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کاهش معضالت ترافیک درون شهري با رویکرد تنظیم جهت 
 حرکت معابر

  سجاد فردوسی
  دکتر پري شکري فیروزجاه

 20/02/1394:تاریخ پذیرش    16/10/1393 تاریخ دریافت:

  چکیده
در مقابل راه حل توسعه و تعریض معابر به منظور حل مشکالت ترافیکی، راه کار تنظیم جهت 
حرکت معابر قرار دارد که به عنوان یکی از ابزارهاي مدیریت ترافیک، رفته رفته مورد توجه بیشتري قرار 

به روش  به عنوان نمونه مطالعاتی "هسته مرکزي شهر دامغان"در این پژوهش می گیرد. در این راستا، 
اصالح جهت حرکت معابر مورد تحلیلی و با هدف رفع معضالت ترافیکی شهري بواسطه  -توصیفی

بررسی قرار گرفته و سعی بر آن است که تا حد ممکن از تعریض معابر و احداث معابر جدید کاست و در 
به روش  نیاز مورد اطالعاتمقابل به منظور حل مشکالت ترافیکی، روي به ابزارهاي مدیریتی آورد. 

و پس از شناخت وضعیت  است آمده دستباسنادي و میدانی از طریق برداشت حجم ترافیک محدوده 
موجود محدوده مورد مطالعه به تجزیه و تحلیل آن پرداخته شده و در پایان، راه حل پیشنهادي تحت 

شبیه سازي شده و به مقایسه آن با  Aimsunعنوان تنظیم جهت حرکت معابر، با استفاده از نرم افزار 
ز مقایسه وضعیت موجود و طرح پیشنهادي محدوده وضع موجود پرداخته شده است. نتایج حاصل شده ا

، در مجموع راه حل تنظیم Aimsunمطالعاتی، نشان داد که مطابق با پارامترهاي خروجی از نرم افزار 
دهد، این در حالی است که طرح تفصیلی شهر، راه جهت حرکت معابر، عملکرد مطلوب تري را نشان می

اجتماعی،  -حدوده پیشنهاد نموده که به لحاظ اقتصاديحل توسعه و تعریض معابر را در این م
  هاي بسیاري را پیش رو دارد.محدودیت

  مدیریت، ترافیک، تنظیم جهت حرکت معابر، دامغان واژگان کلیدي:
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  مقدمه -1
  طرح مساله -1-1

هاي شگرف در زندگی بشر بوده هاي نخستین سده بیست و یکم همراه با دگرگونیسال
هاي هاي این قرن گشوده شدن چشم اندازهاي نو در سکونتگاهاز بزرگترین ویژگی است. یکی

باشد (تقوایی و همکاران، سابقه جمعیت در کالن شهرها و جهان شهرها میانسانی و تمرکز بی
محیطی و جمعیتی  پیوسته زیست هم به و عمده بحران دو با موجب مواجههکه ) 100:1391

 1990 -2020هاي  سال بین که رود می احتمال و )9:1378، احمدي یارگردیده است (
 در کشورهاي در آن 93 حدود برسد که نفر میلیارد 6/4از بیش شهرنشین جهان به جمعیت

 تولید خودرودنبال گسترش شهرها،  به ).2:1993، 1(دواس و رکودي داد خواهد رخ توسعه حال
 شهرها هايخیابان وارد وسایط نقلیه، از بیشتري تعدادو به مرور  ، شدت گرفت1950از دهه  نیز
  .شد

ها، در مقابل امروزه با گسترش زندگی ماشینی، افزایش روزافزون ترافیک در شهرها و جاده
فرایند اقتصادي و رفاهی ناشی از گسترش ارتباطات و سرعت جابجایی کاال و مسافر، به یک 

دیل گشته است (شرافتی و همکاران، معضل و مشکل بزرگ براي سالمت عمومی و توسعه تب
 باالي سوخت مصرف و شهري معابر در نقلیه وسایل فراوان ). در این خصوص تراکم33:1392

 کند (استاديمی تداعی را ها آن از زیست ناشی محیط مخرب هاي آالینده فسیلی، انتشار هاي
 براي غلبه هاییسیاست طرح به منجر مقوله این از مردم ). نارضایتی14:1392رصافی،  و جعفري

 هدف با سیاستگذاران راستا این در .شودمی شهري جوامع سیاستگذاران سوي از مشکل این بر
دیگر  سوي از کنند. می شهرها در و نقلی حمل سیاست هاي وضع اقدام به شهري، جامعه توسعه

    نشان واکنش خود بهبود شرایط راستاي در غالبا سیاست ها، این با رویارویی شهروندان در
 ). البته151:212، 2است (حبیبیان ناسازگار انتظار سیاستگذاران با آن نتایج معموال که دهندمی

 ارتباطی شبکه ابتدائی قواعد و اصول گرفتن نادیده با طراحان که شود می مشاهده اوقات گاهی
 غیرقابل هايزیان بر عالوه و شده شهري کالبد در گسیختگی و آشفتگی باعث خود هاي طرح در

(صدیق میرزائی و  آوردمی وجود به را زیادي ترافیکی -اجتماعی معضالت اقتصادي، جبران
  ).96:1392سجودي حقیقی، 

 درون نقل و حمل مسئله ایران کالنشهرهاي روي پیش هايچالش ترینمهم از یکی امروزه
 به ما کشور در شهري جمعیتناگهانی  سریع ). رشد2:1392است (تندیسه و رضایی،  شهري

 است. شده درون شهري هاي فعالیت افزایش باعث کشور شهرهاي شمالی و کالن شهرها در ویژه
و  حمل زمینه در جامع مطالعات شهري، درون نقل و حمل ریزيحاضر برنامه در حال بنابراین 

                                         
1 Devas and Rekodi 
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شبکه  ایجاد نقل، و حمل زمینه در الزم تسهیالت ایجاد و مناسب هايگذاري شهري، سرمایه نقل
 تنها نه نقل شهرها و حمل شبکه بهبود جهت در شهري اراضی از استفاده نحوه ارتباطی صحیح،

