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  چكیده
در معابر شهری و  یاهگستردترافیک  شهری، باعث  ایجاد تراکم و ونقلحملافزایش جمعیت و به دنبال آن افزایش وسایل ، امروزه رشد شهرنشینی

وز یک در دنیای امر ژهیوبهردی فبدون شک مدیریت زمان برای هر . است شهروندان شدهسنگین برای  یهانهیهزبالطبع افزایش اتالف وقت و صرف 
. است شهریدرون ونقلحمل یهاوعهرمجمیزعمومی یکی از  ونقلحملسیستم . و الزمه زندگی هدفمند و با برنامه است ریناپذاجتنابضرورت 
شبکه  ریزیبرنامه. کندیمری ایجاد م و یکپارچه را در ترددهای شهعمومی عالوه بر افزایش ظرفیت عملکردی معابر شهری ساختاری منظ ونقلحمل
پژوهش  در. نات شهری استبهینه از امکا یوربهرهایگاه به علت جاست و این  یاژهیوشهری دارای جایگاه  ونقل همگانی در طرح جامع توسعهحمل

ث اتالف داشت که باع این شبکه وجود بندیزماننواقصی در ساختار  ،هعمومی انجام شد ونقلحملحاضر مطالعه موردی بر روی یکی از خطوط شبکه 
 و دررار دهیم، قترافیکی مورد بررسی  حجمکمو  این شبکه را در دو بازه زمانی پرتردد کاراییو  بندیزمان شد تا  اینو سعی بر  دیگردیموقت مسافرین 

 و اهداف ذکر شد.نهایت مدلی بهینه برای بهبود عملکرد این شبکه ارائه شد 

 

 حمل ونقل شهری، ترافیک گسترده ای، کم حجم ترافیکی ، مطالعه موردی كلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1

 یامدهایپ آن پس در و شده، شهروندان از یادیز وقت اتالف به منجر روزانه یعموم ونقلحمل لیوسا با تردد یبرا انتظار و یشهر کیتراف
 و شهرها روزافزون توسعه بهباتوجه. داشت خواهد دنبال به را افراد تحمل آستانه کاهش و یعصب یفشارها، یخستگ شیافزا از اعم یمنف

 وقت اتالف از یریجلوگ یبرا یعموم ونقلحمل شبکه از استفاده. باشدیم موردتوجه شتریب شهروندان حال رفاه تیاهم ،یشهر خدمات
 قرار ونقلحمل یهاریزیبرنامه در یشهر مسئوالن ژهیو موردتوجه که است یمسائل جمله از خدمات ارائه در آنها تیرضا جلب و شهروندان
 یکاربر منابع، مصرف محیطی،زیست موضوعات ،یاقتصاد ییکارا یرو بر را ونقلحمل توسعه اثرات ونقلحمل داریپا تیریمد. است گرفته
 تیوضع بهبود و ونقلحمل ستمیس یبازده شیافزا محیطی،زیست تاثرا کاهش به و دهدیم قرار موردتوجه یاجتماع عدالت و یاراض
که  است یدسترس مشکالت حداقل با کاالها و خدمات، افراد ییجاجابه و کارایی شیافزا ستمیس آن هدف و کندیم کمک یاجتماع یزندگ
 شهر در یکالنشهر تیریمد یهادغدغه نیترمهم از. بود نخواهد یابیدست قابلها برنامه و هااستیس ها،یاستراتژ مجدد یسازمانده بدون
 تیهدا ابزار نیمؤثرتر باعث تواندیم شهر نیا در داریپا ونقلحمل توسعه و جادیا نهیزم ارتباط، نیهم در. است ونقلحمل تیریمد تهران
 رسالت دانیم( خط)  ریمس یرو رب یمورد مطالعه که پژوهش نیا در. شود یشهر یزندگ تیفیک یارتقا و طیمح به یدهشکل شهر، توسعه
 برنامه بهبود جهت یشنهادیپ ر،یمس آن یزمان برنامه و یکیتراف تیوضع مطالعه ضمن تا است آن بر یسع؛ دهیگرد انجام یمحالت شهرک به
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 عملکرد دنکرنهیبه و شهروندان تیرضاباالبردن  یراستا در هابوسمینی وها اتوبوس از اعم یعموم ونقلحمل لیوسا بندیزمان
 .گردد ارائه خدماتدهنده ارائه

