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  چکیده

ي اصلی شهرداري تهران می  دغهدغحل آن و ارایه راهکارهاي مختلف ترافیک شهر تهران  معضل

، به افزایش احداث مترو وجود ندارد در مسیرهایی که امکان هاي تندرو خصوصاً سامانه اتوبوس. باشد

بر حمل و نقل اما الزم است اثرات این نوع سیستم . توان و حل مشکل ترافیک کمک کرده است

 BRT 5خط  ي براي بررسی اثراتساز از رویکرد شبیه در این مقاله .ترافیکی بررسی شود يمتغیرها

 اي بعد از احداثه اي قبل از احداث خط و دادهه در این مقاله از داده .است استفاده شدهشهر تهران 

وري شده، در مدل آ جمع 5مسیر خط  مختلف مقاطعدر  احجام ترافیکی برداري نمونه که از طریق آن

اي ه از جنبه تا تاثیر این سیستم شد گرفتهبکار  Aimsunساز ترافیکی  نرم افزار شبیهازي س شبیه

یري گ اندازهمیزان اثربخشی طرح  ،ازي در دو موقعیتس شبیهنتایج از مقایسه . بررسی شود مختلف

کاهش در چگالی و همچنین %  78کاهش در حجم و %  17/3 ،ازي بیانگرس تحلیل شبیه. شده است

  .اشدب می BRTنسبت به قبل از احداث خط  سیرافزایش سرعت وسایل نقلیه در کل م%  08/91
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  مقدمه-١

هاي اخیر شهرها را با  بال آن افزایش تقاضاي سفر در سالتوسعه و گسترش شهرنشینی و به دن

کافی، مسائل زیست محیطی و غیره مواجه هاي مناسب و ترافیک، نبودن پارکینگ مشکالتی نظیر

در عین حال حمل و نقل عمومی به ویژه اتوبوسرانی در توسعه کارکردهاي شهري از . ساخته است

نقل عمومی با  و  هاي تندرو، نوعی سیستم حمل سامانه اتوبوس در واقع .اهمیـت خاصی برخودار است

 ها و خودروهایی با کیفیت باال با ایستگاهکارایی باالست که هدف آن ترکیب کردن خطوط اتوبوس 

 تحولی و زمان مدیریت اتوبوسرانی، السیر سریع خطوط ترافیک، کارشناسان اعتقاد به.]2-1[باشد می

 حد تا نیز تهران در که داشته دنبال به دنیا شهرهاي از بسیاري در را مسافران جابجایی و رفاه در نوین

تهران حکایت از آن دارد که همچنان آلودگی هوا و  يشهردار ینظرسنج . است بوده گشا راه زیادي

در جهت رفع این مشکل معاونت  .است یترین مشکالت پایتخت از نگاه شهروندان تهران ی، اصلکترافی

حمل و نقل و ترافیک با همکاري شرکت مطالعات و اتوبوسرانی اقدام به گسترش خطوط حمل و نقل 

پرداختن  بنابراین. هاي تندرو در مسیرهاي پر رفت و آمد کرده استعمومی از جمله خطوط اتوبوس 

به ابعاد مختلف این سامانه براي افزایش کارایی آن گامی مهم در جهت حل مشکالت مذکور خواهد 

گیرد که  بدین ترتیب به منظور احداث یک خط جدید اقداماتی قبل از اجراي طرح صورت می. ]3[بود 

نظر امکان احداث اتوبوس را از لحاظ فیزیکی و خصوصیات معابر و همچنین  دهد مسیر مورد نشان می

یا  خواهد داشت و محل پرسشگري شده رانظر ساکنین و کسبه و رانندگان تاکسی و اتوبوس که در 

این مقاله، مالحظات و مطالعاتی که باید در احداث یک خط اتوبوس تندرو در نظر گرفته در . خیر

رویکردي براي ارزیابی اثربخشی احداث این نوع سیستم حمل و نقل عمومی ارائه شود، تشریح شده و 

ارزیابی خط  این بررسی نتایج قبل و بعد از احداثاتوبوس تندرو تهران با  5اثر بخشی خط . شده است

