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 17 .............................................................................................................. (یهمگان نقل و حمل ،یسامانده) مطالعات
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 103 ............................................................... منفرد کمان و برش خط يهاستگاهیا در حجم شمارش یسنج اعتبار -5-1-3
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 151 ..................................... (Action Plan) یهمگان نقل و حمل و معابر شبکه توسعه ییاجرا مهنابر -8-1

 152 .................................................................................................................. (1405) مدت بلند افق يشنهادیپ برنامه -8-1-1

 160 ........................................................................ اراک شهر يسواردوچرخه ستمیس يدهاهاشنیپ هیارا -8-2

 164 .................................................................................... ون و یرانیتاکس یهمگان شبه خطوط شنهادیپ -8-3

 169 ............................................................................................................. يشهردرون يهاانهیپا یابیمکان -4-8

 



 ج حه صف  

 

 

 

 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و لحم جامع مطالعات سازی هنگامبهنام پروژه: 

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: رش:گزا ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 مطالبفهرست ادامه 

 

 173 ........................................................ يشهر برون انهیپا و سوار پارک نگ،یپارک يهانهیگز شنهادیپ -8-5

 173 .................................................................................................................................... نگیپارک تیریمد و یسامانده -8-5-1

 177 ............................................................................................................................................. سوار پارک جادیا شنهادیپ -8-5-2

 178 ............................................................................................................................................. يشهر برون انهیپا یابیارز -8-5-3

 179 ............................................................................................. سفر يتقاضا تیریمد يهانهیگز شنهادیپ -8-6

 180 ........................................................................................................................... هايکاربر تیموقع و عیتوز در رییتغ -8-6-1

 180 ............................................................................................................................. کار خاتمه و شروع ساعات يشناور -8-6-2

 183 .................................................................................................................. شهر يمرکز محدوده در تردد تیمحدود -8-6-3

 186 ............................................................................................ يشنهادیپ ییاجرا برنامه ياقتصاد یابیارز -8-7

 188 ................................................................................. نقل و حمل ستمیس توسعه در کالن يراهبردها -8-8

 

  



 د حه صف  

 

 

 

 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و لحم جامع مطالعات سازی هنگامبهنام پروژه: 

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: رش:گزا ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 هالشکفهرست 

 6 ............................................................................................. اندرکاران دست و رانیمد پاسخ اساس بر یکل اهداف وزن -1-1 شکل

 6 .......................................................................... یطیمح ستیز خطرات کاهش هدف مجموعه ریز یجزئ اهداف وزن -2-1 شکل

 7 ............................................................. افراد همه يبرا هافرصت به یدسترس نیتأم مجموعه ریز ییجز اهداف وزن -3-1 شکل

 8 ............................................................................. نقل و حمل ستمیس مخارج کاهش مجموعه ریز ییجز اهداف وزن -4-1 شکل

 9 .................................................................................................... تیامن و یمنیا شیافزا رمجموعهیز ییجز اهداف وزن -5-1 شکل
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 10 .......................................................... نقل و حمل ستمیس نانیاطم تیقابل شیافزا رمجموعهیز ییجز اهداف وزن -8-1 شکل

 15 ........................................................................................ اراک شهر( جامع) عمران و توسعه حطر سند از اول صفحه -1-2 شکل

 16 ....................................................................... اراک شهر( جامع) عمران و توسعه طرح يشنهادیپ یساختمان تراکم -2-2 شکل

 17 ............................................................................. اراک شهر( جامع) عمران و توسعه طرح يعملکرد مراتب سلسله -3-2 شکل

 24 ......................................................................................................... 1386 هیپا سال در کمانها سیسرو سطح و حجم -4-2 شکل

 25 ............................................................................................ يکطرفهسازی يبرا يشنهادیپ و (86 سال) موجود معابر -5-2 شکل
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 30 ............................................................................... (شهر يمرکز محدوده) اراک شهر مصوب و معابرموجود شبکه -10-2 شکل

 30 ................................................................................................................................ اراک شهر ساخت حال در تقاطعات-11-2 شکل

 32 ............................................................................................................... 93 سال در اراک شهر تصادفات علت درصد -12-2 شکل

 32 ............................................................................................................... 94 سال در اراک شهر تصادفات علت درصد -13-2 شکل

 32 ............................................................................................................... 95 سال در اراک شهر تصادفات علت درصد -14-2 شکل

 35 .............................................................................................................................. اراک شهر مدارس از یبرخ تیموقع -15-2 شکل

 36 ......................................................................................................................... اراک شهر یعال آموزش مراکز تیقعمو -16-2 شکل

 36 .......................................................................................................................... مهم یفرهنگ و یخیتار مراکز تیموقع -17-2 شکل

 37 ................................... (1386) اراک شهر ترافیک و نقل و حمل جامع مطالعات تایی 158 ترافیکی بنديناحیه -1-3 شکل

 39 ......................................................................................................... توریستی نقشه و تایی 201 ترافیکی بندي ناحیه -2-3 شکل

 42 ............................................................... حاضر پروژه در يساز ادهیپ يبرا سفر يتقاضا يامرحله 4 تمیالگور روند -3-3 کلش

 45 .......................................................................................................... آن عرض و یانیم رفوژ/بلوار يدارا معابر تیموقع -1-4 شکل

 45 .................................................................................................................................. معابر شبکه رو سواره قسمت عرض -2-4 شکل

 47 ............................................................................................................................................... اراک شهر یاتوبوسران شبکه -3-4 شکل

 50 ....................................................................................................................................... مطالعات يهايریآمارگ مجموعه -4-4 شکل

 51 ............................................................................................................................. ریمس سفر زمان يآماربردار يرهایمس -5-4 شکل

 52 ........................................................................................................................ اراک شهر در حجم شمارش يستگاههایا -4-6 شکل
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 52 ......................................................................................... اراک شهر يمرکز محدوده در حجم شمارش يستگاههایا -7-4 شکل

 54 ....................................................... هاستگاهیا کل در خودرو نوع تفکیک به حجم یعتسا تغییرات ايمیله نمودار -8-4 شکل

 54 ............................................................... هاستگاهیا کل در يسوار همسنگ و یشخص خودرو حجم یساعت نمودار -9-4 شکل

 54 .................................................... هاستگاهیا کل در خودرو نوع تفکیک به حجم ساعتی تغییرات یسطح نمودار -10-4 شکل

 55 .............................................................................................................................................خودروها انواع سهم متوسط -11-4 شکل

 55 ............................................. یپوشش ساعته کی یزمان يفاصلهها در ستگاههایا کل در يسوار گهمسن حجم -12-4 شکل

 56 ..................................................................... منتخب يهاستگاهیا در بهشتیارد در شده شمارش يخودرو تعداد -13-4 شکل

 57 ........................................................................... منتخب يهاستگاهیا در ماه آذر در شده شمارش يخودرو تعداد -14-4 شکل

 58 ............................................................... منتخب يهاستگاهیا در بهشتیارد در تردد حجم یساعت راتییتغ روند -15-4 شکل

 58 ............................................................................ منتخب يهاستگاهیا در آذر در تردد حجم یساعت راتییتغ روند -16-4 شکل

 58 ........................................................................................................ بهشتیارد در هینقل لیوسا انواع از استفاده سهم -17-4 شکل

 59 ..................................................................................................................... آذر در هینقل لیوسا انواع از استفاده سهم -18-4 شکل

 59 .............................................................................................................. آذرماه در منتخب يهاستگاهیا در تردد پوش -19-4 شکل
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 62 ......................................................................................... روز کل در مختلف هینقل لیوسا نیسرنش بیضر متوسط -21-4 شکل

 62 ............................................................. وانت و یتاکس ،یشخص خودرو سرنشین بیضر متوسط ساعتی تغییرات -22-4 شکل

 62 ..................................................... رواحدیغ و واحد اتوبوس بوس،ینیم سرنشین بیضر متوسط ساعتی تغییرات -23-4 شکل

 63 ................................... ریسا و نیسنگ هینقل لیوسا موتور و دوچرخه سرنشین بیضر متوسط ساعتی تغییرات -24-4 شکل

 63 ............................................................................................................... روز ساعات در يسوار نیسرنش تعداد درصد -25-4 شکل

 64 ..................................................................................................... روز ساعات در ون و یتاکس نیسرنش تعداد درصد -26-4 شکل

 64 ................................ اوج مختلف ساعات در ون/تاکسی و شخصی سواري خودروهاي سرنشین ضریب متوسط -27-4 شکل
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 72 ........................................................................................... اراک يدروازهها از یخروج يمسافر هینقل لیوسا تعداد -31-4 شکل

 72 .............................. اراک شهر يدروازهها از یخروج و به يورود يمسافر هینقل لیوسا حجم یساعت راتییتغ -32-4 شکل

 73 ........................................................................................ اراک شهر يدروازهها به يورود هینقل لیوسا حجم عیتوز -33-4 شکل

 73 ...................................................................................... اراک شهر يدروازهها از یخروج هینقل لیوسا حجم عیتوز -34-4 شکل

 74 ............................................................................ اراک يشهر درون یکیتراف هیناح 215 و ییتا 13 ینواح بزرگ -35-4 شکل

 74 ................................................................. اراک شهر ياجاده يادروازه يمسافر يسفرها کل سفر لیتما خطوط -36-4 شکل

 75 ............................................ اراک شهر رونیب به رونیب ياجاده يادروازه يمسافر يسفرها سفر لیتما خطوط -37-4 شکل
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 78 ................... ستگاههایا کل در شده مشاهده شهر به يورود يبار هینقل لهیوس انواع تردد حجم یساعت عیتوز -40-4 شکل

 79 .................. ستگاههایا کل در شده مشاهده شهر از یخروج يبار هینقل لهیوس انواع تردد حجم یساعت عیتوز -41-4 شکل

 80 ......................................................................................... اراک شهر يدروازهها به يورود يبار هینقل لیوسا تعداد -42-4 شکل

 80 ........................................................................................ اراک شهر يدروازهها از یخروج يبار هینقل لیوسا تعداد -43-4 شکل

 82 ........................................... اراک شهر به يورود( تن) يعبور بار مقدار از يریآمارگ مختلف يستگاههایا سهم -44-4 شکل

 82 ......................................... اراک شهر از یخروج( تن) يعبور بار مقدار از يریآمارگ مختلف يستگاههایا سهم -45-4 شکل

 83 ............................................. اراک شهر به يورود يدروازها يریآمارگ يستگاههایا از کاالها يعبور تناژ عیتوز -46-4 شکل

 83 ........................................... اراک شهر از یخروج يدروازها يریآمارگ يستگاههایا از کاالها يعبور تناژ عیتوز -47-4 شکل

 84 ........................................................................ اراک شهر ياجاده يادروازه يبار يسفرها کل سفر لیتما خطوط -48-4 شکل

 84 .................................................. اراک شهر رونیب به رونیب ياجاده يادروازه يبار يسفرها سفر لیتما خطوط -49-4 شکل

 84 ........................................... اراک شهر شهر رونیب سر کی ياجاده يادروازه يبار يسفرها سفر لیتما خطوط -50-4 شکل

 85 .................................................................................. اراک ياجاده يدروازهها يبار روزانه سفر جذب و دیتول کل -51-4 شکل

 86 ............................................................................................................................ اراک يشهر برون يانههایپا تیموقع -52-4 شکل

 88 ............................................................... اتوبوس انهیپا نجعامرا کل و از یخروج به، يورود حجم ساعتی توزیع -53-4 شکل

 88 .............................................................. آهن راه انهیپا مراجعان کل و از یخروج به، يورود حجم ساعتی توزیع -54-4 شکل

 88 ............................................................... فرودگاه انهیپا مراجعان کل و از یخروج به، يودور حجم ساعتی توزیع -55-4 شکل

 89 .. یخروج-يورود کیتفک به اراک شهر اتوبوس انهیپا مراجعان توسط مختلف نقلیه وسایل از استفاده سهم -56-4 شکل

 89 . یخروج-يورود کیتفک به اراک شهر آهن راه انهیپا مراجعان توسط مختلف نقلیه وسایل از استفاده سهم -57-4 شکل

 90 . یخروج-يورود کیتفک به اراک شهر فرودگاه انهیپا مراجعان توسط مختلف نقلیه وسایل از استفاده سهم -58-4 شکل

 91 .......................... 1396 سال در اراک شهر یران اتوبوس نالیترم مراجعان يسفرها روزانه سفر لیتما خطوط -59-4 شکل

 91 ................................... 1396 سال در اراک شهر آهن راه نالیترم مراجعان يسفرها روزانه سفر لیتما خطوط -60-4 شکل

 91 .................................................. 1396 سال در اراک شهر فرودگاه مراجعان يسفرها روزانه سفر لیتما خطوط -61-4 شکل

 93 .............................................................. یشخص هینقل لهیوس يدارا مسافران يبرا برانبوه خط از استفاده طیشرا -62-4 شکل

 94 .................................................. یشخص لهیوس يادار افراد يبرا ستگاهیا در انتظار زمان حداکثر مطلوب زانیم -63-4 شکل

 94 .................... یشخص لهیوس يدارا افراد يبرا اتوبوس خطوط از استفاده در يرو ادهیپ حداکثر مطلوب زانیم -64-4 شکل

 95 ...................... گرید اتوبوس خط به خط کی از انتقال يبرا شدن ادهیپ و سوار قبول قابل تعداد حداکثر سهم -65-4 شکل

 96 .................................................................................. سفر زمان راتییتغ اساس بر برانبوه سامانه از استفاده درصد - 66-4 شکل

 98 .......................................... یشخص هینقل لهیوس فاقد افراد يبرا ستگاهیا در انتظار زمان حداکثر مطلوب زانیم -67-4 شکل

 98 ............ یشخص هینقل لهیوس فاقد افراد يبرا اتوبوس خطوط از استفاده در يرو ادهیپ حداکثر مطلوب زانیم -68-4 شکل

 فاقد افراد يبرا گرید اتوبوس خط به خط کی از انتقال يبرا شدن ادهیپ و سوار قبول قابل تعداد حداکثر سهم -69-4 شکل

 99 .......................................................................................................................................................................................... یشخص هینقل لهیوس

 100 ................................................................................................. 1396 سال در اراک شهر شده يمدلساز معابر شبکه-1-5 شکل

 VISUM ................................................................................... 101 افزار نرم در اراک شهر معابر يعملکرد يبندرده -5-2 شکل
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 هالشکست فهرادامه 

 

 TFF ...................................................................................................................................... 101 روش در اطالعات انیجر -3-5 شکل

 TFF ............................................................................................................................................... 102 روش در کار انیجر -4-5 شکل

 102 ......................... 1396 صبح اوج يبرا سیماتر حیتصح از پس و قبل یکیتراف ینواح در سفرها دیتول سهیمقا -5-5 شکل

 103 .......................................... روز کل يبرا سیماتر حیتصح از پس و قبل یکیتراف ینواح در سفرها دیتول سهیمقا-6-5 شکل

 صبح اوج در همسنگ يسوار خودرو صیتخص جینتا با حجم شمارش يهاستگاهیا در حجم شمارش سهیمقا -7-5 شکل

 103 .......................................................................................................................................................... سیماتر حیتصح از شیپ 1396 سال

 صبح اوج در همسنگ يسوار خودرو صیتخص جینتا با حجم شمارش يهاستگاهیا در حجم شمارش سهیمقا -8-5 شکل

 104 ............................................................................................................................................................ سیماتر حیتصح از پس 1396 سال

 تمام مدل رد همسنگ يسوار خودرو صیتخص جینتا با حجم شمارش يهاستگاهیا در حجم شمارش سهیمقا -9-5 شکل

 104 ................................................................................................................................................... سیماتر حیتصح از شیپ 1396 سال روز

 تمام مدل در همسنگ يسوار خودرو صیتخص جینتا با حجم شمارش يهاستگاهیا در حجم شمارش سهیمقا -10-5 شکل

 104 .................................................................................................................................................... سیماتر حیتصح از پس 1396 سال روز

 105 .............................................................................. (هیثان) مدل و شده مشاهده ریمس تمام در سفر زمان سهیمقا -11-5 شکل

 105 ................................................................................ (هیثان) مدل و شده مشاهده يهاکمان در سفر زمان سهیمقا -12-5 شکل

 106 ............................................................................................... 1396 سال در روز کل سیسرو سطح و تردد حجم -13-5 شکل

 107 ............................................... (شهر يمرکز يهاقسمت) 1396 سال در روز کل سیسرو سطح و تردد حجم -14-5 شکل

 107 ............................................................................................ 1396 سال در صبح اوج سیسرو سطح و تردد حجم -15-5 شکل

 107 ............................................ (رشه يمرکز يهاقسمت) 1396 سال در صبح اوج سیسرو سطح و تردد حجم -16-5 کلش

 108 ............................................................................................. 1396 سال در ظهر اوج سیسرو سطح و تردد حجم -17-5 شکل

 108 ............................................................................................. 1396 سال در عصر اوج سیسرو سطح و تردد حجم -18-5 شکل

 109 .......................................................................................... 1396 سال در روزانه يسفرها کل سفر لیتما خطوط -19-5 کلش

 109 ............................................ 1396 سال روز تمام مدل در یهمگان ونقلحمل شده ادهیپ و سوار مسافر تعداد -20-5 شکل

 109 ........................................... 1396 سال صبح اوج مدل در یهمگان ونقلحمل شده ادهیپ و سوار مسافر تعداد -21-5 شکل

 110 ............................................. 1396 سال ظهر اوج مدل در یهمگان ونقلحمل هشد ادهیپ و سوار مسافر تعداد-22-5 شکل

 110 ............................................ 1396 سال عصر اوج مدل در یهمگان ونقلحمل شده ادهیپ و سوار مسافر تعداد -23-5 شکل

 110 .................................................... 1396 روز تمام مدل در یهمگان نقل وحمل ستگاهیا در یتبادل مسافر تعداد-24-5 شکل

 111 .................................................. 1396 صبح اوج مدل در یهمگان نقل وحمل ستگاهیا در یتبادل مسافر تعداد -25-5 شکل

 114 ......................................................................................................... يافزارنرم مدل در شهر يمرکز محدوده معابر -26-5 شکل

 117 ....................................................................................... 1405 افق تا اراک شهر تیجمع از حاضر مطالعات برآورد -1-6 کلش

 117 ................................................................................ 1375 سال در یزمان يسر مدل اساس بر تیجمع یسن هرم -2-6 شکل

 118 ................................................................................ 1385 سال در یزمان يسر مدل اساس بر تیجمع یسن هرم -3-6 شکل

 118 ................................................................................ 1390 سال در یزمان يسر مدل اساس بر تیجمع یسن هرم -4-6 شکل

 118 ................................................................................ 1395 سال در یزمان يسر مدل اساس بر تیجمع یسن هرم -6-5 شکل
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 هالشکت فهرسادامه 

 

 119 ................................................................................. 1400 سال در یزمان يسر مدل اساس بر تیجمع یسن هرم -6-6 شکل

 119 ................................................................................ 1405 سال در یزمان يسر مدل اساس بر تیجمع یسن هرم -7-6 شکل

 120 ..................................................................................................... 1396 سال در اراک شهر یکیتراف ینواح تیجمع -8-6 شکل

 120 ..................................................................................................... 1405 سال در اراک شهر یکیتراف ینواح تیجمع -9-6 شکل

 122 ....................................................................... 1396 سال در اراک شهر یکیتراف ینواح سکونت محل در شاغل -10-6 شکل

 123 ....................................................................... 1405 سال در اراک شهر یکیتراف ینواح سکونت محل در شاغل -11-6 شکل

 126 ........................................................................... 1396 سال در اراک شهر یکیتراف ینواح شغل محل در شاغل -12-6 شکل

 126 ........................................................................... 1405 سال در اراک شهر یکیتراف ینواح شغل محل در شاغل -13-6 شکل

 127 ................................................................................... 1395 سال تا 1375 سال از اراک شهر آموزان دانش تعداد-14-6 شکل

 128 ......................................... 1395 سال تا 1375 سال از اراک شهر( درصد) تیجمع کل از آموزان دانش سهم-15-6 شکل

 128 .................................................................................................... 1396 سال در اراک شهر ساکن آموزدانش تعداد -16-6 شکل

 129 .................................................................................................... 1405 سال در اراک شهر ساکن آموزدانش تعداد -17-6 شکل

 130 ................................................................................. 1396 سال در اراک شهر لیتحص محل در آموزدانش تعداد -18-6 کلش

 130 ................................................................................ 1405 سال در اراک شهر لیتحص محل در آموزدانش تعداد -19-6 شکل

 131 ................................................................................................................................... اراک شهر يهادانشگاه تیموقع -20-6 شکل

 132 ..................................................................................... 1396 سال در اراک شهر لیتحص محل در دانشجو تعداد -21-6 شکل

 132 ..................................................................................... 1405 سال در اراک شهر لیتحص محل در دانشجو تعداد -22-6 شکل

 135 ...................................................................................................................... 1396 سال در اراک شهر خودرو تعداد -23-6 شکل

 136 ...................................................................................................................... 1405 سال در اراک شهر خودرو تعداد -24-6 لکش

 136 .......................................................................................................... 1396 سال در اراک شهر کلتیموتورس تعداد -25-6 شکل

 137 .......................................................................................................... 1405 سال در اراک شهر کلتیموتورس تعداد -26-6 شکل

 137 .................................. دارند دسترس در هینقل لهیوس که يافراد يبرا خانوار کل انهیماه درآمد متوسط سهم -27-6 شکل

 138 ................................. ندارند دسترس در هینقل لهیوس که يافراد يبرا خانوار کل انهیماه درآمد متوسط مهس -28-6 شکل

 139 ............................................................................................................................................. سفر يتقاضا لیتحل مراحل -1-7 شکل

 144 ............................... کار انجام عدم نهیگز در 1405 سال صبح اوج مدل در معابر سیسرو سطح و تردد مجح -2-7 شکل

کار انجام عدم نهیگز در( شهر يمرکز محدوده) 1405 سال صبح اوج مدل در معابر سیسرو سطح و تردد حجم -3-7 شکل

 ........................................................................................................................................................................................................................... 145 

 145 ............................... کار انجام عدم نهیگز در 1405 سال صبح اوج مدل در یهمگان نقل و حمل مسافر تعداد -4-7 شکل

 146 ........................................................... 1405 افق يبرا( 1386 سال) کیتراف جامع طرح در يشنهادیپ راتییتغ -5-7 شکل

 147 ...................................... ستین 1386 سال مطالعات مدل در که نقل، و حمل شبکه یانیشر معابر در راتییتغ -6-7 شکل

 149 ............................................................................................ ریاخ سال 15 در شده ساخته رهمسطحیغ يها طعتقا -7-7 شکل

 کیتراف جامع طرح مطالعات يشنهادیپ نهیگز در 1405 سال صبح اوج مدل در معابر سیسرو سطح و تردد حجم -8-7 شکل

(1386) ............................................................................................................................................................................................................. 150 
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 هالشکفهرست امه دا

 

 کیتراف جامع طرح مطالعات يشنهادیپ نهیگز در 1405 سال صبح اوج مدل در یهمگان نقل و حمل مسافر تعداد -9-7 شکل

(1386) ............................................................................................................................................................................................................. 151 

 153 .................................................................................... (1405) مدت بلند افق برتر، نهیگز در ابرعم شبکه راتییتغ -1-8 شکل

 153 ........................................................ (1405) مدت بلند افق برتر، نهیگز در اراک شهر معابر يعملکرد يبندرده -2-8 شکل

 154 ................................................ (1405) مدت بلند افق برتر، نهیگز در اراک شهر معابر يعبور دیمف خط تعداد -3-8 شکل

 154 ................................................................ (1405) مدت بلند افق برتر، نهیگز در اراک شهر معابر یجهت تیریمد -4-8 شکل

 155 .................................................. (1405) مدت بلند افق برتر، نهیگز در اراک شهر یهمگان نقل و حمل خطوط -5-8 شکل

 157 .......................................... (1405) مدت بلند افق برتر، نهیگز در شبکه تردد تیمحدود طرح ياجرا محدوده -6-8 شکل

 157 .......................................................... (1405) مدت بلند افق برتر، نهیگز در معابر شبکه سیسرو سطح و حجم -7-8 شکل

 158 ....................................... (1405) مدت بلند افق برتر، نهیگز در شهر مرکز معابر شبکه سیسرو سطح و حجم -8-8 شکل

 158 ......................................... (1405) مدت بلند افق برتر، نهیگز در اراک شهر یهمگان نقل و حمل مسافر تعداد -9-8 شکل

 159 ................................................................................. (1405) مدت بلند افق برتر، نهیگز در معابر شبکه راتییتغ -10-8 شکل

 160 ....................................................... (1405) مدت بلند افق برتر، نهیگز در معابر شبکه سیسرو سطح و حجم -11-8 شکل

 160 ...................................... (1405) مدت بلند افق برتر، نهیگز در اراک شهر یهمگان نقل و حمل مسافر تعداد -12-8 شکل

 161 لومتریک 3 از کمتر ییهوا فاصله با يسفرها يبرا 1386 سال روزانه دوچرخه سفرهاي کل تمایل خطوط -13-8 شکل

 162 ................ لومتریک 3 از کمتر ییهوا فاصله با يسفرها يبرا 1396 سال روزانه سفرهاي کل تمایل خطوط -14-8 شکل

 162 ..... شبکه نامحدود تیظرف مدل بر لومتریک 3 از کمتر ییهوا فاصله با 1396 سال روزانه يهاسفر شینما -15-8 شکل

 درصد پنج با 1396 سال روزانه مدل کوتاه، يسفرها يعبور سفر يتقاضا نیشتریب يدارا معابر و تردد حجم -16-8 شکل

 163 ..................................................................................................................................................................................................................... برتر

 درصد ده با 1396 سال روزانه مدل کوتاه، يسفرها يعبور سفر يتقاضا نیشتریب يدارا معابر و تردد حجم -17-8 شکل

 163 ..................................................................................................................................................................................................................... برتر

 164 .........................................................................................(لومتریک 11/8) مدت کوتاه افق يبرا يشنهادیپ شبکه -18-8 شکل

 165 ........................................................................................................ یتاکس خطوط ریمس نییتع مدل ینواح بزرگ -19-8 شکل

 169 ........................................................................................................................................... اراک کهبش یتاکس خطوط -20-8 شکل

 171 ........................................... 1405 افق در اراک شهر برتر ویسنار یهمگان ونقلحمل خطوط ییابتدا ستگاهیا -21-8 شکل

 172 .....................................1405 افق يبرا اراک شهر يشهردرون يهاانهیپا احداث تجه يشنهادیپ يهامکان-22-8 شکل

 175 .....................................................................................................ياهیحاش پارک تیممنوع يبرا يشنهادیپ معابر -23-8 شکل

 176 ..................................................................... 1386 -اراک جامع طرح مطالعات در نگیپارک یمطالعات دهمحدو -24-8 شکل

 178 ................................................................................................................... اراک شهر در يشنهادیپ يسوارها پارک -25-8 شکل

 179 ............................................... اراک شهر يورود یاصل جاده از نالیترم یخروج ای يورود رسف لیتما خطوط -26-8 شکل

 181 ............. 1405 سال صبح اوج در مختلف يوهایسنار يبرا شهر مرکز در شده یط لومتریک لهیوس سهیمقا -27-8 شکل

 182 ............................................. 1405 سال صبح اوج در مختلف يوهایسنار يبرا شهر مرکز در سرعت سهیمقا -28-8 شکل

 182 ............................... 1405 سال صبح اوج در مختلف يوهایسنار يبرا شهر مرکز در سوخت مصرف سهیمقا -29-8 شکل

 183 ..................... 1405 سال صبح اوج در مختلف يوهایسنار يبرا شهر مرکز در t/t0 نسبت نیانگیم سهیمقا -30-8 شکل
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 هافهرست جدول

 4 ........................................................................... اراک شهر کیتراف و نقل و حمل مطالعات يبرا شده نییتع اهداف -1-1 جدول

 14 ................................ 1399 مصوب اراک، شهر( جامع) عمران و توسعه در اراک شهر اشتغال و تیجمع برآورد -1-2 جدول

 20 .............................................................................................. اراک شهر در شده ساخته سفر جادیا يهامدل خالصه -2-2 جدول

 20 ......................................................................................................... سفر جادیا يهامدل در استفاده مورد يهاریمتغ -3-2 جدول

 21 ...................................1386 سال مدل در اراک شهر در مشاهدات و مدل از آمده دست به سفر دیتول سهیمقا -4-2 جدول

 21 ...................... 1386 سال مدل در اراک شهر در مشاهدات و مدل از آمده دست به سفر جذب زانیم سهیمقا -5-2 جدول

 23 .......................... (1386 آمار) نیافته تعمیم حالت در سفر لهیوس و هدف کیتفک به اراک شهروندان هايسفر -6-2 جدول

 24 ............................................................................................ 1386 سال تقاضاي با موجود شبکه در صهاشاخ مقادیر -7-2 جدول

 25 ......................................................................... (1386 سال) وارده ریتأخ اساس بر کاندید، میادین و تقاطعات نام -8-2 جدول

 برتر نهیگز)برتر ویسنار يبرا 1405 سال صبح اوج ساعات در یهمگان نقل و حمل سامانه يعملکرد يصهاشاخ -9-2 جدول
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 مقدمه

مطالعات جامع حمل و نقل  يسازنگامهبه العاتهاي مطموعه گزارشتهیه شده از مجخالصه اضر گزارش ح

 يشهرها کیتراف یهماهنگکمیته فنی  در اساس اخرین تغییرات خواسته شده بر اراک شهرکالن و حومه يشهر

فهرست وار به آنها است که در ادامه به صورت  نهایی در ارایه گزارشاین سومین ویرایش اساسی است.  کشور

 ده است:اشاره ش

ارایه و  ر کامل، به طو1397زارش هاي مطالعات حاضر در شهریورماه سال عه گمجمواز  ولویرایش ا -

 رایه شده است. در جلسات درون استان ا

و  متري 58رین آن حذف معبر مشهور به )که مهمتاراک  با وقوع تغییر در طرح جامع شهرسازي -

حاضر با اعمال تغییرات از گزارش  ویرایش دوم بود( يمتر 24بر و اضافه شدن مع ین متناظرکاربري زم

 ر کاملبه طو 1399آماده و در خردادماه  ناریوهاي توسعه شهر اراکبندهاي مربوط به سدر اساسی 

 رایه شده است.ارایه و در جلسات درون استان ا

نهضت جهش پروژه  اضافه شدن آن نیر)که مهمتاراک  طرح جامع شهرسازيجدد در تغییر مبا وقوع  -

شهر و همچنین  و تغییرات در برآوردهاي جمعیت، محدوده واحدي 8000به مشهور  مسکن دیتول

از گزارش  سومویرایش  (هن و غیره استمصوب در طرح قبلی مانند معبر جنب راه آبرخی معابر  حذف

پیش روي خوانندگان  اراک توسعه شهرناریوهاي بندهاي مربوط به سدر حاضر با اعمال تغییرات اساسی 

 ته است. قرار گرف

 

ماه آن سال انجام شده است. افق ها در اردیبهشتآمارگیريبوده و مجموعه  1396، حاضر سال پایه مطالعه

( 1390تا  1386لعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر اراک )مطازمانی این مطالعات، منطبق بر افق 

 است.  1405آن سال ت مدکه افق بلند  است

 . شده است ارایهها در زیر کلی آن که عناوین تدوین شده فصل 8گزارش پیش رو در 

 مذاکره با مسئوالن و کارشناسان حمل و نقل -1

 از منظر حمل و نقل  یشناخت مطالعات قبل -2

 کارروش  ارایهمطالعات،  يبندهیتعیین افق زمانی و ناح -3

 یدانیم يهايریآمارگبرداشت اطالعات شبکه و  -4

 1396 مدل در سال یسفر و اعتبارسنج يتقاضا صیتخص -5

  یاجتماع -ياقتصاد يرهایبرآورد متغ -6

 1405تا افق  عدم انجام کار نهیگز جینتا ارایهسفرها و  يبرآورد تقاضا -7
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 حمل و نقل ستمیس يشنهادیبرنامه پ ارایه -8

و آمارهاي جزیی لعات حاضر تهیه شده ند و نتایج اصلی مطات، روکلیا ارایهاین خالصه مدیریتی به منظور 

 شده است.  ارایهفصیلی مربوطه هاي تبه منظور دستیابی به نتایج در گزارشانجام شده هاي تخصصی و شیوه
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 و کارشناسان حمل و نقل مسئوالن با مذاکره -1

 زارت کشورناسان دفتر حمل و نقل ورشکامسئوالن و  مذاکره بااز نتایج  ياخالصهدر این بخش از گزارش 

 شده است.  ارایهو شهرداري اراک 

کالن حمل و نقل  هایاستیس افتیدفتر حمل و نقل وزارت کشور و در کارشناسانمذاکره با  -1-1

 شهری

اي در حضور کارشناسان دفتر حمل و نقل وزارت کشور برگزار شد و موارد ، جلسه1396ماه در اواخر آبان

 :شده است ارایهلسه در زیر مطرح در آن ج

هاي مطالعات جامع حمل و نقل شهر مدل استفاده ازلزوم توجه مشاور به ارزیابی و کنترل صحت  -

 سازياراک در پروژه بهنگام

 سفراي تقاضاي مرحله 4طی فرآیند استاندارد مدل  -

ییرات شبکه هاي عمومی نفوس و مسکن و تغبهنگام سازي کلیه متغیرها بر اساس آخرین سرشماري -

 معابر

 هاي علمیاده از روشاستفبا  ط ریلیو خطو BRTجدید حمل و نقل مانند شیوه ورود  ارزیابی -

ستفاده از هاي تلفن همراه با اهاي مرتبط با اپلیکیشنارزیابی ورود تاکسی اینترنتی و یا تاکسی -

 هاي علمی روش

 هاي زمانی و ساعات مختلف اوجنتایج در افق ارایه -

 هاي اقتصادي هزینه به فایدهلیلیوها با استفاده تحی سنارارزیاب -

هاي قانونی حمل و نقل شهري و حومه هاي کالن و سهمپیشنهادي با سیاست اق اقداماتکنترل انطب -

  شهري 

ها در زمینه های آنو کارشناسان حمل و نقل شهر و آشنایی با دیدگاه مسئوالن با مذاکره -1-2

 تکمیل پرسشنامه نظرسنجیتهیه و  بر آن و مؤثرشهر و عوامل مسائل و مشکالت حمل و نقل 

از طریق  اراکهاي حمل و نقل شهر مدیران و دست اندرکاران )کارشناسان( سیستملعه نظرات در این مطا

هدف کلی در نظر گرفته شده  7با استفاده از مطالعات انجام شده  آوري شده است.عجمنظرسنجی  پرسشنامه

 شوندم میتقسی ییهاهدفدهد. سپس هر کدام از این اهداف، به زیر ها امتیاز میبتدا به آناست که پاسخگو ا

اهداف کلی و جزیی مطرح  1-1جدول دهد. در هاي جزیی امتیاز میکه پاسخگو در هر بخش به این هدف

 . داف کلی مختلف تکرار شوندشده در پرسشنامه آمده است. این اهداف جزیی ممکن است در اه
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل معجا طالعاتم سازی گامهنبهنام پروژه: 

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: رش:گزا ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 اراکاهداف تعیین شده برای مطالعات حمل و نقل و ترافیک شهر  -1-1جدول 

 اهداف جزیی اهداف کلی

 کاهش خطرات زیست محیطی -1

 هاي صوتی و لرزشیکاهش آلودگی -1

 کاهش آلودگی هوا -2

 ي بصري )دید و منظر(اهکاهش آلودگی -3

 هاي آب و خاک کاهش آلودگی -4
 يجانورت گیاهی و حفظ محیط زیس -5

 ها برايدسترسی به فرصت نیتأم -2

 همه افراد 

 افزایش سهولت دسترسی به سیستم حمل و نقل همگانی -1
 بهبود ساختار شبکه حمل و نقل همگانی -2

 تواناده و کاربراي کمافزایش تسهیالت مناسب براي تردد عابرین پی -3

 کاهش طول سفرها -4

 نقلحمل و نبی سیستم بهبود کیفیت تسهیالت جا -5

 بهبود ساختار شبکه معابر -6
 افزایش اطالع رسانی به مسافران و رانندگان -7

 کاهش مخارج سیستم حمل و نقل -3

 کاهش تعداد وسایل نقلیه فعال در معابر -1
 ل همگانیکاهش هزینه سفر با حمل و نق -2
 خصوصی  فر با حمل و نقلکاهش هزینه س -3
 فرهاکاهش مدت زمان س -4
 سهم حمل و نقل همگانیزایش اف -5
 کاهش مخارج ناشی از تصادفات -6
 هاي ساختکاهش هزینه -7
 برداري و نگهداري بهره، هاي مدیریتکاهش هزینه -8

 افزایش ایمنی و امنیت -4

 و رانندگی راهنمایی افزایش فرهنگ رعایت قوانین -1
 تعداد تصادفات و تلفات ناشی از آناهش ک -2
 مل و نقلیستم حمنیت سفظ اح -3
 بهبود قوانین حمل و نقل و رانندگی  -4
 بهبود وضعیت معابر -5

 افزایش راحتی و آرامش در سفر -5

 افزایش تسهیالت مناسب براي تردد عابرین پیاده و کاربران کم توان -1
 حمل و نقلتسهیالت جانبی سیستم فیت بهبود کی -2
 انندگیهنمایی و رافزایش فرهنگ رعایت قوانین را -3
 کاهش شلوغی و ازدحام خیابان -4
 بهبود وضعیت معابر -5
 افزایش اطالع رسانی به مسافران و رانندگان -6
 ها و ناوگان وسایل حمل و نقل همگانیکاهش ازدحام و شلوغی در ایستگاه -7

 هاي ري سیستمسازگا افزایش -6

 لی با فرهنگ و سنتو نقحمل 

 (و منظر)دید  بصريهاي کاهش آلودگی -1
 کاهش آسیب به بناها و میراث فرهنگی و هنري شهر  -2
 هاي حمل و نقلافزایش استفاده از نمادهاي هنري بومی در سیستم -3
 ارزشمند تجاري و اجتماعی يهابافتکاهش آسیب به -4
 ل با اقلیم شهريل و نقهاي حمستمب و هماهنگی سیافزایش تناس -5

 سیستمطمینان به افزایش قابلیت ا -7

 حمل و نقل 

 بهبود ساختار شبکه حمل نقل همگانی -1
 بهبود کیفیت تسهیالت جانبی سیستم حمل و نقل -2
 بهبود ساختار و توپولوژي شبکه معابر -3
 افزایش قابلیت اطمینان سفر -4
 یطی بر حمل و نقلکاهش اثرات مح -5
 ع رسانی به مسافران و رانندگانیش اطالافزا -6
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل معجا طالعاتم سازی گامهنبهنام پروژه: 

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: رش:گزا ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 ها( عبارتند از:آورنده آنهداف برها )و اشزرا

 (5،2برقراري ارتباط اجتماعی )اهداف  -

 (5،3،1هاي خدادادي )اهداف حفظ نعمت -

 (3،2رشد و توسعه و پیشرفت )اهداف  -

 (7،5راري نظم )اهداف برق -

 (8،6،4،2،1رفاه )اهداف  -

ترتیب  25/08/1396ریخ ر تاي که داجلسهدر خالل  این کار و دست اندرکاران کهتوزیع پرسشنامه مدیران 

خواسته شده تا به  عالوه بر توزیع نظرسنجی در جلسه مذکور، از پاسخ دهندگانبود، صورت گرفت.  یافته

 .بدهند 20تا  0اهداف کلی و اهداف جزیی مطرح شده امتیازاتی از 

شود سه هدف کلی که از ده میکه مشاهمانطور . هدهداهداف کلی مطرح شده را نشان میوزن  1-1شکل 

 دیدگاه مدیران و دست اندرکاران داراي بیشترین اولویت است شامل موارد زیر است:

 افزایش ایمنی و امنیت -

 ت محیطیکاهش خطرات زیس -

 تیقابل شیافزاو  و آرامش در سفر یراحت شیافزا، راي همه افرادب هاتأمین دسترسی به فرصتهدف  3 -

 با سهم یکسان حمل و نقل متسیبه س نانیاطم

وزن اهداف جزیی زیر مجموعه هدف »کاهش خطرات زیست محیطی« آمده است. همانطور  2-1شکل در 

 ست. « داده شده الودگی هواش آکاهلویت به گزینه »وشود بیشترین اکه مشاهده می
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 تاریخ: پروژه: رش:گزا ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
 وزن اهداف کلی بر اساس پاسخ مدیران و دست اندرکاران -1-1شکل 

 

 
 ی زیر مجموعه هدف کاهش خطرات زیست محیطیوزن اهداف جزئ -2-1شکل 

 

ها براي همه سترسی به فرصتین د»تأم ف کلیدهنده وزن اهداف جزیی زیر مجموعه هدنشان 3-1شکل 

« داراي یبهبود ساختار شبکه حمل و نقل همگانافراد« آمده است. همانگونه که در شکل آمده است گزینه »

 بیشترین اولویت است.
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل معجا طالعاتم سازی گامهنبهنام پروژه: 

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: رش:گزا ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
 افرادهمه  برای هاصتفرداف جزیی زیر مجموعه تأمین دسترسی به اه وزن -3-1شکل 

 

دربرگیرنده وزن اهداف جزیی زیر مجموعه هدف کلی »کاهش مخارج سیستم حمل و نقل«  4-1شکل 

و  «یل همگانسفر با حمل و نق نهیهز هشکاهاي »است. بنا به امتیازات ثبت شده بیشترین اولویت به گزینه

 .ده شده استاختصاص دا «یهمگان سهم حمل و نقل شیافزا»
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل معجا طالعاتم سازی گامهنبهنام پروژه: 

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: رش:گزا ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
 وزن اهداف جزیی زیر مجموعه کاهش مخارج سیستم حمل و نقل -4-1شکل 

 

شکل این گونه که در آمده است. آن منیت«ی و امجموعه »افزایش ایمنوزن اهداف جزیی زیر  5-1شکل در 

 افزایش فرهنگ رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی« داراي باالترین اولویت است.ه »زینه است گآمد

ر سفر« جزیی زیر مجموعه هدف کلی »افزایش راحتی و آرامش د يهاهدفدهنده وزن نشان 6-1شکل 

 ناتوان«ن پیاده و کاربران اعابربراي تردد شود گزینه »افزایش تسهیالت مناسب شاهده میاست. همانطور که م

 .هستند « داراي بیشترین وزنابانیو ازدحام خ یکاهش شلوغ»و 

حمل و نقلی با فرهنگ ي هاوزن اهداف جزیی مرتبط با هدف کلی »افزایش سازگاري سیستم 7-1شکل در 

کاهش »و « و منظر( دی)د يبصر هايیودگکاهش آل» يهاست. بیشترین اولویت به گزینهسنت« آمده او 

 اختصاص داده شده است. «شهر يو هنر یفرهنگ راثیبه بناها و م بیآس

ل« است نقلیت اطمینان سیستم حمل و دهنده وزن اهداف جزیی زیر مجموعه »افزایش قابنشان 8-1شکل 

« داده یبهبود ساختار شبکه حمل و نقل همگانه گزینه »یت باولوشترین شود بیگونه که مشاهده میکه همان

 شده است.

