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  چکیذُ
ٕٔىٗ اعت اعت. تؼداد خغٛط در دعتزط  پیىزتٙدی ٔٙاعك وارٌاٞی تٝ فٛرت ػادی ٔتفاٚت تا لغٕت اعاعی تشرٌزاٜ

 در یه لغٕت خاؿ اس تشرٌزاٜ واٞؼ یاتد ٚ وارٌزاٖ ٕٔىٗ اعت در ٘شدیىی خغوٛط تواس ووار وٙٙود. ؽوزایظ ٞٙدعوی      

توٝ  تشرٌزاٞی  . تٙاتزایٗ، ظزفیت ٔٙاعك وارٌاٞیاعتٞای اعاعی تشرٌزاٜ ٔحدٚدتز  در ٔمایغٝ تا لغٕت ٔٙاعك وارٌاٞی

ٞا اعت. واٞؼ ظزفیت ٔٛخة ٚارد ٕ٘ٛدٖ تاخیز توز ووارتزاٖ    زاٜٞای اعاعی تشرٌ ر لغٕتعٛر ٔؼَٕٛ وٕتز اس ظزفیت د

تٝ تزرعی خأغ رٚیىزدٞوای ٔتتّود در   ؽٛد. در ایٗ ٔماِٝ  ؽٛد ٚ ایٗ أز ٔٛخة ٚارد ٕ٘ٛدٖ ٞشیٙٝ تٝ وارتزاٖ راٜ ٔی ٔی

ی، تزآٚرد ظزفیت، ؽٛد. ایٗ رٚیىزدٞا ؽأُ تزرعی ایٕٙ پزداختٝ ٔیٚ ٔشایا ٚ ٔؼایة ایٗ رٚیىزدٞا ٔٛرد ٔٙاعك وارٌاٞی 

 ؽٛ٘د.  یٙٝ تز وارتزاٖ راٜ ٔیتزآٚرد ٞشتز اس ٕٞٝ  ٟٔٓ تزآٚرد سٔاٖ تاخیز ٚ 

 .ٞشیٙٝ ٚارد تز وارتزاٖ راٜسٔاٖ تاخیز،  ،ظزفیت، ایٕٙی ،ٔٙاعك وارٌاٞی کلیذی: ّای ٍاشُ
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  هقذهِ -1
 

ی عاختٝ ؽدٜ ٘یش  ٞا تٛعؼٝ  ٍٟ٘داری ٚ ٔزٔت راٜ در حاَ در وؾٛرٞای ٞای خدید ٕٞزاٜ تا ٘یاس تٝ عاخت راٜأزٚسٜ 

وٝ تٝ  ٞغتیٓٞای وار در عَٛ راٜ  ٞا ٚ ایداد ٔحُ ٞا ٘یاس تٝ تغتٗ آٖ تزای ٍٟ٘داری ٚ تؼٕیز راٜ  إٞیت سیادی پیدا وزدٜ اعت.

 ٍٙٛ٘ٝیا یعاس اٜرٔٙاعك وارٌاٞی  1994عاَ  درٞا راٜ تیدر دعتٙأٝ ظزف. ؽٛد ٌفتٝ ٔی 1ٔٙاعك وارٌاٞیافغالح تٝ آٖ 

تؼداد  یؽٛد وٝ تز رٚ یٚ عاخت ٚ عاس ٚالغ ٔ یٍٟ٘دار یٞا تیاس تشرٌزاٜ وٝ در آٖ فؼاِ ٝی٘اح هی"[: 1د]٘ؽٛ یٔ دیتؼز

لزار  زیتحت تاث ٝیرا در عزتاعز ٘اح هیتزاف اٖیخز یٌذارد ٚ ٔؾتقات ػّٕىزد یاثز ٔ یىیحزوت تزاف یٔٛخٛد تزا یتا٘دٞا

ؽٛ٘د، در ٘تیدٝ  داد اختالالت تزافیىی ٚ تاخیز ٔیدر تشرٌزاٜ ٞا تاػث واٞؼ تزدد تزافیه، ایٔٙاعك وارٌاٞی  ."دٞد یٔ

ٙٙدٌاٖ اس ٚعایُ ٘مّیٝ افشایؼ ٞای ٘اؽی اس اعتٟالن ٚعایُ ٘مّیٝ ٔٛتٛری، سٔاٖ عفز ٚ ٔقزف عٛخت تزای اعتفادٜ و ٞشیٙٝ

 [.2یاتد] ٔی

 تٙدی تمغیٓ دعتٝ چٟار تٝ تٛاٖ ٔی وّی عٛر تٝ را ٔٙاعك وارٌاٞی تا ارتثاط در ٞا تشرٌزاٜ ٚ ٞا آسادراٜ تٝ ٔزتٛط ٔغاِؼات

 :اس ػثارتٙد وٝ ٕ٘ٛد

 ایٕٙی در ٔٙاعك وارٌاٞی 

 ٔٙاعك وارٌاٞی ظزفیت تزآٚرد 

 ٚارد تز وارتزاٖ راٜ تأخیز تزآٚرد  

 ٝٙراٜ اس ٌاٖ وٙٙدٜ اعتفادٜ تزآٚرد ٞشی 

 ایوٌی در هٌاطق کارگاّی -2
 راٜ، اس وٙٙدٌاٖ ایٕٙی اعتفادٜ حفظ ضٕٗ تاید ٔٛخٛد، ٞای راٜ رٚی تز تزافیه وٙتزَ ٚ اخزایی ػّٕیات ٞزٌٛ٘ٝ ا٘داْ

 ریشی تز٘أٝ تٙاتزایٗ. تاؽد داؽتٝ تٝ ٕٞزاٜ را ا٘داْ وار در ػُٕ عزػت ٚ تزافیه ایٕٗ ٚ رٚاٖ خزیاٖ ٔزتٛط، وارٌزاٖ ٚ ٔأٔٛراٖ

 ٘اراحتی ٚ عفز در تأخیز اس خٌّٛیزی ٘یش ٚ تزافیه تزاوٓ ٚ واٞؼ السْ ایٕٙی تأٔیٗ ٔٙظٛر تٝ ٞا، فؼاِیت ٕٞاًٞٙ ٚ ٔٙاعة

 ٕٞزاٜ ایزاٖ ٞای راٜ ایٕٙی ٘أٝ آییٗ ٔقٛب تزافیىی ػالیٓ ٘قة تا تاید اخزایی إٞیت اعت. ػّٕیات تا راٜ، اس وٙٙدٌاٖ اعتفادٜ

ٚ  تاؽٙد، رؤیت لاتُ خٛتی تٝ دٚر فٛافُ اس ، یز٘دٌ ٔی لزار اعتفادٜ ٔٛرد وٝ ای ٘مّیٝ ٚعایُ دارد ضزٚرتٕٞچٙیٗ  .[3]تاؽد

 ٙد.ٙو ایداد  را پزعُٙ حفاظت اس تاالیی درخٝ
 

                                                 
1
 Work Zone 
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 [3]عالئن ٍ تجْیسات هَرد ًیازدر عولیات اجرایی راُ ّا: 1شکل 

 

 برآٍرد ظرفیت هٌاطق کارگاّی -3
ٞا اعت ٚ ایٗ ٕٔىٗ اعت تاػوث   ظزفیت در لغٕت ٞای اعاعی تشرٌزأٜٙاعك وارٌاٞی تٝ عٛر ٔؼَٕٛ وٕتز اس  در ظزفیت

٘تیدٝ ٌزفتٙد ووٝ   2013ٌذار٘د. ًٚ٘ ٚ ًٔٙ در عاَ  ػٛأُ سیادی تز رٚی ظزفیت ٔٙاعك وارٌاٞی تأثیز ٔیایداد فد تؾٛد 

٘ٛع راٜ، تؼداد تا٘دٞای تاس ٚ تغوتٝ،  .تاؽٙد ٌذار تٛا٘ٙد تز رٚی ظزفیت ٔٙاعك وارٌاٞی تأثیز ػأُ ٟٔٓ تغٛر لاتُ تٛخٟی ٔی 16

زا٘وی ٚ  یت تا٘دٞای تغتٝ، ؽیة ٔٙغمٝ وارٌاٞی، ؽدت ػّٕیات ػٕزا٘ی، عَٛ ٔحٛعٝ وارٌاٞی، ؽٟز یا اعتاٖ ػّٕیات ػٕٔٛلؼ

