


 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه اي درباره مهندسي حمل و نقل

 

 

 
تاليف دكتر سيدمحمد  -كتاب برنامه ريزي مهندسي حمل و نقل و تحليل جابجايي مواد: مرجع
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 :مقدمه

حمل و نقل همواره در دوران زندگي انسان بخش عمده اي از امكانات و منابع را بطور مستقيم يا غير مستقيم به 
 اده استخود اختصاص د

 سفر براي جستجوي غذا

 اكتشاف منابع و معادن

 تجارت و داد و ستد

 جنگها و لشكر كشي ها

.... 

 با پيشرفت در صنايع گوناگون بر پيچيدگي مسائل حمل و نقل افزوده شده است

 كيفيت سيستم حمل و نقل نسبت مستقيم با پيشرفت صنتعتي و اقتصادي كشورها دارد

درصد را بخود اختصاص مي  50د بااليي از مساحت شهر هاي توسعه يافته  حتي تا شبكه هاي حمل و نقل درص
 دهد. شامل ترمينالها، فرودگاهها، پاركينگ ها، بزرگراهها ، ايستگاههاي راه آْهن ......

 : تاييد براين موضوع 

 مسئله  گستردگي حمل و نقل -1

 بي به شبكه هاي حمل و نقل مناسبلزوم  وجود امكانات و منابع كافي براي حصول و دستيا -2

 حمل و نقل و تاثيرات آن

 تاثيرات مثبت:

 مي شود كه منجر به پيشرفت صنايع محلي بردن صنعت تا دورترين مناطق،

 تسريع رشد اقتصادي
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 كاهش زمان سفرها

 كاهش تعداد تصادفات (در صورت اصالح راههاي موجود و ارتقا سطوح سرويس دهي)

 تاثيرات منفي:

 رات كاربري زمين و تغييرات بي اندازه در ارزش اراضيتغييي

 Air Pollutionتغيير آب و هوا)  آلودگي محيط زيست (آلودگي هوا،

 Noise  Pollution آلودگي صوتي 

 Sight Pollution    آلودگي منظره

 تراكم جمعيت

نه برهم زدن عدالت اجتماعي (مصرف كنندگان واقعي از حمل و نقل پرداخت كننده هزي
 باشند)

افراد بدون اتومبيل دارندگان اتومبيل را  برخورد نابرابر روي گروههاي معيني  از جمعيت (
باعث ايجاد آلودگي مورد انتقاد قرار مي دهند.و افراد كم درامد نمي توانند از شبكه موجود 

 استفاده كنند...)

 افزايش سوانح و تصادفات

 

جوامع به يك سيستم حمل و نقل مناسب سعي در كاهش شدت  علي رغم تاثيرات منفي بدليل نياز مفرط
 عوارض نماييم

 

 ) Objectives and Alternatives( برنامه ريزي حمل و نقلاهداف و آلترناتيوهاي 

 اهداف  ممكن است:
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 بهبود خدمات فعلي  

 ارائه يك طرح جامع از يك سيستم توسعه يافته جديد

 چيزي بين دو حالت فوق

 

 

 تعاريف:

اف: مجموعه اي از مقاصد و مطلوبيتها كه برنامه ريزي در راستاي  دستيابي و رسيدن به آنها صورت مي اهد
 گيرد

آلترناتيوها يا گزينه ها يا راهكرد ها: راههايي هستند كه هر يك به نوعي ما را به هدف تعيين شده مورد 
 نظر مي رساند

الزم است به شناسايي و طبقه بندي  انواع آلترناتيوها از   براي انتخاب منسب ترين آلترناتيو براي رسدن به هدف
 جهات گوناگون بپردازيم

 :دسته بندي از لحاظ  امكان انجام شدن

 آلترناتيوهاي شدني: به نحوي ما را به هدف مي رساند

 آلترناتيوهاي نشدني: به داليلي حذف مي شوند

 : داليل 

پول نداريم رفتن با آژانس به منزل از ميان : مثال وقتي )Economically Reason(اقتصادي  
 ه حذف مي شوداتوبوس، پياد آلترناتيوهاي تاكسي، آژانس،

 : مثال بدليل مسافت زياد رفتن پياده حذف مي شود)Technically Reason(تكنيكي  

 )Politically Reason(سياسي  
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   )Social Reason(اجتماعي  

