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 .عابد بهتر است  تدابع لاسدانشمندي که از علمش سود برند از هفتاد هزار 

 173صفحه  75بحاراالنوار جلد  :امام محمد باقر

  :مقدمه 

 ، نقل و حمل التیتسه نیتر ییابتدا ای نیاول.  گردد یم بر تمدن خیتار به ، نقل و حمل به ازین 

 یاهل واناتیح عبور يزبراین و.  شدند ساخته ها جنگل در ، ریمس کردن باز قیطر از که بودند ییگذرگاهها

 هیاول يها راه اکثر.  کرد شرفتیپ يساز راه آن از استفاده و چرخ اختراع با.  دندیگرد بهتر و تر ضیعر ها راه

 به و کشورها از ياریبس در انیروم يساز راه يروشها هجده و هفده قرن تا.  شد ساخته هایروم واسطه به

 Tri و Telford Macadam لهیبوس مدرن يساز راه اصول نیاول.  گرفت قرار استفاده مورد ، اروپا ژهیو

saguet دندیبخش بهبود را راه یسنت يروشها افراد نیا.  افتی توسعه  .  

 نقل و حمل یکل چهره ، Benz و Dimler لهیوس به ینیبنز سوز درون موتور اختراع با م1885 سال در

 قاتیتحق و افتی يا ژهیو تیاهم راه يا سازه و یهندس طرح ، 1940 تا 1930 يسالها در.  دیگرد دگرگون

 با. دیگرد مطرح دانشگاهها در یدرس مواد از یکی عنوان به راه یمهندس و گرفت صورت نهیزم نیا در يادیز

.  دیگرد مطرح تصادفات و تراکم مسئله ، سرعت شیافزا نیهمچن و ها جاده در کیتراف و شهرها عیسر رشد

 شامل مسائل نیا.  شدند واقع توجه مورد آن يها یدگیچیپ همه با ، ها جاده و کیتراف مسائل بیترت نیبد

 دیجد موضوع نیبرا بنا.  دندیگرد یم حرکت و فاصله ، زمان یکیزیف نیقوان و شهر عتیطب یداخل ارتباط

 انهیپا و ها تقاطع ، ها جاده شبکه در کیتراف عملکرد اصالح و مطالعه بر که ، آمد وجود به کیتراف یمهندس

 سال در.  داشت وجود جهان در نفر ونیلیم کی از شیب تیجمع با شهر چهار 1850 سال در.  دارد دیتاک ها

 به تعداد نیا 2000 سال در تعجب تینها با یول ، داشته وجود تیجمع نیا با شهر صد حدود در ، 1950

 کیتراف یمهندس بخصوص و کیتراف یمهندس ر،یاخ يها دهه در بیترت نیبد.  دیرس شهر هزار از شیب

  .  افتی يا ژهیو تیاهم ، يشهر
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  شهرها و شکل گیري حمل و نقل:  

اولین یا ابتدایی ترین تسهیالت حمل و نقل، گذرگاههایی . نیاز به حمل و نقل، به تاریخ تمدن بر می گردد

بودند که از طریق باز کردن مسیر، در جنگل ها ساخته شدند، و نیزبراي عبور حیوانات اهلی راه ها عریض تر 

اکثر راه هاي اولیه به واسطه رومیها . ت کردبا اختراع چرخ و استفاده از آن راه سازي پیشرف  . و بهتر گردیدند

 . ساخته شد

تا قرن هفده و هجده روشهاي راه سازي رومیان در بسیاري از کشورها و به ویژه اروپا، مورد استفاده قرار 

این افراد . توسعه یافت Tri saguetو  Telford Macadamاولین اصول راه سازي مدرن بوسیله . گرفت

  .ا بهبود بخشیدندروشهاي سنتی راه ر

، چهره کلی حمل و نقل  Benzو  Dimlerبا اختراع موتور درون سوز بنزینی به وسیله  "م"1885در سال  

، طرح هندسی و سازه اي راه اهمیت ویژه اي یافت و تحقیقات  1940تا  1930در سالهاي . دگرگون گردید

با . از مواد درسی در دانشگاهها مطرح گردیدزیادي در این زمینه صورت گرفت و مهندسی راه به عنوان یکی 

رشد سریع شهرها و ترافیک در جاده ها و همچنین افزایش سرعت، مسئله تراکم و تصادفات مطرح 

این مسائل . بدین ترتیب مسائل ترافیک و جاده ها، با همه پیچیدگی هاي آن مورد توجه واقع شدند . گردید

  .ن فیزیکی زمان، فاصله و حرکت می گردیدندشامل ارتباط داخلی طبیعت شهر و قوانی

بنا براین موضوع جدید مهندسی ترافیک به وجود آمد، که بر مطالعه و اصالح عملکرد ترافیک در شبکه جاده 

چهار شهر با جمعیت بیش از یک میلیون نفر در جهان  1850در سال . ها، تقاطع ها و پایانه ها تاکید دارد

در حدود صد شهر با این جمعیت وجود داشته، ولی با نهایت تعجب در سال ، 1950در سال . وجود داشت

  .این تعداد به بیش از هزار شهر رسید 2000

بدین ترتیب در دهه هاي اخیر، مهندسی ترافیک و بخصوص مهندسی ترافیک شهري، اهمیت ویژه اي  

. سرور را دربین مردم برانگیختسال پیش وقتی اولین اتومبیل وارد ایران شد موجی از شادي و  107. یافت

این ماشین که سوخت آن نفت بود و در موقع حرکت دود زیادي می کرد توسط مردم به ماشین دودي یا 
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مردم براین باور بودند که این وسیله چهارچرخ می تواند موجب رفاه وآسایش . ارابه دودي تغییر نام داده شد

خود راه نمی دادند که این وسیله روزي زندگی کردن را براي  در جامعه شود اما هرگز این تصور را در ذهن

  . آنها سخت کند

رفته رفته واردات ماشین به ایران افزایش یافت و پس از  1300با شروع شهرسازي به صورت مدرن در سال

  . اولین کارخانه اتومبیل سازي در ایران تولیدات خود را روانه بازار کرد 1326آن نیز یعنی در سال 

در همان سال هاي اوایل بود که براي کاهش عوارض و مضرات آن ماشین ها، قوانین و مقررات مختلفی وضع 

به دنبال وقوع دو حادثه تصادف درتهران  1298سال پیش یعنی در آبان ماه سال  87شد به طوري که 

ن کمیسیون دستور به ای. کمیسیونی در وزارت کشور اولین نظامنامه یا آئین نامه رانندگی را تدوین کرد

کارگیري ماموران راهنمایی ورانندگی در تهران و شمیران را صادر کرد وهمچنین دستور داد که تنها پس از 

  .معاینه اتومبیل به صاحبان آن گواهینامه داده شود

با وجود این سابقه طوالنی کمتر کسی احتمال می داد که روزي شاهد کم توجهی به قوانین راهنمایی 