حو بهینه استفاده نه شده به الت ارائاز تسهی اًیثانجلوگیری شود و  یرضروریغاز ایجاد سفرهای  اوالًمدیریت ترافیک دو وظیفه عمده دارد: 
ن استفاده آه هدف اصلی کقرار گرفته است  وجهموردتپایدار  ونقلحملابزاری برای رسیدن به  عنوانبهامروزه رویکرد مدیریت تقاضا، . کند
  .[Litman,2013] ی استونقلحملاز تسهیالت  مؤثر

 مدیریت عرضه، گرددیم شهرهادر  که به نحوی در مدیریت شهری باعث استفاده بهینه از امکانات و تسهیالت موجود ییهاتیفعالمجموعه 

ان سیستم ری برای کاربرتمحدودیت و ممنوعیت سطح سرویس مناسبت ، یتمدیر یهاروشدر مدیریت عرضه با اجرای . شودیمنامیده 
 ونقلحمل اصالح، همگانی ونقلحملستفاده از ااز: توسعه  اندعبارت رندیگیمکه در این زمینه صورت  ییهاتیفعال نیترجی. راشودیمایجاد 
 آموزش. وال مقررات اعم، ن و مقرراتایجاد قوانی، یموتور ریغ لونقحملاستفاده از ، ساماندهی حمل بار، ساماندهی شبکه خیابانی، شخصی

 رائه دادند.ا، امکانات موجود سازینهبهیرا در جهت  هاروشاز  یامجموعهگذشته  یهاسالدر  گرفتهصورت یهاپژوهشمحققان در 

اتوبوسی تندرو  ونقلملحشبکه  بندیزمانن و محمود صفا زاده و سید سجاد مظلوم در پژوهشی بر روی ارائه مدل یکپارچه اختصاصی ناوگا
روی ارائه مدلی  مکاران برهاده و زمحمد مهدی . تحقیقاتی را انجام داده و در نهایت مدلی برای کاهش زمان انتظار مسافرین ارائه نمودند

هر  این مدل ساسابر  کهیافتند  و به این مهم  دست کارکردهایران  یشهرهاترافیکی شهری در کالن  ونقلحملبرای مدیریت یکپارچه 
 برسد. یاشدهینیبشیپایج را بررسی کرده و به نت تأثیرگذارخود بر ترافیک و بر سایر عوامل  تأثیرگذارینحوه  توانیمسازمان 

ش ترافیک شهری با هدف کاه ونقلحملشبکه  یهاابانیخکردن  طرفهکیبر روی  ونقلحملهادی کریمی و همکاران در ارتباط با شبکه 
این الگوریتم بر روی شبکه  ،یک منطقه خاص کار نمودند و در نهایت الگوریتمی را پیشنهاد داده و برای نشان دادن اجرایی بودن طرح خود

 .ارائه شد اینآزمون سوفالز اجرا شده و نتایج 

Lei Wang عصبی یهاشبکهزمان رسیدن اتوبوس با استفاده از  بینیپیش ،و همکاران RBF  را مطرح  آنالین یهادادهتعدیل شده با
 Aviسازمان . ارائه نمودند RBFNNو  نیآنالزمان رسیدن را با دو مرحله که شامل مدل تعدیل  بینیپیشکرده و در نهایت یک رویکرد 

عملیات  ریزیبرنامهت مطرح نموده و به فعالی ،زمانی خودرو ریزیبرنامهبهینه از نوع چند خودرو و  ونقلحملزمانی  یبندجدولنیز 
عمومی: فرموالسیون و  ونقلحملفراوانی در سیستم های  سازیبهینهو همکاران بر روی  Héctor Martínezپرداخته است.  ونقلحمل

فراوانی پیشنهاد کرده  سازیبهینهیک فرمول جدید و یک روش جواب جدید برای مسئله پژوهشاتی انجام داده و  ،فرا ابتکاریروش های 
استفاده از مدل ارائه شده، ما قادر به محاسبه جواب بهینه یا تقریباً بهینه )با برآورد دقت آن( برای یک مورد مربوط به یک شهر اند که با 

 .هیم بودکوچک واقعی خوا

ائه ت موجود ارامکانات و تسهیال سازیبهینهبرای  مؤثربا مطالعه موردی و بررسی یک مسیر سعی گردیده تا روشی  ،در پژوهش حاضر نیز
 شود.