 

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

ل
 نق

ل و
حم

م 
ست

سی
ج 

خار
ش م

اه
 ک

ی
زی

 ج
ف

دا
 اه

زن
و

مینیمم

میانگین

ماکزیمم



 9صفحه   

 

 

 

 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل معجا طالعاتم سازی گامهنبهنام پروژه: 

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: رش:گزا ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
 وزن اهداف جزیی زیرمجموعه افزایش ایمنی و امنیت -5-1شکل 

 

 
 رامش در سفرآش راحتی و موعه افزایوزن اهداف جزیی زیر مج -6-1شکل 
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل معجا طالعاتم سازی گامهنبهنام پروژه: 

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: رش:گزا ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
 حمل و نقلی با فرهنگ و سنت یهاستمیسوزن اهداف جزیی زیرمجموعه افزایش سازگاری  -7-1شکل 

 

 
 حمل و نقل ینان سیستمقابلیت اطموزن اهداف جزیی زیرمجموعه افزایش  -8-1شکل 

 

دست آمده است که به صورت هنکاتی به صورت مکتوب بهاي جمع آوري شده، مجموع فرمهمچنین در 

ت توسط مسئولین و شده است. الزم به ذکر است کلیه این موارد به همین صور ارایهوار در زیر فهرست

 مطالب عنوان شده ایشان است. ایهرا صرفاًدف عنوان شده و هراک ان محترم حمل و نقل شهر اکارشناس
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل معجا طالعاتم سازی گامهنبهنام پروژه: 

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: رش:گزا ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 ست؟یمساله حمل و نقل اراک در حال حاضر چ نترینظر شما مهمبه (: 9) سؤالدر پاسخ به 

 اتوبوس فرسوده -

 در مرکز شهر اراک کیطرح جامع طرح تراف ياجرا -

 یعتیشر ابانیخ یزماندهطرح سا ياجرا -

 مراکز خدمات خودرو یطرح سازمانده يرااج -

 لیمونور ای يقطار شهر ندهیالآنقل مدرن و کم  ان حمل واز ناوگ دهاستفا -

 ترشرفتهیبه روز و پ یحمل ونقل عموم لیاز وسا استفاده -

 یشخص هینقل لیاز وسا ادیز استفاده -

 معابر یهندس اصالح -

 ماهر یانسان يروین موزشآ -

 ژهیو يرهایمس جادیا -

 یمنیا -

 یکل يزیر نامهرب -

 کیتراف -

 مرکز شهر کیتراف و شهر به مرکز یصشخ هینقل لیوسا تردد -

که موجب شده رانندگان با توجه  يغفار ...ا تیآ ابانیروها مانند خادهیاز پ یاز اندازه برخ شیب تعرض -

 ندیرو پارک نما ادهیپ فضا در نیبا ا

 يریدوچرخه به صورت مس هیو کرا يدوچرخه سوار ياو مجزا بر منیا يرهایمس نییتع -

  یقل عمومناوگان حمل و ن تیتقو -

 شهر ياهیدر نقاط حاش یها و مراکز خدماتبازارچه جادیا از مرکز شهر که شامل ییزدا تمرکز -

 کیمرکزکنترل تراف يهانیدورب حیناصح ییجانما -

 فرسوده یو نقل عموم حمل -

  مسافر منیا نقل و حمل -

 ينبودن فور دسترس در -

 روز يها و استفاده از تکنولوژیستاک یسامانده -

 شرکت واحد يهابوستوا تیریو مد یسامانده -

 شرفتهیاستفاده از ناوگان حمل و نقل پ عدم -

که  یدر صورت دهیگرد ضیتعر پور نیفرد ابانیمعابر به عنوان مثال خ ضیدر تعر يبند تیاولو عدم -

 است يخسته کننده تر وشتریب کیتراف يدارا یحاج باش ابانیخ
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 گرددیم ینظم یب که موجب ياهیحاش يهافروش وهیبرخورد با م عدم -

 يموتور ریغ هینقل لیو وسا ادهیتوجه به عابر پ عدم -

 دیو مراکز خر شهر مرکزپزشکان در  يهاکینیکل خصوصاًمناسب اماکن پرتردد و  ییجانما عدم -

 یمطلوب حمل و نقل عموم یخدمات رسان عدم -

 داران شگاهینما خصوصاًهر ج صنوف مزاحم از داخل شروخ عدم -

 شهر يدر محدوده مرکز کیرافسب تمنا یسامانده عدم -

 معابر حیصح یسامانده عدم -

 یمناسب در حمل و نقل همگان یسامانده عدم -

 در مرکز شهر خصوصاً یعموم هینقل لیوسا يوجود پارک سوار برا عدم -

 شهراراک يهايورودکز و در مر یکیروان تراف يهاانیشروجود  عدم -

 یکاف زانیبه م ریمس ییو راهنما یمنیا میوجود عال مدع -

 بودن ناوگان حمل و نقل سودهرف -

 ینیشهرنش فرهنگ -

 هوا یلودگآ کاهش -

 هینقل لیوسا ادیحجم ز يموجود در معابر برا يهاتیمحدود -

 کیتراف تیریمد -

 دهیعد یطرح هندس مشکالت -

 یو دسترس ژهیخطوط و يارت افزو سخ يروگان بخش نرم افزاحمل ونقل شامل نا ستمیس يناکارامد -

 يل شهرداخبزرگراه  نبود -

 شهر يمناسب در اطراف هسته مرکز یطبقات يهانگیپارک نداشتن -
 

 ست؟یمذکور چ مسائلدر رفع  یراهکار جنابعال(: 10) سؤالدر پاسخ به 

 داخل شهر يهاهمسطح در تقاطع ریغ ياهاحداث تقاطع -

ان و ثر شهروندکاباشد یاستان م يشهرها خصوصاًها و استان ریسا مارانیب يرایپذ اراککه  ییانجا از -

 کیو با  ندینمایم یتیها در مرکز شهر اظهار نارضاکینیو کل یاز وجود مراکز درمان بهیغر مارانیب

و  یکشهرک پزش توانیخود پزشکان م یبا استفاده از توان مال یو حت یمناسب به راحت يزیربرنامه

 .نمود جادیا شهر هیدر حاش ار نآمانند  یمکان ای

 معابر قیدق يبندجهت و یرح هندسمشکالت ط اصالح -

 يمعابر شهر اصالح -

 در سطح معابر يو عمود یافق میو بهبود عال اصالح -



 13صفحه   

 

 

 

 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل معجا طالعاتم سازی گامهنبهنام پروژه: 

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: رش:گزا ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 یرانیو تاکس یاتوبوسران تیوضع اصالح -

 قابل استفاده ينوع و مدها در رییجهت توسعه ناوگان و تغ اقدامات -

روند  قطعاًد گرد تیرعا يو با نگاه حقوق شهروند ژهیمعابر به صورت و ضیدر تعر يبندتیاولو رگا -

 بهترخواهد شد یلنق حمل و

 پرسنل موزشآ -

 یاستفاده از حمل و نقل عموم يدر راستا قیو تشو یعموم يهارسانه قیمردم از طر موزشآ -

 گاه و خانوادهنشدا پرورش و موزش وآ و مایصدا و س قیاز طر یهمگان آموزش -

 یهمگان لیوسا شیمرکز شهر و افزا در کیرافح تطر انجام -

 ر گرفتن موضوع حمل و نقلراق تیاولو -

 شرفتهینقل پ مناسب و استفاده از ناوگان حمل و گاهیجا جادیا -

 مناسب یابیو مکان یسنجشهر با امکان هیدر حاش دیمراکز خر جادیا -

 يریسبه صورت م ياهیدوچرخه کرا ریمس جادیا -

 منیجذاب و ا يروادهیپ يرهایمس جادیا -

همه تمرکز  و ستیها ننآبه اصالح  يازیکه ن ییهادانیدد نه مر برطرف گرمربوط به مرکز شه راداتیا -

 نهاستآانجام  يو اعتبارات برا يشهردار

 یهمگان لینقل مسافر توسط وسا درحمل و يزیر برنامه -

 یصیبع تخصاز منا حیو استفاده صح حیصح يزیر برنامه -

 وضع موجود یمطالعات مرتبط با سامانده مانجای روز رسان به  -

 در سطح شهر هانیدوربو  کیمرکز کنترل تراف تیوضع بهبود -

مرکز شهر به عنوان  سفرهايبردن  نیشهر و از ب هیحاش ه)از مرکز شهر ب يمرکز اقتصاد نه کردپراکند -

 (دیمرکز خر

 یهمگان هینقل لیفرهنگ استفاده از وسا جیترو -

و  رکز شهراحم در مصنوف مز ياعدم مجوز بر و به خارج از شهر ج صنوف مزاحمدر روند خرو عیتسر -

 معابر پر تردد و شلوغ

 یعموم لیوسا يمرکز شهر و سهولت تردد برا پارک سوار در جادیمناسب جهت ا يمکان با فضا نییتع -

 مدرن  هینقل لیاوس به ندهیالآفرسوده و  يهااز اتوبوس ینقل عموم حمل و رییتغ -

 ییزداتمرکز -

 شهر يدر هسته مرکز خصوصاًه و دوچرخ رادینقل پا و حمل و ادهیبه عابر پ توجه -

 بودن و به روز بودن ناوگان حمل و نقل دیجد -
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 هانآو برخورد بدون اغماض با سد معبر  هافروش وهیم یسامانده -

ها روادهیپ دایبه عرض ز يازین شهر هیشحا بوده و در ادیز اریبس نیدر مراکز شهرها تردد عابر فقط -

کسبه و  يحق برا کی جادیپارک خودروها و ا يجهت برا یها فرصتورادهیباشد چنانچه عرض پینم

 اضافه کرد ابانیها را به عرض خروادهیعرض پ توانیو م گرددین مآ یاهال

 ایشرق به غرب  امام از نابایاز مرکز شهر به عنوان مثال قطع تردد خ میمستق يشبکه عبور قطع -

 یرستدس نگیر جادیبالعکس و ا

 مناسب تیو امن منیبا ا ن وزما نیترکمو نهیهز نیکمتر -

 به مرکز شهر یشخص هینقل لیتردد وسا تیمحدود -

 غاتیو تبل شیهما -

 از منظر حمل و نقل  یشناخت مطالعات قبل -2

ها اشاره آنکه در ادامه عناوین کلی  گزارش، مطالعات پیشین شهر اراک ارزیابی شده استدر این بخش از 

 شده است. 

 (1399 هرسازی، مصوبش جامع)طرح  طرح توسعه عمران شهر -1-2

به عنوان و  نمایش داده شده است 1399مصوب  ،يطرح جامع شهرسازنمایی از آخرین  1-2 شکلدر 

و برآورد  بوده 1410سال  رفته شده است. افق طرحجمعیت و شبکه معابر در نظر گطرح مصوب در توسعه 

 است. 1-2جدول ورت به ص در آنجمعیت و اشتغال شهر 

 1399مصوب  ،شهر اراک ان )جامع(توسعه و عمردر  اراک و اشتغال شهر تیبرآورد جمع -1-2جدول 

 
 



 15صفحه   

 

 

 

 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل معجا طالعاتم سازی گامهنبهنام پروژه: 

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: رش:گزا ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 

 
 شهر اراک ان )جامع(و عمرعه توسطرح  ندول از سصفحه ا -1-2 شکل

 

ر یک شهضر، منطبق بر افق بلند مدت طرح جامع حمل و نقل و ترافذکر است، افق مطالعات حاالزم به 

 منطبق شود.  1405یت و اشتغال آن بر افق و می بایست برآوردهاي جمع ( است1390تا  1386اراک )
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طرح توسعه  ب درمصو يسلسله مراتب عملکردو  يشنهادیپ یتراکم ساختمان 3-2 شکلو  2-2 شکلدر 

و  اجتماعی-تصادينمایش داده شده است. در بخش هاي پیش رو، متغیرهاي اق و عمران )جامع( شهر اراک

 ارایه خواهد شد. توسعه ب صومدل شبکه معابر در گزینه م

 
 شهر اراک ان )جامع(توسعه و عمرطرح  نی پیشنهادیتراکم ساختما -2-2 شکل
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 شهر اراک ان )جامع(توسعه و عمرطرح دی رب عملکسلسله مرات -3-2 شکل

 

 یمطالعات حمل و نقلسایر  و (1386) کشهر ارا نیشیجامع حمل و نقل پ مطالعات یابیارز -2-2

 (یحمل و نقل همگان ،یمطالعات )سامانده

به موضوع . مرحله اول ه استمرحله بود 3(، شامل 1386اراک )شهر  مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک

ها و مطالعات کالن و حله دو بخش بررسیپردازد. این مرجمع آوري اطالعات و شناخت وضع موجود می

بینی آینده شود. مرحله دوم تحلیل وضع موجود و پیشاي و محلی را شامل میت منطقهلعامطاها و یبررس

شود. پس از آن بررسی و تحلیل اطالعات مانی صحبت میهاي زاست. در این مرحله ابتدا در مورد تعیین افق

ساخت و پرداخت  گیرد.ر میفق طرح مورد بررسی قراهاي اعمیم آن به سالشده در وضع موجود و تجمع آوري 

گام بعدي مرحله دوم  هااعتبار آن آینده و تخصیص ترافیک و اثبات يهاي ریاضی الزم براي برآورد تقاضامدل

انجام  ز(برآورد تقاضاي آینده در ساعات اوج ترافیک )سه اوج صبح، ظهر، عصر و در کل رونهایت باشد و در می

 شود.می

سناریوهاي مختلف ي براي افق طرح بیان شده است. طراحی شنهاداي پیهکارهدر مرحله سوم مطالعات، را

 يتقاضا صیخصپس از آن تدر بخش اول این مرحله صورت گرفته است.  مدت یان و بلنداه، مدر سه مقطع کوت
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 مختلف ساخته يوهایبا توجه به سنار ندهیمل آمحت يهاو شبکه ی( فعليهاو سامانه التیبه شبکه )تسه ندهیآ

هاي انجام شده بررسی شده است. در مالی تخصیص -هاي فنی و اقتصاديو در نهایت ارزیابیشده  انجام شده

 شده است. ایهراادامه مراحل مختلف این مطالعات به اختصار 

عیارهاي ثابتی مثل میزان ارتباط ریزي حمل و نقل و ترافیکی براي یک شهر نباید تنها بر پایه مبرنامه

هاي آمارگیريافیک شهر اراک، با توجه به انجام اي مطالعات جامع حمل و نقل و تردي بریشنهاانی پهاي زمافق

ه( و تکرار سرشماري عمومی نفوس و مسکن در ایران )سال پای 1386مقصد سفرهاي این شهر در سال  -مبدأء

 شده است:به شرح زیر انتخاب سال،  10در هر 

 ساله( 4) 1390افق کوتاه مدت: سال  -

 ساله( 9) 1395مدت: سال افق میان  -

 ساله( 19) 1405افق بلند مدت: سال  -

ک و اثبات های ریاضی الزم برای برآورد تقاضای آینده و تخصیص ترافیساخت و پرداخت مدل -1-2-2

 هااعتبار آن

اي ساخته شده است. سیک چهار مرحلهمدل تقاضاي سفر حمل و نقل شهر اراک با استفاده از روش کال

  :مدل است چهار زیر ول شامله طور معمباین روش 

 سفر تولیدمدل  -

 مدل توزیع سفر -

 تفکیک سفرمدل  -

 سفرمدل تخصیص  -

رآورد تقاضاي سفر نیست، ولی ساخت آن براي تبدیل ب ايهاي چهار مرحلهاگر چه مدل زمان روز جز مدل

. جایگاه این بوده است يدوره زمانی خاص ضرور مقصد -به ماتریس مبدأ ساعته 24جذب  -هاي تولیدماتریس

شهري به بینی تعداد سفرهاي درونبراي پیشها این زیر مدل مدل معموالً بین تفکیک و تخصیص سفر است.

. محصول رفته استکار ه مقصد، وسیله نقلیه و مسیر منتخب ب -مبدأ سفر، زوج روز، هدف ،تفکیک ساعت

تعیین حوزه با  فرآیند مذکوره است. فکیک وسیلتهاي شبکه به مجموعه جریان روي کمان ،ن روشنهایی ای

ذاري آوري و کدگجمع شهري،تعریف شبکه حمل و نقل  آن آغاز و بابندي ناحیهنفوذ و محدوده مورد مطالعه و 

اي تولید شده و سفره تعدادتخمین مدل  ساختاین اطالعات سپس براي . ادامه یافته است هبوطاطالعات مر

. گام بعد، تخصیص این شده است)مدل تولید سفر( استفاده رد مطالعه محدوده مو جذب شده توسط هر ناحیه

ر فضاي موجود و سپس ایجاد د هابه بیان دیگر توزیع آن ،سفرها به مقاصد مشخص است )مدل توزیع سفر(
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دن ل نمودن نحوه انتخاب مد سفر )نحوه رسید، مدله بعماتریس سفر. پس از ایجاد ماتریس سفر، هدف از مرح

به عنوان تفکیک سفر نام ها که از آن استه مختلف انجام گیرد( تواند با وسایل نقلیه میبه مقصد ک از مبدأ

اي، تخصیص سفرهاي مربوط به هر مد، به لهرحله از مدل چهار مرح. سرانجام در آخرین مبرده شده است

  .انجام شده استد آن م شبکه متناظر با

 هاي تولید و جذب سفرمدل 

ریزي حمل و نقل، تحلیل تقاضاي سفر بوده و نخستین گام هاي اساسی در مطالعات برنامهعالیتاز جمله ف

هاي تولید و اي تولید شده در ناحیه ترافیکی بر مبناي مدلآن ایجاد سفر است. در این مرحله برآورد سفره

که داراي روابط غیرهایی ها از متلدر ساختار مداند، صورت گرفته است. دههیه شظور تجذب، که به همین من

بینی سفر براي این روابط تا افق طرح که پیش رفته است کهاند، استفاده شده است. انتظار میعلت و معلولی

فر به هدف سر هر د مؤثربندي و متغیرهاي سفرها بر حسب هدف سفر دسته شود، برقرار باشد.جام میآن ان

هاي تولید و جذب سفر به لمد ها انجام گرفته است.مدل ت و پرداختتفکیک شناسایی شده و فرآیند ساخ

 ت آمده است.دس ساخته شده و ضرایب مربوطه به SPSSافزار تفکیک هدف سفر با استفاده از نرم

هاي تولید شده در را تعداد سفهنوع مدلهاي پرداخت شده تولید سفر از نوع همفزون است. در این مدل

جمعیتی ناحیه  -اقتصادي -اجتماعیهاي کی به صورت تابعی از ویژگیهاي ترافیبه( ناحیه)یا جذب شده 

اند. هسته یک سر خانه و هیچ سرخانه ساخته شدهاي تولید سفر و جذب سفر در دو دشود. مدلنمایش داده می

داف سفر د. این اهناههدف سفر تفکیک شده، ساخته شدبه تفکیک  یک سر خانههاي هاي سفرهمچنین مدل

گردش گنجانیده  دسته هدف شغلی، آموزشی، خرید کاال، خرید خدمات، تفریح و 5هاي یک سر خانه در ر سفرد

 اند. ساخته شدهنه نیز هاي تولید سفرهاي هیچ سرخاهدف، در مدل 5شوند. افزون بر این می

o راکتولید و جذب شهر اهاي ارزیابی مدل 

سفر پرداخت شده براي ساکنان شهر اراک و متغیرهاي به کار  لید و جذب(ایجاد )تو هاينتایج نهایی مدل

ها شد، مدلگونه که پیشتر گفته شده است. همان ارایه 3-2جدول و  2-2جدول ها در رفته در ساخت این مدل

 اند. هاخته شدچ سرخانه سنوع سفرخانه مبنا و هی براي دو

های تولید و جذب شده واقعیت، مقایسه میزان کل سفرهای ساخته شده با های مقایسه مدلیکی از روش
 برای هر هدف است.  مقصد -های تولید و جذب شده از آمارگیری مبدأاز طریق مدل و کل سفر

شود، گونه که مشاهده میدهد. همانرا براي شهر اراک نشان می نتایج این مقایسه 5-2جدول و  4-2جدول 

 است. بوده درصد  10اهداف کمتر از نسبت این مقادیر براي تمامی 

دستگاه مختصات ورد شده از مدل در یر تولید و جذب برآچنانچه مقادیر تولید و جذب مشاهده شده و مقاد

درجه رسم  45تصات با شیب لت تمام نقاط روي خط مایلی که از مرکز مخبهترین حا سم شود، دردو بعدي ر
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ه صورت مدل گرایش خطی ساده درآورد که شاخص توان بگیرند. رابطه برآورد و مشاهده را میشده، قرار می

ي تولید هااع سفرا براي انوهي نتایج برازندگی مدلهادهد. شکلان میها را نشنطباق آنمیزان ا R²برازندگی 

که شاخص برازندگی مقادیر دهد شده است، نشان می ارایهکه در گزارش مربوط به این بخش مطالعات و جذب 

 خود اختصاص داده است.پذیرفتنی را به 

 

 اراک های ایجاد سفر ساخته شده در شهرخالصه مدل -2-2جدول 

اي مبن خانه  
 شغلی

 P= 0/471× WO +1/224×CT تولید

 =W ×1/955A جذب

 خانه مبناي 
 تحصیلی

 P= 0/813×CT +0/367×STR تولید

   A= 0/854× DanA+ 1/939× DanJ جذب

 خانه مبناي 
 خرید کاال

 P= 0/181× POP +0/599× CT تولید

 A=307/817× SCBD1.5bin+ 3/680× SHP جذب

ناي خانه مب  
 یتفریح

 P= 0/161× POP +0/857× CT تولید

 A=0/144×POP +5/302× SHPA54 +1047/223× JazbTafrihi +439/134× Resturant +0/265× W جذب

ناي خانه مب  
 خرید خدمات

 P= 0/221× CT +0/089× POP تولید

 جذب
A= 0/617× SCBD +140/641× JazbEdari +951/943× JazbDarmani+ 

+37/038×JazbDarmaniGT10+8/604× ServiceUnit+2/233× W×Bin381A55 

 هیچ سرخانه
 P= 0/039× POP +1/600× SCBD تولید

 A= 2/491× SCBDbin + 0/038× POP + 1/024× SnonCBDbin جذب

 
 سفرهای ایجاد های مورد استفاده در مدلمتغیر -3-2جدول 

 i iPOPر ناحیه ترافیکیساکن دجمعیت 
 i iWOتعداد شاغلین در ناحیه ترافیکی 

 i STRiجمعیت دانش آموز ساکن در ناحیه ترافیکی
 i i DanAترافیکییه در محل تحصیل ناحتعداد دانش آموز 

 i i anJDتعداد دانشجو در محل تحصیل ناحیه ترافیکی
 i iWیه ترافیکیتعداد افراد شاغل در محل شغل در ناح

 i iCTکل مالکیت خودرو در ناحیه ترافیکی
 i iWshها در ناحیه ترافیکیتعداد کارگاه

 i SHPiیکیهاي ناحیه ترافها و فروشگاهتعداد مغازه
 i iResturantهاي ناحیه ترافیکی تعداد رستوران

 i iJazbTafrihiیکی تفریحی در ناحیه تراف هاي عمدهتعداد کاربري

 i iJazbEdariاداري در ناحیه ترافیکی  ههاي عمدريتعداد کارب

 i iJazbDarmaniهاي عمده درمانی در ناحیه ترافیکی تعداد کاربري

 i iJazbDarmaniGT10در ناحیه ترافیکی  10درمانی بزرگتر از  عمده هايتعداد کاربري

iCBDbin × iSCBD SCBDbin 

iNonCBDbin × iSCBD SnonCBDbin 

 iCBDbin ، وگرنه صفر1برابر با  CBDواقع در  iرافیکی در ناحیه ت

 iNonCBDbin 1برابر با صفر، وگرنه  CBDواقع در  iدر ناحیه ترافیکی 

 i iServiceUnitناحیه ترافیکی  خدماتی در تعداد واحد
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iBinA53 1000)^1.5 ×/iSCBD ) iSCBD1.5bin 

)i/(2+CBDDSTiW iSCBD 

iSHP × iBinA54 iHPA54S 

 Bin381A55 و در باقی نواحی برابر با صفر 1برابر  381احیه ترافیکی ن در
 iBinA53 ر، وگرنه صف1با فروشگاه برابر در نواحی جاذب سفرهاي خرید کاالي داراي مغازه و 

 iBinA54 ، وگرنه صفر1برابر با  در نواحی جاذب سفرهاي خرید خدمات داراي مغازه و فروشگاه

 CBD iCBDDSTاز مرکز  iز ناحیه فاصله مرک

 
 1386در مدل سال  شهر اراکمدل و مشاهدات در مقایسه تولید سفر به دست آمده از  -4-2جدول 

 نسبت مدل مشاهده هدف سفر

 0/99 153731 154793 خانه مبناي شغلی 

 0/98 95175 97439 خانه مبناي تحصیلی 

اي خرید کاالمبن خانه  128703 126899 0/99 

 0/98 137442 139929 خانه مبناي تفریحی و سایر 

 1/00 56826 56845 خانه مبناي خرید خدمات 

مبنا انه غیرخ  60174 57289 0/95 

 0/98 637883 627362 کل
 

 1386در مدل سال  به دست آمده از مدل و مشاهدات در شهر اراک ران جذب سفمقایسه میز -5-2جدول 

 نسبت مدل مشاهده هدف سفر

 0/95 154164 162069 خانه مبناي شغلی 
یلی ناي تحصخانه مب  102457 100668 0/98 

 0/90 120478 133239 خانه مبناي خرید کاال
تفریحی و سایر  مبنايخانه   143530 130946 0/91 

مات ي خرید خدخانه مبنا  59311 55475 0/94 
 0/96 57750 60131 غیرخانه مبنا 

 0/94 619481 660737 کل

 هاي توزیع سفرمدل 

با توجه  زیع سفر است. در این مرحله سعی شدهاي مدل توم چهار مرحلهمرسوهاي دومین مرحله از مدل

تا با آن توزیع سفرها بین نواحی  ودش ارایهی مدل آن زمانشده در وضع وزیع سفرهاي مشاهده به الگوي ت

 هاي، ابتدا راجع به انواع مدلمطالعات جامع پیشین پروژه هاي طرح، معین گردد. درمختلف شهري در افق

افزارهاي موجود نرمها و همچنین و سپس با توجه به نقاط ضعف و قوت این مدل هجود مطالعه و بررسی شدمو

اي، کالیبراسیون بر اساس هاي جاذبه. در مدله استذبه انتخاب شدجاي هالمد ها،براي به کارگیري آن

شده در سال مبنا صورت  پراکنش طول سفرهاي مشاهده شده و تعادل تعداد سفرهاي محاسبه و مشاهده

 شود. تابع مقاومت سفر برايمنظور می 1ت سفرگیرد و انعکاس این پراکنش طول سفرها در قالب تابع مقاوممی

گرداند. به همین منظور میمقصد مورد نظر بر -مقصد عددي را با توجه به هزینه بین زوج مبدأ -بدأج مهر زو

 
1 Impedance Function 
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ها توان در نظر گرفت که در این مطالعات انواع هزینهد مشخص میهاي مختلفی را بین یک مبدأ و مقصهزینه

 :ه، در نظر گرفته شدکورمذ هاينهماتریس مقاومت از هزیبا بکارگیري چهار نوع در قالب چهار مورد 

 مسافت مستقیم هوایی -

 مسافت در شبکه -

 زمان سفر آزاد در شبکه -

 زمان سفر در شبکه در حالت متراکم -

 مبنا استفاده شده است. سفرهايمبنا و غیرخانهع سفر از اهداف در دو دسته خانهتوزیهاي براي ساخت مدل

مبنا  ، ولی سفرهاي خانهاندهدمدل توزیع دیده شیک  قالبدر  اه(، براي تمامی اهداف تنNHBمبنا )غیرخانه

دمات ( و خHBOther(، تفریحی )HBShop(، خرید )HBEducation(، تحصیلی )HBWبه اهداف شغلی )

(HBOfficeMedicalدسته )اندشده بندي. 

  هاي تفکیک سفر )انتخاب خودرو(مدل 

شود. در اي صورت گرفته، انجام میسفره توزیعاز  سازي پسهاي تفکیک در مراحل چهارگانه مدللمد

مختلف سازي، یک اصل اساسی به این صورت وجود دارد که انتخاب وسایل نقلیه توسط افراد این مرحله از مدل

اصلی، مدل کردن  ن نکتهگیرد. بنابرایبر اساس مطلوبیت درک شده از هر کدام از وسایل نقلیه، صورت می

به بهترین شکل ممکن در مقایسه با مطلوبیت دیگر وسایل نقلیه است.  نقلیهسیله یک ومطلوبیت درک شده از 

هاي آن وسیله را به بهترین شود که ویژگیدر ساخت تابع مطلوبیت هر وسیله نقلیه، از متغیرهایی استفاده می

ن د زمامانن شبکهربوط به خصوصیات عملکردي مد مورد نظر در م هااي از این ویژگینحو نمایش دهد. دسته

ها شود و البته دسته دیگري از ویژگیسفر است و دسته دیگر مربوط به خصوصیات فرد انتخاب کننده می

وده و در تغییر مد شخصی به همگانی و به خصوصیات فیزیکی شبکه مربوط بوجود دارند که حالت کلی داشته 

 است.قابل استفاده 

اهداف سفر با تعیین تابع مطلوبیت براي هر  تفکیکو به نظر هاي تفکیک مذکور براي مدهاي مورد مدل

ي تعمیم نیافته از شود. بدین منظور پس از تهیه بانک اطالعاتی بر اساس سفرهاها، پرداخت میکدام از گزینه

، ضرایب متغیرهاي 2یشینهاز روش تمایل بو با استفاده  1افزار آماري گاوسمتغیرهاي مورد نظر به کمک نرم

. پس از تعیین ضرایب مذکور، به ارزیابی مدل و مقایسه آن با دو حالت خاص ه استدیگردف تعیین مختل

. حالت اول زمانی است که تمام ضرایب شده است پرداخته و برتري مدل نسبت به این دو حالت نشان داده

برابر با سهم  اهب گزینهلت دوم زمانی است که احتمال انتخااست و حا ها، یکسانگزینهصفر و احتمال انتخاب 

میم . پس از مرحله ارزیابی مدل، به کمک سفرهاي تعشده استها در وضع موجود قرار داده حال حاضر آن

 
1 Gauss 
2 Maximum likelihood Estimation 
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 .ه استدیگرداصالح  یافته، ضرایب ثابت مدل

سفر در حالت  لهیهدف و وس کیبه تفکشهروندان اراک  هايسفرپس از جمع آوري و دسته بندي اطالعات، 

 اند. حاصل شده 6-2جدول ق مطاب افتهتعمیم نی
 

 (1386)آمار  افتهین میدر حالت تعم تفکیک هدف و وسیله سفر اراک به شهروندانی هاسفر -6-2جدول 

 شماره
 وسیله

 سایر خانههیچ سر اتبه ادار پزشکی/مراجعه تحصیل خرید شغلی رسف هدف

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد وسیله نقلیه سفر

590 4 270 17 1406 35 3371 سواري 1  25 1049 25 804 25 
2714 38 1586 41 1487 35 2254 39 3195 26 2541 تاکسی و کرایه 2  45 
 2 49 3 126 2 57 0 4 2 133 5 495 وانت 3
 3 95 4 156 4 144 4 280 5 408 2 155 نو 4
 19 602 21 893 22 789 38 2402 30 2434 10 954 اتوبوس واحد 5
5/0 44 6 566 اتوبوس غیرواحد 6  416 7 35 1 58 1 16 1 
5/0 62 4 465 بوسمینی 7  626 10 38 1 61 1 23 1 
5010 موتور 8  11 486 6 140 2 163 4 242 6 141 4 
 0 7 0 18 0 9 0 0 0 14 1 80 نگیسن 9

 100 3164 100 4189 100 3627 100 6392 100 8182 100 9677 جمع 

 هاي تخصیص سفر )انتخاب مسیر(مدل 

 ریمبدأ و مقصد توسط مسافر است. نحوه انتخاب مس کی نیب رینحوه انتخاب مسارت از سفر عب صیتخص

خاب مسیر به صورت تعادل استفاده کننده ي مدل انتپیاده ساز .ه استدیگرد، مدل مؤثر يبه پارامترها توجهبا 

 7-2جدول  در 1386ها در شبکه و تقاضاي سفر سال انجام شده است. مقادیر شاخص VISUMدر نرم افزار 

 1386ها در وضعیت سال کمانذرنده از حجم عبوري و سطح سرویس گ 4-2شکل  دراند. همچنین شده ارایه

 نشان داده شده است. 
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 1386ای سال وجود با تقاضها در شبکه ممقادیر شاخص -7-2جدول 

 مقدار شاخص مورد بررسیشاخص 

 (Hr)ساعت صرف شده  -وسیله
 5898 کل شبکه
 661 مرکز شهر

 (Km) تر طی شدهکیلوم -وسیله
 201243 کل شبکه
 13274 مرکز شهر

 (Km/h)سرعت متوسط 
 34.1 کل شبکه
 20/1 مرکز شهر

 هاي بحرانی )تعداد(درصد کمان
 4/4 کل شبکه
 12/1 مرکز شهر

 )تعداد( Fیا  Eهاي با سطح سرویس درصد کمان
 4/1 کل شبکه

 12/1 شهرمرکز 

 اد()تعد dBA65درصد سطح آلودگی صوتی بیشتر از 
 10/0 کل شبکه
 6/9 مرکز شهر

 Nox (Kg)ساعته( 24) 
 2/345 کل شبکه
 6/35 مرکز شهر

  SO2 (Kg)ساعته( 24) 
 2/47 کل شبکه
 5/5 مرکز شهر

 CO (Kg)ساعته( 24) 
 0/1003 کل شبکه
 2/131 مرکز شهر

 HC (Kg)ساعته( 24) 
 1/134 شبکه لک

 7/16 مرکز شهر

 
 1386ها در سال پایه حجم و سطح سرویس کمان -4-2شکل 

 (1386ال )در مطالعات س راهکارهای پیشنهادی برای افق طرح ارایه -2-2-2

سازي در براي یکطرفهالعه آن مطمعابر پیشنهادي از پیشنهادهاست.  يابستهراهکارهاي پیشنهادي شامل 

با توجه به در نظر گرفتن معیارهاي مختلف  ،هاي غیرهمسطحدر زمینه تقاطعشده است.  نشان داده 5-2 شکل
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اثر  که در سناریوهاي مختلفباشند سازي میکاندیداي غیرهمسطح 8-2جدول تقاطعات پیشنهادي در 

 ت.بررسی گردیده اسها سطح سازي آنغیرهم
 

 
 سازیطرفه( و پیشنهادی برای یک86معابر موجود )سال  -5-2 شکل

 (1386)سال  هوارد ریتأخنام تقاطعات و میادین کاندید، بر اساس  -8-2جدول 

 تقاطع پیشنهادي ردیف
دش × تغییرات زمان سفر رگي از هر حجم عبور

 ثانیه بر ساعت( -متراکم نسبت به آزاد )وسیله

 151428 شورا دانیم 1

 107563 یعتیشر دانیم 2

 41069 سرداران دانیم 3

 37088 يرازیش يرزایم -صدر یامام موس تقاطع 4

 35430 ینیامام خم دانیم 5

 32040 عصر یول دانیم 6

 13445 نماز دانیم 7

 11274 اهدش دانیم 8

 10744 جهاد دانیم 9

 9636 سردشت دانیم 10

 9393 میدان علی ابن ابی طالب 11

 8470 يرازیش يرزایم -امام تقاطع 12

 7572 امام کمربند ابانیخ يهانتا تقاطع 13

 5430 امام -یمحسن تقاطع 14

 4597 ساعت دانیم 15
 

سطح، ایجاد و طرفه سازي، ایجاد تقاطع غیرهمکر یه منظوشده ب ارایهبا توجه به مجموعه پیشنهادات 

پرداخته ک یشنهادي براي شهر اراسناریوهاي پ ارایهاي به تعریض خیابان جدید و یا ممنوعیت پارک حاشیه
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 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: رش:گزا ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

زیابی اقتصادي وابسته به نتایج ارانتخاب گزینه برتر سپس ارزیابی فنی سناریوها انجام شده است. . شده است

 باشد. می

هاي ارزیابی فنی سناریوهاي مختلف، شاخص هاصل از ارزیابی اقتصادي و همچنین مقایسنتایج ح با بررسی

گردد. همچنین در این ن گزینه برتر پیشنهادي مطرح میوا( به عن2)گزینه دو حلقه شماره  6سناریو شماره 

بندي بر زمان ت. اینخص شده اسهاي پیشنهادي مشبندي زمانی اجراي طرحلویتگزارش براي گزینه برتر، او

 BRTخطوط  7-2 شکلو  6-2 شکلبوده است. اساس اهمیت تسهیالت پیشنهادي و همچنین قابلیت اجرا 

 میانمدت، وتاه افق ک 3یرات پیشنهادي براي دهد. تغییرا نشان م 6شماره  ویدر سنار يشنهادیو دو حلقه پ

 اند. شده ارایهو بلند مدت  مدت
 

 
 (1386)گزینه برتر مطالعات سال  6ره ماش ویشبکه معابر شهر اراک در سنار راتییتغ -6-2 شکل
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 (1386)گزینه برتر مطالعات سال  6شماره ناریو هادی در سو دو حلقه پیشن BRTخطوط  -7-2 شکل

 

 در براي گزینه برتر 1405سال  هاي عملکردي شبکه همگانی در بازه زمانی اوج صبحشاخصدر ادامه 

شکل  سناریو برتر دراراک در حمل و نقل همگانی  در نهایت نقشه شبکهنشان داده شده است.  9-2جدول 

 شده است. آورده 2-8
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 گزارش مدیریتی 
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)گزینه برتر برای سناریو 1405بح سال نقل همگانی در ساعات اوج صهای عملکردی سامانه حمل و شاخص -9-2جدول 
 (1386برتر مطالعات سال 

 برترسناریو  شاخص

 37/65 گشت(و بر )رفت BRTطول خطوط 
 BRT 2تعداد خط 

 14 تعداد خط اتوبوس
 118/1 طول شبکه همگانی

 0/417 متوسط تعویض خطوط در سامانه همگانی
 24100 تعداد مسافر سوار شده به سامانه همگانی

 85877 کیلومتر( -ده در سامانه همگانی )مسافرطی ش مسافت
 15/76 خط(هر انگین )از می ساعت(متوسط سرعت تردد )کیلومتر بر 

 15/86 هاي ویزوم()از ماتریس متوسط سرعت تردد )کیلومتر بر ساعت(
 BRT 76تعداد ناوگان مورد نیاز 

 

 
 1386مطالعات سال تر بر نهیگزنقشه شبکه حمل و نقل همگانی اراک در  -8-2شکل 

  و در دست اجرا صوبمطالعه، می در دست مطالعات موضعی و موضوع -3-2

در حال حاضر چندین پروژه توسعه شبکه معابر در شهر اراک یا در حال اجرا هستند یا به تصویب نهایی 

هاي سایر طرح ا وههنظور دریافت کامل لیست این پروژرار دارند. به مبودجه و اجرا ق نیتأماند و در صف رسیده

توسعه  بخرین طرح مصوآو همچنین  شده تشکیل پروژه ي درعددمت فنیات جلسمصوب شده در شهر اراک 

  ه شده است. نظر گرفتدر  این بخش از گزارشدر تهیه  شهرسازي شهر اراک و عمران )جامع(
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شده که معابر و تقاطعات مصوب  ایش دادهاراک نم شبکه معابر حداقلی شهر 10-2شکل و  9-2شکل  رد

 :الزم به ذکر استآبی متمایز شده است.  حال اجرا با رنگو یا در 

حذف س مصوبه شوراي عالی معماري و شهرسازي متري اراک، که در حین پروژه بر اسا 58معبر  -

جدید  متري 24 بود که در ویرایش حاضر حذف شده و معبر موجودها شد، در ویرایش اول گزارش

 لسازي شده است. مد

، معابر محدوده امتداد بلوار شهداي دولت ،معبر جنب راه آهن از کمربندي شرقی تا پل شهر صنعتی -

بر اساس بود که در ویرایش حاضر  ها موجودگزارش دومدر ویرایش هکتاري شهرک گردو،  90

 .است حذف شدهران جدید طرح توسعه و عم

امام خمینی،  تعریض خیابان ی،ان تا کمربندي شمالستل آرامبر شماعام ایجاد در طرح جدید، -

خیابان تعریض خیابان حقانی، تعریض مالک اشتر، ان خیابتعریض ن، بهم 22 تعریض خیابان

هاي تعریض کوچه  ، تعریض کوچه هاي محدوده شهرک علی ابن ابی طالب )فوتبال(،داوران

شده ضافه مران جدید ارح توسعه و عساس طبر ا ضراحدر ویرایش  شمالی خیابان شریعتیمحدوده 

 ست. ا
 

 
 )کل شهر( شبکه معابرموجود و مصوب شهر اراک -9-2شکل 
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 هر()محدوده مرکزی ش موجود و مصوب شهر اراکمعابر شبکه -10-2شکل 

 

 هنگامبه سال شروع) 1396. از سال راک در حال اجرا هستندسطح در شهر اغیرهم تقاطع 3ال حاضر ح در

، میدان تین شریعتقاطع غیرهمسطح میدا 4( شهر اراکو حومه کالن يمطالعات جامع حمل و نقل شهر يساز

موقعیت  11-2 شکلدر  است.ه یدي در شهر اراک به بهره برداري رسعلم الهدع اطورزش، میدان مقاومت و تق

 بر روي نقشه نمایش داده شده است.  طع هااین تقا

 
 

 
 تقاطعات در حال ساخت شهر اراک-11-2 شکل
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  اطالعات تصادفات در سطح شهر -4-2

اراک  ات در شهرتعداد تصادفدگی، مجموع اننی و رهنمایبر اساس اطالعات دریافت شده از پلیس محترم ار

درصد کاهش  40رسد که حدود می 4904این تعداد به  1394بوده است. در سال  8144برابر  1393در سال 

که نسبت به سال قبل خود  باشدمی 5090 1395دهد. تعداد تصادفات در سال نسبت به سال قبل را نشان می

شهر اراک و  یحوادث رانندگ نیو مجروح انیتوفتعداد م 10-2جدول  ست.شته ادرصد افزایش دا 4حدود 

 12-2جدول آمار مجروحین و در  11-2جدول در  .دهدیم نشان را 95و  94، 93 هايسال در هاآن تیجنس

 شده است.  ارایهسال  3را در این  ادث رانندگیشدگان حو آمار فوت

م مشخص شده است و عد 14-2شکل تا  12-2شکل سال اخیر در شکل  3درصد علت تصادفات در طی 

 ست.اسایی شده اسال شن 3ر ر هعنوان مهمترین عامل تصادفات د رعایت حق تقدم به

 
 95و  94، 93های ها در سالو جنسیت آن اراک شهرمتوفیان و مجروحین حوادث رانندگی تعداد  -10-2جدول 

 متوفیان مجروحین سال
 مجموع تصادفات

 مرد زن مرد زن یتجنس

1393 2105 5992 7 40 8144 
4139  1408 3447 01  39 4904 

1395 1517 3539 8 26 5090 
 

 95و  94، 93های در سال اراک شهرآمار مجروحین حوادث رانندگی  -11-2جدول 

 عابر پیاده سرنشین خودرو روراننده خود ترک نشین موتور راکب موتور سال

1393 2834 729 809 972 2753 
1394 1457 631 388 874 1505 
1395 1668 404 455 708 1821 

 

 95و  94، 93های در سال اراک شهرحوادث رانندگی  آمار فوت شدگان -12-2جدول 

 عابر پیاده سرنشین خودرو راننده خودرو موتورترک نشین  راکب موتور سال

1393 01  3 3 6 25 
1394 9 4 1 4 31 
1395 5 3 4 3 19 
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 93علت تصادفات شهر اراک در سال درصد  -12-2شکل 

 
 94تصادفات شهر اراک در سال ت علدرصد  -13-2شکل 

 

 
 95شهر اراک در سال علت تصادفات درصد  -14-2شکل 

 نقل و حمل در( ICT) ارتباطات و اطالعات یهایآور فن کاربرد اطالعات -5-2

رل ترافیک شهر اراک( به هاي هوشمند مرکز مهتا )مرکز هوشمند کنتطبق اطالعات دریافت شده، سیستم

 :باشدشرح زیر می
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دستگاه اتوبوس سازمان  200ري اراک(: حمل و نقل شهردا دماتستفاده از خرت هوشمند ااک) فراکارت -

 اتوبوسرانی

 دستگاه اتوبوس AVL :200سیستم مدیریت ناوگان  -

هاي سازمان سدوربین نصب شده در اتوبو 45امل ش: نفر شمار نظارتی اتوبوس و يهانیدوربسیستم  -

 بر راننده تارشمارش تعداد مسافر و نظ، اتوبوسرانی

 مقطع 30ب در صن :دد شماررت -

 .کندمی ارایهان سفر بین این نقاط را نقطه نصب شده و زم 30سفر: در زمان  سامانه -

کنترل سرعت نصب گردیده و عالوه بر کنترل سرعت  يهانیدوربمقطع  9در : سامانه کنترل سرعت -

 .دد شماري نیز وجود داردامکان تر

 :ردیده استب گنص زیر مقطع 23 که درباشد تی مینظار دوربین 31: شامل نظارتی يهانیدورب -

 -10خیبر  -9هالل احمر  -8شریعتی  -7صنعت  -6انقالب  -5بسیج  -4سنجان  -3شهدا  -2شورا  -

 -17حافظیه  -16راه آهن  -15خرم  -14قدوسی  -13سرداران  -12ولیعصر  -11دکتر حسابی 

 اسرعماری -23و ادبج -22عت سا -21حسین  ماما -20قران  -19فراهان  -18کتابخانه 

 اي ند مدیریت پارک حاشیههوشم سیستم -

 سیستم هوشمند مدیریت پارکینگ طبقاتی -
 

 افتی از اداره کل محترم آموزش و پرورش و جو در محل تحصیل دریاطالعات دانش آموز و دانش

 1396-1395دوم سال تحصیلی  ي نیمهها برادانشگاه

رانه، پسرانه و مختلط(، نوع تخجنسیت )دلفی منجمله مشخصات مخت اراک بر اساس اطالعات مدارس شهر

دوم متوسطه( و مدرسه )دولتی و غیردولتی(، دوره مدرسه )پیش دبستان، ابتدایی، دوره اول متوسطه و دوره 

 دانش، استثنایی و نظري( دریافت شده است. اي، کار وشاخه مدرسه )عمومی، فنی و حرفه

مشخص شده  13-2جدول ها در جنسیت آن ع مدرسه وبه تفکیک نوس شهر اراک مدارآموزان  شتعداد دان

 38058، 39423آموزان محصل در مدارس پسرانه، دخترانه و مختلط شهر اراک به ترتیب است. تعداد دانش

 است. 10032و غیر دولتی  68470باشد. همچنین تعداد دانش آموزان مدارس دولتی می 1021و 
 

 تعداد دانش آموزان مدارس شهر اراک به تفکیک نوع مدرسه و جنسیت -13-2جدول 

 مجموع مختلط دخترانه پسرانه نوع مدرسه / جنسیت

 68470 71 33984 34415 دولتی
 10032 950 4074 5008 غیر دولتی

 78502 1021 38058 39423 مجموع
 

سه و به ترتیب تعداد دانش آموزان مدارس شهر اراک به تفکیک دوره مدر 15-2جدول و  14-2جدول 
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 دهند. جنسیت و شاخه مدرسه و جنسیت را نشان می
 

 به تفکیک دوره مدرسه و جنسیتارس شهر اراک وزان مددانش آمداد تع -14-2جدول 

 مجموع مختلط دخترانه پسرانه دوره مدرسه / جنسیت

 1929 990 453 486 پیش دبستان
 41574 31 20186 21357 ابتدایی

 19222 - 9151 10071 دوره اول متوسطه
 71 - 34 37 استثنایی -اي دوره اول متوسطه پیش حرفه

 15656 - 8217 7439 متوسطه دوم دوره
 50 - 17 33 استثنایی -اي دوره دوم متوسطه حرفه

 78502 1021 38058 39423 مجموع

 
 نسیتاراک به تفکیک شاخه مدرسه و ج تعداد دانش آموزان مدارس شهر -15-2جدول 

 مجموع مختلط دخترانه نهارپس شاخه / جنسیت

 62796 1021 29824 31951 عمومی
 2489 - 910 1579 ايفنی و حرفه
 1492 - 447 1045 کاردانش

 50 - 17 33 )استثنایی( ايمتوسطه حرفه
 11675 - 6860 4815 نظري

 78502 1021 38058 39423 مجموع

 

 15-2شکل . در افت شده استیمدرسه در 423آموز بیش از طور که گفته شد، اطالعات تعداد دانشانهم

 موقعیت برخی از این مدارس در سطح شهر اراک نمایش داده شده است. 
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 شهر اراکاز مدارس  یبرخ تیموقع -15-2شکل 

 

تحصیلی ا در نیمه دوم سال نهد دانشجوي آر اراک تعداهشهاي دانشگاهبر اساس اطالعات دریافتی از 

 ه شرح زیر است:ب 1395-1396

 12700دانشگاه آزاد اسالمی )مجموع واحد خیابان دانشگاه و واحد فلق(:  -

 4590دانشگاه پیام نور واحد اراک:  -

 7412رک امیرکبیر و واحد سردشت(: دانشگاه اراک )مجموع واحد جنب پا -

 1112 :کدانشگاه صنعتی ارا -

 700باهنر اراک: شهید  هنگیاناه فردانشگ -

 400دانشگاه فرهنگیان زینب کبري اراک:  -

 1900اي امیرکبیر: دانشگاه فنی و حرفه -

 850اي اطهر: دانشگاه فنی و حرفه -

 146موسسه آموزش عالی مهر اراک:  -

 685: يدانشگاه جامع علمی کاربرد -

 ت. ایش داده شده اسسطح شهر اراک نمی در ز آموزش عالت این مراکیعقمو 16-2شکل در 
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 مراکز آموزش عالی شهر اراک تیموقع -16-2شکل 

 تاریخی و فرهنگی مهماطالعات مراکز  -6-2

، 200-13-01به شماره  (1386ل و نقل و ترافیک شهر اراک )مطالعات جامع حم 9-3-2-1در گزارش بند 

موقعیت مراکز تاریخی و فرهنگی شهر  17-2شکل شهر اراک معرفی شده است. در  و فرهنگیاکز تاریخی مر

 اراک نمایش داده شده است. 
 

 
 ممه یو فرهنگ یخیمراکز تار تیموقع -17-2شکل 

 روش کار هارای، مطالعاته بندی و ناحی مانیتعیین افق ز -3

 تعیین افق زمانی -1-3

سال آینده  20تا  15حمل و نقلی معموالً براي حدود  بلندمدت هايبرنامهبا توجه به دالیلی که ذکر شد، 
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 ستیابیمسازي مطالعات جامع حمل و نقل است، العه، بهنگاملکن با توجه به اینکه این مط شود.آماده می

العات مط سازيهنگامبه هاي مطالعاتی پروژهافقبر اساس ین اساس داشته باشد. بر ا اريازگزمانی س هايافق

 اند:به صورت زیر تعریف شده اراک شهرکالنو حومه  يجامع حمل و نقل شهر

 هايطرحبراي  (1386ات جامع حمل و نقل سال مدت مطالعافق میان ) 1400: سال مدت افق کوتاه -

 کم هزینهود بازده و مدت، زکوتاه 

 (1386نقل سال افق بلند مدت مطالعات جامع حمل و ) 1405: سال ساله( 10) مدتبلندافق  -

 ناحیه بندی -2-3

اي دروازه مقصد شهري و -منظور همفزون کردن اطالعات سفرهاي مبدابندي محدوده مورد مطالعه به ناحیه

وده مورد لید و جذب شده در محده تعداد سفرهاي توابی بیتقل و دسهاي حمل و نر مدلبراي استفاده د

آوري آمار و اطالعات، اي براي جمعبندي محدوده مورد مطالعه به عنوان پایهگیرد. ناحیهورت میمطالعه ص

یابی سیستم حمل و رافیک، مدیریت تقاضا و ارزریزي حمل و نقل و تتحلیل و ارزیابی، انجام مطالعات برنامه

طالعات جامع حمل و نقل و ترین مراحل مساسیوردار است و یکی از اشهري از ضرورت خاصی برخننقل درو

 رود. شمار می ترافیک به

 (1386شهر اراک ) تایی مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک 158ناحیه بندي ترافیکی  1-3 شکلدر 

 هستند. درون شهري سایر نواحیاي بوده و نواحی دروازه 6تا  1ت. نواحی ده شده اسنمایش دا
 

 
 (1386مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر اراک )تایی  158بندی ترافیکی ناحیه -3-1 شکل

 

 شارهها ان آنامه به مهمتریداضعفی است که در راي نقاط ه حاضر دابلی براي پروژي قبنداستفاده از ناحیه

 شده است: 
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 فرهاي سنجان، ضامنجان و کرهرود به صورت یک ناحیه شهريوشش سعدم پ -

 هاي آماريهاي مسکونی و یا غیرمسکونی و شکسته شدن بلوکبندي قبلی از برخی بلوکعبور ناحیه -

 ترافیکی شرقی شهراحی نسبتاً بزرگ بودن نو -

 اق با توسعه شهرانطبعدم  -

 ايي حومهسی به پراکندگی سفرهاترسدعدم  -

 هاي ورودي و خروجی شهربا دروازه عدم انطباق -

شهر اراک سازي مطالعات جامع حمل و نقل شهري و حومه کالنهنگامبندي جدیدي براي بهفلذا ناحیه

 شده است.  ارایهتعریف شده که در ادامه 

 اند:ش تشریح شدهرازه گانجام شده که در ادام بندي در سه محدوده زیرهحینا

 ناحیه ترافیکی( 201بندي درون شهري )هناحی -

 ناحیه ترافیکی( 14اي و اماکن خاص )بندي دروازهناحیه -

 ناحیه برون استانی( 31ناحیه درون استانی و  14بندي استانی و برون استانی )ناحیه -

اده د استفها مورپروژه در مدلسازي اي و اماکن خاص تا انتهايبندي دروازهو ناحیه شهريبندي درون ناحیه

 PTV-VISUMدل برنامه ریزي حمل و نقل شهر اراک در نرم افزار مین کدگذاري جغرافیایی در مهستند. و ه

به دروازه مربوطه  آنهامدل خواهد شد. اما ناحیه بندي استانی و برون استانی در مدلسازي وارد نشده و تقاضاي 

بی به پایگاه داده پشتیبان ایبا این تفکیک، دست جام کدگذاري جغرافیاییان از صاص داده شده است. هدفاخت

 مورد استفاده خواهد بود.  احتماالًهاي حمل و نقلی است که ریزيهاي برنامهبراي سایر پروژه

 ه شده است.ش دادنمای 2-3 شکلبندي درون شهري انجام شده در ناحیه
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 تایی و نقشه توریستی 201ناحیه بندی ترافیکی  -3-2 شکل

 روش کار ارایه -3-3

هاي تقاضاي سفر و ساخت سناریوهاي دلسازي ماي از اقدامات پیش رو براي بهنگامدر این بخش خالصه

ده سازي یاپ PTV-VISUMنرم افزار  ردشده است. این اقدامات  یهاراتم حمل و نقل شهر اراک توسعه سیس

سازي مطالعات جامع حمل و نقل هنگامها در مرحله سوم شرح خدمات بهها و فرآیندکلیه مدلخواهد شد. 