  .پیشنهاد شده است در این زمینه و راهکارهاي مناسبشده 

   مطالعات پیشین - 2

تنها در چند شهر جهان وجود داشت اما به   (BRT)هاي تندرو اتوبوسسال پیش، سامانه  20حدود 

جایی ساکنان  جابهونقل و   هاي حمل حلی قابل قبول و عملی براي کاهش چالش سرعت به راه

هاي تندرو براي اولین بار در شهرهاي آمریکاي  اتوبوس  سامانه ].4[دیل شدتب عیتشهرهاي پرجم

اندازي شد و به ویژه تجربه موفق  در کلمبیا در حدود دو دهه پیش راه» بوگوتا«التین و سپس در شهر 

امروزه سامانه  .دیگر شهرهاي جهان را به استفاده از این سامانه کارآمد تشویق کرد »بوگوتا«در شهر 

نقل عمومی در حال پیشرفت به حساب  و  هاي حمل ترین سیستم تندرو یکی از سریعهاي  اتوبوس

هاي  در زمینه BRTبخشی از مطالعاتی که در گذشته به بررسی میزان اثربخشی خطوط  .]5[آید می



 

ست که با وجود نتایج حاکی از آن اترافیکی و همچنین میزان رضایتمندي شهروندان صورت گرفته 

ها و وجود برخی مشکالت ترافیکی و کارکردي، به طور کلی این سامانه با نیاز قسمتشکاف در بعضی 

اي براي عدم  بعالوه انگیزه. شهروندان مطابقت داشته و باعث سهولت در جابه جایی گشته است

باشد و به طور کلی رضایت مردم را در این خط به  استفاده از وسیله نقلیه شخصی براي شهروندان می

از  قبل متخصصان نظر از کار بهترین نو و جدید هاي طرح ارائه درهمچنین . ] 7-6[اشته استهمراه د

 مطالعات به توجه با نیز کشور داخل در راستا همین در .باشد می پروژه سازي شبیه توانایی طرح اجراي

 و کشور خارج و داخل از کارشناسان کمک به جهانی عمومی نقل و حمل هاي شبکه روي گسترده

 اروپا، و جنوبی آمریکاي شرقی، آسیاي در عمومی نقل و حمل زمینه در موفق کشور چندین از بازدید

BRT توجهی قابل بخش موضوع این به توجه با .گردید اجرا و امکانسنجی مطالعه، به شروع و مطرح 

 مطالعات به میتوان جمله از که .بوده است خطوط تهران از یکی بر تکیه با زمینه این در تحقیقات از

 مطالعات، امیرکبیر صنعتی دانشگاه توسط تهران شهر اتوبوسرانی ناوگان سرعت پر شبکه طراحی

 ، ) 10 و 2، 3، 4، 7 خطوط مطالعاتی هاي پروژه(شهر تهران  BRT خطوط احداث سنجی امکان

 ) 4 ، 7 خطوط مطالعاتی هاي پروژه( BRT خطوط محیطی زیست-اقتصادي -اجتماعی مطالعات

 سناریو چهار تعریف با BRT به ارزیابی و تحلیل عملکرد سیستم ) 1389(صدیق و جوانی . مودن اشاره

در نرم  سازي شبیه با همراه هاشهر در سیستم این عملکرد ،BRTسازي  پیاده براي اجرایی و ممکن

 عملکرد همراه و اند پرداخته نقلی و حمل مد نوع این زیاد بسیار فواید به وپرداختند   Aimsunافزار

 دیگر هاي ماشین روي بر مختلف شاخصهاي واکنش به نسبت پروژه این اجراي بازخورد به سیستم این

 لحاظ از مد ترین سریع و ترین هزینه کماشاره کردند و نشان دادند که  آنها روي بر تاثیرگذاري نحوه و

 .] 8[باشد می BRT سیستم اجرا

  

 تحقیقمتدلوژي و روش انجام - 3

در این مقاله، به منظور بررسی میزان اثربخشی احداث خطوط تندرو به مطالعه تغییرات چندین 

پرداخته و تعداد توقفات وسایل نقلیه زمان سفر  چگالی مسیر، جریان، زمان تاخیر، شاخص از جمله

 به صورت با مبدا پایانه علم و صنعت و مقصد میدان آرژانتین BRT 5در این راستا خط . شده است

