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سپس  .در بخش سوم گزارش ارائه گردی ه استو به کمک ترسی  ج و  و امودار تهیه شهری شیراز 

هگای   ااجام ش ه بیان ش ه است. اعایج تگ    های با ارائه ج ولی در بخش چهارم، اطالعات آتارگیری

هگای   سگرر و ارزیگابی   ساخعه ش ه اظیر جمدیت، اشعغا ، کاربری زتین و تراحل چهارگااگه تقاضگای  

آینگ ه شگاتل    بگرآورد کگر اسگت ترح گه    تربوطه در بخش پنج  گزارش آورده ش ه اسگت. شگایان ذ  

هگای تگ یریعی    برااتگه  واقگل،  های زتاای تخع ف، طراحی ش که حمگل  های تربوطه در افق سازی ش یه

هگای برتگر در    نگه بنگ ی اجگرای گزی   واقل و ارائه راهکار و پیشنهادهای تربوطه به همراه اولویت حمل

 گزارش آتی اضافه خواه  گردی .
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 لیاتک -1

اسگعان در اقگاط   ایگن   یوهوا آب. است ایرانکشور ترکزی های جنوب  اسعان فارس یکی از اسعان

ایگن اسگعان بگا تسگاحعی در حگ ود       .شگود  تخع ف به سه گواه کوهسعاای، تدع   و گرم تقسگی  تگی  

 بگرآورد تگن، بگر ط گق     4٬851٬274تداد   ، چهارتین اسعان بزرگ و با جمدیعیی وتعرتربعک 122٬608

رود. بگر   تی به شمارخورشی ی ترکز آتار ایران، چهارتین اسعان پرجمدیت ایران  1395جمدیعی سا  

 100، شهرسگعان  29خورشی ی، اسعان فگارس بگه    1390تاه سا   اساس تقسیمات کشوری اردی هشت

 .است ش ه ی تقس دهسعان 204و  بخش 83، شهر

ها،  های تخع ف صندعی، پاالیشراه ، شهرکدات اریو  کشاورزیتنابع ته  اقعصاد این اسعان بر پایه 

های تعد د فرهنری،  جاذبه باوجوداسعان فارس  .است بناش ههای تخع ف  صنایع پعروشیمی و ایروگاه

تاریخی، ط یدی و تذه ی، یکی از تراکز ته  گردشرری ایران است. همچنین شماری از تراکگز تهگ    

 .ش ه است واقعدااشراهی ایران ایز در این اسعان 

، جمدیعگی تدگاد    1395جمدیعگی سگا     بگرآورد ط گق  اسگت کگه    شگیراز ترکز اسعان فارس، شهر 

ترین شهر این اسعان و پنجمین شگهر پرجمدیگت کشگور تحسگوب      ارر داشعه که پرجمدیت 1683052

 یگت درص  جمد 32 یراز، شهر ش1390اروس و تسکن در سا   یعموت یبر اساس سرشمار شود. تی

 یرازدر شهر شگ  یتاده است. تراک  جمدد یرا در خود جا یرازشهرسعان ش یتدرص  جمد 89اسعان و 

 .باش  یاسعان ت یعیبرابر تراک  جمد 217که  باش  یت ی وتعرتربعارر در ک 8160

 یرازن شگ شهرسگعا  یدر بخگش ترکگز  و تهگران  شهر جنوب  ی وتعریک 919در فاص ه که شهر  ینا

درص  از کل تساحت  15/0و ح ود  یرازشهرسعان شدرص  تساحت  1/84د در ح و ،ش ه است واقع

 193بگال  بگر    یو تسگاحع  شگ ه  ی تقسگ  یتنطقگه شگهردار   11بگه   یرازش شهر. شود یاسعان را شاتل ت

زاگگرس   یو در تنطقگه کوهسگعاا   یگا از سگطح در  یتعر 1484در ارتراع شیراز شهر  .دارد ی وتعرتربعک

 یرازدر شگ  یااهبارش سال یاارینتو درجه است  81/18 یرازدر ش یااهسال یدتا تیااریناست. ش ه  واقع

 .است تعر ی یت 286

هگر ارگر و تسگاحت     یتعرتربگع بگه ازا   22برابر با  1394در سا   یرازس ز در شهر ش یفضا سرااه

 یگن کگه ا  وجگود دارد پگارک   245 یرازاکنون در شهر ش . ه باش  یتعرتربع ت 34.186.532س ز  یفضا

 پگارک  135و  یا پارک تح ه 42 ای، یهپارک ااح 40 ی،ا پارک تنطقه 16 ی،پارک شهر 12تد اد شاتل 

 یگزان ت یگن کگه از ا  باشگ   تگی  تعرتربگع  3٬209٬036 یرازها در ش . تساحت کل پارکباش  یت یریهمسا

 ی،ا تح گه  یهگا  تعرتربع تربوط به پگارک  372.203 یری،همسا یها تعرتربع تربوط به پارک 280.087

 1٬080٬307و  یا تنطقه های پارک به تعد ق تعرتربع 659٬540 ای، یهااح یها تربوط به پارک 816.899

 .است یشهر های پارک به تعد ق تعرتربع

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_(%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
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که تجموع طگو    ده  یاشان تایز  یرازش یشهر ش که تدابر درون ی اایحاصل از برداشت ت اعایج

 یهگا  بخش یکبه ترک ها یابانبوده و تساحت خکی وتعر  973برابر با  1394در سا   یشهر تدابر درون

، 11702برابگر بگا    یبراه و آسرالت به ترت ی راه، حر یااهس ز و ت یو فضا رو یادهپ ینگ،رو، پارک سواره

سگطح شگاتل    هگ   یهگا  تد اد تقگاطع  ین. همچنباش  یهزار تعرتربع ت 13963و  22386، 8423، 2261

و  یگک  درجگه  هگای  یاایتقاطع بوده که تحگل تقگاطع شگر    221، 1394دار و ب ون چراغ در سا   چراغ

 .باشن  یت یک یرردو با  درجه

شهری  ونقل و ترافیک درون  سازی مطالعات جامع حمل  طرح بهنگامروند کلی انجام  -2

 شیراز

با بررسی و شناسایی ن شهری شیراز واقل و ترافیک درو  سازی تطالدات جاتع حمل  طرح بهنرام

آغاز گردی . سپس به تدیین تح وده  اا از چش و ت وین اه اف و  واقل و ترافیک  تسائل حمل

ترین   پذیری آن پرداخعه ش . از ته   بن ی آن و بررسی تطالدات فرادست و تحقق  و ااحیه توردتطالده

های تعد د،   کرد که با اسعراده از آتارگیریتوان از گردآوری اطالعات یاد   بخش این تطالدات تی

 توردهای   اظرسنجی و گردآوری اطالعات از سایر تنابع توجود تحقق گردی . پس از گردآوری داده

 وتح یل یهتجزسازی و تورد   واقل شهری شیراز ش یه  و ایجاد پایراه اطالعاتی تنسج ، ش که حمل یازا

 قرار گرفت.

سازی   و ش یه تقاضای سرر ای  الزم و فراین  چهار ترح ه های یساز ت   ،پس از طی فراین  یادش ه

ااجام ش . ب ین ترتیب راهکارها و پیشنهادهای تطابق با  ب ن ت تو  ت ت یانتهای   آین ه در افق

های ت یریعی و   ش ه با رعایت اصل یکپارچری سیسع  ارائه ش ا  و به برااته  اا از ت ون  چش 

بن ی اجرای   های اقعصادی، اولویت  اشاره گردی . در پایان پس از تح یل یردبررستوهای   گزینه

 .ها و سناریو پیشنهادی برتر تدین گردی   گزینه

جزییات تربوط به تراحل آتارگیری،  اشان داده ش ه است. 1شکل روا  ک ی ااجام تطالدات در 

 3شکل و  2شکل اظرسنجی و گردآوری و همچنین ترح ه بازارری توابع زتان سرر به ترتیب در 

گزارش  70های تهیه ش ه که شاتل   همچنین خالصه ای از تشخصات گزارش اشان داده ش ه است.

 آورده ش ه است. 1ج و  باش  در    با بیش از ده هزار صرحه تی
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چش  اا از، اه اف و راه ردها 
و شناسایی تسائل حمل واقل 

و ترافیک

تح وده تورد تطالده و ااحیه ین ی

برداشت و گردآوردی اطالعات

تحقق پذیری تطالدات پیشین

ایجاد پایراه های اطالعاتی

ش یه سازی وضع توجود 

تح یل وضع توجود 

ت لسازی

ت   تالکیت وسی ه اق یهت   کاربری زتینت   اشعغا  ت   جمدیت

ت   تولی  و جذب

ت   توزیع سرر

ت   ترکیک سرر

ت   تخصیص سرر

ش یه سازی آین ه

تدیین سیسع  یکپارچه حمل واقل

تح یل اقعصادی

اولویت بن ی اجرای گزینه های برتر

جمع بن ی

ارائه راهکارها و پیشنهادها

سایر گزینه های تورد بررسیبرااته های ت یریعی حمل واقل

گردآوریاظر سنجیآتارگیری اطالعات کالن اولیه و 
سایر ارگان ها

بع زتان سرر بازارری توا

ب ن  ت تتیان ت تکوتاه ت ت

 
 شهری شیراز ونقل و ترافیک درونسازی مطالعات جامع حملطرح بهنگامروند کلی انجام  :1شکل 



  شیراز  یشهر درونونقل و ترافیک   سازی مطالعات جامع حمل  طرح بهنگام 

 

8 

گردآوریاظر سنجیآتارگیری

خط برش

ای تسافر دروازه

فرودگاه

آهن راه

اقاط پرتصادف

سازی اطالعات ش که  برداشت و بهنرام
خیاباای

واقل همراای  های   حمل سیسع 

اطالعات کاربری زتین

تقص  خااوار-ت  أ

شهری های اتوبوس بین پایااه

ای بار دروازه

پایااه حمل واقل بار

رجحان بیان ش ه

قطار شهری

سیسع  اتوبوسراای سریع

خطوط ویژه اتوبوسراای در شهر شیراز 
از دی گاه تسافران

تقصگ  تاکسگی در -خطوط ت گ أ
شهر شیراز از دی گاه تسافران

واقل بار ساتااه حمل

زائران و گردشرران

درون شهری بار

اطالعات زتان سرر تسیر

حج  -زتان سرر

زتان سرر تقاطع ها 

 
 و گردآوری اطالعاتجزییات آمارگیری نظرسنجی  :2شکل 

 

ت   تخصیص سرر

زتان سرر تقاطع

زتان سرر حج 

زتان سرر تسیر

بازارری توابع زتان سرر ع م ت یی 

ش یه سازی آین ه

ت یی 

 

مرحله بازنگری توابع زمان سفر :3شکل 
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 ها به تفکیک مراحل فهرست گزارش: 1جدول 

 تعداد صفحات شماره گزارش عنوان گزارش ردیف مرحله

 ییو شناساو راه ردها  اه اف ،اا از چش 

 و ترافیک واقل حملتسائل 
 TTRC_1_96-02_04 516 و ترافیک واقل حملاه اف و راه ردها و شناسایی تسائل  ،اا از چش  1

 TTRC_1_95-10_05 499 ها پذیری آن بررسی تطالدات فرادست، پیشین و تحقق 2 یریپذ تحقق

 TTRC_2-2_94-10_1 72 واقل شهر شیراز ریزی حمل برااته توردتطالدهی  شناخت تح وده 3 ین ی و ااحیه توردتطالدهتح وده 

 TTRC_3-1_94-12_2 65 ی توردتطالده های ترافیکی در تح وده تدیین ااحیه 4 ین ی و ااحیه توردتطالدهتح وده 

 TTRC_5-1_96-07_01 249 گردآوری اطالعات کالن اولیه 5 ها اطالعات کالن اولیه و سایر ارگان

 آتارگیری

 TTRC_5-2-1_95-12_1 73 تقص  ساکنین شهر شیراز-ت  أ 6

7 
تنررد )شمارش حج  وسایل اق یه و تد اد  یها سعراهیاخطوط برش و 

 سراشینان(
TTRC_5-2-2_95-07_1 443 

 TTRC_5-2-3_95-12_4 100 ای تسافر دروازه 8

 TTRC_5-2-4_95-10_2 248 ای بار دروازه 9

 TTRC_5-2-5-1_95-10_3 284 شهری های اتوبوس بین پایااه 10

 TTRC_5-2-5-2_95-10_3 99 فرودگاه 11

 TTRC_5-2-5-3_95-10_3 64 آهن ایسعراه راه 12

 TTRC_5-2-5-4_95-10_1 79 واقل بار پایااه حمل 13

 TTRC_5-2-6_96-03_31 230 گردشرران و زائرین 14

 TTRC_5-3-4_97-06_1 79 شهری بار  درون 15

 اظرسنجی

 TTRC_5-3-2_97-12_01 211 ش ه انیبرجحان  16

 TTRC_5-4-1-2_95-12_1 60 سیسع  تعرو در شهر شیراز از دی گاه تسافران 17

 TTRC_5-4-1-1_95-12_2 78 ی در شهر شیراز از دی گاه تسافرانراا اتوبوسخطوط ویژه  18
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 ها به تفکیک مراحل فهرست گزارش: 1جدول 

