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  زمان سفر بزرگراه امام علی )ع(آن در  راتیتاث
   

 2علی قربانی، 1غالمعلی بهزادی

 یاهلل آمل تیآ قاتیو علوم و تحق دانشگاه شمال اریاستاد -1

 برنامه ریزی حمل و نقل از دانشگاه شمال  -کارشناسی ارشد عمران  -2 

 

 چكيده 

توساعه در کشاور    یبرنامه هاا  یکه مبنا ،یمحور ییبر دانا یمبتن ،یتوسعه علم یها استیبنابر س

و  هیا نقل لیتعاداد وساا   هیا رو یهنگام با رشاد با   نکهیاساس، با توجه به ا نیا بر قرار گرفته زمانیعز

از راهکارهای  یکیشهر افزود، امروزه  یها ابانیبر تعداد خ وستهیتوان به طور پ یخودرو، نم تیمالک

تقاضاای سا ر    تیریاساتراتيی مااد   رییبکارگ ،یمهم جهت کاهش معضالت و مشکالت حمل و نقل

کاارایی   افازایش  .شاودیما میعرضاه تقسا تیریاز جملاه ماد یهای مختل  رمجموعهیاست که به ز

بزرگراه های درون شهری در کالن شهر ها از جمله کالن شهر تهران به منظور پاسخگویی بهتار باه   

تقاضای ترافیکی موجود، کاهش تراکم ترافیکی، افزایش زمان س ر و افزایش قابلیت اطمینان س ر به 

تجمیا  خواو    عنوان مهم ترین اهداف در سراسر جهان به شمار می رود. در این راستا اساتراتيی  

HOV & BRT     اسات اده از رو  ترجیحاات    در بزرگراه امام علی )ع( تهاران موارگ گردیاد و باا

در نارم افازار    شابه ساازی وضا  موجاود     آمار وض  موجاود برداشات شاد و سا       ،مشاهده شده

AIMSUN پارامترهای زمانی ترافیک مورد تحلیل و ارزیابی قارار گرفات کاه     ،اعمال این ایده با و

از جمله زمان س ر و زمان تاخیر خواهیم بود، این نیز شاهد بهبود این پارامترها عالوه بر اینکه  نهایتا

 باعث ترقیب شهروندان به هم پیمایی و در نتیجه آن بهبود وضعیت زیست محیوی شهر خواهد شد.

    

 ، زمان سفر AIMSUNهم پيمایی، ، پرسرنشين، HOV& BRTتجميع  :كليد واژه

                                                 
1  ga.behzadi@yahoo.com 
2 ali.ghbgh@gmail.com 
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  مقدمه -1

اغلب  یتمرکز نسب گریطرف و از سوی د کیدر شهر تهران و روند ساخت و ساز از  تیروز افزون جمع رشد

در بزرگاراه هاا    نیسانگ  کیو اداری در مناطق مرکزی شهر باعث بوجود آمدن تراف یمراکز تجاری، آموزش

و باا ساهم    هباود  یس رها در ساعات اوج صبح به سمت مرکز شهر و به صورت شاعاع  نیشده است. جهت ا

 یای تمرکاز زدا  ریتقاضای س ر نظ تیری. مدردیگ یانجام م نیتک سرنش یبا خودروهای شخص ییباال اریبس

نقاش   نادها ینماودن فرآ حضاوری   ریا و غ کیا خادمات الکترون  نیها از مناطق مرکزی شهر؛ همچن تیفعال

باه آن از   یدها  تیا لوو او یدر کنار آن گستر  حمل و نقل عماوم  یدارند ول کیتراف تیریدر مد ییبسزا

 .شود یشهری محسوب م تیریپرسرعت از ارکان مد يهیخوو  و جادیا قیطر

گاردد کاه    یمنجر به کاهش زمان س ر م يهیخوو  و جادیبا ا یاست که گستر  خوو  اتوبوسران یهیبد

