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Abstract 

Today, with the increase in the volume of traffic and the growth of travel, organizing and managing traffic is 

one of the necessities of urban medicine. Also, Traffic identification has become a challenging task in recent 

years. Recently, deep learning methods have been extensively studied for network traffic classification 

recently. Unfortunately, these models require a large amount of training data. Another challenge with most 

traffic classification methods is that the features must be extracted by an expert. In these methods, finding 

the desired features that lead to a better classification is very tedious and time-consuming. Therefore, new 

measures are needed to reduce urban traffic more than before. The purpose of this study is to investigate new 

methods of urban traffic control. Which is mostly based on previous research and analysis. Studies on new 

methods and models of traffic reduction, including technology, technology and intelligent systems, have been 

collected and reviewed in recent years. The results show that the use of these new technologies can estimate 

the volume of hidden traffic, improve traffic flow, accurately predict travel time operations and traffic 

volume, determine the appropriate service level, increase the capacity and efficiency of existing 

infrastructure. Transportation and specification of travel time, maximum queue length, queue stop, vehicle 

delay, stop delay and number of stops. 
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 یشهر ی ها کیدر کاهش تراف یساز نهیجهت به نینو  یبر روش ها یمرور

 2وحید بخشی  ،2داریوش جلیلی ، *1غیبی  اکبری رضا

 ران یصائب، ابهر، زنجان، ا  ی رانتفاعیغ  یعمران، موسسه آموزش عال  یمدرس دانشگاه، گروه مهندس. 1

 ران یصائب، ابهر، زنجان، ا  یرانتفاعی غ  یعمران، موسسه آموزش عال  یگروه مهندس  ،ی ارشد راه و ترابر  یکارشناس  ی. دانشجو 2

 1401خرداد  24 :نیآنل  انتشار  تاریخ ؛1401خرداد  24 :رشیپذ  تاریخ ؛1401خرداد  24 ی:بازنگر تاریخ  ؛ 1401خرداد  20 :افتیدر  تاریخ

 کیده چ

افزا   تراق  شیامروزه با  باشد.    یم   یشهر  تیریمد  ی از ضرورت ها  ی کی  کیتراف  تی ریو مد  یو رشد سفرها، سامانده  کیحجم 

به    قیعم  یریادگی   یهاروش  راًیشده است. اخ  ل یتبد  زیکار چالش برانگ  ک یبه    ریاخ  ی در سال ها  کیتراف  یی شناسا  ن،یهمچن

برا امطالعه قرار گرفته   دشبکه مور  کیتراف  یبندطبقه   یطور گسترده  ز  ن یاند. متأسفانه،  داده ها  یادیمدل ها به حجم    ی از 

خصص استخراج  مت  کیتوسط    دیها با   یژگیاست که و  نیا  کیتراف  یطبقه بند  یبا اکثر روش ها  گریدارند. چالش د   ازین  یآموزش

خسته کننده و زمان بر است.    اریبس  دشو  ی بهتر م   یمورد نظر که منجر به دسته بند  یها  یژگ یو  افتنی روش ها    نیشوند. در ا

روش   یمطالعه بررس  نیاز ا  یدارد. هدف اصل  ی الزم م  شیاز پ   شیب  یشهر  کیجهت کاهش تراف  نیبه اقدامات نو  ازین  جهیدر نت

 روش به مربوط مطالعات. است استوار ها¬آن لیو تحل نیشی پ  قاتیتحق هیبر پا شتریاست. که ب یشهر  کیکنترل تراف نینو یها

 ی آور¬جمع  ریاخ  یهوشمند درسالها  یها  ستمیو س  یفناور ،یاز جمله، تکنولوژ  کیمرتبط با کاهش تراف  د یجد  یمدل ها  و  ها

 یها  کیحجم تراف  نیتواند باعث تخم  یم دیجد   یها  یفناور  نیاستفاده از ادهد که    ینشان م  جیقرار گرفتند. نتا  یو مورد بررس

سطح خدمات    ی ده  سیحالت سرو  نییتع  ک،یزمان سفر و حجم تراف  ی عملکردها  ی عواق  ی نیب  ش یپ   ک،یتراف  انیپنهان، بهبود جر

 ریموجود حمل و نقل و مشخص نمودن حداکثر طول صف، توقف صف، تاخ  یساخت ها  ریز  ییو کارا  تیظرف  شیمناسب، افزا

 ها شود.  توقف و تعداد توقف ریخودرو، تاخ

 :کلیدی  کلمات

 ک یتراف یساز نهیبه ک،یتراف تیریمد ک،یهوشمند تراف ستمیس ،یشهر کیتراف
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 مقدمه . 1

محیطی، و افزایش ایمنی ترافیک به طور مداوم در اهداف حمایت از رشد اقتصادی از طریق بهبود دسترسی، کاهش پیامدهای زیست  

دستور کار سیاست حمل و نقل است. برای دستیابی به این اهداف، اقدامات و طرح های مختلفی تعریف و اجرا می شود که تأثیر عمیق و 

در نظر گرفته شده است و همچنین بلندمدتی بر اقتصاد، محیط زیست و نحوه زندگی مردم دارد. این سرمایه گذاری ها برای خدمت به مردم  

ارائه آن بسیار مهم است. برای  انتخاب شده و  از بودجه عمومی تأمین می شود. بنابراین، رسیدن به اهداف مورد نظر با طرح های  عمدتاً 

 ,Graham & Glaister, 2004; Weldeد )بینی دقیق در برآورد نتایج احتمالی استفاده کنهای پیشریزی باید از روش اطمینان از این امر، برنامه

2011  .) 

