
 

 
  

 6931ماه دی 

 یخالصه مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
 

 0410  بهمن



 به نام خداوند بخشنده مهربان

 
 

 

 

 

 شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 

 

 

 

 
 

  
 آوند طرح و اندیشه -طرح هفتمگروه مشارکت مهندسین مشاور 

 

 6416 ماه بهمن

 خالصه مدیریتی
 

 



 :مشخصات این گزارش

 آوند طرح و اندیشه -طرح هفتمگروه مشارکت مهندسین مشاور 

 ات بازنگری طرح جامع حمل و نقل شهر قممطالعپروژه:  عنوان

 /ق010-10-10کد گزارش:  خالصه مدیریتی عنوان گزارش: 

 0011ماه  بهمن تاریخ تهیه گزارش: 12شماره ویرایش: 

 چکیده گزارش: 

 است. ارائه شدهشهر قم  نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع  کلیه بندهایرو، خالصه مدیریتی در گزارش پیش

 شهرداری قمکارفرما: 
 دانشگاه تهران               : دستگاه نظارت

 دکتر عباس بابازاده       مدیر دستگاه نظارت:

 مدیران اجرایی پروژه: 
 

 مهندسین مشاور طرح هفتم -مهندس علیرضا فندرسکی

 مهندسین مشاور آوند طرح و اندیشه -دکتر علی نادران

  کنندگان گزارش:تهیه
 

 
 

 :   گزارش کیفیکنترل 

  محمدرضا رافعیمهندس 

 مهندس منصور صادقی

 مهراد امیرمستوفیانمهندس 

 مهندس محمدرضا رافعی

 دکتر علی نادران مدیر پروژه: 

 دکتر علی نادران کنترل و تایید نهایی: 

 آوند طرح و اندیشه:  -نشانی دبیرخانه گروه مشارکت مهندسین مشاور طرح هفتم

 120-16114064تلفن:  -1واحد  -14 پالک -نبش خیابان مخبری -جنگل ررداخیابان س -تهران 

 نشانی کارفرما: 

 124-46011111تلفن:  -ساختمان شهرداری مرکزی قم -خیابان امام موسی صدر -قم

 
 



   

 

 

 

 أصفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:
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 فهرست مطالب

 6 .......................................................................................................................................................................... شگفتاریپ

 2 ............................................................................................ اطالعات موجود و فرادست ی: بررسکیبند  -6
 2 ..................................................................................................................................................... نقلوکالن حمل یاستهایشناخت س -0-0

 4 .......................................................................................................................................... نقلواز منظر حمل یلعات قبلشناخت مطا -0-2

 4 ........................................................................................................................................................ نقلوحمل یاطالعات جانب افتیدر -0-4

 یاستفاده در مطالعات بار و مسافر و مدلساز تیمعتبر با قابل یافزارهانرم نینقل شهر از بوحمل یسازانتخاب نرم افزار مدل -0-1
 6 ................................................................................................................................................................................ (Tour-basedمبنا )-رهیزنج

 6 .................................................................................................................................................................. افق و محدوده مطالعه نییتع -0-4

 7 ............................................................................................................................. یبرداربند دو: آمار -2
 0 ............................................................................................................ هینقل در سال پاوعرضه حمل یهاو برداشت داده ییشناسا -2-0

 4 ............................................................................................................................. هینقل در سال پاوحمل یتقاضا یهابرداشت داده -2-2

 06 ............................................................................................................................................... عرضه و تقاضا یهاداده گاهیپا لیتشک -2-4

 06 .................................................................................................................................................................... هایآماربردار جینتا لیتحل -2-1

 41 .........................................................................................................................................نقل شهر در نرم افزاروساخت شبکه حمل -2-4

 46 ....................................................... (0432)سال  یسفر مطالعات جامع قبل یتقاضا یهامدل تیفیدقت و ک زانیم یبررس -2-6

 97 ........................................................................................................................... یسازدلبند سه: م -9
 40 .................................................................................................................................... ازیمورد ن یرهایبرآورد متغ یهاساخت مدل -4-0

 14 .............................................................................................................................................................. برآورد تقاضا یهاساخت مدل -4-2

 62 ..................................................................................................................................................... ساخته شده یهامدل یاعتبارسنج -4-4

 64 ........................... راوجیساعات غ نیانگیافق در ساعات اوج صبح، ظهر و عصر، تمام روز و م یهاسفر سال یبرآورد تقاضا -4-1

 17 ........................................................................................................ افق یبا تقاضا هیشبکه پا لیتحل -4
 60 ......................................................................................................................................... شبکه معابر یدهعملکرد و خدمت لیتحل -1-0

 01 ........................................................................................................................................ یشهر یمگانونقل هعملکرد حمل لیتحل -1-2

 00 ................................................................................................................. یاهیرحاشیو غ یاهیحاش یهانگیپارک تیوضع لیتحل -1-4

 01 ........................................................................................................................................ یشهربرون یاصل یاانهیپا تیوضع لیتحل -1-1

 04 ................................................................................................................ و مصرف سوخت خودروها یطیمح ستیاثرات ز لیتحل -1-4

 03 ...................................................................................................................................... شهر یرموتوریونقل غحمل تیوضع لیتحل -1-6

 04 ............................................................................. یبحران یمحورها هیو ارا یکیتراف یتصادفات در سطح نواح تیوضع لیتحل -1-0

 30 ............................................................................................................................................... در سفرها ITSو نقش  تیوضع لیتحل -1-3

 34 ............................................................................................................................... در سفرها ICTو نقش خدمات  تیوضع لیتحل -1-4

 44 ......................................................................................................................... راهبردها و راهکارها -5
 34 .......................................................................................................................................... راهبردها و راهکارها یابیروش ارز نیتدو -4-0

 36 ................... اقدامات شیپا یهاها و شاخصها و روشبه آن یابیدست یهامطالعات، شاخص یفیو ک یاهداف کم نییتع -4-2

 30 ..................................................................................................................................................................... مطالعه یراهبردها نیتدو -4-4

 30 .................................................................................................. ونقل هوشمندتوسعه خدمات حمل یراهبردها نیتدو -4-4-0
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 33 ....................................................................................................... ابانیتوانان و توانبهبود تردد کم یراهبردها نیتدو -4-4-2

 33 .................................................................................................. تردد و کاهش تصادف یمنیبهبود ا یراهبردها نیتدو -4-4-4

 34 ........................................................................................... ونقلفرهنگ و آموزش در حمل یارتقا یراهبردها نیتدو -4-4-1

 41 ........................................................................... ونقلمرتبط با حمل یطیمحستیبهبود مسائل ز یراهبردها نیتدو -4-4-4

 40 ..................................................................................................................................... رعاملیپدافند غ یراهبردها نیتدو -4-4-6

 40 ......................................................................................................... (ICT) کیترونتوسعه دولت الک یراهبردها نیتدو -4-4-0

 42 .................................................................................................................. یونقل همگانتوسعه حمل یراهبردها نیتدو -4-4-3

 44 ...................................................................................................................یونقل شخصتوسعه حمل یراهبردها نیتدو -4-4-4

 41 ........................................................................................................................................ یرموتوریونقل غحمل یهانهیگز شنهادیپ -4-1

 41 ................................................................................................................................. شهر قم یهاراهادهیاصالح و توسعه پ -4-1-0
 010 ............................................................................................................................................................... روهاادهیپ یبهساز -4-1-2
 010 ...................................................................... توان و معلول در شبکه شهردر خصوص تردد افراد کم شنهادیارائه پ -4-1-4
 012 ...................................................................................................................... رخهدوچ ژهیو یرهایمس شنهاداتیارائه پ -4-1-1

 014 .......................................................................................................................... کپارچهی یونقل همگانحمل یهانهیگز شنهادیپ -4-4

 016 ........................................................................................................................................................ برخطوط انبوه یطراح -4-4-0
 010 .......................................................................................................... یرانخطوط اتوبوس یبرا شنهادیاصالح و ارائه پ -4-4-2
 013 ............................................................................................... کپارچهیونقل حمل یوهایسنار یبندتیو اولو یطراح -4-4-4
 000 ............................................................................................................ یونقل همگانبرآورد تعداد ناوگان خطوط حمل -4-4-1
 004 ..................................................................................................................... یهمگان یشهردرون یهاانهیپا یابی مکان -4-4-4
 001 ................................................................................................................. و ون ینرایتاکس یشبکه شبه همگان یطراح -4-4-6

 003 ........................................................................................................................................................ شبکه معابر یهانهیگز شنهادیپ -4-6

 003 .................................................................................................... شبکه معابر یاصالح ساختار سلسله مراتب عملکرد -4-6-0
 021 .......................................................................................................................................... هانحوه کنترل تقاطع شنهادیپ -4-6-2
 020 ...................................................................................................................... رهمسطحیساخت تقاطعات غ شنهاداتیپ -4-6-4
 024 ...................................................... دیمعابر جد جادیکاهش عرض، انسداد و ا ض،یالح، توسعه، تعراص شنهاداتیپ -4-6-1

 026 ............................................................................................................................................................ نگیپارک یهانهیگز شنهادیپ -4-0

 041 ....................................................................................................................................... یشهربرون یمسافر یهاانهیپا یابیمکان -4-3

 041 .................................................................................................................................................. یشهراتوبوس برون انهیپا -4-3-0
 042 ................................................................................................................................................................................. فرودگاه -4-3-2
 041 ................................................................................................................................................................................... آهنراه -4-3-4

 046 ...................................................................................................................................... سفر یتقاضا تیریمد یهانهیگز شنهادیپ -4-4

 046 ........................................................................................................................... از شهر یاتردد در محدوده تیمحدود -4-4-0
 044 .................................................................................................................................... نگیاستفاده از پارک یگذارمتیق -4-4-2
 011 .......................................................................................................... یو شبه همگان یونقل همگانحمل یگذارمتیق -4-4-4

 010 .............................................................................................. افق بلندمدت یشنهادیپ یهانهیگز یکارها و طراحراه بیترک -4-01

 014 ............................................................نهیبه هز دهیفا لیتحل برتر به روش نهیو انتخاب گز یشنهادیپ یهانهیگز یابیارز -4-00

 011 .......................................................................... و بلندمدت انیبرتر در افق کوتاه، م نهیگز یراهکارها یاجرا یبندتیاولو -4-02
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 هالشکفهرست 
 3 .................................................................................................................................................................... شبکه معابر یکدگذار -0-2شکل 

 01 ................................................................................................................................. سفر یبرداشت تقاضا یهایریانواع آمارگ -2-2شکل 

 00 .................................................................. ساکن )صفحه شماره دو( یخانوادهها یو سفر اعضا یفرم مشخصات عموم -4-2شکل 

 00 ............................................................................................................................................ حرم مطهر یریآمارگ یهاستگاهیا -1-2شکل 

 02 ..................................................................................................................... مسجد مقدس جمکران یریآمارگ یهاستگاهیا -4-2شکل 

 02 ............................................................................ شعبان مهیاطراف مسجد مقدس جمکران در ن یریآمارگ یهاستگاهیا -6-2شکل 

 04 ....................................................................................................................................................... یادروازه یهاستگاهیمحل ا -0-2شکل 

 01 .................................................................................................................................... نیشمارش حجم و سرنش یهاستگاهیا -3-2شکل 

 04 ..................................................................................................................... یشهراتوبوس درون یانتخاب یهاستگاهیا محل -4-2شکل 

 04 ................................................................................................................................ برداشت زمان سفر در شبکه یرهایمس -01-2شکل 

 00 .................................................................................................... 0440سفر در  لهیوس کیسهم سفر ساکنان قم به تفک -00-2شکل 

 00 ................................................................................................ 0440ساکنان شهر قم در  ربازگشتیسهم اهداف سفر غ -02-2شکل 

 03 ....................................... 0440به خانه در  ربازگشتیا هدف بازگشت به خانه و غسواره ب یسفرها یزمان راتییتغ -04-2شکل 

 03 .............................................................. خط برش و کمان منفرد یهاستگاهیا یمتوسط سهم انواع خودروها در تمام -01-2شکل 

 04 .............. خط برش و کمان منفرد یهاستگاهیا یدر تمام یسوارو همسنگ یحجم خودرو شخص ینمودار ساعت -04-2شکل 

 04 ............................................................................................................ قم یهابه دروازه یسهم هدف سفر مسافران ورود -06-2شکل 

 04 ........................................................................................................... قم یهااز دروازه یسهم هدف سفر مسافران خروج -00-2شکل 

 21 ............................................................................................شهر قم یها)تن( از دروازه یعبور یاز کاالها کیسهم هر  -03-2شکل 

 21 ............................................................................ یشهربروناتوبوس  یهاانهیتوزیع ساعتی حجم ورودی و خروجی پا -04-2شکل 

 21 .................................................................................................................. آهنراه یهاانهیتوزیع ساعتی حجم مراجعان پا -21-2شکل 

 20 .................................................................................. قم یشهراتوبوس برون یهاانهیحضور مراجعان در پا لیسهم دال -20-2شکل 

 20 ............................................................................................... آهن شهر قمراه یهاانهیحضور مراجعان در پا لیسهم دال -22-2شکل 

 20 ..................................................... قم یشهراتوبوس برون یهاانهیسهم استفاده از انواع خودرو توسط مراجعان به پا -24-2شکل 

 22 .................................................................. آهن شهر قمراه یهاانهیودرو توسط مراجعان به پاسهم استفاده از انواع خ -21-2شکل 

 22 ........................... آهنو راه یشهراتوبوس برون یهاانهیمسافران پا انیدر م ییونقل هوابه استفاده از حمل لیتما -24-2شکل 

 24 ............................................................... های حرم مطهر حضرت معصومه )س( از حجم ورودیاز درب کیسهم هر  -26-2شکل 

 24 .......................................................... های حرم مطهر حضرت معصومه )س(مجموع درب یبرا یاقهیدق 04پوشش  -20-2شکل 

 21 ........................................................................ )س( فراوانی محل سکونت شهروندان زائر حرم مطهر حضرت معصومه -23-2شکل 

 24 ...................................................... فراوانی محل سکونت موقت غیرشهروندان زائر حرم مطهر حضرت معصومه )س( -24-2شکل 

 24 .............. سفر از مبدأ اولیه لهیوس کیغیرشهروندان به حرم مطهر حضرت معصومه)س( به تفک یفراوانی سفرها -41-2شکل 

 26 ................................. یدسترس لهیوس کیشهروندان به حرم مطهر حضرت معصومه )س( به تفک یفراوانی سفرها -40-2شکل 

)از درون شهر قم( یدسترس لهیوس کیغیرشهروندان به حرم مطهر حضرت معصومه )س( به تفک یفراوانی سفرها -42-2شکل 
 .............................................................................................................................................................................................................................. 26 

 20 ............................................................................ های مسجد مقدس جمکرانمجموع درب یبرا یاقهیدق 04پوشش  -44-2شکل 

 20 .......................................................................................... فراوانی محل سکونت شهروندان زائر مسجد مقدس جمکران -41-2شکل 

 23 .................................................................................... فراوانی محل سکونت غیرشهروندان زائر مسجد مقدس جمکران -44-2شکل 

 24 ..................... سفر از خارج از شهرقم لهیوس کیبه تفک به مسجد مقدس جمکران رشهروندانیغ یسفرها یفراوان -46-2شکل 

 24 .................................. زائران یدسترس لهیوس کیبه مسجد مقدس جمکران به تفک رشهروندانیغ یسفرها یفراوان -40-2شکل 
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 24 .................................................... یدسترس لهیوس کیشهروندان به مسجد مقدس جمکران به تفک یسفرها یفراوان -43-2شکل 

 PTV-VISUM ........................................................................................................... 41افزار شبکه معابر شهر قم در نرم -44-2شکل 

 Visum .............................................................................................................. 40افزار شده در نرم میخطوط اتوبوس ترس -11-2کل ش

 44 ................. حیقبل از تصح-شمارش حجم یهاستگاهیتمام ا -اوج صبح - صیحجم شمارش شده و تخص سهیمقا -10-2شکل 

 44 ................ حیبعد از تصح -شمارش حجم یهاستگاهیتمام ا -اوج صبح - صیحجم شمارش شده و تخص سهیمقا -12-2شکل 

 43 ......................................................................... افق طرح یهاشهر قم در سال یکیتراف ینواح تیبرآورد جمع تمیالگور -0-4شکل 

 44 ...................................................................................................................... مختلف یهاشهر قم در سال تیجمع راتییتغ -2-4شکل 

 44 .................................................................................................................................. 0102در سال  یکیتراف ینواح تیجمع -4-4شکل 

 11 ......................................................................................... 0440در سال  یکیتراف یروند برآورد تعداد شاغل ساکن نواح -1-4شکل 

 11 ........................................................................... 0440ل در سا یکیتراف یروند برآورد تعداد شاغل در محل شغل نواح -4-4شکل 

 10 ........................................................................................................ 0102کل شاغل ساکن شهر قم تا سال  راتییروند تغ -6-4شکل 

 10 ................................................................................................ 0102در سال  یکیتراف هیناح 401تعداد شاغل ساکن در  -0-4شکل 

 12 ............................................................. خودرو در شهر قم تیگامپرتز مالک یرخطیبرآورد مدل غ -مشاهده نیرابطه ب -3-4شکل 

 14 .................................................................. به روش گامپرتز یآت یهاخودرو کل شهر قم در سال تیبرآورد سرانه مالک -4-4شکل 

 11 .....................................................................................................0102تعداد دانشآموز در محل سکونت در سال  عیتوز -01-4شکل 

 11 .................................................................................................... 0102در سال  لیتعداد دانشآموز در محل تحص عیتوز -00-4شکل 

 14 ....................................................................................................... 0102ل در سال یتعداد دانشجو در محل تحص عیتوز -02-4شکل 

 14 ................................................................................................................................. افق طرح یبرآورد بعد خانوار در سالها -04-4شکل 

 16 ............................................................................................................................................................ اهداف سفر یدستهبند -01-4شکل 

 16 .......................................................................................................................... سفر در شهر قم دیتول یمدلها یدستهبند -04-4شکل 

 10 ............................................................................................................................ مبنا -خانه یسفر شغل دیبردار تول فیتعر -06-4شکل 

 10 ................................................................................................................................................. یشغل یمبنا-سفر خانه دیتول -00-4شکل 

 13 ........................................................................................................................... مبنا -خانه یبردار جذب سفر شغل فیتعر -03-4شکل 

 13 ................................................................................................................................................ یشغل یمبنا-جذب سفر خانه -04-4شکل 

 40 .......................................................................................................... سفر به دست آمده از مدل و مشاهده دیتول سهیمقا -21-4شکل 

 42 ......................................................................................................... جذب سفر به دست آمده از مدل و مشاهده سهیمقا -20-4شکل 

 41 ............................................. عیمشاهده و مدل توز یبا طول مختلف بر مبنا یکار یپراکنش تعداد سفرها سهیمقا -22-4شکل 

 44 ............................................. عیتوز مشاهده و مدل یبا طول مختلف بر مبنا دیخر یپراکنش تعداد سفرها سهیمقا -24-4شکل 

 40 .................................................................................................................... یدر هدف سفر شغل یونقلحمل یسهم مدها -21-4شکل 

 43 .............................................................................................................. دیدر هدف سفر کار خر یونقلحمل یسهم مدها -24-4شکل 

 64 ................................................................................... دوره روزانه یخط برش برا یهاستگاهینمودار مشاهده و برآورد ا -26-4شکل 

 60 ............................................................................................................ شرح خدمات 1شده در بند  یمجموعه مباحث بررس-0-1شکل 

 63 ............................................ افق طرح یسالها یمعابر در ساعت اوج صبح ط یانواع رده عملکرد یبرا ریمجموع تاخ -2-1شکل 

 64 ....................... افق طرح یسالها یمعابر در ساعت اوج صبح ط یانواع رده عملکرد یبرا لهیمتوسط سرعت هر وس -4-1شکل 

 64 ............................. بازه اوج صبح یمختلف برا یهاها و تقاطعات در مرکز شهر و کل شهر در افقکمان ریسهم تأخ -1-1شکل 

 64 ................................................................. 0102به دست آمده از مدل اوج صبح در سال  سیحجم تردد و سطح سرو -4-1شکل 

 01 .............................................. افق طرح یمختلف و سالها یزمان یشهر قم در بازهها یخطوط همگان یمجموع تقاضا-6-1شکل 

 02 ...................................... مقصد-بر اساس اطالعات مبدأ نگیدر محدوده مورد مطالعه پارک نگیپارک یتقاضای ساعت -0-1شکل 

 04 ......................................................................................................................................... هیدر سال پا نگیکمبود پارک زانیم -3-1شکل 
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 04 ...................................................................................................... مورد مطالعه یدر نواح نگینسبت تقاضا به عرضه پارک -4-1شکل 

 01 .............................................................................................. با اتوبوس یشهربرون یمختلف از سفرها یهاسهم جهت -01-1شکل 

 01 ........................................................................................................ قم از کل سفرها یشهراتوبوس برون یهاانهیسهم پا -00-1شکل 

 04 ................................... 0102تن در سال 02 انهیبه پا یدسترس یبرا ینقل شخصوروزانه حمل یتقاضا انینوار جر-02-1شکل 

 04 .................................. 0102تن در سال 02 انهیبه پا یدسترس یبرا ینقل همگانوروزانه حمل یتقاضا انینوار جر -04-1شکل 

 06 ............................................... 43و بهمن  یآذر، د یقم و تهران در ماهها یهوا در شهرها یماهانه آلودگ نیانگیم -01-1شکل 

 06 ............................................... 0102( در معابر شبکه در مدل تمام روز سال لومتریبرک تریمصرف سوخت )ل زانیم -04-1شکل 

 06 ........................................ 0102( در معابر شبکه در مدل تمام روز ساللومتریبرک لوگرمی)ک ندههایآال دیتول زانیم -06-1شکل 

 00 ............................. 0440سال  یشهر قم در مدل تمام روز برا ینواح( در سطح بزرگتریمصرف سوخت )ل زانیم -00-1شکل 

 00 ............................. 0102سال  یشهر قم در مدل تمام روز برا ینواح( در سطح بزرگتریمصرف سوخت )ل زانیم -03-1شکل 

 03 ................................................................................................................................ در اهداف مختلف سفر ادهیسهم سفر پ -04-1شکل 

 03 .......................................................................................................................... سهم سفر دوچرخه در اهداف مختلف سفر -21-1شکل 

 03 ................................................................................................................. کنندیسفر م ادهیکه پ یافراد یسن یگروه بند -20-1شکل 

 03 .................................................................................................................................... افراد دوچرخه سوار یسن یگروه بند -22-1شکل 

 04 ............................................................................................................... ترلومیک 0کمتر از  ادهیپ یسفرها لیخطوط تما -24-1شکل 

 04 ................................................................................................................................................... سفر دوچرخه لیخطوط تما -21-1شکل 

 31 .......................... یبر اساس اطالعات مکان ArcGISدر نرم افزار  0440ثبت شده سال  یو فوت یتصادفات جرح -24-1شکل 

 31 .................................................................................... شهر قم بر اساس تراکم نقاط0440کرنل تصادفات سال  لیتحل -26-1شکل 

 31 ........................................................................... ریدرگ هینقل لیوسا کیبه تفک 0440سال  یاطالعات تصادفات جرح -20-1شکل 

 30 ............................................. یمورد استفاده متوف هینقل لهینوع وس کیبه تفک 0440سال  یاطالعات تصادفات فوت -23-1شکل 

 34 .......... حملونقل هوشمند یمل یخدمات کاربر معمار یحملونقل هوشمند شهر قم با حوزهها یارتباط سامانهها -24-1شکل 

 31 ................................ (0440روزانه  یسفرها یبه خانه( ساکنان شهر قم )آماربردار ربازگشتیسهم اهداف سفر )غ -41-1شکل 

 31 .................................................... (0440روزانه  یسفرها یتعداد سفر با وسایل مختلف به تفکیک هدف )آماربردار -40-1شکل 

 34 ............................................................................................................ شرح خدمات 4مجموعه مطالعات انجام شده در بند -0-4شکل 

 34 .............................................................................................هانهیگز سهیاستفاده شده جهت مقا یکم یارهایمجموعه مع-2-4شکل 

 36 ............................................................................... هانهیگز سهیو مقا یابیارز یاستفاده شده برا یاقتصاد لیتحل ندیفرآ-4-4شکل 

 44 .......................................................................................................................................... راهادهیانتخاب معابر جهت پ ندیفرآ -1-4شکل 

 44 ..................................................................................................................... راهادهیپ یهانهیانتخاب گز یارهایاز مع یبخش -4-4شکل 

 46 .......................................................................................................................... راهادهیپ یبرا یشنهادیتمام معابر پ تیموقع -6-4شکل 

 43 ....................................................................................... یزنگارک ابانیخ یسازراهادهیحجم معابر قبل و بعد از پ سهیمقا -0-4شکل 

 43 ............................................................................ یبهشت ابانیخ یسازراهادهیمعابر قبل و بعد از پ یحجم عبور سهیمقا -3-4شکل 

 43 .............................................................................. یبوعل ابانیخ یسازراهادهیمعابر قبل و بعد از پ یحجم عبور سهیمقا -4-4شکل 

 43 ........................................................................ گلستانه ابانیخ یسازراهادهیمعابر قبل و بعد از پ یحجم عبور سهیمقا -01-4شکل 

 43 ................................................................. نیامام حس ابانیخ یسازراهادهیمعابر قبل و بعد از پ یحجم عبور سهیمقا -00-4شکل 

 44 ....................................................................................................................... راهادهیپ یمرکز یوهایسنار بیترک 0حالت  -02-4شکل 

 44 ...................................... شهر یمرکز یوهایسنار 0حالت  -یسازراهادهیمعابر قبل و بعد از پ یحجم عبور سهیمقا -04-4شکل 

 44 ....................................................................................................................... راهادهیپ یمرکز یوهایسنار بیترک 2حالت  -01-4شکل 

 44 ...................................... شهر یمرکز یوهایسنار 2حالت  -یسازراهادهیمعابر قبل و بعد از پ یحجم عبور سهیمقا -04-4شکل 

 44 ....................................................................................................................... راهادهیپ یمرکز یوهایسنار بیترک 4حالت  -06-4شکل 
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 44 ...................................... شهر یمرکز یوهایسنار 4حالت  -یسازراهادهیمعابر قبل و بعد از پ یحجم عبور سهیمقا -00-4شکل 

 011 ............................................................................... هاراهادهیشهر در حاالت مختلف پ یمحدوده مرکز ریمجموع تاخ -03-4شکل 

 011 .................................................................. هاراهادهیشهر در حاالت مختلف پ یمحدوده مرکز ندهیآال دیمجموع تول -04-4شکل 

 011 ............................................................................................................................ شهر قم یسازراهادهیپ یینها شنهاداتیپ-21-4شکل 

 012 .................... .ستیچرخدار مناسب ن یصندل 2 ای 0عبور  یها براسمت آن کی روادهیمعابر شهرقم که حداقل پ-20-4شکل 

 012 .............................................. ها از مقدار مجاز کمتر است.و باغچه آن روادهیازشهر قم که مجموع عرض پ یمعابر-22-4شکل 

 014 ............................................................................................................................ دوچرخه ژهیو یرهایمس یطراح ندیفرآ -24-4شکل 

 011 .......................................................................................... در شهر قم ادهیپ ریغ لومتریسه ک ریز یسفرها یتقاضا برا -21-4شکل 

 011 ............................................................................ دوچرخه یژهیو یرهایمس یشبکه یطراح چهار و سه دو، مراحل -24-4شکل 

 011 .............................................................................. ریمس نوع کیتفک به دوچرخه هژیو یرهایمس یشنهادیپ یشبکه -26-4شکل 

 011 ................................................................................................ دوچرخه یژهیو یرهایمس یشبکه یمتر 111 پوشش -20-4شکل 

 014 ............................................................................................................. کپارچهی یونقل همگانخطوط حمل یروند طراح-23-4شکل 

 016 ............................................................................. شهر قم یخطوط همگان یطراح یدرنظر گرفته شده برا یارهایمع-24-4شکل 

 016 ............................................................................................................ روزانه یسفرها یسفر شهر قم برا لیخطوط تما -41-4شکل 

 016 ..................................................................................................... نامحدود( روزانه شهر تی)ظرف چیه ایهمه  صیتخص -40-4شکل 

 010 ............................................................................................................... + جذب مسافر روزانهرینمونه محدوده تحت تاث -42-4شکل 

 010 .......................................................................................................................................... یبر مورد بررسانبوه یدورهایکر -44-4شکل 

 010 ....................................................................................................................................... سانیبرتر از مبدا پرد یدورهایکر -41-4شکل 

 010 ........................................................................................................................................ برتر از مبدا جمکران یدورهایکر -44-4شکل 

 010 .......................................................................................................................... تیمرجع دانیبرتر از مبدأ م یدورهایکر -46-4شکل 

 010 ............................................................................................................................................................ برتر یدورهایکر ریسا -40-4شکل 

 014 ................................................................................................................................. 0شماره  یویبر در سنارخطوط انبوه -43-4شکل 

 014 ................................................................................................................................. 2شماره  یویبر در سنارخطوط انبوه -44-4شکل 

 014 ................................................................................................................................. 4شماره  یویبر در سنارخطوط انبوه -11-4شکل 

 014 ................................................................................................................................. 1شماره  یویبر در سنارخطوط انبوه -10-4شکل 

 014 ................................................................................................................................. 4شماره  یویبر در سنارخطوط انبوه -12-4شکل 

 014 .................................................................................................................................. 6شماره  یویبر در سنارخطوط انبوه -14-4شکل 

 014 ................................................................................................................................. 0شماره  یویبر در سنارخطوط انبوه -11-4شکل 

 014 ................................................................................................................................. 3شماره  یویبر در سنارخطوط انبوه -14-4شکل 

 014 .................................................................................................................................. 4شماره  یویبر در سنارخطوط انبوه -16-4شکل 

 014 ...............................................................................................................................01شماره  یویبر در سنارخطوط انبوه -10-4شکل 

 014 ...............................................................................................................................00شماره  یویبر در سنارخطوط انبوه -13-4شکل 

 014 ...............................................................................................................................02شماره  یویبر در سنارخطوط انبوه -14-4شکل 

 014 ................................................................................................ ، اوج صبح یبر و عادانبوه یتعداد مسافر خطوط همگان -41-4شکل 

 014 .............................................................................. بر اوج صبحونقل انبوهحمل یهاستگاهیشده ا ادهیمسافر سوار و پ -40-4شکل 

 014 ......................................................................................................................................... یمحدوده پوشش خطوط همگان -42-4شکل 

 001 ................................................................................................................. یونقل همگانزمان متوسط سفر حمل سهیمقا -44-4شکل 

 001 ................................................................................................................................. بردرصد پوشش خطوط انبوه سهیمقا -41-4شکل 

 001 ..................................................................... 0102در  یونقل همگانحمل یبرمبنا وهایسنار ازیمجموع امت سهیمقا -44-4شکل 
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 000 ..................................................................................................................................... برتر یویبر سنارخطوط انبوه ریمس -46-4شکل 

 000 ........................................................................................................................برتر یویسنار یخطوط اتوبوس عاد ریمس -40-4شکل 

 000 .......................................................................................................................................... یونقل همگانتعداد مسافر حمل -43-4شکل 

 002 ..................................................................................... یخطوط حملونقل همگان ازینحوه برآورد تعداد ناوگان مورد ن -44-4شکل 

 001 ....................... انهیساخت پا دیو نقاط کاند هیشهر قم در سال پا یشهراتوبوس درون و برون یهاانهیپا تیموقع -61-4شکل 

 001 ....................................................... افق بلندمدت یشهر قم برا یشنهادیپ یشهراتوبوس درون یهاانهیپا تیموقع -60-4شکل 

 006 ............................................................................................................... یخطوط تاکس ریمس نییمدل تع یبزرگ نواح -62-4شکل 

 003 ...................................................................................................................................... 0برگه  یتاکس یشنهادیخطوط پ -64-4شکل 

 003 ...................................................................................................................................... 2برگه  یتاکس یشنهادیخطوط پ -61-4شکل 

 004 ............ یمعابر شهر یطراح نامهنییبر اساس آ -0102معابر افق بلند مدت قم در سال  یعملکرد یبندطبقه -64-4شکل 

 021 ........................................................................... چراغ دار نمودن تقاطعات یبررس یحجم تردد ساعت اوج برا اریمع -66-4شکل 

 020 .................................................................................................................... جهت چراغ دار کردن یتقاطعات مورد بررس -60-4شکل 

 020 .......................................................................... 0102جهت چراغ دار کردن در اوج صبح سال  یشنهادیتقاطعات پ -63-4شکل 

 024 ................................................................................. ساخت تا افق بلند مدت یبرا یشنهادیهمسطح پ ریتقاطعات غ -64-4شکل 

 024 ............................................................................................... مطالعات باالدست یو اقتصاد یفن هیتوج تقاطعات فاقد -01-4شکل 

 021 ................................................................................................ انجام شده در بخش شبکه معابر یهایاز بررس یانمونه -00-4شکل 

 026 ........................................................................................................................................... نگیمحدوده مورد مطالعه پارک -02-4شکل 

 026 ....................................................................................................... هیدر سال پا ینواح نگینسبت تقاضا به عرضه پارک -04-4شکل 

 020 ................................................................ شهر قم نگیپارک یابیکارگرفته شده در مدل مکان به یرهایمجموعه متغ-01-4شکل 

 023 .................................................................................. مختلف نهیبه یهاMLR نیتأم یبرا ازیبودجه موردن راتییتغ -04-4شکل 

 023 ............................................................. پارک( یفضا 011)هر طبقه معادل  هیدر هر ناح ازینگ مورد نیتعداد پارک -06-4شکل 

 023 ............................................................................................................................... یاهیرحاشیغ نگیساخت پارک تیاولو -00-4شکل 

 041 ............................................................................................................................ متمرکز شهر قم انهیپا ازیسطوح مورد ن -03-4شکل 

 041 ................................................................................................................... متمرکز شهر قم مهین انهیپا ازیسطوح مورد ن -04-4شکل 

 040 ............................................................................................................................................. متمرکز انهیپا یهانهیمحل گز -31-4شکل 

 040 ................................................................................................................................... متمرکز مهین انهیپا یهانهیمحل گز -30-4شکل 

 042 ...................................................................... و بلندمدت انیقم در افق م یشهراتوبوس برون یهاانهینوع و محل پا -32-4شکل 

 042 ...................................................................................... در افق کوتاه مدت یشهراتوبوس برون یهاانهینوع و محل پا -34-4شکل 

 044 ........................................................................................ یفرودگاه داخل نیکتریها تا نزدمراکز استان یزمان دسترس -31-4شکل 

 044 .............................................................................................................................. قم یالملل نیفرودگاه ب تیسا تیموقع -34-4شکل 

 044 .......................................................... عبور قطار پرسرعت از محدوده شهر قم یدر نظر گرفته شده برا یینها ریمس -36-4شکل 

 044 ........................................................................................................ قطار پرسرعت ستگاهیا یشنهادیپ ینههایمحل گز -30-4شکل 

 044 ...................................... آن یو همگان یشخص یهایقطار پرسرعت و دسترس ستگاهیا یشنهادیپ یینها تیموقع -33-4شکل 

 040 ................................................................................................................................... شهر قم یکیتراف ینواح یبنددسته -34-4شکل 

 040 ......................................................................................................... مختلف یتراکم شاغل در محل شغل نواح سهیمقا -41-4شکل 

 040 ............................................................................................................................... مختلف یساکن نواح تیجمع سهیمقا -40-4شکل 

 043 ....................................................................................................................................................... محدوده 0شماره  نهیگز -42-4شکل 

 043 ....................................................................................................................................................... محدوده 2شماره  نهیگز -44-4شکل 

 043 ....................................................................................................................................................... محدوده 4شماره  نهیگز -41-4شکل 
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 043 ....................................................................................................................................................... محدوده 1شماره  نهیگز -44-4شکل 

 043 ........................................................................................................................................................ محدوده 4شماره  نهیگز -46-4شکل 

 043 ........................................................................................................................................................ محدوده 6شماره  نهیگز -40-4شکل 

 043 ....................................................................................................................................................... محدوده 0شماره  نهیگز -43-4شکل 

 043 ....................................................................................................................................................... محدوده 3شماره  نهیگز -44-4شکل 

 043 ..................................................................................................................................................... محدوده 4شماره  نهیگز -011-4شکل 

 043 ............................................................................................................ مختلف یوهایمصرف سوخت سنار رییدرصد تغ-010-4شکل 

 044 .................................................................................................................................. شهر قم یگذارمتیمحدوده برتر ق -012-4شکل 

 044 ....................................................................... محدوده یگذارمتیپس از ق یو همگان یاحجام شخص رییتغ زانیم -014-4شکل 

 044 ........................................................... در مرکز شهر یشخص یسفر )تومان( بر سهم خودرو نهیهز راتییتغ ریتأث -011-4شکل 

 044 .............................................................. در کل شهر یشخص یسفر )تومان( بر سهم خودرو نهیهز راتییتغ ریتأث -014-4شکل 
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 پیشگفتار

کند. های توسعه شهری نقش بسزایی ایفا مینقل و ترافیک از جمله عواملی است که در اجرای برنامهوحمل

نقل و ترافیک باعث به وجود آمدن نارسایی در ارائه وه حملکه وجود مسائل و مشکالت در زمینبه طوری

بندان، اتالف وقت، ایجاد تأخیر و تصادفات، کمبود تسهیالت و مواردی از این قبیل  خدمات، ایجاد تراکم و راه

 -تواند تأثیر منفی روی جمعیت، توسعه اقتصادیتر وجود این مشکالت در یک شهر میشود. از یک دید کلیمی

رو مطالعات تماعی، محیط زیست، مصرف انرژی و سالمت روح و جسم شهروندان آن شهر داشته باشد. از ایناج

ای در بین سایر مطالعات شهری، خصوصاً در شهرهای بزرگ، برخوردار و ترافیک از جایگاه ویژه نقلوحمل

ع و تفصیلی شهری همواره مطرح در کنار مطالعات جام نقلوحملای که امروزه مطالعات جامع است، به گونه

 بوده و در شهرهای بزرگ کشور نیز انجام گرفته و یا در حال انجام است.

 و ترافیک شهر قم عبارتند از: نقلوحملاهداف اصلی مطالعات 

 تعیین مسائل و مشکالت  -

 ها بندی آناولویت -

 ارائه پیشنهادات و اقدامات مورد نیاز  -

 نقلوحملتوسط پژوهشکده  0431تا  0432شهر قم در سال  نقلوحملمطالعات مرحله اول طرح جامع 

مرحله دوم این مطالعات توسط مهندسین مشاور  0436تا  0431دانشگاه شریف انجام شده است. در سال 

 گذرراه ادامه یافته است. 

آوند  شهر قم است که توسط گروه مشارکت طرح هفتم و نقلوحملمطالعات حاضر بازنگری طرح جامع 

 .استآغاز شده  0446طرح و اندیشه از سال 

 ارائه شدهنقل شهر قم ومطالعات بازنگری طرح جامع حمل تمام بندهایدر این گزارش، خالصه مدیریتی 

برای دسترسی به  ولیاست. هر چند در تهیه این گزارش سعی شده رئوس مطالب اصلی و مهم لحاظ شود 

 .اصلی الزامی استتوضیحات تکمیلی مراجعه به گزارش 
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 بند یک: بررسی اطالعات موجود و فرادست -6

 .شودها پرداخته میآنای از مطالب خالصهبه است که در ادامه  شامل زیربندهای زیر، بند یک مطالعات

 نقلوحملهای کالن شناخت سیاست -0

 نقلوحملشناخت مطالعات قبلی از منظر  -2

 نقلوحملدریافت اطالعات جانبی  -4

افزارهای معتبر با قابلیت استفاده در مطالعات شهر از بین نرم نقلوحمل سازیمدلافزار نرمانتخاب  -1

 (Tour-based)مبنا  -زنجیره سازیمدلبار و مسافر و 

 تعیین افق و محدوده مطالعه -4

 نقلوحملهای کالن شناخت سیاست -6-6

 به شرح نقلوحملهای کالن سیاست در این بخش پس از انجام مذاکراتی با مسئوالن امر در وزارت کشور،

 :زیر تعیین شده است

 همگانی  نقلوحملاولویت باالی  -

 گیری در مورد امتداد خطوط قطار شهری قمتصمیم -

 انتودادن به افراد کمو اولویتموضوع عابر پیاده و سهم آن در سفرها مدیریت تقاضا و توجه ویژه به  -

 ونقلحملتوجه به هزینه استفاده از تسهیالت  -

 هاو نیز توسعه کمربندی اهمیت تبادل سفر با حومه شهر -

 نقلوحملهوشمندسازی  -

 های آتی شهرهای جمعیتی و توسعهمدنظر قرار دادن تغییرات کانون -

 پرهیز از توسعه نامتناسب شبکه معابر  -

 :شهری مورد بررسی قرار گرفته است نقلوحملادامه، قوانین مرتبط با مطالعات در 

 شم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایرانسند چ -

 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران -

 کل کشور 0446قانون بودجه سال  -

م قانون تنظی، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا) نقلوحملهای مرتبط با بخش نامهقوانین و آیین -

قانون حمایت از ، ریلی نقلوحملبه شبکه  قانون دسترسی آزاد، بخشی از مقررات مالی دولت

مصرف سوخت،  عمومی و مدیریت نقلوحملقانون توسعه ، ریلی شهری و حومه نقلوحملهای سامانه

 (قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، بار و مسافر در شهر و حومه نقلوحملنامه مدیریت آیین

لسات شورای هماهنگی ترافیک استان و کمیته فنی آن مسائل مطرح شده در صورتجهمچنین در این بند، 

  .ه استمورد ارزیابی قرار گرفت 26/2/0440لغایت  4/4/0442از تاریخ 

بندی مشکالت و همچنین تحلیل نقطه نظرات کارشناسان و مسئوالن، اهداف ، بر اساس اولویتنددر این ب
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بر اساس نظرسنجی . شده استر قم تعیین شه نقلوحملکلی و جزئی و کیفی و کمی مطالعات طرح جامع 

دارای شهر قم  نقلوحملدر مطالعات جامع  اندرکاراندیدگاه مدیران و دست زهدف کلی اسه انجام شده، 

 :اهمیت بیشتری است

 کاهش خطرات زیست محیطی -

 افزایش ایمنی و امنیت -

 افزایش راحتی و آرامش در سفر -

 بدین شرح است:و با تعیین اولویت  شدهبندیوهصورت گرهاهداف جزئی مطالعات ب برخی از

 «محیطیکاهش خطرات زیست»در زیرگروه هدف کلی  را اولویت بیشترین «هوا آلودگی کاهش» هدف -

 دارد.

ن تأمی»در زیرگروه هدف کلی  را بیشترین اولویت« ونقل همگانیبهبود ساختار شبکه حمل»هدف  -

 راست.دا را« ها برای همه افراددسترسی به فرصت

کاهش مخارج سیستم »در زیرمجموعه هدف کلی « ونقل همگانیافزایش سهم حمل»هدف  -

 بیشترین اولویت را داراست. « ونقلحمل

کید بر بخش أبا ت( 0440تا  0441)سال گذشته  چهاربودجه شهرداری قم در در ادامه گزارش، به بررسی 

سهم برنامه بهبود مشخص شد که  0440قم در سال پرداخته شده است. با بررسی بودجه شهرداری  نقلوحمل

ریزی توسعه های عمرانی شهرداری است که همراه با برنامهل هزینهدرصد از ک 04عبور مرور شهری در حدود 

 .را به خود اختصاص داده استدرصدی، بیشتری بودجه  21شهری با سهم 

 :به شرح زیر، معرفی شده استم شهر ق نقلوحمل نهادهای مسئول در بخشدر انتهای این بند، 

 شورای اسالمی و شهرداری شهر قم -

، سازمان قطار شهری قم، و ترافیک نقلوحملسازمان ) و ترافیک شهرداری قم نقلوحملمعاونت  -

مرکز مدیریت هوشمند ، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی، سازمان اتوبوسرانی قم و حومه

 (سافربریهای م، سازمان پایانهترافیک

 پلیس راهور -

 اداره کل راه و شهرسازی قم -

 ای قمجاده نقلوحملاداره کل راهداری و  -

 نقلوحملشناخت مطالعات قبلی از منظر  -6-2

ونقل شهر قم پرداخته شده است. این در این مرحله از مطالعات به بررسی مطالعات پیشین مرتبط با حمل

ونقلی و مطالعات موضعی، موضوعی در دست مطالعه، مصوب لمطالعات شامل مطالعات شهرسازی، مطالعات حم

پذیری، نقاط ضعف و قوت و مشکالت موجود در مطالعات طرح جامع و در دست اجرا و نیز میزان تحقق

بارتند عشده در این مرحله بررسیمطالعات ونقل پیشین شهر قم و شبکه معابر طرح تفصیلی بوده است. حمل
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 :از

های طرح، طرح جامع حریم شهر قم، راهبردی شهر قم-طرح جامع ساختاری) مطالعات شهرسازی -

یابی مطالعات مکان، هکتاری اراضی پردیسان 411سازی طرح مرحله اول آماده، تفصیلی شهر قم

های طرح، فرهنگی شهر قم )بلوار پیامبر اعظم)ص(( -طراحی شهری محور زیارتی، شهرک اقماری قم

ات مطالع، برنامه آمایش استان قم، سیما و منظر محدوده مبادی ورودی شهر قمساماندهی و ارتقا کیفی 

مطالعات احیاء و ، ساماندهی و طراحی شهری میدان شهید مطهری قم ،سازی و طراحی شهریبدنه

 (شهر قمنوسازی بافت تاریخی و فرسوده کالن

مطالعات جامع ، (0432-ممتحن -شهر قم )مرحله اول نقلوحملمطالعات جامع ی )نقلوحملمطالعات  -

مطالعات ساماندهی شبکه و حمل ، (0431-مهندسین مشاور گذرراه -شهر قم )مرحله دوم نقلوحمل

مطالعات ساماندهی ترافیکی هسته  ،سنجی اجرای قطار شهری قممطالعات امکان، ریلی منطقه قم

های لعات مرحله اول ایجاد پایانهمطا، پروژه تراموای شهر قم، پروژه مونوریل شهر قم، مرکزی شهر قم

سنجی اجرای خطوط جدید مطالعات امکان، شهری و پارک سوارهای شهر قمهمگانی درون نقلوحمل

مطالعات ساماندهی ، اصفهان )مطالعات ایستگاه قم(-قم-السیر تهرانقطار سریع، قطار شهری قم

خدمات ، شهر قمشهری کالنار درونب نقلوحملمطالعات طرح جامع ، رانی شهر قمسیستم اتوبوس

سنجی مطالعات امکان، شهر قم( BRT)مهندسی و نظارت بر اجرای کامل پروژه سامانه اتوبوس تندرو 

 (کشور نقلوحملمطالعات طرح جامع ، آهن در پایانه شمالی شهر قماحداث ایستگاه راه

مطالعات ترافیکی )ت اجرا بررسی مطالعات موضعی و موضوعی در دست مطالعه، مصوب و در دس -

مطالعات ترافیکی و سیویل معابر شهید ، خیابان امام موسی صدر در محدوده هسته مرکزی شهر قم

مطالعات ترافیکی تقاطعات محور جمهوری ، یاسمن و یادگار امام -بلوار فردوسی -انقالب -محالتی

سنجی انمطالعات امک، ، صفاشهرمطالعات ترافیکی و سیویل معابر شهید کبیری، شهید کریمی، اسالمی

  (احداث زیرگذر خیابان امام موسی صدر شهر قم

 نقلوحملها، ماکروها و اطالعات مدل ترافیکی شهر که در مطالعات جامع ها، ماتریسکلیه مدلهمچنین 

ی بررسشده و در این بخش مورد و ترافیک شهرداری قم دریافت  نقلوحملاز معاونت  ،پیشین انجام شده بود

ونقل شهر قم و شبکه پذیری، نقاط ضعف و قوت طرح جامع حملدر انتها به میزان تحقق .قرار گرفته است

آمده، انجام شده  0-0جدول  حوزه به شرح آنچه در 3ها در این ارزیابی معابر طرح تفصیلی پرداخته شده است.