قبل و بعد از تاثیر آن براي بررسی دقیق  Aimsunسازي  ز شبیهاموردي انتخاب گردیده و  مطالعه

هاي  و دادهآمارگیري میدانی از  ،هاي وروديبه منظور تامین داده. شده استکمک احداث خط مذکور 

ترافیک در مسیر خط ریان جهت بررسی ج ترافیک شهرداري تهران معاونت حمل و نقل وارائه شده از 

هاي  حالت قبل و بعد به کمک این داده مدل مورد نظر در دو .استفاده شده است هاي تندرو اتوبوس 5



 

 سازي اجراي شبیهسازي شده است که در ادامه به تحلیل و بررسی نتایج حاصل از 

سرنشین، تعداد مسافر روزانه هر ایستگاه، زمان سفر 

وسایل نقلیه شخصی و ناوگان حمل و نقل عمومی قبل از احداث خط در روز سه شنبه مورخ 

رگیري متعاقباً آما .که به صورت تصادف انتخاب شده، انجام شده است

از همان نقاط  12الی 7از ساعت  91

 
جهت نمونه برداري

-دادهبراي تامین  .باشد می مورد نظر مقطع مشخص شده از مسیر

، )سواري(برداري تعداد وسایل نقلیه اعم از سبک 

 1فت و آمد که در شکل بویژه در مقاطع پر ر

 بیست منری کرمان

 اثنی عشری

 تقاطع مدرس

سازي شده است که در ادامه به تحلیل و بررسی نتایج حاصل از 

  

  سازي و تحلیل شبیه ها داده آوري

  مشاهداتآوري 

سرنشین، تعداد مسافر روزانه هر ایستگاه، زمان سفر  تعداد آمارگیري میدانی شامل اطالعات حجم و

وسایل نقلیه شخصی و ناوگان حمل و نقل عمومی قبل از احداث خط در روز سه شنبه مورخ 

که به صورت تصادف انتخاب شده، انجام شده است 12الی  7از ساعت 

2/8/91شنبه مورخ  برداري از خط مذکور در روز سه

  .ه است

جهت نمونه بردارينقاط مشخص شده  -1شکل   

 

مقطع مشخص شده از مسیر 12 هر دو مرحله در آمارگیري در

برداري تعداد وسایل نقلیه اعم از سبک  نمونه به شبیه ساز، به طور خاص فقط 

بویژه در مقاطع پر ر مقطع 12تاکسی، اتوبوس و وسایل نقلیه سنگین در 

 تقاطع شھید مدنیتقاطع خیابان آیت

 

 تقاطع شھید صیاد
 تقاطع حقانی

سازي شده است که در ادامه به تحلیل و بررسی نتایج حاصل از  واقعی شبیه

  .پردازیم می

  

آوري جمع -4

آوري  جمع- 4-1

آمارگیري میدانی شامل اطالعات حجم و

وسایل نقلیه شخصی و ناوگان حمل و نقل عمومی قبل از احداث خط در روز سه شنبه مورخ 

از ساعت  28/4/90

برداري از خط مذکور در روز سه پس از بهره

ه استانجام پذیرفت

  

آمارگیري در

 ورودي هاي

تاکسی، اتوبوس و وسایل نقلیه سنگین در 

 تقاطع خیابان آیت



 

در ساعت اوج ترافیک صبح قبل و بعد از احداث خط انجام شده باشد، که  نشان داده شده مد نظر می

  .است

  

  سازي مدل شبیه-4-2

 اتوبوس تندرو شهر تهران  5خط نقشه مسیر  ،Aimsunساز در نرم افزار  شبیهبه منظور طراحی مدل 

مختلف  stateاحجام ترافیکی در حالت قبل و بعد از احداث، در سه به همراه طور دقیق تهیه شده و به 

قبل و ساز،  در مدل شبیه .شده استنرم افزار وارد  ، سنگین و اتوبوسوسایل نقلیه سبکتحت عنوان 

هاي ترافیکی، تعداد احجام وسایل نقلیه دچار  بعد از تقاطعات فرعی و پر رفت و آمد که در اثر گره

