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  دهیچک

از تصادفات،  یگزاف ناش يها هینو تبعات پس از آن، شامل هز يتعداد تصادفات در معابر شهر یشافزا

معابر و حفظ  يساز یمن، لزوم ا یسقابل جبران ن یندهکه در آ یگريو موارد د یو روان یمشکالت روح

،  یـک تراف يسـاز  آرام .کـرده اسـت   یـت با اهم یارکاربران استفاده کننده از آن را بس یمنیسالمت و ا

بـه منظـور    یـک و مهندسـان تراف  يشـهر  انیـز است که توسط برنامه ر ییها ياز استراتژ يمجموعه ا

 یـک تراف یمنیا یشامر افزا ینا یممستق یجهنت. شود یاستفاده م) عام یفباتعر( یککاهش سرعت تراف

 .هـوا اشـاره کـرد    لـودگی توان به کاهش سروصـدا و آ  یم یکتراف يمهم آرام ساز یاز آثار جانب. است

بـا طبقـه    ینهمچنـ . قرارگرفته اسـت  یمورد بررس یاو آثار آن در دن يپژوهش، اهداف آرام ساز دراین

 یرا مـورد بررسـ   یـا در دن يآرام ساز يو کاربرد یننو يروش ها ي،مختلف آرام ساز يروش ها يبند

  يسـاز  یهبـا نـرم افـزار شـب     يمـدل سـاز   بر اساس اطالعات محلی جمع آوري شده،. قرار داده است
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توان به استفاده  یمهم حاصله م یجهجمله نت از .شده است یسهمقا یکتراف يآرام ساز یستمس یطراح

 یشافـزا  ینسرعت قابل قبـول در ضـمن کمتـر   در کاهش  یکتراف يآرام ساز یزاتنوع تجه یناز بهتر
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 مقدمه -1

 پیاده حرکتن یاز محقق ياریان بسیبه ب. له سفر انسان دانستین وسیتوان اول یرا م ياده رویپ

 داراي روي پیاده. است محیط در انسان جابجایی شکل ترین ضروري و ترین قدیمی ترین، طبیعی

است  محیطی هاي کیفیت دریافت و محیط به تعلق احساس فضایی، هویت ادراك در اساسی اهمیت

]1[.  

 یاما محالت امروز ما به واسطه سـرعت و شـتاب  . است یجمع یو زندگ یالت اجتماعمحله، مکان تعام

. را فـراهم آورده انـد   یاجتمـاع  یشدن به خود گرفته اند موجبـات اضـمحالل زنـدگ    یزهمدرن يکه برا

 ورسبب شد تا رانندگان بدون توجه به حضـ  یمحل يها و کوچه ها یاباندر خ یلاتومب یهرو یحضور ب

و  یندوم سـاکن  یـاط که ح یمحل يها و کوچه ها یابانبا سرعت در محالت عبور کنند و خ یادهافراد پ

 يبـرا . آنان بود را مورد هجوم قـرار دهنـد   یتعامالت اجتماع یريو شکل گ یريحضور پذ يبرا یمکان

 يسـاز  مآرا يموسوم بـه وونـرف بـرا    يها یکاز تکن یافتهتوسعه  يکشورها یمشکل در برخ ینحل ا

  .ن محالت استفاده شده استدرو یکتراف

صدمات در  یا یمارياز ب یده علت مهم مرگ زود هنگام ناش يدر درجه بند ییرتغ ینیب یشپ براساس

 ینـده عامـل در دهـه آ   ینبه سوم یرعامل مرگ و م یناز نهم یاز تصادفات رانندگ یجهان، تلفات ناش

ـ   یوجود، تلفات رانندگشده است، درصورت ادامه روند م ینیب یشپ یاز طرف. یدخواهد رس ش از یبـه ب

درحال توسعه به مراتب  يکشورها يبرا یتوضع یندرصد در سطح جهان رشد خواهد داشت که ا 86

تصـادفات   یـه، نقل یلاز رشـد وسـا   یدر مرحلـه خاصـ   یـران ا یـري باتوجه به قرارگ. خواهد بود یدترشد

 وسیله یصادف، معلول سه عامل اصلوقوع هر ت. فهرست قرار دارد ینهم اکنون در رتبه دوم ا یرانندگ

