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 یک

 مقدمه

نترل رو هستند، بنابراين کمحيطي روبههای زيستشهرها همواره با مشكالتي نظير حجم باالی ترافيك و آلودگي

ونقل در های بخش حملترين مقولهيژه وسايل نقليه باری و ساماندهي جابجايي بار و کاال از مهموبهتردد وسايل نقليه 

شهری و از های درونهای مهم خدماتي است که عملكرد آن در حوزهونقل بار يكي از شاخصحمل .شهرها هستندکالن

 زيست، تجارت، اقتصاد و امنيت شهری اهميت فراوان دارد.شبكه ترافيك، محيط جهات مختلف از جمله در

قوۀ شهر دارد، های بالصادی و شكوفايي ظرفيتجابجايي کاال و بار در شهر عالوه بر اينكه نقش مهمي بر توسعۀ اقت

طور متقابل ساختار ونقل، کيفيت ترافيكي شبكه معابر و ايمني آن دارد. همچنين بهتأثيرات مستقيمي نيز بر شبكۀ حمل

م ريزی سيستگذارد. داشتن نگرشي جامع بر برنامهونقل شهر، تأثيری مستقيم بر قيمت تمام شدۀ کاالها و خدمات ميحمل

ونقل بار در شهر اصفهان قبل از هر چيز نيازمند مطالعۀ دقيق و عميق وضعيت موجود جابجايي کاال در شبكۀ معابر حمل

ونقل بار و تبيين مسائل و مشكالت موجود در اين های اطالعاتي مربوط به حملشهر اصفهان، تشكيل پايگاه جامع داده

هان انداز جابجايي کاال و بار در شهر اصفها و چشمای مدون در زمينۀ سياستبرنامهتوان به ارايۀ باشد. پس از آن ميزمينه مي

دی، باعث های توليدی و اقتصاساماندهي و مديريت جابجايي کاال و بار عالوه بر تأثيرات مثبت بر بخش چراکهپرداخت. 

 گردد.ونقل شهر ميی شرايط عمومي سيستم حملوربهرهافزايش کارايي و 

ونقل ونقل و ترافيك، سازمان حملهای ارزشمند همكاران محترم در حوزه معاونت حملی تالشوژه ثمرهاين پر

و فناوری نوين( شهرداری اصفهان، گروه  خالقيت پژوهش، ريزی و توسعه سرمايه انساني )مديريتبار، معاونت برنامه

ن( و مجری محترم پروژه )گروه مشارکت مهندسين دانشگاه صنعتي اصفها ونقلحملمحترم نظارت علمي پروژه )دانشكده 

وسيله مراتب قدرداني خود را از تمامي اين عزيزان که باشد و بدينآوند طرح و انديشه( مي -مشاور آيريانا طرح و برنامه

 داريم.در انجام اين پروژه تالش نمودند اعالم مي

رار ق مورداستفادهشهری ونقل بار دروندر حوزه حمل ريزیاميد است نتايج اين پروژه در فرايند طراحي و برنامه

 .رساني بهتر به شهروندان فهيم اصفهاني باشدگرفته و گامي در راستای خدمت

 

 سعید ابراهیمی

 و فناوری نوین خالقیت مدیر پژوهش،

 3149آذرماه 

 علیرضا صادقیان

 ریزی و توسعه سرمایه انسانیمعاون برنامه

 3149آذرماه 
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 دو

 بردارمقدمه بهره

سنتي عمده توجه کارشناسان و مديران بر حوزه جابجايي افراد در  طوربهشهری،  ونقلحملريزی در موضوع برنامه

قابل تعداد شهری در ممسافر درون ونقلحملها و مقاالت مرتبط با مسائل شهر متمرکز بوده است. مقايسه تعداد انبوه کتاب

ه اين دو مقوله تفاوت ميزان توجه بشهری بيانگر ها و مقاالت مرتبط با موضوع جابجايي بار و کاالی درونبسيار کمتر کتاب

 است.

 ونقلحملهای معموالً با افزايش رونق اقتصادی، سرانه مصرف کاال نيز افزايش يافته و نياز به جابجايي بار در شبكه

يش اشهری معموالً در شرايط ازدحام قرار ندارد و بنابراين افزبرون ونقلحملهای يابد. شبكهشهری افزايش ميدرون و برون

شهری در ساعات زيادی درون ونقلحملهای اما شبكه؛ کندايجاد نمي یامالحظهقابلجابجايي خودروهای باری، مشكل 

از روز در شرايطي نزديك به ظرفيت خود عمل نموده و در برخي ساعات شاهد ازدحام ترافيك در نقاط مختلف شهر 

ر نمايد، تواند شرايط را بسيار بدتهای باری در نقاط پرازدحام، ميهستيم. در چنين شرايطي افزايش حتي تعداد کمي خودرو

توانايي مانور محدودی دارند. هرچند تردد خودروهای باری در  تربزرگدليل اندازه ه خودروهای باری عموماً ب چراکه

بوده و الزم است ها کافي نهای مكاني و زماني همراه است، واقعيت اين است که اين محدوديتسطح شهر با محدوديت

ای انديشيده شود تا ضمن به حداقل رساندن حضور خودروهای سنگين در سطح شهر، نياز مردم و آحاد اقتصادی به چاره

های نيز برآورده گردد. خودروهای سنگين به غير از عارضه ترافيكي به بستر راه موردنيازجابجايي بار و کاالهای 

 نمايند.های مختلفي را توليد ميدليل نوع سوخت مصرفي، آاليندهه آن ب شهری آسيب رسانده و عالوه بردرون

بيني نيازهای شهر اصفهان برای يك افق شهری و پيشمطالعه حاضر با هدف ساماندهي جابجايي بار و کاالی درون 

ظار انجام شده است. انتمرتبط  هاینامهيوهشزماني بيست ساله در زمينه ايجاد زيرساخت الزم و همچنين تدوين مقررات و 

و  یافزارسختهای رود که با اجرای راهكارهای تعيين شده ضمن برآورد نيازهای شهروندان، ايجاد زيرساختمي

ار را در شهر ب ونقلحملبه نحوی پيش رود تا عالوه بر حفظ اقتصادی پويا، کمترين پيامدهای منفي ناشي از  یافزارنرم

 اصفهان شاهد باشيم.

ونت و ترافيك، معا ونقلحملپيشرفت اين پروژه با همكاری مستمر کارشناسان و مديران حوزه مطالعات معاونت  

بار و کاالی اصفهان، کنسرسيوم آيريانا طرح و  ونقلحملريزی و توسعه منابع انساني شهرداری اصفهان، سازمان برنامه

دانشگاه صنعتي اصفهان به انجام رسيده که  ونقلحملده برنامه و آوند طرح و انديشه و نظارت هيأت علمي دانشك

 گردد.وسيله از زحمات همه اين عزيزان تشكر ميبدين
 

 علیرضا صلواتی

 ترافیک و ونقلحملاسبق  معاون

 3149آذرماه 

 داریوش امانی

 ترافیک و ونقلحمل معاون

 3149آذرماه 
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 سه

 بردارمقدمه بهره

 با رشد روزافزون جمعيت شهری و افزايش عرضه و تقاضا، تأثير جابجايي بار و مديريت اين حوزه بر کيفيت زندگي،

بر  ونقلحملقيم ر مستگردد. عالوه بر تأثيهای بالقوه شهرها، بيش از پيش احساس ميتوسعه اقتصادی و شكوفايي ظرفيت

قيمت تمام شده کاال، اثرات مستقيم جابجايي ناوگان باری بر ايمني ترافيك، اثرات وارده بر کيفيت ترافيكي شبكه معابر و 

يه در سيستم جابجايي بار در حوزه شهری هستند. اثرات دوسو توجهقابل، از جمله آثار محيطييستزاثرات مستقيم بر موارد 

ايمني از يك  و زيستمحيطهای مختلف آن: اقتصاد، بندی کاربریو کاال بر الگوی توسعه شهری و پيكره بار ونقلحمل

سو و روند شتابان تغييرات تكنولوژيكي و ساختارهای مديريتي از سوی ديگر، لزوم مطالعه، بررسي، تحليل و تغيير نگرش 

 بار و کاال را امری حياتي و مهم گردانيده است. ونقلحملدر مديريت 

و  يحگذاری صحبار و کاال، سياست ونقلحملاميد است انجام اين طرح مطالعاتي، منجر به شناخت کامل وضعيت 

 د.بار شهری گرد ونقلحملراهبردی در اين زمينه و اتخاذ تصميمات مناسب برای افزايش کارايي مديريت سيستم 

وسيله مراتب سپاس و قدرداني از تمام همكاران محترم شهرداری اصفهان در معاونت داند بدينيبر خود الزم م

هری و شبار درون ونقلحملريزی و توسعه سرمايه انساني، سازمان مديريت و ترافيك، معاونت محترم برنامه ونقلحمل

 عالم دارم.همچنين بزرگواران گروه محترم نظارت و همچنين مجری محترم پروژه را ا

 
 

 

 مجید طهماسبی

 ونقل باریرعامل سازمان حملمد

 3149آذرماه 
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 چهار

 مقدمه مشاور

های شهری، شناسايي چالششهری با هدف بهبود وضعيت جابجايي بار در حوزه ونقل بار درونمطالعات جامع حمل

ن وضع موجود تار زنجيره تأمياصلي مرتبط با اين بخش از ترافيك شهری و همچنين ارتقای سطح خدمات لجستيكي و ساخ

ريزی های موجود در بحث برنامهها و چالش، تبيين مزيتاين مطالعهگردد. ازجمله دستاوردهای در محدوده شهر تعريف مي

لگوی توزيع . ضمن آنكه ااستيابي تسهيالت مرتبط با انبارداری و توزيع کاال ی و همچنين مكانو مسيريابي ناوگان بار

بار در سطح معابر شناسايي و در راستای مديريت گروه کاالهای عمده امكان توسعه راهبردهای مختلفي فراهم خواهد بود. 

رافيكي االهای مصرفي، اثرات مستقيم افزاينده بر تراکم تشده کبا در نظر داشتن سهم قابل تأمل جابجايي کاال در قيمت تمام

های هوا، محيطي شهرها )آاليندهونقل بار بر افت وضعيت زيستشبكه معابر شهری و همچنين اثرات اثبات شده حمل

سال اخير مورد توجه قرار گرفته  79صوتي و بصری( ضرورت انجام مطالعات بار در حوزه شهری در سطح جهان طي 

 .است

ونقل و ترافيك شهرداری اصفهان و نظارت اين پروژه توسط شهرداری اصفهان و با نظارت عاليه معاونت حمل

 آوند طرح و انديشه ابالغ گرديد. -به گروه مشارکت مهندسين مشاور آيريانا طرح و برنامهدانشگاه صنعتي اصفهان 

رافيك شهرداری اصفهان، دستگاه نظارت و سازمان ونقل و تدر اينجا الزم است از همكاری و همياری معاونت حمل

بار و تمامي کارشناسان و مسئوليني که در طي انجام پروژه با اين گروه مشارکت همكاری و همفكری کردند، تشكر و 

 ونقلها و نهادهای شهری است که به همت معاونت حملقدرداني نماييم. الزمه انجام مطالعات جامع، همكاری تمامي بخش

ترافيك شهرداری اصفهان اين مهم تا جای ممكن صورت گرفت. اميد است نتايج اين مطالعه برای بهبود وضعيت شهر و 

 و زندگي اجتماعي مردم اصفهان قابل استفاده و مفيد باشد.
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 3149اه آذرم
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 3 ..................................................................................................... بندی محدوده مورد مطالعهناحيه -1-6-6

 3 ....................................................................................................................... اندازانه چشمين بييتب -1-6-0

 0 ........................... ونقل بار در شهر اصفهانانداز پنج ساله و ده ساله در زمينه وضعيت حملتهيه چشم -1-6-5

 0 ................................ در شهر اصفهان یشهرونقل بار درونمطالعات جامع حمل یراهبرد یزيرطرح -1-6-3

شهری و مدت و بلندمدت در زمينه مديريت حمل بار درونمدت، ميانتهيه مجموعه راهبردهای کوتاه -1-6-0
 9 .......................................................... های مختلف شهر اصفهانها برای محدودهبررسي قابليت استفاده از آن

 11 ............................................................................................. ونقل بارحمل یاطالعات عرضه و تقاضا یگردآور -7

 11 ............................................................................................................................................. اطالعات تقاضا -7-1

 11 .................................................................................................................... یادروازه یريآمارگ -7-1-1

 17 .............................................................................. سوخت یهاگاهيمقصد در جا-مبدا یريمارگآ -7-1-7

 16 ...................... منتخب شمارش حجم یهاستگاهيدر ا یبار هينقل ليحجم تردد وسا یريانجام آمارگ -7-1-6

 10 ............................................................................................................................................ اطالعات عرضه -7-7

 10 .......................................................... شبكه معابر یو عملكرد يكيزياطالعات ف یاخذ و گردآور -7-7-1

 15 .......................................................... اطالعات مربوط به تعداد ناوگان حمل بار یاخذ و گردآور -7-7-7

 15 ............................................................. يكيتراف تيمحدود یدارا ياخذ اطالعات مربوط به نواح -7-7-6

 15 ............................................................................. خاص یاخذ اطالعات در خصوص حمل بارها -7-7-0

 13 ................................................................................................................................ ياطالعات گاهيپا ليتشك -7-6

 13 ........... اصفهان یشهردر مطالعه جامع بار درون یريآمارگ جين تعداد خودروها با استفاده از نتاييتع -7-6-1

 13 ................................................ یشهردرون یسفرها یبرا یناوگان بار یگاه داده سفرهايم پايتعم -7-6-7

10 ................................................... یادروازه یسفرها یبرا یناوگان بار یگاه داده سفرهايم پايتعم -7-6-6
 



  گزارش مدیریتی -مطالعات جامع حمل و نقل بار دورن شهری اصفهان 

 

 شش

 19 ........................................................................................................................ و ساخت مدل ليمرحله سوم: تحل -6

 19 ............................................................................................................ وضع موجود یعرضه و تقاضا ليتحل -6-1

 19 ......................................... ونقل بارنگر حملکالن یهاليمناسب جهت تحل يافزار اصلانتخاب نرم -6-1-1

 19 ........................................................................................................ بار انيجر یهايژگيو ليتحل -6-1-7

 79 ................................................................... حمل بار در شبكه معابر شهر یهاو چالش ايمزا ليتحل -6-1-6

 71 ............................................................................................ بار یتقاضا یهامدل يابيساخت، پرداخت و ارز -6-7

 77 ........................................................................................................... و جذب بار ديتول یهامدل -6-7-1

 73 ....................................................................................................................... بار عيتوز یهامدل -6-7-7

 70 ........................................................................................بار بيروز و ضرا-زمان له،يوس كيتفك -6-7-6

 70 ................................................................................................... بار به شبكه هياول یتقاضا سيماتر صيتخص -6-6

 79 .................... ها با توجه به آمار احجام برداشت شدهمدل یريون مشخصات شبكه با بكارگيبراسيح و کاليتصح -6-0

 79 ....................................................................................................ص سفريمدل تخص ياعتبارسنج -6-0-1

 70 ................................................................................................... سفر جاديا یهامدل ياعتبارسنج -6-0-7

 70 ..................................................................................................... ك سفريج تفكينتا ياعتبارسنج -6-0-6

 حي باری شهر اصفهان و پيامدهای اقتصادی وبيني تقاضای بار در نواهای توليد، جذب، توزيع و پيشبرآورد مدل -6-5

 70 ............................................................................................................................................................. ترافيكي آن

 70 ........................................................................................................................... تيبرآورد جمع -6-5-1

 69 .................................................................................................... برآورد شاغل در محل سكونت -6-5-7

 69 ......................................................................................................... برآورد شاغل در محل شغل -6-5-6

ج ير نتاب ياصفهان مبتن یتوسعه شهر یهامطالعات بر اساس برنامه یهاافق یبرا یشهربار درون یبرآورد تقاضا -6-3

 69 .................................................................................................................... يكيو تراف یمطالعات فرادست شهرساز

 67 ......................................................................................................................با شبكه وضع موجود صيتخص -6-0

 67 .................................................. کيلومتر بار بر روی شبكه معابر اصفهان-برآورد هزينه واقعي جابجايي هر تن -6-9

 66 .................................................................................. هاطرح یبندتيو اولو يابيها، ارزه طرحيمرحله چهارم: ارا -0

 66 ...................... یشهرحمل بار درون یعرضه و شبكه ترابر رهيتوسعه زنج یبرا يابيريو مس يابيمدل مكان هيارا -0-1

 66 ................................................................................................................... سوخت یگروه کاال -0-1-1

 60 ........................................................................................................................ زباله یگروه کاال -0-1-7

ستم بارنامه يس یونقل بار اصفهان در راستامدل شبكه حمل یبرا ازي( موردنيتم مفهوميافزار مناسب )الگورنرم يمعرف -0-7

 60 ...................................................................................................................................................................  یشهر

 60 ................... نيزم یت کاربريريد و جذب کاال و مديت نقاط عمده توليالزم در خصوص موقع یهاطرح هيارا -0-6

60 .................................................................................. ع باريعمده حمل و توز یهاانهيپا يابيمكان -0-6-1



  گزارش مدیریتی -مطالعات جامع حمل و نقل بار دورن شهری اصفهان 

 

 هفت

 07 ............................................... شدهييعمده نامناسب شناسا یهایدر خصوص کاربر شنهاديپ هيارا -0-6-7

 06 .................................................... یکنترل تردد ناوگان بار یشهر اصفهان برا یمحدوده مرکز یمرزها نييتع -0-0

 06 ................................................................................................... اصفهان یمحدوده تجار فيتعر -0-0-1

 00 .............................................................. ت کااليبا توجه به نوع و اهم يزمان یهاتين محدودييتع -0-0-7

 09 .................................................. ونقل بارحمل یشهر اصفهان برا یشبكه ترابر يسامانده یشنهادها برايه پيارا -0-5

حمل بار، ثبت تخلفات و نظارت بر عملكرد  یهاتيدر کنترل فعال ITS از یريگبهره یهانهيزم يبررس -0-5-1
 09 .. ارونقل بت حمليرينه مديهوشمند در زم یهاستميس یريکارگها در رابطه با بهطرح هيناوگان حمل بار و ارا

 59 .................... اصفهان یشهرو برون یشهرونقل کاال در حوزه درونازها و مشكالت حملين يبررس -0-5-7

ار در مؤثر بر حمل ب تيريمد یشهر اصفهان برا یجهت نصب در شبكه ترابر ازينمونه عالئم موردن هيارا -0-5-6
 51 ................................................................................................................................................. سطح شهر

 یهایانداز، راهبردها و با در نظر گرفتن استراتژبا توجه به چشم ياتيمناسب عمل یهاراهكارها و طرح ريسا حيتشر -0-3

 51 ...................................................................................هایسازمدل جيشده در بخش سه و با در نظر گرفتن نتا نيتدو

 57 .......................................................................................................................... وهايسنار فيتعر -0-3-1

 56 .......................................................................................... برتر ويو انتخاب سنار وهايسنار سهيمقا -0-3-7

 جيبر اساس نتا یآن در شبكه ترابر ياثربخش زانيم يشده و بررس هيارا هياول یهاو طرح شنهادهايپ یاقتصاد يابيارز -0-0

 50 ........................................................................................................................................... افزاردر نرم جينتا یاجرا

 50 .................................................................................................................. شده هيارا یشنهادهايپ -0-0-1

 55 ............................................................................. شده هيارا یشنهادهايپ یاجزا یاجرا یهانهيهز -0-0-7

 هيارا یشنهادهايپ یاقتصاد يابيافزار و ارزنرم جيبر اساس نتا یدر شبكه ترابر وهايسنار یاجرا ريتأث زانيم -0-0-6
 53 .......................................................................................................................................................... شده

 يفن یهااهدگياخذشده از کارفرما، و د يو فن يبر نقطه نظرات کارشناس يشده مبتنهيارا یراهكارها یبندتياولو -0-9

 50 .................................................................................................... چند شاخصه یريگميكرد تصميبر رو يمشاور مبتن

59 ...................................................................... راهكارها یسازادهيجهت توسعه و پ یبندك برنامه زمانيه يارا -0-0

 

 

  



  گزارش مدیریتی -مطالعات جامع حمل و نقل بار دورن شهری اصفهان 

 

 هشت

 هافهرست جدول
 

 6 ..........................................توسط کارشناسان، کارمندان، شهروندان و رانندگان محترم شدهانيمشكالت ب -1-1جدول 

 5 ..................................................................... در مطالعات جامع حمل بار اصفهان یعملكرد یهاشاخص -7-1جدول 

 9 ..................................................................................... ونقل بار اصفهانمطالعات جامع حمل یراهبردها -6-1جدول 

 9 ................................................................... ونقل بار اصفهانمطالعات جامع حمل یراهبردها و راهكارها -0-1جدول 

 11 ................................................................................................... هادر آن تيها و نوع فعالمحل دروازه -1-7جدول 

 16 ........................................................................................ نوع آن كيسوخت به تفك یهاگاهيتعداد جا -6-7جدول 

 13 ............................................................................................... برآورد شده یبار یتعداد کل خودروها -0-7جدول 

 10 ..................................................................................................................................کاالها یبنددسته -9-7جدول 

 10 ...................................................... )سه روز( ميتعم بيو حجم خودروها و مقدار ضر یتعداد پرسشگر -0-7جدول 

و به سمت خارج از شهر( یشهربار جابجا شده از مبدأ اصفهان )مجموع درون انهيو سال انهيبرآورد روزانه، ماه -6-6جدول 

 ............................................................................................................................................................................... 10 

و از سمت خارج از  یشهربار جابجا شده به مقصد اصفهان )مجموع درون انهيو سال انهيبرآورد روزانه، ماه -0-6جدول 

 10 ....................................................................................................................................................................... شهر(

 10 ................. از اصفهان )مبدأ و مقصد هر دو خارج از اصفهان( یبار عبور انهيو سال انهيبرآورد روزانه، ماه -5-6جدول 

 77 ....................................................... بار یتقاضا یهاساخت مدل یپرسشنامه برا یانواع بارها یبنددسته -3-6جدول 

 70 ................ مستقل یرهايو جذب و متغ ديتول یبردارها یبرا SPSSافزار شده در نرممعادل استفاده یهانام -0-6جدول 

 75 .................................................................................... اصفهان یشهرو جذب بار درون ديتول یهامدل -9-6جدول 

فكيك سفرها با مدل جاذبه به ت عيتوز یمقاومت سفر انتخاب شده برا سينهايي، نوع تابع و نوع ماتر بيضرا -0-6جدول 

 73 .................................................................................................................................................................. نوع سفر

 70 ........................................................................................... انواع بار یسفر برا لهيوس كيتفك بيضرا -19-6جدول 

 70 ............................................................................ مبنا-خانه یسفرها یسفر برا لهيوس كيتفك بيضرا -11-6جدول 

 70 ....................................................................... مبنا-رخانهيغ یسفرها یسفر برا لهيوس كيتفك بيضرا -17-6جدول 

 70 ..................... نوع بار )بر حسب تن( كيبار( به تفك بي)ضرا هينقل ليمتوسط بار جابجا شده توسط وسا -13-6جدول 

 70 ............................................................................. سيماتر حيقبل و پس از تصح GEHپارامتر  ريمقاد -10-6جدول 

 70 ............ سيقبل و بعد از اصالح ماتر هينقل لياز وسا كيهر  یهاسياحجام ساعت اوج ماتر رييتغ زانيم -19-6جدول 

 69 .............................................................................................................. شهر اصفهان تيبرآورد جمع -10-6جدول 

 69 .................................................................................................................. برآورد تعداد شاغل ساکن -79-6جدول 

 69 .................................................................................................................. تعداد شاغل در محل شغل -77-6جدول 

 66 ................................................ اليبر حسب ر لومتريک كيتن بار در  كي یشهردرون ييجابجا نهيهز -76-6جدول 

66 ............................................................................ اليبر حسب ر یبار هينقل ليمربوط به وسا یهانهيهز -70-6جدول 
 



  گزارش مدیریتی -مطالعات جامع حمل و نقل بار دورن شهری اصفهان 

 

 نه

 63 ....................................................................................................... 96نقطه انتقال  یبرا يابيريج مسينتا -1-0جدول 

 63 ..................................................................................................... 179نقطه انتقال  یبرا يابيريج مسينتا -7-0جدول 

 60 ..................................................................................................... 107نقطه انتقال  یبرا يابيريج مسينتا -6-0جدول 

 09 ....................................................................................................... عمده یانواع گروه کاال یبندطبقه -0-0جدول 

 00 ................................................................................................ يمورد بررس یهانهيوزن نرمال شده گز -5-0جدول 

 09 ...................................................................................................... شده شنهاديپ يزمان-يمحدوده مكان -3-0جدول 

 59 ..................................................................................... شده بابت آن هيارا یشنهادهايمسائل موجود و پ -0-0جدول 

 50 ........................................... در شهر اصفهان یبار هينقل ليتردد وسا تيريمختلف مد یوهايسنار سهيمقا -9-0جدول 

 55 ................ اول نگيدر ر یبار هينقل ليتردد وسا تيمحدوده ممنوع یاجرا یبرا ازيموردن زاتيتجه نهيهز -0-0جدول 

 53 ..................................................... یانده/ گلخانهيك گاز آاليبه تفك یبخش انرژ ياجتماع یهانهيهز -19-0جدول 

 50 .................................................................. راهكارها یبندتياولو یمرتبط برا یارهايمع ريو ز ارهايمع -11-0جدول 

 59 .............................................................................................................. راهكارها يينها یبندتياولو -17-0جدول 

59 ........................................................................................................................ هاطرح یسازادهيافق پ -16-0جدول 
 

 

  



  گزارش مدیریتی -مطالعات جامع حمل و نقل بار دورن شهری اصفهان 

 

 ده

 هافهرست شکل

 0 ................................................................................................. خاص در سطح شهر تيفعال ياصل ينواح -7-1شكل 

 3 ........................................................ هيناح 193محدوده مورد مطالعه )شهر اصفهان( به  يكيتراف یبندهيناح -0-1شكل 

 17 .................................................................. هادر محل دروازه یشمارش و پرسشگر یهاستگاهيا تيموقع -1-7شكل 

 17 ................................................ هادروازه ياز شهر در تمام يبه و خروج یورود یهاحجم راتييروند تغ -0-7شكل 

 16 .................................................................................................. شمارش حجم و خط برش یهاستگاهيا -3-7شكل 

 10 .................................................. و جهت ستگاهيا كي( از خط برش به تفكهينقل لهي)وس یحجم کل عبور -9-7شكل 

 VISUM ...................................................................... 10در  1095شهر اصفهان در سال  یمعابر عملكرد -17-7شكل 

 79 ................................................................... داخل شهر اصفهان یبار هينقل ليسفر کل وسا يزمان عيتوز -75-6شكل 

 79 ..................................................................................... )بدون بار( يخال هينقل ليسفر وسا يزمان عيتوز -73-6شكل 

 71 .............................................. شهر اصفهان یهااز دروازه یه باريل نقليوسا یك وروديان ترافيکل جر -70-6شكل 

 71 ............................................. شهر اصفهان یهااز دروازه یه باريل نقليوسا يك خروجيان ترافيکل جر -79-6شكل 

