
 

  ادهیعابران پ یحرکت گروه يساز هیکروشبیم 

  

  2غالمعلی شفابخش، 1مهدي محمدي

  دانشجوي دکتري راه و ترابري دانشگاه سمنان -1

  عمران دانشگاه سمنان یدانشکده مهندس اریدانش -2 

  

  چکیده 

قابـل   ریتـاث  توانـد  یتنها دارد، م نیکه با حرکت عابر یمتفاوت اتیخصوص لیدل هب ها رو ادهیافراد در پ یحرکت گروه

 يبـرا  هـا  رو ادهیـ پ یموضوع در طراحـ  نیلذا توجه به ا. داشته باشد رو ادهیدر پ نیعابر یحرکت انیدر جر يا مالحظه

 يسـاز  هیمقاله شـب  ایناز  یهدف اصل. است یقابل بررس يرو ادهیو جذب آنها به پ نیعابر يتمندیسطح رضا يارتقا

انجـام   يمطالعه برا نیدر ا. باشد یآن صورت نگرفته، م يرو یکه تابحال مطالعه چندان ادهیپ نیعابر یحرکت گروه

آوردن  دسـت  بـه  يبـرا . استفاده شد ادهیپ نیعابر يانواع مختلف گروه ها یابیارز يبرا یدانیاز مطالعه م قیروند تحق

 یسـپس حرکـت گروهـ    .منطقه از شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفت 4رو در  ادهیپ 8نرم افزار،  يورود يپارامترها

قابـل   رینفـره تـاث   دو و سـه  ادهیـ پ يهـا  حضور گروه قیتحق جیطبق نتا. دیگرد يساز هیدر نرم افزار شب ادهیپ نیعابر

به  تواند یموجود م يها نامه نییدر کنار آ ق،یتحق نیا جینتا. دارد نیعابر ریسا یحرکت يدر سرعت و فضا يا مالحظه

 ،يشـهر  ادهیـ پ يرهایمسـ  يهـا  یبهبود رونـد طراحـ   يبرا يو طراحان شهر رانیمد يمناسب برا ییعنوان راهنما

 .ردیها در کشور مورد استفاده قرار گ انجام پروژه نهیدر هز ییجو شهروندان و صرفه يتمندیرضا شیافزا
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    مقدمه -1

و کـاهش   یطـ یمح سـت یز يهـا  یآلـودگ  شیدر شهرها باعث افزا هینقل لیاستفاده از وسا شیافزا ریاخ يها در دهه

 یکـ یهوا به عنوان  یتهران، آلودگ رینظ ییبه خصوص در کالن شهرها. شده است يشهر يها طیافراد در مح یمنیا

 یطـ یمح سـت یز يهـا  یکاهش آلودگ يرالذا ب. و شهروندان مطرح شده است يشهر رانیمد يبرا یاز معضالت اصل

 يطراحـان شـهر   يبـرا  يشـهر  داریـ توسـعه پا  ریناپذ ییبه عنوان بخش جدا يمحور ادهیپ کردیموجود توجه به رو

مثـال   يخـود بـرا   ریاز مس یقسمت یط ای دیروزانه خود مانند خر يازهاین نیتر انجام ساده يافراد برا. است يضرور

همه شـهر عمـل کـرده و     اسیدر مق يرو ادهیپ يرهایمس. کنند یم يرو ادهیپ یتاکس ستگاهیمترو تا ا ستگاهیفاصله ا

ارتبـاط   يامن و راحت برا یمکان یو دسترس یو عالوه بر نقش ارتباط باشد یهمه اقشار مختلف شهروندان م يرایپذ

افراد  قیموجب تشو يدر جوامع شهر يرو ادهیپ يها توجه به مکان]. 1[ آورد یرا فراهم م حیگردش و تفر ،یاجتماع

  .دداوطبانه در شهر فرا خواهد خوان شهر شده و شهروندان را به حضور طیبه حضور در مح

اسـت کـه در    یدر حـال  نیا. دهند یم لیچند نفره تشک ایدو  يها را گروه ها رو ادهیاز افراد حاضر در پ یبخش همواره

تنها انجـام   ادهیو محاسبات بر اساس عابران پ شود یدر نظر گرفته نم ادهینوع از عابران پ نیا ریتاث روها ادهیپ یطراح

شـده   یطراحـ  سیسطح سـرو  يمسلما رو ادهیگروه عابران پ تفاوتم یکیزیو ابعاد ف یاما مشخصات حرکت. شود یم

