آن استفاده کنند.

نقل شهری هستند. با توجه به نفوذ خودرو در زندگی ویکی از عناصر مهم تسهیالت حمل هاتعمیرگاه

صورت مناسب و در مکان نوع و اندازه، امری مهم و حیاتی است. لذا باید به هر از هاروزمره انسانی، تعمیر آن

 .گیرد قرار کنندگان مصرف دسترس در و یافته استقرار شده ریزیبرنامه
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 طور کلی سه نوع تعمیرگاه وجود دارد که عبارتند از:ایران بهدر شهرهای 

 تعمیرگاه وسایل نقلیه سبک -الف

 تعمیرگاه وسایل نقلیه نیمه سنگین -ب

 تعمیرگاه وسایل نقلیه سنگین -ج

شود، های مذکور باید بر حسب نیاز و در نظر گرفتن سایر عوامل که در زیر بیان میهر کدام از تعمیرگاه

 توزیع شوند:در شهر 

 هایمزاحمت از جلوگیری قبیل از عواملی باید شهرها در تعمیرگاهی واحدهای یابیجهت طراحی و مکان

 های صوتی، دسترسی راحت و... را مدنظر قرار داد.آلودگی ترافیکی و

)ترمینال( ایستگاه بزرگی است که وسایل مربوط به چندین خط شبکه در آن مسافرگیری و  پایانه

های جنبی از قبیل رستوران، فروشگاه، تعمیرگاه و ها فعالیتکنند. اگرچه ممکن است در پایانهبارگیری می

. است مسافران کردن پیاده و مسافرگیری همان هاپایانه اصلی خاصیت ولی شود، بینیپیش نیز هامانند این

 در هاپایانه یابیمکان در. دهندمی قرار هاپایانه جزء هم را هاایستگاه ها،بندیتقسیم از برخی در دلیل همینبه

 قابل توجهی دارد. نقششهر  موقعیت و وضعیت اندازه، و شکل جمله از عواملی شهرها

نقل شهری است. جایگاه توزیع سوخت در واز دیگر عناصر مهم تسهیالت حمل جایگاه توزیع سوخت

رای های ویژه توزیع گاز بهای ویژه توزیع بنزین و گازوئیل و جایگاهشوند: جایگاهشهرها به دو دسته تقسیم می

. جایگاه مخصوص اه باید نهایت دقت و احتیاط الزم را به کار بردجایگ دو هر یابیخودروهای گازسوز. در مکان

 گیرد.های اصلی شهرها قرار میگازوئیل و بنزین معموالً مجاور خیابان

توان چنین نتیجه گرفت که تعمیرگاه خاص سیستم اتوبوسرانی شهری از نوع سوم یعنی از مباحث باال می

از دو نوع  واسطه داشتن وسایل نقلیه نیمه سبک و سبکهنقلیه سنگین است، هرچند ب لهای وسایتعمیرگاه

 و شهریدرون مسافربری هایپایانه نوع از شهری، اتوبوسرانی سیستم به مربوط هایپایانه. نیست نیازدیگر بی

 بینیپیش اتوبوسرانی توقفگاه در باید معموالً که است گازوئیلی و گازی نوع از آن نیاز مورد سوخت جایگاه

 د.شو

 تسهیالت اجزای یابیبیان شود، این است که مکان در نهایت آنچه که درباره تسهیالت الزم است

انیت مکموقعی با رابطه در مذکور تسهیالت. دارد شهرها در هوا آلودگی ایجاد با مستقیم ارتباطی نقل،وحمل

 در شهری اتوبوس توقفگاه یا و شهریدرون ترمینال اگر که نحوی به گذارند،می اثر هوا آلودگی روی بر شان

 نتوانند زسب فضاهای و باد چون ایپاالینده عوامل که گیرند قرار موقعیتی در شهری هایشبکه یا گیرد قرار قعر
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هوای شهر بیشتر خواهد شد. این واقعیت در مورد تمام  آلودگی تردیدبی کنند، خنثی را سازیآلوده اثرات

 دارای اهمیت است.کند و ی صدق میشهرنقل و تسهیالت اتوبوس درونواجزای سیستم حمل

 ناوگان سیستم اتوبوسرانی شهری 

 زنی و سیستم ملکی نقلیه وسایل ها و سایربوسمینی، هاست از اتوبوسا عبارت اتوبوسرانی ناوگان سیستم

 اتوبوس است. ،ترین جزء ناوگانترین و محوریمهم هایی که تحت نظارت آن قرار دارند.بوسها و مینیوساتوب

قلیه ن لقابل انعطاف بودن آن نسبت به سایر وسای به علتنقل عمومی وعنوان یک وسیله حملاتوبوس به

 به را ایعمده نقش رسانی،از لحاظ خدمت خودرونقل عمومی و نزدیک بودن خصوصیات این وسیله به وحمل

 مومیع نقلوحمل سیستم از تواننمی شهر یمیقد بافت چون دالیلی به شهرها بیشتر در عالوه به. دارد عهده

 هایهزینه صرف عمومی نقلوحمل هایسیستم دیگر ایجاد دیگر طرف از. کرد استفاده اتوبوس از غیر دیگری

 ه دنبال خواهد داشت.ب را بسیاری فنی مشکالت بروز و گزاف

سطح  ،خودروی شخصیتواند حمل نماید، در مقایسه با اتوبوس با توجه به ظرفیت تعداد سرنشینی که می

 14در هنگام توقف، سطحی معادل  یک خودروکند. مثالً ها و فضای شهر را اشغال میبسیار کمتری از خیابان

 10طح الزم برای هر نفر حدود نفر فرض شوند، س 5/1کند که اگر تعداد سرنشینان آن را اشغال می مترمربع

مترمربع برای هر سرنشین و برای  1که برای اتوبوس یک طبقه این سطح به حدود شود. در حالیمی مترمربع

قل نولذا با توجه به اینکه در حمل رسد.اتوبوس دو طبقه به حدود نصف این مقدار یعنی نیم مترمربع می

هزار نفر باید 100وجود دارد، برای شهرهای با جمعیت بیش از  نقل انبوه مسافروگرایش به حمل همگانی

 جمعی و با اتوبوس صورت گیرد.صورت دستهگرایش به حمل مسافر به

احتیاج  کمتری گذاریسرمایه به که است شهری عمومی نقلیه وسیله یک اتوبوس، مانند نیز بوسمینی

 باال، نسبتاً سرعت پذیری،هایی چون تطابقداشته و به سرعت قابل توسعه است. این وسیله با داشتن ویژگی