 76 ................................ و جذب ديتول یهاساخت مدل یبرا يكيتراف هيناح 09شهر اصفهان به  یبندميتقس -61-6شكل 

 76 ........................................................................... در شهر اصفهان یبار هينقل ليوسا یسفرها یبنددسته -67-6شكل 

 70 .............................................................. در شهر اصفهان یبار هينقل ليسفر وسا یهاسيماتر یبنددسته -66-6شكل 

 79 ........................ يشبكه محدوده مطالعات یشده وانت بر رو حيتصح افتهيميروزانه تعم سيماتر صيتخص -60-6شكل 

 61 ............................................................ تناژ -1090( در افق ي)مواد خوراک 1شماره  یگروه کاال ديتول -65-6شكل 

 61 ........................................................... تناژ -1090( در افق ي)مواد خوراک 1شماره  یجذب گروه کاال -63-6شكل 

 61 ........................................................ تناژ -1090( در افق يساختمان ی)کاال 7شماره  یگروه کاال ديتول -60-6شكل 

 61 ...................................................... تناژ -1090( در افق يساختمان ی)کاال 7شماره  یجذب گروه کاال -69-6شكل 

 61 ........................................... تناژ -1090و ابزارآالت( در افق  ي)لوازم خانگ 6شماره  یگروه کاال ديتول -60-6شكل 

 61 ......................................... تناژ -1090و ابزارآالت( در افق  ي)لوازم خانگ 6شماره  یجذب گروه کاال -09-6شكل 

 61 .......................................................................... تناژ -1090( در افق ري)سا 0شماره  یگروه کاال ديتول -01-6شكل 

 61 ......................................................................... تناژ -1090( در افق ري)سا 0شماره  یجذب گروه کاال -07-6شكل 

 67 ....................................... تناژ -1090( در افق يدکيو قطعات  آالتني)ماش 5شماره  یگروه کاال ديتول -06-6شكل 

 67 ..................................... تناژ -1090( در افق يدکيو قطعات  آالتني)ماش 5شماره  یجذب گروه کاال -00-6شكل 

 67 ........................................ هينقل ليتمام وسا -شبكه وضع موجود یبر رو 1090اوج صبح سال  صيتخص -05-6شكل 

 60 ................................................................................... سوخت یهاستگاهيا يابيمدل مكان جينتا تيموقع -1-0شكل 

 65 ......................................................................شهر به نقاط انتقال زباله در حل برتر يص نواحيج تخصينتا -7-0شكل 

 69 ............................................................................................................. ونقل بارحمل يمفهوم تميالگور -0-0شكل 

 60 .............................................................................................. بار انهيسامانه مرتبط با پا يتم مفهوميالگور -5-0شكل 

 01 .................................................... كي یگروه کاال یبرا 1ها طبق حل شماره انهيها و پاتوقفگاه تيموقع -3-0شكل 

 07 ..................................... دو، سه و چهار یگروه کاال یبرا 9ها طبق حل شماره انهيها و پاتوقفگاه تيموقع -0-0شكل 

 07 ................... مختلف شهر اصفهان يو ابزارآالت( در نواح ي)لوازم خانگ 6شماره  یجذب سفر گروه کاال-9-0شكل 

06 .................................................................................................... خواجه نظام الملك ابانيخ انينوار جر -0-0شكل 



  گزارش مدیریتی -مطالعات جامع حمل و نقل بار دورن شهری اصفهان 
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 خالصه مدیریتی

يك ونقل و ترافنظارت عاليه معاونت حمل ،شهرداری اصفهان به کارفرمايي مطالعات جامع حمل و نقل بار درون شهری اصفهان
به گروه مشارکت  70/17/1600/س مورخ 100096/00شهرداری اصفهان و نظارت دانشگاه صنعتي اصفهان، بر اساس قرارداد شماره 

ده است شمطالعات در چهار مرحله کلي تدوين  گزارش .ه استدشآوند طرح و انديشه ابالغ  -مهندسين مشاور آيريانا طرح و برنامه
که شامل مرحله اول با عنوان اقدامات اوليه و بررسي سوابق، مرحله دوم با عنوان گردآوری اطالعات و تشكيل پايگاه اطالعاتي، 

 است. هابندی طرحها، ارزيابي و اولويتچهارم با عنوان ارايه طرحمرحله سوم با عنوان تحليل و ساخت مدل و مرحله 
همچنين  .شده است پرداخته مطالعه انجام هایضرورت بيان و مطالعهمقدماتي  اهداف تبيين، اوليه هيممفا تشريح بهمرحله اول در 

ين و مرتبط پيشمطالعات و های اطالعاتي موجود در زمينه حمل و نقل بار دورن شهری اصفهان پرداخته به بررسي پايگاهدر اين مرحله 
های ارزيابي وضعيت حمل بار در شهر اصفهان پرداخته تعيين اهداف، معيارها و شاخص. در  پايان مرحله اول، ابتدا به مرور شده است

 .استده بيان شونقل بار در شهر اصفهان انداز حملچشمدر پايان نيز  .تعريف شده استهای متصور برای اين مطالعات افقو سپس 
مقصد و -ی برای پرسشگری مبداادروازهايستگاه  06 در مرحله دوم با عنوان گردآوری اطالعات و تشكيل پايگاه اطالعاتي،

ايستگاه  00های پرسشگری از رانندگان خودروهای باری در حين سفر، و جايگاه سوخت به عنوان ايستگاه 91شمارش حجم تردد، 
اقدام  1605 ها و گردآوری اطالعات تقاضای سفر باری در آبان ماه، نسبت به انجام آمارگيریسطح شهرشمارش حجم کنترلي در 

  .استانجام شده به کل جامعه ها شد. ادامه مرحله دوم، به تشكيل پايگاه اطالعاتي اختصاص دارد. سپس، روش تعميم داده

. گرفته استها مورد تحليل و ارزيابي قرار اطالعات بدست آمده از آماربرداریدر مرحله سوم با عنوان تحليل و ساخت مدل، 
های زماني روزانه، ماهانه و و ميزان توليد و جذب سفرهای باری را در بازه است ی باریهای بار و خودرويها شامل ويژگاين تحليل

های آينده بر مبنای متغيرهايي مانند جمعيت و اشتغال بخش ديگری سالهای تقاضای بار ساخت و ارزيابي مدل کند.ساالنه برآورد مي
 از اين مرحله است.

های سوخت، مراکز انتقال زباله شهری يابي جايگاهمكان، هابندی طرحها، ارزيابي و اولويتعنوان ارايه طرحچهارم با در مرحله 
در  هايي بر آن نيزهای باری انجام شده است. همچنين تعيين محدوده تجاری شهر و اعمال محدوديتبه کارخانه کمپوست و پايانه

ساماندهي شبكه ترابری شهر در قالب سناريو و سامانه نيز ارايه شده و نتايج آن به صورت اين مرحله انجام شده است. پيشنهادها برای 
و  ضوابط بندی آنهاست.ها، ارزيابي و اولويتکامل مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. اين مرحله در واقع شامل ارايه طرح

ل و نقل هوشمند برای مديريت ناوگان باری و نظارت بر های حممقررات مورد نياز به صورت مقدماتي ارايه و توسعه زيرساخت
 ها پيشنهاد شده است.عملكرد آن
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 و بررسی سوابق اولیه اقداماتمرحله اول:  -3

 اقدامات اولیه -3-3

 بیان کلی مسئله -3-3-3

 مديريت ،در وضع موجود شهر اصفهان کاال ونقلحمل وضعيت ساماندهيدر مطالعات حاضر بستری برای شناخت و 
 همچنيندر حوزه شهری و  کاال و بار انواع باراندازی و زمان بارگيری و محل کنترل جابجايي کاالهای خاص و خطرناک،

ای هوری در سيستمهای موجود و افزايش بهرهاز دارايي بهينه استفاده با کاال حمل هينقل ليوسا انواع کنترل و مديريت
 وری در اينآنكه برای توسعه تجهيزات و امكانات با هدف ارتقای بهره شود. ضمنريزی ميفراهم و طرح توزيع شهری

های موجود هشناسايي چرخ های مختلف زماني فراهم گردد. بر اين اساس ابعاد مسئله بر پايهسامانه نيز بسترهای الزم در افق
ها و برآورد تقاضای سفر آن اثرات و عوارض ناشي از حمل ارزيابي عمده در حوزه شهری، یدر جابجايي هر گروه کاال

  گردد.مي تعريف ازيموردنهای زماني مختلف و ارايه راهبردهای و راهكارهای باری در بازه

 تبیین کلی اهداف مطالعه در سطوح راهبردی و عملیاتی -3-3-7

ر ونقل کاال دحمل ريزی برایبرنامه ، ارايه يك طرح کلي مطلوب از وضعيت آتي ومطالعهاين  از انجامهدف اصلي 
اطالعات گردآوری شده از تقاضای باری وضع موجود و برآوردهای آتي آن در بر اساس است که حوزه شهری اصفهان 

هان های کلي شهر اصفافق بلندمدت حاصل خواهد شد. درواقع در سطح راهبردی اين مطالعه سعي دارد تا در قالب سياست
ارا در ونقل پايدار و کشهر خواهد بود، توسعه حملانداز توسعه شهری اين کالندر افق بلندمدت که مبتني بر سند چشم

ی با اتكا اهفرا منطقعنوان پشتيبان اقتصاد شهری فراهم شود. در اين راستا ايجاد يك درگاه )هاب( حوزه جابجايي کاال به
 ای مدنظر خواهد بود. ی موجود شهر اصفهان جهت دستيابي به اين اهداف بلندمدت توسعههاتيظرفبه 

ريزی در خصوص دستيابي به اين اهداف راهبردی پروژه، در سطح تاکتيكي ضرورت خواهد داشت تا برای برنامه
 :شونداهداف عملياتي زير تعريف 

برآورد تقاضای سفر باری روزانه )وسيله و کاال( های زماني و ونقل کاال در حوزه شهری در افقريزی حملبرنامه -1
 شهر اصفهان در سطح

 اصفهان یشهر حوزه در کاال جابجايي تسهيالت کارايي و ظرفيت ارتقای برای شدهبندیزمان و ایتوسعه برنامه يك ايجاد -7

 ونقل بار شهریافزاری برای ايجاد سامانه يكپارچه حملافزاری و سختنيازسنجي آتي توسعه نرم -6

 ي کاالبرداری( و پشتيباني برای استفاده از سامانه يكپارچه جابجاي)بهرهايجاد ساختارهای مديريتي، نظارتي، عملياتي  -0

برای دستيابي به اين اهداف در سطح عملياتي شناسايي دقيق وضع موجود و در دست داشتن تصويری دقيق از آنچه در 
طح تدوين اهدافي در سسازی شده الزامي است. در اين راستا پروژه در سطوح تكنيكي و اجرايي خود مستلزم شهر پياده

 طورکلي اين اهداف شامل موارد زير است:خرد و اجرايي است. به

 در سطح شهر  شدهتوزيعبندی و تعيين الگوی کاالهای عمده شناسايي، گروه -1

 کاال و مسيرهای پرتردد باری در محدوده شهر اصفهان کنندهجذبشناسايي مراکز اصلي عمده توليدکننده و  -7

 های توزيع کاال در سطح شهر اصفهانو پايانه دپوها يابيمكان -6

 بندی توزيع و مسيريابي حمل انواع گروه کاالهای عمده در حوزه شهری در سطح شهر اصفهان و حومهزمان -0

 بررسی سوابق مطالعاتی -3-7

 های ارزیابیشناخت مشکالت، مسایل، معیارها و تبیین شاخص -3-7-3

 نفعانیذبا توجه به نتايج پرسشگری از شهروندان، رانندگان، کارمندان و کارشناسان، مشكالت مدنظر اين دسته از 
شده است. در اين جدول با توجه به فراواني مشكل ، خالصه 1-1 جدولشناسايي و تحليل شد که با تجميع موارد مشابه در 
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ط کارشناسان و شده توس، از خيلي مهم به مهم مرتب شده است. گفتني است که تعداد مشكالت بيانکلبهشده نسبت بيان
 ی مشابه قرارگرفته است.هادستهمورد بوده که در  709مورد و شهروندان،  007مورد، رانندگان،  116کارمندان 

 

 شده توسط کارشناسان، کارمندان، شهروندان و رانندگان محترممشکالت بیان -3-3 جدول

 رتبه )با وزن( رتبه )بدون وزن( مسائل و مشكالت
 7 1 مشكالت ترافيكي )عبور و مرور خودروها(

 0 7 مانند آلودگي هوا و صدا يطيمحستيزمشكالت 
 1 6 نبود تعرفه مشخص برای حمل بار

 6 0 قاعدهگرفتن کميسيون زياد و بي
 3 5 کمبود فضای مناسب برای بارگيری و باراندازی

 13 3 بار ونقلحملهزينه باالی 
 9 0 وجود خودروهای فرسوده در ناوگان باری

 5 9 عدم وجود متولي جهت ساماندهي و نظارت و هماهنگي تمامي نهادها
 11 0 طرح زوج و فرد و محدوديت بيشتر برای حمل بار وجود

 0 19 عدم نظارت صحيح بر عملكرد ناوگان باری
 16 11 عدم وجود امكانات رفاهي مناسب )مانند سرويس بهداشتي و نمازخانه(

 10 17 پارکينگ نامناسب در پايانه
 15 16 کمبود بار و تردد خالي خودروهای باری

 0 10 جابجايي بار و يا نبود آنشفاف نبودن قوانين 
 19 15 هوشمند جهت جلوگيری از مراجعه حضوری یهاسامانهعدم استفاده جامع از 

 17 13 هاشرکتبار و  ونقلحملعدم ساماندهي مناسب 
 10 10 مسئله عدم بيمه راننده

 19 19 در بارگيری واسطهنقش پررنگ 
 10 10 عدم رعايت نوبت برای بارگيری و باراندازی

 77 79 )هم وانت و هم موتورسيكلت( غيراستانداردبارگيری بيش از اندازه و 
 76 71 عدم رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي توسط رانندگان

 61 77 آسيب ديدن بار هنگام جابجايي
 79 76 نداشتن ساعت مشخص جهت باربری در طول روز

 71 70 عدم وجود بانك اطالعاتي
 73 75 سوخت و مسائل مربوط به آن

 70 73 هاعدم نظارت به باربری
 79 70 عدم وجود سالن اعالم بار

 70 79 عدم اطمينان به خودروهای باری
 75 70 و معابر قديمي و باريك هاکوچهمحدوديت تردد در 

 70 69 های آزاد برای جابجايي بار )پاتوق(وجود ماشين
 60 61 پاتوق( یهاوانت ويژهبهنداشتن دفتر باری )

 65 67 رفتار نامطلوب بعضي از رانندگان
 63 66 و هم در مقصد( مبدأزياد در بارگيری )هم در  تأخير

 60 60 باربری یهاشرکتعدم دسترسي به 
 69 65 عدم تناسب ميان عرضه و تقاضا

 67 63 (شونديمعدالتي در توزيع بار )مثالً بين بومي و غيربومي تفاوت قائل بي
 66 60 ممنوعيت ورود خودروهای باری به داخل شهر
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 شناسایی کلیاتی از وضعیت موجود جابجایی کاال در شبکه معابر اصفهان بر اساس نتایج پرسشگری -3-7-7

 ، با استفاده ازرونديمکه مرکز اصلي فعاليت خاصي به شمار  ی شهر اصفهانهاابانيخدر اين قسمت، نواحي و 
و  هافروشگاهی بسياری وجود دارد که دارای هاابانيخپرسشگری و اطالعات عمومي مشخص شده است. بديهي است 

 نشان داده شده است. 1-1 شكلی مشهور مشخص شده است. اين نواحي در هاابانيخمراکز خريد هستند ولي در اين ميان، 
 

 
 نواحی اصلی فعالیت خاص در سطح شهر -3-3 شکل

 

کننده موارد زير است. گفتني است که اين نواحي، عمدتاً به امور زير به ترتيب بيان 1-1 شكلهای مندرج در شماره
 مربوط هستند و به معني وجود مشاغل ديگر نيست.

 یبرسنگی هاکارخانه -1
 و انبارهای مختلف های سنگين و مشاغل وابستهينماشمنطقه صنعتي، گاراژ  -7
 ی توليد مصالح ساختمانيهاکارگاهها و یبرسنگ -6
 های توليد مصالح ساختمانيمنطقه صنعتي و کارگاه -0
 انبارهای عمومي بزرگ -5
 انبارهای عمومي بزرگ -3
های سبك و سنگين و مشاغل وابسته، بورس ابزار و لوازم ينماشی هابنگاهو  گاراژهااف، یدامانبارهای  -0

 صنعتي
 و انبارهای مختلف هاهارگاک -9
 و صنايع مرتبط هافروشگاهی نجاری ساختماني و مبلمان و هاکارگاه -0

 ی لوازم صنعتي و ساختمانيهافروشگاهی تراشكاری، انبارها و هاکارگاه -19
 موتورآالت و ابزار -11
 ی مواد غذايي، شوينده و لوازم آشپزخانهبنكدارهاانبارهای کوچك مواد غذايي و  -17
 یميدان گل شهردار -16
 ی پرورش و فروش نهال و گلهاگلخانه -10
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 و انبارهای ميوه و انبارهای مختلف هاسردخانهي، خواروبارفروشهای یبنكدار -15
 بارترهميدان ميوه و  -13
 خانگيی بزرگ لوازمهافروشگاه -10
 بازار بزرگ ميدان امام -19
 خانگيانبارهای لوازم -10
 ی موتورآالت کشاورزیهافروشگاه -79
 و موبايل لوازم برقي، صنعتي و مسكوني -71
 مختلف یهاو کارگاه يمصالح ساختمان اف،یدام یانبارها -77
 و مشاغل مرتبط یسازو راه يساختمان نيسنگ آالتنيماش یهاشگاهيگاراژها، نما -76
 انبارهای شرکت نفت، مخازن بزرگ نفتي -70

 بار مرکزیميدان ميوه و تره -75

 آنتعیین اولیه نیازها و اهداف مطالعات و تدقیق چهارچوب انجام  -3-1

 ی ارزیابی در مطالعات بار اصفهانهاشاخصمعیارها و  -3-1-3

ارايه شده  7-1جدول با اهداف مطالعات جامع بار اصفهان در  هاآنی عملكردی پيشنهادی به همراه ارتباط هاشاخص
ی مهمي مانند تناژ حمل بار و يا تعداد خودروهای باری به دليل عدم وجود اطالعات هاشاخصه ذکر است است. الزم ب

، هااخصشدر معرفي  شوديم. تأکيد اندشدهگيری نبوده و بنابراين از فهرست خارج اندازهی آتي قابلهاسالکافي، در 
ری گيمقصد سفرها مالک تصميم -ی آمارگيری مبدأهاليتحلی برآورد تقاضای سفر و هامدلی حاصل از هايخروج

 ی آتي، عامل انتخاب آن بوده است. هاسالگيری شاخص در نبوده، بلكه سهولت اندازه
 

 ی عملکردی در مطالعات جامع حمل بار اصفهانهاشاخص -7-3جدول 

 منبع گردآوری شاخص انتظارتغيير مورد  شاخص عملكردی رديف

 اهداف مطالعه
صادی

توسعه اقت
 

ش ايمني
افزاي

 
بهبود جابه

جايي
ت اجتماعي 

ايجاد عدال
 

ط
ظ محي

حف
ت

زيس
 

 زمان سفر در شبكه حمل بار 1
افزايش قابليت اطمينان زمان 

 سفر
سيستم ثبت سرعت در شبكه معابر 

      شهر اصفهان

      پايگاه ثبت تصادفات پليس تصادفاتکاهش تعداد  تعداد تصادفات  7

6 
حجم تردد خودروی باری در شبكه حمل 

 بار
افزايش سهم تردد خودروی 

 باری در شبكه حمل بار
      سيستم شمارنده خودکار حجم تردد

      سيستم شمارنده خودکار حجم تردد کاهش خودرو کيلومتر باری خودرو کيلومتر باری طي شده در شبكه 0

 افق مطالعات و نوع اقدامات ممکن در هر افق نییتع -3-1-7

 5زماني  یهابازهاست،  1605با توجه به اينكه سال پايه برای برداشت اطالعات تقاضای سفر در مطالعات حاضر، سال 
 :شوديمپيشنهاد  به شرح زيرشهری اصفهان ونقل بار درونحمل ساله از آغاز مطالعات جامع

 هزينهکم، زود بازده و مدتکوتاه یهاطرح: (1099)سال  ساله 5 مدتکوتاه افق -
 تغيير و مختلف یهارساختيز، پرهزينه و نيازمند ايجاد مدتميان یهاطرح: (1095)سال  ساله 19 مدتميان افق -

 ونقلحملمرتبط با  یهاستميس در
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ف مختل یهارساختيزو نيازمند  پرهزينه، بسيار ييزيربنا بلندمدت یهاطرح: (1019)سال  ساله 15 بلندمدت افق -
 مانند کاربری زمين هابخشو ساير  ونقلحملمرتبط با  یهاستميسدر  توجهقابلو پيچيده و تغييرات 

 بندی محدوده مورد مطالعهناحیه -3-1-1

ی داخلي شهر بندهيناحونقل بار و مسافر، در اين مرحله ي بين مطالعات جمع حملخوانهمبرای حفظ سازگاری و 
ی ترافيكي شهر اصفهان را نشان بندهيناح، 7-1شكل اقتباس شده است.  1601ونقل سال اصفهان از مطالعات جامع حمل

 .دهديم
 

 
 ناحیه 396به  (اصفهانشهر )بندی ترافیکی محدوده مورد مطالعه ناحیه -7-3شکل 

 اندازچشم انهیب نییتب -3-1-0

شهری اصفهان ونقل بار درونونقل بار در شهر اصفهان، که آرمان و هدف غايي مطالعات جامع حملانداز حملچشم
 :شوديم، به شرح زير اعالم کنديمرا بيان 

ور کارآمد و طهری است پویا با اقتصادی پیشرو که افراد و کاالها را درون و بیرون شهر بهاصفهان، ش»
 «. کندیمی خاص شهر، به هم متصل هایژگیومتناسب با 

 :شوديمانداز، اهداف کلي زير پيشنهاد برای تحقق اين چشم
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و  شهریبرونبار در راستای نيازهای حمل بار درون و  ونقلحملتوسعه اقتصادی: از طريق توسعه شبكه  -1هدف  -
 اتصال مناسب نقاط عرضه و تقاضا.

معابر برای استفاده کاربران مختلف راه و هدايت مناسب خودروهای  سازیايمنافزايش ايمني: از طريق  -7هدف  -
 كه معابر.باری در شبكه با توجه به وضعيت تردد پياده، دوچرخه، خودروی شخصي و همگاني در شب

هری و ملي ش یهاراه: از طريق ايجاد دسترسي مناسب مراکز توليدی و صنعتي به شبكه جاييجابهبهبود  -6هدف  -
 .موردنظرو انتقال بار به مقصدهای 

بار و حفظ سالمت و ايمني  ونقلحملايجاد عدالت اجتماعي: از طريق توازن در پاسخگويي به نيازهای  -0هدف  -
 بر حمل بار.ساکنان مجاور معا

 آن. حيطيمزيستبار و کاهش اثرات سوء  ونقلحملسيستم  کارايييق بهبود : از طرزيستمحيطحفظ  -5هدف  -

 ونقل بار در شهر اصفهانساله و ده ساله در زمینه وضعیت حمل انداز پنجچشم تهیه -3-1-5

انداز شمچ بر. بنابراين عالوه سازديمريزی پلكاني برای رسيدن به اهداف را ضروری محدوديت در منابع، انجام برنامه
 تيمأموره که به بياني شوديمتعريف  ترکوتاهی زماني هادورهاندازهايي برای ونقل بار در شهر اصفهان، چشمبلندمدت حمل

اندازی با قابليت اجرا در مدت معين و با هدف دستيابي به اهداف که درواقع چشم هاتيمأموراست. اين  ريتعبقابلنيز 
 ترحيصرورتي صی قابل دستيابي است بهترکوتاهانداز بلندمدت بوده و بخش از آن را که در مدت هستند، زيرمجموعه چشم

 .کننديمبيان 
 ونقل بار در شهر اصفهان:  انداز پنج ساله حملچشم -

ی صورتی پویا و متمرکز مدیریت شده و بستر اطالعاتشهری است که سامانه حمل بار در آن بهاصفهان، »
 «. شهری در اختیار داردی مختلف درون و برونهایزیربرنامهالزم را برای 

 ونقل بار در شهر اصفهان:  انداز ده ساله حملچشم -
 نیترمکی نوین، هایفناوری از ریگرهبهاصفهان، شهری است که سامانه یکپارچه حمل بار در آن با »

 «.صورتی سازگار با هویت شهر داشته باشداثرات منفی را بر ازدحام در شبکه معابر به

 در شهر اصفهان یشهرونقل بار درونمطالعات جامع حمل یراهبرد یزیرطرح -3-1-6

انداز مطالعه و دستيابي به اهداف تعريف شده برای آن انجام ونقل بار بر اساس چشمی راهبردی در زمينه حملزيرطرح
ر با تأکيد ب هاآنونقل بار اصفهان و تائيد اجرای همه . به اين منظور، پس از مرور راهبردهای مطالعات جامع حملشوديم

ی هاينظرسنجونقل بار که بر اساس شناسايي شده در زمينه حملدو وجه مسافری و باری، مجموعه مسايل و مشكالت 
ار ونقل بميداني شناسايي شده بود موردتوجه قرار گرفته و بر اساس اهداف تعريف شده برای مطالعات جامع حمل

 .شوديمپيشنهاد  6-1جدول شهری اصفهان، مجموعه راهبردها مطابق درون
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 ونقل بار اصفهانراهبردهای مطالعات جامع حمل -1-3جدول 

 هدف راهبرد

 تحويل بار در محل

 توسعه اقتصادی -1
 توزيع مشترک بارو مراکز  1و مراکز توزيع متمرکز بار هاانهيپاايجاد 

 ونقل بارهماهنگي نهادهای مختلف در زمينه حمل

 ارتقای دسترسي مراکز صنعتي و توليد بار به شبكه بزرگراهي 

 ی در زمينه بارسازفرهنگتدوين برنامه آموزش و 

 افزايش ايمني -7

 افزايش نظارت و اعمال مقررات بر خودروهای باری
 هوشمند مديريت سوانح یهاستميستوسعه استفاده از 

 ارتقای طرح هندسي متناسب با خودروهای باری 
 ارتقای ايمني خودروهای باری

 همگاني با باری ونقلحملکاهش تداخل 
 غيرموتوری )پياده و دوچرخه( با باری ونقلحملکاهش تداخل 

 طراحي شبكه ويژه حمل بار 

 جاييبهبود جابه -6
 گردآوری اطالعات حمل بار 

 تسهيل تردد خودروهای بار
 برای خودروهای باری هاتوقفگاهاحداث 

 ارتقای رويه معابر در شبكه حمل بار
 ی مختلفهابخشپاسخگويي مناسب به نيازهای 

 ايجاد عدالت اجتماعي -0
 کاهش اثرات حمل بار بر ساکنان مجاور معابر

 جديدتراستفاده از خودروهای 
 زيستحفظ محيط -5

 کاهش توليد گازهای آالينده

ی شهری و بررسمدت و بلندمدت در زمینه مدیریت حمل بار درونمدت، میانمجموعه راهبردهای کوتاه تهیه -3-1-7
 های مختلف شهر اصفهان ها برای محدودهقابلیت استفاده از آن

ی هارحطی بيشتر و تهيه هايبررسهر چند برخي از اقدامات متناظر با راهبردها در سطح مطالعات حاضر نبوده و نيازمند 
. نكته رسديمونقل بار در شهر اصفهان ضروری به نظر برای ترسيم برنامه بهبود سيستم حمل هاآناجرايي است، اما ارايه 

انجام  هانآی ارزيابي عملكرد هاشاخصاقدامات متناظر با هر راهبرد بايد بر اساس پيشنهاد اولويت اجرای  کهآنمهم ديگر 
در مرحله نهايي  0-1جدول . بنابراين، شوديمشود که نيازمند مطالعات بيشتری است و در مرحله چهارم مطالعات انجام 

 مطالعه در قالب طرح اجرايي مطالعه تدقيق خواهد شد. 
 

