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 ٨٥    بهار، ٢٨علوم و تکنولوژى محيط زيست ، شماره 
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ر ،  ي، ƹمان سǞر، ƹمان Ǝơخ      SCATS سǬƢيǤ، س يǥ ،ŮنƢرǧ هوشمند ơراف    يšراǗ راهنما  :واژه هاي کليدي  
Ʈم،ǔǍاǢơ ǜǡوơيƹ ǌي Ůūآلود،Ơهواس

 

 
 چكيده 

افت اǍالعات از   يوتر مركƺ و با در    يك است كه توسط كامŚ    يستمهاŭ كنترǵ ǧوǁمند تراف   يكŮ  از س   ي SCATS ستǬيس

        ŭاǵ ǔǍتقا Ǘراš ŭا، فرمان زمان بندǵناسگرǁكند     ي Ůكه را صادر مƜǁ در بس  ين س يا .ك  Ǭو برتر       يست ũرƺب ŭاǵهرǁ از ŭار

تاكنون . ستǬ در تهران است  ين س يŮ ا يابŮ كارآ ين ƺūارش ارائه روŮǁ براŭ ارز     يǵدǛ ا . درƩهان از Ʃمله تهران به كار رفته است       

سه ي   مقا   SCATSستǬيدر ǁهرǵاŭ مختلف با روǁهاū ŭوناūونŮ، عملكرد Ɯǁكه حمل ونقل ǁهرŭ را Ɯǡل و بǖد از نصƚ س                   

رŭ توسط  يآمارū. قاǔǍ استفاده ǁده است   ر و توǡف در ت    يا زمان تƎخ  يŮ مƦل زمان سفرو     يابŮ از پارامترǵا  يكرده اند و براŭ ارز   

Ɯد          يل آزما ياتومǁ در تهران انجام ŭسهرورد ǔǍمارش در سه تقاǁو ǀ .امل زمان سفر محور مذكور ون        ياǁ م ين آمار ƺن يانگي

ه  نشان   يƨ اوǩ ينتا.  برداǁت ǁد  SCATS  ستǵ Ǭوǁمند يهاǵ ŭر تقاǔǍ بود كه Ɯǡل و بǖد از نصƚ س            ير در ورود  يزمان تƎخ 

له ير به ازاǵ ŭر وس    ين  تƎخ يانگين م يǵمŢن.  درصد كاǀǵ داǁته است    ĦĪ تا   ħزمان سفر از     ،ستǬيساين  كه با نصƚ    مŮ دǵد  

 بهشتŮ  – مǎهرŭ و سهروردŭ     – درصد كاǀǵ و در دو تقاǔǍ سهروردĦī         ŭهان  ي ك –ه در اوƧ صƬƜ در تقاǔǍ سهروردŭ        ينقل

ر ي  درصد كاǀǵ زمان تƎخ      ĦĪ تا   ĤĤن  يƧ در ǵر سه تقاǔǍ ب      ر او يدر ساعت ǀ .  Ǚ داǁته است  يدرصد افƺا Ĥ و   ƚĦĪ  يبه ترت 

ŧه يي  از آنجا .ر مالحǒه  ǁد  ي درصد كاǀǵ زمان تƎخ     ħĥ درصد تا    ƺĤ از كمتر از      يدر ساعت اوƧ عصر ن     . مشاǵده ǁده است  

ارد ، در ادامه    ŮŨ وƩود د  ينده درŨƜǁه ǵاŭ تراف   يد آȅ يƺان توǩ يŦ و زمان سفربا م    يƺان روان ǁدن تراف   ين م يمŮ ب يارتƜاǋ مستق 

نده ǵاŭ  يƺان ŧاǀǵ آȅ  يسǁ Ůǖده است تا م     ر ǵوǁمند ين دو حاǩت ǵوǁمند و Ǚ     ير زمان سفر ب   ييǠ حاǉر با توƩه به تǚ     يتحق
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Ůǎ استفاده از   يست مح يد ŧه مŮ تواند نشان دǵنده اƥرات ز       يبدست آ  رǁ ŭده ير آمار ū  يل حرŧت در مس   يكŦ س يمختلف در   

      ǁا باǵ ǔǍمند در تقاǁوǵ ŭهاǙراšد .                 ŮǍ ŭو فقط برا ǔǍسه تقا ŭهاǙراš دنǁ مندǁوǵ كه با ŭورǍ ر كوتاه  يك مس يبه

ĪĨĤ,Īīĩ رم از م  ي كūانيلوƺ   ȅآ Ǔي مجمو ŭاǵ س     ندهŧمله منو اƩربن و متان    يمختلف ازŧ ده است      دǁ ور  .  كاستهǒبه من

 . ƺ انجام ǁوديگر نيǵاŭ درŭ در Ɯǁكه يشنهاد مǁ Ůود كه آمارūي پSCATSستǬ يŮ در مورد عملكرد سيرŭ نهايجه ūينت

 
 

