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 چکیده

خطوط ویژه وسائل "یکی از روش هاي ممکن جهت پاسخگویی به نیازهاي حمل و نقل، استفاده از 
است. خطوط ویژه وسائل نقلیه با اشتغال باال به گونه اي H.O.V  Lane(11("نقلیه با اشتغال باال

اس عوامل طراحی شده اند که در مسیرهاي خود عاري از وسایل نقلیه تک سرنشین هستند و بر اس
ی جهت تمرتبط با ظرفیت موجود و یا نیازهاي تردد در جامعه، بسته به مواقع مختلف روز، تسهیال

ارائه ي خدمات به وسایل نقلیه مجاز فراهم می سازند. این خطوط مختص وسایلی با تعداد سرنشین 
هاي موجود  باال هستند. این تسهیالت به منظور افزایش ظرفیت جابه جایی افراد در زیر ساخت

کاهش زمان  برکه می توان  ها بزرگراهخطوط در عملکرد ترافیکی این از جمله .  طراحی شده اند
بررسی تاثیر قابل توجه مقاله  این هدف از  سفر، تعداد توقفهاي کمتروکاهش حجم ترافیک اشاره کرد.

می باشد.  در بزرگراه ها HOVآالینده هاي ناشی از ایجادخطبر بحث کاهش HOVسیستم خطوط 
که با در نظر گرفتن احداث ،به عنوان مطالعه موردي مورد تحلیل قرارگرفته بزرگراه شهید همت تهران

آالینده هاي ناشی از کاهش بر آندر بزرگراه شهید همت تهران، تاثیر قابل توجه  HOVخط 
ده معیاررا که در آلودگی هوا نوع آالین 5وپردازیممی در بزرگراه شهید همت تهران HOVایجادخط

نتایج حاصله حکایت از  .ناشی از  بخش حمل و نقل نقش اصلی را دارند، مورد بررسی قرار می دهیم  
 را بر محیط زیست ، که به صورت قابل مالحظه اي صورت می پذیرد  HOVتاثیر مثبت خطوط 

  دارد.
  

   فاکتورهاي انتشار ، آالیندهانتشار  ، ظرفیت باال وسائل نقلیه با  واژه هاي کلیدي:

                                                
	1. High Occupancy Vehicle lane 
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  مقدمه-1

در شهرهاي بزرگ که داراي آزادراه ها و بزرگراه هاي متعددي می باشند، جابجایی حجم زیادي از  
ترافیک شهري در این نوع از راه ها صورت می گیرد. در صورتی که تقاضاي استفاده از این تسهیالت 

در خدمات رسانی آنها خلل ایجاد می شود که منجر به بیش از قابلیت آزادراه ها و بزرگراه ها باشد 
بروز مشکالت اساسی خواهد شد. یکی از مشکالت اساسی در سالهاي اخیر، افزایش جهشی خودروها 

حقیقت برنامه ریزان حمل و نقل در در مقایسه با توسعه ي اندك آزادراه ها و بزرگراه ها می باشد.
جود، پاسخگوي تقاضاهاي بیشتري باشند. البته تالش زیادي در ناچارند با استفاده از قابلیتهاي مو

جهت ساخت آزادراه هاي جدید، افزایش خطوط و حتی طبقاتی کردن آزادراه ها صورت می گیرد. این 
نوع پروژه ها عموماً هزینه بر و در اقتصاد کالن مدیریت شهري تأثیر بیشتري می گذارند و در عمل 

  1969در سال  1در بزرگراه شرلی واشنگتن HOVاولین خط .نخواهد بود متناسب با رشد تقاضاي سفر
رشد این خطوط  در ایاالت متحده آمریکا و در جهان افتتاح گردیده. 1970و خالف جهت آن در سال  

HOV  آرام بود ولی  رشد اصلی این خطوط از اواسط  1980تا   1970در آمریکاي  شمالی از سال
نقل  تا کنون به آن توجه ویژه ولی در کشورما برنامه ریزان حمل و  ، شکل گرفته 1990تا آخر  1980