 

 ونقل بار اصفهانراهبردها و راهکارهای مطالعات جامع حمل -0-3جدول 
 و بلند مدتکوتاه، ميان 

 کل شهر يا هسته مرکزی
 هدف راهبرد اقدامات )راهكارها(

 هـ -م 
يا  هيحاشصورت برای بارگيری به هایکاربرتعيين حداقل فاصله از 

 ی خيابانهيرحاشيغ
 تحويل بار در محل

توسعه  -1
 اقتصادی

 تشديد اعمال مقررات درباره محل بارگيری هـ -ش -ک 
 زماني بارگيریتعيين بازه  هـ -ک 
 تعيين محدوده محدوديت تردد خودروی باری در شهر هـ -ک 

                                                                                                                                                                      
1 Urban Consolidation Centers (UCC) 
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 ونقل بار اصفهانراهبردها و راهکارهای مطالعات جامع حمل -0-3جدول 
 و بلند مدتکوتاه، ميان 

 کل شهر يا هسته مرکزی
 هدف راهبرد اقدامات )راهكارها(

 پيشنهاد حمل بار توسط وسايل غير موتوری در شهر هـ -م 
 انتخاب وسيله باری متناسب با حجم/ وزن بار هـ -ش  -م 
 هایکاربرتجميع سفرهای باری از به  هـ -ش  -م 

 هـ -ش  -م 
ی هاحلمی هوشمند برای تحويل بار و دسترسي به هاستميساستفاده از 

 بارگيری
 گردآوری اطالعات بارگيری در حاشيه و غيرحاشيه خيابان هـ -ک 

 یاهيرحاشيغطراحي و توسعه باراندازهای  هـ -ش  -م 
 ی متمرکز تخليه و بارگيریهامحليابي مكان ش -ب

و مراکز  هاانهيپاايجاد 
 توزيع متمرکز بار

 ی مراکز توزيع مشترک بارهامحليابي مكان هـ -ش  -م 
 (3PL) ی طرف سومهاشرکتتوسعه  ش -م 

 ی، پليس، ...اجادهونقل هماهنگي با اداره کل راهداری و حمل ش -ک 

هماهنگي نهادهای 
مختلف در زمينه 

 ونقل بارحمل

 ک
ونقل بار )در قالب شورای هماهنگي حملايجاد و تقويت شورای 

 هماهنگي ترافيك(

 ش -م 
ی، ريلي، هوايي، درون و اجادهونقل ی مختلف حملهاوهيشهماهنگي 

 شهریبرون

 ش -م  -ک 
رساني به شهروندان و نهادها در خصوص نقش اساسي حمل بار اطالع

 در توسعه اقتصادی
 گذاری خدمات حمل بارقيمت ش -ک 

 ی موردنيازهامحلايجاد مسيرهای ويژه عبور خودروهای باری در  هـ -ش  -م 

ارتقای دسترسي مراکز 
صنعتي و توليد بار به 

 شبكه بزرگراهي

توسعه  -1
 اقتصادی

 ونقل چند وجهيی صنعتي به تسهيالت حملهایکاربرمسيردهي  ش -م 
 در مسير کريدورهای اصلي تردد خودروهای باری هاگلوگاهشناسايي  هـ -ب 

 توجه به مشخصات فني خودروهای باری در طراحي حاشيه معابر هـ -ش  -م 

 هـ -ش  -م 
و  مقياس برای شناسايي مشكالت تردد-سازی ترافيكي خردانجام شبيه

 گردش خودروهای باری

 ش -ک 
و تجهيزات  آموزش مقررات، شبكه حمل بار، مسيرهای مناسب،

 ونقل هوشمند به رانندگان خودروهای باریحمل
تدوين برنامه آموزش و 

سازی در زمينه فرهنگ
 بار

افزايش  -7
 ايمني

 ش -ک 
آموزش مسايل مربوط به خودروهای باری مانند نقاط کور، نحوه تردد 

 و ... به شهروندان

 هـ -ش  -ب 
بر خودروهای باری و  گذاری بلندمدت در زمينه اعمال مقرراتسرمايه

 تهيه تجهيزات الزم
افزايش نظارت و اعمال 
مقررات بر خودروهای 

 هماهنگي بين پليس و ساير نيروهای نظارتي ش -ک  باری
ی هاستميستوسعه  ی هوشمند مديريت سانحههاستميسايجاد و توسعه  ش -م 

 ناشي از خودروهای باریتهيه تجهيزات الزم برای رفع سوانح  ش -م  مديريت سوانح
ارتقای طرح هندسي  و معابر هاتقاطعتوجه به مشخصات خودروهای حمل بار در طراحي  هـ -ش  -م 

متناسب با خودروهای 
 باری

 هـ -ش  -م 
تأمين فاصله مناسب و طراحي متناسب درختان و موانع حاشيه معابر در 

 هامجتمعو ورودی  هاچيپ

 ش -ب 
خودروهای باری شهری برای کاهش شدت سوانح اصالح طراحي 

 احتمالي
ارتقای ايمني 

 خودروهای باری
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 ونقل بار اصفهانراهبردها و راهکارهای مطالعات جامع حمل -0-3جدول 
 و بلند مدتکوتاه، ميان 

 کل شهر يا هسته مرکزی
 هدف راهبرد اقدامات )راهكارها(

 ش -م 
شهری برای پيشگيری از نصب حفاظ کنار خودروی باری درون

 هاآنکشيده شدن خودروهای سواری به زير 
 ونقل هوشمنداستفاده از تجهيزات حمل ش -ب 

 هـ -ش  -م 
ونقل ی حملهاستگاهيای تخليه و بارگيری در جانمايي هامحلتوجه به 

 همگاني
کاهش تداخل 

ونقل همگاني با حمل
 ونقل همگاني و باراستفاده از خطوط اشتراکي ويژه حمل هـ -ش  -م  باری

کاهش تداخل  ی تخليه و بارگيری درر طراحي مسير دوچرخه و پيادههامحلتوجه به  هـ -ش  -م 
موتوری ونقل غير حمل

 و باری
 هـ -ش  -م 

استفاده از تجهيزات الزم در محل عبور پياده و دوچرخه از عرض معابر 
 شبكه حمل بار

 هـ -ش  -ب 
ل ريزی شبكه حمشناسايي مسيرهای پرتردد خودروهای باری و برنامه

 بار
طراحي شبكه حمل بار 

 شهریدرون

بهبود  -6
 جاييجابه

 هـ -ش  -م 
هدايت خودروهای باری به استفاده از معابر شبكه حمل بار مسيردهي و 

 شهریدرون
 اصالح طرح هندسي معابر در شبكه حمل بار هـ -ش  -م 

 شمارش دستي/ خودکار حجم تردد خودروهای باری هـ -ش  -ک

گردآوری اطالعات 
 حمل بار

 هـ -ش  -م 
جای تعداد استفاده از تجهيزات نوين شمارش مانند طول خودرو به 

 محور

 ش -ک 
برداشت مدت و تعداد دفعات تخليه و بارگيری در حاشيه معابر مرکز 

 شهر

 هـ -ش  -م 
، افزايش هاتداخلاصالح مشخصات مسيرهای باری برای کاهش 

 جاييايمني و بهبود جابه
تسهيل تردد 

 خودروهای بار
 ونقلی هوشمند حملهاستميسسازی پياده هـ -ش  -ب 
 برای رفع موانع حرکت خودروهای باری هاتقاطعاصالح  هـ -ش  -م 
 ی مسيردهي و هدايت خودروهای باریهاروشبهبود  هـ -ش  -م 

برای  توقفگاهاحداث  ی موردنياز خودروهای باریهامحلکافي در  توقفگاهتأمين تعداد  ش -ب 
 هاتوقفگاهرساني به خودروهای باری از ظرفيت و موقعيت اطالع هـ -ش  -ک خودروهای باری

 هـ -ش  -ک
توجه به مشخصات فني خودروهای باری در طراحي رويه شبكه معابر 

ارتقای رويه معابر در  حمل بار
 شبكه حمل بار

 هـ -ش  -م 
بندی عمليات نگهداری رويه معابر و جلب مشارکت بخش اولويت

 صنعت
پاسخگويي به نيازهای  ی مختلفهابنگاهريزی برای حمل بار به نقاط صنعتي و برنامه ش -م 

 مختلف
ايجاد  -0

عدالت 
 اجتماعي

 ريزی برای تحويل بار به مناطق مسكونيبرنامه ش -ک
 مختلف نفعانیذتوجه به اثرات اجتماعي حمل بار بر  ش -ک

کاهش اثرات حمل بار 
 بر ساکنان مجاور معابر

 اصالح کاربری زمين در محدوده شبكه حمل بار ش -ب 
 کاهش توقف خودروهای باری سنگين در مناطق مسكوني هـ -ش  -ک

 ش -م 
ی مجاور معابر شبكه حمل بار از آلودگي صوتي و هایکاربرمحافظت 

 هوای
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 ونقل بار اصفهانراهبردها و راهکارهای مطالعات جامع حمل -0-3جدول 
 و بلند مدتکوتاه، ميان 

 کل شهر يا هسته مرکزی
 هدف راهبرد اقدامات )راهكارها(

 هـ -ش  -م 
 شهریی پاک در خودروهای باری درونهاسوختاستفاده از 

خودروهای استفاده از 
 جديدتر

حفظ  -5
 زيستمحيط

 ی زماني کوتاههادورهانجام معاينه فني دقيق و منظم در  ش -ک 
کاهش توليد گازهای 

 آالينده
 ی طوالنيهاتوقفاجرای مقررات خاموش کردن خودروی باری در  هـ -ش  -ک 

 شهریاعطای تسهيالت برای خريد و تعميرات خودروهای باری درون ش -ک 
 ک: کوتاه مدت؛ م: ميان مدت؛ ب: بلند مدت

 هـ: هسته مرکزی؛ ش: کل شهر

 

 ونقل بارگردآوری اطالعات عرضه و تقاضای حمل -7

 اطالعات تقاضا -7-3

 ایآمارگیری دروازه -7-3-3

از انجام بازديدهای ميداني و با توجه به نياز آمارگيری از سفرهای باری گذری از اصفهان و رعايت موارد ايمني  پس
 1-7شكل و  1-7جدول ها در دروازه تعيين شد که موقعيت آن 75جهت توقف کامل و امن وسايل نقليه باری، درنهايت 

 است. شده ارايه
 

 هاها و نوع فعالیت در آنمحل دروازه -3-7جدول 

 نشاني شماره دروازه نشاني شماره دروازه
C1 بزرگراه آزادگان C14 جاده قهجاورستان 
C2  ايميک گاهيجا -بزرگراه معلم C15  امام جواد )ع( يفرع - امام رضا )ع(خيابان 
C3 آبادجاده دولت C16  آبادحسين يفرع - امام رضا )ع(خيابان 
C4 آبادجاده حبيب C17 جيبس ابانيخ -ي نيبلوار امام خم 
C5 جاده فرودگاه C18 ابوکانب ابانيخ یابتدا -طبقه کنار پل دو -ينيبلوار امام خم 
C6 يزد-نييجاده نا C19 جاده خورزوق یابتدا 
C7 ياتم یجاده انرژ C20 خورزوق غرب پل -ريرکبيجاده ام 
C8 جاده اشكاوند C21 فالورجان 
C9  رازيش -اصفهاناتوبان C22  نيروگاهجاده 
C10 آهناتوبان ذوب C23 شميابر - جاده شهرکرد 
C11 آتشگاه ابانيخ C24 شهر سپاهاني خروج -رازيجاده ش 
C12  ياصفهان ياشرفخيابان C25 آباد )تقاطع رئيسي و جاده فرودگاه(خاتون 

C13 فهاني اصبزرگراه دانشگاه صنعت 
 ها، شمارش حجم انجام شده است.در تمامي جايگاه
 پرسشگری انجام شده است. C25و  C19 ،C21 ،C24ها بجز در تمامي جايگاه
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 هاهای شمارش و پرسشگری در محل دروازهموقعیت ایستگاه -3-7شکل 

 

نشان داده شده است که ساعت  7-7شكل های شهر اصفهان در مجموع ميزان حجم خروجي از و ورودی به دروازه
 است. 11:69تا  19:69اوج آن، 

 

 
 هاهای ورودی به و خروجی از شهر در تمامی دروازهحجمروند تغییرات  -7-7شکل 

 

 های سوختمقصد در جایگاه-آمارگیری مبدا -7-3-7

آورده شده است. با توجه به اين  7-7جدول آن و مناطق شهرداری در  ی شهر اصفهان به تفكيك نوعهاگاهيجاتعداد 
 (.گانهسهی کوچك، دوگانه و هاپمپی بررسي شده، توزيع بنزين را بر عهده دارند )شامل هاگاهيجا %91جدول، 
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 های سوخت به تفکیک نوع آند جایگاهتعدا -7-7جدول 
)دوگانه(بنزين و گاز  گاز بنزين موقعيت )دوگانه(بنزين و گازوييل   گانهسه  )پتروايريك(پمپ کوچك    کل 

شهرداری 1منطقه   1      1 
شهرداری 7منطقه   1      1 
شهرداری 6منطقه   4      4 
شهرداری 0منطقه   2 1    2 5 
شهرداری 5منطقه   4 1    3 8 
شهرداری 3منطقه   3     3 6 
شهرداری 0منطقه   3 3     6 
شهرداری 9منطقه   5 2    2 9 
شهرداری 0منطقه   2  1    3 
شهرداری 19منطقه   4  1 1 1 2 9 
شهرداری 11منطقه   2      2 
شهرداری 17منطقه   2 1  1  1 5 
شهرداری 16منطقه   1 2     3 
شهرداری 10منطقه   2    1 1 4 
شهرداری 15منطقه   2 1    1 4 

 11  1 2 2 3 3 ساير
 81 15 3 4 4 14 41 کل

 

 های منتخب شمارش حجمانجام آمارگیری حجم تردد وسایل نقلیه باری در ایستگاه -7-3-1

ی در اقهحلصورت ی منفرد بههاکمانپس از بررسي نظرات کارفرمای محترم و پيشنهاد ناظر محترم، محل شمارش در 
نشان داده شده است.  6-7شكل اطراف مرکز شهر مورد تأييد قرار گرفت. محل نهايي تمامي نقاط برداشت اطالعات در 

 Aی آن لحاظ خواهد شد )نقاط هاستگاهيارسم شده و  رودندهيزارود در اين مطالعه تنها بر روی رودخانه خط برش زاينده
 (.6-7شكل در 

 
 های شمارش حجم و خط برشایستگاه -1-7شکل 
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و برای مجموع دو  جهت كيتفكحجم عبوری از هر ايستگاه خط برش در کل دوره آمارگيری، به ، 0-7شكل در 
 ارايه شده است. جهت 

 

 
 ( از خط برش به تفکیک ایستگاه و جهتوسیله نقلیهحجم کل عبوری ) -0-7شکل 

 
 

 اطالعات عرضه -7-7

 اطالعات فیزیکی و عملکردی شبکه معابراخذ و گردآوری  -7-7-3

ی شده و اطالعات آن در دسترس اين مهندسين به هنگام سازبا شرايط فعلي اصفهان  VISUMشبكه رسم شده در 
وارد شده است را نشان  VISUMافزار اصفهان که در نرم 1095 بندی شده در سال، شبكه معابر طبقه5-7شكل مشاور است. 

 دهد.مي
 

 
 VISUMدر  3045معابر عملکردی شهر اصفهان در سال  -5-7شکل 

  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

پل وحيد پل فلزی پل آذر پل فردوسي پل بزرگمهر پل غدير کمربندی شرق

اصفهان

یه
نقل

ل 
سای

 و
جم

ح

نام ایستگاه

جنوب به شمال شمال به جنوب



  گزارش مدیریتی -مطالعات جامع حمل و نقل بار دورن شهری اصفهان 35

 

 

 اخذ و گردآوری اطالعات مربوط به تعداد ناوگان حمل بار -7-7-7

شهرداری اصفهان، تعداد  شهریدرونبار و کاالی  ونقلحملبر اساس برآوردهای انجام شده توسط سازمان مديريت 
 شرح زير اعالم شده است: بهکل خودروهای باری 

 دستگاه 10،599تعداد خودروهای باری سنگين و نيمه سنگين:  -

 دستگاه 50،599تعداد خودروهای باری سبك:  -

 اخذ اطالعات مربوط به نواحی دارای محدودیت ترافیکی -7-7-1

صورت ممنوعيت زوج و فرد است. اين ممنوعيت در شهر اصفهان ناحيه محدوديت ترافيكي در مرکز شهر اصفهان به
برقرار است. محدوده  79تا  13های و ساعت 16تا  9های ها و ايام تعطيل در ساعتغيراز جمعهدر طول روزهای هفته به

زوج و فرد شهر اصفهان در جهت شمال به خيابان مسجد سيد، خيابان عبدالرزاق، در جهت شرق به خيابان هاتف، خيابان 
الدين اسماعيل، خيابان شهيد مطهری و در جهت غرب به نشاط، خيابان چارباغ خواجو، در جهت جنوب به خيابان کمال

 اهلل کاشاني محدود شده است.بان شهيد دکتر بهشتي و خيابان آيتخيا

 اخذ اطالعات در خصوص حمل بارهای خاص -7-7-0

 زباله و نخاله شهری -7-7-0-3

 هالهزبای زباله که اغلب نيسان هستند، آورجمعی زباله در شهر اصفهان به اين صورت است که خودروهای آورجمع
ها نيز به کارخانه و آن دهنديمی حمل زباله تحويل هاونيکامص به مشخ محلرا از درب منازل جمع کرده و در سه 

خيابان مشتاق سوم نرسيده به  -1. سه محل اشاره شده عبارتند از کننديمکمپوست اصفهان واقع در جاده باغ رضوان منتقل 
ميدان جوان در اتوبان  -6ي و خيابان آبشار سوم نرسيده به ميدان قوچان -7بيمارستان شهيد چمران روبروی مجتمع پزشكان، 

 .شودينمآقا بابايي. الزم به ذکر است که در شهر اصفهان، دفن زباله انجام 
 739دريافت شده است که در کل تعداد ناوگان حمل زباله حدود آمار تعداد خودروهای خدمات شهری در هر منطقه 

زباله از درب منازل است )اين اطالعات با اطالعات  یآورجمعدستگاه مختص  199دستگاه است که از اين تعداد، حدود 
تن است.  77الي  19به کارخانه کمپوست، حدود  هازبالهدهنده ظرفيت خودروهای انتقال پيشين اندکي متفاوت است(.

 . رسديمتن  1099تن است که در شب عيد به حدود  1999تا  959ساعت، حدود  70ی زباله در آورجمعميزان 

 بارترهمیوه و  -7-7-0-7

 شده است. ارايهدر ادامه  بارترهاطالعات ميدان ميوه و  
ميليون تن( بوده است. در يك  7تن )حدود  170007600برابر با  1605شده از ميدان در سال ميزان کل بار خارج -

ستفاده از شده که اين مقدار با ااز ميدان خارج جاتيفيصتن  1307910تن ميوه و  77319روز پرکار ميدان، ميزان 
 خودرو انجام شده است. 97310

اق اتف روزشبانهساعت ورود خودروهای باری به ميدان جهت تخليه بار بازه مشخصي ندارد و در تمامي ساعات  -
 حضور دارند. 11:99( و نهايتاً تا ساعت 9:99تا  0:69در ساعات اوليه صبح ) فروشانخرده؛ ولي افتديم

ن در کل شهر و حتي شهرهای اطراف اصفهان، مراجعه شهروندان به ميدان کمتر به دليل مرکزی بودن اين ميدا -
؛ اين مسئله در ايام خاص )مانند نوروز(، وجود کننديمی سطح شهر خريد هادانيمها معموالً از و آن افتديماتفاق 

 نداشته و مردم در ساعات مختلف کار ميدان حضور دارند.

از نيمه دوم آن است و در طول هفته نيز روزهای شنبه، دوشنبه  ترشلوغيمه اول سال در مورد زمان اوج کار ميدان، ن -
 صبح است. 0:99تا  0:69پرکارترين روزهای هفته هستند. ساعت اوج فعاليت ميدان از  شنبهپنجو 
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 .شونديمو سبزی با وانت به ميدان وارد  جاتيفيصبا خودروی سنگين و  هاوهيمبيشتر  -

ها بار پخش شده در شهر اصفهان )خروجي از ميدان( اطالعاتي وجود ندارد؛ چراکه بارنامه برای آن در مورد ميزان -
 .شودينمصادر 

که اين همكاری و خريد  شوديمتوسط ميدان مرکزی تأمين  %09اصفهان تا  بارترهی ميوه و هادانيمکاالی ساير  -
 کاال است و ميدان تنها نظارت دارد. کنندگانعرضهو  دارانمغازهو فروش بين 

 ی بیولوژیکیهازبالهکاالهای خطرناک و  -7-7-0-1

کل ناوگان فعال در ی شهری است. هاگاهيجايكي از کاالهای خطرناک که در سطح شهر مطرح است، سوخت 
ی هستند و رشهبرونليتر برای بار  70999دستگاه تريلي با ظرفيت  1159تانكر است که حدود  1399پااليشگاه اصفهان 
دستگاه  099ليتر هستند که  10999، خودروهای ده چرخ با ظرفيت ماندهيباقدستگاه  059. از شوندينممعموالً وارد شهر 

 دستگاه برای حمل نفت کوره هستند. 59مخصوص حمل بنزين به سطح شهر و 
ر در زمان اوج فعاليت، د درصد ناوگان پااليشگاه مخصوص حمل بنزين و مابقي مخصوص حمل نفت کوره است. 59

مالكيت ناوگان پااليشگاه  (.کشنفت 1599صورت ميانگين )به شوديمبارگيری  کشنفت 1099ساعت حدود  70
 خصوصي است و در دو حالت حقيقي و حقوقي قرارداد بسته شده است.

 سوخت برایو اجازه حمل  استی سطح شهر اصفهان هاپمپينيممخصوص تأمين سوخت  کشنفتسه دستگاه 
 ی ديگر را ندارد.هاگاهيجا

شگاه ونقل پااليتوسط دفتر حمل کشنفتمسيرهای عبور خودروهای حمل سوخت، در بارنامه صادر شده برای راننده 
و راننده موظف است از اين مسير عبور کند و در صورت تخلف و بروز حادثه، بيمه تعهدی نخواهد داشت. الزم  ذکرشده

از مسيرهای بيان شده  هاکشنفت کهيدرصورت متصل نيستند. GPSبه سيستم  هاکشنفتحال حاضر،  به ذکر است که در
 ها نخواهد بود.در بارنامه عبور کنند، محدوديتي برای آن

 تشکیل پایگاه اطالعاتی -7-1

 شهری اصفهانبا استفاده از نتایج آمارگیری در مطالعه جامع بار درون تعداد خودروها نییتع -7-1-3

درصد خودروها روزی  65مصاحبه شده،  خودروی 137679که از مجموع دهديممقصد نشان -نتايج آمارگيری مبدا
 گيریسوخت باريكدرصد خودروها هر سه روز  13و  باريكدرصد هر دو روز  71. ندينمايم گيریسوخت باريك

 ارايه شده است. 6-7جدول . تعداد کل خودروهای باری فعال در ندينمايم
 

 

 تعداد کل خودروهای باری برآورد شده -1-7جدول 

 جمع ساير ربونك رتانك تريلي کاميون کاميونت خاور وانت نوع خودرو
 60339 151 82 206 781 811 1096 277 31264 تعداد فعال

 شهریدرون یسفرها یبرا یناوگان بار یداده سفرها گاهیپا میتعم -7-1-7

کل »صورت نسبت برای تعميم سفرهای باری، نمونه برداشت شده بايد با استفاده از ضريبي افزايش يابد. اين ضريب به
محاسبه شده است. با ضرب اين مقدار در تعداد نمونه خودروی مصاحبه « خودروهای باری شهر به کل نمونه مصاحبه شده

نوع خودرو به ترتيب با نام  9به دست خواهد آمد. در اين مطالعه  ، کل سفرهای باری آن دستهjبه مقصد  iشده از مبدأ 
وجي تعميم برای که خر. ازآنجايياندشدهی بنددسته« وانت، خاور، کاميونت، کاميون، تريلي، بونكر/ميكسر، تانكر و ساير»

ی بر بنددسته؛ اين اندشدهقسيم دسته ت 0آمده در آمارگيری، به دستنوع بار نيز مفيد خواهد بود، انواع مختلف بارهای به
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دسته تقسيم کرده،  0دسته و سپس به  61ی که تمامي کاالها را به اجاده ونقلحملی سازمان راهداری و بنددستهاساس 
 (.0-7جدول لحاظ شده است )

 

 ی کاالهابنددسته -0-7جدول 

 نام گروه کاال دسته کاال
 کاالهای دامي، محصوالت کشاورزیيي، مواد غذا 1
 کاالهای فلزی 2
 مصنوعات سيماني، کاالهای معدني، انواع سيمان، سفاليمصنوعات ، کاالهای ساختماني 6

0 
، ائوچوو کمحصوالت پالستيكي ي، نيچو  یاشهيشمحصوالت ي، و پزشكلوازم بهداشتي ، ابزارآالت، لوازم خانگي

 يورزش و لوازم آموزشي، دخانيات، سبك یهادستگاه يدکيلوازم
 ينسنگ آالتنيماشانواع ی، و مسافروسايل نقليه باری ، سنگين آالتنيو ماشانواع قطعات يدکي وسايل نقليه  5
 شيميايي ودک وانواع سموم ، انواع دارو، کنندهپاک و موادانواع رنگ يي، ايميو شانواع ترکيبات نفتي  3
 و کاغذ انواع مقواچوبي،  و لوازمانواع چوب  0
 سهيو ک، انواع گوني و موکت ميو گلانواع فرش ، آن و مصنوعاتانواع چرم ، آن و منسوجاتانواع پوشاک  9
 ساير 9

 

 5-7جدول در  7و  1ی درجه هافرممقصد، تعداد -ی پرسشگری مبدأهافرمی انجام شده بر روی بنددرجهبا توجه به 
ارايه شده است. از  5-7جدول نيز مجدداً در  6-7جدول ارايه شده است. همچنين تعداد خودروهای برآورده شده طبق 

 اطالعات اين جدول برای تعيين ضريب تعميم استفاده خواهد شد.
 