 است.
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 در شهر قم 6415برای دستیابی به شبکه پایه  6935تا  6941های اجرا شده از سال پروژه -6-6جدول 
 های انجام شدهعناوین پروژه حوزه مطالعات ردیف

 احداث کمربندی جنوبی )از خیابان جمهوری تا میدان ولیعصر( توسعه شبکه معابر 0

 آهنسازی تقاطع آن با جاده اراک و راهسطحاحداث محور فردوسی و غیرهم

 شهرک پردیسان به شبکه شهر قماتصال 

 ادامه خیابان عمار یاسر از معلم به سمت غرب

 سازی تقاطع کمربندی جاده شهرک پردیسانغیرهمسطح

 های بلوار فردوسی سازی تقاطعغیرهمسطح

 تن  02سازی میدان غیرهمسطح

 جنوب حرم تا معلم(  احداث ابتدای محور جمکران )از

 احداث بخش غربی بلوار فردوسی از بلوار امین تا خیابان جمهوری 

 ادامه بلوار جمهوری تا محدوده جاده کمربندی 

 ادامه بلوار جمهوری تا خیابان کاشانی 

 ادامه خیابان نیروگاه تا کمربندی غربی

 ادامه محور هنرستان تا بلوار صدوق 

 ار امین تا میدان نبوتادامه بلوار فردوسی از بلو

 تکمیل بخش جنوبی کمربندی قم

 اجرای محدوده کنترل تردد به هسته مرکزی شهر  ارتقای توسعه ایمنی شبکه معابر 2

 راه بلوار بهار، خیابان ارم و خیابان انقالباجرای طرح پیاده

 مطالعات ساماندهی تابلوهای هدایت مسیر

 خیز مطالعات شناسایی نقاط حادثه

 ( ITSونقل )های هوشمند حملاندازی سیستملعات راهمطا

 ایجاد محدوده ویژه تردد عابرین پیاده در ایام خاص )محدوده اطراف حرم( رویتسهیالت پیاده 4

های های تبلیغی و اجرای دورهونقل با استفاده از شیوهآموزش قوانین مرتبط با حمل

 آموزشی در کلیه سطوح

 مطالعات جامع دوچرخه شهر قم ریسواتسهیالت دوچرخه 1

اجرای طرح محدوده ترافیک در  4

 قم مرکز شهر

اجرای طرح در محدوده محور طالقانی )آذر(، محور عمار یاسر، محور معلم و محور امام 

 صدرموسی

اغ ده از چرنظر در سیستم صدور گواهینامه موتورسیکلت، استفاآموزش کاربران، تجدید ریزی تردد موتورسیکلتبرنامه 6

مخصوص روز، استفاده از تجهیزات روشن و بازتابنده نور، بهبود محیط راه و پارکینگ 

 موتورسیکلت

مطرح بوده که اجرا  0441انتقال ساعت کاری کارمندان و فروشندگان برای افق طرح سال  مدیریت تقاضای سفر 0

 نشده است

 پایانه مسافربری شمالی ونقل همگانیحمل 3

 طوط جدیدافزودن خ

 نقلوحملدریافت اطالعات جانبی  -6-9

 در این زیربند به بررسی سایر اطالعات مربوط به مطالعات پرداخته شده است:

 اطالعات وضعیت آلودگی هوا و اثرات زیست محیطی ناشی از تردد وسایل نقلیه در سطح شهر قم -
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 اطالعات تصادفات ترافیکی در سطح شهر قم -

 ها در سطح شهر قمموتورسیکلتاطالعات تعداد خودروها و  -

 (دولت الکترونیک هایو سیاست نقلوحملدر  ICT)اطالعات کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات  -

 اطالعات جمعیتی -

اماکن مهم تاریخی و ، اماکن مهم زیارتی و بقاع متبرکه) اطالعات مراکز مهم تاریخی و فرهنگی -

 (هاموزه، باستانی

 (طرح تفصیلی، راهبردی(-طرح جامع )ساختاری) اطالعات کاربری زمین -

پروژه مطالعات توسعه ) شهر قم ITSشده در حوزه ریزیشده و برنامههای انجاماطالعات مربوط به پروژه -

های هوشمند پروژه مطالعات ترافیکی سامانه، شهر قمهوشمند در کالن نقلوحملهای سامانه

 (شهر قم نقلوحمل

افزارهای معتبر با قابلیت استفاده در شهر از بین نرم نقلوحمل سازیمدلانتخاب نرم افزار  -6-4

 (Tour-basedمبنا )-زنجیره سازیمدلمطالعات بار و مسافر و 

 ایناگرچه . استموجود  نقلوحملهای کالن طرحهای سناریوهای مختلفی برای تحلیل و ارزیابی افزارنرم

 اماهستند،  نقلوحملریزی های اصلی و عمومی برنامهار مشابهی در کاربردهای بسیدارای کاراییها افزارنرم

 هایافزار، راحتی کاربر در استفاده از آن، ویژگیهای انجام تحلیل، ساختار نرمهایی نیز در روش مدلتفاوت

روژه مل و شرایط پشود و ... دارند که این عواگرافیکی، نوع سیستم عاملی که برنامه بر روی آن نصب و اجرا می

لف افزارهای مختثیر دارد. در این گزارش ضمن بررسی و ارزیابی نرمانتخاب نرم افزار توسط کاربر تأمد نظر در 

انتخاب شده  سازیمدلزیر برای  دارابودن مزایایبه دلیل  PTV-VISUM افزارموجود و قابل دسترس، نرم

 :است

 منظم به صورت PTV-Visumهای به روز ارائه نسخه -

 و تسلط تیم مطالعه بر آن PTV-Visumوجود تجربه عملی وسیع در استفاده از نرم افزار  -

 است شدهتهیه PTV-Visumافزار کشور در نرم نقلوحملمدل طرح جامع  -

 بار است سازیمدلدارای یک بخش مستقل برای  PTV-VISUMافزار نرم -

همگانی، مدیریت تقاضای سفر، بار و خدمات  نقلوحملهای افزودنی فراوان در زمینه وجود قابلیت -

 PTV-Visumافزار لجستیک در نرم

 امکان تهیه نسخه اصلی با خدمات پشتیبانی -

 تعیین افق و محدوده مطالعه -6-5

فق های مالی و امکانات، اریزی برای ترافیک آینده، با درنظرگرفتن محدودیتدر تعیین رشد تقاضا و برنامه

شود تا زمان مطلوب و مؤثر اجرای هر طرح معین و های پیشنهادی در نظر گرفته میحای برای طرو محدوده

 :به شرح زیر تعیین شده استافق طرح  ،محدوده مورد مطالعه مشخص شود. در این زیربند، در گام نخست

 های کوتاه مدت، زود بازده و کم هزینه ساله(: طرح 4) 0112افق کوتاه مدت تا سال  -
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های میان مدت، پرهزینه و نیازمند ایجاد زیرساختساله(: طرح 01) 0110تا سال  افق میان مدت -

  نقلوحملهای مرتبط با های مختلف و تغییر در سیستم

هزینه و نیازمند ایجاد رهای بلند مدت، بسیار پساله(: طرح 04) 0102افق بلند مدت تا سال  -

ر و سای نقلوحملهای مرتبط با در سیستم های مختلف و پیچیده و تغییرات قابل توجهزیرساخت

 هابخش

های ناحیه داخلی نهایی شد. ویژگی 401های الزم، ناحیه اولیه انتخاب و پس از انجام تحلیل 241، در ادامه

  کلی شامل مساحت، جمعیت و بعد خانوار در هر ناحیه، در این زیربند ارائه شده است.

 بند دو: آماربرداری -2

 :شودمیارائه  آنمطالب ای از ت، شامل زیربندهای زیر است که در ادامه خالصهمطالعا بند دو

 در سال پایه نقلوحملهای عرضه شناسایی و برداشت داده -0

 در سال پایه نقلوحملهای تقاضای برداشت داده -2

 های عرضه و تقاضاتشکیل پایگاه داده -4

 هاتحلیل نتایج آماربرداری -1

 افزارشهر در نرم نقلوحمل ساخت شبکه -4

 (0432های تقاضای سفر مطالعات جامع قبلی )سال بررسی میزان دقت و کیفیت مدل -6

 در سال پایه نقلوحملهای عرضه شناسایی و برداشت داده -2-6

تمام اطالعات مربوط به شده است. اطالعات عرضه شهر قم پرداخته در این زیربند به شناسایی و برداشت 

تسهیالتی مانند خطوط های همسطح و غیرهمسطح و نیز تقاطعها، یابانی شامل اطالعات الزم کمانشبکه خ

شهری و مواردی از این های برونای، پایانهای و غیرحاشیههای حاشیهبوس و تاکسی، پارکینگاتوبوس، مینی

 :عنوان نمونه ارائه شده استهات باین اطالعکه در ادامه بخشی از طور کامل بررسی شده هدست در این زیربند ب

های آزاد و غیرمجاز، ها، اطالعات گردش)مقطع عرضی، مشخصات و نحوه کنترل تقاطع شبکه معابر -

 بندی عملکردی و محدوده مرکزی شهر قم(طبقه

 ی(شهرهای درونبوسرانی، تاکسیرانی، پایانههمگانی )ریلی، اتوبوسرانی، مینی نقلوحملشبکه  -

 سوارهاای همگانی و پارکای و غیرحاشیههای حاشیهپارکینگ -

 شهریهای اصلی برونپایانه -

 نقلوحملتجهیزات هوشمند  -

 سواریتسهیالت دوچرخه -

 هاراهمسیرهای ویژه پیاده و پیاده -

الزم به ذکر است که  وارد شده است. 0-2جدول مانند  ایشده شبکه معابر در پایگاه دادهاطالعات برداشت



   

 

 

 

 8صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

به معابر اختصاص داده شده  0-2شکل مشابه های مشخص شده در این پایگاه داده، توسط تصاویری شماره

 است.
 

 بخشی از پایگاه داده شبکه معابر -6-2جدول 

 
 

 
 کدگذاری شبکه معابر  -6-2شکل 

 

 های غیرهمسطح شهر قم، پایگاهو نیز تقاطع دار چراغ هایبرای تقاطعشده، بر اساس اطالعات برداشت

در متن الزم به ذکر است  ارائه شده است.تشکیل و در این زیربند  4-2جدول و  2-2جدول هایی مطابق داده

 انجام شده است. ، با استفاده از تصاویرهای هر تقاطعرمپ و لوپ، کدگذاری گزارش

  



   

 

 

 

 9صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

 شهر قم دارچراغ هایتقاطع پایگاه داده اطالعاتای از نمونه -2-2جدول 

 0-0شماره: 
دان: بلوار کشاورز نام تقاطع یا می

 شهیدان هوشنگی -جنوبی 

 نوع تقاطع:

 فاز 4 -زمان ثابت

 

 
 

 فاز اول

 ثانیه 21زمان سبز: 
 های مجاز:حرکت

3-0 
 ثانیه 1زمان زرد: 

 ثانیه 14زمان قرمز: 

 فاز دوم

 ثانیه 21زمان سبز: 
 های مجاز:حرکت

0-2 
 ثانیه 1زمان زرد: 

 ثانیه 14زمان قرمز:

 از سومف

 ثانیه 01زمان سبز: 
 های مجاز:حرکت

00-01 ،4-1 
 ثانیه 1زمان زرد: 

 ثانیه 14زمان قرمز: 

 ثانیه 60زمان:  سیکل کامل
 

 های غیرهمسطح شهر قمبخشی از پایگاه داده تقاطع -9-2جدول 

 فیکنحوه کنترل جریان ترا کد تقاطع
 محل تالقی

 تعداد خط )برگشت( تعداد خط )رفت( نوع گذر
 نام خیابان نام خیابان

 کمربندی امام علی )ع( بلوار امام خمینی دستغیب 0

 - A 2رمپ 

 - B 2رمپ 

 - C 2رمپ 

 - D 2رمپ 

 - A 2لوپ 

 - B 2لوپ 

 - C 2لوپ 

 - D 2لوپ 

 4 4 زیرگذر

 4 4 روگذر دستغیب

 در سال پایه نقلوحملهای تقاضای برداشت داده -2-2

ههای مورد نیاز بتعیین و پس از آن چارچوب کلی آماربرداری سازیمدلابتدا روش اصلی  ،در این زیربند

 :شرح زیر ارائه شده است



   

 

 

 

 10صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

 ها تعیین زمان انجام آمارگیری -

 های آمارگیریطراحی فرم -

 ها و ارائه پالن آمارگیریزیع و گردآوری فرمتعیین روش تو -

 های تصحیح آن تعیین کمینه اندازه نمونه و روش تعمیم آن به جامعه و روش -

 هانتایج آمارگیری صحتتعیین روش کنترل  -

شده  ارائهزیر موارد شرح ه بو  2-2شکل مطابق های مورد نیاز برای انجام مطالعات پس از آن آمارگیری

 :است

 مقصد سفرهای خانوارهای ساکن شهر -آمارگیری مبدا -

 حضرت معصومه )س(مقصد سفرهای حرم مطهر  -آمارگیری مبدا -

 مقصد سفرهای مسجد مقدس جمکران -آمارگیری مبدا -

 مقصد سفرهای مسجد مقدس جمکران )نیمه شعبان( -آمارگیری مبدا -

 ها(ص )خوابگاههای خامقصد سفرهای مکان -آمارگیری مبدا -

 ای اصلی بار و مسافر های جادهمقصد سفرها در دروازه -آمارگیری مبدا -

 شهری برون های مسافریمقصد سفرها در پایانه -آمارگیری مبدا -

 شهری های مسافری درونمقصد سفرها در پایانه -آمارگیری مبدا -

 هاآمارگیری شمارش حجم تردد سواره و تعداد سرنشین آن -

 شهری های درونشمارش حجم مسافر سوار و پیاده شده از اتوبوس آمارگیری -

 مسیر نمونه 01آمارگیری زمان سفر در  -

در انتخاب وسایل سفر مختلف و حساسیت به خدمات و  آمارگیری از اظهار تمایل مسافران -

 های عمومیهزینه

 قم آمارگیری مربوط به مدیریت پارکینگ جهت برآورد عرضه و تقاضا پارک در شهر -
 

 
 های برداشت تقاضای سفر انواع آمارگیری -2-2شکل 



   

 

 

 

 11صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

های انجام شده است. تعداد فرم 4-2شکل فرم  با استفاده از مقصد خانوارهای ساکن -آمارگیری مبدأ

های ساکن در شهر قم بوده که نرخ درصد خانواده 4/2د یعنی معادل حدوفرم  00111خانوار توزیع شده 

 در این مطالعات، . الزم به ذکر است تعداد خانوار نمونهدرصد فرض شده است 41بازگشت صحیح کمتر از 

 خانوار بوده است. 1011
 

 
 های ساکن )صفحه شماره دو(دهفرم مشخصات عمومی و سفر اعضای خانوا -9-2شکل 

 

( مطهر های ورودی حرم)درب 1-2شکل های در ایستگاهمقصد سفرهای حرم مطهر  -آمارگیری مبدا

 انجام شده است.
 

 
 های آمارگیری حرم مطهرایستگاه -4-2شکل 



   

 

 

 

 12صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

های ورودی )درب 4-2شکل های در ایستگاه مسجد مقدس جمکرانمقصد سفرهای  -آمارگیری مبدا

 انجام شده است. 6-2شکل های و برای روز نیمه شعبان در ایستگاه( مسجد
 

 
 آمارگیری مسجد مقدس جمکران هایایستگاه -5-2شکل 

 

 
 در نیمه شعبان مسجد مقدس جمکراناطراف آمارگیری  هایایستگاه -1-2شکل 

های دانشجویی و مدارس از خوابگاههای خاص مقصد سفرهای مکان -آمارگیری مبدابرای انجام 

های مجردی از هر ده نفر نفر باشد استفاده شد. در خوابگاه 211آن بیشتر از  ای که تعداد افراد ساکن درعلمیه

 های متأهلی از هر ده خانوار یک خانوار بطور تصادفی مصاحبه شده است.با یک نفر و در خوابگاه

 0-2شکل های در ایستگاهای اصلی بار و مسافر های جادهمقصد سفرها در دروازه -آمارگیری مبدا

خودروی  21که از هر طوریهگیری شده ببرای انجام اینکار از کمک نیروهای پلیس بهره انجام شده است.

 موتور و دوچرخه یکی متوقف و صرفاً با راننده مصاحبه شده است. 01شخصی و نیز از هر 
 



   

 

 

 

 13صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

 
 ایدروازه هایستگاهمحل ای -7-2شکل 

انجام  1-2جدول  هایدر ایستگاه شهریبرونهای مسافری مقصد سفرها در پایانه -آمارگیری مبدا

 شده است.
 

 شهریبرون هایپایانههای آمارگیری ایستگاه -4-2جدول 

 گاهشماره ایست ردیف

 تن 02پایانه  1

 تن 02میدان  2

 پایانه فدک 3

 پایانه خرمشهر 4

 پایانه کوثر 5

 پایانه ولیعصر 6

 پایانه شیران 7

 ایستگاه محمدیه آهنراهپارانه  8

 مرکزی آهنراهپایانه  9
 

 هایانهمقصد سفرها در پای -آمارگیری مبدا مطالعات جامع قبلی شهرهای کشور،یک از چه در هیچاگر

منظور شناخت ه شود، اما در این مطالعه بانجام نشده و جزء ارکان کار محسوب نمی شهریدرونمسافری 

 شهری این آمارگیری انجام شد. پایانه اتوبوس درون 0ونقل شهر در بهتر وضعیت حمل

 .انجام شده است 3-2شکل های در ایستگاه آمارگیری شمارش حجم تردد سواره و تعداد سرنشین

 0تعداد خط برش:  -

 24تعداد ایستگاه خط برش:  -



   

 

 

 

 14صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

 44های کمان منفرد: تعداد ایستگاه -

  00های سرنشین شمار: تعداد ایستگاه -
 

 
 های شمارش حجم و سرنشینایستگاه -4-2شکل 

 

 های نشاندر ایستگاه شهریهای درونشده از اتوبوسر و پیادهآمارگیری شمارش حجم مسافر سوا

 انجام شد.  4-2شکل شده در داده



   

 

 

 

 15صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

 
 شهریدرونهای انتخابی اتوبوس محل ایستگاه -3-2شکل 

 

 انجام شده است. 01-2شکل ناظر و در ده مسیر مطابق  با استفاده از روش خودروی آمارگیری زمان سفر
 

 
 مسیرهای برداشت زمان سفر در شبکه -61-2شکل 

 



   

 

 

 

 16صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

های عمومی حساسیت به خدمات و هزینه ،برای ارزیابی رفتار شهروندان در انتخاب وسایل سفر مختلف

شهری، از شهری و برونسفر به خصوص قیمت سوخت برای وسایل سفر )مدهای( موجود و آتی درون

خانوار )معادل تقریبی  431استفاده شد. در راستای این هدف، نظرِ  آمارگیری اظهار تمایل سفر شهروندان

 های مخصوص گرفته شد.نفر( با استفاده از فرم 0041

نیز در یک محدوده  نگ برای برآورد عرضه و تقاضای پارکآمارگیری مربوط به مدیریت پارکی

ه شود، انجام شدناحیه ترافیکی را شامل می 44در سطح شهر قم، ناحیه ترافیکی داخلی  401مطالعاتی که از 

 .است

 های عرضه و تقاضاتشکیل پایگاه داده -2-9

ازی اطالعات نقش بسزایی در سشده، نحوه گردآوری و مرتبهای انجامبا توجه به حجم باالی آماربرداری

 شده تشکیلهای برداشترو الزم است پایگاه داده جامع و منظمی از داده. از اینداردکیفیت انجام سایر مراحل 

های آمارگیری مورد تصحیح قرار گرفته و در پایگاه پس از انجام آمارگیری، فرمشود. در راستای این منظور، 

ی هاها، کنترل و ورود اطالعات در پایگاه دادهدر این زیربند، نحوه تصحیح فرم های مربوطه وارد شده است.داده

ات انجام عملی، هاپاالیش و پردازش برای ورود به پایگاه داده ،هاتهیه ساختار پایگاه دادههای مختلف تحت بخش

 :است شرح زیرههای مختلف در این مطالعات ببیان شده است. پایگاه دادهکنترلی و اصالحی 

 مقصد خانوار -های مبداپایگاه داده -

 های شمارش حجم خودروپایگاه داده -

 های شمارش حجم عابران پیادهپایگاه داده -

 ای خودروهای شمارش حجم دروازهپایگاه داده -

 های شمارش حجم مسافر همگانیپایگاه داده -

 های شمارش سرنشین خودروهاپایگاه داده -

 شهریبرونایانه مسافری های مصاحبه در پپایگاه داده -

 های مصاحبه در مکان های خاصپایگاه داده -

 های مصاحبه در جمکران در نیمه شعبانپایگاه داده -

 های مصاحبه در آمارگیری دروازه ایپایگاه داده -

 های شمارش حجم خودروهاپایگاه داده -

 های پالک خوانی خودروهاپایگاه داده -

 هاتحلیل نتایج آماربرداری -2-4

است که در ادامه به بخشی از  ارائه شده( 2-2های انجام شده )بند زیربند، نتایج تحلیل آمارگیریدر این 

 شود.اشاره می آننتایج 

و  64سهم سفر سواره و پیاده به ترتیب برابر  ساکن هایمقصد خانوار -آمارگیری مبدأ بر اساس نتایج 



   

 

 

 

 17صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

سهم سفر سواره به تفکیک وسیله نقلیه نشان  00-2شکل درصد است. در  0درصد است و سهم دوچرخه  41

گونه ( است. همان%01( و تاکسی )%24داده شده است. باالترین نرخ سفر به ترتیب متعلق به خودروی شخصی )

درصد است که از سهم سفر وسایل همگانی  10شود، مجموع سهم انواع وسایل شخصی برابر که مشاهده می

 درصد است، با اختالف زیادی بیشتر است. 23ر که براب

های شغلی از ، تعداد سفر ساکنان قم به تفکیک هدف نشان داده شده است. سهم سفر02-2شکل در 

 است. 22/1است که کمتر از سفرهای تحصیلی با سهم  21/1سفرهای غیربازگشت برابر 
 

 
 6937سهم سفر ساکنان قم به تفکیک وسیله سفر در  -66-2شکل 

 

 
 6937سهم اهداف سفر غیربازگشت ساکنان شهر قم در  -62-2شکل 

 



   

 

 

 

 18صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

دهد. در این شکل، روز را نشان میفرهای رفت و بازگشت و کل سفرها در ساعات شبانهسهم س 04-2شکل  

ل شکروز نسبت به کل سفرهای رفت نشان داده شده است. با توجه به سهم سفرهای رفت در ساعات شبانه

صبح است. از طرفی، بیشترین سهم سفرهای بازگشت  بیشترین سهم سفرهای رفت مربوط به ساعات اوج 2-04

به منزل مربوط به ساعات اوج ظهر است. همچنین مجموع سفرها سه نقطه اوج صبح، ظهر و عصر دارد که 

 شود.می 03و  02، 0مربوط به ساعات 
 

 
 6937ا هدف بازگشت به خانه و غیربازگشت به خانه در تغییرات زمانی سفرهای سواره ب -69-2شکل 

 

بیشترین سهم از تردد خودروها،  آمارگیری شمارش حجم تردد سواره و تعداد سرنشین نتایج بر اساس

به خود اختصاص درصد از حجم روزانه را  02در حدود  01-2شکل مربوط به سواری شخصی است که مطابق 

بیشترین سهم از مجموع  0/4و  0/0، 2/01داده است. بعد از سواری شخصی، موتور، تاکسی و وانت به ترتیب با 

نیز، نمودار ساعتی حجم خودرو  04-2شکل در  اند.تعداد خودروی شمارش شده را به خود اختصاص داده

 ها نشان داده شده است.گ سواری در تمامی ایستگاهشخصی و همسن
 

 
 های خط برش و کمان منفرد متوسط سهم انواع خودروها در تمامی ایستگاه -64-2شکل 



   

 

 

 

 19صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

 
 خط برش و کمان منفرد  هایسواری در تمامی ایستگاهی و همسنگنمودار ساعتی حجم خودرو شخص -65-2شکل 

 

سهم هر  ای اصلی بار و مسافرهای جادهمقصد سفرها در دروازه -آمارگیری مبدابر اساس نتایج 

 03-2شکل  شود.مالحظه می 00-2شکل و  06-2شکل در مسافران به تفکیک جهت  یک از اهداف سفر

 د.دهبا توجه به جهت حرکت نشان می چگونگی توزیع تناژ کاالهای مختلف را
 

 
 قم  هایدروازه هسهم هدف سفر مسافران ورودی ب -61-2شکل 

 

 
 قم های دروازهسهم هدف سفر مسافران خروجی از  -67-2شکل 



   

 

 

 

 20صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

  

 شهر قم هایعبوری )تن( از دروازهسهم هر یک از کاالهای  -64-2شکل 
 

 ساعات اوج عملکرد شهریبرونهای مسافری مقصد سفرها در پایانه -ی مبداآمارگیربر اساس نتایج 

آهن ساعت های راهعصر و ساعت اوج مراجعه به پایانه 04:11ظهر و ساعت  02:11های اتوبوس ساعت پایانه

توزیع ساعتی حجم مراجعان شمارش شده  21-2شکل و  04-2شکل عصر است.  06:11ظهر و ساعت  02:11

 دهد.آهن را در جهت ورودی و خروجی نشان میو راه شهریبرونهای اتوبوس در پایانه
 

 
 شهریبرونهای اتوبوس پایانهتوزیع ساعتی حجم ورودی و خروجی  -63-2شکل 

 

 
 آهنهای راهپایانهمراجعان حجم توزیع ساعتی  -21-2شکل 



   

 

 

 

 21صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

ا نشان هحضور به ترتیب برای کل مراجعان ورودی و خروجی پایانه دالیلنیز  22-2شکل و  20-2شکل در 

شکل ها در داده شده است. همچنین سهم استفاده از خودروهای مختلف برای مراجعان ورودی و خروجی پایانه

 ه شده است.ئارا 21-2شکل و  2-24
 

 
 قم شهریبرونهای اتوبوس حضور مراجعان در پایانهسهم دالیل  -26-2شکل 

 

 
 آهن شهر قمهای راهسهم دالیل حضور مراجعان در پایانه -22-2شکل 

 

 
 قم شهریبرونهای اتوبوس به پایانه مراجعانتوسط  انواع خودروسهم استفاده از  -29-2شکل 



   

 

 

 

 22صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

 
 آهن شهر قمراه هایپایانهمراجعان به توسط  از انواع خودروسهم استفاده  -24-2شکل 

 

ه قم ااگر فرودگکه اند پرسیده شده است از برخی از افرادی که در این آماربرداری مورد مصاحبه قرار گرفته

قرار شود، آیا حاضر به مان سفر دو ساعت برهزار تومان و ز 211ها پروازی به قیمت دایر شده و برای مقصد آن

 24-2شکل آهن در های راهها و ایستگاهها در مجموع همه پایانهاستفاده از آن هستند. نمودار فراوانی پاسخ

 شده است. ه ئارا
 

 
 آهنراه و شهریبرون های اتوبوسونقل هوایی در میان مسافران پایانهتمایل به استفاده از حمل -25-2شکل 

 

میزان  26-2شکل  حضرت معصومه )س(مقصد سفرهای حرم مطهر -آمارگیری مبدابر اساس نتایج 

الزمان و های صاحبدهد. مطابق این شکل درب آستانه، دربرا نشان می بران ورودی از هر درئسهم زا

ران ئمراجعه زا 20-2شکل مطابق های حرم مطهر حضرت معصومه )س( هستند. الجواد پرترددترین ورودیباب

 .یابدمی( افزایش 21:20و اذان مغرب  04:14حرم مطهر در حوالی اوقات شرعی روز آمارگیری )اذان ظهر به 
 



   

 

 

 

 23صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

 
 های حرم مطهر حضرت معصومه )س( از حجم ورودیبسهم هر یک از در -21-2شکل 

 

 
 های حرم مطهر حضرت معصومه )س(بای برای مجموع دردقیقه 65پوشش  -27-2شکل 

 

ران شهروند آمده است. ئمیزان فراوانی مناطق شهرداری محل سکونت زا 23-2شکل و  4-2جدول در 

ران قمی از مناطق شهرداری همجوار حرم مطهر حضرت ئشود درصد زیادی از زاه مشاهده میهمانطور ک

 شامل محله نیروگاه اختصاص دارد. 6اند و بیشترین فراوانی به منطقه معصومه )س( به هدف زیارت آمده

دهد. ران غیرشهروند را نشان میئمیزان فراوانی مناطق شهرداری محل سکونت زا 24-2شکل و  6-2جدول  

دهد درصد زیادی شهرداری تعلق دارد که نشان می 0ران غیرقمی به منطقه ئبیشترین فراوانی محل سکونت زا

 د.انران غیرشهروند در اطراف حرم مطهر حضرت معصومه )س( سکونت کردهئاز زا

 
  



   

 

 

 

 24صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

 ران شهروند حرم مطهر حضرت معصومه )س(ئمناطق شهرداری محل سکونت زا -5-2جدول 

 درصد تعداد قمی رانئزا سکونت شهرداری منطقه

1 4982 14.30 
2 1959 5.63 
3 4875 14.00 
4 5604 16.09 
5 2806 8.05 
6 6563 18.84 
7 3095 8.88 
8 4948 14.21 

 100 34832 جمع
 

 
 ر حرم مطهر حضرت معصومه )س(ئفراوانی محل سکونت شهروندان زا -24-2شکل 

 

 مطهر حضرت معصومه )س(ران غیرشهروند حرم ئمناطق شهرداری محل سکونت زا -1-2جدول 

 درصد تعداد غیرقمی رانئزا سکونت شهرداری منطقه

1 992 8/25 
2 260 2/16 
3 2381 19/80 
4 792 6/59 
5 1842 15/32 
6 835 6/94 
7 3698 30/76 
8 1222 10/17 

 100 12022 جمع



   

 

 

 

 25صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

 
 ر حرم مطهر حضرت معصومه )س(ئسکونت موقت غیرشهروندان زافراوانی محل  -23-2شکل 

 

غیرشهروندان به حرم مطهر حضرت معصومه )س( را به تفکیک وسیله سفر سفرهای  فراوانی 41-2شکل  

و اتوبوس اختصاص دارد.  دهد که بیشترین سهم به خودروی شخصیران از مبدأ اولیه به شهر قم نشان میئزا

سفرهای شهروندان به حرم مطهر حضرت معصومه )س( به تفکیک وسیله دسترسی آمده است.  40-2شکل در 

ها نیز یکسانی در جابجایی افراد دارند و سهم پیاده خودروی شخصی سهم نسبتاً و تاکسیشود که مشاهده می

 بسیار قابل توجه است.

سفرهای غیرشهروندان به حرم مطهر حضرت معصومه )س( را به تفکیک وسیله دسترسی از  42-2شکل  

درصد( بیشترین سهم را  11دهد. خودروی شخصی )درون شهر به حرم مطهر حضرت معصومه )س( نشان می

 حرم مطهر دارد. ران غیرشهروند از درون شهر بهئدر دسترسی زا
 

 

 
 فراوانی سفرهای غیرشهروندان به حرم مطهر حضرت معصومه)س( به تفکیک وسیله سفر از مبدأ اولیه -91-2شکل 

 



   

 

 

 

 26صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

 
 ر حضرت معصومه )س( به تفکیک وسیله دسترسی فراوانی سفرهای شهروندان به حرم مطه -96-2شکل 

 

 
فراوانی سفرهای غیرشهروندان به حرم مطهر حضرت معصومه )س( به تفکیک وسیله دسترسی )از  -92-2شکل 

 درون شهر قم(
 

نمودار حجم  44-2شکل  در سجد مقدس جمکرانممقصد سفرهای  -آمارگیری مبدابر اساس نتایج 

 .های مسجد آمده استبای برای مجموع دردقیقه 04ساعتی با پوشش 
ران شهروند آمده است. ئی محل سکونت زامیزان فراوانی مناطق شهردار 41-2شکل و  0-2جدول در 

 شامل محله نیروگاه اختصاص دارد. 6شود که بیشترین فراوانی به منطقه طور که مشاهده میهمان

دهد. ران غیرشهروند را نشان میئمحل سکونت زا یمیزان فراوانی مناطق شهردار 44-2شکل و  3-2جدول  

دهد درصد شهرداری تعلق دارد که نشان می 4ران غیرشهروند به منطقه ئبیشترین فراوانی محل سکونت زا

 اند.ران غیرشهروند در اطراف مسجد مقدس جمکران سکونت کردهئزیادی از زا

 
 



   

 

 

 

 27صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

 
 مسجد مقدس جمکران هایمجموع درببرای ای دقیقه 65پوشش  -99-2شکل 

 

 ران شهروند مسجد مقدس جمکرانئمناطق شهرداری محل سکونت زا -7-2جدول 

 درصد تعداد ران شهروندئزا سکونت شهرداری منطقه
1 2441 01/41 
2 0404 0/16 
3 2261 20 /34 
4 2604 04/03 
5 4114 00/16 
6 4614 21/64 
7 341 1/34 
8 0410 0/12 

 011 00600 جمع
 

  
 ر مسجد مقدس جمکرانئفراوانی محل سکونت شهروندان زا -94-2شکل 



   

 

 

 

 28صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

 ران غیرشهروند مسجد مقدس جمکرانئاطق شهرداری محل سکونت زامن -4-2جدول 

 درصد تعداد غیرشهروند رانئزا سکونت شهرداری منطقه

1 111 6/13 

2 04 0/01 

3 403 4/22 

4 121 4/36 

5 4141 13/24 

6 101 6/41 

7 0400 21/33 

8 111 6/01 

 011 0246 جمع
 

  
 فراوانی محل سکونت غیرشهروندان زائر مسجد مقدس جمکران -95-2شکل 

    

فراوانی سفرهای غیرشهروندان را به مسجد مقدس جمکران را به تفکیک وسیله سفر از مبدا  46-2شکل 

ود، بخش اعظم سفرها توسط خودروی شخصی و اتوبوس شطور که مالحظه میدهد. همانبه شهر قم نشان می

سفرهای غیرشهروندان به مسجد مقدس جمکران را به تفکیک وسیله  فراوانی 40-2شکل انجام شده است. 

ر سهم را دخودروی شخصی و سپس اتوبوس غیر واحد بیشترین شود که مشاهده میدهد. دسترسی نشان می

سفرهای شهروندان به مسجد مقدس  فراوانی 43-2شکل در  دارند. وسایل دسترسی به مسجد مقدس جمکران

شود که خودروی شخصی و اتوبوس واحد دارای جمکران به تفکیک وسیله دسترسی آمده است. مشاهده می

 .استمکران بیشترین سهم در وسایل دسترسی به مسجد مقدس ج
 

 



   

 

 

 

 29صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

 
 از خارج از شهرقمبه مسجد مقدس جمکران به تفکیک وسیله سفر  غیرشهروندان سفرهای فراوانی -91-2شکل 

 

 
 ران ئران به تفکیک وسیله دسترسی زابه مسجد مقدس جمک غیرشهروندانسفرهای  فراوانی -97-2شکل 

 

 
 به مسجد مقدس جمکران به تفکیک وسیله دسترسی شهروندانسفرهای  فراوانی -94-2شکل 



   

 

 

 

 30صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

 شهر در نرم افزار نقلوحملساخت شبکه  -2-5

 :یر انجام شده استطی مراحل ز PTV-VISUMافزار شهر قم در نرم نقلوحملساخت شبکه 

 ورود اطالعات عرضه و تقاضا -

 ها حجم در معابر و تقاطع -های زمان سفرساخت مدل -

 تخصیص ترافیک به شبکه -

 اعتبارسنجی مدل تخصیص ترافیک و ماتریس سفرها -

با ترسیم شبکه معابر  PTV-VISUMافزار ساخت شبکه عرضه در نرم ورود اطالعات عرضه و تقاضا:

شده در طرح در مطالعات حاضر، ساختار فیزیکی شبکه بر اساس مدل تهیه شود.آغاز می 44-2شکل مطابق 

افزار پیشین بوده در نرم نقلوحملدر مطالعات جامع  شدهتهیهبار که آن هم بر اساس مدل  نقلوحملجامع 

PTV-VISUM ی اطالعات مقطع عرضی کلیه معابر، وارد و اطالعات توصیفی آن بر اساس برداشت میدان

شود. برای هر کمان مشخصاتی تکمیل شد. هر کمان دو جهتی بوده و با دو گره در دو طرف آن تعریف می

های دو های مجاز در گرهمانند رده عملکردی، تعداد خط عبوری، سرعت، ظرفیت و غیره تعریف شده و گردش

ها ها به ویژه دوربرگردانیا دوطرفه بودن معبر، مجاز بودن گردش طرفهشود. کنترل یکانتهای کمان تعریف می

دار، مشخصات چرخه شامل طول شود. برای هر تقاطع چراغو مواردی از این دست در این مرحله انجام می

شخصی، باید خطوط  نقلوحملشود. پس از تکمیل شبکه عرضه چرخه و زمان سبز در هر جهت وارد می

ها در شبکه ترسیم شود. ابتدا به تعداد خطوط اتوبوسرانی برداشت شده، شماره خط های آنهاتوبوس و ایستگا

 هایی که مربوط بهشود. سپس ایستگاهتعریف و برای هر خط یک جهت رفت و یک جهت برگشت تعریف می

افزار شده در نرمرانی ترسیماتوبوسنمایی از تمام خطوط  11-2شکل در شوند. هر خط باشند، انتخاب می

PTV-Visum .نمایش داده شده است 
 

 
 PTV-VISUMافزار شبکه معابر شهر قم در نرم -93-2شکل 



   

 

 

 

 31صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

 
 Visumر افزاخطوط اتوبوس ترسیم شده در نرم -41-2شکل 

 

اجتماعی مورد  -های سفر در سال پایه و مجموعه متغیرهای اقتصادیماتریسورود اطالعات تقاضا توسط 

های سال پایه به صورت افزار شده است. ماتریسو تفکیک سفر وارد نرم های ایجاد سفراستفاده در ساخت مدل

 های زمانی مختلف روز هستند.همسنگ سواری و برای بازه

حجم ابتدا  -به منظور ساخت تابع زمان سفر :هاحجم در معابر و تقاطع -های زمان سفرلساخت مد

بندی از کلیه شبکه معابر مورد استفاده در مرحله تخصیص ترافیک انجام پذیرد و تابع زمان باید یک دسته

تفاده در مطالعات مورد اسبندی های شبکه معابر به دست آید. درجهحجم برای هر یک از انواع خیابان -سفر

 :شهر قم به صورت زیر است نقلوحملجامع 
 اصلی شهریبرونراه  -

 رون شهری فرعیبراه  -

 آزادراه -

 بزرگراه -

  0شریانی نوع  -

 2شریانی نوع  -

 جمع کننده -

 دسترسی -

 رمپ، کندرو، میدان -



   

 

 

 

 32صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

 خط ویژه تاکسی -

 خط ویژه اتوبوس -

 راهپیاده -
 

حجم مورد استفاده در مدل ترافیکی شهر قم به تفکیک معبر، تقاطع  -توابع زمان سفر 4-2جدول در 

 دار و تقاطع بدون چراغ ارایه شده است. متغیرهای به کار رفته در این مدل عبارتند از:چراغ
Vنقلیه )وسیله نقلیه همسنگ در ساعت(،= حجم تردد وسایل 
C،)ظرفیت خیابان )وسیله بر ساعت = 

ct،)زمان سفر متراکم )ثانیه = 

0t،)زمان سفر آزاد )ثانیه = 
c،)طول سیکل چراغ راهنمایی )ثانیه = 
gیابان ورودی به تقاطع )ثانیه(،= طول زمان سبز چراغ راهنمایی در جهت خ 

a و bشوند.= ضرایب مدل که پس از ساخت مدل ارایه می 
 

ه ئظرفیت و زمان سفر آزاد معبر وابسته به رده عملکردی آن است. در مدل شبکه معابر شهر قم، اعداد ارا

 .ظرفیت معبر است مبنای سرعت و محاسبه 01-2جدول شده در 
 

 حجم مورد استفاده در مدل شبکه معابر شهر قم -توابع زمان سفر - 3-2جدول 

تابع افزارشماره رده در نرم رده عملکرد نوع تابع

 

 حجم کمان -تابع زمان سفر

 - BRT 44خط 

 - 43 راهپیاده

 - 41 طرفهمخالف یک

 - 30-31 خط ویژه اتوبوس

 - 00-01 خط ویژه تاکسی

tc 64-61 رمپ، کندرو، میدان = t0 [1 + 0.1 (
V

C
)

2

] 

tc 44-44 فرعی شهریبرونراه  = t0 [1 + 0.15 (
V

C
)

2.5

] 

tc 41-41 اصلی شهریبرونراه  = t0 [1 + 0.15 (
V

C
)

2.5

] 

tc 14-16 آزادراه = t0 [1 + 0.1 (
V

C
)

2.5

] 

tc 14-11 بزرگراه = t0 [1 + 0.15 (
V

C
)

2.5

] 

tc 44-41 شریانی اصلی = t0 [1 + 0.15 (
V

C
)

3.1

] 

tc 24-21 شریانی فرعی = t0 [1 + 0.15 (
V

C
)

3.5

] 

tc 04-01 جمع کننده = t0 [1 + 0.15 (
V

C
)

6

] 

tc 4-1 دسترسی = t0 [1 + 0.2 (
V

C
)

6

] 
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تابع افزارشماره رده در نرم رده عملکرد نوع تابع

 

 حجم -تابع زمان سفر
 ها در تقاطعگردش

 بدون چراغ

tc 0 گردراست = t0 [1 + 0.15 (
V

C
)

3

] 

tc 2 مستقیم = t0 [1 + 0.15 (
V

C
)

4

] 

tc 4 گردچپ = t0 [1 + 0.15 (
V

C
)

4

] 

tc 1 واگرد = t0 [1 + 0.15 (
V

C
)

6

]

 

 حجم -تابع زمان سفر
 طعها در تقاگردش

 دارچراغ

𝑡𝑐 0 گردراست = (
𝑐 − 𝑔

2
) [1 + 0.15 (

𝑉

(
𝑔

𝑐
) 𝐶

)

2

] 

𝑡𝑐 2 مستقیم = (
𝑐 − 𝑔

2
) [1 + 0.1 (

𝑉

(
𝑔

𝑐
) 𝐶

)

2

] 

𝑡𝑐 4 گردچپ = (
𝑐 − 𝑔

2
) [1 + 0.15 (

𝑉

(
𝑔

𝑐
) 𝐶

)

2

] 

𝑡𝑐 1 واگرد = (
𝑐 − 𝑔

2
) [1 + 0.15 (

𝑉

(
𝑔

𝑐
) 𝐶

)

6

] 

 

 سرعت آزاد و ظرفیت پایه در معابر شهر قم -61-2جدول 

 افزاردر نرمشماره رده  رده عملکردی ردیف
 سرعت آزاد

 )کیلومتر در ساعت(
زمان سفر آزاد 

 )دقیقه(
 عرض هر خط

 )متر(
 ظرفیت هر خط

 )خودرو در ساعت(
 BRT 44 41 2/0 11/4 144خط  0
 - - - - 43 راهپیاده 2
 - - - - 41 طرفهمخالف یک 4
 411 11/4 44/0 14 30-31 خط ویژه اتوبوس 1
 411 11/4 44/0 14 00-01 خط ویژه تاکسی 4
 411 11/4 4/0 41 64-61 رمپ، کندرو، میدان 6
 041 64/4 36/1 01 44-44 فرعی شهریبرونراه  0
 0441 64/4 61/1 011 41-41 اصلی شهریبرونراه  3
 0441 64/4 61/1 011 14-16 آزادراه 4
 0244 41/4 04/1 31 14-11 بزرگراه 01
 031 24/4 1/0 61 44-41 شریانی اصلی 00
 641 24/4 2/0 41 24-21 شریانی فرعی 02
 144 11/4 44/0 14 04-01 جمع کننده 04
 411 11/4 4/0 41 4-1 دسترسی 01
 

است،  نقلوملحکاربرد مدل تخصیص ترافیک نه تنها در ارزیابی یک سیستم  :تخصیص ترافیک به شبکه

رسی و را مورد بر نقلوحملیا ایجاد تسهیالت جدید  نقلوحملتوان تأثیرات هرگونه تغییر در شبکه بلکه می

ل ر اساس اصشود. این روش، تقاضا را بارزیابی قرار داد. در این مطالعات، از روش تخصیص تعادلی استفاده می

این فرض رفتاری است که رانندگان از زمان سفر تمامی  ،این روش پایه کند.در شبکه توزیع می 0اول واردراپ

                                                 
0 Wardrop Equilibrium Assignment 
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به شرح  0های همگرایی، تخصیص تعادلی دارای شاخصVISUM-PTVافزار مسیرها آگاهی کامل دارند. در نرم

 :زیر است
ات مقدار تابع هدف نسبت به بهترین حد پایینی دهنده درصد تغییرفاصله نسبی نشان 2فاصله نسبی: -0

 های ترافیک در مراحل قبلی است. به دست آمده از تخصیص

ترین مسیر بین یک جفت ترین و طوالنیعبارت است از نسبت زمان سفر کوتاه 4مقدار نسبی خطا: -2

ترین مسیر تنها اتخاذ شد. این بدین مفهوم است که مقاومت طوالنی %0مقصد. این شاخص برابر  -مبدأ

 ترین مسیر تفاوت داشته باشد.باید با مقاومت کوتاه 0%

 ترین مسیر بین یک جفتترین و طوالنیعبارت است از تفاوت زمان سفر بین کوتاه 1مقدار مطلق خطا: -4

 ثانیه اتخاذ شد.   01مقصد. این شاخص برابر  -مبدأ

اتخاذ شد. تجربه این مهندسین مشاور  41بر : مقدار این شاخص برا4حداکثر تعداد تکرار حلقه بیرونی -1

 شود. ، تخصیص همگرا می41طی این مطالعات نشان داده که معموالً در تعداد تکراری کمتر از 

اتخاذ شد. این شاخص در تعیین  21: مقدار این شاخص برابر 6سازیحداکثر تعداد تکرار حلقه متعادل -4

 از تکرار حلقه بیرونی مؤثر است.  حجم جریان عبوری از مسیرها به ازای هر دفعه
 

است. این شاخص، تفاوت میان زمان سفر تخصیص  0های همگرایی فاصله نسبی نرمال شدهاز دیگر شاخص

 اتخاذ شده است.  12/1قدار برابر فعلی و کمترین زمان سفر است. این م

بنا م -یص سرفاصلههمگانی انجام شده در مدل شبکه معابر شهر قم به صورت تخص نقلوحملتخصیص 

 شود. خطوط. در این شیوه برای هر یک از خطوط سرفاصله اعزام ثابتی برای ناوگان در نظر گرفته می3است

های ثابت و مشخصی بوده و مسافران از طریق دسترسی مستقیم از پیونددهنده اتوبوس دارای مسیر و ایستگاه

 شوند.یهای اتوبوس منتقل مهای شبکه به ایستگاهی کمانروی بر روبه ایستگاه اتوبوس و یا دسترسی با پیاده

پس از ساخت مدل شبکه و ورود اطالعات : اعتبارسنجی مدل تخصیص ترافیک و ماتریس سفرها

تقاضا، نوبت به اعتبارسنجی ماتریس تقاضای حاصل از تعمیم ماتریس تقاضا و همچنین مدل تخصیص ترافیک 

منظور  هون شبکه سال پایه با توجه به تخصیص اوج صبح انجام و پس از آن برسد. در این مطالعه کالیبراسیمی

 شده، از تخصیص روزانه استفاده شده است. اعتبارسنجی کالیبراسیون انجام

تخصیص واسنجی )کالیبره( شده در شبکه به صورت مقایسه تعداد خودرو سواری همسنگ  نتایج

های خط برش و کمان منفرد پیش و پس از اعمال ابزار ر ایستگاهشده با مقدار مشابه از خروجی مدل دمشاهده

                                                 
0 Convergency criteria 

2 Relative gap 

4 Relative deviation 

1 Absolute deviation 

4 Maximum number of iteration 

6 Maximum number of balancing iteration 

0 Normalized gap 

3  Frequency-based (Headway-based) Transit Assignment 
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TFlowFuzzy  با هم مقایسه شده است. به منظور اعتبارسنجی میزان دقت تخصیص سفرهای روزانه و اوج

دو است نیز که نوعی آماره کای GEHهمچنین برای اوج صبح از شاخص  شود.استفاده می 2Rصبح از آماره 

به ترتیب حجم شمارش شده و تخصیص یافته اوج صبح ماتریس تعمیم برای  10-2شکل در شود. استفاده می

ای( قبل از فرآیند تصحیح ماتریس با یکدیگر های شمارش حجم )خط برش، کمان منفرد و دروازهتمام ایستگاه

این مقایسه بعد از انجام فرآیند تصحیح ماتریس ارائه گردیده  12-2شکل مقایسه شده است. همچنین در 

و  03/1شود قبل از انجام تصحیح ماتریس، میزان ضریب همبستگی حدود همانطور که مشاهده میاست. 