عوامل بروز تصادفات منجر به  یناز مهم تر یکیبه عنوان  یهنقل یلسرعت وسا. انسان و راه است یه،نقل

مجروحـان در اثـر    یاتا چهل درصد کشته ها  یدهد س یآمارها نشان م. یدآ یفوت به شمار م یاجرح 

و  یـري گ میمفواصـل تصـ   یشافـزا  یاد،رعت زمشکل س ینعامل سرعت دچار سانحه شده اند و مهمتر

جاده ها آرام  یادر معابر  یمنیسطح ا یشو افزا يساز یمندر جهت ا یاصل ياز راه ها یکی. توقف است

باشـد   یمـ  یکتراف يابزار آرام ساز یناز متداول تر یکیو سرعت کاه  یرسرعت گ. است یکتراف يساز

 یینه اختالف نظرها یااست  یدابزار مف یناستفاده از ا ایآ ینکها یگرچه هنوز هم در نحوه استفاده وحت

  ).1392رحیمی و همکاران، ( امر وجود دارد ینمهندس یندر ب

این مقاله با استفاده از بررسیهاي میدانی و کالیبراسیون نرم افزار شبیه ساز ترافیک به شبیه سـازي و  

کونی پر تردد در شهر تهران می پردازد بررسی چهار سناریو رایج آرام سازي ترافیک در یک منطقه مس

  . و آنها را با وضعیت موجود معابر مقایسه می نماید
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گزاف  يها ینهو تبعات پس از آن، شامل هز يو حومه شهر يتعداد تصادفات در معابر شهر یشافزا

 یمنلزوم ا یست،قابل جبران ن دهینکه در آ یگريو موارد د یو روان یاز تصادفات، مشکالت روح یناش

وقوع . کرده است یتبا اهم یارکاربران استفاده کننده از آن را بس یمنیراهها و حفظ سالمت و ا يساز

 یاعوامل بروز تصادفات منجر به جرح  یناز مهم تر یکیبه عنوان  یهنقل یلهر تصادف، سرعت وسا

مجروحان در اثر عامل  یادرصد کشته ها  تا چهل یدهد س یآمارها نشان م. یدآ یفوت به شمار م

و توقف  یريگ یمفواصل تصم یشافزا یاد،مشکل سرعت ز ینسرعت دچار سانحه شده اند و مهم تر

جاده ها آرام  یادر معابر  یمنیسطح ا یشو افزا يساز یمندر جهت ا یاصل ياز راهها یکی. است

در امرکنترل و کاهش  يگسترده ا ياجهان، تالش ه ياز کشورها یارياست که امروزه در بس يساز

  ).1385صفارزاده و ابوالحسن نژاد، ( در حال انجام است یهنقل یلسرعت و حجم وسا

توسعه پایداربه عنوان پارادایم مطرح دهه هاي اخیربه بیان کرد که  1392نظري در پژوهشی در سال 

ه است ازاین رو محققـان  خصوص درشهرسازي توجه عده کثیري ازپژوهشگران را به خوداختصاص داد

درپی دستیابی به شرایطی هستند تا امکان بسترسازي توسـعه پایدارانسـانی و بهبـود رفـاه اجتمـاعی      

که به لحاظ هدف کـاربردي و بـا روش توصـیفی تحلیلـی     وي در پژوهش خود شهروندي فراهم گردد 

ثردرپایـداري محـالت بـه    انجام گردیده باهدف معرفی ارام سازي و روشهاي آن به عنوان یک عامل مو

 جهـت  شـهري  معابر بندي اولویت هدف با الگویی ارائه به )1391, میربهاء(رحیمی. رسانده استانجام 

 عملکـردي  رده دهـد  یم نشان پژوهش نیا يها افتهی.است پرداخته ترافیک سازي آرام اقدامات انجام

ــتریب راه ــم نیش ــاهم زانی ــدامات در را تی ــاز آرام اق ــتراف يس ــاء( دارد کی ــ ).1391, میربه  دیس

 ایمنـی  اثـرات  تحلیـل  فـرا  در انتشـار  خطاي تشخیص در آماري آزمونهاي کاربرد به) 1391(یشمیابر

 طـور  بـه  درصـدي،  14 و 17 ، 15 کاهشـهاي  بیـانگر  ترتیـب  به گرفته انجام فراتحلیل. است پرداخته