خواو  در   نیا ا جااد یا گار ید یبرد، از طرفا  یرا برای کاربران باال م ستمیس تیو جذاب تیمولوب جهیدر نت

سرفاصاله هاای    رد یساوح اشالال حتا    زانیتوان به م یبه همراه دارد که از جمله آن م یبزرگراهها تبعات

در چناد ساال    1BRTاشاره کارد.  خواو    هینقل لیوسا ریبوجود آمده برای سا کیبا توجه به تراف یطوالن

 نیا رساد کاه ا   یبه  نظر ما  نووریاما ا دهیرا به نحوه قابل قبول به دو  کش یبار حمل و نقل همگان ریاخ

 خواو    یا تجم دهیا با ا باشد،لذا یم  یبوده و فقط مخصوص اتوبوس ها یخوو  در اکثر اوقات روز خال

BRT  2با خووHOV از   نهیبه است اده.کرد خواهد یکیش مشکالت ترافبه کاه ییتواند کمک بسزا یم

مردم، به  ر یدر پذ یتواند نقش مهم ینه تنها م  نیپرسرنش هینقل لیامکان است اده وسا رینظ يهیخوو  و

 قیکند، بلکه موجب تشو  ایدر بزرگراهها ا یحمل و نقل عموم ستمیاز س یرانندگان خودروهای شخص يهیو

از  ریمسا  ییبهباود کاارا   نیخوو  پرسرنشا  یاصل هدف. شود یم زین هینقل لهیمردم به اشتراك گذاری وس

 شاتر یب نانیسرنش گریافراد است، به عبارت د ریعبور افراد همزمان با کاهش کل تاخ تیظرف شیافزا قیطر

 .هرچند ممکن است خودروهای کمتری گذر کنند ند؛ینما یبا سرعت باالتر عبور م

متداول بوده اسات کاه باا رو  هاا و باا       ایدر بزرگراه های دن نیاست اده از خوو  پرسرنش 1970سال  از

 یعادی جدا شده و در برخ کیتراف ریخوو  از مس نیا ،یگردند. در برخ یاجرا م یهای متنوع تیمحدود

در آزادراه هاا و   ادهاسات   لیا خواو  باه دل   نیبسنده شده است. ا یو عالئم افق یموارد تنها به اطالع رسان

 یرا ما  نیشده است. خواو  پرسرنشا   رفتهیمعروف بوده و کامال پذ یبه خوو  الماس کایبزرگراه های آمر

در نظر گرفت که باعاث کام شادن زماان سا ر بارای خودروهاای          یکیگذردهنده گره های تراف کیتوان 

 .گردد یم نیپرسرنش

                                                 
1 bus rapid transit 
2 high occupant vehicle 
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 یحمال و نقال همگاان    یمکمال بارا   کیعنوان به  یبه نوع BRT&HOVخوو    یتجم گرید یانیب به

 نقش خواهد پرداخت. ی ای)خوو  مترو(  به ا
 

 اهداف  -2

 :اهداف کالن

 .عرضه و تقاضا اشاره کرد تیریبا است اده ازمد یکیتوان به کاهش مشکالت تراف یاز اهداف کالن م

 :خرد اهداف

س ر، بهره  نانیاطم تیقابل شیافزا کاهش زمان س ر، کاهش زمان تاخیر، موالعه شامل نیخرد در ا اهداف

  معابر، التیاز تسه شتریب یور

 یشخص هینقل لهیاشلال وس بیضر شیتردد و افزا تی یک بهبود

 

  معرفی خطوط پر سرنشين -3

موجود  التیحمل و نقل عمدتا شامل فراهم آوردن امکان است اده بهتر و مناسب تر از تسه ستمیس تیریمد

خوو ، که به آنها خواو    نیهستند. ا نیحمل ونقل، خوو  پرسرنش ستمیس تیریاز انواع مد یکیاست. 

