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 چکیده:

به مثابه سیستمی است که تمامی اجزای آن در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر عمل می کنند. طرح شهر  امروزه

های مختلف و بدون توجه به اضا و تمایالت ترافیک بین کاربریکاربری زمین بدون در نظر گرفتن سطوح تق

که ف در شبشبکۀ ارتباطی شهر عقالنی نیست. چرا که چنین بی توجهی منجر به ایجاد ازدیاد طول صفو

ای واهد شد. بنابراین برای رفع ریشههای درون شهری خن سفرمعابر درون شهری و به تبع آن افزایش زما

واحد در نظر گرفته شود و  چنین معضلی الزم است که جسم شهر با شبکه ارتباطی آن بصورت یکپارچه و

ار یکدیگر چیده شوند. در چنین مواردی های ارتباطی شهری با ترتیبی عقالنی و منطقی در کنها و راهکاربری

شهری امری بسیار های حیاتی معابر ای در شبکههای مدیریت بحران لحظهدازی از قابلیتداشتن چشم ان

 های ترافیکی شهری،بکمک آن در هنگام مواجه با بحرانهایی که بتوان رسد. قابلیتضروری به نظر می

در بوجود  یشهر یهایکاربر یرنقش و تأث یپژوهش ضمن بررس ینا در تصمیمات صحیحی اتخاذ نمود.

در  یمشهد، سع یشهر یاصل یاناتاز شر یکیدر رابطه با  یمورد ۀ، ضمن مطالعیکیتراف یهاآمدن گره

خواهد شد. در  یک،تراف یعاد یرغ یطدر هنگام مواجه با شرا یمجموعه اقدامات کنترل یو اثر سنج یلتحل

 یلاص یاناتاز شر یکیآباد شهر مشهد که مناسب، محور احمد یلیبه تحل یابیدستراستا و به جهت  ینهم

شده و ضمن تالش جهت  یساز یهشب  Aimsunباشد، توسط نرم افزار یشرق به غرب مشهد م یمواصالت
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به  SCTASدر شرایطی که تقاطعات موجود در آن توسط سیستم  ، مخصوصاافزارنرم ینا یبراسیونکال

مطابق با وضع  یجیتحقق به نتا یدر راستا گیرد وغییر فازبندی و زمانبندی قرار میمورد ت ایصورت لحظه

 از یحاک یجنتا بحران در شبکه مورد مطالعه خواهد شد. یریتمد یهااریوسن یساز یهدر شب یموجود، سع

در  یریتیبه عنوان نقش مد یکمرکز کنترل تراف ۀدو حوز یبحران با همکار یریتمد یرنقش کامال چشمگ

در کنترل تردد شبکه معابر با انجام  یریتیراهور به عنوان ارگان مد یسو پل یکنترل تقاطعات فرمانده

 دارد. یتو ....، حکا یایهحاش یهاکنترل پارک یرنظ یاقدامات

 

  SCATS، سیستم  Aimsunشبیه سازی ترافیکی، مدیریت بحران، کاربری ناسازگار، کالیبراسیون کلید واژه: 
 

 

  



 

 مقدمه: -1

در  یارتباط یهاتکنولوژی اثر بر دائما که هستند مطرح یایچیدهو پ یاپو یستمامروزه شهرها به عنوان س

و شروع  یآن و مطرح شدن جهان تحت عنوان دهکده جهان یننو یهافضا و شکل یدعرصه مناسبات جد

 شمارییو عناصر ب زامرکب از اج یچیدهپ یستمس ین. اشودیافزوده م یچیدگیپ ینا یزانعصر ارتباطات بر م

برنامه یاراستا جهت ارائه طرح و  یناند. در اشده یبترک ینیخاص و منطبق با اهداف مع یاست که به نحو

به  نیدسامان بخش یکه تاکنون برا هاییحل از راه یکیمواجه است.  یکل اغلب با مشکالت ینا یبرا ریزی

)از  یتوسعه و عمران شهر یهاطرح یهته شودمی گرفته کار کشور ما بهدر  یژهشهرها به و یچیدهپ یستمس

طرح ینآن محدود بوده است. ا یتموفق رسدیکه به نظر م باشدی( میشهر یجامع و هاد یجمله طرحها

در  یقابل توجه یراتگرچه تاث شوند،یم یهموزون و هماهنگ ته یتوسعه کالبد ینهزم یجادها به منظور ا

 یبه تمام اهداف اصل یلیداشتند، اما بنا به دال یضوابط و مقررات ساختمان ایتو رع هایکاربر بندی منطقه

شهر  یارتباط هایدرست شبکه ینیبیش به عدم پ توانیم یلدال ینکه از جمله ا اندیافتهمورد نظر دست ن

 ینب طقیارتباط من یجاداز عدم ا یخود ناش یرو... )دو مورد اخ یشبکه معابر شهر یتظرف ینو عدم تناسب ب

( اشاره باشدیم یشهر یکونقل و ترافو حمل ینزم یکاربر یعنی یتوسعه شهر هایطرح یدو بخش اصل

 موجود شهر با اهداف منظور شده است. یهایتواقع یاساس یرتاز مغا ینمود که حاک

 

 تعریف مسئله و اهداف تحقیق -2

ترین دغدغه های شهههری مدیران بوده اسههت. وجود مراکز کنترل یریت ترافیک شهههری همواره از اصههلیمد