دکتر محمود حسابی دانشمند فقیه ایرانی  .ندگی درکشور باشیم واین کم توجهی در جامعه فراگیر شودوران

توصیه هایی براي عبور و مرور خودروها ارائه کرده بود که تا به امروز مورد کم اعتنایی  1348درسال 

نام مشکل رانندگی  مشکلی به"وي در مقاله خود تحت عنوان . مسئوالن و فرهنگ سازان قرار گرفته است

  .به عدم رعایت قوانین آئین نامه توسط رانندگان اشاره کرد "درتهران 

اجراي قوانین و مقررات و نظارت برآن امري اجتناب نا پذیر والزمه آسودگی واطمینان خاطر براي سفرهاي 

صدور روزانه  سال از انتشار آن توصیه ها شاهد 37درون شهري و بین شهري است اما امروز پس از گذشت

  . هزار قبض جریمه براي رانندگان متخلف هستیم 90

دستگاه از آن  200هم اکنون بیش ازشش میلیون خودرو درکشور تردد می کنند که بیش از سه میلیون و 

گرچه این تعداد خودرودرمقایسه با کشورهاي توسعه یافته همچون انگلستان با بیش از . در تهران تردد دارند
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خودرو ناچیز است اما وضعیت حمل ونقل واجراي مقررات آئین نامه در ایران در منطقه  میلیون 26

  .خاورمیانه بعد از احتساب افغانستان وعراق جنگ زده در پایین ترین رتبه قرار دارد

 تاریخچه ترافیک در ایران معاصر:  

در ایران تاسیس شد و  "فوائد عامه"هجري شمسی وزارت  1255ر دوران سلطنت ناصر الدین شاه در سال د

  .امور مربوط به احداث راه ، پل و راهداري به این وزارت خانه محول گردید

این عنصر به حدي در حیات اجتماعی و اقتصادي شهر . راه یکی از عناصر اصلی شهر در دوران گذشته بود 

نجائیکه در این دوران شکل از آ. موثر بود که حتی محل وقوع بسیاري از حوادث در ادبیات کهن ایرانی است 

شهرها تابعی از نحوه زندگی اجتماعی و اقتصادي ساکنین بود و از طرفی دیگر در شکل گیري آن جنبه هاي 

عموما غیر از محورهاي اصلی شهر که از دروازه ها شروع می شد مابقی . دفاعی نیز ملحوظ می گردید 

همین شرایط موجب شکل گیري شبکه به شکلی  . ودندگذرها تابع شرایطی مانند مسائل اقلیمی و امنیتی ب

معابر عموما باریک و فقط قابل استفاده عابر پیاده بودند و فقط در معابر اصلی و یا  . غیر منظم بود

. محورهایی که به میادین مرکزي محله متصل می شد ، عرض بیشتر شده و عبور اسب و یا گاري میسر بود 

حوالی محالت اعیان نشین و کنار باغهاي بزرگ احداث می شد که در آنها  به مرور خیابانهاي عریض در

  . کالسکه رفت و آمد می کرد

احداث محالت جدید با استفاده از شیوه هاي معماري نو و تخریب محالت قدیمی ، احداث معابر بزرگتر و 

عمیقی در شکل  عریض تر و همچنین رسوخ وسیله نقلیه موتوري در بین جامعه موجب بروز دگرگونی

  ظاهري شهر شد

ورود اتومبیل در جامعه ایرانی موجب شد نیاز به شبکه اي مناسب جهت تردد این وسیله نقلیه احساس شود 

علی الخصوص . در ابتدا چون تعداد این وسیله نقلیه بسیار کم بود عمال مشکالت چندانی احساس نمی شد . 

ولی افزایش تعداد وسیله نقلیه و رشد . ن را پیاده طی نمود ابعاد شهرها چنان نبود که نتوان بخشی از آ

شهرها موجب بروز فشار روي سیستم شبکه معابر گشت و می بایست بستر مناسب جهت تردد فراهم می 
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از سوي . لذا احداث خیابانهاي مناسب و تعریض برخی از محورهاي موجود در دستور کار قرار گرفت . شد 

  . وجب می شد که نواحی جدیداالحداث با فرض استفاده از اتومبیل ساخته شوددیگر توسعه سریع شهر م

  

  

  

  

  

  

بخشهاي قدیمی عمدتا بوسیله یک یا دو محور . احصل این حالت بروز دوگانگی در سیستم شبکه معابر بود 

جدید به چند پاره تقسیم شدند و شبکه معابر آنها که با مقیاس انسانی طرح شده بودند با شبکه جدید 

محلی ناگهان به یک خیابان در واقع از دیدگاه سلسله مراتبی بدینگونه بود که یک کوچه . همخوانی نداشت 

مثالهاي بارز این ناهمگونی  ...شیراز، همدان ، یزد و : از این گروه شهرها . عریض شریانی متصل می شد 

شبکه در واقع بیشتر نقش ایجاد حرکت و عبور و مرور را دارد و  . شبکه جدید و قدیم با یکدیگر می باشند

  نقش اجتماعی آن کمتر مطرح است

هاي عمومی به تصویب رسید که  درشکه "نظام نامه"اولین مقررات عبور و مرور تحت عنوان  1303 در سال 

 .انی می کرد ر ها را ملزم به پالك گذاري و هدایت کنندگان آن را مشمول مقررات درشکه درشکه

نندگی وجود نوع عالئم را 20در آن زمان فقط . اولین گواهینامه رانندگی در ایران صادر شد 1301در سال 

هفت سال بعد اولین آموزشگاه رسمی آموزش رانندگی توسط پنج تن از پیشکسوتان اتومبیل . داشت

با افزایش ورود خودرو  1308الی  1305بین سالهاي .گري تأسیس و راه اندازي شد چی  گري و مکانیک چی 
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: ه رانندگی در ایران عبارت بود ازهاي اولی طبقه بندي گواهینامه. صدور گواهینامه رانندگی نیز آغاز گردید

  .گري چی چی و تصدیق اتومبیل  چی ، تصدیق گاري تصدیق درشکه

در این سال براي اولین بار . آئین نامه راهنمایی و رانندگی از تصویب دادگستري گذشت 1318ر سال د

در .نمود 8×11قطع  اي و در هاي رانندگی به صورت دفترچه هفت صفحه شهربانی اقدام به تهیه گواهینامه

این گواهینامه . اي تبدیل به یکبرگ گردید هاي دفترچه گواهینامه 1333براساس قانون بودجه  1340سال 

هاي رانندگی  مدت اعتبار گواهینامه 1355در سال . سال بود 4متر و مدت اعتبار آن  سانتی 6×11در قطع 

  .به ده سال افزایش یافت

به قانون فدرال که دربرگیرنده ) ش1346(میالدي  1968ي در سال مهمترین مقررات حمل و نقل شهر

میالدي به منظور  1971-1970نواحی برون شهري بود اضافه گردید و برنامه دوساله اي براي سالهاي 