 هیا نقل لیهم پیما ، خوو  اشتراکی و الماسی نیز میگویند، به طور خااص بارای اسات اده اتوباوس و وساا     

لیات اطمیناان بااال بارای     پرسرنشین احداث میشوند. هدف از احداث این خوو  ایجاد س ری سری  باا قاب 

 رناد یمورد است اده قارار گ  توانندیمناسب م طیبا شرا یاست اده کنندگان است که در حال حاضر در معابر

.(Appiah,2004) 

 1970و خاال  جهات آن در ساال     1969واشنگتن در سال  یبار در بزرگراه شرل نیاول یخوو  برا نیا -

 ادیز ییبه صرفه جو ازیو ن کایدر آمر یر آن زمان، بحران انرژخوو  د نیاحداث ا یافتتاگ شدند. علت اصل

 21قارن   لی. از اوارفتشکل گ 90تا اواسط دهه  80دهه لیخوو  از اوا نیا یبود، رشد اصل نهیزم نیدر ا

در  2000در احداث بود و در سال  ییاروپا یکشورها شرویخوو  رونق گرفتند، انگلستان پ نیا زیدر اروپا ن

 یناویاساکاند  یاروپاا افتتااگ  شاد. کشاورها     نیخط پرسرنشا  نیتا بردفورد اول دزیل یلومتریک 12  ریمس

به خط اسلو که  توانیداشتند که از آن جمله م و خو نیا یبرا یفراوان یطرحها زیمخصوصا نروژ و سوئد ن

  (TCRP,2009)افتتاگ شد اشاره کرد 2001در سال 
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  پرسرنشيناشكال عملكردی خطوط  -3-1

A. ( 1خوو  ویيه خودرو های پرسرنشین و پرداخت عوارضHOT): 

شود که خودروهای غیرمجاز با پرداخت عوارض، گ ته می HOV به آن دسته از خوو  HOT خوو 

تردد و خالی از کم HOV ها خوو نمایند. بعضی از مناطق که در آنحق عبور از آن را خریداری می

ی وض  جلوگیری از سندروم خوو  خالی  و افزایش کارآیی مسیر، به وسیلهباشند، برای خودرو می

نمایند. مبلغ عوارض بر حسب میزان ترافیک مسیر و در عوارض، عبور خودروهای غیرمجاز را مشرو  می

گردد. در نظر گرفتن کیلومتر در ساعت به صورت اتوماتیک تعیین می 70راستای ح ظ حداقل سرعت 

 .باشدمند شمار  و کنترل، در راستای اجرای این خوو  ضروری میهای هوشسامانه

B. خوو  مجزای رفت و برگشت:  

خوو  وسایل نقلیه با ظرفیت باالی رفت و برگشت معموالً از یک خط در هر طرف تشکیل شده که نقا  

تنی یا دسترسی کمی داشته و دارای ورودی و خروجیهای مختص به خود هستند و با است اده از موان  ب

 .یک حائل رنگی میانی پهن از سایر خوو  آزاد راه جدا میگردد

C. خوو  وسایل نقلیه با ظرفیت باالی هم جهت: 

است که در قسمت داخلی راه قرار دارد که از آن به عنوان خط لوزی  HOV یکی از معمولترین نوع خط

بوده و به طور فیزیکی از خوو   ، در جهت جریان ترافیک در آزاد راه HOV نیز یاد میشود. این نوع خط

را از سایر  HOV شود،یک ناحیه هاشور خورده خاص یا یک حائل این نوع خط اصلی آزاد راه جدا نمی

 .خوو  جدا میکند

D. خوو  وسایل نقلیه با ظرفیت باالی جهت معکوس: 

تردد این خط در مسیر معکوس جهت اوج ترافیک است که توسط خودروهایی که در جهت اوج ترافیک 

ست اده میکنند، ولی ا  HOVمیکنند، مورد است اده قرار میگیرند. معموالً اتوبوسها از خوو  جهت معکوس

 .بعضی از وسایل با ظرفیت سرنشین باال نیز میتوانند از این خوو  جهت معکوس است اده کنند

