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  چکیده

هاي زیست محیطی در شهرها، سالمتی افراد جامعه را با مشکالت جدي افزایش غلظت آالینده امروزه
رود، روبرو کرده است. در مناطق درون شهري، جریان ترافیک مهمترین منبع آلودگی هوا به شمار می

ها را بطور چشمگیري کاهش داد. با توجه به توان میزان آالیندهشهري میلذا با مدیریت ترافیک درون 
سازي ها، استفاده از نرم افزارهاي شبیهپیچیده بودن رابطه جریان ترافیک و میزان انتشار آالینده

و آلودگی هواي یک شبکه  به بررسی وضعیت جریان ترافیک پژوهشضروري به نظر می رسد. این 
 شهرداري تهران پرداخته است. شبکه مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار  7 ترافیکی در منطقه

AIMSUN و  ، زمان توقفهاي مختلف، زمان تأخیرشبیه سازي و میزان انتشار غلظت آالینده
 هاي راهنمایی و رانندگی هاي ثابت و هوشمند چراغ بندي مانتحت زمیانگین سرعت جریان ترافیک 

هاي درصدي غلظت آالینده 8 و 6توان به کاهشمورد ارزیابی قرار گرفت. از نتایج این تحقیق می CO  و NO   بندي ثابت به هوشمند زمانتحت تغییر نرخ زمان توقف در شبکه درصدي  14و 
هاي  بندي چراغ از نتایج دیگر هوشمند نمودن زمان اشاره نمود. هاي راهنمایی و رانندگی چراغ
توان از کاهش میانگین زمان سفر براي هر خودرو، میزان تاخیر و مجموع  مایی و رانندگی میراهن

  مصرف سوخت در شبکه نام برد.
  

هاي  ، زمان بندي چراغ، آلودگی هوا، مدیریت ترافیک، جریان ترافیکترافیکی سازيشبیه :کلید واژه
  .راهنمایی و رانندگی
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  مقدمه -1

اي افزایش یافته، در حال توسعه استفاده از خودرو به بطور کم سابقههاي هاي اخیر، در کشوردر سال
ها هاي شهري در این کشوردر صورتی که عملکرد زیست محیطی، رشد اقتصادي و توسعه زیرساخت

- این امر موجب ایجاد مشکالتی گردیده است که از آن جمله می که پیشرفت چندانی نداشته است،
ها در تأمین سوخت خودروها، جان باختن هزاران نفر در تصادفات لتتوان به مشکالت اقتصادي دو

اي و اتالف وقت اشاره نمود. یکی دیگر از پیامدهاي حمل و نقل، افزایش مصرف انرژي در این جاده
توان مواردي را مانند که می ،گردد هاي زیست محیطی بسیاري میبخش است که خود موجب خسارت

ا ارزش، دگرگون شدن آب و هواي کره زمین و آلودگی هواي مناطق شهري هاي باز بین رفتن زمین
ولید و انتشار نام برد. از آنجا که رشد ترافیک عمدتاً در مناطق شهري متمرکز است، باعث افزایش ت

سبب شده تا اندیشمندان جوامع باالتر در این مناطق گردیده است و هاي  غلظت گازهاي آالینده با
  .جستجوي راه حلی براي مشکالت رو به افزایش حمل و نقل باشندبشري، در 

درصد  79درصد منواکسید کربن و  97، 1388طبق آمار منتشر شده از ترازنامه انرژي کشور در سال 
. به طور خاص شهر تهران ]1[تهاي منتشر شده در کشور مربوط به بخش حمل و نقل اسهیدروکربن

ان فرسوده خودروها، تعداد زیاد واحدهاي صنعتی، عوامل جغرافیایی رشد سریع جمعیت، ناوگبه دلیل 
ها و هواشناسی منطقه با کاهش شدید کیفیت هوا روبرو گردیده است، که گاهاً سطح باالي آالینده

  ].2هاي ترافیکی کرده است[را مجبور به تعطیلی مدارس و تحمیل محدودیت مسئولین
منابع آالینده هایی است که براي سالمتی انسان زیان آور است  ترینشهري یکی از اصلیترافیک درون

توان به آلودگی گردد که به طور خالصه میو همچنین اثرات زیست محیطی بسیاري را موجب می
هواي ناشی از ترافیک و تأثیر آن بر سالمت عابران پیاده و دوچرخه سوارها اشاره نمود، لذا یافتن 