 .[4]ا٘د ارائٝ ؽدٜ 2 ایٗ ػٛأُ در ؽىُ تاؽٙد. ... اس خّٕٝ ایٗ ػٛأُ ٔی

درصذ ٍسایل ًقلیِ  
سٌ یي

شی  هحَطِ  
کارگاّی

شذت عولیات  
عوراًی

تعذاد باًذّای بازًَ  راُ

تعذاد باًذّای بستِ

زهاى اجرای عولیات

عر  باًذّا

هحل باًذّای بستِ  
شذُ

طَ  هحَطِ  
کارگاّی

شرای  آ  ٍ َّایی

ترکی  راًٌذگاى

سرعت در هحَطِ 
کارگاّی

شْر یا استاىره 
زهاى تذاٍم هحَطِ 

کارگاّی

ظرفیت هٌاطق  
کارگاّی
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 [4عَاهل هَثر بر ظرفیت هٌاطق کارگاّی]: 2شکل 

تٝ ػٛأُ ٔتتّفی ٔزتثظ دا٘غت اس خّٕٝ: پیىزتٙدی ٔٙاعك وارٌواٞی،  تٛاٖ   ٔزتثظ تا ظزفیت ٔٙاعك وارٌاٞی را ٔیػٛأُ 

ٞای تٍشاط تٛعوظ ووزأظ ٚ   وارٌاٞی آسادراٜٙاعك ٔ تزرعی[. 4ؽزایظ خادٜ، خقٛفیات ػّٕیات ػٕزا٘ی، ٚ ؽزایظ ٔحیغی ]

ٔتفواٚت   ،ٚ تؼوداد تا٘ودٞای تغوتٝ ؽودٜ     تواس تؼوداد تا٘ودٞای    ٘ؾاٖ داد وٝ ظزفیت ٔٙاعك وارٌاٞی تغتٝ تٝ 1994ِٛپشدر عاَ

. توٝ ٞوز حواَ اس    دارد اثزاتی تز رٚی ظزفیوت ٔٙواعك وارٌواٞی    ،سٔاٖ ا٘داْ ػّٕیاتٚ . ػالٜٚ تز ایٗ ٔحُ تغتٗ تا٘دٞا [5ت]اع

وٝ اثز عَٛ ٔٙاعك وارٌاٞی تز ظزفیوت آٖ ٔٛضوٛػی تحوث توز اٍ٘یوش اعوت. وویٓ ٚ         ؽٛد ٔیدریافت  ایٍٙٛ٘ٝ ٔغاِؼات پیؾیٗ

، در حاِی ووٝ ٞیغوّی    [6]تٛا٘د ظزفیت ٔٙاعك وارٌاٞی را واٞؼ دٞد وٝ عَٛ تیؾتز ٔی ٘دادػا وزد 2001ٕٞىاراٖ در عاَ 

تٝ عَٛ ٔٙواعك وارٌواٞی ٚاتغوتٝ    تٛا٘د تغٛر لاتُ تٛخٟی  دریافتٙد وٝ ظزفیت ٔٙاعك وارٌاٞی ٕ٘ی 2009در عاَ  ٚ ٕٞىاراٖ

تٛا٘د ظزفیت ٔٙاعك وارٌواٞی را   ٌشارػ وزد٘د وٝ عزػت وٕتز در ٔٙاعك وارٌاٞی ٔی 2003در عاَ  دِی ٚ صیاً٘[.ػا7تاؽد]

ٔا٘ٙود   ٔٙواعك وارٌواٞی  پیىزتٙودی  اس دیٍوز ػٛأوُ   ی ػالٜٚ تز ایٗ، تؼداد تتؾد.واٞؼ دٞد، در حاِی وٝ ایٕٙی را تٟثٛد ٔی 

 .[8]تٛا٘ٙد تز رٚی ظزفیت ٔٙاعك وارٌاٞی ٔإثز تاؽد ٞای ٞؾدار ٔی ٔتزٚطٚ  ٔٛا٘غ خا٘ثی

ٞوای ٚرٚدی توٝ    ٞوا، توٝ ٚیوضٜ رٔو      ٔٙواعك وارٌواٞی در ٔدواٚرت رٔو     ، 2010در عواَ   ٞا ٘أٝ ظزفیت راٜ تزاعاط آییٗ

ؽدت وار  [.9]ؽٛدتٛا٘د تٝ آؽفتٍی تزافیىی ٚ در ٟ٘ایت واٞؼ ظزفیت ٔٙاعك وارٌاٞی ٔٙدز  ٞای ٔٙاعك وارٌاٞی ٔی فؼاِیت

ٚعویّٝ توز    1600تاثیز دارد. دعتٙأٝ ظزفیت راٜ ٞا  ٔمودار پایوٝ    تز رٚی ظزفیت تٝ ػّت ٍ٘اٜ وزدٖ را٘ٙدٌاٖ تٝ فؼاِیت واری

ٕٞچٙویٗ   .[9]ؽوٛد  درفود در اثوز فؼاِیوت وواری تؼودیُ ٔوی       10ٔثثت ٔٙفی دٞد وٝ تٝ ٔیشاٖ  عاػت تز خظ را پیؾٟٙاد ٔی

خداِٚی را تزای تؼییٗ ؽدت ػّٕیات ػٕزا٘وی در ٔٙواعك وارٌواٞی را توٝ تفىیوه ٔٙواعك        2010ىٛٞاَ ٚ ٕٞىاراٖ در عاَ تٙ

ٛ ٔؼٕٛال آب ٚ ٞٛا تٝ تزفی، تارا٘ی ٚ آفتاتی دعتٝ تٙودی ٔوی   .[10ارائٝ داد٘د] 2ٚ تّٙد ٔدت 1وارٌاٞی وٛتاٜ ٔدت د ٚ اثوزات  ؽو

درفدی را تٝ دِیُ ؽوزایظ تود آب ٚ    20تا  10ٞا واٞؼ  ٔؾتقی تز رٚی ظزفیت ٔٙاعك وارٌاٞی دارد. آییٗ ٘أٝ ظزفیت راٜ

 .[9]ٞٛایی پیؾٟٙاد دادٜ اعت

تتٕیٗ ایٗ ظزفیت تٙاتزایٗ زفیت ٔٙاعك وارٌاٞی ٔإثز٘د ٚ تا تٛخٝ تٝ آ٘چٝ در تتؼ لثّی ٌفتٝ ؽد، ػٛأُ ٌٛ٘اٌٛ٘ی تز ظ

. ایوٗ  ؽودٜ اعوت  پیچیدٜ اعت. تاوٖٙٛ تؼدادی اس رٚیىزدٞا تزای تؼییٗ ظزفیت ٔٙاعك وارٌاٞی در ادتیوات تحمیوك پیؾوٟٙاد    

 ؽٛ٘د: تٙدی ٔی تمغیٓ رٚیىزدٞا ٔؼٕٛال در عٝ دعتٝ

 پارأتزی رٚیىزدٞای 

 غیز پارأتزی  رٚیىزدٞای 

  عاسی  ؽثیٝرٚیىزدٞای 

تزاعواط   ٚ اس ٔغاِؼات ظزفیت ٔٙاعك وارٌاٞی تز رٚی تتٕیٗ آٖ تا اعوتفادٜ اس رٚیىزدٞوای پوارأتزی تٕزووش دارد     زخیت     

ووزأظ ٚ   ؽوٛد.  ٔیٞای خٕغ آٚری ؽدٜ اس تحمیمات ٔیدا٘ی تزای ظزفیت ٔٙاعك وارٌاٞی، ضزایة ایٗ پیؼ تیٙی تؼییٗ  دادٜ

ٔٙواعك   33ٞوای   ٔدِی را تزای تتٕیٗ ظزفیت ٔحٛعٝ ٞای وارٌاٞی وٛتاٜ ٔدت آسادراٜ تا اعوتفادٜ اس دادٜ  1994ِٛپش در عاَ 

 .[5]تزای ٔحٛعٝ ٞای وارٌاٞی وٛتاٜ ٔدت تٝ فٛرت سیز ارائٝ داد٘د 1991ٚ  1987ٞای  وارٌاٞی در ؽٟز تٍشاط تیٗ عاَ

                                                 
1
 short term work zones 

2
 Long Term Work Zones 
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(1)    (1600          )      

ٔمدار تؼودیّی توزای ؽودت     I، ظزفیت ٔٙاعك وارٌاٞی تزحغة ٚعیّٝ ٘مّیٝ تز عاػت در ٞز تا٘د ػثٛری cدر راتغٝ فٛق،       