 تعداد صفحات شماره گزارش عنوان گزارش ردیف مرحله

 TTRC_5-4-1-3_95-12_2 55 تقصگ  )خطی( تاکسگی در شهر شیراز از دی گاه تسافران-خطوط ت گ أ 19

 TTRC_5-4-4_97-05_1 25 واقل بار ساتااه حمل 20

 گردآوری

 TTRC_5-3-3_94-03_2 39 پر تصادفاقاط  21

 TTRC_5-5_98-02_2 655 ی اطالعات ش که خیاباایبهنرام سازبرداشت و  22

 TTRC_5-6_95-12_2 88 شیراز شهر  همراای   واقل حمل   های سیسع  23

 TTRC_5-7_95-10_2 151 گردآوری اطالعات کاربری زتین 24

 TTRC_5-8_98-03_02 147 گردآوری اطالعات زتان سرر تسیر 25

 TTRC_5-8_94-10_3 548 حج  -تطالدات زتان سرر 26

 TTRC_5-10_98-03_02 52 ها گردآوری اطالعات تربوط به ساخت توابع زتان سرر تقاطع 27

 TTRC_6-2_94-5_1 39 گیری آتار ترافیکی ی تجمیع و گزارش ساتااه 28 اطالعاتیایجاد پایراه 

 ی وضع توجودساز هیش 
 TTRC_7-2_96-12_2 132 تقص  و خصوصیات عرضه –آتار ت  أ  بر اساسسازی وضع توجود  ش یه 29

 TTRC_8_97-06_1 20 سازی بار ش یه 30

 تح یل وضع توجود

 TTRC_9_98-02_2 311 تح یل وضع توجود 31

 TTRC_9_98-02_2 482 تح یل وضع توجود بار 32

 TTRC_11_98-2_5 44 شهری و تدیین ت   برآورد بن ی کاالی درون گروه 33

 سازی ت  

 TTRC_10-1-1_97-12_25 85 1415جمدیت وضع توجود و برآورد جمدیت تا سا   34

 TTRC_10-1-3_97-12_25 127 شیرازکاربری زتین وضع توجود و پیشنهادی شهر  35

 TTRC_10-2_97-08_02 81 ت   تالکیت وسی ه اق یه 36

 TTRC_10-3_97-05_01 134 های تولی  و جذب سرر ت   37

 TTRC_10-4_98-03_2 45 ت   توزیع سرر 38
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 ها به تفکیک مراحل فهرست گزارش: 1جدول 

 تعداد صفحات شماره گزارش عنوان گزارش ردیف مرحله

 TTRC_10-5_97-05-11 39 های ترکیک سرر )ااعخاب وسی ه اق یه( ت   39

 TTRC_10-8_98-02_2 34 تخصیص ترافیک )ص ح، ظهر، عصر(بازارری ت    40

توابع زتان   ییت ترح ه بازارری جهت 

 سرر تسیر و تقاطع

 TTRC_7-10_98-02_2 88 ها )ب ون چراغ، با چراغ فرتاا هی( بازارری تابع زتان ت خیر در تقاطع 41

42 
، دو، کی درجهها )تدابر شریاای  حج  ااواع خیابان –بازارری تابع زتان سرر 

 کنن ه( کنن ه/پخش جمع
TTRC_6-10_98-02_2 72 

 43 ی آین هساز هیش 
و تقاضا  باعرضه ب ن ت تو  ت ت انیت، ت ت کوتاهی ها افقسازی آین ه با  ش یه

 (سا  20در سا  افق )
TTRC_12_97-11_1 227 

در شهر  واقل حملتدیین سیسع  یکپارچه 

 شیراز

44 
 همراای یکپارچه شهر شیراز واقل سیسع  پیشنهادی حمل

 )ج   او : ک یات(
TTRC_13-1_97-09_1 29 

45 
 واقل همراای یکپارچه شهر شیراز سیسع  پیشنهادی حمل

 )ج   دوم: سیسع  قطار شهری(
TTRC_13-1_97-09_ 181 

 TTRC_13-1-6_98-04_2 108 واقل همراای یکپارچه )ج   سوم: سیسع  اتوبوس تن رو( طراحی ش که حمل 46

47 
 واقل همراای یکپارچه شهر شیراز های حمل طراحی سیسع 

 کنن ه هیتغذ ریغکنن ه و  های سیسع  تغذیه ج   چهارم: پایااه
TTRC_13-1-4_97-8_01 108 

48 
واقل همراای یکپارچه )ج   پنج : طراحی ش که  طراحی ش که حمل

 راای( اتوبوس
TTRC_13-1-2_97-8_30 247 

49 

شهری و تدیین  واقل حملی ها دسعراهبا سایر  هماهنگ BRTطراحی ش که 

 بر اساسو ارزیابی  ازیتورداو تسهیالت  ربط یذتد اد و اوع ااوگان 

 اسعاا اردهای ت ی و جهاای
TTRC_7-1-13_97-04_1 109 

50 
 واقل همراای یکپارچه شهر شیراز طراحی ش که حمل

 تاکسیراای(کنن ه و  )ج   شش : طراحی ش که تغذیه
TTRC_13-01-10_98-04_02 72 
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 ها به تفکیک مراحل فهرست گزارش: 1جدول 

 تعداد صفحات شماره گزارش عنوان گزارش ردیف مرحله

 TTRC_13-1-4_96-08_1 92 شهری های بار درون ی بهینه پایااهابی تکانشناسایی و  51

 TTRC_13-1-15_97-08_01 116 شهری های تسافر برون ی بهینه پایااهابی تکانشناسایی و  52

 واقل های ت یریعی حمل برااته

 TTRC_13-2-1_97-12_1 81 تدابرت یریت جهت حرکت در ش که  53

54 

 و هماهنگ با  ها آنی بن  زتانت یریت تقاطدات، شاتل فازبن ی و 

های هوشمن  ترکزی و ت یریت و ایازسنجی تقاطدات به چراغ  سیسع 

 راهنمایی هوشمن 

TTRC_13-2-2,13-2-4_97-

12_1 
310 

55 
 توجود وت یریت ایازسنجی تقاطدات به چراغ راهنمایی در وضدیت 

 ارائه فهرست اهایی از تقاطدات که ایاز به چراغ راهنمایی دارا 
TTRC_13-2-3_97-10_ 51 

 TTRC_5-2-3_97-12 63 ای سوار حاشیه ت یریت پارکینگ، پارک 56

 TTRC_13-2-5_96-05_1 124 های بارگیری و باراا ازی ی ایسعراهابی تکان 57

 TTRC_12-2-6_97-10_1 235 در تح وده ترکزی شهر شیراز های تردد تکاای و زتاای تح ودیت 58

59 
های  ها و تمنوعیت واقل )تح ودیت گذاری اسعراده از تسهیالت حمل قیمت

 ای، دوچرخه و...( های حاشیه سوارها، پارک ها، پارک ترافیکی، پارکینگ
TTRC_13-2-7_97-11_01 179 

60 
واقل و اق اتات ت یریت  حملتحیطی ترت ط با ت های  های زیست تح یل

 ترافیک
TTRC_13-2-8_97-09_1 102 

 یتوردبررسهای  سایر گزینه

 TTRC_13-3-1_97-11_1 61 های پیشنهادی برای حل تسائل ترافیک ع وری از شهر شیراز بررسی گزینه 61

62 
پیاده  ازجم هواقل پای ار  های توسده سیسع  حمل ی گزینهابی تکانو  بررسی 

 یسوار دوچرخههای شهری، سیسع  ش که  راه 
TTRC_12-2-6_97-10_1 70 

 TTRC_13-3-3_97-09_1 267 اقل و ساتااه پیشرفعه ت یریت حمل 63

64 
 ساتاا هی وضدیت:

 ها و پیک توتوری ها، تردد توتورسیک ت کش و ی ک ات اد خودرو
TTRC_13-3-5_97-06_01 57 
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 ها به تفکیک مراحل فهرست گزارش: 1جدول 

 تعداد صفحات شماره گزارش عنوان گزارش ردیف مرحله

65 
سراشین، چن سراشین در تدابر پرترافیک  اق یه تک لیوسات یریت تردد 

 شهری
TTRC_8-3-13_97-06_1 83 

 66 تح یل اقعصادی
واقل و ارائه ج او  آاالیز  های حمل ی پروژهسپار برونبررسی و ارائه پیشنهاد 

 تنابع تالی نیت تهزینه و احوه 
TTRC_14-97-07_1 51 

 یبن  جمع

 TTRC_15_97-12_1 23 اعایج تطالداتی اجرای بن  زتانارائه ج و   67

 TTRC_16_97-12_1 74 بر ش که تدابر رگذاریت ثهای تشعرک  ی اجرای گزینهبن  تیاولو 68

 TTRC_17_97-12_1 23 واقل ی و بازارری تطالدات جاتع حملبهنرام سازارائه ج و  و برااته زتاای  69

 TTRC_20-1_97-12_1 74 و ترافیک واقل حملت یریعی  ب ن ت تو  ت ت کوتاهی ها برااته 70

 10159 تعداد کل صفحات:  70 تد اد کل گزارشات:
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 شده های انجام آمارگیری -3

 است. ش ه پرداخعه ش ه ااجامهای   آتارگیری ای از اطالعات  پارهبه ارائه  در این بخش

 شهر شیراز ها( های ویژه )خوابگاه مکانمقصد شهروندان و  –مارگیری مبدأ آ -3-1

تقص  اسگت   - واقل اطالعات ت  أ  ریزی حمل  ین  برااتهعات تورد ایاز در فرآترین اطال  از تع او 

 شهروا ان تقص  –ت  أ  آتارگیریآی .  های آتی به شمار تی ریزی پایه و اساس تمام برااته که یطور به

آتوزان پسر پایه هرع ، هشع  و اه  جهت تکمیگل   بود و از تشارکت دااش درب تنز از اوع تصاح ه 

هگای   تقص  ساکنان شهر شگیراز و آتگارگیری تکگان    - آتارگیری ت  أ اسعراده ش .تربوطه  ااته پرسش

جمدیگت تحگ وده    بگرآورد بر ت نای ااجام گرفت.  1394سا   آبان تاه 11ها( در تاریخ  ویژه )خوابراه

 - أ در آتارگیری ت  ش ه ااعخابارر است، بزرگی امواه  1651806که ح ود  1394تطالداتی در سا  

پس . اا  ش ه  ااعخابخااوار یک خااوار  31از هر  یررد  ع ارت  بهشود.  درص  تی 21/3ح ود تقص  

تد اد سررهای روزااه سگاکنان شگهر   های ضروری،  از اسعخراج اعایج اولیه آتارگیری و ااجام تصحیح

کگه در تقایسگه   ده   تی به دسترا  81/1گردی  که ارخ سرری ح ود  برآورد 2983159شیراز ح ود 

 .درص  رش  داشعه است 7فرد ساکن در شهر شیراز، ، تعوسط ارخ سرر هر 1378 با سا 

 یشغ  بیترک برآورد 4شکل که در بوده  572576تد اد شاغ ین در شهر شیراز برابر با  یک  طور به

هر تیزان تالکیت سواری شخصی در شاست.  ش ه دادهاشان  1394 در سا  رازیشاغل شهر ش تیجمد

وسی ه بر  924ارر، همسنگ  1000وسی ه بر  289در ح ود  1394گااه( در سا   18های   تنطقهشیراز )

درصگ  اگرخ سگرر تگردان      59، ارخ سرر زاان در شهر شگیراز تدگاد    یک  طور بهخااوار است.  1000

تربگوط بگه گگروه     97/1و  07/2، یگب ترتزااه با وسایل اق یه تربوط به باش . بیشعرین ارخ سرر رو  تی

سه  باالی سواری شخصگی در سگررهای    توجه قابلاکعه  سا  است. 65تا  51ساله و  50تا  31سنی 

شگود.   درص  از سررهای روزااه شهروا ان با سواری شخصی ااجام تگی  51روزااه است که در ح ود 

. (2ج و  ) است یافعه کاهشدرص   14، 1378بوس در تقایسه با سا  این در حالی است که سه  اتو

است  ش ه ااجامکار  باه فدرص  از سررها  37ص ح بوده و در ح ود  8تا  7اوج سررهای در ساعت 

( بازگشگت  ریگ هگ ف سگرر )غ   بیترکو  رازیشهر ش نیساکن یسررها یساعع عیتوز برآورد .(5شکل )

 است. ش ه دادهامایش  7شکل و  6شکل به ترتیب در  1394 آبان تاهدر  رازیشهر ش نیساکن
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 1394در سال  رازیشاغل شهر ش تیجمع یشغل بیترک برآورد :4شکل 

 1394در آبان  رازیش درساکن  یتیمختلف جمع یها  تعداد و نرخ سفر سواره گروه برآورد: 2جدول 