در ادامه  .]3[رسد ها ضروري به نظر میودگی هوا و بررسی میزان تأثیر آنعوامل ترافیکی مؤثر بر آل
توان به بحث مدیریت ترافیک پرداخت که شامل اقدامات استراتژیک براي افزایش ایمنی، بهبود می

باشد، که در پاسخ شهري میهاي درونهاي شبکهکیفیت جریان ترافیک و همچنین کاهش راهبندان
هوا نیز مؤثر عمل کرده است. در چند دهه گذشته در شهرهاي سراسر دنیا از به مسائل آلودگی 

هاي ناشی از خودروها استفاده گردیده است. اقدامات مدیریت ترافیک در جهت کاستن غلظت آالینده
دهد که مدیریت ترافیک به طور چشمگیري در بهبود تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نشان می

 بوده است. کیفیت هوا مؤثر 
ها رهاي تحقیق در عملیات و تحلیل سیستمترین ابزاترین و قابل قبولسازي یکی از قويامروزه شبیه

توان به عنوان فرایند طراحی یک مدل از دید یک سیستم واقعی و کاربرد سازي را میبوده است. شبیه
هاي سیستم تعریف نمود. پیشرفتآن به منظور درك سیستم و یا ارزیابی اقدامات مختلف بر عملکرد 
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اي و تئوري جریان ترافیک سبب شده است که مهندسین ترافیک و برنامه هاي رایانهاخیر در فناوري
سازي شده در برنامه ریزي، بهره برداري و هاي شبیهاي از مدلریزان حمل و نقل به طور گسترده

سازي ترافیکی در تحلیل  ودمندي شبیهطراحی تسهیالت حمل و نقل استفاده نمایند. عالوه بر س
سازي ترافیکی شامل هاي شبیه، بیشتر مدلو هزینه کمتر نسبت به آزمایشات محلی شرایط موجود

که در گذشته شرایط ترافیکی فقط در باشند، در صورتیقابلیت نمایش دیداري عملیات ترافیکی می
  .]4[شدند اعداد و کلمات توصیف میقالب 

  
  روش تحقیق -2

جریان ترافیک و ب یک نمونه مطالعاتی مناسب رابطه کیفیت تالش گردیده با انتخا پژوهشاین  در
 شبکهمشخص گردد. براي گزینش  و رانندگی هاي راهنمایی چراغ بندي زمان تغییراتآلودگی هوا با 

اطالعات اي بود که داراي شرایط ترافیکی گوناگونی بوده و مورد مطالعه این تحقیق نیاز به محدوده
روز در دسترس ساعت شبانه 24ها در هاي آنان در تقاطعمربوط به حجم خودروها و درصد گردش

  باشد.
  
  داده هاي ورودي-2-1
 مشخصات  شبکه مورد مطالعه -2-1-1

این شبکه از سمت شرق به خیابان سهروردي، از سمت غرب به خیابان ولیعصر، از شمال به خیابان 
هاي هویزه، بهشتی، اندیشه، گردد و شامل خیابانخیابان مطهري محدود میخرمشهر و از جنوب به 

 20گردد. این شبکه شامل صابونچی، مفتح، قائم مقام، میرزاي شیرازي و قسمتی از بزرگراه مدرس می
باشند. تقاطع، چراغ دار می 18باشد که از این تعداد تقاطع غیر همسطح می 2تقاطع همسطح و 

فراهم نمودن دسترسی به مناطق مختلف شهر و همچنین وجود که به لحاظ این شب موقعیت ارتباطی
هاي فرعی زیاد، جمع آوري اطالعات الزم در خصوص پارامترهاي هاي مختلف و خیابانکاربري

هاي اصلی سازي شبکه را مشکل می سازد، لذا سعی شده است فقط خیابانترافیکی و همچنین شبیه
 Autoدر گام اول، نقشه محدوده مورد مطالعه از شهرداري تهران در فرمت فایل  .سازي نمودرا، شبیه

Cad ها و معابر  دریافت گردید. سپس به منظور به روز رسانی نقشه دریافت شده، جزئیات تقاطع
- مقایسه گردید، همچنین نقشه Google Earthهاي هوایی به دست آمده از موجود در شبکه، با عکس