 از. دارد برتری اتوبوس به نسبت هااین مانند و اتکاییخود بودن، ارزان قدیمی، هایبافت در حرکت سهولت

 مزایایی را دارا است. خودروی بودن نسبت به ی از قبیل همگانی و اقتصادهایویژگی بودن دارا با طرفی

 راردادیق طی که هستند خصوصی مالکیت با اینقلیه وسایل نیز نظارتی تحت هایبوسها و مینیاتوبوس

تازه خدماج ،(خطوط اجاره) ماهیانه عاملیت حق عنوانبه مبلغی پرداخت با و مالک و اتوبوسرانی مدیریت بین

 .کنندمی پیدا را سیستم پوشش تحت خطوط در رسانی
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 ساختار مالی و نظام درآمد و هزینه -4-2-1-2

بسته به اینکه هدف سیستم اتوبوسرانی شهری کسب سود یا خدمت در نظر گرفته شود نگرش به ساختار 

مالی و نظام درآمد و هزینه آن متفاوت خواهد بود. زیرا اگر هدف آن کسب درآمد باشد، باید ساختار مالی خود 

شکل دهد که عالوه بر تعادل بین هزینه و درآمد دارای سودآوری نیز باشد. ولی کارکرد سیستم را به نحوی 

ها از طریق یارانه و مذکور، خدماتی است و به این لحاظ نیز در اکثر شهرهای جهان، کسری بودجه اتوبوسرانی

 .شودکمک بالعوض دولت و سایر نهادها تأمین می

مدت و اساسی خود گام بردارد، باید همواره میزان فعالیت بلندهای ت هدفبرای آنکه سیستم بتواند در جه

رار ها طوری برقعبارت دیگر، تعادل بین امکانات و محدودیتآن بیشتر از انتظارات و توقعات محیط باشد. به

 شود که سیستم درجا نزده و رو به زوال و فرسودگی نرود.

 ست:ساختار مالی سیستم مشتمل بر موارد زیر ا

کرایه از مسافر، خدمات دربستی و دولتی و فروش بلیت(،  دریافت، شامل کارکرد سیستم )درآمدها -

های بالعوض دولت ها و کمکمنابع درآمدی داخلی مانند حق اجاره خطوط، فروش اسقاط، آگهی و مانند این

 است. ها به مراکز اتوبوسرانی شهری کشور در طول یک سالو شهرداری

های سیستم در اداری و استهالک سرمایه -های عمومیهای پرسنلی، هزینه، شامل هزینههاهزینه -

 شود.می طول یک سال

 ساختار سازمانی و تشکیالتی -4-2-1-3

های متعدد جامعه و جوابگوی های اجتماع، در سایه یک نظم سازمانی که منطبق با نیازمندیتحقق هدف

 هستند متعددی هایسازمان رشد، حال در و پیشرو اجتماع هر هایهدف مجری. است پذیرآن باشد، امکان

د. تأمین و دستیابی نهنمی وجود عرصه به پا خاصی مقاصد برای جامعه، خصوصی و عمومی هایبخش در که

های دقیق، تشکیالت منظم و هماهنگ، رهبری و کنترل های هر سازمان نیز با طرح و تنظیم برنامهبه هدف

جمعی افراد میسر است. بنابراین چنانچه عملیات یک دستگاه به قدری توسعه یابد که به های دسته فعالیت

ایف صورت الزم است وظکند. زیرا در اینخدمات بیش از یک نفر احتیاج باشد، تشکیل سازمان ضرورت پیدا می

د. پس از شو منظور تأمین هدف مشترک هماهنگبه هاآنارتباط بین متعدد به افراد مختلف محول شده و 

. شودتوسعه عملیات، واحدهای متعدد سازمانی در سازمان ایجاد و به هریک مأموریت خاصی محول می

 .است اختیار تفویض و وظایف بندیترتیب تشکیل سازمان مستلزم تقسیم کار، طبقهاینبه
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 ساختار نیروی انسانی -4-2-1-4

ترین همسرمایه و م نیتربزرگعنوان عنصر نیروی انسانی در عین سادگی، ماهیتی بسیار پیچیده دارد و به

نیروی انسانی یکی از اجزای سیستم اتوبوسرانی شهری  رود.شمار میابزار مدیران برای تعالی و رشد سازمانی به

سطح تخصص متناسب با نیازهای آن سیستم، باید از میزان تحصیل و  این دلیل ماهیتکه به هستنیز 

برخوردار باشد. به بیان دیگر ضروری است ساختار منابع انسانی اتوبوسرانی از نظر کمی و کیفی ترکیب مطلوبی 

داشته باشند. ساختار نیروی انسانی با خصوصیاتی چون تعداد و ترکیب شغلی، میزان سن و وضعیت تحصیلی 

 آنان قابل بررسی است.

 سفر اتوبوس شهریمتوسط تعداد  -4-2-1-5

 جهت تعیین نرخ کرایه سفر اتوبوس شهری، الزم است تعداد سفرهای روزانه ناوگان تحت اختیار سازمان

 . متوسط تعداد سفر اتوبوس شهری، میانگین تعدادشوداتوبوسرانی و نیز متوسط طول سفر ناوگان تعیین 

 سیم کل تعداد سفرهای روزانه ناوگانن است که از تقای مسافریدفعات رفت و برگشت اتوبوس جهت جابجا

متوسط طول سفر ناوگان سیستم نیز عبارت است  .آیددست میههای ملکی فعال باتوبوسرانی بر تعداد اتوبوس

ند کنمی طی مسافرانی یهای سازمان در طول یک شیفت کاری خود جهت جابجامتوسط طولی که اتوبوس از

 .شودهای سازمان حاصل میهای سازمان بر تعداد اتوبوسکه از تقسیم طول کل پیمایش اتوبوس

 متوسط تعداد سفرهای روزانه اتوبوس شهری=    کل سفرهای روزانه ناوگان اتوبوسرانی سازمان
 های ملکی سازمانتعداد اتوبوس

 

 متوسط طول سفرهای روزانه اتوبوس=    طول کل سفرهای روزانه ناوگان سازمان اتوبوسرانی
 های ملکی سازمانکل اتوبوس تعداد

 

𝐿𝑡 1-4رابطه  = ∑(∑ 𝐿𝑖𝑁𝑗)