يل فوق حذف  شده و از بين آلترناتيوهاي شدني بهترين را انتخاب مي آلترناتيوهاي نشدني به هر يك از دال
 كنيم

 دسته بندي از لحاظ  عملكرد:

): انتخاب يكي به انتخاب ساير آلترناتيوها ربطي Independent Alternativesآلترناتيوهاي مستقل (
مردم، باال بردن سطح  نداشته و موجب حذف آنها نمي گردد مانند واكسيناسيون ، دادن دفترچه بيمه به

 اطالعات بهداشتي مردم  براي هدف افزايش سطح بهداشت جامعه

) : به محض اتخاب يكي ساير آلترناتيوها  Mutually exclusive Alternativesآلترناتيوهاي ناسازگار(
 حذف مي گردد مانند نميتوان براي رفتن به منزل هم با اتوبوس هم با آژانس  و هم پياده رفت 

 ته بندي از لحاظ  پيامد:دس

 ): Quantitative Impact( آلترناتيوها با پيامد كمي

 با پيامد مثبت 

 با پيامد منفي 

 مانند كاهش زمان سفر ، كاهش تعداد تصادفات

 ): Qualitative Impact(آلترناتيوها با پيامد كيفي

 با پيامد مثبت 

 با پيامد منفي 

ر است. مانند راضي يا ناراضي شدن گروههاي مختلفي از مردم در اثر اجراي اواندازه گيري و تعيين آنها كاري دش
 دگان راضي و ساكنين اطراف ناراضيناتوبان ، ران
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) مي Before, After method» (روش قبل از،بعد از«يكي از راههاي بررسي و تعيين آثار كمي وكيفي، 
 باشد. در اين روش هر پروژه يك ورودي و يك خروجي است.

 100مثال پروژه هاي خصوصي تنها زماني اجراي پروژه اقتصادي است كه خروجي آن بزرگتر از ورودي است. در
 . يا نسبت خروجي به ورودي بزرگتر از يك باشد. تومان عايدي داشته باشد 110تومان سرمايه گذاري 

تصادي باشند و با اين در پروژه هاي دولتي اين خروجي پيچيده تر است و در ظاهر ممكن است بنظر غير اق
 روش ميتوان تشخيص داد.

) مفهوم پيدا مي كند. مانند منابع مالي، limited resourcesاصوال برنامه ريزي در شرايط محدوديت منابع (
زمان اجرا، منابع نيروي انساني، ... مثل ساخت يك پل با وجود منابع مالي محدود، در زمان محدود و با نيروي 

 كار محدود.

 دهاي فعال در زمينه حمل و نقل:نها

 نهادهاي دولتي

 نهادهاي مسئول اجراي قوانين (مانند وزارت راه و ترابري) 

ساخت و تعمير و نگهداري تجهيزات شبكه حمل ونقل ( مانند  نهادهاي مسئول برنامه ريزي، طراحي، 
 ادارات راه و ترابري ، راهنمايي و رانندگي، ...)

 شركتهاي خصوصي

 قانونمند كنندهنهادهاي 

 اتحاديه هاي تجاري و كارگري

 شركتها و ارگانهاي حرفه  اي

 سازمانهاي سرويس دهنده به استفاده كنندگان از سيستمهاي حمل ونقل
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 عوامل موثردر تغيير سيستم حمل و نقل

 :مشخصه هاي سفر (زمان، هزينه، تواتر، راحتي سيستم،....) تحت تاثير عوامل زير به تعادل ميرسد

: شامل شرايط اقتصادي، رقابتها، هزينه ها و قيمت سرويس ها ميباشد. كه موجب اثرات تاثير بازار-1

 كوتاه مدت و يا بلند مدت مي گردد.