 

 هاروش وخطوط شبكه و نوع خودروها -2

 موردمطالعهمنطقه  یهاستگاهیا -1-2

 4ر منطقه تی واقع دشهید محال تا ایستگاه مبدأاز ایستگاه  ،شهید محالتی خط میدان رسالت به شهرک یهاستگاهیااین پژوهش بر روی 
 .شهر تهران انجام گردید
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 ی موردمطالعههاستگاهیا: مشخصات 1جدول  

 4ایستگاه شماره  3ایستگاه شماره  2ایستگاه شماره  )مبدأ( 1ایستگاه شماره  شماره ایستگاه       

 میدان الغدیر شهرک واحد یدان رسالتم پایانه سمنگان  نام ایستگاه

 2467 2471 2475 4007 کد ایستگاه

 

 8ایستگاه شماره  7ایستگاه شماره  6ایستگاه شماره  5ایستگاه شماره  شماره ایستگاه       

 میدان رسالت استقالل چهارراه آبسازمان  هفتم غربی نام ایستگاه

 2475 2457 2463 2092 کد ایستگاه

 

 12ایستگاه شماره  11ایستگاه شماره  10ایستگاه شماره  9ایستگاه شماره  اره ایستگاه شم      

 هوانیروز لویزان سه لویزان یک شیان نام ایستگاه

 1059 1055 2453 2536 کد ایستگاه

 

 16ایستگاه شماره  15ایستگاه شماره  14ایستگاه شماره  13ایستگاه شماره  شماره ایستگاه       

 شهید محالتی شهید بابایی ستاد پادگان المهدی عج یستگاهنام ا

 1031 1030 1101 1105 کد ایستگاه

 

 مسیر حركت خودروها   معرفی نقشه  -2-2

ته ورد پژوهش قرار گرفمد محالتی گاه شهیایست، ) ایستگاه پایانه سمنگان تهران( آغاز گردیده و تا ایستگاه پایانی مبدأاین مسیر از ایستگاه 
 ست. ا

 

 ( 1) : نقشه مسیر 1شكل شماره  
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 نوع خودروها -3-2

 ده است.شمشخص  2در جدول  هاآنو یک دستگاه اتوبوس هستند که ظرفیت  بوسمینیمورد ارزیابی شامل یک دستگاه  یخودروها

  خودروها: ظرفیت  2جدول 

 شهریاتوبوس درون بوسمینی نوع خودرو

نفر 16 ظرفیت  نفر 31-33 

 

 برنامه ارزیابی -4-2

بازه زمانی حرکت  گیریاندازهاه و ایستگ 6و پرتردد بر روی  حجمکمبررسی در دو بازه زمانی  ،مذکور یخودروهابرای ارزیابی کارایی 
 .انجام گردید هاستگاهیامابین  خودروهاو همچنین بازه زمانی حرکت  خودروها

 : برنامه زمانی مورد بررسی 3جدول 

 

 

 

 

 تحلیل و نتایج -3

  خودروهاتحلیل ظرفیت  -1-3

روی بعدی نسبت به خود بوسنیمیاعم از اتوبوس و  هر خودرودر دو بازه زمانی بررسی گردید و بازه زمانی شروع حرکت  خودروهاظرفیت 
در  اخودروهبه  کنندهمراجعهو حجم مسافرین  هاستگاهیابین  خودروهاشده و همچنین بازه زمانی حرکت  گیریاندازهدقیقه  20هر  مبدأاز 

 است. شدهدادهنشانجداول زیر 

 

Xi :  /                                             1(       

6:40(Am) – 7(Am) : X”1 =  

7 (Am) – 7:20 (Am) : X”2 =  

7:20(Am) – 7:40 (Am) : X”3 =  

7:40(Am) – 8 (Am) : X”4 =  

X’i :  /                       )2(      

9:40(Am) – 10 (Am) : y”1 =  

10 (Am) – 10:20 (Am) : y”2 =  

10:20(Am) – 10:40 (Am) : y”3 =  

 اعات مورد بررسی س حجم ترافیكی 

 )صبح(  8الی   06:40  پرحجم

 )صبح(  11الی   09:40  حجمکم
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10:40(Am) – 11 (Am) : y”4 =  

