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 هچکید

عدم وجود پارکینگ هاي غیـر خیابـانی منجـر بـه     .ترافیک می باشدمدیریت  اصلی مولفه هاي یریت پارکینگ یکی از مد     
هدف این مقاله بررسی تاثیر پارك .اخالل در سیستم ترافیک می شود کاهش عرض خیابان و در کل افزایش پارك حاشیه اي و

روش تحقیق در ایـن مقالـه   .می باشدو تحلیل پارامترهاي ترافیکی  ن شهريدرو شبکه هايهاي حاشیه اي بر جریان ترافیک 
 Aimsunو وارد کردن این داده ها در نرم افزار  ترافیک در ساعت اوج خیاباندر  )تعداد وسایل نقلیه(جریان جمع آوري حجم 

از جمله یکی  Aimsunنرم افزار . یداستفاده از آمارگیري به دست می آ با جریانحجم که  و تحلیل نمودارهاي حاصله می باشد
از خیابـان   در این مقاله دو خیابـان  .است کالیبره شده نیز از قویترین نرم افزارهاي ترافیکی است که چند سالی است در ایران

دو  نتایج این تحقیق نشان داد که پارك حاشـیه اي موجـب افـزایش   و  به عنوان محدوده مطالعاتی انتخاب هاي شریانی تهران
و  تلف شدن  این پارامترها نشان دهنده کاهش روانی ترافیک باال رفتن  کهمی شودچگالی جریان و زمان تاخیر ترافیک  پارامتر

 . می باشد مقدار بسیاري انرژي و زمان

 .پارکینگ حاشیه اي،زمان تاخیر،چگالی جریان،Aimsun :واژه ها کلید
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 مقدمه-1
رشد سریع جمعیت و افزایش تملک وسایل نقلیـه شخصی،گسـتردگی جغرافیـایی شـهر را بـه دنبـال       

در چنین شهرهایی سیستم حمل و نقل درون شهري اهمیت ویژه یافته و به نحوي طراحـی مـی   .دارد
ـ  [1].گردد که حداکثر کارایی را در سرویس دهی به شهروندان داشته باشـد  ر تعـداد وسـایل   هرسـاله ب

 ویـژه در   هـوا بـه    وافـزایش آلـودگی    تـراکم  باعث بروز نقلیه در شهرها افزوده می شود واین افزایش
خصوصا این که شبکه راه ها .می شود  افزایش تعداد تصادفات درشبکه راه هاشهر  و  مرکزي  مناطق 

گ هـاي عمـومی باعـث    عدم وجود پارکینـ .[2]براي حجم هاي ترافیکی موجود طراحی نگردیده است
کاهش کارایی پارکینگ و در نتیجه افزایش پارك حاشیه اي و کاهش روانی ترافیـک و بـه طـور غیـر     

 [3].مستقیم باعث کاهش عرض خیابان ها می گردد
بانگیر اکثـر  امروزه معضل کمبود محل توقف وسایل نقلیـه بـه خصـوص در منـاطق مرکـزي شـهر،گری      

یریت و سرویس دهی ترافیک جاري مد نظر بوده و بخـش دیگـري   بیشتر مدشهرهاي بزرگ می باشد و 
و اثـرات آن بـر ترافیـک جـاري کمتـر      ) وسایل نقلیه پارك شده(از ترافیک شهري،یعنی ترافیک ساکن 

دلیل این که چرا به این مشکل در طول زمان توجه نشده اسـت ایـن اسـت    .مورد توجه قرار گرفته است
یت ترافیک جاري شهر توجه داشته اند و از مدیریت پارکینـگ غافـل   که مهندسین ترافیک تنها به مدیر

زمـان  [4].ت ترافیک،مـدیریت ترافیـک سـاکن اسـت    از این رو یکی از مشکالت عمده در مدیری.شده اند
از ایـن رو  . بیش از مدت زمان حرکت آنها است  توقف اتومیبل هاي سواري شخصی در شهرها به مراتب

ینگ براي اتومیبل ها به ویژه در مناطق پر تراکم ومرکزي شـهري عـالوه   فضاي مناسب پارک ینیبپیش 
بر صرفه جویی در زمان تلف شده براي جستجوي فضاي پارکینـگ ،صـرفه جـویی در مصـرف سـوخت      
ــاي      ــل ه ــاهش حجــم اتومبی ــث ک ــی ،باع ــامطلوب روان ــرات ن ــه واث ــایل نقلی ــتهالك وس ــاهش اس ،ک