ٚ اٌوز رٔو  ٚرٚدی تاؽود     R=0ٞاعت وٝ اٌز رٔ  ٘ثاؽود،   رٔ در ٘ظز ٌزفتٗ ٔمدار تؼدیّی تزای  R . ٕٞچٙیٗػّٕیات اعت

ٔدَ سیوز را توزای ٔحاعوثٝ     2013ٚ ٕٞىارا٘ؼ در عاَ صیاٖ ضزیة تؼدیُ ٚعایُ ٘مّیٝ عٍٙیٗ اعت.  fhvٚ ؽٛد  ٔی 160تزاتز 

 [.  11ظزفیت پیؾٟٙاد ٕ٘ٛ٘د]

(2)  
                        

پوارأتز تؼودیُ        ٚعیّٝ ٘مّیٝ عٛاری تز عاػت در ٞز تا٘ود،  2000ظزفیت پایٝ ٔٙاعك وارٌاٞی یؼٙی  Cbدر ایٗ راتغٝ، 

پارأتز تؼودیُ     پارأتز تؼدیُ تزای ػّٕیات ػٕزا٘ی،    ، ٔحدٚدیت عزػتپارأتز تؼدیُ تزای    ، تزای ٚعایُ ٘مّیٝ عٍٙیٗ

 .اعوت ٘وٛع خودا وٙٙودٜ ٚعوظ     پارأتز تؼودیُ توزای      پارأتز تؼدیُ تزای ؽزایظ رٚؽٙایی ٚ    تزای عٕت تا٘د تغتٝ ؽدٜ،  

خزیواٖ توزای تتٕویٗ ظزفیوت ٔٙواعك       -تزاعاط اعالػات عزػت رٚیىزدی ٌاْ تٝ ٌاْ را  2004تٙىٛٞاَ ٚ ٕٞىاراٖ در عاَ 

ٞا راتغٝ وارتزدی تیٗ ظزفیت، خزیاٖ ٚ عوزػت ػّٕىوزدی   وارٌاٞی تزای حاِت تغتٝ ؽدٖ دٚ تٝ یه تا٘دٞا پیؾٟٙاد داد٘د. آٖ

 [.12٘د]ٔٙغمٝ وارٌاٞی در ایّیٙٛیش ایداد ٕ٘ٛد 11ٞای خٕغ آٚری ؽدٜ در  ٔٙاعك وارٌاٞی را تا اعتفادٜ اس دادٜ

در تحّیُ ظزفیت ٔٙاعك وارٌاٞی، ٕٔىٗ اعت رٚاتظ غیز خغی ٚخٛد داؽتٝ ٚ اؽتزاوات تاالیی تیٗ پارأتزٞای ٔإثز تاؽد 

أتزی ٔؼٕوٛال تتٕویٗ توا دلوت     رایوح پوار   ٞوای . تٙواتزایٗ رٚیىزد تاؽود ٞا پٟٙواٖ   ٚ اثزات تزخی پارأتزٞای ٔإثز تز ظزفیت آٖ

 -تزای اِٚیٗ تار یه رٚیىزد غیز پوارأتزی توا ٘واْ ؽوثىٝ ػقوثی      2003ػادِی ٚ صیاً٘ در عاَ  .[4]وٙد را ایداد ٔی تزی پاییٗ

ٔٙغك فاسی تىار ٌزفتٙد تا ظزفیت ٔٙاعك وارٌاٞی را تتٕیٗ تش٘ٙد. ایٗ رٚیىزد یوه ؽوثىٝ ػقوثی را توا ٔتایزٞوایی ووٝ توا        

تا اعتفادٜ اس اٍِٛریتٓ ٔٙغك فواسی تِٛیود ؽودٜ ٚ    لاٖ٘ٛ ٞای ؽزعی  .اعتفادٜ اس رٚػ اعتٙتاج فاسی تؼییٗ ؽد٘د، ٔؼزفی ٕ٘ٛد

یه رٚیىزد درخوت تقوٕیٓ را توزای     2011ًٚ٘ ٚ ًٔٙ در عاَ [.8ؽٛد] تزای تتٕیٗ ظزفیت ٔٙاعك وارٌاٞی تىار ٌزفتٝ ٔی

تتٕیٗ ظزفیت تىار ٌزفتٙد. تا اعتفادٜ اس ٔدَ درخت تقٕیٓ، تقٕیٓ ٌیزاٖ تٝ آعا٘ی ظزفیت را تا تزعیٓ درخت ٚ ؽاخٝ ٞای 

یه ٘مـ تشري ایٗ رٚیىزد، عاختار غیز پایدار درخت اعت سیوزا  أا آٖ ٔغاتك تا خقٛفیات ٔٙاعك وارٌاٞی تتٕیٗ ٔی س٘ٙد. 

 [.13]ٞا  عاختار آٖ ٘یش تاییز یاتد ت تا وٛچىتزیٗ تاییز در دادٜٕٔىٗ اع

در حاِت وّی، رٚیىزدٞای پارأتزی ٚ غیز پارأتزی دٚ رٚػ ٔإثز تزای تتٕیٗ ظزفیت ٔٙاعك وارٌاٞی ٞغتٙد أا ایٗ أز 

 ،تٝ ٞزحواَ ایوٗ رٚیىزدٞوا    ٛد. ٞای دلیك تتٛا٘د اس ٔحُ ٔٛرد ٘ظز خٕغ آٚری ٌزدد أىاٖ پذیز خٛاٞد ت تٟٙا در سٔا٘ی وٝ دادٜ

ٞوا    ٞای خٕغ آٚری ؽدٜ دار٘د. ویفیوت پواییٗ دادٜ   رٚیىزدٞای ٔثٙی تز دادٜ ٞغتٙد وٝ ٚاتغتٍی تاالیی تٝ دلت ٚ ویفیت دادٜ

عواسی توزای تتٕویٗ ظزفیوت      در ٌذؽتٝ، رٚیىزد ؽثیٝ. [4]تٛا٘د لاتّیت اعٕیٙاٖ ٚ دلت ٘تایح ایٗ رٚیىزدٞا را واٞؼ دٞد ٔی

چاتزخی  تٛعظٚ تحت اؽىاَ ٌٛ٘اٌٖٛ تغتٗ تا٘دٞا [ 14] 2006در عاَ  ٞا تحت ا٘ٛاع ٔتتّد ؽثىٝ تٛعظ پیًٙ ٚ صٚ آسادراٜ

ٝ   ٔدَ ٖواِیثزٜ ٕ٘ٛد.[15ؽد]تىار ٌزفتٝ  2009ٚ ٕٞىاراٖ در عاَ  ػوالٜٚ توز ایوٗ    . عواسی ٔؾوىُ اعوت    ٞا  یا اتشارٞوای ؽوثی

تٙاتزایٗ تٝ ٔٙظوٛر تٟثوٛد ووارایی     . یی اس ٔٙاتغ ٚ سٔاٖ ٔحاعثاتی ٞغتٙدعاسی ٚ اتشارٞای آٖ ٘یاسٔٙد عغٛح تاال ٞای ؽثیٝ ٔدَ

رٚیىزدی تزویثی تزای تتٕیٗ ظزفیت ٔٙواعك وارٌواٞی    2009ٔحاعثاتی، تزخی ٔحممیٗ ٔا٘ٙد ٞیغّی  ٚ ٕٞىاراٖ در عاَ 

ىزدٞوای ٔتتّود توزآٚرد    [.خودَٚ سیوز ٔمایغوٝ ای تویٗ رٚی    7]عاسی پیؾٟٙاد داد٘د ٞای ریاضی ٚ ؽثیٝ تا یىپارچٝ عاسی رٚػ

 [.4ظزفیت در ٔٙاعك وارٌاٞی ارائٝ ٔی ٕ٘اید]
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 [4هقایسِ بیي رٍیکردّای هختلف در برآٍرد ظرفیت هٌاطق کارگاّی]: 1 جذٍ 

 دقت برآٍرد سادگی استفادُ ّای هَرد ًیاز دادُ هحاسباتی ٍ زهاى هٌابع رٍیکرد

 کن سادُ زیاد کن رٍیکرد پاراهتری

 زیاد پیچیذُ زیاد کن رٍیکرد غیر پاراهتری

 زیاد پیچیذُ کن زیاد رٍیکرد شبیِ سازی

 

 برآٍرد تاخیر در هٌاطق کارگاّی -4
تٛا٘د تٝ ػٙٛاٖ اختالف تیٗ سٔاٖ عفز در سٔاٖ ٘ثٛد ٔٙواعك وارٌواٞی ٚ    تٝ عٛر وّی، تأخیز تزافیىی در ٔٙاعك وارٌاٞی ٔی