ترافیک شهری، هوشمند سازی تجهیزات حمل و نقلی و سوق دادن آن به سوی شهری هوشمند، استفاده           

از متخصصین مرتبط، همه و همه در راستای نیل به همین هدف بوده است. شهر مشهد نیز به عنوان یکی        

ای در هنگام مواجه با ر ارائۀ مدیریتی کارا و لحظهل هوشمند شهری، سعی د   از پرچمداران عرصۀ حمل و نق 

سودگی آمد    ،ا وجود نامحسوس بودن بشرایط غیر عادی ترافیکی دارد. این قبیل اقدامات   سزایی در آ تأثیر ب

شهری دارد. بررسی نقش و تأثیر این قبیل اقدامات مدیریتی و ار       شبکه معابر درون  شهرواندان در  شد  ئه او 

پیشههنهاد تأثیر گراری جهت بهبود دائم  خصههوص در مواردی کهدر مواقع خاص، به  پیشههنهاداتی کلیدی

های پژوهش پیش رو میداف و ضرورت ، از جمله اهوجود داشته باشد   رسد به نظر نمی معضالت موجود آن 

   .باشد

 



 

 نقلو  حمل بر زمین کاربری تغییر تاثیرات کلی بررسی -3

صولی  اقدامات از یکی ست  و غیرا شیه  در تجاری واحدهای احداث مجوز صدور  ها،شهرداری  نادر معابر  حا

 از شهرهای  بسیاری  در بلکه مشهد  در نه تنها که مواردی چنین در .باشد می ایسلیقه  بصورت  مختلف شهر 

ستیم  مواجه آن با ایران سی    بدنه وظیفه ظاهرا ،ه شنا صص  شهروند  هر و بطورکلی شهرداری  کار می متخ

شد  صمیم  که عواقب با شریح  نحوی به را ضابطه  بدون و عجوالنه هایگیری ت  هایهزینه و نموده مطلوب ت

شهر  شده  تحمیل بلندمدت شی    اینگونه مدت کوتاه و ناچیز درآمدهای مقابل در به  شکار  را هاشهر فرو  آ

 خواهد بدنبال خود را خاص اثرات معابر از یک هر در کاربری تغییر و یزیربرنامه ترافیک، دیدگاه از .نماید

شت  صمیم  به تواننمی واحد یک حکم ارائه با و دا  مجوز پرداخت. صدور  عدم یا صدور  مورد در گیری ت

 و گراشته  بسزایی  تاثیر سفر  تقاضای  میزان تغییرات بر تواندمی شهری  محدوده یک در زمین کاربری تغییر

سیله  انتخاب نحوه همچنین مختلف بین نواحی سفر  نحوه توزیع سافران  و شمگیری  بطور را م  متحول چ

سخ  . سازد  ستگی " خیر یا دارد ترافیکی لحاظ به مثبتی تغییرات اثرات این برآیند"سئوال که  این پا  به ب

 ترافیک مخل را هاتغییر کاربری تمام تواننمی کلی نظر یک اظهار در یعنی. دارد بسهههیاری پارامترهای

 نمود. تلقی مثبت دارای اثرات یا ونقلحمل بر تاثیربی را آنها تمام بالعکس و دانست

شخص  1شکل  همانطور که در ست،  شده  م ضای  میزان افزایش ها باعثکاربری تغییرات ا در  و سفر  تقا

سهیالت  به نیاز افزایش نتیجه ضه  ت ست  بدیهی. گرددمی عر ضه  سطوح  کلیه افزایش که ا سر  عر  نبوده می

ستای  در بیشترین اقدامات  مدت( و کوتاه در هاراه توسعه  و مثال تعریض )بطور حمل تسهیالت  باالبردن را

. پریردمی صورت  شده  های ایجادکاربری به شهروندان  دسترسی   سطح  باالبردن و در نتیجه همگانی ونقل

 محدوده نخورده آن دست هایبافت از بسیاری و گشته زمین ارزش افزایش به دسترسی منجر باالرفتن این

 .یابدمی فزونی تجاری نظیر هاییکاربری ایجاد به میل و شده تکرار چرخه مجددا لرا سازد.می متاثر را

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 نقل و حمل بر زمین کاربری تاثیرات -1شکل

 

ضیحات  با صورت   شهری  ترافیک بر کاربری تغییر اثرات که گرفت نتیجه چنین توانمی فوق تو  ،توامانبه 

. تجزیه دارد بستگی  بسیاری  هایرپارامت و آن وقوع زمان و مکان به و نبوده بررسی  قابل کلی فرمول دریک

صورت نا و تحلیل جامع شاید بتواند      موزونتر اثرات تغییر کاربری زمین به  شهری،  شبکه معابر   هب با نقش 

 نمایدیچنین دشوار م  ترافیک شبکه معابر شهری،  از این قبیل، مدیریت  که چرا در مواردی چنین سواالتی 

تواند قابل    )که حتی بتوان از آن نوعی مدیریت بحران یاد نمود( و اینکه ادامه چنین روندی تا چه زمان می          

 مدیریت باشد، پاسخ دهد.
 