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 

 

tL = طول کل سفرهای روزانه ناوگان اتوبوسرانی 

iL =های خط طول کل سفرهای انجام شده توسط اتوبوسi  ام 

jN =های فعال خطتعداد اتوبوس i  ام 

i = تعداد خطوط فعال 
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j =های فعال هر خط تعداد اتوبوس 

 متوسط تعداد مسافر جابجاشده -4-2-1-6

شده توسط ناوگان سازمان در سال کاری نسبتاً مشکل است و لذا با تعیین دقیق تعداد مسافر جابجا

 های مختلفی این کار را انجام داد. توان به شکلتخمین می

درآمد حاصل از بلیت فروشی بر قیمت هر قطعه بلیت، تعداد بلیت یک روش آنکه در پایان سال از تقسیم 

ائه ن که بدون اراآید. بر اساس این تعداد و با در نظر گرفتن درصدی از مسافردست میفروخته شده در سال به

 آید.دست میسیستم به هکنند، تعداد مسافر ساالنه و نیز روزانبلیت از سیستم استفاده می

از این  نقل در آن انجام شده، با استفاده از نتایج حاصلوهایی که مطالعات جامع حملدر شهر چنینهم

حمل  توان درصد مسافرمقصد و تعیین توابع مطلوبیت برای انواع وسایل نقلیه می -مطالعات و آمارگیری مبدأ

ا شده عداد مسافر جابجساالنه، ت سفرهایشده توسط اتوبوس را تعیین نمود که در نهایت با توجه به تعداد کل 

 .شودهای ناوگان مشخص میتوسط اتوبوس

 برآورد کرایه میانگین سامانه اتوبوسرانی شیراز -4-2-2

ها و درآمدهای آن محاسبه الزم است هزینه شیرازشهر منظور برآورد کرایه میانگین سامانه اتوبوسرانی به

 را برآورد نمود.ها بتوان میزان کرایه خطوط اتوبوسرانی شود تا با مقایسه آن

 یهانهیو هز ناوگان یهاتیمربوط به فعال یعملکرد یهانهیاتوبوسرانی به دو بخش هز یهانهیهز

برداری از خطوط که بهرهبا توجه به این شوند.یم میتقس یسامانه اتوبوسران تیریمد جهتی رعملکردیغ

ت الزم اس ،گیرداتوبوسرانی انجام میهای خصوصی در کنار سازمان توسط شرکتشیراز شهر اتوبوسرانی در 

ه گذاری نیز شناختهای این دو بخش در نظر گرفته شود. هزینه خرید ناوگان که با عنوان هزینه سرمایههزینه

شود و به همین دلیل های بالعوض پرداخت میشود عمدتاً با همکاری دولت یا شهرداری و از محل کمکمی

 در نظر گرفته نشده است.در این بخش ها بوساین هزینه در محاسبه کرایه اتو

 ،نیروی انسانی، استهالک، سوخت هایونقل همگانی شامل هزینهبرداری در سیستم حملهزینه بهره

با توجه به  یهمگان ستمیمختلف س یهانهیبخش هز نیدر ا .شودتعمیر و نگهداری و بیمه وسایل نقلیه می

در این جداول . داده شده است شنمای 9-4جدول تا  5-4جدول استخراج شد که در  1401سال  یهامتیق

( 1401 در یک روز عادی از سال )اردیبهشت ماه تبلیهای مربوط به استفاده از کارتتعداد مسافر روزانه از داده

لیط استفاده نشده )پرداخت باز کارت هاآندر نظر گرفتن سفرهایی که در  رایبدرصد افزایش  20و لحاظ 
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متوسط مسافت . گیری کرونا برآورد شده استدر نظرگرفتن اثرات همهرای درصد افزایش ب 20و  نقدی کرایه(

مع بر ج اتوبوسمسافران  کیلومتر طی شده -از خروجی مدل و با تقسیم مجموع مسافرنیز  اتوبوسسفر با 

تعداد ناوگان اتوبوسرانی در سال چنین همکیلومتر محاسبه شده است.  6حدود  خطوط اتوبوس مسافرتعداد 

 دستگاه اتوبوس است.  754از اطالعات دریافت شده از کارفرمای محترم برابر با  1401

. دستمزد راننده برآورد شده است 5-4جدول با توجه به موارد ارائه شده در  هزینه نیروی انسانیمتوسط 

بندی بندی وزارت کار و رفاه اجتماعی و طرح طبقه)بر مبنای گروه 11از اطالعات حقوق و دستمزد گروه شغلی 

 دست آمده است.برای در نظر گرفتن راننده پشتیبان به 1.5و با اعمال ضریب مشاغل( 

 

 هزینه نیروی انسانی اتوبوسرانیمتوسط  -5-4جدول 

 مقدار شاخص

 12.6 )میلیون تومان( ماهانه -، یک اتوبوسراننده اصلی و پشتیبان دستمزد

 0.882 )میلیون تومان( ماهانه -، یک اتوبوساجتماعی( تأمیناتوبوسران ) بیمه

 13 ماهانه -)میلیون تومان(رانندگان به ازای هر اتوبوس  حقوق

 519 هزار تومان-روز کاری( 26روزانه نیروی انسانی به ازای هر اتوبوس ) هزینه

 754 1401در سال  تعداد اتوبوس فعال

 390978 هزار تومان -هاهزینه روزانه نیروی انسانی کل اتوبوس

 385209 1401 ، سالتعداد مسافر روزانه

 1015 تومان -سفر -به ازای یک نفر متوسط هزینه نیروی انسانی

 6 با اتوبوسمیانگین مسافت سفر 

 169 تومان -کیلومتر -ازای یک سفرمتوسط هزینه نیروی انسانی به
 

ها محاسبه با توجه به ارزش اولیه و طول عمر آنمعموالً ها هزینه استهالک سالیانه اتوبوس متوسط

 ارائه شده است. 6-4جدول مبنا هزینه استهالک سیستم اتوبوسرانی در  این بر. شودمی
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 استهالک اتوبوس نهیهزمتوسط  -6-4جدول 

 

ها دیگری که برای سیستم اتوبوسرانی باید محاسبه شود، هزینه تعمیر و نگهداری و بیمه اتوبوس هزینه

جزئیات  محاسبه و ارائه شده است. 7-4جدول  هزینه تعمیر و نگهداری سیستم اتوبوسرانی در متوسط .است

 آورده شده است. 8-4جدول در  اتوبوس یو نگهدار ریتعم نهیهز

 

اتوبوس ی و بیمهنگهدار -ریتعم نهیمتوسط هز -7-4جدول   

 

