
 

 را در ترافیک ثابت نگه داشت ؟و ازدحام توان میسان شلوغی  آیا می

 قشاس ثشسسی تحت سا سضذ حبل دس تشافیکضلَغی ٍ اصدحبم  هیضاى دس ایبلت هتحذُ جذیذ هقبلِ یک

 .است ضذُ اسائِ ًیض پیطٌْبدی حل ساُ 3 ٍ است دادُ

  ٍ Texas A&M ًقل ٍ حول هَسسِ گزضتِ، هبُ دس دسست یؼٌی 9103 سبل سپتبهجش 97 دس

INRIX  ّبی ستجِ  سیستن اطالػبت خَد سا کِ تَسط ،ٍاضیٌگتي کشکلٌذس اص هجوَػِ اطالػبت دضشکت ثضسگی

 9117 سبل اص ثبس چْبسهیي ثشای گضاسش ایي .ًذهٌتطش کشد ثذست آٍسدُ ثَدًذ 9103 ثٌذی تشافیک

ثِ طَس کبهل هحبسجبت ثسیبسی اًجبم دادًذ تب  رکش ضذُ دس ایي صهیٌِ  ّش دٍ هجوَػِ کِ دّذ هی ًطبى

ٍ اػذادی کِ اسائِ ضذُ اًذ ًیض ثسیبس  چگًَِ سشاسش آهشیکب سا فشاگشفتِ است ثفْوٌذ ایي ضلَغی ٍ گشُ دس تشافیک

 جذی ٍ ًگشاى کٌٌذُ ّستٌذ.

ُ داد ّذس ثِ سا سَخت گبلَى ثیلیَى 1.0 هیضاى ،تشافیک تشاکن ثش اسبس ایي گضاسش 9102سبل دس

 اسصش ثِ کِ ًوَد اضبفِ ثبیذ ػذد ایي ثِ ًیض سا سفش صهبى اص سبػت ثیلیَى 4.7 کِ است

 . تاس ثَدُ دالس ثیلیَى 041

 :ضذُ است اًجبم صیش هقبیسِ ،گضاسش اٍل ػذد دٍ ثشای

 دس دقیقِ 71 صهبى هذت دس کِ آثی حجن ثب است هؼبدل سفتِ ّذس سَخت گبلي ثیلیَى  1.0

 گزضتِ سبل دس کِ داسد ٍجَد پلَتَ ٍ صهیي ثیي هسیش یک .داسد جشیبى هیسَسی سٍدخبًِ

 ثَدُ ثش صهبى سبػت ثیلیَى 4.7 اص کوتش چیضی هسیش ایي دس ثشگطتي ٍ سسیذى صهبى هذت 

 .است

 سبػت 29 ٍ سَخت گبلي07 هیضاى یتشافیک ضلَغی ٍ گشُ ّبی دس هتَسط طَس ثِ فشد ّش ثشای 9102دس سبل 

ثشای  ػذد ایي ًفش هیلیَى 0 اص ثیص جوؼیت ثب هٌبطقی دس.است سفتِ ّذس ثِ دالس 741 ٍ ثِ ػٌَاى صهبى سفش

 .یبثذ هی افضایص دالس 0221 ٍ سبػت 41 ّش فشد

 دس سی دی ٍاضٌگتي 8دضَ هی تجشثِ سفش صهبى دس سفت ّذس ثیطتشیي ،ثضسگتش ّبی ضْش دسطجق ایي گضاسش 

 سبػت 56 ثب سبًفشاًسیسکَ ، سبػت 61 ثب آًجلس لس آى اص ثؼذ ٍ سبػت 69 ثب لیست ایي اص اٍل ستجِ

 گزضت ثب تشافیک هیضاى ایي ضلَغی دس گیشی آهبس ّش ثب اهب . سبػت 45 ثب جَس سبى ٍ سبػت 52 ثب ًیَیَسک

کِ ساًٌذگبى دس آى صًذگی هی  جوؼیت ضْشیهیضاى  اص صشف ًظش ثِ طَس پیَستِ دس حبل افضایص است سبل 11



 

 طَس ثِ اػذاد .( ًفش هیلیَى 1 اص ثیص جوؼیت ثب یبٍ  ًفشّضاس  311اص کوتش جوؼیت ثب ّبیی ضْش دسچِ کٌٌذ )

 سکَد اثشات کِ صهبًی 9101 ٍ 9117 ّبی سبل دس تٌْبٍ است ثَدُ افضایص حبل دس 0769 سبل اص پیَستِ