 های تأثیرمعرفی حوزه -4

حوزۀ مداخلۀ مستقیم، پیرامونی و  3در  ،در محور مورد مطالعه ناموزون موجود هایتاثیرات ناشی از کاربری

مورد بررسی قرار گرفته تواند داشته باشد، ی و اثرات ترافیکی متفاوتی که میفراگیر، با توجه به فواصل مکان

 است.

 
 مشهد شهر در فراگیر و پیرامونی مستقیم، مداخله هایحوزه جایگاه -2شکل



 

شهر مشهد  آبادستقیم این مداخله شامل محور احمدآباد، حد فاصل میدان شریعتی و ملکحوزۀ مداخلۀ م

 1611 و به وسعتواقع شده است.  یکشهر مشهد در منطقه  یشهر یبندیم آباد در تقساحمدباشد. می

 یمعبرها یناز مهمتر ،در نظرگرفته شده یم. محور احمدآباد که به عنوان حوزه مداخله مستقباشدیهکتار م

و از  یکه از غرب به محور آزاد باشدیشرق به غرب و بالعکس در شهر مشهد م یدرجه دو مواصالت ینیاشر

 یدانشامل م فرماندهی تقاطع هم سطح 4 یدارا ینو همچن گرددیم یمنته ارسمت شرق به محور به

  نشان داده شده است. 3شکل که در  باشدیم یعتیشر یدانتقاطع پاستور و م ی،چهارراه طالقان ین،فلسط

 

 
 معرفی حوزه مداخله مستقیم -3شکل

 

های درشت دانه مقیاس شهر آباد و همچنین وجود کاربریهای تجاری مختلط در محور احمدکاربریوجود 

باعث پررنگ شدن  های هواپیمایی و مراکز خرید متعدد،ها، برخی شرکتبیمارستان از قبیل در این معبر

های دسترسی و جابجایی این محور شده است که تمامی این دالیل، نقش اجتماعی و به حداقل رسیدن نقش

در  یو تجار یخدمات ی،درمان ناسازگار هاییوجود کاربر ینهمچن افزاید.بر ترافیک سنگین این محور می

ه محدوده شد ینجرب سفر به اازدیاد عارف، پرستار و پاستور سبب  یلاحمدآباد از قب یابانخ یبافت محل

از حمدآباد به وجود آورده است. امراجعان، ساکنان و شاغالن در منطقه  یرا برا یو مشکالت است و مسائل

باشند و به دلیل عدم وجود پارکینگ کافی برای دارای عرض کمی میهای فرعی این دسترسیآنجایی که 

 ده بارگستر خوردگینظمی، پسو همچنین عبور کنترل نشده عابران پیاده از عرض راه، سبب بی تقاضاحجم 

این پس خوردگی در وهله اول حوزه پیرامونی و  . به طوریکهآباد شدهدر محور احمد 1گاهو ایجاد گلو ترافیک

 گیرد.را در بر می باشد،می که قسمت اعظمی از محدودۀ مرکز و غربی شهر مشهد،در گام بعد، حوزۀ فراگیر

  .دهدنمایش می را معضالت این از اینمونه 4 شکل

                                                           
1 -Bottle neck   



 

 

 
 ای از معضالت ترافیکی محدودهنمونه -4شکل

 

ف و محتشمی در محور مورد قاضای راستگرد باال به بافت محلی عارت شودهمانطور که در فوق مشاهده می

پس خوردگی گستردۀ بار ترافیک  موجب شته و این امرگآباد انسداد بار ترافیک در محور احمد موجب مطالعه،

. علت این امر میزان توقفات پارک خواهد شد، خیام و آزادی آبادو به تبع آن میدان ملک مالصدراتا تقاطع 

و ورودی و  های باالی خدمات درمانیای زیاد در محدودۀ عارف، عدالت و محتشمی به علت کاربریحاشیه

در محور  1انباشد. عالوه بر معضل یاد شده، وجود دو دوربرگردبسیار کم در محور مورد بررسی می خروجی

ردشی گ ترکاحشته که این گآباد  گردشی و لوپ وار در محدودۀ احمد آباد، باعث بوجود آمدن حرکاتاحمد

آباد را منتج خواهد شد که موجب پس خوردگی عمدۀ بار ردپی بار در باند غربی محور احمددر ادامه پس خو

مدت، موجب  های زمانی طوالنیعالوه بر این گپدد. گرآباد میمعابر فرعی تقاطعات پاستور و تقیر دترافیک 

 یگای از این پس خوردنمونه 5باشد. شکل جود در محور مرکور میهای فرماندهی موکارکرد نامناسب تقاطع

 دهد.در باند شرقی محور احمدآباد نشان می را،

 

 
 پس خوردگی  بار ترافیک در باند شرقی محور احمد آباد -5شکل
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خوردگی ترافیک اشاره شده از حوزه مداخله به حوزه های پیرامونی و فراگیر و تقاطعات موجود پس با توجه 

 .این حوزه ها را نمایش می دهند. 7و  6شکال در آن ا

 

 
 پیرامونی حوزه معرفی -6لشک

 

نام برد. آباد، ملک آیاد، بعثت و رضاتوان به بلوار وکیلهای مهم تأثیرپریر در این حوزه میاز جمله شریان  

 

 
 فراگیر حوزه معرفی -7لشک

 

آباد نظیر خیابان آبکوه، معلم، پیروزی، به معابر موازی با محور احمدتوان میهای حیاتی در این حوزه شریان

  فردوسی و .. اشاره نمود.