  

 مقدار شاخص

 4.9 میلیارد تومان -ارزش اولیه هر اتوبوس

 10 طول عمر مفید هر اتوبوس

 %50 ارزش اسقاط هر اتوبوس

 245 میلیون تومان -هزینه استهالک سالیانه هر اتوبوس

 20 میلیون تومان -هزینه استهالک ماهیانه هر اتوبوس

 785 هزار تومان -هزینه استهالک روزانه هر اتوبوس

 754 تعداد اتوبوس فعال

 592083 هزار تومان -هاهزینه روزانه استهالک کل اتوبوس

 385209 1401تعداد مسافر روزانه 

 1537 تومان  -سفر -متوسط هزینه استهالک به ازای هر نفر

 6 با اتوبوسمیانگین مسافت سفر 

 256 کیلومتر تومان  -ازای یک سفرمتوسط هزینه استهالک به

 مقدار شاخص

 192 میلیون تومان -نگهداری هر اتوبوس -متوسط هزینه ساالنه تعمیر

 8.3 میلیون تومان -متوسط هزینه بیمه ساالنه هر اتوبوس

 200 نگهداری و بیمه هر اتوبوس -مجموع هزینه ساالنه تعمیر

 668 نگهداری و بیمه هر اتوبوس )هزار تومان( -مجموع هزینه روزانه تعمیر

 754 تعداد اتوبوس فعال

 503903 تومانهزار  -هانگهداری و بیمه کل اتوبوس -هزینه روزانه تعمیر

 385209 1401تعداد مسافر روزانه 

 1308 تومان -سفر -هر نفر یبه ازانگهداری  -متوسط هزینه تعمیر

 6 کیلومتر -با اتوبوس متوسط مسافت سفر

 218 تومان -کیلومتر -هر مسافر به ازاینگهداری  -متوسط هزینه تعمیر
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 اتوبوس ینگهدار -ریتعم نهیهزجزئیات  -8-4جدول 

 شرح هزینه
میانگین ساالنه یک 

 اتوبوس )میلیون تومان( 

 16.3 های فنی )روغن موتور، روغن هیدرولیک، روغن گیربکس و فیلترهای مورد نیاز(سرویس

 1.1 کارواش

 13.0 الستیک

 3.3 باتری

 15.6 اجرت(سیستم تعلیق، چرخ، لنت )قطعات و 

 52 تعمیر موتور در صورت فرسودگی ناوگان( ویژهبهتعمیرات سنگین )

مربوط به خرید یا تعمیر قطعات )مانند کمک فنرها، دینام، آمپرها و کلیدها،  هایهزینهسایر  

 تسمه پروانه، چهارشاخه گاردان، اگزوز، پمپ رادیاتور، واترپمپ، تعمیر هیدورلیک فرمان و غیره(
91 

 192 نگهداری هر اتوبوس -های ساالنه تعمیرهزینه

 

حظه . تا لکه برای سیستم اتوبوسرانی باید محاسبه شود هزینه مصرف سوخت استمهمی هزینه  دیگر

محاسبات بر این مبنا صورت گرفت که  و تومان است 300تنظیم این گزارش قیمت گازوییل به ازای هر لیتر 

 نمایش داده شده است. 9-4جدول در 
 

  اتوبوسهزینه سوخت  -9-4جدول 

 مقدار شاخص

 50 کیلومتر 100در هر  اتوبوسمیزان مصرف سوخت 

 0.5 کیلومتر -گازوییل به ازای هر خودرومصرف 

 300 بدون یارانه -تومان-1401قیمت یک لیتر گازوییل در سال 

 150 تومان -کیلومتر -هزینه سوخت به ازای یک خودرو 

 23 ضریب سرنشین اتوبوس

 7 تومان -کیلومتر -هزینه سوخت به ازای یک مسافر 

 6 کیلومتر -اتوبوسمتوسط مسافت سفر با 

 39 تومان -سفر-هزینه سوخت به ازای هر نفر

 

واحد خطوط اتوبوس  ، هزینه10-4ل جدوهای اشاره شده مطابق با بدین ترتیب و با جمع تمام هزینه

)با در نظر گرفتن میانگین سفر -نفرازای هر تومان به 3900کیلومتر و  -مسافرهر  به ازایتومان  650حدود 

در این بخش بدون درنظرگیری الزم به ذکر است که هزینه محاسبه شده  آید.دست میبهکیلومتر(  6مسافت 

 شود. برای مثالهمگانی است. با در نظر گرفتن این درآمدها مبلغ کرایه کمتر می ونقلحملدرآمدهای جانبی 

تومان  220کیلومتر حدود  -شود، کرایه هر مسافر تأمینها از طریق کرایه درصد( هزینه33سوم )چنانچه یک
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 خواهد بود.تومان  1300سفر حدود  -و کرایه هر نفر

جداگانه  صورترا برای هریک از خطوط به بلیتتوان قیمت کیلومتر می-با استفاده از کرایه بر مبنای سفر

را از  بلیتهای الکترونیکی هزینه کارگیری کارتتوان با بهچنین میو بر مبنای طول خط محاسبه کرد. هم

 شده دریافت نمود.مسافران بر مبنای مسافت پیموده 

 

 1401در سال ل با اتوبوس ونقحمل های واحدهزینه -10-4ل جدو

 (تومان) کیلومتر-ازای هر مسافرهزینه به گروه هزینه
 (تومان)سفر  -ازای هر نفرهزینه به

 کیلومتر( 6)متوسط مسافت 

 1015 169 نیروی انسانی

 1537 256 استهالک

 1308 218 و نگهداری تعمیر

 39 7 هزینه سوخت

 3899 650 جمع

 شبه همگانیونقل گذاری حملقیمت 

 خصوصیات از برخورداری به علت است و شبه همگانیونقل های حملترین جزء سیستمتاکسی اصلی

خصی ش خودرویچنین نزدیکی آن به و هم عمومی نقلیه وسایل سایر به نسبت انعطاف قابلیت چون، مثبتی

پارامترها در  نیتراز مهم یکی. دارد عهده بر مسافران روزانه جابجایی در ایعمده نقش رسانی،از لحاظ خدمات

 یمدها ریو متناسب با سا نهعادال هیکرا نییتع ،نقلوحمل ستمیس کیبه  کنندگاناستفاده شیگرا زانیم

به  یرازششهر  یرانیتاکس ستمیساصلی مشخصات  یگزارش پس از بررس نیمنظور در ا نینقل است، بدوحمل

 یو درآمد مناسب برا هانهیبر اساس هز تاًیپرداخته شده و نها یدستگاه تاکس کی های اصلینهیهز یبررس

 شود.یم نییتع یتاکس هیراننده، کرا

 مشخصات سیستم تاکسیرانی شهر شیراز -4-3-1

دستگاه از انواع تاکسی خطی، گردشی، فرودگاه و  11918 تعداد ،1395سال دریافتی در مطابق با آمار 

است. در اطالعات آخرین سالنامه آماری موجود استان فارس، تعداد تاکسی شهر  وجود داشته شیرازدر شهر ... 