  ]1[ .اندنداشته اي
  

  )HOV(  ویژه وسائل نقلیه با اشتغال باال خطوطمعرفی  -2

ویژه وسائل نقلیه با اشتغال باال به عنوان چشم انداز حمل و نقل شهري در چهل سال اخیر خطوط 
انتقادات و مزایاي قابل توجهی را نسبت داده    H.O.Vمورد توجه بوده است. از آن زمان به خطوط 

ش همواره یکی از راه هاي مواجهه با افزای  H.O.V اند. برنامه ریزان حمل و نقل معتقدند خطوط
بهبود   H.O.Vترافیک در نواحی مختلف کالن شهرها می باشد هدف از اجراي اغلب پروژه هاي 

ظرفیت جابه جایی افراد در مقایسه با ظرفیت حرکت خودرو ها در کریدور هاي متراکم شده آزاد راهی 
عث کاهش  با تغییر الگوي سفر افراد با )HOV(ظرفیت باال خطوط  ویژه وسائل نقلیه با  .می باشد

کاهش می دهد. این خطوط شین شده و ازدحام بزرگ راه ها راکم سرنتعداد سفر وسائل نقلیه 
مخصوص خودروهاي با ظرفیت سرنشین باال شامل اتوبوس، ون و سواري با ظرفیت سرنشین باال می 

  H.O.V صرفه جویی در زمان سفر و نیز باال بردن قابلیت اطمینان توسط سیستم خطوط .باشند 
انگیزه اي در افراد ایجاد می کند تا به جاي استفاده از خودروهاي شخصی، به تردد با اتوبوس ، ون و 

- ها و صورتدر اندازه   H.O.V خودروهاي با ظزفیت بیشتر سرنشین ترغیب شوند. سیستم خطوط

                                                
1  Shirly Highway 
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داراي به دلیل شرایط خاص در آزادراه هاي    H.O.V هاي متنوعی معمول است. بسیاري از خطوط 
  مشکل تراکم ایجاد گردیده اند.

  
  ) HOV (ویژه وسائل نقلیه با اشتغال باال خطوط اهمیت -3

را در بزرگراه ها و آزادراه ها دو چندان   H.O.Vچند مسئله اساسی، اهمیت اجراي سیستم خطوط
می کند: اوالً با توجه به آنکه رشد تقاضاي سفر در آزادراه ها و بزرگراه ها به صورت فزاینده اي بوجود 
آمده است، لیکن رشد تسهیالت به هیچ وجه نمی تواند جوابگوي مناسبی باشد. ثانیاً حتی در صورت 

و بزرگراه هاي جدید، احداث این آزادراه ها و بزرگراه ها مستلزم هزینه  اهتمام به راه اندازي آزادراه ها
بسیار کالنی است که فشار زیادي بر دولت و شهرداري ها وارد می کند. ثالثاً در صورتی که حتی 
برنامه احداث آزادراه هاي جدید وجود داشته باشد بدلیل اینکه مدت احداث آنها طوالنی است، در این 

تی براي پاسخگویی به تقاضاهاي اضافه شده و حتی پاسخگویی بهتر به تقاضاهاي موجود، دوره بایس
اقدام به ایجاد این تسهیالت نمود. استفاده از این سیستم حتی در جهت بهبود سطح سرویس بزرگراه 
ها و آزادراه هاي موجود نیز نقشی اساسی ایفا می کند. همچنین ممکن است بعضی آزادراه ها و 

راه ها در ساعات و جهات معین و خاصی داراي کاستی ها یا مشکالتی باشند و در سایر مواقع بزرگ
مشکلی نداشته باشند و ایجاد آزادراه یا بزرگراه جدید در آن شرایط، صرفه اقتصادي نداشته باشد. لذا 

ي کاهش احداث این سیستم خطوط در آزادراه ها و بزرگراه ها مشکالت ترافیکی را به نحو چشمگیر
  ]3[،]2[.می دهد

  
  (H.O.V  Lane )اهداف راهبردي خطوط ویژه وسائل نقلیه با اشتغال باال -4

  کاهش و مدیریت تراکم ترافیک. 
  بهبود وضعیت هوا.