 قرار   حوزه  این  مدیران  و  محققان  توجه  مورد  دیرباز  از  آن،  با   مرتبط  گوناگون  مسائل  و  زیاد  بسیار  های  پیچیدگی   دلیل  به  شهری  محیط

شهرنشینی سریع .  هستیم  رو  روبه  آن  با  روزه  هر که  باشد  می   درکلنشهرها  ویژه  به  شهری  فراگیر  و   مهم  مشکلت  از  یکی  ترافیک.  است  داشته

و رشد اقتصادی باعث رشد قابل توجه و مستمر حجم ترافیک در شهرها شده است شبکه های جاده ای به نوبه خود به تراکم ترافیک، حوادث  

مئناً انتشار آالینده ها مط در میان اهداف کلیدی سیاست های شهری، کاهش تراکم ترافیک و  در نتیجه    .ترافیکی و آلودگی کمک می کنند 

شده پیشنهاد  تنظیمدر معابر  سازی ترافیک  برای روان هایی متعددی برای استفاده از ارتباطات خودرویی،  حلراهدر صدر فهرست قرار دارد.  

مانند هدایت مسیر   بسیاری از اشکال ترافیک هوشمند استراتژی های مدیریتی برای کاهش تراکم ترافیک شهری از طریق اقداماتی  .اندشده

یک برآورد دقیق از وضعیت ترافیک )از جمله ترافیک حجم، تراکم و سرعت( در جاده ها برای  ارائه داده اند.    پویا و کنترل سیگنال ترافیکی 

 (. Kwon and et al., 2003) دارد در استراتژی ها عملیات موفقیت آمیز این مدیریت هوشمند ترافیک نقش اساسی 

نقل و تصمیمات انسانی مرتبط با تحرک با پیچیدگی  تشخیص   تأثیر این عوامل مختلف چالش برانگیز است زیرا شبکه های حمل و 

گسترده مشخص می شوند. درک پدیده های مرتبط به قابل اعتماد کردن پیش بینی ها کمک می کند. در مقابل، این واقعیت که دوره ای  

بهبود زیرساخت های حمل و نقل اغلب است اغلب کاملً طوالنی است و فرآیند را دشوارتر می کند.    یازکه در آن این پیش بینی ها مورد ن

  زودبازده  نوین،   های   روش  از  استفاده  سمت  به  حرکت  بنابراین  . هزینه های عمومی سفر را برای یک یا چند نوع حمل و نقل کاهش می دهد

 .است گرفته خود به افزایشی روندی اخیر های سال در نقل و حمل بخش مشکلت حل جهت هزینه کم  و

 ارتباطات  کامپیوتر، در را تکنولوژی های پیشرفت  ITS. است ها روش این از یکی ITS))1 هوشمند نقل و حمل های سیستم از استفاده 

  کار  به  شده   مدیریت  و  یکپارچه  دسترس،  قابل  کارآمد،   سیستم  یک  به  ای  جاده  و  شهری  نقل   و  حمل  تبدیل  برای  را  ها  سنسور  تکنولوژی  و

 سازی   پیاده  ای  لحظه  ترافیکی  اطلعات  از  کافی   و  موثر  استفاده   با  توانند  می  ITS  توابع  ی  همه  و  است  ITS  مرکزی  هسته  اطلعات،.  گیرد  می

 محققان   از  . بسیاریاست  یافته  توزیع  ی  پیچیده  های  سیستم  توسعه  برای  ها  تکنولوژی  قویترین  از  یکی   برعامل،   مبتنی  محاسبه  طرفی  از  .شوند

  های   عامل  مفهوم  و  اند  کرده  فراهم   شئ گرا  طراحی  از  بعد   افزاری  نرم  توسعه   برای  مهمی  بسیار  الگوی  هوشمند  های   عامل  که  دارند   اعتقاد

 سیستم   شبکه،  مدیریت  الکترونیک،  تجارت  ای،  لحظه  کنترل  مهایتسیس  عت،نص  در  را  ها  کاربرد  از  متفاوتی  و  وسیع  ی  دامنه  یک  هوشمند

 طریق   از  خصوص  به  توانند  می  هوشمند  های  عامل  تکنولوژی  .شود  می  شامل  علمی  محاسبه  و  اطلعات  مدیریت  هوشمند،  نقل   و  حمل  های

 بررسی   را   ITS  در  موجود  متمرکز  اطلعات  های  سیستم  یافته  توزیع  محاسبه توانایی  و   تعامل  و  همکاری  قابلیت،  سازی  سناریو  و  سازی  شبیه

 . بخشند بهبود و  کرده تحلیل و

در اخیر فناوری اطلعات و ارتباطات، انواع حس گر های ترافیکی ظهور کرده اند. استفاده از این فناوری ها  های  با پیشرفت    از طرفی، 

کاوشگر مبتنی بر تلفن همراه، فناوری های    فناوری های  تکنولوژی هایی مانند،به عنوان مثال،    تخمین وضعیت ترافیک بسیار موثر است.