افزایش ظرفیت ، ایمنی ، جهت دهی و کانالیزه کردن تقاطعها ، روگذرهاي عابر پیاده ، خط ویژه اتوبوس و 

  .ه خیز را در بر می گرفتحذف نقاط حادث

. شد هاي آموزش ترافیک توسط اداره پلیس تهران تهیه و به مرحله اجرا گذاشته  برنامه 1347در سال 

براي  "آشنایی رانندگان با مقررات راهنمایی و رانندگی "هاي آموزشی تحت عنوان اي از این برنامه نمونه

شرایط دریافت انواع گواهینامه رانندگی . شده بود ن ارائه رانندگان دستگاههاي دولتی توسط اداره پلیس تهرا

بزرگترین خال در این . مشخص شده است 1347آئین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال  22در ماده 

علیرغم وجود آموزشگاههاي رانندگی در سطح کشور،بعلت  .ماده عدم توجه به امر آموزش متقاضیان است

ش و اختیاري بودن آن، آموزش توسط بستگان و یا آموزشگاههاي تعلیم رانندگی و قانونمند نبودن امر آموز

  شد اغلب بدون رعایت استانداردهاي موجود آموزشی انجام می

هر چند در ایران چندین نوع گواهینامه شامل گواهینامه رانندگی پایه یک و دو، موتورسیکلت، ویژه و 

فانه بدلیل عدم توجه به امر آموزش قبل و بعد از دریافت تراکتور چرخ الستیکی وجود دارد ولی متأس
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گواهینامه سطح فرهنگ رانندگی و توجه به قوانین، عالئم و مقررات و حقوق سایرین در نزد اغلب رانندگان 

  .ایرانی بسیار پایین است

عه انتقال توانیم بگوئیم جامعه به حد کمال رسیده است که آموزش بگونه صحیح در جام قاعدتا زمانی می

ریزي فراگیر و مستمر به منظور تدوین و آموزش  تواند محقق شود مگر با یک برنامه یافته باشد و این نیز نمی

 .اصول صحیح رانندگی براي سنین مختلف با روشهاي متنوع و مورد قبول
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 کیتراف  :  

 اشخاص و هینقل وسائط مرور و عبور مجموعه به نیقوان در و است یالملل نیب شده شناخته واژه کی کیتراف

 راه ، انسان:  از عبارتند عوامل نیا شود یم لیتشک عامل سه از کیتراف. گردد یم اطالق راهها در واناتیح و

 .  داشت نخواهد وجود کیتراف بنام يا مساله اصوال نباشد گانه سه عوامل از کی هر چنانچه. هینقل لهیوس ،

 انیز و ضرر دنیرسان حداقل به گرید مفهوم به و کیتراف کنترل راه نیبهتر که است داده نشان هایبررس

 بهبود جهت راه نوع سه صورت به را آنها بتوان دیشا که است یعوامل گروه سه از استفاده ، آن از یناش

  :  از عبارتند عوامل نیا که نمود زیتجو جامعه نیا در ماریب کیتراف

   کیتراف یمهندس) 1

   مقررات ياجرا) 2

   آموزش) 3

 و چراغها.  گردند یم احداث مرمت ای مرور و عبور سهولت منظور به ها تقاطع و راهها ، کیتراف یمهندس در

 نیب نیمواز و مقررات آموزش. ردیگ یم انجام ازین مورد يها یکش خط و شود یم نصب ییراهنما يتابلوها

 در یاساس اریبس نقش ، امر انیمجر و مسئوالن و يعاد مردم از اعم جامعه طبقات یتمام به کیتراف یالملل

 و ییآشنا ، ینیماش و یصنعت جامعه کیدر کردن یزندگ الزمه رایز.  داشت خواهد کیتراف وکنترل اصالح

 از دیبا را آموزش یکل بطور.  است يا جامعه نیدرچن یزندگ فرهنگ به جامعه آن مردم کامل یآگاه

 ای باشد راننده نکهیا از قبل انسان کی.»  انسان«  یعنی.  کرد آغاز کیتراف دهنده لیتشک عامل نینخست

 ادهیپ عابر که یهنگام نیبنابرا.  است مطرح جامعه يبرا ادهیپ عابر کی بعنوان خود ، قانون يمجر و مسئول

 او يبرا قانون که یضوابط و مقررات به نسبت و نباشد ور بهره یکاف آموزش و فرهنگ از جامعه کی در

 یاجتماع نشیب و فرهنگ بر هیتک با و آگاهانه عوامل ریسا با برخورد و باشد نداشته کامل یآگاه کرده نییتع
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 یم بهره يبعنوانسوار خود ونیکام از فراغت اوقات در آنها.  نانندیآفر فاجعه از شهر درسطح ، دیننما عمل

 بندان راه باعث آنها هیرو یب انحراف کی و شوند یم شهر عرض کم يابانهایخ وارد خود لریتر با و رندیگ

.  رود یم يناگوار حوادث میب لحظه هر کهیبطور کنند یم حمل حفاظ بدون سنگ و آجر و گردد یم دیشد

 هینقل رانندگان.  کنند ینم سبک هینقل وسائط و یرانندگ و یراهنمائ عالئم به یتوجه رانندگان نیا اغلب

 با ابانیخ وسط در یگاه یحت و نندیآفر یم مساله مسافر و بار یجابجائ امر در مجاز ریغ بصورت که یشخص

 تا یگاه(  ها ابانیخ از یقسمت اشغال.  زندیخ یم بر نزاع به ها یتاکس رانندگان با عبور راه کردن مسدود

   کی ابانیخ عرض دوسوم

 دیبا که است یساختمان مصالح و هایفروش وهیم مثل گرد دوره فروشندگان توسط)  دوطرفه یحت و طرفه

 و راهنما چراغ ، چراغ ، شهیش بدون ، پالك بدون يها لیاتوموب.  دیآ عمل به يجد اقدام مورد نیا در عایسر

 فهیرد سه یگاه یحت و فهیرد دو مجاز ریغ يها توقف.  دینما یم جلب بخود را نندهیب توجه زین اطاق یحت

 .  ساعت چند بمدت شهر سطح در

 علت ایجاد ترافیک:   

در . عدي بتوان آن را حل کردترافیک هم مانند عوارض یک معادله تک مجهولی نیست که با برخوردي یک ب

  . بند می توان مورد بررسی قرار داد 5یک دسته بندي کلی علل ایجاد ترافیک تهران را در

  ارزان بودن بنزین         -1

  کمبود شبکه هاي بزرگراهی درون شهري         -2

  ) مترو(کمبود شبکه حمل و نقل ریلی         -3

  هوشمند نبودن ترافیک         -4

  . عدم وجود تسهیالت در نقاط گوناگون شهر         -5
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در مورد موضوع اول می توان اینگونه توضیح داد که ارزان بودن بنزین موجب می شود تا صاحبان 

خودروهاي شهري تشویق شوند تا براي تردد در شهر از خودروهاي تحت تملک خود استفاده کنند در حالی 

