
 

 

 

 

 

 

 

 اطالعات فناوری  و ژپوهش رزیی، ربانهم معاونت
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شماره 

 ردیف
 عنوان

 دس تْثَد ؿشایظ ٍ سٍاًؼاصی ؿثکِ هؼاتش ؿْش اصفْاى (VMS)تشسػی اثشات ًاؿی اص اجشای تاتلَّای هتغیش خثشی  1

 تشسػی اثشات ًاؿی اص اجشای عشح َّؿوٌذػاصی تقاعغ ّا دس تْثَد ؿشایظ ٍ سٍاًؼاصی ؿثکِ هؼاتش ؿْش اصفْاى 2

ل ٍ ًقل ّوگاًی دس تْثَد ؿشایظ ٍ سٍاًؼاصی ؿثکِ تشسػی اثشات ًاؿی اص اجشای ػیؼتن ّای اعالع سػاًی َّؿوٌذ دس حو 3

 هؼاتش ؿْش اصفْاى

 تشسػی اثشات ًاؿی اص اجشای ػیؼتن ّای اهذاد سػاًی دس حَادث دس تْثَد ؿشایظ ٍ سٍاًؼاصی ؿثکِ هؼاتش ؿْش اصفْاى 4

 صفْاى(پیؾ تیٌی تأثیشات احذاث حلقِ ّای تشافیکی دس سؿذ ٍ تَػؼِ ؿْش )هغالؼِ هَسدی حلقِ حفاظتی ؿْش ا 5

 تشسػی تأثیشات احذاث حلقِ ّای تشافیکی دس سؿذ ٍ تَػؼِ ؿْش )هغالؼِ هَسدی سیٌگ ػَم تشافیک ؿْش اصفْاى( 6

تشسػی ّضیٌِ توام ؿذُ جاتجایی ّش هؼافش تا حول ٍ ًقل ّوگاًی دس اصفْاى ٍ هقایؼِ آى تا ؿْشّای هٌتخة دس ػشصِ  7

 اسی ٍ تؼویشات ٍ ...( ٍ ػْن ّش کذام دس ّضیٌِ ػشاًِ جاتجایی هؼافشجْاًی. ؿٌاػایی ػَاهل ّضیٌِ ای )ًیشٍی اًؼاًی، ًگْذ

 تشسػی تأثیش فشم ؿثکِ هؼاتش ٍ تلَک ّای ؿْشی تش حول ٍ ًقل پایذاس 8

 ًیاصػٌجی ٍاسائِ دػتَسالؼول اجشائی جْت تؼالی ػاصهاًی ٍ تْؼاصی فشآیٌذ کاسی ٍاحذ ّای تشافیک دس هٌاعق ؿْشداسی 9

 تؼْیالت ّا، ػاهاًِ هؼاتش، ؿثکِ خغشپزیشی تٌذی پٌِْ جْت هغلَب هؼیاسّای ٍ ّا ؿاخص ، هَثش ػَاهل ؿٌاػائی ٍ هغالؼِ 11

 تحشاى هَاقغ دس ؿْشی تشافیک ٍ ًقل ٍ حول تجْیضات ٍ

 ؿْش تشافیکی ػَاًح ٍ حَادث اعالػات ٍ آهاس ثثت  هکاًوٌذ هذل عشاحی ٍ هغالؼِ 11

 تٌذی ؿثکِ هؼاتش ؿْش تشحؼة ؿاخص خغشات تالقَُتشسػی ٍپایؾ اعالػات ػاهاًِ ثثت تخلف ٍ اسائِ هذل ستثِ 12

 هغالؼِ ٍؿٌاػائی هؼیش ػثَس اضغشاسی دس ؿثکِ هؼاتش ؿْش اصفْاى ٍ پیؾ تیٌی اهکاًات ٍ تؼْیالت هَسد ًیاص 13



 

 

 ْا دس هقایؼِ تا هذل ّای ػٌتی تا ٍاقؼیتهغالؼِ ٍ تشسػی سٍؽ ّای ًَیي تشآٍسد تقاضای ػفش ٍ اػتثاس ػٌجی آً 14

 تذػت آٍسدى پاساهتشّای هَثش جْت جاًوایی خغَط حول ٍ ًقل ّوگاًی تغزیِ کٌٌذُ تا ّذف سػیذى تِ حذاکثش پَؿؾ 15

 تشسػی پاساهتشّای هَثش جْت اًتخاب هؼاتش تشای هذیشیت پاسک حاؿیِ دس ؿْش اصفْاى 16

 گ ػوَهی ٍ پیـٌْاد ساّکاس جْت افضایؾ کاسایی پاسکیٌگ ّاؿٌاػایی ػَاهل هَثش تش ػذم اػتفادُ اص پاسکیٌ 17

