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  شهیاند و طرح آوند مشاور مهندسین
 

 

 

 اي از میزان تحقق مصوبات طرح جامع حمل و نقل شهر اراك مصوب شوراي عالی به همراه دالیل تاخیر در اجراي آن تهیه و ارسال گردد. مقرر گردید خالصه -1
 

 نقل شهر اراك در چارچوب جداولی به تفکیک موضوع در ادامه ارایه شده است.وضعیت تحقق مصوبات طرح جامع حمل و 
 

 وضعیت تحقق شبکه حمل و نقل همگانی

 1386شبکه حمل و نقل همگانی در گزینه برتر مطالعات سال  توضیح / دالیل عدم تحقق وضعیت اجرا خطوط اتوبوس شماره

 خیر  خطوط اتوبوس انبوه بر 1
سازي مطالعات جامع است تا  وضعیت در حال بهنگام

به پشتوانه برآوردهاي آن، مطالعات تفصیلی همگانی 
 آغاز شود.

 

 وابسته به اجراي خطوط اتوبوس انبوه بر بوده است. خیر  خطوط اتوبوس عادي 2
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  شهیاند و طرح آوند مشاور مهندسین
 

 

 پیشنهادي براي تعریضهاي وضعیت تحقق خیابان

 1386پیشنهادي براي تعریض در گزینه برتر مطالعات سال هاي موقعیت خیابان توضیح / دالیل عدم تحقق وضعیت اجرا تعریض خیابان شماره

  بله خیابان شهید بهشتی 1
حد فاصل میدان شریعتی تا میدان ها ی کاربرينعقب نشی

هفت تیر کامل شده است. عقب نشینی از میدان هفت تیر تا 
 میدان شهدا قطعاتی باقی مانده است.

 

 -  بله خیابان شریعتی 2
 -  بله خیابان شهید شیرودي 3
 -  بله خیابان دانشگاه 4
 -  بله بلوار قدس 5
 -  بله خیابان مولوي 6
 -  بله خیابان شهداء 7
 -  بله خیابان ادبجو 8
 -  بله خیابان سیدالشهدا 9

 -  بله بلوار آنجفی 10
 -  بله بلوار جمهوري اسالمی 11
 -  بله اراکیبلوار آیت اهللا  12

13 
تعریض معابر محدوده میدان 

 جهاد (سابق)
  بله

معبر غربی  با ساخت تقاطع غیرهمسطح شهیدان رجایی، عمالً 
 اند.(به سمت میدان سرداران) و معبر جنوبی تعریض یافته

 در طرح تفصیلی نبوده است. خیر  بلوار قدوسی 14
 است.در طرح تفصیلی نبوده  خیر  کوچه کندي 15
 در طرح تفصیلی نبوده است. خیر  خیابان امام خمینی (ره) 16
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 پیشنهادي براي احداثهاي وضعیت تحقق خیابان

 1386پیشنهادي براي احداث در گزینه برتر مطالعات سال هاي موقعیت خیابان توضیح / دالیل عدم تحقق وضعیت اجرا احداث خیابان شماره

1 
میدان سرداران تا احداث معبر حدفاصل 

 میدان جهاد سابق
 -  بله

 

2 
اتصال امتداد خیابان خاتم االنبیا به 

 کمربندي غربی
 -  بله

3 
اتصالی انتهاي خیابان مالک اشتر به 

 کمربندي غربی
 -  بله

4 
احداث معبر حدفاصل بلوار نواب صفوي و 

 خیابان دانشگاه
 -  بله

 خیر  متري 58احداث معبر موسوم به  5
از طرح تفصیلی خارج شد. در گزینه برتر آن 
 مطالعات به صورت تونل پیشنهاد شده است.