  افزایش استفاده از وسایل با تعداد سرنشین باال به ویژه وسایل حمل و نقل عمومی.
  ایجاد هماهنگی با سیستم حمل و نقل عمومی.

، افراد برنامه روزانه خود را براساس استفاده از حمل و نقل عمومی H.O.Vدر صورت وجود خطوط 
خودروهاي عمومی که  1که از این سیستم خطوط بهره می برد، هماهنگ می کنند. زیرا زمان سفر

ازاین خطوط استفاده می کنند، به خصوص در ساعات اوج ترافیک بسیار پایینتر از سایر خطوط می 
 اشد.ب

                                                
1 .Travel Time 
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  ایجاد ذهنیت مناسب از حمل و نقل عمومی.
برنامه ریزي در جهت برخورداري از یک سیستم کامل خطوط ویژه وسائل نقلیه با اشتغال باال که 
الزمه یک شبکه ترافیکی است و با مسائل اقتصادي به عنوان یکی از مهمترین دالیل اجرا کامال 

  هماهنگی دارد.
   از سایر خطوط آزادراه ها و بزرگراه ها. استفاده بهینه تر و اصولی تر

  
 HOV خطوط وسائل نقلیه با ظرفیت باال اشکال عملکردي -5

 خطوط مجزاي رفت و برگشت -5-1

ي رفت و برگشت معموالً از یک خط در هر طرف تشکیل شده که ظرفیت باالخطوط وسایل نقلیه با 
مختص به خود هستند و با استفاده از موانع هاي  نقاط دسترسی کمی داشته و داراي ورودي و خروجی

  ]4[گردد بتنی یا یک حائل رنگی میانی پهن از سایر خطوط آزاد راه جدا می
 
 ي هم جهتظرفیت باالخطوط وسایل نقلیه با  -5-2

است که در قسمت داخلی راه قرار دارد که از آن به عنوان خط  HOVترین نوع خط  یکی از معمول
، در جهت جریان ترافیک در آزاد راه بوده و به طور فیزیکی  HOVشود. این نوع خط  لوزي نیز یاد  می

 HOVیک ناحیه هاشور خورده خاص یا یک حائل این نوع خط  شود، از خطوط اصلی آزاد راه جدا نمی
  کند. یرا از سایر خطوط جدا م

  
 ي جهت معکوس ظرفیت باالخطوط وسایل نقلیه با  - 5-3

این خط در مسیر معکوس جهت اوج ترافیک است که توسط خودروهایی که در جهت اوج ترافیک 
استفاده  HOVها از خطوط جهت معکوس گیرند. معموالً اتوبوس کنند، مورد استفاده قرار می تردد می

توانند از این خطوط جهت معکوس  با ظرفیت سرنشین باال نیز می  کنند، ولی بعضی از وسایل می
 .استفاده کنند

 خطوط مجزاي برگشت پذیر  -5-4

این خطوط برگشت پذیر شامل یک خط مجزا یا خطوط مجزا در مسیري است که امتداد و جهت 
ها به  برگشت پذیر معموالً صبح HOVد. خطوط کن سفرها در طول ساعات خاصی از روز تغییر می

کنند که این خطوط یکی  ها به صورت خروجی از مرکز شهر عمل می صورت خط ورودي و بعد از ظهر
باشد. این معکوس شدن جریان، امکان حداکثر استفاده از  ترین نوع تسهیالت تفکیک شده می از رایج
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شوند که در طول  این خطوط در مواقعی ایجاد می د.ساز خطوط را در طول ساعات شلوغی را فراهم می
زمان تراکم ترافیک، ترافیک قابل توجهی از یک جهت خارج شود و ترافیکی به میزان کم یا متوسط از 

خارج شود. بایستی کریدور داراي اختالف تراکم ترافیک در دو جهت   جهت مقابل (جهت بدون تراکم)
کمتر از چهل درصد و از سمت مقابل بیش از شصت درصد  حرکت زیاد باشد بطوریکه از یک سمت

  ]6[و]5[ ترافیک عبور نماید.
 