است که دقت نسبتاً قابل قبولی دارد. این مقادیر بعد از انجام  44( حدود RMSEدرصد مجذور مربعات خطا )

. همچنین مقدار پارامتر درصد رسیده و در محدوده قابل قبول قرار گرفته است 20و  42/1د اصالحیه به حدو

GEH  است که در محدوده قابل قبول قرار 3/1و  4/4برای اوج صبح قبل و بعد از تصحیح ماتریس به ترتیب 

 دارد.

 
 قبل از تصحیح-های شمارش حجمتمام ایستگاه -اوج صبح -شده و تخصیص  مقایسه حجم شمارش -46-2شکل 

 

 
 بعد از تصحیح -های شمارش حجمتمام ایستگاه -اوج صبح -مقایسه حجم شمارش شده و تخصیص  -42-2شکل 
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و پس  TFlowFuzzyضرایب اصالحی به روش های ماتریس تقاضای اوج صبح قبل از اعمال مجموع درایه

از انجام فرایند تصحیح با هم مقایسه و در صورتی که درصد کاهش/ افزایش در کل ماتریس سفرها از مقدار 

اتریس کنترل برای دو م این 00-2جدول شود. در میدرصد( کمتر باشد، ماتریس معتبر تلقی  01مجاز )

 است. ارائه شدههمسنگ سواری تمام وسایل نقلیه به جز تاکسی ون و همسنگ سواری تاکسی ون 
 

 بررسی میزان تغییر ماتریس بعد از اعمال فرآیند تصحیح ماتریس-66-2جدول 
 درصد تغییر از تصحیححجم پس  حجم قبل از تصحیح نوع ماتریس افق زمانی ماتریس

 اوج صبح
به جز تاکسی ون -همسنگ سواری  014166 014211 00/1  

10/2 40113 41664 همسنگ تاکسی ون  
 

 02-2جدول بخش دیگر اعتبارسنجی مدل تخصیص تقاضا، ارزیابی نتایج زمان سفر در مسیرهاست. در 

 افزار برای اوج صبح با یکدیگر مقایسه شدهداشت میدانی و تخصیص ترافیک حاصل از نرمبر نتایج زمان سفر

درصد  4طور که از نتایج مشخص است اختالف زمان سفر مشاهده و مدل در اکثر مسیرها در حدود است. همان

د ماهه آماربرداری یا کمتر است. تنها در دو مسیر این تفاوت زیاد است که احتماالً ناشی از اختالف زمانی چن

است. زیرا در طی این چند ماه تغییرات تاثیرگذاری در شبکه صورت  بوده مقصد -زمان سفر با آماربرداری مبدأ

 گرفته است که بر روی زمان سفر این دو مسیر تأثیر گذاشته است.
 

 ت شده و حاصل از تخصیص در اوج صبحمقایسه زمان سفر برداش -62-2جدول 
 درصد اختالف زمان سفر حاصل از تخصیص )ثانیه( زمان سفر برداشت شده )ثانیه( شماره مسیر

0 876 926 6 

2 713 674 4-  

4 1490 1123 24-  

1 827 848 4 

4 646 656 2 

6 837 794 4-  

0 1276 881 40-  

3 670 657 2-  

4 1116 1083 4-  

01 949 1004 6 

 (6942های تقاضای سفر مطالعات جامع قبلی )سال بررسی میزان دقت و کیفیت مدل -2-1

، اجتماعی -متغیرهای اقتصادیتقاضای سفر مطالعات جامع قبلی از نظر های دقت مدلدر این زیربند، 

  ت.مقایسه شده اس 0440شده در سال با مشاهدات انجامهای سفر ماتریسو  های برآورد تقاضای سفرمدل

اجتماعی که در مطالعات پیشین ساخته  -های برآورد متغیرهای اقتصادیبرای ارزیابی دقت زمانی مدل

با نتایج سرشماری عمومی نفوس و  0444ها در سال اند، مقادیر برخی متغیرهای مهم بر اساس این مدلشده

  شود.میمقایسه  با هم 04-2جدول سال مطابق مسکن این 
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 اجتماعی-های برآورد متغیرهای اقتصادیبررسی دقت برآورد مدل -69-2جدول 

 درصد خطا 0444و مسکن  سرشماری عمومی نفوس 0444برای سال 0432برآورد مطالعات  متغیر ردیف

 +4% 052105043 052445400 جمعیت 0

 +24% 2435102 4605246 اشتغال 2

 -43% 221/1 142/1 سرانه خودروی شخصی 4

 +0% 4245016 4235110 تعداد محصل 1
 

های ایجاد، توزیع و تفکیک سفر بررسی شده های برآورد تقاضای سفر شامل مدلدر این زیربند، دقت مدل

مناسب متغیرهای کلی شهر،  رغم برآورددهنده این موضوع است که علینشانشده، است. نتایج بررسی انجام

 شده تفاوت دارد.توزیع سفرها و تقاضای شهر با مشاهدات انجام

 سازیمدلبند سه:  -9

 :شودئه میاآن ارای از مطالب مطالعات، شامل زیربندهای زیر است که در ادامه خالصه سهبند 

 های برآورد متغیرهای مورد نیازساخت مدل -0

 های برآورد تقاضاساخت مدل -2

 های ساخته شدهاعتبارسنجی مدل -4

 های افق در ساعات اوج صبح، ظهر و عصر، تمام روز و میانگین ساعات غیراوجبرآورد تقاضای سفر سال -1

 های برآورد متغیرهای مورد نیازساخت مدل -9-6

 :ای متغیرهای زیر پرداخته شده استهبند به ساخت مدلزیردر این 

 بینی جمعیتپیش -

 بینی اشتغالپیش -

 بینی مالکیت خودروپیش -

 بینی درآمدپیش -

 آموز و دانشجوبینی دانشپیش -

 بینی بعد خانوارپیش -

  :بینی جمعیتپیش

پردازد. پس از انجام مروری های آتی مطالعه میو افق 0440این بخش به برآورد جمعیت شهر قم در سال 

عات موجود و نیازهای مطالعاتی شهر قم، های مرسوم برآورد جمعیت در مطالعات مشابه، بر اساس اطالبر روش

 گانه بعمل آمده است.  401گانه و نواحی ترافیکی تخمینی از جمعیت برای کل شهر، مناطق شهری هشت

 عبارتند از:که در این زیربند بدان پرداخته شده است، بینی جمعیت پیشمرسوم های برخی از روش

 ونقل مشهدروش مطالعات جامع حمل .0

 ونقل ارومیهت جامع حملروش مطالعا .2
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 سازی تقاضای سفر مشهدروش بهنگام .4

 ونقل شهر مشهدروش بهنگام سازی مطالعات جامع حمل .1

 روش سری زمانی .4

 روش تحلیل گروهی .6

 روش توابع ریاضی .0

 روش کاربری زمین .3

گروهی استفاده شده است. در دست بودن اطالعات تحلیل از روش بینی جمعیت برای پیشاین مطالعات در 

، آمار مرگ و میر و نرخ مهاجرت در آخرین دوره سرشماری 0444و  0441، 0434های سنی معیت در گروهج

های آتی بینی جمعیت در سالجهت پیش 6دهد که از روش شماره این امکان را می 0444نفوس و مسکن 

گ و میر و نرخ مهاجرت جمعیت شهر با استفاده از روش گروهی، بر اساس نرخ زاد و ولد، نرخ مر استفاده شود.

، 0111های افق طرح محاسبه شده است. و بر اساس جمعیت به تصویب رسیده سال برای سال 0444 در سال

های ناحیه ترافیکی شهر قم در سال 401جمعیت در  روند برآورد 0-4شکل اند. در های مذکور تعدیل شدهنرخ

 ح ارایه شده است. افق طر
 

 
 های افق طرحالگوریتم برآورد جمعیت نواحی ترافیکی شهر قم در سال -6-9شکل 

 

جمعیت برای کل شهر قم بر اساس تعدیل جمعیت مناطق متناسب  ت، روند تغییرا2-4شکل و  0-4جدول 

دهد. این اطالعات برای هر سن و جنس در هر منطقه نمایش می 0102تا  0434را از سال  0111با جمعیت 

 برآورد شده است.
 

 های افق طرحنتایج برآورد تغییرات جمعیت در سال -6-9جدول 

 0444 0441 1385 سال
 جمعیت بر اساس اعمال تغییرات جمعیتی

0440 0112 0110 0102   
 1,725,125 1,555,407 1,399,077 1,252,899 0،210،043 0،113،043 462،420 جمعیت 

 %2/09 %2/14 %2/23 %2/13 %2/75 %1/72 - رشد ساالنه درصد نرخ

 

0جعبه 
آماده سازی اطالعات ورودی•

2جعبه 
برآورد متغیرهای جمعیتی نرخ زاد و ولد، نرخ مرگ و میر و نرخ مهاجرت•

4جعبه 
0102و 0110، 0112های گانه شهر قم در سال3برآورد جمعیت نواحی •

1جعبه 
گانه401گانه به نواحی 3های افق طرح از مناطق انتقال جمعیت برآورد شده سال•
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 های مختلفتغییرات جمعیت شهر قم در سال -2-9شکل 

 

های مختلف مشخص شده برای افقگانه 401توزیع جمعیت در نواحی ترافیکی  4-4شکل مطابق در ادامه 

 .است

 
 6462جمعیت نواحی ترافیکی در سال  -9-9شکل 

 

بایست اشتغال را هم در محل سکونت و هم در محل شغل به مدل برآورد اشتغال می: بینی اشتغالپیش

 بینیبرای دسترسی به یک مدل پیش. برآورد نماید 0102و  0110، 0112های تفکیک نواحی ترافیکی در سال

 :این زیربند بررسی شدبینی زیر، در مناسب، چهار روش پیش

 0406ونقل شهر مشهد روش مطالعات جامع حمل -

y = 314299ln(x) + 1E+06

R² = 0.8513
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 0432سازی تقاضای سفر مشهد روش مطالعات بهنگام -

 0430ونقل شهر ارومیه روش مطالعات جامع حمل -

 0434ونقل شهر مشهد سازی مطالعات جامع حملروش بهنگام -

 شاغل در محل شغلمتغیر  روند برآورد 4-4 شکلدر  و شاغل ساکنانجام برآورد متغیر  ندرو 1-4شکل در 

 ارایه شده است.
 

 

 
 6937روند برآورد تعداد شاغل ساکن نواحی ترافیکی در سال  -4-9شکل 

 

 
 6937روند برآورد تعداد شاغل در محل شغل نواحی ترافیکی در سال  -5-9 شکل

 

های مختلف نمایش داده شده روند تغییرات متغیر شاغل ساکن برای کل شهر در طی سال 6-4شکل در 

 های مختلف نمایش داده شده است.تعداد شاغل ساکن در طی سال 0-4شکل ادامه مطابق در  است.
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 6462روند تغییرات کل شاغل ساکن شهر قم تا سال  -1-9شکل 

 

 
 6462ناحیه ترافیکی در سال  964ن در تعداد شاغل ساک -7-9شکل 

 

های مالکیت خودرو پس از ارائه مروری بر انواع مدل ،در این بخش از مطالعات بینی مالکیت خودرو:پیش

ونقل های مالکیت خودرو بکاررفته در مطالعات جامع قبلی حملهای پویا، مدلهای ایستا و مدلاعم از مدل

قل و ترافیک شهرهای تهران، مشهد، شیراز، کرمانشاه، ارومیه و اراک بررسی ونکشور شامل مطالعات جامع حمل

یت خودرو بینی میزان مالکبرای پیش 0شامل مدل غیرخطی و مدل گامپرتزدسته مدل  شد. در نهایت دو

 . شدساخته 
                                                 

0 Gompertz 

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

1397 1402 1407 1412

ن
اک

 س
ل

شاغ
د 

دا
تع

سال



   

 

 

 

 42صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه
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برآورد مدل  -بین مشاهده نیز رابطه 3-4شکل ت. اس 2-4جدول صورت به  گامپرتز نتایج پرداخت مدل

با توجه به این مدل، میزان سطح اشباع سرانه  دهد.غیرخطی گامپرتز مالکیت خودرو در شهر قم را نشان می

دهنده هماهنگی مدل نشان به دست آمده که قابل قبول است. پارامترهای این 464/1مالکیت خودرو در شهر قم 

 بسیار مناسب بین مدل و مشاهده است. 
 

 غیرخطی گامپرتز مالکیت خودرو در شهر قم نتایج پرداخت مدل -2-9جدول 

Parameter Estimate Std. Error 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

 

S 0.363 0.028 0.309 0.417 

a -6.566 1.824 -10.155 -2.978 

b -0.001281 0.000223 -0.001719 -0.000844 
 

𝑐𝑝𝑝𝑖 = 0.363 ∗ 𝑒(−6.566∗𝑒(−0.001281∗ I i))           𝑅2=0.792 
 

 
 برآورد مدل غیرخطی گامپرتز مالکیت خودرو در شهر قم -دهرابطه بین مشاه -4-9شکل 

 

 های متوالی به دستعوامل مختلف فرمول زیر برای محاسبه سرانه مالکیت خودرو در سال با در نظر گرفتن

 آید. می

cppt = S ∗ θ ∗ e(a∗e(b∗ IPCt)) + (1 − θ) ∗ cppt−1 

 =θ ( 0سرعت سازگاری < θ < 1) 

=S سطح اشباع                   a  و=b  پارامترهای مدل 

شود. تخمین زده می 0.09برابر  θدر تحقیقی که بر اساس آمار به دست آمده از تعدادی کشورها انجام شده، 

 آید:های متوالی به صورت زیر به دست میطبق فرمول فوق، سرانه مالکیت خودرو در سال

cppt = 0.03267 ∗ e(−6.566∗𝑒(−0.001281∗ I t)) + (0.91) ∗ cppt−1  

شود نتایج طور که مشاهده میاند. همانپیشنهادی این مطالعه با هم مقایسه شده مدل دو 4-4جدول در 

بسیاری ر د با توجه به اینکه مدل گامپرتز .برآورد هر دو مدل تقریباً شبیه به یکدیگر است و دقت یکسانی دارند

y = 0.712x + 0.0632
R² = 0.7094
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تری است، در این مطالعات نیز از مدل گامپرتز برای از شهرهای جهان مورد استفاده قرارگرفته و مدل معمول

ز تمالکیت خودرو بر اساس مدل گامپر متوسط سرانه 4-4شکل در شود. بینی مالکیت خودرو استفاده میپیش

 ه شده است.ئطالعه در شهر قم اراهای مبرای افق
 

 های ساخته شده جهت برآورد سرانه مالکیت خودرو در شهر قممقایسه مدل -9-9جدول 

 40درصد مطابقت برآورد و مشاهده در سال  مقدار آماره برازش دقت مدل تعداد متغیرهای مستقل سازیمدلروش 
 درصد 2R 00  0.711 = 0 خطیغیر

 درصد 2R 00  .0 =709 0 زتگامپر
 

 
 زتهای آتی به روش گامپردر سال کل شهر قم برآورد سرانه مالکیت خودرو -3-9شکل 

 

آورد شده است. در دو محل سکونت و تحصیل بر آموزانتعداد دانش آموز و دانشجو:بینی دانشپیش

های مختلف ساله در سال 04تا  0های مختلف، جمعیت در سال آموز در محل سکونتدانشبرای محاسبه 

ضرب شده است. سپس با توجه به سهم جمعیت هر ناحیه  364/1از گزارش جمعیت بدست آمده و در ضریب 

 شود. آموزان بین نواحی توزیع میاز منطقه آن، تعداد دانش

ز آموبه این صورت است که با توجه به اطالعات جمعیت دانش آموز در محل تحصیلدانشه روش محاسب

که از اداره کل آموزش و پرورش استان قم دریافت شده است و با استفاده از  0440در محل تحصیل در سال 

ه تعداد ببانک اطالعات تعمیم یافته سفر که سفرهای تحصیلی در آن مشخص است و با تقسیم این مقادیر 

نامیم. این فرمول در رابطه زیر می αآید که آن را ضریبی به دست می 0440آموز در محل سکونت سال دانش

 ارایه شده است.

                          α =
تعداد دانش آموز در محل تحصیل کل شهر در سال 0440 

تعداد دانش آموز در محل سکونت کل شهر در سال 0440 
 

آموزان در محل تحصیل حاصل از رابطه فوق برای به دست آوردن تعداد دانش αبعدی، ضریب  در مرحله

 گیرد. های طرح مورد استفاده قرار میکل شهر در هر یک از افق

                                t ساله در سال  04تا  0تعداد افراد   α =  t تعداد دانش آموز در محل تحصیل کل شهر در سال 

گردد. به این آموز در محل تحصیل کل شهر در هر یک از نواحی ترافیکی توزیع میدر نهایت تعداد دانش
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آموز در آن سال در هر به کل تعداد دانش 0440آموز در محل تحصیل سال ترتیب که نسبت جمعیت دانش

رح با این نسبت به هر ناحیه های طناحیه محاسبه شده و مقدار به دست آمده از رابطه اخیر در هر یک از افق

آموزان در محل سکونت و توزیع تعداد دانش 1-4جدول شده در خالصه محاسبات انجام اند.اختصاص داده شده

 ارائه شده است. 00-4شکل و  01-4شکل ترتیب در ه و محل تحصیل ب
 

 آموز در محل سکونت و تحصیل تعداد دانش -4-9جدول 

آموز در محل سکونتتعداد دانش سال آموز در محل تحصیلتعداد دانش   
 246,094 216,045 0440سال 

 283,034 248,475 0112سال 

 316,191 277,583 0110سال 

 346,247 303,969 0102سال 
 

 
 6462آموز در محل سکونت در سال توزیع تعداد دانش -61-9شکل 

 

 
 6462آموز در محل تحصیل در سال توزیع تعداد دانش -66-9شکل 
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و بر اساس مدل  0446سال  برایبا استفاده از آمار دریافتی  در محل تحصیلجویان دانشبرآورد تعداد 

 ه شده است.ئارا 02-4شکل در  0102رشد انجام شده و نتیجه آن برای سال 
 

 
 6462ل در سال در محل تحصی تعداد دانشجو توزیع -62-9شکل 

 

محاسبه تعداد خانوار در هر ناحیه ترافیکی فرض شده است که در هر ناحیه  برایبینی بعد خانوار: پیش

های آتی مشابه وضع موجود است. با ترافیکی، نسبت تعداد خانوار به مجموع افراد باالتر از سن ازدواج در سال

همچنین نسبت جمعیت باالی سن ازدواج به تعداد های مختلف و داشتن جمعیت باالی سن ازدواج در سال

شده، بعد خانوار در آید. بر مبنای توضیحات دادهدست میهخانوار در هر ناحیه، تعداد خانوار در هر سال ب

 شده است. ارائه 04-4شکل های مختلف در سال
 

 
 های افق طرحبرآورد بعد خانوار در سال -69-9شکل 

 های برآورد تقاضاساخت مدل -9-2

 :شودعات به مطالب زیر پرداخته میدر این بند از مطال

 بندی اهداف سفردسته -

 تولید و جذب سفر هایساخت مدل -
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 توزیع سفر هایساخت مدل -

 )انتخاب وسیله سفر( تفکیک سفر هایساخت مدل -

 و تمام روز ن روز برای ساعات اوجتعیین ضرایب زما -

 تخصیص ترافیک به شبکه -

مقصد سفرهای خانوارهای ساکن، برای درک بهتر شهروندان  -در آمارگیری مبدأ: بندی اهداف سفردسته

های انتخابی شهروندان پیشنهاد شده بود هدف سفر به عنوان گزینه 02و شناسایی الگوی اهداف سفر، تعداد 

 خالصه شد.  01-4شکل هدف مطابق  6م اهداف مختلف، در نهایت به که پس از بررسی سه

 

 
 بندی اهداف سفردسته -64-9شکل 

 

و  مبنا -نهخاسفر به دو دسته کلی  ایجادهای مدلایجاد )تولید و جذب( سفر:  هایساخت مدل

 شوند.برآورد می 04-4شکل خالصه شده در  یهادسته در)هیچ سرخانه( تقسیم و سپس  مبنا -خانهغیر
 

 
 قمهای تولید سفر در شهر بندی مدلدسته -65-9شکل 
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شده که شامل سفرهای خروجی از  بازگو 06-4شکل ترافیکی در  در یک ناحیه تولید سفر شغلیمفهوم 

تغیر مبه عنوان برای تعیین بردار تولید سفر شغلی )خانه به سمت محل کار و ورودی به خانه از محل کار است. 

مقصد  -مبدأساعته از پایگاه اطالعاتی  21رت های شغلی خانه ابتدا و خانه انتها به صووابسته(، ماتریس سفر

ها انت -ماتریس سفرهای خانهی ابتدا با ترانهاده -. سپس ماتریس سفرهای خانهشداستخراج  سفرهای خانوار

 جمع سطرهای آن، بردار جذب سفر مبنا و -خانهماتریس، بردار تولید سفر این های . جمع ستونجمع شد

نشان  00-4شکل شده با هدف شغلی در نواحی ترافیکی در عداد سفرهای تولیدداد. ترا به دست  مبنا -خانه

داری آن کنترل پرداخت و معنی SPSSافزار داده شده است. پس از این مرحله مدل مذکور با استفاده از نرم

 شده است. 
 

 

 

 مبنا -تعریف بردار تولید سفر شغلی خانه -61-9شکل 
 

 
 مبنای شغلی-تولید سفر خانه -67-9شکل 

 

مبدا سفر•

رتولیدسف•
خانه

ر مقصدسف•

جذب سفر•
محل کار

ر مقصد سف•

رتولید سف•
خانه

مبدا سفر •

جذب سفر•
محل کار
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ی ساخته مذهب مبنای تحصیلی، خرید، تفریحی، کار شخصی و زیارتی/ -مدل تولید سفر خانه طور مشابه،ه ب

دهد که شامل سفرهای ورودی به محل کار و مفهوم جذب سفر شغلی در ناحیه را نشان می 03-4شکل شد. 

ساعته شغلی با  21ابتدای سفرهای  -مقصد خانه -مبدأخروجی از محل کار است. به این منظور، ماتریس 

. آمده استسطرها، تعداد جذب سفر نواحی به دست  انتها جمع شده و سپس با جمع -ماتریس خانه ترانهاده

الزم به توضیح است که در سفرهای بازگشت به منزل، هدف سفر قبل از سفر بازگشت به منزل به عنوان هدف 

ارائه  04-4شکل شده با هدف شغلی در نواحی ترافیکی در تعداد سفرهای جذب شود.سفر در نظر گرفته می

داری آن کنترل شده پرداخت و معنی SPSSافزار شده است. پس از این مرحله مدل مذکور با استفاده از نرم

ی مذهب مبنای تحصیلی، خرید، تفریحی، کار شخصی و زیارتی/ -مدل جذب سفر خانه طور مشابه،ه است. ب

 ساخته شد.

 

 
 مبنا -سفر شغلی خانه جذبتعریف بردار  -64-9شکل 

 

 
 مبنای شغلی-جذب سفر خانه -63-9شکل 

رمقصد سف•

جذب سفر•

محل 
کار

مبدا سفر •

رتولید سف•
خانه

مبدا سفر •

جذب سفر•
محل کار

ر مقصد سف•

رتولید سف•
خانه
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ی ساکنان هه و پیادسفرهای سوارمجموع تعداد های نهایی ایجاد )تولید و جذب( سفر که برای برآورد مدل

متغیرهای مورد استفاده  و تعریف 4-4جدول خالصه در اند، به طور پرداخت شدهبه تفکیک هدف سفر  قمشهر 

  است. ارایه شده 6-4جدول ها در آندر 
 

 6937ایجاد سفر پرداخت شده برای شهر قم در سال های مدل -5-9جدول 

 2R *ساختار مدل نوع هدف سفر ردیف

0 
خانه مبنای 

 شغلی

 Pw= 1/682× Ei1 001/1 تولید

 j×E1/305Aw= 434/1 جذب

2 
خانه مبنای 

 تحصیلی

 i×Car0/246 +i×hh0/258 + i1×Stu1/398Ped=  300/1 تولید

 Aed=0/955×Stj+0/188×Ej+0/344×hhj+ 0/007×b1PQom 000/1 جذب

4 
خانه مبنای 

 خرید

 iPopsh1×b0/266 + iPop ×0/203Psh=  643/1 تولید

 jEsh2b×0/926+jE3b×4/663+jE1b×0/413+jhhs×206/340+j×E0/179Ash= 011/1 جذب

1 
خانه مبنای 

 تفریحی

 iPoprec1b ×0/293 +i Pop ×0/175Prec=  040/1 تولید

 Arec= 0/115×Popj +0/173×Ej + 0/783×brec2Ej 622/1 جذب

4 
خانه مبنای 

 کارشخصی

 Pp= 0/257× hhi + 0/513×bp1hhi 0/648 تولید

 Ap= 0/119×Ej + 69/024×hhsj+ 2/104×bp2Ej+ 0/416×bp3Ej 611/1 جذب

6 
خانه مبنای 

 زیارتی

 Pr= 0/068× Popi + 50/092×hhsi + 0/162×br2Popi 0/654 تولید

 Ar= 0/031× Ej +0/098×hhj + 0/053×b1PQom + 0/011×b6PQom+ 0/008×b246PQom 446/1 جذب

 غیرخانه مبنا 0
 PQom1× b0/015+j×hhs157/297+j×E0/398+jSt×0/148Pnhb= 300/1 تولید

 PQom1× b0/016+j×hhs210/159+j×E0/397Anhb= 030/1 جذب

 اره و پیاده.. شامل مجموع سفرهای سوA، جذب سفر = Pتولید سفر = * 
 

 های ایجاد سفرهای مورد استفاده در مدلتعریف متغیر-1-9جدول 
 نشانه متغیر

 Pop جمعیت ساکن در ناحیه ترافیکی

 C سرانه مالکیت خودرو در ناحیه ترافیکی

 iE تعداد شاغل ساکن در ناحیه ترافیکی

 CAR (Pop x Cدر مالکیت ساکنان ناحیه ترافیکی )تعداد خودرو 

 iSTU آموز ساکن در ناحیه ترافیکیتعداد دانش

 hh تعداد خانوار ساکن در ناحیه ترافیکی

 hhs (Pop/hhمیانگین بعد خانوار ساکن در ناحیه ترافیکی )

 jSt آموز+دانشجو( در محل تحصیل در ناحیه ترافیکیتعداد محصل )دانش

 jE اغل در محل شغل در ناحیه ترافیکیتعداد ش

 PQom جمعیت شهر قم

 1b برای سایر نواحی 1)حرم مطهر( و برابر  0 ی ترافیکیبرای ناحیه 0متغیر 

 3b برای سایر نواحی 1و برابر  4 ی ترافیکیبرای ناحیه 0متغیر 

 6b برای سایر نواحی 1و برابر  6 ی ترافیکیبرای ناحیه 0متغیر 

 246b برای سایر نواحی 1)مسجد مقدس جمکران( و برابر  216 ی ترافیکیبرای ناحیه 0متغیر 
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 های ایجاد سفرهای مورد استفاده در مدلتعریف متغیر-1-9جدول 
 نشانه متغیر

، 214، 214، 033، 066، 041، 011، 012، 43، 46، 36، 04، 01، 46، 41، 13، 14، 12، 44های ترافیکی برای ناحیه 0متغیر 

 برای سایر نواحی 1و برابر  244، 224، 224
sh1b 

 sh2b برای سایر نواحی 1و برابر  220، 224، 016، 36، 31، 04، 01، 16، 44، 46، 24، 3، 6ترافیکی های برای ناحیه 0متغیر 

برای  1و برابر  264، 224، 214، 033، 041، 001، 004، 011، 36، 30، 04، 14، 14، 12، 11های ترافیکی برای ناحیه 0متغیر 

 سایر نواحی
rec1b 

، 211، 003، 061، 062، 041، 016، 011، 010، 011، 36، 04، 01، 62، 16، 12، 44، 24های ترافیکی برای ناحیه 0متغیر 

 برای سایر نواحی 1و برابر  236، 234، 244
rec2b 

 204، 201، 244، 242، 043، 034، 044، 013، 014، 011، 012، 34، 36، 04، 64، 14، 11های ترافیکی برای ناحیه 0متغیر 

 برای سایر نواحی 1و برابر 
p1b 

 p2b برای سایر نواحی 1و برابر  023های ترافیکی برای ناحیه 0متغیر 

، 020، 000، 014، 010، 011، 36، 00، 66، 42، 16، 44، 46، 24، 20، 00، 04، 01، 4، 2های ترافیکی برای ناحیه 0متغیر 

 برای سایر نواحی 1و برابر  204، 244، 003، 044، 044
p3b 

، 224، 224، 214، 003، 044، 024، 001، 000، 001، 011، 44، 30، 31، 61، 16، 43، 42ی ترافیکی برای ناحیه 0متغیر 

 برای سایر نواحی 1و برابر  234، 264، 211، 244
r2b 

 های پرت انجام شده است.بر اساس عملکرد مدل و معیار کوک در شناسایی داده 0و  1تعیین متغیرهای * 
 

مقصد  -تولید سفر را با مشاهدات حاصل از آمارگیری مبدأ سازیمدلنتایج  21-4شکل و  0-4جدول 

های تولید شود که خطای مدلکند. مشاهده میبا هم مقایسه می 0440خانوارهای ساکن شهر قم در سال 

 تفریحیدرصد است. بیشترین خطا مربوط به هدف سفر  -0/2درصد تا  1/1ر مختلف بین اهداف سفسفر برای 

درصد است که برازش  4/2درصد است. خطای برآورد کل سفرهای تولید شده نیز حدود  1/1است که در حدود 

جذب سفر را با مشاهدات  سازیمدلنیز نتایج  20-4شکل و  3-4جدول دهد. خوب نتایج مدل را نشان می

کند. مشاهده با هم مقایسه می 0440مقصد خانوارهای ساکن شهر قم در سال  -حاصل از آمارگیری مبدأ

. بیشترین درصد است -1درصد تا  4/1اهداف سفر مختلف بین های جذب سفر برای شود که خطای مدلمی

است که به دلیل ماهیت پیچیده و نامنظم آن است. خطای برآورد کل  تفریحیخطا مربوط به هدف سفر 

به تنهایی  درصد است. در مجموع، با توجه به آن که خطای هر مدل -6/1سفرهای جذب شده نیز در حدود 

 شود.فر تأیید میهای ایجاد سدرصد است، دقت عمومی مدل 01ها کمتر از و خطای مجموع مدل
 

 مقایسه تولید سفر به دست آمده از مدل و مشاهده به تفکیک هدف سفر -7-9جدول 
 خطا% مدل تولید مشاهده هدف سفر ردیف

 1/9 405,794 398,280 مبنای شغلی-خانه 0
 1/6 500,028 492,378 مبنای تحصیلی-خانه 2
 3/8 287,526 277,053 مبنای خرید-انهخ 4
 4/0 247,623 238,017 مبنای تفریحی-خانه 1
 2/1- 114,612 117,047 کار شخصیمبنای -خانه 4
 9/0 147,634 135,451 مبنای مذهبی/زیارتی-خانه 6
 0/1- 324,160 324,399 مبنا-غیر خانه 0

 2/3 2,027,377 1,982,625 کل تولید 
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 مقایسه جذب سفر به دست آمده از مدل و مشاهده به تفکیک هدف سفر -4-9جدول 
 خطا% مدل جذب مشاهده هدف سفر ردیف

 1/4- 442،004 443،231 مبنای شغلی-خانه 0
 0/2 144،164 142،403 مبنای تحصیلی-خانه 2
 0/9 204،112 200،144 مبنای خرید-خانه 4
 4/0- 223،416 243،100 مبنای تفریحی-خانه 1
 0/8 000،443 000،110 مبنای کار شخصی-خانه 4
 1/8- 046،646 044،014 مبنای مذهبی/زیارتی-خانه 6
 0/4 424،302 421،444 مبنا-غیر خانه 0

 0/6- 0،401،444 0،436،421 کل جذب 
 

 

 

 مقایسه تولید سفر به دست آمده از مدل و مشاهده  -21-9شکل 

شغلی تحصیلی خرید تفریحی
کارشخص

ی

ز/مذهبی

یارتی

غیرخانه 

مبنا

مشاهده 398,280 492,378 277,053 238,017 117,047 135,451 324,399

مدل 405,794 500,028 287,526 247,623 114,612 147,634 324,160

0
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 مقایسه جذب سفر به دست آمده از مدل و مشاهده  -26-9شکل 

 

و  های رشدهای مرسوم توزیع سفر مانند مدلدر این زیربند، ابتدا مدل های توزیع سفر:ساخت مدل

شده در مطالعات جامع کشور بررسی شد. سپس نحوه های توزیع سفر استفادهجاذبه و پس از آن مدل هایمدل

شرح مراحل ه روش ساخت مدل توزیع سفر در شهر قم ب در نهایتشد. پرداخت و اعتبارسنجی مدل جاذبه ارائه 

 :زیر تشریح شد

 ای مدل توزیع سفرتعیین اهداف سفر مناسب و همخوان با اهداف تعیین شده بر -6گام 

محاسبة پارامترهای تابع مقاومت سفر  -2گام 
ij

F  که برای آن در مرحلة اول از تابع گاما استفاده خواهد

 شد:

         ij
t.cb

ijij
etaF  

 که در آن: 

a , b, c ،ضرایب پرداخت مدل = 

ijt  هزینه سفر بین =i , j حسب زمان، مسافت یا پول بیان شود(.تواند بر)هزینه سفر می 

 CBDای عبارتند از جمع زمان سفر بین مراکز نواحی با زمان سفر پایانی )های درون ناحیهدر این تابع، زمان

شغلی تحصیلی خرید تفریحی
کارشخص

ی

ز/مذهبی

یارتی

غیرخانه 

مبنا

مشاهده 398,280 492,378 277,053 238,017 117,047 139,145 324,399

مدل 392,779 493,463 279,442 228,506 117,938 136,656 325,812
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 شود:ای از رابطة زیر محاسبه می( زمان سفر درون ناحیهCBDو غیر 

             𝑡𝑖𝑖 = 0.5 × 60 × √𝐴𝑟𝑒𝑎𝑖/𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑𝑖 

 که در آن:

iArea مساحت ناحیه =i  ،2
m 

iSpeed سرعت در ناحیه =i (kph 01  برایCBD  وkph 21  برای خارجCBD) 

iitای بر حسب دقیقه= زمان سفر درون ناحیه 

 توزیع سفرها با استفاده از مدل جاذبه با رابطه زیر: -9گام 

              
فر ستقاضای  سازیمدلهای به دلیل ابعاد شهر و رشد آن در آینده مطابق توصیه متن الزم به ذکر است که

 فرض شود. 0که در مدل ثابت هستند برابر با  kو با توجه به تغییرات نامعین در آینده بهتر است ضرایب 

 استفاده از روش فرنس برای باالنس ماتریس در ابعاد تولید و جذب سفر. -4گام 

 موارد زیر برای ارزیابی صحت نتایج به دست آمده: کنترل -5گام 

 الف: میانگین طول سفرها برای هر هدف

 مختلف شهر قم 0هایب: مقایسة تعداد سفرها بین محدوده

همگی قابل قبول باشند مدل مورد نظر حاصل آمده است وگرنه به  4اگر موارد کنترل شده در گام  -1گام 

 .یابدمیبود یا تغییر رفته و تابع مقاومت را به 2گام 

استفاده شده است.  VISUMافزار نرم KALIBRIبرای پرداخت مدل جاذبه با اهداف مختلف، از امکان 

یع بینی توزضرایب پرداخت تابع مقاومت و نوع ماتریس مقاومت نهایی برگزیده شده برای پیش 4-4جدول 

 دهد.جاذبه را برای اهداف مختلف نشان می سفرها توسط مدل
 

ضرایب نهایی، نوع تابع و نوع ماتریس مقاومت سفر انتخاب شده برای توزیع سفرها با مدل جاذبه به  -3-9جدول 

 تفکیک هدف سفر برای شهر قم

 ماتریس مقاومت سفر نوع تابع هدف سفر
ریب ض ضرایب

 تطابق

درصد اختالف 

 a b c مدل و مشاهده

 0/383 0/71 0/21516- 0 0/285387 مسافت مستقیم هوایی نمایی کاری

 0/041 0/69 0/08031- 1/44832- 0/33371 زمان سفر آزاد در شبکه گاما خرید

 1/809 0/79 0/01983- 1/25337- 0/337067 زمان سفر آزاد در شبکه گاما تفریحی

 1/168 0/65 0/55823- 0 0/531175 مسافت مستقیم هوایی نمایی رتیزیا

 1/433 0/77 0/07226- 1/34531- 0/35933 زمان سفر آزاد در شبکه گاما تحصیلی

 0/261 0/74 0/0301- 1/24545- 0/341637 زمان سفر آزاد در شبکه گاما کار شخصی

 0/765 0/66 0/16135- 0 0/267214 زمان سفر آزاد در شبکه نمایی غیر خانه مبنا

                                                 
0 Districts 

 



















 Zanesk

ijikk

ijijj

iij
KFA

KFA
PF
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های مقاومت سفر در برآورد برای تعیین امتیاز هر یک از ماتریس 01-4جدول  نتایج محاسبات، دربخشی از 

ه شده است. در مورد اهداف مختلف، تابع مقاومت هم به صورت گاما و هم ئتوزیع سفرها به تفکیک اهداف ارا

شکل و  22-4شکل همچنین در  .انتخاب شودتابع بهترین  ،جرا شده است تا از میان این دو به صورت نمایی ا

ارائه شده پراکنش سفرهای اهداف مختلف سفر با توجه به مشاهده و مدل توزیع از مقایسه ای نمونه 4-24

 . است
 

 های مقاومت در پرداخت مدل جاذبه به تفکیک هدف سفرمقایسه امتیاز ماتریسبخشی از جدول  -61-9جدول 

 
 

 
 مبنای مشاهده و مدل توزیعمقایسه پراکنش تعداد سفرهای کاری با طول مختلف بر  -22-9شکل 
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 مقایسه پراکنش تعداد سفرهای خرید با طول مختلف بر مبنای مشاهده و مدل توزیع -29-9شکل 

 

های تفکیک سفر و مبانی نظری مربوط به در این زیربند، ابتدا انواع مدل :های تفکیک سفرساخت مدل

های در این زمینه ارائه شده است. در ادامه مدلتفکیک سفر و پس از آن مروری بر مطالعات خارجی  یسازمدل

های مختلفی به تفکیک اهداف ساخته پس از آن مدل وشده برای چند شهر داخل کشور بررسی تفکیک ساخته

ساخت  ده است. برایهای تفکیک بر اساس روش بیشترین مطلوبیت )انتخاب گسسته( انجام شساخت مدل شد.

 بوده است.  0استفاده شده است و تخمین مدل به روش بیشترین راست نمایی Biogemeافزار مدل از نرم

مقصد خانوار  -برای ساخت مدل، از اطالعات تعمیم نیافته )نمونه آماری( بانک اطالعاتی آمارگیری مبدأ

های تفکیک و به دست آوردن توابع مطلوبیت دلاستفاده شد. الزم به ذکر است که، در انتها پس از ساخت م

 های تخمین زده شده وهای تعمیم نیافته، به منظور برابر شدن تعداد کل سفروسایل مختلف بر پایه سفر

ورت، شود. در آن صمشاهده شده در حالت تعمیم نیافته، ضریب ثابت توابع مطلوبیت، دستخوش تغییراتی می

 شود:یح توابع مطلوبیت استفاده میاز رابطه زیر به منظور تصح
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KK lnکه در آنiK  وiK   به ترتیب ضریب ثابت تابع مطلوبیت

ه در حالت تعمیم نیافته تعداد کل سفرهای مشاهده شد iTobsقبل از تصحیح و بعد از تصحیح بوده و iگزینه 

است که با توجه به  iتعداد کل سفرهای برآورد شده در حالت تعمیم نیافته برای گزینه  iTestو iبرای گزینه 

توابع مطلوبیت در حالت تعمیم نیافته به دست آمده است. عملیات تصحیح ضرایب ثابت شامل یک مرحله 

رود که برآورد سفرهای انجام شده به دقت مورد گیرد و تا آنجا پیش میمی شود و در چند مرحله صورتنمی

نظر برسد. اما از آن جا که در این مطالعات از تمامی اطالعات مربوط به انتخاب وسیله سفر در برآورد متغیرها 

 باشد.استفاده شده است چنین تصحیحی مورد نیاز نمی
                                                 

0 Maximum Liklihood 
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 :ها پرداخته می شودت که به عنوان نمونه به دو مورد از آنهای تفکیک ساخته شده به شرح زیر اسمدل

 های خانه مبنا با هدف کار شخصیسفر -

 های خانه مبنا با هدف شغلیسفر -

 های خانه مبنا با هدف خریدسفر -

 های خانه مبنا با هدف تحصیلیسفر -

 های خانه مبنا با هدف تفریحیسفر -

 های خانه مبنا با هدف مذهبیسفر -

 خانه مبنا  های غیرسفر -

، پس از انجام عملیات تصحیح ضرایب ثابت های خانه مبنا با هدف شغلیسفر های تخمین زده شدهدلم

 :توابع مطلوبیت به شرح زیر است
1.95 0.03971 0.000297

0.773 0.02452 0.002274 0.312 0.8416

0.742 0.0119 0.0165 0.165 0.0116

1.383 0.201 0.1772

car car car

taxi taxi taxi

bus

walking

m

U TT TC

U TT TC DCBD Income

U IVT WKT CpC DCBD

U Intra CpC

U

    

        

         

     

1.226 0.001681 0.01061 0.0841otorcycle motorcycleTC CpC DCBD      

 

 که در آن:

: carU .تابع مطلوبیت خودروی شخصی 

: taxiU وبیت تاکسی.تابع مطل 
: busU .تابع مطلوبیت اتوبوس 

: walkingU روی.تابع مطلوبیت پیاده 

: motorcycleU .تابع مطلوبیت موتورسیکلت 
: carTT .)زمان سفر خودروی شخصی در ساعت اوج )دقیقه 

: carTC .)هزینه سفر خودروی شخصی )تومان 

: taxiTT .)زمان سفر تاکسی در ساعت اوج )دقیقه 
: taxiTC .)هزینه سفر تاکسی )تومان 

: DCBD شد ایک( این متغیر برابر با یک است اگر مقصد سفر در محدوده مرکزی شهر ب-متغیر دامی )صفر

، 03، 00، 06، 04، 01، 04، 6، 4، 1، 4، 2، 0و برابر با صفر است، در غیر این صورت. نواحی ترافیکی شماره 

 اند.به عنوان محدوده مرکزی شهر در نظر گرفته شده 43و  40، 46، 44، 41، 44، 42، 40، 41، 20، 24، 04

: Income صد هزار تومان(.حیه ترافیکی محل سکونت فرد )یکمتوسط سرانه درآمد هر نفر در نا 

: IVT .)زمان سفر داخل اتوبوس )دقیقه 

:WKT روی جهت دسترسی به ایستگاه اتوبوس )دقیقه(.زمان پیاده 

: CpC  سکونت فرد.سرانه مالکیت خودروی شخصی در ناحیه ترافیکی محل 
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: Intra یک( این متغیر برابر با یک است اگر مبدأ و مقصد سفر در یک ناحیه ترافیکی -متغیر دامی )صفر

 واقع شده باشد و برابر با صفر است در غیر این صورت.