6 
متري و  58انصال خیابان شریعتی به معبر 

 امتداد آن تا وجه شرقی میدان شهدا
 در طرح تفصیلی نیست. خیر 

7 
احداث معبر حدفاصل انتهاي کوچه کندي، 

به سمت پل شهرصنعتی و اتصال آن به 
 بلوار نواب صفوي

 در طرح تفصیلی نیست. خیر 

8 
احداث معبر حدفاصل بلوار دانشگاه تا 

 خیابان سیدالشهدا
 خیر 

هایی از آن تملک در طرح تفصیلی بوده و بخش
 شده است. 

9 
اتصال میدان علی ابن ابی طالب به تقاطع 

 بلوار شهدا و بوار میرزاي شیرازي
 خیر 

هایی از آن تملک در طرح تفصیلی بوده و بخش
 شده است.

10 
اتصال امتداد خیابان ابوذر به کمربندي 

 غربی
 در طرح تفصیلی نیست. خیر 

 خیر  کمربندي شمالی  11
کمربندي شمالی با طرحی متفاوت احداث شده 

 است.



4  
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 غیرهمسطحهاي وضعیت تحقق تقاطع

 1386در گزینه برتر مطالعات سال ها تقاطعموقعیت  توضیح / دالیل عدم تحقق وضعیت اجرا نام تقاطع شماره

 -  بله میدان شریعتی 1

 

2 
 -تقاطع میرزاي شیرازي

 امام خمینی (ره)
 -  بله

 -  بله میدان فراهان 3
 -  بله میدان جهاد 4

 خیر  میدان هفت تیر 5
متري است که در آن زمان  58این تقاطع در امتداد معبر موسوم به 

مصوب شهر بوده و در طرح جدید توسعه و عمران هاي جزو طرح
 حذف شده است.

 خیر  میدان ولیعصر 6
متري است که در آن زمان  58این تقاطع در امتداد معبر موسوم به 

مصوب شهر بوده و در طرح جدید توسعه و عمران هاي جزو طرح
 حذف شده است.

 ظرفیت تقاطع در دستور کار قرار دارد ساماندهی و افزایش خیر  میدان البرز-میدان سرداران 6

 خیر  میدان شورا 8
با توجه به نزدیکی آن به بازار تاریخی و هسته مرکزي شهر، احداث 

 سنجی تفصیلی مجدد دارد.این تقاطع نیاز به انجام مطالعات امکان

 خیر  میدان ساعت 9

این تقاطع بخشی از مسیر طرح تعریض و توسعه خیابان 
سیدالشهداست که در طرح قبلی و جدید توسعه عمران وجود دارد. با 
توجه به پیشرفت تعریض و احداث قطعات جدید (شرقی و غربی) این 

 خیابان، این تقاطع در دستور کار شهرداري قرار خواهد گرفت.

 خیر  میدان علی ابن ابی طالب 10

این تقاطع بخشی از مسیر طرح تعریض و توسعه خیابان 
سیدالشهداست که در طرح قبلی و جدید توسعه عمران وجود دارد. با 
توجه به پیشرفت تعریض و احداث قطعات جدید (شرقی و غربی) این 

 خیابان، این تقاطع در دستور کار شهرداري قرار خواهد گرفت.
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 وضعیت تحقق پارکینگ

 1386پارکینگ مورد نیاز در گزینه برتر مطالعات سال تعداد  توضیح / دالیل عدم تحقق وضعیت اجرا احداث پارکینگ شماره

خودرو احداث  700پارکینگ طبقاتی خاتم با ظرفیت   بله 377پارکینگ ناحیه  1
 است. شده
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  شهیاند و طرح آوند مشاور مهندسین
 

 

 مدیریت تقاضاي سفرهاي وضعیت تحقق گزینه

 1386گزینه برتر مطالعات سال محدوده کنترل ترافیک در  توضیح / دالیل عدم تحقق وضعیت اجرا مدیریت تقاضاي سفر شماره

1 
انتقال ساعت تغییر ساعت کارکارمندان: 

 کاري کارمندان به میزان یک ساعت به جلو
 به صورت موردي در مقاطعی انجام شده است.  بله

 

  خیر  محدوده کنترل ترافیک 2
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  شهیاند و طرح آوند مشاور مهندسین
 

