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  چکیده

هاي درون شهري و برون شهري است  روشی در مدیریت ترافیک آزاد راهH.O.V  Lane(1("خطوط 
با تغییر الگوي سفر افراد HOV 1. سیستم خطوط کند ها متمایز می که آن را از سایر خطوط آزاد راه

باعث کاهش تعداد سفر وسائل نقلیه کم سرنشین شده که در نتیجه ازدحام بزرگراه ها را کاهش می 
دهد. این خط مختص خودروهاي با تعداد سرنشین باال شامل سواري ، ون  و اتوبوس می باشند . در 

قل در مبحث خطوط مدیریت شده قرار می در مهندسی حمل و ن HOVحقیقت جایگاه خطوط 
گیرد که خود انواعی دارد و این خطوط مدیریت شده از افزایش عملکرد ترافیکی مسیرهاي موجود 

باشند،  ها داراي سه شکل عملکردي می خطوط وسائل نقلیه با اشتغال باال در آزاد راه کند . پشتیبانی می
زرگراه شهید همت تهران ،  دو شکل عملکردي این خطوط که در این مقاله  با در نظر گرفتن شرایط ب

HOV  خطوط )HOV  برگشت پذیر و خطوطHOV   توجه به اطالعات بدست  هم جهت ) را با
آمده از بزرگراه شهید همت ، با هم مقایسه کرده ایم.در ابتدا به جهت آشنایی با عملکرد  این  دو نوع 

در ادامه شرایط  وپرداخته ایم  HOVو نوع خط ، به بررسی عملکر و شرایط این د HOVخط 
تراکم ترافیکی و کاهش آلودگی هوا  این دو  کاهشمصرف سوخت ،کاهش هندسی ، هزینه احداث ،

را با  در نظر گرفتن  آنها در بزرگراه شهید همت تهران  با هم مقایسه کرده ایم و  HOVنوع خط 
  مقاله آورده ایم.   نتایج  بدست آمده از این مقایسه  را در ادامه 

 

  کاهش آلودگی هوا - هم جهت HOV    خطوط -برگشت پذیر HOV    خطوط:  واژه هاي کلیدي

                                                
1   High Occupancy Vehicle lane 
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 مقدمه -1

رشد فزاینده جمعیت در جهان موجب پدید آمدن تقاضاي گسترده براي زیر ساخت هاي حمل و نقل، 
جهان به دنبال  بخصوص سامانه هاي آزادراهی شده است. سازمان هاي حمل و نقل در سراسر

روشهایی جهت مدیریت بار ترافیک و در نتیجه افزایش کارآمدي شبکه هاي موجود و درحال استفاده 
خطوط ویژه "کی از روش هاي ممکن جهت پاسخگویی به نیازهاي حمل و نقل، استفاده از یهستند.

عداد سرنشین باال این خطوط مختص وسایلی با ت است. )H.O.V  Lane("وسائل نقلیه با اشتغال باال
هستند و شامل خودروسواري، ون و اتوبوس می باشند. این تسهیالت به منظور افزایش ظرفیت جابه 

، H.O.Vهاي سیستم خطوط یکی از مزیت جایی افراد در زیر ساخت هاي موجود طراحی شده اند.
آمریکا در منطقه پایین بودن میزان ترافیک این خطوط نسبت به سایر خطوط آزادراه می باشد. در 

و  H.O.Vتحقیقی به منظور مقایسه حجم خودروهاي استفاده کننده از سیستم خطوط  1پاگت سند
حجم خودروهاي استفاده کننده از سایر خطوط آزادراههاي منطقه در زمان هاي مشابه انجام شد. در 

بررسی قرار  و نحوه ي عملکرد این خطوط در منطقه مورد H.O.Vاین تحقیق استفاده از خطوط 
در مقایسه با  H.O.Vگرفت. از تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از این تحقیق، مشخص شد که خطوط 

 . سایر خطوط آزادراه، داراي حجم ترافیک کمتري هستند
را در بزرگراه ها و آزادراه ها دو چندان می   H.O.Vچند مسئله اساسی، اهمیت اجراي سیستم خطوط

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 اهتمام 

و بزرگراه هاي جدید، احداث این آزادراه ها و بزرگراه ها مستلزم هزینه بسیار  به راه اندازي آزادراه ها
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 دوره 