یل هایشان را از پارکینگ منازل خود به سطح خیابان هاي شهر که آنان براي هرموردي مجبور نیستند اتومب

به موجب طرحی که براي تهران  .یا از سوي دیگر کمبود بزرگراهها نیز مشکل ساز می شود. هدایت کنند

کیلومتر  300کیلومتر بزرگراه داشته باشد این در حالی است که تهران تنها  600تهیه شده این شهر باید 

  .کمبود این شبکه هاي بزرگراهی نیز به تشدید مشکل ترافیک تهران کمک می کند. بزرگراه دارد

 يشهرها و هایآباد ادغام) ج  مهاجرت) ب  تیجمع یعیطب رشد زانیم) الف مهم لماع3 دیابن هتبلا

   درک شومارف ار گرزب ياهرهش رد کیفارت للع نیرتمهم ناونع هب ار  ،شهر وستهیپ بافت در یرامونیپ

   کیتراف تیریمد اهداف ●

 یمنیا شیافزا و موجود یارتباط يها راه يها شبکه از نهیبه استفاده ، کیتراف تیریمد هدف یکل طور به

 گرید عبارت به.  ابدی تحقق ستیز طیمح به زدن لطمه بدون ممکن حد تا دیبا هدف نیا.  ست ها راه

 شبکه به مربوط یعموم منافع حفظ و آنها يور بهره شیافزا ، موجود امکانات از استفاده ، کیتراف تیریمد

 يبرا.  دارد یبستگ کیتراف نوع به ، يشهر کیتراف تیریمد اعمال به مربوط اقدامات.  است یارتباط يراهها

 طیوسا ای و سوارها دوچرخه ، ادهیپ عابران به مربوط التیتسه يبرا تیریمد اعمال به مربوط اقدامات ، مثال

 بندرت و دارد وجود اقدامات نیا نیب یهماهنگ در یاشکاالت شهیهم.  است متفاوت گریکدی با نیسنگ هینقل

 سبز يفضا شیافزا مثال عنوان به.  باشد داشته سود فقط جوانب یدرتمام که کرد هیته یطرح توان یم

 الزم سطح کاهش سبب است ممکن ، است دیمف اریبس معلول و مسن افراد هیروح تیتقو در که رو ادهیپ

 يازهاین و ها جاده مختلف انواع به توجه با یکیتراف تیریمد يطرحها اصوال. شود ادهیپ عابران عبور يبرا

 گرید ییجا در موضوع نیهم طرح با یکیتراف موضوع هر طرح زین و.  است متفاوت گریکدی با مردم گوناگون

  .  نباشد کسانی است ممکن گرید یزمان در ای و
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  :  است ریز شرح به کیتراف تیریمد اقدامات نیمهمتر ، خالصه طور به

   طرح خرج کم و عیسر ياجرا) 1

   جادهها از کنندگان استفاده مختلف يها ازین گرفتن درنظر با موجود امکانات و التیتسه يوربهره بهبود) 2

  .  آنها یمنیا کاهش از يریجلوگ اقل حد ای و ها راه یمنیا شیافزا) 3

 .  ممکن حد تا يشهر طیمح یآلودگ از حفاظت) 4

   کیتراف تیریمد يها روش ●

 که روشها نیا نیتر متداول.  دارد وجود شهرها در کیتراف تیریمد اعمال و یطراح يبرا یمختلف يها روش
  :  است ریز موارد شامل ، شود یم استفاده يشهر یکیتراف تیریمد جامع طرح کی در

  )  یکیتراف ریجزا -  محافظ يها نرده جادیا - یگذرگاه(  ادهیپ عابران عبور تیامن حفظ) 1

   ها نگیپارک از نهیبه استفاده طرح و یابانیخ يها پارك کنترل) 2

   روها ادهیپ ساخت به مربوط اقدامات) 3

   ها اتوبوس عبور تقدم حق به مربوط اقدامات) 4

   يسوار دوچرخه به مربوط نیقوان وضع) 5

  )  آن يها نگیپارک و رو ونیکام يها راه(  ها ونیکام به مربوط نیقوان وضع) 6

   کیتراف يساز آرام طرح 7

 - راست به گردش يها راه جادیا -  تقدم حق کنترل - یکیتراف ریجزا(  ها تقاطع تیوضع بهبود کنترل) 8
  )  میعال يتابلوها نصب -  نیادیم جادیا

   ییراهنما يها چراغ نیب یهماهنگ) 9

   عبور تیمحدود جادیا) 10

   ها ابانیخ کردن طرفه کی) 11

  )  یرنگ آسفالت ، یکش خط(  ها ابانیخ کردن رنگ) 12
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 بهترین راه حل ترافیک:   

آموزش ترافیک . بهترین راه حل این معضل اجتماعی اقتصادي فرهنگی آموزش فرهنگ ترافیک است 

از گروههاي سنی پایین و از سطوح کودکستان و دبستان وسپس  بصورت بنیادي و فرهنگی بهتراست

عالوه بر . مدارس راهنمائی و دبیرستان شروع شود تا این فرهنگ از کودکی در خمیر نسل آینده حک شود 

انسان که اولین عنصر تشکیل دهنده ترافیک است با عامل دیگري روبرو هستیم و آن راننده است که باید 

ز وسیله نقلیه خود و کاربرد آنرا بخوبی بداند و بشناسیم تا بتواند بصورتی رانندگی کند که فرهنگ استفاده ا

باید توجه داشت که آموزش باید بطور مداوم و مستمر براي این گروه .خود انتظار دارد دیگران رانندگی کنند 

جاده ها و راههاي ما باید . د از رانندگان که نقش بسیار حساسی را در ترافیک شهرها بعهده دارند انجام بشو

با تکیه بر اصول مهندسی ترافیک طراحی و احداث شود و از کیفیت ایمنی و ضریب اطمینان مطلوب 

  .برخوردار و به عالمات شناخته شده بین المللی مجهز باشند نه عالئم دیگر

  :هتفای هعسوت و هعسوت لاح رد ياهروشک رد کیفارت ●

 ونیلیم پانزده یال ده نیب و شده کشته نفر هزار صدیس از شیب ایدن سراسر در يا جاده تصادفات در سال هر

 و جاده قاتیتحق شگاهیآزما توسط که جهان سطح در تصادفات آمار قیدق لیتحل.  شوند یم یزخم نفر

 هر يازا در ریوم مرگ زانیم که دهد یم نشان ، رفتهیپذ انجام نیریسا و)  TRRL(  ایتانیبر ونقل حمل

 نرخ.  باشد یم اریبس یصنعت يکشورها با سهیمقا در ، توسعه حال در يکشورها در شده شمارش خودرو

 اغلب ، ییقایآفر يکشورها خصوصا ، توسعه حال در يایدن در)  ها خودرو تعداد احتساب با(  ریم و مرگ