 

مقرر گردید در تهیه و مقایسه سناریوهاي پیشنهادي، سناریو مصوب طرح جامع حمل و نقل به عنوان  -2

 .یکی از سناریوها مورد بررسی قرار گیرد

همانطور که در جلسه کمیته فنی ارایه شد، سناریو مصوب طرح جامع قبلی مورد ارزیابی مجدد واقع شده که 
نتایج آن در ادامه ارایه شده است. همچنین این سناریو در ارزیابی اقتصادي سناریوها مورد مقایسه قرار گرفته 

 از صورتجلسه به آن پرداخته خواهد شد.  3که در مورد شماره 
یرهاي مربوط به تقاضاي سفر، بر اساس برآورد مطالعات حاضر (مطالعات بهنگام سازي) است و همه متغ -

 متغیرها بهنگام شده است.

مدل شبکه، شامل احداث و تعریض معابر، ایجاد تقاطع غیرهمسطح و خطوط حمل و نقل همگانی بر  -
 ) است.]1390تا  1386[اساس مدل پیشنهادي در آن مطالعه (مطالعات جامع حمل و نقل اراك 

 

 نمایش داده شده است.  1405در شکل زیر، تغییرات پیشنهادي آن مطالعه براي افق 
 

 
 1405) براي افق 1386تغییرات پیشنهادي در طرح جامع ترافیک (سال 

 

 در مورد احداث معابر:

عمران (جامع) معبر جدید پیشنهادي در محدوده مرکزي شهر اتفاق نیفتاده و در طرح جدید توسعه و  -
ه شکلی ب نیست. دو معبر خیابان شریعتی به میدان شهدا و خیابان شهید بهشتی به میدان ولیعصر عمالً

 متري خواهند بود.  24تا  18هاي که در این طرح ارایه شده محقق نشده و در سطح کوچه
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  شهیاند و طرح آوند مشاور مهندسین
 

 

نعتی و امتداد آن احداث معبر در راستاي خیابان شهید قدوسی (همراستا با کوچه کندي) تا پل شهرص -
به سمت شهرك شهید بهشتی در محدوده شرقی شهر اتفاق نیفتاده و در طرح جدید توسعه و عمران 

 (جامع) نیست.

 1386اند که در مدل شبکه مطالعه سال در مدل شبکه در حال حاضر ایجاد شده مختلفی معابر شریانی -
فعلی شبکه حمل و نقل اراك برجسته شده  . در شکل زیر، برخی از این معابر در مدلاندوجود نداشته

طور معابر است. این حجم از تغییرات ساختار شبکه و حجم تردد در کلیه معابر را تغییر می دهد. همین
 در نظر گرفته نشده است.  1386با رده جمع و پخش کننده متعددي ایجاد شده که در مدل سال 

o ز جاده فراهان تا میدان صنعتبزرگراه شهید آنجفی و بزرگراه شهید بختیاري ا 

o بلوار جهان پناه 

o بلوار کشاورز از خیابان دانشگاه تا از میدان ولیعصر تا کمربندي شرقی 

o بلوار شهیدان رجایی (هپکو) از میدان ولیعصر تا کمربندي شرقی 
 

 غیرهمسطح:هاي تقاطع

نیز در شهر اراك اجرا شده است که غیرهمسطح متعددي هاي با توجه به تغییر در شبکه معابر شریانی، تقاطع
 ها در طرح جامع ترافیک پیشنهاد شده و برخی دیگر پیشنهاد نشده است.بعضی از آن

  تقاطع غیرهمسطح در میدان شریعتی، پیشنهادي در آن مطالعه، که اجرا شده است. -
در آن مطالعه، تقاطع غیرهمسطح در تقاطع خیابان امام خمینی و خیابان میرزاي شیرازي، پیشنهادي  -