 مقدمه

ستš Ǭراǵ Ǘاǵ ŭوǁمند در اƦŧر ŧشورǵاŭ           يس

ا مورد استفاده ǡرار ūرفته و تجربه موفǠ             يشرفته دن يپ

 كنترǧ   مشهورستمهاŭ   ي از س    ŮŨي] Ĥ. [داǁته است  

 در ŧشور     است كه   SCATS ستǬيك س يǵوǁمند تراف 

ǩود   ياستراǁ Ůاخ ين س يا. ا استفاده م Ǭشور  يستŧ ما  را در 

  ]ƺ] .ĥ مورد استفاده ǡرار ūرفته استين

       ƺǵ ه بهƩبس  يبا تو ŭاǵ ار كه  ينه      ŭراه انداز ŭبرا

ده و اƥرات منفŮ كه     يستمهاǵ ŭوǁمند ǁهر تهران ūرد    يس

ر تقاǵ ǔǍا از Ʃمله عوامل     يǍوȅنǁ Ůدن زمان سفر و تƎخ     

ƺ به ǵدررفتن ساعات     يŮǎ و آǩودǵ  Ůūوا ون      يست  مح يز

ن و باȅ رفتن مصرǛ سوخت و          ادŭ از وǡت ǁهروندا    يز

ده  مǁ Ůود با استفاده از        ياƥرات اǡتصادŭ آن، ȅزم د       

جه يسه اǍالعات نت   يآمار ǵاŭ محسوƻ و واŮǖǡ و مقا         

ك و  ياستفاده از šراǵ Ǘاǵ ŭوǁمند بر روان ǁدن تراف           

ر به وǉوƫ مورد بررسŮ          يتƎخ كاǀǵ زمان سفر و      

   ū  رارǡ ناسانǁرديكار.]ĩ [ ه تهران      ياز آنجاŧ Ůاز  ي ŮŨ

ن يا% ǀĪģ از    ي ب است و ا  ين ǁهرǵاŭ دن   يآǩوده تر 

ȅا       يآǵ به خودرو Ǡلǖا متǵ Ůūه       يندŨƜǁ ه درŧ است Ů

  ŭاǵ   ايǵ رات ا      راهƥنند اŧ Ůبر  ين س يتهران تردد م Ǭست

ƺان ŧاǀǵ آǩودǵ Ůūواŭ تهران مورد مǎاǖǩه ǡرار ūرفته         يم

 ]Ī.[است

نŮ و  يǠ از آمارǵاŭ ع   ين تحق ي ǩذا سǁ Ůǖده تا در ا     

ƨ يمالż واŮǖǡ و استفاده از روابط علمŮ براŭ بررسŮ نتا           كا

                 ŭبرا Ůود كه بتوان از آن به عنوان مدركǁ استفاده

 . قات استفاده ǁوديا تحقيرǵ ŭا و يū Ǭيتصم

 
 
 

 Ǡ ي تحقروش

ستǬ استفاده  ين س يŮ در تهران كه از ا        يابتدا تقاǵ ǔǍا 

Ů و تقاǵ ǔǍاŭ مناسƚ براŭ مǎاǖǩه          يمŮ كردند ǁناسا 

نǒر ساعات   ده و پس از مǎاǖǩه تقاǔǍ مورد        يū ƙرد انتخا

  Ǚ و Ƨناسا  ياوǁ ǔǍتقا Ƨيراو       ǔǍه به امكانات تقاƩو با تو Ů

 ūآمار ŭهاǁابل استناد          يروǡ ورǒده و به منǁ ƙانتخا ŭر

 – دوǁنƜه   –كشنƜه  ي(انǵ Ůفته   يƨ، روزǵاŭ م  يبودن نتا 

 . رǡ ŭرار ūرفتيمورد بررسŮ و آمار ū) سه ǁنƜه

 
   ریيمحل آمارگ

رŭ يابان سهروردŭ براŭ آمارū   يدر مǎاǖǩات انجام ǁده، خ    

، )بهشتŮ_ سهروردŭ(د سه تقاǔǍ          يانتخاū ƙرد   

)   ŭسهرورد _ŭهرǎم(   ،)   ŭمورد ) يهاني ك  –سهرورد

     ǩرفت به دū رارǡ هǖǩاǎيل ا يم  ǚيينكه امكان ت  ŭر زمان بند

ǉمناż محل  . šراǙهاŭ آن، به زمان بندƥ ŭابت وƩود داǁت      

رŭ دو Ǎرفه بوده و حجǬ  ترددش نسƜتاż        مورد مǎاǖǩه محو  

ن مقǔǎ مورد مǎاǖǩه خارƧ از         يǵمŢن و اد مŮ باǁد يز

 . استك يمحدوده تراف

 
 ری يزمان آمارگ

 ūيزمان آمار             ǧهارم آبان در ساš سوم و ŭاǵ فتهǵ ŭر

ĤĦīĦ دǁبا Ůم  .         ŭاǵه و  يآمار زمان سفر در روزƜكشن

عات اوƧ  ر در روزǵاŭ سه ǁنƜه در سا     يدوǁنƜه و زمان تƎخ   

ر اوƧ مǎابǠ  يك صƜحگاŮǵ و عصرūاŮǵ و ساعات Ǚ        يتراف

 . برداǁت ǁدƩĤدوǁ ǧماره 
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۵۶

 ریيساعات آمارگ - Ĥجدول 

 ریيزمان آمار گ ری زمان سفريساعت آمار گ ريری  زمان تƎخيساعت آمار گ

Ĥģ-Ĭ Ĥģ:Ħģ- ī:Ħģ ƬƜص Ƨاو 

ĤĨ-Ĥħ ĤĨ:Ħģ- ĤĦ:Ħģ Ƨر اوĠǙ 

Ĥī:Ħģ- ĤĪ:Ħģ ĤĬ-ĤĪ عصر Ƨاو 

 
 روش هاي آمارگيري

 ūآمار ŭاǵ ارتند از       يروشƜود  عƩاستاندارد مو ŭر :

 Ɯيل آزما يروش اتوم      ūآمار ،ǔǍمارش تقاǁ روش ، ǀي ŭر

ر، استفاده از      يلمƜردارŭ و پردازش تصاو        يتوسط ف  

ANTTS    Ɯǁ ي، روش  Śكام ŭوتر   يه سازSCATSIM   ، 

، كه به توƩه به امكانات موƩود              GPSاستفاده از     

ǀ استفاده  يل آزما يǔǍ و اتومƜ   روش ǵاǁ ŭمارش تقا   

  .]ħ [ده استيūرد

 
 شيل آزمايروش اتومب

ن مǎاǖǩات با توƩه به امكانات موƩود ار روش         يدر ا 

Ɯد و از             يل آزما ياتومǁ آمار زمان سفر استفاده ŭبرا ǀ

ابان سهروردŭ دو Ǎرفه با تراكǬ باȅ             يŮ كه خ    يآنجا

ر  سف ħģمŮ باǁد ǩذا با توƩه به استانداردǵاŭ موƩود            

ابان، و ǁماǧ به Ʃنوƙ     يك از دو Ʃهت خ    يǀ درǵر   يآزما

  .]Ĭ[و Ʃنوƙ به ǁماǧ انجام ǁد 

 
 