 Wejo   های اینترنتی ترافیکی نوظهور مانند ، و فناوری های تشخیص پلک خودرو، باعث ایجاد شرکتتاکسی  GPS 2مبتنی بر موقعیت یابی 

را برای تمام وسایل نقلیه متصل به   وضعیت های ترافیکی  ز وسایل نقلیه را در نظر می گیرد وشده است. که چشم اندا   StreetLights و

 

1 Intelligent Transportation System 
 

2 Global Positioning System 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUteCi9aD4AhXWgc4BHfsyCQoQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FIntelligent_transportation_system&usg=AOvVaw0-k6nzLjoaw2r3HrtMWNES
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شده را  سازی  های سفر شخصی گزینههمچنین  اربر را در کل شبکه جاده پیاده سازی کند.  رانندگی فراهم می کند و سعی می کند تعادل ک

 نشان داده شده است. 2و  1شکل نمونه ای از کاربرد این فناوری های در دهد. های سفر فردی ارائه میاز دیدگاه هر مسافر همراه با اولویت

 
 (.Hara and et al., 2018) مرکز بانکوک :  نقشه حرارتی وضعیت ترافیک تخمینی در 1کلش

 
 .: چارچوب همجوشی آشکارساز پروب و آشکارساز ثابت2شکل

فناوری های انجام گرفته برای سامان دهی به ترافیک و ازدحام شهری استفاده از    اقدامات  پژوهشی و این مقاله با مروری بر چند مطالعه  

 گردید.  انجاممبتنی بر هوش مصنوعی و مدل های شبیه سازی شده و غیره الگوریتم های پیش بینی هوشمند، 

 کاهش ترافیک های شهری روش ها و مدل های نوین جهت مرتبط با  شده  پژوهش های انجام گرفته. 2

 برآورد وضعیت ترافیک شبکه های جاده های شهری با ترکیب داده های چند منبع: بررسی و بینش های جدید.  1.2

وضعیت دقیق ترافیک )به عنوان مثال، جریان، سرعت، تراکم، و غیره( در یک شبکه جاده شهری اطلعات مهمی برای کنترل ترافیک 

دستیابی به وضعیت های ترافیکی دقیق از ،   3یل محدودیت هزینه نصب آشکارسازشهری و استراتژی های مدیریت است. با این حال، به دل

طریق آشکارسازها در کل شبکه جاده های شهری با تجهیزات آشکارساز محدود دشوار است. این مطالعه به دنبال تخمین وضعیت ترافیک در 

و بررسی روش ها و محدودیت    ترافیکی  طبقه بندی مشکلت موجود های بدون آشکارساز است. نتایج نشان دادند که با جمع بندی و  بخش

با ظهور عصر دیجیتال و توسعه مداوم  بحث قرار داد. همچنین  مسیرهای تحقیقاتی امکان پذیر و آینده را مورد    می توان  های پیشرفته موجود،

و منابع محاسباتی بهتری  آوردده های بهتری را به دست  کیفیت دا  می توان،  (فناوری آشکارساز )مانند برنامه های کاربردی محاسبات موازی

 

3 Detector Installation 
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و دقت تخمین حجم ترافیک را پس از محاسبه   کردهرا بررسی    پنهانتر حجم ترافیک  سناریوهای پیچیده  کرد. در نتیجه می توانرا فراهم  

 (. Xing and et al., 2022)ببخشد بهبود   ، حداقل تعداد آشکارسازهای ثابت

 سازی ترافیک میکروسکوپیهای شهری مختل شده با شبیهتوابع زمان سفر برای شریانتوسعه    .2.2

اجرای برنامه ریزی ترافیک موثر شبکه های حمل و نقل مختل شده به شدت به پیش بینی دقیق زمان سفر در جاده های نیمه مسدود  

اند، اغلب مستقیماً نخورده ایجاد شدههای دستزمان سفر که برای جادهبینی  های مناسب، رویکردهای پیشبستگی دارد. به دلیل فقدان مدل

جاده میبرای  اعمال  نیمه مسدود شده  تخمین های  به  منجر  که  سفر میشوند  زمان  نادرست  تخمین های  سفر شود.  زمان  غیرواقعی  های 

ها تأثیر گیریفیک، واکنش اضطراری و سایر تصمیمریزی تراونقل بیشتر بر برنامههای نیمه مسدود شده و همچنین کل شبکه حملجاده

بینی زمان سفر وابسته است. در این مطالعه یک رویکرد جدید برای توسعه توابع زمان سفر برای جاده های  گذارد که به شدت به پیشمی

میکروسکوپی ترافیک  اساس شبیه سازی  بر  این شکاف  بستن  برای  مناطق شهری  مدل    پیشنهاد  4نیمه مسدود در  ابتدا، یک  است.  شده 

یابد. دوم، مدل ترافیک های نیمه مسدود شده با توسعه مدل خودکار سلولی موجود توسعه میسازی ترافیک در جادهبهبودیافته برای شبیه 

سازی سوم، شبیه شود.گیری شده از یک جاده شهری تأیید میهای ترافیکی اندازهبهبود یافته در سطوح میکروسکوپی و ماکروسکوپی با داده

سازی های شبیههای انسداد متفاوت از طریق آزمایشها و نسبتهای جریان تقاضا، نسبت کامیونترافیک تحت سناریوهای مختلف با نرخ