 ییبه عنوان راهنمـا  تواند یم ها رو ادهیدر پ ادهیپ نیعابر يها حضور گروه ریثتا یلذا بررس. اثرگذار خواهد بود رو ادهیپ

  .ردیگ قرارمورد استفاده  يبهساز يها طرح زیو ن روها ادهیپ یدر طراح يو مهندسان شهرساز يطراحان شهر يبرا

  

  پیشینه تحقیق - 2

 طی، شـرا ]2[ رو ادهیـ موجـود در پ  التیماننـد تسـه   یعوامـل مختلفـ   ریتحت تاث يرو ادهیپ طیاز مح نیعابر تیرضا

 رو ادهیـ و تراکم و تداخل موجود در پ] 6[ ادهیپ نیعابر اتی، خصوص]5[ يرو ادهیپ ری، نوع مس]4و3[ رو ادهیپ یکیزیف

 رو ادهیـ در پ یاجتمـاع  يها از حضور و حرکت گروه یاشن تواند یم يرو ادهیپ طیتراکم و تداخل در مح. باشد یم] 7[

 ریتـاث  توانـد  یتنها دارد، م نیکه با حرکت عابر یمتفاوت اتیخصوص لیبه دل ها رو ادهیافراد در پ یحرکت گروه. باشد

 هـا  رو ادهیـ پ یموضـوع در طراحـ   نیلذا توجه به ا. داشته باشد رو ادهیدر پ نیعابر یحرکت انیدر جر يا قابل مالحظه

 هـا  رو ادهیـ حـاکم بـر پ   طیباعث بهبود شرا تواند یم يرو ادهیو جذب آنها به پ نیعابر يمند تیسطح رضا يارتقا يبرا

  ].8[شود

عابر پیـاده انجـام شـد     8871طبق گزارش فاز اول مطالعات سطح سرویس انجام شده در شهر نیویورك که بر روي 

صورت گروه سه نفره، نفر به  524نفر به صورت گروه دو نفره،  2221نفر به صورت تنها،  5894مالحظه گردید که 

 1در شکل ]. 9[ کنند میهاي بیش از چهار نفر حرکت  نفر به صورت گروه 54نفر به صورت گروه چهار نفره و  178

  .بیشتري از این تحقیق ارائه شده است جزئیات



 
 ]9[درصد عابران پیاده بر اساس تعداد اعضاي گروه و جنسیت  

برند، براي تحلیل  نقلیه به کار می هاي ترافیکی وسایل

ها استفاده از رگرسیون خطی براي  سازي

ه میدانی، مصاحبه و در حال حاضر سه روش عمده مطالع

سازي  در این مقاله از روش جدید میکرو شبیه

تواند تعداد زیادي از  با توجه به اینکه این روش می

سازي نماید، در سالهاي اخیر استفاده از این روش 

] Micro-PedSim ]14نظیر افزارهاي مختلفی 

  . روها سازماندهی شده است

 يسـاز  هیشـب  کـرو یدر مـدل م . اسـتفاده شـد  

 کیکروسـکوپ یم يسـاز  هیشـب  يها مدل

که  ییها مدل "، "دارند یکه اساس سلول

 ". ل گرفتنـد شـک  یکـ یزیف يروهـا یکه براساس ن

ارائه  یاجتماع يرویو ن یسیمغناط يرو

. افتیتوسعه ] 16[تایو ماتسوش یشد و توسط اوکازاک

 انیاز م.  افتیتوسعه و بهبود ] 18,19

 تـر،  قیـ دق یاضـ یر تیدارا بودن ماه ل

-Micro ،گرفـت مـورد اسـتفاده قـرار     

و مـدل   کـرو یم يسـاز  هیروش شـب  رو

فـراهم   کیکروسکوپیرا به صورت م  اده
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درصد عابران پیاده بر اساس تعداد اعضاي گروه و جنسیت   - 1شکل 

 

هاي ترافیکی وسایل هایی که در مورد تحلیل مدلدرگذشته مهندسان ترافیک از 

سازي نوع متداول این مدل]. 10- 12[کردند  پیاده استفاده می

در حال حاضر سه روش عمده مطالع]. 13و12[گیري جریان عبوري عابران پیاده بود 

در این مقاله از روش جدید میکرو شبیه]. 7[شبیه سازي در زمینه مطالعه رفتار عابران پیاده مطرح است 

با توجه به اینکه این روش می. روها استفاده شده است براي ارزیابی حضور گروه عابرین در پیاده