 ناهمگنی زمینه این دلیل در همین به گنجد.نمی نیز معیاري بلکه در هیچ نبوده، هم همگام با
 تسهیالت از تري کم استفاده پرداخت و هزینه بیشتري بایستی روز هر که دارد فاحشی وجود

 10طور معمول  به ونقل ). شبکه حمل46:1376شود (علوي،  نصیب شهري درون نقل حمل و
 هايخیابان) که در این خصوص 99:2013، 1دهد (پلمی پوشش را شهر سطح درصد از 20تا 

 اصلی چهره است، شبیه مواج پارکینگ به بیشتر که چسبیده هم به خودروهاي صف با پرتراکم
 توسعه با تا است بوده این بر تالش موارد، از بسیاري در .کند می تداعی ذهن در را شهرها کالن
 است بوده همراه کمی موفقیت با ها حل راه این اما، شود بخشیده بهبود ترافیک وضعیت معابر،

 عرضه ضمن تا شودی م سبب شهري درون معابر توسعه). 36:1390(سلطانی و بحرانی فرد، 
 وسایل از بیشتر استفاده مشوق امر این و یابد کاهش سفر هزینه رانندگی، براي بیشتر فضاي
). در این راستا در این پژوهش با هدف رفع معضالت 66:2000 ،2و همکاران دوانی( است نقلیه

اصالح جهت حرکت معابر در شبکه هاي شهري به عنوان یکی از ترافیکی شهري بواسطه 
بر آن است که تا حد ممکن از تعریض معابر و احداث معابر  مدیریت ترافیک، سعی ابزارهاي

جدید کاست و در مقابل به منظور حل مشکالت ترافیکی، روي به ابزارهاي مدیریتی آورد. 
بنابراین به منظور عینی نمودن مباحث و دیدگاه هاي مرتبط با موضوع، در این پژوهش، 

هاي ترافیکی واقع در آن به عنوان یک معضالت ترافیکی هسته مرکزي شهر دامغان و تقاطع
یابی مسئله، نمونه مطالعاتی، مورد مطالعه و کنکاش قرار گرفته و پس از آسیب شناسی و ریشه

     ترین این محدوده از شهر، عمدهراه کار الزم در جهت حل معضالت ارائه خواهد شد. 
عنوان تنها مرکز پویاي شهر،  هاي تجاري و اداري شهر را در خود جاي داده است و بهفعالیت

گردد. محدوده مورد مطالعه به دلیل عدم تناسب شبکه هاي ارتباطی با میزان محسوب می
هاي گوناگون شهري، همواره با مشکالت عدیده ترافیکی همراه بوده است. از تمرکز فعالیت

توان ساخته است میاي که این محدوده را با مشکالت ترافیکی کنونی همراه جمله دالیل عمده
به عدم پراکندگی مطلوب خدمات شهري در سطح شهر اشاره کرد به نحوي که تمرکزگرایی در 
هسته مرکزي شهر از گذشته تاکنون ادامه داشته و به نقاط پیرامونی توجه کمتري شده است 
 که به موجب آن سیل عظیم مسافرت هاي شهري به منظور دریافت خدمات را در این نقطه به

  توان دید.وضوح می
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2  Duany et al 
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  اهمیت و ضرورت پژوهش -1-2

هاي این پژوهش در سه مقوله عمده ، ضرورتترافیک در شهرهابا توجه به اهمیت مساله 
  ذیل مطرح است:

  لزوم توجه به مشکالت ترافیکی در شهرها که در پی رشد جمعیت شهرنشین و همچنین
 شهرنشینان بدل گشته است.ترین معضالت اندازه شهرها، به یکی از مهم

  اجتناب از تعریض و احداث معابر جدید بویژه در هسته اولیه شهرها که با تغییر و تحول در
 گردد.روند شکل گیري آن، موجب تضعیف هویت تاریخی آن می

  بکار گیري ابزارهاي مدیریت ترافیک به منظور بهبود وضعیت ترافیکی در مقابل تعریض و
اي جهت تشویق به که تجارب نشان داده است که تعریض معابر، خود مقولهاحداث معابر جدید 

 گردد.استفاده بیشتر از اتومبیل شخصی در سطح معابر می
  
  اهداف پژوهش -1-3

هدف این پژوهش رفع معضالت ترافیکی شهري بواسطه اصالح جهت حرکت معابر در 
باشد که بتوان تا حد ممکن از می هاي شهري به عنوان یکی از ابزارهاي مدیریت ترافیکشبکه

تعریض و احداث معابر جدید کاست و در مقابل به منظور حل مشکالت ترافیکی، روي به 
  ابزارهاي مدیریتی آورد.

  
  پیشینه پژوهش -1-4

هاي مختلفی توسط محققان به شرح ذیل در زمینه تعیین جهت حرکت معابر، پژوهش
صورت گرفته است. در این راستا در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا با استفاده از تجارب 
بدست آمده از مطالعات گوناگون، بتوان با تنظیم جهت حرکت معابر در محدوده مورد مطالعه، 

  به بهبود مشکالت ترافیکی آن کمک نمود. 
 شده سازي شبیه کردن گرم و سرد روش اساس برپژوهش خود جاللیه شیرازي در  میر ،

 در .است کرده مشخص شیراز شهر در دوطرفه و یکطرفه هاي خیابان براي را مناسبی پیکربندي
 استفاده کل سفر زمان کاهش قبل، حالت به نسبت شبکه وضعیت بهبود معیار پژوهش، این

 کمترین داراي گزینه بهترین نهایت در و است شده گرفته نظر در ترافیک اوج ساعت در کنندگان
  ).1380(میر جاللیه شیرازي،  باشدمی هاگزینه سایر به نسبت سفر زمان

  هايگزینه که کروموزوم 25 ساخت با ژنتیک الگوریتم اساس بر خود پژوهشطارمی در 
 بوده معابر جهت تعیین در کارشناسان نظر واقع در و اند بوده قزوین شهر شبکه براي مناسبی

 در و نموده ژنتیک الگوریتم اساس بر ها شبکه این در جهش و تکثیر ترکیب، به اقدام ،است
 و هاکمان روي بر سفر زمان و آمده بدست هاي شبکه روي بر تخصیص نتایج اساس بر نهایت
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 شبکه عنوان به شبکه بهترین و نموده مزبور هايشبکه در سفر زمان مقایسه به اقدام ها تقاطع
  ).1382(طارمی،  است شده معرفی برتر
 سفر زمان کاهش منظور با دوطرفه و یکطرفه هاي خیابان شبکه طراحی هدفبا  یانگ و لی 