شده  شود. در نهایت، مجموعه ای از توابع زمان ترافیک پیوسته برای جریان ترافیک مختل با پارامترهای تخمین زده  میکروسکوپی انجام می

 از داده های ترافیک تولید شده بیشتر توسعه می یابد. نتایج نشان می دهد که عملکرد استاندارد اداره راه های عمومی به طور قابل توجهی 

زمان سفر در جاده های نیمه مسدود شده را دست کم می گیرد و عملکردهای زمان سفر پیشنهادی می تواند پیش بینی واقعی تری ارائه 

های حمل و نقل پس  های نیمه مسدود شده برای برآورد دقیق تقاضای ترافیک شبکهپیشنهادی برای توسعه توابع زمان سفر جاده  دهد. روش

 (. Hou and et al., 2022) از خطر مفید خواهد بود

 پالک با استفاده از داده های تشخیص    5شناسایی خوشه های ترافیکی در شبکه های شهری بر اساس تئوری گراف   .3.2

نظارت بر وضعیت ترافیک شبکه های جاده ای شهری برای کاهش بار ترافیکی و طراحی استراتژی های مدیریت ترافیک ضروری است. با  

گیرند.  ه ترافیک را در نظر میهای توپولوژی شبکها هستند و به سختی ویژگیهای برآورد وضعیت ترافیک مبتنی بر دادهاین حال، اکثر روش

انداز کلن برای نظارت که یک چشم  می کندیک رویکرد مبتنی بر مدل را برای تقسیم شبکه به چندین خوشه ترافیک پیشنهاد    این مقاله،

دهد. وضعیت ترافیک و اطلعات توپولوژی شبکه هر دو در رویکرد ارائه می  را  های محیطیبر وضعیت ترافیک و پشتیبانی بالقوه برای کنترل 

شاخص وضعیت ترافیک هر بخش را با داده های تشخیص پلک و اطلعات توپولوژی شبکه ترافیک، در این تحقیق . در نظر گرفته می شوند

 RatioCut الگوریتمو    . نمودار جاده بر اساس تئوری گراف ساخته شده است، آوردبا در نظر گرفتن ناهمگنی و جهت بخش ها، به دست می  

. نتایج تجسم و  دهدی شناسایی خوشه های ترافیک در نمودار جاده تغییر می  و پارامترهای فوق را به طور خودکار برارا اصلح می کند  

 Yu and et)   دهدبرتری و ارزش کاربردی رویکرد پیشنهادی را نشان می K-means وDBSCAN بندی طیفی مرسوم،  مقایسه با خوشه

al., 2002 .) 

 پکانبارو،   درPTV Vissim  6 از استفاده مرکزی با  کارناحیه و   کسب  در  ترافیکی  های   جریان  سازی   شبیه  سازی  مدل  .4.2

 7اندونزی 

 8هنر در مدیریت جریان ترافیک است را در یک منطقه تجاری مرکزی شلوغ به عنوان یک  این تحقیق وضعیت مدل شبیه سازی که  

(CBD)  با نسبت های   خیابانوضعیت موجود    این مطالعه به  دنبال شناسایی.  نشان می دهدV/C   در منطقه CBD   مدل سازی است، تا
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در پکانبارو، اندونزی با   CBD خیابان در منطقه 5شامل  9سازی ترافیک میکروسکوپی  . توسعه شبیهدهد توسعه  را شبیه سازیهای مختلف 

(  D و C خیابان بسیار شلوغ )سطح خدمات  5به عنوان یک مطالعه موردی انجام شد. شرایط موجود این   PTV Vissim استفاده از برنامه

سازی که مدل  دادنتایج نشان  .  رویکرد مدیریت ترافیک استفاده شد   4چندین مدل شبیه سازی بر اساس    تجاری است.با پارکینگ در خیابان و  

ویه پارکینگ در خیابان در خیابان با مدیریت زا  5در این     تاثیر مثبتی دارد و  CBD مدیریت جریان ترافیک  سازی  بهینهدر  سازی  شبیه 

ها با  سازی. از این رو، با انجام شبیهتاثیر بسزایی خواهد داشتخیابانی    فروشندگان)مغازه داران(و همچنین کنترل فعالیت    درجه 30موقعیت  

خیابانی خدمات  سطح  برنامه،  این  از  خدمات CBD منطقه  در  10 (LOS) استفاده  دهی  سرویس  حالت  حالت    از  نتایج   Dدر    با 

(0,75<VC<0,84) به حالت C با نتایج  ( 0.45 <VC< 0.74)  بهبود یافت (Sandhyavitri and et al., 2021 .) 