 روش  شمارش تقاطع

Ǡ روش ǁمارش تقاǔǍ براŭ آمار زمان ين تحق يدر ا 

ن روش در Ǎوǧ مدت       يدر ا . ر توǡف به اƩرا درآمد     يتƎخ

Ħģ   تا ĩģ ǡف در پشت خط ا       ي دǡمتو ŭاǵست يقه خودرو

 ĥģ تا   Ĥģ تقاǔǍ در فواصل زمان       كردǵاŭ  يمربوǋ به رو  

ن اعداد در مدت    ي ǁمارش و از حاصلǊرƙ مجموǓ ا       يهƥان

Ǭ آن بر حجǬ كل عƜورŭ از تقاǔǍ           يزمان تناوƙ و تقس    

ه به دست آمد كه در ǁهر        يله نقل ير ǵر وس  يمتوسط تƎخ 

ه به ساعت   يله نقل ي وس Ĥħģģت تردد ǵر باند     يتهران Ǒرف 

حوƝ  فازبندŭ    ن  ĥدر Ʃدوǧ     . در نǒر ūرفته  مǁ Ůود      

         ǧدوƩ مذكور و در ŭاǵ ǔǍتقا ŭهاǙراšĦ  س ǧوǍ كل ي

شنهادŭ براساƻ منحنŮ وبستر ارائه ǁده است و Ʃدوǧ         يپ

ħ  س ǧوǍ ي        ū آمار ǧفته اوǵ ŭابت براƥ ŭيكل زمان بند ŭر

 نمونه اŭ از فرم ǁمارش       Ĩدر Ʃدوǧ    . را نشان مŮ دǵد   

      ŭبرا ǔǍتقاĨ  ǡده است               ي دǁ قه نشان داده .

 وه فاز بندی چراغ های  سه تقاطع مذكورنح : ĥجدول 

 تقاطع فاز اول فاز دوم فاز سوم

   
 

 ŭسهرورد–Ůبهشت  

   
 

 ŭهاني ك–سهرورد 

   
 

 ŭسهرورد–ŭهرǎم  
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۵۷

 شنهادی براساس نمودار و بستر برای زمان بندی ثابتيكل پيطول س : Ħجدول 

 تقاطع ) تقاطعكل(ن  حجم  مرور ساعتی يانگيم )هيثان (شنهادیيكل پيطول س
ĤĦģ Ħĥĥĩ ŭهرǎم 
īģ ĥĨĬĬ هانيك 
ĤĨģ ħĪĪĩ Ůبهشت 

 

 ریيزمان های ثابت برای هفته اول آمارگ : ħجدول 

 )Ĥ(زمان سبزفاز )ĥ(زمان سبز فاز )Ħ(زمان سبز فاز كليطول س
 )هيثان( زمان

تقاطع
ĤĨģ ĥĨ ĨĨ Īģ Ůبهشت 
ĩĨ - ĥģ ħĨ هانيك 
ĤĦģ ħģ ĦĨ ĨĨ ŭهرǎم 

 
 قهي دقĨنه ای از فرم شمارش تقاطع برای نمو : Ĩجدول 

)ثانيه(زمان 

 )ساعت(زمان 
0  ĤĨ  Ħģ ħĨ 

ģĬ:ģģ ĩ ĤĤ Ĥģ Ħ 
ģĬ:ģĤ Ĭ Ĥĥ ĤĪ ĥģ 
ģĬ:ģĥ ĥĩ ĤĨ Ī Ĩ 
ģĬ:ģĦ Ĩ ģ ĩ ī 
ģĬ:ģħ Ĭ ĤĤ ĤĨ Ħ 
ģĬ:ģĨ ĥ Ħ ħ Ĥ 

 
 ر تقاطعيرابطه وبستر برای زمان تƎخ

  ƞǎرابĤ      خƒبرآورده ت ǧنده فرموǵدر وبس ي نشان دǁبا Ůترم 

]Ħ[ 

 )ǎهرابĤ                      (   

  
)1(2)1(2

)1( 22

XV
X

XC
g

C
gC

−
+

−

−×
=   d  

X :رفǑ به Ǭت حجƜرديت روينسŨ      

g : رǒحركت مورد ن ŭر براƥƐم ƺƜزمان س 

c : س ǧوǍانيƥ هيكل به                            

d : انƥ هيمتوسط كل                                           

    v  :رƩي ŭترافيان ورود ŭاǉيا تقا ƚك برحس

 هيه در ƥانيله نقليوس

 
 ل داده ها ي تحل

   ūدو پارامتر   يپس از آمار ŭزمان سفر و زمان       ر

رات آنها نسƜت به حاǩت     ييƺان تǚ ير توǡف تقاǵ ǔǍا م   يتƎخ

ستǬ يŮ عملكرد س  يزمان بندƥ ŭابت محاسƜه و بررسŮ كارآ     

ن زمان سفر   يانگي م ǧĩ  در Ʃدو . ر مŮ باǁد يبه صورت ز  

ūده است يآمارǁ ده در ساعات مختلف آوردهǁ ŭر. 
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۵۸

 هوشمند ن زمان سفردرحاالت زمان بندی ثابت ويانگي م-ĩجدول 
 )می باشد ن سه روزهفتهيانگير ميحجم های ز(       

ǚزمان  رييدرصد ت

 سفر

زمان بندی ) هيثان(زمان سفر 

 هوشمند

) هيثان(زمان سفر 

 زمان بندی ثابت
 جهت حركت دوره زمانی

Ħĥ- ĥĦĪ ĦħĬ ƬƜص Ƨاو ƙنوƩ به ǧماǁ 

ĦĨ- ĤĨĪ ĥħĦ ǙيƧر او ƙنوƩ به ǧماǁ 

ĦĪ- ĥĤĤ Ħĥĩ عصر Ƨاو ƙنوƩ به ǧماǁ 

ħ- ĥģĩ ĥĤĨ ƬƜص Ƨاو ǧماǁ به  ƙنوƩ 

ĦĦ- ĤĩĦ ĥħĥ ǙيƧر او ǧماǁ به ƙنوƩ 

Ĥħ- ĥĥĪ ĥĩĦ عصر Ƨاو ǧماǁ به ƙنوƩ 

 
 ǁود كه زمان    مشاǵده مĩ  ŮبراساƩ ƻدوǁ ǧماره    

ابان سهروردŭ كاǀǵ   يسفر درƩهت ǁماǧ به Ʃنوƙ خ       

شترŭ داǁته و در Ʃهت  Ʃنوƙ به ǁماǧ فقط در دوره             يب

Ǚ Ůيزمان Ƨهر(ر اوǑ (دǁبا Ůم ƻزمان سفر محسو ǀǵكا. 