 تصمیم هايمجموعه و کمان یک نظیر را گیريتصمیم مورد خیابان هر، کنندگان استفاده کل
 نیز هاآن مجموع در .کردند فرض عضوي سه را تصمیم هاي مجموعه و کمان یک نظیر را گیري

 شبکه هايمحدودیت نه و ها پیکربندي زیاد تعداد یعنی آن بودن بزرگ در را مسأله سختی تنها
 دیگري و ویژه ابتکاري الگوریتم یکی اند، کرده ارائه مسأله حل براي روش دو هاآن .دیدند

 کرده گیري نتیجه پایان در و شده سازي شبیه کردن گرم و سرد روش پایه بر ابتکاري الگوریتم
 ویژه ابتکاري الگوریتم به نسبت شده سازي شبیه گرم و سرد روش محاسبه هزینه هرچند که اند

(لی و  است کاراتر بسیار زیاد تقاضاهاي در خصوص به آن از استفاده ولی است بیشتر بسیار
  ).1994، 1یانگ

 یک در طرفه دو و یکطرفه هايخیابان بهینه پیکربندي یافتن هدفبا  وسولوسکی و درزنر 
 تصمیم مورد خیابان هر، کنندگان استفاده سفر زمان کردن کمینه هدف تابع با خیابانی شبکه
 این در .دارد عضو سه کمان هر تصمیم مجموعه و کنندمی فرض کمان یک معادل را گیري

 باید مقصد و مبدأ هر بین اینکه جز ،است نشده منظور شبکه براي محدودیتی هیچ پژوهش
 .است آن هاي محدودیت در نه و اندازه بزرگی در فقط مسأله دشواري .باشد داشته وجود مسیري

 واقع در و بکاهند هدف تابع آوردن دست به دشواري از شدند موفق فرضیات سري یک با ها آن
، 2وسولوسکی و درزنر( دهند تقلیل گره دو بین مسیر ترینکوتاه یافتن به را تخصیص مسأله حل

1997.(  
 همچنین در زمینه تعریض و احداث معابر جدید نیز، تحقیقات مختلفی انجام گردیده است:

  رسید نتیجه این به بسیار، تحقیقات از پس جنوبی، کالیفرنیاي دولتی انجمن 1989 سال در 
 شهري، درون معابر کردن طبقه دو حتی یا جدید مسیرهاي کردن اضافه همچون اقداماتی که

و  دوانی( است نداشته ترافیک مشکالت و شهرها بر شناختی زیبایی اثر یک جز تأثیري
 ).2000، 3همکاران

 تشویق موجب تنها شهري درون معابر ظرفیت افزایش بریتانیا، دولت مطالعات اساس بر 
 معابر ساختن اثر در که هاییجوییصرفه از نیمی مدت، کوتاه در و شده بیشتر رانندگی به مردم
 صرفه این رودمی انتظار و رودمی بین از شده، ایجاد سفر زمان مدت در جدید شهري درون
 اختس با که حقیقت این به اعتراف با بریتانیا دولت. شود ناپدید کامالً زمان مرور به هاجویی

                                         
1  Lee and Yang 
2  Drezner and Wesolowsky 
3  Duany et al 
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 توجه قابل کاهش به کرد، حل کلی طور به را ترافیک مشکل تواننمی جدید، شهري درون معابر
 ).2005 ،4تی اف دي( پرداخت جدید شهري معابر ساخت بودجه تخصیص در
 شهرستان 30 در گرفته، صورت کالیفرنیا برکلی دانشگاه در تازگی به که تحقیقی اساس بر 

 هر ازاي به درصد 9 میزان به ترافیک ،1990 تا 1973 هايلی سازمان بازه در و کالیفرنیا ایالت
 درصد 90 تا 60 حدود در .است یافته افزایش شهري، درون معابر ظرفیت در افزایش درصد 10

 ).1997 ،5و هوانگ هانسن( شودمی پر اول سال پنج ظرف تنها جدید معابر ظرفیت
 درصد 3 تا 2 هر ازاي به شخصی نقلیه وسایل با سفر مجموعدارد که کیتامورا بیان می 

  ).1991 ،6(کیتامورا ابدیمی افزایش درصد 1 ها،بزرگراه طولدر افزایش
  
  تحقیق سوال -1-5

  باشد:سوال ذیل می دینپژوهش حاضر در پی پاسخ گویی ب
توان با اعمال حداقل تعریض و احداث معابر جدید و با استفاده از ابزارهاي چگونه می

  مدیریت ترافیک، شاهد بهبود مشکالت ترافیکی محدوده مورد مطالعه بود؟
  
  روش تحقیق - 1-6

 فضاي بر حاکم رویکرد نوع تحقیق کاربردي و پژوهش، اهداف و موضوع ماهیت به توجه با
هسته مرکزي شهر "نمونه مورد مطالعه در پژوهش حاضر  است. "تحلیلی -توصیفی" تحقیق
به روش میدانی از طریق برداشت حجم  این پژوهش نیاز مورد اطالعات .باشدمی "دامغان

 با مرتبط کتب مجالت واز طریق  همچنین به روش اسنادي ترافیک محدوده مورد مطالعه و
و پس از بررسی و شناخت وضعیت موجود محدوده مورد مطالعه به  است آمده موضوع بدست

تجزیه و تحلیل آن پرداخته شده و در پایان، راه حل پیشنهادي تحت عنوان تنظیم جهت 
شبیه سازي شده و به  Aimsunار حرکت معابر محدوده مورد مطالعه، با استفاده از نرم افز

  شود. مقایسه آن با وضع موجود پرداخته می
سازي انجام ها مدلدر زمینه شبیه سازي، نرم افزارهاي متعددي وجود دارد که به وسیله آن

، Getram ،Synchro  ،Vissim ،Visumتوان به نرم افزارهایی همچون شود. از آن جمله میمی
Torus  وAutoTurn ه کرد. نرم افزارهاي مذکور قادرند مدل سازي را در یکی از سه رده اشار