 نرخ سفر تعداد سفر سواره جمعیت گروه جمعیت گروه جمعیت

 جنسیت
23/2 1964621 879943 ترد  

32/1 1018538 770554 زن  

 های سنی گروه

21/0 15347 72765 سا  و کمعر 6  

54/1 356896 231892 سا  14تا  7بین   

61/1 196083 122058 سا  18تا  15بین   

82/1 638208 350206 سا  30تا  19بین   

07/2 1351463 651580 سا  50تا  31بین   

97/1 336590 170444 سا  65تا  51بین   

72/1 88572 51552 سا  و بیشعر 66  

 بعد خانواده

81/2 124183 44119 ارره 1خااوار   

18/2 473090 216878 ارره 2خااوار   

87/1 871264 465688 ارره 3خااوار   

74/1 1012884 582933 ارره 4خااوار   

54/1 356734 232070 ارره 5خااوار   

41/1 102979 73250 ارره 6خااوار   

19/1 29889 25024 ارره 7خااوار   

15/1 12137 10535 ارره و باالتر 8خااوار   

  8،949،478 4،951،491 جمع
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 1394 ماه آبان در رازیشهر ش نیساکن یدر سفرها شده استفاده هینقل لهینوع وس بیترک برآورد: 5شکل 

 
 1394 ماه آباندر  رازیشهر ش نیساکن یسفرها یساعت عیتوز برآورد: 6شکل 
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 1394 ماه آباندر  رازیشهر ش نی( ساکنبازگشت ریهدف سفر )غ بیترک برآورد: 7شکل 

 آمارگیری خطوط برش -3-2

و به  رازیتقص  ساکنان شهر ش - ت  أ یریآتارگ جیاعا حیتصحاین آتارگیری با دو ه ف بررسی و 

 کیحج  تراف شمارشآتارگیری  دودسعهدست آوردن تعوسط تد اد سراشین وسایل اق یه ترافیک در 

طگرح  تعوسط تد اد سراشین وسایل اق یگه در   شود. یتااجام  یتسافر هیاق  لیوسا نانیو تد اد سراش

 است. ش ه ارائه 3ج و  تطابق واقل و ترافیک درون شهری شیراز سازی تطالدات جاتع حملبهنرام

 متوسط تعداد سرنشینان وسایل نقلیه: 3جدول 

 متوسط تعداد سرنشینان وسیله نقلیه ردیف

 67/1 سواری 1

 36/2 تسافرکش شخصی 2

 17/2 تاکسی 3

 06/2 ت رنی یتاکس 4

 93/22 واح  اتوبوس 5

 04/15 واح  یرغاتوبوس  6

 89/4 ون 7

 78/0 بوس تینی 8

 30/1 توتورسیک ت 9
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 ونقل مسافر  های مرتبط با حمل  آمارگیری -3-3

هگای تسگافری و     ای تسافر، پایااگه  های دروازه سرر در شهر شیراز آتارگیری تقاضایجهت بررسی 

 ش .  ااجام زائرین و گردشرران

، اهگ    طریگق جگاده  شگهروا ان از   ریغ یشناخت سررهاای تسافر  آتارگیری دروازههای اص ی  ه ف

که به خگارج از شگهر شگیراز سگرر      رازیتقص  ساکنان شهر ش - ت  أ یریآتارگ جیاعاو به ود  حیتصح

 .امود اشاره توردتطالدهتح وده تنطقه  نییتداا  و  اموده

 آهگن  و ایسگعراه راه  فرودگگاه ی، شهر نیباتوبوس  های پایااه شاتل آتارگیریها  های پایااه رگیریتاآ

جهگت کنعگر  و   تسگافر   تقص  - ت  أهای  دیرر آتارگیری با زتان ه   ها ایز که این آتارگیری باش  تی

 ش ه از ساکنین شهر شیراز ااجام پذیرفت. یآور جمعتقص   -های ت  أ  به ود کیریت داده

های تسافری شگهر شگیراز، تدگ اد تسگافران       ای تسافر و پایااه  دروازههای   از امواه اعایج آتارگیری

 شگ ه  دادهامگایش   8شگکل  باش  کگه در    ورودی به و خروجی از شهر شیراز به ترکیک شیوه سرر تی

 است.

 
 : تعداد مسافران ورودی به و خروجی از شهر شیراز به تفکیک شیوه سفر8شکل 

هگای   با توجه به اقش سررهای زیارتی و گردشرری در سطح شهر شیراز به دلیگل تدگ د کگاربری   

سگازی تطالدگات جگاتع    طرح بهنرگام در  سررها گواه ینای تخعص   ترت ط جاذب سرر، ایاز به تطالده

توسگط اداره   شگ ه  ارائگه بر اساس آتار  که ییازآاجا دی ه ش .قل و ترافیک درون شهری شیراز واحمل

 تاه ینفروردو گردشرری اسعان فارس حج  سررهای گردشرری در  دسعی یعصناکل تیراث فرهنری، 

تکان گردشگرری   4و )ع(  تطهر شاهچراغحرم گردشرران و زائرین از  آتارگیری ،رس  به ح اکثر تی

و  4در تاریخ  آباد شناسی ارم و باغ عریف ی سد یه، باغ گیاه  حافظیه، تجموعه ی تجموعهشیراز شاتل 

 ااجام گرفت. 1395تاه  فروردین 5

 است. ش ه ارائه 6ج و  های یادش ه در   اطالعات آتارگیری
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 ونقل بار  مرتبط با حملهای   آمارگیری -3-4

ای بار، تراکز تولی  و جذب  های دروازه سرر باری در شهر شیراز آتارگیری تقاضایجهت بررسی 

 واقگل   ترت ط با حمل های  های تجموعه آتارگیری  . ایسعراهش ه است ااجام شهری بار عم ه بار و درون

هگای    است. بر اساس اعایج حاصل، تیگزان جابجگایی بگار در تحگ وده     ش ه دادهامایش  9 شکلدر  بار

 است. ش ه ارائه 4ج و  تخع ف در 

 )تن( به تفکیک جهت میزان جابجایی بار :4جدول 

 خروجی ورودی محدوده

 105824 130930 شهر شیراز

 10598 10295 مراکز عمده تولید و جذب بارکلیه 

 5896 7139 محدوده مرکزی شهر

 آمارگیری زائرین و گردشگران -3-5

هگای   و گردشرری در سطح شهر شیراز به دلیگل تدگ د کگاربری   با توجه به اقش سررهای زیارتی 

سگازی تطالدگات جگاتع    طرح بهنرگام در  سررها گواه ینای تخعص   ترت ط جاذب سرر، ایاز به تطالده

توسگط اداره   شگ ه  ارائگه بر اساس آتار  که ییازآاجا دی ه ش . واقل و ترافیک درون شهری شیرازحمل

 تاه ینفروردو گردشرری اسعان فارس حج  سررهای گردشرری در  دسعی یعصناکل تیراث فرهنری، 

تکان گردشگرری   4و )ع(  حرم تطهر شاهچراغگردشرران و زائرین از  آتارگیری ،رس  به ح اکثر تی

و  4در تاریخ  آباد شناسی ارم و باغ عریف ی سد یه، باغ گیاه  حافظیه، تجموعه ی تجموعهشیراز شاتل 

ی  گیری تصادفی از جاتده ها با اسعراده از امواه اطالعات پرسشناتهجام گرفت. اا 1395تاه  فروردین 5

 است. آت ه دست به( و زائرین آتاری )حج  گردشرران

هگزار زائگر و گردشگرر در یگک روز،      140بگیش از  به طور ک گی حگرم تطهگر شگاهچراغ )ع( بگا      

هگای آتگارگیری بگوده و پگس از آن تجموعگه حافظیگه بیشگعرین         پربازدی ترین تکان در بین توقدیت

 بازدی کننگگگگگگگگگگگ ه را بگگگگگگگگگگگه خگگگگگگگگگگگود اخعصگگگگگگگگگگگاص داده اسگگگگگگگگگگگت.    
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بارونقل   های مرتبط با حمل  آمارگیری های  ایستگاه محل :9 شکل
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 شده آمارگیری رجحان بیان -3-6

اطالع از ترجیحگات شخصگی شگهروا ان در صگورت اجگرای       باه فش ه  یانبآتارگیری رجحان 

سگناریو از   36 درتجمگوع  سناریوهای فرض ش ه جهت اجرای طرح تح وده ترافیک ااجگام گرفگت.  

 .ش ه است سؤا  به تح وده طرح پیشنهادی سررکرده خودرو شخصی راان ه 2256

، کی درجهاطالعات زمان سفر مسیر )معابر شریانی  آمارگیری -3-7

 کننده( کننده/پخش جمع

سگازی و   ش ه توسط شگ یه  برآوردش ه و  تقایسه بین زتان سررهای تشاه ه باه فاین آتارگیری 

حج  ااجام ش  که این اطالعات با اسعراده از خودروی  -تدیین ضریب تصحیح برای توابع زتان سرر

 ش ه صورت گرفت. شناور و ث ت زتان در اقاط تشخص

( و 14تگا   11(، ظهگر ) 10تگا   7)ص ح  اوبتطی دو روز در سه  1396تاه  آتارگیری در اردی هشت

پذیرفت. طو  کل تسیرهای آتگارگیری در جهگت   ااجام تسیر تنعخب  11در  (20:30تا  17:30)عصر 

، 1378واقگل   کی وتعر است که این تق ار در تقایسه با تطالدات جاتع حمل 209ح ود  وبرگشت رفت

 است. ی اکردهپی وتعر افزایش ک 83

در تقایسه با سرعت تعوسط کل تسگیرهای   1394سرعت تعوسط کل تسیرهای آتارگیری در سا  

کی وتعر بگر سگاعت    1/5کی وتعر بر ساعت و در اوبت عصر  6/1در اوبت ص ح  1378آتارگیری سا  

 .(5ج و  ی اکرده است )پکاهش 

 1378در سه نوبت در وضع موجود و سال  مسیرها: مقایسه سرعت متوسط کل 5جدول 

 نوبت

 سرعت متوسط )کیلومتر بر ساعت(

 وضع موجود 1378سال 

 میانگین دو ساعت اوج کل نوبت کل نوبت

 6/32 8/31 4/33 صبح

 7/26 6/26 - ظهر

 5/24 7/24 8/29 عصر

سگازی تطالدگات جگاتع    طرح بهنرامش ه در  ااجامهای   اطالعات آتارگیریای از   خالصه 6ج و  

دهگگگگگگ .  ارائگگگگگگه تگگگگگگی راواقگگگگگگل و ترافیگگگگگگک درون شگگگگگگهری شگگگگگگیراز  حمگگگگگگل
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 شده انجامهای   : اطالعات آمارگیری6جدول 

 ایستگاه انجام آمارگیری زمان مدت پایان آمارگیری شروع آمارگیری نوع آمارگیری آمارگیری ردیف
 درصد نمونه

 )درصد(

 نیروی انسانی
 )نفر(

1 
تقص  شهروا ان و ساکنان  –آتارگیری ت  أ 

 ای شهر شیراز اواحی حاشیه

 ساکنان شهر شیراز
 43000 3.21 - ساعت 24 30/08/1394 01/08/1394

 های ویژه ساکنان تکان

 آتارگیری خطوط برش 2
 شمارش حج 

 2150 - 445 ساعت 14 01/08/1394 01/08/1394
 سراشین

 ای تسافر آتارگیری دروازه 3
 شمارش حج 

 300 9 5 ساعت 24 14/08/1394 11/08/1394
 تصاح ه

 یشهر نیبآتارگیری اتوبوس   4
 شمارش حج 

 200 22 5 ساعت 24 14/08/1394 11/08/1394
 تصاح ه

 فرودگاهآتارگیری   5
 شمارش حج 

 100 56 8 ساعت 24 14/08/1394 11/08/1394
 تصاح ه

 آهن راهآتارگیری ایسعراه  6
 شمارش حج 

 40 77 4 ساعت 12 14/08/1394 11/08/1394
 تصاح ه

 ای بار آتارگیری دروازه  7
 شمارش حج 

 400 54 17 ساعت 24 03/09/1394 01/09/1394
 تصاح ه

 شهری بار آتارگیری درون 8
 شمارش حج 

 2150 27 97 ساعت 14 03/09/1394 01/09/1394
 تصاح ه

 های بار آتارگیری پایااه 9
 شمارش حج 

 150 62 5 ساعت 24 03/09/1394 01/09/1394
 تصاح ه

 آتارگیری زائرین 10
 شمارش حج 

 130 13 5 ساعت 24 05/01/1395 04/01/1395
 تصاح ه

 آتارگیری گردشرری 11
 شمارش حج 

 85 11 4 ساعت 24 05/01/1395 04/01/1395
 تصاح ه

 20 - تح وده ترکزی شهر ساعت 9 23/10/1397 21/08/1397 تصاح ه ش ه آتارگیری رجحان بیان 12

 25 - 435 ساعت 18 18/02/1396 17/02/1396 خودروی شناور آتارگیری زتان سرر تسیر 13
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 ونقل و ترافیک های طرح جامع حمل خالصه گزارش -4

 ها آن یریپذ و تحقق یشینمطالعات فرادست، پ یبررس -4-1

 تنظگور  بگه ، واقگل و ترافیگک درون شگهری شگیراز    سگازی تطالدگات جگاتع حمگل    طرح بهنرامدر 

اقگل در شگهر    و ترت ط با حوزه حمل نیشیفرادست و پ یها طرح ،ارر  جاا ه همه برخورداری از دی گاه

هگا بگا     ایگن طگرح  دالیل عگ م تحقگق    اا . قرارگرفعه ی و ارزیابیتوردبررس ها  آنپذیری  و تحقق رازیش