سازي نماید، در سالهاي اخیر استفاده از این روش  روها را شبیه یت ترافیکی پیادهفاکتورهاي دخیل در تحلیل ظرف

افزارهاي مختلفی  متعاقباً با گسترش این روش، نرم. به طور گسترده افزایش یافته است

روها سازماندهی شده است سازي میکرو پیاده هاي شبیه در سطح جهان براي استفاده از مدل

  

اسـتفاده شـد   يساز هیشب کرویاز روش م اده،یحضور گروه عابران پ

مدل. . شود یم يساز به طور منحصر به فرد مدل ادهیپ رفتار هر عابر

که اساس سلول ییها مدل"نوع مختلف  3مدل به  یدرون يارهای

که براساس ن ییها مدل "و  ".اند شده جادیا يبند شبکه و صف

رویدو مدل ن ،یکیزیف يروهایبر ن یمبتن يها روش ي

شد و توسط اوکازاک شنهادیپ] 15[یتوسط اوکازاک یسیمغناط

18,19[ گرید نیشد و توسط محققارائه ]  17[نگیتوسط هلب

لیدل هب یاجتماع يرویمدل ن رو ادهیپ يساز هیشب کرویم

  ].7[ دهد یارائه م نیرفتار حرکت عابر حیتوض 

 روهـا  ادهیـ پ یحرکتـ  انیجر يساز هیمقاله به منظور شب

رو ادهیحرکت عابران در پ یابیارز يافزار برا نرم نیاساس کار ا

ادهیپ نیو رفتار عابر خلتدا يساز افزار امکان مدل نرم 

گروه دو نفره گروه سه نفره گروه چهار نفره بیشتر از چهار نفر
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درگذشته مهندسان ترافیک از 

پیاده استفاده می جریان عابرین

گیري جریان عبوري عابران پیاده بود  اندازه

شبیه سازي در زمینه مطالعه رفتار عابران پیاده مطرح است 

براي ارزیابی حضور گروه عابرین در پیاده

فاکتورهاي دخیل در تحلیل ظرف

به طور گسترده افزایش یافته است

در سطح جهان براي استفاده از مدل

  

   قیتحق يمتدولوژ - 3

حضور گروه عابران پ ریتاث یبررس يبرا

رفتار هر عابر ادهیپ نیعابر

ارهایبر اساس مع ادهیپ نیعابر

شبکه و صف يبر اساس تئور

يدر راستا. شود یم میتقس

مغناط يرویمدل ن. اند شده

توسط هلب یاجتماع يرویمدل ن

م يارائه شده برا يها مدل

 يروش را برا نیتر مناسب

مقاله به منظور شب نیکه در ا يافزار نرم

Pedsim اساس کار ا. باشد یم

 نیا. است یاجتماع يروین
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ارتبـاط   روها ادهیپ کیتراف کیو رفتار ماکروسکوپ ادهیپ نیتک تک عابر کیکروسکوپیرفتار م نیب نیهمچن سازد؛ یم

  .دینما عیمنظم توز ای یرا به روش تصادف روها ادهیحضور افراد در پ تواند یافزار م نرم. کند یبرقرار م

 ،یموانع جانب ،يکفساز ب،یعرض، ش( کسانی بایتقر طیبا شرا رو ادهیپ 8از اعتبارسنجی نرم افزار مورد استفاده  يبرا

اسـفند   6تـا   3 خیاردر تـ صـبح، ظهـر و عصـر     يا قهیدق 10منطقه مختلف شهر تهران در سه بازه  4در ) ها يکاربر

 يربرداریو امکان تصو یکیزیف طیبودن شرا کسانی یژگیدر انتخاب مقاطع مورد مطالعه دو و. شد يبردار لمیف1392

  . شد یم تیرعا ستیبا یباال م هینامحسوس از زاو

 روهـا  ادهیـ پ یحرکتـ  يدر سرعت و فضـا  نیحضور گروه دونفره عابر ریتاث یبررس يافزار، برا نرم یاز اعتبارسنج پس

. بـود ] 20[144 هیبا توجه بـه نشـر   ادهیپ نیعابر نیانگیمدل اول شامل مشخصات م. مدل مختلف ساخته شد 100

 نیدرصـد از عـابر   کیـ و  يافـراد عـاد   دهشـ  يساز هیشب ادهیپ نیدرصد از عابر 99ساخته شد که  يمدل دوم طور