 ستǬ كنترǧ مركŭƺ   ين در حاŮǩ است كه س        ي ا

SCATS           ŭرارǡبر ŭبرا Ůخاص ŭŤتهران استرات) Ƨمو

ƺƜبه    يدرمس) س ǧماǁ ا ر ƙنوƩرا در ن     يƩاورد ين محور به ا

د يرǁ ŭده مŮ افƺاير آمارūيƺ بر زمان تاخين مشŨل ن يكه ا 

   ǩه ممكن است دŧدر مس     ي ŭابرǖود مƩبه   يل آن و ƙنوƩ ر

ابان مǎهرŭ مŮ باǁد كه حجǬ ورودŭ      يǁماǧ و باȅتر از خ    

كǎرفه يل آن   ي دǀ. ǩ مŮ دǵد يابان سهروردŭ را افƺا   يبه خ 

   SCATSستǬيجه س ي و در نت   استابان مǎهرŭ   يبودن خ 

افت حجǬ تردد  Ʃنوƙ به ǁماǧ  سهروردŭ           يپس از در  

) ŭهرǎم ǔǍبس   ) تقا ŭاǉتقا Ǭيار ب يبا حج   ǔǍدر تقا ŭشتر

 . باȅتر مواƩه مǁ Ůود

  ǚت Ůخ  ييدر بررسƎاز  ين تحق ير در ا  يرات  زمان ت Ǡ

ه ي ƥان ĤĨده و ǁمارش ǵر      يǁمارش تقاǔǍ استفاده ūرد    

مجموǓ اعداد ǁمارش ǁده براǩ      ŭذا  .  انجام ūرفته است  

     ǧوǍ در ŭر ورودǵك ساعت در عدد     يĤĨ  ودǁ Ůم ƙرǉ  .

ن يانگين عدد بر حجǬ تردد كل تقاǔǍ م        يǬ ا يپس از تقس  

ه يد و با ǩحاǏ كردن كل       ير كل تقاǔǍ بدست مĈ Ůآ      يتƎخ

ر ين تƎخ يانگيكه م . مي آيد ورودǵ ŭاǵ ŭر تقاǔǍ بدست      

 . ت  آورده ǁده اسĪ هسه تقاǔǍ در Ʃدوǁ ǧمار

 

 ه در تقاطع های مورد مطالعه برای زمان بندی ثابت و هوشمنديل نقلير وساين تƎخيانگيم : Īجدول 

   مطهری-سهروردی  هاني   ك-سهروردی   بهشتی-سهروردی 

درصد 

 تǚيير

درصد  ثابت هوشمند

 تǚيير

درصد  ثابت هوشمند

 تǚيير

 ثابت هوشمند

تقاطع

 زمان

Ĥ+  ħĩ/Ħ ħĨ/Ĥ Ħī-  Ĥħ/Ħ ĥĦ -ī ĤħĤ/ĥ ĤĨĦ/ĥ ƬƜص Ƨاو 

ĦĪ-  ĥĦ/ĩ ĦĪ/Ī ĤĨ-  Ī/ħ ī/Ī ĤĤ-  ħĬ/ħ ĨĨ/ĥ ǙيƧر او 

ħĥ-  ĦĬ/ĥ ĩĪ/Ĩ Ĥĥ-  ĤĤ/Ĩ ĤĦ ģ Īĥ/Ĭ ĪĦ/Ĥ عصر Ƨاو 
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۵۹

ر ين تƎخ يانگيط، م ي در اكƦر ǁرا    ĪبراساƩ ƻدوǁ ǧماره     

ن يه ورودŭ به تقاǔǍ كاǀǵ داǁته و دو مورد ا         يلƞ  نقل يوس

ǚاستييت ǀرات فاح. 

ر در  يƬ در تقاǔǍ مǎهرŭ كه زمان تƎخ        كŮ در اوƧ صƜ    ي

ƺان ǡابل مالحǒه اŭ     يحاǩت زمان بندǵ ŭوǁمند به م        

ǀ ناūهانŮ حجǬ  تردد    يعلت آن افƺا  . ǀ داǁته است  يافƺا

      ū در عصر روز آمار ŭهرǎيدر محور م   ŭورǍ د بهǁبا Ůم ŭر

 خودرو در   ǀĤģģ از   يب) Ǚرǁ ƙرق (كرد  ين رو يكه در ا  

گر كاǀǵ   يمورد د  . پشت šراǡ Ǘرمƺ متوǡف بوده اند        

 .استر در دوره زمانŮ اوƧ عصر در تقاǔǍ بهشتŮ يšشمگ

 
 ی طيست محي مطالعات ز

 سǁ Ůǖده است تا با استفاده از          ،Ǡ حاǉر يدر ادامه تحق  

رات مربوǋ به زمان سفر      ييƺان تǚ ي م  از ƨ بدست آمده  ينتا

جŮ مƜنŮ بر استفاده از      ير مورد مǎاǖǩه نتا    يدر Ǎوǧ مس  

ر آن در كاǀǵ آǩودŮū      يƺان تاƥ ي م šراǵ Ǘاǵ ŭوǁمند و   

ابان يابتدا سرعت متوسط حركت در خ       . ديǵوا بدست آ   

       ū و در ساعات آمار ŭده ، با استفاده از        يسهروردǁ ŭر

    ǖناور تǁ ن خودروǁد    ييروǁ ن]Ĭ[.     فتهǵ س در دوŚس

  ūآمار ،Ůǩيمتوا      ǖت ŭبرا żمجددا ŭين م  يير   Ůان فراوانƺ

 انتشار  ƺانيخودروǵاŭ مختلف صورت ūرفت و سŚس م         

ȅو تحل       يآ ŭآور ǔمƩ مختلف ŭاǵخودرو Ůūست يل ز يند

 ،ديه خواǵد ūرد   ي ارا اين پŤوŮǎ ǀǵ كه در ادامه       يمح

 .]Ĩ[، ]Ī[صورت ūرفت

 
 هيداده های اول

  ǩاو ŭاǵ مذكور ،        يداده ŭهاǖǍتقا Ǭامل زمان سفر ،حجǁ ه

ر ǁماǧ به Ʃنوƙ و باǖǩكس تقاǵ ǔǍا ǁمارش         يكه در مس  

نتشار خودروǵاŭ مختلف كه     ƚ ا يǉ ƺرا ين ǁده است و   

 مركƺ كنترǧ   الدŭيمĥģģĦرات ساǧ   يين تǚ يبراساƻ آخر 

 .]Ī[استت ǵواŭ تهران يفيك

  ǧدوƩī و Ĭ ي ب   Ǭدرمس  تانگر حج Ůن سه  ير ب يردد ساعت

 .استهان يتقاǔǍ بهشتŮ ، مǎهرŭ و ك

  ǧدوƩĤģ  مختلف در      يانگر م ي  ب ŭاǵخودرو Ůان فراوانƺ

Ǚ و عصر و ƬƜص Ƨاو Ůد ريسه بازه زمانǁبا Ůهر مǑ Ƨاو . 