 تعداد پرسشگری و حجم خودروها و مقدار ضریب تعمیم )سه روز( -5-7جدول 

 جمع کل ساير بونكر تانكر تريلي کاميون کاميونت خاور وانت پارامتر رديف
 16305 90 000 090 500 779 55 11 13679 (vn) تعداد پرسشگری شده 1
 11011 9 00 790 590 095 657 30 19700 (7و  1درجه تعداد پرسشگری مناسب ) 7
 vN 31264 277 1096 811 781 206 82 151 34668 برآورد شدهتعداد خودروی  6

0 𝑁𝑣

𝑛𝑣  2/91 18/83 1/67 1/01 1/54 2/00 3/11 4/01 3/05 (7به سطر  6)نسبت سطر 
 

مقصد خودروها،  -ها در ماتريس مبدأو ضرب آن 5-7جدول در سطر آخر  آمدهدستبهاينك با استفاده از اعداد 
مكن ها در فايل متني م، ارايه آنهاسيماترتمامي سفرهای باری سطح شهر تعميم داده خواهد شد. با توجه به بزرگ بودن 

 نيست.

 ایدروازه یسفرها یبرا یناوگان بار یداده سفرها گاهیپا میتعم -7-1-1

ي ، ضريبشدهشمارشی به کل خودروهای ادروازهبرای تعميم نمونه سفرهای باری پرسشگری شده در آمارگيری 
به  «تعداد خودروهای باری عبوری از ايستگاه تردد شماری به تعداد نمونه مصاحبه شده در همان ايستگاه»صورت نسبت به

بنابراين، ؛ انجام شده است 10تا  0از ساعت  هادروازهزمان در تمام طور همی بهادروازهری سفرهای . آمارگيروديمکار 
زمان خارج از شهر اصفهان و محدوده مورد مطالعه بوده است، سفرهای خارج به هم هاآنخودروهايي که مبدأ و مقصد 

درصد  59. به همين دليل ضريب کاهنده کننديمی را قطع ادروازهی هاستگاهيا دو بارو درنتيجه،  دهنديمخارج را تشكيل 
 ی اعمال خواهد شد.ادروازهبه اين بخش از ماتريس سفرهای 
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 تحلیل و ساخت مدل: سوممرحله  -1

 تحلیل عرضه و تقاضای وضع موجود -1-3

 ونقل بارحمل گرنکالنهای افزار اصلی مناسب جهت تحلیلانتخاب نرم -1-3-3

 در بازنگری شوديمسازی تقاضای بار استفاده شده و پيشنهاد برای مدل PTV-VISUMافزار در مطالعه حاضر از نرم
 .ی شودريگبهرهی برآورد تقاضای سفر مسافری هامدلی سازادهيپافزار برای ونقل نيز از اين نرمطرح جامع حمل

 جریان بار یهایژگیوتحلیل  -1-3-7

درصد  60درصد از اين وسايل بنزين سوز و  06 که دهديموخت وسايل نقليه باری نشان بررسي اطالعات مربوط به س
ناوگان مربوط به کاميونت با  نيترجوانسال است.  11متوسط عمر ناوگان باری فعال در شهر اصفهان هستند.  سوزدوگانه

  سال عمر است. 79سال و پيرترين ناوگان مربوط به خاور با متوسط  9متوسط عمر 

 اصفهان شهر یهادروازهبررسی الگوهای جابجایی بار از  -1-3-7-3

درصد( و کاالهای  00ساختماني، کاالها در جهت ورود به ترتيب کاالهای گروه سه ) نيترعمده دهديمنتايج نشان 
 69کاالها در جهت خروج به ترتيب کاالهای گروه سه ) نيترعمدهدرصد( و  10غذايي، دامي و کشاورزی، گروه يك )

 درصد( است. 75ترکيبات نفتي و شيميايي، درصد( و کاالهای گروه شش )

 برآورد میزان جذب و تولید سفرهای باری روزانه، ماهیانه و ساالنه )در داخل محدوده شهر و عبوری از شهر( -1-3-7-7

 هرشپس از بررسي الگوی سفرهای باری، مشخص شد وسايل نقليه باری مختلف سهم متفاوتي در جابجايي بار در 
نقليه باری مختلف در طول يك هفته نيز  ليوسامتوسط روزهای کاری  عالوهبهاين شهر دارند.  یهادروازهاصفهان و 

ت سبرآورد ميزان جابجايي بار )جذب و توليد بار( در طول روز، ماه و سال در اصفهان الزم ا منظوربهمتفاوت است. لذا 
 :روند مشخصي در پيش گرفته شود

. دو حوزه نخست شامل توليد و جذب بار و يا به شوديمد و جذب( بار به سه حوزه مشخص تقسيم جابجايي )تولي -1
. حوزه سوم سفرهای عبوری است اصفهان بوده است هاآن)سفرهای( باری است که يك سر  یهاييجابجاعبارتي 

 سر آن در اصفهان قرار ندارد. چيهکه 

ه محاسبه نقلي لهيوس نوع، جذب و يا جابجا شده )عبوری( به تفكيك برای هر يك از اين سه حوزه ميزان بار توليد -7
 . شوديم

 .رديگيم، مالک محاسبه برآورد هفتگي قرار بودشده  محاسبه قبالًمتوسط تعداد روزهای کاری هر نوع وسيله نقليه که  -6

ا ايد و يا به دليل بيماری يدر هر ماه هر راننده ممكن است به داليل شخصي مانند ساير افراد از مرخصي استفاده نم -0
روز از هر ماه را به خود اختصاص  7متوسط  طوربهتعميرات خودرو قادر به کار نباشد. با فرض اينكه اين قبيل موارد، 

رانندگان وسايل نقليه باری به دليل  شوديمفرض  طورنيهمخواهد بود.  0793، متوسط تعداد هفته در هر ماه دهديم
روزی که طبق  70هستند. با احتساب اين پنج روز و  کاريبتمايل شخصي يا نبود تقاضا در پنج روز اول فروردين ماه 

روز تعطيلي و مرخصي(، هر سال  70)مجموعاً  شوديمکاری رانندگان کاسته  روزهایروز سال از  635بند قبل از 
ص مانند خا روزهایرانندگان در  یکاريبتعطيلي يا  شوديمفرض  ترقيدقبه دليل نبود اطالعات هفته دارد.  0979

 روز در نظر گرفته شده است.  70عاشورا و تاسوعا، اعياد مذهبي و غيره در همين 
 تا 1-6ول جدبر اساس چهار بند فوق محاسبات برای سه حوزه تعيين شده در بند يك انجام گرفته که نتايج آن در 

 ارائه شده است.  6-6جدول 
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 و به سمت خارج از شهر( یشهردروناصفهان )مجموع  مبدأبرآورد روزانه، ماهیانه و سالیانه بار جابجا شده از  -3-1جدول 

 نوع وسيله نقليه باری
متوسط تعداد روز 
 کاری در هر هفته

برآورد بار جابجا شده 
 روزانه کل ناوگان )تن(

برآورد بار جابجا 
 شده هفتگي کل

 ناوگان )تن(

برآورد بار جابجا شده 
 ماهانه کل ناوگان )تن(

برآورد بار جابجا شده 
 ساالنه کل ناوگان )تن(

 7,379,733 624,202 153,744 29,371 5/2 وانت
 556,481 47,069 11,593 2,344 5/0 خاور

 1,744,517 147,557 36,344 7,136 5/1 کاميونت
 10,544,120 891,857 219,669 43,583 5/0 کاميون/کمپرسي

 5,841,094 494,059 121,689 23,191 5/3 تريلي
 8,192,311 692,933 170,673 31,808 5/4 تانكر

 1,022,471 86,484 21,301 3,446 6/2 بونكر/ميكسر
 375,571 31,767 7,824 1,361 5/8 ساير

 35,656,297 3,015,928 742,840 142,240 - مجموع
 

 ر(و از سمت خارج از شه یشهردرونبرآورد روزانه، ماهیانه و سالیانه بار جابجا شده به مقصد اصفهان )مجموع  -7-1جدول 

 نوع وسيله نقليه باری
متوسط تعداد روز 
 کاری در هر هفته

برآورد بار جابجا شده 
 روزانه کل ناوگان )تن(

بار جابجا برآورد 
شده هفتگي کل 

 ناوگان )تن(

برآورد بار جابجا شده 
 ماهانه کل ناوگان )تن(

برآورد بار جابجا شده 
 ساالنه کل ناوگان )تن(

 6,888,780 582,676 143,516 27,417 5/2 وانت
 811,789 68,664 16,912 3,420 5/0 خاور

 2,026,327 171,394 42,215 8,289 5/1 کاميونت
 6,391,076 540,578 133,147 26,417 5/0 کاميون/کمپرسي

 10,362,100 876,461 215,877 41,140 5/3 تريلي
 1,640,852 138,789 34,184 6,371 5/4 تانكر

 3,500,103 296,050 72,919 11,796 6/2 بونكر/ميكسر
 140,908 11,918 2,936 511 5/8 ساير

 31,761,935 2,686,530 661,707 125,360 - مجموع

 

 و مقصد هر دو خارج از اصفهان( مبدأبرآورد روزانه، ماهیانه و سالیانه بار عبوری از اصفهان ) -1-1جدول 

 نوع وسيله نقليه باری
متوسط تعداد روز 
 کاری در هر هفته

برآورد بار جابجا شده 
 روزانه کل ناوگان )تن(

برآورد بار جابجا 
شده هفتگي کل 

 ناوگان )تن(

برآورد بار جابجا شده 
 ماهانه کل ناوگان )تن(

برآورد بار جابجا شده 
 ساالنه کل ناوگان )تن(

 3,545,120 299,858 73,857 14,109 5/2 وانت
 1,015,616 85,904 21,159 4,278 5/0 خاور

 2,010,130 170,023 41,878 8,223 5/1 کاميونت
 14,739,023 1,246,676 307,063 60,922 5/0 کاميون/کمپرسي

 25,160,934 2,128,196 524,186 99,896 5/3 تريلي
 8,750,306 740,130 182,298 33,975 5/4 تانكر

 4,389,520 371,280 91,448 14,793 6/2 بونكر/ميكسر
 2,763 234 58 10 5/8 ساير

 59,613,410 5,042,301 1,241,946 236,206 - مجموع
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 برآورد میزان حمل بار در هر یک از نواحی باری و ارایه برآورد برای کل بار حمل شده در شهر اصفهان -1-3-7-1

بسط ماتريس نيازمند داشتن ماتريس پايه و همچنين تعداد سفرهای توليد و جذب شده تعميم يافته در هر يك از نواحي 
ز تعميم اپس  .شوديمروش در اين مرحله است، استفاده  نيترمرسومترافيكي است. به همين منظور از روش فِرنس که 

های عمده بار و انواع وسايل نقليه با اطمينان در خصوص الگوهای سفر انواع گروه توانيم، هاسيماتراطالعات و بسط 
 باری بحث کرد. 

 بررسی الگوهای زمانی تردد بار در سطح شهر اصفهان -1-3-7-0

مربوط است،  9:99نقليه باری )بجز گروه ساير(، بيشترين سهم از ساعات روز به ساعت  در خصوص تمامي انواع وسايل
قضاوت قطعي در خصوص ماهيت آن ارائه کرد. همچنين در مورد  توانينمکه با توجه به نوع کااليي که حمل شده است، 

 صبح است.  0:99تا  9:99 هاآناوج تردد روزانه  ساعت ،تمامي انواع وسايل نقليه باری بجز بونكر و ميكسر

بررسی ساعت اوج ترافیک حمل بار برای انواع مختلف بار و کاال و وضعیت تداخل آن با ساعت اوج ترافیک  -1-3-7-5
 شهری

عمده  یهاگروه، در تمامي 0و  5در خصوص توزيع زماني تردد وسايل نقليه باری به تفكيك نوع بار بجز در دو گروه 
 است.  0:99تا  9:99وط به ساعت کاال بيشترين سهم از سفرها مرب

صبح  9:69الي  0:69و ترافيك شهر اصفهان که ساعت اوج ترافيك شهری را  ونقلحملبا توجه به نتايج طرح جامع 
  دارند. يزمانمهتعيين کرده است، ساعت اوج ترافيك شهری و ساعت اوج تردد وسايل نقليه باری به ميزان نيم ساعت با هم 

 های حمل بار در شبکه معابر شهرالشتحلیل مزایا و چ -1-3-1

صبح  0تا  9شود زمان اوج سفر وسايل نقليه باری در شهر اصفهان بين ساعت مشاهده مي 1-6شكل که در  طورهمان
تا  0:69ونقل شهر اصفهان ساعت اوج تردد وسايل نقليه مسافری در شهر اصفهان بين نتايج طرح جامع حمل بنا براست. 

ح است و اين يعني ساعت اوج حرکت وسايل نقليه باری و مسافری حداقل به ميزان نيم ساعت با يكديگر تداخل صب 9:69
 6تا  7ساعت است و در بازه زماني صبح حدود  1ساعت اوج ترافيك مسافری بيش از  عمدتاًدارد. البته در مناطق شهری 

 شود. ساعت را شامل مي
صبح  0تا  0شود حدود نيمي از وسايل نقليه خالي حرکت خود را در بازه زماني مشاهده مي 7-6شكل طور که در همان
نند هيچ نوع کتوجهي از وسايل نقليه باری که در اوج صبح در شبكه حرکت ميکنند. بدين ترتيب درصد قابلآغاز مي

ا افزايش داشته باشند تراکم ترافيكي معابر رکه در فرآيند انتقال بار نقشي کنند و اين يعني بدون اينباری را حمل نمي
جا شده و هم در تراکم ترافيكي معابر شهر نقش تواند در ميزان بار جابهبنابراين مديريت اين قضيه هم مي؛ دهندمي

 توجهي داشته باشد.قابل

 
 لیه باریتوزیع زمانی سفر کل وسایل نق -3-1شکل 

 داخل شهر اصفهان

 
توزیع زمانی سفر وسایل نقلیه خالی )بدون  -7-1شکل 

 بار(
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شكل و  6-6شكل های شهر که به ترتيب در بررسي توزيع زماني ورودی و خروجي کل وسايل نقليه باری از دروازه
نمايش داده شده گويای اين مسئله است که مانند توزيع زماني وسايل باری داخل شهر بازه زماني اوج مشخصي ندارد  6-0

جلوگيری  رودی شهرصورت يكنواخت است که اين مسئله از بروز مشكالت و تراکم در معابر وو توزيع زماني تقريباً به
 کند.مي

 

 
 یبار هینقل لیوسا یورود کیتراف انیکل جر -1-1شکل 

 شهر اصفهان یهااز دروازه

 
 هینقل لیوسا خروجی کیتراف انیکل جر -0-1شکل 

 شهر اصفهان یهااز دروازه یبار
 

 بار یتقاضا یهامدل یبایساخت، پرداخت و ارز -1-7

 که روش دهديمتقاضای بار چه در بخش تئوری و چه در بخش کاربردی نشان  سازیمدلمرور ادبيات مربوط به 
تقريباً در  هامدلاين  کارگيریبه، همچنينآن است.  یامرحله-چندبرای تقاضای بار درونشهری نوع  شدهرفتهيپذمتداول و 

-چهار ازیسمدلاست. بنابراين، در اين مطالعات نيز رويكرد  ريپذامكان ونقلحمل یزيربرنامهتجاری  یافزارهانرمتمامي 
در شهر و نيز انواع بار  جابجا شدهدسته )نوع( بار با توجه به تناژ  5در اين بخش،  پيش گرفته شده است. یامرحله

 از: اندعبارتنوع  5ی انتخاب شده است. اين ادروازهدر پرسشگری  شدهیآماربردار
 : مواد خوراکي1گروه کاالی  .1
 : کاالهای ساختماني7گروه کاالی  .7
 و ابزارآالت يخانگلوازم: 6گروه کاالی  .6

 : ساير0گروه کاالی  .0

 آالت و قطعات يدکي: ماشين5گروه کاالی  .5
در هر دسته  جابجا شدهرگرفته در هر دسته و تناسب بين تناژ انواع بارهای قرا بودنهمسانی، بنددستهدر اين انتخاب و 

ها و انتخاب متغيرهای مناسب در توليد و مدنظر بوده است. همساني انواع کاالی قرارگرفته در هر دسته در ساخت مدل
های مختلف بسيار با اهميت است. سازی بين دستهدر هماهنگي سطح دقت مدل جابجا شدهجذب بار ، و تناسب بين تناژ 

. همچنين، برای نمايش ميزان اندشدهشده در باال ارايه ی معرفيبارها-دستهانواع بارهای زيرمجموعه هريك از  0-6جدول 
سان صورت يكها بهگذاری آنبندی و شمارهی دستهادروازهشهری و -ی آماربرداری درونهاامهپرسشنتطابق انواع بارها در 

ی عمدتاً از نوع کالن و در احجام باال بوده و بارهای ادروازهانتخاب شده است. البته، الزم به يادآوری است که بارهای 
 شهری قدری تفاوت-شهری و برون-ل، ماهيت بار درون، و به همين دليشونديمشهری اکثراً در احجام اندک جابجا -درون

صورت کامل تطابق داد. برای مثال، ممكن است تعداد زيادی کاميون با بار دام زنده و يا مواد ها را بهآن توانينمداشته و 
ين، شد. همچنخام وارد شهر شوند يا از دروازه عبور کرده باشند درصورتي که اين نوع بار درون شهر بازتوزيع نشده با

، شوديمشهری توسط وانت جابجا -شود، اکثر بار درونديده ميشهری -طور که در گزارش تحليل آمارهای بار درونهمان
 . دهديمکاميون بيشترين سهم را به خود اختصاص  هادروازهکه در آمارگيری درصورتي
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 ی تقاضای بارهامدلانواع بارهای پرسشنامه برای ساخت  یبنددسته -0-1جدول 
کاال برای  شماره گروه

 سازیمدل
دسته کاال برای 

 سازیمدل
 0کد 

 تايي
 در پايگاه داده بار تايي 0گروه کاالی 

1 
محصوالت 

 خوراکي
 مواد غذايي، محصوالت کشاورزی، کاالهای دامي 1

 مصنوعات سيماني، مصنوعات سفالي، کاالهای معدني، کاالهای ساختماني، سيمانانواع  6 کاالهای ساختماني 7

6 
خانگي و لوازم

 ابزارآالت

 کاالهای فلزی 7

0 
 ي،لوازم آموزشي و ورزش، دخانيات، ابزارآالت

 محصوالت، های سبكلوازم يدکي دستگاه، خانگيلوازمي، لوازم بهداشتي و پزشك
 چيني ای وشيشهمحصوالت ، پالستيكي وکائوچو

 موکت گليم و انواع فرش و، مصنوعات آن انواع چرم و، منسوجات آن انواع پوشاک و 9

 ساير 0
3 

 موم وانواع س، کنندهانواع رنگ و مواد پاک، انواع دارويي، ايميانواع ترکيبات نفتي و ش
 شيميايي کود

 و کاغذ انواع مقوا، لوازم چوبي انواع چوب و 0
 ساير 0

5 
و  آالتماشين

 قطعات يدکي
5 

وسايل  ،آالت سنگينانواع ماشين، آالت سنگينانواع قطعات يدکي وسايل نقليه و ماشين
 ینقليه باری و مسافر

 و جذب بار تولید هایمدل -1-7-3

 بندی ترافيكي محدوده مورد مطالعه صورت پذيرد.های توليد و جذب بار نياز است در ابتدا ناحيهپيش از ساخت مدل
 با توجه به تغييرپذيری بيشتر در رفتار توليد و جذب بار نسبت به مسافر در سطح نواحي ترافيكي، به منظور کاليبراسيون بهتر

ناحيه(  190ناحيه در مقابل  09بندی مسافری )ی نسبت به ناحيهتردرشتبندی های باری در شهر اصفهان از يك ناحيهمدل
نها در ت هاآنتر( از مرحله توزيع سفر به بعد به کار گرفته نخواهند شد و کاربرد شتاستفاده شده است. نواحي جديد )در

ديده  5-6شكل در  اصفهانشهر  تايي 09 نواحي ترافيكي یبندهيناحهای توليد و جذب بار خواهد بود. مرحله ساخت مدل
اند و در مرحله توزيع و تايي تنها در مرحله توليد و جذب استفاده شده 09الزم به يادآوری است که نواحي شود. مي

زمان ورت همصبندی مسافری همخواني داشته باشد و بتوانند بهتايي استفاده شده است تا با ناحيه 190تفكيك از نواحي 
 کارگيری شوند.به

كرد سازی کرد، يك رويبتوان سفرهای خالي وسايل نقليه باری را با دقت باالتری مدل آنكهدر اين مطالعات برای 
متغيرها بسته  سازی نياز به متغيرهايي است و اينبرای مدل ازآنجاکهمبنا بكار گرفته شده است. -مبنا و وسيله-ترکيبي کاال

بندی مبنا دسته-مبنا و غيرخانه-ها در دو دسته خانهت هستند، همه دسته فعاليتبه نوع فعاليت و مشخصات مبدأ و مقصد متفاو
 .شودديده مي 0-6شكل مبنا در -مبنا و وسيله-به کاالها بندی مدل(. دسته3-6شكل اند )شده
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 های تولید و جذببرای ساخت مدل ناحیه ترافیکی 44به  اصفهانشهر  یبندمیتقس -5-1شکل 

 
 

 
 بندی سفرهای وسایل نقلیه باری در شهر اصفهاندسته -6-1شکل 

 

باریسفرهای وسایل نقلیه

خانه مبنا

خانه انتها

بازگشت به خانه

خانه ابتدا

بارگيری

کار شخصي

مبنا-غيرخانه

جابجايي باربارگيری

مواد خوراکي: 1گروه کاالی 

کاالهای ساختماني: 7گروه کاالی 

لوازم خانگي و ابزارآالت: 6گروه کاالی 

ساير: 0گروه کاالی 

ماشين آالت: 5گروه کاالی 

کار شخصي
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 های سفر وسایل نقلیه باری در شهر اصفهانماتریس بندیدسته -7-1شکل 

 

استفاده  SPSS افزارنرمدر  ی رگرسيون خطيهامدلاز  اصفهانشهری -درونی توليد و جذب بار هامدلبرای ساخت 
ارايه شده  5-6جدول در  SPSSافزار گذاری معادل بردارهای توليد و جذب و متغيرهای مورد استفاده در نرمنامشده است. 

 شود.شهری اصفهان ارايه مي-های توليد و جذب بار دروناست. در ادامه، نتايج پرداخت مدل
 

 برای بردارهای تولید و جذب و متغیرهای مستقل SPSSافزار شده در نرمهای معادل استفادهنام -5-1جدول 
 SPSS افزارنرممعادل در  گذارینام نام بردار توليد يا جذب و متغيرها

 ~_P توليد
 ~_A جذب

 P_Freight1 & A_Freight1 )محصوالت خوراکي( 1جذب گروه کاالی و توليد 

 P_Freight2 & A_Freight2 )کاالهای ساختماني( 7جذب گروه کاالی و  توليد
 P_Freight3 & A_Freight3 و ابزارآالت( خانگيلوازم) 6جذب گروه کاالی و توليد 

 P_Freight4 & A_Freight4 )ساير( 0جذب گروه کاالی و توليد 
 P_Freight5 & A_Freight5 (آالت و قطعات يدکيماشين) 5جذب گروه کاالی و توليد 

 P_HB1 & A_HB1 بارگيری-جذب خانه مبناو  توليد
 P_HB3 & A_HB3 کارشخصي-جذب خانه مبناو توليد 

 P_HB4 & A_HB4 جذب بازگشت به خانهو  توليد
 P_NHB1 & A_NHB1 بارگيری-جذب غيرخانه مبناو توليد 

 P_NHB3 & A_NHB3 کارشخصي-غيرخانه مبناو جذب توليد 
 POP_95 05جمعيت در سال 
 POP_90 07جمعيت در سال 

 EMP_95 05در محل شغل در سال شاغل 
 CO_95 05مالكيت خودرو در سال 

 COM_92 07مساحت کاربری تجاری در سال 
 VEGArea_95 05در سال  بارترهمساحت ميدان ميوه و 

 DID_to_CBD (1فاصله هوايي مرکز ناحيه تا مرکز تجاری شهر )مرکز ناحيه 
 FACT_92 07ها در سال مساحت کارخانه

 RESORT_95 05پاتوق وسايل نقليه باری در سال محل 
 

  

وسایل نقلیه باریماتریس های سفر 

(خالی)مبنا -وسیله

ه بازگشت ب
خانه

بارگيری کار شخصي

(سفرهای دارای بار)مبنا -کاال

گروه کاالی
مواد : 1

خوراکي

گروه کاالی
کاالهای : 7

ساختماني

گروه کاالی
لوازم : 6

خانگي و 
ابزارآالت

گروه کاالی
ساير: 0

گروه کاالی 
ماشين : 5

آالت
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 شهری اصفهانهای تولید و جذب بار درونمدل -6-1جدول 

R2 = 0.970 
1.232× VEGArea_95_Thousand + 0.162 × POP_95_Thousands + 0.042 × 
COM_92_ Thousands + 82.33 × Pf1 

P_Freight1 = 

R2 = 0.872 
0.7× POP_95_Thousands + 2.038 × EMP_95_Thousands + 0.524 × 
VEGArea_Thousands + 3.017 × Af1_COM_per_DID 

A_Freight1 = 

R2 = 0.817 
0.022× COM_92_Thousand + 0.589× POP_95_Thousands + 20.26 × 
Pf2_EMP 

P_Freight2 = 

R2 = 0.836 49.03× Af2 +.787× POP_90_Thousand A_Freight2 = 

R2 = 0.794 5.633× Pf31_EMP + 0.509× POP_95_Thousands P_Freight3 = 

R2 = 0.890 
0.529 × P_Freight3 + 1.016 × EMP_95_Thousands + 0.319 × Af31_FACT + 
1.902 × Af32_EMP 

A_Freight3 = 

R2 = 0.961 
0.088 × COM_92_Thousands + 7.005 × Pf41_EMP_into_DID + 17.622 ×  
Pf42_EMP + 40.895 × Pf43 + 18.013 × Pf44 

P_Freight4 = 

R2 = 0.893 0.587 × P_Freight4 + 41.429 × Af4 A_ Freight4 = 

R2 = 0.965 
462.302 × Pf41 + 3.244 × Pf42_EMP_into_DID + 0.241 × Area_per_POP2 + 
3.564 × COM_92_p_0.5 

P_Freight5 = 

R2 = 0.972 0.943 × P_Freight5 + 0.058 × FACT_Thousands A_ Freight5 = 

R2 = 0.872 
0.236 × POP_into_DID + 0.713 × P_Freight2 + 3.536 × P_Freight3 + 0.461 ×  
A_Freight1 

P_HB1 = 

R2 = 0.982 
0.976 × P_Freight1 + 0.277 × P_Freight2 + 2.228 × P_Freight3 + 1.396 ×  
P_Freight4 

A_HB1= 

R2 = 0.846 
1.043 × POP_95_Thousands + 0.498 × P_Freight2 + 2.236 ×  P_Freight3 + 
0.295 × A_Freight1 

P_HB3 = 

R2 = 0.903 
0.055 × COM_92_Thousands + 0.829 × P_Freight2 + 2.189 ×  P_Freight3 + 
0.303 × A_Freight1 

A_HB3 = 

R2 = 0.983 
0.070 × COM_92_Thousands + 0.611 × A_Freight1 + 0.589 ×  A_Freight2 + 
2.053 × A_Freight3 + 0.780 × A_Freight4 + 0.184 × A_HB1 + 0.342 × 
A_HB3 