 ریسـا  زانیـ و م شیدرصـد افـزا   کیدونفره  يها گروه زانیم يبعد يها در مدل. گروه دو نفره بودند شده يساز هیشب

 يحضـور گـروه سـه نفـره در سـرعت و فضـا       ریتـاث  یبررس يبرا نیهمچن. افتی یدرصد کاهش م کی ادهیپ نیعابر

 نیمشخصات متوسـط عـابر  . دونفره ساخته شد يها با روند مربوط به گروه مشابه گریمدل د 100 روها ادهیپ یحرکت

از  گزارش  2گروه سه نفره مطابق شکل  ياستخراج شد اما برا] 20[144 هیاز نشر نیتنها و گروه دونفره عابر ادهیپ

NCHRP ]21 [استفاده شد.   

 
 ]21[پهناي بدن عابران پیاده -2شکل

 

 144 هینشر شنهادیهمه عابران تنها، با استناد به پ  يافزار ضخامت و پهنا ساخته شده در نرم يدو بعد يها در مدل

 هیشب نکهیبا توجه به ا. در نظر گرفته شد سانتیمتر 70و  43 بیبه ترت] 20[معاونت راهبردي ریاست جمهوري

 يبرا ریدوا نیا ، قطر1توجه به رابطه لذا با  رد،یگ یانجام م يا رهیدا طحافزار به صورت س در نرم ادهیعابران پ يساز

به  1نفره مانند رابطه مربوط به گروه دو و سه  ریقطر دوا. شوند یمتر در نظر گرفته م یسانت 62تنها  ادهیعابر پ

   .متر به دست آمد یسانت 120و  88 بیترت

�� = ��     →      43 × 70 =
���

4
     →       � ≈ 62 ��                                  (1) 



 یاعتبارسنج نیعابر یحرکت یبر اساس اطالعات واقع

منطقه مورد مطالعه  يافزار برا شده در نرم

افزار با  موجود در نرم يپارامترها یاعتبار سنج

با  رو ادهیپ 8نرم افزار مورد استفاده از 

شهر تهران در  20و  13، 7،  4در مناطق 

 ریتمام تصاو انیماز . شد يبردارریتصو

 يفضا نیانگیم سهیانتخاب، مقا نیهدف از ا

افزار  نرم یجهت اعتبارسنج يساز هیو روش شب

 3در شکل العهدر مقاطع مورد مط ن

و ب نشان  الف 4در شکل  يساز هیو شب

 اي از حرکت عابرین 

  
 نمودار اعتبار سنجی فضاي حرکتی 

  یدانیو برداشت م يساز هیدر دو حالت شب
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  نرم افزار

بر اساس اطالعات واقع ادهیپ عابران يساز هیشب يشده برا مطرح

شده در نرم فیتعر يوجود ندارد که پارامترها يآمار 

اعتبار سنج هب ازین ،یمقاصد عمل يعلت برا نیبه هم

نرم افزار مورد استفاده از  یاعتبارسنج يبرا. مورد مطالعه است يجامعه آمار

در مناطق  ياطراف و نوع روساز يکاربر ب،یاز نظر عرض، ش

تصو 1392اسفند  6تا  3 خیصبح، ظهر و عصر در تار

هدف از ا. انتخاب شد یبه صورت تصادف يا قهیدق یک 

و روش شب) یحالت واقع( یدانیآمده از مطالعه م به دست

نیحرکت عابر يا هیثان 60 يها از بازه یکیزمان مربوط به 

و شب یدانیحاصل از مشاهده م یفراوان عینمودار درصد توز

اي از حرکت عابرین  ثانیه 60  زمان مربوط به یک بازه - نمودار مکان -3شکل

  

   
نمودار اعتبار سنجی فضاي حرکتی  - ب       نمودار اعتبار سنجی سرعت

در دو حالت شب فضاي حرکتی ی سرعت ودرصد فروان عیتوز یاعتبار سنج

20 30 40 50
زمان

0

2

4

6

8

10

12

14

0 5

ی
دان

می
ه 

لع
طا

م

شبیه سازي

R² = 0.6536

10 شبیه سازي15

 

 

نرم افزار یاعتبار سنج -4

مطرح يها از مدل چکدامیه

 نیتضم چیه. نشده است

به هم. معتبر باشد سندگانینو

جامعه آمار یتوجه به رفتار حرکت

از نظر عرض، ش کسانی باًیتقر طیشرا

صبح، ظهر و عصر در تار ،يا قهیدق 10 بازهسه 

 بازه زمان 3برداشت شده 

به دست ادهیعابران پ یحرکت

زمان مربوط به  -نمودار مکان. بود

نمودار درصد توز. نشان داده شده است

 .داده شده است

  