 
  برگشت پذیر HOV  خط  :1شکل

 
  منابع آلوده کننده هواي شهر تهرانتقسیم بندي  -6

 درصد 60-80. وسایل نقلیه موتوري 1
  درصد 10. نیرو گاه هاي حرارتی و کارخانجات داخل و حومه شهر 2
  . وسایل گرمایش و سرمایش خانگی و اماکن اداري و تجاري3
  . گرد و خاك و زباله سوزي و منابع کویري4

 لتحقیقات نشان داده است که بخش بزرگتري از آلودگی هوا به علت آالینده هاي منتشر شده از وسای
ابع ثابت) . منابع سطحی، آلودگی نقلیه موتوري است. در مقایسه با آلودگی هاي ناشی از صنایع (من

منتشر شده از وسایل نقلیه بیشتر افزایش می یابد و اثرات آن بر محیط بسیار بیشتر است. همچنین بر 
سالمت عمومی به خصوص در محدوده هاي سنی کهنساالن و کودکان تأثیر آن بسیار بیشتر است. 

 8تا  4ح اتفاق می افتد و مجددا از ساعت صب 10طبق آمار، بیشترین آلودگی هوا در تهران در ساعت 
پنج نوع از آالینده هاي هوا به عنوان آالینده هاي عمده و معیار هوا شناخته  شب افزایش می یابد.

 :% از آلودگی هوا می شوند . این پنج آالینده عبارتند از 90شده اند که باعث بوجود آمدن بیش از 

  دي اکسید ازت  -1
  دي اکسیدگوگرد -2

 10-15مجموعا  
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  منو کسید کربن - 3
  ذرات معلق - 4
     ازن - 5

تعیین سهم هر یک از منابع آلوده کننده در آلودگی هواي تهران یکی از اصول مدیریت تشخیص و 
مراقبت آلودگی هواي تهران می باشد در کنار مدیریت تشخیص مدیریت کنترل آلودگی هوا وجود 

هر یک از اقدامات کنترلی در نظر  که هستند دارد که معموال ارگانهاي متعددي عهده دار اجراي آن
بر مبناي اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوري اسالمی  .ارگان اجرا کننده مهم و اساسی جلوه می کند

ایران و به منظور مقابله با آلودگی هوا ، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف به رعایت این قانون 
، ممنوع است . بنا به این قانون ، منابع آالینده هوا به سه بوده و هر عملی که موجب آلودگی هوا شود 

  دسته زیر تقسیم می شوند :
  وسایط نقلیه موتوري - 1
  کارخانه ها ، کارگاهها و نیروگاهها - 2
  منابع تجاري و خانگی و منابع متفرقه - 3

هم و از رویه و سریع به اندازه آلودگی صنعتی م آلودگی ناشی از حمل و نقل بعلت شهرسازي بی
باشد. آلودگی ناشی از حمل و نقل و وسایل نقلیه به شکل گازهاي خروجی از  اهمیت برخوردار می

اي  ریزي کشوري ، منطقه باشد. این آلودگی با اتخاذ روشهاي برنامه اگزوز ، ذرات معلق ، صدا و غیره می
لوژي کنترل آلودگی به هاي مناسب همراه با اعمال تکنو و شهري و استفاده از اتومبیلها و سوخت

  رسد. حداقل می
تا  1990افزایش استفاده از وسایل نقلیه سنگین و انواع ماشینهاي صنعتی موجب شده تا بین سالهاي 

% افزایش یابد که این روند 12% و انتشار آالینده اي مانند منوکسیدکربن ،  14، مصرف انرژي  1996
و نقل و بهبود بخشیدن به تکنولوژي آن بدیهی می  اتخاذ تدابیري را در جهت مدیریت سیستم حمل

اتوبوسها یکی از منابع مهم تولید آالینده هاي هوا می باشند . اتوبوسها با ایجاد مقدار زیادي  .نماید
اکسیدهاي نیتروژن ، دي اکسید سولفور و دوده نقش موثري در افزایش آلودگی هوا دارند . از طرفی 