ٔتتّفی تزای تزآٚرد تاخیز در ٔٙاعك وارٌاٞی ارائٝ ؽدٜ اعت وٝ  . رٚیىزدٞای[4]دؽٛدر سٔاٖ حضٛر ٔٙاعك وارٌاٞی تؼزید 

 سیز تمغیٓ ٕ٘ٛد: دعتٝ چٟارتٝ تٛاٖ  ایٗ رٚیىزدٞا را ٔی

 رٚیىزدٞای تحّیّی والٖ ٍ٘ز 

 ٝعاسی والٖ ٍ٘ز  رٚیىزدٞای ؽثی 

 ٝعاسی خزدٍ٘ز  رٚیىزدٞای ؽثی 

 رٚػ ریاضیعاسی خزدٍ٘ز  ؽثیٝ تزویثی رٚیىزد ٚ 

ٞای تحّیّی والٖ ٍ٘ز ٞغتٙد وٝ تغٛر ٌغتزدٜ تزای تتٕیٗ تأخیز تزافیوه   رایح تزیٗ رٚػٞای لغؼی فد  رٚػ

ٗ  ٘د. ؽٛٞا تا اعتفادٜ اس ؽىُ سیز تیاٖ ٔی ٖ  د. تیؾتز آ٘ؽٛ اعتفادٜ ٔی  ٔا٘ٙود  تزای ایٗ رٚیىزد تغویاری اس ٔحمموی

یوت ٔٙواعك وارٌواٞی تاؽود     فزك وزد٘د در سٔا٘ی وٝ خزیاٖ تزافیه وٕتز اس ظزف 2003صیاً٘ ٚ ػادِی در عاَ 

در ٔغاِؼوات خوٛد تاخیزٞوای ٘اؽوی اس وواٞؼ ٚ افوشایؼ ؽوتاب را در ٘ظوز          ٚیؽوٛد.   ٞیچ فوفی تؾوىیُ ٕ٘وی   

 [.16]ٌزفت

 

 [16: عذم تشکیل صف در زهاى کوتر بَدى جریاى ترافیک از ظرفیت]3شکل 

در ٔٙاعك وارٌاٞی  تزافیىی أخیزتزای تتٕیٗ تٍ٘ز سیادی  عاسی والٖ ی تحّیُ والٖ ٍ٘ز، اتشارٞای ؽثیٝػالٜٚ تز رٚیىزدٞا

چیتوٛری ٚ تٙىٛٞواَ    .ا٘ود  ؽدٜ اعتفادٜ ای ٌغتزدٜتغٛر وٝ QUEWZ ،FRESIM  ٚQuick Zone افشارٞای ، ٔا٘ٙد ٘زْٚخٛد دارد
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ؽودٜ اس   تا اعتفادٜ اس اعالػات خٕوغ آٚری را ػّٕىزد ایٗ عٝ اتشار در تزآٚرد تأخیز تزافیىی در ٔٙاعك وارٌاٞی  2004در عاَ 

ٝ     .٘ود آساد راٜ دارای ٔٙاعك وارٌاٞی در ایّیٙٛیش ٔمایغوٝ وزد  11 ٚ  QUEWZووٝ ٞوز دٚ    ؽود ٔؾوتـ   توز عثوك ایوٗ ٔغاِؼو

FRESIM  ِٚٚی در ؽزایظ فد را تٝ فٛرت دعت تاال ٌزفتٝ تٛد٘د  عزػت خٛدرQuick Zone وٕتوزی در    عَٛ فد ٚ تأخیز

 [.17]ی ٔیدا٘ی پیدا ٕ٘ٛدٞا دادٜ تا ٔمایغٝ

اس توأخیز   توزی  كد تتٕویٗ دلیو  ٙو تٛا٘ عاسی خزدٍ٘وز ٔوی   اتشار ؽثیٝ ،ٍ٘ز عاسی والٖ ٞای تحّیّی ٚ ؽثیٝ ٔمایغٝ تا رٚػدر 

عاسی پیچیدٜ دیٙأیىی تزافیه در عغح خٛدرٚ ٔٙحقز تٝ فزد ٞغتٙد. اٌز چٝ ٘یاس  ٞا لادر تٝ ٔدَ د. سیزا آٖٙتزافیىی ارائٝ وٙ

ٝ   . تؼداد سیادی اس ٘زْ[2]عٛال٘ی دار٘دتٝ ٔٙاتغ ٔحاعثاتی تاال ٚ سٔاٖ اخزای  ٝ   خزدٍ٘وز  عواس  افشارٞوای ؽوثی عواسی   تٛا٘وایی ؽوثی

عاسی خزد ٍ٘ز تا حاِت ا٘یٕیؾٙی اعت وٝ تٝ ٔٙظٛر توزآٚرد توأخیز    ٔدَ ؽثیٝیه   ARENA ٔٙاعك وارٌاٞی را دارا ٞغتٙد.

ْ   ARENAػوالٜٚ توز   . تزافیىی در ٔٙاعك وارٌاٞی اعتفادٜ ؽدٜ اعوت   ٔا٘ٙود ٞوای ؽوثیٝ عواسی تزافیوه      فوشار ا تزخوی اس ٘وز

INTEGRATION ،CORSIM ،PARAMICS  ٚVISSIM     تٛعظ تزخی ٔحممیٗ تٝ وار ٌزفتٝ ؽد٘د. تاید توٝ ایوٗ ٔوٛرد

افشارٞای تداری ٞغتٙد ٚ  ٘زْ PARAMICS  ٚVISSIMای وارتزد دارد در حاِی وٝ  تغٛر ٌغتزدٜ CORSIMاؽارٜ وزد وٝ 

 .[2]دعاسی خزدٍ٘ز را فزاٞٓ آٚر افشارٞای ؽثیٝ تٛا٘ٙد دلت تزآٚرد تاالتز اس دیٍز ٘زْ اتشاری ٞغتٙد وٝ ٔی

ٞا ٔتٛخٝ ؽود٘د   عاسی وزد٘د. آٖ ؽثیٝ VISSIMٔٙاعك وارٌاٞی را تٛعظ ٘زْ افشار  2007ٚ تٗ وٛٞاَ در عاَ  چیتٛری 

سٔاٖ عوفز   ،َٛ وارٌاٜ، تفاٚت عزػت تیٗ ٚعایُ ٘مّیٝ عثه ٚ عٍٙیٗ ٚ افشایؼ حدٓ خزیاٖ ػثٛریپارأتز ع 3وٝ تا افشایؼ 

ٝ  18یاتد] ٚ در ٘تیدٝ تاخیز ٚارد تز وارتزاٖ راٜ افشایؼ ٔی عواسی   [. ٚادوپات ٚ ٕٞىارا٘ؼ وٝ تزای ٔحاعثٝ تواخیز اس رٚػ ؽوثی

ُ      آٖاعتفادٜ وزد٘د.  FRESIMراٞغاسی اس ٘زْ افشار  ٔٙاعك وارٌاٞی ٘مّیوٝ   ٞا تؼد اس پزداخت ٔودَ، توا تاییوز در درفود ٚعوای

تٛدٖ تا٘د چ    رٌزعیٛ٘ی تزای ٔحاعثٝ سٔاٖ تاخیز تز حغة ایٗ دٚ ٔتایز ٚ تز اعاط تغتٝ عٍٙیٗ ٚ ٔیشاٖ حدٓ ػثٛری، ٔدَ

 [.19یا راعت تدعت آٚرد٘د]

را تا ٞٓ اعتفادٜ وزد٘د. پارأتزٞای ٔٛرد ٘یاس ایٗ تٛاتغ  ؽثیٝ عاسیچیٗ ٚ ٕٞىارا٘ؼ در تحمیك خٛد  تٛاتغ ریاضی ٚ رٚػ 

٘مّیوٝ در فود توا تٛخوٝ توٝ       ارتٙد اس ظزفیت ٔمغغ ٔٛرد ٘ظز ٚ ٔیشاٖ تاخیز ٚعایُثػ ٚ آیٙد عاسی تدعت ٔی  تا اعتفادٜ اس ؽثیٝ

اؽوی اس ایدواد فود ٔوٛرد     ٔیشاٖ حدٓ ػثٛری. تاخیز وُ در ایٗ ٔغاِؼٝ اس دٚ تتؼ ٔزتٛط تٝ تاخیز در حاَ حزوت ٚ تاخیز ٘