 ، پرداخت سوبسيدها و ...: شامل تدوين و اجراي قوانين، تبليغاتاقدامات و ابزارهاي دولت-2

(حمايت مالي دولت، سرمايه گذاريمورد نظر: شامل  روشهاي دخالت دولت در بازار براي براي تحقق اهداف
مالكيت و  پرداخت سوبسيد به شركت هاي خصوصي اتوبوسراني، مالكيت عمومي سيستم هاي حمل و نقل،

 ،سرمايه گذاري در ساخت فرودگاهها ، خطوط راه آهن و بنادر) نگهداري راههاي عموميو تعمير و نگهداري آنها،

شويق از اين طريق موجبات گسترش و يا عدم گسترش وضعيتها را فراهم كند مانند برنامه  (بدون ايجاد قوانينت

(وضع قوانين براي افراد و قانون ،)Carpoolهاي تبليغاتي براي تشويق مردم به سفر به صورت هم پيمايي (
وين استاندارد تد مانند تدوين استانداردهايي براي كاهش سرعت وسايل نقليه به منظور كاهش  تصادفات، شركتها

براي كاهش آلودگي هوا، تدوين استاندارد براي افزايش كارايي انرژي، قانونمند كردن نرخ شركتهاي حمل و نقل 
 و ....)

 

شامل تكنولوژيهاي تاثير گذار بر روي پارامتر هايي چون : تكنولوژيهاي مربوط به حمل و نقل-3

مختلف، ....اين تكنولوژيها تاثير بسزا بر روي تعادل حمل و قابل اعتماد بودن طرق  دانه فعاليت، ظرفيت، سرعت،
 نقل دارند. مانند معرفي هواپيما و افزايش استفاده از آن كه باعث كاهش استفاده از قطار مي گردد.
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شتغال در صنايع مربوط به حمل و نقل  وضعيت ا

 حمل و نقل رشته ها و مشاغل متنوع زيادي را در بر مي گيرد

 شغلي در ارتباط با حمل ونقل دارد.نفر يكنفر  7پيشرفته از هر  در كشورهاي

بهره  علوم اجتماعي، ....براي طراحي،ساخت، مديريت، اقتصاد، مهندسي، رشته هاي مختلفي مانند برنامه ريزي،
 برداري، تعميرونگهداري سيستمهاي حمل و نقل نياز است.

 ي از صنايع مهم و اشتغال زا است.در كشورهاي پيشرفته طراحي و ساخت وسايل نقليه يك

محيط زيست و .... مشاغلي مستقيم يا غير مستقيم با  اقتصاد و جامعه ، مطالعاتي و تحقيقاتي، قسمتهاي خدماتي ،
 حمل و نقل در ارتباطند.

 

 

 

 

  

 

 ارتباط بخشهاي مختلف حمل و نقل با يكديگر

احي و ساخت يا تعريف مسئله آغاز شده و در ادامه جمع آوري آمار، : با انتخاب پروژه براي طر برنامه ريزي
تعيين هزينه ها  تخمين تاپيرات بر محيط زيست و كاربري اراضي، تجزيه و تحليل آمار، فراين پيش بيني ترافيك،

 و منافع پروژه و در نهايت ارزيابي و ارائه راه حل هاي گوناگون

مطابقت هر يك از مقادير حاصل از طراحي با  طراحي زهكشي، طراحي روسازي، طراحي هندسي،: طراحي

 استانداردهاي مربوطه.

ريزي برنامه مديريت بهره  ساخت طراحي 
برداري(مهندسي 

 ترافيك)

 تحقيق تجربه تعمير و نگهداري
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: كليه زمينه هاي مربوط به فرايند ساخت از آماده سازي و تسطيح تا ريختن اليه هاي مختلف روسازي و ساخت

 در نهايت آماده شدن مسير نهايي براي عبور ترافيك

آغاز بهره برداري در قلمرو مهندسي ترافيك قرار ميگيرد.مانند  مسائل پس از ساخت و: مديريت بهره برداري
مديريت پاركينگ، آناليز تصادفات، بكارگيري عالئم ترافيكي و خط كشي معابر، بررسي عملكرد تقاطع هاي 

 داراي چراغ و بدون چراغ راهنمايي، كنترل سرعت وسايل نقليه، تامين روشنايي معابر

 يستم حمل و نقل در كيفيت مناسب براي سرويس دهي : نگهداري ستعمير و نگهداري

 

ستمهاي حمل و نقل  سي

 يك سيستم حمل و نقل شامل تسهيالت ثابت، نهادهاي جاري و سيستمهاي كنترل است.

 در يك سيستم حمل و نقل انسان يا كاال در زمان معيني فاصله جغرافيايي مشخصي را طي ميكند.