ي شرکت واحد در هنگام توقف هاي طوالنی درجا کار می کنند و این اتوبوسها به خصوص اتوبوسها
برابر بیش از سوختن همان  5/2عمل باعث می شود که از سوختن یک گالن گازوییل در این حالت 

  مقدار گازوییل در حال حرکت مواد و ذرات آلوده کننده و مخرب الیه ازن بوجود آید .
سید کربن ، اکسیدهاي نیتروژن ، اکسیدهاي گوگرد ، عمده گازهاي خروجی از اگزوز را منوک

هیدروکربنها ، دي اکسید کربن و نیز آالینده هایی چون ذرات معلق ، دوده و همچنین حرارت تشکیل 
می دهند که میزان انتشار هر کدام از این آالینده ها به نوع سوخت مصرفی بستگی دارد . خودروهاي 
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نوکسیدکربن و هیدروکربنهاي نسوخته باالیی دارند در صورتیکه در بنزین سوز عمدتا میزان انتشار م
  ]7[ .خودروهاي دیزلی انتشار اکسیدهاي گوگرد ، اکسیدهاي نیتروژن و دوده بیشتر می باشد

  

  
  1376-1385میزان انتشار منوکسید کربن در بخش هاي مختلف در سال  : 1نمودار

  

  
 1376-1385نیتروژن در بخش هاي مختلف در سالمیزان انتشار اکسیدهاي  : 2نمودار 
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  1376-1385میزان انتشار ذرات معلق در بخش هاي مختلف در سال:  3نمودار 

  
  

 براي بزرگراه شهید همت تهران HOV خط  چگونگی تحلیل-7

غربی است که  در سمت  شرق از خیابان افشاري شروع  –بزرگراه شهید همت یک بزرگراه شرقی 
باشد.براي  کیلومتر  می 66/31گردد  که به  طول  آباد ختم می شود و در سمت غرب به جنت می

هاي  استفاده شده. با در نظر گرفتن نسبت EMME/2افزار  از نرم HOVسازي و تحلیل خط  شبیه
آمارها مشاهده شده بود) کار اجراي مدل آغاز گردید. (با توجه به آنچه در  LOVو  HOVمناسب براي 

پذیر انجام شد. واضح است که ایجاد خط  براي حاالت برگشت +HOV3این اجرا براي گزینه اتوبوس و 
مدت روي رفتار سفر تأثیر خواهد داشت، لیکن هدف ما از این اجراي اولیه صرفاً بر روي  ویژه در بلند

ست. یعنی اینکه حجم و تعداد سرنشین خودروها هیچ تغییري ننماید و هاي موجود ا  شبکه با ویژگی
هاي مختلف  انجام شود. مقاطع عرضی بزرگراه همت در قسمت HOVاز غیر  HOVفقط تفکیک 
پذیر را دارد. بر اساس مالحظاتی که صورت گرفته،  سازي خطوط هم جهت و برگشت قابلیت پیاده

باشد هر چند که  ر به مراتب بهتر از حالت هم جهت میپذی شرایط عملکردي براي حالت برگشت
هاي عملکردي داشته است و جداول خروجی  احداث مسیر هم جهت نیز تأثیر مناسبی بر شاخص

  گیرند  . که فقط وضعیت بزرگراه شهید همیت را در نظر می EMME/2افزار  م نر
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  بزرگراه شهید همت تهران در برگشت پذیر HOV بررسی کاهش آلودگی هوا با ایجاد خطوط-8

آمار حجم خودروهاي عبوري مخصوص خودروهاي سواري  با توجه به اطالعات گرفته شده، بیشترین
یک ساعت اوج  مربوط بهواطالعات عملکردي بخشهاي مختلف بزرگراه شهید همت تهران باشد می
 HOVسازي خط  اطالعات مربوط به بزرگراه همت در یک ساعت اوج با فرض پیاده .دنباش می

و ، ، کند و تند شدن شتاب خودروها ها با توجه به توقف .سرنشین می باشد 3یابیش از  3پذیر با  برگشت
لیتر در نظر  9/16کیلومتر  100متوسط سوخت وسیله در  در دست است،که  اطالعاتیبا توجه به 