 

 ن حجم تردد در دو بازه زمانی اوƧ صبƬ و اوƧ عصريانگي م- īجدول 

 ريجمع كل مس
 بهشتی

 سهروردی
 تقاطع مطهری سهروردی هان سهروردیيك

ĩĤĨĨ ĥĪĪģ ĤĨģĪ ĤīĪĨ يانگيمŮمرور ساعت Ǭن حج 

 

 ر اوǑ Ƨهرين حجم تردد ساعتی در بازه زمانی غيانگي م-Ĭجدول 

 تقاطع مطهری سهروردی هان سهروردیيك بهشتی سهروردی ريجمع كل مس

ħħĥħ ĤĬīĥ ĤĤĩĥ Ĥĥīģ يانگيمŮمرور ساعت Ǭن حج 
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۶۰

  خودروهای مختلǜ بر حسب درصد نسبی فراوانی-Ĥģجدول 

موتور 

 كلتيس

اتوبوس 

 Ƽيسرو
 نوع خودرو سواری تاكسی اتوبوس واحد وانت نی بوسيم

Ī/Ĥħ ī/ģ ī/ī ħ/ĩ Ĥ Ĭ/ĤĨ ħ/Ĩĥ درصد فŮراوان 

 
ȅزم به Ƶكر است كه سرعت متوسط برداǁت ǁده در بازه           

 km/hدود  ـــن ح يانگيزمانŮ اوƧ صƬƜ و عصر به Ǎور م        

Ĩ/ĤīǙ در حدود ي و در ساعت Ƨر اوkm/h ĥĪ دǁبا Ůم . 

 
 ب انتشار مورد استفاده در پژوهشيضرا

نده ǵا توسط خودرو ǵاŭ      يد آȅ يƺان توǩ ي انتشار م  ƚيǉرا

ه محاسƜه مŮ   يلū Ůرم بر ƥان   يبر حسƚ م  مختلف است ŧه    

ƚ در سرعت ǵاŭ مختلف و درحرŧت در           ين ǉرا يǁود ا 

 ȅو    يسر با Ůت در سراز     يŧيا حر      ŭاǵ خودرو ŭبرا ŭر

 ]Ī[. مختلف متفاوت است

ƚ انتشار مورد استفاده در پŤوǀǵ حاǉر براŭ ساǧ           يǉرا

ĥģģĦ خودرو خود به تنها            بودهران  ي ا Ǔر نوǵ ي و در Ů

افت مختلف خودروǵاǁ ŭهر مŮ باǁد كه          ŮƜ از ب   يترك

           ŭبرا ǧاƦور مǍ ستند بهǵ Ůمختلف ŭاǵاستاندارد ŭدارا

د Ɯǡل از ساǧ    يكان توǩ يپ% ƚ :ĥģ  يخودرو سوارŭ از ترك   

Ĭĩ    و Ĭ %       پس از آن وĩ/ĦĤ %   با استاندارد ŭاǵخودرو

ĤĨģĦ  وĤĤ %   با استانداردĤĨģħ   و ĩ %  Ůواردات ŭاǵخودرو

با % ĩ سوز و      LPG خودروǵاƜǡĤ %ŭل از انقالƙ و       

ل ǁده  ي تشك īĦģĦبا استاندارد   % Ī و   īĦģĤاستاندارد  

 ]Ī[.است 

 و سرعت   ƚĪ/Ĥī انتشار مورد بحƤ براŭ دو سرعت         يǉرا

km/h ĥĪ     ǧدوƩ ماره  بدست آمد درǁ  ĤĤ    از ŭنمونه ا

 .ƚ انتشار براŭ خودرو سوارŭ نشان داده ǁده است          يǉرا

شارآȅينده ǵا  ƚ انت يشتر در رابǎه با ǉرا     يبراŭ اǍالعات ب  

       ǧدوƩ توان به Ůمختلف م ŭاǵ خودرو ŭماره براǁ ĤĦ  هŧ 

ر بر حسƚ   ي مقاد . مه آورده ǁده است مراǖƩه ŧرد     يدر ǉم 

 .]Ī[مŮ باǁد ǀيمايلومتر پيلū Ůرم در ǵر كيم
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۶۱

 ب انتشار برای خودرو سواریي ضرا- ĤĤجدول 

آالينده ها
 

 )Km/h(سرعت 

 

C
H

4
 

 N
O

x
 

 C
O

 

 S
O

2
 

 P
M

10
 

 

N
M

V
O

C
 

T
H

C
 

ȅيسرباŮ ĨĪī Ħĥħĩ ĤģĩħĦĪ ĤĨ ĤĥħĪ ĨĪĤģ ĩĥīĨ Ī/Ĥī 

 ĦĨī ĤĤĩĩ ĦħĪģħ Ĭ ĥĨģ ĦĨĩĥ ĦĬĤĬ رŭيسراز 

ȅيسرباŮ ħĩĤ ĦĩĬģ ĪĩĤĩĦ Ĥħ ĤĤĦĩ ħĨĦī ħĬĬĪ 
ĥĪ  

 ĥĪĥ ĤģĬĤ ĥĪīĤĤ ī ĥĥĪ ĥĬĤĥ ĦĤĬĤ رŭيسراز

 
CH4 : متان         

NOx : نياكس ŭاǵنيدţترو  

CO : نبد كريمنو اكس 

SO2  : سŧا ŭرديدūوū د       

  :PM10 ر كمتر ازǎǡ امد باƩ راتƵĤģكروني م 

NMVOC : ǵƜǙ ŭاǵ ر متانيدرو كربن    

 THC : ǵ Ǔايمجموǵ درو كربن 

 

 جبل نتايمحاسبات آماری و تحل

با استفاده از اǍالعات Ʃمǔ آورǁ ŭده محاسƜات را در              

             ǧمختلف و با استفاده از فرمو Ůزمان ŭاǵ ر انجام  يزبازه

ǵد Ůيم Ǭ. 