 تعداد لحاظ از رسد یم نظر به که یحال در نیهمچن. است ییاروپا يکشورها از شتریب بار 30 تا 20 نیب

 اغلب ، باشد بهبود به رو یصنعت يکشورها از ياریبس در اوضاع ، تصادفات يها نرخ و شده کشته افراد

  .  اند بوده روبرو وخامت به رو اوضاع با ریاخ يسالها در توسعه حال در يکشورها

 یجهان بهداشت سازمان يهمکار با که نقل و وحمل جاده قاتیتحق شگاهیآزما توسط شده انجام مطالعات

 در يا جاده تصادفات از یناش ریوم مرگ زانیم يزیانگ رتیح بطور که دهد یم نشان است رفتهیپذ صورت
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 یناش ریم و مرگ ، سال 44 تا 5 یسن گروه يبرا.  باشد یم زودرس يمرگها مهم عوامل از یکی يکشورها

 و یبهداشت تیوضع بهبود.  دهد یم لیتشک را زودرس يمرگها یاصل عامل نیدوم يا جاده تصادفات از

 از ، يا جاده تصادفات از یناش ریم و مرگ تا است شده باعث ، یمحل یعفون يهایماریب یجیتدر کاهش

 توسعه حال در يکشورها شیافزا به رو مشکل کی حاضر حال در امر نیا و برخوردارشده يشتریب تیاهم

  .  باشد یم

 یم یصنعت يکشورها در آن نوع با متفاوت اریبس توسعه حال در يکشورها از ياریبس در مشکل نیا تیماه

.  است شتریب اریبس اغلب هستند تصادفات ریدرگ که یهمگان و يتجار يخودروها نسبت مثال يبرا.  باشد

 رقم که یحال در ، دارند نقش جراحت به منجر تصادفات از25% حدود در ها اتوبوس هندوستان يشهرها در

 نیمصدوم هیکل %16 حدود ایکن در یتجارت يخودروها نانیسرنش.  باشد یم4% ریز ایتانیبر يبرا مشابه

 باشد یم %5 ریز شرفتهیپ يکشورها اکثر يبرا مشابه رقم آنکه حال ، دهند یم لیتشک را يا جاده تصادفات

 در الزم موارد رو کند يها خودرو ای و سواران کلتیس موتور و سواران دوچرخه ای ادهیپ نیعابر يبرا معموال. 

 که ستین بیعج.  رندیگ یم قرار يادیز خطرات معرض در ادهیپ نیعابر خصوصا و شوند ینم گرفته نظر

 مرگ معرض در همه از شیب که باشند يافراد زمره در جاده از کنندگان استفاده تا است شده باعث امر نیا

  .  شوند یم واقع يا جاده تصادفات ریم و

   گرفت فرا یصنعت يکشورها از دیبا که ییها تجربه ▪

 تیموفق به گذشته سال 30 تا سال 25 یط در)  است یصنعت يکشورها اکثر شامل که(  OECD يکشورها

 اقدامات کاربرد با کشورها نیا در گرچه. اند افتهی دست خود معابر یمنیا مشکالت حل در یانیشا يها

 و نیتر موفق از یکی یول ، اند شده حاصل ییها بهبود مختلف يها بخش در يا جاده تصادفات یاصالح

 یجیتدر حذف.  است بوده کیتراف یمهندس و معابر یطراح ، يگذار هیسرما يها نهیزم نیبهتر

 یطراح یمنیا موارد گرفتن نظر در با که ییها يورود از استفاده و معابر يها شبکه در نقاط نیخطرناکتر

 است شده یکیتراف یمنیا ادیز اریبس شیافزا باعث دیجد معابر يها شبکه يزیر برنامه و یطراح در اند شده
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 گرفته بکار یصنعت يکشورها در که مربوطه مشکالت با برخورد نحوه و کیستماتیس يها حل راه چه اگر. 

  .  باشند یم اجرا قابل کامال توسعه حال در يدرکشورها استفاده يبرا ، شوند یم

 هیاول مراحل هنوز آنها معابر شبکه که اند شانس خوش جهت نیا از توسعه درحال يکشورها نظرها یبرخ از

 که شرفتهیپ يکشورها تجربه از توانند یم که دارند را مضاعف ازیامت نیا آنها.  ندینما یم یط را خود تکامل

 ثابت يها ياستراتژ يریبکارگ.  ندینما استفاده ، اند کرده عبور ، تر آهسته چه اگر تکامل مراحل نیازهم

 نیا.  دهند یم ارائه را جاده یمنیا در بهبود جادیا يبرا را يادیز امکانات ، یصنعت يکشورها توسط شده

 در يکشورها از ياریبس متاسفانه.  رندیبگ قرار نظر مد يجد بطور مسئول مقامات توسط ستیبا یم موارد

 هم هنوز آنها از ياریبس مثال يبرا.  دهند یم ادامه شرفتهیپ يکشورها اشتباهات تکرار به توسعه حال

 باعث امر نیا که است شده مشخص اگرچه.  شمرند یم مجاز را جاده مجاور از میمستق یدسترس

 تالش در را آن یاتیح تیاهم یصنعت يکشورها یتمام که يموارد ازجمله شد خواهد یمنیا بروزمشکالت

 بتوان که يبطور ، است تصادفات کامل و قیدق آمار فقدان ، اند افتهیدر ها جاده یمنیا بهبود يخودبرا يها

 يکشورها نکهیا از قبل جهینت در.  نمود نییتع را مناسب اصالحات و کرده طرح حیصح صورت به را مشکل

 يآور جمع يبرا را یخوب يها ستمیس که است الزم کنند دیتقل یصنعت يکشورها از بتوانند توسعه حال در

 در که است الزم یمنیا مشکالت بر نیمهندس ریتاث رساندن اکثر حد به يبرا. ندینما جادیا تصادفات آمار

 یطراح درست اصول يریبکارگ با.  شود استفاده مناسب اصالحات از معابر يها شبکه توسعه مختلف مراحل

 ياریبس از ، تر امن صورت به دیجد يها جاده يزیر برنامه و یطراح با توان یم هیاول نقطه همان از ،

 نهیپرهز گرچه(  امکان نیا است ممکن هنوز نشده انجام امر نیا که يموارد در یحت.  نمود زیپره مشکالت

 جاده بستن ، رهایگ سرعت همچون یطیمح ای یمنیا اصالحات از استفاده با که باشد داشته وجود)  است تر

  .  دیبخش بهبود را معابر موجود شبکه یمسکون ینواح در نیسنگ يبار يخودروها تردد تیممنوع ای

 شدت و امکان بتوانند یمنیا اصالحات که نمود نییتع يطور را معابر شبکه خطرناك ینواح توان یم تاینها

 بهبود يها روش نیتر موثر از یکی امر نیا که است شده ثابت.  دهند کاهش را ینقاط نیچن در تصادفات
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 انتخاب و کیتراف سرعت ، رانندگان رفتار بر ریتاث با روشها نیا. است بوده یصنعت يکشورها در جاده یمنیا