 سـازي  آرام اصـالحات  اعمـال  از بعـد  تصـادفات  کل و جرحی غیر جرحی، تصادفات شمار در میانگین

 بـا  ترافیـک  ایمنی ارتقاي یبررس به) 1390(اف میرح. )1391سیدابریشمی و کریمی، ( است ترافیک

 در) اي ذوزنقـه  آسفالتی کاه سرعت و پالستیکی گیر سرعت( مختلف گیرهاي سرعت انواع از استفاده

 سـازي  آرام راسـتاي  رد محلـی  معـابر  سازي مناسب به) 1390(انیسجاد. است پرداخته تهران استان

 موضـوع  بررسـی  بـه ) 1389(یسـلطان . )1390سـجادیان و همکـاران،   ( است پرداخته محالت ترافیک

 معیارهـاي  و ها شاخص از اي مجموعه قیتحق نیا در. است پرداخته گرایی انسان معیارهاي با خیابان

 محیطـی  زیسـت  و اختیزیباشن-تجربی عملکردي، مولفه سه به توجه با خیابان ارزیابی جهت در موثر

 سـازي  آرام و روانـی  و پیـاده  عـابر  مسـاعدت  بعـد  ود ق،یتحق این جینتا اساس بر.. است گرفته صورت



 

 بـه ) 1387(یچاووشـ . )1389سلطانی و خداپرست، ( است بوده اهمیت درجه بیشترین داراي ترافیک

 دهـد  می نشان شده ارائه هاي روش بررسی. است پرداخته ترافیک سازي آرام نوین هاي روش یبررس

 آرام هاي روش انواع از مؤثر و بهینه استفاده جهت است نیاز کاربردي هاي روش گستردگی به توجه با

 قـرار  اسـتفاده  مـورد  و تدوین زمینه این در کاربردي دستورالعملی شهري، معابر در خصوص به سازي

 ریتاث و یقانون يها روش از فادهاست با کیتراف يساز آرام یبخش اثر یبررس به) 2011( جارسما .گیرد

 از شیبـ  يسـاز  آرام روش نیا که داد نشان قیتحق نیا يها افتهی.است پرداخته یمنیا شیافزا بر آن

). Jaarsma and van Langevelde, 2011( است داشته اثر  هینقل لیوسا سرعت کاهش بر همه

 یسالمت و یطیمح عناصر عملکرد، ،یمنیا منظر از کیتراف يساز آرام چارچوب یابیارز به) 2013( یل

آن دو و ردمون در پژوهشی با عنوان رژیـم  ). Lee et al., 2013( است پرداخته یمسکون مناطق در

. به بیان موضوع کاهش ترافیک و افزایش ایمنی افراد بوسـیله ایـن متـد پرداختنـد     2013راه در سال 

براي کاربري هاي مختلف بطور مجزا می  رژیم راه در واقع اختصاص دادن و قسمت بندي کردن مسیر

آنها در پژوهش خود قسمت بندي جدیدي بـراي عـابرین پیـاده، سـواره و دوچرخـه سـوارها را       . باشد

تشکیل دادند و نشان دادند که الگوي پیشنهادي داراي قابلیت بسیار خوبی در افزایش امنیت می باشد 

)Ann Do and Redmon, 2013 .(  

بـه   یجبا نتا یقتاستفاده شده است و در حق Aimsunنرم افزار  یطدر مح يدل سازپروژه از م یندر ا

و  یمنـی ا یشافـزا  يدر راسـتا  يآرام سـاز  یـزات دست آمده در کاهش سرعت با استفاده از انـواع تجه 

 خصانتشار، مش یزانو زمان سفر و مقدار مصرف سوخت و م یرکاهش سرعت، زمان تأخ یزانم یسهمقا

 یرهسرعت، و غ یتمحدود یک،حجم تراف( شامل  یاتیعمل یکتراف یقورود اطالعات دق که با. گردد یم

  .انجام شده است Aimsunدر نرم افزار ) 

  .شود یاهداف مختلف انجام م یابرايدرنقاط مختلف دن يمربوط به آرام ساز يپروژه ها یبه طورکل

 را به همراه داشته اند یرز یراتتأث يمختلف آرام ساز يتوان گفت، روش ها یصورت خالصه م به