تی براي پاسخگویی به تقاضاهاي اضافه شده و حتی پاسخگویی بهتر به تقاضاهاي موجود، اقدام به بایس
ایجاد این تسهیالت نمود.لذا احداث این سیستم خطوط در آزادراه ها و بزرگراه ها مشکالت ترافیکی را 

 به نحو چشمگیري کاهش می دهد.
اشاره می  ،که در زیر به آنهاHOV اشتغال باال ارزش هاي  استفاده از خطوط ویژه وسائل نقلیه بااز 

 کنم :
  ارزش هاي  شخصی - 1
ü کاهش زمان سفر 

                                                
1 . Puget sound 
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ü سفر با قابلیت اطمینان باالتر  
ü کم شدن هزینه ها  
ü کاهش مصرف سوخت  
  ارزش هاي اجتماعی -2
ü بهبود کیفیت هوا 
ü کنترل ترافیک  
ü امکان استفاده بهتر از تسهیالت آزادراهی  
ü  از بهبود وضعیت روحی در سفرهاي آزادراهیافزایش کارایی افراد ناشی  
ü اولویت حمل و نقل همگانی  
ü  2،1[ایجاد گزینه به منظور استفاده از هم پیمایی [ 

  
  

  (HOV lane)خطوط ویژه وسایل نقلیه با اشتغال باال -2

، که در زیر به آن  باشند ها داراي سه شکل عملکردي می خطوط وسائل نقلیه با اشتغال باال در آزاد راه
 .]3[ :اشاره شده 

  مسیر مجزا ( به صورت رفت و برگشت یا برگشت پذیر) -
  خطوط هم جهت  -
   خطوط جهت معکوس -
  

  
  HOVخط ویژه:  1شکل
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 برگشت پذیر  HOV    خطوط - 2-1

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

که این خطوط یکی  ،کنند 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  ین نوع تسهیالت تفکیک شده میتر از رایج

شوند که در طول  این خطوط در مواقعی ایجاد می سازد. را فراهم می پیکخطوط را در طول ساعات 
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   هت مقابل (جهت بدون تراکم)ج
حرکت زیاد باشد بطوریکه از یک سمت کمتر از چهل درصد و از سمت مقابل بیش از شصت درصد 

 ترافیک عبور نماید.
 شرایط ایجاد خطوط برگشت پذیر - 2-2-1

که در طول زمان تراکم ترافیک، ترافیک قابل توجهی از یک شوند  این خطوط در مواقعی ایجاد می
خارج شود.  جهت خارج شود و ترافیکی به میزان کم یا متوسط از جهت مقابل (جهت بدون تراکم)

بایستی کریدور داراي اختالف تراکم ترافیک در دو جهت حرکت زیاد باشد بطوریکه از یک سمت 
  از شصت درصد ترافیک عبور نمایدکمتر از چهل درصد و از سمت مقابل بیش 

 

 
  برگشت پذیر HOV  خط  :2شکل

  
 خطوط وسایل نقلیه با اشتغال باالي هم جهت  -2-2

یک خط آزادراهی است که در جهت جریان ترافیک بوده و معموالً به  هم جهت ،  H.O.Vاین خط 
شود. یک ناحیه هاشور خورده خاص یا یک حائل  این طور فیزیکی از خطوط اصلی آزادراه جدا نمی
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را از سایر خطوط جدا می سازد. این  خط که از آن به عنوان خط لوزي نیز یاد می   H.O.Vنوع خط 
  .  شود در قسمت داخلی راه قرار دارد و معمول ترین نوع خط با ظرفیت باال است

 شرایط ایجاد خطوط هم جهت: -2-2-1
ف تراکم ترافیک دردوجهت اختالحرکت داراي تراکم ترافیک باشندوبایستی دو جهت    

لکرد و نگهداري، باالترین لحاظ چشم انداز سرمایه گذاري، عم% باشد و این روش از20حرکت،حداکثر 
تواند  این روش میابع مالی مواجه هستیم استفاده ازدارد، و در شرایطی که با محدودیت منرا کارایی

  ]4[مفید باشد. 
 