میکروسکپی (با جزئیات زیاد)، مزوسکپی (با جزئیات متوسط) و ماکروسکپی (با جزئیات کم) 
بر خالف نرم افزارهاي مذکور، قادر است به  Aimsunانجام دهند. اما در این زمینه نرم افزار 

                                         
4  Department for Transport (DFT) 
5  Hansen & Huang 
6  Kitamura 
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کپی، مزوسکپی و ماکروسکپی را انجام دهد که این مورد از سازي میکروسطور همزمان شبیه
باشد. از جمله کاربردهاي این نرم افزار می Aimsunهاي منحصر بفرد نرم افزار جمله ویژگی

هاي زیرساختی از قبیل توان به مواردي به شرح ذیل اشاره کرد: تجزیه و تحلیل تاثیر طرحمی
ا، میادین و . . . ، مطالعات محیطی، مطالعات هزینه ههاي غیر هم سطح، تونلاحداث تقاطع

اي و عوارضی، طراحی شبکه معابر و سیستم پشتیبانی براي مدیریت حمل و نقل عمومی جاده
هاي این نرم و همچنین تعریف راهبردهاي پیچیده مدیریت ترافیک و . . .  . همچنین از خروج

د، میزان آلودگی هوا، سرعت در شبکه، تعداد توان به میزان مصرف سوخت، میزان تردافزار می
ها در واحد زمان، چگالی، زمان سفر در شبکه، میزان تاخیر در قبل و بعد و . . . . اشاره توقف
  کرد.

  
  محدوده و قلمرو پژوهش -1-7

 متر از سطح دریا و در 1170و با ارتفاعی معادل  دشت کویر شهر دامغان در حاشیه شمالی
با توجه به مرکزیت این شهر در شهرستان دامغان و  ت.واقع شده اس ان سمناناستشمال 

مشهد، فعالیت هاي مرتبط با این موقعیت و به -همچنین قرارگیري دامغان در مسیر راه تهران
(مهندسین  عبارت دیگر نقش خدمات در شهر وجه بارزتري نسبت به صنعت و کشاورزي دارد

 55طی یک دوره  دامغانتحوالت جمعیتی  )1جدول (). 1392مشاور طرح معماري محیط، 
رشد جمعیت  دهد. بر این اساس، بیشترین نرخساله را به تفکیک مقاطع آمارگیري نشان می

) 1( در ادامه شکلبوده است.  1390-85 و کمترین آن در دوره 1355-65در ده ساله  دامغان
  .داردرا بیان می دامغان در استان سمنانموقعیت شهر 

  
  )1390(مرکز آمار ایران،  1390تا سال  1335از سال  دامغانتحوالت جمعیتی . 1جدول 

  
  

 1390 1385 1375 1365 1355 1345 1335 سال
 58770 59300 49204 34057 17174 13175 8909 جمعیت
 نرخ رشد

 
9/3 6/2 1/7 7/3 9/1 18/0 - 

 49/3 میانگین رشد 
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  )1392(مهندسین مشاور طرح معماري محیط، موقعیت سیاسی شهر دامغان  .1شکل 
  

 گردد که محدوده مورد مطالعه در طرح حاضر، هسته مرکزي شهر دامغان را شامل می
هاي ترافیکی میدان امام خمینی، چهارراه الله، میدان شهدا و چهارراه باغ جنت و همچنین گره

برمی گیرد. مهمترین معابر محدوده مورد نظر خیابان امام  هاي فوق را درمعابر منتهی به گره
باشند که به نحوي خمینی و بلوار شهید مفتح و همچنین بلوار آزادي و بلوار پیروزي می

    جنوبی و  -باشند و شهر را به نیمه هاي شمالی تشکیل دهنده ساختار اصلی شهر می
  کنند.غربی تقسیم می -شرقی

ترین فعالیت هاي تجاري و اداري شهر را در خود جاي داده است و به این محدوده عمده 
)، موقعیت محدوده 2عنوان تنها مرکز پویاي شهر، محسوب می گردد. بر این اساس شکل (

  دهد.مورد مطالعه را در سطح شهر دامغان نمایش می
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  . موقعیت محدوده مورد مطالعه در سطح شهر2شکل 
  

هاي ارتباطی با میزان تمرکز فعالیت هاي عدم تناسب شبکهمحدوده مذکور به دلیل 
اي گوناگون شهري، همواره با مشکالت عدیده ترافیکی همراه بوده است. از جمله دالیل عمده

توان به عدم پراکندگی که این محدوده را با مشکالت ترافیکی کنونی همراه ساخته است می
ه نحوي که تمرکزگرایی در هسته مرکزي مطلوب خدمات شهري در سطح شهر اشاره کرد ب

شهر از گذشته تا کنون ادامه داشته و به نقاط پیرامونی توجه کمتري شده است که به موجب 
توان میفت خدمات را در این نقطه به وضوح هاي شهري به منظور دریاآن سیل عظیم مسافرت

  دید.
  

  دیدگاه ها و مفاهیم نظري پژوهش -2
 به اينقطه نقلیه از وسایل و کاال حیوان، انسان، جایی جابه از ناشی است ايپدیده ترافیک

 و اجراي مقررات، مهندسی بین الزم انسجام و استحکام عدم از ترافیک ناشی دیگر. اينقطه
 را گانه سه به اصول مثلث موسوم تشکیل یک با هم که افراد کافی آموزش و صحیح مدیریت

). مدیریت و کنترل ترافیک از زمانی که 71:1385آبادي،  ملک شود (مختاريمی ایجاد دهد،می
بشر اولین چرخ را به ارابه وصل کرد به عنوان یک موضوع مطرح شد. اهمیت و پیچیدگی این 

). در این خصوص 95:1391امر تا به امروز همواره افزایش پیدا کرده است (جفرودي و بدري، 
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و  شهري معابر شبکه در تردد ترافیک کیفیت ترلکن و تحلیل و بررسی شهري، مدیریت ترافیک
ترافیک است  تردد کیفیت براي بهبود مدت میان و مدت کوتاه سازي بهینه هايطرح ارائه