کاران و راا   ت یران، دستی ت ارک و تسعن ات توجود، برگزاری اشست تخصصی با بررساسعراده از 

وتح یگل قگرار    یهتجزو ج سات تعد د و تصاح ه حضوری با تسئوالن وقت تورد  ربط یذ کارشناسان

 است. ش ه ارائه 7ج و  ش ه در   های بررسی  گرفت. طرح
 شده یبررسهای   : طرح7جدول 

 سال انجام مطالعه طرح ردیف

 1351 طرح جاتع شیراز 1

 1368 طرح جاتع شیراز 2

 1374 رازیطرح ترصی ی ش 3

 1378 رازیاقل ش و تطالدات جاتع حمل 4

 1385 یاقل عموت و ااوگان حمل تیری( و ت AVL) یابیرد یها سع یس 5

 1386 رازیش یراه رد -یطرح ساخعار 6

 1387 رازیش یتوسده خطوط قطار شهر یسنج تطالدات اتکان 7

 1387 رازی( شهر شITSاقل هوشمن  ) و حمل یها  سع یتطالدات جاتع س 8

 1388 کیتح وده طرح تراف زهیو تشاوره در خصوص کنعر  تکاا یطرح تطالده، طراح 9

 1388 اقل و هوشمن  حمل یها سع یبه س یراا یااوگان تاکس زیطرح تجه 10

 1389 رازیشهر ش لیاح اث تواور یسنج تطالدات اتکان 11

 1389 رازیش کیتح وده طرح تراف یتطالده اجرا 12

 1390 رازیشهر ش کالن یسوار دوچرخه سع یتطالدات جاتع س 13

 1391 رازیشهر ش یراا یش که و خطوط تاکس یتطالدات ساتاا ه 14

 1392 رازیشهر ش BRT عیسر یراا دو خط اتوبوس ریتس یتطالده و طراح 15

 1392 یساز   راه ادهیپ یکال   -یطرح ساخعار 16

17 
 ازیاقاط توردا ییو جااما یابی تکان ،یبن  تیاولو ،یازبن یاتع ،یازسنجیا یطرح تطالدات

 ادهیعابر پ ییهوا یها جهت اح اث پل
1392 

 1392 رازیش یشهردار 1392- 96ساله  برااته پنج 18

 1393 رازیشهر ش در کالن یراا اتوبوس ژهیخط و پنج یتطالدات و طراح 19
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 یکیتراف یبند یهناح -4-2

هگایی   صورت تحگ وده  ای برای تمیز دادن ااواع تخع ف کاربری زتین به تواا  وسی ه بن ی تی  ااحیه

 و خااوارهگا  اطالعگات  سگازی  یکپارچه تنظور  واقل شهری به ریزی حمل اتا در برااته ؛باش  درشت دااه

تطالدگه بگا   . در این رود تیبه کار  سازی ت   اه اف برای ت یریت قابل قطدات در ها آن کال  ی بسعر

ااحیه ترافیکی خارجی در  354داخ ی و ااحیه ترافیکی  325، واقل حملریزی   توجه به ایازهای برااته

 اظر گرفعه ش .

وزن بودن تولی / جذب سرر اواحی ترافیکی،   های ترافیکی تواردی همچون ه  بن ی ااحیه تنظور به

حگ اقل و حگ اکثر تسگاحت هگر ااحیگه      در هر ااحیه ترافیکگی،    ش هیتولح اقل و ح اکثر سررهای 

ترافیکی، ترکز ااحیه گراایراه و اماین ه سررهای هر ااحیه باش ؛ همرون بودن و ث ات کاربری زتگین،  

اقعصگادی، اسگعراده از شگکل تگنظ  و اجعنگاب از شگکل       -همرون بودن و ث ات خصوصیات اجعماعی

رافیکی با تقسیمات سیاسگی، اداری و  ؛ تطابقت ترزهای اواحی تفرد تنحصربهباریک، اواحی ترافیکی 

بودن اواحی ترافیکی  فرد تنحصربهآتاری، تطابقت ترزهای اواحی ترافیکی با توااع ط یدی و فیزیکی، 

پوشگاای و فضگای خگالی در      و در آخر پیوسعری ترز اواحی، یکپارچری سطح اواحی، ع م وجود ه 

و  یه  فزوا تنظور به هسعن  که یکیتراف هیااح نیتعشکل از چن  ی ایزکیتناطق ترافاظر گرفعه ش ا . 

 .شوا  یت نییها تد درون آن یکیتراف یها هیاطالعات ااح عیتجم

تنطقه  تنطقه ترافیکی در اظر گرفعه ش . تدیارهای تؤثر در 18 ی،کیتراف یها هیااح یتنطقه بن در 

 یو فضگا  یتسگعقل باشگن  )همپوشگاا    رریکگ  یاز  یکیتناطق ترافاز:  اا  ع ارتاواحی ترافیکی  یبن 

درون  یا تنطقگه  چیفگرد باشگن  )هگ    تنحصگربه  یکگ یتناطق تراف تناطق وجود ا اشعه باش (، انیت یخال

 1 ایگ  0صگورت   بگه  یکگ یدر هگر تنطقگه تراف   یکیتراف یها هیااح تیعضو (،ردیقرار ار ررید یا تنطقه

  ،یع ور اما یکیتراف یها هیاز درون ااح تواا  یام یکیترز تناطق تراف ،یبه ع ارت ایو  شود یت فیتدر

تدگ اد تنگاطق    ها همرگون باشگن  و   درون آن یکیتراف یها هیااح اتیازاظر خصوص یکیهر تنطقه تراف

 .حرظ شود یکیتراف یاطالعات اواح یساز شود که ه ف خالصه نییتد یا گواه به یکیتراف

داتی و اواحی بیروای ایز تدیین ش ا . تدیین بن ی دروای شهر شیراز، تح وده تطال عالوه بر ااحیه

از سررهای شهر شیراز به ایگن   یتوجه قابلتقسیمات سیاسی بوده و بخش  بر اساسهای اطراف  ااحیه

، در حگ ود  1394سگا    آبان تاهدر  ش ه ااجامای  آتارگیری دروازه بر اساسها صورت پذیرد.  تح وده

 یکیترافشهر شیراز به خارج و یا به تقص  شهر شیراز از خارج، از اواحی  ت  أدرص  سررها یا از  58

 قرارگرفعه است. یتوردبررسهای بیروای شهر شیراز  اساس ااحیه ینار ببوده است.  346تا  326
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 ونقل و ترافیک ، اهداف و راهبردها و شناسایی مسائل حملانداز چشم -4-3

هگای    واقل شهری، ت وین و تگ قیق هگ ف    اتع حملترین تراحل در ااجام تطالدات ج  یکی از ته 

عنگوان پاسگخی    ها به  گواه تطالدات، ه ف اقل شهری است. در این و ترت ط با یک سیسع  کارآت  حمل

ضروری است تا پیش از هر اق ام، رویکردی  از این روگردا .  برآت ه از تح یل تسائل شهری ارائه تی

طگرح  در ایگن راسگعا، در    .واقل شهری به کار گرفعه شود  حملجهت شناسایی دقیق تسائل  تسئ ه گرا

ااگ از،   چشگ  گزارشی با عنگوان  واقل و ترافیک درون شهری شیراز سازی تطالدات جاتع حملبهنرام

 10شکل که  ت وین گردی چهار بخش یک در واقل و تراف تسائل حمل ییاه اف و راه ردها و شناسا

 ده .  ین  ااجام این تطالده را اشان تیفرآ

 
 یکونقل و تراف مسائل حمل ییانداز، اهداف و راهبردها و شناسا چشمیند انجام مطالعه : فرآ10شکل 

 بخش دوم

 بخش اول

 مبانی نظری 
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 یکونقل و تراف مسائل حمل ییانداز، اهداف و راهبردها و شناسا چشمیند انجام مطالعه : فرآ10شکل 

 

 گردآوری اطالعات کالن اولیه -4-4

واقگل و   تطالدگات جگاتع حمگل    یبهنرام سازعات کالن اولیه طرح اطالبه گردآوری گزارش این 

، شناسگی  ینزتگ شهر شیراز، عوارض ط یدگی،   یوهوا آبپردازد. اق ی  و  شهری شیراز تی ترافیک درون

 واقگل شگهر شگیراز    هگای حمگل   های جمدیعی، گردشرری، فضای س ز شگهر شگیراز و ویژگگی    ویژگی

طالعگات ایگن   اسگت. ا  قرارگرفعگه و بررسگی   توردبحگ  های تخع ری است که در این گزارش  بخش

 از اخگذ اطالعگات  و  یحضگور  اتتراجدو  ی اایت های یبازدگزارش با اسعراده از اسعدالتات کع ی، 

سگازتان ترافیگک شگهرداری شگیراز،      راز،یش یشهردار کیو تراف اقل و حمل تداوات حوزه کارشناسان

 و اطالعات یفناور سازتانریزی و توسده سرتایه ااساای شهرداری شهر شیراز،  تداوات برااتهحوزه 

شیراز، حگوزه تداواگت    س ز شهرداری سازتان سیما، تنظر و فضای(، )فاوا رازیش یشهردار ارت اطات

گااه شهرداری شیراز و همچنگین تطالدگه اسگنادی     11شهرسازی و تدماری شهرداری شیراز و تناطق 

تدگ ادی از   وراه گردی شگهر شگیراز     -، طگرح سگاخعاری  1394سالناته آتاری شگهر شگیراز در سگا     

شگ ه   ی تنظگ راه شیراز تهیگه و  واقل و ترافیک دااش حمل توسط ترکز تحقیقات ش ه ااجامهای  گزارش

 .است

 

 بخش دوم

 بخش اول

 مبانی نظری 
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 (یزخ نقاط پر تصادف )حادثه -4-5

ایگن   شگود لگذا    شهری تحسوب تی زی تدابر درونسا  شناسایی اقاط پر تصادف اولین گام در ایمن

های اوین و کارآتگ     اقاط پر تصادف پرداخعه سپس روشهای شناسایی   گزارش ابع ا به بررسی روش

هگا تحسگوب شگ ه کگه از تح وبیگت بگاالیی         ازجم ه این روش 1تراک  کرال برآوردتدرفی گردی ا . 

تنظور شناسایی اقاط پر تصادف در شگهر   قرار گرفت. به تورداسعرادهبرخوردار است و در این تطالده 

توسط پ یس راهور اسعان فارس در طی  ش ه ث تداده و   ادفات رخشیراز، در ابع ا آتار و اطالعات تص

در  تگراک  کراگل   بگرآورد یت با اسعراده از روش دراهای قرار گرفعن  و توردبررس 1388-93های   سا 

بر اساس تراک  تصادفات در هر قطدگه خیابگان و شگ ت تصگادفات،      ArcGIS 10.2.2افزار   تحیط ارم

 ل و اقاط پر تصادف شناسایی ش ا .تح ی پراکنش تکاای و زتاای تورد

 ونقل همگانی و شبه همگانی نظرسنجی خدمات حمل -4-6

 ینتسافران ا یندر ب یاظرسنج یقاز طر یواقل همراا حمل یسع در س ش ه ارائهسطح خ تات  یابیارز

 ینگه زت یگن در ا یاظر یپرسشناته براساس ت اا یک. در ابع ا یرفتصورت پذ 1395در سا   ها یسع س

. یرفتتصگاح ه صگورت پگذ    ها یسع از س یکبا تسافران هر  یرآتارگ یرویو سپس با اسعراده از ا یهته

 است. ش ه اشاره 8ج و  در  های یپرسشرر ینا یجاعا

 1395شهر شیراز در سال اتوبوس، مترو و تاکسی در های  در سیستم شده ارائهنتایج نظرسنجی کیفیت خدمات : 8جدول 

 نتایج کلی روش حجم نمونه سیستم
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 .رضایت تسافران در سطح تعوسط قرار دارد 

 آوری کرایه و تناسب بودن اگرخ    سیسع  تناسب جمع های  ترین سطح رضایت تربوط به تؤلره  بیش

 کرایه است

  های راحعگی، تمیگزی و سیسگع  تهویگه درون اتوبگوس،        ترین سطح رضایت ایز تربوط به تؤلره ک

 زتان ااعظار برای سوارش ن و ارائه خ تات تناسب در روزهای تدطیل است. ت ت

  رفعگار   سگاعات اوج و روزهگای تدطیگل،    رسگاای  خ تات ،ی و اتنیتمنیا یارهایتدبه ود وضدیت

 تیرضگا  زانیگ تتگرین تگ ثیر را در افگزایش     بیش آسایش و راحعی به ترتیب و سرر زتان راان گان،

 خواه  گذاشت. تسافران خطوط ویژه

            در ارت اط با اسگعراده بیشگعر آتگی شگهروا ان از سیسگع  اتوبگوس عاتگل افگزایش راحعگی ااوگگان

و همچنین کاهش زتان سرر )زتان دسعرسی، زتان ااعظگار و زتگان   )اوسازی، به ود سیسع  تهویه( 

 درون وسی ه اق یه( از اراه تسافران بیشعرین اهمیت را دارا .