 .خواهد شد ارایههاي مستقل پیاده سازي و گزارش شهر اراک در چارچوبشهري و حومه کالن

هاي ر سطح ناحیهکه داست  1اجتماعی -اقتصادي تاي از مشخصامجموعه ته بههاي تقاضاي سفر وابسمدل

هاي مختلف از شوند هستند. این متغیرها در مدلدر سال پایه تعیین و براي افق مطالعات برآورد مییکی تراف

خطوط جم تردد شبکه معابر شهر و شود و حجذب، توزیع، تفکیک و تخصیص سفرها استفاده میجمله، تولید و 

 نماید.مشخص می حمل و نقل همگانی را

توید و چهار مدل شهر اراک از طریق قرارگیري  1405سال ي تقاضا براي امرحله4سازي لی مدلبه طور ک

 شود.در کنار یکدیگر و طی فرآیند همگرایی انجام می سفر، توزیع، تفکیک و تخصیص جذب

ی را براي تخصیص به وجرخهاي ماتریس کیک سفر باید، توزیع و تفتولید و جذبي هامدل پیاده سازيبا 

سنگ هاي همها باید به ماتریسساعته خروجی مدل 24هاي سفر ین منظور ماتریسبکه آماده نمود. به اش

ضریب است که عبارتند از:  دیگر ضریباعمال سه سواري ساعت اوج صبح تبدیل شوند. براي این تبدیل نیاز به 

 .2زوضریب زمان ر و سرنشین وسطیب متهسمنگ سواري، ضر

براي  )براي سواري شخصی، تاکسی و موتورسیکلت( ريسرنشین و همسنگ سوااعمال ضرایب متوسط 

 
1 Socioeconomic 
2 Time of day factor 
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شود. براي این منظور همسنگ سواري انجام می خودروماتریس به  ی مدل تفکیک()خروج تبدیل ماتریس سفر

 (ی به دست آمده استناهاي میدکه از آمارگیري) سرنشین هر نوع وسیله نقلیهباید ماتریس بر اعداد متوسط 

  سواري ضرب گردد.در ضرایب همسنگ  یم وتقس

مقصد بر اساس ماتریس  -ایستی ماتریس مبدأقبل از انجام مرحله تخصیص بر روي شبکه حمل و نقل، ب

در سفرهاي ود. تولید مبین مکان خانه جذب است، تهیه ش -حاصل از مرحله تفکیک سفر که مبتنی بر تولید

ها جایی که جابجاییو غیره است. ولی از آني کار، تحصیل، خرید اهدهنده مکانجذب نشان وخانه مبنا است 

جذب است در جهت واقعی خود نیست این ماتریس باید  -مبتنی بر مفهوم تولیددر ماتریس تفکیک سفر که 

ی مشخص نادر یک بازه زم (OD) مقصد -مراحل ایجاد ماتریس مبدأ .مقصد تبدیل گردد -به ماتریس مبدأ

 هدف به شرح زیر است: صر و غیراوج( بر اساسصبح، اوج ع)اوج 

از گام تفکیک سفر با استفاده از ضریب مربوط ضرب کردن ضریب مدل زمان روز در ماتریس حاصل  -1

 به هدف، وسیله سفر و زمان مورد نظر در جهت تولید به جذب

ده از تفکیک سفر، با استفاگام  ترانهاده ماتریس حاصل از ضریب مدل زمان روز در کردنضرب  -2

 ذب به تولیدهدف، وسیله سفر و زمان مورد نظر در جهت ج ضریب مربوط به

لیه در بازه مورد نظر تشکیل اي به دست آمده براي اهداف مختلف تا ماتریس سفر وسیله نقهجمع ماتریس

 یص جریان ترافیک شده است. گردد و مدل آمده تخص

روش ، 2جزء به جزءش رو، 1همه یا هیچ هايروشمختلفی وجود دارد. ي اهروشبراي انجام تخصیص، 

ها هستند. در پروژه حاضر روش تعادلی براي انجام تخصیص رین آنتاز شناخته شده 4احتمالیروش و  3تعادلی

نی از تخصیص سرفاصله نجام تخصیص حمل و نقل همگاخودرو سواري همسنگ برگزیده شده است. به منظور ا

م خطوط ها و سرفاصله اعزااز طریق، مسیر خط، ایستگاهن شیوه هر خط اتوبوس استفاده شده است. در ای 5مبنا

بندي براي اعزام خطوط مختلف وجود ندارد. فرآیند انجام تخصیص سرفاصله شود و برنامه زمانیشناخته م

ف توسط مسافران لتز تعیین سرفاصله، خطوط مخانی بدین صورت است که پس امبناي حمل و نقل همگ

تقاضاي  7( و سپس بارگذاري6شود )جستجو و انتخاب مسیرها انتخاب مینشده و خط مورد نظر آ شناسایی

ش نمای 3-3 شکلشود. الگوریتم پیاده شده در نرم افزار ویزوم در حمل و نقل همگانی بر روي خطوط انجام می

 ه شده است. داد

 
1 All or Nothing Assignment 
2 Incrimental Assignment 
3 User Equilibiriem Assignment 
4 Stochastic Assignment 
5 Headway based assignment 
6  Route Search & Route Choice 
7 Route loading 
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هاي متناظر فرآیندهاي مختلف را ماتریس تعریف ونظر را هاي مورد ریسیست متغیرها و ماتبامی ادر ابتد

اند )مانند ها استفاده شدهایجاد نمود. کلیه متغیرهاي ورودي مدل تولید و جذب و سایر متغیرهایی که در مدل

ک جام یتولید سفر، ابتدا با ان مدار دهی شود. پیش از انجااجتماعی( باید تعریف و مق -متغیرهاي اقتصادي

ها، فاصله روي شبکه و فاصله زمانی ها )زمان سفر کمان، متغیرهاي متناظر آنهمگانی سواري وتخصیص 

یره( بهنگام شود. نواحی، تعداد مسافر هر یک از خطوط همگانی، تعداد مسافر سوار و پیاده شده هر ایستگاه و غ

تغییر نموده و از  متغیرهاف، این اي مختلهزینهسازي گیرات براي پیادهیغامر آن است که در اعمال تعلت این 

 این نتایج تخصیص اولیه براي اولین برآورد متغیرها و نقطه آغازین روند همگرایی الگوریتم استفاده شود. 

فکیک سفر اعمال شده است. ده و سپس مدل توزیع و تي شسازدر گام بعد مدل تولید و جذب سفر پیاده

ه میزان تقاضاي سفر به تفکیک هدف در کل روز افیکی چاحیه ترکه هر ن کندیمتولید و جذب، تعیین ل دم

هاي حمل مقصد را تعیین نموده و مدل تفکیک سهم هریک از شیوه مبدأرا دارد. مدل توزیع، کل تقاضاي هر 

  نماید.مقصد مشخص می-مبداو نقلی را مابین آن 
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 ای تقاضای سفر برای پیاده سازی در پروژه حاضرمرحله 4یتم روند الگور -3-3 شکل

 

)مجموع سفرهاي حمل و نقل خصوصی و  PRTدر گام بعد مدل زمان روز اعمال شده و ماتریس سفرهاي 

در در این مرحله، تغییراتی  .شودیمقل همگانی( ایجاد )مجموع سفرهاي حمل و ن PUTاي( و سفرهاي دروازه

ي انطباق نتایج پایه )که براست آمده بر اساس ضریب تصحیح مشاهده شده در سال ماتریس سواري به د

در  TFlowFuzzyشود. این ماتریس ضریب تصحیح با استفاده از ابزار مشاهده و مدل اعمال شده( ایجاد می

صورتی که  نماید بهري ایجاد میتصحیحی براي ماتریس سوا بشده است. این ابزار، ضراینرم افزار ویزوم انجام 

 نتایج تخصیص سال پایه حداقل شود. در سال پایه و  اختالف بین آمار برداشت حجم معابر

شود. در ام میپس تخصیص تعادلی خودرو سواري همسنگ انجام شده و متغیرهاي مقاومت مربوطه بهنگ

بازگشت به مرحله  در صورت عدم نیاز به شود وگام انجام می 30 رثرل همگرایی تخصیص با حداکگام بعد کنت

  PUTتخصیص سرفاصله مبنا 

 محاسبه متغیرهاي مورد نیاز

 حاسبه زمان سفر مسیر خطوط اتوبوسم

 کنترل همگرایی

 مدل تفکیک سفر

 اعمال ضرایب مدل زمان روز

ي شخصی همسنگ سواراي هایجاد ماتریس
(PRT( و حمل و نقل همگانی )PUT) 

 PRTبر ماتریس  TFlowFuzzyاعمال ضریب 

 PRTخصیص تعادلی ت

 هاي مدلآماده سازي ورودي

 هاي مقاومت سفرتریسبهنگام سازي اولیه ما

 مدل توزیع سفر

 هامحاسبه متغیرها و ماتریس

 مدل تولید سفر
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، نیاز به شود. براي انجام تخصیص حمل و نقل همگانیمیصیص حمل و نقل همگانی انجام توزیع سفر، تخ

اري شخصی هاي متراکم پس از تخصیص سوتعیین زمان سفر اتوبوس در مسیرها بر اساس زمان سفر کمان

 شود.  جام مییص حمل و نقل همگانی انصخاست. در نهایت ت

شود. اما برخی افزار بهنگام میی تخصیص مانند زمان سفر شبکه در حالت متراکم توسط نرماي اصلمتغیره

به آزاد و موارد مشابه ها در حالت متراکم متغیرهاي مهم مانند نسبت حجم به ظرفیت، نسبت زمان سفر کمان

 شود. زي ذخیره میاسنهایت محاسبه و فایل مدلدر 

 میدانی یهایریگارآمطالعات شبکه و شت ابردا -4

 خیابانی و همگانیبرداشت شبکه  -1-4

ماه سال برداشت شبکه عرضه حمل و نقل شهر اراک، برداشت شده در مردادجزییات مربوطه در گزارش 

رو، شی، عرض پیادهکرمتهاي شهر اراک قطعه بندي شده و با استفاده از بانشده است. کلیه خیا ارایه 1396

ه ند کاربري زمین و کیفیت روسازي آن برداشت شده است. کلیهمراه جزییاتی مان رو، جدول و غیره بههسوار

اراک  ریزي حمل و نقل شهرها براي استفاده در مدل برنامههاي شهر اراک نیز شناسایی و مشخصات آنتقاطع

برداشت و  مانی اعزامه برنامه زها به همراهاي آنتگاهسیا ست. همچنین کلیه خطوط اتوبوس وبرداشت شده ا

نگر حمل و نقل شهر اراک در ل کالنالزم به ذکر است کلیه اطالعات برداشت شده در مد شده است. ارایه

با مدل ساخته شده براي  یلی مربوطهفصت شده گزارش ارایهوارد شده و کلیه جزییات  PTV-VISUMافزار نرم

نمایش داده  هاي شهر اراکانواع مختلف تقاطع یفراوان 1-4جدول در  ک منطبق است.ارا شهر 1396سال 

 شده است. 

 راکهای شهر امختلف تقاطع فراوانی و درصد انواع -1-4جدول 
 درصد تعداد نوع ردیف

 16 80 دانیم 1
 2 9 غدارتقاطع چرا 2
 13 64 دون چراغتقاطع ب  3
 30 152 سه راهی با رفوژ بسته 4
 28 143 سه راهی با رفوژ باز 5
 8 42 دوربرگردان 6
 2 8 چندراهی 7
 2 11 تقاطع غیرهمسطح 8

 100 509 مجموع
 

 ست:ها اشاره شده اه به آنماادمعابر شهر اراک نکاتی مدنظر بوده که در  قطع عرضیبرداشت مبراي 

سازي طرح جامع حمل و نقل و ترافیک ه مورد استفاده براي مدلبرداشت، شبکمدنظر براي شبکه  -

 بایست برداشت شود. هاي عملکردي جمع و پخش کننده و باالتر میاست. لذا رده
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 .شودیم طرفه باشد اطالعات دو جهت برداشتاست. حتی اگر یکخیابان داراي دو جهت هر  -

 :باشدیم رید زاطالعات شامل موار

 نام معبر در نقشه، نیبه عنوان اسم معبر و همچن يشهردارتوسط نصب شده  يمطابق با تابلوعبر: نام م -

ده و عموماً آن برداشت ش يبرا یکه اطالعات مقطع عرض ییو انتها ییتشریح جهتی: نام نقاط ابتدا

 .دشابیتقاطع م ایو  دانیم ابان،یخ یاسام

قابل  ادهیتردد عابران پ يجدول که برا ایلبه باغچه ر تا مجاو يکاربر واریبه درو: فاصله لادهیعرض پ -

 استفاده بوده است )بر حسب دسی متر(.

بر حسب  رو و جدولادهیپ نیسبز ب يفضا ياشغال شده برا يسبز: عرض فضا يعرض باغچه و فضا -

 باشد.یتر مم

حسب متر  اور سواره رو برمجرو آب ریجدول و مسده توسط ش الآب: عرض اشغ يعرض جدول و جو -

 باشد. یم

  .اختصاص داده شده است يموتور هینقل لیاز پوسته که به تردد وسا یبخش یرو : عرضعرض سواره -

پارک خودرو مقدار  يرو براسواره ياز فضا هینقل لی: در صورت عدم استفاده وساياهیوجود پارک حاش -

 .کی صورتنیا ریصفر و در غ

ي، اداري، درمانی. یا ي هر جهت معبر: کاربري مسکونی، تجارلی براعبر: به صورت ککاربري حاشیه م -

 مختلط اداري مسکونی و مانند آن.  مثالًمختلط 

 :4تا  1 نیب ي: عدديروساز تیوضع -

 رکی، زیر بهره برداري است.جاج یا تگونه اعوعالی : روسازي بدون هیچ_1 ▪

 باشد.ی از معبر میجزئی در بخش ياهترکاي راد خوب: روسازي_2 ▪

ها و خرابی در روسازي در معبر محسوس است اما نیاز به تعمیر احساس متوسط: ترک_3 ▪

 شود.نمی

ث دهد و باعها و خرابی در روسازي، حرکت وسایل نقلیه را تحت تأثیر قرار میبد: ترک_4 ▪

 ود دارد.یر آن وجمعت خودرو و مستعد خطرات جانی است که ضرورت استهالک

مشاهده  نیبودن معبر و همچن ژهیخط و ياطالعات است از جمله: دارا ریستون شامل سا نی: اتاحیتوض •

 اي که این خیابان را متفاوت کرده باشد است.مجاز و پارک دوبل و هر نکته ریپارک غ رینظ يموارد

ور نمایش شده است. به منظ ارایه همداخیابان در دو جهت برداشت شده که در ا 476اطالعات در مجموع 

هاي برخی شاخص 6-4جدول تا  2-4جدول و  2-4شکل و  1-4شکل ات جمع آوري شده، در طالعکلیات ا

 مایش داده شده است. شهر اراک نرضه معابر شبکه ع
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 موقعیت معابر دارای بلوار/رفوژ میانی و عرض آن -1-4شکل 

 

 
  عرض قسمت سواره رو شبکه معابر -2-4شکل 

 

شوند هایی که دیده نمیها داراي تناسب است. لذا عرضدو تصویر فوق، ضخامتجه شود که در هر یک از وت

 . شودمراجعه در گزارش تفصیلی مربوطه صفر نیست. براي مشاهده جزییات به جدول برداشت معابر  الزاماً

جهته ابان نیست. لذا طول دو یخت عابر داراي بلوار/ رفوژ میانی وابسته به جهطول م طرفه وطول معابر یک

درصد معابر داراي بلوار/  47طرفه و معابر یکدرصد  15شود که است. مالحظه می ظر بودهدر تعیین آن مدن

 رفوژ میانی هستند. 
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 معابر یکطرفه از کل معابر شهر اراکو سهم طول  -2-4جدول 

)  است؟ یکطرفه ابانیخ اآی ردیف رومتکیل ) طول   درصد 

 15/1 36/1 هبل 1

 84/9 203/6 خیر 2

 100/0 239/6 مجموع 
 

 اراک طول و سهم معابر دارای بلوار/رفوژ میانی از کل معابر شهر -3-4جدول 

(کیلومتر)  ت؟اس میانی رفوژ/بلوار داراي خیابان آیا ردیف طول   درصد 

 46/9 224/7 بله 1

 53/1 254/6 رخی 2

 100/0 479/3 مجموع
 

درصد طول  28شود ها بوده است. مالحظه میشاخص ارایهدر سه جدول زیر، طول جهتی معابر مبناي 

 یشب درشود و اي انجام میصد طول جهتی معابر پارک حاشیهدر 94جهتی معابر داراي پیاده رو نیستند. در 

 متوسط و بد است.  معابر، کیفیت روسازي درصد طول جهتی 70از 
 

 طول )جهتی( و سهم معابر فاقد پیاده رو از کل معابر شهر اراک -4-4جدول 

(کیلومتر)  تی(هج صورت )به خیابانها نوع  ردیف طول   درصد 

 27/8 133/1 رو پیاده بدون معابر 1

 72/2 346/2 رو پیاده داراي معابر 2

 100/0 479/3 مجموع
 

 ای از کل معابر شهر اراکطول )جهتی( و سهم معابر دارای پارک حاشیه -5-4جدول 

(کیلومتر)  ؟شودیم جهتی(انجام صورت )به ياهیحاش پارک آیا ردیف طول   دصرد 

 93.6 448/8 بله 1

 6.4 30/5 ریخ 2

 100/0 479.3 مجموع
 

 ها از کل معابر شهر اراکطول )جهتی( و سهم انواع روسازی -6-4جدول 

(کیلومتر)  نوع ردیف طول   درصد 

 4.7 21/0 عالی 1

 24.1 108/0 خوب 2

 69.1 309/7 متوسط 3

 2.0 9/1 دب 4

 100/0 447.9 رو سواره شبخ جهتی مجموع

 - 31.3 ندارند رو سواره که هاییخیابان جهتی مجموع

 - 479.3 کل مجموع
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است. سیستم اتوبوسرانی شهر اراک  1396سال دهنده شبکه اتوبوسرانی شهر اراک در نشان 3-4 شکل

باشد. در مجموع رت رفت و برگشت( می)به صو کیلومتر 407.7ر حدود اتوبوسرانی، با طولی د طخ 30داراي 

ها توسط چندین خط مورد ایستگاه در شبکه وجود دارد که برخی از آن 766آمده طبق برداشت به دست 

 استفاده هستند. 

دي داشته و در کل ایز ها مشخص است، خطوط در بخش مرکزي شهر تراکمین شکلگونه که در اهمان

 هاي بزرگی از طول خود با سایر خطوط همپوشانی دارند. در بخشسرانی نیز خطوط اتوبوشبکه 
 

 
 شبکه اتوبوسرانی شهر اراک -3-4 شکل

 

. الزم به ذکر است در شده است ف نمایش دادهاتوبوس مختل هايیستگاها نیتعداد و فراوا 7-4جدول در 

 تغییر یافته است. 1396هاي اتوبوس نسبت به برداشت مردادماه تهیه این گزارش، برخی از ایستگاه مهنگا
 

 راکهر اش وسهای اتوبفراوانی انواع مختلف ایستگاه -7-4جدول 

 درصد گاهایست تعداد نوع ردیف

 9 66 ابلون تبدو 1

 82 631 داراي تابلو صرفاً 2

 8 63 سکو و سرپناه-داراي تابلو 3

 1 6 اتاقک 4
 100 766 مجموع 

 

 45است.  هشد ارایهرانی موجود در آن خط و تعداد ناوگان تاکسینام خط، مسیر حدودي  8-4جدول در 

دد ع 257یعنی »خط ویژه شهداي صفري« با  12ه است که ردیف در شهر اراک تعریف شدخط ویژه تاکسی 

، مشهد و کوي امام 1828شود پس از آن خط تاکسی از نظر تعداد ناوگان فعال بزرگترین خط محسوب می

 اوگان تاکسیرانی هستند. علی داراي بیشترین ن
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روزانه  1396اک، در سال ار و مسافر شهر ارل بنق سازمان مدیریت حمل و زا بر اساس اطالعات دریافتی

هاي مرکز شهر عبارتند یستگاهاهمچنین  گیرد.می انجامسط ناوگان تاکسیرانی بیش از دویست هزار نفر سفر تو

ر تا ن حصاابیاابتداي خ ،کوي امامی ،کوچه آموزش و پرورش ،یرکبیرپایانه خیابان ام ،پایانه خیابان محسنیاز: 

 .خیابان آیت اله غفاري و پایانه میدان سرداران ،میدان شورا

شده است. همانگونه که از این  ارایه 9-4 جدول اکسی و سال ساخت خودرو درتعداد ناوگان بر اساس نوع ت

از سال  همچنین باشند.یم تتاکسی در شهر اراک مشغول به فعالی 2519در مجموع شود جدول دیده می

تسهیالتی از سوي دولت  وقف بوده و هیچگونههاي فرسوده متل به احسن تاکسیطرح تبدی 1394تا  1390

ن همچنی دستگاه تاکسی تبدیل به احسن شده است. 481تا به حال تعداد  1394از سال  ولیکنابالغ نگردیده، 

شهر  بار و مسافر مل و نقلمدیریت ح سازمان پیگیري اب متوقف بوده و 1390توسعه ناوگان نیز از سال  طرح

اخذ تسهیالت از موسسه کارآفرینی امید وارد ناوگان شده دستگاه تاکسی با  48تعداد  1393در سال  اراک

 است.
 

 تاکسیرانی شهر اراک طوطخ -8-4جدول 

 یر حدوديسم تعداد ناوگان نام خط ردیف
 ترمینال -سردارانمیدان  -الهشیخ فضل -پل خیر -وزش و پرورشاز خیابان آم 95 ربريپایانه مساف 1
 حافظیه -خیابان دانشگاه -ادبجو -ابتداي خیابان محسنی 15 حافظیه 2
 1فاز  -انمیدان سردار -شیخ فضل اله -محسنی -خیابان امیرکبیر 62 بهشتی 1فاز  3
 1فاز  -ن سردارانمیدا -شیخ فضل اله -یمحسن -خیابان امیرکبیر 62 یبهشت 2فاز  4
 شهرک ولیعصر -میدان فرمانداري قدیم -خیابان شهید رجایی 24 ولیعصر 5
 شریعتی -میدان سرداران -شیخ فضل اله -محسنی -خیابان آموزش و پرورش 71 شهر صنعتی 6
 1فاز  -میدان سرداران -هلال شیخ فض -محسنی -خیابان امیرکبیر 9 خیابان جهاد 7
 راه آهن کوي علوي -میدان ولیعصر -خیابان امام -خیابان شهید رجایی -آموزش و پرورش بانخیا 66 کوي علوي 8
 کوي رودکی -میدان شریعتی -خیابان شهید بهشتی -خیابان امیرکبیر 59 رودکی 9
 شرکت رضوي -ردوگ اهچهارر -خیابان شریعتی -جنت -خیابان شهید بهشتی 56 رضوي 10
 ترمینال غدیر -میدان انقالب -میدان شریعتی -خیابان شهید بهشتی -رامیرکبیخیابان  66 ل غدیریناترم 11
 شهداي صفري -میدان انقالب -میدان شریعتی -خیابان شهید بهشتی -خیابان امیرکبیر 257 شهداي صفري 12
 رهرودک -البمیدان انق -یدان شریعتیم -یخیابان شهیدبهشت -خیابان امیرکبیر 52 کرهرود 13
 خیابان شهدا -پشت بیمارستان قدس -خیابان امام خمینی -میدان شورا 42 شهداان خیاب 14
 بیمارستان -رضوي -چهارراه گردو -شریعتی -جنت -خیابان شهید بهشتی 16 بیمارستان امام ره 15
 ئمبعثت و قا -امام حسین -خیابان قائم مقام 4 بعثت  16
 نآزادگا -حسینامام  -ئم مقامخیابان قا 5 آزادگان 17
 هجرت -چمران امیرکبیر -خیابان مشهد -خیابان قائم مقام 27 هجرت 18
 الهیه -میدان حافظیه -خیابان دانشگاه -ادبجو -خیابان محسنی 8 الهیه 19
 مشاور -میدان حافظیه -خیابان دانشگاه -وادبج -سنیخیابان مح 97 مشاور 20
 امین -فظیهمیدان حا -اهخیابان دانشگ -ادبجو -خیابان محسنی 54 امین 21
 امیریه -میدان حافظیه -خیابان دانشگاه -ادبجو -خیابان محسنی 8 امیریه 22
 مصطفی خمینی -میدان حافظیه -خیابان دانشگاه -ادبجو -خیابان محسنی 14 مصطفی خمینی 23
 رمجتمع آبشا -ن حافظیهمیدا -نشگاهخیابان دا -وجدبا -خیابان محسنی 11 مجتمع آبشار 24
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 یر حدوديسم تعداد ناوگان نام خط ردیف
 فرودگاه -جاده فرودگاه -کمربندي -خیابان جهاد -میدان سرداران 16 فرودگاه 25
 دانشگاه امیرکبیر -میدان امام خمینی -ترمینال -میدان سرداران 48 دانشگاه امیرکبیر 26
 ريهاي خیابان آیت اله غفاتنا -خیابان دانشگاه -میدان سرداران 24 آیت اله غفاري 27
 انتهاي خیابان آیت اله سعیدي -چهارراه آیت اله سعیدي -خیابان پاسداران 39 آیت اله سعیدي 28
 خیابان مشهد –چهارراه ادبجو  -خیابان قائم مقام -میدان شورا -خیابان امام 128 مشهد 29
 لیکوي امام ع -پل برق -منهب 22خیابان  -میدان شورا -خیابان امام 128 ام علیام کوي 30
 کوي قائم -م فراهان -خیابان مشهد -بان قائم مقامي خیاابتدا 22 قائم 31
 کوي جوادیه -میدان امام حسین -ابتداي قائم مقام 47 جوادیه 32
 حمیدکوي  -میدان امام حسین -ابتداي قائم مقام 24 حمید 33
 توحید -غفاريخیابان آیت اله  -غفاري هالچهارراه آیت  -ابتداي قائم مقام 3 توحید 34
 داوران -چهارراه داوران -رنگرزها -چهارراه شهدا -خیابان قائم مقام -خیابان امام 20 رانداو 35
 سنجان -سر دشت -میدان انقالب -میدان شریعتی -خیابان شهید بهشتی -میدان شهدا -پل خیر 29 سنجان 36
 ایهدانشگاه علوم پ -سرشتمیدان  -دان انقالبمی -کااردانشگاه  8 دانشگاه علوم پایه 37
 پردیس -شن کش -میدان ساعت -قائم مقام 12 پردیس 38
 جهرم -چهارراه آیت غفاري -خیابان محسنی 14 جهرم 39
40 133 124 - 
41 1828 144 - 
 صادقیه -میدان حافظه -هخیابان دانشگا -جوادب -خیابان محسنی 18 صادقیه 42
 کوي فردوسی -امام خمینیخیابان  73 یوسفرد 43
 میدان مسکن -الهیه -میدان حافظیه -خیابان دانشگاه -ادبجو -خیابان محسنی 73 مسکن میدان 44

45 
بیمارستان 

 نیرالمؤمنیام
 نیرالمؤمنیامبیمارستان  -نقالبمیدان ا -میدان شریعتی -خیابان شهیدبهشتی -خیابان امیرکبیر 4

 

 1396رانی شهر اراک تا پایان سال ان تاکسید ناوگتعدا -9-4 جدول

 عمر باقیمانده تعداد تاکسی نوع تاکسی مدل ردیف
 0 519 پیکان، پژو آردي، سمند، پراید 86کمتر از  1

 546 ، آرديسمند، پراید، روآ، 405پیکان، پژو  86 2
 بایست یم و مشمول طرح تبدیل بوده

 وده احسن شتبدیل ب حتماً
 1 195 ، روآ، پراید405ون، پژو د، سمن 87 3
 2 409 ، پراید405روآ، ون، سمند، پژو  88 4
 3 47 سمند، روآ، 405پراید، پژو  89 5
 4 255 ، سمند، روآ405پژو  90 6
 5 19 ، سمند405پژو  91 7
8 92  ---  --- 6 
 7 48 سمند 93 9
 8 42 دسمن 94 10
 9 240 ، آریو405سمند، پژو  95 11
 10 199 ، سمند405پژو  96 12

 باشدمی 15/11/1396این آمار تا تاریخ  2519 جمع کل

 میدانی  هاییآماربردار -2-4

اراک  شهرکالنشهري و حومه مطالعات جامع حمل و نقل  سازيهنگامبه انجام شده هايآمارگیري مجموعه
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل معجا طالعاتم سازی گامهنبهنام پروژه: 

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: رش:گزا ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 است.  هدش نمایش دادهدر شکل زیر 
 

 
 
 

 مطالعات هایمجموعه آمارگیری -4-4شکل 

 زمان سفر و سرعت در شبکه معابر یآماربردار -1-2-4

براي تعیین زمان سفر کل آمارگیري زمان سفر در مدل مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر هدف از 

را به حجم عبوري از آن ارتباط  نابع زمان سفر هر کماسفر حجم است. این تو -نامز معابر شبکه از طریق توابع

 حجم ایجاد خواهد شد.  -براي هر رده عملکردي یک تابع زمان سفر دهند ومی

 وق در روز سه شنبهف ريتعریف شده و آماربردا 5-4 شکلمسیر نمایش داده شده در  5ي این منظور برا

 م شده است. ف اوج و غیراوج در آن انجادر ساعات مختل 19/02/1396

 شده است. ارایه 10-4ول دجسفر کل مسیر در العات مربوط به زماناط

 

 خروجی  ي وورود
 ر اراکشه

 ايروازه جادهد
، برون شهري پایانه اتوبوس

 فرودگاهآهن و  ایستگاه راه

 مارش ش
 حجم و سرنشین

 ساکنان غیر ساکنان

 زمان سفر معابر

 سفرتقاضاي 

 مسافر

 ايبار دروازه

 بار

 SPاظهار تمایل سفر 
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل معجا طالعاتم سازی گامهنبهنام پروژه: 

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: رش:گزا ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
 مسیرن سفر داری زماربارمسیرهای آم -5-4 شکل

 
 

 متوسط سرعت پیمایش کل مسیر -10-4ول دج

  
 طول تقریبی
 )کیلومتر(

 میانگین دوره عصر دوره ظهر دوره صبح دوره عصر دوره ظهر دوره صبح
 عت(اسر متوسط سرعت )کیلومتر ب یش کل مسیر )ثانیه(پیما رسفزمان سرعت

 16/52 11/32 15/15 23/09 502 375 246 1578 1شماره مسیر 
 16/95 10/73 16/04 24/10 528 353 235 1/573 2مسیر شماره 
 25/15 21/09 23/95 30/40 385 339 267 2/255 3مسیر شماره 
 38/19 36/22 38/22 40/13 554 525 500 5/574 4مسیر شماره 
 38/36 36/81 37/80 40/47 420 409 382 4/294 5مسیر شماره 

 کمان منفرد هایستگاهیدر ا تردد وسایل نقلیهم حج یآماربردار -2-2-4

اي در سطح شهر که در معابر پراکنده هاي منفرد، کنترل نتایج تخصیص استهدف از آمارگیري کمان

 ست. ا دهانجام ش هاي زیرمعیاربا توجه به  منفرد هاي کمانایستگاهانتخاب شود. برداشت می

 هستند. هر پراکندهها در کل شخیابان -1

 اند.حجم مدنظر قرار گرفته نظرها از ها، انواع متنوعی از خیاباننتخاب کمانا در -2

 یستند.ها در امتداد هم نکمان -3

 اند.دهاب شراه انتختا بزرگ جمع و پخش کنندههاي مختلف ها در ردهاز انواع کمان -4

تردد در ته به صحیح بودن حجم و صحت اعتبار مدل وابس دنستها هتمامی جهتها در خیابان -5

 هاي به سمت مرکز شهر و به سمت خروج از آن در تمامی ساعات اوج است. کمان

 شکلدر  هاي آماربرداري حجم وسایل نقلیهشود. ایستگاهاین نوع شمارش به تفکیک نوع وسیله انجام می

ها پراکندگی در سطح شهر دارند. این شود این ایستگاه. مالحظه میستا نمایش داده شده 7-4 شکل و 4-6
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل معجا طالعاتم سازی گامهنبهنام پروژه: 

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: رش:گزا ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

ایستگاه براي شمارش حجم  36براي هر کمان انجام شده است. در مجموع  20تا ساعت  6آمارگیري از ساعت 

 نقلیه تعیین شده است. وسایل 
 

 
 شهر اراکدر  حجمارش مشهای ایستگاه -6-4 شکل

 

 
 محدوده مرکزی شهر اراکدر  حجمشمارش های ایستگاه -7-4 شکل

 

ر همچنین ددهد. ن میشان ایستگاه یه را در کللقن خالصه اطالعات شمارش حجم وسایل 11-4جدول 

رو سواري همسنگ شده است. تعداد خود ارایهنمایش گرافیکی اطالعات جدول فوق  11-4شکل تا  8-4شکل 

  شده است. ارایه 12-4جدول ر ده شد ارایهبر اساس ضرایب همسنگ نیز 
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل معجا طالعاتم سازی گامهنبهنام پروژه: 

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: رش:گزا ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 هاها برحسب نوع در کل ایستگاهخودروحجم ساعتی تردد  -11-4جدول 
 ساعت 
 شروع

 سواري 
 شخصی

 ی/کستا
 ون

 وانت
 اتوبوس 

 واحد
 اتوبوس 
 غیرواحد

 مینی 
 سوب

 دوچرخه موتور
 لیه وسایل نق
 سنگین

 سایر
 ع مجمو

 تعداد وسایل
 مجموع 
 همسنگ

6:00 10723 1325 852 452 185 1282 487 141 165 56 15668 20294 

7:00 35575 4299 2150 573 109 1205 1449 363 312 62 46097 53619 

8:00 30095 3821 3472 465 55 438 2010 351 515 68 41290 47084 

9:00 32450 4402 4170 516 57 177 2100 499 546 106 45023 51271 

10:00 35369 4571 4285 465 43 136 2762 433 609 100 48773 54721 

11:00 36442 4465 4211 483 38 183 2982 449 658 105 50016 55925 

12:00 40247 4627 4087 494 74 318 3566 480 564 115 54572 60427 

13:00 38185 3700 3704 503 96 338 3860 574 522 111 51593 56353 

14:00 30411 2781 2408 467 177 594 2681 444 489 66 40518 45198 

15:00 25612 2464 1955 485 70 288 2208 281 327 54 33744 37787 

16:00 33091 3535 2478 476 91 385 2625 433 351 73 43538 48496 

17:00 36926 4126 2727 475 85 296 2894 525 319 87 48460 53679 

18:00 39666 4045 2611 472 59 326 3368 527 336 74 51484 56388 

19:00 41437 3838 2640 447 55 199 3811 567 325 96 53415 57621 

 698860 624191 1173 6038 6067 36803 6165 1194 6773 41750 51999 466229 مجموع

 51323 45784 86 452 456 2794 376 78 486 3146 3898 35039 ط ساعتیسوتم

 - - 0.19 0.97 0.97 5.90 0.99 0.19 1.09 6.69 8.33 74.69 صد(سهم )در
 

 کمان منفرد اراک هایایستگاه ر گرفته شده درضریب همسنگ در نظ -12-4جدول 

 سایر کامیون دوچرخه و موتور بوسمینی وبوس غیر واحدتا اتوبوس واحد وانت نو و تاکسی شخصی سواري هلیوسنوع 

 0/1 5/2 5/0 0/2 5/2 0/5 0/1 0/2 0/1 ضریب همسنگ

 

 سواري تبعیت خودرومرور  ور نقلیه از تغییرات عبو کلی تغییرات حجم وسایلتار ، رف8-4شکل بر اساس 

 کند.از تغییرات خودرو سواري تبعیت می باًیتقرنگ نیز ت خودرو همسروند تغییرا کند.می

 مجموعه کامل جداول نتایج ها یکسان نیست.یک براي همه خیابانبدیهی است تغییرات ساعتی حجم تراف

 شده است.  هیاار)الف( در پیوست ها کلیه ایستگاهنقلیه در  وسایلشمارش حجم 

هاي اوج ترافیک زمان شده استترافیک به سواري و تاکسی، سبب  از کل حجم درصد 83تن اختصاص داش

درصد حجم  75شود طور که دیده میهمان .باشدحدودي تاکسی  تاعمدتاً ناشی از تغییرات حجم سواري و 

به ترتیب وانت پس از آن تاکسی و  .هددسواري تشکیل می خودرورا  )و نه تقاضاي سفرها( يعبور خودروهاي

 درصد قرار دارند. 6 درصد و 8با 
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل معجا طالعاتم سازی گامهنبهنام پروژه: 

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: رش:گزا ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
 هاای تغییرات ساعتی حجم به تفکیک نوع خودرو در کل ایستگاهنمودار میله -8-4شکل 

 

 
 هاتگاهسمسنگ سواری در کل ایحجم خودرو شخصی و ه عتیاسر نمودا -9-4شکل 

 

 
 هادر کل ایستگاه تی حجم به تفکیک نوع خودرونمودار سطحی تغییرات ساع -10-4شکل 
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مجموع همسنگ سواري شخصی

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

ده
 ش

ش
ار

شم
و 

در
خو

اد 
عد

ت

(دوره یک ساعتی)زمان 

سایر

وسایل نقلیه سنگین

دوچرخه

موتور

مینی بوس

اتوبوس غیرواحد

اتوبوس واحد

وانت

ون/تاکسی

سواري شخصی



 55صفحه   

 

 

 

 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل معجا طالعاتم سازی گامهنبهنام پروژه: 

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: رش:گزا ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
 اهرومتوسط سهم انواع خود -11-4شکل 

 

هاي زمانی زهها در باسنگ سواري عبوري از کلیه ایستگاهتردد در شهر، حجم هم براي محاسبه ساعت اوج

مسنگ حجم ه 6شان داده شده است. منظور از حجم پوششی، براي ساعت ن 12-4شکل  ساعته پوششی دریک

حجم همسنگ سواري  6:15داده شده براي ساعت  نانشو مقدار  7:00تا  6:00سواري عبوري بین ساعت 

همچنین  .است 8:15تا  7:15ساعت اوج صبح  12-4شکل است. با توجه به  7:15تا  6:15بوري بین ساعت ع

است. الزم به ذکر است آمارگیري در ساعت  20:00 تا 19:00و اوج عصر  13:15تا  12:15ساعت اوج ظهر 

ت به دلیل عدم وجود اطالعات براي بعد از ساع 19:00ر پوششی بعد از ساعت به پایان رسیده و نمودا 20:00

انجام شده و غروب آفتاب حدود ساعت  ماهگردد آمارگیري در اردیبهشتفت داشته است. یادآوري میا 20:00

 است.   20
 

 
 ی زمانی یک ساعته پوششیهاها در فاصلهستگاهم همسنگ سواری در کل ایجح -12-4شکل 

 

جهت  6ز پیرو به درخواست کارفرماي محترم مبنی بر ارزیابی احجام تردد فصل پاییز، آمارگیري مجددي ا

سواري شخصی

74.7
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل معجا طالعاتم سازی گامهنبهنام پروژه: 

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: رش:گزا ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

یري همانند انی آمارگ. بازه زمباشندیم 13-4جدول  حرش به جهت 6 نیا. استانجام گرفته  1396در آذرماه 

 باشد. می 20:00الی  6:00 آمارگیري اردیبهشت ماه از ساعت
 

 1396های شمارش حجم در آذر نام ایستگاه -13-4جدول 
 ستگاهیا نام فیرد

 (جنوب تمسه )ب شورا دانیم سمت به مقام، قائم ابانیخ 1
 (شمال سمت)به ادبجو ابانیخ سمت به مقام، قائم ابانیخ 2
 (غرب سمت)به  انقالب دانیم سمت به ،یطالقان ابانیخ 3
 (راست سمت)به  یعتیشر دانیم سمت به ،یطالقان ابانیخ 4
 (جنوب سمت)به  نسردارا دانیم سمت به دانشگاه، ابانیخ 5
 (شمال سمت)به  ازمن دانیم سمت به دانشگاه، ابانیخ 6

 

هاي ایستگاه مورد نظر در ماه 6م کلی تردد در یک مقایسه اولیه بین احجاالصه و به منظور ور خبه ط

ود شود، احجام کلی در آذرماه در حدشده است؛ همانگونه که از این جدول مشاهده می ارایهاردیبهشت و آذر، 

ث تغییر محسوسی حادلیه ل نقهم عبور انواع وسایس دردرصد نسبت به اردیبهشت رشد داشته است ولیکن  5

 نشده است.

 14-4شکل  و 13-4شکل  در بیترت به آذر و بهشتیارد دراي تعداد خودوي شمارش شده نمودار میله

  اند.شده ارایه
 

 
 های منتخبتعداد خودروی شمارش شده در اردیبهشت در ایستگاه -13-4شکل 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

ده
 ش

ش
ار

شم
رو 

ود
 خ

اد
عد

ت

(دوره یک ساعتی)زمان 

سایر

نوسایل نقلیه سنگی

دوچرخه

موتور

مینی بوس

اتوبوس غیرواحد

اتوبوس واحد

وانت

ون/تاکسی

سواري شخصی



 57صفحه   

 

 

 

 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل معجا طالعاتم سازی گامهنبهنام پروژه: 

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: رش:گزا ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
  های منتخبتعداد خودروی شمارش شده در آذر ماه در ایستگاه -14-4شکل 

 

 تردد انواع وسایل نقلیه در اردیبهشت و آذرم سهسه مجموع تردد و ایمق -14-4 جدول
 بهشتیارد

 لهیوس نوع
 سواري

 شخصی 
 /تاکسی
 ون

 وانت
 اتوبوس

 واحد 
 اتوبوس

 غیرواحد 
 دوچرخه موتور بوس مینی

 هینقل لیوسا
 نیسنگ 

 رسای
  مجموع

 لیوسا تعداد

 139294 233 596 917 7623 1337 215 2465 8359 13982 103567 مجموع

 10171 17 45 69 580 83 14 179 633 1050 7802 یعتسا متوسط

 - 0/2 0/4 0/7 5/5 1/0 0/2 1/8 6/0 10/0 74/4 لیوسا انواع درصد

 آذر

 لهیوس نوع
 سواري

 شخصی 
 /تاکسی
 ون

 وانت
 اتوبوس

 دواح 
 اتوبوس

 غیرواحد 
 دوچرخه موتور بوس مینی

 هیلقن لیوسا
 نیسنگ 

 سایر
  مجموع

 لیوسا دداتع

 147565 223 398 565 4909 1327 203 2350 8550 14514 114526 مجموع

 10991 16 30 42 373 83 13 171 651 1094 8656 یساعت متوسط

 - 0/2 0/3 0/4 3/3 0/9 0/1 1/6 5/8 9/8 77/6 لیوسا انواع درصد

 

 درماه اردیبهشت و آذرشخصی و مجموع همسنگ در  يهاروند تغییرات ساعتی حجم تردد براي خودرو

 همانند ماه دو هر در یکل يالگو شود،یم مشاهده که همانگونهشده است.  ارایه 16-4شکل  و15-4شکل 

  .باشدیم گریکدی
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل معجا طالعاتم سازی گامهنبهنام پروژه: 

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: رش:گزا ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
 های منتخبغییرات ساعتی حجم تردد در اردیبهشت در ایستگاهند ترو -15-4شکل 

 

 
 تخبهای منایستگاهروند تغییرات ساعتی حجم تردد در آذر در  -16-4شکل 

 

شده  ارایه 18-4شکل و 17-4شکل ر در هاي اردیبهشت و آذماه ردز سهم استفاده از انواع وسایل نقلیه نی

 ت. شده اس ارایه 19-4شکل پوشش ساعتی حجم تردد در آمارگیري آذرماه در  است.