 [.20]ٙدتزرعی لزار ٌزفت

توزای   CORSIM رٚیىزدی تزویثی تزای ادغاْ رٚػ ٔدَ تحّیّی تا اتشار ؽوثیٝ عواسی خوزد ٍ٘وز     2009یًٙ ٘یش در عاَ 

 .[21]ٔحاعثٝ تاخیز در ٔٙاعك وارٌاٞی ارائٝ داد

 

 در هٌاطق کارگاّی ّسیٌِ استفادُ کٌٌذگاى از راُبرآٍرد  -4
اس عوٛی   .دٞٙود  ٞای تزافیىی تاػث افشایؼ تاخیز ؽدٜ ٚ سٔاٖ عفز را افشایؼ ٔی ٞا تا ایداد ٌزٜدر تشرٌزاٜ ٔٙاعك وارٌاٞی

دیٍز عتتی ٔا٘ٛر ٘اؽی اس اختالَ در تزافیه ٚ واٞؼ عزػت ٚعایُ ٘مّیٝ تاػث افشایؼ ٔقوزف عوٛخت ٚ اعوتٟالن ٚعوایُ     

. تٙاتز ایٗ ؽٙاعایی فاوتٛر ٞای ٔٛثز در واٞؼ ایٗ ٞشیٙوٝ  ؽٛد اٜ ٔی٘مّیٝ ٚ در ٘تیدٝ افشایؼ ٞشیٙٝ ٞای اعتفادٜ وٙٙدٌاٖ اس ر

 ٞا تٝ ٔٙظٛر واٞؼ ٞشیٙٝ وُ اعتفادٜ وٙٙدٌاٖ اس ٚعایُ ٘مّیٝ اس إٞیت ٚیضٜ ای تزخٛردار اعت.

ٝ تایود  ٞایی و تٛاٖ تٝ عٝ دعتٝ تمغیٓ وزد: دعتٝ اَٚ ٞشیٙٝ ؽٛد را ٔی ٔی ٞایی وٝ در چٙیٗ ػّٕیاتی ایداد  تغٛروُ ٞشیٙٝ

ٞایی وٝ وارفزٔا ٚ  ؽٛد، دعتٝ دْٚ ٞشیٙٝ عاس ٌفتٝ ٔیٚ  ٞای عاخت تٝ پیٕا٘ىار خٟت ا٘داْ ػّٕیات پزداخت ؽٛد وٝ تداٖ ٞشیٙٝ

ؽوٛد ٚ دعوتٝ عوْٛ ٞشیٙوٝ تحٕیوُ ؽودٜ توٝ         ؽٛد ٚ تغٛروُ تٝ آٖ ٞشیٙٝ اداری لزارداد ٌفتٝ ٔوی  عیغتٓ ٘ظارتی ٔتحُٕ ٔی
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ؽٛد، اٌز سٔاٖ السْ توزای ا٘دواْ ػّٕیوات تٟٙوا توز اعواط        ٕٞا٘غٛر وٝ در ؽىُ ٔؾاٞدٜ ٔی .[21]وٙٙدٌاٖ اس راٜ اعت اعتفادٜ

رٚس ا٘داْ پذیزد، ٚ اٌز تؼداد رٚسٞوا اس ایوٗ ٔیوشاٖ     "C"ٞایی وٝ تاید تٝ پیٕا٘ىار پزداخت ؽٛد تؼییٗ ؽٛد، پزٚصٜ تاید در  ٞشیٙٝ

اراٖ وٛچىتز ٚ غیزٜ( ٚ ٔٛاد ٚ ٔقاِح ٌزا٘تز )تتٗ سٚدٌیز، اخوشای  وٕتز ؽٛد، ٘یاس تٝ ٔٙاتغ اضافی )آسٔایؾٍاٜ، تدٟیشات ٚ پیٕا٘ى

ؽٛد. اس عٛی دیٍوز اٌوز عوَٛ سٔواٖ توزٔیٓ اس       عاس ٔیٚ  ٞای عاخت تاؽد وٝ ٔٙدز تٝ افشایؼ ٞشیٙٝ عاختٝ پُ ٚ غیزٜ( ٔی پیؼ

ٝ  ٞای ٔزتٛط تٝ عاخت رٚس افشایؼ یاتد آٍ٘اٜ ٞشیٙٝ "C"ٔحدٚدٜ  ی )تزیّزٞوای اداری ٔتحوزن،   ٞوای تاالعوز   ٚعاس ٕٞا٘ٙد ٞشیٙو

عاس تا تٛخٝ تٝ  ٘ٛع پوزٚصٜ  ٚ  تٛا٘د ٞشیٙٝ پزٚصٜ را افشایؼ دٞد. اِثتٝ ؽىُ ٔٙحٙی ٞشیٙٝ عاخت پزعُٙ ٘ظارتی پزٚصٜ ٚ غیزٜ( ٔی

زارداد ٞای اداری لو  وٙٙدٌاٖ اس راٜ ٚ ٞشیٙٝ ٞای اعتفادٜ دٞٙدٜ ٞشیٙٝ ٞای ٔغتمیٓ در پاییٗ ٌزاف ٘ؾاٖ تاؽد. خظ تٛا٘د ٔتایز  ٔی

ٞا تٝ  ؽٛد. تا افشٚدٖ ایٗ ٞشیٙٝ ٞا ٔی ٞا ٚاتغتٝ تٝ سٔاٖ ٞغتٙد. عٛال٘ی ؽدٖ پزٚصٜ تاػث افشایؼ ایٗ ٞشیٙٝ تاؽٙد. ایٗ ٞشیٙٝ ٔی

دٞد وٝ تؼوداد رٚسٞوای تٟیٙوٝ توزای توزٔیٓ توا        آید. ایٗ ٕ٘ٛدار ٘ؾاٖ ٔی ٔزتٛط تٝ پیٕا٘ىار، ٕ٘ٛدار ٞشیٙٝ وُ تدعت ٔی  ٞشیٙٝ

ٜ  ٞای اعوتفادٜ  ٞای اداری ٚ ٞشیٙٝٝ در٘ظزٌیزی ٞشیٙ ؽوٛد، تزرعوی    تاؽود. تٙواتزایٗ ٔؾواٞدٜ ٔوی     رٚس ٔوی    "B"وٙٙودٌاٖ اس را

وٙٙدٌاٖ اس راٜ در تتؼ اختقاؿ تٛدخٝ ٚ تؼییٗ تؼداد رٚسٞای ا٘داْ ػّٕیوات ٚ ٔحاعوثٝ خزیٕوٝ توٝ اسای      ٞای اعتفادٜ ٞشیٙٝ

 .[21]دیزوزد در ا٘داْ پزٚصٜ ضزٚری اعت

 

 [21]ّای کاربراى راُ در تعییي تعذاد رٍزّای عولیات ّسیٌِ تاثیر: 4شکل 

ا٘دأود، تؼیویٗ سٔواٖ ا٘دواْ      واری ٚ غیزٜ وٝ وٕتز اس یه رٚس تٝ عَٛ ٔی ٌیزی، ٚفّٝ ٞای وٛتاٜ ٔدت ٕٞا٘ٙد ِىٝ در پزٚصٜ

ٚی وار ٔتتقوـ ٚ غیوز   ٞای ٔزتٛط تٝ پیٕا٘ىار )ٞشیٙٝ ٘یز ػّٕیات تغیار ٟٔٓ اعت. در فٛرت ا٘داْ وار در عاػات ؽة ٞشیٙٝ

ٞای ٔزتٛط تٝ تدٟیشات ٔضواػد ٚ غیوزٜ(، ٞشیٙوٝ ٔزتوٛط توٝ توأیٗ ٚعوایُ ایٕٙوی ٔضواػد ووٝ تغوتٝ توٝ              ٔتتقـ، ٞشیٙٝ

یاتد. اس عوٛی دیٍوز    ٞای ٘اؽی اس تقادفات ٚ غیزٜ افشایؼ ٔی ػٟدٜ پیٕا٘ىار یا وارفزٔا تاؽد ٚ ٞشیٙٝتٛا٘د تز ٞا ٔی ٌذاری عیاعت

ٞای ٔزتٛط تٝ تاخیز ٚ تزاوٓ افشایؼ خٛاٞد یافت ٚ ٘یاس توٝ تزرعوی    رٚس تٝ ػّت حدٓ تاالی تزافیىی ٞشیٙٝ تا ا٘داْ وار در عَٛ