  که اجرا شده است.
  تقاطع غیرهمسطح در میدان فراهان، پیشنهادي در آن مطالعه، که اجرا شده است. -
  تقاطع غیرهمسطح در میدان انقالب، پیشنهادي در آن مطالعه، که اجرا شده است. -
  تقاطع غیرهمسطح در میدان ساعت، پیشنهادي در آن مطالعه، که اجرا نشده است. -
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 نیست 1386رات در معابر شریانی شبکه حمل و نقل، که در مدل مطالعات سال تغیی

 

  تقاطع غیرهمسطح در میدان شورا، پیشنهادي در آن مطالعه، که اجرا نشده است. -
تقاطع غیرهمسطح در میدان ولیعصر تا خیابان شهید رجایی، پیشنهادي در آن مطالعه، که اجرا نشده  -

  است.
  دان سرداران تا میدان البرز، پیشنهادي در آن مطالعه، که اجرا نشده است.تقاطع غیرهمسطح در می -
  تقاطع غیرهمسطح در امتداد خیابان میثم، پیشنهادي در آن مطالعه که، اجرا نشده است. -
  تقاطع غیرهمسطح در میدان علی ابن ابی طالب، پیشنهادي در آن مطالعه که، اجرا نشده است. -
ع بزرگراه خلیج فارس با بلوار شهید بختیاري، که اجرا شده و در آن مطالعه تقاطع غیرهمسطح در تقاط -

 پیشنهاد نشده است.

 تقاطع غیرهمسطح در میدان ورزش، که اجرا شده و در آن مطالعه پیشنهاد نشده است. -

تقاطع غیرهمسطح در تقاطع بزرگراه شهید آنجفی با بلوار قدس، که اجرا شده و در آن مطالعه پیشنهاد  -
 نشده است.

تقاطع غیرهمسطح در تقاطع بزرگراه شهید آنجفی با بلوار کشاورز، که اجرا شده و در آن مطالعه پیشنهاد  -
 نشده است.

 تقاطع غیرهمسطح در میدان مقاومت، که اجرا شده و در آن مطالعه پیشنهاد نشده است. -

(ع)، که اجرا شده و در آن مطالعه تقاطع غیرهمسطح در تقاطع بزرگراه شهید آنجفی با بزرگراه امام علی  -
 پیشنهاد نشده است.

 تقاطع غیرهمسطح در میدان امام حسین (ع)، که اجرا شده و در آن مطالعه پیشنهاد نشده است. -
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 تقاطع غیرهمسطح در میدان امام حسن (ع)، که اجرا شده و در آن مطالعه پیشنهاد نشده است. -

 ده و در آن مطالعه پیشنهاد نشده است.تقاطع غیرهمسطح در میدان سردشت که اجرا ش -

تقاطع غیرهمسطح در تقاطع خیابان محسنی و امام خمینی، که اجرا شده و در آن مطالعه پیشنهاد  -
 نشده است.

نمایش داده شده  1386اجرا شده به تفکیک پیشنهاد شده در مطالعه سال هاي موقعیت تقاطعشکل زیر در 
 است. 

 

 
 سال اخیر 15ه شده در غیرهمسطح ساختهاي تقاطع

 
 حمل و نقل شخصی و همگانی نمایش داده شده است. هاي در ادامه نتایج مدل نرم افزاري از نظر شاخص

 

، بر اساس تقاضاي بهنگام شده در 1386ها در شبکه پیشنهادي مطالعات سال مشخصات عملکردي و آالینده

 1405مطالعات حاضر براي افق 

 واحد شاخص ردیف
 ساعت اوج

 شهر مرکز شهر کل
 282 6,148 ساعت وسیله آزاد شرایط در شده صرف سفر 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 زمان نسبت متوسط 6
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 واحد شاخص ردیف
 ساعت اوج

 شهر مرکز شهر کل
 0/73 0/68 - ظرفیت به حجم نسبت متوسط 7
 972 14,970 کیلوگرم CO  کربن مونوکسید انتشار میزان 8
 76 1,307 کیلوگرم HC هیدروژن کلرید انتشار میزان 9
 11 340 کیلوگرم Nox نیتروژن اکسیدهاي انتشار میزان 10
 1,744 33,458 لیتر سوخت مصرف 11