از سـوي  [5].اهش زمان تـاخیر در شـبکه مـی شـود    درجستجوي فضاي پاکینگ ودر نتیجه ک سرگردان
دیگر پارك کردن وسایل نقلیه در حاشیه خیابان ها به ویـژه در محـدوده مرکـزي شـهر باعـث کـاهش       

در ضـمن  .ظرفیت ،کاهش سرعت حرکت ،افزایش تصادفات وکاهش سطح ایمنی در این معابر می گردد
قرار دارند به واسطه ورود و خروج هـاي متـوالی   به دلیل این که پارکینگ هاي حاشیه اي در کنار معابر 

 [6].مانورهاي وسایل نقلیه جهت پارك ،باعث کاهش ایمنی واختالل در ترافیک عبوري می شود
در خیابان هاي در این مقاله زمان تاخیر و چگالی که دو مورد از پارامترهاي جریان ترافیک می باشند 

 .مورد بررسی قرار می گیرد Aimsunدرون شهري با استفاده از نرم افزار 
 
 
 
 



 Aimsunمعرفی نرم افزار -2
از جمله قویترین نرم افزارهاي شبیه سازي دو بعدي و سه بعدي ترافیکی می  ** Aimsunنرم افزار 

 این نرم افزار براي مدلسازي. باشد که هم در ترافیک شهري و هم در ترافیک غیرشهري کاربرد دارد
سازي،برنامه ریزي و مدیریت شبکه ترافیکی مورد استفاده قرار می شبیه حمل و نقلی ، شبکه
با توجه به توانایی هاي ویژه این نرم  Aimsunآنالیز ترافیکی خیابان ها با استفاده از نرم افزار .گیرد

این نرم افزار در هر .افزار در تحلیل شبکه ترافیکی یک روش بسیار مناسب و نزدیک به واقعیت است
 [7].بره می شود که در ایران نیز چند سالیست کالیبره شده کشوري کالی

 خروجی هاي نرم افزار -
پارامترهایی که براي کل شبکه برآورد مـی  .خروجی هاي نرم افزار به چند دسته طبقه بندي می شوند

گردند،پارامترهایی که براي قسمتی از شبکه بـه دسـت مـی آیـد،پارامترهایی کـه بـراي هـر خیابـان         
در حالـت کلـی   .ی گردد و در نهایت پارامترهایی که توسط شمارنده ها به دسـت مـی آیـد   گردآوري م
حجم جریان متوسط، چگالی وسایل نقلیه، سرعت متوسط، تاخیر در شبکه، زمان توقـف و  پارامترهاي 

براي کل شبکه و نیـز خطـوط شـبکه قابـل      .... کل زمان سفر سپري شده توسط کلیه وسایل نقلیه و 
همچنـین مـی تـوان    .و جدول قابل ارایه مـی باشـد   نمودارکلیه خروجی ها به صورت .باشدبرآورد می 

خروجی ها را همزمان با اجراي برنامه دریافت نمود و یا این که پس از اتمـام شـبیه سـازي آن هـا را     
 [7].مورد بررسی قرار داد

 
 داده هاي میدانی و تحلیل آن ها -3

حـد فاصـل پـل صـدر تـا میـدان       (شـریعتی خیابان ،)زعفرانیه حدفاصل پارك وي تا(خیابان ولی عصر 
از .شـهرداري تهـران بـه عنـوان محـدوده مطالعـاتی در نظـر گرفتـه شـده اسـت           1، در منطقه )قدس

پارامترهاي ترافیکی دو عامل زمان تاخیر و چگالی جریان براي مقایسه و تحلیل در دو حالـت بررسـی   
ر نظر گرفتن پارك حاشیه اي و حالت دیگـر بـا در نظـر    یک حالت محاسبه پارامترها بدون د.می شود

 -در ابتـدا بایـد مـاتریس مبـدا    .می باشد Aimsunگرفتن پارك حاشیه اي و تحلیل آن ها در نرم افزار 
حاوي کلیه سفرهایی است کـه بـراي یـک نـوع وسـیله       ODیک ماتریس .را تشکیل داد) OD(مقصد 