)Whitlock and Weinberger transportation.inc, 2003.(  

  یککاهش سرعت و حجم تراف -

  بر رفتار رانندگان یرتأث -

  یمنیا یتبر وضع یرتأث -

 یهنقل یلاز عبور پر سرعت وسا یسروصدا و لرزش ناش یلازقب یطیمح یستکاهش آثارز -

  ینسنگ

  یادهپ عابران یراحت یشافزا -



 

  یو حمل ونقل عموم يبرخدمات امداد یمنف یراتتأث -

   کاهش تصادفات در محله -

  یعموم یمنا يفضا یجادا -

   یصوت یو آلودگ یسم يکاهش گازها -

  روزانه یازمناسب به خدمات مورد ن یدسترس تأمین
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  یکیتراف يانتخاب استراتژ. 1.3

در شهر تهران به کارگیري سه استراتژي آرام سازي ترافیک در محلهایی خارج از میادین ه طور کلی ب

با توجه به . این استراتژیها شامل استفاده از سرعتگیر، جزیره جدا کننده و سرعتکاه هستند. رایج است

 این موضوع که تحقیق حاضر می باید تحقیقی مبتنی بر واقعیتهاي شهر تهران باشد این سه نوع

همچنین با توجه به اینکه برآمده نمودن عرض معبر نیز . استراتژي در دستور کار تحقیق قرار گرفتند

در دنیا به منظور آرام سازي ترافیک و کاهش سرعت حرکت و تامین ایمنی عابرین رایج است، این 

 . استراتژي نیز مورد بررسی قرار گرفت

   

  انتخاب نرم افزار. 2.3

از . وشهاي نوین و در عین حال کاربردي در مهندسی حمل و نقل و ترافیک استشبیه سازي یکی از ر

که در سالیان متمادي بر روي رفتار رانندگان در کشورهاي مختلف  نتایج به دست آمده از تحقیقاتی

توان به چند بخش کلی طبقه بندي نمود که  صورت گرفته است، رفتارهاي ترافیکی رانندگان را می

باشد که بر اساس  می 7و انتخاب مسیر 6، قبول گپ 5، تغییر خط 4عقیب خودروي جلوییشامل رفتار ت

هر یک از این رفتارها مدلهایی توسعه یافته است و در نرم افزارهاي مختلف شبیه ساز از این مدلها 

د در کالیبراسیون نرم افزارها باید در نظر داشت که به چه منظور نرم افزار مور. گردد استفاده می

  . استفاده است و چه خروجیهایی از آن مورد انتظار می باشد

این پژوهش از شبیه سازي میکروسکوپی عملکرد تجهیزات آرام سازي ترافیک با استفاده از نـرم افـزار   

Aimsun  شبیه سازي میکروسـکوپی نشـان دهنـده یـک شـرایطی اسـت کـه        . استفاده نموده است

                                                           
٤ Car Following 

٥ Lane Changing 
٦ Gap Acceptance 

٧ Route Choice 



 

م در طول دوره شبیه سازي مدل می شود در حالی که ترافیـک  رفتارهر خودرو در شبکه به طور مداو

. شبکه مطابق با برخی از مدل رفتار خودرو به عنوان مثال جریان سواري و تغییر خط اشغال می شـود 

فرآیند ساخت مدل شامل ساخت شبکه و سپس ورود داده هاي ورودي به نرم افزار و کـالیبره کـردن   

وضعیت واقعی و همچنین سـنجش میـزان اعتبـار     با مطابقت يبرابکه به شرایط واقعی ش آنها با توجه

  . محاسبات می باشد

این مدل اولیه . لذا در مرحله اول، یک مدل اولیه با استفاده از ورود داده هاي اولیه و ثانویه ایجاد شد

عت خودرو طول صف و داراي اعتبار با استفاده از داده هاي سرسپس با استفاده از داده هاي متوسط 

 تا را آن دیبا باشد زیناچ اعتماد، سطح از ٪95  استفاده  توسط هیاول مدل اگر. شدکالیبره خواهد 

 Jaarsma and van( نمود برهیکال دوباره دیایب دست به یتوجه قابل اعتبار که یزمان

Langevelde, 2011( .یندگینما به یعموم مدل کی در را یسنج اعتبار يها روش و ونیبراسیکال 