  .  گردند یم یمنیا شیافزا باعث رهیغ و ریمس

  :  معابر یمنیا و نقل و حمل ، نیزم يکاربر نیب متقابل روابط ▪

 اثرات يدارا مدت دراز هم و مدت کوتاه در هم تواند یم نقل و حمل يزیر برنامه نحوه و نیزم يکاربر نوع

 بلکه ، کنند یم خلق را يامروز کیتراف طیمح و طیشرا تنها نه عوامل نیا.  باشند معابر یمنیا بر يادیبن

 یم)  باشد شتریب اریبس تواند یم که(  ندهیآ کیتراف انیم آن در که آورند یم وجود به را یچهارچوب اغلب

 و امدهایپ از کامال مسئول افراد که شود حاصل نانیاطم که است الزم نیبنابرا.  دینما عمل ستیبا

 نادرست يزیر برنامه که باشد نکته نیا نیتضم بر تالش نیهمچن و بوده آگاه خود شنهاداتیپ يکاربردها

  .  نگردد یآت يسالها در خطرات ای معابر یمنیا ندهیفزا مشکالت جادیا باعث

 ها جاده یمنیا مشکالت بروز از زیپره يبرا که محکم روابط فقدان توسعه حال در يکشورها از ياریبس در

 از موثر ریغ استفاده باعث اغلب ، شده میتقس ای و نشده فیتعر يها تیمسئول نیهمچن و باشد یم يضرور

 به مختلف يها خانه وزارت در نیمتخصص شتریب.  گردند یم نقل و حمل يها ستمیس و ابانیخ يفضا

 متقابل اثر گریکدی تیفعال بر آنها يکارها که تیواقع نیا رغمیعل ، کنند یم کار گریکدی از مستقل صورت

 در که یحال در ، باشد کسانی یحت ای و گریکدی به هیشب ها تیمسئول است ممکن موارد یبرخ در.  دارد

 و سازندگان ، یغاتیتبل يها سازمان. باشد نداشته وجود یمسئول سازمان چیه است ممکن گرید يموارد

 عمل آزادانه اریبس جاده کینزد يساختمانها ای و يورود احداث ای غاتیتبل نصب در مکررا دهندگان توسعه

 نیبرا عالوه.  ندینما ینم برقرار دارند را جاده یمنیا تیمسئول که یکسان با یتماس گونه چیه و ندینما یم

 حجم شیافزا با تواند یم ، شوند یم جادیا جاده ینواح از یبرخ در معموال که یرسم ریغ يبازارها شیدایپ

  .  گردد يا جاده یمنیا مشکالت بروز باعث کیتراف

 يزیر برنامه باشند نقل و حمل ستمیس یمنیا تیوضع بهبود باعث ها يزیر برنامه نیا که باشد قرار اگر

 یصنعت يکشورها در. دارد یهماهنگ و کنترل به ازین کیتراف عملکرد و يزیر برنامه ، نیزم يکاربر
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 به يزیر برنامه يشنهادهایپ ارسال نیهمچن و کنترل تیوضع بهبود قیطر از امر نیا حصول يبرا ییتالشها

 مراحل توسعه حال در يکشورها در متاسفانه.  ردیپذ یم انجام آنها نظرات افتیدر جهت گرید يها سازمان

.  باشند کم خاص يها تخصص با يا حرفه افراد است ممکن و باشند زائد و ریگ وقت اریبس تواند یم يادار

 محدوده و شده نییتع یبدرست مختلف يسازمانها يها تیمسئول که است مهم اریبس يموارد نیچن در

 است ممکن یحت کوچکتر يکشورها در.  گردند نییتع دقت به يمرکز و یمحل يسازمانها نیب ها تیمسئول

 گرانید به را الزم يها هیتوص آن بدنبال تا ردیگ قرار يمرکز سازمان کی اریاخت در منابع ابتدا که باشد الزم

 يها تخصص يدارا احتماال که یمحل يشوراها که دارد تیاهم يموارد در خصوصا امر نیا.  دینما ارائه

  .  ندینما یم عمل يزیر برنامه مقام تنها عنوان به ، ستندین يزیر برنامه و یفن مربوطه

 نیا شدن یینها از قبل را خود شنهاداتیپ یمنیا و یکیتراف يکاربردها نیزم يکاربر طراحان که است الزم

 و یمنیا امور مسئول که گرید نیمتخصص به ها طرح ارسال با ستیبا یم امر نیا.  ندینما درك شنهاداتیپ

 کیتراف یهماهنگ يشوراها قیطر از تواند یم احتماال يکار نیچن ، ردیپذ انجام باشند یم معابر یکیتراف

 حاصل نانیاطم تا ، ندینما استفاده الزم يها ستیل چک از ستیبا یم نیهمچن طراحان.  ردیگ صورت

  .  است فتادهین قلم از یطراح مراحل یط در معابر یمنیا بر موثر یاصل يها جنبه از چکدامیه که کنند

  :  يشنهادیپ يطرحها در معابر یمنیا یبررس روش ●

.  ستندین واقف است روبرو آن با کشورشان که معابر شبکه یمنیا مشکالت علت به هنوز دولتها از ياریبس

 نیبهتر به شهیهم زین محدود منابع نیا و شوند یم گرفته کار به معابر یمنیا بهبود راه يمعدود اریبس منابع

 ینم کار به حیصح يراستا در موارد یبرخ در يجار يها نهیهز تنها نه.  ردیگ ینم قرار استفاده مورد وجه

 در که گردند یطیشرا بروز باعث عمد ریغ صورت به است ممکن هایطراح و يزیر برنامه یحت بلکه ، روند

 یم ساخته یکمک يها بودجه از استفاده با معابر اغلب.  گردند معابر یمنیا مشکالت جادیا به منجر هیآت

 یم شتریب تصادفات بروز به منجر ، یطراح و يزیر برنامه مراحل در معابر یمنیا تیرعا عدم بواسطه و شوند

  :  دهند یم لیتشک ریز موارد را اجتناب قابل تصادفات نیا از ياریبس يها شهیر.  گردند
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   يزیر برنامه و هایدسترس نامناسب کنترل ▪

   یمحل طیشرا يبرا نامناسب یطراح ▪

   يریشگیپ يطرحها ياجرا و جادیا در ییتوانا فقدان ▪

 يبرا منسجم و کیستماتیس روال کی چنانچه یول ، هستند زین یسازمانده بودن یفن بر عالوه مشکالت نیا

 پرسنل از که ییکشورها در.  کرد غلبه آنها از ياریبس بر توان یم ، شود گرفته کار به یمنیا یبررس

 ، باشند یم برخوردار کیستماتیکمترس یطراح مراحل و تر هیاول يزیر برنامه يستمهایس و کمتر متخصص

  . باشد شتریب ستیبا یم یمنیا يهایبررس توسط تصادفات کاهش امکان
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  ترافیک و شبکه حمل و نقل ریلی  