: motorcycleTC .)هزینه سفر موتورسیکلت )تومان 

انتخاب گسسته به  سازیمدلشغلی بر اساس مشاهدات تعمیم یافته و  سهم مدهای مختلف از سفرهای

در این شکل مد سرویس مدارس سهمی نه به صورت ثابت و نه در توابع مطلوبیت  است که 21-4شکل صورت 

است و لذا ثابت  سازیمدلبرای است که مقدار کمی  درصد 41/2مدل از سفرهای شغلی ندارد. سهم دوچرخه 

بوس، سرویس ادارات، وانت و غیره روی های سفر شامل استفاده از مینیشود. همچنین سایر طریقهفرض می

 شود. درصد است که آن هم ثابت فرض می 21/4هم رفته برابر با 
 

 

 
 شغلینقلی در هدف سفر وسهم مدهای حمل -24-9شکل 

 

، پس از انجام عملیات تصحیح ضرایب ثابت های خانه مبنا با هدف خریدسفر های تخمین زده شدهمدل

 توابع مطلوبیت به شرح زیر است:
0.51 0.03114 0.000273 0.1831

0.2 0.02927 0.000348 0.1533

0.809 0.01651 0.04423 0.6461

0.9 1.819

0.67 0.0625

car car car

taxi taxi taxi

bus

walking

motorcycle

U TT TC CpC

U TT TC Income

U IVT WKD DCBD

U Intra

U

      

       

       

  

    0.1607Dis DCBD 

 

 که در آن:

: carU .تابع مطلوبیت خودروی شخصی 

: taxiU .تابع مطلوبیت تاکسی 
: busU .تابع مطلوبیت اتوبوس 

: walkingU روی.تابع مطلوبیت پیاده 

: motorcycleU .تابع مطلوبیت موتورسیکلت 
: carTT .)زمان سفر خودروی شخصی در ساعت اوج )دقیقه 
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: carTC .)هزینه سفر خودروی شخصی )تومان 

: CpC .سرانه مالکیت خودروی شخصی در ناحیه ترافیکی محل سکونت فرد 

: taxiTT .)زمان سفر تاکسی در ساعت اوج )دقیقه 

: taxiTC .)هزینه سفر تاکسی )تومان 

: Income صد هزار تومان(.متوسط سرانه درآمد هر نفر در ناحیه ترافیکی محل سکونت فرد )یک 

: IVT .)زمان سفر داخل اتوبوس )دقیقه 

:WKD روی جهت دسترسی به ایستگاه اتوبوس )کیلومتر(.فاصله پیاده 

: DCBD یک( این متغیر برابر با یک است اگر مقصد سفر در محدوده مرکزی شهر باشد -متغیر دامی )صفر

، 03، 00، 06، 04، 01، 04، 6، 4، 1، 4، 2، 0و برابر با صفر است، در غیر این صورت. نواحی ترافیکی شماره 

 اند.ر در نظر گرفته شدهبه عنوان محدوده مرکزی شه 43و  40، 46، 44، 41، 44، 42، 40، 41، 20، 24، 04

: Intra یک( این متغیر برابر با یک است اگر مبدأ و مقصد سفر در یک ناحیه ترافیکی -متغیر دامی )صفر

:واقع شده باشد و برابر با صفر است در غیر این صورت. Dis  .)فاصله مبدأ و مقصد سفر )کیلومتر 

انتخاب گسسته به  سازیمدلمختلف از سفرهای خرید بر اساس مشاهدات تعمیم یافته و  سهم مدهای

در این شکل مد سرویس مدارس سهمی نه به صورت ثابت و نه در توابع مطلوبیت  است که 24-4شکل صورت 

است و لذا ثابت  سازیمدلست که مقدار کمی برای درصد ا 0511مدل از سفرهای خرید ندارد. سهم دوچرخه 

بوس، وانت و غیره روی هم رفته برابر با های سفر شامل استفاده از مینیشود. همچنین سایر طریقهفرض می

 شود.درصد است که آن هم ثابت فرض می 1524
 

 
 نقلی در هدف سفر کار خریدوسهم مدهای حمل -25-9شکل 

 

دهد و بر اساس معیار سنجش مورد استفاده، انواع آن تعریف برازندگی کلی مدل را نشان می 2آماره

 شود.ها داده میدر ادامه توضیحاتی در مورد هر کدام از انواع این آماره. شودمی

ρ0
در حالت ضرایب صفر با ضرایب به دست آمده از روش  تابع تمایل الف بین لگاریتم، برابر است با اخت2

ت آمده در حالت ضرایب صفر با ضرایب به دس به اختالف بین لگاریتم تابع تمایل تخمین تمایل بیشینه نسبت

 شود:نقص است و به صورت زیر نشان داده میدر بهترین حالت ممکن که کامل و بی
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ρ.
2 =

LL(β̂)-LL(0)

LL(*)-LL(0)
ه و ئای ارانقصی که به آن اشاره شد، احتمال پیامد هر وسیله را به گونهحالت کامل و بی 

که در واقع  LL(*)(*)LLکند که احتمال وقوع در حالت کلی برابر با یک باشد. بر این اساس مقداربرآورد می

L(1) آید:است، برابر با صفر خواهد شد و رابطه به صورت زیر در می 

ρ.
2 = 1-

LL(β̂)

LL(0)
  

ρ2مقدار  = هتر است که مدل مرجع کند که مدل به دست آمده بهتر از مدل مرجع نبوده و ببیان می 0

ρ2ه گردد و برعکس ئارا = نقصی است. مشکلی که کند که مدل به دست آمده مدل کامل و بیبیان می 1

های حاصل از اضافه کردن یک متغیر به مدل را، وجود دارد این است که بهبود در رابطه با این معیار

کنند. این اشکال مستقیماً به این مسئله اندازه است، شناسایی نمیکه اهمیت آن متغیر چه گذشته از این

تواند گردد که با اضافه شدن یک متغیر به مدل و زیاد شدن درجات آزادی آن که گاهی اوقات میمیبر

. شودنیز باشد، هنوز از یک سری اطالعات یکسان برای تخمین خوب بودن مدل بهره برده می 0بیشتر از 

جایگزین کنیم  2را با معیار بهبود یافته و اصالح شده  ρ2برای این مشکل آن است که معیاریک راه حل 

به صورت زیر برآورد  2خواهد مشکل به وجود آمده را تا حدی کاهش دهد. بر این اساسکه به نوعی می

 شود:می

ρ.
-2 =

[LL(β̂)-k]-LL(0)

LL(*)-LL(0)
= 1-

LL(β̂)-k

LL(0)
 

سنجش  هایمعیار 00-4جدول در های( استفاده شده در مدل است.تعداد درجات آزادی )تعداد متغیر kکه 

 ه شده است.ئره شده برای اهداف سفر مختلف، ارااشا
 

 های آماری برای اهداف سفر مختلفنتایج معیار -66-9جدول 

 LL(0) LL(C) LL(β) K Likelihood Ratio Test هدف سفر
  

 0/281 0/296 728.86 19 865.12- 1,011.32- 1,229.55- کار شخصی

 0/306 0/317 1,086.80 19 1,171.93- 1,409.13- 1,715.33- شغلی

 0/283 0/295 775.62 16 926.44- 955.26- 1,314.25- خرید

 0/318 0/329 1,027.76 17 1,048.35- 1,295.64- 1,562.23- تحصیلی

 0/298 0/310 878.88 17 977.18- 1,199.58- 1,416.62- تفریحی

 0/275 0/286 695.98 13 868.48- 1,070.55- 1,216.47- مذهبی

 0/301 0/309 1,127.82 14 1,260.71- 1,490.38- 1,824.62- غیر خانه مبنا
 

برای ارزیابی این فرض که آیا یک متغیر برابر با مقادیر تعیین شده قبلی هست یا خیر و یا  کایاز آماره 

شود. حال اگر بخواهیم چندین فرض از این ستفاده میکه بین دو متغیر رابطه خطی وجود دارد یا خیر، ااین

دست را با هم ارزیابی کنیم و یا به بیان بهتر دو مدل که شامل چندین متغیر باشند را با هم مقایسه کنیم از 

)(آزمون کای دو 2 بعضی از )به این معنا که  0ها محدود شدهشود. در این حالت یکی از مدلبهره برده می

                                                 
0 - Restricted Model 
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 خواهد بود. 0اند( و دیگری آزادها به اجبار یک مقدار مشخص مانند صفر گرفتهمتغیر

شود. اگر تمام این آزمون در مواقعی که بیش از یک محدودیت برای مدل تعریف شده، به کار برده می

ع تمایل مدل محدود رود که اختالف بین مقادیر تابهای وارد شده بر مدل معتبر باشند، انتظار میمحدودیت

معتبر باشند، اختالف بین مقادیر تابع تمایل به ها ناشده و آزاد کم باشد و در مقابل اگر بعضی از محدودیت

سازی صورت گرفته برای ما ارزشمند است. در این جا، حاالت محدود میزان قابل توجهی زیاد است و مدل

 ه عنوان حالت آزاد، در نظر گرفته شده است.شده، حاالت اول و دوم بوده و مدل ساخته شده ب

*]L)(L)[(براین اساس، آماره  2 کای دو با  که دارای توزیعK های مدل انتخاب )تعداد متغیر

ها را با درصد گردد که فرض صفر بودن متغیروسیله مورد نظر( درجه آزادی است، محاسبه و مشاهده می

*]C(L(L)[(مراحل بعد، آماره کند. در اطمینان باال رد می 2  که دارای توزیع کای دو باKms-K  درجه

 02-4جدول کند. در گردد که فرض ثابت بودن توابع مطلوبیت را نیز رد میمحاسبه و مشاهده می آزادی است،

  .خالصه آمارهای صورت گرفته ارایه شده است
 

 نتایج آماره کای دو برای اهداف مختلف -62-9جدول 

 LL(0) LL(C) LL(β) -2[L(0)-L(B)] K هدف سفر
 درصد

 اطمینان
Kms -2[L(C)-L(B)] K-Kms 

 درصد

 اطمینان

 %99/90 15 292.40 4 %99/90 19 728.86 865.12- 1,011.32- 1,229.55- کار شخصی

 %99/90 15 474.40 4 %99/90 19 1,086.80 1,171.93- 1,409.13- 1,715.33- شغلی

 %99/90 12 57.64 4 %99/90 16 775.62 926.44- 955.26- 1,314.25- خرید

 %99/90 13 494.58 4 %99/90 17 1,027.76 1,048.35- 1,295.64- 1,562.23- تحصیلی

 %99/90 13 444.80 4 %99/90 17 878.88 977.18- 1,199.58- 1,416.62- تفریحی

 %99/90 9 404.14 4 %99/90 13 695.98 868.48- 1,070.55- 1,216.47- مذهبی

 %99/90 10 459.34 4 %99/90 14 1,127.82 1,260.71- 1,490.38- 1,824.62- غیر خانه مبنا
 

 ای ودر فرآیند چهار مرحله پس از اجرای مدل تفکیک سفر :تعیین ضرایب زمان روز برای ساعات اوج

ست بایهای زمانی مختلف روز، میمقصد برای بازه -جذب به ماتریس مبدأ -منظور تبدیل ماتریس تولیده ب

مقصد و  -مدل و ضرایب زمان روز اعمال شود. این ضرایب با استفاده از اطالعات موجود در پایگاه داده مبدأ

زمانی  هایاولین گام در برآورد ضرایب زمان روز، تعیین بازهشود. می نقلیه مختلف تعیینها و وسایلبرای هدف

ساعته برآورد  21اوج عصر، غیراوج و اوج ظهر، بازه اوج صبح،  4برای  این مطالعات ضرایب زمان روزاست. در 

ام مضرایب زمان روز، برای تمامی وسایل نقلیه در نظر گرفته شده در مدل تفکیک و ت شهر قمدر  شده است.

هدف سفر عبارتند از شغلی، تحصیلی، خرید  هفت. اهداف سفر مدنظر در فرآیند تولید جذب برآورد شده است

های با توجه به اینکه تمامی روند مدل و هیچ سرخانه. مذهبی زیارتی/ ،، کار شخصی)کاال و خدمات(، تفریحی

های تفکیک سفر برای زیع سفر و مدلهای توهای برآورد تولید و جذب سفر، مدلای شامل مدلچهارمرحله

ساخته شده و جریان ترافیک حاصل نیز برای کل سفرهای  غیر ساکنین شهر قممجموع سفرهای ساکنان و 

                                                 
0 - Unrestricted Model 



   

 

 

 

 61صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

تخصیص داده شده است، در اینجا نیز ضرایب انتخاب زمان روز برای  شهراین دو دسته روی شبکه معابر 

جدول که در ز برای هفت هدف اشاره شده محاسبه شده است ضرایب زمان رو اند.برآورد شده شهرسفرهای کل 

های زمانی اوج صبح، اوج ظهر، اوج نشان داده شده است. به عالوه این ضرایب برای بازه هااز آن اینمونه 4-04

ساعته از حاصل جمع ضرایب  21مان روز روز نشان داده شده است. ضرایب مربوط به زعصر، غیراوج و شبانه

 .مقصد خانوار محاسبه شدند -گردد. این اعداد با توجه به سفرهای نمونه آماری مبدأها حاصل میسایر بازه
 

 مدل زمان روز برای سفرهای شغلی -69-9جدول 

 دوره وسیله ردیف
 ضریب تعداد سفر

 از جذب به تولید از تولید به جذب از جذب به تولید از تولید به جذب

0 
سواری 
 شخصی

 122/1 212/1 1100 11421 اوج صبح
 143/1 116/1 0416 0204 اوج ظهر
 116/1 111/1 4022 344 اوج عصر
 141/1 113/1 6114 0446 غیر اوج

 132/1 403/1 46133 014612 ساعته 21

 تاکسی 2

 141/1 030/1 0141 3001 ج صبحاو
 111/1 116/1 2041 260 اوج ظهر
 112/1 114/1 2114 040 اوج عصر
 140/1 113/1 0130 402 غیر اوج

 104/1 420/1 24216 24213 ساعته 21

 سرویس 4

 111/1 441/1 1 304 اوج صبح
 104/1 111/1 044 1 اوج ظهر
 111/1 111/1 1 1 اوج عصر

 012/1 111/1 263 1 ر اوجغی
 160/1 444/1 0220 0446 ساعته 21

 اتوبوس 1

 113/1 034/1 013 2141 اوج صبح
 144/1 111/1 111 1 اوج ظهر
 161/1 111/1 312 1 اوج عصر
 146/1 141/1 134 443 غیر اوج

 104/1 424/1 6440 0106 ساعته 21

 دوچرخه 4

 104/1 134/1 01 410 اوج صبح
 140/1 111/1 031 1 اوج ظهر
 140/1 101/1 002 40 اوج عصر
 100/1 111/1 62 1 غیر اوج

 130/1 404/1 0041 0366 ساعته 21

 موتور 6

 104/1 040/1 444 3404 اوج صبح
 121/1 114/1 0203 421 اوج ظهر
 114/1 112/1 4141 044 اوج عصر
 124/1 120/1 0162 0631 غیر اوج

 131/1 421/1 41104 42411 ساعته 21

 پیاده 0

 104/1 043/1 611 4404 اوج صبح
 110/1 111/1 0324 040 اوج ظهر
 144/1 111/1 2143 1 اوج عصر
 101/1 101/1 443 112 غیر اوج

 410/1 144/1 04411 04111 ساعته 21
 140/1 043/1 300 4404 اوج صبح سایر 3
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  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

 دوره وسیله ردیف
 ضریب تعداد سفر

 از جذب به تولید از تولید به جذب از جذب به تولید از تولید به جذب
 103/1 110/1 421 40 اوج ظهر
 141/1 114/1 0143 261 اوج عصر
 142/1 110/1 444 214 غیر اوج

 106/1 421/1 04644 04146 ساعته 21
 134/1 400/1 042203 216014 ساعته 21 مجموع 

 

است،  نقلوملحکاربرد مدل تخصیص ترافیک نه تنها در ارزیابی یک سیستم : تخصیص ترافیک به شبکه

سی و را مورد برر نقلوحملیا ایجاد تسهیالت جدید  نقلوحمل شبکه در توان تأثیرات هرگونه تغییربلکه می

 ارزیابی قرار داد. 

 0شود. این روش، تقاضا را بر اساس اصل اول واردراپدر این مطالعات، از روش تخصیص تعادلی استفاده می

ه سفر کند کای انتخاب میخود را به گونه بکه، مسیرهر کاربر ش»گوید: کند. این اصل میدر شبکه توزیع می

های جایگزین به یک اندازه زمان ببرد و لذا تغییر مسیر فقط موجب افزایش زمان سفر فرد مسیراو از تمامی 

. این روش بر اساس این فرض رفتاری است که رانندگان از زمان سفر تمامی مسیرها آگاهی کامل «شودمی

 دارند.

 های ساخته شدهجی مدلاعتبارسن -9-9

 :شودها اشاره میبرخی از آن بند موارد زیر مورد بررسی قرار گرفته است که در ادامه به خالصهزیردر این 

 اعتبارسنجی ضریب همبستگی و حجم کل عبوری از خط برش قبل از تصحیح ماتریس -

 اعتبارسنجی تصحیح ماتریس همسنگ سواری -

 تصحیح ماتریساعتبارسنجی نتایج تخصیص بعد از  -

 های خط برشبررسی حجم تردد ایستگاه -

 های منفردبررسی حجم تردد کمان -

 هابررسی حجم تردد دروازه -

 ونقل همگانیاعتبارسنجی تخصیص حمل -

دول جدر : اعتبارسنجی ضریب همبستگی و حجم کل عبوری از خط برش قبل از تصحیح ماتریس

عبوری از هر خط برش برای دوره روزانه و ساعات اوج صبح، ظهر و عصر قبل از تصحیح  حجم تردد 4-01

از  های زمانی بایدماتریس اعتبارسنجی شده است. با توجه به نتایج حاصل از این دو شاخص، برای تمامی بازه

 مجاز قرار بگیرد. افزایش پیدا کند و در محدوده مدلسازیتصحیح ماتریس استفاده نمود تا دقت 
  

                                                 
0 Wardrop Equilibrium Assignment 
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 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:
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اعتبار سنجی حجم تردد همسنگ سواری هر خط برش قبل از تصحیح ماتریس -64-9جدول   

 درصد خطای مجاز درصد خطا خطای مطلق برآورد  مشاهده خط برش دوره

 روزانه
 24/4 4442 20345 16353 رو به شمال

01 

 19/1 4404 21901 18386 وبرو به جن

 حاوج صب
 0/7 0443 187668 189006 رو به شمال
 2/0 4300 188135 192012 رو به جنوب

 اوج ظهر
 6/8 0133 14864 15952 رو به شمال
 12/5 2060 15116 17283 رو به جنوب

 اوج عصر
 18/1 4134 13934 17019 رو به شمال
 20/3 4210 12759 16000 رو به جنوب

 

 از مدلبه منظور تصحیح ماتریس تقاضای حاصل : اعتبارسنجی تصحیح ماتریس همسنگ سواری

جدول است، استفاده شده است. در  VISUMافزار که از ابزارهای نرم TFlowFuzzyای، از روش چهار مرحله

ه شده ئهای همسنگ سواری، در طی فرآیند تصحیح ماتریس اراسمیزان و درصد تغییر حجم ماتری 4-04

های زمانی در محدوده مجاز زیر شود میزان درصد تغییر ماتریس تمامی بازهطور که مشاهده میاست. همان

 درصد قرار دارد و از این منظر معتبر است. 01
 

 تغییر حجم ماتریس بعد از تصحیح  درصد -65-9جدول 

 درصد تغییر حجم بعد از تصحیح حجم قبل از تصحیح دوره زمانی
 4/90 1305508 1244485 روزانه

 0/27 150408 149998 اوج صبح
 2/95 100804 97912 اوج ظهر
 7/83 83696 77617 اوج عصر

 

های به نتایج تخصیص ماتریسدر این قسمت : اعتبارسنجی نتایج تخصیص بعد از تصحیح ماتریس

های زمانی مختلف اند برای دورهتصحیح شده TFFای که با استفاده از روش مرحله 1دست آمده از فرآیند 

حجم تردد عبوری از هر خط برش برای دوره روزانه و ساعات اوج 06-4جدول در  اعتبارسنجی شده است.

که خطای برآورد نشان داده شده است. با توجه به این 0440ظهر و عصر در یک روز اردیبهشت ماه صبح، 

نیست، تخصیص دوره روزانه و ساعات اوج صبح، ظهر و عصر معتبر  %01حجم تردد خطوط برش بیشتر از 

  است.

 ردد همسنگ سواری هر خط برش دریک روز عادی اعتبار سنجی حجم ت -61-9جدول 
 درصد خطای مجاز درصد خطا خطای مطلق برآورد  مشاهده خط برش دوره

 روزانه
 0/40 762 188244 189006 رو به شمال

01 

 2/01 3852 195864 192012 رو به جنوب

 اوج صبج
 2/92 478 16831 16353 رو به شمال
 5/54 1019 19405 18386 رو به جنوب

 اوج ظهر
 1/75 279 15673 15952 رو به شمال
 0/76 132 17151 17283 رو به جنوب

 اوج عصر
 4/14 705 16314 17019 رو به شمال
 2/98 476 15524 16000 رو به جنوب
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  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

خطوط برش برای های ، حجم تردد کمان00-4جدول در : های خط برشبررسی حجم تردد ایستگاه

های خطوط ه شده است. مقدار کمینه، بیشینه و متوسط درصد خطای مطلق برآورد حجم کمانودوره روزانه ارا

شکل است. همچنین در  3درصد است. انحراف معیار درصد خطا نیز برابر  04و  42، 1برش به ترتیب برابر 

طور که در این خط برش برای دوره روزانه ترسیم شده است. همان هایشاهده و برآورد ایستگاهنمودار م 4-26

شود ضریب همبستگی، شیب خط و عرض از مبدأ نمودار مشاهده و برآورد به ترتیب برابر نمودار مشاهده می

برش هم برابر های خط همچنین مقدار مجذور متوسط خطاهای کل ایستگاه .4/464و  46/1، 44/1است با 

 درصد که مقدار قابل قبولی است. 04است با 
 

 های خطوط برش در دوره روزانه یک روز عادی حجم تردد کمان -67-9جدول 
 درصد خطای مطلق خطای مطلق برآورد مشاهده کد ایستگاه گره ابتدا شماره کمان

3014 030 S01N 04231 04411 61 1% 
3012 030 S01S 02411 04043 643 4% 
01044 4041 S02N 0400 0424 16 4% 
01042 2614 S02S 3340 3244 443 0% 
3444 4041 S03N 1114 1463 404 03% 
0420 110 S03S 40064 44034 2121 6% 
4120 116 S04N 23104 20421 044 4% 
3411 0431 S04S 4001 4464 144 04% 
441 4224 S05N 6043 6100 204 4% 
4623 4644 S05S 1064 4420 646 03% 
4644 1302 S06N 23334 21113 1130 03% 
060 411 S06S 4140 4313 440 01% 
4611 2044 S07N 1366 4320 460 06% 
4644 4220 S07S 24423 04464 6044 42% 
6140 2101 S08N 0443 4440 0444 21% 
122 2124 S08S 3143 0440 460 0% 
044 4261 S09N 04313 03120 0030 01% 
4611 2043 S09S 4444 4001 004 0% 
0640 4203 S10N 01043 00113 2201 04% 
6140 040 S10S 04412 04360 0130 00% 
0010 0000 S11N 4233 2432 016 20% 
0640 4200 S11S 24441 24446 4436 02% 
6216 1404 S12N 24014 23144 1441 03% 
0404 2141 S12S 4466 4241 006 01% 
0000 0013 S13N 4142 2040 644 24% 
6216 011 S13S 04444 21141 6410 42% 
0430 404 S14N 20330 21240 4641 04% 
430 2104 S14S 4141 1410 030 03% 
0430 044 S15S 04161 21412 0232 6% 

 %0 4141 431013 430103 جمع
 %1 16 0424 0400 کمینه
 %42 6410 44034 40064 بیشنیه
 %04 1693.59 13245.10 13138.55 متوسط

 %3 1786.62 9387.81 9372.25 انحراف معیار



   

 

 

 

 65صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

 
 برای دوره روزانه های خط برشنمودار مشاهده و برآورد ایستگاه -21-9شکل 

های افق در ساعات اوج صبح، ظهر و عصر، تمام روز و میانگین برآورد تقاضای سفر سال -9-4

 ساعات غیراوج

 04-4جدول در های متفاوت آمده است. تقاضای سفر برای اهداف سفر مختلف در افق 03-4جدول در 

 های متفاوت قابل مشاهده است.تقاضای سفر برای وسایل نقلیه متفاوت، ساعات و افق
 

  تقاضای سفر برای اهداف سفر متفاوت -64-9جدول 

 1412 1407 1404 1397 واحد سفر هدف

 809071 689763 597169 405788 سفر-نفر کاری

 658035 583393 509074 500035 سفر-نفر تحصیلی

 395271 353186 318858 287525 سفر-نفر خرید

 337127 302094 273587 247622 سفر-نفر تفریحی

 162857 145437 129708 114612 سفر-نفر شخصی کار

 187497 171518 159440 148887 سفر-نفر زیارتی

 398363 363484 336354 324159 سفر-نفر مبنا غیرخانه
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NumObs: 29

AvgObs: 13245

Rsq: 0.93

Slope: 0.96

Yint: 369.9

%RMSE: 19.1

AvgGEH: 13.9

%AvgRelEr: 12.8
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 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:
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 و ساعات مختلف متفاوت وسایل نقلیهتقاضای سفر برای  -63-9جدول 

 واحد پارامتر
1397 1402 1407 1412 

 عصر اوج ظهر اوج صبح اوج روز تمام عصر اوج ظهر اوج صبح اوج روز تمام عصر اوج ظهر اوج صبح اوج روز تمام عصر اوج ظهر اوج صبح اوج روز تمام

 51866 54635 132780 882808 46617 49129 119402 786772 42169 44230 107442 716103 35596 31333 85823 602745 سفر-نفر شخصی سواری

 24411 33218 39725 438728 20843 28698 32544 370381 18183 25177 27133 320860 15985 20016 22703 279519 سفر-نفر تاکسی

 5535 24756 35756 112582 4866 21754 31376 99241 4219 18866 27160 85742 4053 19450 25979 82130 سفر-نفر سرویس

 4687 5766 9249 66277 4156 5096 8136 58374 3705 4489 7121 51710 3268 4038 6331 44304 سفر-نفر دوچرخه

 14472 12967 18801 250975 12987 11567 16871 228200 11712 10386 15135 204091 9589 11083 12745 163312 سفر-نفر موتور

 4954 7937 15742 101151 4321 7048 13758 88609 3808 6268 12112 78374 3037 5631 9909 64192 سفر-نفر سایر

 64784 123273 153541 881895 57459 109245 134131 784470 51120 96509 117044 694869 47473 101672 107374 632574 سفر-نفر پیاده

 13289 20152 34704 225296 11941 18203 30200 201367 10769 16508 26332 180943 9506 15462 20892 158844 سفر-نفر اتوبوس
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 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

 تحلیل شبکه پایه با تقاضای افق -4

بینی شده در تقاضای پیش ، با توجه به0440شبکه پایه شهر قم در سال در این فصل از شرح خدمات 

( تحلیل و ارزیابی شده است تا 0102( و بلندمدت )0110(، میان مدت )0112های زمانی کوتاه مدت )افق

مجموعه  0-1شکل  اتخاذ شود. 4نقاط ضعف و قوت شبکه شناسایی شده و بر این مبنا تصمیمات الزم در فصل 

 دهد.را نمایش می فصلین مباحث بررسی شده در ا

 
 شرح خدمات 4مجموعه مباحث بررسی شده در بند -6-4شکل 

 دهی شبکه معابرتحلیل عملکرد و خدمت -4-6

ونقل های افق بر روی شبکه پایه، تخصیص حملبینی شده برای سالدر این بخش با تخصیص سفرهای پیش

م شد و شرایط و عملکرد معابر شهری تحت تأثیر حجم تقاضا و اثرات ناشی از آن مورد بررسی شخصی انجا

دهنده مشخصات عملکردی شبکه معابر در سطح شهر قم در نشان 0-1جدول به عنوان نمونه در قرار گرفت. 

مرکزی شهر قم، در این مطالعه پارامترهای  های مختلف است. با توجه به اهمیت محدودهساعت اوج صبح افق

 است. عملکردی هسته مرکزی شهر نیز مورد بررسی قرار گرفته 

های مختلف به مجموع تأخیر و سرعت متوسط هر وسیله بازه اوج صبح افق 4-1شکل و  2-1شکل در 

های عملکردی، میزان شود، برای همه ردهطور که مشاهده میرائه شده است. همانهای عملکردی اتفکیک رده

 یابد.تأخیر کل افزایش و به تبع آن میزان سرعت متوسط هر وسیله کاهش می

 0440دو افق در مرکز شهر و کل شهر در ها و تقاطعات شبکه سهم تاخیر کمان 1-1شکل عالوه بر این در 

 تا میزان تغییرات آن در طول زمان قابل بررسی باشد. با یکدیگر مقایسه شده است برای بازه اوج صبح 0102و 

  نمایش داده شده است. 0102حجم تردد و سطح سرویس معابر در اوج صبح سال  4-1شکل عالوه بر این در 

  

تحلیل عملکرد و-1-0
شبکه معابرخدمت دهی

تحلیل عملکرد -1-2
همگانیحمل ونقل

تحلیل وضعیت -1-4
حاشیه ایپارکینگ های 

غیرحاشیه ایو 

تحلیل وضعیت -1-1
اصلی پایانه های

برون شهری

تحلیل اثرات -1-4
زیست محیطی و مصرف

سوخت خودروها

تحلیل وضعیت -1-6
غیرموتوریحمل ونقل

شهر

تحلیل وضعیت -1-0
تصادفات در سطح 

نواحی ترافیکی

تحلیل وضعیت و-1-3
در سفرهاITSنقش 

تحلیل وضعیت و-1-4
در ICTنقش خدمات 
سفرها



   

 

 

 

 68صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

 مشخصات عملکردی شبکه معابر در ساعت اوج صبح -6-4جدول 
 1412 1407 1402 1397 واحد شاخص

 شبکه کل شهر

 5650725 4885139 4267837 3521343 معادل سواری مجموع حجم عبوری از روی شبکه
 52741 33026 25068 18671 ساعت ساعت تجربه شده کل شبکه -وسیله

 24614 21125 18336 15144 ساعت اد کل شبکهساعت آز-وسیله
 28127 11901 6732 3527 ساعت مجموع تاخیر کل شبکه

 22641 7992 3786 1557 ساعت هامجموع تاخیر کمان
 5486 3909 2946 1970 ساعت مجموع تاخیر تقاطعات

 1312152 1124988 975367 807325 کیلومتر کیلومتر کل شبکه-وسیله
 38/7 39/6 40/3 41/0 کیلومتر بر ساعت تجربه شدهمیانگین سرعت 

 141935 103350 84567 67432 لیتر میزان مصرف سوخت
 50736 39877 32985 25933 کیلوگرم Coمیزان تولید گاز 
 5008 3734 3060 2418 کیلوگرم HC میزان تولید گاز
 1473 1282 1123 944 کیلوگرم Noxمیزان تولید 

 محدوده مرکزی شهر
 1630299 1447501 1298230 1075561 معادل سواری مجموع حجم عبوری از روی شبکه مرکز شهر

 9448 7520 6214 4647 ساعت ساعت تجربه شده مرکز شهر -وسیله
 5181 4584 4092 3383 ساعت ساعت آزاد مرکز شهر -وسیله

 4267 2936 2122 1264 ساعت مجموع تاخیر مرکز شهر
 2158 1404 957 496 ساعت های مرکز شهرمجموع تاخیر کمان

 2109 1533 1165 768 ساعت مجموع تاخیر تقاطعات مرکز شهر
 224702 198916 177677 147012 کیلومتر کیلومتر مرکز شهر -وسیله

 30/7 32/0 33/1 34/5 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت تجربه شده مرکز شهر
 22396 19028 16521 13199 لیتر میزان مصرف سوخت مرکز شهر 

 11757 9658 8117 6172 کیلوگرم مرکز شهر  Coمیزان تولید گاز 
 948 791 676 527 کیلوگرم مرکز شهر  HCمیزان تولید گاز 

 195 175 159 134 کیلوگرم مرکز شهر  Noxمیزان تولید 
 

 
 های افق طرح عملکردی معابر در ساعت اوج صبح طی سال رای انواع ردهب مجموع تاخیر -2-4شکل 

1

0111

2111

4111

1111

4111

جمع کننده شریانی فرعی شریانی اصلی بزرگراه راه برون شهری رمپ و کندرو یخط ویژه تاکس

0440سال  0112سال  0110سال  0102سال 



   

 

 

 

 69صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

 
 های افق طرح عملکردی معابر در ساعت اوج صبح طی سال برای انواع رده متوسط سرعت هر وسیله -9-4شکل 

 

  
 های مختلف برای بازه اوج صبحها و تقاطعات در مرکز شهر و کل شهر در افقسهم تأخیر کمان -4-4شکل 

 

 
 6462حجم تردد و سطح سرویس به دست آمده از مدل اوج صبح در سال  -5-4شکل 

1

21

11

61

31

011

جمع کننده شریانی فرعی شریانی اصلی بزرگراه راه برون شهری رمپ و کندرو خط ویژه تاکسی

0440سال  0112سال  0110سال  0102سال 

1%

21%

11%

61%

31%

011%

کل شهر مرکز شهر

سهم انواع تأخیر در مرکز شهر 

6937و کل شهر اوج صبح 

مجموع تاخیر تقاطعات
مجموع تاخیر کمان ها

1%

21%

11%

61%

31%

011%

کل شهر مرکز شهر

سهم انواع تأخیر در مرکز شهر و

6462کل شهر اوج صبح 

مجموع تاخیر تقاطعات
مجموع تاخیر کمان ها



   

 

 

 

 70صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

 شهری ونقل همگانیتحلیل عملکرد حمل -4-2

اکسی نیز بوس و تهمگانی مانند مینینی شهر قم دارای سیستم ریلی نیست و برای وسایل شبهشبکه همگا

بندی مشخص، امکان انجام تخصیص همگانی وجود ندارد. بنابراین تخصیص دلیل عواملی مثل نداشتن زمانبه

 شود.همگانی و تحلیل مرتبط با آن تنها برای سیستم اتوبوسرانی انجام می

شود، سهم استفاده از وسایل سفر مختلف بر روی شبکه پایه در طی دیده می 2-1جدول طور که در همان

و اتوبوس حدود  % 04، تاکسی حدود % 41ماند. سهم سواری شخصی حدود های افق تقریباً ثابت باقی میسال

اید تدابیر مناسب برای افزایش مطلوبیت آن در نظر گرفته است. سهم اتوبوس کم بوده و باز کل سفرها  % 3

شود مجموع تقاضای خطوط همگانی در طول زمان افزایش مشاهده می 6-1شکل شود. البته همانطور که در 

های شهر قم در اوج صبح افقونقل همگانی عملکردی شبکه حمل مشخصات 2-1جدول در  کند.پیدا می

هر  اند ودست آمدهافزار بهها از خروجی تخصیص شبکه همگانی توسط نرممختلف ارائه شده است. این شاخص

های ، میانگین زمان کل سفر طی سال این جدولبا توجه به  شبکه باشند.از ی یهاتوانند بیانگر ویژگیکدام می

ر از یکی دیگ تر ناشی از افزایش میانگین زمان داخل وسیله است.افق با قدری افزایش روبروست که بیش

سبت ن کند ضریب بار ناوگان است کهدهی سیستم اتوبوسرانی را مشخص میمعیارهایی که کیفیت خدمت

مختلف در  ضریب بار خطوط 1-1جدول  . درتعداد مسافران سوار شده در وسیله به تعداد صندلی وسیله است

 ها تعیین شده است.ارائه شده و بر اساس آن سطح خدمت آن 0102و  40سال 
 

  های مختلف شهر قمسفرهای شیوه سهم -2-4جدول 
 1412 1407 1402 1397 شیوه

 41 41 40 41 سواری شخصی
 04 01 01 01 تاکسی
 1 1 1 1 سرویس

 2 2 2 2 رخهدوچ
 4 4 4 3 موتور
 41 41 41 40 پیاده

 3 3 3 3 اتوبوس
 4 4 4 4 سایر

 

 
 های افق طرحهای زمانی مختلف و سالمجموع تقاضای خطوط همگانی شهر قم در بازه-1-4شکل 

 



   

 

 

 

 71صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

 مشخصات عملکردی شبکه اتوبوسرانی ساعت اوج صبح  -9-4جدول 
 1412 1407 1402 1397 واحد شاخص

 56 53 51 48 دقیقه میانگین زمان کل سفر
 3 3 3 3 دقیقه میانگین زمان رابط مبدا

 17 17 16 16 دقیقه رویمیانگین زمان پیاده
 5 5 5 5 دقیقه میانگین زمان انتظار در مبدا

 25 23 22 19 دقیقه زمان سپری شده در وسیله نقلیهمیانگین 
 2 2 2 2 دقیقه میانگین زمان تغییر خط
 3 3 3 3 دقیقه میانگین زمان رابط مقصد

 7 7 7 6 دقیقه میانگین طول سفر
 25257 20555 17122 12392 ساعت مجموع زمان حرکت مسافران

 14286 11335 9267 6471 ساعت مجموع زمان داخل وسیله مسافران
 229584 195565 168114 123578 کیلومتر مجموع مسافت طی شده مسافران
 45098 38406 33058 24847 نفر مجموع کل مسافر بر روی شبکه
 29716 25400 21901 16663 نفر مجموع مسافر منحصر به فرد

 0/4 0/4 0/4 0/4 -  میانگین تعداد تغییر خط هر مسافر
 9660 8390 7333 5407 نفر مسافر قطعه اوج

 45098 38406 33058 24847 نفر تعداد مسافر بر روی شبکه خطوط عادی
 

 6462و سال  6937دهی در خطوط مختلف سال سطح خدمت -4-4جدول 

 0102سطح خدمت  0440سطح خدمت  1412بار  ضریب 0440ضریب بار  نام خط

 1 1 0/49 0/40 شهر قائم -بهشت معصومه :0خط

 6 4 1/78 1/09 میدان مرجعیت -: میدان ساعت2خط

 6 4 1/56 1/22 محالتی -: نبوت4خط

 6 6 3/69 2/20 پردیسان -: نبوت1خط

 6 5 2/27 1/32 پردیسان -: کامکار4خط

 5 3 1/42 0/95 جمکران -: نبوت6خط

 5 3 1/27 0/84 شهرک قدس -تن دو : هفتاد و0خط

 5 4 1/47 1/02 پردیسان -: هفتاد و دو تن3خط

 6 5 2/07 1/43 میدان مرجعیت -: توانیر4خط

 6 6 3/20 2/21 محالتی -: شاهد01خط

 5 3 1/39 0/96 فاطمیه -: فجر010خط

 6 6 2/75 1/79 متری مطهری 21 -کلهری -: شهر قائم012خط

 6 3 1/61 0/83 شهرک امام حسن به جمکران -011خط 

 6 5 1/78 1/31 مالک اشتر -مطهری-: پیام نور016خط 

 ایای و غیرحاشیههای حاشیهتحلیل وضعیت پارکینگ -4-9

که مقدار آن به تفکیک در  ای استای و غیرحاشیههای حاشیهعرضه پارکینگ در شهر قم شامل پارکینگ

یا  04تا  6های موردنظر )اعتتعداد عرضه پارک در سبررسی شد. به منظور تحلیل درست  3-1-2گزارش بند 

میزان تقاضای پارکینگ از طرفی دیگر،  دهنده عرضه ساعتی پارک است.ساعت( ضرب شده است و نشان 04



   

 

 

 

 72صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

 مقصد-های ماتریس مبدأصورت که بر اساس دادهصورت دینامیکی و در هر ساعت برآورد شده است. بدینبه

کیک ناحیه، تعداد خودروی شخصی که برای پارک در ای نوشته شد که در هر ساعت به تفسفرها، برنامه

شوند )افزایش تقاضای پارکینگ( و نیز تعداد خودرویی که از حالت اشغال فضای پارکینگ از ای وارد میناحیه

پارکینگ  ساعتیتقاضای  0-1شکل در  کند.شوند )افزایش عرضه پارکینگ( را محاسبه میهر ناحیه خارج می

طور که مشخص است، مقصد آورده شده است. همان-بر اساس اطالعات مبدأدر محدوده مورد مطالعه پارکینگ 

چنانچه میزان عرضه و تقاضای پارکینگ در هر زیر  دارای اوج است. 00:11و  00:11این نمودار در دو نقطه 

ونی فضای پارکینگ در هر ساعت به دست بازه یک ساعته محاسبه و با هم مقایسه شوند، میزان کمبود یا فز

 خواهد آمد.
 