بـراي تشـکیل   .ز یک مبدا به یک مقصد تولید مـی شـود  نقلیه خاص و در یک بازه زمانی تعریف شده ا
باید کلیه سفرها در هر یک از خیابان ها،هم در باند رفت و هم برگشت داشته باشیم کـه   ODماتریس 

 [8].شدانجام  اوج این حجم ترافیک با آمارگیري در  ساعت 
 
 
       ** Advanced Interactive Microscopic Simulator for Urban & Non-urban Networks 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زمان تاخیر -الف 
 2و  1در شـکل هـاي   ) با و بدون پارك حاشیه اي(ن شریعتی باند رفت در دو حالت زمان تاخیر خیابا

همانگونه که مشخص است افزایش متوسط زمان تاخیر این خیابان در حالـت بـا   .نشان داده شده است
   .ثانیه می باشد 24پارك حاشیه اي نسبت به حالت بدون پارك حاشیه اي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ن شریعتی باند برگشـت را در دو حالـت نشـان مـی دهـد کـه بیـانگر افـزایش         خیابا  4و 3شکل هاي 
 .می باشد 3نسبت به شکل  4ثانیه شکل  23متوسط 

 
 
 
 

  میدان قدس پل صدر پارك وي سر زعفرانیه

 میدان قدس 0 3434 0 0
 پل صدر 3056 0 0 0

 پارك وي 0 0 0 3908
 سر زعفرانیه 0 0 3716 0

از پل صدر به سمت (خیابان شریعتی باند رفت  -1شکل 
 ك حاشیه ايبدون پار )میدان قدس

از پل صدر به سمت (خیابان شریعتی باند رفت  -2شکل 
 با پارك حاشیه اي )میدان قدس

  

مقصد -ماتریس مبدا -1جدول   



 
 
 
 
 
 
 
 

خیابان ولی عصر باند رفت را در دو حالت نشان می دهد که بیانگر افـزایش متوسـط     6و 5شکل هاي 
 .می باشد 5نسبت به شکل  6ثانیه شکل  13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خیابان ولی عصر باند برگشت را در دو حالـت نشـان مـی دهـد کـه بیـانگر افـزایش          8و 7شکل هاي 
 .می باشد 7نسبت به شکل  8ثانیه شکل  15متوسط 

 
 
 
 

از میدان قدس به (خیابان شریعتی باند برگشت  - 3شکل 
 بدون پارك حاشیه اي )سمت پل صدر

از میدان قدس به (تشبرگخیابان شریعتی باند  - 4شکل 
 با پارك حاشیه اي )سمت پل صدر

  

از پارك وي به تا خیابان (خیابان ولی عصر باند رفت -5شکل 
 بدون پارك حاشیه اي )مقدس اردبیلی

از پارك وي به تا خیابان مقدس (خیابان ولی عصر باند رفت -6شکل 
 ا پارك حاشیه ايب )اردبیلی

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

همانطور که از نمودارها مشخص است زمان تاخیر در حالت بدون پارك حاشیه اي نسبت به حالـت بـا   
مقدار قابل توجهی کمتر است که هر چـه مقـدار ایـن زمـان کمتـر باشـد ،شـبکه        پارك حاشیه اي به 

 . ترافیکی از هر لحاظ ایده آل تر و مناسب تر می باشد
 )وسیله بر کیلومتر( چگالی –ب 

 10و  9در شـکل هـاي   ) با و بـدون پـارك حاشـیه اي   (چگالی خیابان شریعتی باند رفت در دو حالت 
که مشخص است افزایش متوسط چگالی این خیابان در حالت با پـارك   همانگونه.نشان داده شده است

 .  وسیله در هر کیلومتر می باشد 15حاشیه اي نسبت به حالت بدون پارك حاشیه اي 
 
 
 
  
 
 
 
 

از خیابان مقدس اردبیلی به  (خیابان ولی عصر باند برگشت -7شکل 
 بدون پارك حاشیه اي )پارك وي

به   از خیابان مقدس اردبیلی(خیابان ولی عصر باند برگشت -8شکل 
 با پارك حاشیه اي )پارك وي

 

از پل صدر به (خیابان شریعتی باند رفت  -9شکل 
 بدون پارك حاشیه اي)سمت میدان قدس

 )از پل صدر به سمت میدان قدس(خیابان شریعتی باند رفت  -10شکل 

 با پارك حاشیه اي

  

