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مهندسی ترافیک

#1موضوع درس 
مقدمه اي درباره مهندسی حمل و نقل و جایگاه 

مهندسی ترافیک در این مجموعه

93ترم بهمن 

بیژن سعیدي نژاد
کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزي حمل و نقل
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فهرست

تعاریف
روند مطالعه و برنامه ریزي ترابري شهري

شروع آمارگیري
آمار و اطالعات الزم

مدلسازي
الگوي سفر و نقش آن در مدلسازي
مدلسازي و ترابري شهري

تولید سفر
توزیع سفر
تفکیک سفر
تخصیص سفر
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مهندسی حمل و نقل: تعریف

 ترابري(حمل و نقل(
قل یک عمل، فرآیند یا به عنوان نمونه اي از حمل و نقل شدن یا حمل و ن

استکردن 
 مهندسی حمل و نقل

د و کاربرد علوم و ریاضیات با توجه به خواص مواد و انرژي، در انتقال افرا
کاالها، به طریق مفید و موثر براي بشر

 مهندسی راه، ترافیک، راه آهن، بندر، فرودگاه، پل و تونل: شامل
کار حمل و نقل و بهینه سازي آن: هدف کلی
قل است همه مهندسانی که مولفه اساسی کار آنها سیستم فیزیکی حمل و ن!

.به عنوان جزئی از مجموعه مهندسی حمل و نقل محسوب میشوند
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مهندسی ترافیک: تعریف

بخشی از مهندسی حمل و نقل است که درباره: مهندسی ترافیک
آنها برنامه ریزي، طراحی و عملیات ترافیکی راه ها و شبکه ارتباطی

گفتگو میکند
د آن در شامل کلیه اجزایی است که به نحوي با جریان ترافیک و تولی

ارتباط است
یت جاده استفاده کنندگان از وسایل نقلیه، مشخصات جریان ترافیک، ظرف

ها، حمل و نقل عمومی، پارکینگ ها، تابلوها،عالیم و چراغهاي راهنمایی، 
زیربخشهاي مهندسی ... پایانه ها، تصادفات ایمنی، کاربري اراضی و 

.ترافیک هستند
در شهرهاتاثیر ترافیک براي محیط زیست با توجه به رشد سریع ترافیک
 مدیریت و کنترل ترافیک
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مطالعه و برنامه ریزي ترابري شهري

افزایش تعداد وسایل نقلیه در جاده ها و شهرهاي بزرگ
 جمعیترشد
اقتصادي-اوضاع اجتماعی
تحوالت فرهنگی
 زمینچگونگی بهره وري از
ولی و حل مسائل و مشکالت ترابري مستلزم مطالعه و برنامه ریزي اص

مداوم است
کمبود ظرفیت خیابانهاي و جاده ها: برنامه ریزي هاي سابق
ارتباط اساسی بین نیاز ترافیکی و نحوه بهره برداري از زمین

مطالعات و برنامه ریزي هاي ترابري با گرایش نحوه بهره وري زمین 
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روند مطالعه و برنامه ریزي ترابري شهري

ودمراحلی که در روند مطالعه و برنامه ریزي ترابري شهري انجام میش
بررسی و جمع آوري آمار و اطالعات الزم-1

وضعیت موجود ترابري
الگوي سفر
بهره وري زمین
اقتصادي جامعه-وضعیت اجتماعی
مشخص کردن مسائل و مشکالت موجود

براي تشخیص 1ساختن مدلهایی بر اساس آمار و اطالعات حاصل از مرحله -2
وامل روابط بین امکانات بالقوه و بالفعل ترابري، نحوه بهره برداري از زمین، ع

اقتصادي و وضعیت سفر-اجتماعی
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روند مطالعه و برنامه ریزي ترابري شهري

ت، به کار بستن این مدلها در رابطه با پیش بینی هاي مربوط به جمعی-3
وضعیت اقتصادي و سایر عوامل موثر در وضعیت ترابري

پیشبینی الگوي سفر و وضعیت سفر در آینده
نها به مقایسه پروژه ها و سیستمهاي مختلف ترابري و انتخاب مناسبترین آ-4

منظور رفع نیازهاي آینده
آثار اقتصادي سیستم منتخب
میزان وابستگی تکنولوژیکی حاصل از آن
تاثیر بر محیط زیست
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)شروع آمارگیري(مقدمات مرحله اول 