) که تسهیل آن نیاز به هماهنگی و همکاري همه دست اندرکاران آن دارد 13:1368 (شهیدي،
تعاریف  از توانمی ترافیک مدیریت تعریف ). همچنین براي61:1392(چالوك و اسماعیلی، 

 حل مشکل براي فنی دانش بکارگیري ترافیک مهندسی از هدف جست. ترافیک سود مهندسی
 و عبور که آن است هدف باشد.می موجود معابر از موقعیت هر در نقلیه انبوه وسائل "حرکت"

 خصوصیات تغییر صورت پذیرد. بیشتر ایمنی با و ترآسان پیاده عابران و وسائل نقلیه مرور
 هايتکنیک از ابتدایی هایی راهنمایی، نمونه چراغ یک بندي زمان تغییر یا یک تقاطع هندسی

). در سیستم مدیریت ترافیک، هدف 36:1376رجایی،  رود (میرمی شمار به مهندسی ترافیک
تنها حرکت وسایط نقلیه نیست، بلکه بهینه سازي جریان با حداقل تاخیر زمان سفر است. 

تواند سهم آالیندگی هر وسیله نقلیه را به میزان قابل توجهی کاهش دهد، مدیریت ترافیک می
هاي مدیریت ترافیک به شدت محیط گراست. بطوري که دستیابی به زیرا سیاست

استانداردهاي زیست محیطی، تنها جزء کوچکی از آن است. مدیریت ترافیک ممکن است 
نامیده می شود  "مهندسی ترافیک"فیزیکی باشد که اصطالحا مسلتزم اتخاذ تدابیر و اقدامات 

 با ارتباط در که مشکالتی و مسائل مورد در بررسی و ). تحقیق151:1387(حاجی حسین لو، 
 از صحیح برداري بهره و ریزيعدم برنامه نظیر عواملی به واسطه "نقل و حمل"مهم  مسئله

تراکم  شود.می دنبال دنیا در گسترده طور به امروزه آیند، می به وجود ترافیکی هايسیستم
 هاي صرف هزینه و وقت اتالف که موجب شهري، برون و شهري معابر در شبکه موجود ترافیکی

 اهمیت تواند می می شود، انسانی و اقتصادي اجتماعی، عظیم هاي سرمایه هدر رفتن به و زیاد
  ).37:1376رجایی،  سازد (میر آشکار را هایی چنین پروژه

 هزینه رانندگی، براي بیشتر فضاي عرضه ضمن تا شودی م سبب شهري درون معابر توسعه
 که اندداده نشان تحقیقات .است نقلیه وسایل از بیشتر استفاده مشوق امر این و یابد کاهش سفر

 ،واقع در است، 1 و 0 بین شهري، درون معابر تعریض با ارتباط در ترافیک تقاضاي 7االستیسیته
 این .شود می سفر تقاضاي در افزایش درصد 1 از ترکم به منجر معبر ظرفیت در افزایش درصد 1

 واسطه به که است مردمی سفر به مربوط که باشد انتقالی ترافیک نتیجه تواند می افزایش
 جدیدتر، مسیر از تا دهند می تغییر را خود مسیر معبر، یک تعریض یا جدید مسیر بازگشایی

 ترافیک، اوج ساعات در نشدن گرفتار براي قبالً که کسانی یا. کنند استفاده ترراحت و تر خلوت
 به را خروجشان زمان مسیر، شدن خلوت با اکنون اما شدند، می خارج مبدا از الزم زمان از زودتر
 به قبال که را ضروري غیر سفرهاي شهروندان، است ممکن حتی .دهند می تغییر دلخواه زمان
 و گیرند سر از دوباره شهري معبر شدن خلوت با کردند،می نظر صرف هاآن از ازدحام وجود دلیل

                                         
7  Elasticity 
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 سفرهاي به مربوط ترافیک این از دیگري بخش .دهد رخ تغییر نیز سفر فراوانی در ترتیب بدین
 براي را دورتري مکان باالتر، حرکت سرعت امکان و جدید مسیر وجود دلیل به مردم .است القایی

 هر ازاي به شده طی مسافت میزان افزایش به منجر نهایت در که کنندمی انتخاب زندگی و کار
 معابر ساخت با ترافیک معضل رفع براي تالش القایی، ترافیک وجود با .شودمی نقلیه وسیله
 در کودك براي که این یا است کمربند کردن شل با چاقی با مقابله مانند جدید، شهري درون
 کنندمی پیدا بیشتري تمایل مردم اقدام، این نتیجه در .شود خریداري تر بزرگ کفش رشد، حال

 شهرها مرکز ازدحام و شلوغی از بتوانند طریق این از تا کنند زندگی خود کار محل از دورتر تا
 مسیر نتیجه در و آورند می روي هاتصمیم نوع این به بیشتري افراد زمان، مرور به .باشند دور

 نشینان حومه و شده ازدحام گرفتار شهر داخلی بخش مانند برعکس، و شهر به ايحومه سفرهاي
 می تکرار چرخه، این ترتیب بدین و شوند می عبوري مسیرهاي تعداد افزایش خواستار دوباره
 سفر پنهان تقاضاي با شهري درون معابر اغلب آن، بر عالوه). 66:2000 ،8و همکاران دوانی( شود

 رانندگی به که شود می پر افرادي توسط ظرفیت یابد، کاهش معابر این در ازدحام اگر اند، مواجه
 دیگر هايگزینه از پیشتر، که باشند کسانی توانندمی افراد این .اندشده ترغیب مسیرها این در

 سمت به رانندگی سهولت دلیل به اکنون اما اند،کردهمی استفاده عمومی نقل و حمل همانند
 معابر پیرامون هايتوسعه واسطه به که کسانی یا اندآورده روي شخصی خودروهاي از استفاده

(سلطانی و  کنندمی استفاده تردد براي ها آن از و شده ساکن معابر این مجاورت در شهري درون
  ).42:1390بحرانی فرد، 