  

 
  هم جهت H.O.Vخط   :3 شکل

  
  H.O.Vشرایط هندسی مقاطع عرضی خطوط  -3

  برگشت پذیر:  H.O.Vشرایط هندسی مقاطع عرضی خطوط  -3-1
این روش شامل یک خط یا خطوطی در آزادراه است که به صورت فیزیکی از سایر خطوط آزادراه جدا 

گیرند. همچنین روز مورد استفاده قرارمیاند و توسط خودروهاي مجاز در تمام یا بخشی از ساعات شده
برگشت پذیر معموال   H.O.Vکامیونها نیز ممکن است مجاز به استفاده از آن باشند. سیستم خطوط 

پذیر می سازد و به هنگام صبح، ورود به مراکز تجاري یا سایر مراکز اصلی فعالیت  در شهرها را امکان
کند. این روند اغلب شامل گشودن خطوط شهر را فراهم میدر بعدازظهر امکان خروج از مراکز اصلی 

و با  این  براي ترافیک ورودي صبح و بازگشایی خطوط در جهت عکس آن در بعد از ظهر می باشد.
تغییر در طرح مقطع عرضی به صورت کاهش عرض فرض که مشکل تملک اراضی وجود دارد ، 
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متر نباشد یا کاهش عرض  1/6کمتر از  برگشت پذیر یک خطه به گونه اي که   H.O.Vسیستم 
متر نگردد و همچنین کاهش عرض خطوط  11به گونه اي که کمتر از  H.O.Vمسیرهاي دو خطه 

  .  متر نگردد 6/3عمومی آزادراهی به گونه اي که کمتر از 
  

  : ترتیب مراحل تغییر در طرح مقطع عرضی 1جدول 
ترتیب 
 مراحل

 تغییر در طرح مقطع عرضی

متر نباشد یا کاهش عرض  1/6برگشت پذیر یک خطه به گونه اي که کمتر از    H.O.Vکاهش عرض سیستم  اول
 متر نگردد. 11به گونه اي که کمتر از  H.O.Vمسیرهاي دو خطه 

 متر نگردد. 6/0کاهش فاصله ایمنی عرضی سمت چپ به گونه اي که کمتر از  دوم

 متر نگردد. 4/2متر به گونه اي که کمتر از 3(شانه) از کاهش فاصله ایمنی سمت راست  سوم

متر نگردد. (در صورت استفاده ي اتوبوس و  3/3به گونه اي که کمتر از   H.O.Vکاهش عرض خطوط  چهارم
 ، بایستی عرض بیشتري در نظر گرفته شود.)H.O.Vکامیون از مسیر 

 متر نگردد. 6/3کمتر از کاهش عرض خطوط عمومی آزادراهی به گونه اي که  پنجم

و سایر خطوط H.O.V کاهش مجدد فاصله ایمنی عرضی سمت راست، در صورتی که حداقل عرض خطوط ششم
 متر نشود. 2/1متربه نحوي که کمتر از  4/2تأمین نگردد، از 

 تغییر شکل مانع از ستون بتنی به یک حالت عمودي کم عرض تر هفتم

  
  : هم جهت  H.O.Vشرایط هندسی مقاطع عرضی خطوط  -3-2

هم جهت، خطوط آزادراهی در هر جهت سفر هستند که به صورت فیزیکی از  H.O.Vسیستم خطوط 
اند. این خطوط براي استفاده خودروهاي مجاز در تمام یا بخشی از سایر خطوط آزادراه جدا نشده

هم جهت معموالً در خط نزدیک به مرکز   H.O.Vشوند. خطوط ساعات شبانه روز در نظر گرفته می
ها احداث می شوند. روش رایج براي تفکیک آنها از سایر خطوط آزادراه، عالئم افقی است که بر یا شانه

هم جهت ممکن است امکان ورود و   H.O.Vروي سطح روسازي کشیده می شود. در طول خطوط 
تر است براي دستیابی به اهداف عملکردي، از خروج به صورت نامحدود وجود داشته باشد ولی به

هم جهت، غالباً از طریق افزودن آنها  H.O.Vنواحی دسترسی محدودي استفاده شود. توسعه خطوط 
به خطوط عمومی آزادراه هاي درون شهري و برون شهري در دست استفاده، صورت می گیرد.و با  این 
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طرح مقطع عرضی  به صورت کاهش عرض  تغییر در فرض که مشکل تملک اراضی وجود دارد ،
متر نگردد. (در صورتی که کامیون و اتوبوس  از تسهیالت  3/3به نحوي که کمتر از    H.O.Vخطوط  
H.O.V   استفاده کنند، عرض بیشتري باید لحاظ شود) و کاهش عرض خط عمومی آزادراه  به نحوي