 
شکل

نمودار اعتبار سنجی سرعت -الف        

اعتبار سنج نمودار - 4شکل 

50 60

R² = 0.7189

10 15
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  نتایج تحقیق - 5

اثر پارامترهاي مختلفی مانند گروه سنی و جنسیت در کاهش سرعت و فضاي ] 22-24و 10[در مطاللعات مختلفی 

با این وجود اشاره مشخصی به تاثیر میزان حضور . ها در نظر گرفته شده است رو پیاده در پیاده حرکتی عابرین

دگان با به همین منظور نویسن. روها نشده است فضاي حرکتی در پیادهسرعت و هاي عابرین پیاده در کاهش  گروه

سرعت و هاي دو و سه نفره را در تغییرات  سازي عابرین تاثیر حضور درصدهاي مختلف گروه شبیه استفاده از میکرو

معاونت راهبردي  144به همین منظور با استناد با نشریه . رو به دست آوردند فضاي حرکتی متوسط کل پیاده

  . سازي شد افزار شبیه در نرم Cروي در سطح سرویس  ابتدا یک مسیر پیاده] 20[ریاست جمهوري

براي . باشد می Micro-PedSimافزار  روي دو پارامتر قابل تنظیم در نرم بدن عابر مورد مطالعه و سرعت پیاده  اندازه

پیاده رو توسط  8وي منطقه از شهر تهران مطالعات میدانی برر 4حرکتی گروه عابران، در  آوردن سرعت به دست

 .نشان داده شده است 1نتایج در جدول . نویسندگان انجام شد

  

  نتایج حاصل از مطالعه میدانی -1جدول 

  انحراف معیار  )متر بر ثانیه(سرعت میانگین   تعداد افراد مشاهده شده  نوع عابرین پیاده

  16/0  2/1  383  عابر پیاده تنها

  12/0  07/1  134  گروه دو نفره

  23/0  98/0  31  سه نفرهگروه 

 
روها با افزایش درصد  پیاده در پیاده حرکتی عابران سرعتداده شده است، متوسط  نشان 5همانطور که در شکل 

تغییرات شیب منحنی به دست آمده در حضور . یابد صورت لگاریتمی کاهش می هاي دو و سه نفره به حضور گروه

فضاي  6همچنین مطابق شکل  .سه نفره در پیاده رو مشهود استدرصد گروه % 15درصد گروه دو نفره و % 25

. یابد صورت لگاریتمی کاهش می بههاي دو و سه نفره  روها با افزایش درصد حضور گروه پیاده در پیاده حرکتی عابران

در پیاده رو  درصد گروه سه نفره 19درصد گروه دو نفره و 25تغییرات شیب منحنی به دست آمده در حضور 

  .هود استمش



  
 هاي دو و سه نفره روها با افزایش درصد حضور گروه

   
 هاي دو و سه نفره روها با افزایش درصد حضور گروه

از  یبرخـ  يحضور آنهـا در جلـو   نیعالوه بر ا

موجود  یحرکت انیجر يرو يشتریب ری

 يبرا ییتواند به عنوان راهنما یها مرو اده

هـدف  . ردیمورد استفاده قرار گ يبهساز

بـر  . بـود  ها رو ادهیموجود در پ یحرکت 

. دشو یم روها ادهیدر پ نیعابر نیتراکم و تداخل ب

و  رانیمد يمناسب برا ییبه عنوان راهنما

  .ردیکشور مورد استفاده قرار گ
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7

روها با افزایش درصد حضور گروه در پیاده  عابران روي منحنی تغییرات متوسط سرعت پیاده

  

روها با افزایش درصد حضور گروه در پیاده  عابران حرکتیمنحنی تغییرات متوسط فضاي 

  

  

عالوه بر ا. است ریاجتناب ناپذ يها امر روادهیدر پ ادهی

ریتواند تاث یخورد و م یبه چشم م شتریها ب مراکز خاص مانند مدارس و دانشگاه

ادهیدر پ ادهیپ نیعابر يها حضور گروه ریتاث یلذا بررس

بهساز يها طرح زیروها و ن ادهیپ یدر طراح يو مهندسان شهرساز

 يعابران بر سرعت و فضا یحرکت گروه ریتاث يساز

تراکم و تداخل ب منجر به ها رو ادهیدر پ نیعابر يها حضور گروه

به عنوان راهنما تواند یموجود م يها نامه نیی، در کنار آ6و  5 ي

کشور مورد استفاده قرار گ ادهیپ يرهایمس يها یحبهبود روند طرا

R² = 0.7878

R² = 0.7517

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
درصد حضور گروه هاي دو و سه نفره