 

 روش تحقیق -5

های در زمانبا توجه به توضیحات ارائه شدۀ فوق و در راستای شبیه سازی مجموعه اقدامات مدیریتی که 

افتد، این شریان همراه با بخش اعظمی از حوزۀ پیرامونی و فراگیر خود در پیک در محور احمدآباد اتفاق می



 

ورد شبیه سازی قرار گرفت. سناریو کلی م 4کیلومتر و با  8.5ای به طول در شبکه  AIMSUNشبیه ساز 

 :سناریو 4های پیشنهادی برای شبیه سازی در قالب سناریو

 عدم مدیریت محور ریوسنا -1

 ود در محور) مدیریت مرکز کنترل(مدیریت زمانبندی و فازبندی تقاطعات موج -2

 مدیریت راهور(ای )یرت پارک حاشیهدم -3

 توامان(ای مدیریت توامان )زمانبندی و پارک حاشیه -4

هایی بررسی نقش و تأثیر هر کدام از دو حوزۀ چنین سناریو تعریف در نرم افزار تعریف گردید. علت اصلی 

مهم و تأثیر گزار در مدیریت ترافیکی معابر شهر بوده تا بتوان به تقریب مناسبی از میزان تأثیرگزاری هر یک 

 در روند ترافیک شبکه معابر شهری دست یافت. 

 :ه ساز صورت پریرفتبا توجه به توضیحات ارائه شدۀ فوق گام به گام زیر جهت ورود اطالعات به شبی

 آباد وحوزه مداخله و قسمتی از حوزه پیرامونی )محور وکیل آباد، ملک شبیه سازی شبکه معابر -الف

 های اجرایی موجود.با استفاده از نقشه AIMSUNاحمدآباد( در نرم افزار 

    

 

 

 

 

 
 Aimsunمحدوده شبیه سازی شده در نرم افزار  -7شکل

 

های نظارت به صورت میدانی و دوربین 1 در ساعت هجوم ترافیک  برداشت شده   اطالعات حجمورود -ب

سواری و اتوبوس(.   صویری )حجم ترافیک  ست که با تو  ت شبکه وتعدد ورودی و خروجی قابل ذکر ا جه طول 

های نیروی  ایالت حرکتی در هر گره با محدویت   های متصهههل به محور و نظر به اینکه آماربرداری برای تم       

سانی   ست، ان صی در    مواجه بوده ا شخ ستفاده   Stateاز روش   Aimsunجهت ورود اطالعات حجم ترافیک  ا

شریان گردید. بدین روش که آما ستفاده از دوربین   رهای  صلی با ا و آمار برداری مورد  وانهای پالک خهای ا

 یالت حرکتی،درصد تما برداشت قرار گرفته و در ادامه جهت تخصیص تمایالت حرکتی در هر گره و اتصال    

 براورد گردید و به صورت درصد به نرم افزار اعمال شد.

                                                           
1 -Rush Hour    



 

 
 تصویر تمایالت حرکتی برآورد گردیده در میدان ازادی -8شکل

 
گرۀ ورودی اطالعات   33رو برای  در مطالعۀ پیش   ،Stateبا توجه به نکات ارائه شهههدۀ فوق، در حالت              

 تمایل حرکتی، درصد تمایالت حجمی ارائه شد و به نرم افزار اعمال گشت.  182حجم و 

 یو تفاوت تی، با توجه به نقش، اهمAIMSUN افزارشبکه معابر در نرم یسوار کیعالوه بر اعمال حجم تراف

ها به اتوبوس کند،یوارد م به شبکه یشخص هینقل لیبا وسا سهیدر مقا یکه اتوبوس در شبکه معابر شهر

 کی حرکت هر یها و سرفاصله زمانستگاهیا ییجانما لیدل نی. به همشدند مدل افزارصورت جداگانه در نرم

ای از نمونه 9شکل اتوبوس و  یهاخط یسر فاصله زمان 1 . جدولافزار وارد شددر نرمبه صورت جداگانه 

 رس دبواتو ژهیو ریبه ذکر است با توجه به مس الزمدهد. های اتوبوس محور را نمایش میجانمایی ایستگاه

 1رهیخط به صورت ذخ نیا ریمس نیبا ا یسوار کترافی تداخل عدم و آباد(محور ملک قسمتی از این مسیر)

 .دیگرد یساز هیدر محور مرکور شب

 

 
 های اتوبوسجانمایی ایستگاهای از نمونه -9لشک

 

                                                           
1 - Backup   



 

 محدوده اتوبوس یهاخطو مسیر  یسر فاصله زمان -1جدول

 
 

ای همانند خطوط اتوبوسرانی به منظور انجام  شبیه سازی پارک حاشیه    ای:ج( شبیه سازی پارک حاشیه   

ای های حاشیهاند. پارکبه طور جداگانه بررسی شده  AIMSUNافزار سازی شبکه معابر در نرم  تر شبیه دقیق

هایی از پارک آزاد و پارک از میدان فلسطین تا میدان شریعتی به صورت میدانی برداشت شده است. نمونه       

 اینشان داده شده است. قابل به ذکر است که با توجه به جانمایی پارک حاشیه      10ممنوع در تصویر شمارۀ   

به صهههورت دقیق در نرم افزار مورد شهههبیه  هاموجود در محور مورد مطالعه و طول خطوط پارک، این مکان

 سازی قرار گرفت.