P_HB4 = 

R2 = 0.983 0.961 × P_HB1 + 0.297 × P_HB3 + 2.915 × CO_95_Thousands A_HB4 = 

R2 = 0.907 0.125 × A_Freight2 + 0.031 × A_HB1 + 0.152 × A_HB3 P_NHB1 = 

R2 = 0.915 0.109 × P_Freight1 + 0.339 × P_Freight3 + 0.499 × P_NHB1 A_NHB1 = 

R2 = 0.933 
0.612 × A_HB3 + 2.087 × EMP_95_Thousands + 0.220 × FACT 
_92_Thousand + 0.483 × A_Freight2 

P_NHB3 = 

R2 = 0.910 P_NHB3 A_NHB3 = 

 :هاکه در آن
ضرب در  iدر ناحيه ترافيكي  CBDمساحت تجاری )هزار مترمربع( تقسيم بر فاصله از 

Afمتغير مجازی مربوط به نواحي با جذب ويژه محصوالت خوراکي ) 1) 
i Af 1_COM_per_DI D 

Afمتغير مجازی  i i Afدر ناحيه ترافيكي 2 2 
Af ضرب در متغير مجازی  iمساحت کارخانه )هزار مترمربع( ناحيه ترافيكي  31 i Af 31_FACT 

Af ضرب در متغير مجازی  iشاغل در محل شغل )هزار نفر( ناحيه ترافيكي  32 i Af 32_EMP 
i i Afمتغير مجازی در ناحيه ترافيكي 4 

_i  i COمالكيت خودرو )هزار خودرو( در ناحيه  95_Thousands 
_i i COMمساحت کاربری تجاری )هزار مترمربع( در ناحيه ترافيكي  92_p_  Thousands 
_i i COMمساحت کاربری تجاری )هزار مترمربع( در ناحيه ترافيكي  92_Thousands 

_i i EMPشاغل در محل شغل )هزار نفر( در ناحيه ترافيكي  95_Thousands 
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_i  i FACTها )هزار مترمربع( در ناحيه ترافيكي مساحت کارخانه 92_Thousands 
 i iFACT_Thousandsمساحت کارخانه )هزار مترمربع( در ناحيه ترافيكي 

i iPfمتغير مجازی در ناحيه ترافيكي  1 
Pf ضرب در متغير مجازی  iشاغل در محل شغل تقسيم در ناحيه ترافيكي  2 i Pf 2_EMP 

Pf ضرب در متغير مجازی  iشاغل در محل شغل )هزار نفر( ناحيه ترافيكي  3 iPf 3_EMP  
 i)کيلومتر( در ناحيه ترافيكي   CBDشاغل در محل شغل )هزار نفر( ضرب در فاصله از 

Pf ضرب در متغير مجازی  41   i Pf 41_EMP_ i nt o_DI D 

Pf شاغل در محل شغل )هزار نفر( ضرب در متغير مجازی  i  iPfر ناحيه ترافيكي د 42 42_EMP 
iPf    متغيرهای مجازی  iو 43  Pf 44 

Pf شاغل در محل شغل )هزار نفر( ضرب در متغير مجازی  5   i Pf 5_EMP 
_i i POP)هزار نفر( در ناحيه ترافيكي  09جمعيت در سال  90_Thousand 

_i  i POP)هزار نفر( در ناحيه ترافيكي  05جمعيت سال  95_Thousands 
_i  i POPدر ناحيه  CBDجمعيت )هزار نفر( ضرب در فاصله از  i nt o_DI D 

_i i VEGAreaبار )هزار مترمربع( در ناحيه ترافيكي مساحت ميدان ميوه و تره 95_Thousands 
 i i VEGArea_Thousandsبار )هزار مترمربع( در ناحيه ترافيكي مساحت ميدان ميوه و تره

 های توزیع بارمدل -1-7-7

-شهری اصفهان از نوع جاذبه بوده و با ساختاری مشابه آنچه در مورد توزيع سفرهای درون-درونی توزيع بار هامدل
صبح( از  11تا  9به دليل انجام اکثر سفرها در ساعت غير اوج ) نجايا. تنها، در اندشدهشهری مرسوم است پرداخت 

سفر زمان  که ابتدا از ماتريس مقاومت بيترتنيابهده شده است. ی مقاومت سفر غيرحساس به اوج ترافيك استفاهاسيماتر
( و يا عدم همخواني 3/9ی ضعيف )مثالً ضريب تطابق زير هاپاسخآمدن  به دستآزاد استفاده شده است. سپس، در صورت 

همچنين،  شده است.ی مقاومت سفر مسافت هوايي استفاده هاسيماترميانگين طول سفرها بين مقادير مشاهده و برآورد از 
 تابع مقاومت سفر از نوع گاما انتخاب شده است، و در صورت منفي شدن توان عدد نپر از تابع نمايي استفاده شده است.

 

ه به با مدل جاذبمقاومت سفر انتخاب شده برای توزیع سفرها  ماتریسضرایب نهایی، نوع تابع و نوع  -7-1 جدول

 سفر نوعتفکیک 

 نوع تابع ماتريس مقاومت سفر هدف سفر رديف
 ضرايب تابع مقاومت

a b c 
 0/0003- 0/4992- 0/3146 گاما مسافت مستقيم هوايي 1گروه کاالی  1

 0/0480- 9 0/1838 نمايي ييهوا ميمسافت مستق 7گروه کاالی  7
 0/0315- 9 0/096651 نمايي زمان سفر تجربه شده 6گروه کاالی  6
 0/1103- 9 0/2552 نمايي زمان سفر آزاد در شبكه 0گروه کاالی  0
 0/0281- 0/4535- 0/25738 گاما زمان سفر تجربه شده 5گروه کاالی  5
 -9059/9 9 0/1497 نمايي زمان سفر آزاد در شبكه 1-خانه مبناسفر خالي  3
 0/0473- 0/7984- 0/4671 گاما هواييمسافت مستقيم  6-خانه مبناسفر خالي  0
 0/0119- 0/3887- 0/20035 گاما شده تجربهزمان سفر  0-خانه مبناسفر خالي  9
 0/0624- 0/6321- 0/3891 گاما مسافت مستقيم هوايي 1-مبناسفر خالي غيرخانه 0

 0/0365- 0/7714- 0/4296 گاما مسافت مستقيم هوايي 6-مبناسفر خالي غيرخانه 19

t i j  مبدأ= ماتريس مقاومت سفر بين i  و مقصدj ؛c,b,a ضرايب پرداخت مدل : 𝐹𝑖𝑗 = 𝛼 × 𝑡𝑖𝑗
𝑏 × 𝑒𝑐.𝑡𝑖𝑗Fij = α × ec.tijFij =

α × ec.tij 
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 روز و ضرایب بار-تفکیک وسیله، زمان -1-7-1

اهده ی زمانی انجام سفرها، و ضرایب بار وسایل نقلیه از ضرایب ثابت مشهابازهدر این مطالعات، برای تفکیک سفر، تعیین 

 تا  9-1جدول . این ضرایب به ترتیب در شودیمشده در سال پایه استفاده 

كيك ف. يكي از داليل اصلي برای استفاده از ضرايب ثابت برای تاندشدهبا رنگ زمينه خاکستری ارايه  11-6جدول 
دهنده کننده نوع وسيله است و ازآنجا که انواع بار مختلفي تشكيلوسيله آن است که برای انواع بار معموالً نوع بار تعيين

روند که در آينده نيز سهم استفاده از وسايل نقليه مختلف برای يك دسته مشخص يك دسته مشخص بار است انتظار مي
ر، سهم وسايل باری سنگين نسبت به وسايل باری سبك در داخل شهر اندک است و بار تقريباً ثابت بماند. از سوی ديگ
 کند.های رفتاری را توجيه نمياين موضوع ضرورت ساخت مدل

است و بنابراين برای  15و  9به ترتيب ساعت  بعدازظهرقابل ذکر است که ساعت اوج ترافيك باری برای صبح و 
ز ضرايب مربوطه در جدول استفاده کرد. ذکر اين نكته الزم است که با توجه به توان اهای ساعت اوج ميساخت ماتريس

 های وسايل نيمه سنگين برای ضرايب زمان روز از ضرايب وسايل نقليه سنگين استفاده شد.کمبود داده
 

 بارضرایب تفکیک وسیله سفر برای انواع  -9-1جدول 
 سهم سنگين سهم نيمه سنگين سهم سبك مجموع سنگين نيمه سنگين سبك نوع کاال کد کاال

 %3/58 %5/31 %91/12 3431 123 182 3126 محصوالت خوراکي 1
 %15/27 %10/10 %74/63 2627 401 265 1961 کاالهای ساختماني 7
 %0/67 %5/30 %94/03 1833 12 97 1724 خانگي و ابزارآالتلوازم 6
 %11/78 %6/95 %81/27 2891 341 201 2350 ساير 0
 %47/92 %7/15 %44/94 1015 487 73 456 يدکيآالت و قطعات ماشين 5

 

 مبنا-سفرهای خانهضرایب تفکیک وسیله سفر برای  -4-1جدول 
 سهم سنگين سهم نيمه سنگين سهم سبك مجموع سنگين نيمه سنگين سبك فعاليتنوع  کد 

 %8/05 %5/35 %86/60 3431 1687 1121 18154 یريمبنا با هدف بارگ-خانه 1
 %1/77 %1/36 %96/87 2627 206 159 11275 يمبنا با هدف کار شخص-خانه 6
 %2/11 %2/83 %95/07 1833 304 408 13737 بازگشت به خانه 0

 

 مبنا-سفرهای غیرخانهضرایب تفکیک وسیله سفر برای  -34-1جدول 
 سهم سنگين سهم نيمه سنگين سهم سبك مجموع سنگين نيمه سنگين سبك فعاليتنوع  کد 

 %6/70 %4/63 %88/67 3711 248 172 3290 یريمبنا با هدف بارگ-رخانهيغ 1
 %2/08 %1/40 %96/52 11836 246 166 11424 يمبنا با هدف کار شخص-رخانهيغ 6

 

 به تفکیک نوع بار )بر حسب تن( )ضرایب بار( وسایل نقلیه توسط جابجا شده بار متوسط -33-1جدول 
 سنگين نيمه سنگين سبك نوع کاال کد کاال

 8/17 1/64 0/68 محصوالت خوراکي 1
 10/82 2/52 1/16 ساختمانيکاالهای  2
 2/25 1/69 0/49 و ابزارآالت خانگيلوازم 3
 9/94 2/53 0/64 ساير 4
 3/70 2/56 0/61 يدکيو قطعات  آالتماشين 5

 تخصیص ماتریس تقاضای اولیه بار به شبکه -1-1

های ترافيكي انجام شده در روز آماربرداری استفاده شود. بايست از شمارشبه منظور کنترل نتايج تخصيص مي
 اريدهنده دقت بساست که نشان 011/9دو نوع حجم است برابر با  نيتفاوت ا زانيدهنده منمودار که نشان نيا 2Rپارامتر

 است. ميتعم نديفرآ يدرست نيداده شده و همچن ميتعم یهاسيخوب ماتر
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 سيماتر ونيبراسيکال برای هااز آن تعدادیها، مناسب آن يشمارش حجم و پراکندگ یهاستگاهيا اديبا توجه به تعداد ز
 196 نيز با ليدل نيبه هماستفاده شد.  سيماتر يينها ياعتبارسنج یبرا ،بقيهاستفاده شده و از  TFlow-Fuzzyبه روش 

 يمهم و اصل یهاراه یبر رو عمدتاًکه  ستگاهيا 55انجام شده بود، حدود  يدست صورتبهکه شمارش حجم تردد  يستگاهيا
 دهيرس 30/9به  07/9از  هاستگاهيا نيا یبرا 2R زانيم مورد استفاده قرار گرفت. Fuzzy-TFlow نديهستند انتخاب و در فرآ

منتخب از  یهاستگاهيا یبرا GEH زانيم نيهمچن است. TFlow-Fuzzyخوب روش  اريعملكرد بس هندهداست که نشان
 است. دهيرس 91/1به  90/5

 نديپس از انجام فرآ هاستگاهيا هي( در کلصياحجام مشاهده )شمارش( شده با احجام برآورد شده )حاصل از تخص
Fuzzy-TFlow 2 زاني. مشد سهيمقاR  زانيو م شيافزا 900/9 به 011/9از GEH ه ک کرد دايکاهش پ 50/6به  5/5از

 است. سيبهبود ماتر دهندهنشان
درصد است که مقدار قابل قبولي است و از اين منظر فرآيند  0/3حداکثر ميزان تغيير حجم کل ماتريس وسايل نقليه 

 تصحيح ماتريس قابل قبول است.
 سيماتر ب،يترت نيبه ا دارند. يخوب اريبس يهمخوان س،يو پس از اصالح ماتر شيبسامد طول سفر پ عيتوز نيهمچن

 سياست که ماتر يهياز هر دو استفاده کرد. بد توانيمشاهده شده و اصالح شده هر دو معتبر بوده و در ادامه مطالعات م
نتايج تخصيص ماتريس وضع  9-6شكل در  .رديمالک عمل قرار گ هيسال پا یبرا ديداشته و با یشتريشده دقت ب حيتصح

 موجود وانت بر روی شبكه محدوده مطالعاتي نمايش داده شده است.
 

 
 وی شبکه محدوده مطالعاتییافته تصحیح شده وانت بر رتخصیص ماتریس روزانه تعمیم -9-1شکل 

 دهها با توجه به آمار احجام برداشت شمدل یریمشخصات شبکه با بکارگ ونیبراسیو کال حیتصح -1-0

 سفر صیمدل تخص یاعتبارسنج -1-0-3

سفر  صيمدل تخصی برآورد تقاضای سفر، به کمك ارزيابي نتايج امرحله 0ی هامدلنتايج  يبخش عمده اعتبار سنج
ی، تطابق خوبي با مقادير مشاهده شده داشته امرحله 0ی هامدلاگر حجم تردد در شبكه حاصل از اجرای  انجام خواهد شد.

 سيماتر حيتصحاعتبارسنجي و  یبرا بند نيدر اداشت.  نانياطمی سازمدلتا حد زيادی به صحت نتايج  توانيمباشد، 
 یهاستگاهيا اديبا توجه به تعداد ز همچنين .شوديم استفاده آماربرداریروز  یاز احجام شمارش شده هاحاصل از مدل

استفاده  TFlow-Fuzzyبه روش  سيماتر ونيبراسيکال برای هااز آن تعدادیها، مناسب آننا يشمارش حجم و پراکندگ
که شمارش حجم تردد  يستگاهيا 196 نياز ب ليدل نيبه هماستفاده شد.  سيماتر يينها ياعتبارسنج یبرا ،بقيهشده و از 
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 نديهستند انتخاب و در فرآ يمهم و اصل یهاراه یبر رو عمدتاًکه  ستگاهيا 53انجام شده بود، حدود  يدست صورتبه
TFlow-Fuzzy .یهاستگاهيتمام ا)برآورد(  صيو مدل تخص )مشاهده( ياحجام شمارش دست مورد استفاده قرار گرفت 

قبل از انجام تصحيح برابر با  2Rقبل و بعد از انجام فرآيند تصحيح برای اوج صبح بررسي شده و ضريب  شمارش حجم
  رسيده است. 07/9به  TFlow-Fuzzyبا استفاده از روش  حيتصحبوده که پس از انجام  01/9

ميانگين آن  17-6جدول که در  های شمارش حجم محاسبه شدبرای هر يك از ايستگاه GEHبر اين اساس پارامتر 
 است. 19با توجه به ابعاد شبكه تا  GEHبرای قبل و پس از تصحيح ارائه شده است. مقدار مجاز 

 

 قبل و پس از تصحیح ماتریس GEHمقادیر پارامتر  -37-1جدول 

 درصد بهبود GEHميانگين مقدار   

 هاکل ايستگاه
 0/5 قبل از تصحيح

 درصد 06
 1/6 بعد از تصحيح

 های منتخبايستگاه
 6/5 قبل از تصحيح

 درصد 07
 5/1 بعد از تصحيح

 های ایجاد سفراعتبارسنجی مدل -1-0-7

 حيپس از تصح و پيش يكيتراف يسفرها در نواح /جذبديتول زانيم رييتغی ايجاد سفر، هامدلبرای اطمينان از عملكرد 
 09/9و بين مقادير جذب سفر  03/9ضريب همبستگي بين مقادير توليد سفر پيش و پس از اصالح . بررسي شد سيماتر

 . شوديماست که بسيار مطلوب ارزيابي 

 سفر کیتفک جینتا یاعتبارسنج -1-0-1

يه مطابق برای هر يك از وسايل نقل سيحجم ماتر رييتغ زانيمبرای اطمينان از عملكرد مناسب ضرايب تفكيك سفر، 
 19ها در تمام موارد کمتر از شود ميزان تغيير ماتريسکه در اين جدول مشاهده مي طورهمانبررسي شد.  16-6جدول 

از  سی وسايل سفر پهاسيماترقابل قبول است. به اين ترتيب دقت  کامالًدرصد است که  3درصد و در مجموع حدود 
 .شوديم ديتائاعمال فرآيند تصحيح 

 

 های هر یک از وسایل نقلیه قبل و بعد از اصالح ماتریسمیزان تغییر احجام ساعت اوج ماتریس -31-1جدول 

 ضريب اصالح مجموع ماتريس بعد از اصالح مجموع ماتريس قبل از اصالح  
 957/1 17906 11001 وانت
 990/1 7961 1907 کامينونت(-نيمه سنگين )خاور

 906/1 6599 6719 كر(تان-بونكر-تريلي-سنگين )کاميون
 936/1 10317 13555 مجموع وسايل نقليه

بینی تقاضای بار در نواحی باری شهر اصفهان و پیامدهای های تولید، جذب، توزیع و پیشبرآورد مدل -1-5
 ترافیکی آناقتصادی و 

 ازیسمدلدر از جمله متغيرهای اصلي  هایو مساحت کاربر شاغل در محل سكونت و در محل شغل ت،يجمع یرهايمتغ
ونقل شهر اصفهان از نتايج مطالعات جامع حمل زيخودرو تا افق مطالعات ن تيسرانه مالك ينيبشي. پبار هستند و جذب ديتول

 .شوديماست که در اينجا ارايه 

 رد جمعیتبرآو -1-5-3

وس و مسكن نف يعموم یسرشمار جياز نتا يكيتراف يدر سطح نواح هيدر سال پا اصفهانشهر  تيبرآورد جمع منظوربه
 مقصد مسافری مطالعات جامع-از آنجايي که اطالعات پايگاه داده سفرهای مبدأ است.استفاده شده  1609و  1695 یهاسال
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و  1695است، جمعيت در اين سال موردنياز است. با توجه به جمعيت سال  1601ونقل شهر اصفهان مربوط به سال حمل
در سطح نواحي  ArcGIS افزارنرمی آماری بود، با استفاده از هابلوکصورت دريافتي از کارفرمای محترم که به 1609

 09و  95ي بدست آمد. با توجه به نرخ رشد جمعيت بين دو سال ترافيكي تجميع شده و جمعيت در سطح هر ناحيه ترافيك
بدست آمد. در بعضي از نواحي ترافيكي که اطالعات  1601، جميعت نواحي ترافيكي در سال 01و با فرض نرخ ثابت تا سال 

آورده  10-6جدول ناحيه(. نتيجه نهايي در  0جمعيتي وجود نداشت، از ميانگين نرخ رشد بين تمامي نواحي استفاده شد )
 گزارش اصلي ارايه شده است(. 6شده است )جمعيت هر ناحيه در بند 

 

 برآورد جمعیت شهر اصفهان -30-1جدول 
 1090جمعيت  1600جمعيت  1605برآورد جمعيت  1601برآورد جمعيت 
779507650 170317739 777617990 777937051 

 

 برآورد شاغل در محل سکونت -1-5-7

ي به تفكيك نواحرا هم در محل سكونت و هم در محل شغل  تعداد افراد شاغل در شهربايست مدل برآورد اشتغال مي
بيني اشتغال در کشور اعمال شده، در پيش تاکنونهايي که روشبرآورد نمايد.  1090، 1605، 1601های ترافيكي در سال

 روندگرا هستند که در ساير شهرهای کشور نيز استفاده شده است. یهامدل
نفوس و  يعموم یسرشمار جياز نتا 1601در سال  يكيترافنواحي منظور برآورد تعداد شاغل در محل سكونت در به

با توجه به  استفاده شده است. يكيتراف يدر نواح 1601برآورد شده در سال  تيو جمع 1609و  1695 یهامسكن سال
)حاصل نسبت جمعيت ساکن به  ديآيمو جمعيت شاغل در آن سال، نرخ تكفل بدست  1609اطالعات جمعيتي سال 

. ديآيمی مختلف بدست هاسالنرخ تكفل، جمعيت شاغل در محل سكونت برای  جمعيت شاغل(. با فرض ثابت ماندن
 ارايه شده است )جزييات در سطح ناحيه در گزارش اصلي وجود دارد(. 15-6جدول نتيجه نهايي اين روش در 

 

 برآورد تعداد شاغل ساکن -35-1جدول 
 1090شاغل  00شاغل  05شاغل  01شاغل  09شاغل 

399079 408145 400576 455681 450436 
 

 برآورد شاغل در محل شغل -1-5-1

آورده شده  13-6جدول تعداد شاغل در محل شغل که بر اساس نتايج طرح جامع حمل و نقل مسافری برآورد شده، در 
 است.

 

 تعداد شاغل در محل شغل -36-1جدول 
 1090سال  1600سال  1605سال 

0597995 5797911 5167111 

 یان مبتناصفه یتوسعه شهر یهامطالعات بر اساس برنامه یهاافق یبرا یشهربار درون یبرآورد تقاضا -1-6
 یکیو تراف یمطالعات فرادست شهرساز جیبر نتا

به تفكيك گروه کااليي  1090ميزان توليد و جذب بار نواحي داخلي شهر اصفهان در افق  19-6شكل تا  0-6شكل در 
به خوبي نمايان است و مناطق با تقاضای  1090شده است. در اين تصاوير ميزان توزيع توليد و جذب بار در افق نمايش داده 

 های آتي راهگشاست.ريزیتوليد و جذب باال متمايز است که در برای برنامه



  گزارش مدیریتی -مطالعات جامع حمل و نقل بار دورن شهری اصفهان 13

 

 

 
خوراکی(  )مواد 3تولید گروه کاالی شماره  -4-1شکل 

 تناژ -3040در افق 

 
)مواد  3جذب گروه کاالی شماره  -34-1شکل 

 تناژ -3040خوراکی( در افق 

 
)کاالی  7تولید گروه کاالی شماره  -33-1شکل 

 تناژ -3040ساختمانی( در افق 

 
)کاالی  7جذب گروه کاالی شماره  -37-1شکل 

 تناژ -3040ساختمانی( در افق 

 
)لوازم خانگی و  1تولید گروه کاالی شماره  -31-1شکل 

 تناژ -3040ابزارآالت( در افق 

 
)لوازم خانگی و  1جذب گروه کاالی شماره  -30-1شکل 

 تناژ -3040ابزارآالت( در افق 

 
)سایر( در افق  0تولید گروه کاالی شماره  -35-1شکل 

 تناژ -3040

 
)سایر( در افق  0جذب گروه کاالی شماره  -36-1شکل 

 تناژ -3040
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آالت و )ماشین 5تولید گروه کاالی شماره  -37-1شکل 

 تناژ -3040قطعات یدکی( در افق 

 
آالت و )ماشین 5جذب گروه کاالی شماره  -39-1شکل 

 تناژ -3040قطعات یدکی( در افق 
 

 تخصیص با شبکه وضع موجود -1-7

های ها بر روی شبكه وضع موجود که با برداشتهای طرح، نوبت به تخصيص آنپس از برآورد تقاضای بار در افق
ونت( باری در سه دسته سبك )وانت(، نيمه سنگين )خاور و کاميرسد. بر اين اساس وسايل نقليه ميداني کاليبره شده است مي

و سنگين )تريلي، تانكر، بونكر و کاميون( بر روی شبكه تخصيص داده شد. ذکر اين نكته الزم است که به منظور صحت 
يس همسنگ رنتايج تخصيص الزم است تا وسايل نقليه غير باری نيز بر روی شبكه بارگذاری شود. برای اين منظور از مات

ونقل اصفهان که در آن وسايل باری حذف شده است استفاده گرديد. اين ماتريس برای سواری خروجي طرح جامع حمل
از کارفرما دريافت شد. ذکر اين نكته الزم است که به منظور تبديل ماتريس همسنگ اوج صبح به  1090اوج صبح افق 

 استفاده گرديد. 19ماتريس روزانه از ضريب 
نتايج تخصيص تمام وسايل نقليه اعم از باری و مسافری بر روی شبكه شهر اصفهان در اوج صبح سال  10-6شكل در 
 متمايز شده است.  Fتا  Aبندی از رنگ نمايش داده شده است. در اين شكل سطح سرويس معابر نيز با استفاده از 1090
 

 
 تمام وسایل نقلیه–بر روی شبکه وضع موجود  3040تخصیص اوج صبح سال  -34-1شکل 

 کیلومتر بار بر روی شبکه معابر اصفهان-برآورد هزینه واقعی جابجایی هر تن -1-9

 0ربي از مضمريكا آدر کشورهای اروپايي و  تن محموله به ازای يك کيلومتر جابجايي يك جابجايي برآورد هزينه
يا شرايط  و کاالوليت بر اساس ارزش کاال و خطر حمل ئضريب مسو  کرايه يك تن در يك کيلومتر، وزنمسافت، عامل 

اربری کرايه ب یهاشرکتگرفته از شفاهي صورت  یهااستعالمبا برآورد عوامل ذکر شده فوق و است.  غير استاندارد کاال
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 10-6دول جنوع وسايل نقليه باری به تفكيك سبك، نيمه سنگين و سنگين در  6يك تن بار در مسافت يك کيلومتر برای 
 آورده شده است.