محلی مورد بررسی قرار گرفتند تا هرگونه تغییر احتمالی در شبکه مورد اصالح قرار گیرد، ها با بازدید 
  دهد.محدوده شبکه را نشان می 1شکل
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  شبکه ترافیکی مورد مطالعه : 1شکل 

  
  پارامترهاي ترافیکی  2-2-2

ها در معابر وسایل نقلیه حجم تردد خودروها از هاي مؤثر بر میزان انتشار آالیندهیکی از پارامتر
هاي مختلف در تقاطع 1هايساعته گروه خط 24باشد. بدین منظور از حجم ي مورد مطالعه می شبکه

جمع آوري شده، استفاده گردید. آمار حجم وسایل نقلیه در  2هاچراغ دار شبکه که توسط شمارشگر
هاي شبکه هاي مختلف تقاطعیک ساعته در رویکردهاي زمانی به صورت بازه 13/12/1390 روز شنبه

  اخذ گردید. شهرداري تهران مطالعاتی از شرکت کنترل ترافیک
  هامشخصات خودرو 2-2-3

اطالعات مربوط به مشخصات فیزیکی و همچنین میزان  پژوهشاز دیگر اطالعات مورد نیاز، براي این 
از اطالعات  پژوهشناوگان ترافیکی است، در این ها توسط خودروهاي مختلف موجود در انتشار آالینده

دهند، به خود اختصاص می ی شهر تهرانمربوط به سه خودرو که بیشترین سهم را در ناوگان ترافیک
  استفاده گردیده است. 

در ادامه به جهت اینکه خصوصیات وسایل نقلیه نقش بسزایی در تمامی خصوصیات ترافیکی و زیست 
 4و سایپا 3هاي ایران خودروبا مراجعه به پایگاه اینترنتی شرکت لعه دارندمحیطی شبکه مورد مطا

                                                
1 . Lane groups 
2 . Detector 
3 . www.ikco.com 
4 . www.saipacorp.com 
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قت هر چه بیشتر مدل لیه استخراج گردید، سپس براي مطابمشخصات فیزیکی مورد نیاز این وسایل نق
سازي شده با شرایط واقعی موجود، سهم وسایل نقلیه مختلف شماره گذاري شده در تهران از شبیه

قابل مشاهده است. در ادامه بر  1گذاري پلیس راهور ناجا دریافت شد که در جدول مرکز شماره 
اطالعات مربوط به  .شبیه سازي شدند Aimsunهاي بدست آمده، خودروها در نرم افزار  اساس سهم

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و مرکز تحقیقات و هاي وسایل نقلیه نیز از انتشار آالینده
 .گرفته شدآالیندگی خودرو آزمون 
  

 سهم وسایل نقلیه شماره گذاري شده در شهر تهران :1جدول 
  زانتیا  سمند  ریو  90 تندر  پیکان  206پژو  پژو  پراید  نوع وسایل نقلیه

  7  10  6  8  1  19  22  27  (%)سهم

 
  هاداده لیتحل و هیتجز -3

باشد. روند جریان ترافیک، نحوه کنترل جریان ترافیک مییکی از پارامترهاي ترافیکی بسیار مهم در 
ها هاي راهنمایی و رانندگی در تقاطعهاي کنترل جریان ترافیک، استفاده از چراغیکی از شیوه

هاي راهنمایی و رانندگی، جریان ترافیک در شبکه باید به با اعمال تغییرات در چراغ .]5[باشد می
. از دیدگاه انرژي اگر در یک ]6[بهینه به استفاده کنندگان ارایه شوداي کنترل شود که تردد گونه

هاي راهنمایی با هم هماهنگ عمل نمایند، میزان مسیر شریانی و یا در یک شبکه ترافیکی چراغ
هاي راهنمایی و رانندگی خود به دو صورت چراغ .]7[مصرف انرژي کاهش قابل توجهی خواهد داشت

هاي بسیاري در این  در کشورهاي مختلف دنیا پژوهشگردد. وشمند تعریف میبندي ثابت و هبا زمان
هاي راهنمایی و با زمان بندي مناسب چراغ دهند ، که نشان می]9و 8[زمینه صورت گرفته است

یابد و سرعت جریان ترافیک در شبکه کاهش می ها و زمان تاخیررانندگی زمان سفر، تعداد توقف
  .]11و  10[شودیتر مافزایش ویکنواخت