 بررسی وضعیت فعلی ترابري، میزان مخارج و بودجه الزم و نیز
.محدودیتهاي مالی و سیاسی در این مرحله انجام میشود

عملیاتی که اجراي آنها براي شروع آمارگیري الزم است:
ناحیه مطالعاتی و تعیین محدوده آن

محدوده شهري
مناطق گسترش احتمالی
 ي از شامل تمام مناطق آباد شده شهري که به نحو: مرز ناحیه مطالعاتی

طرح تاثیر می پذیرند و نیز مناطقی که ممکن است در محدوده زمان 
ایج حاصل پیشبینی شده اي در آینده تحت تاثیر طرح واقع شوند یا بر نت

از طرح موثر باشند

8



)شروع آمارگیري(مقدمات مرحله اول 

 حوزه هاي داخلی
ي و تقسیم ناحیه مطالعاتی به حوزه هاي داخلی باعث آسان شدن اجراي آمارگیر

تحلیل نتایج حاصل از آن میشود
خصوصیات حوزه هاي داخلی:

یکنواختی هر چه بیشتر از لحاظ چگونگی بهره وري از زمین
 تناسب حوزه از لحاظ وسعت
ا؟چر. هرچه حوزه به مرکز شهر نزدیک تر باشد وسعت آن کمتر در نظر گرفته میشود!
نقش جمعیت
 ده امکان ترکیب و محاسبه اطالعات و آمار جمع آوري ش: توجه به تسهیالت آمارگیري

و برقراري ارتباط بین آنها
 انتخاب محل هر حوزه داخلی با توجه به جاده هاي اصلی، عوارض طبیعی و محدوده

هاي تعیین شده شهري و وضعیت حوزه هاي مجاور
کد بندي منطقی و مناسب حوزه ها
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)شروع آمارگیري(مقدمات مرحله اول 

حوزه هاي خارجی
 مناطق خارج از محدوده ناحیه مطالعاتی

 ر حوزه هاي مجاور و نزدیک به حوزه مطالعاتی که تاثی: حوزه هاي میانی
رندبیشتري بر مطالعه و برنامه ریزي و به طور کلی ترابري شهري دا

 مناطق دورتر از حوزه هاي میانی: حوزه هاي خارجی
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)شروع آمارگیري(مقدمات مرحله اول 

مشخص کردن شبکه
شبکه ترابري شهري

 فقط جاده هایی که در حال حاضر و احتماالً در آینده اهمیت ترافیکی
دارند در نظر گرفته میشوند

شبکه ترابري عمومی
ص ایستگاه ها به دلیل اینکه وسایل ترابري عمومی در مسیرهاي مشخ

راه میپیمایند و مسافران در ایستگاهها به سیستم ترابري عمومی
سی میپیوندند یا از آن جدا میشوند و یا تغییر مسیر میدهند مورد برر

قرار میگیرند
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آمار و اطالعات الزم

 ،هدف اصلی آمارگیري دستیابی به اطالعات الزم در مورد تعداد سفر
یستم ویژگیهاي سفر و الگوي سفر و نیز پی بردن به امکانات فعلی س

ده ترابري است به نحوي که براساس آن بتوان مدلهاي الزم در موارد یاد ش
عین را ساخت تا امکان پیش بینی چگونگی تغییر آنها طی آینده اي م

.میسر شود
 شامل :

 آمارگیري منازل(آمارگیري از ویژگیهاي سفرها و ساختار خانواده(
 آمارگیري در کنار جاده ها(از رفت و آمدهاي خاص آمارگیري(
آمارگیري استخدامی
آمارگیري از وسایل ترابري تجاري
آمارگیري از وسایل ترابري عمومی
آمارگیري از جزئیات شبکه ترافیک
آمارگیري از توقفگاهها و پارکینگ ها
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مدلسازي

ه به بر اساس آمارگیریهاي انجام شده اطالعاتی بدست می آید که با توج
.آن میتوان از وضعیت سفر و وضع موجود ترابري مدلسازي کرد

بر اساس این مدلها، فرمولها و روابطی بدست می آید که
امکان پیش بینی وضعیت آینده ترابري را میسر می سازد
اهم امکان یافتن راه حلهاي مناسبی جهت پاسخگویی به نیازها در آینده را فر

میسازد
الگوي سفر

وي سفر مدلهایی که بر اساس وضعیت سفر و امکانات ترابري ساخته میشوند، الگ
.را تشکیل میدهند