E. خوو  مجزای برگشت پذیر: 

مسیری است که امتداد و جهت س رها در  ین خوو  برگشت پذیر شامل یک خط مجزا یا خوو  مجزا در

برگشت پذیر معموالً صبحها به صورت خط ورودی  HOV طول ساعات خاصی از روز تلییر میکند. خوو 

و بعد از ظهرها به صورت خروجی از مرکز شهر عمل میکنند که این خوو  یکی از رایجترین نوع 

خوو  را در طول  ان حداکثر است اده ازتسهیالت ت کیک شده میباشد. این معکوس شدن جریان، امک

ساعات شلوغی را فراهم میسازد. این خوو  در مواقعی ایجاد میشوند که در طول زمان تراکم ترافیک، 

                                                 
1 high occupant toll 



 

 5 

ترافیک قابل توجهی از یک جهت خارج شود و ترافیکی به میزان کم یا متوسط از جهت مقابل )جهت بدون 

تالف تراکم ترافیک در دو جهت حرکت زیاد باشد بووریکه از تراکم( خارج شود. بایستی کریدور دارای اخ

 .یک سمت کمتر از چهل درصد و از سمت مقابل بیش از شصت درصد ترافیک عبور نماید

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 اشکال عملکردی خوو  پرسرنشین -1شکل 
 

 تجربيات موفق گذشته در زمينه خطوط پرسرنشين -4

 بن فيلد پرتلند:آزادراه  -4-1

 1994آزادراه ن فیلد مسیر اصلی س ر از شرق منوقه مولتناماه به منوقه تجاری مرکزی پرتلند می باشد. 

وسیله نقلیه افزایش یافت. در  100.000به  40.000میانگین ه تگی ترافیک در این آزادراه از  2004و 

 mph دراه، میانگین سرعت را به کمتر از، تراکم ترافیک در ساعت اوج در بخش چهار خوی آزا2005سال 

15 (Km/h 24.رساند. هم چنین روسازی راه نیز کی یت خود را از دست داده بود ) 

( ، شهرداری پرتلند، مدیریت DOTکمیته مشاور فنی شامل نمایندگانی از سازمان حمل و نقل ارگون )

روندان و افراد محلی از سوی اداره حمل و ناحیه مولتناماه، متصدیان حمل و نقل و گروه هایی مرکب از شه

نقل ارگون برای ارزیابی گزینه های مختل  برطرف نمودن این اختالل در ترافیک ازادراه بن فیلد تشکیل 

گردید. تصمیمات متخذه در این کمیته شامل رفوژه میانی راه، روکش مجدد سوح راه و شانه راه با بتن 

خوی و اختصاص خط میانی به حرکت وسایل نقلیه با ظرفیت  6اه به خوی ازاد ر 4آس التی، تبدیل بخش 

به پایان رسید، خوو   2005( بود و هنگامی که کار اجرای این مسیر در دسامبر سال  HOVباال )

HOV  ساعت شبانه روز در نظر گرفته شد. لیکن  24برای اتوبوس ها و وسایل نقلیه پرسرنشین در طول

A 
B C D E 
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صبح در جهت غرب و  10الی  6به ساعت  HOVدت زمان عملکرد خوو  ویيه پ  از اعتراضات مردمی م

ماه بهره  18بعد از ظهر در جهت شرق محدود گردید. نتایج ارزیابی عملکرد این آزاد راه پ  از  7الی  3

 برداری از مسیر ویيه  به شرگ ذیل می باشد:

 شده در وضعیتی که خط  افزایش متوسط ترافیک ه تگی آزادراه ) بیش از مقدار پیش بینی

HOV  )هنوز اضافه نشده بود 

 3  جاده شریانی موازی آزادراه 3درصد کاهش ترافیک در 

  1.262به  1.27افزایش متوسط تعداد سرنشینان وسیله نقلیه در ساعت اوج برای تمام خوو  از 