درصدهاي حضور گروه دو نفره درصدهاي حضور گروه سه نفره

درصدهاي حضور گروه دو نفره Log. ( )درصدهاي حضور گروه سه نفره

R² = 0.7562

R² = 0.7862

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
درصد حضور گروه هاي دو و سه نفره

درصدهاي حضور گروه دو نفره درصدهاي حضور گروه سه نفره

درصدهاي حضور گروه دو نفره Log. ( )درصدهاي حضور گروه سه نفره

 

 

منحنی تغییرات متوسط سرعت پیاده - 5شکل 

منحنی تغییرات متوسط فضاي  -6شکل 

  گیري  نتیجهبحث و  -6

یپ نیعابر يهاحضور گروه 

مراکز خاص مانند مدارس و دانشگاه

لذا بررس. داشته باشد رو ادهیدر پ

و مهندسان شهرساز يطراحان شهر

ساز هیکروشبیم قیتحق نیاز ا

حضور گروه ق،یتحق جیاساس نتا

يها شکل ق،یتحق نیا جینتا

بهبود روند طرا يبرا يطراحان شهر

100

درصدهاي حضور گروه سه نفره

100

درصدهاي حضور گروه سه نفره
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بـا   يعمران شهر يها پروژه يقبل از اجرا یمهندس يها یبررس تیدادن اهم نشان قیاز انجام تحق سندگانینوهدف 

بـدون انجـام    روهـا  ادهیـ و اصـالحات پ  هـا  يروساز ادهیپ رینظ يعمران شهر يها هاز پروژ ياریبس. بودباال  يها نهیهز

در صورت استفاده  قیتحق نیا جیطبق نتا. شود یانجام م نهیزم نیو بدون استفاده از متخصصان ا یمطالعات مهندس

ها را به طور  پروژه انجام يها نهیهز توان یشهروندان، م يتمندیها، عالوه بر رضا نوع پروژه نیدر ا یمهندس کردیاز رو

عمـران   يهـا  پـروژه  يهـا  نـه یهز تـوان  یادعاست که م نیاثبات ا قیتحق هیلذا هدف اول .کاهش داد يا قابل مالحظه

در کنـار  . ها به کار گرفت پروژه نیا يرا در اجرا یمهندس دیبه مراتب کاهش داد و د یمطالعات مهندس بارا  يشهر

از شـهر   رو ادهیـ هـا در هـر پ   ه نوع گرو نیحضور ا نیتخم یحت اینفره و  سه ایدو  يها درصد گروه نیمطلب تخم نیا

 Bloombergکـه توسـط    يا مطالعه رینظ ایدندر سطح  یوجود مطالعات مختلف نیبا ا. رسد یمشکل به نظر م يامر

and Burden   درصـد   یبـه بررسـ   قیـ تحق نیانجام گرفته در ا یدانیمطالعه م ایو ] 21[انجام گرفته 2006در سال

در  ادهیپ نیعابر یکیاستفاده از مطالعات تراف لیدل نیبه هم. اند پرداخته روها ادهیدر پ نیمختلف عابر يها حضور گروه

شهروندان  يتمندیرضا شیافزا ،يشهر تیریموجود در مد تیمنجر به بهبود وضع تواند یم يشهر عمران يها پروژه

  .مذکور گردد يها پروژه يها نهیدر هز ییجو و صرفه
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Abstract  

Pedestrians’ walking in groups comparing their walking alone has considerable effects on 
moving stream. Therefore, it is necessary for city planners to consider group walking to 
increase pedestrians’ satisfaction with sidewalks. The main objective of this study is to 
evaluate the effect of pedestrian groups’ movements on sidewalks motion stream. To do 
this, authors used field studies and micro-simulation approaches. To achieve the input data 
of software 8 sidewalk from 4 district of Tehran studied. According to the results, denser 
pedestrian traffic in sidewalks led to decrease the average speed and space of pedestrians’ 
movement. The results of this study along with available standards and handbooks can be 
used as appropriate guidelines by city designers and managers to improve design 
procedures, Increase the satisfaction of the people in a city and save money on construction 
cost. 
 
Keywords: Pedestrian, Pedestrian group, Micro-Simulation 
 
 

 