از ستون به هاشورهاي رنگی یا موانع قابل متر نگردد و همچنین تغییر شکل موانع  3/3که کمتر از 
  و خطوط عمومی آزادراهی. H.O.Vجابجائی بین خطوط 

 
  : ترتیب مراحل تغییر در طرح مقطع عرضی 2جدول 

ترتیب 
 مراحل

 تغییر در طرح مقطع عرضی

  H.O.Vبراي تسهیالت در نظر گرفتن حالت کاهش یافته  اول

 متر 4/2متر به  3راست از کاهش فاصله ایمنی عرضی سمت  دوم

متر نگردد. (در صورتی که کامیون و اتوبوس  از  3/3که کمتر از به نحوي    H.O.Vکاهش عرض خطوط   سوم
 شود).استفاده کنند، عرض بیشتري باید لحاظ   H.O.Vتسهیالت 

 متر نگردد. 3/3کاهش عرض خط عمومی آزادراه  به نحوي که کمتر از  چهارم

و سایر خطوط H.O.V که حداقل عرض خطوطراست، در صورتی  کاهش مجدد فاصله ایمنی عرضی سمت پنجم 
 متر نشود. 2/1متر به نحوي که کمتر از  4/2تامین نگردد، از 

و خطوط عمومی  H.O.Vتغییر شکل موانع از ستون به هاشورهاي رنگی یا موانع قابل جابجائی بین خطوط  ششم
 آزادراهی

 
 : شرایط فیزیکی الزم براي ایجاد خطوط ویژه -3-3

عرض خط ویژه بهتر است دو برابر عرض یک خودرو باشد. چرا که اگر اتومبیلی دچار نقص فنـی شـد،   
سایر اتومبیلها بتوانند به راحتی از کنار آن عبور کنند و با تبدیل یک خط عادي بزرگراه به خـط ویـژه   

عرض خطوط عادي شویم. اما در هر صـورت عـرض یـک    چند سرنشین، ممکن است مجبور به کاهش 
با توجه به استانداردهاي راهسازي، حـداقل عـرض    متر) کمتر باشد. 3/3فوت ( 11خط عادي، نباید از 

الزم براي اینکه بتوان در یک مسیر سه خطه، یک خط آنرا به خط ویـژه چنـد سرنشـین تبـدیل کـرد      
 ]5[عبارتست از:
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+ (حداقل عرض شانه) 5+ (عرض خط ویژه) 6/0رض مانع جدا کننده) + (ع3/0(عرض شانه خط ویژه) 
  متر 8/12=2×3/3+ (عرض یک خط) 3/0

 باشد، غربی پیوسته می - با توجه به مشخصات هندسی بزرگراه شهید همت تهران ، که کریدور شرقی
د،  و گرد آباد ختم می شود و در سمت غرب به جنت  که  درسمت  شرق از خیابان افشاري شروع می

را دارد.  HOVمجموعه شرایط فیزیکی الزم براي ایجاد خط ویژه  باشد، کیلومتر  می 66/31به  طول 
مقاطع عرضی بزرگراه همت در قسمتهاي مختلف قابلیت پیاده سازي خطوط هم جهت و برگشت پذیر 

  را دارد.
  
   هم جهت : HOVخطوط  برگشت پذیر با   HOVمقایسه هزینه احداث خطوط  -4

شـود،   استفاده مـی  HOVآمار و اطالعاتی که براي مقایسه هزینه تعریض آزادراه و احداث سیستم خط 
  باشد. به علت مشخصات منحصر به فرد هر پروژه ،مربوط به بزرگراه شهید همت تهران می

  
  برگشت پذیر:  HOVهزینه احداث خطوط  -4-1

، احداث یک خط کافی است .در اینجا نیـز کلیـه   برگشت پذیر   HOVدر محاسبه هزینه احداث مسیر 
هزینه ها ( عملیات خاکی، روسازي ،گاردریل ، نرده ایمنی ، کانیو ، پایداري خاك) محاسبه مـی گـردد   
و سپس ضرایب باالسري ،منطقه اي ،تجهیز و برچیدن کارگاه و در صد صعوبت کار در ترافیک عبـوري  