 یله وس(براي تشخیص الگوي سفر الزم است سفرها را بر حسب موارد مشخص
کیک تف... اجتماعی، مقصود از سفر، زمان سفر و -نقلیه، نوع فعالیت اقتصادي

.کرد
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مدلسازي

سفر
ه یک حرکت یک نفر در یک جهت، از مبداء معین به مقصد مشخص بوسیل

یا چند نوع وسیله نقلیه
آیا سفرهاي پیاده روي و یا دوچرخه مشمول این تعریف میباشند؟!
تشخیص وضعیت سفر بر اساس نوع وسیله نقلیه

وسیله نقلیه شخصی
وسیله نقلیه عمومی
وسیله نقلیه تجاري
اده میکنندتشخیص وضعیت سفر بر اساس افرادي که از وسیله نقلیه استف

داراي وسیله نقلیه شخصی
فاقد وسیله نقلیه شخصی
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مدلسازي

مدلسازي بر حسب منظور از سفر
معمولترین روش مدلسازي در نظر گرفتن منظور از سفر است

الگوي سفر با وسیله نقلیه شخصی
سفرهایی که مبداء حرکت آنها خانه است

سفر به مقصد کار از مبداء خانه
سفر از مبداء خانه به مراکز خرید
سفر از مبداء خانه به قصد انجام کارهاي شخصی
سفر از مبداء خانه به مراکز آموزشی
سفر از مبداء خانه به مراکز اجتماعی و فرهنگی
سفر از مبداء خانه به مراکز تفریحی
سفرهاي که مبداء حرکت آنها خانه نیست
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مدلسازي

توجه براي تعیین الگو و مدلسازي حداقل به سه وضعیت سفر باید
کرد
سفر به قصد کار از مبداء خانه
سفر به قصدي غیر کاري از مبداء خانه
سفر از مبدائی غیر از خانه
سفر به قصد غیر کاري شامل کدام موارد سفر از مبداء است؟؟
ز در مورد سفر با وسایل ترابري عمومی و وسایل نقلیه تجاري نی

.تفکیک مشابه صورت میگیرد
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مدلسازي

احیه تعیین الگوي سفر بر اساس مبداء و مقصد سفر نسبت به ن
مطالعاتی

 سفرهایی که مبداء و مقصد آنها هر دو در داخل ناحیه مطالعاتی قرار
میگیرند

سفرهایی که مبداء و مقصد آنها هر دو در خارج از ناحیه مطالعاتی است
ز سفرهایی که مبداء آنها در داخل ناحیه مطالعاتی و مقصد آنها در خارج ا

آن قرار دارد
ن سفرهایی که مبداء آنها خارج از ناحیه مطالعاتی و مقصد آنها در داخل آ

قرار دارد
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مدلسازي

مدل سازي بر اساس موارد زیر تهیه میگردد
بر اساس سه منظور سفر

به قصد کار از مبداء خانه
به قصد غیر کار از مبداء خانه
سفر از مبداء غیر خانه
بر اساس دو نوع سیستم ترابري

سیستم ترابري عمومی
سیستم ترابري خصوصی
بر اساس دوگونه زمان

 ساعات تراکم و غیر تراکم
بیست و چهار ساعته
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مدلسازي

 ادامه(مدل سازي بر اساس موارد زیر تهیه میگردد(
بر اساس دوگونه رفت و آمد

رفت و آمد در داخل ناحیه مطالعاتی
رفت و آمد در خارج از ناحیه مطالعاتی
بر اساس رفت و آمد هاي مربوط به وسایل ترابري تجاري
که به از ترکیب مدلهاي یاد شده، مدلهاي پیچیده تري ساخته میشود

.مهندسان ترافیک در برنامه ریزي ترابري کمک میکنند
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پیش بینی سفر

ین با پیش بینی سفر، میزان سفرهاي سیستم حمل و نقل تعی
.میگردد

چهار فاز اساسی فرآیند پیش بینی تقاضاي سفر عبارتند از
 تعداد سفرهاي تولیدي را پیش بینی میکند: تولید سفر
مقصد سفرها را تعیین میکند: توزیع سفر
موجود را چگونگی تقسیم سفر بین طریقه هاي حمل و نقل: تفکیک سفر

پیش بینی میکند
گان را در مسیر سفرها، ترافیک سیستم راه و وضعیت رانند: تخصیص سفر

سیستم حمل و نقل پیش بینی میکند
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پایان
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