 

 
 یه در اردیبهشتسایل نقله از انواع وسهم استفاد -17-4شکل 
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل معجا طالعاتم سازی گامهنبهنام پروژه: 

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: رش:گزا ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 

  
 سهم استفاده از انواع وسایل نقلیه در آذر -18-4شکل 

 

 
 هماهای منتخب در آذرپوش تردد در ایستگاه -19-4شکل 

 خبمنت هایستگاهیدر ا نیشمارش سرنش یآماربردار -3-2-4

انجام  کیتراف صیاساساً به منظور استفاده در مدل تخص يمسافر هینقل لیوسا نانیتعداد سرنش آماربرداري

 نانیوسط تعداد سرنشاساس متخاص بر هینقل لهیمقصد با وس -مبدأ يکه حجم سفرها بیترت نی. بدشودیم

. شودیداده م صیتخص شبکه مختلف يرهایسسپس به مشده، و  لیتبد هینقل لیاسو به حجم هینقل لهیآن وس

هست.  زین هینقل لهیاستفاده از آن وس زانیم ندهیخاص نما هینقل لهیوس کی نانیبه عالوه متوسط تعداد سرنش

تفاده ساط مثال اتوبوس(، به طور متوس يخاص )برا هینقل لهیوس کیاز  ایکه آ افتیدر توانیم ب،یترت نیبد

بهبود وضع استفاده از آن  يبرا ییهامیبه تصم توانیپاسخ، م ندبو یو در صورت منف ه،ن ای شودیدرست م

  .دیرس هینقل لهیوس

هاي هشود. ایستگاگیري تصادفی است و به تفکیک نوع وسیله انجام میاین نوع شمارش از نوع نمونه

سواري شخصی

77.6

5.8وانت9.8ون/تاکسی

اتوبوس واحد

1.6

اتوبوس 

0.1غیرواحد

0.9مینی بوس 3.3موتور

0.4دوچرخه
وسایل نقلیه 

0.3سنگین 0.2سایر
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل معجا طالعاتم سازی گامهنبهنام پروژه: 

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: رش:گزا ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

است و آماربرداري در روز سه شنبه  ده شدهنمایش دا 20-4 شکلش سرنشین در آماربرداري شمار

ها پراکندگی در سطح شود این ایستگاهشب انجام شده است. مالحظه می 8صبح تا  6از ساعت  19/02/1396

هاي مختلف دهها در راز انواع کمانمرکز شهر و خالف آن بوده و شهر داشته، در جهت حرکت به سمت 

 ها، راننده جزو سرنشینان شمرده شده است. می خودروبراي تما اند.دهاب شانتخ عملکردي

 

 
 منتخب هایستگاهیدر ا نیشمارش سرنشهای ایستگاه -20-4 شکل

 

محل و جهت شمارش در  15-4جدول براي شمارش سرنشین تعیین شده است. در  ایستگاه 7در مجموع 

 شده است.  ارایههاي منتخب ایستگاه
 

 نشینهای منتخب شمارش سرمحل و جهت شمارش در ایستگاه -15-4جدول 

 هگاستیا در يآماربردار جهت و محل ستگاهیا شماره

K1 (جنوب شمتبه ) مقام قائم ابانیخ 

K2 (شرق سمت)به  یطالقان انبایخ 

K3 (جنوب سمت( )به يمتر 30) اءیاالنب خاتم ابانیخ 

K4 (جنوب سمت)به  خرم ابانیخ 

K5 (جنوب سمت)به  یمصل يروبرو دانشگاه، ابانیخ 

K6 (شمال سمت)به  آزاد دانشگاه يروبرو ه،شگادان ابانیخ 

K7 (المش سمت( )به دهایس جدسم)جنب  یکاشان اهلل تیآ نابایخ 

 

 16-4جدول در ه است. انجام شد نیز خودروهاشمارش سرنشین  ایستگاه 7گونه که اشاره شد، در همان

ضریب . ده شده استادن نشاها ایستگاهدر کل  در هر ساعت هاخودرو انواع نسرنشیمتوسط ضریب اطالعات 

الزم به  دست آمده است.ه ب داد خودرو متناظر در هر دوره و ایستگاهشین به تعتعداد سرناز تقسیم ن سرنشی

ها، راننده خودرو نیز شمارش شده است. براي تعیین متوسط ذکر است، در شمارش تعداد سرنشین تاکسی
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل معجا طالعاتم سازی گامهنبهنام پروژه: 

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: رش:گزا ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

جم تردد شماري در ام ساعات آمارگیري بر حمتر ریب سرنشین در کل روز، تعداد سرنشین کل خودروها دض

 بازه تقسیم شده است.  این

نشان  کل شهرنقلیه مختلف را در مقایسه با یکدیگر و براي  متوسط تعداد سرنشین وسایل 21-4شکل 

در کلیه  نقلیه مختلف تغییرات ساعتی متوسط سرنشین وسایلنیز  24-4شکل تا  22-4شکل  رددهد. می

اعت شود، ضریب سرنشین سواري شخصی با عبور از سگونه که مشاهده میهمان. شودمشاهده میها ایستگاه

ضریب فرهاي تفریح و خرید، داي شب، به علت افزایش ستاببه دیک اوج صبح، کاهش و در ساعت اوج عصر و نز

ته است. همچنین ضریب سرنشین تاکسی و ون در ساعت اوج سرنشین سواري و مسافربر شخصی افزایش یاف

فاده از اتوبوس واحد عصر، است که در اوجباشد. نکته قابل توجه دیگر اینصبح بیشتر از سایر ساعات روز می

ده از اتوبوس واحد در اوج و عصر نیز د. در عین حال، استفات به دیگر ساعات روز داربنسهی افزایش قابل توج

 باشد. سایر ساعات روز بیشتر مینسبت به 
 

 هاایستگاهمتوسط ساعتی ضریب سرنشین در کل  -16-4جدول 

 زمان
 سواري 
 شخصی

 وانت تاکسی/ ون
 وساتوب
 واحد 

 اتوبوس 
 غیر واحد

 مینی بوس
 دوچرخه 

 روتوو م
 وسایل 
 سنگین

 سایر

6:00 1/5 2/0 1/3 18/0 20/3 7/1 1/1 1/0 2/5 
7:00 1/7 2/6 1/4 25/0 25/3 8/4 1/2 1/2 1/3 
8:00 1/5 2/2 1/3 17/9 9/1 2/6 1/2 1/4 1/1 
9:00 1/5 2/2 1/4 21/4 15/3 3/5 1/2 1/5 1/5 
10:00 1/6 2/2 1/3 22/8 9/0 4/1 1/3 1/7 1/6 
11:00 1/6 2/2 1/4 22/6 1/0 3/2 1/3 1/5 1/7 
12:00 1/6 2/5 1/4 22/8 24/1 7/1 1/3 1/6 1/6 
13:00 1/6 2/3 1/3 20/9 17/9 7/8 1/3 1/4 1/6 
14:00 1/6 2/2 1/4 15/7 19/9 7/8 1/3 1/7 1/9 
15:00 1/6 2/5 1/4 19/3 23/4 5/3 1/4 1/4 1/6 
16:00 1/8 2/4 1/3 23/5 22/7 5/7 1/4 1/5 1/4 
17:00 1/7 2/5 1/4 26/7 20/1 6/6 1/4 1/2 1/3 
18:00 1/8 2/1 1/5 27/7 23/6 4/2 1/4 1/3 1/7 
19:00 1/8 2/3 1/4 24/1 22/3 5/6 1/4 1/3 1/2 

 1/6 1/4 1/3 5/6 18/1 22/0 1/4 2/3 1/6 متوسط ساعتی
 1/5 1/5 1/3 6/2 20/0 22/2 1/4 2/3 1/6 متوسط کل روز
 2/5 1/7 1/4 8/4 25/3 27/7 1/5 2/6 1/8 بیشینه ساعتی
 1/1 1/0 1/1 2/6 1/0 15/7 1/3 2/0 1/5 کمینه ساعتی

 0/3 0/2 0/1 1/9 7/1 3/5 0/1 0/2 0/1 انحراف معیار ساعتی

 



 62صفحه   

 

 

 

 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل معجا طالعاتم سازی گامهنبهنام پروژه: 

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: رش:گزا ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
 متوسط ضریب سرنشین وسایل نقلیه مختلف در کل روز -21-4شکل 

 

 
 خودرو شخصی، تاکسی و وانت سرنشینضریب غییرات ساعتی متوسط ت -22-4شکل 

 

 
 بوس، اتوبوس واحد و غیرواحدمینی سرنشینضریب غییرات ساعتی متوسط ت -23-4شکل 
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل معجا طالعاتم سازی گامهنبهنام پروژه: 

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: رش:گزا ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
  دوچرخه و موتور وسایل نقلیه سنگین و سایر سرنشین ضریب تغییرات ساعتی متوسط -24-4شکل 

 

به ترتیب درصد تعداد سرنشین سواري و تاکسی در هر ساعت از روز را نشان  26-4شکل و  25-4شکل 

. نکته قابل توجه در این اشکال وجود درصد زیاد وسایل نقلیه شخصی تک سرنشین و همچنین تاکسی دهدمی

شود در خودروهاي سواري مالحظه می. هاي آبی رنگ نمایش داده شده استبا میلهه ک باشدبدون مسافر می

صبح( این  8-7)درصد خودروها تک سرنشین هستند و در ساعت بعد  67صبح حدود  7-6شخصی در ساعت 

شود. در ادامه درصد از خودروهاي تک سرنشین کاسته می 10رسد و در واقع بیش از درصد می 55شاخص به 

درصد خودروهاي سواري  58تک سرنشینی افزایش و نوسانات دارد. در متوسط کل روز،  مجدداًت روز ساع

صبح  7-6ها در ساعت درصد آن 45 ها، بیش ازبه طور مشابه در مورد تاکسی .شخصی تک سرنشین هستند

درصد  33به صبح این شاخص  8-7فاقد مسافر هستند که کمترین تعداد مسافر در کل روز است. در ساعت 

 ها افزایش و نوسانات دارد.خالی گردي تاکسی مجدداًیابد و خودروها کاهش می
 

 
 درصد تعداد سرنشین سواری در ساعات روز -25-4شکل 
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل معجا طالعاتم سازی گامهنبهنام پروژه: 

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: رش:گزا ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
 روزتاکسی و ون در ساعات درصد تعداد سرنشین  -26-4شکل 

 

ون و همچنین  متوسط ضریب سرنشین خودروهاي سواري شخصی و تاکسی/ 28-4شکل و  27-4شکل در 

ه شده است. خودرو تک سرنشین درصد خودروهاي تک سرنشین اراک به تفکیک ساعات مختلف روز نمایش داد

 تاکسی، بدان معناست که تاکسی مسافري ندارد. 

 

 
 در ساعات مختلف اوجمتوسط ضریب سرنشین خودروهای سواری شخصی و تاکسی/ون  -27-4شکل 
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل معجا طالعاتم سازی گامهنبهنام پروژه: 

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: رش:گزا ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
 در ساعات مختلف اوجدرصد خودروهای تک سرنشین سواری شخصی و تاکسی/ون  -28-4شکل 

 ایجادههای ها در دروازهآماربرداری -4-2-4

-( آماربرداري مبدأ2و  ،( آماربرداري شمارش حجم1: شودیم میبه دو بخش تقس يادروازه آماربرداري

مقصد مسافر و آماربرداري  -ي مبدأ: آماربردارشودیم میخود به دو دسته تقس ری. مورد اخياقصد دروازهم

 مقصد بار. -مبدأ

اطالعات  يآوربه منظور جمع مدل مطالعات جامع شهري، براي سفرهاي ساکنین ساخته شده است.

 ايجاده يهامقصد مسافران در دروازه -مبدأ آماربرداري است، اراک شهر از خارج هاآنسمت  کیکه  ییسفرها

 نی. اگرددیهدف و زمان انجام مصاحبه ثبت م له،یوس مقصد،، مبدأ، اطالعات انجام شده که در آن اراکشهر 

از  يگری. بخش دشودیخودروها انجام م نیاز ب یآماربرداري به صورت مصاحبه در کنار جاده به صورت تصادف

 زیدرو نصد، مشخصات بار و خوو مق مبدأمربوط به آماربرداري بار است که در آن عالوه بر  ،ياآمار دروازه

ها به تفکیک نوع وسیله نقلیه و جهت حرکت آنشهر  يهادر دروازهنیز . حجم تردد خودروها شودیبرداشت م

  در دوره آماربرداري شمارش شده است. وستهیبه صورت پ

صد و هدف درباره مبدأ، مق ییهاپرسششمارش حجم، آماربرداري شامل  نیادر مورد آماربرداري مسافري، 

و  هینقل لهیمثل نوع وس يگریاطالعات همراه با موارد د نیها است. امحل سکونت آن نیو همچنسفر افراد 

تک با تک توانیاست و نم ادیز يعبور هینقل لیکه تعداد وسا نی. با توجه به اشودیآن ثبت م نانیتعداد سرنش

 انتخاب شود. یفعنوان نمونه تصادها بهاز آن يها مصاحبه کرد الزم است تعدادآن نانیسرنش

نقلیه ، از شماره پالک وسایل شده استمصاحبه  در دو دروازه زماناي که همنقلیهبراي تشخیص وسیله 

نقلیه در فرم براي یادداشت سه رقم سمت راست پالک وسیله  صیو در نتیجه ستون خا شودیکمک گرفته م

 اي رفع خواهد شد. ربرداري دروازهه از این روش، دوبار شماري آمابا استفاد لحاظ گردیده است.

، تعیین نوع کاالي حمل شده، مشخصات وسایل نقلیه حمل کننده کاال )نوع بارنقل وهدف از مطالعات حمل

54.84%
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52.77%
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل معجا طالعاتم سازی گامهنبهنام پروژه: 

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: رش:گزا ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

هاي کاالي حمل شده در محدوده و ظرفیت( و مبدأ و مقصد کاالي حمل شده است. به منظور اطالع از ویژگی

اي بار به روش مقصد دروازه -ایل نقلیه باري و آمارگیري مبدأوسطالعه، از آمارگیري شمارش حجم مورد م

مصاحبه در کنار جاده به طور همزمان استفاده خواهد شد و طی آن از رانندگان وسایل نقلیه باري عبوري در 

چنین مشخصات کاالي حمل ارتباط با مبدأ و مقصد سفر، مشخصات وسیله نقلیه )نوع و ظرفیت وسیله( و هم

. این اطالعات به همراه زمان انجام مصاحبه، در فرم مربوطه یادداشت شودیع و میزان بار( پرسش مشده )نو

 ها انجام شده است.همچنین تمام شماري حجم خودروهاي باري نیز در تمامی دروازه خواهد شد.

و اعت س 14 مدته ب 20تا  6از ساعت ها انجام شده است و ها در هر دو جهت جادهکلیه آماربرداري

اي براي جاده روستاهاي انجام شده است )آماربرداري دروازه 24/02/1396یکشنبه  آماربرداري در روز

 انجام شده است(.  25/02/1396مرزیگران، شهرجرد، گاوخانه و جاده تره بار در روز دوشنبه 

نمایش داده شده است. نکته دیگر آنکه  29-4 شکلشهر اراک در  ايجادهي اهاي دروازهموقعیت ایستگاه

ده شهر که در حال حاضر جزو محدو (فرمهینفراهان )هاي کرهرود و شهداي صفري و ابتداي جاده خیابان

اراک این معابر به صورت  شهرکالنمطالعات جامع حمل و نقل شهري و حومه  سازيهنگاماراک هستند، در به

بایست با نتایح مقصد می-اند. لذا اثر این نواحی شهري کنونی با استفاده مصاحبه مبدااي مدل شدهدروازهجاده 

ها انطباق یابد. در بحث کالیبراسیون مدل بسامد طول سفراعمال آن مدل براي وضع موجود مقایسه شود و 

ها از درواقع این ایستگاه شد. لذاخواهد  ارایه)مرحله سوم شرح خدمات( تشریح بیشتري درباره این موضوع 

شوند. لکن نوع آماربرداري ( محسوب میRSI) 1نبوده و ایستگاه مصاحبه کنار خیابان ايجادهاي نوع دروازه

 شده است. ارایهها اي است و در این گزارش نتایج آماربرداري آنمشابه آماربرداري دروازه ناًیعها آن
 

 شهر اراک ایجادهای های آمارگیری دروازهموقعیت ایستگاه -17-4جدول 

 اينام دروازه جاده شماره دروازه

 تهران 1

 خمین 2
 شهداي صفري 3
 کرهرود 4
 مالیر 5
 مرزیگران 6
 فرمهین 7
 گاوخانه 8
 تره بار 9
 شهرجرد 10

 

 
1 Road Side Interview 
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل معجا طالعاتم سازی گامهنبهنام پروژه: 

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: رش:گزا ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
 RSIو  یادروازههای آماربرداری ایستگاه -29-4 شکل

 

 مقصد مسافر -مبدأنتایج آمارگیری شمارش حجم و پرسشگری  -4-2-4-1

 -پرسشگري مبدأشمارش حجم و دست آمده از آمارگیري ه گزارش، برخی از اطالعات بدر این بخش از 

شود. الزم به ذکر است که می ارایهماري به جامعه دست آمده از نمونه آه مقصد مسافر پس از تعمیم نتایج ب

 هادروازهبه  ايجادهنقلیه مسافري  که از طریق وسایل هستنددر این گزارش منظور از مسافر، فقط مسافرانی 

اند، نقلیه باري به شهر وارد و یا از آن خارج شده اند و شامل افرادي که وسایلوارد شده یا از آن خارج شده

 دد.گرنمی

نقلیه مسافري شمارش و مصاحبه شده عبوري از  نتایج تعداد وسایل 19-4جدول و  18-4جدول  

هر نشان هاي ورودي و خروجی شدر جهتبه تفکیک ساعت و نوع وسیله را  شهر اراک گانه 10هاي دروازه

  دهند.می

هاي تعداد وسایل نقلیه مسافري شمارش و مصاحبه شده عبوري از دروازه 21-4جدول و  20-4 جدول

نیز  31-4شکل و  30-4شکل دهد. اراک را به تفکیک نوع وسیله و دروازه در تمام دوره آمارگیري نشان می

 وسایل نقلیهتغییرات ساعتی تعداد  دهد.اراک را نشان می هايدروازه ورودي به و خروجی از نقلیه وسایل تعداد

این  بقاطمنشان داده شده است.  32-4شکل  در خالل زمان آمارگیري در اراکشهر  هايدروازه از عبوري

همچنین  .است 6کمینه در ساعت  یک و 18بیشینه در ساعت  یکورودي داراي  وسایل نقلیهتغییرات شکل 

ت هجدر هر دو . است 6 کمینه در ساعت یکو  18 بیشینه در ساعت یکتغییرات مسافران خروجی داراي 

و وسایل نقلیه هاي مختلف از حجم مسافران سهم دروازهشود. نیز مشاهده می 7شینه نسبی در ساعت یک بی

در جهت ورودي، است.  هدنشان داده ش 34-4ل کشو  33-4شکل  دربه ترتیب  اراکهاي شهر از دروازه عبوري

باشند. همچنین در جهت هاي فرمهین، مالیر، تهران، کرهرود و خمین به ترتیب بیشترین سهم را دارا میجاده

 باشند.هاي مالیر، تهران، خمین، کرهرود و فرمهین بیشترین سهم وسایل نقلیه عبوري را دارا میخروج دروازه
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبهنام پروژه: 

 یتیگزارش مدیر 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ش:ویرای

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 به تفکیک نوع وسیله و ساعت محدوده آمارگیریتعداد وسایل نقلیه مسافری شمارش و مصاحبه شده ورودی به  -18-4جدول 

 وسایل نقلیه شمارش شده)کل( وسایل نقلیه مصاحبه شده)نمونه(

 درصد نمونه
 تاکسی سواري ساعت

 اتوبوس 
 واحد

 اتوبوس 
 غیرواحد

 مینی
 بوس

 دوچرخه 
 رو موتو

 تاکسی سواري ساعت جمع سایر
 اتوبوس

 واحد 
 اتوبوس 
 غیرواحد

 مینی
 بوس

 دوچرخه و 
 موتور

 جمع سایر

6 77 8 - 1 4 2 - 92 6 1908 126 26 46 210 86 3 2405 3/8% 
7 75 8 1 - 3 16 2 105 7 4868 339 42 62 221 279 20 5831 1/8% 
8 75 8 1 - 2 13 - 99 8 4443 255 24 22 151 284 24 5203 1/9% 
9 78 5 - - 1 11 - 95 9 4621 339 27 25 52 341 27 5432 1/7% 
10 80 2 - 1 1 5 1 90 10 4781 346 25 24 53 349 35 5613 1/6% 
11 94 18 1 - 2 5 - 120 11 4761 361 35 44 43 404 29 5677 2/1% 
12 91 22 1 - 2 3 - 119 12 4261 293 23 39 48 392 28 5084 2/3% 
13 82 11 - - 5 7 1 106 13 4074 277 26 51 68 455 24 4975 2/1% 
14 126 5 - 1 3 5 2 142 14 3832 207 29 49 75 310 20 4522 3/1% 
15 96 13 2 1 3 5 2 122 15 3972 184 27 52 85 345 37 4702 2/6% 
16 88 6 - - 3 12 - 109 16 5193 296 27 79 142 439 32 6208 1/8% 
17 105 10 - 3 2 15 - 135 17 5412 278 31 58 148 461 30 6418 2/1% 
18 86 7 1 2 2 5 - 103 18 6162 357 33 58 95 568 27 7300 1/4% 
19 101 16 1 2 2 6 - 128 19 5483 318 23 31 55 502 35 6447 2/0% 

 %2/1 75817 371 5215 1446 640 398 3976 63771 جمع 1565 8 110 35 11 8 139 1254 جمع
 - %100/0 %0/5 %6/9 %1/9 %0/8 %0/5 %5/2 %84/1 درصد %100/0 %0/5 %7/0 %2/2 %0/7 %0/5 %8/9 %80/1 درصد
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبهنام پروژه: 

 یتیگزارش مدیر 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ش:ویرای

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 به تفکیک نوع وسیله و ساعت یرمحدوده آمارگیتعداد وسایل نقلیه مسافری شمارش و مصاحبه شده خروجی از  -19-4جدول 

 وسایل نقلیه شمارش شده )کل( وسایل نقلیه مصاحبه شده )نمونه(

 درصد نمونه
 تاکسی سواري ساعت

 اتوبوس 
 واحد

 اتوبوس 
 غیرواحد

 مینی
 بوس

 دوچرخه 
 و موتور

 تاکسی سواري ساعت جمع سایر
 اتوبوس 

 واحد
 اتوبوس

 غیرواحد 
 مینی
 بوس

 دوچرخه 
 و موتور

 جمع سایر

6 64 5 1 - 8 5 - 83 6 2212 110 21 100 284 84 16 2827 2/9% 
7 122 6 - - 1 10 3 142 7 5246 267 36 33 291 184 19 6076 2/3% 
8 94 12 - - 2 10 1 119 8 5374 310 30 34 108 292 18 6166 1/9% 
9 132 7 4 1 1 19 - 164 9 4354 311 25 32 47 322 32 5123 3/2% 
10 122 10 3 2 4 5 2 148 10 4910 378 28 31 55 347 29 5778 2/6% 
11 136 12 1 1 1 15 - 166 11 4870 384 27 46 79 381 26 5813 2/9% 
12 73 4 - - 2 8 - 87 12 4735 345 23 42 58 417 25 5645 1/5% 
13 63 6 2 - - 11 2 84 13 4174 258 22 40 47 375 10 4926 1/7% 
14 87 5 3 - 1 10 - 106 14 4187 227 27 58 109 361 18 4987 2/1% 
15 93 3 1 - 1 7 3 108 15 4030 234 27 67 171 349 24 4902 2/2% 
16 90 9 - 2 3 10 - 114 16 4618 277 26 54 135 402 26 5538 2/1% 
17 83 3 3 5 1 8 - 103 17 5212 342 25 63 157 423 26 6248 1/6% 
18 94 6 1 - 1 15 2 119 18 5540 332 24 62 153 528 28 6667 1/8% 
19 75 6 1 - 1 9 2 94 19 5270 274 20 60 90 524 38 6276 1/5% 

 %2/1 76972 335 4989 1784 722 361 4049 64732 جمع 1637 15 142 27 11 20 94 1328 جمع
دصدر %100/0 %0/9 %8/7 %1/6 %0/7 %1/2 %5/7 %81/1 درصد  84/1% 5/3% 0/5% 0/9% 2/3% 6/5% 0/4% 100/0% - 
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبهنام پروژه: 

 یتیگزارش مدیر 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ش:ویرای

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 به تفکیک دروازه و نوع وسیله اراکشمارش و مصاحبه شده ورودی به  مسافری تعداد وسایل نقلیه -20-4 جدول

 وسایل نقلیه مصاحبه شده وسایل نقلیه شمارش شده
 درصد نمونه

 تاکسی سواري هزادرو
 اتوبوس 

 واحد
 اتوبوس 
 غیرواحد

 مینی
 بوس 

 دوچرخه
 و موتور 

 تاکسی سواري دروازه جمع سایر
 اتوبوس 

 واحد
 اتوبوس 
 غیرواحد

  مینی
 بوس

 دوچرخه
 و موتور 

 جمع سایر

 %1/5 167 5 6 4 - 5 109 38 تهران 11048 30 110 444 229 2 160 10073 تهران
 %4/7 467 12 6 1 4 14 321 109 خمین 9909 19 243 132 25 63 481 8946 خمین

 %3/0 162 2 24 7 3 1 5 120 شهداي صفري 5398 5 758 75 11 88 660 3801 شهداي صفري
 %1/8 202 - 8 3 - 1 70 120 کرهرود 11322 57 1293 119 33 80 1664 8076 کرهرود
 %1/6 223 - 9 6 2 2 11 193 مالیر 14102 170 109 391 258 - 246 12928 مالیر

 %2/3 68 1 8 2 - - 8 49 مرزیگران 3005 8 501 64 4 64 125 2239 مرزیگران
 %1/4 215 1 20 5 1 - 14 174 فرمهین 15663 71 1543 169 58 89 356 13377 فرمهین
 %2/7 72 - 12 - - - 11 49 گاوخانه 2642 9 406 30 21 12 221 1943 گاوخانه
 %2/3 39 - 1 - - - - 38 تره بار 1720 - 172 19 - - 5 1524 تره بار

 %9/4 95 2 11 - - - 1 81 شهرجرد 1008 2 80 3 1 - 58 864 شهرجرد

 %2/1 1565 8 110 35 11 8 139 1254 جمع 75817 371 5215 1446 640 398 3976 63771 جمع
 - %100/0 %0/5 %7/0 %2/2 %0/7 %0/5 %8/9 %80/1 درصد %100/0 %0/5 %6/9 %1/9 %0/8 %0/5 %5/2 %84/1 درصد
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبهنام پروژه: 

 یتیگزارش مدیر 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ش:ویرای

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 به تفکیک دروازه و نوع وسیله خروجی از اراکشمارش و مصاحبه شده مسافری تعداد وسایل نقلیه  -21-4جدول 

 وسایل نقلیه مصاحبه شده وسایل نقلیه شمارش شده
 درصد

 یسکتا سواري دروازه نمونه 
 اتوبوس 

 واحد
 اتوبوس

 غیرواحد 
 مینی

 بوس 
 دوچرخه 
 و موتور

 تاکسی سواري دروازه جمع سایر
 اتوبوس

 واحد 
 اتوبوس

 غیرواحد 
 مینی

 بوس 
 دوچرخه

 و موتور 
 جمع سایر

 %1/0 140  - 3 1 -   - 5 131 تهران 14223 38 299 610 212 7 219 12838 تهران
 %1/8 240 4 3 5 -   - 7 221 خمین 13247 9 555 269 88 75 761 11490 خمین

 %3/9 211  - 20 5 1 9 26 150 شهداي صفري 5428 2 718 110 10 93 677 3818 شهداي صفري
 %1/5 174   22  -  - 1 23 128 کرهرود 11669 51 1349 91 21 80 1603 8474 کرهرود
 %1/7 277 1 11 8 6 2 9 240 مالیر 15972 171 188 514 346 52 296 14405 مالیر

 %2/6 86   15 2 -  1 5 63 مرزیگران 3343 10 537 46 4 53 118 2575 مرزیگران
 %2/0 159 1 23 1 3 6 2 123 فرمهین 8065 48 745 110 29 1 134 6998 فرمهین
 %3/9 90 -  18 -   -  - 14 58 گاوخانه 2319 3 336 18 5 -  189 1768 گاوخانه
 %4/4 78  - 2 1 1 -  -  74 بار-تره 1777 - 148 12 6 -  -  1611 تره بار

 %19/6 182 9 25 4 -  1 3 140 شهرجرد 929 3 114 4 1 -  52 755 شهرجرد

 %2/1 1637 15 142 27 11 20 94 1328 جمع 76972 335 4989 1784 722 361 4049 64732 جمع
 - %100/0 %0/9 %8/7 %1/6 %0/7 %1/2 %5/7 %81/1 درصد %100/0 %0/4 %6/5 %2/3 %0/9 %0/5 %5/3 %84/1 درصد
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
 های اراکتعداد وسایل نقلیه مسافری ورودی به دروازه -30-4شکل 

 

 
 اراک یهاتعداد وسایل نقلیه مسافری خروجی از دروازه -31-4شکل 

 

 
 های شهر اراکتغییرات ساعتی حجم وسایل نقلیه مسافری ورودی به و خروجی از دروازه -32-4شکل 
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
 های شهر اراکتوزیع حجم وسایل نقلیه ورودی به دروازه -33-4شکل 

 

 
 های شهر اراکتوزیع حجم وسایل نقلیه خروجی از دروازه -34-4ل کش

 

هاي شهر اراک به تفکیک جهت و منطقه محل تعداد و سهم وسایل نقلیه عبوري از دروازه 22-4جدول در 

دسته شهر اراک، شهرستان اراک، استان مرکزي و کل  4. محل سکونت در این تحلیل به است شده ارایهسکونت 

 ه است.کشور تقسیم بندي شد
 

 های شهر اراک به تفکیک جهت محل سکونت وسایل نقلیه عبوری از دروازه -22-4جدول 

 درصد از خروجی سفر خروجی از اراک درصد از ورودي سفر ورودي به اراک محل سکونت

 %77/2 53139 %74/1 50283 شهر اراک
 %7/3 5008 %6/2 4225 شهرستان اراک
 %7/7 5284 %8/6 5801 استان مرکزي

 %7/9 5431 %11/1 7507 کل کشور

 %100/0 68862 %100/0 67816 مجموع
 

ازه ورودي و خروجی و همچنین کد ناحیه بر اساس کد درو مقصد کلیه سفرها -بر اساس فرم آمارگیري، مبدا

را مشخص خواهد  ايدروازهترافیکی درون شهر، شهرستان، استان و کشور مشخص شده و ماتریس تقاضاي سفر 

جاده تره بار

2% جاده تهران

15%

جاده خمین

13%

جاده شهرجرد

1%

جاده فراهان

21%

جاده کرهرود

15%

جاده گاوخانه

3%

جاده مالیر

19%

شهداي صفري

7%

مرزیجران

4%

%2, جاده تره بار
%18, جاده تهران

,  جاده خمین

17%

%1, جاده شهرجرد

%15, جاده کرهرود%10, جاده فراهان

%3, جاده گاوخانه

%21, جاده مالیر

%7, شهداي صفري
%4, مرزیجران
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

فیکی بزرگ ناحیه ترا 13مقصد سفرها در این بخش از گزارش، در ابتدا شهر اراک به  -مبدأنمود. به منظور بررسی 

اي هاي دروازهمقصد-هاي شهري مبداتقسیم شده است. سپس کلیه داده 35-4شکل شده شده در  نمایش داده

 شده است.  ارایهدر این بزرگ نواحی تجمیع و نتایج آن در ادامه 
 

 
 ناحیه ترافیکی درون شهری اراک 215تایی و  13 بزرگ نواحی -35-4شکل 

 

نمایش داده شده است. با توجه به پر تراکم بودن این تصویر،  36-4شکل در  مسافريخطوط تمایل سفر 

نمایش  38-4شکل و  37-4شکل سفرهاي بیرون به بیرون و سفرهاي یک سر درون شهر اراک به صورت مجزا در 

 داده شده است.
 

 
 شهر اراک  ایجاده ایدروازهخطوط تمایل سفر کل سفرهای مسافری  -36-4شکل 
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
 بیرون به بیرون شهر اراک  ایجاده ایدروازهخطوط تمایل سفر سفرهای مسافری  -37-4شکل 

 

 
 یک سر درون شهر شهر اراک  ایجاده ایدروازهخطوط تمایل سفر سفرهای مسافری  -38-4شکل 

 

تجمیع  23-4جدول در غالب سفرها ها در سفرهاي شهر اراک، اطالعات هر یک از دروازه مبه منظور تعیین سه

هاي مالیر، شود تبادل بیرون شهري به ترتیب مربوط به جادهاند. مالحظه میشده و به صورت درصد بیان شده

 ها متفاوت است. و خروجی آن يتهران، خمین و فرمهین است که سهم ورود
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 ایجادههای مقصدهای مختلف در سفرهای روزانه مسافری شهر و دروازه-سهم )درصد( مبدا -23-4جدول 

 مجموع مالیر فرمهین خمین تهران شهرجرد بار تره گاوخانه مرزیگران شهر درون مقصد- مبدا

 54/3 8/0 10/4 6/1 3/9 0/7 0/4 1/8 1/7 21/2 رهش درون
 2/5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2 2/2 مرزیگران
 1/8 0/0 0/1 0/0 0/2 0/0 0/0 0/0 0/0 1/6 گاوخانه

 2/3 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/8 0/0 0/0 1/3 بار تره
 0/7 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/6 شهرجرد
 11/2 1/7 0/1 0/4 0/7 0/0 0/0 0/1 0/1 8/2 تهران
 8/7 0/3 0/1 0/3 0/8 0/1 0/0 0/0 0/0 7/2 خمین
 6/1 0/1 1/0 0/1 0/2 0/0 0/0 0/0 0/2 4/5 فرمهین
 12/4 0/2 0/1 0/2 2/5 0/0 0/0 0/0 0/0 9/2 مالیر

 100/0 10/4 11/8 7/1 8/4 0/8 1/3 2/0 2/3 55/9 مجموع
 

 39-4شکل اي مسافري شهر اراک از بیرون به بیرون شهر هستند. در دروازه درصد سفرهاي 9/10در مجموع 

 اراک نمایش داده شد است.  ايجادههاي تعداد کل تولید و جذب سفر روزانه مسافري دروازه
 

 
 اراک ایجاده هایدروازه یو جذب سفر روزانه مسافر دیلوتکل  -39-4شکل 

 بارمقصد  -مبدأنتایج آمارگیری شمارش حجم و پرسشگری  -4-2-4-2

وع بار ، مقصد و نمبدأهایی درباره انجام شد، شامل پرسش 1صورت مصاحبه در کنار جادهاین آمارگیري که به 

این که  نقلیه و ظرفیت آن ثبت گردید. با توجه بهه این اطالعات همراه با موارد دیگري مثل نوع وسیل بود که

عنوان نمونه  ها بهتوان با تک تک خودروها مصاحبه کرد، تعدادي از آننقلیه عبوري زیاد است و نمی تعداد وسایل

ورودي به و ش و مصاحبه شده شمار يبار هینقل لیتعداد وسا 25-4جدول و  24-4جدول تصادفی انتخاب شد. 

 دهد. نشان می و ساعت هینقل لهیوس کیبه تفک اراک راشهر  هايخروجی از دروازه
 

 
1 Road Side Interview (RSI) 
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 لهیوس کیبه تفک اراکشهر  هایدروازه ی بهورودشمارش و مصاحبه شده  یبار هینقل لیتعداد وسا -24-4جدول 
 و ساعت هینقل

 ساعت 
 شروع 

 آمارگیري

 شمارش شده مصاحبه شده
 درصد 
 خاور وانت نمونه 

 انواع
 کامیون

 خاور وانت جمع سایر تریلی تانکر
 انواع

 کامیون
 جمع سایر تریلی تانکر

6 10 4 7 - 4 - 25 495 60 85 8 81 3 732 3/4% 
7 24 2 11 2 7 - 46 838 96 139 11 113 20 1217 3/8% 
8 32 9 6 - 12 - 59 1069 111 178 10 122 24 1514 3/9% 
9 35 8 8 4 13 - 68 1290 95 195 16 135 27 1758 3/9% 
10 55 8 9 3 2 1 78 1260 115 212 13 155 35 1790 4/4% 
11 40 6 9 - 7 2 64 1146 136 234 16 106 29 1667 3/8% 
12 28 4 6 - 6 1 45 991 113 213 11 121 28 1477 3/0% 
13 23 8 5 1 9 1 47 837 103 195 12 120 24 1291 3/6% 
14 28 7 8 1 5 - 49 691 152 203 14 126 20 1206 4/1% 
15 33 5 10 2 9 - 59 638 106 237 15 116 37 1149 5/1% 
16 28 10 11 2 10 1 62 856 151 218 15 123 32 1395 4/4% 
17 37 4 7 - 4 3 55 805 144 236 13 132 30 1360 4/0% 
18 23 7 4 1 5 1 41 935 121 277 12 134 27 1506 2/7% 
19 25 7 9 2 5 1 49 825 81 202 11 108 35 1262 3/9% 

 %3/9 19324 371 1692 177 2824 1584 12676 747 11 98 18 110 89 421 جمع
 - %100/0 %1/9 %8/8 %0/9 %14/6 %8/2 %65/6 %100/0 %1/5 %13/1 %2/4 %14/7 %11/9 %56/4 درصد

 

 لهیوس کیبه تفک اراکشهر  هایخروجی از دروازهشمارش و مصاحبه شده  یبار هینقل لیتعداد وسا -25-4جدول 
 و ساعت هینقل

 ساعت 
 شروع 

 مارگیريآ

 دهشمارش ش مصاحبه شده
 درصد 
 خاور وانت نمونه

 انواع
 کامیون 

 خاور وانت جمع سایر تریلی تانکر
 انواع

 کامیون 
 جمع سایر تریلی تانکر

6 14 3 6 1 - 1 25 382 52 108 12 92 17 663 3/8% 
7 34 5 4 - 1 4 48 769 117 136 13 118 20 1173 4/1% 
8 46 11 7 - 6 4 74 1153 135 159 15 154 22 1638 4/5% 
9 58 12 10 1 1 1 83 1136 145 207 14 198 32 1732 4/8% 
10 64 12 5 - - 1 82 1230 144 213 15 192 29 1823 4/5% 
11 47 10 7 3 2 1 70 1083 146 249 18 207 26 1729 4/0% 
12 34 6 6 6 2 - 54 1028 139 231 16 157 25 1596 3/4% 
13 23 4 5 - 1 - 33 783 91 162 15 170 10 1231 2/7% 
14 29 5 6 - 6 4 50 782 166 188 16 170 20 1342 3/7% 
15 37 16 8 1 6 3 71 707 173 182 13 190 25 1290 5/5% 
16 42 10 6 1 4 1 64 782 163 235 13 191 27 1411 4/5% 
17 33 8 3 - 5 1 50 857 180 230 15 196 26 1504 3/3% 
18 40 6 2 1 2 - 51 917 161 255 14 191 28 1566 3/3% 
19 30 8 1 1 1 - 41 887 108 215 12 149 38 1409 2/9% 

 %4/0 20107 345 2375 201 2770 1920 12496 796 21 37 15 76 116 531 جمع
 - %100/0 %1/7 %11/8 %1/0 %13/8 %9/5 %62/1 %100/0 %2/6 %4/6 %1/9 %9/5 %14/6 %66/7 درصد
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 32نسبت  حدوداًوسیله نقلیه عبوري بوده که  236ه در جهت ورودي شهر، نجام شدحبه باري امصا 747از 

وسیله یعنی حدود  248وسیله نقلیه مصاحبه شده،  796دهد. همچنین در جهت خروجی، از درصد را نشان می

ها ز خودروآن دسته ا باشند. الزم به ذکر است منظور از خودروهاي عبوري،درصد وسایل نقلیه باري عبوري می 31

کنند، بلکه صرفاً مسیرشان از این شهر عبور هستند که مستقیماً با شهر اراک کاري ندارند و در آن توقف نمی

و نه مقصدشان شهر اراک نیست. از سوي دیگر، منظور از خودروهاي غیرعبوري،  مبدأکند. به عبارت دیگر، نه می

  ت.هر اراک اسیا مقصدشان ش مبدأخودروهایی هستند که 

اراک شهر  هايدروازه ورود جهتساعت در روز آمارگیري در  14وسیله نقلیه باري در مدت  19324مجموعدر 

با وانت اند. هاي آمارگیري گذشتهمحل ایستگاه ازشهر  هايدروازهخروج  جهتوسیله نقلیه باري در  20107و 

ها و در جهت هت ورود به دروازهدر ج رياي از حجم وسایل نقلیه باري عبودرصد بخش عمده 65سهمی بیش از 

را  اي از حجم وسایل نقلیه باري عبوريدرصد بخش عمده 62 در حدودبا سهمی  ها نیز وانتخروج از دروازه

دو جهت حرکت تقریباً د. از این گذشته، سهم و تعداد وسایل نقلیه مختلف در مدت آمارگیري در ندهتشکیل می

و همچنین در جهت  18تا  16و  10تا  9 هايدر محدوده ساعت هت وروديدر ج ددبرابر بوده است. حداکثر تر

  صورت گرفته است. 18تا  17 و 10تا  9 هايدر محدوده ساعت خروجی

به مراتب بیشتر از دیگر انواع وسایل نقلیه  وانتسفرهاي دهد که حجم نشان می 41-4شکل و  40-4شکل 

 گیرند.هاي بعدي قرار میدر رده سایرو  تریلی، تانکر، خاوردر رده دوم قرار دارد و  کامیونباري است. پس از آن 

تعداد و سهم وسایل نقلیه مختلف عبوري از کل حجم ترافیک را به تفکیک  27-4جدول و  26-4جدول 

 ایلوس نیز تعداد 43-4شکل و  42-4شکل . کندمی ارایههاي آمارگیري ایستگاه براي هاي ورودي و خروجیجهت

 دهند.شهر اراک را نشان می هايدروازه ورودي به و خروجی از یهنقل
 

 
 هاتوزیع ساعتی حجم تردد انواع وسیله نقلیه باری ورودی به شهر مشاهده شده در کل ایستگاه -40-4شکل 
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
 هامشاهده شده در کل ایستگاه توزیع ساعتی حجم تردد انواع وسیله نقلیه باری خروجی از شهر -41-4شکل 

 

 ایدروازه یریآمارگ یهاستگاهیدر اورودی به شهر مشاهده شده  یبار هینقل لیتعداد وسا -26-4جدول 

 مجموع سایر تریلی تانکر یونکام اورخ وانت نام دروازه

 2884 30 640 49 531 603 1031 تهران
 1797 19 129 37 279 318 1015 خمین

 744 5 - 1 19 59 660 شهداي صفري
 1240 57 1 4 47 36 1095 کرهرود
 4396 170 868 56 1261 235 1806 مالیر

 828 8 4 3 30 90 693 مرزیگران
 4730 71 41 23 573 70 3952 فراهان
 466 9 3 1 19 55 379 گاوخانه
 1992 - 6 - 57 116 1813 تره بار

 247 2 - 3 8 2 232 شهرجرد
 

 ایدروازه یریآمارگ یهاستگاهیدر اخروجی از شهر مشاهده شده  یبار هینقل لیتعداد وسا -27-4جدول 
 مجموع سایر تریلی تانکر یونکام اورخ وانت نام دروازه

 4415 38 1042 53 609 825 1848 تهران
 2660 16 544 43 456 540 1061 خمین

 754 2 1 - 20 32 699 شهداي صفري
 1331 51 5 3 40 29 1203 کرهرود
 4614 171 722 56 1076 221 2368 مالیر

 1051 10 4 5 43 98 891 مرزیگران
 3034 49 45 34 444 27 2435 فراهان
 398 3 5 1 11 49 329 گاوخانه
 1594 1 5 2 53 89 1444 تره بار

 256 4 2 4 18 10 218 شهرجرد

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

یه
قل

ل ن
سای

د و
دا

تع

ساعت آمارگیری

وانت

خاور

کامیون

تانکر

تریلی

سایر



 80صفحه   

 

 

 

 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
 شهر اراک هایدروازه به باری ورودی نقلیه وسایل تعداد -42-4شکل 

 

 
 شهر اراک هایدروازه از باری خروجی نقلیه وسایل تعداد -43-4شکل 

 

را به تفکیک  اراکهاي مختلف واقع در مرز شهر مقدار بار عبوري از ایستگاه 29-4جدول و  28-4جدول 

ساعت  14توان دریافت که در دهد. از این جداول میمی ارایه( 19تا  6خروجی( و ساعت ) /)ورودي جهت حرکت

تن کاال از آن  53407حدود  دروارد و در همین مدت اراک تن به  54632حدود  مقصد بار، -آمارگیري مبدأ

 خارج شده است. 
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 و دروازه ساعت کیبه تفک اراکشهر  به یبار ورود مقدار -28-4جدول 

 ساعت 
 شروع آمارگیري

 دروازه
 جاده  درصد کل

 تهران
 جاده 
 خمین

 شهداي
 صفري 

 جاده 
 کرهرود

 جاده 
 مالیر

 مرزیگران
 جاده 
 فراهان

 جاده 
 گاوخانه

 جاده 
 تره بار

 جاده 
 شهرجرد

6 300 67 - 16 1854 - 266 - 158 - 2661 4/9% 
7 1106 396 - 59 918 - - 68 189 - 2737 5/0% 
8 771 456 16 64 2032 100 224 37 125 5 3830 7/0% 
9 2153 435 34 102 1025 3 342 112 137 2 4345 8/0% 
10 667 161 15 30 1260 91 225 59 258 12 2778 5/1% 
11 929 581 27 95 2780 122 144 78 77 3 4836 8/9% 
12 1601 280 - 34 1465 13 - 64 105 2 3565 6/5% 
13 1055 366 - 47 2070 54 303 8 20 - 3923 7/2% 
14 130 157 4 48 1898 - 493 35 15 - 2780 5/1% 
15 1221 232 22 - 2749 7 353 25 32 8 4649 8/5% 
16 1255 510 14 17 1875 0 267 41 12 12 4003 7/3% 
17 944 322 17 100 3997 10 757 42 - 2 6189 11/3% 
18 1189 62 5 30 2512 - 750 48 12 12 4619 8/5% 
19 1582 727 - 192 1132 53 - 13 - 20 3718 6/8% 

 %100/0 54632 78 1140 628 4124 453 27567 833 154 4753 14903 کل
 - %100/0 %0/1 %2/1 %1/2 %7/5 %0/8 %50/5 %1/5 %0/3 %8/7 %27/3 درصد

 

 و دروازه ساعت کیبه تفک اراکشهر خروجی از مقدار بار  -29-4جدول 

 ساعت 
 شروع آمارگیري

 دروازه
 جاده  درصد کل

 تهران
 جاده 
 خمین

 شهداي 
 صفري

 جاده 
 کرهرود

 جاده 
 مالیر

 مرزیگران
 جاده

 فراهان 
 جاده

 گاوخانه 
 جاده 
 تره بار

 جاده 
 شهرجرد

6 725 129 2 - 497 - 108 12 - - 1472 2/8% 
7 529 627 40 - 550 - 14 30 96 8 1894 3/5% 
8 5540 1029 20 33 85 40 5 34 16 6 6806 12/7% 
9 395 77 53 50 1101 - 105 43 - 13 1836 3/4% 
10 179 486 40 61 1491 - 39 43 - 2 2340 4/4% 
11 2147 1938 47 80 111 26 437 72 - - 4856 9/1% 
12 264 397 37 - 801 87 788 65 - 6 2443 4/6% 
13 279 5549 72 - 338 - 74 34 - 1 6347 11/9% 
14 3017 277 36 4 350 30 111 13 42 - 3880 7/3% 
15 1928 485 77 45 1222 146 113 - - 19 4035 7/6% 
16 1104 236 82 27 1174 - 545 39 6 9 3220 6/0% 
17 6120 1151 28 16 1255 - 329 51 - - 8949 16/8% 
18 - 30 67 81 2322 18 143 24 - 31 2715 5/1% 
19 - 963 133 - 1106 - 317 10 86 - 2614 4/9% 

 %100/0 53407 94 245 467 3127 347 12401 397 731 13372 22226 کل
 - %100/0 %0/2 %0/5 %0/9 %5/9 %0/6 %23/2 %0/7 %1/4 %25/0 %41/6 درصد
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

طور که دهند. همانسهم هر ایستگاه را از جابجایی کاال به تفکیک جهت نشان می 45-4 شکلو  44-4شکل 

رین سهم را به خود اختصاص ج، بیشتدر جهت خرو جاده تهراندر جهت ورود و  مالیر جادهپیداست،  این تصاویر از

 .اندداده
 

 
 اراکشهر  ورودی به ی )تن(از مقدار بار عبور یریمختلف آمارگ یهاستگاهیسهم ا -44-4شکل 

 

 
 اراکشهر  خروجی از ی )تن(از مقدار بار عبور یریمارگمختلف آ یهاستگاهیسهم ا -45-4 شکل
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
 اراکای ورودی به شهر ی دروازهریآمارگ یهاستگاهیکاالها از ا یتناژ عبور عیوزت -46-4شکل 

 

 
 ای خروجی از شهر اراکی دروازهریآمارگ یهاستگاهیالها از اکا یبورتناژ ع عیوزت -47-4شکل 

 

مقصد کلیه سفرها بر اساس کد  -مسافر، بر اساس فرم آمارگیري، مبدا ايجادهاي مشابه آمارگیري دروازه

دروازه ورودي و خروجی و همچنین کد ناحیه ترافیکی درون شهر، شهرستان، استان و کشور مشخص شده و 

 را مشخص خواهد نمود.  ايدروازهسفر  تقاضاي ماتریس

نمایش داده شده است. با توجه به پر تراکم بودن این تصویر، سفرهاي  48-4شکل در  باريخطوط تمایل سفر 

نمایش داده  50-4شکل و  49-4شکل بیرون به بیرون و سفرهاي یک سر درون شهر اراک به صورت مجزا در 

 شده است. 
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
 شهر اراک  ایجاده ایدروازهخطوط تمایل سفر کل سفرهای باری  -48-4شکل 

 

 
 بیرون به بیرون شهر اراک  ایجاده ایدروازهخطوط تمایل سفر سفرهای باری  -49-4شکل 

 