  VISSIMبا استفاده از  11سددار، پیشاور    CBDبهینه سازی پارکینگ و ترافیک در ساعات اوج مصرف در.  5.2

ها در شهر پیشاور دارد. رشد باالی جمعیت و منطقه تجاری مرکزی شلوغ در شهر سددار، نرخ تولید سفر باالیی در مقایسه با سایر مکان

فعالیت های اقتصادی، منجرب به افزایش وسایل نقلیه شخصی کرده است. اما به دلیل کمبود راهبردهای پارکینگ و مدیریت ترافیک، شبکه 

پارکینگ خارج از خیابان است.   6پارکینگ در خیابان و   38نات پارکینگ با گذشت این وضعیت را بدتر کرده است. سددار دارای  راه ها و امکا 

افزایش تصادفات خیابانی و سردرگمی رانندگان برای پارک خودرو شده است. همچنین حرکات/مانورهای   این عدم تعادل پارکینگ باعث 

شوند. در این مطالعه ویژه در ساعات اوج ترافیک با ترافیک شدید مواجه میشده است، در نتیجه شهروندان به  رانندگان باعث افزایش ترافیک

پس از حذف امکانات پارکینگ استفاده شد. نتایج نشان دادند که    12زوجی( t و آزمون آماری )آزمون   VISSIMاز نرم افزار  شبیه سازی  

ها ثبت در زمان سفر، حداکثر طول صف، توقف صف، تاخیر خودرو، تاخیر توقف و تعداد توقف  داری، تفاوت معنیVISSIM در خیابان در

 (. Sandhyavitri and et al., 2021)شد. همچنین سطح خدمات نیز به طور قابل توجهی بهبود یافت 

 13 ترافیک در شهر کلمبو ازدحاممدلی برای کاهش    .6.2

 سمت   به   نقلیه  وسایل   تعداد   . دارد  ترافیک   ازدحام  از  زیادی   منفی   تأثیر  کلمبو  شهر  و   است  جهان   در  نامطلوب  مشکل  یک   ترافیک  ازدحام

  کاهش   راهکاری مناسب جهت  ارائه  تحقیقهدف مطالعه    .هستند  شلوغ  روز  ساعات  اکثر  در  ها  جاده  و  یابد  می   افزایش  روز به  روز کلمبو  شهر

  هایمکان  ایجاد   با   کلمبو  شهر  در  ترافیک  تراکم   کاهش   برای  مدلی   معرفی  به دنبال   پژوهش،   این  در نتیجه  .است  شهر   به  نقلیه  وسایل   ورود

  و   تجزیه  برای  این،   بر  علوه  . است  شده  استفاده   14گراف  نظریه  در  برش  مفهوم  ازدر این مطالعه  .  است  بحرانی  پرازدحام  مناطق  در  پارکینگ

  نقاط   .است  شده  استفاده  PTV Vissim 9  وجهی  چند  ترافیک  سازی  شبیه  افزار  نرم  از  ترافیک،  گیری  اندازه  ارزیابی  و  ترافیک  وضعیت  تحلیل

 این  . شود  می  گرفته  نظر  در  شده  تعریف  های  محدودیت  برخی  در  مدل  ساخت   هنگام  کلمبو  شهر  حاشیه  داخل   منطقه  و  کلمبو  شهر  ورودی

 کنترل  برای پارکینگ  هایمکان  عنوان  به هابرش معرفی و ترافیک گیریاندازه با بحرانی تراکم پر هایجاده  شناسایی بر مبتنی عمدتاً مطالعه

با معرفی مکاناست  شهر  به  نقلیه  وسایل  جریان بودند که،  بیانگر آن  نتایج  پارک می.  را کاهش داد.  های شلوغ جادهتوان موقعیتهای  ها 

س  زمان  تخصیص  توان  می  ترافیک  کنترل  های  گذارد  همچنین، سیستم  می  تاثیر  ها  جاده  در  تاخیر صف  بر  سیگنال  کنترل  بز سیستم 
(Thathsarani and Lanel, 2019.) 

 های شهری پر ترافیک یک طرفه برای جاده VISSIM با استفاده از  15ها سازی سهم حالت بهینه پاراترانزیتمدل   7.2

 مردم   که  دهندمی  تشکیل  را  ونقل عمومیحمل  اصلی  روش  ها پاراترانزیت   توسعه،  حال  در  کشورهای  متوسط  و  کوچک  شهرهای  اکثر  در

 سیستم   این  .است  تاکسی  یا(  چرخ  سه  موتوری )  سواری   خودروهای  شامل  ها  پاراترانزیت  این  .کنند می  استفاده  آن  از  خود  روزانه  وآمدرفت   برای
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  در.  کنند  می  حرکت  کیلومتر  8  تا  3  بین  ثابتی  کوتاه  مسیرهای  در  و  کنند  می  حمل  را  مسافر  6  تا   5  حدود  معموالً  کوچک  نقل  و  حمل  های

  و   است  داشته  وجود  اخیر  های سال  در  خودروها   ویژه   به ترانزیت،  نقلیه  وسایل  تعداد   در   زیادی  افزایش  سفر، تقاضای   و   جمعیت  افزایش   با   هند، 

  رساندن   حداکثر  به   و   صف  طول  و  تاخیر  سفر،   زمان  رساندن   حداقل تحقیق،    این هدف از    . کندمی  کمک  آن  به  مربوط  مشکلت  و   ازدحام  به

 پاراترانزیت   درصدی  20  تا  10  سهم  که  نتایج نشان دادند  .نماید  بهینه  را  ها ترانزیت   سهماست که بتواند    VISSIM  از  استفاده  با  سفر  سرعت

 (.Singh and Bandyopadhyaya, 2019) دارد همراه به را سفر تاخیر و زمان حداقل ترافیک کل در

 مصنوعی عصبی شبکه  کمک  با   شهری ترافیک  کاهش  برای   دورکاری تقاضای   برآورد  مدل   ارائه  .8.2