 یک تن بار در یک کیلومتر بر حسب ریال شهریدرونهزینه جابجایی  -37-1جدول 
 سنگين نيمه سنگين سبك 

 167009 107795 657015 کرايه يك تن بار در يك کيلومتر
 

کيلومتر هزينه نگهداری وسيله نقليه را نيز بايد به ازای حمل يك تن بار در -عالوه بر هزينه حمل کاالها بر حسب تن
 یهانهيهزشود.  مد محاسبهآتا خالص در کردکيلومتر کم -تنبر حسب مد آورد و از درآبدست يك کيلومتر مسير 

بر  کاهش قيمتو  بيمه، الستيكی، ادورههای و سرويسروغن ، سوختبه عواملي مانند  داری يك کاميون کشندههنگ
وسايل نقليه  کيلومتر برای -برآورد شده بر حسب تن یهانهيهزهر کدام از بستگي دارد.  اثر افزايش عمر وسيله نقليه باری

 آورده شده است. 19-6جدول باری به تفكيك سبك، نيمه سنگين و سنگين در 
 

 مربوط به وسایل نقلیه باری بر حسب ریال یهانهیهز -39-1جدول 

 هزينه وسايل نقليه سنگين هزينه وسايل نقليه نيمه سنگين هزينه وسايل نقليه سبك هزينه
 91 165 010 سوخت
 60 05 90 روغن

 37 179 130 الستيك
 69 01 799 بيمه

 106 775 106 کاهش قيمت وسيله نقليه
 655 373 1500 جمع

 

 هاطرح یبندتیو اولو یابیها، ارزطرح هیارا: چهارممرحله  -0

 شهریندرویابی و مسیریابی برای توسعه زنجیره عرضه و شبکه ترابری حمل بار ارایه مدل مکان -0-3

يابي توسعه زنجيره عرضه برای دو گروه کاالی زباله و سوخت در اين بخش از گزارش دو زير بند مسيريابي و مكان
سوخت و  یگروه کاالها، 7600/00/110 محترم به شماره نامه یاز کارفرما يافتيبا توجه به نامه درصورت گرفته است )

 انتخاب شد(.زباله 

 گروه کاالی سوخت -0-3-3

های مناسب برای احداث جايگاه سوخت در معابر شهری شهر اصفهان به طوری طراحي گرديده در اين بخش مكان
های سوخت و جايگاه يابيمكانبندی مدل فرمولای برای وسايل نقليه حاصل گردد. است که پوشش الزم در شبكه جاده

 چهارم ارايه شده است.در گزارش مرحله بندی مدل مسيريابي تانكرهای حمل سوخت فرمول
های سوخت را توسط تقاضای همه جايگاهکل زمان دسترسي به آن  هدفتابع های سوخت، جايگاه يابيمكانمدل در 

پس از احداث  𝑞مقصد -کمترين زمان دسترسي برای مبدأهايي نيز تيمحدود. کندمبادی و مقاصد شبكه کمينه مي
ك جايگاه دقيقاً ي مقصدها-کمترين زمان دسترسي بين مبدأبرای محاسبه . همچنين کندهای سوخت را محاسبه ميجايگاه

 شود.ميمقصد تخصيص داده -سوخت به هر مبدأ
ايستگاه جايگاه سوخت در  05تا  69های سوخت در نواحي ترافيكي از آمده، تعداد جايگاه دستبهبا توجه به نتايج 

 نشان داده شده است. 1-0شكل 
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 های سوختیابی ایستگاهنتایج مدل مکانموقعیت  -3-0شکل 

 گروه کاالی زباله -0-3-7

دهد. نواحي مختلف شهر )نقاط تقاضا( را به نواحي انتخاب شده برای انتقال زباله نشان مينتايج تخصيص  7-0شكل 
 با حذف مقادير صفر آن به دست آمده است. 𝑥𝑖𝑗اين جدول با استفاده از مقدار بهينه متغير تصميم 

آمده با توجه به سطح دقت مطالعات، در حد نواحي دستذکر دو نكته ضروری است؛ اول آنكه نتايج به نجايادر 
 های انتقال زباله خواهد بود. هرچند که وجود زمين باير يا قابل استفادهترافيكي بوده و نياز به مطالعه تدقيق جايابي محل

است، لكن قيمت زمين به طور متوسط ارزيابي شده است و نياز  برای اين موضوع در تعيين نواحي کانديد صورت گرفته
ر ها با توجه به وضع موجود، با فرض حداکثشود. نكته دوم آنكه در اين بخش مدلبه تدقيق آن در جانمايي نهايي حس مي

های عداد بهينه محلبرای آنكه تقابليت فرض تعداد بيشتر را نيز دارد. البته،  مدلکه اند، درحاليسه نقطه انتقال زباله اجرا شده
زباله  آوریهای عملياتي جمعها در کنار هزينههای احداث و تملك زمين برای اين محلانتقال به دست آيد نياز است هزينه
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ات به اين اطالع حساسهای تر و همچنين مدلتر و دقيقزمان ديده شوند که در اين صورت به اطالعات جزئيبه صورت هم
 شود مطالعه تفصيلي در اين زمينه صورت پذيرد.اهد بود، و پيشنهاد مينياز خو

 

 
 شهر به نقاط انتقال زباله در حل برتر ینواح صیتخص جینتا -7-0شکل 

 ارایه مدل مسیریابی  -0-3-7-3

که -به آن  دهشدادهيابي( به همراه نقاط تقاضای تخصيص شده در بخش مكانمدل پيشنهادشده هر نقطه انتقال )انتخاب
صورت مجزا اجرا شده است. در هر اجرا، نقطه انتقال به عنوان دپو )مبدأ و مقصد همه  به -اندشده هيارا 1-0جدول  در

 وسايل نقليه( در نظر گرفته شده است.
 است يهيبد. استارايه شده  6-0جدول تا  1-0جدول به ترتيب در  107و  179، 96نتايج مسيريابي برای نقاط انتقال 

 لهيوس كي تن 19 هر یازا به است بوده شتريب( تن 19 يعني) هينقل لهيوس تيظرف از یانقطه یتقاضا چنانچه جينتا نيا در
 يابقم مقدار به مربوط جينتا اما است؛ امدهين ريز جداول در آن به مربوط ريمس که است شده داده صيتخص آن به مجزا

 و 0/71 یتقاضا با بيترت به 157 و 109 ينواح. است شده هيارا ريز جداول در هيناح هر یبرا 19 بيضر از شتريب ديتول
 داده صيتخص تن 19 حمل یبرا لهيوس كي ستيبايم هاآن از كي هر یبرا که داشتند را شده داده حيتوض طيشرا 0/76

 .شوند یآورجمع ريز جداول طبق شده نييتع یرهايمس در ديبا( 0/5 و 0/6 بيترت به يعني) زباله يمابق سپس و شود
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 91نقطه انتقال  یبرا یابیریمس جینتا -3-0جدول 

 شماره نقاط به ترتيب قرارگيری در مسير شماره وسيله نقليه )شماره مسير( 
1 96 95 00 09 09 96  
7 96 97 99 06 96   
6 96 03 05 06 96   
0 96 90 91 00 96   
5 96 105 100 00 99 90 96 
3 96 190 00 55 96   
0 96 07 93 07 01 96  
9 96 00 05 96    
0 96 03 00 96    

19 96 09 96     
11 96 37 30 96    

 

 379نقطه انتقال  یبرا یابیریمس جینتا -7-0جدول 

 نقاط به ترتيب قرارگيری در مسيرشماره  شماره وسيله نقليه )شماره مسير(
1 179 169 160 150 60 01 00 090 019 156 099 179 179 
7 179 177 113 115 171 176 195 100 179     
6 179 107 100 101 63 179        
0 179 170 105 160 179         
5 179 100 119 109 179         
3 179 175 173 170 100 151 159 60 179     
0 179 110 11 17 0 70 79 65 179     
9 179 70 73 70 76 75 190 179      
0 179 116 170 167 161 19 7 179      

19 179 163 166 169 69 179        
11 179 117 199 193 190 179        
17 179 153 155 60 69 09 05 179      
16 179 110 119 110 165 103 179       
10 179 79 77 197 196 179        
15 179 191 103 100 111 10 179       
13 179 5 66 06 67 07 179       
10 179 1 0 16 13 09 10 179      
19 179 190 195 61 00 59 6 179      
10 179 01 199 191 30 179        
79 179 90 09 15 0 179        
71 179 109 179           
77 179 3 10 71 179         
76 179 109 199 109 160 179          
70 179 157 179             
75 179 19 9 179            
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 377نقطه انتقال  یبرا یابیریمس جینتا -1-0جدول 

 شماره نقاط به ترتيب قرارگيری در مسير شماره وسيله نقليه )شماره مسير( 
1 107 139 101 109 130 106 107 
7 107 133 50 39 107   
6 107 135 136 150 107   
0 107 139 150 107    
5 107 50 31 33 107   
3 107 56 50 137 107   
0 107 130 39 03 107   
9 107 30 59 107    
0 107 57 130 00 107   

19 107 36 107     
11 107 53 35 107    
17 107 131 159 106 51 107  

 یراستا ونقل بار اصفهان درمدل شبکه حمل یبرا موردنیاز( یمفهوم تمالگوری) مناسب افزارنرم یمعرف -0-7
 یستم بارنامه شهریس

ه ی در اصفهان پرداخته شدشهردرونبار  ونقلحملريزی ( جهت برنامهافزارنرمدر اين بخش يك الگوريتم مفهومي )
تا  بدأماست که در نهايت زنجيره جابجايي بار از  هاتيفعالاست. مقصود از الگوريتم مفهومي ارايه توالي از اقدامات و 

 . شوديممقصد را شامل 
ها و ناوگان در ی جهت مديريت شرکتاسامانه و حومه اصفهان یشهردرون کاالی و بار ونقلحمل تيريسازمان مد

به منظور انجام عمليات باربری توسط اين سازمان « باريار»موبايل  افزارنرمها طراحي و اجرا کرده است. همچنين اختيار آن
 ي اجرايي شده است.تازگبهطراحي و 

آن برای مطالعات آينده و بهبود از  توانيمبار، توليد پايگاه داده دقيق است که  ونقلحملاز مزايای هوشمندسازی 
 نشان داده شده است.بار  ونقلحملالگوريتم مفهومي  6-0 شكلدر شرايط استفاده کرد. 

. سپس ندکيمکاربر )دارنده بار( پس از مراجعه به سامانه و انتخاب نوع ناوگان موردنيازش، مبدأ و مقصد بار را انتخاب 
د انتخاب مقص-. برای ايجاد يك پايگاه منظم و مناسب، بايد مبدأشوديممشخصات بار و ساير اطالعات موردنياز تكميل 

مطالعات جامع اصفهان قرار گيرد )در داخل سامانه و غيرقابل مشاهده برای  ی ترافيكيهاهيناحشده به صورت خودکار در 
قط و غيرقابل ويرايش برای کاربر )ف ژهيوکاربر(. در قسمت مشخصات بار، عالوه بر اطالعات دريافتي از کاربر، بخش 

شده است، وجود داشته باشد. به  تر بيانگانه وزارت کشور که در پيش 61ی بنددستهانتخابي( به منظور انتخاب نوع بار از 
اين ترتيب پس از ثبت نهايي سفارش، اطالعات کدگذاری شده و کاملي شامل نوع خودرو )ناوگان(، شماره ناحيه ترافيكي 
مبدأ و مقصد و کد کاال به همراه ساير مشخصات مانند وزن آن در اختيار سازمان قرار خواهد گرفت. باقي روند سفارش 

 ارايه شده، واضح است. 6-0 شكلکه در 
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راهنما

(در دسترس کاربر نیست)داخل محیط نرم افزار 

سفارش حمل بار توسط صاحب کاال

ثبت سفارش و صدور بارنامه

ارسال شماره رهگيری به ذی نفعان

مراجعه راننده و دريافت بار

تأييد تطابق بار و مشخصات آن توسط 
راننده و دريافت بار

رسيدن به مقصد و تحويل بار به 
گيرنده

تأييد دريافت بار توسط گيرنده در 
سامانه

پايان

مشخصات کاال

مشخصات خودرو

(مبدأ)منطقه شروع سفر 

(مقصد)منطقه پايان سفر 

گانه قرار گيرد 61در دسته بندی 

تايي طرح جامع قرار گيرد617در نواحي 

در صفحه کاربری نرم افزار

توسط پشتيبان سيستم يا خودکار

(در دسترس کاربر نيست)داخل نرم افزار 

 
 بار ونقلحملالگوریتم مفهومی  -1-0 شکل

 

اد کرد که ی بار شهر اصفهان ايجهاانهيپای مبتني بر وب در ارتباط با اسامانه توانيمبه منظور بهبود فرآيند حمل بار، 
يك ، نوع کاربری واحدها به منظور تفكبرداربهرهوضعيت انبارها، باراندازهای مسقف يا روباز )مانند ظرفيت، نام مالك يا 

از يكديگر و همچنين بهای استفاده از اين واحدها و غيره( و ساير واحدهای مرتبط  کاالهای فاسدشدني، خطرناک و ساير
ورت که مالكيتي حقيقي يا حقوقي دارند، به ص هاانهيپامستقر )باسكول، محل استراحت رانندگان، دپو ناوگان و غيره( در 

 برخط به اطالع رانندگان ناوگان باری و ساير کاربران برساند.
به اين  بار، ونقلحملاز خدمات چند شرکتي برای ناوگان  توانيمتناد به دستورالعمل وزارت کشور، همچنين با اس

ر بار عضو شده و فعاليت نمايد، استفاده کرد. د ونقلحملدر پنج شرکت  توانديمصورت که يك ناوگان باری حداکثر 
متوجه عدم ظرفيت کافي در انبارها )با توجه به نوع محموله ناوگان(  هاانهيپااين صورت زماني که راننده با استعالم از سامانه 

 از ظرفيت شرکت ديگری استفاده کند. توانديمها شود، رفاهي يكي از شرکت-يا ساير واحدهای خدماتي
نه ادر پاي توانيماطالع از تمامي موارد فوق، همچون دانستن کاربری واحدهای ذخيره کاال )اينكه چه کاالهايي را 

نوع و ظرفيت  ،برداربهرهذخيره کرد(، ظرفيت واحدهای ذخيره کاال، نوع مالكيت واحدها، نام مالك يا  موردنظر
، ظرفيت دپو ناوگان، امكانات و ظرفيت واحدهای استراحت موجود در پايانه یهاباسكول تيو ظرفنوع  باراندازهای پايانه،

 ی رانندگان ناوگان وريگميتصمخدماتي و رفاهي، به صورت برخط در  رانندگان و بهای استفاده از واحدهای تجاری،
 .شوديم هاانهيپابار از مبادی ورودی شهر به  ونقلحملدارد و موجب بهترشدن جريان  تأثيرواحدهای پايانه  بردارانبهره

ی باشد که با توجه اگونهبهنشان داد. در واقع سامانه بايد  0-0شكل در قالب نمودار  توانيمتمامي موارد بيان شده را 
ی در دسترس که آن خدمت را دارا هستند، در هاانهيپابه امكانات الزم شخص )راننده، شرکت، صاحب بار و ...(، انواع 

ين، پايانه موردنظر را انتخاب کند و در جريان جزييات امكانات آن قرار گيرد. در اين شكل، اختيار او قرار گيرد و از آن ب
ي که يا خدمت آهنراهخدمتي خاص را از آن گرفت )مانند  توانيميي است که هاانهيپا، «ی نزديكهاانهيپاساير »منظور از 

 در پايانه انتخابي وجود ندارد يا بهتر است(.
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انتخاب پايانه

وضعيت باراندازهاوضعيت انبارها

مسقف يا روباز ظرفيت

نوع کاالی دريافتي

باسكول

انواع و دقت و امكانات

امكانات استراحتدپوی ناوگان

نوع ناوگان

ظرفيت

هزينه

هزينه

هزينه

هزينه

نوع امكانات

مجموعه پايانه ها

امكانات استراحت

دپوی ناوگان باسكول

وضعيت باراندازها

وضعيت انبارها

موقعيت دسترسي

بهترين مسير دسترسي ساير پايانه های نزديك

 
 بارسامانه مرتبط با پایانه  یمفهوم تمیالگور -0-0شکل 

 نیزم یکاربر تیریو جذب کاال و مد دینقاط عمده تول تیالزم در خصوص موقع هایحطر ارایه -0-1

 بار عیعمده حمل و توز یهاانهیپا یابیمکان -0-1-3

، مدل تدر مرحله نخس .در نظر گرفته شده است مدل دو، شهر اصفهان در هاتوقفگاهو  یبار یهاانهيپا يابيمكان برای
نقاط بالقوه و  ييشناسا یبرا (هدف عدالت اجتماعي و هزينه استقرار پايانهبا  P-median يابيمكان چندهدفه مدل) اول

مختلف،  یسناريوهان مدل با توجه به نتايج بدست آمده در در اي .ردگييمورد استفاده قرار م شهریهای برونپايانه مطلوب
 .شودميهر گروه کاال تعيين  هایپايانه مطلوب تعداد
 يابيمكان چند هدفه مدل)مدل دوم  ها در مرحله اول، با استفاده ازپايانه در مرحله دوم با توجه به مشخص شدن تعداد 

 بر اساس. شودميدر سناريوهای مختلف تعيين  بدست آمدهنتايج  بر اساسها ها( تعداد توقفگاهتوقفگاه ها وپايانه زمانهم
ا ب ازآنجابار حمل شده،  ابتدا بايد به پايانه بروند و سپس ،کنندتن حمل مي 19که بار بيشتر از  اینقليهوسايل  ،اين مدل

 وسايل نقليه با وسطت بار حمل شده به مقصد نهايي برسند. همچنينپس و س انتقال يافته هاتوقفگاهوسايل نقليه مجاز به 
 از پايانه به نقاط تقاضا انتقال يابند. توانند به صورت مستقيممي ظرفيت کمتر از ده تن،

چند  دلم) دوممدل با استفاده از  ها در مراحل قبلي،توقفگاهو  هاپايانهدر مرحله سوم با توجه به مشخص شدن تعداد 
به صورت  هدفشود؛ بر اين اساس کمترين مقدار توابع انجام مي يابيمكان ها(توقفگاه و هاپايانه زمانهم يابيمكان هدفه

𝑀𝑖𝑛𝑧𝑚𝑢𝑙𝑡تابع هدف  =  𝑊1(𝑍1/𝑀𝑖𝑛𝑧1) + 𝑊2(𝑍2/𝑀𝑖𝑛𝑧2) + 𝑊3(𝑍3/𝑀𝑖𝑛𝑧3) شود، که در آن نوشته مي𝑤1 
 گزينه. بر اين اساس است 𝑧3ضريب وزني تابع هدف  𝑤3و  𝑧2ضريب وزني تابع هدف  𝑤2و  𝑧1ضريب وزني تابع هدف 

 .شودميبرتر برای تعيين نواحي انتخاب 
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ست. به شناسايي گروه کاالهای عمده نهايي ا نيازابتدا ، هاتوقفگاهو  های بارپايانه يابيمكانورود به ارايه طرح  از قبل
 0-0جدول  که دربندی شد تقسيمگروه  0، گروه کاالی عمده نهايي به بندی شده عمدهطبقهگروه کاالی  0با توجه به 

آالت و قطعات يدکي( نسبت به ماشين) 5)ساير( و گروه  0ادغام گروه الزم به ذکر است که دليل  ه شده است.يارا
موضوع در جلسات  نيا) ها بوده استنسبت به ساير گروه 5، تناژ پايين گروه سازیمدلشده در بخش بندی ارائهگروه

 .(شد یريگميناظر، مشاور و کارفرما تصم يهماهنگ
 

 عمده گروه کاالی انواعبندی طبقه -0-0جدول 

 نام گروه کاال کد گروه کاال

 محصوالت کشاورزی، مواد غذايي و کاالهای دامي 1

 کاالهای معدني، کاالهای ساختماني، انواع سيمان، مصنوعات سيمان و مصنوعات سفالي 7

6 
، محصوالت پالستيكي و کائوچو، ابزارآالتلوازم خانگي، دخانيات، لوازم بهداشتي و پزشكي، لوازم آموزشي و ورزشي، 

سبك انواع پوشاک و منسوجات آن، انواع فرش، گليم و موکت،  یهايدکي دستگاه لوازمو چيني و  یاشهيمحصوالت ش
 .کيسه و انواع چرم و مصنوعات آن، انواع گوني

 ساير 0
 

انواع بار، مسيرهای عمده و فواصل طي شده  کنندهجذب، موضوعات نواحي توليد و کاالهای عمده بندیپس از گروه
و تفاوت ماهيتي آن با ساير کاالها،  1با توجه به خوراکي بودن عمده محصوالت گروه  گيرند.بار مورد بررسي قرار مي

لسات ، در جبارهنيدراگيری ها متمايز شده است. الزم به ذکر است که تصميمهای اين گروه کاال از ساير گروهپايانه
 شترک بين کارفرما، ناظر و مشاور انجام شده است.م

 های باریپایانه یابیمکانارایه طرح  -0-1-3-3

شود پايانه انجام مي 0تا  1تعداد  محدوده مطالعه حاضر و فاهدابا توجه به  1گروه کاالی شماره  یهاانهيپا يابيمكان
پس از يك  هاانهيپانتايج بدست آمده، افزايش تعداد  سبر اسا شود.ها تعيين ميمطلوب پايانه تعدادنتايج آن، بر اساس که 

 .شوديماحداث پيشنهاد  برایپايانه  6شوند. بر اين اساس تعداد ي در توابع هدف نميتوجهقابلای، باعث بهبود مقدار آستانه
پايانه انجام  0تا  1تعداد  محدوده مطالعه حاضر و فاهدابا توجه به  0و  6، 7گروه کاالهای شماره  یهاانهيپا يابيمكان

 هاانهياپبر اساس نتايج بدست آمده، افزايش تعداد شود. تعيين ميها مطلوب پايانه تعدادنتايج حاصل،  بر اساسشود که مي
پايانه برای احداث  0شوند. بر اين اساس تعداد توجهي در توابع هدف نميای، باعث بهبود قابلپس از يك مقدار آستانه

 .شوديمپيشنهاد 

 هاتوقفگاه یابیمکانارایه طرح  -0-1-3-7

شود و بر انجام مي توقفگاه 0تا  1پايانه و  6در نظر گرفتن با  1گروه کاالی شماره  هایتوقفگاه يابيمكاندر اين بخش 
پس از يك  هاگاهتوقفر اساس نتايج بدست آمده، افزايش تعداد بشود. تعيين مي هاتوقفگاهمطلوب  تعداداساس نتايج آن، 

 توقفگاهبرای احداث  توقفگاه 6شوند. بر اين اساس تعداد توجهي در توابع هدف نميای، باعث بهبود قابلمقدار آستانه
 .شوديمپيشنهاد 

انجام  توقفگاه 0تا  1 پايانه و 0گرفتن در نظر با  0، 6، 7ی شماره هاگروه کاال هایتوقفگاه يابيدر اين بخش مكان
دازها بر اساس نتايج بدست آمده، افزايش تعداد بارانشود. ميتعيين  هاتوقفگاه مطلوب تعدادبر اساس نتايج آن،  شود ومي

برای احداث  توقفگاه 6شوند. بر اين اساس تعداد توجهي در توابع هدف نميای، باعث بهبود قابلپس از يك مقدار آستانه
 .شوديمپيشنهاد  توقفگاه
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 هاو توقفگاه هاپایانه زمانیابی هممکانارایه طرح  -0-1-3-1

داد ها(، تعها و توقفگاهزمان پايانهيابي هماستفاده از مدل دوم )مدل چند هدفه مكانبا  1در ارتباط با گروه کاالی شماره 
 .شودميانجام  سناريو 71در  مختلف هایوزندر  يابيمكانو  است دهگرفته ش ( در نظر𝑝1) توقفگاه 6( و تعداد 𝑝2پايانه ) 6

و با توجه به نتايج حاصل از توابع هدف و ميزان تكرار نواحي  1بر اساس نتايج بدست آمده برای گروه کاالی شماره 
و برای  019، 099، 197ها نواحي برگزيده برای احداث پايانه. شودبه عنوان جواب بهينه پيشنهاد مي 1وارد شده، حل شماره 

نشان داده شده  5-0شكل موقعيت نواحي پيشنهادی در پيشنهاد شده است.  199، 39، 15ها نواحي ترافيكي احداث توقفگاه
 است.

 

 
 برای گروه کاالی یک 3طبق حل شماره  هاانهیپاو  هاتوقفگاهموقعیت  -5-0شکل 

 

و ها پايانه زمانهم يابيمكان)مدل چند هدفه  دومبا استفاده از مدل  0، 6، 7ی شماره هاگروه کاالهمچنين در ارتباط با 
سناريو  71های مختلف در يابي در وزن( در نظر گرفته شده و مكان𝑝1) توقفگاه 6( و تعداد 𝑝2پايانه ) 0ها( تعداد توقفگاه

 .شودميام انج
هدف و ميزان تكرار و با توجه به نتايج حاصل از توابع  0، 6، 7شماره بر اساس نتايج بدست آمده برای گروه کاالهای 

 107، 190، 197ها شود. نواحي برگزيده برای احداث پايانهبهينه پيشنهاد مي به عنوان جواب 9نواحي وارد شده حل شماره 
شكل موقعيت نواحي پيشنهادی در پيشنهاد شده است.  190و  179، 39ها نواحي ترافيكي و برای احداث توقفگاه 099و
 نشان داده شده است. 0-3
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 برای گروه کاالی دو، سه و چهار 9طبق حل شماره  هاانهیپاو  هاتوقفگاهموقعیت  -6-0شکل 

 شدههای عمده نامناسب شناساییارایه پیشنهاد در خصوص کاربری -0-1-7

تواند حجم عبوری وسايل نقليه باری را در ( مي6وجود انبارهای بزرگ لوازم خانگي در محدوده مرکز شهر)منطقه 
 ،نمايش داده شده است 0-0شكل که در  طورهمانروز به ميزان زيادی افزايش دهد. به عنوان مثال ساعات مختلف شبانه

( دارای جذب سفر بااليي برای 77و 71، 79، 3شهرداری اصفهان )نواحي  6های ترافيكي موجود در منطقه برخي ناحيه
ه در اين محدوده حجم بااليي از وسايل نقليه )لوازم خانگي و ابزارآالت( هستند. يكي از معابری ک 6گروه کااليي شماره 

كل شالملك است که نوار جريان عبوری از اين خيابان در  خواجه نظامدهد خيابان باری را در اوج صبح از خود عبور مي
های هشوند از دروازشود اکثر وسايل نقليه باری که وارد اين خيابان ميکه مشاهده مي طورهماننمايش داده شده است.  0-9

تواند های لوازم خانگي به محدوده اطراف شهر ميآيند. بنابراين انتقال انبارها و فروشگاهورودی شهر به سمت اين نقطه مي
 از تراکم اين محدوده بكاهد.

 

  
 )لوازم خانگی و ابزارآالت( در نواحی مختلف شهر اصفهان 1جذب سفر گروه کاالی شماره -7-0شکل 
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 نوار جریان خیابان خواجه نظام الملک -9-0شکل 

 شهر اصفهان برای کنترل تردد ناوگان باریتعیین مرزهای محدوده مرکزی  -0-0

 تعریف محدوده تجاری اصفهان -0-0-3

درجه معابر  که يصورتيك محدوده تجاری وجود معابر شرياني در اطراف محدوده است. در  هایويژگييكي از 
 هایوجيخرو  هاورودیاز شرياني باشد، مشكالت متعددی را نظير اختالل و تأخير در  ترپايينمرزهای محدوده طرح 

مطرح شده در اين  هایگزينهتجاری در تمام  هایمحدودهمحدوده ايجاد خواهد کرد. در نظر گرفتن مرزهای مناسب برای 
ستند. پيشنهادی دارای عملكرد شرياني ه هایگزينهمرز تمام  دهندهليتشكبه عبارت ديگر معابر ؛ گزارش رعايت شده است

 پيشنهادی در ادامه مورد ارزيابي قرار گرفته است.ی هانهيگزخصوصيات هر يك از 
محدوده به عنوان  0-0شكل ( نمايش داده شده در 0و  6، 7، 1بر اساس شناخت اوليه از شهر، چهار گزينه )محدوده 

های محدوده تجاری نمايش شهری اصفهان در قالب مجموعه گزينهونقل بار درونمطالعات جامع حمل تجاری پيشنهادی در
 داده شده است.