و  شبیه سازي Aimsunبا استفاده از نرم افزار  ترافیکی مورد مطالعه شبکه ابتدا پژوهشاین در 
نوع  به منظور بررسی تأثیر وارد نرم افزار گردید. سپس اطالعات مربوط به خودروها و معابر شبکه

جریان ترافیک و میزان انتشار کیفیت (ثابت و هوشمند) بر  و رانندگی هاي راهنماییبندي چراغ زمان
کنترل بندي ثابت و بار دیگر تحت زمان کنترل با بار تحت یک مورد مطالعه ترافیکی ها، شبکهآالینده

پس از اتمام مراحل شبیه سازي و تعریف سناریو، شبکه بندي هوشمند، شبیه سازي گردید. زمانبا 
 گردد که در ادامه ها و نتایجی می ه ارائه خروجیو منجر ب توسط نرم افزار مورد تجزیه و تحلیل گرفته

  شوند. ارزیابی می
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مقدار هاي راهنمایی از ثابت به هوشمند از  بندي چراغ شود با تغییر زمان مشاهده می 2در شکل 
ها از جریان ترافیک  کاهش انتشار آالینده موجب امرمیانگین سرعت شبکه کاسته شده است، که این 

-ها، افزایش و کاهش سرعت میمیانگین سرعت یکی دیگر از دالیل تولید آالیندهعالوه بر  .گردد می
 در مقایسه با جریان روان و یکنواخت ترافیککه حرکت  -ترافیک از نوع توقف  جریان باشد، مانند

. بنابراین جریان ترافیک را با دو عامل میانگین سرعت و تغییرات دباش راي نرخ انتشار بیشتري میدا
هایی که بصورت گفته می شود، یعنی ترافیک 1توان شناخت که در اصطالح پویایی ترافیکمیسرعت 

-هایی که به صورت روان و شناور میباشند، داراي پویایی باال و ترافیکحرکت می –متراکم و توقف 
هاي  در این پژوهش نیز مشاهده گردید زمانی که چراغ. ]13[باشند داراي پویایی پایینی هستند

 و پویایی شبکه سرعتمیانگین تغییرات  دامنه کنند، از بندي هوشمند عمل می راهنمایی با زمان
   ).2شود (شکل  می پایدارتر ترافیک شده و جریان کاستهجریان 
  

 
  بندي ثابت و هوشمند با زمان هاي تقاطعمقایسه میانگین سرعت در  :2شکل 

  
روند زمان تأخیر شبکه اشاره کرد.  توقف وتوان به کاهش زمان  همچنین از دیگر نتایج این تغییر می

این نمودارها نیز بهبود  نشان داده است،  4و  3هاي  در شکل اخیر و زمان توقفتغییرات زمان ت
هاي ایی هوشمند را در مقایسه با چراغکیفیت جریان ترافیک کنترل شده با چراغ هاي راهنم

بندي  ها با زمان توان گفت کنترل تقاطع به عبارت دیگر میدهند.  بندي ثابت نشان می راهنمایی با زمان
  گردد. هوشمند منجر به افزایش کیفیت جریان می

                                                
1  .  Traffic Daynamic 
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 بندي ثابت و هوشمند هاي با زمان مقایسه زمان تأخیر در تقاطع :3شکل 

  

 
  بندي ثابت و هوشمند هاي با زمان مقایسه زمان توقف در تقاطع :4شکل 

  
بندي بندي ثابت به زمان هاي راهنمایی با زمانمشخص است با تغییر چراغ 5همانطور که از شکل 

هش یافته و میزان انتشار درصد کا 8، 6به ترتیب     ،    هاي  هوشمند، میزان انتشار آالینده
  تغییر محسوسی نداشته است.  PMي  آالینده
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  بندي ثابت و هوشمند هاي با زمان ها در تقاطع مقایسه نرخ انتشار آالینده: 5شکل 

  
از  پارامترهاي ترافیکیو  میزان مصرف سوخت درهاي راهنمایی  بندي چراغ زمان تأثیردر این پژوهش 

نیز مورد مطالعه پویایی جریان ترافیک  طول کل سفرهاي صورت گرفته در شبکه و زمان سفر،جمله 
  .ارائه گردیده است 2نتایج کلی این پژوهش در جدول  ته است کهقرار گرف