                                                 

 
1
 Kernel Density Estimation (KDE) 

2
 Factor Analysis 

3
 Ordinal Logistic Regression 
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 1395شهر شیراز در سال اتوبوس، مترو و تاکسی در های  در سیستم شده ارائهنتایج نظرسنجی کیفیت خدمات : 8جدول 
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 یپاراتعرهگا  بیگ ااوگگان بگه ترت   یهگا  یژگیو و سع یس تیریرفعار راان ه، زتان سرر، ت  یارهایتد 

 .باشگن   یتگ  یخط یها یدر تاکس ش ه عرضهتسافران از خ تات  یک  تیرضا زانیرا ت کنن ه  نییتد

 ترین ت ثیرگذاری را در رضایت ک ی تسافران دارد.  عاتل رفعار راان ه و ویژگی ااوگان بیش

 بگگا  سگگهیدر تقا یخطگگ یهگگا یزتگگان سگگرر تاکسگگ بگگودن زتگگان ااعظگگار حرکگگت و شگگعریهگگا ب تؤلرگگه

 نیشگعر یاز اراه تسافران ب یخط یها یدر دسعرس ا ودن تاکس نیو همچن یشخص یها تسافرکش

 .داشعه است یخط یها یتاکس یجا به یشخص یها را در ااعخاب تسافرکش ریت ث

رو
تع

 

416 

 قرار دارد. ییتسافران از خطوط تعرو در سطح باال تیرضا 

 تسگافران و   یعیکگه سگ ب اارضگا    یفد گ  تیتعرو در وضگد  سع یبارز س راداتیاز جم ه ا

خطگوط   تناسگب  یدهگ  از: ع م پوشش اا  ع ارتتعرو ش ه است  سع یکاهش عم کرد س

)بگاال بگودن    تعگرو  یها  سعراهیزتان ااعظار در ادهی پایین؛ باال بودن  تعرو؛ ساعات خ تات

 سرفاص ه زتاای(

 زانتیگ را بر تسعقی   ریت ث نیتر شیو خ تات ب هیکرا ت،یریت  سعراه،یا ،ااوگان های عاتل 

 اا . داشعهتسافران  تیرضا

    هگگای  ای سگایر سیسگگع   سگگازی عم کگردی و شگگ که  کگاهش سرفاصگگ ه زتگاای، یکپارچگگه

 یدسعرسگ سازی  رساای، ایمن خ تاتساعات  شیافزاواقل همراای با سیسع  تعرو،  حمل

 دهگی آاگعن  تیبه ود وضد ل،یتدط یها تناسب در روز دهیسیسرو، تعرو های سعراهیبه ا

از جم ه عواتل تؤثر بر تمایل بیشعر افراد  ها، و واگن سعراهیدرون ا نعراتیو ا همراهت رن 

 باشن . به اسعراده از تعرو از دی گاه تسافران تی

 ونقل بار مربوط به سامانه حمل ینظرسنج -4-7

ااجگام شگ . بخشگی از ایگن      1396 تگاه  نیفگرورد در  واقگل بگار   تربوط به ساتااه حمگل  یاظرسنج

ی رحضگور یغ صگورت  بگه تراجده حضوری و بخش دیرر با اسعراده از اینعرات  صورت بهپرسشرری 

واقگل بگار    های تخع ف در ارت اط با حمگل   از بخش تالش ش  جهت اراه جاتع به توضوع .ااجام ش 

  .پرسشرری به عمل آی

، بخشی ایز جهگت بیگان تسگائل بخگش     ش ه تطرح های پرسشعالوه بر  ش ه یطراحدر پرسشناته 

بود تا عالوه بر  ش ه خواسعهدهن گان  پاسخبود و از  ش ه دادهبار توجود در شهر شیراز قرار  واقل لحم

 آوری جمگع پگس از  اماینگ .  را ایز بیان  ذکرش هبیان تسئ ه، راهکار پیشنهادی خود جهت حل تسئ ه 

تگورد   ش ه  بیان هایو راهکار تسائل، ها آناز  ش ه اسعخراجو اصالح و ویرایش اطالعات  ها پرسشناته

بنگ ی   کگالن دسگعه  دسگعه   13 در خگرد تقسگی  و   بخش 46به  ش ه تطرحارزیابی قرار گرفت و توارد 

تسگائل و امگود    وتح یگل  تجزیگه تا ب ین ترتیب بعوان با دقت اظگر و ااسگجام بیشگعری بگه      گردی ا ؛

 .پرداخت ش ه تطرحتشکالت 
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 برداشت و به هنگام سازی اطالعات شبکه خیابانی -4-8

کگه   1394سگا    یهمرگاا  یرغعرضه  ی ش کههای تربوط به  اطالعات و ویژگیین گزارش به در ا

هگا در   های آزاد و اطالعگات کمگان   های تمنوع، حرکت ها، حرکت شاتل تشخصات تراکز اواحی، گره

بهنرگام سگازی   )تطالدگات   1389عم ه توسده تدابر ج ی  اس ت به ش که سا  ش که پرداخعه است. 

( تربگوط بگه   و بررسگی تگ ثیر تحگ وده طگرح ترافیگک      1388شهر شگیراز بگرای سگا     ش که خیاباای 

ی تگذکور،  ها تح ودهدر  های شما  غرب و جنوب کمربن ی شهر شیراز است. در این راسعا  تح وده

 ذکگر  قابگل رقوتی و ش که ت نا تکمیل گردیگ .   1394ای سا    ی تاهوارهها عکسش که تدابر بر اساس 

در  سگطح  غیر ه و  سطح ه ی ج ی ، تغییر در کل ش که اع  از تقاطدات ها وسدهتاست که عالوه بر 

 .اا  ش هین  بهنرام سازی اطالعات تکاای ش که تدابر لحاظ فرآ

 4768گره و  3510ترکز ااحیه، ع د  354شاتل پس از بهنرام سازی اطالعات تکاای، ش که تدابر 

ی ا تالحظگه  قابگل صگورت    کمان، به 2101گره و  1368کمان است که جزئیات آن اس ت ش که ت نا با 

 .افزایش داشعه است

 زمین گردآوری اطالعات کاربری -4-9

های آتی تقاضای سرر در شهر  بینی تنظور پیش ها به تدیین سطوح کاربری ضرورت بهبا توجه 

س با توجه به در دسعرهای وضع توجود و پیشنهادی تهیه ش ا .  شیراز، اطالعات ترت ط با کاربری

الب طرح قدر  12بر اساس الروی تیپ و پیشنهادی  وضع توجود تکان ترجعِالیه کاربری بودن 

از طرح ترصی ی اسعراده گردی . تن ع دوم  شهرداری شیراز گااه 11برای هر یک از تناطق  ،ترصی ی

گیری از   گردآوری و بهره و های توسده شهری و روسعایی های کاربری در طرح الیه شاتل اسعراده از

شرکت عمران ص را، تداوات  ،بنیاد تسکن ااقالب اسالتی اسعان فارسهای همچون  ارگاناطالعات 

 های تهن سین تشاور بود. فنی شهرسازی و تدماری و شرکت

حجام )در تقاطعاات    –گردآوری اطالعات مربوط به سااخت تواباع زماان سافر      -4-11

 دار / بدون چراغ فرماندهی( چراغ

 یهگا  در بگازه  و زتگان سگرر    هیاوع وسگ  کیبه ترک هیاق  لیتد اد وسا نییباه ف تد یریآتارگ نای

زتگان سگرر    یریو غیگر سگواری( و آتگارگ    یحج  )سوار یریآتارگ ااجام پذیرفت. یا قهیدق 5 یزتاا

 بر یت عن ،ها  سعراهیا یدر تمات حج  یریآتارگ. اطالعات تدابر تورداظر ااجام ش  یزتان برا طور ه  به

)برااته تحگت   شنیکیدقت در تحاس ه زتان سرر، از اپ  شیجهت افزا و یفرم کاغذ ث ت اطالعات در

. اسعراده ش  رازیدااشراه ش کیاقل و تراف و حمل قاتیتوسط ترکز تحق ش ه هیته(  یاا رو عاتل سع یس

اگوع   تیگ توجگه بگه اهم   بگا ، حج -بع زتان سرروات یتدرف آتارگیری و تطالدات، جهت نیااجام ا در

 .ااعخاب ش  تعراوتگروه عم کردی  6تد ر تخع ف از  12، تدابر
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 برای معابر شهر شیراز شده ساختهحجم -زمان سفر های مدل :9جدول 

 ابانیخ نام فیرد
 آزاد انیجر سرعت

(km/h) 

 تابع شکل

 (ریمس طول لومتریک کی یطی برا قهیدق برحسب)زمان 

𝑡 40 یدسعرس 1 = 1.5 [1 + 0.15 (
𝑉

100
)
4

] 

𝑡 45 کنن ه جمع 2 = 1.35 [1 + 0.15 (
𝑉

160
)
4

] 

3 

 2درجه ی اایشر

 طرفه یک ،دوطرفه ی)تجار

 جهت در ژهیو خط با

 دو با طرفه یک ای تقابل،

 (نگیپارک طرف

48 𝑡 = 1.25 [1 + 0.15 (
𝑉

175
)
4

] 

4 
 2درجه  یاایشر

 (یرتجاری)غ
50 𝑡 = 1.2 [1 + 0.15 (

𝑉

200
)
4

] 

5 

 2درجه  یاایشر

 با طرفه یکی )تجار

 (طرف یک در نگیپارک

55 𝑡 = 1.1 [1 + 0.15 (
𝑉

210
)
4

] 

6 

 1درجه ی اایشر

 ک  ااهیت ای عرض با)ب وار 

 (یااهت و ب  ای و

60 𝑡 = 1.0 [1 + 0.15 (
𝑉

210
)
4

] 

7 
 1درجه ی اایشر

 (ادیز عرض با)ب وار 
60 𝑡 = 1.0 [1 + 0.15 (

𝑉

240
)
4

] 

8 
 1 درجهی اایشر

 (یدسعرس)ب ون 
75 𝑡 = 0.8 [1 + 0.15 (

𝑉

260
)
4

] 

𝑡 80 تن راه 9 = 0.75 [1 + 0.15 (
𝑉

300
)
4

] 

𝑡 70 یاص  جاده 10 = 0.86 [1 + 0.15 (
𝑉

200
)
4

] 

 که در آن:

t ( زتان سرر در واح  تسافت =min/Km؛) 

V( حج  ترافیک همسنگ =cpu/h.) 
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 ها گردآوری اطالعات مربوط به ساخت توابع زمان سفر تقاطع -4-11

عواتگل تعدگ دی    کگه بگه   ی خیاباای استها ش کهبخش تهمی از زتان سرر در  ها تقاطعت خیر در 

، ایگن  ون چراغو ب  دار چراغهای  در تقاطع ت خیربا توجه به تعراوت بودن عم کرد توابع  بسعری دارد.

 .را یگ یتی قرار توردبررستجزا  طور بهها  تقاطع

دار و بگ ون چگراغ    هگای چگراغ   های ت خیر زتان سگرر در تقگاطع   در این گزارش ااواع توابع و ت  

بگرای هگر تقگاطع بگ ون چگراغ       1378واقل شگیراز   . در تطالدات جاتع حملقرار گرفت یتوردبررس

های اص ی، ضریب ت خیر  ش ه است، ب ین ترتیب که حرکت پاراتعر حق تق م و ضریب ت خیر تدریف

هگای صگورت    های فرعی ضریب ت خیر بیشعری را به همراه خواهن  داشت. در بررسی کمعر و حرکت

هگای توابگع    کگارگیری تگ     ر و ب ون چراغ در ایران تشاه ه ش  که بهدا های چراغ گرفعه برای تقاطع

، از دقت تناس ی برخوردار ایسعن . ها  خصوص راهنمای ظرفیت راه های سایر کشور به در تقاطع ت خیر

هگا در   شگ ه بگرای تقگاطع    های ساخعه ش ه اشان داد که ت   ها با تقادیر تشاه ه تقایسه اعایج این ت  

هگای   ت خیر در تقگاطع  برآورددر این تطالدات برای تراتب بیشعری برخوردار است و  به قتایران از د

 گردی .  اسعراده برای شهر شیراز تمعحن ت خیرزتان  برآورددار و ب ون چراغ، از ت    چراغ

 های اطالعاتی ایجاد پایگاه -4-12

آوری حجگ    بگه جمگع  ایگاز   اسگت،  ت تای با افق ب ن  پروژه واقل حملتطالدات جاتع از آاجا که 

 افگزار  اگرم ها، گروه  زتان با ااجام آتارگیری بنابراین در همین راسعا ه ؛ زیادی از اطالعات و آتار دارد

یگری از  گ گگزارش ورود، تجمیگع و   تنظگور  بگه یری آتار ترافیکی را گ گزارشی تجمیع و  پروژه ساتااه

افزاری تحت وب است کگه بگا    ارمن ساتااه، اا . ای  سازی کرده اطالعات و آتار ترافیکی طراحی و پیاده

سازی و پردازش اطالعات با اسعراده از پایرگاه   یرهذخی ش ه است. تول PHP Codelgniterاسعراده از 

ی تحگت  افزارهگا  اگرم ی  باز برای توسده چارچوبی تعن Codelgniterاست.  ش ه ااجام MySQLی  داده

باشگگ  کگگه در ایجگگاد   یتگگ Model-View-Controllerافگگزار  وب و ت عنگگی بگگر الرگگوی توسگگده اگگرم 