 

، بر اساس تقاضاي 1386مشخصات عملکردي سیستم حمل و نقل همگانی در شبکه پیشنهادي مطالعات سال 

 1405بهنگام شده در مطالعات حاضر براي افق 
 صبح اوج واحد هاي حمل و نقل همگانیشاخص ردیف

 28/4 دقیقه سفر زمان کل متوسط 1
 17/4 دقیقه رويپیاده زمان + وسیله درون زمان متوسط 2
 6/4 دقیقه همگانی وسیله درون زمان متوسط 3
 16,082 سفر-نفر انتقال تعداد 4
 36,673 سفر-نفر جابجایی تعداد 5
 31,151 سفر-نفر سفر تقاضاي کل 6
 1/18 - همگانی نقل و حمل انتقال نرخ 7

 

 
در گزینه پیشنهادي مطالعات طرح جامع ترافیک  1405سال حجم تردد و سطح سرویس معابر در مدل اوج صبح 

)1386( 
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در گزینه پیشنهادي مطالعات طرح جامع ترافیک  1405تعداد مسافر حمل و نقل همگانی در مدل اوج صبح سال 

)1386( 
 

ه هزین -دهی بر اساس مقایسه نسبت تفاضلیمقرر گردید در ارزیابی اقتصادي سناریوها از روش اولویت -3

 فایده استفاده و نتایج آن در گزارش ارایه شود.

ینی مورد بازب ضمن تشکر از نظرات طرح شده در جلسه قبلی کمیته فنی، ارزیابی اقتصادي سناریوها مجدداً
 گزینه در ارزیابی اقتصادي مورد ارزیابی قرار گرفته است. 6قرار گرفت. در مجموع 

 در افق  1396گزینه عدم انجام کار: فرض برقراري شبکه حمل و نقل سال  -
 )1386گزینه برتر مطالعات مصوب: مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر اراك ( -
گزینه برتر  در دست احداث) +هاي به همراه پروژه 1396ی (شبکه سال شبکه حداقل -1گزینه شماره  -

 یونقل همگانحمل
+ تقاطعات در دست احداث) هاي به همراه پروژه 1396ی (شبکه سال شبکه حداقل -2ه گزینه شمار -

 ی+ گزینه برتر همگان دیجد رهمسطحیغ
(شامل غیرهمسطح سازي، احداث کلیه معابر  شبکه يشنهادیپ راتییتمام تغ + یشبکه حداقل -3گزینه  -

 یگزینه برتر همگان +طرفه سازي، پیاده راه) مصوب، یک
 تردد تیمحدود + یشبکه+گزینه برتر همگان يشنهادیپ راتییتمام تغ -4گزینه  -

 برداري براي سناریوهاي نهایی به صورت جدول زیر است:مقادیر هزینه و منافع سالیانه در افق بهره
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 برداري (میلیارد تومان)بهره سال در ساالنه منافع (میلیارد تومان) *ساالنه هزینه مجموع سناریو
 - - کار انجام عدم

 2207 1784 گزینه برتر مطالعات مصوب
 2054 1290 1گزینه 
 2147 1421 2گزینه 
 2220 1658 3سناریو
 2832 1661 4گزینه 

 در گزارش ویرایش قبل، این برآورد به اشتباه در کل دوره اعمال شده بود که در گزارش حاضر به برآورد ساالنه تصحیح شد *
 

 801ها، طبق فلوچارت پیشنهادي در ضابطه بندي آنگزینه برتر اقتصادي و اولویتدر ادامه مراحل تعیین 

 ) عمل شده است. و حومه شهري نقلودستورالعمل مطالعات جامع حمل( سازمان برنامه و بودجه کشور
 