خط مترو در تهران مورد بهره برداري قرار گرفته است درحالی که در شهري مانند  4در حال حاضر تنها 

در مورد . خط مترو وجود دارد که تمام شهر را پوشش می دهد 17مادرید که نصف جمعیت تهران را دارد 

بحران ترافیک کمک  شبکه حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس نیز نقص هایی وجود دارد که به شدت گرفتن

این نکته را نیز نباید از یاد برد که لجام گسیختگی ترافیک و عدم هدایت صحیح آن در تشدید این . می کند

هوشمند بودن به این مفهوم است . معضل کنونی کالن شهرهاي کشور و به خصوص تهران بسیار موثر است

مطلع کرد که از کدام معابر براي تردد استفاده که به کمک اطالعات ترافیکی رانندگان خودروهاي شخصی را 

هوشمند کردن چراغ هاي راهنمایی نیز در بحث هوشمند کردن ترافیک باید مورد توجه خاص قرار . کنند

دادن موج سبز که در دنیا نیز مرسوم است به خوبی این شرایط را به وجود می آورد که حرکت . گیرد

شود زیرا هنگامی که یک خودرو از یک چراغ سبز عبور می کند در  اتومبیل ها در بین چهارراهها منطقی

  . به این شکل در وقت او صرفه جویی می شود. مواجه با چهار راه بعدي باچراغ قرمز روبرو می شود

در . نابسامانی در توزیع امکانات در نقاط گوناگون شهر هم علت دیگر ایجاد ترافیک به شمار می آید 

این امکانات شامل . فته تمام نیازهاي شهروندان در نقاط گوناگون شهر ایجاد شده استکشورهاي توسعه یا

به این طریق در دسترس بودن امکانات . فروشگاهها، مراکز اداري، مراکز درمانی و مراکز آموزشی می شود

ار ترافیکی اولیه مورد نیاز شهروندان میزان سفرهاي درون شهري آنان را کاهش می دهد و به تبع آن از ب

در تهران   . براي نمونه در شهر تهران تعداد مدارس به شکل صحیحی تقسیم نشده است. شهر کم می کند

متولی حل این موضوعات نیز شهرداري  . درصد سفرهاي درون شهري به موضوع آموزش مربوط می شود 30

. اداري کشور اجازه نمی دهد که شهرداري به عنوان نهاد مسئول درپی حل این بحران برآید اما نظام. است

ولی در شهرهاي . به دلیل آنکه شهرداري اختیارات کامل را ندارد، قدرت مانور کمی هم پیدا می کند

یران حتی پیشرفته دنیا قدرت تصمیم گیري زیادي به شهرداري ها واگذار شده این در حالی است که در ا

  .شهرداري منابع درآمدي کافی نیز ندارد 
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 دنمشوه لقن و لمح ياه متیس Intelligent Transportation Systems (ITS) 

 شده چاپ ها راه جهانی مجمع توسط میالدي 2000 سال در که  ITS Handbook PIARCدر کتاب 

 :آمده است  ITS براي زیر تعریف است شده

)ITS (  بهبود براي را کنترل و ارتباطات اطالعات، تکنولوژیهاي که ونقلی حمل سیستمهاي از است عبارت 

 اطالعات، مشخصه سه مبناي بر ونقل حمل ابزارهاي .گیرند می کار به ونقلی حمل هاي شبکه عملکرد

 تا میکند کمک مسافران و ونقل حمل شبکههاي مدیران به که هستند استوار سازي یکپارچه و ارتباطات

  موجب سیستمها عملکرد بهبود طریق از ITS ابزارهاي .بگیرند موجود شرایط بهنسبت   بهتر تصمیمات

 کارآیی افزایش و زیست محیط حفظ زندگی، کیفیت بهبود انسانها، جان حفظ وقت، در جویی صرفه

   .میشوند اقتصادي فعالیتهاي

  ارایه و نقل حمل شبکه مدیریت براي را جدید ابزارهاي از وسیعی طیف ) ITS(هوشمند ونقل حمل سیستم

 ماتیک تله اروپا در که( هوشمند حملونقل سیستم مختلف هاي شاخه. میگیرد بر در مسافران به خدمات

 استوار "تجمیع"و "ارتباطات" ،"اطالعات "یعنی اصلی مشخصه سه بر) میشود نامیده نیز  ونقل حمل

 لحظه اطالعات ارایه با هستند ITS عملکرد مبناي اطالعات عرضه و تجمیع پردازش، آوري، جمع. هستند

 و سازمانها مسؤولین، به را امکان این ITS ابزارهاي ، شبکه ترافیک حاضر حال وضعیت خصوص دراي 

 جهت تري صحیح تصمیمات و شده برخوردار تر مناسب هماهنگی و بهتر اطالعات از تا میدهند  مسافرین

 .نمایند اتخاذ سفر ریزي برنامه

 در که هستند هایی سیستم منظور میشود، استفاده )ITS(هوشمند ونقل حمل سیستم واژه از که هنگامی

  میشوند گرفته کار به ITS ،در که تکنولوژیهایی امامیشوند استفاده جادهاي و شهري ونقل حمل سیستم

  .باشند می استفاده قابل نیز دریایی ونقل حمل و ریلی ونقل حمل مانند حملونقل سیستم هاي بخش سایر
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در همین راستا ، دستیابی به اهداف برنامه ریزان حمل و نقل که همواره افزایش ایمنی و آرامش در سفر، 

کاهش مصرف انرژي و تأخیرهاي ناخواسته در طول سفر و  ات نامطلوب زیست محیطی ، کاهش هزینه و اثر

در نهایت جلب رضایت مسافرین و روانسازي جریان ترافیک و حمل و نقل میباشد را به دنبال خواهند 

  . داشت

ان شاخصی حمل و نقل و جابجائی کاال و مسافر، بعنوان یکی از اساسی ترین نیازهاي بشر، همواره به عنو

  . مورد توجه ویژه قرار گرفته است هاي کالن هر جامعه،  ریزي مطرح و بسیار مهم در برنامه

و ارتباطات بعنوان ابزاري ) IT(گردد، فناوري اطالعات اطالق می "عصر انفجار اطالعات"درعصري که به آن 

  . مات را فراهم نموده استکارآمد براي متخصصین رشته هاي گوناگون، موجبات تسهیل و تسریع ارائه خد

بعنوان راهکاري ) IT(اند تا از فناوري اطالعات  در همین راستا، مهندسین حمل و نقل نیز سعی بر آن داشته

و مشکالت آنرا به حداقل   جسته  مناسب درجهت از میان برداشتن معضالت اساسی مدیریت ترافیک بهره

در حمل و نقل تشریح  ITهاي  تا اندکی از کاربرددر این مقاله سعی بر آن است . ممکن کاهش دهند

در سالهاي اخیر و در جوامع پیشرفته، مهندسین حمل و نقل همراه با متخصصین رشته هاي مخابرات و .شود