 رود. یتبه کار  PHPهای پویا با اسعراده از  یتسا وب

اطالعات توسط چن ین کاربر، بررسی و سنجش اعع ار اطالعگات   زتان ه اتکان ورود  ، ساتااهاین 

 اه ورودی، ساتاا هی تناسب اطالعات و آتاربرداری ورودی، حرظ اتنیت اطالعات و کنعر  دسعرسی

ی ورود اطالعگات   سگاتااه  ی های برجسگعه  ویژگیکن . از  و شناسایی و اصالح اشع اهات را فراه  تی

، بررسگی و اعع ارسگنجی   بگه اطالعگات   شگ ه  کنعگر  و  زتگان  ه دسعرسی  توان به تواردی همچون  تی

سگاتاا هی  ، سگهولت ورود اطالعگات  ، توسط چنگ  کگاربر   پرسشناتهیک  واردکردناتکان ، اطالعات

و  گیگری سگریع و سگاده    گگزارش ، تشخیص و اصگالح اشگع اهات  ، اتنیت اطالعات، تناسب اطالعات

 سازی اطالعات تکمی ی اشاره امود. ذخیره
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 مقصد و خصوصیات عرضه – مبدأآمار  بر اساسسازی وضع موجود   شبیه -4-13

عرضگه،  اطالعات تقاضا، اطالعات  یراز،شهر ش واقل حمل یسع س سازی یهش این گزارش، برای  در

راسعا اطالعات تقاضگا   ین . در ایگرد یتدرف 41اِتی  یساز یهش  افزار ارمو به  برآورد ی،توابع عم کرد

 .ی گرد اسعراده یرفت،صورت پذ 1394و تقص  که در آبان تاه سا   ت  أ یریاطالعات آتارگ یهبر پا

در  شگ ه  شمارشو حج   یزتان سرر واقد یبرا ش ه ااجامبا تشاه ات  سازی ش یهحاصل از  اعایج

 1394روز آبگان تگاه سگا      یکاوج ص ح، ظهر و عصر  یخطوط برش و اقاط تنررد برا های یسعراها

 نرر آیااگزارش ب ینصورت گرفعه در ا سازی یهحاصل از ش  یجاعا. قرار گرفت یابیو ارز یتوردبررس

 11شکل  باش  یرخوردار تب یاز سطح تط وب ش ه ااجام سازی ش یهحاصل از  یبرازا گ یببود که ضر

؛ دارد یخگواا  هگ   یرزتگان سگرر تسگ    یریآتارگ یجش ه با اعا برآورد یسرعت تعوسط تکاا ینو همچن

تگ ت اسگعراده    کوتاه های یزیر و برااته ین هآ های یساز ت   یبرا توان یت سازی یهش  یجاز اعا ینبنابرا

 د.امو

 
 

( در 9:00تگا   7:00ساعت اوج صگ ح )تعوسگط سگاععی    -الف

 1394سا  

( در سگا   14:00تا  12:00ساعت اوج ظهر )تعوسط ساععی -ب

1394 

 برآوردهای آمارگیری شمارش حجم و  در ایستگاه شده مشاهده لیهمه وسای همسنگ سوار لیحجم وسا: مقایسه 11شکل 

 سازی شده در شبیه

                                                 

 
1
 EMME 4 

y = 0.8209x + 57.936 
R² = 0.8372 
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R² = 0.7137 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

-1000  1000 3000 5000 7000 

 ه 
 ش
رد
آو
 بر
ی
وار
 س
گ
سن
هم
  
حج

(
ه  
ق ی
ه ا
سی 
و

ت
ساع

ر 
ب

) 

وسی ه اق یه بر  )حج  همسنگ سواری تشاه ه ش ه 

 (ساعت



  شیراز  یشهر درونونقل و ترافیک   سازی مطالعات جامع حمل  طرح بهنگام 

 

33 

 
 1394( در سا  19:00تا  17:00ساعت اوج عصر )تعوسط ساععی -ج

 برآوردهای آمارگیری شمارش حجم و  در ایستگاه شده مشاهده لیهمه وسا یهمسنگ سوار لیحجم وسا: مقایسه 9شکل 

 سازی شده در شبیه

 وضع موجود یلتحل -4-14

بگا    و ارت اطبر شهر و شهروا ان ریت شهری تصمیمات اخذش ه در حوزه ت ی به دلیل ت ثیرگذاری

تصگمیمی شگناخت کاتگل و دقیگق وضگع توجگود شگهر         تعد د لذا اولین گام پیش از اخذ هگر  عواتل

به شگناخت   به ترتیب 9تا  1های   ابع ا در فصل وضع توجود یلتح  باش . بر همین اساس گزارش تی

تحیطگی، اتنیگت،    و بررسی دقیق توقدیت و وضدیت جغرافیایی، جمدیعی، ط یدی، زی اسازی، زیسگت 

ی شگهری در شگهر   سازی، اهگ اف سگررها   واقل، آتوزش و فرهنگ ایمنی، دسعرسی و تسهیالت حمل

جهگت   1394ی تدابر سگا    سازی ش که اعایج حاصل از ش یه 10شیراز پرداخعه است سپس در فصل 

تدگابر   کیریگت ترافیگک   12 شگکل امواه،  عنوان به است. ش ه ارائهی عم کرد این سیسع   زیابی احوهار

شیراز تشکالت و تدضالت توجود در شهر  ،اعایج حاصلبر اساس در ااعها  .ده   شهری را امایش تی

 یلترصگ  بگه های تخع گف   های آین ه در حوزه ریزی تنظور دی  و درک بهعر شهری در جهت برااته را به

 است. بیان اموده

y = 1.0028x + 253.18 
R² = 0.7044 
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 : کیفیت ترافیک معابر شهری12 شکل 

 شهری  بندی کاالی درون  گروه -4-15

 ،آتگ ه  دست بههای گوااگون از آتار و اطالعات   یبردار بهرهجهت اسعراده و ااواع بار،  تنوعبه دلیل 

ی بنگ   گگروه شگهری ایگاز بگه     واقل حملهای   گذاری  بر اساس اوع کاال و سیاست لیوتح  هیتجزااجام 

 فگرد  تنحصربهکاالی  1426 بار، واقل حملی ترت ط با ها یریآتارگدر  ش ه وجود دارد.  بارهای تشاه ه

 تدیارهگایی همچگون   توردتطالده بر اسگاس تح وده ش ه در  تشاه ه یبارها جهیدراع تشاه ه گردی .

بگار، خطراگاک بگودن     یبار، شگکل هن سگ   اوع(، عیچن  بار توز ای عیتوز بار یک) عیتد اد دفدات توز

سگپس برخگی از    ی اگ  گرد یبنگ   دسعه ط قه 204تهار بار، ابداد و وزن به  ،یریبار، احوه بارگ تیتاه

.(10 جگگگگگ و ) شگگگگگ ا  ارائگگگگگه ط قگگگگگه 12و در قالگگگگگب  عیگگگگگتجمهگگگگگا   دسگگگگگعه

 آزاد

15% 

 روان

22% 

 گذران

20% 

 آرام

25% 

 کند

13% 

 بحرانی

5% 
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 شده مشاهدهبندی بارهای   : گروه10 جدول

 چگونگی توزیع
کد گروه 

 کاال
 (کد کاال)نام کاالها  نام گروه کاال

 بار توزیع یک

۸ - ۹ - 11 - 1۴ - ۲۰ - ۲۳ - 11۶ - 1۳۹ - 1۴۰ - 1۴۶ - 1۴۸ 1مصالح عمرانی و ساختمانی  1  

1۵ - 1۶ - 1۷ - 1۹ - ۳۸ - 1۰۹ - 11۰ - 111 - 1۴۳ - 1۹۸ 1محصوالت معدنی  ۲  

 1محصوالت صنعتی  ۳
1۸۲ - 1۴۵ - 1۴۴ - 1۴1 - 1۲۹ - 1۲۸ - 1۲۶ - 1۲۵ - 1۲۴ - 1۲۳ - 1۲۲ - 1۲1 - 1۲۰ - 11۹ - 11۸ - ۴۸ - ۴۷ - ۴۶ - ۳۶ – 

۳۵ 

۵۹ – ۶۰ - ۶1 - ۶۲ - 1۰۳ - 1۰۴ - 1۰۵ - 1۰۶ - 1۹۰ 1کشاورزی و دامی محصوالت  ۴  

1 - ۲ - ۳ - ۴ ی نفتی و پتروشیمیها فرآورده ۵  

۲۲ – ۴۹ - ۵۰ - ۵1 - ۵۲ - ۵۳ - ۵۴ - ۵۵ - ۵۶ - ۵۷ - ۵۸ - ۷۶ - ۸1 - 11۴ - 11۵ - 1۹۲ 1سایر  ۶ - ۲۰۳ - ۲۰۴ 

 چند بار توزیع

 ۲مصالح عمرانی و ساختمانی  ۷
1۵۹ - 1۵۸ - 1۵۷ - 1۵۴ - 1۵۳ - 1۵۲ - 1۵1 - 1۵۰ - 1۴۹ - 1۴۷ - 1۴۲ - 1۳۷ - 1۳۵ - ۴۳ - ۴۲ - ۴1 - ۴۰ - ۲۵ - ۲۴ - 1۸ - 

1۳ - 1۲ - 1۰  

 ۲محصوالت صنعتی  ۸

1۳1 - 1۳۰ - 1۲۷ - 11۲ - 1۰۸ - 1۰۷ - 1۰۰ - ۴۵ - ۴۴ - ۳۹ - ۳۷ - ۳۴ - ۳۳ - ۳۲ - ۳1 - ۳۰ - ۲۹ - ۲۸ - ۲۷ - ۲۶ - ۲1 - ۷ 

- ۵  

1۷۲ - 1۷1 - 1۷۰ - 1۶۹ - 1۶۸ - 1۶۷ - 1۶۶ - 1۶۵ - 1۶۴ - 1۶۳ - 1۶۲ - 1۶1 - 1۶۰ - 1۵۶ - 1۵۵ - 1۳۸ - 1۳۶ - 1۳۴ - 

1۳۳ - 1۳۲ -  

۲۰1 - ۲۰۰ - 1۹۷ - 1۹۶ - 1۹۵ - 1۹۴ - 1۸۹ - 1۸۸ - 1۸۷ - 1۸۶ - 1۸۵ - 1۸۴ - 1۸۳ - 1۷۹ - 1۷۸ - 1۷۷ - 1۷۶ - 1۷۵ - 

1۷۴ - 1۷۳ -  

۹۳ - ۹۴ - ۹۵ - ۹۶ - ۹۷ - ۹۸ - ۹۹ بار ترهمیوه و  ۹  

 بار ترهمواد غذایی غیر از میوه و  1۰
۹۲ - ۹1 - ۹۰ - ۸۹ - ۸۸ - ۸۷ - ۸۶ - ۸۵ - ۸۴ - ۸۳ - ۸۲ - ۸۰ - ۷۹ - ۷۸ - ۷۷ - ۷۵ - ۷۴ - ۷۳ - ۷۲ - ۷1 - ۷۰ - ۶۸ - ۶۷ - 

۶۶ - ۶۵ - ۶۴ - ۶۳  

۶۹ - 1۰1 - 1۰۲ - 11۳ - 11۷ ۲ یو دام یمحصوالت کشاورز 11  

۶ - 1۸۰ - 1۸1 - 1۹1 - 1۹۳ - 1۹۹ - ۲۰۲ ۲سایر  1۲  
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 سازی نتایج مدل -5

 جمعیتمدل  -5-1

 یگت جمد یبررسگ  یگک و تراف  واقگل  تطرح در تطالدات جاتع حمل یپاراتعرها ترین یاز اساس یکی

و  یعنوان دو رکن اساسگ  به یو اجعماع ی. ازآاجاکه بد  اقعصادباش  یساکن در تح وده توردتطالده ت

در اظگر گرفعگه شگود.     ی با یزعاتل اشعغا  ا یت،در کنار جمد باشن ، یتطالدات ت ینترت ط به ه  از ا

 یرهگا تگ ث   روزااگه آن  هگای  یگت فدال یها بر الرگو  در سطح سکواعراه یتمدج یعتوز یو چروار یزانت

. در آیگ   یدر سطوح تخع ف به شمار تگ  ها یزیر تمام برااته ی یهپا یتجمد یدارد، از طرف یتوجه قابل

سازتان  یبر اساس سرشمار 1395و  1385 یها سا  یط یکیتراف یاواح یتتطالده اخست جمد ینا

ت گ أ   یریآتارگ یجاعا ی تنظور تدم به 1394سا   یبرا یاواح ینا یته و جمدش  اروس و تسکن ارائه

برابگر بگا    1385سگا    یبگرا  یرازگااه شهر شگ   325 یاواح یتجمد یطورک  . بهی و تقص  برآورد گرد

دوره  یگن ا طگی در  یااهارخ رش  سال یاست. به ع ارت ی هرس 1683052به  1395و در سا   1371748

برابگر بگا    یگت جمد یزتقص ( ا-ت  أ یری)زتان آتارگ 1394بوده است. در سا   07/2ساله برابر با  10

 یگااه و اگواح  325 ی)اواح یکیتراف یاز اواح یکهر یتگزارش، جمد ینبوده است. در ا 1651806