 
 یک سر بیرون شهر شهر اراک  ایجاده ایدروازهخطوط تمایل سفر سفرهای باری  -50-4شکل 
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 30-4جدول  در غالب سفرها ها در سفرهاي باري شهر اراک، اطالعاتزهااز درو به منظور تعیین سهم هریک

هاي شود تبادل بیرون شهري به ترتیب مربوط به جادهاند. مالحظه میتجمیع شده و به صورت درصد بیان شده

 ها متفاوت است. آن و خروجیمالیر، تهران، خمین و فرمهین است که سهم ورودي 
 

 ایجادههای مقصدهای مختلف در سفرهای روزانه باری بر حسب تن شهر و دروازه-)درصد( مبداسهم  -30-4جدول 

 مجموع مالیر فرمهین خمین تهران شهرجرد بار تره گاوخانه مرزیگران شهر درون مقصد-مبدا

 15/95 2/25 0/94 2/05 8/64 0/08 0/07 0/25 0/27 1/41 شهر روند
 0/70 0/26 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/02 0/43 مرزیگران
 0/58 0/00 0/00 0/00 0/04 0/00 0/01 0/00 0/00 0/54 گاوخانه

 1/73 0/27 0/09 0/41 0/02 0/01 0/04 0/09 0/00 0/80 بار تره
 0/09 0/00 0/02 0/00 0/00 0/00 0/00 0/02 0/00 0/04 شهرجرد
 23/70 12/58 1/83 1/34 1/35 0/00 0/55 0/06 0/00 5/99 تهران
 11/27 1/69 0/84 0/14 7/41 0/06 0/01 0/05 0/01 1/08 خمین
 6/18 0/31 0/87 0/57 0/94 0/00 0/04 0/01 0/04 3/40 فرمهین
 39/80 1/04 1/01 9/83 20/18 0/00 0/31 0/03 0/00 7/40 مالیر

 100/00 18/40 5/59 14/33 38/59 0/15 1/03 0/50 0/34 21/08 مجموع
 

 51-4شکل اي شهر اراک از بیرون به بیرون شهر هستند. در درصد تناژ سفرهاي باري دروازه 4/64در مجموع 

 اراک نمایش داده شد است.  ايجادههاي باري دروازه تعداد کل تولید و جذب سفر روزانه باري
 

 
 اراک ایجاده هایدروازه باریو جذب سفر روزانه  دیکل تول -51-4شکل 

 ایهای پایانهها در دروازهآماربرداری -4-2-5

هاي آمارگیريانجام  شود،یداده نم شاکن پوشسفرهاي افراد غیرس در مدل مطالعات جامع شهري،از آنجا که 

در  اطالعات ياست. گردآور عنوان منابع کسب اطالعات تکمیلی ضروريها به و آمارگیري در پایانه ايدروازه

با محدوده مورد مطالعه  رهیخدمات و غ افتیدر ،يکه در ارتباط کار یمسافران يسفرها ها منجر به شناساییپایانه

 . ردگیمیور از آن را دارند انجام بقصد ع ایهستند و 
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

شده است. با توجه  انجام 24/02/1396همزمان در روز یکشنبه  صورت به ،هاانهیپا تمام در هاآمارگیري کلیه

اینکه فرودگاه اراک در روز شنبه داراي پرواز رفت و برگشت به مشهد و در روز یکشنبه داراي پرواز رفت و به 

کشور عراق( بوده است، آماربرداري فرودگاه در هر دو روز انجام شده و ضریب تعمیم )و نجف  برگشت به عسلویه

. ک در روز سه شنبه هم پرواز به مشهد دارد()البته فرودگاه ارا بدست آمده براي هر روز تقسیم بر دو شده است

 نمایش داده شده است. 52-4 شکلدر  آهن و پایانه اتوبوس برون شهري شهر اراکموقعیت فرودگاه، ایستگاه راه
 

 
 های برون شهری اراکموقعیت پایانه -52-4 شکل

 

را در دوره  اراکشهر  ، راه آهن و فرودگاهساتوبو همراجعان ورودي و خروجی پایان سهمتعداد و  31-4جدول 

براي مراجعان ورودي و در  32-4جدول دهد. این اطالعات به تفکیک ساعت آمارگیري در آمارگیري نشان می

 شده است.  ارایهبراي مراجعان خروجی  33-4جدول 

 وارد اتوبوس شهر اراک نفر به پایانه 6420آمارگیري  شود، در روزمشاهده می 31-4جدول که در  رطوهمان

نفر  1436هن، تعداد از در شمارش حجم مراجعان ورودي و خروجی راه آ اند.ها خارج شدهاز آننفر  6318و 

اند. همچنین تعداد نفر از آن خارج شده 531نفر وارد و  905اجعان راه آهن، رتعداد ماند. از کل شمارش شده

 اند. نفر بوده 320نفر و خروجی از فرودگاه  294مراجعه کنندگان ورودي به فرودگاه 

را در هاي اتوبوس، راه آهن و فرودگاه پایانهتوزیع ساعتی حجم شمارش شده در  ،55-4شکل تا  53-4شکل 

دهند. در حقیقت این نمودارها توزیع ساعتی جامعه آماري را در هر حالت نشان می حاالت ورودي و خروجی

سه ساعت  اتوبوس پایانهشود، ساعات اوج عملکرد که در این نمودارها مالحظه میطور دهند. هماننمایش می

افتد. همچنین اوج مراجعه به اتفاق می 11:00است. اوج مراجعه به راه آهن در ساعت  14:00و  8:00، 7:00

 باشد.می 9:00فرودگاه ساعت 

باشد، منظور از »ورودي«، وارد شدن که هدف سفر فرد »مسافرت« الزم به ذکر است به طور کلی در صورتی

وج از شهر اراک، و منظور از »خروجی«، خارج شدن فرد از پایانه یا فرودگاه به ربراي خ فرد به پایانه یا فرودگاه

 منظور ورود به شهر اراک فرض شده است.
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 اراکشهر  های اتوبوس، راه آهن و فرودگاهمراجعان ورودی و خروجی پایانه سهمتعداد و  -31-4جدول 

 سهم خروجی تعداد خروجی سهم ورودي تعداد ورودي هنام پایان

 %88/1 6318 %84/3 6420 پایانه اتوبوس 
 %7/4 531 %11/9 905 پایانه راه آهن
 %4/5 320 %3/9 294 پایانه فرودگاه 

 %100/0 7169 %100/0 7619 جمع کل
 

 به تفکیک ساعات آمارگیریها پایانه ورودی به عانجداد مراتع -32-4جدول 

 ورودي پایانه فرودگاه ورودي پایانه راه آهن ورودي پایانه اتوبوس زمان شروع

6 199 23 - 
7 747 48 81 
8 626 19 74 
9 487 58 76 
10 442 81 27 
11 439 247 36 
12 478 126 - 
13 239 17 - 
14 508 15 - 
15 590 46 - 
16 428 85 - 
17 442 18 - 
18 470 92 - 
19 325 30 - 

 294 905 6420 جمع
 

 تفکیک ساعات آمارگیریبه ها پایانه خروجی از تعداد مراجعان -33-4جدول 

 رودگاهف پایانه خروجی آهن راه پایانه خروجی خروجی پایانه اتوبوس زمان شروع

6 175 27 - 
7 525 28 21 
8 736 16 56 
9 523 29 71 
10 426 78 98 
11 453 81 74 
12 424 70 - 
13 200 22 - 
14 572 14 - 
15 423 20 - 
16 505 41 - 
17 486 25 - 
18 393 55 - 
19 477 25 - 

 320 531 6318 جمع
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
 ورودی به، خروجی از و کل مراجعان پایانه اتوبوستوزیع ساعتی حجم  -53-4شکل 

 

 
 خروجی از و کل مراجعان پایانه راه آهنورودی به، توزیع ساعتی حجم  -54-4شکل 

 

 
 ورودی به، خروجی از و کل مراجعان پایانه فرودگاهتی حجم عوزیع سات -55-4شکل 
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

هاي اتوبوس، راه آهن و فرودگاه، ورودي و خروجی و ساعت، پس از محاسبه ضریب تعمیم به تفکیک پایانه

نمونه به جامعه تعمیم داده شده است. در ادامه به نتایج حاصل از تعمیم اطالعات سفرها پرداخته شده است. 

 دهد.پایانه اتوبوس و فرودگاه شهر اراک را به تفکیک ساکن و غیرساکن نشان می تعداد مراجعان 34-4جدول 
 

 یرساکنغساکن و راک به تفکیک پایانه اتوبوس و فرودگاه شهر ا تعداد مراجعان -34-4جدول 
 ساکنان غیرساکنان کل مراجعان پایانه

 7129 5609 12738 پایانه اتوبوس
 1045 391 1436 راه آهن
 492 122 614 فرودگاه

 8666 6122 14788 هاکل پایانه
 

 58-4شکل تا  56-4شکل ها در سهم استفاده از وسایل نقلیه مختلف براي مراجعان ورودي و خروجی پایانه

ت. در سفرهاي ورودي شده است. به طور کلی سهم تاکسی در وسیله دسترسی خروجی بیش از ورودي اس ارایه

ها تحلیل به سایرهاي زیارتی عازم عتبات است. مشابه فرودگاه، سهم وسیله اتوبوس غیرواحد مربوط به کاروان

 هاست. ها در پایانه اتوبوس بیش از سایر پایانهتنوع سهم
 

 
-پایانه اتوبوس شهر اراک به تفکیک ورودیسهم استفاده از وسایل نقلیه مختلف توسط مراجعان  -56-4شکل 

 روجیخ
 

 
-تفکیک ورودیپایانه راه آهن شهر اراک به سهم استفاده از وسایل نقلیه مختلف توسط مراجعان  -57-4شکل 

 روجیخ
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
-پایانه فرودگاه شهر اراک به تفکیک ورودیط مراجعان سختلف توسهم استفاده از وسایل نقلیه م -58-4شکل 

 روجیخ
 

اي اصلی با هاي جادهدروازهتایی به عالوه  13ماتریس سفرهاي تبادلی مابین بزرگ نواحی  35-4جدول در 

این ماتریس به صورت  61-4شکل تا  59-4شکل هاي شهر اراک نمایش داده شده است. همچنین در پایانه

 خطوط تمایل سفر نیز نمایش داده شده است.  

و  )محدوده میدان امام خمینی، خیابان شهداي صفري، کرهرود 8تردد مابین ترمینال اتوبوس و بزرگ ناحیه 

 راه آهن از جاده تهران قابل توجه است.  نواحی( و همچنین ورود به ایستگاه سایر
 

 ای اصلیهای جادهای بزرگ نواحی ترافیکی و دروازهماتریس سفرهای پایانه -35-4جدول 

 ناحیه بزرگ
 نواحی گربز به اهانهیپا از هاانهیپا به نواحی بزرگ از

 فرودگاه آهن راه ایستگاه اتوبوس پایانه فرودگاه آهن راه ایستگاه اتوبوس پایانه

1 414 59 9 708 11 10 

2 696 110 31 1026 39 35 

3 471 83 14 443 45 27 

4 428 68 21 622 5 38 

5 296 109 39 231 69 40 

6 365 57 18 453 76 3 

7 456 51 13 288 21 22 

8 472 11 20 973 21 2 

9 859 68 24 519 62 50 

10 417 12 12 366 20 0 

11 185 12 1 54 0 6 

12 311 53 25 201 39 16 

13 114 0 1 199 16 4 

 15 30 71 17 161 300 جاده تهران

 8 10 64 10 22 114 جاده خمین

 0 14 30 8 0 158 جاده مالیر

 44 53 70 30 29 295 جاده فرمهین
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
 1396خطوط تمایل سفر روزانه سفرهای مراجعان ترمینال اتوبوس رانی شهر اراک در سال  -59-4شکل 

 

 
 1396ر سال خطوط تمایل سفر روزانه سفرهای مراجعان ترمینال راه آهن شهر اراک د -60-4شکل 

 

 
 1396خطوط تمایل سفر روزانه سفرهای مراجعان فرودگاه شهر اراک در سال  -61-4شکل 
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

ل سفر مختلف و ی( در انتخاب وساStated Preferenceل مسافران )ایاز اظهار تم رییآمارگ -6-2-4

 عمومی سفر نهیزهبه  تیحساس

در بررسی تقاضاي سفر و ساخت مدل تقاضا، توانایی پیش بینی درست تغییر رفتار  اي اصلیهیکی از دغدغه

استفاده کنندگان شبکه )به طور مثال تغییر مد سفر یا مسیر استفاده شده( با توجه به تغییرات در وضع موجود 

 باشد.یا مترو جدید( می BRT)مانند تغییرات در مصرف سوخت یا اضافه شدن خط 

با در مورد تمامی سفرهاي شهر از این آمارگیري جمع آوري اطالعات و بررسی انتخاب افراد  هدفاین ربناب

 در وضع موجود وجود ندارد.اي از آن که مشاهده است در شرایطیهاي مختلف هاي مختلف و با مسافتهدف

 ل مسافرانایاظهار تم روش از ،کنندگانرفتار استفاده  بر تغییرات وضع موجود ریتأث ارزیابی براي بخش این در

دو  منظور این براياستفاده شده است تا پارامترها و عوامل تاثیرگذار بر روي تصمیم گیري افراد شناسایی شود. 

مختلف از تغییرات ممکن در شبکه مشخص شده و  يهاسناریو آنها از یک هر در که گردید تهیه پرسشنامه نوع

عالوه بر آن در این پرسشنامه برخی اطالعات مرتبط  کرده است. صرا مشخ هاي خودفرد مصاحبه شونده اولویت

 با خدمت دهی حمل و نقل همگانی از مصاحبه شوندگان جمع آوري شده است. 

آمارگیري در پنج روز هفته از شنبه الی چهارشنبه در نقاط پراکنده شهر و در ساعات مختلف روز و در هفته 

دو نوع فرم تهیه  SP آمارگیري گونه که پیشتر عنوان شد، برايهمانست. اگرفته  انجام 1396ماه اول و دوم دي

شده است. نوع اول براي افرادي است که وسیله نقلیه شخصی در دسترس دارند و نوع دوم براي افرادي است که 

 یت، سن،وسیله نقلیه شخصی در دسترس ندارند. در هر دو فرم ابتدا اطالعات شخصی و خانوادگی نظیر جنس

شود. سپس مشخصات سفر انجام الکیت اتومبیل پرسش میتعداد افراد خانوار، متوسط درآمد خانواده و تعداد م

هاي هاي مختلف انجام سفر اولویتگردد. پس از آن فرد با توجه به گزینهشده مانند مبدأ و مقصد آن تکمیل می

 نصب تابلوهاي برنامه زمانی(مانند قابلیت اطمینان ) ،انتظار زمانکند. در نهایت با توجه به اهمیت خود را بیان می

 سواالتی در مورد  ،سفر هر در( جابجایی) هاي مسافرشدن پیاده و سوار تعدادو 

 برای افراد دارای وسیله نقلیه شخصی SPنتایج آمارگیری  -4-2-6-1

باشند، خود داراي خودروي شخصی می اراک کهوسیله منتخب اول مسافران شهر  36-4جدول بر اساس 

درصدي از سهم سفرها است؛ این در حالی است  61استفاده از خودروي شخصی خودشان است که داراي سهم 

برابر کمتر از خودروي شخصی( در رتبه دوم قرار دارند. در صورتی  6درصد ) 11که اتوبوس واحد و تاکسی با سهم 

رسد و سهم تاکسی برابر درصد می 9ر محدود شود، استفاده از آن به هصی در شکه استفاده از خودروهاي شخ

دهد یم یابد و این مسئله نشاندرصد تنزل می 7درصد خواهد بود ولیکن سهم استفاده از اتوبوس واحد به  48

 هن نیز بونقل همگانی شهر اراک کم است. بیشترین سهم وسیله منتخب سوم مسافراکه احتماالً مطلوبیت حمل

 یابد. تاکسی و اتوبوس واحد اختصاص می
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

حالت مورد پرسش قرار  7(، BRTبر مانند مترو یا اتوبوس سریع )براي تعیین میزان استقبال از خطوط انبوه

 شده است.  ارایهپرسش  7فراوانی پاسخ به این  62-4شکل گرفته است؛ در 
 

 وسیله نقلیه منتخب اول تا سوم مسافران دارای خودروی شخصی -36-4جدول 

 وسیله نقلیه سوم درصد وسیله نقلیه دومدرصد  وسیله نقلیه اولدرصد نقلیه وسیله 

 4 9 61 خودروي شخصی )راننده(

 23 7 11 اتوبوس واحد

 24 48 11 تاکسی

 5 16 10 خودروي شخصی )همراه(

 5 2 4 پیاده

 3 2 1 دوچرخه

 2 0 1 ون

 2 5 1 موتورسیکلت

 0 1 1 وانت/سنگین

واحداتوبوس غیر   0 1 1 

 31 10 0 بدون وسیله
 

 
 بر برای مسافران دارای وسیله نقلیه شخصیشرایط استفاده از خط انبوه -62-4شکل 

 

درصد افراد حتی با عدم تغییر در زمان سفر و افزایش جزئی در زمان سفر نیز حاضر  30، 62-4شکل س بر اسا

بر مانند مترو و اتوبوس سریع هستند. از دالیل مطلوبیت آن قابلیت اعتماد زمان سفر، به استفاده از سیستم انبوه

نمایند بر استفاده میدرصد افراد نیز در صورتی از وسایل انبوه 47. دباشمی ستفاده از آن و عدم تغییر خطراحتی ا

 بر را ندارند.درصد افراد نیز تمایل به استفاده از سامانه انبوه 23دقیقه کمتر شود.  5که زمان سفر آنها حداقل 

از برنامه  العطاند که ادرصد از افراد اذعان داشته 9/79مطرح شده در بخش دوم آمارگیري،  سؤاالتدر مورد 

( در میزان استفاده App/  ارسال پیامک /بندي )زمان رسیدن اتوبوس به ایستگاه با فرض نصب مانیتوردقیق زمان
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

نتظار در ار زمان حداکثبه ترتیب میزان مطلوب  64-4شکل و  63-4 شکل. همچنین است مؤثراز اتوبوس  هاآن

 5دهند. حداکثر را نشان می در استفاده از خطوط اتوبوسحداکثر پیاده روي و  براي رسیدن اتوبوس ایستگاه

باشد. دقیقه زمان انتظار یا کمتر، با اختالف قابل توجه بیشترین درصد مطلوبیت را در بین پاسخ دهندگان دارا می

نظر کاربران شبکه براي رسیدن به خطوط اتوبوس مناسب  زه روي ادقیقه پیاد 10رسد تا همچنین به نظر می

سوار و پیاده شدن براي انتقال از یک خط به خط اتوبوس  تعداد قابل قبولحداکثر درصد  65-4شکل اشد. بمی

 د.باشانتقال داراي باالترین مطلوبیت می 1دهد. را از نظر افراد نشان می دیگر
 

 
 برای افراد دارای وسیله شخصیمیزان مطلوب حداکثر زمان انتظار در ایستگاه  -63-4 شکل

 

 
 له شخصییارای وسبرای افراد د میزان مطلوب حداکثر پیاده روی در استفاده از خطوط اتوبوس -64-4شکل 
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 

 
  حداکثر تعداد قابل قبول سوار و پیاده شدن برای انتقال از یک خط به خط اتوبوس دیگر سهم -65-4شکل 

 

چگاه از اتوبوس براي یاشند، هبدرصد افرادي که داراي وسیله نقلیه شخصی می 46، 37-4 جدولبا عنایت به 

 اند. انجام سفرهاي خود استفاده ننموده
 

 وس در هر ماهدرصد استفاده از اتوب -37-4 جدول

ماه هر در اتوبوس از استفاده تعداد استفاده درصد   

0 46 

1-10 36 

10-30 11 

بار 30 از شیب  7 

 برای افراد فاقد وسیله نقلیه شخصی SPارگیری نتایج آم -4-2-6-2

در مورد افرادي که وسیله نقلیه در  SPدست آمده از آمارگیري ه در این بخش از گزارش، برخی از اطالعات ب

گري به عمل آمده از افراد فاقد وسیله نقلیه شخصی، مشخص شده بر اساس پرسش شود.می ارایهدسترس ندارند، 

نمایند؛ پس از تاکسی استفاده از اتوبوس کسی براي انجام سفرهاي خود استفاده میااد از تدرصد افر 39است که 

درصد افراد از دوچرخه براي انجام سفرهاي خود  1رتبه دوم قرار دارد. بر اساس تنها درصد سهم در م 32واحد با 

 (. 38-4جدول اند که سهم بسیار کمی است )استفاده کرده

  

انتقال0

0%

انتقال1

73%

انتقال2

22%

انتقال3
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 درصد استفاده از انواع وسایل نقلیه در سغرهای شهری اراک برای افراد فاقد وسیله نقلیه شخصی -38-4جدول 

 استفاده درصد استفاده مورد لهیوس نوع

 39 یتاکس

 32 واحد اتوبوس

 13 (همراه) یشخص يخودرو

 10 ادهیپ

 4 کلتیرسموتو

 1 دوچرخه

 1 بوسینیم

 1 ون

 1 آژانس

 100 مجموع
 

حالت مورد پرسش قرار  7(، BRTبر مانند مترو یا اتوبوس سریع )براي تعیین میزان استقبال از خطوط انبوه

 شده است.  ارایهپرسش  7فراوانی پاسخ به این  66-4شکل  گرفته است؛ در
 

 
 بر بر اساس تغییرات زمان سفردرصد استفاده از سامانه انبوه - 66-4شکل 

 

ها نمایند که زمان سفر آنبر استفاده میدر صورتی از وسایل انبوه درصد افراد نیز 25، 66-4شکل بر اساس 

 بر را ندارند. د افراد نیز تمایل به استفاده از سامانه انبوهصدر 6د. دقیقه کمتر شو 5حداقل 

گري در مورد استفاده از انواع وسایل نقلیه با توجه به هزینه استفاده و زمان سفر آن با عنایت به انجام پرسش

بینی کرد؛ براي بهتر ستفاده از وسایل نقلیه را پیشایر سهم توان تغیشده است، می ارایه 39-4جدول که در 

بندي به صورت وسایل نقلیه همگانی روشن شدن موضوع، الزم است بین وسایل مورد استفاده افراد یک تقسیم

ادي همگانی )تاکسی و تاکسی اینترنتی( انجام شود. در مورد افربر( و وسایل نقلیه شبهمانه انبوه)اتوبوس واحد و سا
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

پذیر باشند، انتخاب بین این دو نوع وسیله نقلیه )همگانی و شبه همگانی( امکاناقد وسیله نقلیه شخصی میفکه 

 شده است. ارایه 40-4جدول رت شده سهم استفاده از وسایل نقلیه مختلف به صو ارایهحالت  4است. در 
 

 افراد فاقد وسیله نقلیه شخصیمقایسه هزینه و زمان سفر در حاالت مختلف با وسایل متفاوت برای  -39-4جدول 

 ینترنتیا یتاکس دوچرخه برانبوه سامانه اتوبوس یتاکس سفر زمان و نهیهز حالت

 3000 0 500 350 1000 کل نهیهز 1

 15 45 25 40 20 سفر زمان

 5500 0 700 500 1500 کل نهیهز 2

 15 40 20 30 20 سفر زمان

 6000 0 1000 700 2000 کل نهیهز 3

 15 45 25 40 20 سفر زمان

 3000 0 500 350 1000 کل نهیهز 4

 20 40 25 35 25 سفر زمان

 

 گانه4یه مختلف در حاالت لسایل نقسهم استفاده از و -40-4جدول 

 (درصد) تقاضا سهم نهیهز سفر زمان 14 سؤال

 37 1000 20 یتاکس

 17 350 40 اتوبوس

 40 500 25 بر انبوه

 5 3000 15 ینترنتیا یتاکس

 15 سؤال

 15 1500 20 یتاکس

 19 500 30 اتوبوس

 63 700 20 بر انبوه

 3 5500 15 ینترنتیا یتاکس

 16 سؤال

 15 2000 20 یاکست

 14 700 40 اتوبوس

 69 1000 25 بر انبوه

 2 6000 15 ینترنتیا یتاکس

 17 سؤال

 17 1000 25 یتاکس

 9 350 35 اتوبوس

 61 500 25 بر انبوه

 14 3000 20 ینترنتیا یتاکس

 

ز برنامه ا اطالع اند کهدرصد از افراد اذعان داشته 2/85مطرح شده در بخش دوم آمارگیري،  سؤاالتدر مورد 
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

( در میزان استفاده App/  ارسال پیامک /بندي )زمان رسیدن اتوبوس به ایستگاه با فرض نصب مانیتور دقیق زمان

ر در اان انتظحداکثر زمبه ترتیب میزان مطلوب  68-4شکل و  67-4ل کش. همچنین است مؤثراز اتوبوس  هاآن

 5دهند. حداکثر را نشان می ر استفاده از خطوط اتوبوسحداکثر پیاده روي دو  براي رسیدن اتوبوس ایستگاه

باشد. دقیقه زمان انتظار یا کمتر، با اختالف قابل توجه بیشترین درصد مطلوبیت را در بین پاسخ دهندگان دارا می

رسد. براي رسیدن به خطوط اتوبوس مناسب به نظر می ان شبکهدقیقه پیاده روي از نظر کاربر 10همچنین تا 

را از  سوار و پیاده شدن براي انتقال از یک خط به خط اتوبوس دیگر تعداد قابل قبولحداکثر سهم  69-4شکل 

 د.باشدرصد داراي باالترین مطلوبیت می 68انتقال با سهم  1دهد. نظر افراد نشان می
 

 
 برای افراد فاقد وسیله نقلیه شخصیمیزان مطلوب حداکثر زمان انتظار در ایستگاه  -67-4ل کش

 

 
 قد وسیله نقلیه شخصیاافراد فبرای  اتوبوسمیزان مطلوب حداکثر پیاده روی در استفاده از خطوط  -68-4شکل 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 13 15

2

8

76

18

12

136

5

10

1

58

1

11

راد
 اف

داد
تع

(دقیقه)میزان انتظار 

حداکثر زمان انتظار در ایستگاه

0

20

40

60

80

100

120

140

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 30

1

18

24

18

6

133

5
7

20

3

90

11

3

راد
 اف

داد
تع

(دقیقه)میزان پیاده روي 

حداکثر زمان پیاده روی



 99صفحه   

 

 

 

 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
 حداکثر تعداد قابل قبول سوار و پیاده شدن برای انتقال از یک خط به خط اتوبوس دیگر سهم -69-4شکل  

 برای افراد فاقد وسیله نقلیه شخصی

 1396سال تخصیص تقاضای سفر و اعتبار سنجی مدل در  -5

هاي ساخته شده در سال گزارش در رابطه با تخصیص ترافیک به شبکه و اعتبارسنجی مدل زن بخش ادر ای

ورودي این بخش اطالعات تقاضا شامل تولید، جذب، توزیع و تفکیک است. در شود. می ارایهپایه نکات الزم 

یع و تفکیک به زجذب، توهاي تولید، دلهاي برگرفته از ساخت مجریان اعتبارسنجی مدل شبکه معابر، فرمول

مقصد بر روي شبکه معابر اعمال شده و پس از کنترل ماتریس،  -اند و ماتریس مبدأانتقال یافته VISUMافزار نرم

گردد. هاي کمان منفرد و خط برش مقایسه میهاي انجام شده در ایستگاهنتایج تخصیص با نتایج شمارش

آمده از ري زمان سفر مسیر با نتایج زمان سفر به دستاآماربردده در مسیرهاي شهمچنین، زمان سفر برداشت

گردد. در نهایت، نتایج مدل تخصیص و بارگذاري مدل شبکه معابر مقایسه و صحت نتایج تخصیص بررسی می

 شده است.  ارایه 1396تقاضاي حمل و نقل همگانی و شخصی بر شبکه سال 

 سیستماتیک ايجنبه هاآن گیريتصمیم و ریزينامهرب راحی،ط آنکه منظور هب نقل و حمل سیستم گردانندگان

 و عرضه بخش دو هر در را نقل و حمل هايسیستم باشد، واقعی شرایط بر منطبق زیادي حد تا و داشته علمی و

 نواحی سایر به ترافیکی ناحیه هر از افراد سفر تقاضاي میزان بیانگر تقاضا، بخش. نمایندمی سازيشبیه تقاضا

 همان واقع در نیز عرضه بخش. است هاي مختلف از روزهاي مختلف حمل و نقل و در زمانشیوه اب افیکیتر

 نیا از هدف. دهندمی قرار مردم اختیار در نقل و حمل سیستم گردانندگان که است تسهیالتی و هازیرساخت

وجود در طرح مي شبکه و اصالحاتی است که بر رو عرضه شبکه ساخت مراحل مختصر شرح ،گزارشاز  بخش

 شکلشبکه معابر برداشت شده شهر اراک در  .انجام گرفته است VISUM افزارنرم درونقل شهر اراک جامع حمل

 شده است. ارایه 5-1
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
 1396سال سازی شده شهر اراک در شبکه معابر مدل-1-5 شکل

 

در دو طرف یک کمان، دو گره وجود دارد. براي هر کمان  افزار به صورت جهتی بوده وهر کمان در نرم

هاي مجاز در مشخصاتی مانند رده عملکردي، تعداد خط عبوري، سرعت، ظرفیت و غیره تعریف شده و گردش

ها ها به ویژه دوربرگردانردشگز بودن طرفه یا دوطرفه بودن معبر، مجاشود. کنترل یکانتهاي کمان تعریف می

هاي خیابان طول جهتی 1-5جدول شود. در در این مرحله انجام می 1396ین دست براي سال و مواردي از ا

سواري شخصی  شده است. به عنوان نمونه اگر خیابانی یک جهته از نظر عبور خودروهاي ارایهداخلی شهر اراک 

در واقع مربوط به این  "طرفهنوع مخالف یک"کیلومتر طول معابر با  122ر این مدل دو طرفه است، و ظت، از ناس

 نوع معابر است. 
 

 های شهر اراکطول جهتی خیابان -1-5جدول 

 )کیلومتر(مجموع طول جهتی  نوع معبر

 94 دسترسی

 269 هجمع کنند

 71 1ریانی نوع ش

 28 2شریانی نوع 

 117 راههاي برون شهري، کمربندي

 53 رمپ، کندرو و میدان

 122 مخالف یک طرفه

 754 مجموع

 

انجام شده است. در ادامه گزارش  ملی ایران 14147 استانداردبندي عملکردي معابر شهر اراک بر اساس رده

شکل شده است. در  ارایهیت، سرعت و زمان سفر آزاد معابر فونگی ظرحاضر جزییات رده عملکردي معابر و چگ

 نمایش داده شده است.  1396بندي عملکردي معابر شهر اراک در مدل شبکه سال رده 5-2
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
 VISUMزار فر نرم ابندی عملکردی معابر شهر اراک درده -2-5شکل 

 جی مدل شبکهاعتبار سن -1-5

 مقصد و اعتبارسنجی مدل شبکه -شیوه تصحیح ماتریس مبدأ -1-1-5

است، براي این منظور استفاده  VISUMافزار از ابزارهاي نرم که، TFlowFuzzyاز روش در مطالعات حاضر 

تردد برآوردي  مد تا حجرواستفاده شد. روش فازي به منظور تصحیح ماتریس تقاضاي سفر موجود به کار می

با مقادیر مشاهده برابر شود. جریان اطالعات مورد نیاز و جریان کار براي تصحیح ماتریس به ترتیب در  تخصیص

 نشان داده شده است.   4-5شکل و  3-5شکل 
 

 
 TFFجریان اطالعات در روش  -3-5شکل 

 

ماتریس تقاضاي 

 سفر موجود

حجم تردد جدید 

 )مشاهده(

TFlowFuzzy 

 جودمو ماتریس سفر
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
  TFFجریان کار در روش  -4-5شکل 

سازي معتبر است یا خیر؟ بدین منظور ابتدا باید مشخص گردد که آیا ماتریس تقاضاي به دست آمده از مدل

 شود. تفاده میسط برش ااز آمار حجم تردد مشاهده و برآورد در خطو

مقصد بر اساس مقایسه نتایج تخصیص ماتریس در ساعات مورد نظر  -در این گزارش، اعتبار ماتریس مبدأ

شود. پس از کنترل حجم تردد تخصیص و هاي انجام شده سنجیده میرو سواري همسنگ و شمارشبراي خود

انچه درصد تغییرات کل ماتریس، کمتر نگردد. چجمع ماتریس قبل و بعد از اصالح مقایسه میخط برش، حاصل

 شود.از میزان مجاز باشد، ماتریس تقاضاي سال پایه معتبر تلقی می

 نجام شده در ماتریس تقاضاا تصحیحاعتبارسنجی  -2-1-5

 70327مساوي  TFlowFuzzyقبل از اعمال ضرایب  1396ي اوج صبح سال هاي ماتریس تقاضامجموع درایه

خودرو سواري همسنگ باقی ( تغییردرصد  صفر) 70327 همانحیح، این مقدار صرایند تاست که پس از انجام ف

 صحیح ماتریس نمایشتولید سفرها در نواحی ترافیکی قبل و پس از ت میزان تغییرات 5-5شکل . در مانده است

 داده شده است. 
 

 
 1396سفرها در نواحی ترافیکی قبل و پس از تصحیح ماتریس برای اوج صبح مقایسه تولید  -5-5شکل 

 

 742678مساوي  TFlowFuzzyقبل از اعمال ضرایب  1396ي کل روز سال ماتریس تقاضاهاي مجموع درایه

 ( تغییر یافته است.افزایشدرصد  15) 859971است که پس از انجام فرایند تصحیح، این مقدار به خودرو هسنگ 
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R² = 0.994
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

بوده که غروب آفتاب در  1386مربوط به آماربرداري آبان ماه  1386زم به ذکر است مدل مطالعات جامع سال ال

 1396ها در اردیبهشت ماه افتد. اما در مطالعات بهنگام سازي، آماربرداريبعد از ظهر اتفاق می 18حدود ساعت 

حجم ماتریس کل روز بهنگام سازي  عتاًیطبو  افتدبعد از ظهر اتفاق می 20ود ساعت داب در حبوده و غروب آفت

نواحی ترافیکی قبل و پس از  میزان تغییرات تولید سفرها در 6-5 شکلدر است.  1386بیشتر از ماتریس سال 

 داده شده است.  صحیح ماتریس نمایشت

 
 روز ز تصحیح ماتریس برای کلمقایسه تولید سفرها در نواحی ترافیکی قبل و پس ا-6-5 شکل

 های خط برش و کمان منفرد اعتبار سنجی شمارش حجم در ایستگاه -3-1-5

ه شده با مقدار دنگ مشاهنتایج تخصیص کالیبره شده در شبکه به صورت مقایسه تعداد خودرو سواري همس

در اوج  TFlowFuzzyهاي خط برش و کمان منفرد پیش و پس از اعمال ابزار مشابه از خروجی مدل در ایستگاه

 ه شیب ونشان داده شده است. بر اساس این نتایج و با توجه ب 10-5شکل تا  7-5شکل در  1396صبح سال 

 معتبر است.  شاخص برازش، مدل از نظر این شاخص براي ساعت اوج و کل روز
 

 
های شمارش حجم با نتایج تخصیص خودرو سواری همسنگ در اوج مقایسه شمارش حجم در ایستگاه -7-5شکل 

 پیش از تصحیح ماتریس 1396سال  صبح

y = 0.9408x + 236.5

R² = 0.8938
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 

 
های شمارش حجم با نتایج تخصیص خودرو سواری همسنگ در اوج شمارش حجم در ایستگاهمقایسه  -8-5شکل 

 پس از تصحیح ماتریس 1396سال  صبح
 

 
با نتایج تخصیص خودرو سواری همسنگ در مدل  ارش حجمهای شممقایسه شمارش حجم در ایستگاه -9-5شکل 

 پیش از تصحیح ماتریس 1396سال  تمام روز
 

 
های شمارش حجم با نتایج تخصیص خودرو سواری همسنگ در مدل مقایسه شمارش حجم در ایستگاه -10-5شکل 

 ماتریس پس از تصحیح 1396تمام روز سال 
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 اعتبارسنجی زمان سفر در مسیر -4-1-5

پس از انجام مربوط به زمان سفر مسیر است.  اراکمعابر شهر سازي شبکه هاي مدلاعتبارسنجیآخرین بخش 

شکل کالیبراسیون شبکه مقایسه زمان سفر در کل مسیر مابین مشاهده و خروجی مدل انجام شده است. در 

مسیر فوق مشاهده شده در آماربرداري زمان سفر مسیر و نتیجه  5مجموع زمان سفر در تمام طول  5-11

 شده است.  ارایهمدلسازي شبکه 

 

 
 

 )ثانیه(مقایسه زمان سفر در تمام مسیر مشاهده شده و مدل  -11-5شکل 
 

 اراکشهر شده در آماربرداري زمان سفر مسیرهاي مورد بررسی میانگین زمان سفر مشاهده  12-5شکل در 

نمایش داده شده است و بر اساس این شاخص  VISUMدر مقایسه با زمان سفر به دست آمده از خروجی مدل 

 نیز مدل ساخته شده قابل قبول است. 
 

 
 های مشاهده شده و مدل )ثانیه(مقایسه زمان سفر در کمان -12-5شکل 

1مسیر شماره 
مسیر شماره 

2

مسیر شماره 

3

مسیر شماره 

4

مسیر شماره 

5
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 نتایج تخصیص  ارایه -2-5

 1396حجم تردد و سطح سرویس شبکه معابر در سال  -1-2-5

با بارگذاري تقاضاي خودرو سواري همسنگ و همچنین مسافران حمل و نقل همگانی طی فرایند تخصیص، 

سواي همسنگ عبوري از معابر و تعداد مسافران خطوط اتوبوس شهر اراک مشخص خواهد شد. در  د خودورتعدا

سطح سرویس شبکه معابر، خطوط تمایل سفر و تعداد مسافران حمل و نقل  شاخص 25-5شکل تا  13-5شکل 

شده بر اساس کتاب راهنماي ظرفیت  هارایداده شده است. سطح سرویس  شوج نمایهمگانی در ساعات مختلف ا

بندي عملکردي سطح سرویس معابر شهري ( محاسبه شده است. در این کتاب، معیار این ردهHCM_2010ها )راه

رده بندي  2-5 جدولشود که در ها در شرایط متراکم نسبت به شرایط آزاد تعیین میبر اساس درصد سرعت آن

 شده است.  ارایهآن 
 
 

 HCM (2010)رده بندی سطح سرویس معابر شهری برای خودرو سواری شخصی در  -2-5 جدول

 ردیف
 درصد سرعت سفر در شرایط متراکم 

 نسبت به شرایط آزاد
 یتفم به ظرسطح سرویس به ازاي نسبت حج

 ≤1  ≥1 

1 85 < A F 

2 85-67 < B F 

3 67-50 < C F 

4 50-40 < D F 

5 40-30 < E F 

6 30 F F 
 

 
 1396سرویس کل روز در سال حجم تردد و سطح  -13-5شکل 
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
 های مرکزی شهر()قسمت 1396جم تردد و سطح سرویس کل روز در سال ح -14-5شکل 

 

 
  1396حجم تردد و سطح سرویس اوج صبح در سال  -15-5شکل 

 

 
 های مرکزی شهر()قسمت 1396 در سال حجم تردد و سطح سرویس اوج صبح -16-5شکل 
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 1396حجم تردد و سطح سرویس اوج ظهر در سال  -17-5شکل 

 

 
  1396حجم تردد و سطح سرویس اوج عصر در سال  -18-5 شکل

 

هاي تقاضاي ساعتی است. لذا در اوج عصر، ه، مبناي این مطالعات ماتریسکري است توجه به این نکته ضرو

شبکه که از ساعات قبل از اوج، بارگذاري در صرفاً ماتریس تقاضاي یک ساعت بر شبکه اعمال شده است در حالی

ه حاضر ژدر پرو زدگی جریان ترافیک چند ساعته در این مدل لحاظ نشده است. این پدیدهوجود داشته و اثر پس

 در اوج عصر اثر گذار خواهد بود.
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 1396خطوط تمایل سفر کل سفرهای روزانه در سال  -19-5شکل 

 

 
 1396روز سال  ممدل تماونقل همگانی در تعداد مسافر سوار و پیاده شده حمل -20-5شکل 

 

 
 1396ونقل همگانی در مدل اوج صبح سال تعداد مسافر سوار و پیاده شده حمل -21-5شکل 
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 1396ظهر سال  مدل اوجونقل همگانی در تعداد مسافر سوار و پیاده شده حمل-22-5شکل 

 

 
 1396ونقل همگانی در مدل اوج عصر سال تعداد مسافر سوار و پیاده شده حمل -23-5شکل 

 

 
 1396م روز امدل تم و نقل همگانی درتعداد مسافر تبادلی در ایستگاه حمل-24-5شکل 
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 1396و نقل همگانی در مدل اوج صبح تعداد مسافر تبادلی در ایستگاه حمل -25-5شکل 

 وسیله پس از تصحیح و کالیبراسیون در سال پایهسهم هر  -2-2-5

براي ساعت اوج صبح، ظهر،  لاع وسایمقصد سفرها به تفکیک انو-پس از انجام تصحیحات الزم ماتریس مبدأ

بایست عصر و کل روز استخراج شده است. الزم به ذکر است به منظور ایجاد ماتریس خودرو سواري همسنگ، می

هاي ماتریس و ضرایب در نظر مجموع داریه 3-5 جدولخودروها اعمال شود. در  ضرایب همسنگ و سرنشین بر

براي هاي سفر اتوبوس واحد، سواري شخصی، تاکسی، موتور )فقط شده است. شیوه ارایهها آن ده برايگرفته ش

هاي سفر، شیوه بوس )فقط براي هدف تحصیلی( در مدل تفکیک هستند و سایر شیوههدف سفر شغلی( و مینی

 ها اعمال شده است. خانوار بر آن ODغیرغالب بوده و سهم ثابت مشاهده شده از 
 

 هاو ضرایب همسنگ آن 1396انواع وسایل در سال مجموع ماتریس تقاضا به تفکیک  -3-5 جدول

 ضریب همسنگ روز تمام عصر اوج ظهر اوج صبح اوج وسیله نوع ردیف

 0/1 476187 33476 32220 42759 شخصی سواري 1

 0/2 129941 8022 16215 17672 تاکسی 2

 5/1 20596 1008 1781 2657 وانت 3

 0 105054 9402 15138 15148 واحد اتوبوس 4

 5/2 27973 1182 1802 5712 غیرواحد اتوبوس 5

 5/2 18033 1028 1098 2990 بوس مینی 6

 5/0 16953 1020 1381 1996 دوچرخه 7

 5/0 20746 1627 1525 1598 سیکلت موتور 8

 5/2 3597 96 139 469 ینسنگ خودروهاي 9

 0/1 3651 418 492 829 سایر 10

 - 822731 57280 71792 91831 سفرها کل

 - 100/0 7/0 8/7 2/11 روز کل از درصد
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نشان داده شده است. سهم وسایل نقلیه  4-5جدول ضریب متوسط سرنشین نیز براي وسایل نقلیه مختلف در 

 شده است.  ارایه 5-5جدول در  1396ماه دف سفر بر اساس مدل بهنگام شده براي اردیبهشتهتفکیک  سواري به
 

 (96ضریب سرنشین وسایل نقلیه به تفکیک دوره اوج )از آماربرداری شمارش سرنشین اردیبهشت  -4-5جدول 

 سایر سنگین وسایل موتور و دوچرخه بوس مینی غیرواحد اتوبوس واحد اتوبوس وانت تاکسی/ون شخصی اريوس زمان

 1/33 1/21 1/17 8/40 25/31 25/00 1/36 2/60 1/70 اوج صبح

 1/60 1/57 1/30 7/14 24/08 22/75 1/37 2/48 1/61 اوج ظهر

 1/33 1/21 1/36 6/57 20/07 26/66 1/43 2/46 1/74 اوج عصر

 متوسط

 روز کل 
1/64 2/31 1/38 22/21 20/04 6/17 1/30 1/45 1/54 

 
 1396نقلیه مختلف به تفکیک هدف سفر در سال  سفر وسایل سهم -5-5جدول 

سهم وسیله در سال 
1396 

سهم سفرهاي 
مبناي خانه

 آموزشی

سهم سفرهاي 
ناي مبخانه
 حییتفر

سهم سفرهاي 
مبناي کار خانه

 شخصی

سهم سفرهاي 
 مبناي خریدخانه

سفرهاي سهم 
 مبناي شغلیخانه

سهم سفرهاي 
 مبناغیر خانه

 مجموع

 12/7 4/0 8/0 5/5 1/2 24/9 29/1 اتوبوس

 3/4 1/4 7/8 0/6 2/9 0/3 6/2 اتوبوس غیر واحد

 57/9 53/4 64/5 72/2 73/9 71/0 4/6 سواري شخصی

 2/1 1/9 3/4 2/0 3/9 0/7 0/7 هدوچرخ

 2/2 1/5 5/9 0/8 3/5 0/5 0/0 بوسمینی

 2/5 3/8 0/0 3/9 7/7 1/4 1/5 موتور

 0/4 0/5 0/5 0/0 0/4 0/1 1/4 سایر

 0/4 0/4 1/0 0/2 0/8 0/1 0/0 وسایل سنگین

 15/8 30/1 3/8 13/1 1/3 0/2 56/5 تاکسی

 2/5 3/0 5/1 1/7 4/4 0/7 0/1 وانت

 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 عمجمو

 های عملکردی شبکه معابر در سال پایهشاخص ارایه -3-2-5

اند. حجم استخراج شده PTV_VISUMهاي عملکردي از مدل نرم افزاري شبکه در نرم افزار کلیه شاخص

ها و شار آالیندهتیزان انتردد خودروهاي سواري )بر حسب خودرو همسنگ(، زمان و سرعت سفر، تاخیرها، م

مشخص است. حجم و سرعت تردد بر اساس نتایج تخصیص تعادلی در نرم مصرف سوخت در هر کمان شبکه 

 يهاطرحسابقه استفاده در  قبالًها استفاده شده )که شود. توابعی که براي برآورد انتشار آالیندهافزار محاسبه می

 ه است:دش ارایهجامع حمل و نقل مصوب را دارند( در زیر 
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 سوخت مصرف و هندیآال هاکمان سطح در برآورد رابطه

(5.41+160.8/V)/100×Vol×L  =(تری)ل سوخت مصرف 

((127.64-(2.68×V)+(0.016×V^2)+(160.12/V))×Vol×L)/1000  =انتشار CO (لوگرمی)ک 

((6.06-(0.1×V)+(0.00056×V^2)+(42.57/V))×Vol×L)/1000  =انتشار HC (وگرملی)ک 

((0.7+(1.92/(1+93.54×EXP(-0.049×V))))×Vol×L)/1000  =انتشار Nox (لوگرمی)ک 
 

شده است. در این  ارایه 6-5جدول به منظور یک بررسی کلی از وضعیت عملکردي شبکه معابر شهر اراک 

 نشان داده شده است.  26-5شکل جدول منظور از محدوده مرکزي در 
 

 1396راک در سال مشخصات عملکردی شبکه معابر شهر ا –6-5جدول 

 واحد شاخص ردیف
 روز تمام عصر اوج ظهر اوج صبح اوج

 شهر مرکز شهر کل شهر مرکز شهر کل شهر مرکز شهر کل شهر مرکز شهر کل

1 
 شده صرف رسف زمان کل

 متراکم شرایط در

 وسیله

 ساعت
7421 896 6619 930 7582 931 88696 11373 

2 
 شده صرف سفر زمان کل

 آزاد شرایط در

 وسیله

 ساعت
9848 1936 8938 2040 9954 2069 117896 25701 

 شده پیموده مسافت کل 3
 وسیله

 کیلومتر
433724 51456 387209 53471 447972 53498 5222465 652535 

 سرعت متوسط 4
 کیلومتر

 ساعت بر
44/04 26/58 43/32 26/21 45/01 25/86 44/30 25/39 

 ریتأخ کل 5
 وسیله

 ساعت
2426 1040 2319 1110 2372 1138 29201 14328 

6 
 سفر زمان نسبت متوسط

 آزاد به متراکم
- 1/46 1/84 1/46 1/89 1/45 1/90 1/46 1/93 

7 
 به حجم نسبت متوسط

 یتظرف
- 0/34 0/54 0/34 0/57 0/33 0/57 0/35 0/58 

8 
 مونوکسید انتشار میزان

 CO  کربن 
 42282 203158 3430 17091 3406 15523 3234 17018 کیلوگرم

9 
 کلرید انتشار میزان

 HC هیدروژن 
 3333 18081 270 1532 268 1367 256 1510 کیلوگرم

10 
 اکسیدهاي انتشار میزان

 Nox نیتروژن
 534 5147 44 444 44 377 42 424 گرمکیلو

 76630 472112 6221 40241 6173 35320 5897 39300 لیتر سوخت مصرف 11
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 افزاریمعابر محدوده مرکزی شهر در مدل نرم -26-5شکل 

 

 1396ونقل همگانی اراک در سال عملکردی سیستم حمل تمشخصا -7-5جدول 

 روز تمام عصر اوج ظهر اوج صبح اوج واحد هاي حمل و نقل همگانیشاخص ردیف

 41 32 43 44 دقیقه  سفر زمان کل متوسط 1

 27 17 25 26 دقیقه  روي پیاده زمان+وسیله درون زمان متوسط 2

 19 8 14 16 دقیقه همگانی وسیله درون زمان متوسط 3

 11894 1663 3963 3989 سفر-نفر انتقال تعداد 4

 52227 5862 13362 13847 سفر-نفر جابجایی تعداد 5

 40333 4199 9399 9858 سفر-نفر سفر تقاضاي کل 6

 1/29 1/40 1/42 1/40 - همگانی نقل و حمل انتقال نرخ 7

 اجتماعی -متغیرهای اقتصادی برآورد -6

( برآورد و مورد 1396ناحیه ترافیکی درون شهر در سال پایه ) 201بایست در سطح نظر می متغیرهاي مورد

هاي برآورد شده و آماده استفاده در مدل 1405استفاده براي مدلسازي قرار گیرند. در گام بعد، متغیرها تا افق 

 ارزیابی وضعیت شهر در افق مطالعات خواهند بود.موجود به منظور 

آموز در محل سکونت و در در محل سکونت و در محل شغل، بعد خانوار، دانش لیت، شاغمتغیرهاي جمع

اند. به مورد استفاده واقع شدهو تفکیک سفر  سرانه مالکیت خودرو در مدلسازي تولید و جذب و محل تحصیل

در  مربوطه هايهاي مختلفی استفاده شده که در بخشغیرها، از اصول و روشیک از این مت منظور تعیین هر

ي مختلفی از جمله نتایج آمارگیرهاي انجام شده هاشده است. براي این منظور از پایگاه داده ارایهگزارش حاضر 

مل و مطالعات جامع ح 200-33-01و  200-32-01هاي متغیرهاي برآورد شده در گزارش در مطالعات حاضر،

و  1390، 1385هاي و مسکن سال سفوومی نهاي عمسرشماري (،1389تا  1386نقل و ترافیک شهر اراک )
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 هاي آماري استان مرکزي و مراجع مشابه استفاده شده است.شهر اراک و همچنین سالنامه 1395

رآورد باالدست مطالعات حاضر بوده ، به عنوان ب1399طرح توسعه و عمران )جامع(، مصوب گزارش  برآوردهاي

 اجتماعی بهنگام شده است. -يد، کلیه برآوردهاي متغیرهاي اقتصاو در ویرایش حاضر

 جمعیت -1-6

بوده  یکدر مطالعات جامع حمل و نقل و تراف يمدلساز یرهايمتغ ینتراز مهم یکی یکیتراف ینواح یتجمع

 اثرگذار است.  یکیتراف یهسفرها در هر ناح یدتول زانیو به شدت بر م

ز دیگر نواحی ترافیکی ا تتعیین هرم سنی به منظور تعیین برخی مشخصاانجام برآورد جمعیت به کمک 

ها هاي بعد گزارش بدانباشد که در بخشآموز ساکن و همچنین بعد خانوار نیز راهگشا میجمله تعداد دانش

 پرداخته شده است. 