اصالح شده و پس از  هیاول مدل دوم، مرحله در. شود یم يریگ جهینت نهیزم نیا در یواقع طیشرا از

و نهایتا پس از . در مدل قرار گرفت تجهیزات آرام سازي ترافیک آن با توجه به هر یک از سناریوها،

  .  مقایسه مدلها بهترین سناریو به دست آمد

با این وجود نواقصی نیز . سنجی ساخته شد اعتبار و ونیبراسیکال جامانبا   هیاول مدل ق،یتحق نیا در

این مدل با فرض تردد  در مدل وجود دارد که از آن جمله می توان به این موضوع اشاره نمود که

 نقطه هر در  ابانیخ از ادهیپعابر ،یواقع طیشرا در عابرین از محدوده مشخصی ساخته شد در حالی که

 ابانیخ از عبور يبرا یکاف فاصله به ازینابرین پیاده ع ه،ینقل لیوسا کیتراف به توجه با. عبور می نماید

 شامل میمستق طور به اما شود ینم شاملشرایط را  نیا پژوهش نیا ساخته شده در مدل .دارند

   .است، می شود مدل توسعه حال در که یحال در شده شنهادیپ محل درجریان عابرپیاده 

  

   یورد بررسمنطقه م .3.3

 شهرآرا شامل خیابان هاي شهر آرا، سی و پنجم، محله محدوده مورد مطالعه که در 1شماره در شکل 

علت انتخاب این منطقه عبور ترافیک نسبتا قابل . ششم می باشد آورده شده است آرش مهر، بیست و

ده اي که از مسیرهاي عمده عابرین پیا. توجه در کنار تردد عابرین پیاده از نوع عابرین محلی است

مورد بررسی عبور می نمایند افراد محلی هستند که نظر به سکونت در منطقه و حس آشنایی با محله، 

در حالی که با توجه به ترافیک منطقه، رانندگان . توجه کمتري به موارد ایمنی تردد از خیابان دارند

  . محلی تشکیل می دهند خودروها را طیف گسترده اي از رانندگان اعم از محلی و غیر



 

 
  محدوده مورد مطالعه :1شکل 

 

  براي هر یک از سناریوها ساخت مدل. 4.3

چیدمان و ویژگی هاي عناصر شبکه و اطالعات مربوط به تقاضاي ترافیک را در قالب یـک سـناریو بـه    

ت بررسـی بـر اسـاس شـمارش     تعداد خودروي عبوري در ساع .گردیدعنوان ورودي براي مدل تعریف 

یکی از مهمترین داده هاي ورودي نـرم افـزار در هـر یـک از سـناریوهاي مـورد        .میدانی به دست آمد

و  GPSاین موضوع بـا اسـتفاده از   . بررسی، رفتار رانندگان در مواجهه با ابزار آرام سازي ترافیک است

فیک ارزیابی گردید و نهایتا از آن پروفیل در پنج خودرو مختلف براي هر یک از ابزارهاي آرام سازي ترا

   .سرعت در محدوده هر یک از ابزارها به دست آمد

پس . در سناریوي اول در ابتدا منطقه مورد مطالعه بدون تجهیزات آرام سازي ترافیک، شبیه سازي شد

اریو بـه  از برداشت اطالعات میدانی و کالیبراسیون نرم افزار و همچنین اعتبار سـنجی مـدل، ایـن سـن    

 ،بـوده  سـاده  کیترافداراي  نکیل نیا که ییآنجا از. عنوان سناریو پایه در مطالعات در نظر گرفته شد

 نظـر  دربـر سـاعت    لومتریک 55نوع خودروي سواري، حداکثر سرعت  6از میانگین  سرعت تیمحدود

 HCودگی ، آل NOx، آلودگی COخروجی هاي سرعت، زمان سفر، زمان تأخیر، آلودگی . شد گرفته

و میزان مصرف سوخت، در طول بازه زمانی یک ساعت که معـرف سـاعت اوج ترافیـک منطقـه مـورد      

در سناریوي دوم با در نظر گرفتن عبور از عرض برآمده براي عبور عابرین . مطالعه می باشد، گرفته شد

گرفته شد که بـه   نمونه خودرو به دست آمد، نتیجه 6پیاده که در شرایط واقعی با جمع آوري آمار از 



 