گزینه ها بر اساس هزینه به ترتیب صعودي مرتب شوند

به عنوان گزینه مبنا انتخاب شود- کمترین هزینه-گزینه عدم انجام کار 

گزینه بعدي به عنوان مقایسه انتخاب شود

؟IBCR>1آیا 

گزینه مقایسه جایگزین گزینه مبنا می شودگزینه مبناي فعلی باقی می ماند

آیا فهرست گزینه ها تمام شد؟

پایان

گزینه بعدي به عنوان گزینه مقایسه انتخاب شود

بله   خیر  

خیر  

بله

 
 یتفاضل نهیبه هز دهیروند محاسبه نسبت فا
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د:بر ها گزینه -گام اول شون ساس هزینه به ترتیب صعودي مرتب   ا
 برداري (میلیارد تومان)بهره سال در ساالنه منافع (میلیارد تومان) *ساالنه هزینه مجموع هاي مرتب شده به ترتیب هزینهگزینه

 - - کار انجام عدم
 2054 1290 1گزینه 
 2147 1421 2گزینه 
 2220 1658 3گزینه 
 2832 1661 4گزینه 

 2207 1784 برتر مطالعات مصوب گزینه
 

نسبت هزینه به فایده بیشتر از یک است. در ادامه با همین ترتیب، ها مالحظه می شود که در تمامی گزینه
 مقایسه خواهند شد.ها گزینه

عنوان گزینه مبنا -گام دوم عدم انجام کار به   انتخاب گزینه 

سوم سه گزینه  -گام  عدم انجام  1مقای  کار:با گزینه 
 IBCR برداريبهره سال در ساالنه منافع ساالنه هزینه مجموع ايمقایسههاي گزینه

 - 0 0 کار انجام عدم
 1/59 2054 1290 1 گزینه

 

باالتري است و به عنوان گزینه مبنا  IBCRداراي  1مالحظه می شود که در مقایسه این دو گزینه، گزینه 
 انتخاب می شود.

 

سه  -گام چهارم  :1با گزینه  2گزینه مقای
 IBCR برداريبهره سال در ساالنه منافع ساالنه هزینه مجموع ايمقایسههاي گزینه

 - 2054 1290 1گزینه 
 0/71 2147 1421 2گزینه 

 1کمتر از یک است و همچنان گزینه  IBCR يدارا 2مالحظه می شود که در مقایسه این دو گزینه، گزینه 
 گزینه مبناست.

 

سه گزینه  -پنجمگام   :1با گزینه  3مقای
 IBCR برداريبهره سال در ساالنه منافع ساالنه هزینه مجموع ايمقایسههاي گزینه

 - 2054 1290 1گزینه 
 45/0 2220 1658 3گزینه 
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 1کمتر از یک است و همچنان گزینه  IBCRداراي  3مالحظه می شود که در مقایسه این دو گزینه، گزینه 
 مبناست.گزینه 

شمگام  سه گزینه  -ش  :1با گزینه  4مقای
 IBCR برداريبهره سال در ساالنه منافع ساالنه هزینه مجموع ايمقایسههاي گزینه

 - 2054 1290 1گزینه 
 10/2 2832 1661 4گزینه 

گزینه  4بزرگتر از یک است و گزینه  IBCRداراي  4مالحظه می شود که در مقایسه این دو گزینه، گزینه 
 مبناست.

سه گزینه  -هفتمگام   :4با گزینه  برتر مطالعات مصوبمقای
 IBCR برداريبهره سال در ساالنه منافع ساالنه هزینه مجموع ايمقایسههاي گزینه

 - 2832 1661 4گزینه 
 -08/5 2207 1784 قبلی جامع مطالعات برتر گزینه

گزینه  4بزرگتر از یک است و گزینه  IBCRداراي  4شود که در مقایسه این دو گزینه، گزینه مالحظه می
 مبناست.