شهر  1395و  1390جمعیت، از نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال به منظور تعیین هرم سنی 

به  هاي آماري، جمعیت هر یک از بلوک1390سال  اده اطالعاتی مذکور درددر پایگاه  اراک استفاده شده است.

 شده است.  ارایهسال و غیره(  9تا  5سال،  4تا  0هاي سنی مختلف )تفکیک جنسیت در رده

یراتی در تعداد افراد موجود شیوه تعیین هرم سنی جمعیت، استفاده از مدل سري زمانی است. در این مدل تغی

شود. منظور از تغییرات، شده و این روند به صورت سال به سال انجام میبراي دوره بعد اعمال  یدر هر رده سن

اعمال نرخ فوت به تفکیک جنسیت و رده سنی و همچنین اعمال نرخ باروري براي زنان در دوره باروري است. 

تقال ام ان i+1سنی به سال  هام، پس از کسر میزان فوت در آن رد iسال  تعداد افراد موجود در هر رده سنی در

سال( دوره قبل  50تا  20یابد. همچنین جمعیت صفر ساله در هر سال، برابر است با تعداد زنان بارور )زنان می

 در نرخ باروري در آن سال. ضرب 

از  1395شهري شهرستان اراک در سال براي محاسبه نرخ فوت در شهر اراک، تعداد افراد فوت شده نقاط 

بوده است. با تقسیم این عدد بر جمعیت شهر  591756نفر از مجموع  2553ابر آماري استان مرکزي بر هسالنام

نفر( تعداد افراد فوت شده شهر اراک برابر  520944)برابر  1395اراک در سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 

 نفر برآورد شده است. 2502

 1395تا  1375هاي و مسکن سالهاي عمومی نفوس شماريرباروري زنان در شهر اراک بر اساس نتایج سنرخ 

 1390تا  1385نمایش داده شده است. به طور مثال تعداد افراد متولد شده در دوره  1-6جدول محاسبه و در 

 یتال از جمعسسهم تولد هر است. بر این اساس متوسط  141105نفر و تعداد زنان بارور در این  35236برابر 

 0506/0برابر  1385ساله پیش از سال  5خواهد بود. این مقدار براي دوره  0499/0اراک برابر شهر زن بارور 

اتفاق افتاده است، در شهر اراک نیز  1390تا  1375است. کاهش نرخ باروري زنان که در کل کشور در دوره 

ده است. لذا با توجه به رسی 0619/0داشته و به  افزایش 1395تا  1390مشهود است لیکن این نرخ در دوره 
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 0926/0تا مقدار  1405ت که این شاخص تا افق ، فرض شده اس1395تا  1390تغییرات مشاهده شده در دوره 

یابد. این عدد با فرض وقوع رشد خطی یکنواخت این نرخ، بر اساس رشد مشاهده از به صورت خطی افزایش می

 شده است.  محاسبه 1395تا  1385سال 
 

 ساله در شهر اراک در سه دوره سرشماری اخیر 4ا ت 0تعداد و سهم تولد کودکان  -1-6جدول 

 1395 1390 1385 1375 عنوان/ سال

 42073 35236 30945 38535 هاي دختر و پسرساله 4تعداد صفر تا 
 135867 141105 12222 73337 سال بودند. 50تا  20اي سن ک که در دوره بعدي داراتعداد زنان بارور شهر ار

 310/0 250/0 253/0 525/0 جمعیت زنان بارور شهر اراکساله از  5سهم تولد 
 0619/0 0499/0 0506/0 1051/0 سهم تولد هر سال از جمعیت زنان بارور شهر اراک

 

تغییرات جمعیت کل شهر )شهر اراک بر اساس  2-6جدول ر دپس از اعمال ضرایب در نظر گرفته شده، 

به  1405تا  1355و اعمال جمعیت سنجان و کرهرود در تمامی ادوار( از سال  1395محدوده تعریف شده سال 

به برآوردهاي  تون انتهایی این جدول مربوطهمراه متوسط نرخ رشد سالیانه نمایش داده شده است. همچنین دو س

 باشند.شهرسازي و طرح جامع ترافیک پیشین از جمعیت شهر می طرح جامع
 

 ترافیکها جامع شهرسازی و و مقایسه با برآوردهای طرح 1405های جمعیت کل شهر تا افق برآورد ارایه -2-6جدول 

 سال
 عمومی سرشماري

ن شهر کمس و نفوس
 اراک

عات برآورد مطال
 حاضر

 نرخ سالیانه متوسط
)درصد(  جمعیت رشد
 ساله  5 دوره در

 نرخ سالیانه متوسط
)درصد(  جمعیت رشد
 ساله 20 دوره در

 جامع طرح برآورد
 (1399) شهرسازي

 جامع طرح برآورد
 (1386) ترافیک

1355 125926 - - - - - 

1365 274100 - 8/09 - - - 

1375 393793 - 3/69 87/5 - - 

1385 472329 - 1/84 76/2 - - 

1390 526182 - 1/09 - 526182 489245 

1395 520944 - -0/20 41/1 573000 563791 

1400 - 555273 1/28 - - - 

1405 - 633985 68/2 48/1 633985* 746101 
 1405در نظر گرفته شده است. با درون یابی برآوردها در سال نفر  653000برابر با  1410ارایه نشده و جمعیت برای افق  1405افق جمعیت  (،1399) یبرآورد طرح توسعه و عمران )جامع( شهرساز* در 

 بهنگام شده است. 1410آورد ، بر1410و  1395نسبت به سال های 

 

کلی  نرخ رشد(، 1399) يشهرساز توسعه و عمران )جامع(طرح  شود بر اساس برآوردمشاهده میهمانطور که 

 درصد خواهد بود.  48/1برابر  1405تا  1385جمعیت در دوره بیست ساله 

تا سال سالیانه  ساله، نرخ رشد / 5هاي دورهبه طور کلی با مشاهده تغییرات نرخ رشد سالیانه جمعیت در 

 است.  درصد در حال رشد 48/1نرخ رشد سالیانه  بوده و پس از آن با متوسط در حال کاهش 1395

 ارایه بر اساس برآورد مطالعات حاضر 1405هاي زمانی تا افق تغییرات جمعیت شهر اراک در دوره 1-6 شکل

 شده است.
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
 

 
 1405برآورد مطالعات حاضر از جمعیت شهر اراک تا افق  -1-6 شکل

 

 

نمایش داده شده است.  1405تا  1375هاي هرم سنی جمعیت شهر در طی سال 7-6شکل الی  2-6شکل در 

درصد کل  5کمتر از 1375سال شهر اراک در سال  65ها مشخص است جمعیت باالي همانگونه که در این شکل

 11حدود  1405در سال شود بینی میدرصد بوده و پیش 7حدود  1395سهم در سال  جمعیت بوده است. این

که پیک جمعیتی در کشور بودند در سال  60سال باشند. متولدین دهه  65جمعیت شهر اراک باالي درصد 

نزولی  هاي پیش از آن که روندسال رسیده و به تبع آن نرخ تولد نوزادان نسبت به سال 35تا  25به سنین  1395

 در حال رشد است.ا شیب کمی داشت، ب

 

 
 1375هرم سنی جمعیت بر اساس مدل سری زمانی در سال  -2-6شکل 
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سرشماري عمومی نفوس و مسکن شهر اراک

(منطبق بر طرح جامع شهرسازي)برآورد مطالعات حاضر 

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16

ساله0-4
ساله5-9

ساله10-14
ساله15-19
ساله20-24
ساله25-29
ساله30-34
ساله35-39
ساله40-44
ساله45-49
ساله50-54
ساله55-59
ساله60-64

سال65بیش از 

سهم هر رده جمعیتی از کل جمعیت

هزار نفر393، جمعیت 1375سال 
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
 1385هرم سنی جمعیت بر اساس مدل سری زمانی در سال  -3-6شکل 

 

 
 1390اساس مدل سری زمانی در سال هرم سنی جمعیت بر  -4-6کل ش

 
 1395هرم سنی جمعیت بر اساس مدل سری زمانی در سال  -5-6شکل 

 

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16

ساله0-4
ساله5-9

ساله10-14
ساله15-19
ساله20-24
ساله25-29
ساله30-34
ساله35-39
ساله40-44
ساله45-49
ساله50-54
ساله55-59
ساله60-64

سال65بیش از 

سهم هر رده جمعیتی از کل جمعیت

هزار نفر472، جمعیت 1385سال 

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16

ساله0-4
ساله5-9

ساله10-14
ساله15-19
ساله20-24
ساله25-29
ساله30-34
ساله35-39
ساله40-44
ساله45-49
ساله50-54
ساله55-59
ساله60-64

سال65بیش از 

سهم هر رده جمعیتی از کل جمعیت

هزار نفر526، جمعیت 1390سال 

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16

ساله0-4
ساله5-9

ساله10-14
ساله15-19
ساله20-24
ساله25-29
ساله30-34
ساله35-39
ساله40-44
ساله45-49
ساله50-54
ساله55-59
ساله60-64

سال65بیش از 

سهم هر رده جمعیتی از کل جمعیت

هزار نفر521، جمعیت 1395سال 
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
 1400ر اساس مدل سری زمانی در سال نی جمعیت بهرم س -6-6شکل 

 

 
 1405هرم سنی جمعیت بر اساس مدل سری زمانی در سال  -7-6شکل 

 

 الزم به ذکر است روش سري زمانی پیاده شده تغییرات طبیعی جمعیت )تولد و فوت( را در بر دارد. خالص

شماري عمومی نفوس و مسکن( منفی بوده ایج سر)بر اساس نت 1395تا  1390هاي مهاجرت شهر اراک طی سال

نرخ فوت باالتر بوده لیکن جمعیت شهر کاهش داشته است. مقدار این تغییرات مهاجرت بر  است. زیرا نرخ تولد از

 است. نظر شده وده و از آن صرفهاي مختلف سنی( قابل توجه نبهرم سنی )فراوانی نسبی جمعیت در رده

لیه نواحی با همان روش برآورد کل شهر انجام شده است و هرم سنی براي کفیکی، برآورد جمعیت نواحی ترا

هاي خاص هاي دریافتی براي پروژهترافیکی اعمال شده است. در موارد خاص زیر، برآورد جمعیت بر اساس تراکم

 ر باالشده د ارایهبا جمعیت کل شهر  نهایت مجموع جمعیت کل شهرتوسعه شهر اراک اصالح شده است. در 

 همسان شده است. 

 واحدي( 8100)نهضت جهش تولید مسکن ي پروژه درصد 100، بر اساس تحقق 195در ناحیه  -

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16

ساله0-4
ساله5-9

ساله10-14
ساله15-19
ساله20-24
ساله25-29
ساله30-34
ساله35-39
ساله40-44
ساله45-49
ساله50-54
ساله55-59
ساله60-64

سال65بیش از 

سهم هر رده جمعیتی از کل جمعیت

هزار نفر552، جمعیت 1400سال 

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16

ساله0-4
ساله5-9

ساله10-14
ساله15-19
ساله20-24
ساله25-29
ساله30-34
ساله35-39
ساله40-44
ساله45-49
ساله50-54
ساله55-59
ساله60-64

سال65بیش از 

سهم هر رده جمعیتی از کل جمعیت

هزارنفر633، جمعیت 1405سال 
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 هکتاري کوي گردو 90جمعیت پروژه درصد از  75، بر اساس تحقق 133در ناحیه  -

 تظامی )انتهاي خیابان هپکو(ژه مجتمع مسکونی نیروي ان، بر اساس تحقق جمعیت پرو163در ناحیه  -

 شهر اراک، که سال پایه مطالعات حاضر است، بر اساس رشد خطی مابین 1396مچنین جمعیت سال ه

 شده است.  براي هر ناحیه ترافیکی محاسبه 1400و  1395هاي جمعیت سال
 

 
 1396هر اراک در سال جمعیت نواحی ترافیکی ش -8-6شکل 

 

 

 
 1405سال  جمعیت نواحی ترافیکی شهر اراک در -9-6شکل 
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 برآورد اشتغال   -2-6

هاي هاي دقیقی نسبت به رشد بخشبینیحالت کلی امري پیچیده بوده و نیازمند پیشبرآورد دقیق اشتغال در 

گرا در هاي روند، اغلب از روشیاطالعات چنین وجود عدمبا توجه به  .و مانند آن استمختلف اقتصادي، صنعتی، 

از  آمدهدستبه رونداده از استف بااین مطالعه نیز  شده در ارایه هايبرآورد .شودبینی این شاخص استفاده میپیش

  .استاراک  آمار و اطالعات گذشته تا کنون در شهر

را هم در محل سکونت و هم در محل شغل  ر شهر()تعداد افراد شاغل د یست اشتغالبادل برآورد اشتغال میم

 برآورد شودمجددا تاکید میبرآورد نماید.  1405و  1400، 1396 ،1395هاي به تفکیک نواحی ترافیکی در سال

 1399ب ان )جامع( شهرسازي، مصوتوسعه و عمربا برآوردهاي طرح تمامی متغیرهاي اقتصادي اجتماعیسرجمع 

 . شهر اراک هماهنگ شده است

 تغال در محل سکونتاش -1-2-6

سازي تقاضاي هاي ترافیکی در مطالعات بهنگامبرآورد اشتغال ناحیه در مطالعات حاضر از روش استفاده شده در

بر اساس  این روش .]1382 مطالعات بهنگام سازي تقاضاي سفر مشهد[است  استفاده شدهسفر شهر مشهد 

ن متغیرهاي زیر در ای کند.غال در محل سکونت را برآورد میاشتکفل )نسبت جمعیت به اشتغال( تغییرات نرخ ت

 .اندمدل تعریف شده

𝑝𝑖
𝑡   جمعیت ناحیه =𝑖  در سال𝑡 

𝑝𝑡  𝑡در سال  اراک= جمعیت شهر   

𝐸𝑖
𝑡   جمعیت شاغل ناحیه =𝑖  در سال𝑡 

𝐸𝑡  𝑡در سال  اراکاغل شهر = جمعیت ش  

𝑅𝑡  𝑡در سال  اراکشهر  = نرخ تکفل  

𝑅𝑖
𝑡   نرخ تکفل ناحیه =𝑖  در سال𝑡 

𝑟𝑅   اراک= نرخ رشد نرخ تکفل شهر   

 شود:به صورت زیر محاسبه می 𝑡نرخ تکفل در دوره 

   𝑅𝑖
𝑡 =

𝑃𝑖
𝑡

𝐸𝑖
𝑡         

افیکی، نرخ تکفل قابل محاسبه است. براي هر ناحیه ترشاغل  تعدادو  اطالعات جمعیتجود بودن یعنی با مو

ساله، متوسط سالیانه نرخ رشد نرخ  5هاي عمومی نفوس و مسکن دو دوره اخیر با فاصله اساس سرشماريبر 

 تکفل به صورت زیر قابل محاسبه است:

   ri = (
Rt

R𝑡−1)

1
5⁄

− 1    
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

را به تفکیک ناحیه ساکن شاغل  تعدادتوان میباشد ساله یکسان  15تا دوره افق رشد ینکه این نرخ با فرض ا

 مختلف تا افق سال طرح برآورد نمود: هايبراي سال

𝐸𝑖
𝑡 = 𝑝𝑖

𝑡+1 × (1 +  ri )15 
 

شود که خ تکفل نمایش داده شده است. مالحظه مینه نرخ رشد نرنرخ تکفل و متوسط سالیاجدول زیر در 

ن بدان معناست که سرانه شاغلین این نواحی کم شده است. در مطالعات حاضر نرخ رشد نرخ تکفل مثبت است. ای

ساله  5هاي نرخ تکفل دوره رشد نرخ تکفل همواره بزرگتر مساوي صفر است و بر این اساسفرض شده که نرخ 

 ده از روش گفته شده در باال محاسبه شده است. با استفا 1405تا افق 
 

 کل شهر
 تکفل نرخ

 1385 سال

 تکفل نرخ

 1390 سال

 تکفل نرخ

 1395 سال

 سالیانه متوسط

 خنر رشد نرخ

 تکفل

 نرخ رشد نرخ

 اعمال تکفل

 شده

 تکفل نرخ

 1400 سال

 تکفل نرخ

 1405 سال

 3/08 3/735 0/000 0/010 3/735 3/757 3/578 مجموع
 

هر در ل ساکن شها، تعداد شاغه به نرخ تکفل محاسبه شده براي نواحی ترافیکی و جمعیت ساکن آنبا توج

 نمایش داده شده است. 11-6شکل و  10-6شکل ها در سطح شهر اراک در و توزیع آن 3-6 جدول
 

 شهر اراک 1405ل پایه تا افق نت از سابرآورد شاغل در محل سکو -3-6 جدول

 کل شهر
 ساکن شاغل

 1385 سال 

  ساکن شاغل

 1390سال

 ساکن شاغل

 1395 سال 

  ساکن شاغل

 1396 سال

 ساکن شاغل

 1400 سال 

  ساکن شاغل

 1405 سال

 205873 151122 141817 139491 140050 132002 مجموع

 

 
 1396در سال شاغل در محل سکونت نواحی ترافیکی شهر اراک  -10-6شکل 
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 

 
 1405ل سکونت نواحی ترافیکی شهر اراک در سال شاغل در مح -11-6شکل 

 غال در محل شغل اشت -3-6

 بل انجام است:هاي اطالعاتی زیر قامتغیر با استفاده از پایگاهبرآورد این 

انجام شده و پس از آن  1381و  1373هاي ایران در سالها و مشاغل که در سرشماري عمومی کارگاه -

 انجام نشده است.

فرهاي اول شغلی ساکنان، مقصد خانوار که در آن با استفاده از مقصد س-مبداپایگاه داده سفرهاي  -

 در شهر اراک در دسترس است. 1386ي سال وان محل شغل افراد را یافت. این پایگاه داده براتمی

، استفاده مستقیم از شاغل در محل شغل آن پایگاه داده 1386گذشت ده سال از آماربرداري سال با توجه به 

را پیش بیینی کرد. مدل  هاي ریاضی، رفتار این متغیرتوان با استفاده از مدلي دقت کافی نیست. اما میدارا

 شده است.  ارایهزییات آن العات حاضر، مدل انتخاب محل شغل است که در ادامه جریاضی استفاده شده در مط

 پساست.  یبا هدف شغل يسفرها يانتخاب مقصد برا يهاروش استفاده شده، استفاده از مدل یاصل يمبنا

 نی، ا1386مقصد سفرها در سال -مبدأ يداده آماربردار گاهیهر فرد در پا یاول شغل ياز مشخص کردن سفرها

شوند. مجموعه متغیرهاي زیر به عنوان متغیرهاي مستقل ارد میبه عنوان متغیر وابسته در مدل انتخاب واطالعات 

 اند:مدل فوق تعریف شده براي Biogemeکاندید در نرم افزار 

 ز کلا مبدأناحیه  تیسهم جمع -

 از کل مبدأ ناحیه خانوار سهم -

 از کل مبدأناحیه شاغل ساکن  سهم -
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 از کل 5/0به توان  مبدأناحیه ساکن شاغل  سهم -

 از کل مبدأناحیه خودرو  تیسرانه مالک سهم -

 از کل 5/0به توان  مبدأناحیه خودرو  تیسرانه مالک سهم -

 مقصد از کلاحیه ن تیجمع سهم -

 مقصد از کلناحیه خانوار  سهم -

 لمقصد از کناحیه شاغل ساکن  مسه -

 مقصد از کلناحیه خودرو  تیسرانه مالک سهم -

 (𝑤𝑗د شاغل در محل شغل در دوره قبل )تعدا -

 (ℎℎ𝑗بعد خانوار ناحیه مقصد ) -

 (𝐷𝑖𝑗مقصد )-بر حسب کیلومتر مابین مبدا فاصله -

 (𝑡𝑖𝑗مقصد )-حسب دقیقه مابین مبدا زمان سفر آزاد بر -

- 𝐸𝑥𝑝(0.2 × 𝐷𝑖𝑗) 

- 𝐸𝑥𝑝(0.3 × 𝐷𝑖𝑗) 

- 𝐸𝑥𝑝(0.2 × 𝑡𝑖𝑗) 

- 𝐸𝑥𝑝(0.3 × 𝑡𝑖𝑗) 

- 𝐿𝑛(𝐷𝑖𝑗) 

- 𝐿𝑛(𝑡𝑖𝑗) 

- 𝐿𝑛(ℎ𝑗) 

- 𝐸𝑥𝑝(ℎ𝑗) 

 یک -

ي استفاده شده زیربه عنوان هاي خروجی و متغیرهاهاي مختلف و متعدد، مدل با شاخصپس از اجراي مدل

 انتخاب شده است:مدل شاغل در محل شغل 

                         Model  Multinomial Logit     

Number of estimated parameters 3     

        Number of observations 6850     

         Number of individuals 6850     

           Null log-likelihood -34137.705     

            Cte log-likelihood -29841.742     

           Init log-likelihood -34137.705     

          Final log-likelihood -27296.397     

         Likelihood ratio test 13682.618     

                    Rho-square 0.2     

           Adjusted rho-square 0.2     

           Final gradient norm 5.17E-02     
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

Name Value Std err t-test p-val 

𝐿𝑛(𝑤𝑗)  1.09 0.0105 103.05 0 0.0109 

𝐸𝑥𝑝(0.3 × 𝐷𝑖𝑗)  -0.0709 0.00771 -9.19 0 0.0107 

𝐿𝑛(𝑡𝑖𝑗)  -0.212 0.00245 -86.63 0 0.00275 
 

( در مبدأ) صد( از ناحیه محل سکونتناحیه به عنوان محل شغل )مق بر این اساس، تابع مطلوبیت انتخاب هر

 هاي شغلی به صورت زیر است. سفري شهر اراک برا

𝑢𝑖𝑗 = 1.09 × 𝐿𝑛(𝑤𝑗) − 0.0709 × 𝐸𝑥𝑝(0.3 × 𝐷𝑖𝑗) − 0.212 × 𝐿𝑛(𝑡𝑖𝑗) 

 

ر از میان سای، 1386انوار سال مقصد خ -مبدأفرهاي اول با هدف شغلی در آمارگیري این مدل با استفاده از س

 . دست آمده استه ببا دقت قابل قبولی ي ثابت در آن هاي ساخته شده و با کالیبره شدن پارامترهامدل

اراک  ( در شهرمبدأ)با استفاده از تابع مطلوبیت انتخاب ناحیه محل شغل )مقصد( از ناحیه محل سکونت 

 صورت زیر محاسبه شده است. در افق طرح به مبدأهر ناحیه احتمال انتخاب هر ناحیه مقصد براي شاغالن 

𝑃𝑖𝑗 =
𝑒𝑢𝑖𝑗

∑ 𝑒𝑢𝑖𝑘201
𝑘=1

 

نفر و شاغل در محل شغل در  129476، شاغل ساکن شهر اراک 1386اساس آماربرداري و مطالعات سال  بر

ر اراک ین ساکن شهر اراک، در خود شهدرصد شاغل 70است. به عبارت دیگر  نفر 90835شهري نواحی ترافیکی 

کنند. در مطالعات ز شهر )بیرون از نواحی ترافیکی شهري( کار میدرصد در بیرون ا 30مشغول به کار هستند و 

 فرض شده است.  1405حاضر نیز همین نسبت تا افق 

وارد خاص زیر، برآورد با مدل باال انجام شده است. در م نواحی ترافیکی،برآورد شاغل در محل شغل شهر اراک 

هاي خاص توسعه شهر اراک اصالح شده است. وژههاي مصوب دریافتی براي پرر محل شغل بر اساس طرحشاغل د

 شده در باال همسان شده است.  ارایهدر نهایت مجموع شاغل در محل شغل شهر کل شهر با مقدار کل شهر 

 اراک بر اساس طرح جامع میدان شهداء 4و  3، 2، 1ناحیه در  -

یر آن در جدول زیر نمایش داده برآورد و مقاد 1405در محل شغل شهر اراک تا افق  بدین ترتیب متغیر شاغل

 شده است.

 شهر اراک 1405برآورد شاغل در محل شغل از سال پایه تا افق  -4-6 جدول

 ناحیه

 ترافیکی

 شغل محل شاغل

 1386 سال

 شغل محل شاغل

 1396 سال

 شغل محل اغلش

 1400 سال

 شغل محل شاغل

 1405 سال

 163267 115730 104825 90822 موعمج
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
 1396 شاغل در محل شغل نواحی ترافیکی شهر اراک در سال -12-6شکل 

 

 

 
 1405شاغل در محل شغل نواحی ترافیکی شهر اراک در سال  -13-6شکل 

 آموز و دانشجوآورد تعداد دانشبر -4-6

شهري است. ترین متغیرهاي مدلسازي تقاضاي سفرهاي درونیکی از مهم آموزان و دانشجویانتعداد دانش

 ریتأثبوده و دقت انجام برآوردها در آن صبح و البته به صورت منظم  قشر از جامعه در اوج اغلب سفرهاي این

حل آموز در مآموز ساکن(، تعداد دانشآموز در محل سکونت )دانشنشها دارد. تعداد دابسزایی در دقت مدل

ه ها استفاده شددلسازيتحصیل )مدرسه( و تعداد دانشجو در محل تحصیل )دانشگاه( سه متغیري هستند که در م
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

داخته ( پر1405هاي افق )تا سال ( و سال1396نحوه برآورد آنها از سال پایه ) ارایه و در این بخش از گزارش به

 شده است. 

 آموز در محل سکونتبرآورد دانش -1-4-6

آن  بهآموزان در محل سکونت از نتایج تعیین هرم سنی جمعیت که در بخش تعداد دانشن به منظور تعیی

افتی از اداره کل محترم آموزش و پرورش شهر اراک، مجموع اشاره شد، استفاده شده است. بر اساس اطالعات دری

ر است. نف 76464رابر ب 1396در سال  ناحیه ترافیکی شهر اراک( 201)در محدوده  ر اراکآموزان شهتعداد دانش

سال( شهر اراک  19تا  7س تعداد افراد داراي سن آموز )بر اسابا استفاده از نتایج هرم سنی جمعیت، تعداد دانش

توان براي برآورد تعداد می باشد. لذا به دلیل فاصله اندک بین این دو عددنفر می 78552برابر  1396ر سال د

کرد و از این طریق تعداد دانش آموز هر ناحیه ترافیکی را  استفاده جمعیتاز نتایج هرم سنی  دانش آموز ساکن

آموز تغییرات نسبت دانشآموزان شهر اراک و به ترتیب تعداد دانش 15-6شکل و  14-6شکل در  زد.نیز تخمین 

شود، تعداد نمایش داده شده است. همانطور که مشاهده می 1395ا ت 1375هاي به جمعیت کل شهر در طی سال

آموز در برآورد دانش اهشی دارد. روند ک 1395ها به جمعیت کل شهر تا سال جمعیت آنآموزان و نسبت دانش

ها از کل جمعیت تغییر قابل سهم آن تقریبا می توان گفت تفاده شده واز هرم سنی جمعیت اس 1405تا افق 

 توجهی ندارد. 

 
 

 

 1395تا سال  1375آموزان شهر اراک از سال تعداد دانش -14-6شکل 
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
 1395تا سال  1375جمعیت )درصد( شهر اراک از سال سهم دانش آموزان از کل -15-6شکل 

 

شکل نمایش داده شده است. در هاي حاضر و افق مطالعات آموز ساکن در سالنشتعداد دا 5-6جدول  در

 اند.داده شدهنمایش  1405و  1396هاي احی ترافیکی در سالآموز ساکن نوتعداد دانش 17-6شکل تا  6-16
 

 1405اراک تا سال  آموز ساکن شهرتعداد دانش -5-6جدول 

 1405 سال  1400 سال  1396 سال  1395 سال  1390 سال  کل شهر

 106508 84100 78552 77226 89730 ترافیکی ناحیه
 

 

 
 1396آموز ساکن شهر اراک در سال تعداد دانش -16-6شکل 
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
 1405ن شهر اراک در سال آموز ساکتعداد دانش -17-6شکل 

 در محل تحصیل آموزبرآورد دانش -2-4-6

آموز مقاطع مختلف اراک، مجموع تعداد دانشفتی از اداره کل محترم آموزش و پرورش بر اساس اطالعات دریا

س مدارس نیز بوده و بر اساس آن تعداد نفر است. اطالعات دریافتی شامل آدر 76464برابر  1396شهر در سال 

نام و گزارش حاضر،  2شده است که در پیوست در محل تحصیل در سطح نواحی ترافیکی مشخص آموز دانش

جدول شده است. در  ارایهها یابی شده براي آنهمراه ناحیه ترافیکی آدرس رده تحصیلی مدارس دریافت شده به

 شده است.  ارایهها رسه و جنسیت آنآموزان به تفکیک دوره مداي از تعداد دانشالصهخ 6-6

آموز در محل انش، فرض شده است نسبت د1405صیل تا سال آموز در محل تحبه منظور تعیین تعداد دانش

 ترافیکیدر سطح نواحی  مشاهده شده به نسبت مقادیرهاي افق ر محل سکونت در سالآموز دتحصیل به دانش

است.  نمایش داده شده 1405آموز در محل تحصیل تا سال تعداد دانش 7-6جدول  در سال پایه است. در

ش داده شده هاي افق نمایآموز در محل تحصیل در سالتعداد دانش 19-6 شکلو  18-6شکل همچنین در 

 است. 
 

 

 وره مدرسه و جنسیتآموزان مدارس شهر اراک به تفکیک دتعداد دانش -6-6جدول 

 دختر آموز دانش تعداد پسر آموز دانش تعداد ورهد ردیف

 20189 21393 ابتدایی و پیش دبستان 1
 9151 9954 متوسطه اول دوره 2
 34 37 استثنایی - ياحرفه پیش متوسطه اول دوره 3
 8217 7439 متوسطه دوم دوره 4
 17 33 استثنایی - ياحرفه متوسطه دوم دوره 5

 37608 38856 مجموع
 76464 مجموع کل
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 

 1405از سال پایه تا سال  آموز در محل تحصیل شهر اراکبرآورد تعداد دانش -7-6جدول 
 1405 سال 1400 الس 1396 سال کل شهر

 104459 82012 76464 مجموع
 

 

 
 1396آموز در محل تحصیل شهر اراک در سال تعداد دانش -18-6شکل 

 

 

 
 1405ال آموز در محل تحصیل شهر اراک در ستعداد دانش -19-6 شکل

 برآورد دانشجو در محل تحصیل -5-6

-1395 یلیدوم سال تحص مهیآنها در ن يراک تعداد دانشجوا شهر هاياز دانشگاه یافتیاطالعات دربر اساس 
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 است: ریبه شرح ز 1396

 12700دانشگاه و واحد فلق(:  ابانی)مجموع واحد خ یدانشگاه آزاد اسالم -

 4590نور واحد اراک:  امیدانشگاه پ -

 7412و واحد سردشت(:  ریرکبیدانشگاه اراک )مجموع واحد جنب پارک ام -

 1112اراک:  یدانشگاه صنعت -

 700باهنر اراک:  دیشه انیدانشگاه فرهنگ -

 400اراک:  يکبر نبیز انیدانشگاه فرهنگ -

 1900: ریرکبیام ايو حرفه یدانشگاه فن -

 850اطهر:  ايو حرفه یگاه فندانش -

 146مهر اراک:  یعالموسسه آموزش  -

 685: يبردکار یدانشگاه جامع علم -
 

 
 های شهر اراکموقعیت دانشگاه -20-6شکل 

 

برآورد این متغیر در به راحتی در سطح نواحی مشخص است. براي  1396بر این اساس، این متغیر براي سال 

 30تا  19رشد استفاده شده است. تعیین نرخ رشد بر اساس تغییرات جمعیت رده سنی  هاي افق نیز از مدلسال

 از هرم سنی جمعیت است. آمدهبدست  ل،سا
 

 1405تا افق محاسبه نرخ رشد تعداد دانشجویان در محل تحصیل  -8-6جدول 

 1405 سال 1400 سال 1396 سال 1395 سال شاخص

 71264 78226 95421 99708 سال 30 تا 19 بین جمعیت

 0/0185- 0/0485- 0/043- - رشد متوسط سالیانه نرخ
 

هاي رشد گفته شده در جدول فوق، مقدار متغیر تعداد دانشجو در محل تحصیل در سطح با استفاده از نرخ
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

شده است. توزیع این نواحی در سطح شهر براي کل شهر نمایش داده  9-6جدول ی برآورد و در نواحی ترافیک

 نمایش داده شده است.  22-6 شکلو  21-6شکل اراک در 
 

 1405در محل تحصیل تا افق دانشجویان  -9-6جدول 

 1405 سال  1400 سال  1396 سال  افیکیناحیه تر

 23596 27816 33930 مجموع

 

 
 1396تعداد دانشجو در محل تحصیل شهر اراک در سال  -21-6شکل 

 

 
 1405اراک در سال تعداد دانشجو در محل تحصیل شهر  -22-6 شکل



 133صفحه   

 

 

 

 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 سرانه مالکیت خودرو  برآورد -6-6

پایگاه بینی تولید سفر و سهم استفاده از وسایل مختلف سفر است. لکیت خودرو از متغیرهاي مهم در پیشما

 ست.اشده  ارایهطح نواحی ترافیکی در جدول زیر هاي در دسترس براي یافتن این متغیر در سداده

سال  کیده در مطالعات جامع حمل و نقل ترافاستفاده ش کلتیخودرو و موتورس تیمالک 10-6جدول در 

 برآوردآن مطالعه که مربوط به  200-35-01نمایش داده شده است. الزم به ذکر است که در گزارش  1386

 خودرو برآورد شده است. 102856برابر  1386ر سال دت خودرو است، جمع وسایل موتوري شهر اراک مالکی

 1386سال  کیمطالعات جامع حمل و نقل ترافرسیکلت استفاده شده در مالکیت خودرو و موتو -10-6جدول 

 مقدار 1386جامع حمل و نقل ترافیک سال متغیرهاي استفاده شده در مطالعات 

 75781 شهري( ریزي برنامه هايسلول سطح اراک )در شهر مدلسازي در شده استفاده خودرو دادعت

 17367 شهري( ریزي برنامه هايسلول سطح اراک )در شهر مدلسازي در شده استفاده سیکلت موتور تعداد

 459244 جمعیت

 102085 خانوار

 165/0 نفر هر براي خودرو تمالکی سرانه

 0/038 نفر هر براي سیکلت موتور مالکیت سرانه

 742/0 خانواده هر براي خودرو مالکیت سرانه

 0/170 خانواده هر براي سیکلت موتور مالکیت سرانه

 مقدار 1395براي سال  1386متغیرهاي برآورد شده در مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک سال 

 111732 شهري( ریزي برنامه هايسلول سطح اراک )در شهر مدلسازي در شده استفاده خودرو تعداد

 25272 شهري( ریزي برنامه هايسلول سطح اراک )در شهر مدلسازي در شده استفاده سیکلت موتور تعداد

 563790 جمعیت

 

بینی زار نفري پیشه 563شهر اراک، آن مطالعه جمعیت  1395شود که براي سال در جدول فوق مالحظه می

و  111732به ترتیب  1395ست( و تعداد خودرو و موتورسیکلت برآورد شده سال انموده )که بیش برآورد 

 ه است. وسیل 25272

 یعموم يشهرستان اراک در سرشمار ينقاط شهر کلتیخودرو و موتورس تیحداقل مالک 11-6جدول در 

این متغیر گزارش نشده  1395و  1385هاي سال شده است. در سرشماري ارایه 1390نفوس و مسکن سال 

است که  112/0و  489/0بر اساس سرشماري برابر  کیت خودرو و موتورشود که سرانه مالاست. مالحظه می

)که اعداد مشابه  1386گیري سال براي آمار 10-6جدول نسبت به واقعیت موجود شهر اراک و اعداد مشابه در 

 هستند(، کم برآورد است.  170/0 و 751/0آن 
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 

نفوس و  یعموم یسرشمارحداقل مالکیت خودرو و موتورسیکلت نقاط شهری شهرستان اراک در  -11-6جدول 
 1390مسکن سال 

 مقدار تان اراکسشهري شهر، براي نقاط 1390فوس و مسکن سال هاي مرتبط در سرشماري عمومی نشاخص

 163384 خانوار تعداد

 79896 و ...( وانت سواري،)سبک  خودروي حداقل

 18260 گازي( و ايدنده) موتورسیکلت حداقل

 0/489 خانواده هر براي خودرو مالکیت سرانه

 0/112 خانواده هر براي سیکلت موتور مالکیت سرانه
 

محترم راهور  سیشده از پل افتی، در1396تا سال  1386سال  تعداد پالک صادر شده ازایگاه داده دیگر، پ

است. به طور کلی این اعداد براي بخش قابل توجهی از  12-6جدول شده در  ارایه شهرستان اراک و حومه يبرا

هاي سایر شهرستان اساس گفته کارشناسان پلیس راهور، ساکنان حومه شهرستان اراک نیز هستند و همچنین بر

هاي غیر از شهرستان نین افرادي با پالکنمایند. همچمیاستان نیز از پالک شهرستان اراک و حومه استفاده 

 اراک در محدوده شهر اراک ساکن بوده و در حال تردد هستند. برآورد ایشان از تعداد وسیله نقلیه در تردد براي

 هزار وسیله نقلیه است. 130شهر )اظهار شده به صورت غیررسمی( حدود 
 

، دریافت شده از پلیس محترم راهور برای 1396تا سال  1386مجموع تعداد پالک صادر شده از سال  -12-6جدول 
 شهرستان اراک و حومه

 مجموع نشده فک شده نصب کپال تعداد اسقاطی غیر شده نصب جدید پالک کل تعداد نوشماره تعداد نوع

 4789 1755 2904 130 تاکسی

 427402 131746 294391 1265 سواري

 72423 23236 48918 269 وانت

 504614 156737 346213 1664 مجموع
 

به عدد دقیق مالکیت خودرو در سطح  یشود که دستیابمالحظه می 12-6جدول تا  10-6جدول با مقایسه 

شده در  ارایههاي العه حاضر، با مقایسه اعداد فوق و تحلیلسر نیست. در مطشهر اراک و نواحی ترافیکی آن می

ي برآورد سرانه شهر اراک، برا 1395باال، از عدد سرانه مالکیت خودرو و موتورسیکلت برآورد شده براي سال 

صرفاً نواحی ترافیکی استفاده شده است. توجه به این نکته ضروري است، که  حدر سط 1396مالکیت در سال 

است  96لکیت از آن مطالعه اقتباس شده و تعداد خودرو و موتور وابسته به جمعیت نواحی ترافیکی سال سرانه ما

 1396دل مبا  1386ه محدوده نواحی ترافیکی مدل سال گزارش حاضر برآورد شد. نکته دیگر آنک 2که در بخش 

 1396به شرح زیر براي سال یکی این اعداد متفاوت است و با فرض توزیع یکسان کاربري در یک ناحیه تراف

هاي برآورد شده و تصحیح شده از سرانه 1405محاسبه شده است. همینطور براي برآورد این متغیر تا افق 

 متوسط کل شهر استفاده شده است. يهاده شده است. براي نواحی جدید از سرانهاستفا 86مطالعات سال 
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 197/0نه مالکیت با سرا 104019تعداد خودرو سواري:  -

 038/0با سرانه مالکیت  19947تعداد موتورسیکلت:  -

نمایش داده شده است. همچنین  1405تا افق  1396از سال  13-6جدول تعداد و سرانه مالکیت خودرو در 

 هاي مختلف نمایش داده شده است.ودرو نواحی ترافیکی در افقتعداد خ 26-6 شکلو  23-6شکل در تصاویر 
 

 1405 ات 1396رو نواحی ترافیکی شهر اراک از سال تعداد و سرانه مالکیت خود -13-6جدول 

 کل شهر
 سرانه مالکیت خودرو تعداد خودرو

 1405 سال 1400 سال 1396 سال 1405 سال 1400 سال 1396 سال

 0/238 0/208 0/197 150992 116014 104019 مجموع

 

 
 1396و شهر اراک در سال تعداد خودر -23-6شکل 
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
 1405تعداد خودرو شهر اراک در سال  -24-6 شکل

 

 
 1396تعداد موتورسیکلت شهر اراک در سال  -25-6شکل 
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
 1405ک در سال تعداد موتورسیکلت شهر ارا -26-6 شکل

 برآورد درآمد -7-6

رها در مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر سفبا مشاهده متغیرهاي استفاده شده در مدلسازي تقاضاي 

ه است. همچنین در ها مورد استفاده نبودشود که این متغیر در مدلسازي، مالحظه می1386اراک در سال 

 توسط درآمد برداشت نشده است. ( م1386مقصد سفرها )در سال -ربرداري مبداآما

شهر اراک برداشت  1396یانه کل خانوار در آبان ماه اهمتوسط درآمد م SPدر مطالعات حاضر، در آماربرداري 

 شده است.  ارایه 28-6شکل و  27-6شکل شده و مقادیر آن در 

 
 رادی که وسیله نقلیه در دسترس دارندسهم متوسط درآمد ماهیانه کل خانوار برای اف -27-6شکل 

 

هزار 800زیر 

تومان

5% هزار تا 800بین 

میلیون 1.5

تومان

22%

2.5تا 1.5بین 

میلیون تومان

50%

2.5بیش از 

میلیون تومان

23%

متوسط درآمد ماهیانه کل خانوار
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
 که وسیله نقلیه در دسترس ندارند خانوار برای افرادیل سهم متوسط درآمد ماهیانه ک -28-6شکل 

 نتایج گزینه عدم انجام کار ارایههای افق و تقاضای سفرها تا سالبرآورد  -7

ریزي کالن و بلندمدت حمل و نقل، برآورد تقاضاي سفر آینده است ساسی در فرآیند برنامههاي ایکی از بخش

اي برآورد مرحله-هاي چهاردلشود. هسته اصلی این فرآیند، را ماهده میمراحل مختلف آن مش 1-7شکل  که در

هاي توزیع و تفکیک سفر ساخته شده و پس از طی گامها براي تمام روز دهند این مدلتقاضاي سفر تشکیل می

شد.  تلف روز تبدیل خواهند، به تعداد سفر در ساعات مخ1روز-خصیص به شبکه، به کمک ضرایب زمانو قبل از ت

 شده است.  ارایهدر شرایط گزینه عدم انجام کار  1405افق  ات هامدلدر ادامه نتایج پیاده سازي 

 
1 Time-of-Day 

هزار 800زیر 

تومان

9%

هزار تا 800بین 

میلیون 1.5

تومان

33%

2.5تا 1.5بین 

میلیون تومان

45%

2.5بیش از 

میلیون تومان

13%

متوسط درآمد ماهیانه کل خانوار
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
 راحل تحلیل تقاضای سفرم -1-7شکل 

 

 1405و  1396، 1386هاي سفر در سال ن و برون شهري و نرختعداد سفرهاي سواره درو 1-7جدول در 

گر بحث سفرهاي اندکی داشته است. نکته دی نسبتاًشود که نرخ سفر افزایش داده شده است. مالحظه می نمایش

اي بر اساس اي تقاضا مربوط به سفرهاي درون شهري است و سفرهاي دروازهمرحله 4اي است. مدل دروازه
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

شرح  2هاي بند شده در گزارش هیاراآهن و فرودگاه )ها، راهشهري در جادهي بار و مسافر برون هاآماربرداري

 اند. خدمات حاضر( در مدل اعمال شده

 
  1405و  1396، 1386های نرخ سفر در سال ارایه -1-7جدول 

 شاخص (1386اراک ) (1396اراک ) (1405اراک )

 جمعیت 450،335 527،810 633،991

 مقصد-نه آمارگیري مبداواندازه نم 5% - -

 سفر(-)نفردرکل روز  ي سوارهتعداد سفرها 722،788 822،731 1،111،986

 سفرنرخ  58/1 56/1 75/1

 پایانه اي )خودرو همسنگ(-سفرهاي دروازه اي  102501 194192 242911

 

 1396داري سال ر، محدوده ناحیه بندي شهر متفاوت از آمارب1386آماربرداري سال الزم به ذکر است، در 

اند )و در مقایسه اي در مدل لحاظ شدهبوده است. در آن سال، کرهرود، سنجان و ضامنجان جزو سفرهاي دروازه

 است(.  مؤثر 1396و  1386هاي مابین سال

 1405نتایج گزینه عدم انجام کار تا افق  ارایه -1-7

سازي نتایج مدل 1405و  1400هاي افق ونقل شهر اراک در سالشبکه حملمنظور بررسی وضعیت  به

هایی هاي گرافیکی و عددي به شرح جداول و نفشهروجیانتقال یافته است و خ VISUMافزار اي به نرمچهارمرحله

 شده است، به دست آمده است.  ارایهکه در ادامه 

سفر به -ر حسب نفرروز ب عصر و تمامتعداد سفرهاي اوج صبح، اوج ظهر، اوج  3-7جدول الی  2-7جدول در 

 شده است. ارایه 1405 و 1400هاي تفکیک هر وسیله براي سال
 

 در گزینه عدم انجام کار 1400ل اراک در سا تعداد سفرهای ساعات مختلف شهربینی پیش -2-7جدول 
 روز تمام عصر اوج ظهر اوج صبح اوج وسیله نوع ردیف

 525701 36969 35649 47358 شخصی سواري 1

 130730 8086 16387 18033 تاکسی 2

 22481 1099 1946 2907 وانت 3

 109536 9788 15551 15301 واحد وساتوب 4

 30059 1272 1877 6059 غیرواحد اتوبوس 5

 19718 1122 1201 3274 بوس مینی 6

 18418 1105 1492 2168 دوچرخه 7

 22378 1756 1624 1706 تسیکل موتور 8

 3932 105 152 513 سنگین خودروهاي 9

 3862 440 516 866 سایر 10

 886815 61744 76396 98184 سفرها کل

 100/0 7/0 8/6 11/1 روز کل از درصد
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 انجام کار در گزینه عدم 1405ر سال بینی تعداد سفرهای ساعات مختلف شهر اراک دپیش -3-7جدول 
 روز تمام عصر اوج ظهر اوج صبح اوج وسیله نوع ردیف

 691,638 48,350 47,451 63,121 شخصی سواري 1

 145,139 8,792 18,732 520,67 تاکسی 2

 28,947 1,407 ,5222 3,780 وانت 3

 121,348 10,722 17,745 17,741 واحد اتوبوس 4

 38,342 1,627 2,303 7,600 غیرواحد اتوبوس 5

 25,533 1,437 1,568 4,268 بوس مینی 6

 23,415 1,389 1,897 2,774 دوچرخه 7

 27,710 2,177 1,994 2,071 لتسیک موتور 8

 5,085 136 199 657 سنگین خودروهاي 9

 4,828 545 639 1,068 سایر 10

 1,111,986 76,582 95,050 123,754 سفرها کل

 %100.0 %6.9 %8.5 %11.1 روز کل از درصد

 

نه که از ه است. همانگوشد ارایه 4-7جدول در  ف حمل و نقلبه منظور بررسی تغییرات سهم وسایل مختل

درصد  8/12حدود  از اتوبوس در سفرهاي شهري اراک در سال پایه دراین جدول مشخص است سهم استفاده 

 رسد. درصد می 9/10به  1405رور زمان کمتر شده و در سال است و این سهم به م
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 ه گزینه عدم انجام کاردر مدل روزان های مختلف مطالعهفرهای سالر )درصد( در سمقایسه سهم سف -4-7جدول 
 1405سال  سهم سفر در 1400ر در سال سهم سف 1396سهم سفر در سال  وسیله

 2/62 59/3 57/9 سواري شخصی

 1/13 14/7 15/8 یتاکس
 6/2 2/5 2/5 وانت

 9/10 12/4 12/8 اتوبوس واحد

 4/3 3/4 3/4 اتوبوس غیرواحد
 3/2 2/2 2/2 بوسمینی 

 1/2 2/1 2/1 دوچرخه
 5/2 2/5 2/5 تور سیکلتمو

 5/0 0/4 0/4 خودروهاي سنگین
 4/0 0/4 0/4 سایر

 0/100 100/0 100/0 مجموع

 

مشخصات عملکردي شده است.  ارایه 1400شخصات عملکردي شبکه معابر شهر اراک در سال م 5-7جدول در 

 شده است.  ارایه 6-7جدول همگانی اراک نیز در سیستم 
 

 در گزینه عدم انجام کار 1400مشخصات عملکردی شبکه معابر شهر اراک در سال  -5-7جدول 

 واحد شاخص ردیف
 روز تمام عصر اوج ظهر اوج صبح اوج

 شهر مرکز شهر کل شهر مرکز شهر کل شهر مرکز شهر کل شهر مرکز رشه کل

1 
 صرف سفر زمان کل

 آزاد شرایط رد شده
 وسیله

 ساعت
8038 940 7087 973 8231 977 11925 95767 

2 
 صرف سفر زمان کل

 متراکم شرایط در شده
 وسیله

 ساعت
10803 2126 9720 2244 10978 2282 28249 129247 

 شده ودهپیم مسافت کل 3
 وسیله

 کیلومتر
469291 53927 414277 55884 485707 56133 683710 5632632 

 سرعت طمتوس 4
 کیلومتر

 ساعت بر
43/44 25/37 42/62 24/90 44/24 24/59 24/20 43/58 

 ریتأخ کل 5
 وسیله

 عتسا
2765 1186 2633 1271 2747 1305 16324 33480 

6 
 زمان نسبت متوسط

 آزاد به متراکم سفر
- 1/48 1/90 1/48 1/96 1/48 1/97 1/49 2/00 

7 
 به حجم نسبت متوسط

 ظرفیت
- 0/37 0/57 0/36 0/59 0/36 0/60 0/37 0/61 

8 
 مونوکسید انتشار زانمی

 CO  کربن 
 221716 45723 3719 18763 3676 16798 3499 18602 کیلوگرم

9 
 کلرید انتشار میزان

 HC هیدروژن 
 19680 3596 292 1677 289 1475 276 1647 کیلوگرم

10 
 اکسیدهاي ارانتش میزان

 Nox نیتروژن
 5540 556 46 481 46 403 44 458 کیلوگرم

 512554 82413 6707 43929 6632 38043 6336 42760 ترلی سوخت مصرف 11
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 انجام کار گزینه عدمدر  1400مگانی شهر اراک در سال ونقل همشخصات عملکردی سیستم حمل -6-7جدول 

 زرو تمام عصر اوج ظهر اوج صبح اوج حدوا هاي حمل و نقل همگانیشاخص ردیف

 40/0 32/0 42/0 43/0 دقیقه سفر زمان کل متوسط 1

 26/0 17/0 25/0 25/0 دقیقه روي پیاده زمان+وسیله وندر زمان متوسط 2

 18/0 8/0 14/0 15/0 دقیقه همگانی وسیله درون زمان متوسط 3

 11,711 1,667 3,913 3,747 سفر-نفر انتقال ادتعد 4

 121,247 11,455 19,465 19,048 سفر-نفر جابجایی تعداد 5

 109,536 9,788 15,551 15,301 سفر-نفر سفر تقاضاي کل 6

 1/11 1/17 1/25 1/24 - گانیهم نقل و حمل انتقال نرخ 7

 

 یهارا 1405ونقل همگانی در سال مشخصات عملکردي شبکه و سیستم حمل 8-7جدول و  7-7جدول در 

 شده است. 
  