 

 
 پیشنهادی برای محدوده تجاری هایگزینهمجموعه  -4-0شکل 
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 5-0جدول گيرد که پس از نرمال کردن مقادير هريك، نتيجه آن در چهار عامل در اين بخش مورد بررسي قرار مي
دارای وزن بيشتری است و به عنوان محدوده تجاری  1شود که محدوده دهي ساده مشاهده ميارايه شده است. با روش وزن

 شود.تخاب ميان
 

 های مورد بررسیوزن نرمال شده گزینه -5-0جدول 

 0محدوده  6محدوده  7محدوده  1محدوده  وزن های بررسي شدهگزينه
 0/21 0/27 0/26 73/9 75/9 درصد واحدهای کسبي

 0/20 0/26 0/28 70/9 75/9 محدوده ميزان تناژ ساليانه کاالهای جابجا شده بر مساحت
 0/24 0/24 0/27 73/9 75/9 جاریهای تميزان تناژ ساليانه کاالهای جابجا شده بر مساحت کاربری

 0/15 0/22 0/25 69/9 75/9 ساکن هر محدوده تيجابجا شده بر جمع یکاالها انهيتناژ سال زانيم
 0/20 0/25 0/26 74/4 1 امتياز کل

 

 توجه به عوامل فوق محدوده زير به عنوان محدوده تجاری انتخاب شد:نهايتاً با 
 به غرب از ،و هاتف نشاطخواجو،  هایخيابان به شرق از د،يس مسجد و عبدالرزاق هایخيابان به شمال از ،1 محدوده

 است. شده محدود رودخانه به جنوب از و ياشانک ابانيخ

 ت کاالیبا توجه به نوع و اهم یزمان یهان محدودیتییتع -0-0-7

ل تا حد ممكن تداخ هاآن جهيدرنتبار، اعمال مقرراتي است که  ونقلحملزماني برای  یهاتيمحدودمقصود از تعيين 
جابجايي بار و مسافر کاهش يابد. جابجايي بار در مقايسه با جابجايي مسافر دارای دو عارضه بر شبكه معابر است، نخست 

راکم ترافيكي ت جهيدرنتحضور وسايل نقليه باری روی معابر شبكه که همانند وسايل نقليه مسافری موجب اشغال سطح و 
 بدون استفاده از باراندازهای خاص که اثری یريبارگنقليه باری در حاشيه معابر و تخليه و و دوم توقف وسايل  شوديم

سناريوهای ارايه شده در بخش قبلي برای اعمال محدوديت ترافيكي برای وسايل نقليه دارد.  هاآناز تردد  تریجدحتي 
ود. بازه زماني اين محدوديت در اين باری همه با فرض اعمال محدوديت در يك ساعت مشخص )ساعت اوج ترافيك( ب

متعددی  یهاتوقفبرخي کاالها مانند شير و لبنيات معموالً  کنندهعيتوز. خودروهای بخش از گزارش تعيين شده است
د ندارد. در بارانداز وجو هاآنمتعدد  یهاتوقف، امكان کننديمدارند و با توجه به ميزان کااليي که در هر بار توقف تخليه 

در طول يك خيابان يا  بازهماين مطالعات در خصوص اجرای باراندازها،  یشنهادهايپطرفي حتي در صورت اجرای  از
متر است. لذا تعيين ساعات مجار تردد وسايل نقليه باری بر اساس  59يك کوچه حداقل فاصله متوالي باراندازها از يكديگر 

 . شوديملوغ شبكه انجام در ساعات ش هاآناهميت کاال و با هدف کاهش تردد 
ه مشاهده ک طورهمانشده است.  ارايه اصفهانتوزيع ساعتي تردد مسافری بر اساس نتايج طرح جامع شهر  19-0 شكلدر 

ا ت 15ترافيك مسافری بسيار سنگين است همچنين پس از ساعت  15تا  11صبح و ساعت  0تا  3حدفاصل ساعات  شوديم
نيز توزيع ساعتي تردد  11-0 شكل. در وجود داردشب همچنان حجم زياد تردد مسافری در شبكه شهر اصفهان  71ساعت 

   ناوگان باری نشان داده شده است.
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 3143زمانی شروع سفر برای مردان و زنان در شهر اصفهان در سال توزیع  34-0 شکل

 

 
 توزیع ساعتی تردد ناوگان باری 33-0 شکل

 

به  یادهجا ونقلحملاز ظرفيت، ابعاد و قدرت موتور وسايل نقليه باری توسط سازمان راهداری و  یبندطبقههمچنين 
شدت تصادف و ضريب معادل سواری خودروهای باری را تخمين زد. بر اين  توانيمعمل آمده است که با توجه به آن 

هستند. وسايل نقليه باری  7متر دارای ضريب معادل سواری  3تن و طول تا  19اساس خودروهای باری با ظرفيت حداکثر 
 )ارتفاع محورمين هستند و به دليل داشتن چرخ جفت و ارتفاع زياد از سطح ز 5/7دارای ضريب معادل سواری  تربزرگ

 یبندبقهطبا وسايل نقليه شخصي خسارت مالي و جاني جدی در بر دارد. اين  هاآن، تصادفات از سطح زمين يا بيشتر( متر 1/1
 است.   مؤثرزماني تردد وسايل نقليه باری  یهاتيمحدودنيز در تعيين 
 شده است. ارايهباری به صورت زير تردد انواع وسايل نقليه  یبندزمانشده  ارايه یهاليتحلبر اساس 

 ( ممنوع است.1تردد تمامي وسايل نقليه باری بين در ساعت اوج صبح در محدوده مرکزی شهر )محدوده  -1

 مجاز است. 77تا  3، از ساعت 6تن( در داخل محدوده  19تا  5/6تردد وسايل نقليه باری نيمه سنگين )بين  -7
صبح  3شب تا  77متر، فقط در ساعات  9/6و يا ارتفاع بارگير بيش از  تن 19با ظرفيت بيش از باری وسايل نقليه  -6

توسط کمربندی شهر تعيين شده و ورود به آن در هستند. اين محدوده  اصفهانمجاز به تردد در محدوده شهر 
 . ساعات ممنوعيت مستلزم جريمه راننده است
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در تمامي نقاط شهر صبح  3تا  10و  16تا  0وخت، ساعات تردد مجاز در بازه در خصوص وسايل نقليه حمل س -0
هرداری طي تفاهمي با ش اصفهاننفتي در منطقه  یهافراوردهاست. همچنين الزم است شرکت ملي پخش و پااليش 

ي و ا هماهنگتعيين شده( و مسير حمل کاالهای سوختي را از پيش اعالم نمايند تا ب یهابازهساعات )در  اصفهان،
 باشد. باشآمادهدر مسير مذکور در  ينشانآتشهمكاری شهرداری، 

ابتدا به منظور بررسي تعداد ساعت ممنوعيت تردد در اوج صبح شهر اصفهان دو سناريو مدنظر قرار گرفت. در سناريو 
ح برای ورود وسايل نقليه صبح به عنوان محدوديت زماني اوج صب 0تا  0صبح و در سناريو دوم ساعت  0تا  3اول ساعت 

 1ره ری اجازه ورود به محدوده شماين مبنا هيچ يك از وسايل نقليه باباری به محدوده مرکزی شهر در نظر گرفته شد. بر ا
کاهش تعداد  ،، با يكديگر مقايسه شد. با توجه به اين نتايجنتايج تخصيص در دو سناريو مدنظر تعريف شده را ندارند.

 . بر اينتأخيرات ندارد ای در افزايشتاثير قابل مالحظه ،ساعت 7به ساعت  6از ر محدوده مرکزی شهر ساعات ممنوعيت د
صبح برای عبور وسايل  0تا  0شود با توجه به اثرات اجتماعي اعمال محدوديت تردد، تنها بازه مبنا در نهايت پيشنهاد مي

 ممنوع گردد. 1نقليه باری سبك در محدوده شماره 
وضعيت ترافيكي و درصد وسايل نقليه سنگين است تعريف شده در محدوده مرکزی شهر، الزم  وه بر رينگاما عال

از روز ممنوع  نيز در ساعاتيساير معابر نيز مورد بررسي قرار بگيرد تا در صورت لزوم ورود وسايل نقليه باری به اين معابر 
در اوج صبح شهر اصفهان، در اکثر معابر مرکزی شهر اصفهان درصد عبور وسايل نقليه باری  17-0شكل با توجه به شود. 

رسد. اما با توجه به درصد مي 75)بزرگراه خرازی و چمران( تا حدود  6درصد است اما در معابر اطراف محدوده  19زير 
ارائه شده، درصد وسايل سنگين در معابری چون عبدالرزاق، وليعصر، مدرس  16-0شكل نتايج تخصيص تمام روز که در 
بر اين مبنا سه سناريو برای رسد. درصد هم مي 79اطعي تا حدود کند و در مقش پيدا ميو باهنر نسبت به ساعت اوج افزاي

 :بررسي ممنوعيت عبور وسايل نقليه باری از اين معابر مدنظر قرار گرفت
در سناريو اول، خيابان وليعصر حدفاصل بزرگمهر تا هاتف و خيابان عبدالرزاق حدفاصل هاتف تا کاشاني  -

 نمايش داده شده است.   10-0شكل برای عبور وسايل باری ممنوع گرديد که در 
كل شهای سروش، مدرس و باهنر ممنوع گرديد که در در سناريو دوم، عبوری وسايل نقليه باری در خيابان -

 نمايش داده شده است. 0-15
 سوم ترکيب دو سناريو قبل مدنظر قرار گرفت.در سناريو  -

ردد وسايل اعمال محدوديت ت ،. با توجه به نتايج بدست آمدهی عنوان شده با يكديگر مقايسه شدنتايج اجرای سناريوها
 اعتوضعيت ترافيكي نخواهد بود و حتي پارامترهايي چون وسيله س یگشاليعصر و عبدالرزاق به تنهايي گرهباری در معابر و

. اما با توان در افزايش بار ترافيكي معابر مجاور دانستکند که دليل آن را ميو وسيله کيلومتر در شبكه افزايش پيدا مي
عبور  توان در درصد باالیکند که دليل آن را مينتايج تخصيص شبكه بهبود پيدا مي 7اعمال محدوديت در معابر سناريو 

نسبت به حالت بدون  ،که از ترکيب دو سناريو قبل بدست آمده 6نهايت نتايج سناريو وسايل باری از اين معابر دانست. در 
ری به تنهايي نتايج بهت 7بدين گونه نيست و اجرای سناريو  7اما نسبت به سناريو دهد را نشان ميبهبود  ،اعمال محدوديت

بار ترافيكي ساير معابر موجود در اين محدوده افزايش  7نسبت به سناريو  6خير در سناريو را خواهد داشت. دليل افزايش تأ
 است.

ر شود و بهتر است از سايبا توجه به موارد مطرح شده، اعمال محدوديت بر روی اين معابر به طورکلي پيشنهاد نمي
ای خودروهای سواری و تعيين عوارض هايي همچون ممنوعيت پارک حاشيههای بهبود ترافيك استفاده کرد. روشروش
 به خيابان برای خودروهای سواری ممكن است با توجه به شرايط محل، مناسب باشد.ورود 
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 درصد وسایل نقلیه سنگین باری در اوج صبح سال افق -37-0شکل 

 

 
 نگین باری در تمام روز سال افقدرصد وسایل نقلیه س -31-0شکل 

 

 
 3معابر محدود شده در سناریو شماره  -30-0شکل 

 محدودیت معبر

 
 7معابر محدود شده در سناریو شماره  -35-0شکل 

 محدودیت معبر

با ارايه شده است. الزم بذکر است که  3-0جدول مكاني برای انواع خودروها در -های زمانيمحدوديتدر نهايت، 
 انيب هایتي، محدودنيو سنگ نيسنگمهيسبك، ن یمطالعه بر اساس سه دسته خودرو نيانجام شده در ا یتوجه به مدلساز

 یهمچون فضاها یگريموارد د ،يو مكان يزمان تيه بر محدودشده است. مسلماً عالو هيارا بندیدر همان دسته زيشده ن
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مربوطه نسبت به  هایاثر خواهند داشت که دستگاه تي( در اعمال محدودرهيو غ هاتردد )قوس تيو محدود يخيتار
 .خواهند کردآن اقدام  اتييجز

 

 زمانی پیشنهاد شده-مکانیمحدوده  -6-0جدول 

 تردد رمجازيغ اي مجاز ساعات و روزها تردد مجاز محدوده باربر هينقل لهيوس نوع

 تن 5/6 تا
 )وانت يا باری سبك(

 محدوده اول )رينگ اول(
اعت س نيب یبار هينقل ليوسا يتمام تردد

 .است ممنوع صبح 0تا  0

 ساير نواحي
 تمام وهفته  یدر تمام روزها تردد

 .است مجاز روزشبانه ساعات

 تن 19 تا 5/6از  شيب
 )خاور و کاميونت يا باری نيمه سنگين(

 یدر تمام روزها 77تا  3از ساعت  تردد محدوده اول )رينگ اول(
 نامه(محدوده سوم مطالعه )رينگ دوم شيوه .است رمجازيغهفته  یکار

 ساير نواحي
 هفته یروزها و ساعات تمام در تردد

 .است مجاز

 از ده تن شيب
 )کاميون و ساير يا باری سنگين(

 محدوده اول )رينگ اول(
 یدر تمام روزها 77تا  3از ساعت  تردد

 .است رمجازيغهفته  یکار
 نامه(محدوده سوم مطالعه )رينگ دوم شيوه

 نامه(محدوده چهارم مطالعه )رينگ سوم شيوه

 ساير نواحي
 هفته یروزها و ساعات تمام در تردد

 .است مجاز
 (نامهوهيسوم شرينگ پس از کسب مجوز از سازمان مربوطه، به داخل محدوده چهارم مطالعه ) ديتن با 3 یباال یورود خودروها: 3 تبصره

 وارد شوند.
 77مربوطه و در ساعت ( با اخذ مجوز از سازمان نامهوهيسوم ش نگيمطالعه )ر 0ده تن به داخل محدوده  یباال یورود خودروها: 7 تبصره

 صبح ممكن است. 3تا 
ده ش نييتع یرهاياز مسو شده توسط سازمان بار  نييتع یبار هایانهيفقط تا پاتن  13يا خودروهای سنگين باالی  لرهايورود تر: 1 تبصره

 ممكن است.

 ونقل بارحمل یشهر اصفهان برا یشبکه ترابر یسامانده یبرا شنهادهایپ هیارا -0-5

حمل بار، ثبت تخلفات و نظارت بر عملکرد ناوگان  یهاتیدر کنترل فعال ITS از گیریبهره هایزمینه یبررس -0-5-3
 ونقل بارت حملیرینه مدیهای هوشمند در زمسیستم کارگیریبهدر رابطه با  هاطرح ارایهحمل بار و 

توان آنها را در سه گروه ميوجود دارد که ونقل کاال لی حمهوشمندسازی در حوزهتجهيزات گوناگوني در زمينه 
ميان اين از . مودن یبندميتقس یتجار یخودرو با مرتبط زاتيتجهو  بار حمل با مرتبط زاتيتجه، تجهيزات مرتبط با جاده

 ست.اتجهيزات، برخي از مواردی که جنبه کاربری بيشتری برای شهر اصفهان دارد در ادامه مورد بررسي بيشتر قرار گرفته 
نحوه کار سامانه به اين صورت است که وسايل نشان داده شده است؛  13-0شكل در  حرکت حال در نیتوز ستمیس

رند و گذنقليه در حين نزديك شدن به دروازه ورودی و يا خروجي از روی سنسورهايي که در کف معبر تعبيه شده مي
کنند. در يم یريگاندازهقف باشد، وزن وسيله نقليه را به همراه بار آن را در حين حرکت نياز به تو نكهياسنسورها بدون 

ها پالک و نوع ناوگان گذرنده را برداشت کرده و اين اطالعات را با وزن برداشت شده يكپارچه همين زمان دوربين
بررسي در صورت بيشتر بودن بار از حد شود و پس از شده به مرکز پردازش فرستاده مي یآورجمعنمايند. اطالعات مي

اوگان، با شود. پليس پس از متوقف کردن نمجاز، مشخصات وسيله نقليه به نيروهای پليس مستقر در کنار معابر گزارش مي
 استفاده از باسكول موجود در محل، وزن ناوگان را دوباره بررسي کرده و با توجه به نوع وسيله نقليه اگر باز هم ميزان بار

 آورد.از حد مجاز بيشتر شد، اقدامات الزم را به عمل مي
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ی انجام شده برای خودروهای باری، مسيرهای مهم و پرتردد که امكان تجهيز به سيستم ادروازهبه آمارگيری  با توجه
WIM  که از شكل مشخص است، مسيرهای پرتردد به ترتيب  طورهمانمشخص شده است.  10-0شكل باشند، در  داشتهرا
بوده و  برخوردار( از اهميت بااليي C9( و دستگرد )C5(، فرودگاه )C13(، صنعتي اصفهان )C1(، آزادگان )C2معلم )

 قرار گيرد. ها در اولويتدر اين دروازه WIMSسيستم  یسازادهيپگردد پيشنهاد مي
 

 
تجهیزات مورد استفاده در سیستم توزین  -36-0شکل 

 در حال حرکت

 
ای پرتردد و دارای قابلیت اجرای نقاط دروازه -37-0شکل 

 به همراه حجم عبوری خودروی باری WIMسیستم 
 

در اين تجهيزات نشان داده شده نشان داده شده است.  19-0شكل در  ناوگان وزن بر اساس عوارض اخذ ستمیس
به ترتيب پرده نوری )به منظور شناسايي نوع ناوگان(، جعبه انتقال داده، اتاقك اپراتور و نمايشگر )جهت نمايش وزن شكل 

 وزن محورها، کالس خودرو و فاصله پيموده بر اساسناوگان و مبلغ عوارض( و مانع فيزيكي است. در اين سيستم عوارض 
شان داده خواهد شد. بعد از پرداخت به صورت دستي يا الكترونيكي، . اين عوارض در صفحه نمايشگر نشوديمشده حساب 

  .روديممانع فيزيكي باال 
 

 
 اخذ عوارض بر اساس وزن ناوگانتجهیزات مورد استفاده در سیستم  -39-0شکل 

 

ام مداری های پالستيكي به انضمسيستمي الكترونيكي، حاوی اطالعات است که متشكل از کارت هوشمند کارت
العات ها قابليت ذخيره اطکند. اين کارتالكترونيكي است که اطالعات را ذخيره و در صورت لزوم تجزيه و تحليل مي

 الكترونيكي اعتباری )مالي( را نيز دارا هستند. 
ستم سنتي، دفترچه کار راننده و کارت ناوگان قابل جعل و کپي بوده و همچنين چك کردن اين در سي نكهيابا توجه به 
 گردد.ه از کارت هوشمند توصيه مياست، استفاد ريگوقتنوع مدارک 
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، سيستمي است که جهت رديابي، کنترل و مديريت ناوگان يك شرکت، سازمان و يا ناوگان تیریمد ستمیس
موقعيت جغرافيايي خودرو را تشخيص داده و مسير حرکت  GPSود. اين سيستم با استفاده از ششخص حقيقي استفاده مي

مختلفي را از مسير  یهاگزارشتوان مي offlineکند. پس از دريافت اطالعات به صورت را در حافظه داخلي ثبت مي
را به  تواند اطالعات به هنگام خودروهااز يك بستر مخابراتي مي یريگبهرهاين سيستم با  حالنيدرعحرکت تهيه نمود. 

 ای خودروها بپردازند.توانند به رديابي لحظهمرکز کنترل ارسال نمايد و کاربران مي

 اصفهان یشهربرون و یشهردرون حوزه در کاال ونقلحمل مشکالت و ازهاین یبررس -0-5-7

در مرحله دوم مطالعات، با توجه به نتايج پرسشگری از شهروندان، رانندگان، کارمندان و کارشناسان، مشكالت مدنظر 
 دهديم، نشان هاينظرسنجشده در بررسي عناوين کلي مشكالت مطرحشناسايي، بررسي و تحليل شد.  نفعانیذاين دسته از 

ابل ق ناوگانو  مقررات، زيستمحيط، زيرساخت، حجم و نوع بار، داقتصا ی کليهادستهونقل بار در که موضوع حمل
ارايه شده است. اين پيشنهادها با توجه به  0-0جدول . پيشنهادهای کلي جهت بهبود مشكالت مطرح شده در ارزيابي است

 ی بكارگيری آن ارايه شده است.هاتيظرفموضوع اين بند )هوشمندسازی( بيشتر با استفاده از سامانه و 
 

 ائل موجود و پیشنهادهای ارایه شده بابت آنمس -7-0جدول 

 مسئله مطرح شده پيشنهاد

دريافت مشخصات کامل بار و ناوگان جهت صدور هزينه حمل با توجه به  -
 ضوابط مشخص سازمان

 نبود تعرفه مشخص برای حمل بار -
 قاعدهگرفتن کميسيون زياد و بي -
 ونقل بارهزينه باالی حمل -

 ی موبايلافزارهانرماستفاده از سامانه باريابي و  -

 کمبود بار و تردد خالي خودروهای باری -
 عدم وجود بانك اطالعاتي -
 باربری هایشرکتعدم دسترسي به  -
 عدالتي در توزيع باربي -
 نقش پررنگ واسطه در بارگيری -

 ی اعالن بارهاسالني هوشمند در دهنوبتی هاستميساستفاده از  -
 نوبت برای بارگيری و باراندازی عدم رعايت -
 عدالتي در توزيع باربي -

 بارگيری بيش از اندازه و غيراستاندارد - ی توزين در حال حرکتهاستميساستفاده از  -
 آسيب ديدن بار هنگام جابجايي - آموزش نيروها و استفاده از نيروهای ثابت آموزش ديده ثبت شده در سامانه -
 آسيب ديدن بار هنگام جابجايي - نوع باراستفاده از ناوگان مرتبط با  -

 نفعانیذاستفاده از سامانه و امكان دريافت بازخورد از  -
عدم نظارت صحيح بر عملكرد ناوگان باری و  -

 هایباربر
 هاشرکتونقل بار و عدم ساماندهي مناسب حمل -

 ی پردازش تصوير جهت ثبت تخلفاتهاستميساستفاده از  -
راهنمايي و رانندگي  عدم رعايت قوانين و مقررات -

 توسط رانندگان
شهری  یهامحدودهی پيشرفته و يكپارچه معاينه فني و هاستميساستفاده از  -

 جهت اعمال جريمه يا تشويقي )کاهش هزينه مجوز ورود به شبكه(
 وجود خودروهای فرسوده در ناوگان باری -

ی موبايل که خودروهای باری طي افزارهانرماستفاده از سامانه باريابي و  -
 اندشدهی مختلف( در آن ثبت هايگواهفرايندی )اخذ 

 عدم اطمينان به خودروهای باری -
 های آزاد برای جابجايي بار )پاتوق(وجود ماشين -

ياز موبايل )امت افزارنرمامتيازدهي به رانندگان و امكان مشاهده آن در سامانه يا  -
 ی سازمان بار لحاظ شود(هاآموزشجمله  ی مختلف ازهايگواهبر اساس 

 رفتار نامطلوب بعضي از رانندگان -
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 مسئله مطرح شده پيشنهاد
خص آنالين برای ش صورتبهمشخص کردن نقطه حرکت ناوگان بار در شبكه  -

 بار دهندهسفارشيا  کنندهدرخواست
 زياد در بارگيری تأخير -

و  انهموبايل، سام افزارنرمقرارگيری قوانين و مقررات تصويب شده در سايت،  -
 ي در سامانهنامثبتارسال لينك آن به تمامي رانندگان 

ی ساده و گرافيكي جهت آشنايي افراد با قوانين مرسوم و هاروشاستفاده از  -
 الزم برای همه افراد

 شفاف نبودن قوانين جابجايي بار و يا نبود آن -

ر در سطح بر حمل با مؤثرجهت نصب در شبکه ترابری شهر اصفهان برای مدیریت  موردنیازارایه نمونه عالئم  -0-5-1
 شهر 

 بار در شهر اصفهان الزم است ونقلحملهای قبلي مطالعات به آن اشاره شد به منظور وضعيت که در بخش گونههمان
های مكاني تردد برای وسايل نقليه باری اعمال گردد. های زماني و محدوديتهای مشخصي اعم از محدوديتمحدوديت

ين پيشنهادی قوانآن دسته از  محدوديت تردد، مستلزم استفاده از عاليم ترافيكي در معابر است. هرگونهبديهي است اعمال 
 از: اندعبارت و نصب عاليم عمودی و افقي هستند کارگيریبهمند که اجرايشان نياز

 های زماني بر پايه نوع معبر و نوع خودروهای مجاز در بازهتعيين مسيرها و دسترسي -

 طرح ترافيك –تعريف مناطق با محدوديت ويژه  -

 انحصاری يا مشترک با انواع ترافيك –تخصيص چند مسير ويژه  -

 ای چند منظوره در روزکنارهتخصيص خطوط ويژه عبوری  -

 زمان دسترسي و عبور بر پايه ترافيك و ساعت اوج معابر تيمحدود -

 محدوديت زماني برای تخليه و بارگيری يا پارک -

 تعيين بيشينه عرض مجاز بر حسب معبر -

 تعيين ارتفاع مجاز -

 تعيين بيشينه طول مجاز -

 هايي مختص تخليه و بارگيریتعيين محل -

ار در شهر ب جاييجابهدر راستای بهبود  کارگيریبهلعات به ارايه برخي از عاليم پيشنهادی برای در اين بخش از مطا
افقي پيشنهادی  گر عاليم عمودی ونشان 599-11-93در گزارش  51-1و جدول  59-1جدول . ه استاصفهان پرداخته شد

ارايه  MUTCDای مديريت بار شهری بر اساس گزارش بيان شده، نمونه عالئم مناسب بر 57-1جدول همچنين در  هستند.
 ها نمود.ی آنسازيبوماقدام به فارسي سازی و  توانيمشده است، که بر اساس نيازهای آتي 

ن انداز، راهبردها و با در نظر گرفتهای مناسب عملیاتی با توجه به چشمتشریح سایر راهکارها و طرح -0-6
 هایسازمدلهای تدوین شده در بخش سه و با در نظر گرفتن نتایج استراتژی

ی هابهنجمكاني که قبالً مورد بررسي قرار گرفت، از -مديريت جابجايي بار عالوه بر اعمال محدوديت تردد زماني
 ديگری ازجمله مديريت ناوگان و مديريت زمان مجاز تردد بر اساس نوع کاال در کل شهر نيز ميسر است.

دو راهكار و استراتژی بر مبنای مديريت ناوگان و سوخت و دو راهكار و استراتژی بر مبنای مديريت  روشِيپدر بخش 
ار مكاني مورد بررسي قر -کيبي با راهكارهای محدوده زمانيزماني تردد وسايل نقليه ارايه خواهد شد که به صورت تر

 خواهد گرفت.
  