شناخته  ITبا بهره جوئی از امکاناتی که امروزه بعنوان ره آوردهاي ... کامپیوتر و  -الکترونیک  -ارتباطات 

را بوجود آورده اند که زیرساختی مطلوب و مناسب  " ITSي هوشمند حمل و نقل یا ها سیستم"میشوند، 

  . جهت تحقق و دستیابی به اهداف تعیین شده زیر را فراهم آورده است

  مدیریت و برنامه ریزي دقیق و کارآمد در حمل و نقل و ترافیک  -

  استفاده بهینه از منابع موجود  -

  ی و آرامش کاهش صدمات و افزایش ایمن -

  کاهش مصرف انرژي و هزینه ها و اثرات نامطلوب زیست محیطی  -

کاهش زمان سفر و تأخیرهاي ناخواسته و در نهایت جلب رضایت مسافرین و روانسازي جریان ترافیک و   -
  ... حمل و نقل و 
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ن ترافیک در هاي برنامه ریزان و متخصصین حمل و نقل و مهندسی همواره از مقاصد ومطلوب ین اهداف ا
  .شوند برشمرده می ITSاستفاده از 

  : را چنین برشمرد  ITSمهمترین عملکردهاي  در همین راستا میتوان بصورت دقیقتر، 

  مدیریت و بهینه سازي جریان ترافیک و روانسازي حرکت  -

  مدیریت و کنترل حوادث  -

  مدیریت و پشتیبانی وسائل نقلیه امدادي  -

  ... خرید و رزرواسیون بلیط و, هزینه پارکینگ , نیکی عوارض مدیریت اخذ الکترو -

  مانیتورینگ و کنترل حمل و نقل سبک و سنگین  -

  مدیریت و ناوبري پیشرفته ناوگان حمل ونقل عمومی -

  مدیریت حمل و نقل عمومی  - 

  ... مدیریت و پشتیبانی عابر پیاده و  -

. قابل دستیابی و انجام نبوده است ITآوردهاي  ه جوئی از رهروشن است که هر یک از موارد مذکور بدون بهر

هاي راهنمائی در داخل شهرها بعنوان یک مسئله مهم از مقوله مدیریت  ریزي چراغ بطور مثال کنترل و برنامه

همواره مطرح می باشد که بصورت خالصه نحوه عملکرد این , و روانسازي و بهینه سازي جریان ترافیک

وان بدین گونه توصیف نمود که حجم و میزان تراکم خودروها توسط حسگرهاي گوناگونی که ت سیستم را می

اند ، سنجیده شده و جهت پردازش و اخذ تصمیم، توسط  در زیر سطح جاده و یا در حواشی آن نصب شده

در  گردد و ، به مراکز کنترل مرکزي ارسال میwirelessابزارهاي ارتباطی همچون فیبر نوري یا بصورت 

ها توسط نرم افزارهاي مربوطه و با در نظر  آنجا بر اساس اصول مدیریت ترافیک و محاسبات فاز بندي چراغ

گرفتن شرایط متفاوت، زمان بهینه توقف پشت چراغ و حرکت در شبکه معابر منطقه در وضعیت سبز، 

  . گردد ها ارسال می پردازش و دستورات الزم به دستگاههاي کنترل کننده چراغ
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امروزه در بسیاري از شهرهاي بزرگ دنیا استفاده از این سیستم رایج و مرسوم است و در کالن شهر تهران 

  . باشیم تقاطع می 150جوئی از آن در بیش از  نیز شاهد بهره

کاهش زمان سفر و جلب آرامش و رضایت , توان به کاستن از تاخیرهاي بی مورد  از محاسن این سیستم می

ایجاد چنین سیستمی ، همراه با اتصال آن به .را نام برد... تصادفات و ایجاد موج سبز در شبکهمسافر، کاهش 

تواند قبل از شروع سفر، مسافر را در انتخاب مسیر  یک شبکه اطالعاتی یا سایت اطالع رسانی ، به سادگی می

  . مطلوب یاري رسانده و در کاهش حجم ترافیک تأثیر بسزائی داشته باشد

  تقسیم بندي سیستم هاي هوشمند حمل و نقل : 

 سیستم هاي پیشرفته حمل و نقل عمومی و اطالع رسانی به مسافران. 1

رانندگان این سیستم ها اطالعات لحظه اي را براي : سیستم هاي اطالع رسانی پیشرفته به رانندگان. 2

برنامه ها ومسیرهاي ترانزیت ، هدایت مسیر ، تصادفات ، شرایط بد آب و هوایی ، : فراهم می کنند مانند 

 ....تعمیرات جاده اي و 

سیستم هاي پیشرفته مدیریت حمل و نقل شامل تجهیزات کنترل ترافیک از قبیل چراغ راهنمایی ،    . 3

Ramp ، مرکز کنترل ترافیک ها ، تابلوهاي نمایش متغیر پیام 

سیستم هاي پرداختی حمل و نقل شامل اخذ عوارض الکترونیکی ، طرح ترافیک ، هزینه رفت و آمد در . 4

 ...خطوط ویژه و 

سیستم هاي کامال یکپارچه حمل و نقل هوشمند مانند یکپارچه سازي ارتباطات وسایل نقلیه با . 5

Infrastructure ، وسایل نقلیه به سنسورهاي کنار جاده ، چراغ هاي وسایل نقلیه با وسایل نقلیه ،

  .راهنمایی  و یا سایر وسایل نقلیه براي کنترل دارایی 
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 مهمترین اهداف مدیریتی  ینبم نیمه ربITS زا دنترابع  

 در زمینه حمل و نقل عمومی  

 دستیابی به عدالت اجتماعی در حوزه حمل و نقل درون شهري •

 اطالع رسانی مناسب به مسافرین  •

 دادن آن به نواحی کم بهره عادالنه خدمات و سوقتوزیع  •

 )هاي بهداشتی و روانی  جنبه( خرد از چرخه حمل و نقل عمومی   حذف پول •

 افزایش اطمینان در شهروندان از بهاي خدمات •

 کاهش زمان و هزینه هاي سرویس دهی ناوگان •

 در زمینه مدیریت ترافیکی 

 ارتقاء انضباط ترافیکی در شهر •

 مسیرهاي حرکتی ناوگان هاي حمل و نقلبهبود  •

 برنامه ریزي و مدیریت موثر مسیرهاي ترددي متناسب با حجم درخواست سفر •

  در زمینه خودروهاي خدمات شهري 

 افزایش کارایی ناوگان خودروهاي خدمات شهري •

 نظارت و مدیریت عملکرد خودروهاي خدمات شهري •

  

 



٢٥ 
 

  در زمینه مدیریتی 

  ها و کاهش هزینه ها و اعمال سلیقهخودکارسازي فرآیند  •

 توزیع خدمات حمل و نقل عمومی و اعمال مدیریت زمانی •

 دستیابی به مدل ترافیک حمل و نقل •
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