 



 

 
 هایی از پارک آزاد و پارک ممنوع در محدودهنمونه -10لشک

 

 
 افزارای محدوده در نرمایجاد پارک حاشیه -11شکل

 

 هک کنترلی نقاط مهمترین از یکی :مختلف هایسناریو در موجود تقاطعات زمانبندی و فازبندی( د

 فرماندهی تقاطعات مدیریت دهد،می نشان محور این بحران هایزمان در را ترافیک کنترل مرکز مدیریت

 میدان خیام، راهسه آزادی، میدان: از عبارتند مسیر این در موجود هایتقاطع. باشدمی مسیر در موجود

 برای فوق در شده معرفی هایسناریو به توجه با. آباد تقی میدان پاستور، احمدآباد، -کالهدوز آباد،ملک

 یترافیک عملکرد به توجه با متغیری هایبندی فاز و زمانبندی سازی، شبیه مورد محور در موجود تقاطعات

 آبادلکم و احمدآباد محور در موجود تقاطعات اینکه به توجه با که است ذکر به الزم شد، ارائه سیستم به محور

 نیزما متوسط صورت به شده ارائه هایزمانبندی بنابراین شوندمی مدیریت SCATS مرکزی کنترل صورن به

 .شد اعمال Aimsun به اعمالی هایچرخه طول با آماربرداری ساعت طول در

 زمانبندی و فازبندی تقاطعات در سناریو عدم مدیریت محور 

تصمیم به محور مورد مطالعه نه افزار مطابق زمانبندی موجود قبل از اتخاذ هرگونرمهای اعمالی به زمابندی

 باشد.می



 

 
 یتقاطع آزاد یریتقبل از مد بندیی و زمانفازبند یتوضع -12شکل 

 

 
 یامتقاطع خ یریتقبل از مد بندیی زمانفازبند یتوضع -13شکل

 

 
 ینفلسط یدانم یریتقبل از مد بندیی زمانفازبند یتوضع -14شکل

 

 
 کالهدوز تقاطع یریتقبل از مد بندیی زمانفازبند یتوضع -15شکل

 

 
 تقاطع پاستور یریتقبل از مد بندیی زمانفازبند یتوضع -16شکل

 

 
 یعتیتقاطع شر یریتقبل از مد بندیی زمانفازبند یتوضع -17شکل



 

عدم اعمال هر گونه مدیریت( اعمال گردید. ) های یاد شده در تقاطعات فوق الرکر در سناریو یکزمانبندی

مدیریت پلیس راهور بدون دخالت ) 2ی تقاطعات یاد شده در سناریو بندزذکر است که زمانبندی و فاالزم به 

 در نظر گرفته شده است. 1مرکز کنترل( نیز مانند سناریو 

  مدیریت زمانبندی و فاز بندی با کمک مرکز کنترل ترافیک 3سناریو 

تغیرات لحظه ای زمانبندی و فازبندی تقاطعات در این سناریو فرض بر مدیریت جریانت ترافیک با کمک 

 ای،نقش کنترلی در مدیریت پارک حاشیهیس راهور هیچگونه در محور بوده و در این سناریو پل موجود

ها ندارد. همانطور که پیش از این بدان اشاره شد، تقاطعات موجود در توقفات غیر مجاز، و دور برگردان

ین مرکز کنترل ترافیک  قابلیت تغییر براشوند، بنامدیریت می SCTASمحور به صورت کنترل مرکزی 

ترافیک، دارا میای زمانبندی و فازبندی تقاطعات را بر حسب تمایالت تقاضا و یا پس خوردگی لحظه

باشد. با ذکر این نکات و با توجه به جلسات مشترک با همکاران مرکز کنترل ترافیک، زمانبندی وفازبندی 

با توجه به تغیرات طول صف محور طی ساعت مدلسازی به سیستم اعمال شد. با  Aimsun اعمالی به 

ی هاات در گام اول مطابق با زمانبندیتوجه به خصوصیات محور مورد مطالعه در این سناریو تقاطع

 شوند. فرماندهی می 1موجود در سناریو 

 

 
 3سناریو زمانبندی و فاز بندی ثانویۀ میدان آزادی در  -18شکل 

 

 
 3 زمانبندی و فاز بندی ثانویۀ سه راه خیام در سناریو -19شکل 

 

 
 3زمانبندی و فاز بندی ثانویۀ میدان فلسطین در سناریو  -20شکل 



 

 
 3زمانبندی و فاز بندی سوم میدان فلسطین در سناریو  -21شکل 

 

 
 3زمانبندی و فاز بندی ثانویه تقاطع کالهدوز در سناریو  -22شکل 

 

باشد. اولیه می هایردگی آنی بار با توجه به فازبندیدر این سناریو، پس خو علت اصلی چنین تغییر فازبندی

انبندی تمامی تقاطعات به نحوی میمشخص است نحوۀ فازبندی و زم 22الی  19همانطور که در اشکال 

توجه به پس خوردگی آنی بار با در جهت تقاضا( داده است. با ویت زمانبندی را به محور غرب )باشد که اول