 سرمایه   و  هوا  آلودگی  سفر،  زمان  سوخت،  مصرف  مانند   آن  های  هزینه  و  کاری  سفرهای  حجم  کاهش  باعث  نقل  و  حمل  مدیریت  نوین  شیوه

 راهبرد   این  آثار  میزان  تعیین  در   اصلی  عامل .  است  دورکاری  سنجی  اثر  محورها،  مهمترین  از  یکی .  شود  می  ها   زیرساخت  توسعه  در  گذاری

  از  تقاضا  کاهش   و  ترافیک  اوج  ساعات  در  سفرها  از  توجهی  قابل  شمار  حذف  با  که  است  آن  کارگیری  به  میزان   نقل،  و  حمل  تقاضای  نوین

 از   16الیه   چند  پرسپترونی  مدل  از  مقاله  این  در.  کند  می  جلوگیری  متناظر  های  ظرفیت  گسترش  و  ایجاد  منظور  به  کلن  های  گذاری  سرمایه

شده    استفاده  "  مصنوعی  عصبی  های  شبکه  مدل  از  استفاده  با   دورکاری  کارگیری  به  میزان  سازی  مدل   "  دورکاری  برای  خطا  انتشار  پس  نوع

 برآورد   را  هفته  در  روز  تعداد  قالب  در  را  دورکاری  تقاضای   مختلف  های  ویژگی  با   کارمندان  برای  توان  می،  مدل   این   نتایج  از  استفاده   بااست.  

 . (1398 طاهری، )احمدی و  کرد

 GPS17  سیستم   از  استفاده   با   شهری ترافیک  کنترل  منظور به   ITS  مبنای  عامل  سازی  شبیه  .9.2

  آن   سازی  روان  و  ترافیک  از  ناشی  مشکلت  کاهش  در  توانند  می  ها  شهر  کلن  در  خصوص  به   ( ITS)   هوشمند   نقل  و  حمل  های  سیستم

 سیستم   از  مبنا  عامل  جامع  سازی  مدل  یکپژوهش ارائه   این  کند. هدف  ایفا  را  موثری  نقش  خودروها  سفر  زمان  میانگین  کاهش  نهایت  در  و

  نهایت   در  و  انجام   ها  خیایان  ای  لحظه  ترافیک  اطلعات  از  استفاده  با  شهری  ترافیک  مدیرت  و  کنترل  منظور  به  هوشمند  شهری  نقل  و  حمل

. است  شده سازی شبیه ارتباطی وسایل و   GPS به نقلیه وسائط همه بودن مجهز همچنین. است شده اجرا و مطرح نیز مختلفی سناریوهای

  مسیربابی  های  روش  به  نسبت  ترافیکی  اطلعات   از  استفاده  با  رانندگی  و  راهنمایی  های  چراغ  هوشمندسازی  بر  بیشتر  تاکیدیر  نتایج این تحقیق  

 . (1396مسگری،)آخوندی و  است ترافیکی اطلعات از استفاده  با

 تقاطعها  در  شهری   ترافیک  کنترل   برای  هوشمند  تلفیقی   روش  یک پیادهسازی  و   طراحی  .10.2

  چند عالی   های  سیستم  بر  مبتنی مدلی  پیاده سازی  و  طراحی  برای  18ژنتیک   الگوریتم  و  خوشه بندی  روش های  از  تلفیقی  مطالعه    ایندر  

  ترافیکی  بار در تأثیرگذار تقاطع های تقاطع ها،  ترافیکی  بار دریافت از پس  پیشنهادی سیستم در. است شده استفاده  تقاطع زمان بندی برای

تقاطع   راهنمایی  چراغ های  برای  زمان بندی  بهترین  خوشه ها،  اطلعات  و   ژنتیک  الگوریتم  از  استفاده  با  سپس.  شوند  می  خوشه بندی  یکدیگر

 برای   هوشمند  روش  یک  فقط از  که  سیستم هایی  سایر  با  مقایسه  در  پیشنهادی  روش  ارزیابی. نتایج بیانگر آن بودند که  میگردد  محاسبه  ها

  سایر   از  کمتر  پیشنهادی  روش  در  متوالی  سیکل  چند  اجرای  مدت زمان  میانگین  طور  به  کرده اند،  استفاده  راهنمایی  های  چراغ  بندی  زمان

 % 18.5  ترتیب  به  کمترتردد  و  پرتردد  مناطق در  ثابت،  زمان  سیستم  با  مقایسه  در  پیشنهادی  روش  به کارگیری  همچنین.  است  منفرد  روشهای

 . (1396 خضرلو،)درخشان و   است داده کاهش  را  نقلیه وسایل تأخیر زمان %30.8 و

 چندعاملی   های   سیستم   از  استفاده  با   شهری  ترافیک  در  عمومی  نقلیه  وسایل  کنترل   سیستم  سازی   پیاده  و  طراحی .  11.2

 بهبود   جهت  شهری  تقاطعهای  در  اتوبوسها  ویژه  به  عمومی   نقلیه  وسایل  به  دادن  اولویت  برای  عاملگرا  سیستمی  طراحی  مطالعه  این  هدف 

 میشود   چک  ایستگاه   هر   در   زمانی   جدول  یک  به  توجه  با  آنها   آمد   و  رفت  ها،   اتوبوس  تردد   برنامه   تنظیم  منظور  به   سیستم  این   دراست.    ترافیک
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نتایج پیشنهای این  .  میشود  داده  تخصیص  اولویتی   مقدار  اتوبوس  هر  به  مسافران  تعداد  و  تأخیر  مقدار  به  توجه  با   تقاطع   ماقبل   ایستگاه  در  و