خودروهـا   که. کیلومتر بر ساعت از عرض برآمده عبور می نمایند 40طور میانگین خودرو ها با سرعت 

لذا پروفایل سرعت مربوطه بـا   .متري شروع به کاهش سرعت نموده اند27در فاصله  در این سناریو نیز

روجـی هـاي سـرعت، زمـان     پس از مدلسازي خ .به مدل افزوده شد GPSتوجه به اطالعات حاصل از 

 .و میزان مصرف سوخت به دست آمد HC، آلودگی  NOx، آلودگی COسفر، زمان تأخیر، آلودگی 

نمونـه   6در سناریوي سوم با در نظر گرفتن سرعت کاه که در شـرایط واقعـی بـا جمـع آوري آمـار از      

کیلومتر بر ساعت از  30خودرو به دست آمد، نتیجه گرفته شد که به طور میانگین خودرو ها با سرعت 

در مدل قرار گرفت و نتایج خروجی  و پروفیل مربوطه که اطالعات حاصل. سرعت کاه عبور می نمایند

در سناریوي چهارم با در نظر گرفتن جزیره جداکننده که در شرایط واقعی با جمـع آوري  . اخذ گردید

 25میانگین خـودرو هـا بـا سـرعت      نمونه خودرو به دست آمد، نتیجه گرفته شد که به طور 6آمار از 

. متري شروع به کاهش سرعت نموده اند27که در فاصله . کیلومتر بر ساعت از خیابان عبور می نمایند

نمونـه   6نهایتا در سناریوي پنجم با در نظر گرفتن سرعتگیر که در شرایط واقعی با جمع آوري آمار از 

کیلومتر بر ساعت از  20یانگین خودرو ها با سرعت خودرو به دست آمد، نتیجه گرفته شد که به طور م

پس از شبیه سـازي  . متري شروع به کاهش سرعت نموده اند27که در فاصله . خیابان عبور می نمایند

  . ارائه گردیده است 2و  1کلیه سناریوها، خروجیهاي حاصل از سناریوها در جدول شماره 

  

  ان تأخیر در هر یک از سناریوهامقایسه تغییرات سرعت، زمان سفر و زم: 1جدول 

 
 سرعتگیر جزیره جداکننده سرعتکاه عرض برآمده بدون تجهیزات

 47.26 47.95 48.75 50.53 51.94 تغییرات سرعت

 77.30 76.20 74.97 72.2 70.5 تغییرات زمان سفر

 12.94 12.39 11.32  8.95 6.97 تغییرات زمان تأخیر

  

  در هر یک از سناریوهامقایسه میانگین آلودگی : 2جدول 

 سرعتگیر جزیره جداکننده سرعتکاه عرض برآمده بدون تجهیزات سناریو هاي مختلف

CO آلودگی (Kg) 1.55 1.888 2.047 2.105 2.198 

NOX آلودگی (Kg) 0.0233 0.033 0.037 0.04 0.041 

HC آلودگی (Kg) 0.116 0.132 0.138 0.143 0.147 

 



 

تغییرات هر یک از سناریوها نسبت به سناریو پایه، تغییرات ناشی از اعمال  همچنین به منظور ارزیابی

همانگونه که در این . ارائه شده است 3هر یک از استراتژیها نسبت به سناریو پایه در جدول شماره 

  .جدول مالحظه می گردد

  

  تغییرات درصدي  در هر یک از سناریوها: 3جدول 

 تجهیزات آرام سازي ترافیک
  رآمدهعرض ب

)km/h 40( 

  سرعتکاه

)km/h 30( 

  جزیره جداکننده

)km/h 25( 
 )km/h 20(سرعتگیر

-  9 7.7- 6.1- 2.7- تغییرات سرعت  

+ 2.5 تغییرات زمان سفر  6.4 +  8.1 +  9.7 +  

+ 28.3 تغییرات زمان تأخیر  62.4 +  77.7 +  85.6 +  

ن 
زا

می

ها
ه 

د
ین

ال
+ CO 21.8 آ  32 +  35.8 +  40.6 +  

Nox 42.9 +  60.7 +  71.4 +  75 +  

HC 13.7 +  19.4 +  23 +  26.6 +  

+ 61.9 مصرف سوخت  76.1 +  81.2 +  89.1 +  

  