عاسد. ٕٔىٗ اعت تتٛاٖ پزٚصٜ را در عاػاتی اس رٚس ٔتٛلد ووزد   ٞا تٝ ٔٙظٛر تؼییٗ سٔاٖ ٔٙاعة تزٔیٓ را ضزٚری ٔی ایٗ ٞشیٙٝ

ای چٙد عاػت اِٚیٝ فثح وٝ عاػات اٚج تزافیه اعت لغغ ؽوٛد، ووٝ ایوٗ أوز     تا ٔغیز حاِت ػادی خٛد را تاسیاتد. ٔثال وار تز

توز ؽودٖ سٔواٖ ا٘دواْ پوزٚصٜ       ٞای اضافی ٘اؽی اس پزداختٗ ٞشیٙٝ ٘یزٚٞای وار ٚ تدٟیشات تیىار ٚ عوٛال٘ی  تاػث افشایؼ ٞشیٙٝ

 وؾیدٖ اس وار ا٘تتاب ؽٛد.  ٞا در ٘ظز ٌزفتٝ ؽٛد ٚ سٔاٖ ٔٙاعة ؽزٚع وار ٚ دعت ؽٛد، وٝ تاید تماتُ ایٗ ٞشیٙٝ ٔی

ٝ   ٞشیٙٝ 2011ٔاِال ٚ ٕٞىارا٘ؼ در عاَ  ٞوای ویفوی ٚ وٕوی تمغویٓ      ٞای ٔزتثظ تا ٔٙاعك وارٌاٞی را تٝ دٚ دعوتٝ ٞشیٙو

 .[22]دٞد ایٗ تمغیٓ تٙدی را ٘ؾاٖ ٔی 5ا٘د. ؽىُ  وزدٜ
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 [22]ّای هرتب  با هٌاطق کارگاّی ّسیٌِ: 5شکل 

 CTووٝ در آٖ    راتغٝ سیز را تٝ ٔٙظٛر ٔحاعثٝ ٞشیٙٝ ٘اؽی اس ٔٙاعك وارٌاٞی ارائٝ داد٘د. 2009یاً٘ ٚ ٕٞىارا٘ؼ در عاَ 

 [.23ٞشیٙٝ ٘اؽی اس تقادفات اعت] CAٚ   ٞشیٙٝ ٘اؽی اس تاخیز CDٞشیٙٝ تؼٕیز ٚ ٍٟ٘داری،  CMٞشیٙٝ وُ، 

(3)              

تواتؼی   ّییٙصٚ ٚ ٔارت ؽٛد. ٞای ٔزتثظ تا ٔقزف عٛخت پزداختٝ ٔیدر ادأٝ تٝ تزرعی ٞشیٙٝ ٞای ٔزتثظ تا تاخیز ٚ ٞشیٙٝ 

در یه آسادراٜ تٝ ػّت ٚخٛد ٔحدٚدٜ ػّٕیات راٞغاسی ارائٝ داد٘د. ٞشیٙٝ تاخیز وُ در ایوٗ ٔغاِؼوٝ   تأخیز تزای ٞشیٙٝ ٘اؽی اس 

ارائوٝ  تأخیز ٘اؽی اس تزاوٓ تقٛرت سیوز  ٞشیٙٝ ٚ  ٔٙاعك وارٌاٞی ٘اؽی اس واٞؼ عزػت در عَٛتٝ فٛرت ٔدٕٛع ٞشیٙٝ تاخیز 

 .[24]ؽد

(4)  
CDP = CT.D.(dds.L+ddc)  

ٝ  CT، ٞشیٙٝ ٟ٘ایی تأخیز در عغح پزٚصٜ تز حغة دالرCDP  وٝ در آٖ عوَٛ   Lعواػت   در٘مّیوٝ   ٞشیٙٝ ٔزتٛط تٝ ٞز ٚعویّ

ٝ  تأخیز ٘اؽی اس واٞؼ عزػت تز حغة  dds،دٚرٜ سٔا٘ی پزٚصٜ تزحغة رٚس Dٚ راٞغاسی تٝ ٔایُ  ٔٙغمٝ وارٌاٞی ٘مّیوٝ   ٚعویّ

 .اعت عاػت تز٘مّیٝ  تأخیز ٘اؽی اس تزاوٓ تز حغة ٚعیddcّٝ عاػت ٚ  در

ٝ  یه ٔدَ ریاضی تٝ ٔحاعثٝ تأخیز ٚ ٞشیٙٝ ارائٝاعچٛ٘فّد ٚ چیٗ ٘یش تا  ٞوای   ٞای ٘اؽی اس آٖ پزداختٙد. در ایٗ ٔدَ ٞشیٙو

ٝ  ٞای ٘اؽی اس فد ٚ ٞشیٙٝ ٘اؽی اس تأخیز تٝ دٚ تتؼ ٔزتٛط تٝ ٞشیٙٝ ٝ   ٞای ٔزتٛط تٝ حزوت وٙد ٚعویّ ٞوای   ٘مّیوٝ در ٔحٛعو

 :[25]آید ٔیعاط راتغٝ سیز تدعت ٞای ٔزتٛط تٝ فد در ایٗ ٔدَ تز ا ٞشیٙٝ. ػٕیات راٞغاسی تمغیٓ ؽد٘د

(3)     
  
2 
(1 

    
 0   

) (    )( 3   4 )
2 

 .ؽٛد ٔی حاِت ٔتتّد ٔحاعثٝدٚ ٞای سیز، در  ٞای ٔزتٛط تٝ حزوت وٙد ٘یش تز اعاط فزَٔٛ ٚ ٞشیٙٝ
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(4)          (
1
  
 
1
  
)   ( 3   4 )   

(5)          (
1
  
 
1
  
)   ( 3   4 )   

 

ٔتٛعوظ ٞشیٙوٝ    Cq، (vph)ٔحٛعٝ ػّٕیات راٞغواسی   تدٖٚ ٘زخ حداوثز تتّیٝ در ٔغیز C0آٖ ػثارتٙد اس: وٝ ٔتایزٞای 

٘زخ خزیاٖ ٘شدیوه ؽوٛ٘دٜ    Q، ٔٙغمٝ وارٌاٞیعَٛ  L، وارتزاٖ رأٜتٛعظ ٞشیٙٝ  Vd، ٔزتٛط تٝ تأخیز فد تزای ٞز ویّٛٔتز 

ٔٙغموٝ  سٔاٖ توز پوایی    Z3 ،(vph)٘زخ حداوثز تتّیٝ در ٔغیز دارای ٔحٛعٝ ػّٕیات راٞغاسی  Cw، (vph)تٝ ٔحٛعٝ ػّٕیات 

عزػت ٔیاٍ٘یٗ ٚعایُ  Vaٚ  (km/h) ٔٙغمٝ وارٌاٞیعزػت ٔیاٍ٘یٗ در  Vw ،ٔمدار سٔاٖ ٚاتغتٝ تٝ عَٛ ٔحٛعٝ Z4 وارٌاٞی،

 .(km/h)٘شدیه ؽٛ٘دٜ 

تاخیز ٘اؽی اس تغتٝ تٛدٖ ٔٛلتی راٜ اعت یؼٙی ایٙىٝ تا تغتٝ ؽدٖ یوه یوا چٙود تا٘ود اس      ٞشیٙٝ ٞا تزای در ٚالغ ایٗ فزَٔٛ

فود تؾوىیُ    C0وٙد ٚ دٚتارٜ تا تاسؽدٖ ٔغیز ٚ تاسیافتٗ ظزفیت  واٞؼ پیدا ٔی Cwتٝ  C0ظزفیت اس  Dٔغیز در عَٛ سٔاٖ 

 تٝ خٛتی ٘ؾاٖ دادٜ ؽدٜ اعت.  6 تتّیٝ خٛاٞد ؽد، وٝ در ؽىُ tدر سٔاٖ  Dؽدٜ در عَٛ سٔاٖ 

 

 [25]٘حٜٛ تؾىیُ ٚ تتّیٝ فد در ٔحٛعٝ ػّٕیات راٞغاسی وٛتاٜ ٔدت: 6شکل 
 

ٚ ٞشیٙوٝ    Cdiتاخیزٞای ٘اؽی اس واٞؼ ٚ افشایؼ ؽتاب را در رٚاتظ خٛد ٘ظز ٌزفت. ٞشیٙٝ ٘اؽی اس واٞؼ ؽتاب   خیاً٘

 [.26اس عزیك ٔؼادالت سیز تٝ دعت ٔی آیٙد]  Cai٘اؽی اس افشایؼ ؽتاب 
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(6)            (         ) 

(7)            (         ) 

ٝ  ؽوتاب  افوشایؼ  ٘اؽوی اس  توأخیز  da، ٘مّیٝ ٚعیّٝ ؽتابواٞؼ  ٘اؽی اس تأخیز dd وٝ در آٖ ٝ  ٚعویّ ٘وزخ خزیواٖ    Fai، ٘مّیو

تزای ٚعوایُ   ٞشیٙٝ ٚاحد سٔاٖ  Uc ، ٘مّیٝ عٛاری درفد ٚعایُ c ρ،تزحغة ٚعیّٝ تز عاػت  iتزافیىی ٘شدیه ؽٛ٘دٜ در عاػت

تز حغة  تزای ٚعایُ ٘میّٝ عٍٙیٗ ٞشیٙٝ ٚاحد سٔاٖ Ubٚ ٘مّیٝ عٍٙیٗ درفد ٚعایُ b ρ، تز حغة دالر تز عاػت عٛاری٘مّیٝ 

  دالر تز عاػت اعت.