شگ ه   ااجام های ینیب شی. بر اساس پی برآورد گرد یز( ا1415و  1405سا   یزتاا یها  افق یاطراف برا

برابگر   1415( و در سگا   94/1 یااه)بگا اگرخ رشگ  سگال     2059614، برابگر بگا   1405در سگا    یتجمد

 یکگی تراف یاز اگواح  یبرخ یتبرآورد، جمد ین( خواه  بود. در ا49/1 یااه)با ارخ رش  سال 2401129

آن  یگل ر ش ا  که دلو فرودگاه برابر با صر یپادگان ارتش، دااشراه یمارسعان،شاتل ب یهمچون اواح

گااگه   325ای از بگرآورد جمدیگت اگواحی     خالصگه  .باشگ  یت یاواح ینبودن ا یتسکوا یفاق  کاربر

 اشان داده ش ه است. 11ج و  ترافیکی شهر شیراز در 

 گانه ترافیکی شهر شیراز325جمعیت نواحی برآورد : 11جدول 

 ارخ رش  جمدیت سا 

  1,371,748 1385جمدیت 

07/2 1,683,052 1395جمدیت   

14/2 1,871,333 1400جمدیت   

94/1 2,059,614 1405جمدیت   

61/1 2,230,371 1410جمدیت   

49/1 2,401,129 1415جمدیت   

ارخ رش  برخی از اواحی ترافیکی هماان  اواحی واقع در تح وده شرقی شهر شیراز در طی بگازه  

سگا    10در طگی ایگن    شگ ت  بهها بد  خااوار  تنری بوده است. در این تح وده 1395تا  1385زتاای 

هگای رواگ  صگ ور     ارگر(. بازدیگ  تیگ اای، بررسگی     3ارر بگه   5است )در برخی توارد از  یافعه کاهش
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آن هسعن  کگه در آینگ ه تمایگل بگه      دهن ه اشانهای ساخعماای در این تح وده و طرح ترصی ی  پروااه

 هگا تث گت   ها روا  افزایشی دا ا  خواه  کرد، بنابراین ارخ رش  این تح وده سکوات در این تح وده

 در اظر گرفعه ش .

و  323، 322، 321، 320 یکگی ترافاست، با توجه به ج ی  بگودن شگهر صگ را )اگواحی      ذکر یانشا

هگای تسگکن    پس از افععاح پگروژه  تثا  عنوان بهافع .  جهشی اتراق تی صورت به(، سکوات در آن 324

بینی جمدیت این اواحی از تیزان  تهر جمدیت زیادی در این تح وده ساکن ش ا ، بنابراین برای پیش

یک هم سعری باال بین تیزان تصرف برق و جمدیت در این  چراکهتصرف آب و برق اسعراده گردی . 

 .اواحی وجود داشت

 هینقل لهیوس تیمدل مالک -5-2

واقگل   های حمل  تح یل های تقاضای سرر و  ت   اقش ک ی ی و تهمی در تالکیت وسی ه اق یه   ت  

بگر  ، در ابعگ ا  شگ ه  ااجام شیراز که در شهر یهاق  ی هوسترت ط با تالکیت  در تطالداتشهری داراست. 

بنگ ی   بزرگ ااحیه دسگعه  65گااه شهر شیراز به  325اواحی اساس خصوصیات اجعماعی و اقعصادی، 

گگذاری شگ ه    رابطه بین تد اد خودروی شماره بر اساسش . در ترح ه بد  ت   تالکیت وسی ه اق یه 

گذاری ش ه در سطح شگهر شگیراز و اسگ ت جمدیگت شگهر       در سطح کشور و تد اد خودروی شماره

تطابق این روش سرااه تالکیت خودرو در سطح شهر است.  آت ه دست بهشیراز به جمدیت کل کشور 

 .(12ج و  ) ی گرد برآورد 418/0برابر با  1415شیراز در سا  

 مالکیت سواری شخصی در شهر شیراز برآورد: 12جدول 

 هر هزار نفرسرانه مالکیت به ازا  جمعیت تعداد سواری شخصی سال

1400 603049 1871333 322 

1405 759592 2059614 369 

1410 919250 2230371 412 

1415 1003411 2401129 418 

 

 مدل تولید و جذب سفر -5-3

به ترتیگب در   1394های تولی  و جذب سرر ساکنان شهر شیراز در سا   اعایج اهایی پرداخت ت  

بگه   13ج و  ایز در های تولی  و جذب سرر  تعغیرهای تربوطه ت  تمام اا .  گزارش ش ه 14 ج و 

از اظگر شگاخص برازاگ گی در سگطح تط گوبی قگرار داشگعه و         یها ت  . تماتی اشان داده ش ه است

 ق گو   قابگل درص   95ح اطمینان باالتر از برای هر تعغیر ایز از اظر آتاری در سط آت ه دست بهضرایب 

 .باشن  یت

  



  شیراز  یشهر درونونقل و ترافیک   سازی مطالعات جامع حمل  طرح بهنگام 

 

38 

 سفر و جذب های تولید : تعریف متغیرهای توصیفی در مدل13جدول 
Work

iP= در ااحیه ترافیکی  شغلیسرر  باه فابع ا  -خااه  ش هیتد اد سررهای روزااه تولi 

STU

iPS =در ااحیه ترافیکی  آموزان تحصیل دانشسرر  باه فابع ا  -خااه  ش هیتد اد سررهای روزااه تولi 

STU

iPU =در ااحیه ترافیکی  تحصیل دانشجویانسرر  باه فابع ا  -خااه  ش هیتد اد سررهای روزااه تولi 

Sh

iP=  در ااحیه ترافیکی  خریدسرر  باه فابع ا  -خااه  ش هیتولتد اد سررهای روزااهi 

= Re c

iP در ااحیه ترافیکی تفریح و زیارتسرر  باه فابع ا  -خااه  ش هیتد اد سررهای روزااه تول i 
PW

iP =در ااحیه ترافیکی کار شخصیسرر  باه فابع ا  -خااه  ش هیتد اد سررهای روزااه تول i 

NHB

iP = در ااحیه ترافیکی  هیچ سرخانهتد اد سررهای روزااه تولی ش هi ؛
iE = تد اد شاغ ین ساکن در ااحیه ترافیکیi 

iCAR = سواری ساکنین ااحیه ترافیکی  خودروسرااه تالکیتi ؛iP =ااحیه ترافیکی  ساکن در جمدیتi 

k(i)P  جمدت ساکن در تنطقه =k  که ااحیهi در آن قرارگرفعه است 

k(i)RSTU =در تنطقه آتوزان ساکن  تد اد دااشk  که ااحیهi در آن قرارگرفعه است 

k(i)RUST = در تنطقه تد اد دااشجویان ساکنk  که ااحیهi در آن قرارگرفعه است 

iK =تد اد کارتن ان شاغل در ااحیه ترافیکی i؛ iSe =های فروشن ه و اسعادکار شاغل در ااحیه ترافیکی تد اد شاغ ین گروه i؛ 

= NHBClusterd 




 

 ، اگر1 i NHBCluster، 

 ، غیر آن.0

 (NHBClusters)اند  بندی شده های سفرهای تولید هیچ سرخانه خوشه مجموعه نواحی که در آن

1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،15 ،16 ،17 ،18 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،39 ،40 ،41 ،

42 ،43 ،44 ،45 ،46 ،47 ،48 ،49 ،50 ،51 ،60 ،61 ،62 ،63 ،64 ،65 ،66 ،67 ،68 ،69 ،70 ،71 ،72 ،73 ،74 ،75 ،76 ،77 ،78 ،79 ،95 ،97 ،98 ،

99 ،100 ،101 ،102 ،103 ،104 ،105 ،106 ،107 ،108 ،109 ،110 ،111 ،112 ،147 ،148 ،149 ،150 ،151 ،152 ،153 ،154 ،155 ،156 ،157 ،

158 ،159 ،160 ،161 ،205 ،206 ،214 ،215 ،216 ،217 ،218 ،219 ،220 ،221 ،222 ،223 ،224 ،225 ،227 ،229 ،230 ،231 ،232 ،233  
= Work

jA ااحیه ترافیکیبه  شغلی() کار سرر باه فابع ا -ش ه خااه تد اد سررهای روزااه جذب j 

STU

jA =به ااحیه ترافیکی تحصیلیسرر  باه فابع ا  -ش ه خااه تد اد سررهای روزااه جذب j 

Sh

jA = به ااحیه ترافیکی خریدسرر  باه فابع ا -ش ه خااه تد اد سررهای روزااه جذب j 

Re c

jA = به ااحیه ترافیکی تفریح و زیارت سرر باه فابع ا  -ش ه خااه سررهای روزااه جذب تد اد j 
PW

jA = به ااحیه ترافیکی کار شخصیسرر  باه فابع ا -ش ه خااه تد اد سررهای روزااه جذب j 

NHB

iA = در ااحیه ترافیکی  هیچ سرخانه ش ه جذبتد اد سررهای روزااهj ؛jK =تد اد کارتن ان شاغل در ااحیه ترافیکی j 

Sej =های فروشن ه و اسعادکار شاغل در ااحیه ترافیکی تد اد شاغ ین گروه j؛ 

jUST =تد اد دااشجویان در تحل تحصیل در ااحیه ترافیکی j ؛
jHS =های ااحیه ترافیکی آتوزان در دبیرسعان تد اد دااش j 

jES =آتوزان در ت ارس ابع ایی و راهنمایی ااحیه ترافیکی تد اد دااش j ؛
jaPark =هکعار() یکیترافهای در ااحیه  تساحت پارک j 

= jHB یهای بیمارسعاای ااحیه ترافیک تد اد تخت j ؛jCLNC = های ااحیه ترافیکی  تد اد درتااراهj 

jdW= 




 
j ، اگر1  315، 

jdE158= 




 
j ، اگر1 158، 

 ، غیر آن.0 ، غیر آن.0

jdSh 1= 




 

 ، اگر1 j , , , , , , , 4 5 6 7 8 11 13 190، 
jdSh 2= 





 

 ، اگر1 j , , , , 25 26 27 61 63، 

 ، غیر آن.0 ، غیر آن.0

jdSh 3= 




 

 ، اگر1
 j , , , , , , , , , 30 31 40 41 151 153 234 235 236 305

، 
jdRec= 





 

 ، اگر1 j , , , 13 75 111 161، 
 غیر آن.، 0 ، غیر آن.0

jdPW= 




 

 ، اگر1 j , 51 105،    

    ، غیر آن.0
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 و هیچ سرخانه هدف سفر کیابتدا به تفک-سفر خانه /جذبدیتول یینها یها پرداخت مدل جی: نتا14جدول 

R هدف سفر
2  تولید سفر در نواحی ترافیکی برآوردمدل  

یشغ   974/0  
Work

i i ii / / CAR .E /P E  0 638 1 006 82 395  

                                    ( / )28 570       ( / )12 955       ( / )4 245 

889/0  آتوزی( ی )دااش یتحص  
STU k(i) k(i)

i i ii
k(i) k(i)

RSTU RSTU
/ . / . .CAR /PS P P

P P
  0 376 0 929 70 222  

          ( / )3 990                                ( / )7 555                   ( / )11 301 

(دااشجویی) ی یتحص  884/0  
STU k(i) k(i)

i i ii
k(i) k(i)

RUST RUST
/ . / . .CARPU P P

P P
 0 312 0 877  

                                                         ( / )5 234                   ( / )6 183 

917/0  یخر  
Sh

i i ii / / CAR .PP P 0 026 0 306  

                                                                           ( / )11 156     ( / )3 275 

ارتیو ز حیترر  924/0  
Re c

i i ii / / CAR .PP P 0 057 0 206  

                                                                     ( / )7 693    ( / )7 499 

یکار شخص  932/0  
PW

i i ii / / CAR .PP P 0 058 0 207
 

                                                                   ( / )8 148      ( / )7 950        
سرخااه چیه   730/0  

NHB
i tNHBClusteri ii / / Se .CAR ./ dP K P  0 193 1 305 0 000076  

                                  ( / )4 895                ( / )13 450    ( / )8 278 
R هدف سفر 

2
 سفر در نواحی ترافیکی جذب برآوردمدل  

864/0 شغ ی  
Work

j jj jj / / Se / Se .dWA K  1 325 2 297 3 908
 

                                          ( / )5 921     ( / )24 515   ( / )16 210                   

654/0 تحصی ی  
STU

j j j jj jj.dE/ / / . // USTUST HS ES CARA     1580 478 0 783 1 878 313 4230 966  

  ( / )5 528              ( / )8 232         ( / )9 027   ( / )6 302  ( / )16 890 
642/0 خری    

Sh

i i j i j i jj / / . / . / . /Se Se dSh Se dSh Se dShA     1 2 30 892 1 026 4 760 1 805 260 655  
( / )5 349             ( / )13 031          ( / )9 388         ( / )10 512    ( / )5 047 

742/0 ترریح و زیارت  
Re c

j j j jj jj.CAR/ / / / .d /SeaPark Se RecA P    0 040 26 548 1 359 4 818 127 448
 

( / )3 099          
( / )27 291         

( / )5 860     ( / )3 953    
( / )7 529 

یکار شخص  771/0  
PW

j j jj jj / / / / .CLNC dPWA K HB K   0 305 4 822 374 669 2 471
 

            ( / )16 557              ( / )6 921        ( / )8 777   ( / )4 509 

712/0 هیچ سرخااه  
NHB

j tNHBClusterj jj / / Se .CAR ./ dA K P  0 134 1 404 0 000099  

                            ( / )6 105                   ( / )13 889    ( / )5 519 
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 مدل توزیع سفر )اوج صبح، ظهر، عصر( -5-4

باش . در ایگن   واقل تی ریزی حمل تقاضای آین ه در برااته برآوردت   توزیع سرر یکی از ایازهای 

هگای تربدگی ت گ یل     سگرر بگه تگاتریس   های تولی  و جذب  های سعوای حاصل از ت    ترح ه تاتریس

به دلیل عم کرد بهعر در توزیع سررها بگین اگواحی در   در این تطالدات، ت   رش  فراتر  خواهن  ش .