هر ) افزار در نرم( turningگردد، درصد و همچنین تعداد این تغییرات در قسمت  میافزایش یا کاهش 

هاي خروجی از کریدور مربوطه با دقت بیشتري به  تا داده ه استمقطع از مسیر در نظر گرفته شد

 8:30الی  7:30ساعت در بازه زمانی  1به مدت  سیستم ،سازي شبیه طراحی مدلپس از . دست آیند

مسیر  ،در سناریوي دیگري. ثبت شده است نتایج حاصل از آن و اجرا شده قبل از احداثر حالت د

سایر وسایل نقلیه اجازه ه ک هتعبیه شد ساز در مدل شبیه روهاي تند بوساي جهت اختصاص به اتو ویژه

در همان بازه زمانی با خط ویژه  به همین ترتیب سیستم مورد نظر مجدداً. دارندرا ن ویژهخط عبور در 

الزم به ذکر  .در این سناریو نیز ثبت شده است هاي مورد نظر ه و خروجیسازي شد اتوبوس تندرو شبیه

 10دقیقه در نظر گرفته شده و در مسیر این خط  4ها به خط  است فاصله زمانی بین ورود اتوبوس

نه علم و صنعت، شهید آیت و مصلی با ایستگاه ایستگاه پایا 3خط مذکور در . ایستگاه لحاظ شده است

چگالی مقطعی از مسیر را نشان می دهد که شکل سمت  2شکل  .هاي مترو تبادل سفر خواهد داشت

بعد از احداث  و شکل سمت چپ BRTخط  راست مربوط به سناریو شبیه سازي شده قبل از احداث

  .می باشد

  

  
  تغییرات چگالی مسیر -2شکل

  

  



 

  حاصل قبل و بعد از احداثه نتایج مقایس-4-2

 78/92از  )خودرو به کیلومتر(چگالی وسایل نقلیه سبک  سازي حاکی از آن است که نتایج پایانی شبیه

 چگالی کاهش و%  9/60یا  29/1به  3/3وسایل نقلیه سنگین از چگالی کاهش، %  89/74یا  27/23به 

تر  منظور روشنبه  .تکاهش یافته اس BRTپس از احداث خط % 96و یا  06/0به  54/1اتوبوس از 

هاي ترافیکی به تفکیک وسایل نقلیه  حجم و چگالی و تغییرات سایر شاخصشدن مطلب، کاهش 

حجم وسایل نقلیه . بررسی شده است 3اي در شکل جداگانهسبک، سنگین و اتوبوس در نمودارهاي 

و  611به  379فزایش و حجم وسایل نقلیه سنگین از ا%  22یعنی به میزان  7932به  6437سبک از  

اتوبوس تندرو و یا  58به  169هاي معمولی از  افزایش یافته، در مقابل حجم اتوبوس%  61یا به میزان 

  .کاهش یافته است%  64

  

    

  )خودرو بر کیلومتر( چگالی  )خودرو بر ساعت( حجم

  BRTتغییر چگالی و حجم تردد قبل و بعد از احداث خط  -3شکل

 
همچنین از بررسی حجم مسیر به تفکیک وسایل نقلیه مشخص شده که عمده افزایش در جریان 

مورد بررسی  پس از جریان و چگالی، سرعت شاخص .باشد ل نقلیه سبک و پس از آن سنگین میوسای

خواهیم  سرعت وسایل نقلیه را افزایش%  08/91 دهد نشان می 4شکل  .در کل مسیر یاد شده است

و  6/80به  65/34در اتوبوس از  )کیلومتر بر ساعت( این افزایش ناشی از تاثیر افزایش سرعت .داشت

است، یعنی به بیش از دو برابر سرعت قبل و سرعت  49/46به  96/20وسایل نقلیه سنگین که از 

پارامتر مهم دیگري که  .رسیده است 15/30به  51/15 از%  39/94وسایل نقلیه سبک نیز با افزایش 

ش و یا کاهش سرعت در مسیر نیز اي ناشی از افزای مورد بررسی قرار گرفته و تغییرات آن نیز به گونه

ي ناشی از  جویی همه جانبه در وقت و هزینه باشد، شاخص زمان سفر است که به منظور صرفه می