  به   مقرون  بسیار   افزاری  سخت  گونه  هیچ  احداث  به   نیاز  بدون  خطا   درصدی  قبول  با   همراه  تلفن   سیگنال  از  استفادهروش بیانگر آن است که،  

 نظر   در  اینکه  بر  علوه د و  می شو  محاسبه  راهنمایی  چراغهای  برای  زمانبندی  بهترین  ژنتیک  الگوریتم  از  استفاده  با  همچنین.  است  صرفه

  عنوان   به  اتوبوس  مسافران  تعداد  گرفتن  نظر  در  همچنین،  میبخشد  بهبود  نیز  را  کلی  ترافیک  وضعیت  تقاطعها  در  نقلیه  وسایل  تعداد  گرفتن

  غیر  طور  به  متعاقباً   و  شود  گرفته  نظر  در   شهری  نقل   و   حمل  در  نیز  مسافران  رضایت   که  میشود  باعث  اتوبوس  به  دهی  اولویت   در  فاکتوری

 (. 1395)درخشان و شاه پسندی،   شد پدیدارخواهد شهری ترافیک کاهش  در زیادی تأثیر مستقیم

 شهری ترافیک  در  ونقل  حمل  هوشمند  های  سیستم  ارزیابی  .12.2

 ه هم   پیشرفت  و  چمعیت جهان  زوناف  روز  درش  به  توجه  با  امروزه.  است  مدرن  اقتصاد  در  زندگی  مهم  های  جلوه  از  یکی  هوشمند  سیستم

  زندگی  در  مهم   وسیله  این  از   استفاده  و   مختلف  کشورهای   در  خودرو  زیاد   تولید  نتایج   به  توجه  با   است  الزم  خودروسازی  صنعت  تکنولوژی  هجانب

شود. نتایج پیشنهاد می کند که استفاده    بزرگراهها  و ها جاده  و خیابانها  به  دادن  سامان  و  سر  و  ترافیک  وضعیت  حال  به  فکری،  انسانها  امروزی

موثر می    نقل  و  حمل  موجود  های  ساخت  زیر  کارایی  و  افزایش ظرفیت  راهکاری جدید جهت    (ITS) مندهوش  نقل  و  حمل  سیستمهایاز  

 . (1395 )حسن پور و همکاران، باشد  

 فازی - عصبی های  شبکه  بر   مبتنی   شهری  های  ترافیک درتقاطع  حجم  بینی  پیش   برای  جدید  الگوریتم یک  ارائه .  13.2

 مدل  یک   مقاله  این.  میشود  محسوب  چالش   عنوان  به  متعدد  شرایط  به  آن  وابستگی  دلیل  به  شهری  ترافیک  سیستم  رفتار  پیش بینی 

  مبتنی   19سوگنو  مدل   از  پیشنهادی   مدل  در  داد.   ارائه  فازی  عصبی  شبکه  بر   مبتنی  شهری  ترافیک  حجم   پیش بینی  منظور  به  جدید   تطبیقی

  ترافیکی   حجم  تواند  می  پیشنهادی  مدل  که  داد  نشان  آزمایشات  نتایج.  است  شده  استفاده  فازی  عصبی  سیستم  برای  تفاضلی  بندی  دسته  بر

   .(1394  حاجی طاهر، )کریمی و    کنددرصد پیش بینی   90 حداقل با را پیشرو

 معابر   حرکت  جهت تنظیم رویکرد  با  شهری  درون ترافیک  معضالت  کاهش   .14.2

  از  یکی   عنوان  به که  دارد  قرار معابر  حرکت  جهت  تنظیم   کار  راه  ترافیکی،   مشکلت حل  منظور  به  معابر  تعریض  و   توسعه  حل  راه   مقابل   در

  -توصیفی  روش   به  مطالعاتی   نمونه  عنوان  به   دامغانبه  شهر  مرکزی  هسته.  گیرد  می  قرار  بیشتری  توجه  مورد  رفته  رفته  ترافیک،  مدیریت   ابزارهای

است. هدف از این  گرفته قرار بررسی مورد، در این مطالعه  معابر حرکت جهت  اصلح بواسطه شهری ترافیکی معضلت  رفع هدف  با و تحلیلی

 ابزارهای از    ترافیکی،  مشکلت  حل  منظور  به  مقابل  در  و  کاست   جدید   معابر  احداث  و   معابر  تعریض  از  ممکن  حد   تا   که  پژوهش آن است

نشان داد که    نتایج ، استفاده شد.شده  پرداخته  موجود  وضع  با  آن  مقایسه  به   و  شده  سازی  شبیه  Aimsun  افزار  نرم  از  استفاده گردد.  مدیریتی

  در   صورت گرفت،  Aimsun  افزار  نرم  از  خروجی  پارامترهای  با  مطابق  که  مطالعاتی،  محدوده  پیشنهادی  طرح   و  موجود  وضعیت  مقایسه  در

 و  توسعه  حل  راه  شهر،  تفصیلی  طرح  که  است  حالی  در  این  میدهد،  نشان  را  تری  مطلوب  عملکرد  معابر،  حرکت  جهت  تنظیم  حل  راه  مجموع

و شکری فیروز   فردوسی) دارد  رو پیش  را بسیاری ،محدودیتهای  اجتماعی  -اقتصادی لحاظ به  که  نموده پیشنهاد  محدوده   این در  را معابر تعریض

 . (1394 ،جاه

 بحث  و نتایج  . 3

رها یکی از مسائل و مشکلت جوامع امروزی می باشد که هم مسئوالن شهری و هم آحاد جامعه را درگیر خود  هش  کنترل ترافیک کلن

مانند اصلحات کلن هندسی راه ولی بعضی از راه حل ها   کرده در این بین بعضی از راه حل های کنترل ترافیک هزینه های کلنی دارد.