ندی ازبتوجه به گپ بوجود آمده در مسیر خیابان عارف و پس خوردگی بار در امتداد تقاطعات پایین دست، ف

شود که اولویت زمانبندی (، یه نحوی تنظیم می3سوم سناریو زمانبندی های دوم وو زمانبندی این تقاطعات )

ان معناست که بار ترافیک جهت جلوگیری از شرقی باشد، این امر بدو فازبندی بر خالف تقاضا، یعنی مسیر 

شود تا گپ بوجود آمده در مسیر خیابان عارف به ر یک از آنها متوقف نگه داشته مینسداد تقاطع پشت ها

نمایند. ذکر رلی را برای مدیریت مسیر ایفا میپیش رود. در واقع تقاطعات موجود در محور نقش سوپاپ کنت

دانها، رای و دور برگملکرد پلیس جهت کنترل پارک حاشیهته حاِئز اهمیت است که با توجه به عدم عاین نک

فازبندی و زمانبندی تقاطعات  های تغییرزمان 23 زمانبندی اولیه تقاطعات بالفاصله تغییر خواهد کرد. شکل

 دهد.را نشان می Aimsunموجود در 

 



 

 
 Aimsun در موجود تقاطعات زمانبندی و فازبندی  تغیر زمانهای -23شکل 

 

   مدیریت توامان ) مرکز کنترل و پلیس راهور( 4سناریو 

باشد با ذکر این تفاوت می 3های ارائه شده در سناریو زمانبندی های موجود در این سناریو مطابقزمانبندی

 زمان مسیر غربی بر خالفخالف جریان تقاضا( و کاهش لویت فاز از مسیر غربی به شرقی )یر اوعمده که تغی

، به صورت تدریجی و پس از طی زمان نسبتا بیشتری صورت می گیرد. 3تقاضای موجود بر خالف سناریو 

انسداد دو  ای ویت راهور در رابطه با پارک حاشیهعالت رخ دادن چنین امری نیز کامال مشهود است. مدیر

های زمانی ار در این مسیر و عدم پیدایش گپبآباد موجب عدم پس خوردگی آنی دوربرگردان محور احمد

عات پایین دست تری به تقاطابان عارف پس از مدت زمان طوالنیو این بدان معناست که بار خی فاحش گردد

 رسد تا لزوم تغییر فازبندی و زمانبندی خالف جهت مسیر را ملزوم دارد.می

 

) مدیریت پلیس و مدیریت  4و  2ی هاه اقادامات پلیس راهور در سناریوه( شبیه سازی مجموع

از اقداماتی که پلیس راهور در امتداد محور مورد مطالعه در راستای مدیریت جریان ترافیک انجام توامان(: 

های اتصالی ای، توقفات دوبله، مدیریت حرکت در امتداد آنتنتوان به مدیریت پارک حاشیهدهد میمی

های باد شده در خیابان احمدآباد دانست. علت نیز انسداد دوربرگردانهای عارف، پرستار و محتشمی و خیابان

های زمانی طوالنی در امتداد مسیر و حرکت روانتر پالتو بار دانست. در این انسداد، جلوگیری از پیدایش گپ

تر شده و در کنار آن ای(، طول خطوط پارک مطابق با واقعیت کوتاه)مدیریت پارک حاشیه 2سناریو 

گردند. عالوه بر این سرعت متوسط حرکت در معابر فرعی چون عارف، های اشاره شده مسدود میرگرداندورب

 های ارتباطی به میزان قابل توجهی در نرم افزار افزایش یافت.، پاستور و سایر آنتن1پرستار، پرستار 

 



 

مطابق با  AIMSUNزار افکالیبراسیون نرمترین مرحله انجام این پروژه، پیچیده کالیبراسیون نرم افزار:( و

 و هااستاندارد با مطابق افزار،باشد. جهت اعمال کالیبراسیون این نرمکلیه رفتارهای ترافیکی شهر مشهد می

 .درآمد اجرا به افزاری ترافیکی بومی شهر مشهد، گام به گام زیر در نرمرفتارها
 %80تا  خطوط خطرناک ییردرصد تغ یشافزا  .1

  شده سازییهدر شبکه معابر شب یتعداد خطوط حرکت ییرتغ .2

بر خالف طراحی هندسی معابر به نحوی طراحی  Aimsunتعداد خطوط حرکتی شبیه سازی شده در   

گردید که واقعیت خودرو ها در صفوف بهم فشرده ایجاد می نمایند. این عمل در راستای شبیه سازی هر چه 

 نرم افزار اعمال گردید.بیشتر واقعیت با شرایط مدل در 

 %90در چراغ زرد به  یاطدرصد عدم احت یشافزا .3

 : از محورها یمشخص سرعت در برخ ییرتغ .4

ر مطابق با برداشت واقعی به های بحرانی و بوجود آورنده ترافیک در این مسیر چون عارف و پرستامحور 

 کیلومتر بر ساعت تغییر یافت. 10الی  5هایی مابین سرعت

 به مقادیر حداقل ممکن 1سبقت هایمسافت ییرتغ .5

 تعریف تقاطع فرماندهی به صورت فرضی در برخی از گره ها .6

 Aimsunترین دالیلی که باعث تعریف چنین اقدامی گردید، طراحی باز شبکه مورد نظر در یکی از اصلی     