ƚ انتشار بر حسƚ    ي ǉرا (gr/km)× درصد فراوانŮ خودرو    

ȅمختلف       يآ ŭاǵ نده ×(km/s)       سرعت متوسط  ×

ǚيرات زمان ب  ييت      Ǚ مند وǁوǵ تǩمند بر   ين دو حاǁوǵ ر

 كيحجǬ تراف× ه ي ƥانƚحس

ر ǁماǧ به Ʃنوƙ در اوƧ      ينمونه اŭ از محاسƜات براŭ مس     

ŭسوار ŭبرا ƬƜص: 

gr          ĩĪĤ = Ĥģģ/Ĩĥ,ħ × ĦĨī × Ĥī,Ī × ģ,ģĦĤĤ × ĩĤĨĥ : CH4     

gr     ĩĨģĩĥ = ĦħĪģħ × Ĥģģ/Ĩĥ,ħ × Ĥī,Ī × ģ,ģĦĤĤ × ĩĤĨĥ : CO 

gr                Ĥĩ = Ĭ × Ĥģģ/Ĩĥ,ħ × Ĥī,Ī × ģ,ģĦĤĤ × ĩĤĨĥ : SO2 

gr           ħĩī = ĥĨģ ×Ĥģģ/Ĩĥ,ħ × Ĥī,Ī × ģ,ģĦĤĤ × ĩĤĨĥ : PM10 

gr ĩĩĪī = ĦĨĩĥ × Ĥģģ/Ĩĥ,ħ × Ĥī,Ī × ģ,ģĦĤĤ × ĩĤĨĥ : NMVOC 

ر با  يه محاسƜات با فرǇ حركت خودرو در Ǎوǧ مس          يكل 

 .سرعت متوسط مŮ باǁد 

نده ǵاŭ مختلف براŭ انواǓ         يƺان كاǀǵ آȅ    يسŚس م  

مختلف براŭ انواǓ خودروǵا در بازه ǵاŭ زمانŮ مختلف             

نده ǵا در ǵر    يك از آȅ  يƺان كل كاǵ ǀǵر      يمحاسƜه و م  

ك يƺان ǵر   يم.  بدست آمده است     Ĥĥر مǎابƩ Ǡدوǧ    يمس

 ȅياز آ    ǚت Ǔا مجموǵ مختلف       يينده ŭاǵخودرو Ǔر در انوا

كلت ينŮ بوƻ، موتور س    يǁامل سوارŭ، اتوبوƻ، وانت، م     

رات زمانŮ  يي براساƻ تĤĥ  ǚ اǍالعات Ʃدوī[    ǧ [.مŮ باǁد 

Ǚ مند وǁوǵ تǩد يسفر در دو حاǁبا Ůمند مǁوǵ ر. 
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 نده های مختلǜيزان کاهش آاليم - ١٢جدول 

T
H

C
 

(gr)
 

N
M

V
O

C
(

gr)
 P
M

10
 

(gr)
 S

O
2

 
(gr)

 

C
O

 (gr)
 N

ox
 

(gr)
 C

H
4

 
(gr)

دوره  

 زمانی

جهت 

 حركت

ĤĥĬģħ ĤĤĪĬĪ ĤĤĪĩ īĩĦ ĤĤģĩīĩ ĩĥħĥ ĤĤģĪ 
 Ƨاو

ƬƜص 

ǁماǧ به 

ƙنوƩ 

ĬĨĨĦ īīīĤ īģĤ ĨĦĩ ĪĨĬĦĤ ħģīĪ ĩĪĥ ǙيƧر او 
ǁماǧ به 

ƙنوƩ 

ĤĥĨĨĩ ĤĤħīĤ ĤĤħĥ īĦĨ ĤģĪĪĨī ĩģĪĦ ĤģĪĨ 
 Ƨاو

 عصر

ǁماǧ به 

ƙنوƩ 

ĥĤģĪ ĤĬĦģ ĦĬĩ ĦĤ/ĥĤģ ĥīĨĥĬ ĤĨĩĪ ĤĪī 
 Ƨاو

ƬƜص 

Ʃنوƙ به 

ǧماǁ 

ĤĩīĦī ĤĨĨģħ ĦĥĦĬ ĤĨĪĥ ĥģĤĩĩĪĨ ĤĦīħĬ ĤĦĦħ ǙيƧر او 
Ʃنوƙ به 

ǧماǁ 

īħĦģ ĪĪĪģ ĤĨīħ ĥħ/īħĤ ĤĤħĤĤĩ ĨĪĩī ĪĤģ 
 Ƨاو

 عصر

Ʃنوƙ به 

ǧماǁ 

ĩĥĦģĬ ĨĪĦĤĦ īĦĦī ħīĨī ĩĦīĩĬĨ ĦĪĨīĩ ĨģĪĩ  ǔمƩ 

 
       CH4  :متان      

       NOx  :نيساك ŭاǵيدţن ترو  

       CO : نبد كريمنو اكس 

       SO2  : سŧا ŭرديدūوū د   

       :PM10  ر كمتر ازǎǡ امد باƩ راتƵĤģكروني م 

       NMVOC : ǵيǙ ŭاǵ ر متانيدرو كربن 

        THC  :ǵ Ǔايمجموǵ درو كربن 

با توƩه به محاسƜات انجام ǁده، مشاǵده مǁ Ůود كه              

ǵاŭ مختلف به مقدار ǡابل توƩهŮ كاƺ        ǀǵان آǩودŮū   يم

ر šراǙهاŭ  يانگر تاƥ يداǁته است كه خود مŮ تواند ب           

  . استǵوǁمند بركاǀǵ آǩودǵ Ůūواŭ تهران 

 درصد خǎا در      +Ĥģدر محاسƜات انجام ǁده حداكƦر         

ل يǬ داǁت كه آن Ǭǵ به دǩينده ǵا خواǵ  يƺان كاǀǵ آȅ  يم

 و  ر مŮ باǁد   يو ƥابت فرǇ كردن سرعت در Ǎوǧ مس          

ǚنشده است ييت Ǐحاǩ رات سرعت در آن. 