در دهد. را نشان میتعداد تاکسی  کاهشدستگاه گزارش شده است که  9898برابر با  1399شیراز در سال 

تملیک، از رده خارج شده تاکسی شرطبهکاهش تقاضا، کاهش درآمدزایی، واگذاری  ،موضوع لت اینسالنامه ع

 بیان شده است.های فرسوده و عدم جایگزینی تاکسی جدید 



   

 

 

 

 121صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های مدیریت تقاضای سفرپیشنهاد گزینه -3-9

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  22 02
 

 متوسط سرنشین هر دستگاه تاکسی -4-3-1-1

دستگاه تاکسی محاسبه شده و سپس برای آن کیروزانه  هاینهیبرای تعیین نرخ کرایه تاکسی، ابتدا هز

ست متوسط سرنشین روزانه تاکسی هر نفر سرنشین مشخص شود، الزم ا یروزانه تاکسی به ازا نههزی که

دارند. در شهر  وجودطور متوسط همواره چند نفر مسافر در تاکسی دست آید. بدین معنا که در طول روز بهبه

 محاسبه شده است. 1.23 با برابر یتاکس نیمتوسط سرنش ،شیراز

 ای روزانه هر دستگاه تاکسیمتوسط مسافت سفره -4-3-1-2

شده است، الزم است  یط لومتریهر مسافر، ک هیپارامتر در محاسبه کرا نترییاصل کهنیبا توجه به ا

 مسافتر فرد ب هیکرا میتا با تقس در دسترس باشد یتاکس نیانجام شده توسط مسافر یمتوسط طول سفرها

افزاری شهر مدل نرمرا محاسبه نمود. بر اساس اطالعات  لومتریهر ک یازابه هیبتوان کرا یشده توسط و یط

 است. لومتریک 6 حدود در شهر شیراز یبا تاکس سفرهای روزانهمتوسط مسافت  ،1401شیراز برای سال 

 متوسط پیمایش روزانه هر دستگاه تاکسی -4-3-1-3

سال  از وزر کی در یرانیتاکس ستمیشده توسط سانجام یسفرها تعداد ،نتایج مدل تقاضای سفراساس  بر

است که با توجه به اطالعات مربوط به متوسط طول این سفرها و متوسط پیمایش  سفر 434701 برابر 1401

 بود.خواهد  11-4جدول هر دستگاه تاکسی در هر روز مطابق 

 

 1401در سال  یرازمحاسبه متوسط پیمایش روزانه هر دستگاه تاکسی در شهر ش -11-4جدول 

 434701 1401سفر روزانه انجام شده با تاکسی در سال  -تعداد نفر

 1.23 متوسط تعداد سرنشین هر دستگاه تاکسی

 353415 1401روزانه انجام شده با تاکسی در سال سفر  -تعداد خودرو

 6.2 متوسط مسافت سفرهای روزانه انجام شده توسط تاکسی

 9898 تعداد تاکسی

 221 متوسط پیمایش روزانه هر دستگاه تاکسی )کیلومتر(
 

 متوسط سرعت تاکسی -4-3-1-4

افر هر مس ییمبنای محاسبات، طول سفر است و لذا هزینه هر کیلومتر جابجا در محاسبه نرخ کرایه سفر

بنا . اما با مدشویبا تاکسی محاسبه شده و به وسیله آن کل کرایه بر اساس طول سفر انجام شده محاسبه م

یا  هدشسرعت وسیله از سرعت متوسط حرکت کمتر  کهیقرار دادن تنها این پارامتر در محاسبه کرایه، هنگام

 و مبلغ روزانه مورد نظر شودمی زیان و ضرر دچار راننده شود، متوقف نقلیه وسیله ترافیک ازدحام اثر در کهآن
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و پیمایش کمتر از حد متوسط است، اما وسیله فعال بوده و راننده  ییزیرا با آنکه جابجا نماید؛یرا دریافت نم

 1401سازی در سال مدل جیبر اساس نتا شیرازر در شه شبکهمتوسط سرعت  .شودیتاکسی متحمل هزینه م

 بر ساعت است. لومتریک 37 حدود

 تعداد روزهای کاری در سال -4-3-1-5

سال  کیعوارض، تصادفات و ...( در مدت  مه،یب نهی)مانند هز یتاکس یهانهیاکثر هز کهنیبا توجه به ا

 یهانهیهز مید تا از تقسشو نییهر سال تع یکار یاست، ابتدا الزم است که تعداد روزها یرگیقابل اندازه

 دهدینشان م 1401سال  میتقو یبررس .دنمو نییروزانه را تع یهانهیبتوان هز یکار یبر تعداد روزها انهیسال

بر این اساس و با  .استروز  288برابر  یکار یروز و روزها 77سال برابر  نیدر ا لیتعط یکه مجموع روزها

 کیلومتر است. 63.648متوسط پیمایش هر تاکسی در یک سال حدود  11-4جدول توجه به محاسبات 

 برآورد نرخ کرایه تاکسی -4-3-2

تدا در این روش ابشود. اده میدر این مطالعات برای محاسبه نرخ کرایه تاکسی از روش تعیین هزینه استف

تعیین مقدار نرخ  باهای مربوط به وسیله و راننده است محاسبه و های یک روز تاکسی که شامل هزینههزینه

 شود. ورودی، نرخ کرایه تاکسی بر حسب زمان و مسافت محاسبه می

 اصلی زیر است:دهنده دو بخش پوششتاکسی  روز یک به مربوط یهاهزینه دهندهتشکیل عناصر

 های مربوط به وسیله:هزینه -1

  های کارکرد و نگهداریهزینه -1-1

  بیمه وسیله -1-2

  عوارض سالیانه -1-3

  مالیات شغلی -1-4

 فنی معاینه -1-5

 سود سرمایه اولیه و استهالک وسیله  -1-6

 ها شامل موارد زیر است:های مربوط به راننده، این هزینههزینه -2

 تمزد راننده دس -2-1

 (بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی)بیمه تأمین اجتماعی  -2-2