ی که این پروژه در کشور تا کنون اجرایی نشـده لـذا بـا توجـه بـه      نیز باید در نظر گرفته شود . از آنجای
 2982هزینه هاي احداث یک خط عادي در مسیر شهید همت ، براي احداث هر کیلومتر مسیر مبلـغ  

میلیون ریال برآورد میگـردد. بـا توجـه بـه هزینـه هـاي جـانبی ( درصـد آزمایشـگاه ،شـهرداري،بیمه           
افزوده و مشاور طرح )که البته باید توجـه شـود در اصـل ایـن ضـرائب      کارفرما،تعدیل،مالیات بر ارزش  

برگشت پذیرکمتر از سایر خطوط می باشـند. زیـرا ایـن ضـرایب بـه صـورت       HOVبراي پروژه خطوط 
سالیانه به پروژه اعمال می شوند و در اینجا این ضرائب بر اي خطوط برگشت پذیر یک بار بـه حسـاب   

  میلیون ریال می شود.  3444در هر کیلومتر با اعمال این ضرائب مبلغ می آیند. هزینه احداث پروژه 
  
  هم جهت :  HOVهزینه احداث خطوط  -4-2

  HOVهم جهت معموال به صورت تبدیل وضعیت سایر خطـوط آزادراه بـه    HOVبه کارگیري خطوط 
 یگردد. می باشد . لذا هزینه احداث محاسبه نمی شود ، بلکه هزینه تبدیل وضعیت محاسبه م

  ریال در هر متر. 102000سانتی متر با اضافه بهاء مبلغ خام  20هر متر رنگ به عرض 
  102000*1000*2=  4/20                          :    در هر کیلومتر برابر   HOVلذا هزینه خام 
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خطه بودن خط کشی می باشد.با توجه به ضـرائب باالسـري و صـعوبت در ترافیـک      2به دلیل  2عدد 
میلیون ریال می باشـد.   6/33هم جهت برابر  HOVعبوري ،هزینه خط کشی جهت تبدیل وضعیت به 

برابـر   2هم جهت است، بنـابراین مبلـغ فـوق      HOVو از آنجایی که هر جهت ترافیک داراي یک خط 
 ]6[. میلیون ریال براي هر کیلومتر می باشد 2/67شده و 

  

  
     HOVمقایسه هزینه احداث خطوط :  1نمودار                                                             

 
 HOV نوع خطوط 2مصرف سوخت و تراکم ترافیک در هر  مقایسه -5

در نـرم افـزار    Multiclass Assignmentاز گزینـه   HOVسازي و تحلیـل خـط ویـژه     براي شبیه
EMME/2 مدل  .  استفاده شده استEMME/2   ساخته شد و با در نظر گرفتن نسبتهاي مناسـب

(با توجه به آنچه در آمارگیري مشاهده شده بود) کار اجراي مدل آغـاز گردیـد.    LOVو  HOVبراي 
خطـوط  (Reversible Lane), براي حاالت برگشت پذیر +HOV3این اجرا براي گزینه اتوبوس و 

هم جهت انجام شد. واضح است که ایجاد خط ویژه در بلند مدت روي رفتار سفر تأثیرخواهـد داشـت،   
لیکن هدف ما از این اجراي اولیه، صرفاً بررسی شبکه با ویژگیهاي موجود است. یعنـی اینکـه حجـم و    

اطالعات انجام شود. HOVغیر از  HOVتعداد سرنشین خودروها هیچ تغییري ننماید و فقط تفکیک 
بـا   و هم جهت  پذیر برگشت HOVسازي خط  مربوط به بزرگراه همت در یک ساعت اوج با فرض پیاده

،و بـا توجـه بـه     ، کند و تند شدن شتاب خودروهـا  ها سرنشین می باشد. با توجه به توقف 3یابیش از  3
. بـا  گیـریم  لیتر در نظر می 9/16ر کیلومت 100اطالعاتی که در دست است، متوسط سوخت وسیله در 

توجه به نزدیک بودن سرعت به سرعت مجاز و جلوگیري از کم و زیاد کردن سرعت به صورت مـداوم و  
در صورتی که به نرمی و همراه با جریان عمومی ترافیک برانید، و در شرایطی که در بزرگـراه همـت از   