.برای اداره کردن این گونه مسائل باید بتوان راه حلی ارائه داد به نسبت اصلحات کلن در پی دارد.  ات زود بازده و بهتری راهزینه کمتر و اثر

 

19 Sugeno model 
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نتایج   اهمبه طوری که هم برای نهادها و هم برای مردم قابل اجرا و با هزینه مناسب باشد به نحوی که عملکرد دارای اثرات مثبتی باشد.  

 :است زیر شرح به مطالعه این از حاصل

با جمع بندی و طبقه بندی مشکلت موجود ترافیکی و بررسی روش ها و محدودیت های پیشرفته موجود، می توان مسیرهای   -1

تحقیقاتی امکان پذیر و آینده را مورد بحث قرار داد. همچنین با ظهور عصر دیجیتال و توسعه مداوم فناوری آشکارساز )مانند برنامه های 

کاربردی محاسبات موازی(، می توان کیفیت داده های بهتری را به دست آورد و منابع محاسباتی بهتری را فراهم کرد. در نتیجه می توان 

تر حجم ترافیک پنهان را بررسی کرده و دقت تخمین حجم ترافیک را پس از محاسبه حداقل تعداد آشکارسازهای ثابت،  سناریوهای پیچیده

 بهبود ببخشد.

نتایج نشان می دهد که عملکرد استاندارد اداره راه های عمومی به طور قابل توجهی زمان سفر در جاده های نیمه مسدود شده را   -2

دست کم می گیرد و عملکردهای زمان سفر پیشنهادی می تواند پیش بینی واقعی تری ارائه دهد. روش پیشنهادی برای توسعه توابع زمان  

 . های حمل و نقل پس از خطر مفید خواهد بودد شده برای برآورد دقیق تقاضای ترافیک شبکه های نیمه مسدوسفر جاده

خودکار شناسایی خوشه های ترافیک در نمودار   بصورت موجود کمک می کند تاپارامترهای به   RatioCut الگوریتماستفاده از    -3

برتری و ارزش کاربردی رویکرد  K-means وDBSCAN م، بندی طیفی مرسونتایج تجسم و مقایسه با خوشه که . دهدجاده تغییر 

 . دهدپیشنهادی را نشان می

ها با استفاده  ازی سبا انجام شبیهدر نتیجه  تاثیر مثبتی دارد    CBD   مدیریت جریان ترافیک  سازی  بهینهدر  سازی  سازی شبیهمدل  -4

با    C  به حالت  (VC<0,84>0,75)  با نتایج  Dدر حالت    حالت سرویس دهی خدمات  از سطح خدمات خیابانی  از این برنامه ها، می توان

 بهبود دهد.  (VC< 0.74> 0.45 ) نتایج

در زمان سفر، حداکثر طول   ، باعث بهبود درزوجی( t و آزمون آماری )آزمون  VISSIMنتایج استفاده از نرم افزار  شبیه سازی    -5

 ه طور قابل توجهی بهبود یافت. سطح خدمات نیز بها می شود. همچنین ، تاخیر توقف و تعداد توقفصف، توقف صف، تاخیر خودرو

سیستم های کنترل ترافیک می توان تخصیص . همچنین،  ها را کاهش دادهای شلوغ جادهتوان موقعیتهای پارک میبا معرفی مکان  -6

 .سبز سیستم کنترل سیگنال بر تاخیر صف در جاده ها تاثیر می گذاردزمان 

 .دارد همراه به  را سفر تاخیر و  زمان حداقل ترافیک کل در پاراترانزیت درصدی 20  تا  10 سهم  که نتایج نشان دادند  -7

 تعداد   قالب  در  را  دورکاری  تقاضای  مختلف  های  ویژگی  با  کارمندان  برای  توان  می،  الیه  چند  پرسپترونی  مدل  نتایج  از  استفاده  با  -8

 .کرد برآورد را هفته در روز

  مسیربابی  های  روش  به  نسبت  ترافیکی  اطلعات  از  استفاده   با  رانندگی  و  راهنمایی  های  چراغ  هوشمندسازی  بر  بیشتر  تاکید نتایج بر    -9

 .است ترافیکی اطلعات از استفاده  با

 کارایی   و  افزایش ظرفیت  راهکاری جدید جهت    (ITS) هوشمند  نقل  و  حمل  نتایج پیشنهاد می کند که استفاده از سیستمهای  -10

  حداقل  با   را  پیشرو  ترافیکی   حجم  می تواند   سوگنوهای جدید مانند    مدلاستفاه از  همچنین    موثر می باشد.   نقل  و  حمل  موجود  ساخت های   زیر
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