 مزد ایام تعمیرات  -2-3
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 مرخصی و خرید خدمت  -2-4

 پاداش و عیدی  -2-5

 مزد ایام بیماری  -2-6

 تعطیل کاری  -2-7

 جمعه کاری  -2-8

 بن کارگری -2-9

 کمک هزینه ناهار -2-10

 هزینه لباس کار -2-11
 

لین گیرد. اوهای اصلی مربوط به وسیله نقلیه و راننده مورد بررسی قرار میهزینهدر این بخش از گزارش 

است که در طول  ییهانهیهز یشامل تمام مورد مربوط به هزینه تعمیر و نگهداری تاکسی است. این هزینه

ل جدودر  .دینما تأمین هیرا از محل کرا هاآن دیو راننده با دشویم جادیا هینقل لهیوس یبرا ،دهیسیمدت سرو

، هیته دیطور مرتب باخود به دهیسیدر زمان سرو یدستگاه تاکس کیکه  ترین مواردیترین و اصلیمهم 4-12

 هانآ نهیمجدد دارند و هز ضیتعو-تعمیربه  ازیقطعات ن نیکه ا یهمراه مدت زمانبه دینما ضیتعو ایو  تعمیر

ورت صهای ارائه شده بههزینه عنوان یک خودرو میانگین تاکسی ارائه شده است.برای خودرو سمند معمولی به

نگهداری یک  -تعمیر بر این مبنا هزینه شده است. در نظر گرفته 1401های سال میانگین و بر اساس نرخ

دست آمده است.هزار تومان به 44دستگاه تاکسی در هر روز کاری حدود 
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 مدت زمان کارکرد کیبه تفک سمند یتاکس یو نگهدار ریتعم یهانهیهز ستیل -12-4جدول 

 موضوع ردیف
 تعداد دفعات  مدت زمان تعویض/ تعمیر

 تعویض در سال

 هزینه قطعه

 )هزار تومان( 

 هزینه اجرت

 )هزار تومان(

 جمع هزینه

 )هزار تومان(

 هزینه در هر

 سال )هزار تومان(

 هزینه در هر

 کیلومتراژ تعویض مدت زمان تعویض روز کاری )تومان(

 6562 1890 296 36 260 6 10000   روغن موتور 1

 705 203 127 36 91 2 40000   روغن گیربکس 2

 863 249 39 - 39 6 10000   روغن لتریف 3

 806 232 36 - 36 6 10000   فیلتر هوا 4

 719 207 33 - 33 6 10000   فیلتر بنزین 5

 45 13 13 - 13 1 30000   فیلتر هوای کابین 6

 12765 3676 3676 36 3640 1 45000   چهار حلقه الستیک 7

 2510 723 361 36 325 2 30000   شمع و وایر 8

 3146 906 426 36 390 2 30000   لنت جلو 9

 2005 577 272 64 208 2 30000   لنت عقب 10

 6685 1925 2114 164 1950 1 70000   دیسک و صفحه کالچ 11

 1273 367 183 27 156 2 30000   تسمه پروانه 12

 913 263 289 91 198 1 70000   تسمه تایم 13

 1625 468 39 0 39 12   بار 1هر ماه  شستشوی کامل 14

 3214 926 926 146 780 1 45000  یجلوبند 15

 43836 12625 8831 673 8158 مجموع
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ترین مواردی است که باید در محاسبات مربوط به کرایه مدنظر قرار بگیرد. با هزینه سوخت یکی از مهم

دست نرژی که پس از انجام تست شهری بهسازی مصرف اتوجه به اطالعات منتشر شده در سایت سازمان بهینه

کند. با توجه به کیلومتر سوخت مصرف می 100یتر در هر ل 12یک خودروی سمند معمولی حدود  ،آمده

 2000 حدود 1401در سال  هاآنبرای هزینه هر لیتر بنزین  ،هاسهمیه بنزین اختصاص داده شده به تاکسی

 دهد.ها را نمایش میمیزان و هزینه سوخت مصرفی ساالنه و روزانه تاکسی 13-4جدول . شده استتومان فرض 

 

 هاهزینه ساالنه و روزانه سوخت مصرفی تاکسی -13-4جدول 
 مقدار عنوان

 221 1401کیلومتر طی شده توسط هر تاکسی در یک روز سال  -وسیله
 12 لیتر -کیلومتر 100میزان مصرف سوخت در هر 

 27 لیتر -سوخت روزانه مصرفی هر دستگاه تاکسی
 288 1401تعداد روزهای کاری در سال 

 7651 لیتر -1401سوخت ساالنه مصرفی هر دستگاه تاکسی در سال 
 15301 هزار تومان -)بنزین دوهزار تومانی( 1401مصرفی هر دستگاه تاکسی در سال هزینه سوخت سالیانه 

 53 هزار تومان -)بنزین دوهزار تومانی( 1401هزینه سوخت روزانه مصرفی هر دستگاه تاکسی در سال 
 

 جدولهزینه بیمه و عوارض، معاینه فنی و استهالک، موارد دیگری است که باید مدنظر قرار بگیرد و 

ه هر دستگاه تاکسی عمر منظور محاسبه استهالک سالیانچنین بهدهد. همها را نشان میمحاسبات آن 4-14

 سال و ارزش اسقاط نصف ارزش اولیه فرض شد. 12حدود  مفید آن

 

 شیرازهای شهر هزینه سالیانه و روزانه بیمه، عوارض، معاینه فنی و استهالک تاکسی -14-4جدول 

 مقدار عنوان
 3 هزار تومان -ه بیمه و عوارض یک خودرو در شهرهزینه سالیان

 330 هزار تومان -بار در سال 4 -هزینه سالیانه معاینه فنی تاکسی 
 12 عمر مفید یک دستگاه تاکسی

 300000 هزار تومان -ارزش خرید یک دستگاه تاکسی
 150000 هزار تومان -ارزش اسقاط هر دستگاه تاکسی
 12500 هزار تومان -هزینه استهالک سالیانه تاکسی

 12833 هزار تومان -مجموع هزینه سالیانه
 45 هزار تومان -مجموع هزینه روزانه

 

محاسبات کرایه باید به نوعی باشد که درآمد الزم را مطابق با قوانین وزارت کار برای راننده تاکسی فراهم 