jM  تعداد مسافرین در ایستگاه :j  (پرترددام ) در ساعات  

jm  تعداد مسافرین در ایستگاه :j (ام ) در ساعات کم تردد  

N  هاستگاهیا: تعداد  

بازه  ( در1بدین صورت که رابطه ) ،آمدهدستبه آماری یهادادهنهران بر اساس  4ع روابط ارائه شده با کمک اداره ترافیک منطقه در واق
و  شده برآورده آماریاطالعات  بر اساس ،( نیز جزو ساعات کم تردد بوده2زمانی حاصل شده که جزو ساعات پرتردد بود و همچنین رابطه )

  ،آماریط استفاده از رواب

 .ائه گردیداول زیر ارو در نهایت در جد مدآ به دستدر طول روز  هاستگاهیامتوسط از  به طور کنندهمراجعهاز تعداد مسافرین  یبرآوردو 

  

 ((1صل فرموالسیون )روزكاری حا 5در ساعات پرتردد )در بازه زمانی  خودروهاكننده به : تعداد مسافرین مراجعه 4جدول 

 iX  6:40 – 8زمانی  بازه  روز

 0X 18 شنبه

 1X 17 یکشنبه

 2X 18 دوشنبه

 3X 17 شنبهسه

 4X 19 چهارشنبه

 

روزكاری حاصل  5حجم ترافیكی )در بازه زمانی در ساعات كم خودروها: تعداد مسافرین مراجعه كنده به  5جدول 

 ((2فرموالسیون)

 ’iX  11 – 9.40 :بازه زمانی روز

 ’0X 8 شنبه

 ’1X 5 بهیکشن

 ’2X 7 دوشنبه

 ’3X 3   شنبهسه

 ’4X 6 چهارشنبه

 

 خودروهایر جهت مقایسه ظرفیت در جداول ز اینروز انجام گردید و از  5سپس از جداول باال میانگینی بر اساس تعداد مسافرین در طول 
 استفاده گردید .
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 صبح 6.40 – 8: حجم مسافرین در بازه زمانی  6جدول 

زمان حرکت هر خودرو نسبت  ظرفیت پرشدگی خودرو )%( تعداد مسافرین ظرفیت خودرو نوع خودرو
 به خودرو ی بعدی

 دقیقه 20 128 18 16 بوسمینی

 دقیقه 20 56 18 33-31 اتوبوس

 صبح 9.40 _ 11:  حجم مسافرین در بازه زمانی  7جدول 

زمان حرکت هر خودرو نسبت  ظرفیت پرشدگی خودرو)%( تعداد مسافرین ظرفیت خودرو نوع خودرو
 به خودرو ی بعدی

 دقیقه 20 43 7 16 بوسمینی

 دقیقه 20 19 7 33-31 اتوبوس

 

ز ظرفیت اتعداد مسافرین بیش  6ازه پرتردد بوده که در این بازه با توجه جدول ب ،صبح 6.40-8بازه زمانی  دهندیمنتایج بررسی نشان 
 قابل قبولی تکمیل گردیده است. تا حدخودروی اتوبوس  بوده و همچنین ظرفیت  بوسمینیخودروی 

 بوسمینیفیت خودروی تا حد قابل قبولی ظر  7جدول  بهباتوجهترافیکی  بوده که در این بازه نیز  حجمکم، بازه  9.40-11بازه زمانی 
 .باشدیمی از مسافر فیت آن خالدرصد ظر 80درصد از ظرفیت خودروی اتوبوس استفاده گردیده و  20تکمیل گردیده اما کمتر از 

 

 بهینه بندیزمان آوردندستبهارائه فرموالسیون برای  -2-3

دقیقه برای خودرو را  20زمان حرکت  آماری یهاداده بهباتوجهمحدودیت تعداد وسایل نقلیه عمومی  بهباتوجه ،و ترافیک ونقلحملسازمان 
مسهافرین در سهاعات مختلهو روز ایهن  تعهدادمتغیهر بهودن  بههباتوجهثابت بوده است که  دیبنزمانارائه داده و در تمامی ساعات روز این 