کیومتر و در امتداد مسیر  8.5باشد. همانطور که به تفضیل به آن اشاره شد، طول شبکه شبیه سازی می

ر های فرعی مسیهای عارف، پرستار و سایر آنتنباشد. این بدان معناست که امتداد خیابانشریان اصلی می

ه به صورت باز طراحی گردید. بر بودن پروژبنا به دالیلی چون کمبود نیروی انسانی جهت برداشت و زمان

بنابراین به علت تعریف نشدن لوپ گردشی شبکه معابر فرعی شریان اصلی، بار ترافیک وارد شده به معابر 

ف شدند و عمال طول صاند(، بالفاصله از شبکه خارج مینامبرده )که در بافت اصلی خدماتی درمانی واقع شده

 -های عارف گشت. برای رفع چنین مشکلی در تقاطعکن نمیبوجود آمده در واقعیت در چنین طراحی مم

دو تقاطع فرماندهی با حداقل زمان قرمز برای مسیر اصلی تعریف گردید تا  1پرستار  -و پرستار 1پرستار

 دهد.این عملکرد را نشان می 24توقفات بوجود آمده در مسیر با واقعیت تطبیق گردد. شکل 

 

                                                           
1 - Distance Zone  



 

 
 فرماندهی با حداقل زمان قرمز برای تطبیق بیشتر جریان با واقعیتایجاد دو تقاطع  -24شکل

 

عدم تبعیت از چراغ زرد در  یاتمامی اقدامات ایجاد شده مخصوصا اقداماتی نظیر تغییر خطوط خطرناک 

ای از تصاویر نمونه 25 شکل افزار اعمال گشت.واقعیت در رفتار رانندگان به نرمراستای شبیه سازی مدل با 

 دهد.( نشان می3سناریو) مدیریت زمانبندیشبیه سازی را در سناریو 
 

 
 (3ای از محور شبیه سازی شده در محدوده )سناریونمونه -25شکل
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جهت مقایسۀ سطوح عملکردی چهار سناریو و پاسخ به این سوال اساسی که آیا در مواردی از این دست 

شای تواند گره گتوان نقش مدیریت پلیس را نادیده گرفت و یا آیا صرفا مدیریت زمانبندی تقاطعات میمی

بررسی قرار گرفت و های هر سناریو مورد مقایسه و قفل شدگی معابر شریانی اصلی شهری باشد، خروجی

قرار  Runبار مورد  8ها دست یافت، برای هر سناریو در راستای اینکه بتوان به تقریب مناسبی از خروجی

زمان سفر،  ای تغییراتمقایسه تغییراتگرفت و نتایج آن میانگین گیری شد. با توجه به نتایج به دست آمده 

و با استفاده  1نسبت به سناریو  شاخص های ذکر شده درصد تغییرات و 1در نمودار  تاخیر، توقف و سرعت

 از رابطۀ 

  =درصد تغییرات
(𝑋−𝑌)

𝑌
 



 

 نشان داده شده است. 2در جدول 
 

 
 سناریو 4ای شاخصهای نمودار مقایسه - 1نمودار

 
 هادرصد تغییرات شاخص -2جدول
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شده م  شاهده نمود که نتا  توانیبا توجه به نکات ارائه  صد  36 از کاهش یحاک جیم  43و  ریزمان تأخ یدر

عدم  وی( نسههبت به سههناریاهیو پارک حاشهه یتوامان زمانبند تیریمد) 4 ویزمان توقف در سههنار یدرصههد

 34( کاهش یاهیپارک حاشههه تیریمد) 2 ویدر سهههنار بیبه ترت یروند کاهشههه نیمحور را دارد. ا تیریمد

 ریزمان تأخ یدرصد 9(، یزمانبند تیری)مد 3یویزمان توقف و در سنار یدرصد 40و  ریزمان تأخ یدرصد

تردد به  انیتوامان در جر تیریبدان معناست که نقش مد  نیتوقف را از خود نشان داده است. ا   زمان %12 و

شد یخود باالتر م نیش یپ نهیمراتب از دو گز شاهده می   با توجه  .با شده فوق م ه نتایج شود ک به نتیجه ارائه 

اسههت و  به یک دیگرخروجی بسههیار نزدیک  مدیریت توامان() 4)مدیریت پلیس( و  2خامی که از سههناریو 



 

شههاید این سههوال پیش آید که مدیریت زمانبندی مرکز کنترل نقش کوچکی بر بهبود جریان ترافیک معبر  

شدن به      شفاف  ست. جهت  شته ا شاخص چگ  دا ضوع دو  سناریو با یکدیگر   الی و جریان در این دوتر این مو

 مقایسه گردیدند و نتایج کلی زیر حاصل گشت:

 
 سناریو مدیریت پلیس و مدیریت توامان 2ها در درصد تغییرات شاخص -3جدول

 
     

 11)مدیریت توامان(، کاهش  4شهههود مقادیر چگالی در سهههناریوهمانطور که در جدول فوق مشهههاهده می

این  درصدی از خود نشان داده است که    12این سناریو افزایش  درصدی و در عین حال شاخص جریان در   

، داشته است. نتایج حاصل    2در مقایسه با سناریو   4تر مدیریت توامان سناریو  موضوع نشان از عملکرد بهینه  

سناریو      از خروجی شان داد که با وجود آنکه در  سناریوها ن شده در تمامی  در وهله اول جریان  2های گرفته 