هاي ترافیکی و حمل و نقل  و انجام پروژهترافیک در کالن شهر تهران همواره عامل مهمی در طرح 

افزایش  زمان سفر در وسایل نقلیه سبک و سنگین اندکیهمچنین  ].10-9[عمومی مد نظر بوده است

8883

169

6437

379

8601

58

7932

611

0

2000

4000

6000

8000

10000

کل اتوبوس وسایل سبک وسایل سنگین

قبل از احداث بعد از احداث
112.2

1.5

92.8

3.3

24.6

0.1

23.3

1.3

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

کل اتوبوس وسایل سبک وسایل سنگین

قبل از احداث بعد از احداث



 

غییرات زمان ت. باشد مشاهده شده که ناشی از میزان افزایش حجم این دو وسیله نسبت به قبل می

ن سفر زما%  32/84اما با کاهش  .نشان داده شده است 4سفر در نمودار سمت راست شکل 

هاي تندرو را  ضاي استفاده از خطوط ویژه اتوبوستواند تقا می 08/45به  89/288هاي تندرو از  اتوبوس

   .اي با افزایش رو به رو سازد حظهتا حد قابل مال

  

    

  )کیلومتر بر ساعت(سرعت   )کیلومترثانیه بر (زمان سفر 

  BRTو بعد از احداث خط  سرعت و زمان سفر قبلتغییر  -4شکل

 
زمان تاخیر را براي وسایل نقلیه در دو حالت قبل و بعد بررسی کرده که با افزایش  در ادامه شاخص

سنگین و در افزایش در زمان تاخیر وسایل نقلیه %  27/31زمان تاخیر وسایل نقلیه سبک، %  87/28

تعداد توقفات ناشی از تراکم ترافیک  .ها رو به رو خواهیم شد زمان تاخیر اتوبوس%  8/98ض کاهش عو

نیز عامل مهمی که با میزان مصرف سوخت نقش اساسی در مسائل زیست محیطی و اقتصادي دارد 

در تعداد %  38/62هش کا نتایج حاکی از .است ی قرار گرفتهمورد ازریابمورد بررسی،  که در دو سناریو

 0,02به  2//46هاي عادي از  هاي تندرو در مقایسه با اتوبوس ساتوبو .باشد توقفات کل وسایل نقلیه می

در ارتباط با وسایل نقلیه سبک و سنگین نیز این کاهش . کند و یا به عبارتی به صفر میل میثانیه 

کاهش در %  44نقلیه سبک و کاهش توقفات وسایل %  6/64توقفات درصد چشمگیري است که 

تعداد مسافران سیستم اتوبوسرانی در این همچنین  .شود توقفات وسایل نقلیه سنگین مشاهده می

، نرخ جابجایی روزانه مسافر، در 91براساس آمارگیري انجام شده در سال . یابد افزایش می%  59مسیر 

نفر بوده که این مقدار مشاهده  70،000اتوبوس تندرو، در حدود  5ایستگاههاي دهگانه مسیر خط 

که توسط  88،000بینی شده جابجایی روزانه مسافر در حدود شده با تقریب مناسبی، بر مقدار پیش

   .]12- 11[باشد میفزارتخمین زده شده بود، منطبق نرم ا
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  نتیجه گیري - 5

نقلیه شخصی عمدتاً در تحلیل و بررسی اثرات کمی احداث خط مذکور، میزان تغییرات در وسایل با 

هنده کاهش قابل مالحظه حجم محدوده ابتدایی و انتهایی مسیر بسیار محسوس بوده و نشان د

اثرات مثبت طرح در کاهش مصرف  .باشد ی نسبت به وضعیت قبل از احداث میهاي شخصخودرو

، % )15 تقریبا(شخصی توسط مسافرین ي اجتماعی ناشی از کنار گذاردن خودرو ها هزینهبنزین، 

و افزایش رضایت نسبی در بین افرادي که از  )PCU ناشی از کاهش حجم(کاهش انتشار آالینده ها 

همچنین از مطالعات زیست محیطی اجراي طرح  .] 13-12[نمایند عمومی استفاده میوسایل نقلیه 

  .نیز راهکارهایی جهت بهبود به شرح جدول زیر ارائه شده است

  