 

شتمگام  ست گزینه -ه عنوان گزینه برتر اقتصادي معرفی می 4ها، گزینه پایان لی  شود.به 

همین روال طی شده مانده باقیهاي مقایسه، براي سایر گزینههاي از لیست گزینه 4در ادامه، با حذف گزینه 
 به شرح ذیل خواهد بود. ها بندي گزینهو در نهایت اولویت

 تردد تیمحدود + یگزینه برتر همگان + شبکه يشنهادیپ راتییتمام تغ -4گزینه  -اولویت اول -
در دست احداث) هاي به همراه پروژه 1396ی (شبکه سال شبکه حداقل -1گزینه شماره  -اولویت دوم -

 یونقل همگانگزینه برتر حمل +
(شامل غیرهمسطح سازي،  شبکه يشنهادیپ راتییتمام تغ + یشبکه حداقل -3گزینه  -اولویت سوم -

 یگزینه برتر همگان +احداث کلیه معابر مصوب، یکطرفه سازي، پیاده راه) 
در دست احداث) هاي به همراه پروژه 1396ی (شبکه سال شبکه حداقل -2گزینه شماره  -اولویت چهارم -

 ی+ گزینه برتر همگان دیجد رهمسطحی+ تقاطعات غ
 )1386گزینه برتر مطالعات مصوب: مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر اراك ( -اولویت پنجم -
 در افق  1396گزینه عدم انجام کار: فرض برقراري شبکه حمل و نقل سال  -خرآگزینه  -
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نماینده سازمان پدافند غیرعامل در کمیته فنی در این خصوص در این  هماهنگی الزم بامقرر گردید  -4

 مطالعات صورت گرفته و نتایج آن در جلسه بعد گزارش گردد.

 براي ارزیابی مدل شبکه از جنبه پدافند غیرعامل سناریو زیر ایجاد و ارزیابی شده است. فرض شده است:
شهري خواهند یکترین پایگاه مدیریت بحران دروندر شرایط وقوع بحران، یک سوم جمعیت شهر، به نزد -

 رفت.

 شهري خواهند رفت.اي بروندر شرایط وقوع بحران، یک سوم جمعیت شهر، به نزدیکترین دروازه جاده -

 در شرایط وقوع بحران، یک سوم جمعیت شهر، در خانه خواهند ماند. -

 خواهد بود. 3فرض شده است تخلیه اضطراري با خودرو سواري و با ضریب سرنشین  -

 شهري در نظر گرفته شده به شرح زیر است.هاي مدیریت بحران درونپایگاه
پایگاه شماره یک مدیریت بحران شهرداري اراك، آدرس: انتهاي خیابان قائم مقام، جنب استخر  -

 افزاريمدل نرم 105شهرداري، واقع در ناحیه ترافیکی شماره 

اراك (در حال ساخت)، آدرس: بلوار آیت اهللا اراکی، جنب  پایگاه شماره دو مدیریت بحران شهرداري -
 افزاريمدل نرم 151هتل امیرکبیر، واقع در ناحیه ترافیکی شماره 

مدل  71مجموعه ورزشی شهداي پنج مرداد، آدرس: خیابان دانشگاه، واقع در ناحیه ترافیکی شماره  -
 افزارينرم

مدل  110ید، واقع در ناحیه ترافیکی شماره مجموعه ورزشی شهید باهنر، آدرس: خیابان شیخ مف -
 افزارينرم

 30سالن ورزشی جنب بیمارستان قدس اراك، آدرس: خیابان فلسطین، واقع در ناحیه ترافیکی شماره  -
 افزاريمدل نرم

فضاي جنب بیمارستان امیرالمومنین و دانشگاه علوم پزشکی اراك، آدرس: میدان بسیج، واقع در ناحیه  -
 افزاريمدل نرم 172شماره ترافیکی 

 

اراك در این سناریو  شهريدرون بحران مدیریتهاي پایگاهدر شکل زیر خطوط تمایل سفرهاي متصل به 
 نمایش داده شده است.
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اراك نمایش داده  شهرياي برونجادههاي همچنین در شکل زیر، خطوط تمایل سفرهاي متصل به دروازه
 شده است. 