تٝ فٛرت ٌاْ تٝ ٌاْ فزآیٙودی را توٝ ٔٙظوٛر توزآٚرد تواخیز ٚ ٞشیٙوٝ ووارتزاٖ راٜ در         2010ىٛٞاَ ٚ ٕٞىارا٘ؼ در عاَ تٙ

ٔٙاعك وارٌاٞی تٛعؼٝ داد٘د وٝ تٝ تزتیة ػثارت اعت اس: ٔحاعثٝ عزػت خزیاٖ آساد، تٛعؼٝ ٔٙحٙی عزػت خزیواٖ ٚ تؼیویٗ   

عثٝ ٞشیٙٝ وارتزاٖ راٜ. در ایٗ ٔغاِؼٝ تواتغ سیوز توٝ ٔٙظوٛر ٔحاعوثٝ      ظزفیت، ٔحاعثٝ عَٛ فد، ٔحاعثٝ تاخیز ٔتٛعظ، ٔحا

 :[10]ارائٝ ؽدٜ اعت iٞشیٙٝ ٘اؽی اس تاخیز در فافّٝ سٔا٘ی 

(8)          (                       ) 

درفود ٚعوایُ    i  ،PSUTiوُ سٔاٖ تاخیز  در فافوّٝ سٔوا٘ی    i  ،Dtiوُ ٞشیٙٝ وارتزاٖ راٜ در فافّٝ سٔا٘ی  UCi   وٝ در آٖ

 Nocc، درفود ٚعوایُ ٘مّیوٝ عوثه     PCi، ٞشیٙٝ تاخیز تزای ٚعایُ ٘مّیٝ عٍٙیٗ تز حغة دالر تز عاػت CMUTi٘مّیٝ عٍٙیٗ، 

. در ٞشیٙٝ تاخیز تزای ٚعایُ ٘مّیٝ عثه تز حغة دالر تز عاػت تز ٔغوافز  Cc ٚ ٔتٛعظ تؼداد عز٘ؾیٗ در ٚعایُ ٘مّیٝ عثه

 :[10]ٚ تز عثك ٔؼادِٝ سیز تٝ دعت ٔی آید iٞشیٙٝ تاخیز اس ٔدٕٛع ٞشیٙٝ تاخیز در فٛافُ سٔا٘ی  ایٗ پضٚٞؼ

(9)  
   ∑    

 
  1   

الداْ تٝ تزآٚرد ٞشیٙٝ ٘اؽی اس تاخیز ٔٙاعك وارٌواٞی   Aimsunافشار  تا اعتفادٜ اس ٘زْ 2010ٚ٘غتزْٚ ٚ ٕٞىارا٘ؼ در عاَ 

ٕ٘ٛد٘د. در ایٗ تحمیك تزافیه تٝ دٚ تتؼ غیز اؽثاع ٚ اؽثاع تمغیٓ ؽد. در حاِت غیز اؽثاع تاخیز تزافیه تٝ دٚ تتؼ تاخیز 

ؽوی اس فود ٚ تواخیز    ٘اؽی اس تاییز عزػت ٚ تاخیز ٘اؽی اس ٔٙغمٝ وارٌاٞی تمغیٓ ؽد ٚ در حاِت اؽثاع تٝ دٚ تتؼ تاخیز ٘ا

در ایٗ تحمیك تاخیز وُ اس اختالف سٔاٖ عفز در حاِت تدٖٚ ٔٙغمٝ وارٌواٞی ٚ سٔواٖ    .تمغیٓ ؽد ٘اؽی اس تٛلد ٚعایُ ٘مّیٝ

 .[27]عفز تا ٔٙغمٝ وارٌاٞی ٚ تز عثك ٔؼادِٝ سیز تٝ دعت ٔی آید

(10)  
            ∑(                        ) 

 [.27ؽٛد  تٝ دعت ٔی آید] عفز حافُ ٔی عپظ ٞشیٙٝ تاخیز اس ٔؼادِٝ سیز وٝ اس ضزب سٔاٖ تاخیز در ارسػ سٔاٖ

(11)  
 

                 ∑            
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ٞای ٔتتّفی تزای تزآٚرد  ٔدَ. ٘اؽی اس ٔقزف عٛخت اعتٞای  ُٔ ٞشیٙٝٞای ٚارد تز وارتزاٖ راٜ ؽا تتؼ دیٍزی اس ٞشیٙٝ

 پزداسیٓ.   ٞا ٔی ٔقزف عٛخت ارائٝ ؽدٜ اعت در ایٗ لغٕت تٝ ارائٝ ٚ ٔؼزفی تؼدادی اس ٔدَ

َ  ففارسادٜ ٚ ٕٞىارا٘ؼ در ٔغاِؼٝ ٞوا    ی خٛد دٚ ٔدَ را تزای ٔقزف عٛخت در حُٕ ٚ ٘مُ خادٜ ای ارائٝ ٕ٘ٛد٘د. ایٗ ٔود

ٔقزف عٛخت را تا اعتفادٜ اس  ٔتایزٞای ٔغتمّی ٔا٘ٙد ؽیة، حدوٓ ٚعوایُ ٘مّیوٝ عوثه ٚ عوٍٙیٗ،       SPSSافشار  تٛعظ ٘زْ

تٛا٘ود   عغح خدٔت، ػزك خادٜ ٚ .... تٛعظ دٚ تاتغ خغی ٚ ٍِاریتٕی تزآٚرد وزد٘د. ٘تایح حافُ ٘ؾاٖ داد تاتغ ٍِواریتٕی ٔوی  

 . [28تزآٚرد ٔقزف عٛخت ارائٝ ٕ٘اید] یتزی را تزا تتٕیٗ ٔٙاعة

ایوٗ ٔودَ اس   ٔدَ دیٍزی وٝ تٝ ٔٙظٛر تزآٚرد ٔقزف عٛخت ارائٝ ؽدٜ اعت ٔدَ افِٛی ؽیٜٛ حزووت ٚ را٘ٙودٌی اعوت.    

تزیٗ ؽىُ ٔودَ افوِٛی ؽویٜٛ     وٙٙد. عادٜ اخشایی تؾىیُ ؽدٜ اعت وٝ در حیٗ را٘دٖ ٚ حزوت در ٔقزف عٛخت دخاِت ٔی

 [:28را٘ٙدٌی ػثارت اعت اس ] ٚ حزوت

(12)     1     2     3    

تواخیز    D، وُ ٔغافت عوی ؽودٜ   L، عٛخت ٔقزفی تٝ اسای ٞز اتٛٔثیُ در عَٛ ٔغافت ا٘داسٜ ٌیزی ؽدٜ  Gوٝ در آٖ  

٘زخ ٔقزف عوٛخت در ٚاحود فافوّٝ در     f1، تؼداد تٛلد ٞا Sایغتا تٝ اسای ٞز اتٛٔثیُ )یؼٙی سٔاٖ ٔقزف در حاَ تی حزوت(،

عٛخت اضافی ٔٛرد اعتفادٜ تزای وٓ ووزدٖ    f3ٚ  حزوتی ٘زخ ٔقزف عٛخت در ٚاحد سٔاٖ در حیٗ تی f2،حیٗ حزوت )عفز(

 .ٌیزی تا رعیدٖ تٝ عزػت عفز )حزوت( ؽتاب تا ِحظٝ ایغتادٖ ٚ ؽتاب

ٌیزد. سٔا٘ی وٝ ٚعیّٝ ٘مّیٝ در حاِوت   تٝ ٔٙظٛر ٔحاعثٝ ٔقزف عٛخت، چٟار ٚضؼیت را در ٘ظز ٔی ٘یش Aimsunافشار  ٘زْ