 7شهری در دسته شغلی شماره های درونبندی شغلی انجام شده در وزارت کار، رانندهنماید. با توجه به طبقه

جدول محاسبه شد که در  1401برای سال  ی رانندگانان حداقل دستمزد و مزایاگیرند. بر این مبنا میزقرار می
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نمایش داده شده است. در این جدول عالوه بر پایه حقوق، مزایایی چون حق اوالد، کمک هزینه ماهانه  4-15

روز در ماه درنظر گرفته شده است. عالوه  2.5اقالم مصرفی، حق مسکن، عیدی و پاداش و سنوات و مرخصی 

هزار 640حدود  1401درصد از حق بیمه خود را که برای سال  50بایست بق قانون، رانندگان میبر این ط

نیز در حداقل حقوق رانندگان درنظر گرفته شده است. در نهایت موضوع شود پرداخت نمایند که این تومان می

 هزار تومان به دست آمد.247دستمزد روزانه یک راننده تاکسی در حدود 

 

 1400سال  -7گروه شغلی  -های تاکسیحداقل دستمزد ماهانه و روزانه راننده -15-4جدول 
 مبلغ )تومان( موضوع

 4،318،629 روز در ماه 30.5 -پایه حقوق ماهانه
 105،325 حداقل یک سال سابقه شرطبهپایه سنوات 

 650،000 حق مسکن ماهانه 
 850،000 کمک هزینه ماهانه اقالم مصرفی خانوار 

 835،950 حق اوالد ماهانه )دو فرزند(
 707،972 روز دستمزد در ماه( 5عیدی و پاداش ) معادل 

 353،986 روز در ماه )سنوات پایان کار( 2.5پایان کار 
 353،986 روز در ماه 2.5مرخصی 

 640،967 درصد سهم راننده 50 -شهریرانندگان درون -اجتماعی تأمینهزینه ماهانه بیمه 
 247،045 روز در ماه 30.5 -دستمزد روزانه

 

های عنوان شده و با توجه به ضریب سرنشین و متوسط پیمایش روزانه هر تاکسی، کرایه با جمع هزینه

طور که نمایش داده شده است. همان 16-4جدول کیلومتر قابل محاسبه است که در -تاکسی به ازای هر نفر

ازای هر تومان به 1400باید حدود  1401سال  در شیرازتاکسی در شهر  شود میزان کرایه حداقلیهده میمشا

 کیلومتر باشد.-مسافر
 

 کیلومتر-مسافربه ازای هر  یرازکرایه تاکسی شهر ش -16-4جدول 
 مبلغ موضوع

 53 هزار تومان -تومان( 1500هزینه سوخت )لیتری 
 44 هزار تومان -هزینه تعمیر و نگهداری

 45 هزار تومان -هزینه بیمه، عوارض، معاینه فنی و استهالک
 247 هزار تومان-هزینه دستمزد و بیمه راننده

 389 های روزانهمجموع هزینه
 1.23 متوسط سرنشین تاکسی

 221 کیلومتر -متوسط پیمایش روزانه هر دستگاه تاکسی
 1،428 تومان -کیلومتر-کرایه تاکسی به ازای هر مسافر
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 حذف یا جایگزینی سفرهای غیرضروری با خدمات الکترونیک 

باعث تغییرات بسیاری در  های نویناستفاده از فناوری، شهرهاوسعت رشد جمعیت و افزایش امروزه با 

ا روزافزون مسائل و مشکالت مرتبط ب افزایش لیدلبهشده است. حکومتی  و اداری، تحقیقاتی، قضایی هاینظام

کلیه احتیاجات حال و  ای جهت تهیهنیازمند برنامه هوشمندانه بهینه شهر، مدیریت شهری اداره مناسب و

  پایدار، موجب کاهش مسائل و مشکالت شهری شود. است تا همسو با توسعه آینده شهروندان

 بر فضاهای کالبدی شهر ICTتأثیر  

توان به موارد زیر اشاره کرد. هریک مختلفی بر روی کالبدهای شهری دارد که می اتتأثیر ICTخدمات 

 از این موارد در ادامه توضیح داده شده است.

 کار از راه دور -

 دور خرید از راه -

 آموزش از راه دور -

 دولت الکترونیک -

 کار از راه دور -5-1-1

وآمد به محل کار از طریق استفاده از کامپیوتر و کار از راه دور به معنی جایگزینی کامل و یا جزئی رفت

در مرکزی که از دفتر اصلی  احتماالًهای مخابراتی است. در این روش ممکن است کار در خانه و یا تکنولوژی

است، انجام شود. عالقه فزاینده به کار از راه دور به چند دلیل تقویت شده  ترکینزدونت کارمند به محل سک

 است:

 رشد سریع و مقبولیت عمومی ارتباطات الکترونیکی -

 قابلیت تولید و اقتصادی بودن کار زمانهمانگیزه برای بهتر کردن  -

 خواست جوامع برای کاهش تراکم و آلودگی هوا -

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ای دورکاری اثرات زیادی بر روی کالبد شهر دارد که میهگسترش سیاست

 هاارتقای اهمیت فضای خانه، کاهش سفرهای کاری و تأثیر بر ساختار و روابط کاربری -

 نیاز به فضای دفتری کوچک -

 کاهش تراکم ترافیک، آلودگی هوا و استفاده از خودرو -
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 خرید از راه دور -5-1-2

های فعال در بازار خلق کرده های جدیدی هم برای مشتری و هم برای شرکتیتالی قابلیتانقالب دیج

 است. بعضی از مزایای خرید اینترنتی عبارت است از:

 افزایش چشمگیر قدرت خرید -

 دسترسی به انواع بیشتری از کاالها و خدمات -

 ازیموردنکسب اطالعات فراوان در مورد تمام موارد  -

 در مورد محصوالت و خدمات نظرتبادلقابلیت  -

 ابلقهای اینترنتی درصد های خرید از راه دور و گسترش فروشگاهبدین ترتیب و با استفاده از سیاست

تواند تأثیر بسزایی در کاهش تراکم شود که میشهری با هدف خرید کاسته میی از سفرهای درونامالحظه

 ترافیک شهری داشته باشد.