پیاده سازي خطوط تندرومستقیم و غیرمستقیم آثار  - 1جدول   

 فاکتور ردیف
 نوع اثر

 راهکار
 غیرمستقیم مستقیم

 √  آلودگی صدا 1

. نصب حایل هاي آلودگی صدا در مقاطع حساس

ترغیب تولید .نرم در محور دردشت تلاز آسفااستفاده 

کنندگان الستیک هاي داخلی به تولید الستیک هاي 

 در حاشیه خیابان گیاهی یجاد پوششاو کم صدا

2 

ایجاد ترافیک در برخی مقاطع 

نظیر پیوستن مسیرهاي فرعی 

به اصلی در جهت غرب به شرق 

و شرق به غرب و خصوصا در 

محل تقاطع مسیر به سمت 

خیابان کرمان  و رسالت شرق 

و ) 5شرق به غرب مسیر خط (

هم چنین تغییر مسیر به سمت 

میدان آرژانتین و میدان ونک 

 )5رب به شرق مسیر خط غ(

 √ 

ساخت پارکینگ هاي طبقاتی جهت جلوگیري از 

حضور جدي عوامل انتظامی . توقف ماشین هاي سواري

و اعمال قانون توقف ممنوع در مسیرهاي رفت و 

بخصوص روبروي پارك  5برگشت در مسیر خط 

انتقال . تعریض برخی از مقاطع. بهشت مادران

برخیابان اصلی واقع شده موسسات آموزشی که /مراکز

نصب دوربین هاي نظارتی در ورودي هاي مسیر  .اند

خط ویژه اتوبوس هاي تندرو بمنظور اعمال جرایم 

سنگین جهت جلوگیري از ورود وسایل موتوري به 

 داخل خط ویژه

 ریلخوش منظر تر به جاي گارد استفاده از وسایل  √ ایجاد منظر نامطلوب 3

  

غربی جهت -شرقی و یا شرقی-اندازي خطوط تندرو غربی توجه به اینکه نیاز مبرم به راه از طرفی با

 .گردد میبعنوان گامی موثر در این راستا تلقی  5خط که حمل و نقل عمومی، وجود دارد، تکمیل شب

است ولی در جهت غرب به شرق،  در طول مسیر شرق به غرب ملموس هاي ترافیکی تقریباً گره

هاي ترافیکی عمدتاٌ از پیوستن مسیرهاي فرعی به  گره. شود رافیکی کمتري مشاهده میهاي ت گره



 

اخل مسیر ویژه اصلی، عدم رعایت عالمت توقف مطلقا ممنوع، ورود و خروج سایر وسایل موتوري به د

  . گیرد هاي تندرو صورت می اتوبوس

  

  قدردانی-6

نقل و ترافیک شهرداري تهران و سپاس  حمل وي معاونت جانبه همه همکاري با قدردانی ازدر انتها 

را در  محققینهاي ارزشمند جناب آقاي مهندس غالمرضا طاهرنیا، که  ویژه از مساعدت و راهنمایی

هاي حمل و نقل هوشمند  پژوهشکده سیستماز  همچنین. تمامی مراحل تهیه این مقاله یاري نمودند

  .میکمال تشکر را دارهندس مهرداد عبداللهی جناب آقاي مراهی امیرکبیر و همصنعتی دانشگاه 
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Abstract 

Tehran’s traffic problem and offering different possible solutions is one of the 
main concerns of Tehran municipality. Bus Rapid Transit (BRT), specifically for 
routes where subway station is not feasible, has already helped and somehow 
solved this issue. However, consequences of this system on public transportation 
and traffic variables are crucial to review and analyze. BRT route No.5 was 
constructed in Tehran after feasibility check and study by engineers and 
managers. This paper discusses the use of simulation approach to study 
the effects of this route in Tehran. In this paper, Aimsun software is used to 
simulate the route using actual data, which had been collected through traffic 
volumes in different time frame, before and after construction of this route. The 
effectiveness of this system is discussed at two different situation by comparing 
the results. The simulation results show that the volume and the density both are 
decreased by 3.17% and 78%, respectively. Moreover, the speed of vehicles is 
increased by 91.08% throughout the route by comparing data before and after 
construction of BRT No.5. 
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