سيستم هستند كه بصورت شبكه اي از كمانها و گره ها نمايش داده اجزا فيزيكي و ثابت  تسهيالت ثابت

راه آهن و يا خطوط لوله ميباشدو هر گره نمايانگر تقاطع همسطح يا  غير  ميشوند. كمانها قسمتي از مسير راه،
 بندر و يا فرودگاه است. پايانه ،هسطح ، 

احدهايي هستند كه تسهيالت ثابت ، و )Flow entities and technologyنهادهاي جاري و تكنولوژي(
را طي مي كنند. مانند وسايل نقليه ، كانتينرها، وسايل نقليه مربوط به راه آهن و ...پس در يك بزرگراه، خود 

 بزرگراه جزئي از تسهيالت ثابت بوده و وسايل نقليه نهادهاي جاري بشمار ميرود.

نترل جريان است. كنترل وسيله نقليه توسط شامل سيستمهاي كنترل وسيله نقليه و ك سيستمهاي كنترل

روش تكنولوژيكي كه وسيله نقليه را در تسهيالت ثابت هدايت مي كند. سيستم كنترل جريان شامل روشهايي 
است كه با استفاده از آن زنجيره اي از وسايل نقليه بصورت يكنواخت و با كارايي مناسب و با حداقل برخورد 

قوانين هماهنگ براي استفاده از سسيستمهاي راهنمايي،سيستمهاي سيگنالي و حركت نمايند مانند عالئم 
 مذكور
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ستم هاي) طرق  مختلف حمل ونقل (زيرسي

 حمل ونقل زميني-1

ايجاد دسترسي به نقاط اطراف و تامين خاصيت اصلي هستند.  2: راهها داراي حمل و نقل جاده اي 

 يگري است.حركت براي وسايل نقليه. بهبود يكي موجب افت د

است. زاههاي بين شهري )Rural roadsو بين شهري ()Urban roadsراهها شامل راههاي شهري ( 
 Minor) و فرعي( Principal roads( راههاي اصلي ()Arterial roadsشامل راههاي شرياتي(

roads(،( )راههاي جمع كنندهCollector roads(،(راههاي اصلي و فرعي ) )راههاي محليLocal roads( 

در راههاي شرياني حركت در باالترين سطح خود و دسترسي در پايين ترين حد خود است.و در راههاي  
 محلي بر عكس است.

 حمل و نقل ريلي 

 حمل ونقل آبي-2

) مي باشد. زيرگروه Ocean)، اقيانوسي(Coastal)، بندري(Inlandشامل زيرگروه هاي داخل خشكي( 
داخل خشكي از رودخانه ها،درياچه ها و كانالهاي مصنوعي استفاده ميكند. اجزاء جريان در گروههاي بندري و 

خطوط دريايي قابل رويت با چشم نيستند ولي تسهيالت بندري را اقيانوسي با وزنها و اندازه مختلف مي باشند. 
 المللي تثبيت گرديده اند.بهم متصل نموده و بوسيله قراردادهاي بين 

 حمل ونقل هوايي-3

) تقسيم ميگردد. اجزاء جريان مانند International) و خارجي(Domesticبه دو گروه داخلي( 
 هواپيما ها و هليكوپترها مي باشندو تسهيالت ثابت فرودگاهها در كالسهاي مختلف ميباشد.

 حمل از طريق خط لوله-4

يرسيستم بر اساس محصولي كه حمل ميگردد انجام ميشود. (مثال نفت، دسته بندي زيرگروههاي اين ز 
 گاز) 

پوپول مرجع دانشگاه ومدرسه

www.pupuol.com



 تفاوت اين زير سيستم اينست كه فقط براي حمل كاال مناسب است ووسيله نقليه اي را بكار نميگيرد.

 همان ماده اي است كه در داخل لوله حركت نموده و حمل مي گردد.نهاد جاري در اين زير سيستم 

 

 شهريشبكه راههاي 

 هر شبكه حمل و نقل داراي دو خاصيت حركت و دسترسي مي باشد كه در خالف يكديگر عمل ميكنند.