صورت رو  صفوف کمتر می ب شدگی کل محور     ان با گپ زمانی کوتاه و طول  سوی قفل  شد ولی به مرور به  با

سداد کامل می       سیر در ان سازی، کل م شبیه  ضیه در    رفته به طوری که در انتهای بازه  شد. بالعکس این ق با

با توجه به مدیریت گره      4سهههناریو   مان پلیس        ،  به عنوان  های ترافیکی در تقاطعات فرماندهی و نقش توا

تسهههیل کنندۀ تردد در نقاطی که امکان مدیریت مرکز کنترل وجود ندارد، به رغم آنکه ترافیک به صههورت 

توان مطمئن بود که در طول بازه شبیه سازی انسداد    گاهاً ایستا و کند در طول شبکه جریان دارد، ولی می  

آباد و  ملک  -امی خ رینظ یدر تقاطعات  اعمال شهههده   یفازبند   راتییتغکامل جریان را شهههاهد نخواهیم نمود.     

از تقاطعات را به ارمغان      یترمناسهههب  یآوردن سهههرعت حرکت، خروج   نییرغم پا  یکالهدوز احمدآباد، عل   

 اناتیدر شههر کیداشههتن بار تراف توامان(، نگه تیری)مد 4 ویسههنار یاصههل کردیوآورده اسههت. ضههمن آنکه ر

 بوده اسههت. انیشههر نیتر او مناسههب ترعیسههر هیاحمدآباد جهت بهبود در تخل ابانیبه خ یمنته یمواصههالت

 یبدان معنا که بجا     رد،یپر یصهههورت م یمعکوس زمان  تی ریمد  یامحور، به گونه   نیتر در ابعبارت سهههاده 

محرز  یاحمدآباد ، که قفل شههدگ ابانیتقاضهها و کمک به ورود بار در خ التیش زمان فاز در جهت تمایافزا

در طول شههبکه، بار به صههورت  یعات را به ارمغان خواهد داشههت، با کاهش زمان فاز به صههورت مقطعتقاط

و مقایسه این دو نیز   3و  2های شبیه سازی سناریو    منقطع و در صورت داشتن فضا وارد محور خواهد شد.    

هایی از این دست اشاره دارد. به نحوی که مشاهده به نقش انکار ناپریر پلیس راهور در مدیریت بحران شبکه



 

شود کل شبکه حتی تا محدودۀ حوزه فراگیر   که مخصوصا نقش پلیس نادیده انگاشته می    3شد در سناریو   

 هی قابل کتمان که با وجود کل      ریغ قت یحق نیذکر اگیرد. حور احمدآباد قرار می  تحت تاثیر قفل شهههدگی م   

عمال اتصهال شهرق به    تواندیکه م یاتیمحور ح نیچن یاز قفل شهدگ  یریجلوگ یاقدامات ممکن در راسهتا 

را به ارمغان سههفر  کاهش زمان 26قرار دهد، تنها % ریتأث تغرب و شههمال به جنوب کالنشهههر مشهههد را تح

شت  ست، م دا صم  رانیمد یبرا یتواند زنگ خطر یه ا شد که د  ربطیذ رانیگ میو ت  تیریبا اقدامات مد گریبا

تعهد  یباشد که با اندک  دهیزمان آن رس  دیانتظار معجزه داشت. شا   توانیفوق اشباع نم  طیدر شرا  یالحظه

 یدر راسههتا هایو کاربر یشهههرسههاز تیریقابل انکار مد ریو نگرش به نقش غ یمدت شهههر لندب یهابه افق

 گر بود.بحران را نظاره تیریاز مد گرید ییبتوان نما ک،یتراف یکنترل تقاضا
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Abstract: 

Today, the city as a system in which all components are interconnected with each act. 

Land-use plan regardless of the levels of demand and traffic trends between different 

applications regardless of network connection is not rational. Because such neglect leads 

to an increase in the ranks of the urban street network and Will consequently increase 

travel times within the city. Therefore, it is necessary to resolve such a dilemma root object 

of a unified communications network that can be considered and Land use and urban roads 

are aligned with rational and logical. In such cases, the prospect of immediate crisis 

management capabilities in the Critical networks seem to be very necessary in urban 

streets. Features that can help when faced with crises in urban traffic, the just decision. In 

this study, In this study, we evaluate the impact of urban land use in the creation of 

gridlock, the case study in conjunction with one of the main artery of the city of Mashhad, 

tried the analysis and assessment of the effectiveness of control measures when faced with 

unusual circumstances will traffic. In this way and in order to achieve a proper analysis, 

Ahmad abad-based Mashhad, is one of the main artery road East to West Mashhad, by 

software aimsun simulated and calibration effort for this software, Especially in the 

absence of intersections in the system SCATS, phasing and timing for the change is 

instantaneous and in order to achieve these results are consistent with the status quo, trying 

to simulate scenarios will be studied crisis management in the network. The results show 

quite impressive role in crisis management with the assistance of two management roles 

in the field of traffic control center as intersection control command and as an organ of 

management of traffic police in traffic control measures such as street networks control 

peripheral parks, etc., there. 

 

Keywords: traffic simulation, disaster management, user incompatible, calibration 

Aimsun, SCATS system. 
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