 

 
 

داده شده در این دو تصویر، مبناي سفرهاي تولید شده از دو سوم جمعیت شهر اراك در افق سفرهاي نمایش 
هزار نفر) در سناریو ارزیابی پدافند غیرعامل در مدل شبکه هستند. با تخصیص این سفرها بر  634( 1405

معابر به سازي طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر اراك، حجم و سطح سرویس مدل گزینه برتر بهنگام
 دست آمده است.هصورت شکل زیر ب
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مقرر گردید در خصوص امکان اجرایی شدن پیشنهادهاي مرتبط با مدیریت تقاضاي سفر، توضیحات  -5

 تکمیلی تهیه و ارایه شود. 

ارایه شده است.  مقصد خانوار -پایگاه داده مبدادر ابتدا مروري بر سهم سفرهاي اهداف مختلف سفر بر اساس 
درصد سفرهاي اوج صبح شغلی شهر اراك توسط کارمندان انجام  33مقصد خانوار  -اساس پایگاه داده مبدابر 
 11درصد و سهم معلمان و کادر اداري مدارس نیز  13شود. سهم فروشندگان از سفرهاي اوج صبح شغلی می

است. دانش آموزان درصد  64درصد است. سهم هدف سفر مراجعه به ادارات از کل سفرهاي کارشخصی نیز 
 دهند.درصد سفرهاي تحصیلی اوج صبح شهر اراك را تشکیل می 75نیز 

 سناریوهاي ارزیابی شده توسط مشاور در زیر ارایه شده است:
 شود انجام تاخیر ساعت یک با کارمندان سفرهاي درصد 60 -

 ساعت یک با) مدارس اداري کادر و معلمان آموزان،دانش( مدارس با مرتبط سفرهاي درصد 50 -
 شود انجام تاخیر

 شود انجام تاخیر ساعت یک با مدارس با مرتبط سفرهاي درصد 50 و کارمندان سفرهاي درصد 30 -

 شود انجام تاخیر ساعت یک با فروشندگان سفرهاي درصد 50 -

استفاده از این ترکیب سناریوهاي پیشنهاد شده در مطالعات حاضر، در مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک 
 یشین شهرهاي کشور مسبوق به سابقه بوده است. پ

درصد سفرهاي مرتبط با مدارس، متناظر با فرض اعمال تغییر ساعت  50فرض تحقق تغییر ساعت شروع در 
 شروع بر مدارس دخترانه/پسرانه است. 
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 درصد سفرهاي کارمندان، متناظر با فرض اعمال تغییر ساعت شروع بر 60فرض تحقق تغییر ساعت شروع 
 هايدستگاه کارمنددرصد از کارمندان شهر اراك، کارمندان  80منتخب استان است. حدود هاي سفرهاي اداره

درصد کارمندان بخش خصوصی مستقل از دستگاه دولتی  20کارمندان هستند و  هماهنگ خصوصی و دولتی
مجموعه ها ندان بانکشهرداري و کارم -اجرایی دولتیهاي ستادي، کارمندان دستگاههاي هستند. اداره

دهند که با توجه به تعداد کارمندان اداره و شهرداري را شهر را تشکیل می -دولتیهاي کارمندان دستگاه
منتخب را تعیین نمود. با توجه هاي توان ادارهخدمت رسان/ستادي میهاي سیاست گذاري نسبت به دستگاه

 یابی به این سهم سفرها به واقعیت نزدیک است.شهرداري، دست -به وابستگی مالی کارمندان به دولت
، نیز متناظر با تغییر ساعت در فروشندگان فروشندگان سفرهاي درصد 50 فرض تحقق تغییر ساعت شروع

جزو فروشندگان منتخب نخواهند  ها)، حتماًمنتخب است. فروشندگان اغذیه صبحگاهی (مانند سوپرمارکتی
گذاري و بود و براي سایر فروشندگان (مانند فروشندگان خدمات) به نظر محدودیتی وجود ندارد. با سیاست

 هماهنگی با اصناف دستیابی به این سهم از سفرها نیز شدنی خواهد بود. 
 
 