 معابر شهري شامل:

 )Primary distributor معابر جمع و توزيع كننده منطقه اي(اصلي)( 

تامين حركت و جابجايي سريع و دسترسي ناچيزاست. سفرهاي طوالني به اين گروه اختصاص   
شود و نبايد از درون ناحيه هاي شهري عبور نمايند.و معموال مرز نواحي شهري را تشكيل ميدهند. شامل داده مي

 آزادراه، بزرگراهو خيابانهاي شرياني اصلي است و اين شريانها به شبكه راههاي كشور اتصال مي يابد.

 )District distributorمعابر جمع و توزيع كننده ناحيه اي( 

در ناحيه هاي شهري و يا بر عكس انتقال به معابر اصلي بر عهده آنهاست.  توزيع ترافيك  
 سفرهاي شهري با طول متوسط اختصاص به اين معابر دارد.

 )Local distributorمعابر جمع و توزيع كننده محلي( 

 از درون محله هاي شهر ميگذرد و ارتباط معابر ناحيه اي و معابر دسترسي از اين طريق است.  

 )Access Roadsعابر دسترسي(م 

ايجاد دسترسي مستقيم به كاربريهاي مختلف، ساختمانها و غيره وظيفه اين معابر است.   
 خاصيت حركت در اين معابر بسيار ناچيز و خاصيت اصلي آنها دسترسي مي باشد.

 )Pedestrian Streetsمعابر عابرين پياده( 
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ابجابب عابرين پياده مورد استفاده قرار ميگيرد. عبور نقشي در جابجايي ترافيك ندارند و براي ج  
 وسايل نقليه غير مجاز است.

 

ستم راه آهن شهري(  )Urban Rail systemسي

 شامل گروههاي:

 PRT(Personal Rapid Transitسيستم جابجايي سريع فردي ( 

اخيرا قطارهاي  حركتند. از وسايل نقليه كوچك كه به صورت نزديك به هم و غير متصل به هم بر روي ريل در
 بزرگتر ارائه شده كه بين ساختمانهاي پايانه اي از جمله فرودگاهها استفاده ميشود.

 LRT(Light Rapid Transitسيستم راه آهن سبك( 

از مسيرهاي اختصاصي كه در تمام يا اكثر مسير برخورد و تداخل با ترافيك وسايل نقليه ديگر ندارد. و ممكن 
همسطح كنترل شده اي هم داشته باشد يا با ترافيك جاده اي در قسمتهاي مشترك  است تقاطع هاي

وسيله نقليه مي باشد. اين سيستم نسبت به ترانوا داراي زمانبندي مرتب  باشد.قطارها معموال داراي يك تا چهار
 تر و همراه با كنترلهاي سيگنالي و زمان سفر كوتاه تر است.

 )Metroسيستم مترو(

يرهايي كه سيستم راه آهن سبك نمي تواند عملكرد مطلوبي داشته باشد احداث ميگردد. مسيرهاي كامال در مس
اختصاصي و جدا از ترافيك وسايل نقليه. قطارها از چهار تا ده وسيله نقليه تشكيل شده است.براي تقاضاهاي 

 اري شهر طراحي و احداث مي شود.زياد سفر و در مناطق درون شهري براي ارباط مراكز پر جمعيت با مراكز تج

 )Suburban Railسيستم راه آهن حومه(

براي سفرهاي طوالني تر از سيستم مترو و فواصل ايستگاهها بيشتر است.مسيرها معموال جداسازي ميشود و لي 
ميتواند داراي تقاطع همسطح هم باشد. در گذشته از نيروي ديزلي استفده ميشد ولي امروزه داراي نيروي 

 حركه برقي به صورت دستي يا اتوماتيك هدايت شده و بوسيله سيستمهاي سيگنالي مراقبت ميشوند.م
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 برنامه ريزي حمل و نقل
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، فرايند يا فعاليتي است كه طي آن اقدامات الزم براي آينده  برنامه ريزيدر مباحث حمل ونقل  منظور از 

 مل و نقل به سوي يك وضعيت دلخوه را مورد بررسي قرار ميدهد.جهت سوق دادن يك مجموعه يا سيستم ح

اين فرايند  در نهايت منجر به اتخاذ تصميم و سپس اقدامات موثر در راستاي تحقق و حصول اهداف و وضعيت 
 هاي دلخواه مي گردد.

 است. آينده نگريمهمترين موضوع در برنامه ريزي 

مانند بهبود در جريان ترافيك، ايمني، ايجاد  امل مختلفيبراي توجيه انجام يك پروژه حمل و نقل عو

 دسترسي به كاربريها، صرفه جويي در مصرف انرژي، كاهش زمان سفرها، رشد اقتصادي و غيره را ذكر كرد.