 
 مقصد-بر اساس اطالعات مبدأپارکینگ در محدوده مورد مطالعه پارکینگ  ساعتیتقاضای  -7-4شکل 

 

نشان داده شده  4-1شکل نتایج حاصل از مقایسه مقدار عرضه و تقاضای پارکینگ در وضعیت سال پایه در 

)با فرض اینکه  .با کمبود فضای پارک روبرو هستند 40است و تعدادی از نواحی مورد مطالعه در سال 

 کننده فضای پارک هستند(عرضه 04تا  6ای در بازه های غیرحاشیهپارکینگ
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 73صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

 
 میزان کمبود پارکینگ در سال پایه -4-4شکل 

 

کل شتر، نسبت تقاضا به عرضه در هریک از نواحی مورد بررسی قرار گرفته و در منظور بررسی مناسببه

طور که از این شکل مشخص است، نواحی جنوبی رودخانه در شرایط مناسبی نمایش داده شده است. همان 1-4

 رند.قرار ندا
 

 
 نسبت تقاضا به عرضه پارکینگ در نواحی مورد مطالعه -3-4شکل 

 

هایی که اجرایی خواهد شد، میزان جذب سفر نواحی با خودروی شخصی در افق مطالعه با توجه به سیاست

محدوده مطالعه پارکینگ در افق نسبت به متفاوت خواهد شد. به صورت کلی تعداد جذب سواری شخصی به 

این در حالیست که نگر(. افزار کالنهای مطالعات در نرمبرابر خواهد شد )با توجه به مدل 6/0سال پایه، حدود 

هیچ سناریوی اعمال محدودیت در این نواحی وجود نداشته باشد. مسلماً با اعمال محدودیت، جذب سواری 

ه توان نتیجه گرفت که در افق مطالعاوت خواهد بود. بنابراین به صورت کلی میشخصی به نواحی مختلف، متف

 ها، وضعیت بسیاری از نواحی نامناسب خواهد شد.در صورت عدم تغییر در پارکینگ



   

 

 

 

 74صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

 شهریای اصلی برونتحلیل وضعیت پایانه -4-4

ها در جا شده از این پایانهشهری و تعیین میزان مسافر جابهای بروندر این گزارش به تحلیل وضعیت پایانه

ر های قطار دشهری اتوبوس و ایستگاههای برونهای پایه و افق پرداخته شد. ابتدا میزان تقاضای پایانهسال

 نمایش داده شده است. 4-1جدول د که در های آینده برآورد شسال
 

 آهن های راههای آینده پایانه اتوبوس برون شهری و ایستگاهتقاضای سال -5-4جدول 

 تقاضای کل آهنراه تقاضای اتوبوس پایانه تقاضای طرح افق سال
1398 6،104،312 2،132،214 3،146،140 
1399 6،142،410 2،604،004 3،002،206 
1400 6،231،401 2،011،620 3،430،044 
1401 6،101،424 2،034،460 4،243،241 
1402 6،601،024 2،364،301 4،414،444 
1403 6،331،130 2،443،140 4،343،424 
1404 0،142،114 4،114،041 01،012،044 
1405 0،400،204 4،014،313 01،144،024 
1406 0،446،344 4،211،360 01،000،066 
1407 0،064،136 4،411،304 00،001،464 
1408 3،114،241 4،114،403 00،144،223 
1409 3،246،101 4،441،243 00،316،602 
1410 3،400،214 4،644،303 02،000،124 
1411 3،004،344 4،002،044 02،416،603 
1412 4،111،603 4،334،036 02،444،311 

 

های کشور برای هر استان تقاضای سفر روزانه شهر قم با 40سال سپس با استفاده از اطالعات آماربرداری 

بخش شمالی، جنوبی، شرقی و غربی نسبت به استان قم، این  1ها در بندی استاندست آمد. با تقسیمپایانه به

تقاضا برای هر بخش نیز محاسبه شد و برای هر پایانه مورد بررسی قرار گرفت تا شناخت خوبی از وضعیت سفر 

شهری با اتوبوس، رو درصد سفرهای برون61ت آید، ازجمله اینکه مشخص شد دسشهری قم بههای برونپایانه

درصد سفرهای پایانه 01بیش از چنین ، فدک و مرکزی( است. همتن02های به شمال قم )موقعیت پایانه

 دهنده آن است.نمایش 00-1شکل و  01-1شکل که دو  گیردمیتن یا فدک صورت 02اتوبوس از پایانه 
 

  
های مختلف از سفرهای سهم جهت -61-4شکل 

 شهری با اتوبوسبرون

شهری قم از کل اتوبوس برون هایسهم پایانه -66-4شکل 

 سفرها

شمال استان

44%

شرق استان

4%

جنوب استان

04%

غرب استان

21%

درون استان

4%

02پایانه -0

تن

60%
پایانه -2

فدک

01%

پایانه -4

خرمشهر

4%

پایانه -1

شیران

4%

پایانه -4

مرکزی

00%

پایانه -6

ولیعصر

2%
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های شمالی و شرقی استان آهن مشاهده شد که بیشتر سفرهای ریلی استان قم باهای راهدر مورد ایستگاه

های واقع در جنوب این استان بیشتر در ایستگاه محمدیه و دیگر سفرهای بین قم و استانچنین آن است. هم

 نمایش داده شده است.  6-1جدول که در  گیرندی صورت میسفرها بیشتر در ایستگاه مرکز
 

 بخش از کشور 4قم با  آهن شهرهای راهایستگاهتقاضای روزانه سفر  -1-4جدول 

 پایانه
A B C D درون استان قم 

 جمع کل
تانشرق اس شمال استان  درون استان غرب استان جنوب استان 

 4100 10 0003 012 2123 2024 ایستگاه مرکزی قم
 414 1 21 144 42 01 ایستگاه محمدیه

 6121 11 0212 460 2131 2044 جمع کل
 

. سی شدای بررها تقاضای دروازهشهری و شناخت تقاضای بالقوه پایانهتر تقاضای برونمنظور بررسی کاملبه

. تغربی شهر قم اسشمال و جنوب باای نیز شهری دروازهاز این بررسی نتیجه شد که بیشترین تقاضای برون

شهری در سال افق بررسی شد. های بروندر بخش آخر گزارش میزان تقاضای نواحی مختلف شهر قم به پایانه

مختلف سطح شهر قم تقاضا وجود دارد و  تن و فدک از مناطق02های که برای دسترسی به پایانهنتیجه آن

نوار جریان  04-1شکل و  02-1شکل  ها عموماً از نواحی اطراف خود و مرکز شهر تقاضا دارند.دیگر پایانه

 دهد.نشان می نیونقل شخصی و همگابه ترتیب برای حمل را 02تقاضای روزانه دسترسی به پایانه 
 

  
 نقلوحمل نوار جریان تقاضای روزانه-62-4شکل 

 6462تن در سال 72شخصی برای دسترسی به پایانه 

 نقلوحمل نوار جریان تقاضای روزانه -69-4شکل 

 6462تن در سال 72ای دسترسی به پایانه بر همگانی

 تحلیل اثرات زیست محیطی و مصرف سوخت خودروها -4-5

ها در سفرهای در این گزارش به بررسی اثرات آلودگی هوای ناشی از وسایل نقلیه و مصرف سوخت آن

نگین ماهانه شاخص کیفیت هوا را میا 01-1شکل  شود.های افق پرداخته میشهری شهر قم، طی سالدرون

شود با وجود اینکه میانگین ماهانه میزان آلودگی در هر سه ماه کند. مشاهده میبرای این دو شهر مقایسه می

ویژه در های روزانه نشان دهنده این است که در برخی روزها، بهبرای شهر قم کمتر است، اما مقایسه داده

رسد گی هوای شهر قم به حد آلودگی هوای شهر تهران و حتی باالتر از آن میهای دی و بهمن، میزان آلودماه

 که وضعیت مناسبی نیست.
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 34های آذر، دی و بهمن میانگین ماهانه آلودگی هوا در شهرهای قم و تهران در ماه -64-4شکل 

 

ا همیزان مصرف سوخت )لیتر بر کیلومتر( و تولید آالینده PTV-Visumفزار اهای نرمبا استفاده از خروجی

شامل مونوکسید کربن، هیدروکربن و اکسید ازت )کیلوگرم بر کیلومتر( در معابر شبکه در مدل تمام روز 

 دهد.نمایش می 0102برای سال  این مقادیر را 06-1شکل و  04-1شکل های مختلف محاسبه شد که سال

در این تصاویر به منظور شناسایی بهتر معابر بحرانی، میزان مصرف سوخت به ازای هر کیلومتر محاسبه و نرمال 

 ها به طول معبر از بین برود.شده تا وابستگی آن
 

  
میزان مصرف سوخت )لیتر برکیلومتر( در  -65-4شکل 

 6462معابر شبکه در مدل تمام روز سال 

)کیلوگرم برکیلومتر(  هامیزان تولید آالینده -61-4شکل 

 6462در معابر شبکه در مدل تمام روز سال

احی نوها )کیلوگرم( را در سطح بزرگمیزان مصرف سوخت )لیتر( و تولید آالینده 03-1شکل و  00-1شکل 

آذر

دی

بهمن

1

41

011

041

تهران قم

شاخص آلودگی 

هوا
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نواحی شود که در سطح بزرگها نتیجه میاز این شکل .دهندمینشان  0102و  0440دو سال شهر قم برای 

ابد. یهای آینده نسبت به سال پایه افزایش میمیزان مصرف سوخت و آلودگی ناشی از وسایل نقلیه در سال نیز

ویژه در مرکز شهر( آلودگی را در سطوح باال تجربه خواهند کرد که ناشی از چنین مناطق بیشتری )بههم

 هاست.ونقل و استفاده بیشتر از وسایل نقیله در آنافزایش تقاضای حمل
 

  
میزان مصرف سوخت )لیتر( در سطح  -67-4شکل 

 6937نواحی شهر قم در مدل تمام روز برای سال بزرگ

میزان مصرف سوخت )لیتر( در سطح  -64-4شکل 

 6462روز برای سال نواحی شهر قم در مدل تمام بزرگ
 

الزم به ذکر است به منظور هماهنگی مطالعات جامع با سایر مطالعات انجام شده در شهر قم، جلساتی با 

معاونت محیط زیست شهر قم و همچنین مشاور تهیه کننده سیاهه انتشار شهر برگزار شد و نظرات مربوطه 

مدل نیز در  این از نتایج این مطالعات و خروجی دریافت شد و تا حد ممکن در گزارشات لحاظ شد. عالوه بر

 توان اشاره نمود:و پیشنهاداتی ارائه شد که به موارد زیر می گزارشات سیاهه انتشار استفاده گردید

 ونقل پاکدرصدی از سفرهای سواری شخصی با حمل 4جایگزینی  -

 ونقل پاکدرصدی از سفرهای موتورسیکلت با حمل 4جایگزینی  -

 به فیلتر دوده 1های کمتر از یورو ها و کامیونبوستجهیز اتو -

 های فرسودهسها و اتوبوهای تاکسیجایگزینی -

 های موتورهای کاربراتوری با انژکتوری و برقیجایگزینی -

 ایجاد الزام معاینه فنی اتوبوس و موتورسیکلت و کامیون -

 ارتقای معاینه فنی سواری و تاکسی و وانت -
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 غیرموتوری شهرونقل تحلیل وضعیت حمل -4-1

ونقل غیر موتوری در شهر قم پرداخته شد. سهم سفرهای غیر در این گزارش به بررسی تقاضای حمل

 ونقل غیر موتوریترین استفاده از حملموتوری و به ویژه دوچرخه سواری در اهداف مختلف سفر کم است. بیش

 که شودورزشی و تفریحی انجام می در سفرهای با هدف تحصیلی، سفرهای با هدف خرید و سفرهای با هدف

که سفرهای با هدف تحصیلی و خرید با توجه به این این مورد است. دهندهنشان 21-1شکل و  04-1شکل 

واند تمیان سفرها دارا هستند، توجه به این سفرها میترین تعداد سفرها را پس سفر بازگشت به خانه در بیش

 ونقل غیر موتوری داشته باشد.ترین تاثیر را در گسترش حملبیش
 

  
 سهم سفر دوچرخه در اهداف مختلف سفر -21-4شکل  سهم سفر پیاده در اهداف مختلف سفر -63-4شکل 

 

د آموزان هستنکنند، گروه سنی دانشونقل غیرموتوری استفاده میهمچنین بیشترین افرادی که از حمل

تواند تاثیر قابل توجهی در که توجه به این گروه میاست نمایش داده شده  22-1شکل و  20-1شکل که در 

 ونقل غیرموتوری داشته باشد.گسترش حمل
 

  
 ندی سنی افراد دوچرخه سوارگروه ب -22-4شکل  دکننگروه بندی سنی افرادی که پیاده سفر می -26-4شکل 

 

کیلومتر کاندیدای دوچرخه  3کیلومتر برای سفرهای پیاده مناسب هستند و سفرهای تا  6/0فواصل سفر تا 

ها در داخل نواحی ترافیکی یا های کوتاهی دارند، بیشتر آنسواری هستند. از آنجا که سفرهای پیاده مسافت

وهوایی قم که دارای شود. با توجه به شرایط آبگام اول پیشنهاد می افتند. دربین نواحی مجاور هم اتفاق می
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فصول گرم در تابستان و سرد در زمستان است، بهتر است تا فاصله مناسب برای سفرهای پیاده و دوچرخه 

کیلومتر در نظر گرفته  4کیلومتر و برای دوچرخه  0کمتر در نظر گرفته شود. این فاصله برای سفرهای پیاده 

 وط تمایل سفر این دو شیوه ارائه شده است.خط 21-1شکل و  24-1شکل در  ه است.شد
 

  
 خطوط تمایل سفر دوچرخه -24-4شکل  ترکیلوم 6خطوط تمایل سفرهای پیاده کمتر از  -29-4شکل 

 

ونقل غیر موتوری مشکلی وجود ندارد، اما وضعیت معابر در خصوص ظرفیت معابر با توجه حجم کم حمل

عابر م ترین مشکالت شبکهبسیار نامناسب است. عدم پیوستگی، شیب نامناسب و روسازی نامناسب از مهم

 طلبد.غیرموتوری موجود است که توجه ویژه را می

 ه محورهای بحرانیئو ارا تحلیل وضعیت تصادفات در سطح نواحی ترافیکی -4-7

های به منظور تحلیل تصادفات شهر قم اطالعات مربوطه از اورژانس، پزشکی قانونی و پلیس راهور برای سال

ورت فایل نوشتاری و در قالب اکسل بوده و به همین دلیل به صدریافت شد. اطالعات دریافتی  0440تا  0442

به صورت  40ها وجود نداشت. با این حال تمام اطالعات تصادفات سال های مکانی روی آنامکان بررسی

با توجه به اینکه اطالعات ته داده شده است. الب نمایش 24-1شکل در وارد که  ArcGisافزار ای در نرمنقطه

دریافت شده از از پلیس راهور ناجا به صورت تجمیع شده است، اطالعات تصادفات خسارتی مناسب این بخش 

فقط تصادفات جرحی و فوتی مورد استفاده قرار  0440از گزارش نیست. بنابراین برای تحلیل تصادفات سال 

فقره و تعداد تصادفات  00464تعداد تصادفات از نوع جرحی ، 0440با توجه به پایگاه داده سال  گرفته است.

. به منظور تحلیل مکانی تصادفات شهر قم از روش مبتنی بر چگالی کرنل استفاده فقره است 41از نوع فوتی 

های فوتی نیز به صورت دایره ن داده شده است. در این شکل موقعیت تصادفاتنشا 26-1شکل شد که در 
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شود تراکم تصادفات در معابر شریانی شهر مانند قرمز رنگ نمایش داده شده است. همانطور که مشاهده می

ن ها بیشتریها بیشتر است و در این بین تقاطعات آنزاده ابراهیم، امام خمینی و ... از سایر بخشتوحید، امام

 هنده نقش تقاطعات در بروز تصادفات است.دتراکم تصادفات را دارد که نشان
 

  
 6937تصادفات جرحی و فوتی ثبت شده سال  -25-4شکل 

 بر اساس اطالعات مکانی ArcGISدر نرم افزار 

شهر قم بر 6937ل تحلیل کرنل تصادفات سا -21-4شکل 

 اساس تراکم نقاط
 

کل شاطالعات تصادفات جرحی به تفکیک وسایل نقلیه درگیر مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در 

شود تعداد تصادفات بین وسایل نقلیه و موتور به طور معناداری ارایه شده است. همانطور که مشاهده می 1-20

 دهد.می ها را نشانتر برای تردد موتورسیکلتوارد بیشتر است که لزوم وضع قوانین مناسباز سایر م
 

 
 درگیر نقلیه وسایل تفکیک به 6937 سال جرحی تصادفات اطالعات -27-4شکل 

تایج ده متوفی مورد بررسی قرار گرفت که ناطالعات تصادفات فوتی به تفکیک نوع وسیله نقلیه مورد استفا
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 ها را در سالارایه شده است. عابرین پیاده و موتورسیکلت سواران بیشترین تعداد فوتی 23-1شکل آن در 

عابر م سازیپذیری این دو قشر است و لزوم توجه ویژه به وضع قوانین و ایمناند که نشان از آسیبداشته 0440

 دهد.ها را نشان میراهو پیاده
 

 
 نوع وسیله نقلیه مورد استفاده متوفی تفکیک به 6937 سال فوتی تصادفات اطالعات -24-4شکل 

 

م خطر ن و کهای انجام شده در این بند معابر شهر قم در سه سطح پر خطر، خطر بینابیبا استفاده از تحلیل

زاده ابراهیم، توحید و جمهوری با توجه های مهم مانند امامبندی شده که معابر مرکزی شهر و شریانیتقسیم

العات ها، مطبر مبنای این تحلیل ترین معابر شهر قم هستند.به حجم تردد باال و تعداد تقاطعات زیاد بحرانی

ونقل شهر قم تعریف شد تا به طور دقیق علل تصادف ملمحور بحرانی در معاونت ح01ممیزی ایمنی ترافیکی 

 بینی گردد.بررسی شده و راهکارهای الزم پیش

 در سفرها ITSتحلیل وضعیت و نقش  -4-4

نقل هوشمند در سفرها پرداخته شد. ابتدا مفاهیم و تعاریف واین گزارش به بررسی نقش خدمات حمل

ونقل هوشمند های حملبیان شد، مفاهیم معماری سیستمونقل هوشمند و نقش و مزایای استفاده از آن حمل

ونقلی شهر قم در معرفی شد. سپس به شناخت شرایط حمل ITSمورد بررسی قرار گرفت و معماری ملی 

در بهبود وضعیت ترافیکی شهر پرداخته شد. پس از آن وضعیت  ITSهای پایه و افق طرح و نقش خدمات سال

های موجود نقل هوشمند در شهر قم مورد بررسی قرار گرفت. با شناخت سامانهوهای حملاستفاده از سامانه

 های خدماتیهای هوشمند و شناسایی کمبودها فراهم آمد و بستهها با معماری ملی سیستمامکان تطبیق آن

بدین  ارائه شده است. 24-1شکل و  0-1جدول های هوشمند تعیین شد که در مرتبط به هر یک از سامانه

 چنینترتیب مشخص شد که در شهر قم اقدامات مدیریت و کنترل ترافیک در رأس توجه بوده است. هم

 اند. اجرا نشده مدیریت حمل کاالی تجاری و مدیریت بایگانی دادهمحور، ونقل انسانخدمات حمل تاکنون
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 قمونقل اجرا شده در شهر های هوشمند حملهای خدماتی مرتبط با هر یک از سامانهبسته -7-4جدول 
 توضیح بسته شماره بسته خدماتی نام سامانه ردیف

 مرکز کنترل ترافیک 0

IR-ATMS01 نظارت بر شبکه 
IR-ATMS03 های راهنماییکنترل چراغ 
IR-ATMS04 سنجش ترافیک 
IR-ATMS06 انتشار اطالعات ترافیکی 
IR-ATMS08 مدیریت حوادث ترافیکی 
IR-ATMS11 کنترل روشنایی معابر 

IR-MC12 هانظارت بر زیرساخت 

 های نظارت تصویریسامانه 2
IR-ATMS01 نظارت بر شبکه 

IR-EM05 ونقلهای حملحفاظت از زیرساخت 

IR-MC12  هابر زیرساختنظارت 
 هشدار دهی و اعمال قانون IR-ATMS16 های ثبت تخلفسامانه 4
 سنجش ترافیک IR-ATMS04 سامانه تردد شماری 1

 های پرداخت الکترونیکسامانه 4

IR-APTS04 ونقل عمومیآوری کرایه حملمدیریت جمع 
IR-APTS08 ونقل عمومیاطالعات مسافرین حمل 
IR-APTS10 کاویونقل عمومی و دادهسافران حملشمارش م 
IR-ATMS09 اخذ الکترونیکی عوارض 
IR-ATIS07 اطالعات و رزرو خدمات مسافرتی 

6 
سامانه نظارت هوشمند یکپارچه بر 

های شهر و سامانه هوشمند پارکینگ
 پارکینگ زائر

IR-ATMS13 مدیریت پارکینگ هوشمند 

IR-ATMS14 های منطقهمدیریت یکپارچه پارکینگ 

0 
 هوشمند مدیریت و های سامانه
 ناوگان اتوبوسرانیرسانی اطالع

IR-APTS01 ردیابی وسایل نقلیه عمومی 
IR-APTS05 ونقل عمومیامنیت حمل 
IR-APTS06 ونقل عمومیمدیریت ناوگان حمل 
IR-APTS08 ونقل عمومیاطالعات مسافرین حمل 
IR-ATIS02 املی به مسافرانارائه اطالعات تع 

3 
های هوشمند طرح ترافیک هسته سامانه

 مرکزی
IR-ATMS09 اخذ الکترونیکی عوارض 

IR-ATIS07 اطالعات و رزرو خدمات مسافرتی 

 رسانیتابلوهای هوشمند اطالع 4

R-ATMS06 انتشار اطالعات ترافیکی 
IR-ATMS18 محدودیت متغیر سرعت 
IR-ATMS20 رعالئم هشدار متغی 
IR-ATIS01 انتشار اطالعات مسافران 
IR-ATIS02 ارائه اطالعات تعاملی به مسافران 
IR-ATIS04 هدایت مسیر پویا 

01 
های نگهداری و حفظ پایداری سامانه

 هانظارتی و کنترلی و تجهیزات آن
IR-MC10 های ساخت، نگهداری و تعمیرهماهنگی فعالیت 

IR-MC12 هاتنظارت بر زیرساخ 

 سامانه درخواست خودرو 00
IR-APTS03 ونقل عمومی بر مبنای درخواستحمل 
IR-APTS08 ونقل عمومیاطالعات مسافرین حمل 

02 
سامانه ملی یکپارچه معاینه فنی 

 خودروها
IR-ATMS10 ایکاهش تولید گازهای گلخانه 
IR-AVSS01 نظارت بر ایمنی خودرو 
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 ونقل هوشمندهای خدمات کاربر معماری ملی حملونقل هوشمند شهر قم با حوزههای حملارتباط سامانه -23-4شکل 

 در سفرها ICTتحلیل وضعیت و نقش خدمات  -4-3

ها بر ( در شهر قم و تأثیر آنICTدر این گزارش به بررسی وضعیت خدمات ارتباطات و فناوری اطالعات )

 ICTشهری پرداخته شد. پس از معرفی مفاهیم مرتبط و بررسی مطالعات پیشین، خدمات فرهای درونس

ترین مهمموجود در شهر قم و وضعیت برخورداری شهروندان از امکانات مربوطه مورد بررسی قرار گرفت. 

ردی همچون دفاتر شوند شامل مواهای فناوری اطالعات که در حال حاضر در شهر قم به کار گرفته میجنبه

های های اینترنت بانک، آموزش )دانشگاهها و سیستم، عابر بانک01پست، دفاتر پلیس+ پیشخوان دولت، دفاتر

گیری های مشابه(، دوردرمانی )نمونهاینترنتی، پیام نور و...(، خریدهای الکترونیکی )مانند دیجی کاال و سایت

چنین هم دورکاری، خدمات الکترونیک شهرداری قم و ... است.ها، ارسال پزشک در محل(، توسط آزمایشگاه

خدماتی و خرید، توجه به مباحث  -. نشان داد که عالوه بر کارهای اداری ICTبررسی تقاضای قابل پوشش با 

ویژه در ساعات اوج و سفرهای با تواند نقش مهمی در کاهش تقاضای سفرها بهدورکاری و آموزش مجازی می

صد اهداف مختلف سفر و سهم وسایل نقلیه مختلف در 40-1شکل و  41-1شکل  داشته باشد.وسیله شخصی 

درصد سفرها،  21شود که سفرهای شغلی و تحصیلی هریک حدود دهد. مشاهده میرا در شهر قم نمایش می

درصد سفرهای روزانه شهر قم را تشکیل  4درصد و سفرهای اداری و دریافت خدمات حدود  04ای خرید سفره

 دهند. می
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سهم اهداف سفر )غیربازگشت به خانه(  -91-4شکل 

 (6937ساکنان شهر قم )آماربرداری سفرهای روزانه 

تعداد سفر با وسایل مختلف به تفکیک هدف  -96-4شکل 

 (6937)آماربرداری سفرهای روزانه 
 

شناسایی ICT با استفاده از تجربه علمی دیگر شهرهای کشور، عوامل موثر بر میزان استفاده از خدمات 

، برخورداری از امکانات آن و میزان ICTابزارهای  سواد استفاده از شدند. نتایج نشان داد که سطح تحصیالت و

برای انجام کارها موثرند. این  ICTطور معناداری بر تمایل و میزان استفاده از رضایتمندی افراد از خدمات به

شود. برای بهبود وضعیت تقاضای شهری منجر میتأثیر در نهایت به کاهش و یا تنظیم تقاضای سفر درون

های آن، توجه ، و زیرساخت ICTچون توسعه خدمات پیشنهاد شد که به مواردی هم ICTه از سفرها با استفاد

امات ، اقدباال بردن سطح اعتماد ارائه خدمات از راه دور، های کاربردیها و برنامهبه کیفیت و کاربرد آسان سایت

 رسانی و ... توجه شود.فرهنگی آموزش و اطالع

 راهبردها و راهکارها -5

، 1های انجام شده در بند و تحلیل 4ساخته شده در بند های فصل از گزارش، با توجه به مدل در این

ونقل در سطح شهر قم ارائه شده است. در این راستا بیش از راهبردها و راهکارهایی جهت بهبود وضعیت حمل

ها های آنو نظرات و دیدگاهونقل برگزار شد ها و نهادهای ذیربط در حوزه حملها، سازمانجلسه با معاونت 41

توان به در ارتباط با راهکارهای ارائه شده دریافت و بررسی شد. مجموعه بندهای این فصل از گزارش را می

 دسته بندی نمود که در ادامه در خصوص هر یک توضیحات الزم ارائه شده است. 0-4شکل صورت 
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 شرح خدمات 5مجموعه مطالعات انجام شده در بند -6-5شکل 

 تدوین روش ارزیابی راهبردها و راهکارها  -5-6

های طرح ارائه روی این مطالعات راهکارهای مختلفی جهت بهبود وضعیت شهر قم در سالدر بندهای پیش

ونقل غیرموتوری ونقل همگانی، حمله معابر، حملهای مختلفی چون شبکشود که این راهکارها در زمینهمی

بایست سناریوهای مختلفی که حاصل از منظور ارزیابی این راهکارها میو موارد دیگری از این قبیل است. به

ترکیب این راهکارها است مورد بررسی قرار بگیرد و پس از مقایسه این سناریوها، راهکارهای برگزیده برای هر 

ها دیده تخاب شود. از این طریق اثر راهکارهای ارائه شده در هر حوزه در ترکیب با سایر حوزهدوره زمانی ان

های انجام شده با توجه به این که تمام مدلسازی دهد.تری را ارائه میتر و قابل اطمینانشود و نتایج دقیقمی

اثرات هر یک نیز با استفاده از  انجام شده است، ترکیب راهکارها و بررسی PTV-Visumافزار در محیط نرم

مجموعه معیارهای فنی کمی که جهت  2-4 شکلافزار انجام شده است. ابزارهای مدیریت سناریوی این نرم

 دهد.افزاری قابل محاسبه است را نمایش میها با یکدیگر مدنظر قرار گرفته و همگی از مدل نرممقایسه گزینه
 

 
 هامجموعه معیارهای کمی استفاده شده جهت مقایسه گزینه-2-5 شکل
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اما به منظور انتخاب سناریوی برتر از تحلیل اقتصادی و محاسبه نسبت فایده به هزینه استفاده شده است 

 ه است.ارائه شد 4-4شکل که فرآیند آن در 
 

 
 هافرآیند تحلیل اقتصادی استفاده شده برای ارزیابی و مقایسه گزینه-9-5شکل 

های ها و شاخصها و روشهای دستیابی به آنتعیین اهداف کمی و کیفی مطالعات، شاخص -5-2

 پایش اقدامات

ها و دریافت نظرات ونقل شهر قم با ارائه پرسشنامهملمطالعات بازنگری طرح جامع ح 0-0در بند 

نمایش داده شده  0-4جدول کارشناسان مربوطه شهر قم اهداف کمی و کیفی برای شهر قم تدوین شد که در 

 شود تدوین شد.دسته کلی که هر یک شامل چندین هدف جزیی می 0است. این اهداف در قالب 
 

 هاهای دسترسی به آناهداف مطالعات و شاخص -6-5جدول 
 معیار اهداف

کاهش خطرات  -0
 محیطیزیست

 های صوتی و لرزشیکاهش آلودگی -0
 کاهش آلودگی هوا -2

 های بصری )دید و منظر(کاهش آلودگی -4
 های آب و خاککاهش آلودگی -1

 حفظ محیط زیست گیاهی و جانوری -4

تأمین دسترسی به  -2
 ها برای همه افرادفرصت

 ونقل همگانیافزایش سهولت دسترسی به سیستم حمل -0
 ونقل همگانیبهبود ساختار شبکه حمل -2

 توانافزایش تسهیالت مناسب برای تردد عابرین پیاده و کاربران کم -4
 کاهش طول سفرها -1

 ونقلود کیفیت تسهیالت جانبی سیستم حملبهب -4
 بهبود ساختار شبکه معابر -6

 افزایش اطالع رسانی به مسافران و رانندگان -0

کاهش مخارج سیستم  -4
 ونقلحمل

 کاهش تعداد وسایل نقلیه فعال در معابر -0
 ونقل همگانیکاهش هزینه سفر با حمل -2
 وصیونقل خصکاهش هزینه سفر با حمل -4
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 هاهای دسترسی به آناهداف مطالعات و شاخص -6-5جدول 
 معیار اهداف

 کاهش مدت زمان سفرها -1
 ونقل همگانیافزایش سهم حمل -4
 کاهش مخارج ناشی از تصادفات -6

 های ساختکاهش هزینه -0
 برداری و نگهداریهای مدیریت ، بهرهکاهش هزینه -3

 افزایش ایمنی و امنیت -1

 افزایش فرهنگ رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی -0
 د تصادفات و تلفات ناشی از آنکاهش تعدا -2

 ونقلحفظ امنیت سیستم حمل -4
 ونقل و رانندگیبهبود قوانین حمل -1

 بهبود وضعیت معابر -4

افزایش راحتی و آرامش  -4
 در سفر

 توانافزایش تسهیالت مناسب برای تردد عابرین پیاده و کاربران کم -0
 ونقلبهبود کیفیت تسهیالت جانبی سیستم حمل -2
 افزایش فرهنگ رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی -4

 کاهش شلوغی و ازدحام خیابان -1
 بهبود وضعیت معابر -4

 افزایش اطالع رسانی به مسافران و رانندگان -6
 ونقل همگانیها و ناوگان وسایل حملکاهش ازدحام و شلوغی در ایستگاه -0

افزایش سازگاری  -6
ونقلی با حملهای سیستم

 فرهنگ و سنت

 های بصری )دید و منظر(کاهش آلودگی -0
 کاهش آسیب به بناها و میراث فرهنگی و هنری شهر -2

 ونقلهای حملافزایش استفاده از نمادهای هنری بومی در سیستم -4
 های ارزشمند تجاری و اجتماعیکاهش آسیب به بافت-1

 ونقل با اقلیم شهریهای حملتمافزایش تناسب و هماهنگی سیس -4

افزایش قابلیت اطمینان  -0
 به سیستم

 ونقلحمل

 بهبود ساختار شبکه حمل نقل همگانی -0
 ونقلبهبود کیفیت تسهیالت جانبی سیستم حمل -2

 بهبود ساختار و توپولوژی شبکه معابر-4
 افزایش قابلیت اطمینان سفر -1

 نقلوکاهش اثرات محیطی بر حمل -4
 رسانی به مسافران و رانندگانافزایش اطالع -6

 تدوین راهبردهای مطالعه -5-9

های مختلف، راهبردهای کلی مطالعه مورد بررسی قرار گرفت تا بر در این بخش از گزارش به تفکیک حوزه

 این اساس در بندهای آتی راهکارهای الزم ارائه شود.

 شمندونقل هوتدوین راهبردهای توسعه خدمات حمل -5-9-6

 2-4جدول ونقل هوشمند، در های مختلف مربوط به توسعه حملپس از بررسی کامل راهبردها و جنبه

ها اجرایی این بخش صورت گرفته است. ذکر این نکته الزم است که از بندی بر روی راهبردها و سیاستجمع

 نداز شهر قم نیز در این جدول استفاده شده است.اهای اشاره شده در سند چشمراهبردها و سیاست
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 ونقل هوشمندراهبردهای توسعه حمل-2-5جدول 
 سیاست اجرایی راهبرد

توسعه سامانه های هوشمند در 
 مدیریت حمل و نقل

 هوشمندسازی سیستم های حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی 

  مرکز مدیریت هوشمند ترافیکتوسعه 

 هوشمندسازی تجهیزات و تأسیسات حمل و نقل شهری 

افزایش نظارت بر ترافیک به طور 
 هوشمند

 توسعه سیستم های نرم افزاری ثبت تخلف 
 افزایش امکانات نظارت تصویری در معابر 
 هاها مانند شلوغی و سرعت توسط تاکسیثبت آنالین اطالعات سفر خیابان 
 زی چراغ های راهنمایی و مدیریت تقاطع هاهماهنگ سا 
 امکان سنجی راه اندازی سیستم هوشمند قیمت گذاری تراکم 

ونقل های حملتوسعه سیستم
 هوشمند بر مبنای معماری ملی

 ونقل هوشمندشناسایی دقیق نیازهای شهر قم در حوزه حمل 
 اگویی به نیازههای خدمات و تجهیزات به منظور پاسخشناسایی بسته 
 ونقل توسعه ارتباطات بر مبنای جریان داده تعیین شده در سند ملی معماری حمل

 هوشمند

 یابانتوانان و توانتدوین راهبردهای بهبود تردد کم -5-9-2

جدول ها در قالب یابان، مجموعه راهبردهای بهبود تردد آنتوانان و توانپس از بررسی نیازهای مختلف کم

 ارائه شده است. 4-4
 

 یابانتوانان و توانراهبردهای بهبود تردد کم-9-5جدول 
 سیاست اجرایی راهبرد

ونقل افزایش تسهیالت حمل
 توانهمگانی برای افراد کم

 سازی تاکسی و اتوبوس وِیژه معلوالنمناسب 
 هاونقل عمومی و سایر زیرساختوسایل حملدار در استفاده از سطح شیب 
 های اتوبوسها و پلهسازی دربمناسب 
 مشخص کردن فضایی در اتوبوس برای استقرار افراد معلول با ویلچر 
 مشخص کردن تاکسی ویژه معلوالن و جانبازان 
 ونقل عمومیسطح نمودن ایستگاه با وسایل حملهم 
 تخصیص یارانه برای افراد خاص 

زی معابر شهری برای سامناسب
 توانعبور افراد کم

 ساماندهی پیاده روها برای حرکت افراد کم توان 
 ها برای رانندگان کم تواندهی در استفاده از پارکینگاولویت 

ارتقای فرهنگ نحوه برخورد با افراد 
 توانکم

 ارتقای سطح فرهنگ رانندگان در برخورد با معلوالن 
 نقل عمومی در ارتباط با نحوه کمک به معلوالن و جانبازانوآموزش رانندگان وسایل حمل 

درنظر گیری نیازهای کاربر 
ریزی پذیر در برنامهآسیب

 ونقل شهرحمل

 پذیرهای هشدار و جلوگیری از تصادف با کاربر آسیبایجاد سیستم 
 پذیریاب و راهنمای کاربر آسیبهای موقعیتتوسعه سامانه 
  پذیربه کاربران آسیبایجاد سامانه امدادرسانی 
 های هشدار ایمنی برای نابینایانتوسعه سامانه 

 تدوین راهبردهای بهبود ایمنی تردد و کاهش تصادف -5-9-9

بندی بر روی راهبردها جمع 1-4جدول های مختلفی بخش ایمنی، در پس از بررسی کامل راهبردها و جنبه

 صورت گرفته است.ها اجرایی این بخش و سیاست
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 راهبردهای بهبود ایمنی تردد و کاهش تصادفات-4-5جدول 
 سیاست اجرایی راهبرد

ارتقاء وضعیت طراحی، ساخت و نگهداری 
 ها وتقاطع هاایمن شبکه راه

 ود و آشکارسازی توسعه و بهبود نظام اصالح نقاط پر تصادف در شبکه راههای موج
 نقاط اصالح نشده با نصب عالیم ویژه

 های موجودتوسعه و بهبود نظام بازدید ایمنی راه 
 ها توسعه نظام بازرسی ایمنی راه 
 بهبود وضعیت ایمنی معابر عبوری از مناطق مسکونی 
 اصالح هندسی تقاطع ها و برطرف نمودن موانع به منظورافزایش دید رانندگان 
 های مختلف در تقاطع هاکتمدیریت ایمن حر 
 هاها و راهبهبود روشنایی تقاطع 
 های ایمنها برای ایجاد شبکهها و تفکیک حرکات و دسترسیکاهش تداخل 
 ایمن نحویها بهطراحی پارکینگ 

 تشدید نظارت و اعمال قوانین

 ها با هدف افزایش ایمنی افزایش پلیس های مستقر در تقاطع 
 ی صدور گواهینامه رانندگیاعمال قوانین محکم برا 
 ارتقاء و اجرای استانداردهای اجباری موتورسیکلت 
 تشدید مجازات تخلفات خطرناک موتورسیکلت سواران 
 تشدید مجازات متخلفین از سرعت مجاز 

 مدیریت سرعت و عبور خودروها از معابر

 ر ها به خصوص دسازی ترافیک در راههای مدیریت سرعت و آرامکارگیری روشبه
 مناطق مسکونی

 های مختلف شهررسانی و توسعه تابلوهای محدودیت سرعت در محدودهاطالع 
 ممنوعیت ورود وسایل نقلیه سنگین به مناطق مسکونی شهر 
 هابهبود وضعیت ایمنی ترافیک در هنگام عملیات ساخت و نگهداری راه 

های مدیریت تقاضای سفر اعمال سیاست
 و کاهش ترددها

 جای روابط از طریق جادهر از ارتباطات الکترونیکی بهاستفاده بیشت 
 تشویق مردم به استفاده از دورکاری و تحصیل از راه دور 
 ونقل گردشگرانمدیریت بهتر حمل 
 ونقل موتوریکاهش ترافیک حمل 

 رسانی و تبلیغات آموزش، اطالع

 هامعرفی ایمنی راه در مواد درسی مدرسه 
  راه در نواحی شهریگسترش ظرفیت تبلیغات ایمنی 
 های آموزشی ایمنی در جامعهتوسعه برنامه 
 ونقل خطر حملهای کمهای پرخطر به شیوهتشویق کاربران به روی آوردن از شیوه

 شهری
 های مورد نیاز ایمنی ریزان درباره آگاهیهای مخصوص به مهندسان و برنامهآموزش

 هاهای راه و کاربریشبکه

 ونقلای فرهنگ و آموزش در حملتدوین راهبردهای ارتق -5-9-4

 4-4جدول های مختلفی بخش آموزش و ارتقای فرهنگ، در پس از بررسی کامل راهبردها و جنبه

 ها اجرایی این بخش صورت گرفته است.بندی بر روی راهبردها و سیاستجمع
 

 ونقلراهبردهای ارتقای فرهنگ و آموزش در حمل-5-5جدول 
 سیاست اجرایی راهبرد

 عنوانتبیین، ترویج و نمادسازی خط سفید به
ونقل و ترین زبان هدایت در فرهنگ حملمهم

 ترافیک شهروندان

  نمادسازی خط سفید جهت هدایت خودروها به حرکت بین خطوط و رعایت
 طه.های مربوحقوق عابران در گذرگاه

 ها و تجهیزات ترافیکیکشیرفع تمامی نواقص و اشکاالت خط 

 های فرهنگی و هنری در های فراگیر با استفاده از تمامی قالبارائه آموزش
 ها و بسترهای اجتماعی.تمامی عرصه
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 سیاست اجرایی راهبرد
 مندی عنوان خط قرمز و مبنای قانونتعریف خط سفید و رعایت حریم آن به

 شهروندان

 جای استفاده از موانع کارگیری خط سفید بهزی بهساسازی و زمینهفرهنگ
 فیزیکی

 تصحیح فرهنگ موتورسواری

 روی در شهرترغیب، تشویق و ترویج استفاده از دوچرخه و پیاده 
 های آموزشی اثربخش قبل از صدور گواهینامه الزام به گذراندن دوره

 صورت مستمرهای تکمیلی بهموتورسیکلت و آموزش
 محیطی اهی شهروندان نسبت به خطرات زیستباالبردن سطح آگ

 های بنزینیموتورسیکلت
  تقبیح عملکرد و تحقیر رفتارهای پرخطر راکبان موتورسیکلت در انظار عمومی

 و گسترش این نگاه در آحاد جامعه
 سواران متخلفاعمال تنبیهات حیثیتی در خصوص موتورسیکلت 

گسترش فرهنگ استفاده حداقلی از خودرو 
 شخصی

 ونقل عمومی سترش فرهنگ استفاده حداکثری از حملگ 
 رویگسترش فرهنگ پیاده 
 گسترش فرهنگ استفاده از دوچرخه 

رسانی و تبلیغات در جهت کاهش آموزش، اطالع
 تصادفات و افزایش ایمنی

 هامعرفی ایمنی راه در مواد درسی مدرسه 
 گسترش ظرفیت تبلیغات ایمنی راه در نواحی شهری 
 های آموزشی ایمنی در جامعههتوسعه برنام 
 خطر های کمهای پرخطر به شیوهتشویق کاربران به روی آوردن از شیوه

 ونقل شهریحمل
 های مورد نیاز ریزان درباره آگاهیهای مخصوص به مهندسان و برنامهآموزش

 هاهای راه و کاربریایمنی شبکه

 ونقلملمحیطی مرتبط با حتدوین راهبردهای بهبود مسائل زیست -5-9-5

بندی بر روی جمع 6-4جدول های مختلفی بخش زیست محیطی، در پس از بررسی کامل راهبردها و جنبه

 ها اجرایی این بخش صورت گرفته است.راهبردها و سیاست
 

 ونقلمحیطی مرتبط با حملراهبردهای بهبود مسائل زیست-1-5جدول 
 سیاست اجرایی راهبرد

رواج استفاده از وسایل 
 نقلیه با آالیندگی کمتر

 رواج استفاده از خودرو های کوچک و کم مصرف 

 استفاده از خودروهای الکتریکی یا با سوخت زیستی 

 ها با سوخت های با تولید آلودگی کمتراستفاده از اتوبوس 

 توبوس ها برای تولید آلودگی کمترنصب فیلتر در خودروها و ا 

 اعمال قانون و اجبار رعایت معاینه فنی برای تمام خودروها 

 )ممنوعیت حرکت خودروهای آلوده کننده )کامیون، اتوبوس، خودروها، موتورسیکلت 

 استانداردسازی سیستم های حمل و نقل شهری با شاخص های محیط زیست 

توسعه سیستم های حمل 
حیط و نقل دوستدار م

 زیست

 های تندرو برقیتجهیز، بهسازی و توسعه خطوط قطار شهری و اتوبوس 
 گسترش و توسعه حمل و نقل غیرموتوری )دوچرخه و...( و عابر پیاده 
 سازگاری سیستم ها و تسهیالت حمل و نقل شهری با محیط زیست 

کنترل و کاهش آالیندگی 
های صوتی ناشی از 
 سیستم حمل و نقل

  عایق های صوتی در حاشیه بزرگراه هااحداث و توسعه 
 های سنجش آلودگی صوتی در روز در حاشیه بزرگراه های همجوار با مناطق مسکونی و محدوده

 دارای آالیندگی صوتی غیراستاندارد
 توسعه وسایل نقلیه برقی 

برنامه ریزی توسعه 
 ها درکاربری

 جهت حفظ محیط زیست

 عملکردی گوناگونهای افزایش سطح فضاهای سبز با مقیاس 
 هاای کردن آنای و شبکهای و منطقهگسترش فضاهای سبز محله ای5 ناحیه 
 توجه به فضاهای سبز شهری در فرآیند توسعه شبکه خیابانی 
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 سیاست اجرایی راهبرد

مدیریت تقاضای سفر و 
گسترش استفاده از 

 ونقل عمومیحمل

 ونقل همگانی در معابر و تقاطعات شهریدهی به سیستم حملاولویت 
 های ترافیکی از هسته مرکزی شهرحدودهایجاد م 
 کنند.هایی که کمتر تولید آلودگی میتخصیص اولویت به روش 
 روی ونقل عمومی و ایجاد یا بهبود شرایط برای پیادهگذاری در بخش حملهای سرمایهتکمیل برنامه

 سوارییا دوچرخه
 کارگیری سایر ابزار مدیریت ترافیکسازی ترافیک و یا بهآرام 

 تدوین راهبردهای پدافند غیرعامل -5-9-1

بندی بر جمع 0-4جدول های مختلف مربوط به پدافند غیرعامل، در پس از بررسی کامل راهبردها و جنبه

 ها اجرایی این بخش صورت گرفته است.روی راهبردها و سیاست
 

 راهبردهای پدافند غیرعامل-7-5جدول 
 سیاست اجرایی راهبرد

گسترش پدافند غیرعامل 
 محورمردم

 ها و های جمعی برای تقویت نقش مردم در برنامههای همگانی از طریق رسانهتکیه بر آموزش
 مطرح شدن پدافند غیرعامل در زندگی روزمره مردماقدامات پدافند غیرعامل 

 های دفاعی پدافند غیرعاملمردم از طریق مشارکت دادن آنان در برنامههای دفاعی تقویت انگیزه 

  پرورش شهروندانی فعال و مسئول در امور دفاعی شهرها از طریق درگیر کردن آنان در فرآیندهای
 ریزی پدافند غیرعامل در مقیاس محالت شهریگیری و برنامهتصمیم

ای نگاه کردن به شبکه
ای هپدافند غیرعامل در طرح

 توسعه شهری

 ها در شبکه امن شهریلزوم در نظر گرفتن سلسله مراتبی از امنیت در خطوط شریانی و مکان 
 ونقلی و شبکه انرژی )گاز، برق، آب و مخابرات( شهر بر مبنای ایده تأمین بازنگری شبکه حمل

 شبکه شهری امن
 شده )و یا واکاوی طراحی بازخوانی موقعیت مراکز حیاتی، حساس و مهم موجود شهر با شبکه امن

 شده در شهرهای موجود(
 استفاده حداکثری از شبکه امن برای تأمین و تضمین امنیت مراکز حیاتی، حساس و مهم شهری 
 یابی مراکز حیاتی و حساس و مهم بر مبنای دوری و یا نزدیکی نسبت به شبکه امنمکان 

سناریو نگاری حمالت و 
 های متعاقب آنگیریتصمیم

 بندی سناریوهای ممکن تهدیدات و مدیریت پس از حادثه بندی و رتبهیتاولو 
 ها و عملیات خرابکارانهسناریوسازی چگونگی عملکرد تسهیالت شهری در مواقع بمباران 
 سناریوسازی میزان مقاومت مراکز حیاتی، حساس و مهم در برابر انواع تهدیدات 
 بندی کاربری اراضی یت پس از حادثه در پهنهدر نظر گرفتن سناریوهای ممکن تهدیدات و مدیر

 و خطوط ارتباطی طرح جامع در اطراف مراکز حیاتی، حساس و مهم شهری

بندی دفاعی در مراکز الیه
حیاتی، حساس و مهم در 

 های توسعه شهریطرح

 های توسعه شهری تضمین امنیت سایت مراکز حیاتی، حساس و مهم با مداخله در برنامه و طرح
 ها در وضعیت موجود و آینده )الیه سوم دفاعی(هنهاین پ

 های شریانی های حیاتی و حساس از مسیرها و فضاهای عمومی نظیر راهدور نگه داشتن ساختمان
 اصلی و فضاهای شهری همگانی

 تسهیل امکان دسترسی مراکز حیاتی، حساس و مهم با مراکز پشتیبانی 
 در مراکز حیاتی، حساس و مهم تسهیل امکان تخلیه جمعیت در شرایط بحران 

 (ICTتدوین راهبردهای توسعه دولت الکترونیک ) -5-9-7

 3-4جدول های مختلف مربوط به توسعه دولت الکترونیک، در پس از بررسی کامل راهبردها و جنبه

ین نکته الزم است که ها اجرایی این بخش صورت گرفته است. ذکر ابندی بر روی راهبردها و سیاستجمع

ونقل است و تنها مطالعات طرح جامع ابزار بررسی و ارزیابی عمده راهبردهای عنوان شده خارج از حوزه حمل
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 بررسی شده است. 4-4دهد که در بند این راهبردها را در اختیار قرار می
 

 دولت الکترونیک راهبردهای توسعه-4-5جدول 
 سیاست اجرایی راهبرد

گیری از کارآفرینی با بهره
 فناوری اطالعات

 ی با المللوکار، عرضه محصوالت و خدمات در سطح ملی و بینبسترسازی مؤثر برای توسعه کسب
 گیری از فناوری اطالعات.بهره

 وری اطالعاتهای فناوکار الکترونیکی با توسعه زیرساختهای کسبکارآفرینی در حوزه 

 گیری از فناوری اطالعاتوکار با بهرههای کسبها و شبکهتوسعه خوشه 

وری با استفاده افزایش بهره
از فناوری اطالعات در تولید 

 کاال و خدمات

 گسترش کاربرد فناوری اطالعات در واحدهای تولیدی و خدماتی 
 ید کاال و خدماتسازی نظام اطالعاتی تولکارگیری فناوری اطالعات در شفافبه 
 های اقتصادی و کار از راه دور جهت کاهش مصرف ها و فعالیتتالش در جهت گسترش شبکه

 منابع انرژی، ترافیک و فشار بر منابع محیطی
 گیری از فناوری اطالعات در بازاریابی و گسترش بازارهای بدون مرزتقویت بخش خصوصی با بهره 

چابک سازی فرایندهای 
ستفاده از وکار با اکسب

 فناوری اطالعات

 وکار مبتنی بر کاربرد یکپارچه فناوری اطالعاتدهی فرایندهای کسببازنگری و سازمان 
 های اقتصادی جامعهپیوند بین بخش فناوری اطالعات و سایر بخش 

مدیریت تحول اداری کشور 
 مبتنی بر فناوری اطالعات

 ی )اجرایی، قضایی و تقنینی( کشور متناسب با گیری از فناوری اطالعات در اصالح نظام اداربهره
 های بدون کاغذمقتضیات فضای الکترونیکی و گسترش سیستم

 های عملکرد فناوری اطالعاتهای اجرایی و طراحی نظام ارزیابی با تعیین شاخصتدوین برنامه 
 در دسترس همگان بودن آسان اطالعات مدیریت عمومی در خانه و محل کار 

ت های شهر توسعه زیرساخ
 هوشمند

 توسعه زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری فناوری اطالعات و ارتباطات 
 توسعه خدمات الکترونیکی و غیرحضوری به شهروندان 
 ساماندهی آمار و اطالعات شهرداری 

 دهنده وتدوین قوانین توسعه
تسهیل کننده فناوری 

گیری اطالعات برای بهره
 فراگیر جامعه

 ع قوانین جهت تسهیل و تسریع در توسعه و کاربرد فناوری اطالعات متناسب با قدرت اصالح و وض
 کنترل بازار

 تدوین استانداردهای مورد نیاز حوزه فناوری اطالعات 
 های اطالعات و ارتباطات به بخش خصوصیسپاری فعالیتترویج برون 

استقرار نظام امنیت فضای 
 الکترونیکی تبادل اطالعات

 ام مدیریت و راهبری امنیت فضای تبادل اطالعات کشوراستقرار نظ 
 استانداردسازی محصوالت و سازوکار امنیت حوزه فناوری اطالعات 
 های پرسرعت و کارآمدسهولت ایمنی و امنیت جهت شبکه 

 ونقل همگانیتدوین راهبردهای توسعه حمل -5-9-4

 4-4جدول ونقل همگانی، در های مختلف مربوط به توسعه حملپس از بررسی کامل راهبردها و جنبه

ها اجرایی این بخش صورت گرفته است. ذکر این نکته الزم است که از بندی بر روی راهبردها و سیاستجمع

 انداز شهر قم نیز در این جدول استفاده شده است.های اشاره شده در سند چشمراهبردها و سیاست
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 ونقل همگانیراهبردهای توسعه حمل-3-5جدول 
 سیاست اجرایی راهبرد

افزایش سطح پوشش، مطلوبیت و 
یکپارچگی سیستم حمل و نقل 

 عمومی موتوری

 های حمل و نقل اتوبوس )تندرو و معمولی( توسعه کمی و کیفی ناوگان، تسهیالت و سیستم
 و مینی بوس