  يریجه گینت 

نکته قابل توجه آن است که بیشترین تأخیر تحمیلی به شبکه توسط استراتژي اي صورت  ن تیدر ا

از سوي دیگر در کل شبکه مورد بررسی . همراه داشته است می گیرد که بیشترین کاهش سرعت را به

کمترین تأخیر متعلق به شبکه با استراتژي اي است که کمترین کاهش سرعت را به همراه داشته 

 .لذا دست طراح در انتخاب استراتژي آرام سازي به نحو نامحدودي باز نیست . باشد



 

به نحو کامال مستقیمی تحت تأثیر کاهش سرعت نکته پر اهمیت آن است که زمان سفر در شبکه نیز 

ناشی از استراتژي اعمال شده در بخش کوچکی از شبکه قرار گرفته است که مؤید جمله قبل می 

 . باشد

 .بیشترین میزان تولید آالینده مربوط به استراتژي سرعت گیر بوده است

یر و میزان آلودگی و مصرف باتوجه به مقایسه شاخص ها از جمله کاهش سرعت زمان سفر زمان تأخ

سوخت در سناریو هاي مختلف اختالف نتایج بسیار پراهمیت بوده و نشان می دهد معقول ترین 

 . تغییرات مربوط به جزیره جداکننده می باشد

سرعتکاه اگرچه داراي کمترین متوسط انحراف از میانگین در تمامی شاخص هاي تغییر می باشد ولی 

  . برین، با توجه به کاهش سرعت جزئی نمی تواند کارایی بهینه داشته باشدبراي افزایش ایمنی عا

 انیجر شدت با جهینت در و هینقل لیوسا نیب انفعاالت و فعل به بسته  هینقل لهیوس یرانندگالگوهاي 

در نظر  کیتراف يساز هیشب به يورودي برا خوب تیفیک با يها دادهکه  .است متفاوت مختلف يها

 ر،یخأت ان،یجر يور بهره ت،یظرف مانند ییپارامترها از کیتراف مورد در تر مفصل انشد. گرفته شد

 کیتراف تیوضع شرحاز  بهتر کیتراف يساز هیشب یخروج اطالعات ره،یغ و انیجر ه،ینقل لیوسا زانیم

 رکمت اریبس تیفیک ،در شرایط واقعی نانیاطم تیقابل دقت، یینها بنابراین نتیجه .می باشد "یواقع"

آلودگی  انتشارکاهش زمان تأخیر و  ،کاهش زمان سفر ،کاهش سرعت يها داده و خودرو شرایط از

 .می باشد 

مورد  خیابان محلی تقزیبأ نتیجه  هر يبرا مطالعات جهینتکه  است نیا گرید مهم اریبس يریگ جهینت

متفاوت  روز تلفمخ يها زمان طول در مختلف يها انیجرشدت  که آنجا از. مشابه را خواهد داشت

صورت  کم کیتراف طیشرا و)  روز وسط(  متوسط شدت اوج، ساعات دربایستی  مطالعه  ،می باشد

 .گیرد

 و ییکارا و تیظرف به توجه با حل، راه "نیبهتر" که را یمهم اطالعات نیهمچن یبررس نیا جینتا

 يپارامترها تنها که یمانزی می باشد طیمح ستیز يها جنبه نیهمچن ،افزایش ایمنی عابرین پیاده

 ،ودش گرفته نظر در ،یا تنها پارامتر افزایش ایمنی )سوختمصرف  و هوا یآلودگ(  یطیمح ستیز

 اهداف نیب هدف يریدرگ کی موارد از ياریبس در نیهمچن. را خواهیم داشت جینتا تفاوت اغلب

  . وجود دارد کیتراف یمنیا اهداف و یطیمح ستیز

 یتوجه قابل طور به ابانیخ در یخاص يها مکان در شده محاسبه هینقل لهیوس انتشار اگرهمچنین 

 طیمح یآلودگ غلظت سطح مطالعهبه  که است الزم ،ياجبار سرعت کاهش لیدل بهشود   بیشتر

  .توجه بیشتري شود



 

کاربرد سناریویی می باشد که داراي کاهش سرعت قابل   مقاله نیا شنهادیپ و یینها يریگ جهینت

 .بود خواهدتوجه به پارامتر زیست محیطی معقول  قبول با

  
 