برخي پروژه هاي حمل ونقل به داليل سياسي و اجتماعي انتخاب مي شوند. مانند ايجاد اشتغال در ناحيه اي 
ديگر استانها و شهرها براي كسب اعتبار، جذب صنعت، جوابگويي به فشاري كه از طرف خاص، رقابت با 

 سياستمداران  وارد مي شود و .....

 انواع برنامه ريزي حمل و نقل

 برنامه ريزي كوتاه ويا ميان مدت -1

 داراي پيچيدگي كمتر 

 به سرمايه گذاري بزرگ و ساخت و سازهاي وسيع نياز نيست

 داكثر ظرفيت و يا بهره برداري بهينه از تجهيزات موجود مي باشد.هدف بدست آوردن ح

 

 برنامه ريزي بلند مدت (راهبردي) -2

 مسائل پيچيده بدنبال دارد.

 داراي هزينه مالي زياد و همراه با ساخت و سازهاي بزرگ و گسترده است.

 پيامدهاي آن اجتماع، محيط زيست و اقتصاد جامعه را تحت تاثير قرار مي دهد.
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 گروه هاي مختلف افراد در مواجهه با سيستم حمل و نقل

 اپراتورها -1

با مسائلي از قبيل هزينه هاي سرمايه اي ، هزينه ها ئ درآمدهاي عملكردي، اقتصادي بودن طرح 
 از ديدگاه اتحاديه ها و كنترلهاي دولت روبرو هستند.

 استفاده كنندگان -2

كاال مي باشند كه با عوامل هزينه   سفركنندگان و يا مشتريهاي يك شركت حمل ونقل
حفاظت و ايمني، قابليت اعتماد و .... سر و  زمان سفر از مبدا واقعي تا مقصد واقعي، پولي(كرايه ها)،

 كار دارند.

 غير استفاده كنندگان -3

افرادي كه سفر كننده نبوده و موجب جابجايي مسافر و كاال نيستند ولي تحت تاثير عواملي مانند 
  تغييرات كاربري اراضي، آلودگي ديد يا منظره، عدم ايمني، ب و هوا، آلودگي صوتي،آلودگي آ

 تاثيرات اقتصادي تجهيزات حمل و نقل قرار دارند. اختالالت اجتماعي،

 .گروه  تعادل برقرار نمايد 3طرحي است كه بين نيازهاي اين  يك برنامه حمل ونقل موفق ،

 

 

 برنامه ريزي حمل و نقل شهري

ارزيابي و انتخاب تجهيزات جابجايي براي سرويس دهي به كاربريهاي حال و آينده است. به عنوان مثال با  شامل
ساخت يك مركز خريد يا يك فرودگاه ويا يك مركز تجارت، نياز به احداث يا ايجاد تجهيزات و سرويسهاي 

اداري و صنعتي معموال ترافيك  اضافي حمل و نقل بوجود مي آيد. همچنين توسعه كاربريهاي مسكوني، فضاهاي
 اضافه توليد مي نمايد كه نيازمند جاده ها و سرويسهاي حمل ونقل عمومي بيشتري نيز مي باشد.

 .افق زماني كوتاه مدت و بلند مدت عمل مي نمايد 2در 
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را شوند. در افق كوتاه مدت پروژه هايي انتخاب مي گردد كه در يك فاصله زماني يك تا سه سال  مي توانند اج 
 اين پروژه ها براي مديريت بهتر و كارايي بيشتر تجهيزات موجود حمل و نقل طراحي ميگردد.

مانند زمانبندي چراغهاي راهنمايي براي بهبود جريان ترافيك، هم پيمايي براي كاهش تراكم، ايجاد پارك 
 مل و نقل عمومي براي افزايش تعداد مسافرين حمل و نقل عمومي و بهسازي حسوارهاي حاشيه اي 

پروژه هاي مورد شناسايي و ارزيابي در افق زماني بلند مدت، در فاصله زماني حدود بيست سال قابل بهره برداري 
 است.