 های حمل و نقل تاکسیرانیکیفی ناوگان، تسهیالت و سیستم توسعه کمی و 

 های حمل و نقل مسافر برون شهری و بارتوسعه کمی و کیفی ناوگان، تسهیالت و سیستم 

 های کنترل و نظارت بر حمل و نقل عمومیبهبود و ارتقای سیستم 

 های حمل و نقل مسافریکپارچه سازی سیستم 

 نیاتوسعه شبکه حمل ونقل اتوبوسر

 طراحی ساختار جدید شبکه اتوبوسرانی 
 اولویت دهی به حرکت حمل ونقل همگانی در شبکه 
 توسعه امکانات ناوگان حمل و نقل 
 بهبود دسترسی پیاده و خدمات ایستگاه 
 ها با توسعه شبکه حمل و نقل همگانی سریعهماهنگ سازی توسعه کاربری 
 ناوگانهای هوشمند مدیریت و برنامه ریزی توسعه سامانه 

تمرکز بر اتمام پروژه مترو و توسعه 
 ونقل ریلی ارزانحمل

 های مختلف مرکز شهرتوسعه سیستم تراموا برای اتصال کاربری 
 تامین مالی مناسب پروژه مترو 
 تنوع بخشی به منابع 

های سازی و توسعه طریقهیکپارچه
 ونقل غیرآالیندهمختلف حمل

 یه غیرآالیندهپیوندی از وسایل نقل ایجاد شبکه هم 
 استفاده از وسایل همگانی غیر موتوری 

تصویب و اعمال قوانین مناسب 
های برای بهبود وضعیت تاکسی

 گردشی و خطی

 متر در ناوگان تاکسیرانینصب تاکسی 
 ها در خطوط ویژهمجوز تردد تاکسی 
 های تاکسیدهی ایستگاهسامان 
 یهای اینترنتدهی و استفاده بهینه از تاکسیسامان 

 ونقل شخصیتدوین راهبردهای توسعه حمل -5-9-3

بندی جمع 01-4جدول ونقل شخصی، در های مختلف مربوط به حملپس از بررسی کامل راهبردها و جنبه

ها اجرایی این بخش صورت گرفته است. ذکر این نکته الزم است که از راهبردها و بر روی راهبردها و سیاست

 انداز شهر قم نیز در این جدول استفاده شده است.های اشاره شده در سند چشمسیاست
 

 ونقل شخصیراهبردهای حمل -61-5جدول 
 سیاست اجرایی راهبرد

اخذ هزینه برای عبور خودرو از 
 شبکه معابر

 تعریف محدوده ترافیک و قیمت گذاری راه 

 هزینه استفاده از معابر به صورت هوشمند از خودروها اخذ 

 پیماییتشویق به هم

 ایجاد خطوط مخصوص تردد خودروهای پرسرنشین مشترک 
 سازی برای هم پیماییرسانی و فرهنگاطالع 
 مقصد مشترک توسط مسافران-سایت و اپلیکیشن برای یافتن مبداتوسعه وب 
 ه کنندگان هم پیماییاخذ مالیات و عوارض کمتر برای استفاد 

 اعمال محدودیت عبور وسایل نقلیه

 هایکطرفه کردن خیابان 
 ممانعت از ورود خودروهای سنگین باری به مرکز شهر در ساعات روز 
 های مرکز شهر دربرخی روزهای هفتهممانعت از ورود خودروها به برخی از خیابان 
 اعمال محدودیت برای تردد خودروهای تک سرنشین 

 سفرهای غیرضروریکاهش 
 تقویت دولت الکترونیک برای مراجعات اداری 
 افزایش دورکاری و تحصیل از راه دور 
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 سیاست اجرایی راهبرد
 توسعه خرید اینترنتی و غیر حضوری 
 اطالع رسانی و فرهنگ سازی برای کاهش سفرهای غیر ضروری 

 اعمال محدودیت پارکینگ
 های مرکز شهرایجاد محدودیت پارکینگ در خیابان 
  ای میان کاربرانهای حاشیهزمان پارک و توزیع عادالنه پارکاعمال محدودیت 
 های مازاد به خدمات عمومیتغییر کاربری پارکینگ 

قیمت گذاری پارکینگ حاشیه ای 
 جهت انتقال به پارکینگ عمومی

 ایاعمال قیمت کمتر پارک عمومی نسبت به پارک حاشیه 
 های اصلیمحدودیت پارک در شریان 

 ه خیابانیبهبود ظرفیت شبک

 یک های مدیریت ترافهدایت حجم ترافیک به مسیرهای جایگزین کم تراکم از طریق سیستم
 دینامیک

 بهبود شبکه خیابانی از طریق تغییر مسیر ترافیک، تعمیر معابر موجود و ساخت معابر جدید 
 بندی کاربران معابربندی معابر و اولویتطبقه 
 ان و جهت حرکت ترافیکهای راهنمایی با زمسازی چراغهماهنگ 

 ونقل غیرموتوریهای حملپیشنهاد گزینه -5-4

ونقل غیرموتوری شهر قم و در در این بخش از مطالعات، پیشنهادات الزم در خصوص بهبود وضعیت حمل

 شود.ها بررسی مییات پیشنهادات هر یک از حوزهئحوزه اصلی زیر ارائه شده است که در ادامه جز 1

 های شهر قمراههاصالح و توسعه پیاد -

 روهابهسازی پیاده -

 توان و معلول در شبکه شهرارائه پیشنهاد در خصوص تردد افراد کم -

 ارائه پیشنهادات مسیرهای ویژه دوچرخه -

 های شهر قمراهاصالح و توسعه پیاده -5-4-6

در  است.ارائه گردیده 1-4شکل است در در این گزارش دنبال شدهها راهپیادهفرآیندی که برای پیشنهاد 

و همچنین راه شهرداری تهران سازمان برنامه و بودجه و مالک عمل پیاده 011ها نشریه شماره راهخصوص پیاده

فرآیند  مطابق راهپیادهمعابر منتخب برای تبدیل به ترین منابع موجود هستند. شهری ایران اصلینامه راهآیین

 شود. انتخاب میو بر اساس این معیارها  1-4شکل 
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 راهپیادهفرآیند انتخاب معابر جهت  -4-5شکل 

 

 
 راهپیادههای گزینهبخشی از معیارهای انتخاب  -5-5شکل 

تعیین انواع شاخص•
ربرای انتخاب معاب

شاخص ها

انتخاب معابر •
کاندید بر مبنای

شاخص ها

گزینه ها

ارزیابی معابر و •
انتخاب گزینه های

مناسب

پیشنهاد ها

پیاده راهگزینه هایتعیینبرایمعابرلبه هایبررسی
کاربری های لبه

لبه های مسیر بایستی برای پیاده راه جذابیت کافی داشته باشند•

همچنین میزان تقاضا بر حسب ضرایب تولید سفر پیاده کاربری های لبه محاسبه می شود•

پیاده راهگزینه هایتعیینبرایکالبدیخصوصیاتبررسی
خصوصیات کالبدی

...وبررسی قدمت بنا، استحکام، ارتفاع ابنیه، محصوریت، نمای رو به محور بنا، ویژگی های معماری بنا، خط آسمان بناهای موجود•

پیاده راهگزینه هایعنوانبهشهرینمادهایبررسی
نشانه های شهری

...حرم ائمه، مساجد تاریخی، سازه های مدرن و•

کیفیت بصریپیاده راهگزینه هایعنوانبهبهتربصریکیفیتدارایمناطقبررسی

مناطق خوش منظره و دارای آب وهوای مطلوب گزینه پیاده راه هستند•

پیاده راهگزینه هایتعیینبرایسفراهدافبررسی
اهداف سفر

اهداف خرید مناسب ترین اهداف برای تبدیل به سفر پیاده هستند•

پیاده راهگزینه هایتعیینهدفباپیادهسفرهایمقاصدبررسی
مبادی و مقاصد

افرادی که به برخی از مقاصد می روند بیش تر از پیاده روی استفاده می کنند•

پیاده راهگزینه هایتعیینبرایاجتماعیواقتصادیویژگی هایبررسی

ویژگی های اقتصادی و 
اجتماعی

مراکز تجاری شهرها نقاط بالقوه برای تعریف به صورت پیاده راه هستند•
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 هاراهی ساخت پیادههاگزینه -5-4-6-6

 بندی و در نظرگیری تمام معیارهای عنوان شده،و با جمع با استفاده از آنچه در بخش قبل توضیح داده شد

معرفی  00-4جدول ها در اند. این گزینهمطرح گردیده راهپیادهبه عنوان کاندید برای تبدیل به  گزینه 06

اند نیز مطرح شده است. ها بر اساس آن انتخاب شدهجدول معیارهایی که هر یک از این گزینهدر این  اند.شده

  شده است.نمایش داده 6-4شکل ها در موقعیت این گزینههمچنین 
 

 راهپیادهتلف های مخگزینه -66-5جدول 
 معیار انتخاب توضیحات شماره گزینه

 اجتماعی-های بدنه، نظر کارشناسان، اقتصادیکاربری زنگارکی 0
 اجتماعی، کاربری بدنه-نظر کارشناسان، اقتصادی از هفت تیر تا چمران-متری شهید بهشتی 21 2
 هامقصد گره-بدنه، مبداهای اجتماعی، کاربری-اقتصادی صفائیه از چهارراه شهدا تا بیگدلی 4
 هامقصد گره-های بدنه، مبدااجتماعی، کاربری-اقتصادی خیابان ارم از شبستان تا چهارراه شهدا 1
 هامقصد گره-های بدنه، مبدااجتماعی، کاربری-اقتصادی محدوده چهارراه بازار تا پل علیخانی 4
 هامقصد گره-های بدنه، مبدااجتماعی، کاربری-اقتصادی از عمار یاسر تا خیابان ارم –خیابان انقالب  6

 هامقصد گره-های بدنه، مبدااجتماعی، کاربری-اقتصادی خیابان باجک تا مخابرات 7

 تهای باالدس، طرحها، تامین پیوستگیمقصد گره-ایمنی، مبدا طرح میدان مطهری و خیابان امیرکبیر 8

 هامقصد گره-ی بدنه، مبداهااجتماعی، کاربری-اقتصادی خیابان بوعلی 9

 ها، تامین پیوستگیمقصد گره-ایمنی، مبدا چهارراه غفاری تا سه راه خورشید -خیابان امام خمینی 10

 ها، تامین پیوستگیمقصد گره-ایمنی، مبدا میدان سعیدی تا سه راه خورشید -خیابان امام خمینی 11

 های بدنهخصوصیات کالبدی، نشانه شناسی شهری، کاربری نیتقاطع عمار یاسر تا پل علیخا -خیابان طالقانی 12

 اجتماعی-نظر کارشناسان، اقتصادی خیابان گلستانه 04
 اجتماعی، کاربری بدنه-نظر کارشناسان، اقتصادی متری امام حسین 21 01
 پیوستگی خیابان شبستان 04
 ها، نظر کارشناسانگرهمقصد -مبدا خیابان معلم از میدان روح اهلل تا چهار راه شهدا 06

 

 
 راهپیادهمعابر پیشنهادی برای تمام موقعیت  -1-5شکل 
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های دیگری مطرح شد و هر الزم به ذکر است در جلسات کارشناسی برگزار شده با کارفرمای محترم گزینه

های مدل سازی عالوه بر توجه به خروجیراهرا در بحث پیادهیک بنابر دالیلی از حوزه بررسی خارج شد. زی

های حذف شده این مورد ای داشت که در مورد گزینهافزاری باید به مسائل اجتماعی و فرهنگی توجه ویژهنرم

نگر ها مانند کوچه آهنی، امکان بررسی با مدل کالنتر بوده است. همچنین در خصوص برخی از گزینهبسیار مهم

ود ندارد زیرا این معبر بیشتر از نوع دسترسی بوده و با توجه به طول کوتاه و موقعیت آن عمال بودن یا وج

بایست مطالعات خردنگر و موضعی انجام ها میکند. برای این گزینهنبودن آن در مدل کالن تفاوتی ایجاد نمی

 باشد.بگیرد که در حوزه کاری مطالعات جامع نمی

ها برای این دو ها را به دو دسته کلی تقسیم نموده و بررسیهای مطرح شده، آنگزینه به منظور ارزیابی

های منفردی هستند که وجود یا عدم وجود دسته به دو صورت متفاوت انجام گرفته است. دسته اول گزینه

در  ررسی شوند.ها تاثیر چندانی نداشته و به همین دلیل باید به صورت جداگانه بها بر روی سایر گزینهآن

 افزاری برای اینهای مدل نرمها، ابتدا یک محدوده تحت تاثیر در نظر گرفته شده و خروجیخصوص این گزینه

تر مشخص گردد . این محدوده راه به صورت دقیقگیرد تا اثرگذاری احداث پیادهمحدوده مورد بررسی قرار می

 نتخاب شده است.های اطراف هر گزینه ابا توجه به معابر و شریانی

های مرکزی شهر است که بر روی یکدیگر تاثیرگذار بوده و باید به صورت ترکیبی بررسی دسته دوم گزینه

ها، عالوه بر استفاده از نتایج کلی شبکه، محدوده مرکزی شهر قم نیز مدنظر قرار شوند. برای بررسی این گزینه

توجه به نقش مهم معابر مرکزی، محدوده بررسی  گیرد تا اثرگذاری هر طرح بیشتر مشخص گردد. بامی

 تر است.های منفرد وسیعهای ترکیبی نسبت به گزینهگزینه

 های منفردارزیابی گزینه -5-4-6-2

 های منفرد بررسی شده در این بخش عبارتند از:گزینه

 خیابان زنگارکی  -

 متری بهشتی حدفاصل چمران تا هفت تیر 21خیابان  -

 خیابان بوعلی -

 نهخیابان گلستا -

 متری امام حسین 21خیابان  -

ایر سازی به سراهها، میزان حجم عبوری از معابر، نحوه انتقال احجام پس از پیادهبه منظور بررسی این گزینه

سازی و بررسی اثرات اجتماعی راهمقصدهای درگیر قبل و بعد پیاده-معابر اطراف، میانگین تاخیر زوج مبدا

سازی این راهحجم عبوری قبل و بعد از پیاده 00-4شکل تا  0-4شکل . در طرح مورد بررسی قرار گرفته است

های انجام شده و همچنین در با توجه به بررسی ها، در معابر محدوده تاثیر هر یک مقایسه شده است.گزینه

گزینه اول یعنی خیابان زنگارکی، خیابان بهشتی،  1اجتماعی و فرهنگی در نهایت  نظر گیری تمام پارامترهای

 های نهایی انتخاب شدند.خیابان بوعلی و خیابان گلستانه به عنوان گزینه
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سازی راهمقایسه حجم معابر قبل و بعد از پیاده -7-5شکل 

 گارکیخیابان زن

مقایسه حجم عبوری معابر قبل و بعد از  -4-5شکل 

 سازی خیابان بهشتیراهپیاده

  
مقایسه حجم عبوری معابر قبل و بعد از  -3-5شکل 

 سازی خیابان بوعلیراهپیاده

مقایسه حجم عبوری معابر قبل و بعد از  -61-5شکل 

 سازی خیابان گلستانهراهپیاده

 
 سازی خیابان امام حسینراهمقایسه حجم عبوری معابر قبل و بعد از پیاده -66-5شکل 

 های ترکیبینهارزیابی گزی -5-4-6-9

حالت ترکیبی در نظر گرفته شد که در  4بررسی جداگانه، های مرکزی شهر به جای در خصوص گزینه

ر هر یک از معابر این حجم عبوری د موقعیت این حاالت و میزان افزایش یا کاهش 00-4شکل تا  02-4شکل 

ها، الزم به ذکر است به منظور بررسی این گزینهمحدوده پس از ساخت پیاده راه به نمایش درآمده است. 

ر ونقل همگانی و شبکه معابتغییرات پیشنهادی در سایر بندهای مطالعات مانند محدوده ترافیک، شبکه حمل

ها انجام شده است زیرا در انتخاب گزینه بررسی 0102فق در نظر گرفته شده و به نوعی بر روی شبکه نهایی ا
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سناریوهای ترکیبی، حجم عبوری  4شود حالت همانطور که مشاهده می برتر اثر بسیار زیادی خواهد داشت.

دهد که با توجه به تراکم ترافیکی این معابر مشکل ساز ای افزایش میدر معابر اطراف را به میزان قابل مالحظه

 .خواهد شد
 

  

 راهترکیب سناریوهای مرکزی پیاده 6حالت  -62-5شکل 
مقایسه حجم عبوری معابر قبل و بعد از  -69-5شکل 

 سناریوهای مرکزی شهر 6حالت  -سازیراهپیاده

  

 راهترکیب سناریوهای مرکزی پیاده 2حالت  -64-5شکل 
مقایسه حجم عبوری معابر قبل و بعد از  -65-5شکل 

 سناریوهای مرکزی شهر 2حالت  -سازیراهپیاده

  

 راهترکیب سناریوهای مرکزی پیاده 9حالت  -61-5شکل 
مقایسه حجم عبوری معابر قبل و بعد از  -67-5شکل 

 سناریوهای مرکزی شهر 9حالت  -سازیراهپیاده
 

الیندگی محدوده مرکزی شهر پس از ساخت هر یک از این میزان تاخیر و آ 04-4شکل و  03-4شکل در 

های راهپیاده 4شود پس از ساخت حالت سناریوها با وضعیت موجود مقایسه شده است. همانطور که مشاهده می

کند. عالوه درصد( افزایش پیدا می 0051ساعت )معادل  001مرکزی میزان تاخیر محدوده مرکزی شهر حدود 
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درصد افزایش پیدا کرده که برای محدوده مرکزی  4بر این میزان مصرف سوخت و تولید آالینده ها نیز حدود 

آورد و از منظر تاخیر اثر سویی به وجود نمی 2حالت، ترکیب شماره  4شهر غیر قابل قبول است. اما در میان 

دهد و شرایط بهتری نسبت به این میزان تولید آالینده و مصرف سوخت را در مرکز شهر کاهش میعالوه بر 

بهترین نتایج  2های ترکیبی محدوده مرکزی شهر، حالت شماره نیز دارد. بر این اساس در بین حالت 0حالت 

 را داشته و به عنوان سناریوی نهایی انتخاب گردید.
 

  
مجموع تاخیر محدوده مرکزی شهر در حاالت  -64-5شکل 

 هاراهمختلف پیاده

مجموع تولید آالینده محدوده مرکزی شهر  -63-5شکل 

 هاراهدر حاالت مختلف پیاده

 سازیراههای نهایی پیادهگزینه -5-4-6-4

های های انجام شده در بند گذشته که در قالب دو دسته منفرد و ترکیبی انجام شد گزینهبررسیبا توجه به 

 به دست آمد. 21-4شکل و  02-4جدول سازی در شهر قم مطابق با راهنهایی پیاده
 

 سازی شهر قمراههای نهایی پیادهگزینه -62-5جدول 
 توضیحات شماره گزینه توضیحات شماره گزینه

 خیابان باجک تا مخابرات 7 زنگارکی 0
 طرح میدان مطهری و خیابان امیرکبیر 8 از هفت تیر تا چمران-متری شهید بهشتی 21 2
 خیابان بوعلی 9 اه شهدا تا بیگدلیصفائیه از چهارر 4
 چهارراه غفاری تا سه راه خورشید -خیابان امام خمینی 10 خیابان ارم از شبستان تا چهارراه شهدا 1
 خیابان گلستانه 04 محدوده چهارراه بازار تا پل علیخانی 4
 خیابان شبستان 04 از عمار یاسر تا خیابان ارم -خیابان انقالب 6

 

 
 سازی شهر قمراهپیشنهادات نهایی پیاده-21-5شکل 
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 روهابهسازی پیاده -5-4-2

طع های مقاهای الزم بررسی شد. با توجه به برداشتروها و حداقلدر این بخش ابتدا ضوابط مربوط به پیاده

حداقل عرض  04-4جدول بررسی نمود. روها را از منظر عرض توان وضعیت پیادهعرضی انجام شده می

بر این مبنا در جدولی تفصیلی وضعیت  های مختلف ارائه شده است.رو واقع در کنار راهپیشنهادی برای پیاده

عملکردی مشخص شد که بخشی از آن روهای هر یک از معابر شهر قم به تفکیک منطقه شهرداری و ردهپیاده

 نمایش داده شده است. 01-4 جدول در
 

 هاروهای مجاور راهحداقل عرض پیشنهادی برای پیاده-69-5جدول 
 روحداقل عرض پیشنهادی برای پیاده نوع راه

 رو نداردمعموال نیازی به احداث پیاده ها )دو طرفه مجزا(راهآزاد

 متر 2متر با یک حاشیه به عرض  4 های شهری )دو طرفه مجزا(بزرگراه

 متر 054متر با یک حاشیه به عرض  2 هاشریانی

 + عرض مانع درصورت وجود *متر + عرض فاصله جانبی 2 کنندهجمع و پخش

 متر + عرض فاصله جانبی + عرض مانع درصورت وجود 054 دسترسی اصلی

 متر + عرض فاصله جانبی + عرض مانع درصورت وجود 0524 یدسترسی فرع

 متر است. 154گیرند و مقدار آن حدود ای است که معموالً عابرین پیاده از موانع کناره می*فاصله جانبی فاصله
 

 رشهر قم با توجه به عرض و رده عملکردی معبوضعیت پیاده روهای ای از جدول بررسی نمونه -64-5 جدول
 وضعیت رده عملکردی روعرض پیاده تقاطع انتها تقاطع ابتدا نام خیابان کد مقطع منطقه

0 01_26  مطلوب شریانی اصلی 6 روحانی  میدان عمار یاسر خرداد 04 
0 01_1  مطلوب شریانی اصلی 453 شهید روحانی  میدان محالتی خرداد 04 
0 1_0  مطلوب شریانی اصلی 4 محتشم کاشانی  میدان عماریاسر خرداد 04 
0 01_01  نامطلوب جمع و پخش کننده 054 روحانی  40کوچه  خیابان شهدا 14کوچه  -خرداد 04 
0 01_4  مطلوب جمع و پخش کننده 454 خیابان شهدا خرداد 04  14کوچه  -خرداد 04 
0 1_02 524 خیابان فرهنگیان میدان جهاد دی 04   مطلوب شریانی فرعی 
0 1_44  مطلوب دسترسی 452 بزرگراه امام علی خیابان فرهنگیان دی 04 
0 1_00  نامطلوب جمع و پخش کننده 054 خیابان آیت اهلل حائری دی 04خیابان  64کوچه  -دی 04 
0 4_4  مطلوب جمع و پخش کننده 252 بسیج  خیابان شهید سقایتی ابراهیمی 
0 1_41  مطلوب دسترسی 250 میدان ساعت اه امام علیبزرگر اطلس 
0 4_01  نامطلوب شریانی اصلی 051 خیابان بهاءالدینی شهید روحانی انقالب 
0 4_20  مطلوب شریانی اصلی 251 خیابان سمیه عماریاسر  انقالب 
0 1_01  مطلوب جمع و پخش کننده 452 22کوچه  میدان حائری حائری یزدی 
0 1_04  مطلوب جمع و پخش کننده 250 عماریاسر  22 کوچه حائری یزدی 
0 1_06  نامطلوب جمع و پخش کننده 052 دی 04خیابان  64کوچه  22کوچه  حائری یزدی 
0 6_2  نامطلوب جمع و پخش کننده 056 خیابان هالل احمر خرداد 04  حائری یزدی 
0 4_02  مطلوب صلیشریانی ا 452 عمار یاسر  خیابان شهید روحانی آیت اهلل طالقانی 
0 04_0  مطلوب شریانی اصلی 450 شهید محمودنژاد پیامبر اعظم  بسیج 

 توان و معلول در شبکه شهرارائه پیشنهاد در خصوص تردد افراد کم -5-4-9

تأمین فضای قابل دسترس هایی در خصوص هدف اصلی این بخش از گزارش بررسی ضوابط و دستورالعمل
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 تسهیل حرکت و جابجایی مستقل در سطح شهر ار جامعه در جهتهای مساوی برای همه اقشو ایجاد فرصت

توان هستند. عمده مطالب مطرح شده در این بخش از نسخه ها افراد معلول و کماست که از جمله مهمترین آن

ضوابط و مقررات شهرسازی و "سازمان برنامه و بودجه کشور با عنوان  216تجدید نظر اول نشریه شماره 

 روها بایدبا توجه به این ضابطه عرض پیاده اقتباس شده است. "حرکتی -فراد معلول جسمیمعماری برای ا

های حداقل میزان مجاز را رعایت کرده باشند. به منظور بررسی این موضوع در شبکه معابر شهر قم از داده

حرانی را برای عبور معلولین در شهر قم نشان این معابر ب 20-4شکل برداشت مقاطع عرضی استفاده شد. 

 22-4شکل رو این معابر استفاده از باغچه است. در این راستا در کارها جهت تعریض پیادهدهد. یکی از راهمی

مسیر کمتر از مقادیر مجاز است به نمایش  ها در حداقل یک سمترو آنمعابری که مجموع عرض باغچه و پیاده

شود با افزودن عرض باغچه، تعداد معابر بحرانی به میزان زیادی کاهش درآمده است. همانطور که مشاهده می

مانده رو کمتر از حداقل مجاز است. بنابراین برای این معابر باقییابد ولی هنوز در برخی معابر عرض پیادهمی

ها سازی آنز بازدیدهای میدانی و برداشت دقیق جزییات مقطع، نسبت به اصالح و مناسبباید با استفاده ا

 گیرد.اقدام شود که در حوزه کاری شهرداری مناطق قرار می
 

  
رو یک سمت معابر شهرقم که حداقل پیاده-26-5شکل 

 دلی چرخدار مناسب نیست.صن 2یا  6ها برای عبور آن

رو و معابری ازشهر قم که مجموع عرض پیاده-22-5شکل 

 .ها از مقدار مجاز کمتر استباغچه آن
 

 ارائه پیشنهادات مسیرهای ویژه دوچرخه -5-4-4

انجام شده ودر آن از اطالعات از آنجاکه مطالعات طرح جامع دوچرخه شهر قم، همزمان با این مطالعات 

د شود. فرآینطرح جامع نیز استفاده شده است، در اینجا از نتایج این مطالعات استفاده می 40آماربرداری سال 

 است. 24-4شکل اصلی استفاده شده در این مطالعه برای انتخاب و طراحی مسیرهای ویژه دوچرخه به صورت 
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 فرآیند طراحی مسیرهای ویژه دوچرخه -29-5شکل 

 

ی دوچرخه شمرده کیلومتر، سفرهای بالقوه 4تا  0عنوان شد، سفرهای با طول  1همانطور که در فصل 

ی غیر اد باالی سفرهای روزانهتعد با معابر 21-4شکل  اند.شوند و از این جهت مورد بررسی ویژه قرار گرفتهمی

دهد. حذف سفرهای پیاده از آن رو بوده است که این سفرها کیلومتر شهر قم را نشان می 4تا  0ی بین پیاده

اولویت باالتری نسبت به سفرهای دوچرخه دارند و تا جای ممکن باید از تبدیل آنها به سفرهای دوچرخه 

 وگیری شود.  جل

. به عنوان معابر دارای اولویت در نظر گرفته شدند معابر با تقاضای سفر متوسط و زیادتکمیل شبکه، در گام 

چرخه به ی دوی پایه برای مسیرهای ویژهدر این مرحله، راستای این معابر به یکدیگر مرتبط شد تا یک شبکه

درصد شهروندان به مسیر ویژه دوچرخه با فاصله  41ی در گام بعد با توجه به هدف تامین دسترس دست آید.

، معابر مناسب به شبکه اضافه شد و در برخی موارد که پوشش بسیار بیشتر بود، معابری متر،  011کمتر از 

  حذف گردید.

ی معابر، ابتدا برخی از معابر که با محدودیت با توجه به پتانسیل عرضه سازی شبکهنهایی سپس در مرحله

رخه را ی سفر با دوچتر جایگزین شدند و برخی مسیرها که فاصلهی باالیی روبرو هستند با معابر مناسبهعرض

ها به دهند، از جمله برخی مسیرها درون بوستانبه طرز قابل توجهی کوتاه و مطلوبیت این شیوه را افزایش می

 می دهد.سازی شبکه را نشاننحوه طراحی، تکمیل و نهایی 24-4شکل  شبکه اضافه گردیدند.

ی دوچرخه، موقعیت و راستای مسیر یعنی درون یا ی نهایی مسیرهای ویژهپس از به دست آمدن شبکه

 26-4شکل رو بودن، یکطرفه یا دوطرفه بودن و یک سو یا دو سوی معبر بودن مشخص شد. در بیرون سواره

ی متری شبکه 111پوشش  20-4شکل شبکه پیشنهادی مسیرهای ویژه دوچرخه به تفکیک نوع مسیر و در 

 مسیرهای ویژه دوچرخه نشان داده شده است.
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تقاضا برای سفرهای زیر سه کیلومتر غیر  -24-5شکل 

 پیاده در شهر قم

 یشبکه طراحی چهار و سه دو، مراحل -25-5شکل 

 دوچرخه یویژه مسیرهای

  
 دوچرخه هویژ مسیرهای پیشنهادی یشبکه -21-5شکل 

 مسیر نوع تفکیک به
 یویژه مسیرهای یشبکه متری 411 پوشش -27-5شکل 

 دوچرخه
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 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -5-5

 وسبر، خطوط اتوبونقل همگانی یکپارچه شهر قم شامل خطوط انبوهدر این بند از مطالعه، شبکه حمل

شهری و همچنین تعداد های اتوبوس درونرانی طراحی شده و پس از آن موقعیت پایانهعادی و خطوط تاکسی

 ناوگان هر یک از خطوط مشخص شده است.

های عملکردی شبکه مانند افزایش ونقل همگانی باال بردن شاخصهدف اصلی در طراحی شبکه حمل

سافران، کاهش زمان سفر و تأخیر، کاهش همپوشانی خطوط، دسترسی، افزایش پوشش شبکه، افزایش تعداد م

ونقل همگانی، باید در سامانه کاهش تراکم و تداخل در محدوده مرکزی شهر است. برای ارزیابی سامانه حمل

ونقل همگانی )مانند های حملرانی طراحی شده بهبود معیارهای گفته شده در هماهنگی با سایر شیوهاتوبوس

BRTتنهایی بهبود یافته باشند اما ها برای شبکه اتوبوس بهشود. چه بسا ممکن است این شاخص ( ارزیابی

عملکرد کل شبکه افت پیدا کرده باشد. بنابراین در طراحی شبکه همگانی قم، تالش شده است شبکه پیشنهادی 

نده کننقش جمع بر طراحی شود. در این حالت شبکه اتوبوس بیشتردر هر سناریو هماهنگ با شبکه انبوه

بر است. کند و شاید بتوان گفت نقش آن تا حدودی شبیه به تغذیه کننده برای سامانه انبوهمسافران را ایفا می

 بر پاسخ داده خواهد شد.اما عمده تقاضای همگانی با شبکه انبوه

ه، سپس ونقل همگانی شهر قم بیان شددر ادامه ابتدا معیارهای مورد نظر برای طراحی شبکه حمل

رانی شود. سپس شبکه اتوبوسبر تدوین میبر تعیین و بر این اساس سناریوهای انبوهکریدورهای اصلی انبوه

سناریوهای برتر برای  PTV-Visumافزار برای هر یک از سناریوها طراحی شده و پس از آن با استفاده از نرم

شکل همچنین در  دهد.روند کلی کار را نشان می 23-4شکل شود. ( مشخص می0102افق مطالعات )سال 

و  41-4شکل در  معیارهای در نظر گرفته شده برای طراحی خطوط همگانی ارائه شده است. مجموعه 4-24

 ای از این معیارها نمایش داده شده است.نمونه 40-4شکل 
 

 
 ونقل همگانی یکپارچهروند طراحی خطوط حمل-24-5شکل 
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 برای طراحی خطوط همگانی شهر قممعیارهای درنظر گرفته شده -23-5شکل 

 

  
خطوط تمایل سفر شهر قم برای سفرهای  -91-5شکل 

 روزانه 

تخصیص همه یا هیچ )ظرفیت نامحدود( روزانه  -96-5شکل 

 شهر 

 برطراحی خطوط انبوه -5-5-6

و معیارهای عنوان شده  VISUMافزار های نرمبر شهر قم، با استفاده از خروجیبرای طراحی خطوط انبوه

افزار ( در نرم0102کریدور طراحی شد. سپس این کریدورها بر روی شبکه حداقل سال افق ) 40در بند گذشته، 

انی برای هر کریدور مورد بررسی ونقل همگافزار برای معیار حجم مسافر حملهای نرمکشیده شده و خروجی

شکل شهری موجود حذف شده است. . الزم به ذکر است که در این شبکه، تمامی خطوط درونقرار گرفت

کریدورهای طراحی شده و  42-4شکل در  دهد.تمامی این خطوط را بر روی نقشه شهر قم نمایش می 4-44

منظور بررسی میزان مسافر جذب شده این کریدورها ها نمایش داده شده است. بهمیزان جذب مسافران آن

روزانه محدوده تحت تاثیری که در هر شکل نشان داده شده را در بر درصد مسافر  41است که فرض بر این 

تک کریدورهای طراحی شده، کریدورهای با مبدأ مشابه بررسی تک دست آوردن مشخصاتپس از به. گیردمی

رین موارد تمقایسه شدند تا مطلوببر اساس تعداد مسافر سوار شده و تعداد مسافر به طول خطوط و با یکدیگر 

 .نمایش داده شده است 40-4شکل تا  41-4شکل که در  گیرندها در طراحی سناریوها مورد استفاده قرار آن

تقاضای حمل ونقل 
همگانی

خطوط تمایل سفر 
همگانی

تخصیص همه یا 
هیچ

تولید و جذب سفر 
نواحی

توزیع جمعیت و 
اشتغال

نوار جریان

توجه به پیشنهادات 
مطالعات قبلی

کاهش همپوشانی 
خطوط

تعداد خطوط 
اتوبوسرانی گذرنده

از معبر

توجه به مراکز 
جاذب سفر و 

شهرهای حومه ای

وضعیت خطوط در 
وضع موجود

محدودیت های 
معابر
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 ر مورد بررسیبکریدورهای انبوه -99-5شکل  محدوده تحت تاثیر+ جذب مسافر روزانه نمونه  -92-5شکل 

  
 کریدورهای برتر از مبدا جمکران -95-5شکل  کریدورهای برتر از مبدا پردیسان -94-5شکل 

  
 سایر کریدورهای برتر -97-5شکل  یدورهای برتر از مبدأ میدان مرجعیتکر -91-5شکل 

 اصالح و ارائه پیشنهاد برای خطوط اتوبوسرانی -5-5-2

در این قسمت طراحی خطوط اتوبوسرانی با در نظرگیری معیارهای عنوان شده در بندهای گذشته، از جمله 
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 انجام گرفت:موارد زیر 

 نحوی طراحی شد که پوشش مناسبی برای شهر ایجاد نماید.خطوط اتوبوسرانی به -

 در طراحی خطوط تالش شد درصد زیادی از مسیرهای موجود اتوبوسرانی تحت پوشش قرار گیرد. -

برای طراحی خطوط اتوبوسرانی به تمامی معیارها از جمله خطوط تمایل سفر، نقاط تولید و جذب و  -

 وجه شد.غیره ت

 های مرتبط مانند اتوبوسرانی و شهرداری مناطق مد نظر قرار گیرد.پیشنهادهای سازمان -

 معابر پوشش داده نشده در وضع فعلی مورد توجه قرار گیرند. -

 ونقل یکپارچهسناریوهای حملبندی و اولویتطراحی  -5-5-9

وبوس عادی موجود و جدید در این بخش با ترکیب کریدورهای برتر در بند قبل و همچنین لحاظ خطوط ات

 ءهای مصوب قبلی جزونقل همگانی یکپارچه طراحی شد. در این مرحله، شبکهپیشنهادی، سناریوهای حمل

مدلسازی  PTV-Visumافزار نرم ( در0102برای اوج صبح سال افق )این سناریوها سناریوها در نظر گرفته شد. 

 کند.مشخصات کلی خطوط این سناریوها را معرفی می 04-4جدول ها با یکدیگر مقایسه شود. شدند تا نتایج آن

مقایسه این  به منظور بررسی و سناریوهای مختلف نمایش داده شده است. 14-4شکل تا  43-4شکل در 

های سطح پوشش، مشخصات شبکه، زمان سفر، تعداد مسافر سناریوها از منظر فنی معیارهای مختلفی در دسته

که  PTV-Visumافزار های نرمیای از خروجنمونه 42-4شکل تا  41-4شکل در  و کارآیی در نظر گرفته شد.

  شود ارائه شده است.برای مقایسه سناریوها استفاده می
 

 ونقل همگانی در نظر گرفته شدهمشخصات کلی سناریوهای حمل-65-5جدول 

 سناریو
تعداد کل خطوط 

 همگانی
تعداد خط 

 برانبوه
 یطول کل خطوط همگان

 کیلومتر( -)میانگین یک جهت 
 برطول خطوط انبوه

 کیلومتر( -)میانگین یک جهت 
 1 211 1 01 عدم انجام کار

0سناریو   21 4 106 43 
2سناریو   24 4 146 46 
4سناریو   20 1 401 46 
1سناریو   20 4 440 64 
4سناریو   22 4 402 43 
6سناریو   24 4 431 62 
0سناریو   22 4 404 04 

3ناریو س  22 4 464 61 
4سناریو   21 4 444 60 
01سناریو   22 4 400 66 
00سناریو   22 4 464 62 
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بر خطوط انبوه -94-5شکل 

 6در سناریوی شماره 
 برخطوط انبوه -93-5شکل 

 2در سناریوی شماره 
بر در خطوط انبوه -41-5شکل 

 9سناریوی شماره 
بر خطوط انبوه -46-5شکل 

 4در سناریوی شماره 

    
بر خطوط انبوه -42-5شکل 

 5در سناریوی شماره 
بر خطوط انبوه -49-5شکل 

 1در سناریوی شماره 
بر در خطوط انبوه -44-5شکل 

 7سناریوی شماره 
بر خطوط انبوه -45-5شکل 

 4در سناریوی شماره 

    
بر خطوط انبوه -41-5شکل 

 3در سناریوی شماره 
بر خطوط انبوه -47-5شکل 

 61در سناریوی شماره 
بر در خطوط انبوه -44-5شکل 

 66سناریوی شماره 
بر خطوط انبوه -43-5شکل 

 62در سناریوی شماره 

   
تعداد مسافر خطوط  -51-5شکل 

 بر و عادی ، اوج صبح وههمگانی انب
مسافر سوار و پیاده  -56-5شکل 

بر ونقل انبوههای حملشده ایستگاه
 اوج صبح 

محدوده پوشش خطوط  -52-5شکل 
 همگانی
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سناریوهای مورد بررسی از منظر زمان سفر متوسط همگانی و درصد  مقایسه 41-4شکل و  44-4شکل در 

 بر ارائه شده است.پوشش خطوط انبوه
 

  
ونقل حمل مقایسه زمان متوسط سفر -59-5شکل 

 همگانی 
 بر مقایسه درصد پوشش خطوط انبوه -54-5شکل 

 

ونقل بندی سناریوهای حملها با یکدیگر، نوبت به رتبهپس از بررسی مقادیر هریک از سناریوها و مقایسه آن

داده شده که  02تا  0مورد نظر به هر سناریو امتیازی از همین منظور برای هر پارامتر مهم رسد. بههمگانی می

نیز نمودار مربوط به مجموع امتیازها را نشان  44-4شکل  بدترین سناریو است. 0بهترین و امتیاز  02امتیاز 

ونقل همگانی از منظر پارامترهای حملامتیاز  044با  0شود سناریوی شماره طور که دیده میدهد. همانمی

 سناریو است.بهترین 
 

 
 6462ونقل همگانی در مقایسه مجموع امتیاز سناریوها برمبنای حمل -55-5شکل 

 

ها مانند هدر این بخش و همچنین لحاظ پیشنهادات سایر حوزاز منظر فنی پس از انتخاب سناریو برتر 

شرح  00-4شبکه معابر، مدیریت تقاضا و ... که در سایر بندها اشاره شده، تحلیل اقتصادی جامعی در بند 

گیری نهایی در خصوص نوع بخش تصمیم بر انجام گرفت و در آنبر روی نوع سیستم خطوط انبوهخدمات 

 یلی( انجام شده است. ذکر این نکته الزمبر )ریلی یا غیر ریلی و نوع سیستم رسیستم هر یک از خطوط انبوه

 ( در نظر گرفته شد 0و  4، 1،  4، 2، 0همگانی از منظر فنی )سناریوهای چند سناریو برتر  00-4است در بند 

فنی انجام  هایبر اساس تحلیل بر بر روی تحلیل اقتصادی لحاظ گردد.تا اثر تغییر مسیر یا تعداد خطوط انبوه
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شناخته به عنوان سناریوی برتر  0سناریوی شماره  00-4حلیل اقتصادی انجام شده در بند شده در این بند و ت

بر، مسیر خطوط اتوبوس عادی در افق مسیر خطوط انبوه به ترتیب 43-4شکل تا  46-4شکل شد که در 

 مدت، تعداد مسافر هر یک از خطوط ارائه شده است. بلند
 

   
بر مسیر خطوط انبوه -51-5شکل 

  سناریوی برتر
مسیر خطوط اتوبوس  -57-5شکل 

  عادی سناریوی برتر
ونقل تعداد مسافر حمل -54-5شکل 

 همگانی
 

شرح خدمات،  00-4بر پس از انجام تحلیل اقتصادی در بند در خصوص نوع سیستم هر یک از خطوط انبوه

ده، انتخاب نوع سیستم با توجه به تحلیل فنی و اقتصادی انجام ش به دست آمد. 04-4جدول نتایج به صورت 

ها، ( و بررسی دقیق هزینه000ونقل همگانی )ضابطه ، نیازمند انجام مطالعات تفصیلی حمل2بر شماره خط انبوه

 .های اجرایی طرح با توجه به شرایط شهر قم استمنافع و محدودیت
 

 بر شهر قم در سناریوی برتر فنی و اقتصادیتم خطوط انبوهو نوع سیسمشخصات -61-5جدول 
 نام خط طول خط)کیلومتر( تعداد ایستگاه نوع سیستم پیشنهادی

 0بر خط انبوه 0451 01 قطار سبک شهری
 2بر خط انبوه 2053 21 (000ضابطه  -قطار سبک شهری )نیازمند انجام مطالعات تفصیلی همگانی

 4بر ط انبوهخ 0154 03 اتوبوس تندرو

 ونقل همگانیبرآورد تعداد ناوگان خطوط حمل -5-5-4

دست آمده برای سناریوی برتر همگانی، تعداد ناوگان مورد نیاز در باتوجه به مشخصات خطوط و نتایج به

قطعه اوج و سرفاصله زمانی انجام و  این برآورد بر مبنای مسافر 44-4شکل مطابق با . این سناریو برآورد شد

عنوان تعداد ناوگان مورد نیاز در نظر گرفته شد. زیرا هدف از تعیین تعداد ناوگان هم بیشینه مقدار این دو به

دهی تامین حداقل سرفاصله زمانی طراحی شده و هم تامین تعداد ظرفیت ناوگان مورد نیاز برای پوشش

 بیشتر نشود. 0حجم به ظرفیت کل در قطعه اوج از مسافران قطعه اوج است تا نسبت 
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 ونقل همگانی نحوه برآورد تعداد ناوگان مورد نیاز خطوط حمل -53-5شکل 

 

ند ناستفاده از وسایل همگانی کوچکتر ما با توجه به قیمت باالی اتوبوس و هزینه تعمیر و نگهداری زیاد آن،

ه باس و بمدنظر قرار گرفت. با تعویض نوع ناوگان از اتوبوس به میدل نیزنفر  41باس با ظرفیت حدود میدل

بایست تعداد ناوگان افزایش یابد. به این ترتیب باید از منظر دهی به تعداد مسافر قطعه اوج میمنظور پوشش

خطوط عادی مورد بررسی قرار بگیرد که این کار اقتصادی تفاوت استفاده از اتوبوس معمولی یا میدل باس در 

 برای افق بلند مدت انجام شده است. 00-4جدول در 

ی دهی به تقاضاباس تعداد ناوگان مورد نیاز برای پوششکارگیری میدلشود با بههمانطور که مشاهده می

یابد اما با توجه به اختالف قیمت این دو وسیله درصد افزایش می 06د بلندت خطوط عادی همگانی حدوافق

کند. یکی دیگر از مزایای میلیارد تومان( کاهش پیدا می 061درصد )حدود  43هزینه تامین کل ناوگان حدود 

است ها ها و دوربرگردانعرض، گردشهای کمتر در خیابانباس، امکان حرکت و مانور راحتاستفاده از میدل

 تر خواهد بود.که از منظر طرح هندسی معابر و هزینه مربوط به آن نیز به صرفه
 

 6462-باسمقایسه تعداد ناوگان و هزینه تامین مورد نیاز برای دو وسیله اتوبوس معمولی و میدل -67-5جدول 

 میلیارد تومان -هزینه تامین عداد ناوگان مورد نیازت قیمت )میلیون تومان( کلظرفیت   

 419 209 2000 80 اتوبوس معمولی
 258 369 700 30 میدل باس

 %38- %76 %65- %63- درصد اختالف
 

ا افزایش شود زیرا بالبته استفاده از میدل باس عمدتا در خطوطی که تقاضای سفر باالیی ندارند پیشنهاد می

شود و همین امر در عملکرد ها با مشکل مواجه میریزی صحیح اعزام ناوگان آنخط برنامه تعداد ناوگان در یک

آن خط تاثیر منفی خواهد داشت. به همین دلیل در انتخاب نوع ناوگان مناسب برای هر خط بایستی به ضریب 

 یل تامین حداقلاشغال ناوگان توجه نمود. در برخی خطوط پیشنهادی تعداد ناوگان تعیین شده تنها به دل

ه ها کم باشد کشود ضریب اشغال آنکند که همین عامل سبب میسرفاصله زمانی مورد نیاز افزایش پیدا می

دهنده غیراقتصادی بودن استفاده از اتوبوس است. بر این اساس خطوط مختلف پیشنهادی در این مورد نشان

نوع ناوگان نهایی آن پیشنهاد معیارهای عنوان شده گرفت و در نهایت با توجه به مورد بررسی قرار  03-4جدول 

 گردید. 
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 نوع و تعداد ناوگان خطوط همگانی شهر قم در افق بلندمدت -64-5جدول 
 داد ناوگان تع نوع ناوگان انتخابی مسافر قطعه اوج سرفاصله اعزام اولیه نام خط

باسمیدل 114 01 متری مطهری 21 -کلهری -: شهر قائم012خط  12 
باسمیدل 211 01 مالک اشتر -مطهری-: پیام نور016خط   11 

باسمیدل 650 01 شاهد -: میدان ساعت210خط   22 
باسمیدل 348 01 حرم مطهر-: میدان هفتاد و دو تن212خط   12 

 7 اتوبوس 488 01 حرم مطهر -: شهرک فاطمیه214خط 
 10 اتوبوس 580 01 : تهرانی مقدم به پردیسان211خط 
باسمیدل 281 01 مرجعیت-: میدان ساعت214خط   6 

 11 اتوبوس 823 01 : پردیسان216خط 
باسمیدل 284 01 عمار یاسر-بسیج -: شهرک قدس210خط   14 

باسمیدل 294 01 حرم مطهر-: بنیاد213خط   14 
 9 اتوبوس 746 01 نبوت -و دو تن: هفتاد 214خط 

باسمیدل 81 01 حرم مطهر -بلوار امین -: بنیاد201خط   8 
 48 اتوبوس 3508 01 بهشت معصومه -: شکوهیه200خط 

 8 اتوبوس 555 01 حرم مطهر -: پایانه نبوت202خط 
باسمیدل 200 01 تعاون -:شهرک مهدیه204خط   14 

باسیدلم 347 01 محالتی -: پردیسان201خط   12 
باسمیدل 264 01 شاهد -فردوسی -: محالتی204خط   9 

 14 قطار شهری 4602 3 0بر خط انبوه
 22 قطار شهری 7718 3 2بر خط انبوه
 15 اتوبوس تندرو 2064 5 4بر خط انبوه
 25 اتوبوس تندرو 3613 5 1بر خط انبوه

 شهری همگانیهای درونیابی پایانه مکان -5-5-5

شهری باید قادر به پوشش ابتدا ویا انتهای های اتوبوس دروننقاط پتانسیل برای احداث پایانهبه طور کلی، 

سازی در سناریو برتر خطوط حمل و نقل همگانی نقاط پتانسیل ایجاد پایانه برای پیاده خطوط اتوبوس باشند.