ǩيل ا يد    ǵ ودƜرا      ين امر نǉ در مورد ŮالعاتǍگونه اŢي ƚ

 ȅيانتشار آ       Ɯت كاركرد اتومǩمختلف در حا ŭاǵ ل در  ينده

ƚ انتشار  يحاǩت ƥابت مŮ باǁد و تنها اǍالعات موƩود ǉرا        

 .خودروǵاŭ مختلف در سرعت ǵاŭ مختلف است 

 
 ری يجه گينت

  ǖǩاǎم Ůبا بررس  ūده  در ا     يات و آمارǁ انجام ŭن ير

 :ر حاصل مǁ Ůوديƨ زيǠ نتايتحق

 در اƦŧر فازǵاŭ حرŧت     SCATSستǬ  يبه Ǎور ŧلŮ س   :اǩف

 .عملكرد خوبŮ داǁته است

ƙ:            ǚد كه تنها تǁ هǒر مالحǉحا ǀǵوŤه به پƩر ييبا تو

          ǀمند نقǁوǵ ŭابت به زمان بندƥ ŭبا زمان بند ŭهاǙراš

ك و كاǀǵ حجǬ آن و       يفار موƥرŭ در روان ǁدن ترا      يبس

ل ي دǩ ن به يمŢنǵ.ر دارد    يƺان زمان سفر و تاخ      يƺ م ين

ر و سفر   يǀ سرعت حركت و كǁ Ǭدن زمان ǵاŭ تاخ        يافƺا

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


                                                                                             ƭسينلو و همكاران        

 

۶Ħ

ƥم    ير مستق يتا ǀǵدر كا Ůوا دارد       يمǵ Ůūودǩان آƺ . به

Ǎورŭ كه با ǵوǁمند ǁدن šراǙهاŭ سه تقاǔǍ و فقط             

   ŮǍ ŭر كوتاه   يك مس يبراĪĨĤ,Īīĩ  رم از م  ي كūلوƜانƺ 

Ǔمجمو ȅا ي آǵ مختلف مانند متان و      نده ŭ  سŧا ŭد يد

 . كاسته ǁده است ŧربن 

ŗ:   ف عملكرد سǖǉيǬستSCATS   به    ي ب ǋشتر مربو

ار يمواردŭ مǁ Ůود كه در ساعات اوƧ، حجǬ تردد بس             

ان داǁته باǁد و     يكŮ از دو محور تقاƩ ǔǍر       يادŭ در   يز

 ستǬ حداǡل زمان سƺƜ را براŭ فاز ǵاŭ با تردد كǬ         يšون س 

ƺ براŭ فازǵاŭ   ين حداǡل ن  ياعماǧ مŮ كند ǩذا ممكن است ا     

 .اد باǁديخلوت تر ز

به Ǎور ŧلŮ در مواردŧ ŭه از برǡرارŭ موƧ سƺƜ                 :ت

 عملŨرد بهترŭ داǁته      SCATS ستǬياستفاده ǁده، س   

 .است

 
 شنهادها  يپ

ǜال :          ƺآنها مجه Ůǩمتوا ŭاǵ ǔǍكه تقا Ůاصل ŭاǵ در محور 

است دسترسŮ مǖابر فرعŮ به     ǵ Ůوǁمند   يبه šراǗ راǵنما  

 . اصلŮ كنترǁ ǧود

ر با اعماǧ   يƺان زمان سفر و تاخ     ي براŧ ŭاǀǵ در م      :ب

Ťه رانندūان ملƺم به حركت در      ياصالǵ ƫندسŮ و مقررات و    

 .ن خǎوǁ ǋونديب

ŗ:  ūلوƩ هتƩ از تداخل تراف    ي ŭابر     يرǖم ŭدر ابتدا ŮŨ

رŭ يه و عابران Ʃلوūيل نقليخروŮƩ از تقاǔǍ از تجمǔ وسا  

 . ديبه عمل آ

ف ǁده مخصوصاż    ي حداǡل و حداكƦر زمان سƺƜ تǖر         :ت

ادŭ در حجǬ تردد دارند       يرات ز ييŮ كه تǚ   يبراŭ فازǵا 

 . متناسƚ با تقاǉاŭ آن اختصاǃ داده ǁود

ƣ:     به دست آوردن م ŭبرا Ůاتǖǩاǎيم ǩان توƺيȅيدآ ŭاǵ نده 

در حاǩت ƥابت صورت      مختلف در حاǩت ŧارŧرد خودرو      

ūردي. 

Ƨ:  Ʃا   با توƺود      يه به مƩده و وǁ كرƵ ŭاĨģģģ   در ǔǍتقا 

تهران ، ȅزم به نǒر مŮ رسد تا به منǒور روانتر ǁدن                 

ƺ كاǀǵ آǩودǵ Ůūوا و كǬ كردن خسارات           يك و ن   يتراف

شتر از šراǙهاǵ ŭوǁمند در تقاǔǍ      يناŮǁ از آن ǵر šه ب     

 .ǵا استفاده ǁود
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đ.    ارش پƺūس ي ŭيشنهاد  ǬستSCATS  ǀبخ 

 Ŧ، ĤĦĪĥيǠ وتوسǖه ǁرŧت ŧنترǧ ترافيتحق

  در   ت ǵواŭ تهران  يفيǁرŧت ŧنترƺū  ŧ ǧارش   .٧

 ĤĦīĦ،شارتƚ انيرابǎه با ǉرا

، Ŧ نگاه ي در Ŧ تهران يحمل و نقل و تراف        .٨

Ŧ يǁرŧت مǎاǖǩات Ʃامǔ حمل و نقل و تراف         

Ŧ تهران، يسازمان حمل و نقل و تراف        تهران

ĤĦīĦ 

٩. ŮهانƜتراف  "د   يحم.به Ůو     يمهندس ŭورƖت Ŧ

Ŧ تهران   يسازمان حمل و نقل تراف        ،"ŧاربرد

ĤĦĪħ    
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۶۴

 نده ها برای خودرو های مختلǜيب انتشار آاليضرا: ĤĦجدول 
 سواری

    CH4 NOx CO SO2 PM10 NMVOC THC 
Horizontal 358 1195 38078 11 250 3582 3939 

Up-hill 578 3246 106437 15 1247 5710 6285 ECE 
driving 

Down-hill 358 1166 34704 9 250 3562 3919 
Horizontal 206 1625 23217 8 193 2032 2237 