عىٖٛ لزار دارد، سٔا٘ی وٝ تا عزػت ثاتت در حاَ حزوت اعت، سٔا٘ی وٝ در حواَ ؽوتاب ٌیوزی اعوت ٚ سٔوا٘ی ووٝ در حواَ        

 [.29ٞا را ٘ؾاٖ ٔی دٞد] واٞؼ ؽتاب اعت. خدَٚ سیز ایٗ چٟار حاِت ٚ فزَٔٛ ٞای ٔحاعثٝ ٞز وداْ اس آٖ

 Aimsun[24] افشار  ٞای ٔحاعثٝ ٔقزف عٛخت در ٘زْ فزَٔٛ: 2جذٍ 

 

ْ     6تایغت  تزای ٞز ٚعیّٝ ٘مّیٝ ٔی پوارأتز   6ٚارد ؽوٛد. ایوٗ    Aimsunافوشار   پارأتز در ٔٛرد ٘وزخ ٔقوزف عوٛخت در ٘وز

٘وزخ ٔقوزف عوٛخت ٚعویّٝ ٘مّیوٝ در حواَ افوشایؼ         C1,C2٘زخ ٔقزف عٛخت ٚعیّٝ ٘مّیٝ در حاِت عىٖٛ،  Fi ػثارتٙد اس:

٘وزخ ٔقوزف عوٛخت ٚعویّٝ ٘مّیوٝ توا         F2، ویّٛٔتز تز عاػت 90٘زخ ٔقزف عٛخت ٚعیّٝ ٘مّیٝ تا عزػت ثاتت   F1عزػت، 

عوزػت توا وٕتوزیٗ      Vmٚ  ٘زخ ٔقزف عٛخت ٚعیّٝ ٘مّیٝ در حاَ وواٞؼ عوزػت    Fd، ویّٛٔتز تز عاػت 120عزػت ثاتت 

توٛا٘یٓ  ٞشیٙوٝ عوٛخت ٔقوزفی در ٔٙواعك       ٔوی  تا اعتتزاج پارأتزٞای فٛق تزای خٛدرٚی عوزح،  .[29]ٔیشاٖ ٔقزف عٛخت

 وارٌاٞی را ٔحاعثٝ ٕ٘اییٓ.
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 گیری بٌذی ٍ ًتیجِ جوع -5

رٚیىزدٞای ٔٛخٛد در ٔٛرد ٔٙاعك وارٌاٞی تشرٌزاٞی پزداختیٓ. ایٗ رٚیىزدٞا  وأُ ٚ خأغدر ایٗ ٔماِٝ تٝ تزرعی 

در تحث ایٕٙی تٛضیح  وارتزاٖ راٜ.تزآٚرد ٞشیٙٝ ٚارد تزٚ در ٟ٘ایت ػثارتٙد اس: تزرعی ایٕٙی، تزآٚرد ظزفیت، تزآٚرد تاخیز 

ّد ٔٛرد تحّیُ ٚ تزرعی لزار رٚیىزدٞای ٔتت ،ٔتتقزی در ٔٛرد ٔثاحث ٔزتثظ تا ایٕٙی ٔغزح ؽد. در تحث ظزفیت ٚ تاخیز

د تزرعی لزار ٞای ٔقزف عٛخت ٞغتٙد ٔٛر  تاخیز ٚ ٞشیٙٝ سٔاٖ ٞای ٘اؽی اس ٔٙاعك وارٌاٞی وٝ ؽأُ ٚ در آخز ٞشیٙٝ ٌزفت

 لاتُ تٛخٝ اعت: تحمیك٘ىات سیز در ٔٛرد ایٗ  ٌزفتٙد.

  ٝٞوای پوارأتزی ٚ غیوز پوارأتزی    یىزدد، رٚووز اعالػات ظزفیوت ٔحٛعوٝ وارٌواٞی خٕوغ آٚری     تتٛاٖ سٔا٘ی و 

 د.٘د تزای تزآٚرد ظزفیت ٔحٛعٝ وارٌاٞی پذیزفتٝ ؽٛٙتٛا٘ ٔی

 ٚٞای پارأتزی در تزآٚرد دلیك ایٗ ٔغولّٝ دار٘ود.   ٚیىزداس ر ای غیز پارأتزی ػّٕىزد تٟتزییىزدٞتٝ عٛر وّی ر

ٞای  اٌز چٝ سٔا٘ی وٝ ٚخٛد رٚاتظ لٛی خغی تیٗ ظزفیت ٔحٛعٝ وارٌاٞی ٚ ػٛأُ ٔإثز تز آٖ ٚخٛد دارد، رٚػ

 ایٗ ٘ىتٝ تاید ٔٛرد تٛخٝ لزار ٌیزد وٝ ایٗ دٚ رٚػ ٘یاسٔٙد اعالػات سیوادی  تز تاؽٙد. تٛا٘ٙد ٔٙاعة پارأتزی ٔی

 ٞغتٙد.

 وارٌاٞی ٞغتٙد  ٔٙغمٝتز ظزفیت  ٔتتّد عاسی تٟتزیٗ خایٍشیٗ در ارسیاتی اثزات ػٛأُ ٞای ؽثیٝ اٌز چٝ رٚػ

 أا ٘یاس تٝ ٔٙاتغ ٔحاعثاتی تاال ٚ سٔاٖ اخزای عٛال٘ی دار٘د.

 ٗای ٕٞواٖ  تٛا٘د فمظ توز  وارٌاٞی ٔٛخٛد ٔی ٔٙغمٝتاید ٔٛرد تٛخٝ لزار ٌیزد وٝ خزٚخی تزآٚرد ظزفیت  ٘ىتٝ ای

ٔٙغمٝ فادق تاؽد. اٌزچٝ در ٚالؼیت، ٘ٛاعا٘ات غیز لاتُ پیؼ تیٙی در ٔٛرد فاوتٛر ٞای ٔٛثز تز ظزفیت ٔحٛعٝ 

وارٌاٞی ٚخٛد دارد. تٝ ػثارت دیٍز ٕ٘ی تٛا٘یٓ ٔمدار دلیمی تزای ظزفیت توٝ دعوت تیواٚریٓ. تٙواتزایٗ ظزفیوت      

تا ایٗ ووٝ توٝ د٘ثواَ ٔمودار ثاتوت توزای آٖ        تزآٚرد وزد ِیٔحٛعٝ وارٌاٞی را تاید تا اعتفادٜ اس یه تٛسیغ احتٕا

 تاؽیٓ.

 ٔ یرٚػ ؽأُ رٚػ ٞای تحّیّ چٟار، حٛعٝ وارٌاٞیتا تٛخٝ تٝ تزآٚرد تاخیز تزافیه در  ٖ ٞوای   رٚػ ٍ٘وز،  ووال

، ٚ رٚػ ریاضوی عواسی خزدٍ٘وز    ؽثیٝ تزویثی رٚیىزدٚ  ؽثیٝ عاسی والٖ ٍ٘ز ٚ رٚػ ٞای ؽثیٝ عاسی خزد ٍ٘ز

 ٌیز٘د. اعتفادٜ لزار ٔیٔٛرد 

 عاسی خزدٍ٘ز ا٘تتاب ٔٙاعثی اعت ٚرد تٕزوش داؽتٝ تاؽٙد، رٚػ ؽثیٝاٌز وارتزاٖ تز دلت تزآ. 

 ٝعاسی خزد ٍ٘ز ٔا٘ٙد  ٘زْ افشارٞای تداری ؽثیCorsim ، VISSIM  ٚAimsun اخیز تیؾتز ٔٛرد تزای تزآٚرد ت

ٞا تزای تٛفید رفتار دیٙأیىی ٚعایُ ٚ رفتار را٘ٙدٌاٖ توا عوغح خشئیوات     د سیزا تٛا٘ایی آٌٖ٘یز اعتفادٜ لزار ٔی

 ٞا تا چاِؼ تشرٌی ٔٛاخٝ ٞغتٙد وٝ آٖ ٚلتٍیز تٛدٖ ٔحاعثات اعت. افشار دارد. تا ایٗ حاَ، ایٗ ٘زْتاالتزی ٚخٛد 

 ٝٙتٙد.ٞای افّی در ٔٙاعك وارٌاٞی ؽأُ ٞشیٙٝ ٘اؽی اس تاخیز ٚ ٞشیٙٝ ٘اؽی اس ٔقزف عٛخت ٞغ ٞشی 
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