 های زیر انتخاب شده است:بر اساس شاخص 0102بر و خطوط اتوبوس در افق انبوه

های قطار سبک شهری و یا اتوبوس یکی از نقاط ابتدا و یا انتهای خطوط اتوبوس و یا یکی از ایستگاه -0

 تندرو هستند. 

گونه انتقال مسافر )با پیاده روی( های خطوط قطار سبک و اتوبوس تندرو که هیچآن دسته از ایستگاه -2

 شود جزء نقاط پتانسیل نیستند. یها انجام نمهای انتهای خطوط اتوبوس در آنبه ایستگاه

ای دارند، تنها ها بیرون از شهر قم قرار گرفته و عملکرد حومهدر مورد خطوط اتوبوسی که یک سوی آن -4

 ایستگاه ابتدایی )که درون شهر قرار دارد( جزء نقاط پتانسیل است. 

ه اند و در گام بعد با توجه به شدهبه عنوان نقاط پتانسیل انتخاب پایانه در نظر گرفتنقطه  44نهایت، در 

نقاط  ،اساس بر این به یکدیگر در قالب یک نقطه واحد با یکدیگر تجمیع شدند موارد نزدیکبین نقاط ، فاصله 

خط عبوری از  موقعیت نقاط کاندید و تعداد 61-4شکل  کند.محل کاهش پیدا می 00نقطه به  44کاندید از 

ها وجود فضای کافی برای احداث آن و بحث یکی از نکات دیگر در جانمایی پایانه دهد.هر یک را نمایش می

هایی پیشنهاد گردد که یا در های افق بلندمدت در بخشهزینه تملک است. به همین جهت بهتر است پایانه

 61-4شکل زم برای احداث آن موجود باشد. در حال حاضر پایانه اتوبوس وجود دارد یا حداالمکان فضای ال
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شهری فعلی شهر قم نیز نمایش داده شده است. همانطور که شهری و برونهای اتوبوس درونموقعیت پایانه

زدیکی یکی از دارند در ن 4که تعداد خط عبوری بیش از  06و  02، 3، 6، 0شود نقاط شماره مشاهده می

 4های موجود است و از منظر بحث تملک و هزینه مشکل چندانی وجود نخواهد داشت. بدین ترتیب پایانه

ن شود که موقعیت آشهری پیشنهاد میاتوبوس درون های پیشنهادی برای احداث پایانهنقطه به عنوان گزینه

 مایش داده شده است.ن 60-4شکل در 
 

  
شهری های اتوبوس درون و برونموقعیت پایانه -11-5شکل 

 شهر قم در سال پایه و نقاط کاندید ساخت پایانه

ری شههای اتوبوس درونموقعیت پایانه -16-5شکل 

 پیشنهادی شهر قم برای افق بلندمدت

 تاکسیرانی و ون طراحی شبکه شبه همگانی -5-5-1

کارهای کاهش تراکم و وقفه در جریان ترین راهشهری یک از موثرهای درونساماندهی و مدیریت تاکسی

 یهای زیست محیطی، برقراراهش آلودگی هوا و آسیبک ،هااماندهی خطوط و ناوگان تاکسیترافیک است. س

ها و وضعیت کاری رانندگان را در پی خواهد داشت و مطلوب مسافران، عدالت اجتماعی در دسترسی به تاکسی

 0102رانندگان و گردانندگان سیستم خواهد بود. مدلی برای طراحی خطوط و تعیین تعداد ناوگان برای سال 

ان از سیستم، دسترسی و پوشش سازی زمان سفر استفاده کنندگپیشنهاد شده که عالوه بر حداقل قمشهر 

ها به متناسب با تقاضا را در شهر ایجاد نموده است. از دیگر مزایای مدل پیشنهادی، تغییر عملکرد تاکسی

در بخش پایانی، نتایج تحلیل حساسیت مدل  هاست.مقصدی و استفاده از حداکثر ظرفیت تاکسی -مبدأصورت 

 .شده است ارایهها ارزیابی تعداد ناوگان مورد نیاز آنو در نتیجه خطوط نهایی تاکسی پیشنهادی و 
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شهر قم پیاده سازی شده و از حیث عرضه  0102الزم به ذکر است، مدل فوق بر نتایج مدل گزینه برتر افق 

و  بر و خطوط اتوبوسو تقاضا منطبق بر طراحی تلفیقی گزینه برتر برای خطوط حمل و نقل همگانی انبوه

 خصوصی است.توسعه شبکه معابر 

، 0440در سال  قمشهری مقصد سفرهای خانوار درون-بر اساس اطالعات به دست آمده از آماربرداری مبدا

همچنین بر اساس .  شودبا استفاده از تاکسی و مسافرکش انجام می قمشهری درصد سفرهای درون 01

برای کل روز برابر با  0440در سال ها آمارگیری شمارش سرنشین خودرها، متوسط ضریب سرنشین تاکسی

 است.  36/0

های مختلف توان یک سیستم حمل و نقل عمومی به حساب آورد که از دیدگاه بخشتاکسیرانی را می

ن و غیره( بردارادرگیر با آن )مثالً مسافران، رانندگان، صاحبان وسیله نقلیه، متصدیان حمل و نقل همگانی، بهره

 لوبیت باال عمل کند. بایست به صورت کارآ و با مطمی

هدف از این طراحی، پیشنهاد یک سیستم تاکسیرانی با تواتر و ضریب اشغال است. مدل پیشنهادی در 

(، اردبیل و بجنورد و سنندج 0441(، زنجان )0430مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهرهای مشهد )

 به تصویب رسیده است. ( استفاده و در شورای عالی حمل و نقل وزارت محترم کشور0440)

های حمل و نقل بین المللی به چاپ با جزییات زیر در یکی از معتبرترین نشریه 2106این مدل در سال 

 رسیده است:
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 
 

بایست شهر به بزرگ نواحی تقسیم شده و سپس خطوط تاکسی مورد نیاز بین در مدل پیشنهادی، می

ناحیه ترافیکی استفاده شده  401جاد بزرگ نواحی مدل فوق، از همفزون سازی ها تعیین شود. به منظور ایآن

بزرگ ناحیه استفاده شده در  22، 62-4شکل استفاده شده است. در  ،در مطالعات جامع حمل و نقل شهر قم

بایست یک پایانه تاکسی ایجاد یگزارش حاضر نمایش داده شده است. در واقع در هر یک از این بزرگ نواحی م

 شده و در صورت لزوم خطوط گردشی تقاضای سفر درون بزرگ نواحی را به پایانه اصلی منتقل نمایند. 

با توجه به اینکه افزایش انتقال خط و همچنین زمان سفر  گزارش تفصیلی مربوطه عنوان شده که در

ارایه شده در گزارش  تابع هدفمقادیر مختلف ه به مسیرها از نظر مسافران مطلوبیت کمی داشته و با توج

 منتخب در مدل پیشنهادی در نظر گرفته شده و جزییات بیشتری تعداد خطعنوان  بهتاکسی  خط 31تعداد 

 خالصه اطالعات این خطوط به نمایش درآمده است. 04-4جدول و در  شده است ارایهدر مورد نتایج آن 
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 بزرگ نواحی مدل تعیین مسیر خطوط تاکسی -12-5شکل 

 

 خطوط تاکسی پیشنهادی مابین بزرگ نواحی تقاضا و تعداد تاکسی مورد نیاز در ساعت اوج -63-5جدول 
 خط شماره

 تاکسی
 هبزرگ ناحی

 مبدا
بزرگ ناحیه 

 مقصد
 روی از مجموع در که تقاضایی

 کندمی عبور خط
 متوسط سفر زمان

 (دقیقه)
 نیاز مورد تاکسی تعداد

 اوج ساعت در خط
1 1 2 872 8/9 43 
2 1 3 251 16/2 23 
3 1 4 420 12/4 29 
4 1 5 328 15/1 27 
5 1 6 197 11/5 13 
6 1 7 546 6/2 19 
7 1 8 229 11/0 14 
8 1 9 286 11/1 18 
9 1 10 372 22/1 46 
10 1 11 67 20/2 8 
11 1 12 70 19/1 7 
12 1 13 125 16/2 11 
13 1 14 20 25/3 3 
14 1 15 20 22/4 2 
15 1 16 93 23/0 12 
16 1 18 20 13/8 2 
17 2 3 489 12/7 34 
18 2 4 225 14/1 18 
19 2 5 149 18/5 15 
20 2 6 93 14/6 8 
21 2 7 154 8/1 7 
22 2 8 83 10/1 5 
23 2 9 482 6/2 16 
24 2 10 906 15/0 75 
25 2 11 72 16/7 7 
26 2 12 43 18/1 4 
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 خط شماره
 تاکسی

 هبزرگ ناحی
 مبدا

بزرگ ناحیه 
 مقصد

 روی از مجموع در که تقاضایی
 کندمی عبور خط

 متوسط سفر زمان
 (دقیقه)

 نیاز مورد تاکسی تعداد
 اوج ساعت در خط

27 2 13 128 18/4 13 
28 2 21 34 14/1 3 
29 3 4 464 10/5 27 
30 3 5 198 13/9 15 
31 3 6 59 18/4 6 
32 3 7 87 17/4 8 
33 3 9 70 13/5 5 
34 3 10 537 24/4 73 
35 3 11 756 7/8 33 
36 3 12 231 10/4 13 
37 3 13 191 13/0 14 
38 3 21 183 10/6 11 
39 4 5 615 6/6 23 
40 4 6 170 12/1 11 
41 4 7 212 12/1 14 
42 4 8 62 15/7 5 
43 4 10 103 31/5 18 
44 4 11 236 11/7 15 
45 4 12 281 8/4 13 
46 4 13 489 5/5 15 
47 5 6 275 14/2 22 
48 5 7 279 12/8 20 
49 5 8 105 16/4 10 
50 5 9 44 22/1 5 
51 5 11 118 14/9 10 
52 5 12 189 8/5 9 
53 5 13 957 5/6 30 
54 5 16 134 20/2 15 
55 5 17 33 21/4 4 
56 6 7 526 4/8 14 
57 6 8 296 10/2 17 
58 6 16 483 12/5 34 
59 6 17 87 14/7 7 
60 6 19 21 16/4 2 
61 7 8 566 7/4 23 
62 7 9 178 12/4 12 
63 7 10 84 24/6 11 
64 7 13 125 17/0 12 
65 7 16 159 19/6 17 
66 8 9 356 14/2 28 
67 8 16 223 21/5 27 
68 8 17 21 18/6 2 
69 9 10 238 17/4 23 
70 9 16 43 24/3 6 
71 9 20 41 8/1 2 
72 10 11 165 26/2 24 
73 10 21 101 21/6 12 
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 خط شماره
 تاکسی

 هبزرگ ناحی
 مبدا

بزرگ ناحیه 
 مقصد

 روی از مجموع در که تقاضایی
 کندمی عبور خط

 متوسط سفر زمان
 (دقیقه)

 نیاز مورد تاکسی تعداد
 اوج ساعت در خط

74 11 12 473 6/0 16 
75 11 13 195 9/5 10 
76 11 22 21 13/9 2 
77 12 13 553 3/6 11 
78 16 17 145 12/0 10 
79 16 19 65 13/7 5 
80 17 19 593 6/7 22 

  

 26111بخشی از تقاضای سفر تاکسی درون بزرگ نواحی بوده و تقاضای سفری در حدود  این، عالوه بر

دقیقه بوده و ضریب  4سفر را داراست. با فرض اینکه زمان سفر درون بزرگ نواحی به طور متوسط برابر با -نفر

مسافر )مشابه سال پایه  2های درون بزرگ نواحی )که به صورت گردشی هستند( برابر با سرنشین تاکسی

نواحی کافی است. لذا تعداد  تاکسی گردشی برای پوشش تقاضای درون بزرگ 0111(، حداکثر حدود 0102

حال به منظور شود. دستگاه تاکسی برآورد می 2411حدود  0102تاکسی مورد نیاز شهر در ساعت اوج سال 

ترین فاصله بر اساس زمان سفر در شرایط متراکم شبکه بین هر دو بزرگ ناحیه، تعیین مسیر با استفاده از کوتاه

 محدوده میانی بین نواحی ترافیکی متناظر VISUMافزار روجی نرماز مسیر به دست آمده با استفاده از خ

از مسیرهای طراحی شده به این  اینمونه 61-4شکل و  64-4شکل در استفاده شده است. ها بزرگ ناحیه

 در گزارش تفصیلی مربوطه کلیه خطوط پیشنهادی نمایش داده شده است. .روش نمایش داده شده است
 

  
 2خطوط پیشنهادی تاکسی برگه  -14-5شکل  6خطوط پیشنهادی تاکسی برگه  -19-5شکل 

 بکه معابرهای شپیشنهاد گزینه -5-1

سازی عملکردی، کنترل تقاطعات، غیرهمسطح اصالح ردهخصوص  در این بند از شرح خدمات پیشنهاداتی در

 ها، تعریض و یا ساخت معابر جدید ارائه شده است که در ادامه توضیحات الزم در این خصوص ارائه خواهدشد.آن

 اصالح ساختار سلسله مراتب عملکردی شبکه معابر  -5-1-6

پیشنهاداتی در خصوص اصالح رده برخی  ،عملکردی معابراز گزارش، پس از بررسی انواع رده در این بند

دهد. ورد را نشان میاین م 64-4شکل معابر موجود و یا تعریف رده عملکردی برای معابر جدید ارائه شد که 

ارائه  0444آیین نامه طراحی معابر شهری منتشر شده در سال  الزم به ذکر است رده عملکردی بر اساس

 تغییرات پیشنهادی بر روی رده عملکردی عنوان شده است. مهمترین 21-4جدول همچنین در گردیده است. 
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بندی عملکردی معابر نسبت به مطالعات طرح جامع غییرات پیشنهادی بر روی ردهمهمترین ت-21-5جدول 

 6947ونقل سال حمل

 محدوده نام معبر
رده بندی 
 پیشنهادی

بندی مطالعات رده
 36طرح جامع 

 دلیل تغیر

-جاده قدیم قم
 کاشان

میدان ولیعصر تا 
 کمربندی جدید

شریانی سرعت 
41 

 بزرگراه
در اطراف این محور و نیاز به های تعریف شده کاربری

 های متعدد در این محدوده ایجاد دسترسی

 طالقانی تا صدوق بلوار بسیج
شریانی سرعت 

41 
 2شریانی درجه 

بدنه محور و فاصله تبادالت و تقاطعات از یکدیگر و 
 جایی آن همچنین نقش جابه

 امام خمینی تا کشاورز کارگر
شریانی سرعت 

11 
 0شریانی درجه 

اث بلوار شهید تهرانی مقدم در شمال این محور و احد
 هچنین فاصله تقاطعات 

 مدرس تا کشاورز تهرانی مقدم
شریانی سرعت 

41 
 2شریانی درجه 

پوسته و بدنه تعریف شده این محور و جدیداالحداث 
 بودن آن 

 نقش آیینی محور پیامبر اعظم  بزرگراه معبر ویژه ابتدا تا انتها پیامبر اعظم

 ار کبیریبلو
میدان ولیعصر تا بلوار 

 پیامبر اعظم
شریانی سرعت 

41 
 ها و محورهای اطراف آن با توجه به کاربری بزرگراه

بلوار شهید 
 کریمی

میدان مرجعیت تا 
 میدان مفید

شریانی سرعت 
 11و  41

 بزرگراه
احداث بزرگراه آیت اهلل بروجردی، فاصله تقاطعات و 

 اتصاالت بلوار 

 خیابان معلم
عمار یاسر تا امام موسی 

 صدر
شریانی سرعت 

11 
 0شریانی درجه 

قرارگیری این محور در محدوده طرح ترافیک 
 پیشنهادی و لبه بافت تاریخی شهر قم

 اهللبزرگراه آیت
 بروجردی

میدان مرجعیت تا 
 میدان آیت اهلل بهجت

 0شریانی درجه  بزرگراه
ی پوسته محور، موقعیت قرارگیری آن و رینگ بیرون

 تعریف شده برای شهر قم

 کیوانفر تا سعیدی امام خمینی
شریانی با سرعت 

11 
 0شریانی درجه 

عبور خط ویژه از این محور و همچنین موقعیت طرح 
 سازی ترافیک و به منظور آرام یترافیک پیشنهاد

 

 
 نامه طراحی معابر شهریبر اساس آیین -6462بر افق بلند مدت قم در سال بندی عملکردی معاطبقه -15-5شکل 
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 هاپیشنهاد نحوه کنترل تقاطع -5-1-2

در این بند از گزارش نحوه کنترل تقاطعات شهر قم مورد بررسی قرار گرفت تا در صورت لزوم به صورت 

( معیارهای اصلی بررسی 0444آیین نامه طراحی معابر شهری کشور ) 0دار تبدیل شود. با توجه به جلد  چراغ

ساعته، حجم تردد ساعت اوج، حجم تردد عابرین پیاده،  3و  1حجم تردد  :نحوه کنترل تقاطعات عبارتند از

نزدیک بودن به تقاطع همسطح و  آمار تصادفات، سیستم هماهنگ چراغ راهنماییآموزان، عبور عرضی دانش

اعت اوج تقاطعات از مدل طرح جامع قابل برداشت و محاسبه . البته در این میان تنها اطالعات تردد سریلی

نمودار معیار حجم تردد  66-4شکل است به همین دلیل بررسی اصلی تقاطعات بر اساس این معیار است. در 

بگیرد قابلیت ساعت اوج ارائه شده است. در هر تقاطعی که آمار حجم باالتر از خطوط نمایش داده شده قرار 

( از مدل اوج صبح 60-4شکل تقاطع شهر قم ) 041بر این مبنا احجام دار وجود دارد.  اجرای کنترل چراغ

 تقاطع تقاطع جهت چراغ 34طرح جامع محاسبه شد و با معیار مربوطه کنترل شد. بر این اساس  0102سال 

عالوه بر معیار ساعت اوج، با برگزاری دهد. این تقاطعات را نشان می 63-4شکل دار نمودن انتخاب شد که 

 63-4کل شکه در  جلسات با نهادهای مسئول و بررسی سایر مطالعات مرتبط تقاطعات دیگری نیز پیشنهاد شد

تقاطع شهر قم در افق بلند مدت به  011رتیب بیش از ای نمایش داده شده است. به این تبا رنگ جداگانه

ار د تر لزوم چراغبه منظور بررسی دقیقدار پیشنهاد شد. البته با توجه به دقت مدل طرح جامع و  صورت چراغ

 انجام شود. نیز بایست مطالعات خردنگر مرتبط با هر تقاطعکردن این تقاطعات، می
 

 
 دار نمودن تقاطعات معیار حجم تردد ساعت اوج برای بررسی چراغ -11-5شکل 
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 دار چراغتقاطعات مورد بررسی جهت  -17-5شکل 

 کردن

دار  هت چراغپیشنهادی ج تقاطعات -14-5شکل 

 6462کردن در اوج صبح سال 

 پیشنهادات ساخت تقاطعات غیرهمسطح -5-1-9

سازی مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور در این بند از گزارش تقاطعات شهر قم به منظور غیرهمسطح

کاهش کل زمان سفر به واسطه معیارهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفت که از آن جمله می توان به 

متوسط نسبت زمان سفر آزاد به زمان سفر تجربه ، متوسط تاخیر وارده به هر خودرو، سطح سازی تقاطعغیرهم

های قرار گرفته در مسیرهای پیشنهادی تقاطع، قرار داشتن تقاطع بر روی کریدورهای حرکتی، شده هر خودرو

... اشاره نمود. به این منظور و  های اطراف شهراتصال غیرهمسطح معابر مهم به کمربندی، های تندرواتوبوس

تقاطع شهر قم مورد بررسی قرار گرفت. البته با توجه به راهبردهای این مطالعه و همچنین دیدگاه  011حدود 

سازی در نظر گرفته نامه طراحی معابر شهری سعی شد کمترین تعداد ممکن برای غیرهمسطحجدید آیین

به تفکیک معیار مربوط ارائه شده سازی لیست تقاطعات پیشنهادی جهت غیرهمسطح 20-4جدول شود. در 

تقاطع غیر همسطح تا افق بلندمدت شهر قم پیشنهاد  24شود در کل حدود همانطور که مشاهده می است.

 ی شهری وهاها جهت اتصال به تندراهتقاطع مربوط به معیار تاخیر باال است و بیشتر آن 3شده است که تنها 

قعیت این تقاطعات بر مو 64-4شکل آهن پیشنهاد شده است. همچنین در یا اتصال دو سمت رودخانه یا راه

شود اکثر تقاطعات پیشنهادی خارج همانطور که مشاهده می روی شبکه معابر شهر قم نمایش داده شده است.

ر قرار دارد. عالوه بر این سایر تقاطعات پیشنهادی در طرح تفصیلی و مطالعات جامع از محدوده مرکزی شه
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مانده فاقد توجیه فنی اقتصادی تشخیص داده شد تقاطع باقی 4نیز مجددا بررسی شد و در نهایت  0430سال 

 ارائه شده است. 01-4شکل ها در و موقعیت آن 20-4جدول  که لیست این تقاطعات در
 

 تقاطعات غیرهمسطح پیشنهادی به همراه معیار مربوطه-26-5جدول 
 سازیمعیار غیرهمسطح نام تقاطع کد تقاطع

 میدان مرجعیت 0

 تاخیر باالی تقاطع

 صدوقی-فردوسی 2
 جمهوری-فردوسی 4
 میدان امینی بیات 4
 دوربرگردان غیرهمسطح معلم 01
 الدینمیدان زین 04
 میدان ارتش 20
 خمینیامام-کیوانفر 1
 امام رضا -یادگار امام 4

های شهری و اتصال به تندراه
 شهریبرون

 زیرگذر کبیری 01
 آزادراه قم کاشان -عمار یاسر 00
 جاده اراک-امام صادق 02
 جاده اراک-داغینر 03
 بروجردی-امام صادق 21
 امام علی -جمهوری 22
 امام علی-محالتی 26
 آهن در طرفین کمربندی امام علیاتصال محور موازی ریل راه 24
 امام زاده ابراهیم -زینبیه 3

 اتصال دو سمت ریل یا رودخانه

 آهنریل راه -حافظ 04
 رودخانه-نرداغی 00
 رودخانه-امام صادق 20
 پل شکروی 21
 ریل راه آهن-پاسداران 24
 نواب-بیطرفان 23
 جمهوری حدفاصل امام حسین تا یادگارامام 6

های تعریف شده در مربوط به پروژه
 بخش شبکه معابر

 معلم و میدان سپاه -عمار یاسر 4فاز  0
 زیرگذر امام موسی صدر 04
 بلوار غدیر -نرداغی 06
 بیگدلی و فاطمی -ار یاسرعم 4فاز  24

 

 فاقد توجیه فنی و اقتصادی مطالعات باالدستتقاطعات غیرهمسطح -22-5جدول 
 نام تقاطع کد تقاطع

 تقاطع خلیج فارس و امتداد خیابان منشعب از رینگ دوم جمکران 0
 تقاطع غیرهمسطح بهشت معصومه 2
 نگ میانی جمکرانری 4
 تقاطع غیرهمسطح بقیه اهلل 4
 زیرگذر بلوار آوا با کمربندی 01
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تقاطعات غیر همسطح پیشنهادی برای  -13-5شکل 

 ساخت تا افق بلند مدت

توجیه فنی و اقتصادی  فاقدتقاطعات  -71-5شکل 

 مطالعات باالدست

 اصالح، توسعه، تعریض، کاهش عرض، انسداد و ایجاد معابر جدیدپیشنهادات  -5-1-4

های مصوب شهر قم درنظر گرفته های احداث و امتداد و انسداد معابر موجود که در طرحدر این بخش پروژه

دستی برای احداث و توسعه شبکه معابر هر شهر ترین مرجع باالگیرد. اصلیشده است مورد بررسی قرار می

ر کند. عالوه بطرح تفصیلی شهرسازی است که کالبد معابر5 عرض پوسته و مواردی از این دست را معین می

و شهرسازی درنظر گرفته شده است  های دیگر شهری قم و همچنین وزارت راههای دیگری در حوزهاین طرح

اری که های مختلف شهردگذار است. عالوه بر این جلسات و مکاتباتی با حوزهثیرکه به نوعی بر شرایط شبکه تا

 ها نیز دریافت شد. در هرها و نظرات آنبه نوعی در بحث شبکه معابر درگیر هستند صورت پذیرفت و خواسته

عدم وجود  ها، نوار جریان عبوری، میزان حجم عبوری، وجود یایک از موارد، شرایط پیش و پس از احداث آن

ها ارائه از آن هایینمونه 00-4شکل معابر موازی، موقعیت معبر و سایر معیارهای مرتبط بررسی شد که در 

ها و تعداد خط مورد نیاز تعیین شد. در ت و به این ترتیب لزوم یا عدم لزوم ساخت و یا تعریض آنشده اس

پیشنهادات نهایی جهت ساخت، توسعه یا تعریض معابر در شبکه شهر قم ارائه شده است. خاطر  24-4جدول 

ونقل انسان محور در این مطالعات، هیچ پروژه ساخت یا تعریض می شود با توجه به راهبرد اولویت حملنشان

رو ساخت و یا تعریض سواره معبر جدیدی بیش از طرح تفصیلی ارائه نشد و بر عکس در خصوص ساخت یا عدم

لیست این معابر را نشان  21-4جدول بینی شده در طرح تفصیلی بازنگری انجام شد که برخی معابر پیش

 دهد.می
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بر بودن تملکات و وجود با توجه به حجم عبوری، زمان
محور جایگزین موازی، احداث قطعه شمالی استاد 

 .گردداد نمیفقیهی پیشنه

 

با توجه به محدوده طرح ترافیک پیشنهادی و احداث 
عمار یاسر، تعریض خیابان صفاییه پیشنهاد  4فاز 

 گردد.نمی

 

مقایسه احجام معابر قبل و بعد از تکمیل محور عمار 
. با توجه به انسداد بلوار شهید 0102روزانه  -یاسر

ق قم )مطاب سلیمانی )بلوار زائر( در افق بلند مدت شهر
با طرح تفصیلی( تکمیل این محور به کاهش بار 

و  کندترافیکی معابر موازی آن کمک بسیار زیادی می
 شود.سبب کاهش تاخیرات شبکه می

 های انجام شده در بخش شبکه معابراز بررسی اینمونه -76-5شکل 
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 پروژه پیشنهادی ساخت، توسعه و تعریض معابر-29-5جدول 

تعداد خط وضع  ایتعداد خط مورد نیاز هر جهت عبوری بدون لحاظ پارک حاشیه
 نام پروژه موجود

   
 ادامه کارگر از تهرانی مقدم تا کمربندی - خط عبوری 2

 عمار یاسر 4فاز  - خط 2خط، همسطح  4منفی یک  -سطحه 2
 خیابان بیگدلی تا عمار یاسر - خط عبوری 4
 خیابان بیگدلی تا سمیه - خط عبوری 2
 خیابان بیگدلی تا بسیج - خط عبوری 2
 متری اتصال هدف 21احداث خیابان –میدان مطهری  - خط عبوری 2
 خیابان شهید شکروی - خط عبوری 2

 ار یاسر به آزادراه امیرکبیراتصال عم - خط کندرو 2 -خط تندرو 4
 ادامه نرداغی به جاده اراک - خط عبوری 4

 متری امام صادق 011ادامه  - خط کندرو 2 -خط عبوری 4
 ادامه جمهوری از یادگار امام تا امام علی - خط کندرو 2-خط عبوری 2

 اتصال نواب به بیطرفان - خط عبوری 2
 خرداد تا امام علی 04ل روحانی حدفاص - خط کندرو2-خط عبوری 2
 ادامه کشاورز شمالی تا تهرانی مقدم - خط کندرو 2-خط عبوری 4

 تعریض امام خمینی حدفاصل سعیدی تا امام خمینی خط 2 خط عبوری 4
 دی 4تعریض خیابان امیرکبیر حدفاصل آهنچی تا  خط 2 خط عبوری 1

ام علی در جنب ریل محور ارتباطی طرفین کمربندی ام - خط کندرو2-خط عبوری 2
 4آهن منطقه راه

 

 های طرح تفصیلی که پیشنهاد حذف یا حفظ وضع موجود داده شدهپروژه-24-5جدول 
تعداد خط مورد نیاز هر جهت عبوری بدون 

 نام پروژه تعداد خط وضع موجود ایلحاظ پارک حاشیه

بکه محلی )عدم لزوم حفظ وضع موجود ش
و  تیر تا امام خمینی 0استاد فقیهی حدفاصل  شبکه محلی تعریف مسیر عبوری مستقیم(

 زینبیه
حفظ وضع موجود شبکه محلی )عدم لزوم 

 خرداد 04سجادیه حدفاصل آذر تا  شبکه محلی تعریف مسیر عبوری مستقیم(

 ینی تا پردیسانامتداد بلوار آو باشدمسیری موجود نمی مسیری ایجاد نشود
حفظ وضع موجود شبکه محلی )عدم لزوم 

 متری هوشنگی 21خیابان  شبکه محلی تعریف مسیر عبوری مستقیم(

حفظ وضع موجود شبکه محلی )عدم لزوم 
متری خوابگاه مفید به دانشگاه مفید )از  44 شبکه محلی تعریف مسیر عبوری مستقیم(

 متری گلباران( 11خوابگاه تا 
خط عبوری در هر طرف خارج صرفاً دو 

متری ریل متروک از بلوار انتظار تا کمربندی  44 دو خط عبور در طرفین راه آهن حریم راه آهن
 امام علی

تعریض خیابان صفاییه )حدفاصل چهارراه شهدا تا  خط 2یک سمت  -یک سمت خط ویژه راهپیاده
 بیگدلی(

تعریض خیابان صفاییه )حدفاصل بیگدلی تا میدان  خط 2ک سمت ی -یک سمت خط ویژه خط 2یک سمت  -یک سمت خط ویژه
 جانبازان(

 0یک سمت  -خطه 2یک سمت خط ویژه 
 خط

 0یک سمت  -خطه 2یک سمت خط ویژه 
 خط

تعریض خیابان نوزده دی حدفاصل میدان جهاد تا 
 استاد فقیهی

 م از تقاطع شهدا تا میدان معلمخیابان معل خط 2یک سمت  -یک سمت خط ویژه خط 2یک سمت  -یک سمت خط ویژه

تعریض خیابان امام خمینی حدفاصل میدان  خطه 1یکطرفه  خطه 1یکطرفه 
 سعیدی تا چهارراه غفاری

تعریض خیابان امام خمینی حدفاصل چهارراه  خطه 1یکطرفه  پیاده راه به همراه یک خط ویژه اتوبوس
 غفاری تا سه راه خورشید

 تعریض خیابان آذر از عمار یاسر تا روحانی خطه 4یک سمت  -یک سمت خط ویژه خطه 2یک سمت  -یک سمت خط ویژه

تعریض خیابان نوزده دی حدفاصل میدان جهاد تا  خطه 0دو طرفه  خطه 0دو طرفه 
 کمربندی

 تعریض خیابان انقالب از عمار یاسر تا گلزار خطه 2یک سمت  -یک سمت خط ویژه خطه 2یک سمت  -یک سمت خط ویژه

تعریض خیابان امام زاده ابراهیم)میدان معصومیه تا  خطه 2دو طرفه  طرفه دو خطه 2
 سعیدی(
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 های پارکینگپیشنهاد گزینه -5-7

شرح خدمات، محدوده مورد مطالعه پارکینگ به صورت  4-1با توجه به موارد مطرح شده در گزارش بند 

نسبت عرضه به  04-4شکل در شود. همچنین ناحیه ترافیکی مرکزی شهر می 44شامل که  است 02-4شکل 

 تقاضای این نواحی در سال پایه ارائه شده است.
 

  
نسبت تقاضا به عرضه پارکینگ نواحی در  -79-5شکل  محدوده مورد مطالعه پارکینگ -72-5شکل 

 سال پایه
 

واقعی فوق را درباره رفتار رانندگان پوشش  هایفرضشده در این گزارش )که  پارکینگ ارائهمدل تخصیص 

 گرفته شد: پارکینگ با شرایط زیر به کار  یابیمکان( برای استفاده در یک مدل دهدمی

حداقل کردن هزینه احداث پارکینگ طبقاتی؛ شامل هزینه تملک زمین و هزینه احداث به ازای هر  -

 طبقه. 

تحت پوشش قرار گرفتن حداقل درصد مشخصی از کل تقاضای هر نقطه تقاضا )ناحیه( در کل روز )یا  -

 مشخصی از آن(.  هایدوره

 است.  مسئلهحاصل از حل  طبقاتی و تعداد طبقه، خروجی هایپارکینگمکان  -

)مسئله اصلی( آن مکان و تعداد  Upper Levelاست که در  0یابی ارائه شده یک مدل دو سطحیمکانمدل 

)مورد  محدودیت مسئله اینکه. اما باید توجه داشت برای تعیین شودمیطبقاتی تعیین  هایپارکینگطبقات 

 رنتیجهدتقاضای پارکینگ به پارکینگ تخصیص یابد.  تبایسمی( در توضیحات فوق( ارضا شده است یا نه 2)

اصلی(  مسئله)یا  Upper Levelبرای حل  خواهد بود. Lower Levelشده مسئله  ارائهمدل تخصیص پارکینگ 

از الگوریتم ژنتیک )که در حل مسائل عدد صحیح، موفق نشان داده و مکرراً به کار رفته است( استفاده شده 

کلیات این الگوریتم  فرعی( پیشنهاد شده است. مسئله)یا  Lower Levelابتکاری برای حل است و یک الگوریتم 

 شکل گرفته است. هاپارکینگبر اساس مرتب کردن صعودی ماتریس فواصل نقاط تقاضا و محل 

)شامل نقاط تقاضا و نقاط  هامجموعهنیاز به مشخص کردن  قمشده در شهر  ارائهمدل  کارگیریبهبرای 

ه ک وه احداث پارکینگ(، تعیین کردن پارامترهای ثابت ورودی و فراهم آوردن اطالعات عرضه و تقاضا استبالق

                                                 
0 Bi-level 
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با توجه به اینکه  دهد.یابی پارکینگ را نمایش می تمام متغیرهای به کارگرفته شده در مدل مکان 01-4شکل 

ای را دارند( حاشیهودرویی که تقاضای پارک در پارکینگ عمومی و تعداد خ ازجملهدر مدل ) موردنظراطالعات 

در افق به منظور تعیین تقاضای سفر استخراج شده است،  0440مقصد خانوار در سال -از پایگاه داده مبدأ

 استفاده شده است. طبق مدل طرح جامع  0102از برآورد تقاضای سفر افق مطالعات، 
 

 
 یابی پارکینگ شهر قم کارگرفته شده در مدل مکانمجموعه متغیرهای به-74-5شکل 

 

وضیح تشده، ابتدا الزم است پارامترهای عملکرد سیستم پارکینگ  ارائه یابیمکانمدل  کارگیریبه برای

)یا  «ضای پارکینگ پاسخ داده شدهدرصد تقا»راجع به آن بحث کرد  توانمیپارامتری که  ترینمهم. داده شود

که درصد تقاضای پارکینگ پاسخ داده شده آن از همه نواحی  ایناحیهقابلیت اطمینان پوشش( نواحی است. 

ترین طبقاتی دارد. در ادامه، کم هایپارکینگ یابیمکاندر  کنندهتعیینکمتر است حالت بحرانی داشته و نقش 

بدین  MLRبرای  640/1مقدار طور نمونه، بهنامیده شده است.  MLR0قابلیت اطمینان پوشش برای راحتی 

حاالت رانندگان موفق به پارک وسایل  ( درصد0-640/1×)011معنا است که در ناحیه با کمترین پوشش، در 

 .آیدمیتقاضای پوشش نیافته به حساب  درنتیجهدقیقه نشده و  04نقلیه خود در زمان کمتر از 

داده شده به کل تقاضا در تمام پاسخ نسبت تقاضای »همیت که باید مدنظر قرار گیرد پارامتر بعدی با ا

نشان  SRبرای  421/1مقدار طور نمونه به نامیده شده است. 2SRاست که « نواحی محدوده مورد مطالعه

 ال، هدفبا توجه به توضیحات با درصد از کل تقاضا پوشش نخواهد یافت. 6/0که در کل محدوده حدود  دهدمی

 ایگونهبهبه این صورت تعریف کرد: یافتن حداقل هزینه احداث پارکینگ  توانمیشده را  ارائه یابیمکانمدل 

حد پایینی  1کمتر نشود. در حقیقت  1 مقدار از پیش تعیین شده از، به دست آمده از مدل MLRکه مقدار 

                                                 
0 Minimum Local Reliability (MLR) 

2 System Reliability (SR) 

های زمانی مختلفتقاضای نقاط تقاضا در دوره

های زمانی مختلف تعداد خودروی متقاضی خروج در دوره

ای موجودهای حاشیهظرفیت پارکینگ

ای موجودهای غیرحاشیهظرفیت پارکینگ

ایهماتریس فواصل بین نقاط تقاضا و نقاط پتانسیل برای احداث پارکینگ غیرحاشی

ای موجودهای غیرحاشیهماتریس فواصل بین نقاط تقاضا و پارکینگ

ای،ماتریس فواصل بین نقاط تقاضا و نقاط پارک حاشیه

ظرفیت هر طبقه پارکینگ در نقاط بالقوه پارکینگ

زمین برای احداث پارکینگ در نقاط بالقوه پارکینگ( هزینه تملک)قیمت 

هزینه احداث هر طبقه پارکینگ در نقاط بالقوه پارکینگ

پوشش داده شودS2درصد تقاضایی که باید در کل دوره تحلیل در فاصله کمتر از یا مساوی با 
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 .شودمیتعیین  MLRبرای  گیرتصمیماست که توسط 

ها به ازای سطوح مختلف قابلیت اطمینان نمایش داده شده است. به منظور در شکل زیر، بهترین پاسخ

ینه شود که نقطه بهانتخاب نقطه نهایی، از روش انتخاب بر اساس نقطه زانویی استفاده شده است. مالحظه می

هزار فضای پارک تا افق  01میلیارد تومان متناظر با احداث  0244و با صرف  41/1دارای سطح اطمینان 

گذاری، سطح قابلیت اطمینان افزایش چشمگیری نخواهد . در صورت افزایش سرمایهآمد به دست خواهد 0102

نمایش داده شده است.  0102افق تعداد واحد پارکینگ مورد نیاز برای هر ناحیه در  06-4شکل در داشت. 

شکل همچنین در  عدد فضای پارک خواهد بود. 011قه پارکینگ نماینده بالزم به ذکر است در این شکل هر ط

ی ابر روی نقشه مشخص شده است. اعداد صفر درواقع نواحیبرای ساخت پارکینگ ، اولویت ارائه شده 4-00

 بوده و لذا از این منظر، اولویت خاصی برای آن متصور نیست. MLR=1است که 
 

 
 های بهینه مختلفMLRتغییرات بودجه موردنیاز برای تأمین  -75-5شکل 

 

  
نگ مورد نیاز در هر ناحیه تعداد پارکی -71-5شکل 

 فضای پارک( 611)هر طبقه معادل 

 ایاولویت ساخت پارکینگ غیرحاشیه -77-5شکل 

 

 انواع پارکینگ، تجهیزاتی ه یهای مهیا کردن پارکینگ بسته به نوع آن، بسیار متفاوت است. در همهزینه
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تر و کشی و سایر موارد وجود دارد. اما آنچه مهمهای دیجیتال )مانند پارکومتر(، خطگاههمچون عالئم، دست

 کننده خواهد بود، قیمت زمین و اساساً موجود بودن زمین است.تعیین

در مناطق مرکزی شهر که زمین کمیاب و گران است و معموالً به تعداد زیادی پارکینگ احتیاج است، ایجاد 

انیزه استفاده از پارکینگ طبقاتی یا مک ،طح کافی و حتی به صالح نیست. در این قبیل مواردهای همسپارکینگ

 مناسب خواهد بود. 

پارکینگ رمپی و هر دو هزینه ساخت های انجام شده در گزارش تفصیلی این بخش، با توجه به بررسی

بر این اساس  .(0444ه دوم سال میلیون تومان برآورد شده است )نیم 041حدود مکانیزه برای هر جای پارک 

هزینه احداث و تملک یک پارکینگ  24-4جدول  تنها هزینه تملک زمین در این رابطه تاثیرگذار خواهد بود. در

 .جای پارک در دو حالت مکانیزه و رمپی مقایسه شده است 031با فضای 
 

 

 میلیارد تومان -(6933هزینه اولیه ساخت پارکینگ طبقاتی و مکانیزه )نیمه دوم سال  -25-5جدول 
 پارکینگ مکانیزه پارکینگ رمپی عنوان

 مترمربع 131زمینی با ابعاد  مترمربع 0111زمینی با ابعاد  جای پارک 031تأمین 
 131×  04=  052 0111×  04=  04 نمیلیون توما 04قیمت زمین با متری 

 031×  041=  20 031×  041=  20 قیمت ساخت پارکینگ
 4152 12 جمع کل

 

های مکانیزه حداقل برای تامین تعداد جای پارک کم رسد صرفه اقتصادی پارکینگبر این اساس به نظر می

توان در های مکانیزه را میارکینگهای رمپی باشد. همچنین پواحد( بیشتر از پارکینگ 0111تا  411)زیر 

یابی نموده و لزوما نیازی به احداث پارکینگ با ظرفیت باال در یک موقعیت نیست که  های مختلف مکانمکان

شود زمان جستجوی فضای های مکانیزه است. این مزیت سبب میاین مورد یکی دیگر از مزایای پارکینگ

 ارک وسیله نقلیه بهبود کمتر شود.روی پس از پپارک و همچنین زمان پیاده

های تفصیلی انجام شده در گزارش، لزوم ایجاد پارکینگ موتورسیکلت در نواحی مرکزی با توجه به بررسی

های از های طبقاتی، امکان اختصاص بخش( وجود دارد. با توجه به ایجاد پارکینگ24و  3، 6، 0شهر )نواحی 

رو نیز، مناسب های سوارهاستفاده از فضاهایی همچون زیر پل مچنینهها وجود دارد. آن برای موتورسیکلت

ایجاد پارکینگ برای  .استخواهد بود. همه این موارد نیازمند بررسی دقیق کارشناسی و اجتماعی 

 سواران با توجه به موارد زیر نیازمند بررسی دقیق و خردنگر است:موتورسیکلت

ها ینگ طبقاتی خودروها، بستگی به میزان توقف موتورسیکلتصورت پارکتهیه فضای پارک موتورها به -

معنی مدت به محلی مراجعه کند، توقف در پارکینگ برای او بیدارد. اگر موتورسواری برای توقف کوتاه

 است.

 .های مقابله با آن یا مدیریت پارکلزوم بررسی توقف در معابر و ایجاد اختالل در آن و راه -

ها توقف موتورسیکلت %33(، 3-1-2ها )در گزارش بند انجام شده از پارک موتورسیکلت با توجه به آمارگیری

ای برای موتورسواران های حاشیهدهد لزوم مدیریت پارکینگنشان می که ای بوده استدقیقه 04به میزان 

 بیش از ساخت فضای پارکینگ طوالنی اهمیت دارد.
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 شهریهای مسافری برونیابی پایانهمکان -5-4

ها در سه یابی آنشهری در افق طرح و مکانهای مسافری برونین گزارش به برآورد میزان تقاضای پایانها

های قطار و فرودگاه اختصاص داشت. از آنجا که برآورد تقاضای شهری، ایستگاههای اتوبوس برونبخش پایانه

ها بیان شده و مورد این گزارش نتایج آن تفصیل آمده بود، دربه 1-1های اتوبوس و قطار در گزارش بند پایانه

 استفاده قرار گرفت. 