 ن ر در وسیله نقلیه

  ساعت-ن ر  62.500صرفه جویی در زمان س ر سالیانه به میزان 

  ن ر در روز برای هر اتوبوس 633ن ر در روز به  300افزایش مسافر اتوبوس های سری  السیر از 

 

 آزادراههای كاليفرنيای جنوبی -4-2

پنج ایالت ) ل  آنجل ، ونتورا، سان برناردینو و ریویرساید ( در ناحیه کالی رنیای جنوبی در مجموع تقریبا 

در اورنج کانتی ) مجهز به  91می باشند. عالوه بر این آزادراه شماره  HOVمایل خوو   –لین  847

 مایل نیز در ناحیه قرار دارد. –لین  40سیستم پرداخت عوارض (، به طول 

از مجموع  %36وجود دارد که این تقریبا  HOVمایل خوو   –لین  470تنها در ل  آنجل  حدود 

  HOVمی باشد. در ل  آنجل  به طور میانگین خوو   مایل موجود در ایالت کالی رنیا –لین  1320

ن ر در ساعت پیک را از خود عبور می دهند. این در حالیست  3200وسیله نقلیه یا  1350جریانی حدود 

ن ر در  1800وسیله نقلیه در ساعت یا  800که میزان حداقل ظرفیت طراحی خوو  آزادراهی مقدار 

درصدی  79میالدی نشان دهنده رشد  2007تا  1992از سال ساعت می باشد. اطالعات بدست آمده 

در پیریودهای  HOVمجموع است اده کنندگان از سیستم هم پیمایی در آزادراه های مجهز به مسیر ویيه 

 ساعته صبح گاهی می باشد. 2

 اده شرنشین نیز از آن است 3که وسایل نقلیه با ظرفیت حداقل  El Monteبه غیر از مسیر ویيه اتوبوس 

 %11در ساعت اوج تقریبا  HOVمی نمایند، در سایر موارد به طور متوسط حجم ترافیک عبوری از خوو  

در طول روز می باشد. با   HOVاز حجم کل ترافیک عبوری از خوو   %20ساعت اوج تقریبا  2و در 

گرفته شده است در نظر  HOVتوجه به تسهیالتی که برای خودروهای دوگانه سوز در است اده از خوو  

وسیله نقلیه دوگانه سوز از هر  %70در مجموع در ساعات اوج صبحگاهی و شامگاهی، به طور متوسط حدود 
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در شهر ل  آنجل   HOVدر ایالت ل  آنجل  است اده می کنند. بر طبق آمار خوو   HOVخط 

 ن ر( را ازخود عبور می دهند. 750.000وسیله نقلیه ) 330.000روزانه حدود 

از  %33در ل  آنجل  و ونتورا کانتی، به طور متوسط  HOVطبق نتایج بخش ه تم گزار  ساالنه  بر

به مقصد می رسند. این در حالیست   HOVکلیه افرادی که وارد آزادراه ها می شوند با است اده از خوو  

ص می خط موجود( را به خود اختصا 5از کل سوح آزادراه )یک خط از  %20تنها   HOVکه خوو  

کل است اده کننده از آزادراه را از خود عبور  %17دهند. خوو  مشابه هم جوار با اشتلال فضای مشابه، تنها 

 می دهند.

 

 آزادراه های سان فرانسيسكو -4-3

است چرا که در  HOVناحیه سان فرانسیسکو موقعیتی مناسب برای موالعه تاثیرات ناشی از ایجاد خوو  

بعد از ظهر اعمال گردیده و  7-4صبح و  9-5همه روزه در ساعات  HOVاین ناحیه محدودیت های خوو 

است اده می نمایند. در سایر اوقات، خط  HOVشرنشین  از خط  3یا  2تنها خودروهای دارای حداقل 

می نمایند. بر این اساس می  مذکور به جریان ترافیک پیوسته و نقش مهمی در جابجایی این جریان ای ا

مقایسه نمود و  "عدم اجرای محدودیت  "و  "اجرای محدودیت  "توان ترافیک خوو  مشابه را در حاالت 

 از نتایج سودمند حاصل از تحلیل این مقایسه بهره مند گردید.