  گزارش مدیریتی -مطالعات جامع حمل و نقل بار دورن شهری اصفهان 57

 

 

 وهایسنارتعریف  -0-6-3

بيان شد، راهكارهای در نظر گرفته شده در اين بخش شامل دو راهكار و استراتژی بر مبنای  نيازاشيپکه  طورهمان
د وسايل نقليه است. در ادامه اين چهار مديريت ناوگان و سوخت و دو راهكار و استراتژی بر مبنای مديريت زماني ترد

 زماني مورد بررسي قرار گرفته است.-با راهكارهای مديريت مكاني هاآن بيترکراهكار و 

 سناریو شماره یک: تبدیل وسایل نقلیه با ظرفیت کمتر به وسایل نقلیه با ظرفیت بیشتر -0-6-3-3

در اين سناريو فرض شده است با استفاده از انواع راهكارهای تشويقي و بازدارنده سعي شود رانندگان مجاب شوند 
ارتفاع محور نزديك  هاونتيکامتني تبديل نمايند. اين  7/5 هاونتيکامخود را به  تيظرفکموسايل نقليه باری کوچك و 

در زمان  شوديماست. سپر کم ارتفاع دارند که موجب  5/1يا  1ها نبه خودروهای معمولي دارند و ضريب معادل سواری آ
نين ی وسيله نقليه باری کشيده نشود. همچهاچرختصادف با عابر پياده، دوچرخه يا خودروهای شخصي، طرف مقابل به زير 

به  و رديگيمي صورت سادگبه دهيسرپوشو اماکن  هاتونلها در متر است و لذا تردد آن 9/6ها حداکثر ارتفاع بارگير آن
درصد از  69ی اعمال شده هااستيسوارد انبار و بارانداز اختصاصي شوند. فرض اوليه آن است که  تواننديمراحتي 

نت خودروی خود را به اين نوع کاميو کنديمرا مجاب  باروانتاز قبيل  تيظرفکمدارندگان وسايل نقليه باری کوچك و 
يونت کاهش و کام باروانتتعداد کل خودروهای باری سبك و نيمه سنگين شامل  شوديمتبديل نمايند. اين سناريو موجب 

 .شوديمی خالي گردی هم هانمونهيابد که اين شامل 

 77تا  6ه از ساعت ممنوعیت تردد وسایل نقلیه حامل مصالح ساختمانی و نخال: دوسناریو شماره  -0-6-3-7

به شيوه وضع قانون و اعمال آن، تردد کليه وسايل نقليه باری حامل انواع مصالح و نخاله ساختماني از در اين سناريو 
 .دهنديمسازی را تشكيل تايي در روند مدل 5ی بندگروهاز  7ممنوع است. اين بارها گروه شماره  77تا  3ساعت 

 

اال، بجز مواد کلیه انواع بار و کحامل و سنگین  نیسنگمهیندد وسایل نقلیه ممنوعیت تر: سهسناریو شماره  -0-6-3-1
 77تا  6از ساعت  غذایی و مواد سوختی

از شب  دتوانيماولويت زماني خاصي ندارد و  شوديمبديهي است عمده بار و کااليي که در يك شبكه شهری توزيع 
و مقصد سفرهای باری عمدتاً ثابت است و امكان تغيير آن، معموالً وجود ندارد. اما  مبدأقبل يا حتي شب بعد توزيع شود. 

ترتيبي داد تا کاالی موردنياز هر روز، در  توانيمساعت حمل بار، بجز در مورد مواد غذايي و سوخت اهميت ندارد و 
صرف ارسال و توزيع شود. در خصوص شب تأمين و به محل م 79ساعات غير اوج ترافيك روز قبل مثالً در ساعات پس از 

ود تا هم نياز توزيع ش موقعبهنيست و اين نوع از کاال بايد  گونهنيا بارترهي و ميوه و فاسدشدنمواد غذايي، بخصوص مواد 
ی زباله نيز وضع به همين شكل آورجمعها جلوگيری به عمل آيد. در خصوص شهروندان برآورده شود و هم از فساد آن

تالقي با ساعات اوج ترافيكي شهر اصفهان ندارد. در  شوديمكن چون اين کار در ساعات انتهايي شب انجام است، لي
ی مختلف، بسته به مراجعه وسايل نقليه نياز به مقادير مختلفي سوخت دارند که ممكن هاگاهيجاخصوص توزيع سوخت نيز، 

ه باری تردد وسايل نقلي شوديمسوخت ارسال شود. لذا فرض الزم باشد به محل جايگاه  روزشبانهاست در ساعات مختلف 
حامل مواد غذايي و سوخت در تمام ساعات طبق برنامه فعلي برقرار است و در ساعت اوج از تردد ساير انواع بار با هر نوع 

ت پس به ساع وسيله نقليه باری جلوگيری به عمل خواهد آمد. بديهي است تمامي حجم خودروهای باری اين گروه کاالها
 انتقال خواهند يافت که با توجه به رواني جريان در شبكه شهر، مشكل کمبود ظرفيت وجود ندارد. 77از 
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 اعمال قانون مدیریت سوخت ناوگان باری: چهارسناریو شماره  -0-6-3-0

مصوبه جديد وزارت کشور در خصوص مديريت مصرف سوخت ناوگان باری، اعطا سوخت به رانندگان اين ناوگان 
. بديهي است در صورت اعمال اين قانون رانندگان تالش خواهند کنديم اندکردهتناژ باری که حمل -را وابسته به کيلومتر

کرد تا حد ممكن از خالي گردی پرهيز کرده و در هر سفر نيز تناژ بار بيشتری حمل نمايند تا بتوانند برای کيلومتر مشخص 
ه سوخت بيشتری بدست آورند. در اجرای اين سناريو فرض شده است نسبت وزن طي شده به دليل حمل تناژ بيشتر، سهمي

 .ابدييمافزايش  VISUM افزارنرمسازی در بار به ظرفيت خودروهای باری در روند مدل

 مقایسه سناریوها و انتخاب سناریو برتر -0-6-7

سناريو را تشكيل داده  9زماني، مجموعاً -سناريو تحت اثر دو وضعيت مختلف اعمال محدوده مكاني 0نتايج اجرای 
 19زماني و گزينه عدم انجام کار همگي )مجموعاً -سناريو در کنار دو وضعيت فقط اعمال محدوده مكاني 9که نتايج اين 

در سناريوهای مختلف در  کل شبكهارايه شده است. نمودار وسيله کيلومتر  9-0جدول سناريو( برای سال افق مطالعات در 
 ده است.نشان داده ش 10-0شكل 

وضع بهتری از نظر سرعت  0و  7روی هر دو محدوده ممنوعيت تردد باری  0مطابق نتايج اين جدول، سناريوی شماره 
دارد و به عنوان سناريو برتر در اين مطالعات در نظر  هانهيگزدر مقايسه با ساير  هاندهيآالتردد، مصرف سوخت و توليد 

 ی ممنوعيت تردد باری مسئلههامحدودهاعمال هر يك از سناريوها روی هر يك از  گرفته شده است. البته در انتخاب ميان
 ی ترافيكي، هزينه اجرا و ساير مالحظات اجرايي است.هاشاخصمهم در کنار 

 

 
 در سناریوهای مختلف کل شبکهوسیله کیلومتر  -34-0شکل 

  

3,700,000 3,750,000 3,800,000 3,850,000 3,900,000 3,950,000 4,000,000 4,050,000

عدم انجام کار

.(م.ز.م)فقط محدوديت زماني و مكاني 

.(م.ز.م)با 1سناريو 

.(م.ز.م)بدون 1سناريو 

.(م.ز.م)با 7سناريو 

.(م.ز.م)بدون 7سناريو 

.(م.ز.م)با 6سناريو 

.(م.ز.م)بدون 6سناريو 

.(م.ز.م)با 0سناريو 

.(م.ز.م)بدون 0سناريو 
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 مقایسه سناریوهای مختلف مدیریت تردد وسایل نقلیه باری در شهر اصفهان -9-0جدول 
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وسيله ساعت 
 کل شبكه

123634 121170 119086 122576 120905 123278 121032 123145 113866 115592 

وسيله ساعت 
 مرکز شهر

7395 7161 7052 7376 7140 7364 7155 7351 6839 7011 

وسيله کيلومتر 
 کل شبكه

3995602 3964899 3908991 3946487 3961289 3991339 3964635 3991919 3805920 3828378 

وسيله کيلومتر 
 مرکز شهر

144532 143399 142632 143729 143278 144340 143384 144391 141270 142199 

سرعت در کل 
 شبكه

34/7 34/9 34/9 34/7 34/9 34/7 34/9 34/8 35/3 35/2 

سرعت در مرکز 
 شهر

27/9 28/2 28/3 27/9 28/2 27/9 28/2 28/0 28/6 28/3 

مصرف سوخت 
 در کل شبكه

414965 409342 402967 410607 408721 414163 409106 413979 388997 392988 

مصرف سوخت 
 در مرکز شهر

19710 19272 19056 19636 19232 19650 19262 19632 18640 18967 

های اولیه ارایه شده و بررسی میزان اثربخشی آن در شبکه ترابری بر ارزیابی اقتصادی پیشنهادها و طرح -0-7
 افزاراساس نتایج اجرای نتایج در نرم

ه است. ها آمدهای اجرای آنشود و سپس هزينهاين بند از گزارش ابتدا به معرفي پيشنهادهای ارايه شده پرداخته مي در
ها آورده افزار و ارزيابي اقتصادی آنها در شبكه ترابری بر اساس نتايج اجرای پيشنهادها در نرمدر ادامه ميزان تأثير آن

 شود. مي

 پیشنهادهای ارایه شده -0-7-3

 ی جديد به صورت زير است:گذارشمارهی قبل با هابخشپيشنهادهای ارايه شده در 
 شود و فقط شبكه معابر طبق افق خواهد بود.هيچ کاری انجام نميدر اين سناريو  سناريوی عدم انجام کار: -
شده  همين گزارش، اعمال 5-1زماني بيان شده در بخش -محدوده مكانيدر اين سناريو : 1سناريوی شماره  -

 است.

ا تبديل وسايل نقليه با ظرفيت کمتر به وسايل نقليه ب»سناريو ترکيب شامل اين سناريو  :7سناريوی شماره  -
 ( است.1مكاني )سناريوی شماره -محدوده زماني با اجرای« ظرفيت بيشتر

يل نقليه با اتبديل وسايل نقليه با ظرفيت کمتر به وس»سناريو ترکيب شامل اين سناريو :  6سناريوی شماره  -
 ( است.1مكاني )سناريوی شماره -محدوده زماني بدون اجرای« ظرفيت بيشتر

ممنوعيت تردد وسايل نقليه حامل مصالح ساختماني و »سناريو ترکيب شامل اين سناريو  :0سناريوی شماره  -
 ( است.1مكاني )سناريوی شماره -محدوده زماني با اجرای« 77تا  3نخاله از ساعت 
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ممنوعيت تردد وسايل نقليه حامل مصالح ساختماني و »سناريو ترکيب شامل اين سناريو :  5ماره سناريوی ش -
 ( است.1مكاني )سناريوی شماره -محدوده زماني بدون اجرای« 77تا  3نخاله از ساعت 

حامل گين و سن نيسنگمهينممنوعيت تردد وسايل نقليه »سناريو ترکيب شامل اين سناريو  :3سناريوی شماره  -
مكاني -محدوده زماني با اجرای« 77تا  3از ساعت  کليه انواع بار و کاال، بجز مواد غذايي و مواد سوختي

 ( است.1)سناريوی شماره 
حامل نگين و س نيسنگمهينممنوعيت تردد وسايل نقليه »سناريو ترکيب شامل اين سناريو :  0سناريوی شماره  -

مكاني -محدوده زماني بدون اجرای« 77تا  3از ساعت  يي و مواد سوختيکليه انواع بار و کاال، بجز مواد غذا
 ( است.1)سناريوی شماره 

 با اجرای« اعمال قانون مديريت سوخت ناوگان باری»سناريو ترکيب شامل اين سناريو  :9سناريوی شماره  -
 ( است.1مكاني )سناريوی شماره -محدوده زماني

 رایبدون اج« اعمال قانون مديريت سوخت ناوگان باری»سناريو رکيب تشامل اين سناريو :  0سناريوی شماره  -
 ( است.1مكاني )سناريوی شماره -محدوده زماني

 های اجرای اجزای پیشنهادهای ارایه شدههزینه -0-7-7

که  طورهمانباری رينگ اول مشخص شده است.  داخل ورودی محدوده ممنوعيت تردد وسايل نقليهم 79-0شكل  در
استفاده از  مؤثرمدخل ورودی در اين سناريو وجود دارد. جهت اعمال محدوده ممنوعه به صورت  70شود مشاهده مي

های نظارتي پالک خوان در مداخل ورودی و همچنين استفاده از تابلوهای اخباری هدايت مسير در ورودی محدوده دوربين
 ای اجرای اين محدوده آمده است.موردنياز برهزينه تجهيزات  0-0جدول در  .شودميتوصيه 

 

 
 رینگ اولمحدوده ممنوعیت تردد وسایل نقلیه باری مداخل ورودی به  -74-0شکل 

 

 در رینگ اولمحدوده ممنوعیت تردد وسایل نقلیه باری  هزینه تجهیزات موردنیاز برای اجرای -4-0جدول 

 قيمت )هزار ريال( تعداد )هزار ريال( قيمت واحد های موردنياززيرساخت
 37099 70 709 طراحي تابلوهای هدايت مسير
 007799 70 07959 *ساخت تابلوهای هدايت مسير

 1107190 70 07033 ساخت پايه و فونداسيون تابلوهای هدايت مسير
 1379997999 70 700,000 **های نظارتي پالک خواندوربين

 1079777930 جمع کل
 1605، نظام فني اجرايي شهرداری تهران، 1605ی تابلوهای ترافيكي بهافهرستشهری:  یبهافهرست *

  1600های نصب و طراحي بر اساس قيمت دالر در شهريور شامل کل هزينه **
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 ارايه شده شامل موارد زير است:ساير پيشنهادهای 
واردی است که از بعد ازجمله م اين راهكار: تبديل وسايل نقليه با ظرفيت کمتر به وسايل نقليه با ظرفيت بيشتر -

يستم های آن به عهده کاربران سی و ايجاد بسترهای تشويقي/تنبيهي اهميت فراواني دارد و هزينهگذاراستيس
 است.

از بعد  اين راهكار: 77تا  3ساعت ممنوعيت تردد وسايل نقليه حامل مصالح ساختماني و نخاله در  -
ای را به همهم است و از لحاظ زيرساختي و تكنولوژی هزينو ايجاد الزامات اجرايي  یگذاراستيس

 کند.های اجرايي )شهرداری و سازمان بار( تحميل نميدستگاه
: 77تا  3از ساعت حامل کليه انواع بار و کاال، بجز مواد غذايي و مواد سوختي  ممنوعيت تردد وسايل نقليه -

به ز لحاظ زيرساختي و تكنولوژی ای اهزينهو  نيز از بعد ايجاد الزامات اجرايي اهميت دارد اين راهكار
 شود.های اجرايي )شهرداری و سازمان بار( تحميل نميدستگاه

 باعث تحميلاست و  های مديريتيازجمله سياست اين راهكار: باری اعمال قانون مديريت سوخت ناوگان -
 شود.های اجرايي )شهرداری و سازمان بار( نميبه دستگاه نهيهز

 رایه شدهافزار و ارزیابی اقتصادی پیشنهادهای امیزان تأثیر اجرای سناریوها در شبکه ترابری بر اساس نتایج نرم -0-7-1

 افزار بايد به مقادير ريالي تبديل شود. اين پارامترها شاملترهای به دست آمده از نرمبرای انجام ارزيابي اقتصادی پارام
هزينه مصرف بنزين در اين ها و هزينه مصرف سوخت است )هزينه زمان سفر )ارزش زمان سفر(، هزينه اجتماعي آالينده

 شود.پرداخته ميهزار ريال در نظر گرفته شد( که در ادامه به دو مورد اول  19ری مطالعه ليت
 «نتايج بررسي بودجه خانوار در مناطق شهری ايران»اطالعات گزارش  ،دستمزد ساعتي ناخالص شاغلين برای محاسبه

 جمعيت %9/79شاغلين  1605بر اساس سرشماری سال  .که توسط بانك مرکزی منتشر گرديده، استفاده شد 1605سال 
ارزش زمان  ساعت کاری در هر ماه، 107. با فرض است 7/6برابر  صفهانا متوسط بعد خانوار در و دهنديشهر را تشكيل م

 شود.نظر گرفته مي در 0/1اصفهان . همچنين ضريب سرنشين برای شهر ديآيدست مب 100063مقدار  سفر
با  ها به دست آمده وير آاليندهمقاد سازی،مدلهای ها با استفاده از خروجيبرای برآورد هزينه اجتماعي توليد آالينده

گيرد. الزم به مالک عمل قرار مي 19-0جدول مطابق  هاآن تأثيرها بر سالمتي، مقادير ريالي متفاوت آالينده تأثيرتوجه به 
های آورده شده است که با استفاده از نرخ تورم سال 1691ها بر اساس سال ذکر است که در منبع مورد استفاده هزينه

 .است تبديل شده 1605به سال مختلف در اين جدول 
 

 ای/ گلخانهندهیگاز آال کیبه تفک یبخش انرژ یاجتماع هاینهیهز -34-0جدول 
 NOX 2OS CO HC نوع گاز آالينده

 15/390151 13/741206 133/747737 43/971859 هزينه )ميليون ريال برتن(
 

. از آيدمي بدستبرای ساعت اوج  هزينه مربوط به پارامترهاافزار و مقادير ريالي بيان شده در باال، با توجه خروجي نرم
 .آيدز اجرای هر سناريو به دست ميفايده ناشي ااريوها از سناريوی عدم انجام کار، تفاضل هزينه ناشي از اجرای سن

 ؛ابت استبر گرم( ث الي)ر ندهيآال ديواحد تول یبه ازا ندهيآال ياجتماع نهيهز در اين بخش ذکر اين نكته الزم است که
 ي)مسافت ط یبار یتردد خودرو طيمختلف است که به شرا یهاشده در محل ديتول ندهيآنچه متفاوت است، وزن آال

 ها و معابر مختلف متفاوت است.حلم یشاخص توسط مدل برآورد شده و برا نيدارد. ا يشده و سرعت( بستگ

ی ريگجهينتنمايش داده شده است. اين  71-0شكل ت آمده در يك ساعت اوج سال افق در کل شبكه در فوايد بدس
 صرفاً برای بررسي مزيت کلي هر سناريو در ساعت اوج بيان شده است.
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 فواید بدست آمده از اجرای هر سناریو در اوج صبح افق مطالعه )کل شبکه( -73-0شکل 

رما، و از کارف اخذشده یو فن یکارشناس نقطه نظراتبر  یشده مبتنارایه یراهکارها یبندتیاولو -0-9
 چند شاخصه یریگمیتصم کردیبر رو یمشاور مبتن یفن یهادگاهید

 مختلف مورد ارزيابي قرار گرفته و یارهايبا توجه مع در بند قبل دست آمدهه ب یبخش از گزارش، راهكارها نيدر ا
 اندهداشتکاربرد را در مطالعات مشابه  نيشتريکه ب اريرمعيز 17و  ياصل اريچهار مع 11-0 جدول. در شونديم یبندتياولو

ها روش های مختلفي وجود دارد که يكي از پرکاربردترين آنبندی راهكارها روشبه منظور اولويتاستفاده شده است. 
به عنوان موجود ) یهاروشاز  يكيبه راهكارها، در ابتدا با استفاده از  یبندتياولو یبراگيری چند معياره است. تصميم

( TOPSIS) ارهيچندمع یريگميتصم یهاروشاز  يكيشده و سپس با استفاده از  يدهوزن ارهايرمعيو ز ارهاي( معAHPمثال 
 .شونديم یبندتياولوراهكارها 

 

 راهکارهای بندتیاولومعیارها و زیر معیارهای مرتبط برای  -33-0 جدول

 اريمع ريز معيار اصلي رديف
1 

 ترافيكي

 شبكه یهاگلوگاه رفع بر طرح اثر
 تيظرف به حجم نسبت و يكيتراف تراکم کاهش در طرح اثر 7
 هاآن رمجازيغ یهاتوقف و بارهاوانت يسامانده در طرح اثر 6
 شبكه در یريبارگ و هيتخل تيريمد بر طرح اثر 0
5 

 اقتصادی

 طرح شدهتمام نهيهز
 اصفهان شهر و يمحل یتجار رونق بر طرح اثر 3
 شهر حومه به خود مزاحم یهایکاربر و انبارها ييجاجابه یبرا مشاغل صاحبان قيتشو بر طرح یاجرا اثر 0
 اشتغال شيافزا بر طرح یاجرا اثر 9
0 

 ايمني
 يرانندگ تصادفات کاهش در طرح اثر

 تصادفات شدت کاهش در طرح اثر 19
11 

 اجتماعي
 هاآن در يمنف رييتغ و ياجتماع یهاارزش بر طرح اثر

 ابانيخ اي محله كي در تيجمع يپراکندگ اي هجوم بر طرح اثر 17
 

ا لحاظ تكميل شده است. ب يونقلحملکه با همكاری کارشناسان  ين شدهتدو یاپرسشنامهبرای محاسبه وزن معيارها، 
بيشترين وزن در معيارهای اصلي مربوط به . اندآمدهبدست  اريمع ريزکردن نظرات کارشناسان، وزن معيارهای اصلي و 

درصد است. همچنين در زيرمعيارها بيشترين وزن  0با  اجتماعيو کمترين مربوط به معيار  درصد 59با حدود معيار ايمني 

0 400,000 800,000 1,200,000 1,600,000 2,000,000

.(م.ز.م)مديريت سوخت ناوگان با -9سناريوی 

.(م.ز.م)مديريت سوخت ناوگان بدون -0سناريوی 

.(م.ز.م)تبديل وسايل با ظرفيت کم به زياد همراه با -7سناريوی 

.(م.ز.م)با 77تا 3ممنوعيت تردد خودروی مصالح از -0سناريوی 

.(م.ز.م)با 77تا 3ممنوعيت تردد نيمه سنگين و سنگين از -3سناريوی 

.(م.ز.م)زماني -اجرای محدوده مكاني-1سناريوی 

.(م.ز.م)تبديل وسايل با ظرفيت کم به زياد بدون -6سناريوی 

.(م.ز.م)بدون 77تا 3ممنوعيت تردد نيمه سنگين و سنگين از -0سناريوی 

.(م.ز.م)بدون 77تا 3ممنوعيت تردد خودروی مصالح از -5سناريوی 

عدم انجام کار
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 ايمحله  كيدر  تيجمع يپراکندگ ايهجوم درصد و کمترين مربوط به  15/66مربوط به کاهش تصادفات رانندگي با 
يب به ترت آلدهيا حلراهبه  هاآنراهكارها با توجه به نزديكي نسبي  یبندتياولونهايت درصد است. در 75/7با  ابانيخ

 عنوان شده است. 17-0 جدولنزولي در 
 

 ی نهایی راهکارهابندتیاولو -37-0 جدول

 اولويت گزينه

 1 ونقل بارنوسازی ناوگان فرسوده حمل
 7 77تا  3انواع بار و کاال، بجز مواد غذايي و مواد سوختي در ساعت ممنوعيت تردد وسايل نقليه حامل کليه 

 6 ايجاد بارانداز
 0 تعيين محدوده مجاز حرکت وسايل نقليه باری

 5 77تا  3ممنوعيت تردد وسايل نقليه حامل مصالح ساختماني و نخاله در ساعت 
 3 های عمده نامناسبجايي کاربریجابه

 0 ظرفيت کمتر به وسايل نقليه با ظرفيت بيشترتبديل وسايل نقليه با 
 9 های بارايجاد پايانه

 0 اعمال قانون مديريت سوخت ناوگان باری
 19 های پاک برای ناوگان باریاستفاده از انرژی

 راهکارها یسازادهیجهت توسعه و پ یبندبرنامه زمان کی هیارا -0-4

ح قبلي به طور مفصل توضيراهكارها که در بخش  یبندتياولوعالوه بر  هاطرح یسازادهيپبرنامه زماني جهت  ارايه
 ربطيز یهاارگانبار  یهايهماهنگو ساير  هاآناجرايي  یهانهيهز، هاطرح ازينشيپ در خصوص، به دقت نظر داده شد

 .شوديم بيان هاآن یسازادهيپدر ادامه بررسي شده و افق موردنياز  هاطرحبستگي دارد. به همين منظور تمامي 
 

 هاطرحی سازادهیپافق  -31-0 جدول

 هپيوست بلندمدت مدتکوتاه طرح اولويت
    ونقل بارنوسازی ناوگان فرسوده حمل 1
    جسوختي در ساعات اوممنوعيت تردد وسايل نقليه حامل کليه انواع بار و کاال، بجز مواد غذايي و مواد  7
    ایايجاد بارانداز حاشيه 6
    تعيين محدوده مجاز حرکت وسايل نقليه باری 0
    ممنوعيت تردد وسايل نقليه حامل مصالح ساختماني و نخاله در ساعات اوج ترافيك 5
    های عمده نامناسبجايي کاربریجابه 3
    به وسايل نقليه با ظرفيت بيشتر تبديل وسايل نقليه با ظرفيت کمتر 0
    های بارايجاد پايانه 9
    اعمال قانون مديريت سوخت ناوگان باری 0

    های پاک برای ناوگان باریاستفاده از انرژی 19
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Abstract:  
 

Comprehensive Freight Transport Studies (CFTS) in Isfahan is carried out by the joint venture 
of Airiana Tarho Barnameh and Avande Tarho Andisheh consulting engineers based on 
agreement number 94/147703 dated 17th of March 2016 with Isfahan Municipality as the client 
and under supervision of Deputy for transportation and traffic of Isfahan Municipality and 
Isfahan University of Technology. The project reports are delivered in four parts.  
In the first chapter, project scope, basic concepts and general outlines of the problem are 
described, and the importance of freight transport is presented from a strategic point of view. 
Also, investigates existing urban transportation databases and other related studied in Isfahan 
city. At the final chapter, attempts to determine the goals, criteria and indices for evaluating the 
freight transport in Isfahan. Also the proposed horizon years for the study are defined. Finally, 
the freight transportation perspective in Isfahan, which outlines the ideal and ultimate goal of 
CFTS in Isfahan is presented. 
The second part, is titled "Data collection and database preparation", details of the cordon 
stations for origin-destination surveys and flow counts located in 43 road stations, 81 petrol 
stations as survey stations for freight vehicle driver origin-destination survey, and 49 count 
locations in the study area were considered and information regarding the freight travel demand 
was collected in October-November 2016. Next, the results of field surveys in a comprehensive 
database are presented and the method of sample generalization accounting for data inadequacy 
is presented and number of active freight vehicles in the city of Isfahan are estimated. 
The third parts, is titled “Introduce and analyses of models”, data collected from origin-
destination surveys are analyzed. Different freight trip matrices and freight vehicle trip matrices 
are calculated and analyzed and various freight trip characteristics are presented. Fright 
generation is calculated in daily, monthly and yearly time intervals. Finally, population, 
employment (in the residential area) and number of employees (at job location) were important 
variables in modelling process are presented. 
In the final chapter, is titled “Planning, evaluation and prioritization of alternatives”, various 
alternatives are evaluated with the objective of improving the overall freight movement in the 
city. A close look at supply chain of disposals and fuel including routing and locating 
specialized depots was performed. An organizational reform was proposed for better managing 
freight movement including issuance of status-quos, control and audit of fright vehicles. Fleet 
management via intelligent transportation systems and a primary architecture is proposed. A 
preliminary legislative text is provided for monitoring urban freight vehicles and increasing 
jurisdiction of freight management organization. A freight traffic restricted area (both in time 
and space), freight network design, and depot locating are among important plans proposed in 
this report.  



 

 
 

 