 در گزینه عدم انجام کار 1405ها در شبکه سال پایه بر اساس تقاضای یندهمشخصات عملکردی و آال -7-7جدول 

 احدو شاخص ردیف
 روز تمام عصر اوج ظهر اوج صبح اوج

 شهر مرکز شهر کل شهر مرکز رشه کل شهر مرکز شهر کل شهر مرکز شهر کل

1 
 صرف فرس زمان کل

 آزاد شرایط در شده

 وسیله

 ساعت
8,795 1,045 7,998 1,090 8,772 1,083 104,168 13,299 

2 
 صرف رسف زمان کل

 متراکم شرایط در شده

 وسیله

 ساعت
12,743 2,675 11,855 2,943 12,327 2,840 149,558 35,707 

 شده پیموده مسافت کل 3
 لهوسی

 کیلومتر
508,894 59,835 462,850 62,445 513,583 62,101 6,073,728 760,975 

 سرعت متوسط 4
 کیلومتر

 ساعت بر
39/9 22/4 39/0 21/2 41/7 21/9 40/6 21/3 

 ریتأخ کل 5
 وسیله

 ساعت
3,948 1,630 3,857 1,853 3,556 1,757 45,390 22,408 

6 
 زمان نسبت متوسط

 آزاد به متراکم سفر
- 1/56 2/06 1/56 2/19 1/54 2/15 1/56 2/19 

7 
 به حجم نسبت متوسط

 یتظرف
- 0/42 0/63 0/41 0/67 0/40 0/66 0/42 0/68 

8 
 مونوکسید رانتشا میزان

 CO   کربن
 54,988 253,191 4,410 20,882 4,478 20,041 4,203 21,486 کیلوگرم

9 
 کلرید انتشار میزان

 HC هیدروژن 
 4,316 22,156 347 1,841 353 1,735 330 1,876 کیلوگرم

10 
 اکسیدهاي انتشار میزان

 Nox نیتروژن
 609 5,877 50 501 50 441 48 488 گرمکیلو

 98,586 569,078 7,926 47,607 8,111 44,103 7,538 48,021 لیتر سوخت مصرف 11
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 ه عدم انجام کاردر گزین 1405ونقل همگانی شهر اراک در سال کردی سیستم حملمشخصات عمل -8-7جدول 

 روز تمام عصر اوج ظهر اوج صبح اوج واحد ل و نقل همگانیهاي حمشاخص ردیف

 2/40 3/23 0/43 7/44 دقیقه سفر زمان کل سطمتو 1

 1/26 5/17 7/25 7/26 دقیقه روي پیاده زمان+وسیله درون زمان متوسط 2

 0/18 1/8 5/14 0/16 دقیقه همگانی وسیله درون زمان متوسط 3

 12,331 1,778 4,243 4,148 سفر-نفر انتقال تعداد 4

 133,679 12,500 8821,9 21,889 سفر-نفر جاییجاب تعداد 5

 121,348 10,722 17,745 17,741 رسف-نفر سفر تقاضاي کل 6

 10/1 17/1 24/1 23/1 - همگانی نقل و حمل انتقال نرخ 7
 

 
 ردر گزینه عدم انجام کا 1405مدل اوج صبح سال سطح سرویس معابر در حجم تردد و  -2-7شکل 
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
ه مرکزی شهر( در گزینه عدم )محدود 1405حجم تردد و سطح سرویس معابر در مدل اوج صبح سال  -3-7شکل 

 انجام کار
 

 
 در گزینه عدم انجام کار 1405ال مسافر حمل و نقل همگانی در مدل اوج صبح س تعداد -4-7شکل 
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 ]1390تا  1386[نقل و ترافیک اراک  رتر طرح جامع حمل وبنتایج گزینه  ارایه -2-7

ارایه شده است. در این بخش  ]1390تا  1386[مروري بر مطالعات جامع حمل و نقل اراک  -2-2در بخش 

 :شرایط زیر ارایه شده استدي آن مطالعه با برتر پیشنهانه از گزارش نتایج گزی

زي( است و همه گام سابر اساس برآورد مطالعات حاضر )مطالعات بهنقاضاي سفر، متغیرهاي مربوط به ت -

 متغیرها بهنگام شده است.

نقل همگانی بر  احداث و تعریض معابر، ایجاد تقاطع غیرهمسطح و خطوط حمل و، شامل مدل شبکه -

 است.( ]1390تا  1386[راک مطالعات جامع حمل و نقل ادر آن مطالعه ) اساس مدل پیشنهادي

تغییرات ماهیت شبکه آن است که . علت این امر بود در ویرایش قبل از گزارش حاضر، این نتایج ارایه نشده

 داشته است.  1386انجام شده در سال  بسیار گسترده اي نسبت به پیش بینی هاي

نسبت به شبکه مدلسازي شده است. نمایش داده  1405ي افق ادي آن مطالعه برادر شکل زیر، تغییرات پیشنه

وده و با واقعیت بشبکه معابر شهري، شبکه آن مطالعه تُنک  شده در مطالعه حاضر و البته واقعیت توسعه محدوده و

 شهر منطبق نیست.

 

 
 1405ای افق ( بر1386طرح جامع ترافیک )سال شنهادی در تغییرات پی -5-7شکل 

 

 معابر: احداثدر مورد 

)جامع( فتاده و در طرح جدید توسعه و عمران نی در محدوده مرکزي شهر اتفاق پیشنهادي معبر جدید -

شهید بهشتی به میدان ولیعصر عمال به شکلی  خیابانو بان شریعتی به میدان شهدا خیادو معبر نیست. 

 ند بود. متري خواه 24تا  18هاي کوچه و در سطح  ر این طرح ارایه شده محقق نشدهکه د
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

ل شهرصنعتی و امتداد آن ه کندي( تا پستا با کوچراخیابان شهید قدوسی )هماحداث معبر در راستاي  -

فتاده و در طرح جدید توسعه و عمران اتفاق نیید بهشتی در محدوده شرقی شهر شه به سمت شهرک

 یست.)جامع( ن

مطالعه سال حال حاضر ایجاد شده اند که در مدل شبکه بکه در بسیار متعددي در مدل ششریانی معابر  -

برجسته عابر در مدل فعلی شبکه حمل و نقل اراک ر شکل زیر، برخی از این م. دآن نیستردي از  1386

همینطور  یر می دهد.ساختار شبکه و حجم تردد در کلیه معابر را تغی شده است. این حجم از تغییرات

 است. ر نظر گرفته نشده د 1386که در مدل سال خش کننده متعددي ایجاد شده معابر با رده جمع و پ

o صنعتمیدان  از جاده فراهان تا رگراه شهید بختیاريبزو  آنجفیهید بزرگراه ش 

o بلوار جهان پناه 

o شرقیاز میدان ولیعصر تا کمربندي از خیابان دانشگاه تا  اورزبلوار کش 

o ولیعصر تا کمربندي شرقی و( از میدان)هپکشهیدان رجایی  بلوار 

 

 
 نیست 1386، که در مدل مطالعات سال شبکه حمل و نقلشریانی  معابردر  تغییرات -6-7شکل 

 

 :حسطمههاي غیرتقاطع 

شده است  اجراي نیز در شهر اراک طع هاي غیرهمسطح متعددمعابر شریانی، تقا با توجه به تغییر در شبکه

 نشده است. دپیشنهاشده و برخی دیگر  پیشنهادکه بعضی از آنها در طرح جامع ترافیک 

  اجرا شده است.  که ،پیشنهادي در آن مطالعه ،تیغیرهمسطح در میدان شریع تقاطع -
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 ،پیشنهادي در آن مطالعه ،رزاي شیرازيمینی و خیابان میدر تقاطع خیابان امام خغیرهمسطح  تقاطع -

  شده است. اجرا  که

  است.  شده اجرا که ،پیشنهادي در آن مطالعه ،فراهانغیرهمسطح در میدان  تقاطع -

  اجرا شده است.  که ،پیشنهادي در آن مطالعه ،انقالبغیرهمسطح در میدان  تقاطع -

  شده است. ناجرا  که ،پیشنهادي در آن مطالعه ،ساعتغیرهمسطح در میدان  تقاطع -

  شده است. ناجرا  که ،پیشنهادي در آن مطالعه ،شورایدان غیرهمسطح در م تقاطع -

شده ناجرا  که ،پیشنهادي در آن مطالعه ،ولیعصر تا خیابان شهید رجاییمیدان غیرهمسطح در  تقاطع -

  است. 

  شده است. ناجرا  که ،عهپیشنهادي در آن مطال ،سرداران تا میدان البرزمیدان غیرهمسطح در  تقاطع -

  شده است. ناجرا  ،پیشنهادي در آن مطالعه که ،متداد خیابان میثامدر غیرهمسطح  تقاطع -

  شده است. ناجرا  ،پیشنهادي در آن مطالعه که ،میدان علی ابن ابی طالبطح در غیرهمس تقاطع -

ن آه اجرا شده و در ، کخلیج فارس با بلوار شهید بختیاريتقاطع بزرگراه غیرهمسطح در  تقاطع -

 است.طالعه پیشنهاد نشده م

 .طالعه پیشنهاد نشده استن مآزش، که اجرا شده و در ورمیدان غیرهمسطح در  تقاطع -

طالعه ن مآ، که اجرا شده و در قدسبا بلوار  هید آنجفیشتقاطع بزرگراه غیرهمسطح در  تقاطع -

 پیشنهاد نشده است.

طالعه ن مآدر ، که اجرا شده و کشاورزبا بلوار  د آنجفیهیشتقاطع بزرگراه غیرهمسطح در  تقاطع -

 پیشنهاد نشده است.

 طالعه پیشنهاد نشده است.ن مآر ، که اجرا شده و دمقاومتمیدان غیرهمسطح در  تقاطع -

ن آ، که اجرا شده و در علی )ع(بزرگراه امام با  هید آنجفیشتقاطع بزرگراه غیرهمسطح در  تقاطع -

 ست.طالعه پیشنهاد نشده ام

 طالعه پیشنهاد نشده است.ن مآ، که اجرا شده و در ع(امام حسین )میدان غیرهمسطح در  تقاطع -

 طالعه پیشنهاد نشده است.ن مآ، که اجرا شده و در ن )ع(حسامام میدان غیرهمسطح در  تقاطع -

 طالعه پیشنهاد نشده است.ن مآکه اجرا شده و در  سردشتمیدان غیرهمسطح در  تقاطع -

-  

طالعه پیشنهاد ن مآ، که اجرا شده و در یمحسنی و امام خمینتقاطع خیابان همسطح در غیر تقاطع -

 نشده است.

نمایش داده  1386موقعیت تقاطع هاي اجرا شده به تفکیک پیشنهاد شده در مطالعه سال  7-7شکل در 

 شده است. 
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
 سال اخیر 15شده در تقاطع های غیرهمسطح ساخته  -7-7شکل 

 

بسیار گسترده  1386نسبت به سال بر شهري کاربري زمین و شبکه معا، تغییرات با توجه به مطالب ارایه شده

م نر تایج مدلنختالف قابل توجهی دارد. در ادامه با واقعیت موجود ا ه و گزینه برتر پیشنهادي در آن مطالعهبود

 داده شده است. و همگانی نمایش  افزاري از نظر شاخص هاي حمل و نقل شخصی

 
بهنگام  بر اساس تقاضای ،1386سال  پیشنهادی مطالعاتها در شبکه یندهمشخصات عملکردی و آال -9-7جدول 

  1405 شده در مطالعات حاضر برای افق

 احدو صشاخ ردیف
 ساعت اوج

 شهر مرکز شهر کل

 282 6,148 ساعت وسیله آزاد شرایط در شده صرف فرس زمان کل 1

 475 10,084 ساعت وسیله متراکم شرایط در شده صرف سفر زمان کل 2

 13,843 354,559 کیلومتر وسیله شده پیموده مسافت کل 3

 29/2 35/2 ساعت بر کیلومتر سرعت متوسط 4

 193 3,936 ساعت وسیله ریتأخ کل 5

 2/40 2/53 - آزاد به متراکم سفر مانز نسبت متوسط 6

 0/73 0/68 - یتظرف به حجم نسبت متوسط 7

 972 14,970 کیلوگرم CO  کربن  مونوکسید رانتشا یزانم 8

 76 1,307 کیلوگرم HC هیدروژن  کلرید انتشار میزان 9

 11 340 گرمکیلو Nox نیتروژن اکسیدهاي انتشار میزان 10

 1,744 33,458 لیتر سوخت مصرف 11
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

بر اساس  ،1386سال  پیشنهادی مطالعاتدر شبکه  سیستم حمل و نقل همگانیلکردی مشخصات عم -10-7جدول 
  1405 بهنگام شده در مطالعات حاضر برای افق تقاضای

 صبح اوج واحد و نقل همگانیل هاي حمشاخص ردیف

 4/28 دقیقه سفر انزم کل سطمتو 1

 4/17 دقیقه روي پیاده زمان+وسیله درون زمان متوسط 2

 4/6 دقیقه همگانی وسیله درون زمان متوسط 3

 16,082 سفر-نفر انتقال تعداد 4

 36,673 سفر-نفر جاییجاب تعداد 5

 31,151 رسف-نفر سفر تقاضاي کل 6

 18/1 - همگانی نقل و حمل قالانت نرخ 7

 

 
مع پیشنهادی مطالعات طرح جادر گزینه  1405مدل اوج صبح سال سطح سرویس معابر در حجم تردد و  -8-7شکل 

 (1386ترافیک )
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 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
مع پیشنهادی مطالعات طرح جاگزینه در  1405ر حمل و نقل همگانی در مدل اوج صبح سال مساف تعداد -9-7شکل 

 (1386ترافیک )

 
 

 یستم حمل و نقلبرنامه پیشنهادی س رایها -8

بلند مدت مطالعات حاضر تا افق  از در این بخش از گزارش برنامه پیشنهادي توسعه حمل و نقل شهر اراک

اي انجام هاي گستردهتحلیل هاي مختلف ويابی به این برنامه سناریوسازشده است. براي دستی ارایه( 1405)

 گزینه برتر است.  ارایهش از گزارش دف از این بخشده است. ه ارایهتفصیلی مربوطه  هايشده که در گزارش

 (Action Planر و حمل و نقل همگانی )عاببرنامه اجرایی توسعه شبکه م -1-8

بوده و این کار از طریق  قل در سطح شهرود وضعیت کنونی شبکه حمل و نتوسعه معابر یک شهر در جهت بهب

گردد. شبکه حمل و سال افق، محقق میین شده تا و با در نظر گرفتن سطح بودجه تعیها اجراي بهترین پروژه

 افزایش تقاضاي سفر در آینده ممکن است با مشکالت متعددي مانند کمبودبه نقل موجود در یک شهر با توجه 

از طرفی  مقصدها و غیره مواجه شود. -ان سفر بین برخی مبدأیه، افزایش زمظرفیت، کاهش سرعت وسایل نقل

روي شهر مورد نظر پوشش کافی ندارد و دسترسی به شبکه حمل و نقل شهري بر نگاهی اوقات یک شبکه درو

رف ن نقیصه نیز تا جاي ممکن برطاي باشد که ایساکنین یکسان نیست. توسعه معابر باید به گونهتمامی اي بر

 گردد. 

شنهاد شهري پیونتر کردن ساختار شبکه درن و مشخصتر کردهایی براي منسجمتوان پروژهسوي دیگر، میاز 

بخشد و یا ارتباط بین این خارجی را بهبود می یا هایی که کمربندي داخلی وداد: به عنوان نمونه، ساخت خیابان
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ها معموالً کند. این دست از پروژهرقرار میبهترین شکل ب ایت سلسله مراتب مورد نظر بهدو کمربندي را، با رع

در راستاي اهداف قبلی نیز هستند. در نهایت باید توجه دهند و میهاي عملکردي شبکه را نیز بهبود شاخص

و طرح تفصیلی شهر  یی انتخاب شوند که بیشترین هماهنگی را با مطالعات طرح جامع شهرسازيهاداشت، پروژه

ی رین منافع را براي مردم شهر در پي مورد نظر مسئولین را نیز در برگیرد و نیز بیشتهاند و سیاستداشته باش

 شد.داشته با

عابر اراک شامل احداث معبر جدید، تعریض ه مها براي توسعه شبکاز پیشنهاد يابسته ارایهبخش شامل در این 

یقی بودن سیستم حمل و نقل شهر، ا توجه به تلفح و تغییر جهتی معابر است. بمعابر، احداث تقاطع غیرهمسط

 .شودیمهمگانی نیز در همین بخش معرفی توسعه حمل و نقل 

هاي ی کلیه ناریوسازيگانهاي تفصیلی مربوط به توسعه شبکه معابر و توسعه حمل و نقل همزارشدر گ

  (Action planنامه اجرایی )بر صرفاًر این بخش از گزارش شده است. د ارایهدستیابی به شبکه گزینه برتر 

  خواهد شد. ارایهپیشنهادي مطالعات 

 (1405)بلند مدت افق  یشنهادیبرنامه پ -1-1-8

ط حمل و و خطو يعبور دیتعداد خط مف، رده عملکردي، شبکه معابر راتییتغ 5-8شکل تا  1-8شکل در 

انطور که گفته شد، این نتایج نمایش داده شده است. هم برتر نهیگز براي (1405افق بلند مدت )در نقل همگانی 

شده است. همانطور که صل و ارزیابی اقتصادي براي شناخت گزینه برتر حاهاي انجام شده ناریوسازيبر اساس س

ده غربی )در محدوشمالی و امتداد  کمربنديري، مت 24، احداث معابر جدید از جمله معبر شودیممشاهده 

، تعریض معابر از جمله هداگردو، معابر امتداد خیابان سیدالش کتاري شهرکه 90معابر محدوده  ،آن آرامستان(

هاي طع، سوم شعبان، فلسطین و شورا و ایجاد تقاحقانیسید الشهدا، ادبجو،  بهمن، امام خمینی، 22 هايخیابان

موارد احداث الزم به ذکر است کلیه وب هستند. هاي مصجان از جمله طرحو سنن امام خمینی، غیرهمسطح میدا

بوده و در مطالعات حاضر هیچ تعریض و 1399عمران )جامع(، مصوب  و تعریض معابر منطبق بر طرح توسعه و

  احداث جدیدي پیشنهاد نشده است.

پس از تعریض سید الشهدا مسیر خیابان  د درتقاطع غیرهمسطح جدی 3 در احداث موجه پیش امکان سنجی

مورد  1که شده است. و احداث قطعات جدید حدفاصل خیابان دانشگاه تا خیابان شهدا در این گزارش پیشنهاد 

تقاطع خیابان سید الشهدا و دانشگاه  س تندروي پیشنهادي دروبوخط اتاز آنها به منظور فراهم شدن شرایط عبور 

که  ع خیابان سید الشهدا با خیابان شهدا استنیز در محل میدان علی ابن ابی طالب و تقاطدو تقاطع دیگر  است.

 (اخیابان شهید بهشتی )حدفاصل میدان هفت تیر تا میدان شهد 2. ستنده خیابان 6هر کدام محل تقاطع بیش از 

در زمان تهیه این گزارش  بیر همه راه خیابان امیرکپیاد اند.نهاد شدهو خیابان حصار نیز به عنوان پیاده راه پیش

 ست. اجرا شده ا
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 (1405بلند مدت )افق ر، عابر در گزینه برتتغییرات شبکه م -1-8شکل 

 

 

 
 (1405افق بلند مدت )برتر،  ملکردی معابر شهر اراک در گزینهبندی عرده -2-8شکل 

 



 154صفحه   

 

 

 

 اراک شهرکالن حومه و شهری نقل و حمل جامع مطالعات سازی هنگامبه ه:نام پروژ

 گزارش مدیریتی 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 تیرماه  601 13 01
 

 
 (1405افق بلند مدت )ر، برتاک در گزینه تعداد خط مفید عبوری معابر شهر ار -3-8شکل 

 

 
 (1405فق بلند مدت )اهتی معابر شهر اراک در گزینه برتر، مدیریت ج -4-8شکل 
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 (1405افق بلند مدت )برتر، خطوط حمل و نقل همگانی شهر اراک در گزینه  -5-8شکل 

 

 1-8جدول تر است. در کیلوم 18و  24بر )بی آر تی( پیشنهادي به ترتیب طول خطوط اول و دوم انبوه

ها در دوحالت اجرا و عدم اجراي مایش داده شده است. این شاخصلکردي شبکه گزینه برتر نهاي عمشاخص

ده نمایش دا 6-8شکل ي شهر محاسبه شده است. محدوده در نظر گرفته شده در رکزه ممحدودیت تردد در هست

 شده است. 
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 (1405افق بلند مدت )عملکردی شبکه در گزینه برتر در ساعت اوج  هایشاخص -1-8جدول 

 حدوا شاخص گروه ردیف

 گزینه عدم انجام کار
گزینه برتر مطالعات 
جامع ترافیک سال 

(1386)* 

اجراي بدون 
محدودیت تردد 

 هسته مرکزي

با اجراي محدودیت 
 تردد هسته مرکزي

 شهر کل شهر مرکز شهر کل شهر مرکز شهر کل
 رکزم

 شهر
 شهر کل

 مرکز

 شهر

1 

ی
ص

شخ
ل 

 نق
ل و

حم
 

 صرف سفر زمان کل
 آزاد طشرای در شده

 951 9,127 1,041 9,746 282 6,148 1,045 8,795 ساعت سیلهو

2 
 صرف سفر زمان کل
 متراکم شرایط در شده

 1,536 10,967 1,815 12,075 475 10,084 2,675 12,743 ساعت وسیله

 شده پیموده مسافت کل 3
 وسیله

 کیلومتر
508,894 59,835 354,559 13,843 563,305 63,876 532,952 58,474 

 سرعت متوسط 4
 بر کیلومتر

 ساعت
9/39 4/22 35/2 29/2 46/7 35/2 48/6 38/2 

 595 1,864 774 2,329 193 3,936 1,630 3,948 ساعت وسیله ریتأخ کل 5

6 
 زمان نسبت توسطم

 آزاد به متراکم سفر
- 56/1 06/2 2/53 2/40 1/39 1/66 1/36 1/58 

7 
 به حجم نسبت متوسط

 ظرفیت
- 0/42 63/0 0/68 0/73 0/36 0/56 0/33 0/51 

8 
 مونوکسید انتشار میزان

 CO  کربن 
 2,795 19,508 3,243 21,274 972 14,970 4,203 21,486 کیلوگرم

9 
 کلرید نتشارا میزان

 HC هیدروژن 
 231 1,763 266 1,904 76 1,307 330 1,876 کیلوگرم

10 
 اکسیدهاي انتشار نمیزا

 Nox نیتروژن 
 51 525 56 550 11 340 48 488 کیلوگرم

 5,619 46,567 6,374 49,891 1,744 33,458 7,538 48,021 لیتر سوخت )بنزین( مصرف 11

12 

ی
گان

هم
ل 

 نق
ل و

حم
 

 0/28 5/27 28/4 44/7 هدقیق سفر متوسط کل زمان

13 
متوسط زمان درون 

 یهمگان لهیوس
 2/11 9/10 6/4 16/0 هدقیق

14 
 و حمل با جابجایی کل

 همگانی لنق
 34,049 30,833 36,673 21,889 سفر-نفر

15 
 نقل و حمل سهم

 سفرها کل از همگانی
 7/25 0/20 9/21 3/14 درصد

ارزیابی این  توضیحاتی ارایه شده که در زي گزینه برتر طرح جامع پیشیندر مورد محدودیت ها و شیوه پیاده سا -2-7در بخش * 
 به تغییرات اتفاق افتاده دربا توجه  (1386پیشنهادي )سال  گزینه مقایسهصه، به طور خالظر قرار گیرد. جدول می بایست مد ن

 تفاوت هاي زیادي دارد.  دا واقعیت موجو، بتوسعه شهر
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 (1405بلند مدت )تردد شبکه در گزینه برتر، افق یت محدوده اجرای طرح محدود -6-8شکل 

 

شکل و  7-8شکل رویس و تعداد مسافر خطوط مختلف حمل و نقل همگانی شهر اراک در حجم، سطح س

 نمایش داده شده است.  8-9

 

 
 (1405بلند مدت )حجم و سطح سرویس شبکه معابر در گزینه برتر، افق  -7-8شکل 
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 (1405بلند مدت )در گزینه برتر، افق  مرکز شهر ح سرویس شبکه معابرحجم و سط -8-8شکل 

 

 
 (1405بلند مدت )افق ر، ر اراک در گزینه برتشه تعداد مسافر حمل و نقل همگانی -9-8شکل 

 

درصد خودرها مجاز به ورود به  50شهر، آن است که  منظور از اجراي طرح محدودیت تردد در هسته مرکزي

برنامه ست. اشده  ارایهشهر نیستند. در گزارش تفصیلی مربوطه توضیحات بیشتري در این مورد  محدوده مرکزي

 (1405مدت ) بلندافق  يشنهادیپ

( 1405مدت )بلنددر افق  شبکه معابر راتییتغ 10-8شکل لندمدت، در بی به شبکه افق فرابتیار راستاي دسد

 1405و نقل همگانی و شبکه مدیریت جهتی مشابه افق  نمایش داده شده است. خطوط حمل برتر نهیگز براي
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 . است
 

 
 (1405مدت ) معابر در گزینه برتر، افق بلند تغییرات شبکه -10-8شکل 

 

 است. هاي عملکردي شبکه گزینه برتر نمایش داده شده شاخص 2-8جدول در 

 (1405مدت ) بلندفق های عملکردی شبکه در گزینه برتر، اشاخص -2-8جدول 

 واحد شاخص گروه فردی

بدون اجراي محدودیت 
 تردد هسته مرکزي

د دیت تردبا اجراي محدو
 هسته مرکزي

 شهر مرکز شهر کل شهر مرکز شهر کل

1 

 و 
ل

حم
ی

ص
شخ

ل 
نق

 

 867 7598 951 8079 ساعت وسیله متراکم شرایط در شده صرف سفر زمان کل
 1444 9197 1690 10038 ساعت وسیله آزاد ایطشر در شده صرف سفر زمان کل 2
 50188 453079 54976 477147 کیلومتر وسیله شده پیموده مسافت کل 3
 34/8 49/3 32/5 47/5 ساعت بر کیلومتر سرعت متوسط 4
 577 1599 739 1959 ساعت وسیله ریتأخ کل 5
 1/75 1/37 1/83 1/40 - آزاد به متراکم سفر زمان نسبت وسطمت 6
 0/50 0/30 0/55 0/33 - ظرفیت به حجم نسبت متوسط 7
 2606 16170 3005 17505 رمکیلوگ CO  کربن  مونوکسید انتشار میزان 8
 212 1476 242 1584 کیلوگرم HC هیدروژن  کلرید انتشار میزان 9
 43 453 47 474 کیلوگرم Nox نیتروژن  اياکسیده انتشار میزان 10
 5038 39380 5692 41955 لیتر نزین()ب سوخت مصرف 11

12 

ی
گان

هم
ل 

 نق
ل و

حم
 

 11/0 10/8 ساعت بر ومترکیل انیهمگ نقل و حمل مسافر سرعت متوسط

13 
 و حمل خودرو داخل مسافر سرعت متوسط

 همگانی نقل
 23/2 22/8 ساعت بر کیلومتر

 28025 25635 سفر-نفر همگانی نقل و حمل با جاییجاب کل 14

 27/7 21/9 درصد سفرها کل از همگانی نقل و ملح مسه 15

 

شکل  و 11-8شکل نقل همگانی شهر اراک در حمل و  حجم، سطح سرویس و تعداد مسافر خطوط مختلف
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 است. نمایش داده شده  8-12
 

 
 (1405مدت ) ویس شبکه معابر در گزینه برتر، افق بلندسر حجم و سطح -11-8شکل 

 

 
 (1405مدت ) قل همگانی شهر اراک در گزینه برتر، افق بلندتعداد مسافر حمل و ن -12-8شکل 

 سواری شهر اراکپیشنهادهای سیستم دوچرخه ارایه -2-8

عمده جمعیت است.  مؤثرو نقل شهري سواري در سیستم حمل عوامل متعددي بر استقبال از شیوه دوچرخه

دي براي استفاده از ستعدهند که از لحاظ فیزیکی داراي شرایط مهر اراک را گروه سنی جوان تشکیل میش

سال قرار دارند.  50تا  15رصد جمعیت شهر اراک در سنین مناسب دوچرخه سواري د 60بالغ بر دوچرخه هستند.

  ابل توجهی نیستند.دهند که مولد سفرهاي قال تشکیل میس 15درصد جمعیت را نیز افراد زیر  20
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 هوايوآبمی ناحیه است. هاي اقلیوي و ویژگیط جشرای ،اثیرگذار بر سیستم دوچرخه سواريدیگر عوامل تاز 

 .ستهاي گرم و خشک( را داراهاي سرد و مرطوب و تابستان)زمستان ت مرکزي ایرانفالاک خصوصیات اقلیمی ار

مچنین بستان به دلیل گرماي هوا و همناسب است. در فصل تا ل، دما براي دوچرخه سواريهاي سادر اغلب ماه

نظر ه از این شیوه صرفدادي از مسافران بالقوه از استفادرود تعاوایل زمستان به دلیل وجود باد و سرما احتمال می

ابش اي مسقف جهت جلوگیري از تبان و تدارک مسیرههسایدر این موارد استفاده از تسهیالت مناسب نظیر  کنند.

در  شهر اراک میزان بارندگی همچنین بر اساس آمارها باشد. ثرمؤواند بر مطلوبیت این شیوه تمستقیم آفتاب می

سواري محسوب گردد و این عامل تنها در تعدادي محدود از وچرخهي نیست که به عنوان یک مانع جهت دحد

هاي ارتفاعی ردازش دادهبا تحلیل و پ ار باشد.ستفاده از دوچرخه تاثیرگذتواند بر اي سال میزهاساعات و یا رو

د که شهر اراک از لحاظ شرایط هاي عوارض زمین در شهر اراک مشخص شود نمایش سه بعدي ناهمواريموج

 است. یک دشت نسبتاً مسطحگرافی توپو

ه هوایی براي سفرهاي با فاصل 1386در آماربرداري سال  شدهخطوط تمایل کل سفرهاي دوچرخه روزانه اظهار 

همچنین خطوط تمایل  .نشان داده شده است 13-8شکل  تر درمقصد بر -مبدأر بین یکصد ومتکیل 3کمتر از 

 1396ر براي سال برتمقصد  -مبدأکیلومتر بین پنجاه  3زانه براي سفرهاي با فاصله هوایی کمتر از کل سفرهاي رو

زي و براي نواحی مرکاي ازدحام زیاد سفرهاي بین ناحیه دهندهه نشاننمایش داده شده است ک 14-8 شکلدر 

شهر تسهیالت مناسب دوچرخه سواري  مرکزياگر در مسیرهاي منتهی به نواحی  بنابراین .شهر است غربی شمال

 یه موتوري به این نواحی جلوگیري نمود. دادي از سفرهاي وسایل نقلتوان از تع، میگردداد ایج
 

 
 کیلومتر 3برای سفرهای با فاصله هوایی کمتر از  1386روزانه سال دوچرخه کل سفرهای  خطوط تمایل -13-8شکل 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 کیلومتر 3وایی کمتر از برای سفرهای با فاصله ه 1396کل سفرهای روزانه سال خطوط تمایل  -14-8 شکل

 

موجود، شبکه مطلوب طبق  اشکال فوق و تراکم سفرها در مناطقبراساس خطوط تمایل نشان داده شده در 

ایی شده است و حداکثر براي هر تقاضا شناس شتهبیشترین همپوشانی که خطوط تمایل با مناطق مذکور دا

 نشان داده شده است. 17-8 شکلتا  15-8 شکلنماید که از  نیتأمرسی الزم را دست
 

 
 متر بر مدل ظرفیت نامحدود شبکهکیلو 3صله هوایی کمتر از با فا 1396زانه سال رو نمایش سفرهای -15-8 شکل
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با پنج  1396رهای کوتاه، مدل روزانه سال ارای بیشترین تقاضای سفر عبوری سفحجم تردد و معابر د -16-8شکل 

 درصد برتر
 

 
با ده  1396تاه، مدل روزانه سال و معابر دارای بیشترین تقاضای سفر عبوری سفرهای کوحجم تردد  -17-8 شکل

 درصد برتر
 

رو، شیب زمین و شناخت از عملکرد معابر، پیادهه شده در فوق با شناسایی مسیرهاي هاي نشان دادشبکه

. در افق کوتاه مدت شودیمي براي شهر اراک پیشنهاد ایل نقلیه غیر موتوروس تلفیق شده و شبکه نهایی براي

استفاده اي و با که توسط حذف پارک حاشیه شده ارایه 18-8 شکلکیلومتر در  11/8شبکه پیشنهادي به طول 

ف پارک این شبکه از طریق حذده شود که قسمت عماست. مالحظه می نیتأمظرفیت قابل  نیتأمهاي از طرح

نیازمند انجام مطالعات خرد و موضعی  است که جزییات آن نیتأمرو قابل ط دوچرخه در پیادهاي و عبور خحاشیه

 است. 
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 کیلومتر( 11/8رای افق کوتاه مدت )شبکه پیشنهادی ب -18-8 شکل

 ونهمگانی تاکسیرانی و به پیشنهاد خطوط ش -8-3

تراکم و وقفه در جریان  کارهاي کاهشترین راهشهري یک از موثرهاي درونسیساماندهی و مدیریت تاک

اي زیست محیطی، برقراري هاهش آلودگی هوا و آسیبها کاکسیاماندهی خطوط و ناوگان تترافیک است. س

 هد داشت و مطلوب مسافران،نندگان را در پی خوارا ها و وضعیت کاريعدالت اجتماعی در دسترسی به تاکسی

 1405ي طراحی خطوط و تعیین تعداد ناوگان براي سال گردانندگان سیستم خواهد بود. مدلی برارانندگان و 

زمان سفر استفاده کنندگان از سیستم، دسترسی و پوشش  سازيشنهاد شده که عالوه بر حداقلپی اراکشهر 

ها به صورت ملکرد تاکسیادي، تغییر عاز دیگر مزایاي مدل پیشنهر ایجاد نموده است. شه متناسب با تقاضا را در

حلیل حساسیت مدل و در در بخش پایانی، نتایج ت هاست.استفاده از حداکثر ظرفیت تاکسی مقصدي و -مبدأ

 .ستشده ا ارایهها نهایی تاکسی پیشنهادي و ارزیابی تعداد ناوگان مورد نیاز آننتیجه خطوط 

عرضه  شهر اراک پیاده سازي شده و از جیث 1405افق ه برتر دل فوق بر نتایج مدل گزینالزم به ذکر است، م

توبوس و توسعه بر و خطوط ال و نقل همگانی انبوهو تقاضا منطبق بر طراحی تلفیقی گزینه برتر براي خطوط حم

 شبکه معابر خصوصی است.

مه و حو يرطالعات جامع حمل و نقل شهم سازي هنگامبه ضايتقامدل بر اساس اطالعات به دست آمده از 

س . بر اساشودبا استفاده از تاکسی انجام می اراکشهري هاي دروندرصد سفر 16، 1396در سال  شهر اراککالن

درصد معادل  5/16، 1396سفر سواره درون شهري اراک در سال  822730مدل فوق، از مجموع کل تقاضاي 

یري شمارش سرنشین خودرها، س آمارگشود. همچنین بر اساام میتاکسی انجسط ناوگان تو هزار سفر 136

 بر اساساوج صبح است. براي  6/1و  3/1براي کل روز برابر با  1396در سال ها ن تاکسیمتوسط ضریب سرنشی

اراک در سال هر هاي شافتی از سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهر اراک، تعداد تاکسیاطالعات دری

 وسیله است.  2519ابر بر 1396
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هاي مختلف درگیر اب آورد که از دیدگاه بخشتوان یک سیستم حمل و نقل عمومی به حسرا میسیرانی تاک

بایست برداران و غیره( می، متصدیان حمل و نقل همگانی، بهرهان، رانندگان، صاحبان وسیله نقلیهبا آن )مثالً مسافر

 کند. ا مطلوبیت باال عمل و ببه صورت کارآ 

است. مدل پیشنهادي در مطالعات  یک سیستم تاکسیرانی با تواتر و ضریب اشغال پیشنهادهدف از این طراحی، 

( استفاده 1391بیل و بجنورد و سنندج )(، ارد1390(، زنجان )1387ي مشهد )جامع حمل و نقل و ترافیک شهرها

جزییات  در با 2016این مدل در سال  است. کشور به تصویب رسیدهرم و در شوراي عالی حمل و نقل وزارت محت

 حمل و نقل بین المللی به چاپ رسیده است: هايزیر در یکی از معتبرترین نشریه

Journal of Advanced Transportation, 

“Fixed‐route taxi system: route network design and fleet size minimization problems”, 

Mohsen Babaei,  Jan‐Dirk Schmöcker,  Navid Khademi,  Ahmad‐Reza Ghaffari, Ali Naderan 

First published: 06 October 2016 https://doi.org/10.1002/atr.1400 
 

ها بزرگ نواحی تقسیم شده و سپس خطوط تاکسی مورد نیاز بین آن بایست شهر بهدر مدل پیشنهادي، می

ناحیه ترافیکی استفاده شده در  201زي سا حی مدل فوق، از همفزوننظور ایجاد بزرگ نواه متعیین شود. ب

استفاده شده در بزرگ ناحیه  13، 19-8شکل حمل و نقل شهر اراک استفاده شده است. در  مطالعات جامع

پایانه تاکسی ایجاد یک  ستیبایمنواحی  زرگاقع در هر یک از این بگزارش حاضر نمایش داده شده است. در و

 احی را به پایانه اصلی منتقل نمایند. در صورت لزوم خطوط گردشی تقاضاي سفر درون بزرگ نو شده و
 

 
 بزرگ نواحی مدل تعیین مسیر خطوط تاکسی -19-8شکل 
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چنین زمان سفر مسیرها که افزایش انتقال خط و همبا توجه به این ه کهشد گزارش تفصیلی مربوطه عنوان در

 خط 55تعداد  ،شده در گزارش ارایه تابع هدفمقادیر مختلف داشته و با توجه به از نظر مسافران مطلوبیت کمی 

آن  ایجدر مورد نت و جزییات بیشتريمنتخب در مدل پیشنهادي در نظر گرفته شده  اد خطتعدعنوان  بهتاکسی 

 شده است.  ارایه

با تواتر باال تاکسی شهر اراک پیشنهاد شده است. خط پیشنهادي براي ایجاد خطوط  55، 3-8جدول در 

صورت رفت و برگشت بوده و تقاضاي بیشینه در جهت فته شد، مجموعه خطوط پیشنهادي به طور که گهمان

براي ساعت اوج است و با توجه  ه تعداد تاکسی برآورد شدهاست. نکته دیگر آنک فتهگر رفت یا برگشت مدنظر قرار

 د دارد.ها وجودمات تاکسیرانی شهري، نیاز به دو شیفت کاري براي تاکسیساعت خ 14به بیش از 
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ی مورد ها، تقاضا و تعداد تاکسلهمراه جزییات انتقا به احیخطوط تاکسی پیشنهادی مابین بزرگ نو -3-8جدول 
 نیاز در ساعت اوج

 ردیف
  ناحیه
 مبدأ

 ناحیه
 قصدم

 تقاضاي  مسیر، آیا
 دهد؟می عبور هم  انتقالی 

 مبدا تقاضاي
 اصلی مقصد-

  اضافه تقاضاي
 انتقال ايبر شده

 عبوري تقاضاي مجموع
 مقصد -مبدأ از 

 -مبدا  بین سفر زمان
 ه(قیقمقصد )د

  مورد تاکسی تعداد
 اوج ساعت در نیاز

 7 4/4 244 0 244 خیر 2 1 1

 10 3/1 466 60 406 بله 3 1 2

 8 4/5 268 0 268 خیر 4 1 3

 9 4/5 296 62 234 بله 5 1 4

 9 6/3 227 0 227 خیر 6 1 5

 13 7/1 293 0 293 خیر 7 1 6

 12 11/3 160 0 160 خیر 8 1 7

 16 4/4 577 0 577 خیر 9 1 8

 11 6/7 244 0 244 خیر 10 1 9

 13 7/2 282 0 282 خیر 12 1 10

 18 6/5 442 64 378 بله 3 2 11

 13 6/2 326 0 326 خیر 4 2 12

 14 5/0 434 78 356 بله 5 2 13

 16 4/1 598 0 598 خیر 6 2 14

 22 5/3 635 0 635 خیر 7 2 15

 19 8/5 342 0 342 خیر 8 2 16

 24 5/1 741 0 741 خیر 9 2 17

 20 8/6 355 67 289 بله 10 2 18

 25 10/1 394 45 350 بله 12 2 19

 9 4/3 322 0 322 خیر 4 3 20

 6 6/5 125 0 125 خیر 5 3 21

 7 8/2 126 0 126 خیر 6 3 22

 9 8/2 170 0 170 خیر 7 3 23

 17 4/5 609 103 506 بله 9 3 24

 11 4/3 405 61 344 بله 10 3 25

 8 5/3 211 124 87 بله 11 3 26

 16 6/2 397 113 284 بله 12 3 27

 5 11/7 60 0 60 خیر 13 3 28

 6 4/6 202 0 202 خیر 5 4 29

 12 7/2 262 104 159 بله 6 4 30

 9 9/0 152 0 152 خیر 7 4 31

 13 7/3 271 0 271 خیر 9 4 32

 10 7/4 198 0 198 خیر 10 4 33

 5 6/6 100 33 67 بله 11 4 34

 15 5/7 399 0 399 خیر 12 4 35

 8 5/2 241 78 163 هبل 6 5 36
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 ردیف
  ناحیه
 مبدأ

 ناحیه
 قصدم

 تقاضاي  مسیر، آیا
 دهد؟می عبور هم  انتقالی 

 مبدا تقاضاي
 اصلی مقصد-

  اضافه تقاضاي
 انتقال ايبر شده

 عبوري تقاضاي مجموع
 مقصد -مبدأ از 

 -مبدا  بین سفر زمان
 ه(قیقمقصد )د

  مورد تاکسی تعداد
 اوج ساعت در نیاز

 5 7/9 100 0 100 خیر 7 5 37

 8 8/1 157 0 157 خیر 9 5 38

 9 7/4 190 91 99 بله 12 5 39

 12 8/4 211 140 71 بله 13 5 40

 8 5/9 213 0 213 خیر 7 6 41

 18 6/6 418 182 236 بله 8 6 42

 14 8/4 258 0 258 خیر 9 6 43

 14 11/6 189 118 71 بله 13 6 44

 11 6/7 257 0 257 خیر 8 7 45

 20 6/0 518 0 518 خیر 9 7 46

 9 9/4 143 20 123 بله 10 7 47

 15 10/1 233 0 233 خیر 9 8 48

 5 12/7 59 8 51 بله 10 8 49

 23 6/2 567 0 567 خیر 10 9 50

 5 9/0 74 0 74 خیر 11 9 51

 20 10/9 281 0 281 رخی 12 9 52

 2 5/0 63 28 35 بله 11 10 53

 6 7/6 113 0 113 خیر 12 10 54

 9 8/5 159 0 159 رخی 13 12 55

 658 - 15566 1579 13987 مجموع

 

تقاضاي شود. در شهر اراک، ماتریس بیشینه انجام می شنهادي، طراحی بر اساس تقاضاي جهتدر مدل پی

سفر بوده و -نفر 15566آن  موع تقاضاي جهت بیشینه درسفر است که مج-نفر 29605سفر مابین بزرگ نواحی 

و  ارایه هامقصد -مبدا کلیه ینماب مورد نیاز هر خط تعداد تاکسی 3-8جدول در است. مبناي طراحی قرار گرفته 

 40فید سرنشین و فعالیت م 4رفیت دستگاه تاکسی با ظ 658 ،1405براي پوشش کلیه سفرها در اوج صبح سال 

 دقیقه در ساعت اوج مورد نیاز است. 