 یقدردان -4

علی اکبر سلطان، که در جمع آوري داده هاي میدانی ما  سرکار خانمغ یدر یب يتهایان از حمایدر پا

  . گردد یم یتشکر و قدردان را یاري نمودند

  

  

  



 

  مراجع -5

خرداد , مجله شهرداریها:  تهران ,سال ششم ،مقدمه اي بر طراحی پیاده راهها، سولماز , حسینیون. 1

 .61جلد , 1383

ارائه الگویی با هدف اولویت بندي معـابر شـهري جهـت     )1391(، بابک میربهاء، رحیمی کامران. 2

  .نیازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایرا، انجام اقدامات آرام سازي ترافیک

ابزارهـاي کاهنـده سـرعت در کـاهش حـوادث       رحیمی امیرمسعود، وحید عباسی، ارزیابی تـأثیر .3

 .1392ترافیکی، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان، 

کاربرد آزمونهاي آماري در تشخیص خطـاي انتشـار    ،سیدابریشمی سیداحسان ، ارسطو کریمی .4

آرام سـازي ترافیـک    فـرا تحلیـل اثـرات طرحهـاي    : در فرا تحلیل اثرات ایمنـی نمونـه مـوردي   

 . 215 ص  1391، بهار 11فصلنامه مهندسی حمل و نقل، شماره ،شهري

دو ، ارزیابی خیابان هاي شهري بر اساس رهیافـت انسـان گـرا   ،  سلطانی علی ، بهاره خداپرست .5

 .7 ص  1389، پاییز و زمستان 5فصلنامه معماري و شهرسازي آرمان شهر، شماره 

الگویی براي برنامه ریزي اجراي تسهیالت وتجهیزات  ارائه. ژاد،وحیدصفارزاده،محمود،ابوالحسن ن .6

 .1385:پلیس راهورناجا:1385:سومین کنفرانس منطقه اي مدیریت ترافیک.آرام سازي ترافیک 

، آرام سازي ترافیک ، راهکاري موثر در پایـداري محـالت مسـکونی   ، )1392(، .نظري کتولی، م .7

  .شهري همایش ملی معماري پایدار و توسعه

8. Lee Gunwoo, Shinhye Joo, Cheol Oh, Keechoo Choi, An evaluation 
framework for traffic calming measures in residential areas,Transportation 
Research Part D: Transport and Environment, Volume 25, December 
2013, Pages 68-76 
9. - Jaarsma Catharinus F., Frank van Langevelde,Effects of scale and 
efficiency of rural traffic calming on safety, accessibility and 
wildlife,Transportation Research Part D: Transport and Environment, Volume 
16, Issue 7, October 2011, Pages 486-491 
10. Whitlock and Weinberger transportation.inc.city of Sebastopol traffic 
calming guideline;2003 
11. Ann Do, Peter Eun, Tamara Redmon. (2013). "Road Diet" (Roadway 
Reconfiguration), NY: FHWA. 

  

  

  



 

Evaluation of traffic calmin strategies in local streets in order to 
increase the pedestrian safety (Case study of Shahrara)  

  

Shabnam AliAkbar Soltan8, Alireza Noory9 Kamran Rahimof 10 
1- Msc. Student, Engineering Fac., Payam Noor University, Tehran, IR. Iran   

2-  PhD Student, No.316, 2nd Building, Civil engineering faculty, Amirkabir University of 
Technology, Somaye Ave., Hafiz St., Tehran, IR. Iran 
3- PhD, Transportation, Payame noor university 

 
Abstract 

Increasing rate of the accidents in urban streets and affects of these accidents on 
safety and health of the pedestrian and the victims of each accident is a 
problamistic issue in urban management. Traffic calming as a good solution can 
help the urban managers to decrease the number of victimes and injuries of 
accidents. It also can decrease the severity of accidents. The side effect of the 
traffic calming is reduction of the noise and sound pollution. This research uses 
the AIMSUN software to investigate the effect of each strategy. In this research 
effort, the effects of traffic calming has been studied. Also the methods of traffic 
calming has been investigated in a crowded urban area. The main result of this 
study is evaluation of each traffic calming strategy in an urban street. 
Comparison between current condition of the street and the speed, travel time, 
delay time and pollutant emission for each strategy is one of the results of this 
research. 
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