 ّا تشسػی تاثیش قیوت آصاد پاسکیٌگ تش کاسایی پاسکیٌگ ّا ٍ جزاتیت آى 18

 BRT خغَط داسای خیاتاًْای تشای...(  دػتشػی، ایوٌی،) اسصیاتی ّای ؿاخص اسائِ 19

 ؿثکِ ًاپایذاس کواًْای هؼشفی ٍ اصفْاى ؿْشی ؿثکِ پایذاسی اسصیاتی 21

 دادُ ّا ایي اص اػتفادُ تا هؼیش عشاحی ٍ (AFC) اتَتَػشاًی ػیؼتن دس َّؿوٌذ کاستْای اعالػات اص فادُاػت 21

 َّا آلَدگی ٍ (Congestion) ؿلَغی تش ػوَهی ًقل ٍ حول ػشهایِ گزاسی تاثیش 22

 غیشهَتَسی ًقل ٍ حول ٍ هَتَس ؿخصی، ٍػائل ًقل ػوَهی، ٍ حول اػتفادُ کٌٌذگاى تش تاثیشگزاس ػَاهل 23

 ّا پاسکیٌگ کاسایی افضایؾ جْت ساّکاس پیـٌْاد ٍ ػوَهی پاسکیٌگ اص اػتفادُ ػذم تش هَثش ػَاهل ؿٌاػایی 24

 (.اصفْاى ؿْش هَسدی ًوًَِ. )هشٍس ٍ ػثَس قَاًیي ٍ هقشسات اص ؿْشًٍذاى ػشپیچی تشسػی تخلفات ٍ ػلل 25

 (.اصفْاى ؿْش هَسدی ًوًَِ) ؿْشی تشافیک تْثَد دس ؿْشًٍذاى آهَصؽ تأثیش 26

 ؿْشی تصادفات دس اجتواػی هَثش -فشٌّگی ػَاهل ٍ ػلل تشسػی 27

 .ؿْشی تشافیک کاّؾ دس تشافیک فشٌّگ آهَصؽ هَثش ّای ؿیَُ تشسػی 28

 (.اصفْاى ؿْش هَسدی ًوًَِ) ؿْشی تصادفات دس اًؼاًی ّای ٍیظگی ًقؾ تشسػی 29

 (.اصفْاى ؿْش هَسدی ًوًَِ) آى تا هقاتلِ ساّْای ٍ تشافیک ٍ ًقل ٍ حول هؼضالت ایجاد دس فشٌّگی هـکالت اتؼاد تشسػی 31

 (دٍتل پاسک هَسدی ًوًَِ) ؿْشًٍذاى تشافیکی تخلفات اص پیـگیشی دس آهَصؽ تأثیش تشسػی 31

 (اصفْاى ؿْش BRT یک خظ ّای پل هَسدی ًوًَِ) پیادُ ػاتش ّای پل اثشتخـی تحلیل ٍ اسصیاتی 32

 (اصفْاى ؿْش هَسدی ًوًَِ) ؿْشی ػفشّای دس دٍچشخِ ػْن افضایؾ دس هَثش اجتواػی – فشٌّگی ساّکاسّای تشسػی 33

 فشٌّگ، تؼْیالت، تٌثیِ، ٍ تـَیق ّای ػیؼتن ؿاهل) اصفْاى ؿْش دس ػَاسی دٍچشخِ هحشک ػَاهل ٍ ّا فشصت ؿٌاػایی 34

 (سٍػاصی ٍ... جٌغ

 .آًْا کشدى ّوشاُ ٍ تشافیکی ّای پشٍطُ اًجام هَسد دس ؿْشًٍذاى هختلف اقـاس اقٌاػی ّای سٍؽ تشسػی 35

 Aimsun افضاس ًشم دس ػَاسی خَدسٍ تِ هشتَط Acceleration  ٍ Deceleration تا هشتثظ پاساهتشّای کالیثشاػیَى 36

 Aimsun افضاس ًشم دس  Reaction time تا هشتثظ پاساهتشّای کالیثشاػیَى 37

 Aimsun افضاس ًشم دسClearance (min distance vehicle )) پاساهتش کالیثشاػیَى 38

 Aimsun افضاس ًشم دس Max Give Way Time پاساهتش کالیثشاػیَى 39

 اصفْاى ؿْش دس َّا آلَدگی کاّؾ سٍیکشد تا ًقل ٍ حول هختلف ّای هذل اسصیاتی 41



 

 