و تقاضاي سفري در حدود که گفته شد، بخشی از تقاضاي سفر تاکسی درون بزرگ نواحی بوده  انطورهم

دقیقه بوده و  5با فر را داراست. با فرض اینکه زمان سفر درون بزرگ نواحی به طور متوسط برابر س-نفر 7800

هاي درون شین تاکسیب سرناز پایانه آن ناحیه هستند، و همچنین فرض ضری رصد مسافران هر ناحیه دورد 50

(، حداکثر 1396به سال پایه مسافر )نزدیک به عدد مشا 5/1ر با بزرگ نواحی )که به صورت گردشی هستند( براب

هر تعداد تاکسی مورد نیاز ش نواحی کافی است. لذارگ تاکسی گردشی براي پوشش تقاضاي درون بز 325حدود 

شود. با توجه به فعالیت دو شیفته خطوط تاکسی آورد میسی بردستگاه تاک 983حدود  1405در ساعت اوج سال 

ت روز به ویژه ساعات میانی، بیش از ساعت اوج کل سفرهاست، ها در برخی ساعاتقاضاي سفر تاکسیو اینکه 
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 وسیله( افزایش نیابد.   2500وضعیت موجود شهر )حدود  ها نسبت بهاد تاکسیتعدگردد پیشنهاد می

متراکم شبکه بین  ترین فاصله بر اساس زمان سفر در شرایطیر با استفاده از کوتاهین مسحال به منظور تعی

 کی متناظرافیبین نواحی تر VISUMافزار ه، از مسیر به دست آمده با استفاده از خروجی نرمهر دو بزرگ ناحی

ها مسیر خطوط تاکسی عبور معابري که در آن 20-8شکل ه شده است. در استفادها بزرگ ناحیه انیمحدوده می

در گزارش تفصیلی مربوطه کلیه خطوط پیشنهادي نمایش داده شده است.  نماید، بسته به تعداد خط عبوري،یم

 شده است. ده نمایش دا
 

 
 اراکخطوط تاکسی شبکه  -20-8شکل 

 شهریهای درونیابی پایانهکانم -4-8

ها از دو سو اهمیت د. نقش و اثر پایانهونقل همگانی هستناصلی سیستم حمل شهري از اجزايهاي درونپایانه

ی، تأثیر بسزایی بر ونقل همگانی از شبکه حملاصل عنوان بخشیي به شهرهاي درونکه پایانهدارد. نخست آن

به عنوان یک که بر و شبکه ترافیکی شهري پیرامون خود داشته و دوم آنانبوهکارکرد شبکه اتوبوسرانی، شبکه 

ها هم انهپاییابی کانها و محیط شهري پیرامون خود دارند. بنابراین مپررنگی بر کاربري کاربري جاذب سفر، نقش

تعداد زیادي خط اتوبوس ها محل همرسی ي قابل تأمل است. از آنجا که پایانهافیکی و هم از نظر شهرسازاز نظر تر

ها و مسافران در حال از اتوبوسها حجم زیادي معموالً در مکان آنونقل همگانی هستند، یا سایر مدهاي حمل

انه نیز از آن شبکه ترافیکی پیرامون پایب سفر در این نقاط، جذ ن تولید وآمد و شد هستند و به سبب باال بود

یابی نتوان دریافت که طراحی شبکه همگانی یک شهر بدون توجه به مکامیمتأثر خواهد شد. بنابراین به سادگی 

راستاي  در س تقاضا وایج مناسبی بیانجامد. چنانچه گاهی طراحی شبکه اتوبوس تنها بر اساتواند به نتها نمیپایانه
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هد شد که اگر در ها به شبکه تحمیل خوارد. در این حالت مکان پایانهپذیتمایالت سفر صورت می پاسخگویی به

شبکه ترافیکی و محیط شهري ممکن است اثرات ناخوشایندي را بر مدت مدت اثرات آن آشکار نشود، در بلندکوتاه

تواند شوند میوبوس با هم در نظر گرفته ها و طراحی شبکه اتانهیابی پایبر جاي گذارد. در صورتی که چنانچه مکان

 نتایج خوبی را در بر داشته باشد. 

بر در نظر قطري براي خطوط انبوه ، ساختار1405ونقل همگانی شهر اراک براي افق ر طراحی شبکه حملد

 کننده براي خطوطذیهتغ شد که نقشگرفته شد. همچنین اکثر خطوط اتوبوسرانی معمولی هم به نوعی طراحی 

توبوسرانی در مرکز شهر به حداقل هاي اشته باشد. به همین دلیل نیاز به ساخت پایانهبر را داونقل انبوهحمل

شکل وسرانی در نظر گرفته خواهد شد. در هاي ابتدایی خطوط اتوبها ایستگاهخواهد رسید و در این گزارش تن

نمایش داده  1405ک براي سناریوي برتر سال ونقل همگانی شهر اراحمل هاي ابتدایی خطوطاهستگای 8-21

 د.خطوط در نزدیکی یکدیگر قرار دارشود ایستگاه ابتدایی برخی از همانطور که در این شکل دیده می شده است.

هاي پایانه موقعیت حدودي 22-8شکل بینی شود. در ها در یکجا پیشهاي آنبه همین دلیل باید محل دپو اتوبوس

 ه است.مورد نظر براي شهر اراک نمایش داده شد

ونقل همگانی شهر اراک راي خطوط حملشهري بپایانه درون 8شود اهده میمش 22-8شکل همانطور که در 

هاي ورودي و اتوبوس داد خطوطاست و بسته به تعا با یکدیگر متفاوت ههشود. البته مساحت این پایانپیشنهاد می

طوط ریلی بر باید توجه داشت که در صورت اجراي خبته در مورد خطوط انبوهو خروجی متفاوت خواهد بود. ال

گرفته  نظرها نیز باید براي آن در تر خواهد بود و محل دپو و تعمیرات واگنسیار بزرگها بهاي آنوسعت پایانه

 شود.

ز به مطالعات خردنگر در ها نیاها و تعیین موقعیت احداث آنبی دقیق پایانهه مکانیانکته الزم است ک ذکر این

 ارد.مهندسی ترافیک و شهرسازي صورت د حوزه
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 1405افق و برتر شهر اراک در اریونقل همگانی سنایستگاه ابتدایی خطوط حمل -21-8شکل 
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1405ق شهری شهر اراک برای افهای درونپایانهای پیشنهادی جهت احداث همکان-22-8شکل 
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 ، پارک سوار و پایانه برون شهریهای پارکینگپیشنهاد گزینه -5-8

 ساماندهی و مدیریت پارکینگ -1-5-8

پی  در تقاضاي پارکینگ را مسئلهاین پذیرد. شخصی انجام می ويخودردي در شهرها با زیاروزانه سفرهاي 

برد بیش از مدت زمان یمدر حال توقف به سر خودروز آنجا که معموالً مدت زمانی که یک خواهد داشت و ا

سبب به شود. مناطق مرکزي شهرها ت، اهمیت وجود فضاي کافی و مناسب پارکینگ روشن میحرکت آن اس

یافتن  ف زمان زیادي برايخود موجب صر خودي هستند که به کمبود فضاي پارکینگ روبروتراکم زیاد، با 

، استهالک جه، افزایش مصرف سوخت، آلودگی هواشود. این امر عالوه بر اتالف وقت قابل توفضاي پارک می

ها به شیه خیابانکردن خودروها در حا ارکخودروها و اثرات نامطلوب روانی را به دنبال دارد. از سوي دیگر پ

ت، افزایش تصادفات و کاهش ایمنی یت، کاهش سرعت حرکمحدوده مرکزي شهر، سبب کاهش ظرف ویژه در

ریزي حمل و بخش مهمی از مطالعات و برنامهرو مطالعات پارکینگ به عنوان اینشود. از ها میدر این خیابان

اساسی از مطالعات هدف و نقل در شهر دارد.  می و کیفی وضعیت حملي کنقل در شهرها، نقش مهمی در ارتقا

د در هاي مناسب براي بهبود وضعیت پارکینگ و در نتیجه بهبود آمد و شکارگیري سیاستب پارکینگ، بررسی

 هاي مرکزي شهر است.خیابان

ه و شرایط ترافیکی منطق با هایی ساخته شوند کهها باید در مکانسواري بیرون خیابانی و پارکهاوقفگاهت

هاي د. افزون بر آن پارکینگپذیر باشناقتصادي نیز توجیههماهنگ بوده و از نظر هاي بافت شهري ویژگی

است فق طرح باشد. بنابراین الزم پاسخگوي تقاضاي پارکینگ موجود و اپیشنهاد شده باید از نظر گنجایش، 

ی شده و بر ن پارکینگ بررسی و ارزیاببراي اختصاص به مکا مکنهاي گوناگون مپس از انجام مطالعات، گزینه

 خاب شوند.ها انتمهندسی بهترین گزینه اساس قضاوت

 هاياي و عرضه پارکینگهاي حاشیهعرضه پارکینگ در شهرها از دو بخش اصلی عرضه پارکینگ

ینگ ر مطالعات عرضه پارکه دتشکیل شده است. در این بخش با استفاده از اطالعات گردآوري شد ايغیرحاشیه

 ردگیو سپس مورد تحلیل قرار می شودیمرافیکی محاسبه ي تهاهیناحبه تفکیک 

ه ف وسایل نقلیه موتوري اختصاص یافتاي، سطحی از فضاي کنار خیابان است که به توقپارکینگ حاشیه

عنوان منابع عرضه  به هاي فرعیهاي شریانی، جمع کننده و پخش کننده و خیاباناست. حاشیه خیابان

گردد تمام ها باعث میقاطعهاي موجود در معابر و تودیتروند. برخی محدمار میاي به شهاي حاشیهارکینگپ

 ر نباشد. مواردي نظیر:فضاهاي حاشیه معابر پارک امکان پذی

 متر( 15متر )از هر طرف  30ي پارک ممنوع یا توقف ممنوع دو طرفه حریم تابلو -

 متر 15ه ممنوع یکطرف مطلقاًتوقف  ممنوع یا مطلقاًارک ي پحریم تابلو -

 متر( 30-26اتوبوس ) حریم ایستگاه -
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 متر( 6-2کشی عابر پیاده ) حریم خط -

 متر( 30-26حریم ایستگاه تاکسی ) -

 بعد از خط کشی عابر پیاده(متر ) 15هاي اصلی اقل حریم تقاطعحد -

 ترم 1درب منازل حداقل وي هاي اتومبیل رو در جلها و سایر پلحریم محل پل -

 داد. ارایهي شهر اراک هاپارکینگ راي بهبود وضعیتشنهادهاي کلی زیر را بتوان پیبه طور کلی می

تراکم مجاز و قیمت  ،هايکاربراتی(، طرح تفصیلی شهر، براي پیشنهاد نوع پارکینگ )مسطح یا طبق -1

 زمین و ساخت در هر ناحیه مورد توجه قرار گیرد.

نگین که هم اکنون به سبب ممنوعیت آمد و س لیوسار مانند گاراژهاي ي بایهانیزمکان از ام در صورت -2

فضا به پارکینگ  قلیه سنگین در شهر، بدون استفاده و متروکه هستند. براي اختصاصشد وسایل ن

 استفاده شود.

تغییر مد را  کانن ساخت پارکینگ در حد امکان به خط اتوبوس و ایستگاه تاکسی نزدیک شود تا اممکا -3

 نماید.فراهم 

زینش مکان پارکینگ امکان هاي محدوده مرکزي شهر، در گبودن برخی از خیابان هرفطکبا توجه به ی -4

 د.دسترسی به سایر نقاط در نظر گرفته شو

هاي پارک ممنوع به مراتب بیش از اي در مکانورت پارک حاشیهدر همه نواحی مقدار جریمه در ص -5

 ر نظر گرفته شود.اي دکینگ غیر حاشیهپارهزینه پارک در 

ي دیگر بیشتر هازمانقیک نسبت به شود قیمت پارکینگ به طور کلی در ساعات اوج ترامی ادپیشنه -6

 باشد.

ي آینده هاطرحمناسب است که در مشکالت ناشی از کمبود فضاي پارک، براي پیشگیري از بروز  -7

 نشود.بدون پارکینگ داده  اتیخدم -شهرسازي مجوز ساخت مسکن و مراکز تجاري

خی موارد به دلیل هزینه باالي اي در معابر به حداقل برسد اما در برت پارک حاشیهاسبه طور کلی بهتر 

بر براي افق ونقل انبوهبلی خطوط حملهاي قاین کار وجود ندارد. در بخشاي امکان احداث پارک غیر حاشیه

کند ي شهر عبور میاالاز معابر با حجم تردد ببه این که این خطوط جه مطالعات شهر اراک پیشنهاد شد. با تو

ي تعریض اي را ممنوع کرد. با توجه به هزینه باالد یا باید پارک حاشیهیا باید یک خط عبوري اضافه نمو

از تا کند ممنوع شود ها عبور میبر از آناي در معابري که خطوط انبوهارک حاشیهشود پخیابان، پیشنهاد می

ابر ذکر شده بر تغییر نکند. بر این اساس در معحداث خطوط انبوها طوط عبوري قبل و بعد ازاین طریق تعداد خ

اي با اي در این معابر ممنوع شود و ساخت پارکینگ غیرحاشیهرک حاشیهپا 23-8 شکلو  4-8 جدولدر 

 شود.نهاد میکینگ و هزینه ساخت آن پیشرح تفصیلی و نوع پاره طتوجه ب
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 یاهیحاشمعابر پیشنهادی برای ممنوعیت پارک  -4-8 جدول
 نام معبر ردیف

 مقام )حدفاصل میدان مقاومت تا بلوار امام خمینی( بلوار قائم 1

 یدان شورا(ل میدان ولیعصر تا مفاصبلوار امام خمینی )حد 2

 تهران(وزي انقالب )حدفاصل میدان ولیعصر تا میدان دروازه خیابان پیر 3

 ع شهید کشوري(خیابان دانشگاه )حدفاصل میدان دروازه تهران تا تقاط 4

 )حدفاصل میدان انقالب تا میدان شریعتی( خیابان طالقانی  5

 (تی تا میدان هفت تیرریعخیابان شریعتی )حدفاصل میدان ش 6

 صل میدان شریعتی تا میدان راه آهن(خیابان شریعتی )حدفا 7

 

 
 یاهیحاشی برای ممنوعیت پارک معابر پیشنهاد -23-8 شکل

 

احی نگ براي هر یک از نورکیاي باید اطالعات تقاضا پاپیشنهادهاي براي پارکینگ غیرحاشیه ارایهه منظور ب 

ه به این که در مطالعات حاضر شود. با توجهاي خانوار برداشت میدر آماربرداري معموالًموجود باشد که 

وجود ندارد. در  1396ال موارد براي س ام نشده است امکان بررسی دقیق اینمقصد خانوار انج-آماربرداري مبدا

د پیشنهادهایی مقص-ه به آماربرداري مبدانجام شده است با توجا 1386مطالعات جامع شهر اراک که در سال 

رفته پیشنهادهاي مربوط به پارکینگ محدوده مطالعاتی در نظر گ ارایه شده بود. در این مطالعات براي ارایه

 نمایش داده شده است. 24-8 شکلشده که در 
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 1386 -کینگ در مطالعات طرح جامع اراکمحدوده مطالعاتی پار -24-8 شکل

 

ف مطالعات تخمین زده هاي مختلعات براي این محدوده عرضه و تقاضاي پارکینگ براي افقدر این مطال

 1405راي سال ب 5-8جدول این مبنا تعداد کمبود فضاي پارک تخمین زده شده است که در  شده است و بر

 شده است.نمایش داده 

 

 1386مطالعات طرح جامع سال  -1405مقایسه عرضه و تقاضای پارکینگ در سال  -5-8جدول 
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 6-8جدول در  1405ل اي مورد نیاز در هر یک از نواحی در سااین مبنا تعداد فضاي پارک غیرحاشیه بر

 نمایش داده شده است.
 

 1386جامع سال  مطالعات طرح -ای ساخت در هر ناحیهتعداد فضای پارکینگ پیشنهادی بر-6-8جدول 

 

 پیشنهاد ایجاد پارک سوار -2-5-8

ارکینگ تشویقی نوعی سوار یا پسوار است. پارکر بگیرد احداث پارکقرامورد دیگري که باید مورد بررسی 

دیگر دهد تا مسافران و مردم که اجازه میهاي حمل و نقل عمومی است امکانات پارک خودرو از زیرساخت

س، ایل نقلیه خود را در آن محل پارک کنند و با وسایل نقلیه عمومی مانند اتوبوبراي رفتن به مراکز شهرها وس

خط  شود که چندینهایی پیشنهاد میپارک سوارها در محل معموالًمقصد خود بروند.  تاکسی، قطار شهري به

 کند.شود یا عبور میآغاز می ونقل همگانی از آنحمل

سوار در سمت جنوب غربی، در وضعیت موجود شهر اراک سه پارک سوارن اساس با توجه به نبود پارکبر ای

 ست؛ نشان داده شده ا 25-8 شکله در شود، کک پیشنهاد میاراشمال و شرق شهر 

احداث شود. با انبوه شماره پیشنهاد می در جنوب غربی شهر اراک و در ابتداي خط 1پارک سوار شماره 

کز شهر ند به مرخواهان( میاجراین پارک سوار مسافرانی که از شهرهاي این محدوده ) مانند سنجان و مه

ونقل همگانی به مرکز شهر ل حملنقلیه خود را پارک کرده و سپس با استفاده از وسای مراجعه کنند وسایل

 کنند.عزیمت می

بر شماره شود و در انتهاي دیگر خط انبوهپیشنهاد می نیز در محدوده شمالی شهر اراک 2ه سوار شمارپارک

اراک مناسب است. پارک سوار ن ورودي از شهرهاي شمالی ي مسافراوار نیز براک سقرار دارد. این پار 1

سوار عالوه بر این  مسافري شهر اراک است. این پارک ي جاده تهران و در محل پایانهپیشنهادي بعدي در ابتدا

شرقی شهر ده تواند مورد استفاده قرار گیرد شهرهاي محدوان ورودي از پایانه مسافربري میکه براي مسافر
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 دهد.  شش میشهر جدید امیرکبیر را پو اک مانندار
 

 
 پارک سوارهای پیشنهادی در شهر اراک -25-8 شکل

 رزیابی پایانه برون شهریا -3-5-8

ضع موجود ي ویا مقصد سفرهاي ورودي یا خروجی به ترمینال مسافر مبدألی در قدم نخست باید به طور ک

رداري تعداد مسافر هاي آماربداد. به همین منظور با استفاده از خروجیاراک را مورد بررسی قرار شهري برون

 7-8جدول که در  ر اراک در یک روز استخراج شده استجاده اصلی ورودي به شه 4ورودي از هر یک از 

ش داده یل سفر ترمینال مسافري شهر اراک نمایخطوط تما 26-8 شکلر نمایش داده شده است. همچنین د

 ت. شده اس

 
 های شهر اراک مینال مسافری از هر یک از دروازهتعداد مسافر ورودی یا خروجی تر -7-8جدول 

 اربرداريیا خروجی در روز آم وديتعداد مسافر ور جاده ورودي

 4279 جاده تهران
 1260 جاده خمین

 450 فرمهینجاده 
 426 جاده مالیر
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 ی ترمینال از جاده اصلی ورودی شهر اراکخطوط تمایل سفر ورودی یا خروج -26-8 شکل

 

رمینال از د وسایل ورودي یا خروجی تدرص 85شود حدود می هدههمانطور که در این جدول و شکل مشا

حل فعلی پایانه مرکزي شهر اراک مناسب بوده و در مسیر ورودي تهران یا خمین است. بنابراین مسمت جاده 

هاي شود تا دسترسی به سایر جادههاي شهر سبب مینه به کمربنديلی قرار دارد. همچنین نزدیکی پایااص

میلیون نفر  1یت زیر اراک با توجه به جمعکته قابل ذکر است که شهر باشد. همچنین این ن سانخروجی نیز آ

 توریستی نبودن نیازي به احداث پایانه دوم مسافري ندارد.و همچنین 

در بلوار سردشت( و فراهان )ابتداي جاده فراهان( عملکرد حومه به ذکر است دو پایانه کوچک غدیر )الزم 

 اند.مرتفع کردهه کوچک جدید را نیز را داشته و نیاز به پایانبه روستاهاي اطراف  دهیشهري و سرویس 

 های مدیریت تقاضای سفرپیشنهاد گزینه -6-8

توان گفت که مدیریت ی مینقل وجود دارد. به طور کلواي حملدي در زمینه مدیریت تقاضهاي زیاتعریف

رها به وسایل بزار بازار جهت انتقال سفها و او ضد انگیزه هاتقاضاي حمل و نقل عبارت است از استفاده از انگیزه

ات بیشتر، کاهش یا حذف نیاز به سفر، انتقال سفر به مسیرها یا ساعغیرموتوري یا وسایل با تعداد سرنشین 

سرنشین نظیر وسایل نقلیه همگانی، هاي رقیب وسایل تکین یا توسعه گزینهکم ازدحام و در برخی موارد تأم

 روي.سواري و پیاده رخهدوچ

 قطار ریلی شامل مترو،ی عموم و نقل حمل هايسیستم انواع ساخت و هااتوبان توسعه و ساخت هايبرنامه

 آیند. اینمی به حساب شهري نقل و حمل یا راهبردي و مدتبلند هايهبرنام جمله از تراموا و مونوریل سبک،

هستند. لذا هاي سنگین هزینه صرف به منجر بودند، درازمدت و زیرساختی ماهیتی داراي اغلب که هابرنامه

ی ا در ساعات اوج، منجر به افزایش بازدهی سیستم با هزینه عملیاتهاي مدیریت تقاضاي سفرهاستفاده از روش
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 به مراتب کمتري خواهد شد. 

د انجام مطالعه زمنهاي پیشنهادي گزارش حاضر، نیابه این نکته ضروري است که پیاده سازي گزینه توجه

 صرفاًدر این گزارش ر شهر به ویژه محدوده مرکزي آن بوده و و اجتماعی دل و بررسی اثرات اقتصادي مستق

 رداخته شده است. مرتبط با ان از جمله آلودگی هوا پاثرات آن بر شبکه حمل و نقل و پارامترهاي 

 هاتغییر در توزیع و موقعیت کاربری -1-6-8

ران تخصصی ا توسط مشاوهلعات جامع و تفصیلی شهراط مختلف شهر در مطانق تعیین کاربري زمین در

رسازي براین وظیفه اصلی این بخش در حوزه مهندسین شهرساز و معاونت شهشود. بنااین زمینه تعیین می

هاي ها در مدلسازيهاي تغییر موقعیت کاربرينحوه ارزیابی سیاست ارایه است. هدف از این بخش گزارش،

از  صرفاًنمونه است. به عبارت دیگر،  اس یک گزینهحمل و نقل و ترافیک بر اسسازي مطالعات جامع  گامبهن

ها و تولید و جذب سفرها بر تردد خودرو ها از طریق تغییر درجابجایی کاربري ریتأثریق یک مثال موردي، ط

ها کاربري مختلف تغییر موقعیت هايمسافران حمل و نقل همگانی ارزیابی شده است. بدیهی است ارزیابی گزینه

فعلی است. با توجه به ایجاد ارزیابی طرح تفصیلی خارج از شرح خدمات مطالعات با مشاورین و هماهنگی آن 

گونه طرح کاربري یا تغییر آن به کمک شود از این پس هر و نقل توصیه میقابلیت مدلسازي شبکه حمل 

وطه، تفصیلی مرب ظر ارزیابی شود. در گزارشاجتماعی متنا -تصادياق هاي موجود و با جایگذاري متغیرهايمدل

 و مدلسازي شده است.  ارایهشهر اراک ها در یک مثال از جابجایی کاربري

 ه کارشناوری ساعات شروع و خاتم -2-6-8

ت مدهاي کوتاهییر ساعات شروع فعالیت روزانه اختصاص دارد که از جمله برنامهبرنامه تغ ارایهبه  بخشاین 

بر شبکه ها ه شده است که هر کدام از این گزینهدر نظر گرفتگزینه  4 اراکر براي شهر ستند. براي این منظوه

د بررسی قرار ها مورال شده و نتایج حاصل از آناعم 1405در اوج صبح سال  نهایی پیشنهادي افق شهر اراک

 گیرد. می

ها نمایش داده شده است. در اعات فعالیتاي پیشنهادي براي مدیریت سهمجموعه گزینه 8-8جدول در 

و  اراک ارزیابی شده استر شه 1405بر مدل اوج صبح سال  هاهر یک از گزینهنتایج تخصیص  تیآهاي بخش

 ست.ر مقایسه شده ابا یکدیگ
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 اراکها در شهر یتادی تغییر ساعات شروع فعالهای پیشنهگزینه -8-8جدول 
 مؤثراهداف سفر  عالیتتغییر ساعت ف عنوان گزینه ردیف

 - - گزینه عدم انجام کار 1

 1گزینه  2
 ریتأخت درصد سفرهاي کارمندان با یک ساع 60

 انجام شود
بر هدف سفر شغلی و مراجعه به  مؤثر

 ادارات )کارشخصی(

 2ینه گز 3
ي مرتبط با مدارس )دانش درصد سفرها 50

وزان، معلمان و کادراداري مدارس( با یک ساعت آم
 انجام شود ریتأخ

 بر هدف سفر شغلی و تحصیلی مؤثر

 3گزینه  4
ي درصد سفرها 50د سفرهاي کارمندان و درص 30

 انجام شود ریتأخمرتبط با مدارس با یک ساعت 
و  یلیبر هدف سفر شغلی و تحص مؤثر

 شخصی کار

 4ه گزین 5
گان با یک ساعت درصد سفرهاي فروشند 50

 انجام شود ریتأخ
 شغلی و خریدبر هدف سفر  مؤثر

 

ط کارمندان توس اراکسفرهاي اوج صبح شغلی شهر  درصد 33مقصد خانوار  -مبدأبر اساس پایگاه داده 

اري مدارس هم معلمان و کادر ادو سدرصد  13شود. سهم فروشندگان از سفرهاي اوج صبح شغلی انجام می

درصد است. دانش  64شخصی نیز . سهم هدف سفر مراجعه به ادارات از کل سفرهاي کاردرصد است 11نیز 

هاي بر اساس این اعداد ماتریسد. دهنرا تشکیل می اراکاوج صبح شهر  درصد سفرهاي تحصیلی 75آموزان نیز 

نتایج  30-8 شکلتا  27-8 شکلدر شود. تغییر داده مینه هر گزیهاي سفر براي بنديهر یک از دسته

 ل شخصی با یکدیگر مقایسه شده است.ونقسناریوهاي مختلف براي برخی از پارامترهاي حمل
  

 
 1405تلف در اوج صبح سال رکز شهر برای سناریوهای مخکیلومتر طی شده در مله مقایسه وسی -27-8 شکل
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 1405سال برای سناریوهای مختلف در اوج صبح  مقایسه سرعت در مرکز شهر -28-8 شکل

 

 

 
 1405ف در اوج صبح سال شهر برای سناریوهای مختل ه مصرف سوخت در مرکزایسمق -29-8 شکل
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 1405در اوج صبح سال برای سناریوهای مختلف  ر مرکز شهرد t/t0نسبت  نیانگیممقایسه  -30-8 شکل

 

داراي بهترین  3ه شمار سناریوي، 1405 سالهاي عملکردي مدل شبکه معابر در اوج صبح بر اساس شاخص

براي شهر اراک ی تقاضا )جابجایی ساعت کار( ت زماناست. بنابراین این گزینه به عنوان گزینه برتر مدیرینتیجه 

هاي مدل تقاضاي سفر شهر بوده و پیاده سازي بر اساس شاخص د. الزم به ذکر است، این ارزیابیشوانتخاب می

طور قتصادي و اجتماعی طرح است. همانل و در بردارنده اثرات اسنجی مستقلعه امکانمطاآن نیاز به انجام 

سفرهاي مرتبط با  درصد از 50کارمندان و سفرهاي درصد از  30این گزینه ساعت کاري که گفته شد در 

 شود.منتقل می عقبساعت به  یک آموزاندانش

 محدودیت تردد در محدوده مرکزی شهر  -3-6-8

و اداري و خدماتی در محدوده مرکزي برخی مراکز مهم تجاري،  بر مرکزي شهر و وجودمعابافت قدیمی 

ا، فرسوده بودن وسایل معابر، کمبود پارکینگ، همچنین افزایش روز افزون تعداد خودروه کمبود ظرفیت شبکه

زي شهر مرکنی و شخصی باعث تراکم ترافیک وسایل نقلیه، به ویژه در ساعات اوج در محدوده نقلیه همگا

د در این محدوده شکالت ترافیکی موجورشد تولید خودرو، در آینده بر م مل است که با روند رو بهگردد. محتمی

 افزوده خواهد شد.

یل نقلیه شخصی باعث شده است که ش تمایل افراد به استفاده از وساتوسعه شهرها و به خصوص گستر

شهري عابر درونبایستی عالوه بر توسعه مترتیب ه باشد. بدیناشتها را ندمنابع موجود کفاف حجم عظیم اتومبیل

امروزه  کم هزینه، زمینه را براي بهبود وضع موجود فراهم نمود. در واقعهایی با اعمال روشو خطوط ارتباطی، 

شهري عبارت است از تراکم ترافیک وسایل نقلیه موتوري در ناحیه تجاري مرکز  یکی از مشکالت حمل و نقل

معه، اتالف وقت افراد جابرداري زیاد، هاي بهرهي، هزینهجاد هزینه اجتماعی و فردتراکم ترافیک به ای هر.ش
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 انجامد. تی میه براي عابران پیاده و آلودگی صوتصادفات، باال رفتن مقدار آلودگی هوا، ایجاد مشکالت عدید

، فرهنگی، زیست لف اقتصادي، اجتماعیمختبراي ارزیابی میزان اثربخشی طرح محدودیت ترافیک باید ابعاد 

ر گیرد. به عنوان اولین گام الزم است از ل آن مورد توجه قراهمچنین نحوه اجرا و نظارت و کنترمحیطی و 

هاي الزم مل و نقل در محدوده مورد نظر، ارزیابیبر و تسهیالت مربوطه( و تقاضاي حوضعیت عرضه )شبکه معا

هاي مورد نظر براي ود، روشهاي موجاهداف و محدودیتو تقاضا با توجه به ضه به عمل آمده و با مدیریت عر

 ذاشته شود. محدودیت به اجرا گ اعمال

ست. ایجاد ي ترافیکی در محدوده مرکزي شهر اهاهدف اجراي محدوده ترافیک، بهبود شاخص نیترمهم

 تواند اثرات زیر را در بر داشته باشد:محدوده طرح ترافیک می

 نی برخی سفرهاي غیرضروريورد نظر و حذف یا جایگزیم سفرها به محدوده محج کاهش -1

 از سفرها به محدوده مورد نظرتغییر زمان شروع سفر برخی  -2

 به محدوده مورد نظر تغییر وسیله نقلیه برخی از سفرها -3

 ها و معابر محدوده مورد نظرترافیک در تقاطعکاهش تراکم  -4

 گیرد:ر بر مییک شش هدف عمده را درافبه طور کلی ایجاد محدوده طرح ت

 1د درآمدالف( ایجا

 2م ترافیک معابرب( مدیریت تراک

 کارایی شبکهج( افزایش 

 د( برقراري عدالت اجتماعی

 ه( حفاظت محیط زیست

 احیاء بافت مرکزي شهرهاو( 

گذاري ه قیمتناماردي از این دست، هر برهاي موجود، اهداف مورد نظر، میزان ترافیک و موسیاستبسته به 

گذاري بر اي قیمتهزمانی که هدف اصلی از اعمال سیاستنماید. شتري میی از اهداف فوق تمرکز بیروي یک

شود که کاهش اي تنظیم میها به گونهدر این صورت برنامه معابر مدیریت تراکم ترافیک معابر شهري باشد،

هاي متفاوت بر هزینه مدیریت تقاضا، تحمیلاي هترافیک معابر در ساعت اوج سفر، هماهنگی با سیاست

سفرها به زمان دیگري غیر از ساعت اوج و یا با وسایل ها از معابر و انتقال ساعت عبور آننندگان بر اساس را

 دهد.همگانی را نتیجه می حمل و نقل

کمتر، تصادفات  هايتوان به زمان تأخیر کمتر، آلودگیرات مثبت محدودیت ترافیک در کوتاه مدت میاز اث

ن پارکینگ، کاهش تقاضا براي برخی تسهیالت همچو ل و نقل همگانی،، افزایش درآمد سرویس حمکمتر

 
1 Revenue Generation  
2 Congestion management 
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برد. از اثرات مثبت  هاي کارکرد وسایل نقلیه نامزینهجویی در هتر براي عابرین پیاده و صرفهشرایط راحت

ر معابر، ساخت تسهیالت ر کمتر، نگهداري کمتعابتوان به نیاز به ساخت ممدت میمحدودیت ترافیک در بلند

 زین اشاره نمود.یست و مصرف کمتر منابع غیرقابل جایگمتر، حفظ محیط زک

مطلوبیت کمتر، سفر به  راحتی استفاده از وسیله نقلیه باتوان به نااز اثرات منفی محدودیت ترافیک، می

 هاي حمل و نقلدر سرویس کمتر و ازدحام بیشتریت هاي با مطلوبمقصدهاي با مطلوبیت کمتر، انجام فعالیت

گذاري بیشتر در حمل و نقل همگانی و تمایل به سرمایه رد. اثرات منفی آن در بلندمدت، نیازهمگانی اشاره ک

 .نبال دارددر مناطق با چگالی باال را به د به سکونت

 یر اشاره کرد:د زتوان به مواراز سایر مزایا و معایب ایجاد محدوده طرح ترافیک می

بهبود  ادفات ترافیکی واهش ترافیک، کاهش تصسالمتی افراد، ککاهش آلودگی هوا، حفظ  :مزایا -

 نقل همگانیووضعیت حمل

سازي، نیاز به سیستم اهش خصوصیهاي رانندگی، کشد، افزایش هزینهبابه نفع همه افراد نمی :معایب -

 .حمل و نقل عمومی وسیع

باشد، ل و نقل همگانی هبود وضعیت و تسهیالت حمه طرح ترافیک بدون بدوددر صورتی که اجراي مح

به اقتصاد  رافیکی در بر خواهد داشت. به عالوه با محدود کردن انجام سفرهاعوارض منفی فراوانی از لحاظ ت

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

 همگانی است. وسایل حمل و نقلاز وسایل نقلیه شخصی به وسیله نقلیه 

اعث افزایش رافیک، باعث کاهش کل سفرهاي انجام شده با وسیله نقلیه شخصی، بگذاري بر تراکم تقیمت

عه جامو بهبود شرایط زندگی در  1محیطی، تشویق ترویج کاربري کارآمد زمینرایط زیستایمنی معابر، بهبود ش

 شود.شهري می

صرف افزایش ظرفیت هاي جامع و علمی ریزيض تراکم ترافیک، بدون برنامهاز عوار عائدهدرآمدهاي  اگر

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

 اتومبیل،فرهاي بیشتر با شخصی خویش و ایجاد سیه آن شود( باعث تشویق شهروندان به استفاده از وسیله نقل

 .شودغیره می ولودگی هوا، پراکندگی بافت شهري افزایش تصادفات و آ

گزینه برتر است ه مرکزي، بخشی از بسته پیشنهادي در عمل در مطالعات حاضر، طرح محدودیت تردد هست

ی در گزارش تفصیل شد. ارایهمل و نقل( م حبرنامه پیشنهادي سیست ارایهکه در ابتداي این بخش از گزارش )

ثرات نمایش داده شده است. ا 6-8شکل رتر طرح محدودیت تردد هسته مرکزي ارزیابی شد و طرح ب 4 مربوطه

گزارش  1-8جدول هاي مختلف در هاي عملکردي و سهم شیوهافق بر شاخص هاي مختلفاجراي طرح در سال

 
1 More efficient landuse 
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همزمان با کاهش استفاده از خودرو شخصی، سهم اتوبوس واحد نیز  ،سازيادهبا پیشده است.  ارایهحاضر 

و مانند  ریتأخهاي عملکردي )سرعت، ر بهبود شاخصچشمگیري د ریتأثاین تغییر سهم فته است. افزایش یا

 آن( دارد. 

 ه اجرایی پیشنهادیزیابی اقتصادی برنامار -7-8

کنند. کننده از سیستم( اثر میربر )استفادهبر روي کااثرات سناریوها بر سفر شهروندان به طور مستقیم 

هاي وارده بررسی نظر اقتصادي و هزینهاي یک سناریوي حمل و نقلی بر کاربر از و پیامده براي آن که اثرات

شود. معیارهایی که براي بررسی اثرات سناریوهاي حمل و ه مید کاربر در نظر گرفتمورشود، معیارهاي زیر در 

 ثر بر سفر( باید در نظر گرفت عبارتند از:کاربر )ا نقلی بر

 ارزش زمان سفر -

 کرایه -

 ي مالکیتهاهزینه -

 برداريهاي بهرههزینه -

فواید و اهمیت است، محاسبه  ائزر ارزیابی اقتصادي سناریوهاي توسعه سیستم حمل و نقل بسیار حآنچه د

 ارایههاي سناریوها فواید و هزینه وه محاسبههزینه سناریوها است. در گزارش تفصیلی مربوطه، مقادیر و نح

بر در سه حالت مختلف خطوط انبوه گزینه برترهاي سیستم براي منافع و هزینه 9-8ول جددر شده است. 

 BRTبه صورت  1، در حالت دوم خط BRTبر حالت اول هر دو خط انبوهح حساب شده است. در طر براي سال

 فته شده است. درنظر گر LRTبر هر دو خط انبوه 3و در حالت  LRT 2ط و خ

 
 (تومان اردیلیم) ترگزینه بر -1405های سناریوها در سال منافع و هزینه-9-8ول جد

 ریوسنا
 هر دو خط 

 BRTبر انبوه
  BRT 1خط 

 LRT 2و خط 
 هر دو خط 

 LRTر بانبوه

 4458 3242 2248 هزینه ثابت سناریوها در سال پایه
 133 98 67 ال پایه برداري در سهزینه بهره

 628 628 628 منافع ساالنه در سال پایه 
 20111 14628 10141 1405-ريردابهزینه ثابت سناریوها در سال بهره

 651 477 328 1405-برداريهزینه تعمیر و نگهداري ساالنه در سال بهره
 3068 3068 3068 1405-برداريبهرهمنافع ساالنه در سال 

 

شود و ها در نظر گرفته مییک طول عمر براي پروژه معموالًحاسبه نسبت منفعت به هزینه به منظور م اما

هزینه ثابت سناریوها به حدي است که در طول  معموالًشود. زیرا به میاین بازه زمانی محاساي این نسبت بر

با یکدیگر جمع شده  ل عمر پروژهشود. بنابراین باید منافع ساالنه در طوتوسط منافع مستهلک نمییک سال 
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یل براي نکی یا همان نزخ تنزبا و در نهایت با میزان هزینه ثابت اولیه مقایسه شود. البته در این بین نرخ سود

 ارد باید محاسبه شود.هر یک از این مو

محاسبه شده است.  درصد 12نرخ سود و  سال 20عمر  طولهزینه و منافع سناریوها براي  10-8جدول در 

 ده است. ه شزینه سناریوها محاسبسپس بر اساس این مقادیر نسبت منفعت به ه

ز برخی ا نسبت منفعت به هزینه LRTیا دو خط  LRTشود در حالت یک خط مشاهده می همانطور که

ر این طول عمر اقتصادي است که از داست و این بدان معنی  1سال کمتر از  20سناریوها در طول عمر 

ادي د تا هر سناریو اقتصکششود. به همین منظور در سطر بعدي هر یک از جداول تعداد سالی که طول مینمی

 LRTبر به صورت خط انبوههر دو  شود در حالتیاهده میمش جدولشود محاسبه شده است. همانطور که در 

دي نخواهد شد. یعنی رابطه باال هیچ جواب معناداري ندارد زمانی اقتصااجرا شود هیچ یک از سناریوها در هیچ 

 واره از منافع سناریوها بیشتر است.ه تعمیر ونگهداري همزینو در این سناریوها مجموع هزینه ثابت و ه

( 2)خط شماره  بریکی از خطوط انبوهبراي  در افق فرابلند مدتشود میاي شهر اراک پیشنهاد بنابراین بر

 باشد. BRTو خط دیگر باید به صورت مطالعات تفصیلی انجام شده  LRT اي خطه منظور اجرب

 (تومان اردیلیم) نه برترگزی -1405در سال  -محاسبه نسبت منفعت به هزینه سناریوها -10-8جدول 

 سناریو
هر دو خط 

 BRTبر انبوه

  BRT 1خط 

 LRT 2ط و خ

دو خط هر 
 LRTبر انبوه

 20111 14628 10141 برداريهزینه ثابت سناریوها در سال بهره
 2692 1958 1358 هاپروژهول عمر به صورت ساالنه در طبت تبدیل هزینه ثا

 651 477 328 برداري ال بهرههزینه تعمیر و نگهداري ساالنه در س
 3343 2435 1686 مجموع هزینه ساالنه

 3068 3068 3068 برداريدر سال بهرهافع ساالنه من
 0.92 1.26 1.82 سال 20نسبت فایده به هزینه در طول عمر 

 275- 633 1382 سالیانهایده ف-تفاضل هزینه 
هگاهیچ 10.96 5.42 شود؟میچند سال اقتصادي  از بعد  

 

 بوس هاي برقیبی استفاده از اتورزیاا -8-7-1-1

به جاي  یبرق ياستفاده از اتوبوس ها یابیارزین گزارش، ز بحث هاي مطروحه در جلسات تصویب ایکی ا

اتوبوس ، صرفا خرید یبرق ياتوبوس هااستفاده از اتوبوس هاي فعلی )که با سوخت گازوئیل یا گاز مایع( است. 

 :شود رت همزمان باید تامین و آمادهبه صومورد زیر  5مطرح نیست و 

مصرف با این وسیله کیلووات در هر کیلومتر است، با توجه به اینکه واحد  :عملیاتیبرنامه وجود  •

خط یا خطوطی که گزینه برقی سازي هستند می بایست زمان و پیمایش اتوبوس در هر تور براي 

 به طور دقیق برآورد شود.

 ينولوژتک ي گازسوز در کشور ما، و وجود تنوع دربه وجود اتوبوس ها نولوژي: با توجهانتخاب نوع تک •
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ي در مسیر در شیب ها میزان مصرف انرژ ها، استراتژي شارژ، امل ظرفیت باطريقی )شبر اتوبوس

از می بایست در مورد توجیه اقتصادي تغییر از سیستم اتوبوس گ و شرایط آب و هوایی مختلف(

ه و امکان سنجی الزم صورت گیرد. با توجه به محدودیت هاي د مطالعي جدیسوز به تکنولوژ

نار مساله تعمیر و نگهداري و همچنین آموزش ي در کردات تکنولوژموجود در کشور، مساله وا

 مطرح است.به صورت همزمان نیروي انسانی 

ي و هزینه ها ارزیابی اثرات مالی و اقتصادي: با توجه به وجود بخش خصوصی در مالکیت خودرو •

ن ارزیابی بسیار وارد بخش مالی، و همچنین منافع احتمالی بلند مدت استفاده از این اتوبوس ها، ای

 کلیدي و حائز اهمیت است. 

 وجود زیرساخت تامین انرژي برقی براي اتوبوس ها •

 يتکنولوژره برداري و نگه داري از توانایی به •

 

با توجه به نبود گزارش هاي وبوس هاي برقی و استفاده از ات است 1405لعات حاضر سال افق طرح مطا

زینه ه. پیشنهاد نمی شود 1405هم از نظر هزینه ها براي افق  عملیاتی و پشتیبان فنی، ضعف فعلی سیستم

در سایت هاي مختلف ارقام )درصد گران تر از اتوبوس هاي گازوئیلی است  60یه هر اتوبوس برقی تقریبا ته

دارد که دالر  400،000اتوبوس برقی قیمتی معادل  ، هراي یک برآورد کلیمختلفی قابل مشاهده است و بر

ص داده است. در حالی که اتوبوس را به خود اختصادرصد این هزینه  40د حدو آن باطريامین نگهداري و ت

اتب دالر در دسترس بوده و در داخل کشور با قیمت به مر 200،000تا  100،000هاي عادي با قیمت هاي 

 شهر اراک در شبکه اتوبوس رانی اتوبوس عادي دستگاه 170در حال حاضر حدود  وند(.ر تولید می شارزانت

تندرو مورد نیاز  اتوبوس 12به ازاي هر خط حداقل فعالیت هستند و با ایجاد خط اتوبوس تندرو مشغول به 

یر خطوط اتوبوس به سا 1405تا افق  اتوبوس هاي عادي موجود در شبکه براي سرویس دهیخواهد بود و 

 فایت خواهد کرد. ک

 راهبردهای کالن در توسعه سیستم حمل و نقل -8-8

ل شهر اراک معرفی و تفصیلی مربوطه راهبردهاي کالن زیر براي توسعه سیستم حمل و نق زارشدر گ

ین ر اوااند. با توجه حجم گزارش خالصه مدیریتی تهیه شده، در ادامه به صورت فهرستپیشنهاد شده

شده  نیتدورها راهبردها و راهکا یابیارز يهاابتدا روش تفصیلی در گزارششده است.  رایهااي کالن راهبرده

مختلف  يهاکه در حوزه یکل يراهبردها تینها . درشده استها مشخص آن يریگاندازه يهاو سپس شاخص

 .ردیگیقرار م یبه صورت کامل مورد بررس ردیمدنظر قرار گ دیبا

 هوشمند ونقللحمخدمات  دهاي توسعههبررا -
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 یابان راهبردهاي بهبود تردد کم توانان و توان -

 د ایمنی تردد و کاهش تصادفاتبهبوراهبردهاي  -

 ونقلحملدر راهبردهاي ارتقاي فرهنگ و آموزش  -

 ونقلحملزیست محیطی مرتبط با  مسائلراهبردهاي بهبود  -

 راهبردهاي پدافند غیر عامل -

 (ICTنیک )ولت الکتروه دراهبردهاي توسع -

 همگانی ونقلحملراهبردهاي توسعه  -

 شخصی ونقلحملراهبردهاي توسعه  -
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