 سازی توزیع سرر ااعخاب گردی .   جهت تشهر شیراز، 

 (هینقل لهیسفر )انتخاب وس کیمدل تفک -5-5

تقص  شهروا ان شهر  - آتارگیری ت  أهای ترکیک وسی ه اق یه بر اساس اطالعات حاصل از  ت  

های ااعخاب وسی ه اق یه  اسعراده از روش لوجیت ساخعه ش  و پاراتعرهای تابع تط وبیت ت   شیراز با

 .ارائه ش ه است 15ج و  ص ح در 

 های انتخاب وسیله نقلیه صبح پارامترهای تابع مطلوبیت مدل: 15جدول 

 هدف سفر

 متغیر
 یکار شخص تفریح خرید تحصیل کار

هیچ 

 سرخانه
 تعریف متغیر

نوع 

 وسیله

α433/0  106/1  120/1-  560/0-  321/1-  تق ار ثابت  

صی
شخ

ی 
وار

 س

Aco507/4  691/7  012/6  481/5  265/7   
تعوسگگط سگگرااه تالکیگگت سگگواری  

 شخصی

Tcar 027/0-  058/0-  018/0  036/0-  086/0-  زتان سرر با سواری شخصی 

Tcar
Dst

 143/0-      
زتان سرر با سگواری شخصگی بگه    

 تقص  - ت  أ فاص ه

c

k
k

D
D

 
     706/0  

 ت  أدر  ش ه جذباس ت سررهای 

 4با سواری شخصگی از کگل ایگن    

 اوع وسی ه

α   303/0-   305/0-  643/1-  تق ار ثابت 

سی
اک

 ت

Dst ToutTaxi
.

0 323
 0078/0-  0096/0-  زتان درون تاکسی     

ToutTaxi
Dst

 097/0-  178/0-      
 اس ت زتان بیرون تاکسی به فاص ه

 تقص  - ت  أ

Aco 739/6  824/2  618/3  806/1   
تعوسگگط سگگرااه تالکیگگت سگگواری  

 شخصی

jJCBD 858/0  206/0-  CBDو تقص  درون  ت  أ    

Dst
/0 323

  042/0-  015/0-  027/0-  062/0-  کل زتان سرر با تاکسی 

t

k
k

D
D


     208/5  

 ت  أدر  ش ه جذباس ت سررهای 

 اوع وسی ه 4با تاکسی از کل این 

α 0018/0  022/2   227/0-   223/2-  تق ار ثابت 

س
وبو

 ات

TinBus 0103/0-  0055/0-  زتان درون اتوبوس     

ToutBus
Dst

 197/0-  193/0-      
اسگگ ت زتگگان بیگگرون اتوبگگوس    

 روی( به فاص ه +پیاده)ااعظار

Dst
Nbrd

 024/0  029/0  050/0  018/0  110/0  068/0-  
بگگه  سوارشگگ نفاصگگ ه بگگر تدگگ اد 

 اتوبوس

iBus011/0  021/0      
تدگگ اد خگگط اتوبگگوس ع گگوری از  

 iااحیه 

jBus0079/0  012/0  028/0-  051/0    
تدگگ اد خگگط اتوبگگوس ع گگوری از  

 jااحیه 
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 های انتخاب وسیله نقلیه صبح پارامترهای تابع مطلوبیت مدل: 15جدول 

 هدف سفر

 متغیر
 یکار شخص تفریح خرید تحصیل کار

هیچ 

 سرخانه
 تعریف متغیر

نوع 

 وسیله

TTBus  027/0-  0037/0-  024/0-  035/0-  کل زتان سرر با اتوبوس 

jNVehBus  011/0  jتد اد اتوبوس گذرا از ااحیه     

jCBD       تقص  درونCBD 

b

k
k

D
D



     103/6  
 ت  أدر  ش ه جذباس ت سررهای 

 اوع وسی ه 4با تاکسی از کل این 

α 833/1-   036/0-  036/0-  593/1-  081/2-  تق ار ثابت 

رخ
وچ

Amo350/18 د  363/5      
تعوسگگگگگط سگگگگگرااه تالکیگگگگگت 

 توتورسیک ت

Dst
/0 323

  040/0-  652/0-  652/0-  047/0-  0675/0-  زتان سرر با دوچرخ 

d

k
k

D
D

 
     058/8  

 ت  أدر  ش ه جذباس ت سررهای 

 اوع وسی ه 4با دوچرخ از کل این 

 

 )صبح، ظهر، عصر( سفر مدل تخصیص -5-6

هگا و تقصگ ها در     تخصیص ترافیک به ااعخاب تسگیر بگین ت گ أ   تخصیص تسیر، ااعخاب تسیر یا 

وضگع  . ت   تخصیص یا پس از ورود اطالعات عرضه و تقاضای شود یتاطالق  واقل حملی ها ش که

 ینگ یب شیپگ  کالسگیک  در تگ    ایگ  و ردیگ یتقرار  تورداسعرادهی وضع توجود ساز هیش ، برای توجود

قگرار   ترکیگک شگیوه سگرر   سگرر و   عیگ سگرر، توز  و جذب  یتولهای  ت  پس از ، واقل حملتقاضای 

 .ردیگ یت

سگازی  طگرح بهنرگام  بگا   14اِتگی   افگزار  همراای در اگرم غیر واقل حمل صیاوع تخص نیترسازگار

کگه   اسگت  2واقل سوال حمل صیباش ، تخصواقل و ترافیک درون شهری شیراز تطالدات جاتع حمل

 رازیدر شهر ش یتناسب و ا ود تح وده عوارض یبه فاص ه اس   نیرس یآن برا یسرعت باال آن لیدل

سگازی  طگرح بهنرگام  بگا   4اِتگی  افگزار   در ارم یهمراا واقل حمل صیاوع تخص نیترسازگار .باش   تی

 یواقگل همرگاا   حمگل  صیتخصگ ایگز  واقگل و ترافیگک درون شگهری شگیراز     تطالدات جگاتع حمگل  

  نیو ارسگ  رازیشهر شگ  یواقل همراا تد اد تسافر ک  در خطوط حمل آن لیدل که است یافعه گسعرش

 باش . تی خود ییاها تیخطوط به ظرف

 در اظگر گرفعگه   بای همراای اقل همراای و غیر و نش تخصیص حملکه اا رکبا توجه به این اکعه 

 نگ ه یکاربران در آ یراحع یبرا . یارائه گرد تدادلی صیتخص برای ت   ن یفرآیک تنظور  نیب ، شود

 ن یفرآ . یگرد هیتهایز  4اِتی  افزار ارم طیدر تح اجرا قابل عونیپا یسیاو با اسعراده از زبان برااته یابزار

 ارائه ش ه است. 13شکل در  کیتراف صیتخص
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c,h,vتخصیص ترافیک برای شیوه های سرر : ترح ه دوم

b,r,pتخصیص همراای برای شیوه های سرر : ترح ه او 

b,r,p تخصیص همراای برای شیوه های سرر: ترح ه سوم

 تخصیص همراای برای شیوه های سرر: ترح ه چهارم
b,r,p

b,r,p تخصیص همراای برای شیوه های سرر: ترح ه پنج 

c,h,v تخصیص ترافیک برای شیوه های سرر: ترح ه شش 
ترح ه اهایی

b,r,pسرر تخصیص ترافیک برای شیوه هایی : ترح ه هرع 
ترح ه اهایی 

 
𝒔𝒑𝒅  (15= سرعت اولیه وسایل همگانی )اولیه h𝑑𝑤𝑡  =زتاای وسایل اق یه در خط  سرفاص هt 

𝑵𝒕  تعداد وسایل نقلیه خط =t 𝑇𝑡  زتان سرر در خط =t 

𝑨𝒕  خط = ضریب فعالیت وسایل نقلیهt 𝑉𝑠,𝑡 تد اد تسافرین خط = t در قطده s 

𝑵𝐒𝒕 های خط  = تعداد ایستگاهt ALF  5/0 -= تعوسط ضریب اسعراده از وسایل تمام خطوط 

𝑭𝒕  ضریب سختی سوارشدن در خط =t 𝐿𝐹𝑡  تعوسط ضریب اسعراده از وسایل در خط =t 

𝑪𝑨𝑷𝒕   ظرفیت هر وسیله نقلیه خط =t 𝑎𝑑𝑤𝑡  6/0 -= تعوسط زتان توقف در یک ایسعراه 

𝒍𝒂𝒚𝟏𝒕  زمان توقف در انتهای مسیر رفت خط =t 𝑑𝑤𝑡𝑠,𝑡 های قطده  = زتان توقف در ایسعراهs  از خطt 

𝒍𝒂𝒚𝟐𝒕  زمان توقف در انتهای مسیر برگشت خط =t 𝑙𝑒𝑛𝑡  طو  خط =t 

c به اند و  ی که به همسنگ سواری تبدیل شدها هینقل= وسایل

باشند.  ، شبیه خودرو سواری می محدودیت عبور در شبکه لحاظ

 مثال: مسافرکش شخصی و ...

=p  ی اخعصاصی تسیر پیادهها کمانبرای 

r ی اختصاصی مسیر ریلها کمان= برای bخط ویژه اتوبوس = 

=v بوس، ون، موتور، دوچرخه( خط ویژه تاکسی )تاکسی، مینی 
=h تمنوع  ونیکه اجازه ورود به تح وده تردد کات یا هیاق  لیوسا

 ا ارا 

کیتراف صیتخص ندیفرآ :13شکل 
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دو،  ،کی درجه یانی)معابر شرها خیابان انواع حجم –تابع زمان سفر  یبازنگر -5-7

 (کنندهپخش/کنندهجمع

کمگان از شگ که خیابگاای     438 ،ی شهر شگیراز ها ابانیخحج  -تابع زتان سرر طی تراحل بازارری

حجگ  در  -ر تابع زتان سررتق ار تعغی همچنین است. ش ه اضافهکمان به ش که  2274و ح ود حذف 

در  شگ ه  تشگاه ه سگازی و اعگایج     از شگ یه  آتگ ه  دسگت  بهاست. در ااعها اعایج  ش ه اصالح، کمان 857

شگ ه    به ود در توابع ارائگه  دهن ه اشانکه  ا گردی  تقایسه های شمارش حج  پس از بازارری  ایسعراه

گیری زتگان  سازی با اعایج آتار از ش یه آت ه دست بههمچنین اعایج  یراز است.در ش که خیاباای شهر ش

 سرر تسیر تقایسه گردی .

 بندی جمع -6

واقل و ترافیک درون شگهری شگیراز در سگا     سازی تطالدات جاتع حملهای طرح بهنرام  ویژگی

ااگ از، تدیگین ترزهگای تحگ وده       ی شاتل تدریف تسئ ه و ت وین چش ساز ت  تا پایان ترح ه  1394

واقگل و    و ااحیه بن ی، گردآوری اطالعات از طریق آتارگیری در بخگش تقاضگای حمگل    توردتطالده

سازی   های اطالعاتی، ش یه  واقل، ایجاد پایراه  در بخش عرضه حمل واقل حملاطالعات ش که توجود 

ی در ایگن گگزارش   ساز ت  ، تح یل وضع توجود و ترح ه 41اِتی افزار  وضع توجود با اسعراده از ارم

هایی همچون جمدیگت، کگاربری    ی، خود شاتل بیان روا  ساخت ت  ساز ت  ترح ه  ش ه است. یانب

هگای   ی ت    ای تقاضای سرر که دربرگیرا ه زتین، تالکیت وسی ه اق یه شخصی و فرآین  چهار ترح ه

ایگن ترح گه ابگزار بگرآورد      کگه  باش   صیص سرر است، تیو تخ سررایجاد سرر، توزیع سرر، ترکیک 

 باش .  تقاضای آین ه تی

هگای الزم   ت ت و ب ن ت ت، طراحی یانتهای زتاای  پس از ااجام تراحل فوق، برآورد آین ه در افق

هگای سگاخت و     یکپارچگه، ارائگه راهکگار و پیشگنهادهای تربوطگه، گزینگه       صورت بهواقل  ش که حمل

هگای برتگر، تدیگین برااتگه زتگاای اجگرای        بنگ ی اجگرای گزینگه    اقل به همراه اولویتو  ت یریعی حمل

های اهایی تطالده است، توسگط تشگاور     ها که از فدالیت  های برتر و برااته ت تین تالی اجرای آن  گزینه

 .خواه  گردی ااجام پذیرفعه است که در گزارش آتی ارائه 
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