  .گیریم می
 مصرفی دردر یک ساعت اوج ومقایسه سوخت  همت با توجه به نتایج بدست آمده از عملکرد بزرگراه

آید، که در شرایط  ) اینگونه بدست میHOV) و با وجود خط (HOVبزرگراه همت ، بدون وجود (
در یک ساعت اوج کاهش   10890 (lit)) برگشت پذیرمصرف سوخت حدوداً به اندازهHOVوجود خط(

  .می یابد
سرعت مجاز نزدیکتر شویم مصرف کاهش می درسرعتهاي پائین مصرف سوخت باالست وهرچه به 

شود. بنابراین تعیین سرعت مجاز  یابد و در سرعتهاي باال،افزایش سرعت باعث افزایش آلودگی می
تواند باعث کاهش میزان آالینده گردد. نزدیک بودن سرعت به سرعت مجاز و جلوگیري از کم و  می

رمی و همراه با جریان عمومی ترافیک برانید، و زیاد کردن سرعت به صورت مداوم و در صورتی که به ن
)  استفاده شده باشد این شرایط تا حدودي بهبود HOVدر شرایطی که در بزرگراه همت از خطوط (

درصد در مصرف سوخت صرفه جویی می شود. حال در جهت اطمینان از  15- 10می یابد و به میزان 
  کنیم درصد استفاده می 10کمترین ضریب یعنی 

 ،(HOV)لیتر بنزین در یک ساعت اوج در بزرگراه همت با در نظر گرفتن خطوط  13686نتیجه در 
ساعات اوج بزرگراه شهید همت تهران را می توان با توجه به  شود. درمصرف  سوخت صرفه جویی می

  ساعت در یک روز در نظر گرفت . 9مشاهدات ترافیک این بزرگراه،حدود 
 روزنتایج زیر حاصل می گردند:ساعت در  9براي یکسال وفقط 

    ساعت در روز): 9در یکسال(  HOVمقدارمصرف بنزین در بزرگراه شهید همت بدون وجود
  (lit) 127602540)=lit(38844×365×9 

  ساعت در روز): 9در یکسال(  HOVمقدارصرفه جویی بنزین در بزرگراه شهید همت با وجود
(lit)123174  =13686  ×9  ساعت اوج در یک روز 9= صرفه جویی در 

 (lit)44958510  =123174  ×365  ) ساعت در روز 9= صرفه جویی در یکسال(   
حال با توجه به جدول زیر،فاکتورهاي انتشاربا توجه به نوع سوخت بنزین براي هرلیتر برحسب گرم به 

  ]8[ ،] 7[ . صورت زیر می باشند:
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  گرم-لیترقدار فاکتورهاي انتشار بر حسب م  :1جدول 

 گازوئیل بنزین آالینده / نوع سوخت
CO 350 7.2 
CO2 2456 - 
PM10 1.3 13.2 
NOX 13.5 27 
SOX 1.5 16.8 

  
   : HOV خطبزرگراه همت بدون وجود درساعت در روز) 9براي یکسال( آالینده  5الف) مقدار انتشار

  )gr (313391838200 =Co2 

gr  44660889000 =Co 
gr 191403810  =SO2 

gr 1722634290  =NOX  
  gr 165883302  =PM10 

  .باشدیم   ton(  6/360132(   ،ساعت در روز) 9آالینده در یکسال( 5مجموع انتشار
  

  : HOVساعت در روز)در بزرگراه همت با وجودخط  9آالینده براي یکسال(  5ب) مقدار انتشار
)gr (202973737700  =Co2 

gr  28925410500 =Co  
gr 123966045  =SO2 

gr 1115694405  =NOX 
  gr 107437239  =PM10  

  .باشدمی   ton(  2/233246(ساعت در روز)،    9آالینده در یکسال( 5مجموع انتشار
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  HOVو با وجود  HOVدر دو حالت بدون مقایسه مقدار انتشار آالینده ها  :4نمودار

  