احیه صورت پذیرفته است در ن HOVآخرین تحقیقی که به منظور بررسی نتایج حاصل از اجرای خوو  

Bay  انجام شده و اجرای خوو   2008تا  2001از سان فرانسیسکو بین سالهایHOV  در این ناحیه

مورد ارزیابی قرار گرفته است. در طراحی این آزادراه، خط یک )سمت چپ ترین لین یا لین سرعت( به 

فته و در سایر بعداز ظهر اختصاص یا 7-3صبح و  9-5خودروهای با تعداد سرنشین باال در طول ساعات 

اوقات نیز این خوو  همانند دیگر خوو  عمل می نمایند. بر اساس این موالعات نتایج زیر حاصل گردیده 

 است:

  حداکثر جریان در خطHOV  وسیله نقلیه در ساعت اندازه گیری شده است ) در  1600حدود

بنابراین است اده از  وسیله نقلیه در ساعت اندازه گیری شده است(. 2000حالت عادی این مقدار 

 ظرفیت تعداد وسیله نقلیه عبوری از خط سرعت را کاهش می دهد. %20به میزان  HOVخوو  

  اجرای محدودیتHOV  سبب افزایش معنی دار ترافیک در سایر خوو  آزادراه می گردد. نتایج

 تحلیل شبکه نشان دهنده افزایش تاخیر ناشی از ازدحام، در کل شبکه می باشد.

 به تاثیرات محدودیت محاسHOV  بر تعداد کل افراد خروجی از خطHOV نشان دهنده افزایش ،

 تعداد افراد خروجی این خط می باشد.
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  بر اساس نظر سنجی به عمل آمده از است اده کنندگان خطHOV  عامل صرفه جویی در زمان ،

 س ر از عوامل مهم تعیین رو  هم پیمایی توسط آنان برای س ر محسوب می شود.
 

 روش و نحوه شبيه سازی -5

سا   توضایح نحاوه    مای پاردازیم .   در این بخش ابتدا به تشریح موالعه موردی )بزرگراه امام علای )ع((  

 نهایتا به رو  شبیه سازی خواهیم پرداخت. آماربرداری حجم و تعداد سرنشین خودرو ها و .. و

 

 مطالعه موردی -1 -5

شهر تهران محساوب مای شاود     جنوبی -شمالییکی از مهمترین کریدورهای بزرگراه امام علی )ع( زرگراه ب

که نقش اصلی انتقال بار ترافیک عبوری را به عهاده دارد. ترافیاک سانگین در سااعات اوج صابح و عصار       

آن نشان دهنده تمایل سهم زیادی از س رها به سمت مراکز جاذب در   انی و انتهاییمیبخصوص در مقاط  

خود نواحی مسکونی  سراسر مسیرشهر را نشان می دهد. این بزرگراه در  و شمالی و جنوبی محدوده مرکزی

 .پر جمعیتی تحت پوشش قرار می دهد

ایان بزرگاراه    .کناد را به جنوب آن متصال مای   تهران شرقاست که شمال بزرگراهی )ع( بزرگراه امام علی

بهشت  تا شهید آوینی و از پل (بزرگراه آوینی) شهر ری تهران آغاز و به کمربندیدر شمال شرق  دارآباد از

تارین نقواه تهاران را باه     این بزرگراه به دلیل این کاه شامالی   .امتداد یافته است (بزرگراه تندگویان) زهرا

غربی را قو  کارده و   -های مواصالتی شرقیها و خیابانکند بسیاری از بزرگراهیترین نقوه متصل مجنوبی

گردد. بزرگراه امام علی همانند یک حلقاه ارتبااطی   تر به دیگر نقا  تهران میاین امر باعث دسترسی سری 