 در را عمومی هزینه یک ،شود می انجام مسیر یک روي بر سفر یک که هنگامی کلی، طور به
 شوندمی پرداخت کننده استفاده توسط مستقیما که هاییهزینه( واقعی هزینه شامل که بردارد
 و شودمی سفر صرف که زمانی هزینه( فرصت هزینه و )راهداري عوارض و سوخت هزینه مانند
 یابد،می کاهش ازدحام وقتی می گردد. )آیدمی دست به زمان ارزش در سفر زمان ضرب از عموماً
 به منجر خود هزینه، میزان در تغییر این و یابدمی کاهش عمومی هزینه نتیجه در و سفر هزینه
 شودمی مسیر، تعریض براي مجدد هزینه تحمیل و معابر دوباره شدن شلوغ بیشتر، سفر انجام

 ).42:1390(سلطانی و بحرانی فرد، 
 خودرو به وابسته زمین کاربري الگوي ایجاد معابر، توسعه هاي پروژه مدت بلند اثرات دیگر از
       وابسته خودرو به بیشتر زمین کاربري الگوي و نقل و حمل سیستم زمان، طول در .است
 یابند، دست خدمات و کاال از خاص سطح یک به بتوانند اینکه براي مردم بنابراین، .شوندمی

 شهري درون معابر تعریض). 71:1999، 9و همکاران لی( شوندمی بیشتر رانندگی به مجبور
 .دارد پی در را خودرو به وابستگی و سفر افزایش و شده ها حومه سمت به شهر خزیدن موجب

                                         
8  Duany et al 
9  Lee et al 
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 شوند،می احداث یافته توسعه تازه مسیرهاي امتداد در که جدیدي هاي فروشگاه و هاخانه
 پرینستون دانشگاه استاد ،10برنستین دیوید .کشاندمی نواحی این سمت به را بیشتري رانندگان

 می تر جذاب زندگی و سفر براي را مکان یک واقع در کنید، تعریض را معبر یک اگر است معتقد
 دامنه زایشی، ترافیک و شهري درون معابر تعریض با ارتباط در مهم موضوعات از یکی .کنید
 نواحی شهري، معابر ظرفیت افزایش .است زمین کاربري الگوي روي بر شهري درون معابر تأثیر

 اقتصاد و شکل نواري گسترش به را شهرها ايحاشیه نواحی مانند جمعیتی نظر از تراکم کم
 جامعه به اضافی هزینه تحمیل آن نتیجه که )شهر خزش به تشویق( کندمی تشویق ايجاده
  ).31:2009 ،11لیتمن( است

مشکالت ترافیکی، راه کار تنظیم جهت حرکت در مقابل راه حل توسعه معابر به منظور حل 
معابر (یکطرفه کردن خیابان، معکوس نمودن جهت خیابان و . . . ) قرار دارد که به عنوان یکی 

 هايخیابان هايشبکهگیرد. از ابزارهاي مدیریت ترافیک، رفته رفته مورد توجه بیشتري قرار می

 وقایع از ناشی ها آن پیدایش. اند نیامده وجود به ناگهانی طور به بزرگ شهرهاي در یکطرفه
 ضرورت یک عنوان به را یکطرفه هاي خیابان شبکه دهه چند عرض در که باشد می مختلف
 توسعه از قبل تا اتومبیل پیدایش ابتداي از یعنی ها،بزرگراه از پیش دوره در .ساختند مطرح

 و شهر اجتماعی و فرهنگی هاي فعالیت تمام مراکز شهرها تجاري مراکز شهري هايبزرگراه
 .بودند اتوبوس تراموا، اتومبیل، تردد محل شهر مرکز هايخیابان .بودند آن اطراف محدوده
 با اتومبیل و پیاده عابر .بود هماهنگ دیگر وسایل با نقل و حمل وسایل این از یک هر حرکت
 کار محل به رسیدن براي پیشه صاحبان دوره این در .کردندمی حرکت هم کنار در کم سرعت

 عمومی نقلیه وسایل و بود نگرفته شکل نشینی حومه هنوز .کردندنمی طی زیادي مسافت خود
 جوامع براي بزرگی هاي درس دوم جهانی جنگ .کردندنمی فعالیت طوالنی هايمسافت در

 جنگ درخالل نازي آلمان. بود هابزرگراه پیدایش جنگ این اثرات از یکی .داشت همراه به بشري
 مورد نقاط به سریعا را سربازان و افزار جنگ بود توانسته محدود دسترسی با هايبزرگراه ایجاد با

 ).96:1389(افندي زاده و همکاران،  دهد انتقال نظر
 ساخت به شروع جهان کشورهاي از بسیاري جنگ از پس و شد واقع توجه مورد الگو این
 مربوط تجارت گسترش به آن بیشتر که داشت زیادي منافع هابزرگراه پیدایش .نمودند بزرگراه

 دور خود کار محل از راحتی به تا که نمود فراهم مردم براي را امکان این همزمان ولی شدمی
 بیشتري اولویت و خورد هم به شهر مرکز هايخیابان در کنندگان استفاده بین هماهنگی .شوند

 عرض کم و قدیمی هايخیابان دیگر پس این از .شد داده مسافرین این خروج و ورود تسهیل به
 یکطرفه رو این از .نبودند ظهر از بعد و صبح در سفر شدید تقاضاي این جوابگوي شهر مرکز

                                         
10  David Bernstein 
11  Litman 
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، تهران ترافیک و نقل و حمل جامع مطالعات شرکتگرفت ( قرار توجه مورد هاخیابان این کردن
 متفاوت یکطرفه معابر پیکربندي با معابر شبکه مورد در مردم مختلف هاي گروه دیدگاه). 1381
  ):96:1389زاده و همکاران، هاي مذکور به شرح ذیل است (افنديبرخی از دیدگاه .است

  
 ترافیک مهندسین دیدگاه
 مزایا  
 یکطرفه به دوطرفه تبدیل درصدي 20 تا 10 ظرفیت افزایش 
 ها آن در تأخیر زمان کاهش و ها تقاطع در گردش تنوع کاهش 
 هاتاکسی از شدن پیاده و سوار مانند( کنارخیابان هاي فعالیت کاهش(  
 آلودگی سوخت، مصرف سفر، زمان کاهش 
 معایب  
 استهالك(سفر مسافت افزایش(  
 ها تقاطع در ها گردش حجم افزایش  