 



خیابان شریعتی باند برگشت را در دو حالت نشان می دهد که بیانگر افزایش   12و 11شکل هاي 
 .می باشد 11نسبت به شکل  12شکل  متر وسیله در هر کیلو 13متوسط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خیابان ولی عصر باند رفت را در دو حالـت نشـان مـی دهـد کـه بیـانگر افـزایش          14و 13شکل هاي 
 .می باشد 13نسبت به شکل  14وسیله در هر کیلومتر  شکل  10متوسط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

از میدان قدس به (خیابان شریعتی باند برگشت  -11شکل 
 بدون پارك حاشیه اي )صدر سمت پل

از میدان قدس به (خیابان شریعتی باند برگشت  -12شکل 
 با پارك حاشیه اي )سمت پل صدر

  

از پارك وي به تا (خیابان ولی عصر باند رفت  -13شکل 
 بدون پارك حاشیه اي )خیابان مقدس اردبیلی

ابان از پارك وي به تا خی(خیابان ولی عصر باند رفت  -14شکل 
 با پارك حاشیه اي )مقدس اردبیلی

  



در دو حالت نشان می دهـد کـه بیـانگر افـزایش     خیابان ولی عصر باند برگشت را   16و 15شکل هاي 
 .می باشد 15نسبت به شکل  16وسیله در هر کیلومتر  شکل  10متوسط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هم مشـخص   نمودارهاهمانطور که از [8].چگالی به معنی تعداد وسایل نقلیه در یک کیلومتر می باشد
پارك حاشیه اي کمتـر اسـت کـه هـر      است چگالی در حالت بدون پارك حاشیه اي نسبت به حالت با
 . چه این مقدار کمتر باشد ،شبکه ترافیکی مناسب تر می باشد

 
 نتایج و پیشنهادات -4

،پارامترهـاي   AIMSUNو پیاده کردن آن ها در نـرم افـزار    ODدر این مقاله پس از تشکیل ماتریس 
مراحـل فـوق   .رسی و مقایسه شدزمان تاخیر و چگالی را در دو حالت با و بدون پارکینگ حاشیه اي بر

و خیابـان  ) حدفاصل پارك وي تـا خیابـان مقـدس اردبیلـی    (نمونه مطالعاتی خیابان ولی عصر  2براي 
به طور خالصـه نتـایج حاصـل از    .مورد بررسی قرار گرفت)حد فاصل پل صدر تا میدان قدس(شریعتی 

 :این مطالعه را می توان به شرح ذیل بیان نمود 
بیشـتر ،زمـان   ) در دو حالت با و بدون پارك حاشیه اي(یک در یک خیابان هر چه  حجم تراف -1

 .تاخیر و چگالی افزایش خواهد یافت
ي پارك حاشیه اي باشد در مقایسه بـا  زمـانی کـه    اراهمانطور که مالحظه شد،اگر خیابانی د -2

 .پارك حاشیه اي نداشته باشد،زمان تاخیر و چگالی آن افزایش قابل توجهی می کند
 : یشنهاداتی که ارایه می شود و پ

از خیابان مقدس (خیابان ولی عصر باند برگشت  - 15شکل 
 بدون پارك حاشیه اي )اردبیلی به  پارك وي

از خیابان مقدس (خیابان ولی عصر باند برگشت  -16شکل 
 با پارك حاشیه اي )اردبیلی به  پارك وي

  



با مکانیابی مناسب پارکینگ هاي غیر حاشیه اي از جمله طبقاتی ،از پارك هـاي حاشـیه اي    -1
کاسته و در نتیجه روانی ترافیک و کاهش چگالی و زمان تاخیر و همچنین کاهش سـوخت و  

 .انرژي را به همراه خواهد داشت
سـطوح مختلـف امکانـات    .مدیریت شهري اسـت مدیریت پارکینگ یکی از مهم ترین ابزار در  -2

تصـمیمات  .پارکینگ می تواند بر کـارایی ترافیـک و کیفیـت زنـدگی شـهري تـاثیر بگـذارد       
نادرست و مدیریت غیر استاندارد موجب تاثیر نا مطلوب بر سیستم ترافیک شهري، صـدمه و  

 .شود تخریب محیط زیست،افزایش در هزینه هاي ساخت و مانع از پیشرفت اقتصادي می
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