 .نمایدهای اصلی شهر تهران ای ای نقش میدر بین بسیاری از شریان

افتتاگ شد.  1392خرداد  3آغاز شد در تاریخ  1390کار ساخت آن از اوایل سال  که )ع(  بزرگراه امام علی

تقاط  است. بزرگراه امام علی دارای هشت مسیر  25پل در  56بوده و دارای  کیلومتر 35طول این بزرگراه 

های اتوبوس تندرو در تراز من ی یک و شش مسیر کندرو در تراز ص ر است که دو مسیر تندرو برای سامانه

شاهرداری تهاران عباور     20و  15، 14، 13، 8، 7ه از منااطق  شده است. این بزرگارا  احداث تندروی تهران

کند، در مسیر ایان  حضور متصل میامینراه که بزرگراه امام علی را به سه تونل امیرکبیر همچنین .کندمی

 .بزرگراه قرار دارد

های متری در هر جهت است. یکی از ویيگی 3.5ها دارای چهار خط عبور مسیر این بزرگراه در اغلب قسمت

سازد، طراحی باندهای دسترسی پیوسته و ممتد اسات  بارز نیمه جنوبی که آن را از نیمه شمالی متمایز می

های های جمعیتی موجود در این محدوده سوح دسترسی کاربریهای مهم و بلوكجود تقاط که به دلیل و

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3_%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3_%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3_%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
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در این موالعه قسمت عمده و تاثیرگذار این آزادراه مورد ارزیابی قارار گرفتاه   .اطراف نیز افزایش یافته است

 است که شامل حدفاصل تقاط  دماوند و تقاط  بزرگراه شهید بابایی می باشد.
 

 
 بزرگراه آمام علی )ع( -2شکل

 

 تحليل آماری -5-2

و است اده از نرم افزارهای شبیه ساز برای سنجش و ارز  گذاری طارگ   )ع(  جهت ارزیابی بزرگراه امام علی

سال  شهریورماهدر  (RP)به رو  ترجیحات مشاهده شده  آمار گیری حجم و سرنشین خودروهای عبوری

مقوا  عرضای و    2در  (19:30الی  17:30ساعت عصر )دو و (  9:30الی  7:30ساعت صبح ) دودر  1395

حجام  انجام پذیرفت؛ در این پروساه آمارهاا باه ت کیاک     )ع(  نقوه ورودی و خروجی بزرگراه امام علی 16

ثبت گردید که  تعداد سرنشین برای وسایل نقلیه عبوری در کلیه ورودی ها و خروجی های مسیرعبوری و 

 قرار زیر می باشد:آمار برداشت شده از 
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 پارامترهای ترافیکی وض  موجود بزرگراه امام علی )ع( -1جدول 

 مقطع
 -صبححجم 

 شمال -جنوب 

 -عصرحجم 

 جنوب -شمال 

متوسط درصد خودرو 

 به باال 3و  3پرسرنشين

سرفاصله 

 اتوبوس ها

سرعت 

 متوسط

 6681 6793 6528 6921 قبل تقاطع دماوند

28% 5 min 
53 

km/h 

 734 693 822 738 ورود دماوند به امام علی

 411 367 429 403 ورود رسالت به امام علی

 267 293 201 221 ورود بابایی به امام علی

 1548 1634 1482 1521 ورود همت به امام علی

 5845 6124 5799 6098 رسالت -دماوند

 754 789 729 823 خروج امام علی به دماوند

 153 124 164 133 خروج امام علی به بابایی

 5911 5438 5890 5498 ارتش -بابایی

 2657 2567 2756 2534 خروج امام علی به همت

 4623 4697 4502 4723 بابایی -همت

 583 615 627 595 خروج امام علی به رسالت

 6033 6307 5949 6241 همت -رسالت

 

 

 

 

 
 

 تقاط  همت -5تقاط  رسالت                                    شکل  -4تقاط  دماوند                            شکل  -3شکل 
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 یساز هيشب  -5-3