 )عابران عمومی، نقلیه وسائط مسافران رانندگان،( کنندگان استفاده دیدگاه
 معایب  
 دائمی غیر رانندگان براي یکطرفه شبکه شدن کننده گمراه 
 هم مجاور خیابان دو در نظیر هاي ایستگاه قرارگیري واسطه به شبکه شدن کننده گمراه 

 عمومی نقلیه وسائط مسافران براي
 عابران ایمنی کاهش 

 :شهر مرکز جامعه دیدگاه
 معایب  
 و نزدیک مقصدي به رسیدن شدن دشوار دلیل به یکطرفه معابر در سکونت به عالقه عدم 

 حرکت جهت با ناهمسو
 هاآن در باال سرعت دلیل به یکطرفه معابر کاردر و کسب و سکونت به عالقه عدم 
  
  هاي پژوهشیافته -3

آورند و براي کنترل سرعت درون بندي اصلی شهر را به وجود میراه و خیابان استخوان
باشد. ایجاد سلسله ها میسلسله مراتب در نحوه قرارگیري راههاي شهري، نیاز به ایجاد بافت

    با کنترل سرعت اتومبیل ها و کاهش حجم عبور و مرور در مراتب در معابر درون شهري،
هاي شود که کاربريشود. همچنین سبب میهاي مسکونی سبب ایجاد امنیت آنها میبافت
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) سلسله 3ناسبی استفاده کنند. شکل (عمومی شهري جهت حمل و نقل و تردد از سرعت م
  دهد. مراتب موجود معابر محدوده مورد مطالعه را نشان می

  

  
  

  . سلسله مراتب موجود معابر محدوده مورد مطالعه3شکل 
  

هاي مختلف بر روي وضعیت سیستم حمل و نقل و ترافیک محدوده به منظور انجام تحلیل
ها، از اهمیت خاصی ایل نقلیه در معابر و تقاطعمورد مطالعه، در دست داشتن حجم تردد وس

) ارائه شده 4شده، پس از همسنگ شدن، مطابق با شکل ( آوري جمع برخوردار است. آمار
است. پس از محاسبه ظرفیت و حجم تردد وسایل نقلیه در ساعت اوج، سطح اشباع آن خیابان 

ن ظرفیت آن خیابان محاسبه از حاصل تقسیم حجم تردد وسایل نقلیه در ساعت اوج بر میزا
ها در شبکه ها، سطح سرویس خیابانبندي سطح اشباع خیابانگردید. سپس بر اساس طبقه

) سطح سرویس دهی معابر ارائه گردیده که بر این 5معابر مورد نظر تعیین گردید. در شکل (
 Fري سطح سرویس اساس بلوار آزادي، بلوار پیروزي، خیابان امام خمینی و بلوار امام خمینی دا

باشند که نشان دهنده ترافیک متراکم در این معابر می باشد و به منظور ساماندهی ترافیک می
  بایست در اولویت ساماندهی قرار گیرند. محدوده مطالعاتی، می
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  . حجم ترافیک محدوده مورد مطالعه (همسنگ سواري)4شکل 
  

  
  

  مطالعه. سطح سرویس دهی معابر محدوده مورد 5شکل 
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درصد از سطح آن  15محدوده مطالعاتی به دلیل واقع شدن در بخش مرکزي شهر، بیش از 
خدماتی با کارکرد شهري و فراشهري اشغال کرده و به صورت مستقیم به  –را کاربري تجاري 

معابر، دسترسی دارند. تعدادي کاربري هاي درشت دانه با عملکرد شهري و فراشهري نیز از 
درمانی و اداري در جوار بلوار امام خمینی قرار دارند که به صورت مستقیم به معبر  جمله مراکز

درصد سطح محدوده را  39هاي مسکونی محدوده مورد نظر بیش از دسترسی دارند. کاربري
ها واقع گردیده و به معابر فرعی دسترسی شامل می گردد که اغلب در فضاي داخلی بافت

  دهد.اربري اراضی موجود محدوده مورد مطالعه را ارائه می) ک6مستقیم دارند. شکل (
  

  
  

   . کاربري اراضی موجود محدوده مورد مطالعه6شکل 
  ) 1392(ماخذ: مهندسین مشاور طرح معماري محیط، 

  
) نشان داده 7در محدوده مورد مطالعه، جهات حرکتی در وضع موجود، به شرح شکل (

شده است. پس از آشنایی کلی با شرایط محدوده مورد مطالعه، طرح پیشنهادي به منظور حل 
) ارائه گردیده 8معضل ترافیکی محدوده، با رویکرد تنظیم جهت حرکت معابر، مطابق با شکل (

  است. 
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  ت حرکت معابر در وضع موجود . جها7شکل 
  

  
  

  . طرح پیشنهادي با رویکرد تنظیم جهت معابر8شکل 
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در طرح پیشنهادي سعی بر این است که تا حد ممکن با استفاده از امکانات موجود و با 
حداقل تخریب و تعریض امالك، به ساماندهی ترافیک محدوده مطالعاتی پرداخت. از جمله 

  دي بشرح ذیل مطرح است:محاسن این پیشنهاد، موار
 عدم وجود تقاطع هاي پی در پی در محدوده 
 هاي موازي در ایجاد محدودیت براي ترافیک غیر ضروري و هدایت مسیر عبوري به شبکه

 جنوب و شمال
 اولویت دهی به تردد عابر پیاده 
 نیاز به منابع مالی کمتر به منظور اجراي طرح 
 هایجاد پیاده راه مطلوب در مرکز محدود 
 خدماتی در جوار پیاده راه -منافع اقتصادي حاصل از تخصیص کاربري هاي تجاري  

شبیه سازي شده و با وضع  Aimsunدر ادامه، طرح پیشنهادي با استفاده از نرم افزار 
سازي محدوده مورد )، شبیه10) و (9موجود، مورد مقایسه قرار گرفته است. شکل هاي (

)، مقایسه هر دو 2دهد. همچنین جدول (پیشنهادي را نشان میمطالعه در وضع موجود و طرح 
  دهد.حالت موجود و پیشنهادي را به لحاظ پارامترهاي مختلف، ارائه می

  

  
  

  Aimsunبا استفاده از نرم افزار  .  شبیه سازي وضعیت موجود محدوده9شکل 
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  Aimsun.  شبیه سازي طرح پیشنهادي محدوده  با استفاده از نرم افزار 10شکل 
  