درصـد   15-10ي بهبود می یابد و به میـزان  )  استفاده شده باشد، این شرایط تا حدودHOVخطوط (

3444

67.2
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3000

4000

خطوط HOVبرگشت پذیر       خطوطHOV ھم جھت 
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درصـد   10در مصرف سوخت صرفه جویی می شود. حال در جهت اطمینان از کمترین ضـریب یعنـی   
   ] . 6 ،4 [کنیم استفاده می

با توجه به نتایج بدست آمده از عملکرد بزرگراه همت در یک ساعت اوج ومقایسه سوخت مصرفی در 
 هم جهت HOVخط  برگشت پذیر و  HOVبا وجود خط  ) HOVبزرگراه همت ، بدون وجود (

  (lit)برگشت پذیر، مصرف سوخت حدوداً  )HOV(آید، که در شرایط وجود خط اینگونه بدست می
،   14316 (lit)  ، مصرف سوخت حدوداً هم جهت  )HOV( همچنین در شرایط وجود خط و 13686

، تراکم ترافیک H.O.V یکی از مهمترین شرایط براي ایجاد خطوط یک ساعت اوج کاهش می یابد. در
در آزادراه در نظر گرفته می شود که تراکم ترافیک آزادراه مستلزم در  H.O.Vاست. زمانی یک خط 

افزایش تعداد خودروهاي با تعداد سرنشین باال،  .نظر گرفتن مالحظاتی براي غلبه بر تراکم باشد
ش می دهد، اما افزایش در تعداد این خودروها اثرات کمتري بر خطوط را کاه H.O.Vسرعت خطوط 

دارد.افزایش تعداد اتوبوسها موجب کاهش سرعت متوسط خطوط داراي ترافیک  H.O.Vمجاور 
تأثیري ندارد، زیرا اتوبوسها تنها از  H.O.Vگردد اما در خطوط عمومی آزادراههاي داراي مختلط می

و  H.O.Vفزایش تعداد کامیونها موجب کاهش سرعت در خطوط مجاور بهره می برند.ا H.O.Vخطوط 
چنین اتفاقی روي  H.O.Vگردد، ولی در خطوط می H.O.Vهمین طور در خطوط آزادراههاي فاقد 

، پایین بودن میزان ترافیک این خطوط حتی در H.O.Vهاي سیستم خطوط دهد.یکی از مزیتنمی
با توجه به نتایج بدست آمده از عملکرد بزرگراه .آزادراه می باشدساعات اوج ، نسبت به سایر خطوط 

)  با وجود خط HOVدر بزرگراه همت ، بدون وجود ( تراکم ترافیکمقایسه  همت در یک ساعت اوج و
HOV  خط  برگشت پذیر وHOV آید، که در شرایط وجود خط اینگونه بدست می هم جهت)HOV( 

تراکم هم جهت ،  )HOV(همچنین در شرایط وجود خط و%   23  حدوداً تراکم ترافیکبرگشت پذیر، 
  . ]8،7 [دریک ساعت اوج کاهش می یابد،  % 25حدوداً  ترافیک

  
  در بزرگراه شهید همت تهران HOV خطوطنوع  2 کاهش آلودگی هوا با ایجاد  مقایسه -6

، با HOVتوان گفت که مزیت حاصل از ایجاد این خطوط ویژه  در یک جمله به صورت خالصه می  
ایجاد تشویق براي مردم به منظور استفاده مشترك از وسایل نقلیه شخصی یا استفاده از اتوبوس، خط 

HOV ها کاهش ها و آزادراه باعث کاهش تعداد سفر وسایل نقلیه شده و در نتیجه تراکم بزرگراه 
آمار حجم  با توجه به اطالعات گرفته شده، بیشترینشود.  یابد و باعث کاهش آلودگی هوا نیز می می

واطالعات عملکردي بخشهاي مختلف بزرگراه باشد خودروهاي عبوري مخصوص خودروهاي سواري می
 مقدارمصرف بنزین در بزرگراه شهید.دنباش می در روز  یک ساعت اوج مربوط بهشهید همت تهران 
و همچنین با  25158 (lit)برگشت پذیر  HOVوجود باو  HOV   ،(lit) 38844همت بدون وجود
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حال با توجه به جدول میباشد.در یک ساعت اوج در روز   24528 (lit)هم جهت  HOVوجود 
زیر،فاکتورهاي انتشاربا توجه به نوع سوخت بنزین براي هرلیتر برحسب گرم به صورت زیر می 