 آمهاری یههاداده بههباتوجهلهذا در ایهن پهژوهش سهعی شهده  گهرددیمکارایی مناسبی نداشته و باعث اتهالف وقهت مسهافرین  بندیزمان
 فهر پیش بنهدیزمانیم نموده  و فرموالسیون زیر در جهت بهبهود ساعات مختلو روز را به بازه کلی پرتردد و کم تردد تقس ،آمدهدستبه

 و ترافیک ارائه گردید  ونقلحملسازمان 

=  tX 

)4i=,…,0/ U(i= t= X TX   

If : XT < C : Tc = 20min) پیشفر(  

If : XT > C  

Tc : 

 

Tc = [20 – (20×A)] + f×20       (3)  

f = (0.15~0.13)  
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بط باال:در روا  

t  زمان بهینه : 

Xi  تعداد مسافرین در روز :i  ام 

i  شنبه =  یروزها: شماره ( هفتهi  ،،...  = چهارشنبهi) 

C  ( بوسمینی: ظرفیت خودرو) 

 c مازاد ظرفیت : 

Tc  نسبت به یکدیگر خودروها: بازه زمانی حرکت 

f  ضریب کاهش : 

 رائهه گردیهد کهه در ایهناکهاری و سهاعات مختلهو روز فرموالسهیون بهاال  یروزههادر  یآمهار یهاداده بر اساسکه گفته شد  طورهمان
سهازمان  فهر پیشاز زمهان  تهوانیمفرموالسیون گفته شد که بازه  کم تردد تعداد مسافرین از ظرفیت وسیله نقلیه ذکر شده کمتر بهوده 

جنبهه  درنظرگهرفتنا ایهد زمهان را بهب ،ن مراجعه بیشتر از ظرفیت بهودهو ترافیک استفاده شده و در بازه  پرتردد تعداد که مسافری ونقلحمل
 گردید. ویتعر Tcاساس متغیر  نیبر همکاهش داد و  ،اقتصادی

 

  یریگجهینت-4

ت الت به سمخط میدان رس و اتوبوس در مشاهده موردی بر روی بوسمینی یخودروهادر این پژوهش ظرفیت و برنامه زمانی حرکت  
یل نقلیه محدودیت تعداد وسا بهاتوجهب ،و ترافیک ونقلحملشد سازمان  گفتهکه  طورهمان ،التی  مورد بررسی قرار گرفتشهرک شهید مح

ه کثابت بوده است  بندیزمانعات روز این دقیقه برای خودرو را ارائه داده و در تمامی سا 20زمان حرکت  آماری یهاداده بهباتوجهعمومی 
لذا  ،گرددیمین وقت مسافر ته و باعث اتالفکارایی مناسبی نداش بندیزمانمسافرین در ساعات مختلو روز این  تعدادن متغیر بود بهباتوجه

 دو راهکار برای افزایش کارایی این سیستم ارائه گردید.

 بر اساسو گردید که تعری Tc ریمتغ ،ونو فرموالسی آماری یهادادهکه بر اساس  خودروهاحرکت  بندیزماناولین راهکار ما بهینه ساختن 
 .شودیمتعیین  خودروهااین متغیر بازه زمانی حرکت 

 فر پیش بندینزماردد با همان در بازه زمانی پرت توانیم ،عمومی بررسی شد و مشاهده شد ونقلحمل یخودروهادر بخش دوم ظرفیت 
 .مسافرین کاهش پیدا کند از وسایل نقلیه عمومی با ظرفیت باالتر استفاده نموده تا اتالف وقت

ا رت پ تردد ساعا ،در ساعات روز کنندهمراجعهبدون در نظر گرفت مسافرین  توانیمدر تمامی خطوط حمل  نقل عمومی  یطورکلبه
نظر ن روش از اما ای ؛دده نموثابت استفا به شکلانتخاب کرده و سپس بر اساس زمان حرکت وسایل نقلیه محاسبه و در تمامی ساعات روز 

 یوزهار یو حتوز در ساعات ر کنندهمراجعهچراکه تعداد مسافرین  گرددیم مضاعوو هزینه  یانرژنبوده و باعث اتالف  صرفهبهاقتصادی 
ارائه دهد که  بندیزمانه و رعایت شد ایندر  هامشخصههفته یکسان نبوده و باید از الگوریتم و فرموالسیونی استفاده نمود که تمامی این 

 باشد. صرفهبهث اتالف وقت مسافرین نشود و همچنین از نظر اقتصادی باع
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