موالعاه از   نیا باشد که در ا یسازی خرد نگر  م هیبه شب ازیمورد نظر، ن ویسنار یابیو ارز یمنظور بررس به

 است اده شده است.  AIMSUN7نرم افزار 

وضا    یپاارامتر هاا   ساه یشاد و باا مقا   یساز هی)ع( شب یقسمت ابتدا وض  موجود بزرگراه امام عل نیا در

 شد. برهیسرعت و زمان س ر، مدل وض  موجود کال ریو در نرم افزار نظ تیموجود در واقع

 

 
 )ع( یوض  موجود بزرگراه امام عل -6 شکل

 

 
 HOV&BRTتجمی   -7شکل 
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 نتایج -6

، کاه از  اسات  (HOV) نقلیاه پرسرنشاین   یکای از راهکارهای مدیریت عرضه، احداث خوو  ویيه وساایل 

، جابه جایی بیشتر افراد در عین ثابات مانادن تعاداد وسایله     HOVدالیل اصلی لزوم است اده از تسهیالت 

زادراه اماام علای )ع(،   نهایتا پ  از ساخت و کالیبره کاردن وضا  موجاود آ    .نقلیه عبوری از معبر می باشد

 اعمال گردید که نتایج زیر حاصل گردید. HOV &BRTسناریو تجمی  خوو  

 

 
 

 

Delay Time Car Delay Time HOV Delay Time BRT

sen 0 69.88 69.88 18.08

sen 1 74.63 64.38 74.35
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Speed Car Speed HOV Speed BRT

sen 0 54.05 54.05 56.89

sen 1 48 56.23 32.84
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 13 

 

 
 

 در بزرگراه های درون شهری دستاورد های زیر حاصل خواهد گردید: HOVبه طور کلی با اعمال خوو  

  کاهش زمان تاخیر به میزان قابل توجه در هر کیلومتراز مسیر برای هر ن ر 

 افزایش سرعت به میزان قابل توجه برای هر ن ر 

 کاهش زمان س ر متوسط به ازای هر فرد 

 ترقیب به هم پیمایی در سوح جامعه با توجه به ارائه تسهیالت هم پیمایی 

   بهبود مسائل زیست محیوی از جمله آلودگی هوا شهر تهران به ازای هر س ر که یکی از معضاالت

 به حساب می آید.

  در مصرف انرژی به ازای هر س رصرفه جویی 
 

 

 

 

Travel Time Car Travel Time HOV Travel Time BRT

sen 0 98.12 98.12 63.37

sen 1 94.91 86.45 110.16
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Modeling and evaluation of combining BRT&HOV lanes by using 
AIMSUN software and survey the effect of traffic parameters 

 
Gholamali behzadi1, Ali ghorbani2  

1-assistant professor of Shomal Uni & Ayatollah Amoli Uni 

2-master of arts transportation engineering 

 

Abstract  

According to scientific development policy, Based on knowledge-based That was the 

basis for development programs in our country accordingly, Given that an 

uncontrolled growth of the number of vehicles and Car ownership, Can`t be steadily 

added to the number of city streets, Today one of the most important ways to reduce 

transportation difficulties is The use of travel demand management strategy Which is 

divided into subsets, including supply management. Increase the efficiency of inter-

urban highways in urban areas of the metropolis Tehran In order to respond better to 

the existing traffic demand, Reduce traffic congestion, Increase travel time and 

decrease time reliability is most important goals in Worldwide. In this regard, 

Integration HOV & BRT lines strategy in Tehran Imam Ali highway was raised and 

by Using the observed preferences method Statistics were taken from the status quo 

and the status quo simulated in the software simulation AIMSUN. Then traffic 

parameters are analyzed and evaluated that we see improvements in these parameters 

like reducing traffic congestion, increasing travel time and decreasing time reliability. 

 

Keywords: Integration HOV & BRT ,High occupant, carpooling, AIMSUN, travel time 
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