  
 بندي چراغ راهنمایی سازي محدوده مورد نظر با تغییر زمان ساعت شبیه 24نتایج  :2جدول 
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درصد تغییراتزمان بندي هوشمندزمان بندي ثابتمعیارهاي سنجش نحوه عملکرد 
14-244/11209/85نرخ میزان تاخیر در شبکه (ثانیه بر کیلومتر)
14-228/69195/59نرخ میزان توقف در شبکه (ثانیه بر کیلومتر)

15-461/09394/03میانگین زمان سفر براي هر خودرو (ثانیه)
9-33694/3430781/68زمان کل سفرها در شبکه (ساعت)

364912/47398541/959طول کل سفرها در شبکه (کیلومتر)
24/8628/8816میانگین سرعت در شبکه (کیلومتربرساعت)

4-76649/1773811/15مجموع مصرف سوخت در شبکه (لیتر)
9-19425/0617695/84مجموع انتشار آالینده HC (کیلوگرم)

6-2880/312713/21میانگین نرخ انتشار آالینده CO2 (گرم بر کیلومتر)
8-0/9386/86میانگین نرخ انتشار آالینده NOX (گرم بر کیلومتر)

77/2177/020میانگین نرخ انتشار آالینده PM (گرم بر ثانیه)
9/8810/34میانگین نرخ انتشار آالینده VOC (گرم بر کیلومتر)
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  گیري نتیجه -4

  توان نتایج پژوهش حاضر را به صورت زیر بیان نمود:به طور کلی می
جریان  ،بندي هوشمندهاي راهنمایی و رانندگی به زمانبندي ثابت چراغبا تغییر زمان .1

افزایش و دامنه تغییرات درصد  16 ترافیک تر شده و میانگین سرعت جریانترافیک روان
% کاسته 15همچنین از میانگین زمان سفر براي هر خودرو  سرعت کاهش یافته است.

  شده است.
میزان انتشار  ثابت به هوشمند، از هاي راهنمایی و رانندگیچراغ بندي زمان با تغییر .2

پیدا کرد.همچنین از میزان کاهش  درصد 8و  6به ترتیب   NO و  COهاي آالینده
  % کاسته شد.  4مجموع مصرف سوخت در شبکه 

نرخ زمان سفر، میزان تأخیر  هاي راهنمایی و رانندگی، بندي چراغ شمند نمودن زمانبا هو .3
که به طور کلی بیانگر  .یافت% کاهش 14% و 14%، 9به ترتیب  در شبکه و زمان توقف

 باشد. شهري می بهبود کیفیت جریان ترافیک شبکه درون
 

  قدردانی -5

 همچنین ،ویژه جناب آقاي مهندس کمالیانشرکت کنترل ترافیک شهرداري تهران به از  در انتها
 يآور جمعدر  کهشرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و مرکز تحقیقات و آزمون آالیندگی خودرو 

قدردانی به ، تشکر و متقبل شدند يادیزحمات زداشتند و اي  صمیمانه همکاري این پژوهش اطالعات
  آید. عمل می
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Abstract 

Nowadays, air pollution in metropolitan areas is threatening people’s 
health. Considering severe decrease in cities’ air quality and dangers of 
such pollution for people’s health, to recognize the aspects of this problem 
is of great importance. Within urban areas, congestion flow is the most 
important factor in air pollution. Therefore, management of urban traffic 
network can impressively reduce environment contaminants. With regard 
to the significance of this problem and the complexity of relationship 
between traffic and emissions, traditional tools of traffic engineering cannot 
analyze traffic network flow. This research investigates the flow of traffic 
and the air pollution made by one of the traffic networks in the 7th region 
of Tehran municipality. Using AIMSUN software, this network is 
simulated and the effects of Traffic Signal Control Strategies on the 
emission concentration, travel time, delay time, stop time and average 
speed of traffic flow are analyzed and recorded. The results show that the 
average reduction rate of    ,     and VOC are respectively 6%, 8% 
and -4%. Furthermore, travel time, delay time, stop time and fuel 
consumption are reduced due to alter of fixed time of traffic lights with 
actuated timing.   

 
Keywords: Simulation, Air pollution, Traffic management, Traffic flow, Travel 
time, AIMSUN Software 

  
  