Up-hill 279 4386 28747 12 963 2703 2980 AV.40 
Km/h 

Down-hill 138 975 17017 7 193 1896 2051 
Horizontal 147 2025 16447 7 177 1484 1632 

Up-hill 191 6372 22585 10 884 1893 2084 AV.60 
Km/h 

Down-hill 64 1011 7196 5 177 1008 1084 
Horizontal 121 2539 13889 7 168 1206 1328 

Up-hill 154 6233 14574 10 837 1531 1685 AV.80 
Km/h 

Down-hill 72 1269 10463 5 168 863 940 
           

 ون سبŦيکام
  CH4 NOx CO SO2 PM10 NMVOC THC 

Horizontal 631 2102 106546 15 461 6304 6934 
Up-hill 1015 5775 300329 21 2307 10088 11100 ECE 

driving 
Down-hill 630 2081 92136 13 461 6293 6922 
Horizontal 362 1979 99126 12 357 3613 3975 

Up-hill 489 5341 122739 17 1786 4807 5294 AV.40 
Km/h 

Down-hill 243 1187 72658 9 357 3372 3626 
Horizontal 260 1776 49550 9 288 2604 2864 

Up-hill 337 5591 57384 13 1438 3323 3660 AV.60 
Km/h 

Down-hill 113 887 22333 7 288 1770 1890 
Horizontal 223 2259 44134 11 330 2231 2454 

Up-hill 283 5545 46341 15 1652 2831 3115 AV.80 
Km/h 

Down-hill 133 1129 33102 7 330 1596 1731 
         
         

 Ũلتيموتور س

  CH4 NOx CO SO2 PM10 NMVO
C THC 

Horizontal 260 64 25935 9 245 8295 8555 
Up-hill 987 244 98618 14 494 14318 15306 ECE 

driving 
Down-hill 166 44 16598 8 161 3512 3678 
Horizontal 132 64 37770 7 181 4628 4761 

Up-hill 396 145 86562 9 354 13999 14395 AV.40 
Km/h 

Down-hill 215 41 48703 7 163 10656 10872 
Horizontal 133 75 23174 6 164 4067 4200 

Up-hill 533 325 47429 9 322 14880 15413 AV.60 
Km/h 

Down-hill 85 48 8309 6 164 6617 6702 
Horizontal 107 97 9254 7 168 3781 3888 

Up-hill 439 215 49370 10 329 9934 10373 AV.80 
Km/h 

Down-hill 110 77 30732 7 225 10923 11033 
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۶۵

 نی بوسيم

    CH4 NOx CO SO2 PM10 NMVO
C THC 

Horizontal 83 8344 6148 3989 2809 2753 2835 
Up-hill 138 17947 13540 6614 4470 4603 4741 ECE 

driving 
Down-hill 51 4949 4005 2231 1298 1708 1759 
Horizontal 53 4421 3661 2062 1733 1758 1811 

Up-hill 89 9846 8107 3418 2711 2962 3051 AV.40 
Km/h 

Down-hill 33 2625 2411 1153 811 1104 1137 
Horizontal 31 3052 1873 2025 1977 1055 1086 

Up-hill 53 6132 4030 3252 2981 1752 1804 AV.60 
Km/h 

Down-hill 21 1907 1284 1199 1007 693 713 
Horizontal 28 2909 1277 4152 2850 937 965 

Up-hill 43 5274 2411 6228 4164 1421 1464 AV.80 
Km/h 

Down-hill 19 1915 912 2620 1432 644 663 
         
         

 اتوبوس
  CH4 NOx CO SO2 PM10 NMVOC THC 

horizontal 174 22508 12691 8942 3972 5785 5959 
up-hill 248 49691 29175 16770 6385 8264 8512 ECE 

driving 
down-hill 85 11143 6516 4357 1275 2832 2917 
horizontal 174 9297 7909 4361 2280 5785 5959 

up-hill 248 20525 18182 8179 3619 8264 8512 AV.40 
Km/h 

down-hill 85 4602 4061 2125 778 2832 2917 
horizontal 104 9786 4047 3756 2189 3471 3575 

up-hill 144 19958 8555 6611 3326 4785 4929 AV.60 
Km/h 

down-hill 54 5195 2221 1966 814 1825 1880 
horizontal 87 10765 1656 3880 2249 2892 2979 

up-hill 149 21711 3160 7057 3889 3646 3796 AV.80 
Km/h 

down-hill 49 6127 971 2182 925 1633 1682 
         
         

 تاکسی گاز سوز
  CH4 Nox CO SO2 PM10 NMVO

C THC 
Horizontal 194 2438 39678 6 25 1939 2133 

Up-hill 495 6761 60112 9 123 3109 3604 ECE 
driving 

Down-hill 194 2196 24759 7 25 1939 2133 
Horizontal 140 1792 12499 5 9 1408 1548 

Up-hill 252 4835 15477 6 45 1872 2125 AV.40 
Km/h 

Down-hill 88 1075 9162 4 9 1313 1402 
Horizontal 101 1688 8989 3 9 1016 1117 

Up-hill 131 5314 8453 5 45 1295 1427 AV.60 
Km/h 

Down-hill 44 844 4072 2 9 690 734 
Horizontal 105 1751 9235 3 9 1043 1148 

Up-hill 132 4299 9035 5 43 1323 1455 AV.80 
Km/h 

Down-hill 62 876 9994 2 9 746 808 
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۶۶

 
 اتوبوس شرکت واحد

  CH4 NOx CO SO2 PM10 NMVOC THC 
horizontal 2119 19951 13349 558 3830 6363 8482 

up-hill 3375 47481 28463 952 5717 9108 12483 ECE 
driving 

down-hill 2207 12089 7486 280 1709 3113 5319 
horizontal 1356 10035 8583 272 2490 6325 7682 

up-hill 1847 24365 17437 464 3702 9032 10879 AV.40 
Km/h 

down-hill 876 5711 4643 137 1143 3046 3922 
horizontal 1677 14244 4566 235 2334 3838 5515 

up-hill 2183 37266 8377 379 3380 5285 7467 AV.60 
Km/h 

down-hill 735 7784 2517 126 1153 1976 2711 
horizontal 1711 15293 2049 242 2390 3214 4925 

up-hill 2189 33893 3367 384 3531 4211 6400 AV.80 
Km/h 

down-hill 1015 8663 1408 140 1274 1789 2804 
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