مانند احداث جاده هاي جديد، افزايش تعداد خطوط بزرگراهي و آزاد راهي، ايجاد سيستمهاي جابجايي سزيع و 
 راكز خريد و يا فرودگاهها و غيرهگسترش آنها، ايجاد راههاي دسترسي به م

 

و ارزيابي برنامه ها مي بايست معيارهاي  براي تعيين ميزان دستيابي به اهداف برنامه ريزي هاي انجام شده 
 ارزيابي  مشخص گردند.

جدول ذيل مثالهليي از اهداف برنامه ريزي كوتاه مدت و معيارهاي ارزيابي استفاده شده براي اهداف مذكور مي 
 د.باش
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 مدلهاي پيش بيني
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يك تخمين از وقايع آينده است كه با توجه به اطالعات تلفيق شده سيستماتيك گذشته بدست پيش بيني: 

 آمده است.

اتالق  : به نحوه استفاده سيستماتيك و تجزيه و تحليل اطالعات موجود از زمان گذشتهآناليز سريهاي زماني

 ميشود.

ر متغير مورد نظر را نسبت به زمان رسم ميكند و با توجه به شيبهاي نمودارها و الگو و شكل آناليز كننده مقدا
منحني ها نتيجه گيري مي نمايد. الگوهاي سريهاي زماني مي تواند به صورتهاي ثابت، خطي، فصلي و يا تلفيقي 

 از موارد ياد شده باشد.

 

 

 

 مرجع مطالعه گردد. 3فصل ساير موارد خطاي پيش بيني، مدلهاي پيش بيني از 
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فرايند پيش بيني سفر در مهندسي 

 حمل ونقل
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فرايند پيش بيني سفر يكي از پراهميت ترين قسمتهاي برنامه ريزي حمل و نقل است. اين فرايند مختص برنامه 
 ود.ريزي شهري بوده و بكارگيري آن به عنوان يك شاخص براي توسعه آينده مي تواند بكار گرفته ش

 فرايند پيش بيني سفر (مدل كالسيك حمل و نقل)
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مدل طبقه بندي   ) ،Multiple Regression Modelساير مدلها شامل  مدل  رگريشن چندگانه (

 )  با مراجعه به كتاب مطالعه گردد.Cross Classification Modelعرضي(متقاطع) (
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 )Trip Distribution Modelsع سفر (مدلهاي توزي

پس از اينكه تعداد سفرهاي توليد يا جذب شده توسط هر منطقه پيش بيني گرديد، نوبت دومين مرحله از 
ميرسد. به زبان ساده مي خواهيم بدانيم كه سفرهاي توليدي به  فرايند تخمين سفرها كه توزيع سفر مي باشد،

 ا مي آيند؟كجا مي روند؟ سفرهاي جذب شده از كج

بطور معمول اطالعات مربوط به سفرهاي بين مبادي و مقاصد در يك منطقه مطالعاتي به صورت يك ماتريس 
 سفر نشان داده ميشود.

نمونه  4-4در اين ماتريس سفر، سطرها و ستونها نشان دهنده نواحي منطقه مورد مطالعه مي باشند. در شكل 
 ت.اي از يك ماتريس سفر نشان داده شده اس
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مدل جاذبه يا مدل  مدل فراتر، مدل ضريب رشد دترويت،ساير مدلها شامل مدل ضريب رشد متوسط ، 

 ثقلي، روش برنامه ريزي خطي مراجعه به كتاب مطالعه گردد.

 

 

 

پوپول مرجع دانشگاه ومدرسه

www.pupuol.com



 

 مدلهاي مربوط  به تفكيك روش (طرق) سفر(انتخاب نوع وسيله سفر)

ي آينده اينست كه درصد استفاده كنندگان از هر يك از انواع وسايل نقليه قدم بعدي براي پيش بيني سفرها
 موجود تعيين گردد.
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مدل تبادلي تفكيك طرق سفر، مدل تخمين و برآورد سريع  ساير مدلها شامل مدل لوجيت چندگانه،

 براي سفرهاي درون شهري با مراجعه به كتاب مطالعه گردد.
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روش منحني انتقال، روش تخصيص با محدوديت ظرفيتي، روشهاي احتمالي شامل  روشهااير س

 با مراجعه به كتاب مطالعه گردد. TRCمحض، مدل 
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 برنامه ريزي حمل و نقل 

 درون كارخانه اي
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