 ٍاحذ ؿشکت تَقفگاّْای  ٍ پایاًِ ّا ّا، پاسکیٌگ هاًٌذ ؿْشی ًقاط دس هؼلق رسات ٍ َّا گاصی ّای آالیٌذُ هیضاى تشسػی 41

 گاصسػاًی ّای ایؼتگاُ دس فشاس آلی تشکیثات گیشی اًذاصُ 42

 ّا آالیٌذُ غلظت تش اقلین تغییش اثش تشسػی 43

 ..آهَصؿی هشاکض کلیِ ٍ هْذکَدک تیواسػتاًْا، هحذٍدُ دس ؿْشی تشافیک صَتی تاسآلَدگی ػٌجؾ 44

 اثشات اسصیاتی ٍ عثیؼی ٍ هصٌَػی صَتی دیَاسّای هاًٌذ صَتی آلَدگی کاّؾ ّای حائل ایجاد تشای ؿْشی هٌاعق اسصیاتی 45

 هٌفی ٍ هثثت

 اصفْاى( جْاى هیذاى ًقؾ )ًوًَِ هَسدی اصفْاى ؿْش تاسیخی آثاس تش َّا آلَدگی اثش تحلیل ٍ شسػیت 46

 سٍصاًِ فؼالیت ٍ ؿْشی دسٍى ػفش دس َّا آلَدگی تا افشاد هَاجِ هیضاى تشسػی 47

 اصفْاى ؿْش ّای هْذکَدک ٍ هذاسع دس َّا آلَدگی اثشات اسصیاتی 48

 ؿْشی تصادفات کاّؾ دس َّؿوٌذ ًقل ٍ حول ّای ػیؼتن اص اػتفادُ اقتصادی اسصیاتی 49

 ؿْشی تصادفات کاّؾ دس َّؿوٌذ ًقل ٍ حول ّای ػیؼتن اص اػتفادُ اص ًاؿی اثشات اسصیاتی 51

 اصفْاى ؿْش ؿثکِ دس َّؿوٌذ ًقل ٍ حول ّای ػیؼتن اًَاع اص اػتفادُ اقتصادی اسصیاتی 51

 تشدد هحذٍدیت ّای عشح تأثیش هیضاى تشآٍسد 52

 تشافیک ٍ ًقل ٍ حول هؼاًٍت ػاصهاًی چاست ٍ الگَسیتن اسایِ 53

 ؿْش تَػؼِ دس تش اًثَُ ػوَهی ًقل ٍ حول ّای ػیؼتن اثشات تشآٍسد جْت ّایی سٍؽ اسایِ 54

 ؿْش دس ّا خاًَادُ ٍ تاًَاى اػتفادُ جْت دٍچشخِ عشاحی 55

 اصفْاى دس ؿْش آى تشآٍسد ًحَُ ٍ ًقل ٍ حول دس اقتصادی ّای ؿاخص دّی ٍصى ٍ اسصیاتی ؿٌاػایی، 56

 ؿْشی ّای پشٍطُ دس...(  ٍ پالک ثثت ، پشػـٌاهِ هقصذ، -هثذأ حجن،) آهاس تشداؿت ّای سٍؽ اصالح ًحَُ ٍ ػٌجی اػتثاس 57

 (اصفْاى

 پایذاس ًقل ٍ حول تَػؼِ تِ تَجِ تا تاکؼی خغَط عشاحی جْت هٌاػة الگَسیتن اسایِ ٍ ؿٌاػایی 58

 تشاهَا سیلی ػیؼتن اص اػتفادُ صیؼتی هحیظ – اقتصادی اسصیاتی 59

 هتشٍ سیلی ػیؼتن اص اػتفادُ صیؼتی هحیظ – اقتصادی اسصیاتی 61

 (اصفْاى ؿثکِ هغالؼِ هَسد) غیشهَتَسی ًقل ٍ حول ٍ ّوگاًی ًقل ٍ حول ػیؼتن ػاصی یکپاسچِ ّای ؿاخص اسایِ 61

 خَدسٍ هالکیت ًشخ هتغیش اص اػتفادُ تذٍى ؿذُ جزب ٍ تَلیذ ػفشّای تشآٍسد جْت سٍؽ اسایِ 62

 اصفْاى ؿْش ّای کواى تشای ػفش صهاى تاتغ ًوَدى ػاخت ٍکالیثشُ 63

 ًگش کالى افضاسّای ًشم دس آى اػوال ًحَُ ٍ ؿْشًٍذاى تَػظ تْیٌِ هؼیش ایوي اًتخاب ؿٌاػایی ٍ جْت سٍؿی اسایِ 64

 

 

 

 



 

 

 

 

 