 
 HOVو با وجود  HOVدر دو حالت بدون مقایسه مقدار انتشار آالینده ها  :5نمودار

 

دربزرگراه شهید همت تهران بین  ساعت در روز) 9آالینده دریکسال(  5حال با مقایسه مقدار انتشار
، به این نتیجه می رسیم ، در شرایطی که  (HOV)و با وجودخطوط   (HOV)شرایط بدون وجودخطوط

آالینده به  5برگشت پذیراستفاده گردد، مقدار کاهش انتشار  (HOV)در بزرگراه همت از خطوط 
  صورت زیرخواهد بود:

)gr (110418100500  =Co2 

gr  15735478500 =Co 
gr 67437765  =SO2 

gr 606939885  =NOX 
  gr 58446063  =PM10 
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)  ton(  به میزان  ،در بزرگراه شهید همت تهرانبرگشت پذیر  HOVط با ایجاد خدر نتیجه 
  د.ساعت در روز)، کاهش می یاب 9ال( در یکس آالینده 5انتشار  از    4/126886
 

  
    (HOV)و با وجودخط   (HOV)بدون خط دو حالتدر ها انتشارآالینده مجموع مقایسه : 6نمودار

     
 نتیجه گیري-9

به عنوان یک سیستم جدید در افزایش ظرفیت آزاد راهها می تواند به عنوان یک گزینه  HOVخطوط
مورد توجه برنامه ریزان حمل و نقل کالن شهرها قرار  ،برتر در بین سایر گزینه هاي افزایش ظرفیت

  گیرد. 
تحقیقات به ر جهان انجام پذیرفته و این د  HOVتحقیقات فراوانی براي اثبات مزایاي سیستم خطوط

ن به عنوان براي معرفی مزایاي این خطوط از آزادراه شهید همت تهرا.اثبات این مزایا انجامیده است
  آمده در این تحقیق می باشند: زیربه عنوان نتایج کلی بدست. مواردمیانمونه استفاده کرده

د راههاي جدید، از استفاده بهینه از ظرفیت هاي موجود و صرف هزینه به مراتب کمتر از ایجا -1
  می باشند.HOV خصوصیات  خطوط 

در ضمن افزایش ظرفیت آزادراه و کاهش حجم ترافیک ،مزایاي کاهش مصرف  HOVخطوط  -2
  اقتصادي نیز دارد.سوخت و به صرفه بودن از لحاظ 

جداي از تأثیر آن در کاهش حجم ترافیک و مصرف سوخت  ، به دلیل  HOVایجاد خط ویژه  -3
کنندگان  ایجاد مزیت زمانی براي خودروهاي سواري چند سرنشین باعث گرایش بخشی از استفاده

شود. (روشن است که راحتی و آسایش وسیله  هاي واحد به استفاده از سواري چند سرنشین می اتوبوس
س است). که موجب خدمات رسانی بهتر سیستم حمل و نقل عمومی به نقلیه سوراي، بیش از اتوبو
 سایر شهروندان می گردد.
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برگشت پذیردر بزرگراه شهید همت تهران نشان داد که ساالنه چه مقدار  HOVایجاد خطوط  - 4
حجم زیادي از انتشار آالینده ها در تهران کم می شود و بهبود محیط زیست را به همراه خواهد 

  .داشت
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Abstract 

HOV  lines  is  as a  technique  for obviate   transportation  . HOV  lines is  
using  for bus and occupation vehicles  so  more  passengers  will 
transferred by few  number  of  vehicles . HOV lines will decrease the 
number of vehicles and highways traffic by changing  the  methods  of  
man trips. Implementing  HOV lines in shahid  –  hemmat highway  of  
Tehran  has  great  impacts  on  reduce of  trips time , stops and traffic  
volume . purpose of  article  implementing  HOV lines  will decrease 
pollutions  5 kinds  of  polluters  which have main  role  in  air  pollutions  
in hemmat  -   highway  so  it  has  positive  effect   on  environment. 

 
Keywords:   High Occupancy Vehicle lane – polluters propagation – propagation 
factor 

  
 