 شهریپایانه اتوبوس برون -5-4-6

تن، فدک و کوثر در محل مناسبی 02های پیشنهاد شد که پایانههای اتوبوس، با بررسی تقاضای روزانه پایانه

را پوشش دهند و در  نحوی که تقاضای باالی موجود در این بخشدر شمال قم با یکدیگر یکپارچه شوند، به

چنین با توجه به موقعیت و تقاضای بخش غربی استان هم .کاهش سفرها از حاشیه میدان نیز تأثیرگذار باشند

 متمرکز در بخش غربی در نظر گرفته شود.قم و تراکم جمعیت شهر قم در ناحیه غربی آن، یک پایانه نیمه

متمرکز پیشنهادی های متمرکز و نیمهی مختلف پایانههابخش 442در ادامه با استفاده از نشریه شماره  

 4111هکتار برای پایانه متمرکز شمالی و سطحی حدود  3طورکلی سطحی حدود طراحی و مشخص شد که به

های مورد نیاز ت مساحتیائجز 04-4شکل و  03-4شکل متمرکز غربی نیاز است. در مترمربع برای پایانه نیمه

 متمرکز قم عنوان شده است.پایانه متمرکز و نیمه
 

  
 سطوح مورد نیاز پایانه نیمه متمرکز شهر قم -73-5شکل  سطوح مورد نیاز پایانه متمرکز شهر قم -74-5شکل 

 

متمرکز و غیرمتمرکز )در های متمرکز، نیمهگزینه برای پایانه 4،  با توجه به شرایط و معیارهای بیان شده

گزینه  4(، 31-4شکل گزینه برای پایانه متمرکز ) 1که در این میان سطح ناحیه ترافیکی( درنظر گرفته شد 

 گزینه برای پایانه غیرمتمرکز در نظر گرفته شد.  2و  (30-4شکل برای پایانه نیمه متمرکز )
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 های پایانه نیمه متمرکزمحل گزینه -46-5شکل  های پایانه متمرکزمحل گزینه -41-5شکل 

 

یابی ها، با توجه به نقش عوامل کمّی و کیفی مختلف در مکاندهی بین این گزینهبه منظور ارزیابی و اولویت

این موضوع پیشنهاد شده های ارزشیابی چندمعیاری مختلفی برای روش 442شهری، در نشریه های برونپایانه

های نسبت به سایر روش AHPاست که با نظر به قابلیت اعتماد و دقت باالی رویکرد تحلیل سلسله مراتبی 

یابی که در مکان 26-4جدول های ارائه شده در مطرح شده، در این مطالعه از این رویکرد استفاده شد. شاخص

ای دارند، مدنظر قرار گرفتند. با طرح پرسشنامه اینترنتی و نظرسنجی شهری نقش تعیین کنندههای برونپایانه

 26-4جدول که در  ها نسبت به هم سنجیده شداین شاخصو وزن ونقل، اولویت از کارشناسان حوزه حمل

 ارائه شده است.
 شهریهای برونیابی پایانههای در نظر گرفته شده برای مکانشاخص -21-5جدول 

 وزن معیار نحوه محاسبه امتیاز شاخص
ونقل همگانی دسترسی به حمل
 شهر

 ونقل همگانی به محل پایانهمعکوس میانگین زمان سفر از نقاط مختلف شهر با حمل
 نواحی صورت گرفته است(. )محاسبه زمان سفر متناسب با وزن جمعیتی

15414 

 دسترسی به معابر اصلی شهر
 ونقل شخصی به محل پایانهمعکوس میانگین زمان سفر از نقاط مختلف شهر با حمل

 )محاسبه زمان سفر متناسب با وزن جمعیتی نواحی صورت گرفته است(.
15202 

 1503 011امتیازدهی از صفر تا  یشهردسترسی به شبکه برون
 1501 معکوس هزینه تملک زمین پایانه زمینتملک 

 15100 های اطراف( بر مبنای نوع و سطح کاربری442)نشریه  01تا  1میانگین وزنی امتیاز از  های اطرافسازگاری با کاربری
 15142 011امتیازدهی از صفر تا  امکان توسعه آتی

 

ها پرداخته شد. پس از آن پیشنهادی بندی آنتبه اولوی AHPمراتبی در نهایت با استفاده از تحلیل سلسله

های پیشنهادی پایانه اتوبوس موقعیت 32-4شکل در مدت و بلندمدت شهر ارائه گردید. برای افق کوتاه
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 02رکز در اطراف میدان متم رانیارائه شد. بر این مبنا پایانه اتوبوسبلندمدت میان و در افق شهری قم برون

)ضلع جنوبی جاده اراک و در نزدیکی  264متمرکز در ناحیه همچنین یک پایانه نیمهو  تن در نظر گرفته شد

ن بر ایخیابان امام صادق( و دو پایانه غیرمتمرکز در جنوب مسجد جمکران و ورودی جعفریه پیشنهاد گردید. 

دسترسی شخصی و همگانی آن پیشنهاداتی برای افق ه و سایر راهبر بودن ساخت پایانمبنا و با توجه به زمان

 نمایش داده شده است. 34-4شکل کوتاه مدت قم نیز ارائه شد که در 
 

  
هری شهای اتوبوس بروننوع و محل پایانه -42-5شکل 

 قم در افق میان و بلندمدت

شهری در های اتوبوس بروننوع و محل پایانه -49-5شکل 

 افق کوتاه مدت

 فرودگاه -5-4-2

نشان  0440خلی را در سال های کشور به نزدیکترین فرودگاه دازمان دسترسی مراکز استان 31-4شکل 

ساعت و نیم است که نسبت به  0شود زمان دسترسی مرکز استان قم حدود دهد. همانطور که مشاهده میمی

رسد استان قم نیز باید یک های کشور در وضعیت بدتری قرار دارد و به همین دلیل به نظر میاکثر استان

 فرودگاه داخلی مختص به خود داشته باشد.

 و اهفرودگ سایت یابیمکان که شده انجام هاییبررسی نیز گذشته در قم استان در فرودگاه احداث دمور در

 شده هارائ نتایج بخش این در است. پذیرفته صورت مطالعات این خالل در هوایی سفرهای تقاضای بینیپیش

شکل در  .ائه و بررسی شده استار (0441) سلفچکان -قم المللیبین فرودگاه جامع طرح مطالعات از بارهاین در

 شده است.شهر نمایش دادهموقعیت پیشنهادی برای احداث فرودگاه قم در غرب  4-34
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ها تا زمان دسترسی مراکز استان -44-5شکل 

 خلینزدیکترین فرودگاه دا

 موقعیت سایت فرودگاه بین المللی قم -45-5شکل 

 

 و اصفهان و اراک با ریلی ارتباط و ساوه اصفهان، اراک، با مناسب جاده ارتباطموقعیت پیشنهادی دارای 

 مطالعات طرح جامع نشان است. عالوه بر این نتایج طرالب گردشگری منطقه و سلفچکان تقاضای پوشش

 دخواه کشیده شهر این غربی جنوب و غرب سمت به بیشتر آینده هایسال در قم شهر جمعیت تراکمدهد می

 دگاهفرو جامع مطالعات یابیمکان که شود احداث قسمت این نزدیکی درهم  فرودگاه است بهتر بنابراین شد.

 دارد. مطابقت نیز موضوع این با قم

برآورد تقاضای این فرودگاه از مطالعات جامع فرودگاه قم، خروجی مطالعات جامع کشور  رسیبه منظور بر

. تقاضای و خروجی این سه مطالعه با یکدیگر مقایسه شدند شد استفاده 0440و اطالعات آماربرداری سال 

ه است. بینی شدهزار سفر پیش111از خروجی طرح جامع کشور حدود  0101ساالنه فرودگاه قم در سال 

پرواز در سال  0614تفکیک مقاصد مهم هوایی پیشنهاد شد که جمعاً برابر با  به هابراین اساس تعداد پرواز

 یات آن نمایش داده شده است.ئجز 20-4جدول که در  دست آمدبه
 

 طرح جامع کشور مطالعات -6461تعداد پرواز ساالنه از فرودگاه قم به سایر نقاط کشور بینی پیش -27-5جدول 

 هواپیما ظرفیت ساالنه پرواز تعداد  ساالنه تقاضای مقصد 
نفره041 461 167976 مشهد  

نفره011 026 25232 رشت  

نفره011 214 41094 تبریز  

نفره41 04 7930 کرمانشاه  

نفره041 014 44698 اهواز  

نفره041 421 157162 شیراز  

 - 0614 111142 جمع
 

هزار 400برای این سال حدود  0440چنین تقاضای هوایی فرودگاه قم از اطالعات آماربرداری سال هم

 0101تقاضای سال  0/4شهری یعنی های برونمحاسبه شد که با استفاده از درصد رشد تقاضای سفرهای پایانه
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بینی انجام در پیش اما دست آمد که با خروجی طرح جامع کشور تطابق خوبی دارد.هزار سفر به102برابر با 

 GDPشده در مطالعه طرح جامع فرودگاه قم، میزان تقاضای ساالنه داخلی فرودگاه قم بر مبنای رشد متوسط 

ال بینی شده بود که اعدادی دست بامیلیون پیش2حدود  0104میلیون و در افق  حدود یک 0114در افق 

 دستتوان عدد بهبرآورد شده سه مطالعه ارائه شده است. در نهایت می مقایسه مسافر 23-4جدول در هستند. 

 عنوان تقاضای آینده فرودگاه قم معرفی نمود.آمده از خروجی طرح جامع کشور و مطالعه حاضر را به
 

 های مختلفمقایسه نتایج برآورد تقاضای فرودگاه قم از روش -24-5جدول 

 روش شده محاسبه تقاضای سال مطالعه

 قم فرودگاه جامع طرح
 GDP متوسط رشد 430،624 0114
 GDP متوسط رشد 2،460،204 0104

 کشور جامع طرح خروجی 111،142 0101 کشور جامع طرح
 0440 آماربرداری از شده برآورد تقاضای رشد 102،011 0101 حاضر همطالع

 آهنراه -5-4-9

 مسافری ونقلحمل در جمکران ایستگاه و قم مرکزی ایستگاه محمدیه، آهنراه ایستگاه سه قم شهر در

ن آهن شهر قم از آبررسی آمار مسافران و تواتر قطارها نشان داد که سهم عمده مسافران راه.  هستند فعال

که  تگیر اسهای مختلف در ایستگاه محمدیه چشمسرویس ایستگاه مرکزی قم است. از طرفی تعداد توقف

 آن کم است. ی ها برای قطارهای عبوری بوده و مسافر سوار و پیاده شدهالبته عمده این توقف

یر دوری از شهر و مس جملهبا توجه به مسائل و مشکالت بیان شده درباره ایستگاه محمدیه برای مسافران از 

 تواند مطرح شود، انتقال توقفایستگاه جمکران، یکی از مواردی که می ی بالاستفاده نامناسب و نیز ظرفیت

خصوص، با توجه به نظرات کارفرمای محترم، اداره  قطارها از ایستگاه محمدیه به ایستگاه جمکران است. در این

 ر برای بررسی در نظر گرفته شد:آهن و مهندسین مشاور سناریوهای زیراه

جمکران یا مرکزی انتقال یابد و ایستگاه محمدیه  های ایستگاه محمدیه به ایستگاههمه توقف .0

 تعطیل شود.

 جمکران یا مرکزی انتقال یابد. های ایستگاه محمدیه به ایستگاهتعدادی از توقف .2

، مسافران قم را سوار و پیاده نموده تعدادی از قطارهای ایستگاه محمدیه به ایستگاه جمکران رفته .4

 و سپس بدون رفتن به ایستگاه مرکزی به مسیر خود بازگردند.

ای هباس برای انتقال مسافران قم بین ایستگاهها صورت نگیرد و یک سرویس ریلانتقال توقف .1

 جمکران در نظر گرفته شود. -محمدیه

م و تحلیل فایده به هزینه انجاه ایستگاه جمکران های ایستگاه محمدیه ببررسی سناریوهای انتقال توقف 

های ایستگاه محمدیه به جمکران تنها سناریویی است که که سناریوی انتقال تعدادی از توقف نشان دادشده 

 سال اقتصادی خواهد شد. 41در طول عمر 

هان اصف-قم-رانهایی که در این مطالعه انجام شد بحث نحوه اتصال قطار پرسرعت تهدیگر از بررسییکی 

های نمایش داده شده است. با توجه به این که علی رغم پیگیری 36-4شکل است که مسیر نهایی این خط در 
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یابی  هایی هم جهت مکانانجام شده هیچ موقعیت مصوبی برای ایستگاه این خط به مشاور ارائه نشد، بررسی

 و با به کارگیری 30-4شکل نمایش داده شده در های از بین گزینه بر این اساسالی آن انجام شد. ایستگاه اتص

نوان عهای اتوبوس ناحیه ترافیکی در نزدیکی ایستگاه و مسجد جمکران بهیابی پایانه مشابه با مکان AHPروش 

موقعیت نهایی پیشنهادی برای ایستگاه قطار پرسرعت و  33-4شکل ر که د گزینه برتر شناخته شد

شخصی و همگانی مربوط به آن ارائه شده است. همچنین به منظور دسترسی بهتر به این ایستگاه  هایدسترسی

 ا شده تا در مجاورت این ایستگاه باشد.ججابه یقم مقدار 0شود قطعه انتهایی خط قطار شهری پیشنهاد می
 

  
مسیر نهایی در نظر گرفته شده برای  -41-5شکل 

 عبور قطار پرسرعت از محدوده شهر قم

 رهای پیشنهادی ایستگاه قطامحل گزینه -47-5شکل 

 پرسرعت 

 
 های شخصی و همگانی آنموقعیت نهایی پیشنهادی ایستگاه قطار پرسرعت و دسترسی -44-5شکل 
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 های مدیریت تقاضای سفرپیشنهاد گزینه -5-3

وی هزینه، اثر زیادی بر ر تواند با کمترینکارهای مدیریت تقاضای سفر که میدر این بند از مطالعه انواع راه

های های انسان محور داشته باشد مورد بررسی قرار گرفت. از جمله این بررسیکاهش تقاضا یا انتقال آن به شیوه

 :توان به موارد زیر اشاره نمودمی

 هاتغییر در توزیع و موقعیت کاربری -

 شناوری ساعات شروع و خاتمه کار -

 ای از شهرمحدودیت تردد در محدوده -

 گذاری استفاده از پارکینگقیمت -

 ونقل همگانیگذاری حملقیمت -

 ونقل شبه همگانیگذاری حملقیمت -

 حذف یا جایگزینی سفرهای غیرضروری با خدمات الکترونیک -

برخی از موارد بررسی شده تنها در سطح تحلیل حساسیت بوده و اجرای آن به عوامل بسیار زیادی بستگی 

ها یا شناوری ساعات ونقل ترافیک است. به عنوان مثال توزیع موقعیت کاربریدارد که خارج از حوزه حمل

های دیگر شهری یا حتی کشوری است. هدف از بررسی این موارد در در حوزه گیریشروع کار نیازمند تصمیم

 افزاری در اثرسنجی اجرای این راهکارها است.های مدل نرمگزارش بیشتر ارائه توانایی

 ای از شهردد در محدودهمحدودیت تر -5-3-6

ایجاد محدوده طرح  طورکلیبه گذاری در شهر قم پرداخته شده است.در این بند به بحث محدوده قیمت

، تماعیبرقراری عدالت اج، شبکه کاراییافزایش ، مدیریت تراکم ترافیک معابر، ایجاد درآمداهدافی مانند ترافیک 

ه طرح ترافیک بر اساس ضوابط خاصی انتخاب دمحدورا دارد.  احیاء بافت مرکزی شهرهازیست، محیطحفاظت 

 :ازجملهشود، می

 افزونی تقاضای سفر از عرضه تسهیالت موجود -

 وجود معابر شریانی در محیط محدوده -

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

 افیکی خارج از محدوده ترافیکدر نظر گرفتن اثرات اجرای طرح محدوده در وضعیت تر -

 همگانی ونقلحملسهم باالی سفر  -

 های اداری و تجاری در محدودهفراوانی و درصد باالی سفرهای ورودی به محدوده و وجود کاربری -

به منظور تعیین مرکز شهر قم، ابتدا نواحی ترافیک در چند بخش با یکدیگر ادغام شده و به صورت نواحی 

هایی همچون مساحت، جمعیت، تعداد شاغل درآمده است. با استفاده از شاخص 34-4شکل مشخص شده در 

شکل و  41-4شکل در محل شغل و جذب سفر، تراکم این نواحی مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن در دو 

 و ترین بخش تعیین شدهبا توجه به این بررسی، هسته مرکزی شهر به عنوان مهم ارائه شده است. 4-40

 گذاری بر روی این بخش متمرکز خواهد شد.معیارهای تعیین محدوده ترافیکی یا قیمت
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 بندی نواحی ترافیکی شهر قمدسته -43-5شکل 

 
مقایسه تراکم شاغل در محل شغل نواحی  -31-5شکل 

 مختلف

 
 مقایسه جمعیت ساکن نواحی مختلف -36-5شکل 

 

گذاری در دو مرحله روند تعیین محدوده قیمت از آن، آمدهدستبهایج پس از بررسی محدوده مرکزی و نت

سناریو  4محدوده مکانی و تعیین یک قیمت پایه )عوارض(، نتایج این  4شود. در مرحله اول با تعریف انجام می

بر  رشود. سپس در مرحله دوم، چهار سناریوی قیمتی دیگشود و گزینه برتر انتخاب میبا یکدیگر مقایسه می

 42-4شکل شود. در انتخاب میشود و درنهایت بهترین گزینه روی محدوده انتخاب شده، بررسی و مقایسه می

آن بر اساس معیارهایی  پس از در نظر گرفته شده نمایش داده شده است. مکانیسناریوهای  011-4شکل تا 

شده به جمعیت ساکن، نسبت تعداد شاغل در محل شغل به جمعیت ساکن، چون نسبت تعداد سفر جذب

درصد تغییر تاخیر هر وسیله، کیلومتر، آالیندگی، مصرف سوخت و ... به تفکیک کل شهر و مناطق مرکزی 

های درصد تغییر مصرف سوخت گزینه 010-4شکل ها امتیاز بندی و با یکدیگر مقایسه شد. در شهر، گزینه

حدوده ها، مبندی گزینههای انجام شده و رتبهبا توجه به بررسی مختلف به عنوان نمونه نمایش داده شده است.

موقعیت این محدوده و  014-4شکل و  012-4شکل به عنوان گزینه نهایی انتخاب گردید که در  0شماره 

از جنوب به بلوار  این محدوده میزان تغییر احجام شخصی و همگانی پس از اعمال آن نمایش داده شده است.

 شود.و از شمال به میدان سعیدی ختم میعمار یاسر، از شرق به بلوار پانزده خرداد، از غرب به خیابان بیگدلی 
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 محدوده 6گزینه شماره  -32-5شکل 

 
 محدوده 2گزینه شماره  -39-5شکل 

 
 محدوده 9ینه شماره گز -34-5شکل 

 
 محدوده 4گزینه شماره  -35-5شکل 

 
 محدوده 5گزینه شماره  -31-5شکل 

 
 محدوده 1گزینه شماره  -37-5شکل 

 
 محدوده 7گزینه شماره  -34-5شکل 

 
 محدوده 4گزینه شماره  -33-5شکل 

 
 محدوده 3گزینه شماره  -611-5شکل 

 

 
 درصد تغییر مصرف سوخت سناریوهای مختلف-616-5شکل 
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مگانی پس از میزان تغییر احجام شخصی و ه -619-5شکل  گذاری شهر قممحدوده برتر قیمت -612-5شکل 

 گذاری محدودهقیمت

 گذاری استفاده از پارکینگقیمت -5-3-2

ویژه کاهش سهم سفرهای ونقل، مدیریت تقاضای سفر و بهگذاری تسهیالت حملیکی از اهداف قیمت

 گذاری انجام شده است:خودروی شخصی است. در مطالعات حاضر به عنوان نمونه دو نوع هدف

 برسد.  از کل وسایل سفر 24% بهدر کل شهر شخصی  خودرویسهم  -

 سهم خودروی شخصی در هسته مرکزی شهر به نصف وضع موجود برسد. -

کینگ که رابطه مستقیمی با تقاضای پارپارکینگ  از قیمتشخصی  ونقلحملبرای بررسی نحوه تأثیرپذیری 

در شخصی روی سفر خودتابع مطلوبیت وسیله  بر اساس (Pivot-Point)پاشنه  -از مدل لوجیت نقطه ،دارد

تاثیر تغییرات هزینه سفر )تومان( بر سهم  014-4شکل و  011-4شکل شد. در استفاده های تفکیک سفر مدل

قیمت  Cpقیمت سوخت،  Cf خودروی شخصی در کل شهر و مرکز شهر ارائه شده است. الزم به ذکر است

 قیمت محدوده تردد است. Ccپارکینگ و 
 

  
تأثیر تغییرات هزینه سفر )تومان(  -614-5شکل 

 بر سهم خودروی شخصی در مرکز شهر

زینه سفر )تومان( بر سهم تأثیر تغییرات ه -615-5شکل 

 خودروی شخصی در کل شهر 
 



   

 

 

 

 140صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

رسد که نسبت به مقدار کنونی سفر در روز می 4،143،344 به حدود 0102 افقسال در سفرها  تعداد

 3/23سهم سواری شخصی در وضع کنونی  ازآنجاکهبرابر افزایش خواهد یافت.  41/0 حدودسفر 0،436،421

 تأمینا و یا ب باشد )که نیست(،و تقاضا پارکینگ در وضع فعلی متناسب عرضه  اینکهدرصد است و با فرض 

برای حفظ تعداد خودروی متقاضی پارک در سال افق معادل اعداد دل خواهد رسید، سب به تعاعرضه منا

 کاهشدرصد  04یعنی حدود  3/23 ÷ 41/0به  دبایخودروی شخصی در سال افق سهم متقاضی وضع موجود، 

گذاری پارکینگ در کل شهر با هدف رساندن سهم خودروی طور که اشاره شد، قیمتحال هماناین با .یابد

های مختلف های تفصیلی انجام شده در خصوص قیمتبا توجه به بررسی انجام خواهد شد. 24شخصی به %

ی تومان در داخل و خارج هسته مرکز 0411شود قیمت پارکینگ ساعتی توصیه میپارکینگ و محدوده ، 

قابل توجه است که  شود.تومان در هسته مرکزی توصیه می 4111لحاظ شود. البته در صورت امکان، قیمت 

 و ...ارایه شده و در صورت افزایش تورم، قیمت بنزین  0440 این گزارش بر مبنای سال پایه هایتمام قیمت

 های جدید محاسبه شوند.قیمت باید

 به همگانیونقل همگانی و شگذاری حملقیمت -5-3-9

همگانی هزینه استفاده از هر یک ها و درآمدهای سیستم همگانی و شبهدر این بخش با محاسبه هزینه

ارائه شده است. توضیحات تکمیلی محاسبه  41-4جدول و  24-4جدول محاسبه شد که نتایج آن در دو  0444

 امترها در گزارش تفصیلی ارائه شده است.هر یک از پار
 

 6937های سال نرخ کرایه میانگین خطوط اتوبوسرانی شهر قم بر مبنای قیمت -23-5جدول 
 کیلومتر-به ازای هر نفر سفر-به ازای هر نفر عنوان
 107 713 های جاریمجموع هزینه
 19 130 ا به غیراز کرایهمجموع درآمده

 107 713 کرایه خطوط اتوبوس بدون درنظرگیری درآمد جانبی
 88 583 کرایه خطوط اتوبوس همراه با درنظرگیری درآمد جانبی

 

 6933کیلومتر در سال -کرایه تاکسی شهر قم به ازای هر نفر -91-5جدول 
 بلغم موضوع

 10 هزار تومان -تومان( 0411هزینه سوخت )لیتری 
 40 هزار تومان -هزینه تعمیر و نگهداری

 03 هزار تومان -هزینه بیمه، عوارض، معاینه فنی و استهالک
 000 هزار تومان-هزینه دستمزد و بیمه راننده

 213 های روزانهمجموع هزینه
 0511 متوسط سرنشین تاکسی

 262 کیلومتر -زانه هر دستگاه تاکسیمتوسط پیمایش رو
 060 تومان -کیلومتر-کرایه تاکسی به ازای هر نفر
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 های پیشنهادی افق بلندمدتترکیب راهکارها و طراحی گزینه -5-61

های سازی طرح جامع شهر قم پیشنهادات مختلفی در حوزهمطالعات بهنگام 4در بندهای گذشته فصل 

یل و ارزیابی قرار گرفت. در این بند از گزارش با ترکیب راهکارهای ارائه شده گوناگون ارائه گردید و مورد تحل

شود تا در بندهای بعد با استفاده از معیارهای گوناگون مدت شهر قم ساخته میهای پیشنهادی افق بلندگزینه

و به منظور  شدههای ترکیبی عنوان نهگزیو مشخصات عناوین  40-4جدول در  گزینه برتر استخراج گردد.

 مشاهده جزییات به گزارش تفصیلی این بند مراجعه شود.
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 های ترکیبی پیشنهادات مختلفگزینه -96-5جدول 
شماره 
 گزینه

 یشبکه همگان تقاطعات غیرهمسطح تقاطعات چراغدار شبکه معابر توضیح گزینه
محدوده طرح 

 ترافیک
 سازیراهپیاده

 وضع موجود وضع موجود قطار شهری 0وضع موجود+ خط  وضع موجود وضع موجود 0440عرضه پایه سال  عدم انجام کار صفر

 وضع موجود وضع موجود اصالح شبکه اتوبوس در حال اجرا وضع موجود آخرین تغییرات در دست اجرا آخرین تغییرات مصوب 0

 پیشنهادی پیشنهادی  شبکه معابر طرح تفصیلی مصوب فعلی همگانی 2
 0سناریوی شماره  -مصوب فعلی 

 4-4بند 
 پیشنهادی پیشنهادی

 پیشنهادی پیشنهادی  شبکه معابر طرح تفصیلی طرح جامع قبلی 4
 -0430مصوب طرح جامع سال 

 4-4بند  2سناریوی شماره 
 پیشنهادی پیشنهادی

1 
همگانی مطالعات سال 

0442 
 پیشنهادی پیشنهادی  شبکه معابر طرح تفصیلی

 4سناریوی شماره  -0442مصوب 
 4-4بند 

 پیشنهادی پیشنهادی

 پیشنهادی پیشنهادی 4-4بند  1سناریوی شماره  پیشنهادی پیشنهادی  شبکه معابر طرح تفصیلی 0اصالحی همگانی  4

 پیشنهادی پیشنهادی 4-4بند  4سناریوی شماره  پیشنهادی پیشنهادی  شبکه معابر طرح تفصیلی 2اصالحی همگانی  6

 پیشنهادی پیشنهادی 4-4بند  0سناریوی شماره  پیشنهادی پیشنهادی  شبکه معابر طرح تفصیلی 4اصالحی همگانی  0

 حذف تعریض 3
ها از طرح حذف برخی تعریض
 تفصیلی

 پیشنهادی پیشنهادی 4-4بند  0سناریوی شماره  پیشنهادی پیشنهادی 

 ف معابرحذ 4
ها و معابر جدید حذف برخی تعریض 

 از طرح تفصیلی
 پیشنهادی پیشنهادی 4-4بند  0سناریوی شماره  پیشنهادی پیشنهادی 

01 
حذف محدوده طرح 

 ترافیک
ها و معابر جدید حذف برخی تعریض 

 از طرح تفصیلی
 پیشنهادی

پیشنهادی منهای 
 تقاطعات با معیار تاخیر باال

 پیشنهادی بدون محدوده 4-4ند ب 0سناریوی شماره 

 اتوبوس تندرو 2خط  00
ها و معابر جدید حذف برخی تعریض 

 از طرح تفصیلی
 پیشنهادی پیشنهادی 

خط  - 4-4بند  0سناریوی شماره 
 اتوبوس تندرو 2

 پیشنهادی پیشنهادی

 پیشنهادی پیشنهادی  شبکه معابر طرح تفصیلی حداکثر اقدامات 02
تمام  -4-4 بند 0سناریوی شماره 

 بر به صورت ریلیخطوط انبوه
 پیشنهادی پیشنهادی
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 تحلیل فایده به هزینه برتر به روش های پیشنهادی و انتخاب گزینهارزیابی گزینه -5-66

، از دیدگاه زیست محیطی، فنی و اجتماعی با 01-4های مختلف بند در این بخش از گزارش، ابتدا گزینه

خاب نمود برتر را انت توان گزینهبندی انجام شد. اما بر این مبنا نمیبنا رتبهیکدیگر مقایسه شدند و بر این م

ها، خطوط همگانی و ... بیشتر باشد مطمئنا پارامترهای فنی نیز زیرا هر چه طول شبکه معابر جدید، تعریض

های ع ایجاد پروژهبهتر خواهد بود. به همین دلیل باید از تحلیل فایده به هزینه استفاده نمود و میزان مناف

 گزینه برتر انتخاب شود. ،های آنجدید را محاسبه نمود و پس از مقایسه با هزینه

های هر کدام از سناریوها، تعریف و ها و فایدههای حمل و نقل الزم است هزینهبرای ارزیابی اقتصادی پروژه

 اثرات ممکن سناریوها بر رویمیکردن تمامیگیری و کگیری شوند. منظور از تحلیل هزینه و فایده، اندازهاندازه

در های واحد درنظر گرفته شده هزینهمجموعه  42-4جدول در   ها است.ها و مکانزمانمیافراد در تمامی تما

 یاتئه جزارائه شده است. تمام این اثرات برای سناریوهای مختلف محاسبه شده ک هاو مقادیر آن این مطالعه

 محاسبات هر یک در گزارش تفصیلی قابل مشاهده است.
 های واحد در نظر گرفته شده برای محاسبات اقتصادی خالصه هزینه -92-5جدول 

 مقادیر واحد واحد عنوان دسته

 نرخ تسعیر ارز
 24 هزار تومان دالر
 41 هزار تومان یورو

 زمان سفر
 14000 تومان دستمزد ساعتی هر شاغل

 21500 تومان ارزش زمان سفر درون خودرو
 21500 تومان ارزش زمان سفر بیرون خودرو

 هزینه خودروی شخصی

 340 کیلومتر-تومان به ازای یک خودرو هزینه استهالک
 04500 تومان به ازای هر لیتر مصرف سوخت )بنزین(

 44 کیلومتر-تومان به ازای هر خودرو ریتعمیرات و نگهدا
 0131 کیلومتر-تومان به ازای هر خودرو تصادف

 ونقل همگانیهزینه حمل

 410660 روز-تومان به ازای هر خودرو نیروی انسانی
 001413 روز-تومان به ازای هر خودرو استهالک

 02100 تومان به ازای هر لیتر مصرف سوخت )گازوییل(
 6021 کیلومتر-تومان به ازای هر خودرو )گازوییل( مصرف سوخت

 2461 کیلومتر-تومان به ازای هر خودرو تعمیرات و نگهداری

 هزینه آالینده

PM2.5 0060 میلیون تومان بر تن 
Co 1.403 میلیون تومان بر تن 
HC 4154 میلیون تومان بر تن 
Nox 111 میلیون تومان بر تن 

 041 کیلومتر-به ازای هر خودروتومان  آلودگی صوتی
 41 کیلومتر-تومان به ازای هر خودرو آلودگی آب
 01 کیلومتر-تومان به ازای هر خودرو دید و منظر

 041 کیلومتر-تومان به ازای هر خودرو جدایی جمعیت
 

 

 



   

 

 

 

 144صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

 انجام تحلیل اقتصادی موارد زیر مدنظر قرار گرفت:

 0111سال پایه محاسبات:  -

 0111خت: سال شروع سا -

 سال 02ها: مدت زمان ساخت تمام پروژه -

 0102ها: برداری از تمام پروژهسال بهره -

 سال 41ها: برداری تمام پروژهمدت زمان دوره تحلیل پس از شروع بهره -

 درصد 41ارزش اسقاط پس از اتمام طول عمر:  -

 درصد 0نرخ تنزیل:  -

رزش خالص فعلی، نرخ بازگشت داخلی، مجموع بر این اساس برای هر یک از سناریوهای مورد بررسی، ا

 جدول ؟؟ها، مجموع ارزش فعلی منافع و درنهایت نسبت فایده به هزینه محاسبه شدکه در ارزش فعلی هزینه

 نمایش داده شده است.

بندی ونقل به منظور مقایسه و اولویتهای ارائه شده در منابع اقتصادی مهندسی حملبا توجه به پیشنهاد

دیر نسبت بر اساس این مقا های تفاضلی تحلیل اقتصادی استفاده کردها و انتخاب گزینه برتر باید از روشگزینه

شده است. در  نمایش داده ؟؟جدول ( سناریوها به صورت دو به دو محاسبه شد که در IBCRفایده به هزینه )

این جدول سناریوهای ستون، دارای منافع تفاصلی کمتری از سناریوهای ردیف هستند. به همین دلیل اگر در 

 شود.مشخص می *یک سلول میزان منفعت تفاضلی سناریوی ردیف کمتر از سناریوی ستون باشد با عالمت 

 شد.مطالعات انتخاب  اولویت اولبه عنوان سناریوی  00به این ترتیب سناریوی 
 

 

 بندی اجرای راهکارهای گزینه برتر در افق کوتاه، میان و بلندمدتاولویت -5-62

دند که بندی شمیان و بلند مدت اولویت ،پیشنهادات سناریوی برتر در سه افق کوتاه ،از گزارش  این بندر د

ارائه شده است. ؟؟ن در جدول آنتایج 



   

 

 

 

 145صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

 محاسبه ارزش خالص فعلی و نرخ بازگشت سرمایه سناریوهای مختلف -99-5جدول 

 02سناریو  00سناریو  01سناریو  4سناریو  3سناریو  0سناریو  6سناریو  4سناریو  1سناریو  4سناریو  2سناریو  0سناریو  واحد سناریو

 36,349 2,134 14,863 14,857 14,857 14,857 14,181 14,761 14,200 14,171 14,715 1,629 میلیارد تومان گذاری در سال پایهمجموع هزینه سرمایه

 هاارزش فعلی مجموع هزینه
نرخ 
 تنزیل

 درصد 0

 35,377 6,113 15,008 15,006 16,899 17,865 17,100 17,785 17,230 17,662 17,808 2,480 میلیارد تومان

 16,606 10,491 9,104 13,706 13,809 13,799 11,946 13,005 12,672 10,309 11,322 2,182- میلیارد تومان ارزش فعلی مجموع منافع

 18,770- 4,379 5,904- 1,300- 3,090- 4,066- 5,154- 4,780- 4,558- 7,353- 6,486- 4,662- میلیارد تومان ارزش خالص فعلی

 %2.37 %11.20 %3.75 %6.38 %5.65 %5.31 %4.72 %4.96 %5.01 %3.52 %4.10 %1.00 درصد درصد بازگشت سرمایه

 0.469 1.716 0.61 0.91 0.82 0.77 0.70 0.73 0.74 0.58 0.64 0.88- - نسبت فایده به هزینه

 

  



   

 

 

 

 146صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

 هابندی آنمحاسبه نسبت فایده به هزینه تفاضلی دو به دو سناریوها و اولویت -94-5جدول 

گزینه با 
 ربیشتمنافع 

  گزینه با منافع تفاضلی کاربر کمتر
 02سناریو  00سناریو  01سناریو  4سناریو  3سناریو  0سناریو  6سناریو  4سناریو  1سناریو  4سناریو  2سناریو  0سناریو  اولویت

 * * * * * * * * * * * - 0سناریو 
02 

-  ̂ ̂ ̂ ̂ ̂ ̂ ̂ ̂ ̂ ̂ ̂

 2سناریو 
0.88 - 6.92 * * * * * * 0.79 0.07 * 

4 
> - >  ̂ ̂ ̂ ̂ ̂ ̂ ̂ ̂> 

 4سناریو 
0.82 * - * * * * * * 0.45 * * 

01 
>  ̂-  ̂ ̂ ̂ ̂ ̂ ̂ ̂ ̂> 

 1سناریو 
1.01 -2.34 -5.48 - * 5.57 * * * 1.61 0.20 * 

4 
> > > - > >  ̂ ̂ ̂>  ̂> 

 4سناریو 
0.99 -74.05 21.80 0.60 - 1.54 * * * 1.40 0.22 * 

6 
> > >  ̂- >  ̂ ̂ ̂>  ̂> 

 6سناریو 
0.97 -0.88 -2.91 * * - * * * 1.36 0.13 * 

0 
> > >  ̂ ̂-  ̂ ̂ ̂>  ̂> 

 0سناریو 
1.04 43.75 17.19 1.78 10.01 2.42 - * 0.03 1.64 0.28 * 

1 
> > > > > > -  ̂ ̂>  ̂> 

 3سناریو 
1.11 -2.74 -4.59 -3.44 -0.91 -9.30 -0.01 - 0.05 2.49 0.31 * 

4 
> > > > > > > -  ̂>  ̂> 

 4سناریو 
1.27 -0.85 -1.28 -0.46 -0.25 -0.84 * * - -2028.73 0.36 * 

2 
> > > > > > > > - >  ̂> 

 01سناریو 
0.90 * * * * * * * * - * * 

3 
> > >  ̂ ̂ ̂ ̂ ̂ ̂-  ̂> 

 00سناریو 
3.49 * -0.02 * * * * * * -0.16 - * 

0 
> > > > > > > > > > - > 

 02سناریو 
0.57 0.30 0.36 0.22 0.20 0.25 0.16 0.15 0.14 0.37 0.21 - 

00 
>  ̂ ̂ ̂ ̂ ̂ ̂ ̂ ̂ ̂ ̂- 



   

 

 

 

 147صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

 بندی اجرای راهکارهای گزینه برتر در افق کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتاولویت -95-5جدول 

 (6462) بلند مدت (6417میان مدت ) (6412کوتاه مدت ) شماره شکل اقدامات افق

 016-4شکل  راهپیاده

شامل سه راه بازار تا  یمحدوده مرکز راهادهیاز پ یبخش

(6چهارراه بازار)شماره   

 (  4)شماره  یبوعل ابانیخ

 خیابان ارم

)شماره  یزنگارک ابانی( ،خ2گلستانه )شماره  ابانیخ

مطهری به  میدان(، 1)شماره  یبهشت ابانی(، خ0

انضمام خیابان امیرکبیر حدفاصل میدان مطهری تا 

خیابان امام خمینی حدفاصل خیابان سپاه ، خیابان امام

 تا بلوار امیر کبیر

شامل یمحدوده مرکز یهاراهادهیپ لیتکم  

  خیابان باجک تا استاد فقیهی 
 خیابان صفائیه تا بیگدلی و

 010-4شکل  محدوده طرح ترافیک

) از شمال به خیابان امیرکبیر، از  0محدوده شماره 

جنوب به خیابان عمار یاسر، از غرب خیابان معلم و از 

 شرق به خیابان استاد فقیهی(

) از شمال به خیابان  2اضافه کردن محدوده شماره 

امیرکبیر و خیابان لواسانی، از جنوب خیابان عمار یاسر، 

 خرداد( 04از شرق خیابان بیگدلی و از غرب به 

)از شمال به میدان سعیدی،  4اضافه کردن محدوده شماره 

از جنوب به عمار یاسر، از شرق به خیابان بیگدلی و از غرب 

 خرداد( 04خیابان 

 013-4شکل  همسیر ویژه دوچرخ
و  3و 0و 1ی پایه در مناطق ایجاد شبکه -اولویت اول

 هااجرای بوستان

و ایجاد  3و  1ی مناطق تکمیل شبکه -اولویت دوم

 -ی پایه در کل شهرشبکه

و اجرای  ماندهباقیاجرای مسیرها در معابر  -اولویت سوم

 امتداد مسیرهای اجراشده

 ی مسیرهاتکمیل شبکه -اولویت چهارم

 ونقل همگانیحمل

 014-4شکل 

شکل  و

4-000 

 افق کوتاه مدت یشنهادیپ یشبکه اتوبوس ران

افق بلند مدت یشنهادیپ یراناتوبوسشبکه   

قطار  0در حال ساخت خط  یهاستگاهیاز ا یبرداربهره

بر(انبوه 0)خط  یمطهر دانیاز کامکار تا م -یشهر  

بر )اتوبوس تندرو(، خط انبوه 4بر شماره انبوه خط

 )اتوبوس تندرو( 1شماره 

یقطار شهر 0کل خط  یبردارو بهره لیتکم  

 2 بر شمارهانبوه خط

 002-4شکل  شبکه معابر

(4)کد  اسریعمار  4فاز   

( 6)کد  اسریتا عمار  هیحدفاصل صفائ یگدلیب ابانیخ

 ابانی( خ0* )کد ریرکبیبه آزادراه ام اسریاتصال عمار 

( ادامه 01)کد  یعلخرداد تا امام 04حدفاصل  یروحان

(02)کد  مقدمیتا تهران یکشاورز شمال  

 تا آذر یحدفاصل کلهر -(می)حک یفردوس ضیتعر

 ابانی( خ2)کد  یتا کمربند مقدمیادامه کارگر از تهران

پروژه ( 0)کد  هیتا سم  اسریحدفاصل عمار یگدلیب

متری اتصال  21احداث خیابان )میدان مطهری 

( به ی)نرداغ یخرم آباد یادامه قاض، ( 3کد -هدف

 ی( به بروجردی)نرداغ یادامه قدوس( 4جاده اراک )کد 

تعریض ، (1امام صادق * )کد  یمتر 011، ادامه 

 ابانی( خ0)کد  جیتا بس هیحدفاصل سم یگدلیب ابانیخ

(04)کد  یشکرو دیشه  

( اتصال نواب 4)کد یامام تا امام عل ادگاریاز  یجمهور ادامه

(00)کد  طرفانیبه ب  

تا امام  یدیحدفاصل سع ینیامام خم ابانیخ ضیتعر

(04)کد  ینیخم  



   

 

 

 

 148صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

 (6462) بلند مدت (6417میان مدت ) (6412کوتاه مدت ) شماره شکل اقدامات افق

 دی 4خیابان امیرکبیر حدفاصل آهنچی تا 

 (01)کد

آهن منطقه راه لیدر جنب ر یامام عل نیطرف یارتباط محور

 (01)کد  4

 004-4شکل  تقاطعات غیرهمسطح

( ، 20ارتش )کد  دانی( م0)کد  تیمرجع دانیم

امام رضا )کد -امام ادگاری(، 4)کد  یجمهور-یفردوس

آزادراه قم  -اسری(، عمار 01)کد  یریکب رگذری(، ز4

(، 02جاده اراک* )کد -(، امام صادق00کاشان * )کد 

( 6)کد  ادگارامامیتا  نیحدفاصل امام حس یجمهور

-کیوانفر(، 0سپاه )کد  دانیمعلم ، م -اسریعمار 

-یفردوس ش،یاندکیپل ن(، 1**)کد خمینیامام

 (2)کد  یصدوق

( 04)کد  نیالدنیز دانی(، م01عظم )کد  امبرایپ-معلم

 یخرم آباد یقاض(، 3)کد امام زاده ابراهیم -زینبیه

)  یخرم آباد ی(، قاض00 رودخانه )کد-(ی)نرداغ

 ،*  یبروجرد-(، امام صادق03جاده اراک )کد -(ینرداغ
-(، امام صادق21) کد زیرگذر امام موسی صدر 

( ، 06)کد  ریبلوار غد -ی(، نرداغ20رودخانه* )کد 

راه آهن )کد  لیر-( ، پاسداران4)کد  اتیبینیام دانیم

24)  

(،، 21)کد  ی( پل شکرو22)کد  یامام عل -یجمهور

(26)کد  یامام عل-یمحالت  

آهن راه لیر ی(،، اتصال محور مواز23نواب )کد -طرفانیب

 -اسریعمار  4( فاز 24)کد یامام عل یکمربند نیدر طرف

 (04آهن )کد راه لیر -(، حافظ24)کد  یو فاطم یگدلیب

 001-4شکل  شهریپایانه برون
 تن 02احداث پایانه غیرمتمرکز 

 متمرکز غرب قماحداث پایانه نیمه
 تن به پایانه متمرکز02تبدیل پایانه غیر متمرکز 

متمرکز کامکار ریغ انهیاحداث پا  

 *قطب تبادل مسافر جمکران** جادیا

 006-4شکل  پارکینگ

، 11فضای پارکینگ در نواحی ترافیکی  4111ساخت 

با توجه به مقادیر ارائه  26، 14، 3، 20، 2، 21، 44، 04

 برای هر ناحیه 0-4شده در بند 

، 21فضای پارکینگ در نواحی ترافیکی  4111ساخت 

با توجه  02، 0، 40، 14، 014، 10، 01، 13، 61، 24

 برای هر ناحیه 0-4به مقادیر ارائه شده در بند 

، 11، 24فضای پارکینگ در نواحی ترافیکی  1111ساخت 

، و سایر نواحی محدوده مورد مطالعه با توجه به 20، 66

 برای هر ناحیه 0-4مقادیر ارائه شده در بند 

 اقدام شود. یتوسط  اداره کل راه و شهرساز ستیبا یموارد م نی* ا

 امامزاده ابراهیم، خط انبوه بر امام خمینی، تعریض-کیوانفر به دلیل ارتباط مستقیم و تاثیرپذیر از پروژه های تقاطع زینبیه –**پروژه ویژه: تقاطع غیرهمسطح امام 

اه غفاری، اجرای محدوده طرح ترافیک شمال رودخانه و غیره می بایست به صورت ویژه تدقیق و خیابان امام خمینی، پیاده راه امام حدفاصل سه راه خورشید تا چهارر

 برنامه ریزی اجرایی گردد. 

خط  اهستگیو ا یشهراتوبوس برون رمتمرکزیغ انهیسوار، پاآهن جمکران، پارکاصفهان، راه-قم-قطار پرسرعت تهران ستگاهی** قطب تبادل مسافر جمکران شامل ا*

 قم است. یطار شهرق 0



   

 

 

 

 149صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

 
 سازی تا افق بلندمدت شهر قمراهمجموعه پیشنهادات پیاده -611-5شکل 

 

 
 بندی اجرای آنمحدوده طرح ترافیک برتر و اولویت -617-5شکل 



   

 

 

 

 150صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

 
 دوچرخه یویژه مسیرهای اجرای اولویت بندی-614-5شکل 

 
 بر افق بلند مدتهخطوط انبو-613-5شکل 



   

 

 

 

 151صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

 
 خطوط اتوبوس عادی افق کوتاه مدت-661-5شکل 

 
 خطوط اتوبوس عادی افق بلند مدت-666-5شکل 



   

 

 

 

 152صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

 
 غییرات شبکه معابرت-662-5شکل 

 
 تقاطعات غیرهمسطح پیشنهادی شهر قم-669-5شکل 



   

 

 

 

 153صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

 
 شهری قم در افق بلندمدتهای برونپایانه-664-5شکل 

 
 محدوده مورد مطالعه پارکینگ شهر قم-665-5شکل 

 

 
 فضای پارک( 611تعداد فضای پارکینگ مورد نیاز )هر طبقه معادل -661-5شکل 



   

 

 

 

 154صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

در دو حالت عدم انجام  0102در افق وسایل نقلیه مختلف به ترتیب سهم  003-4 شکلو  000-4 شکلدر 

نهادات ارائه شده همانطور که مشخص است پس از اجرای پیشسناریوی برتر نمایش داده شده است. کار و 

 یابد.درصد کاهش می 24خودروی شخصی ش و سهم درصد افزای 04ونقل همگانی حدود سهم حمل

 

 
 6462نجام کار سال ف در سناریوی عدم التخم لیاسو مهس -667-5 شکل

 
 6462سال  برترف در سناریوی لتخم لیاسو مهس -664-5 شکل

 

ل ونقبرتر بر روی شبکه قم پارامترهای عملکردی شبکه در سه حوزه حملبه منظور بررسی اثر اجرای گزینه

مقایسه شد که نتایج آن  0102ونقل همگانی و زیست محیطی با گزینه عدم انجام کار در افق شخصی، حمل

 ارائه شده است. 020-4شکل تا  004-4شکل در 
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 155صفحه  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
  مدیریتی گزارش خالصه

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1401 بهمن /ق101 41 02
 

  
 6462سال  -ونقل شخصی گزینه برتر نسبت به عدم انجام کاررات پارامترهای حملمیزان تغیی-663-5شکل 

  
 6462سال  -ونقل همگانی گزینه برتر نسبت به عدم انجام کارمیزان تغییرات پارامترهای حمل-621-5شکل 

  
 6462سال  -میزان تغییرات پارامترهای زیست محیطی گزینه برتر نسبت به عدم انجام کار-626-5شکل 



   

 

 

 

  1 صفحه  اولویرایش  شهر قم نقلوحملمطالعات بازنگری طرح جامع 
 

 

 
 خالصه مدیریتی

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 02/1398 /ق101 م 01
 

 