 آموزش از راه دور -5-1-3

ترین اهرم اثربخش برای افزایش موفقیت اقتصادی و رشد نیروی کار است. در آموزش ش مهمآموز

معلمان  و انورآفنتوانند با یکدیگر کار کنند. هر چه ها، فرهیختگان، مربیان و معلمان میالکترونیک، شرکت

 هد شد.خوا تریقواقتصاد  جهیدرنتآموزان بیشتر شکوفا و کار کنند استعدادهای دانش گریکدبیشتر با ی

تواند در های آموزش مجازی نیاز به حضور در محل تحصیل میبا گسترش آموزش از راه دور و سیستم

سفرهای تحصیلی کاهش پیدا خواهد  جهیدرنتبرای دانشجویان کاهش پیدا کند و  خصوصبهبرخی موارد و 

 های مهم این گزینه است.کرد. عدالت آموزشی نیز از مزیت

 دولت الکترونیک  -5-1-4

زیادی  هایگذاریمبحث دولت الکترونیک در سالیان گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته است و سرمایه

توان به بانکداری الکترونیک، های دولت الکترونیک میبرای گسترش آن صورت گرفته است. ازجمله مصداق

ها حذف نیاز حضوری آن ترین نقشکرد که مهم اشاره 10دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر الکترونیک شهر و پلیس+

برای انجام برخی کارهای اداری است. عالوه بر این در مواردی که نیاز به مراجعه حضوری نیز وجود داشته 

دهد و در اکثر موارد با طی مسافتی باشد، گسترش این دفاتر در سطح شهر سفرهای طوالنی را کاهش می

ترتیب سفرهای کار شخصی مراجعه به ادارات به اینن دفاتر دسترسی پیدا کرد. بهتوان به یکی از ایکوتاه می

 میزان زیادی کاهش یافته یا تبدیل به سفرهای کوتاه خواهد شد.
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 شیرازبر کاهش تراکم ترافیک در  ICTارزیابی گسترش  

ی مختلف و برای هادر حوزه شیرازدر  ICTدر ادامه این بند با در نظر گرفتن فرضیاتی اثرات گسترش 

فرضیاتی در نظر گرفته شد تا از  1-5جدول گیرد. بدین منظور طبق اهداف سفر مختلف مورد ارزیابی قرار می

اثرات آن مورد ارزیابی قرار گیرد. الزم به یادآوری است که  PTV-Visumافزار های مدل نرمطریق خروجی

سی ررب برای. ها استسیاست اتتأثیرصورت فرضیاتی جهت ارزیابی ، تنها به1-5جدول درصدهای ارائه شده در 

 تری صورت بگیرد.های دورکاری در کاهش سفرهای شهری باید مطالعات دقیقهریک از سیاست اتتأثیر

 

 گسترش خدمات الکترونیک در ترافیک شهری  تأثیرات سناریوی ارزیابی ئیجز -1-5جدول 

 شهریسفرهای درونی در کاهش گذارتأثیرمیزان  ICTسیاست  ردیف

 درصدی سفرهای کاری در اوج صبح 20کاهش  دورکاری 1

 درصدی سفرهای خرید در اوج صبح 30کاهش  خرید از راه دور 2

 درصدی سفرهای تحصیلی در اوج صبح 15کاهش  آموزش از راه دور 3

 درصد سفرهای کار شخصی در اوج صبح 30کاهش  دولت الکترونیک 4
 

مقایسه  ICTهای ونقل شخصی و همگانی پیش و پس از اعمال سیاستهای حملخروجی 2-5 جدولدر 

 شکل، حجم تردد و سطح سرویس معابر مرکز و کل شهر و در 2-5 شکلو  1-5 شکلدر شده است. همچنین 

 ICTهای و پس از اعمال سیاست 1409بر و عادی شهر در اوج صبح ، تعداد مسافر همگانی خطوط انبوه5-3

 است.  این بخش نشان داده شدهدر نظر گرفته شده در 

 

 ICTهای ونقل شخصی پیش و پس از اعمال سیاستمقایسه پارامترهای حمل -2-5 جدول

 درصد تغییر 3سناریو  عدم انجام کار واحد محدوده عنوان

 مجموع حجم عبوری

 کل شبکه

 %9- 9465520 11061136 همسنگ سواری
 %15- 91138 119591 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 %28- 25201 43901 ساعت کل ریتأخمجموع 
 %7- 3390097 3812594 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 %9 37.2 31.9 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت
 %31- %2.2 %4.5 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 %10- 314262 375013 لیتر میزان مصرف سوخت
 %13- 157826 198740 کیلوگرم (CO+Nox+HCمیزان تولید آالینده )

 مجموع حجم عبوری

 مرکز شهر

 %9- 1442892 1653471 همسنگ سواری
 %18- 11870 16818 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 %28- 5053 8901 ساعت کل ریتأخمجموع 
 %9- 239902 275702 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 %12 20.2 16.4 ساعتکیلومتر بر  متوسط سرعت حرکت
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 درصد تغییر 3سناریو  عدم انجام کار واحد محدوده عنوان

 %38- %4.3 %8.9 درصد درصد شبکه کند و بحرانی
 %13- 27570 35066 لیتر میزان مصرف سوخت

 %14- 18205 23097 کیلوگرم (CO+Nox+HCمیزان تولید آالینده )
 میانگین زمان کل سفر

 همگانی

 %3- 78 81 دقیقه
 %4- 44 48 دقیقه در وسیله نقلیه شدهیسپرمیانگین زمان 

 %10- 55728 66440 نفر مجموع مسافر منحصر به فرد
 %10- 113950 134639 نفر روی شبکه مسافربرمجموع کل 

 %9- 96557 112080 نفر روی شبکه خطوط عادی مسافربرتعداد 
 %15- 17393 22559 نفر مجموع مسافر با قطار شهری

 

ی اظهمالحقابل اتتأثیرتواند طور که از نتایج مشخص است گسترش خدمات الکترونیک در شهر میهمان

عمل آمده، با استفاده از خدمات الکترونیک های بهدر کاهش تراکم ترافیک داشته باشد. با توجه به بررسی

بهبود پیدا خواهد کرد  درصد 28فرض شده در این بخش، تأخیر اوج صبح در کل شبکه و مرکز شهر حدود 

 ها است.دهنده تأثیر مناسب این سیاستکه نشان

 

 
 1409، اوج صبح ICTهای حجم تردد و سطح سرویس معابر مرکز شهر با اعمال سیاست -1-5 شکل
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 1409، اوج صبح ICTهای حجم تردد و سطح سرویس معابر شهر با اعمال سیاست -2-5 شکل
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 1409، اوج صبح ICTهای حجم مسافر همگانی با اعمال سیاست -3-5 شکل
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http://www.metrolinx.com/en/regionalplanning/rtp/review.aspx
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