 :]9[باشند
  گرم-قدار فاکتورهاي انتشار بر حسب لیترم  :3جدول

 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 

  
تهران در  همت  شهید بزرگراه دریک ساعت اوج  در آالینده 5انتشار مجموع با توجه به جدول فوق 

  )ton( برگشت پذیر    HOVو با وجود   6/109  (ton)   )HOV خطبدون وجودحالت عادي (
  می باشد.      ton  (2/69(هم جهت   HOVو همچنین با وجود    71

 

 
  در حالت هاي مختلفمقایسه مقدار انتشار آالینده ها  : 2نمودار

  
 نتیجه گیري-7

دالیل زیادي براي توجیه لزوم مدیریت ترافیک وجود دارد. موثرترین تاثیرات آن عبارت است از کاهش 
مشکالتی نظیر تراکم ترافیک، آلودگی هاي صوتی و زیست محیطی و ... براي مسافرانی که از وسیله 

پیشبرد کنند. همچنین می تواند منجر به کاهش هزینه هاي دولت و نقلیه شخصی کم استفاده می
برنامه هایی همچون توسعه مناطق شهري، حفاظت از محیط زیست، صرفه جویی انرژي و پیشرفت 
هاي اقتصادي گردد. اعمال برخی تغییرات در شیوه حمل ونقل منجر به ارتقاي سالمت جسمی و 
بهداشت همگانی  می گردد. بسیاري از استراتژي هاي مدیریت ترافیک در خصوص بازارها و مناطق 

هرچند برنامه هاي متداول حمل ونقل برروي یک یا  جاري منجر به افزایش رشد اقتصادي می گردد.ت
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دو مزیت مانند کاهش تراکم ترافیک و آلودگی هاي زیست محیطی تمرکز دارد؛ اما با نگاهی جامع به 
 H.o.v سیستم خطوط  برنامه هاي آن می توان بر اهمیت آن بر حل مشکالت ترافیک صحه گذاشت

نیز به عنوان یکی از روشهاي مدیریت ترافیک بازدهی باال و تاثیرگذار خود را بر مدیریت ترافیک به 
با توجه به موارد گفته شده می توان اینگونه نتیجه گیري کرد که سیستمی با  اثبات رسانده است.

مختلف ان اعم از  چنین انعطاف پذیري قطعا قابلیت اجرایی بسیار باالیی دارد و با توجه به تاثیرات
شرایط اجرا تاثیر بر روي محیط زیست هزینه هاي احداث و ... می توان نتیجه گرفت سیستم خطوط 
هم جهت می تواند به عنوان راهبردي موثر و کم هزینه به عنوان یکی از استراتژي هاي اصلی مدیریت 

  ترافیک کشور مورد نوجه قرار گیرد
که در شناسایی و انتخاب ، این مقاله راهنمایی است براي ارزشیابی سیستمهاي مدیریت ترافیک  

 بهترین گزینه جهت ارتقاي سیستم حمل ونقل نیز کمک می کند.
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Abstract 

HOV line is a technique in highway traffic management that has been used 
for years in the world. HOV lines system by changing people travel 
patterns reduces the number of travel with low occupancy vehicles so it 
reduces traffic in highways. This line will be used by high occupancy 
vehicles such as; passenger cars, vans and buses. HOV Lines in 
transportation engineering is in topic of managed lines that have different 
kinds. Also these lines will support increasing the traffic function of ways. 
HOV lines in highways have three functional forms. In this paper two 
functional HOV lines (reversible HOV lines and Concordant HOV lines) 
have been compared with considering the conditions of Shahid-Hemmat 
Highway Tehran and obtained information. First of all we survey the 
performance and condition of these lines in order to knowing about their 
functions. In next step we compare the geometry conditions, construction 
costs, decreasing fuel consumption, reduce of traffic congestion and air 
pollution of these two lines. This paper will shows results of this 
comparison. 
 
Keywords:  Reversible HOV lines – Concordant HOV lines - reducing pollutions 
 

 