  وضعیت موجود شبکه و طرح پیشنهادي Aimsun. پارامترهاي خروجی 2جدول 
  پارامتر  وضعیت موجود  طرح پیشنهادي  واحد

  جریان  5981  5998  کیلومتر/وسیله نقلیه
  چگالی  89/9  3921/11  کیلومتر/وسیله نقلیه

  سرعت متوسط  53/36  753/41  کیلومتر/ساعت
  تاخیر  844/31  3523/11  کیلومتر/ثانیه
  زمان توقف  0181/22  519/2  کیلومتر/ثانیه

  تعداد توقف  8652/0  2283/0  /کیلومتر/وسیله نقلیه#
  کل مسافت سفر  18/4609  46/6241  کیلومتر
  کل زمان سفر  744/142  544/153  ساعت

  زمان سفر  08/108  5072/87  کیلومتر/ثانیه
  

هر چه میزان پارامترهاي تاخیر، چگالی، زمان توقف، تعداد توقف، کل زمان سفر و زمان 
سفر کمتر و هر چه میزان پارامترهاي جریان، سرعت و مسافت سفر بیشتر باشد، به معنی 
بهبود عملکرد شبکه می باشد. با توجه به جدول فوق، استنباط می گردد که در مجموع، طرح 
پیشنهادي که بر اساس تنظیم جهات حرکت معابر ارائه شده است، نسبت به وضعیت موجود، 

تري را نشان می دهد، این در حالی است که طرح تفصیلی شهر، راه حل توسعه عملکرد مطلوب
   اجتماعی،  -و تعریض معابر را در این محدوده پیشنهاد نموده که به لحاظ اقتصادي

در  Aimsun)، مقایسه پارامترهاي خروجی 11ا پیش رو دارد. شکل (هاي بسیاري رمحدودیت
  دارد.دو حالت وضعیت موجود و طرح پیشنهادي محدوده مطالعاتی را بیان می
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  وضعیت موجود و طرح پیشنهادي (درصد) Aimsun. مقایسه پارامترهاي خروجی 11شکل 
  
  بحث و نتیجه گیري  -5

 با تا است بوده این بر تالش موارد، از بسیاري درهرها، به منظور حل معضالت ترافیکی در ش
 بوده همراه کمی موفقیت با هاحل راه این اما، شود بخشیده بهبود ترافیک وضعیت معابر، توسعه

 هزینه رانندگی، براي بیشتر فضاي عرضه ضمن تا شودیم سبب شهري درون معابر توسعه. است
. در مقابل راه حل توسعه است نقلیه وسایل از بیشتر استفاده مشوق امر این و یابد کاهش سفر

معابر به منظور حل مشکالت ترافیکی، راه کار تنظیم جهت حرکت معابر (یکطرفه کردن 
خیابان، معکوس نمودن جهت خیابان و . . . ) قرار دارد که به عنوان یکی از ابزارهاي مدیریت 

گیرد. در این راستا، در این پژوهش با هدف رفع ر میترافیک، رفته رفته مورد توجه بیشتري قرا
اصالح جهت حرکت معابر در شبکه هاي شهري به معضالت ترافیکی درون شهري بواسطه 

مدیریت ترافیک، سعی بر آن بود که تا حد ممکن از تعریض معابر و  عنوان یکی از ابزارهاي
ترافیکی، روي به ابزارهاي احداث معابر جدید کاست و در مقابل به منظور حل مشکالت 

هاي مرتبط با موضوع، در این زمینه به منظور عینی نمودن مباحث و دیدگاهمدیریتی آورد. 
هاي ترافیکی واقع در آن به عنوان یک معضالت ترافیکی هسته مرکزي شهر دامغان و تقاطع

دلیل عدم تناسب نمونه مطالعاتی، مورد مطالعه و کنکاش قرار گرفت. محدوده مورد مطالعه به 
هاي ارتباطی با میزان تمرکز فعالیت هاي گوناگون شهري، همواره با مشکالت عدیده شبکه

ترافیکی همراه بوده است. از جمله دالیل عمده اي که این محدوده را با مشکالت ترافیکی 
توان به عدم پراکندگی مطلوب خدمات شهري در سطح شهر کنونی همراه ساخته است می

کرد به نحوي که تمرکزگرایی در هسته مرکزي شهر از گذشته تا کنون ادامه داشته و به اشاره 
  نقاط پیرامونی توجه کمتري شده است.
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در این پژوهش پس از شناخت وضعیت موجود محدوده مورد نظر و تحلیل مسائل و 
رائه مشکالت آن، راه کار الزم بر اساس تنظیم جهت حرکت معابر، در جهت حل معضالت آن ا

گردید. بر این اساس عمده ترین تغییراتی که در خصوص تغییر جهت حرکتی معابر لحاظ 
  گردیده به شرح ذیل مطرح است:

 غربی-شرقی به شرقی -تغییر جهت حرکت خیابان فالحی از غربی  
 غربی قسمتی از بلوار امام و یکطرفه نمودن آن در جهت  -حذف جهت حرکتی شرقی

  شرقی -غربی
 شرقی بلوار خندق و یکطرفه نمودن آن در جهت  -تی غربیحذف جهت حرک        

  غربی -شرقی
 غربی قسمتی از خیابان امام و یکطرفه نمودن آن در جهت  -حذف جهت حرکتی شرقی

  شرقی -غربی
سازي شده و با وضع موجود، شبیه Aimsunدر ادامه طرح پیشنهادي با استفاده از نرم افزار 

مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل شده از مقایسه وضعیت موجود و طرح پیشنهادي 
، در مجموع Aimsunمحدوده مطالعاتی، نشان داد که مطابق با پارامترهاي خروجی از نرم افزار 

لی است که دهد، این در حاراه حل تنظیم جهت حرکت معابر، عملکرد مطلوب تري را نشان می
طرح تفصیلی شهر، راه حل توسعه و تعریض معابر را در این محدوده پیشنهاد نموده که به 

  اجتماعی، محدودیت هاي بسیاري را پیش رو دارد. -لحاظ اقتصادي
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