 آى اص. گشدیذ ضذُ رکش اػذاد کبّص ثبػث ،گزاضت تبثیش هشدم اص ثسیبسی آهذ ٍ سفت تؼذاد سٍی ثش اقتصبدی

ٍ  ثیطتش هجذد خَد سشکبس ثِ هشدم آهذ ٍ سفت ثبصگطت خبطش ثِ اػذاد توبهی ثؼذ ثِ اػذاد گضاسش ضذُ کبّص

 تبخیش ایي 9191 سبل تب کِ صًٌذ هی تخویي گضاسضبت ثوبًذ ثبقی قَی صَست ّویي ثِ اقتصبد اگش. ضذ ثیطتش

 سٌگیي ّضیٌِ ٍ کشد خَاّذ پیذا تغییش سبػت ثیلیَى 6.1 ثِ سبػت ثیلیَى 4.7 اص کطَس سشاسش دس سبػت

 .شدک خَاّذ تغییش دالس ثیلیَى 079 ِث دالس ثیلیَى 041 اص تشافیک

Tim Lomax ،ّوچٌیي یک فشد هذیش دس هَسسِ حول ٍ ًقل ،دکتشی ػوَهی ٍ تخصصیTexas A&M ،

ٍ کسی کِ ثِ ثخص ثضسگی اص سَاالت آًالیي هٌْذسی ػوشاى  9103سیستن ّبی ستجِ ثٌذی تشافیکهَسس 

سطح سشهبیِ گزاسی سا ًیبصهٌذ ، ثسیبس کوی دس ایبلت هتحذُ آهشیکب هٌبطق "پبسخگَ است ایٌگًَِ اضبسُ داسد8

 "صهیٌِ سضذ جوؼیت ٍ ضغل هی داًٌذ. ثْجَد ثخطیذى دس

 ٍ کبسگشاى کِ ٌّگبهی اسبسی ّبی گزاسی سشهبیِ ثبصگطت ضبیذ اهب است خَثی کبس اقتصبد ثخطیذى ثْجَد

دس کبّص قیوت ّبی سبخت ٍ سبص کوک کشدُ ٍ  سشهبیِ ایي ،ثبضذ ثْتش ّستٌذ کبس ٍ ضغل دًجبل ثِ ّب ضشکت

 ّوچٌیي ثب ایي سشهبیِ افشاد ثیطتشی ثش سش ضغل خَد قشاس خَاٌّذ گشفت.

 تَسط حتی یب ٍ تجبسّب ،ضْشّب ،هٌبطق ،ایبالت تَسط تَاًذ هی کِ است ضذُ پیطٌْبد حل ساُ 3 هقبلِ ایي دس

 اًجبمًیض  ثِ صَست فشدی کوک کشدًذ هذت ثلٌذ یب ٍ هذت کَتبُ دس تشافیک تشاکن کبّص ثِ کِ ضخبصیا

ٍ  تبخیش هَسد دس سا افشاد فشدی ّبی تجشثِ کِ است ایي ذٌدّ هی اًجبم ّب حل ساُ ایي کِ کبسی کوتشیي .ضَد

 ٌذ.دّ پبیبى هشدم ثشخی هطکالت ثِ ٌذًتَا هی حتی اص ایي ساُ حل ّب ثشخی .ذٌثخط هی ثْجَد تشافیک تشاکن

 : پیطٌْبدات

 هَجَد ثِ حذاکثش سسبًذى پتبًسیل  -0

ثبػث کبّص تصبدفبت ٍسبیل ًقلیِ دس ثضسگشاُ ّب ٍ کبهال ًسجی ٍ ثِ سشػت دس ایي دستِ ثِ طَس آسبى، 

ثْجَد تشافیک،  دس کشدى حشکتتش تشافیک ثشای سبدُ ساُ اًذاصی چشاؽ ّبی   آصاد ساُ ّب خَاّیذ ثَد.

 .اص جولِ هَاسد ایي ساُ حل هی ثبضذ ثخطیذى جبدُ ّب ٍ طشاحی ّبی ثْتش تقبطغ ّب ٍ چْبس ساُ ّب

تغییشات پیچیذُ تش کِ دس ایي دستِ گٌجبًذُ هی ضَد ضبهل ًصت ٍ ساُ اًذاصی سیگٌبل ّبی تشافیک 

سبخت سیستن ّبی ّوَاس سبصی ًَذ، سبصگبس هی ض ّبی تشافیکیثب تغییشات طشح  کِ ثِ طَس خَدکبس



 

آصاد ساُ ّبی  ثبػث پیطشفت دس ًتیجِ کبس، دس کِ یيهسبفشثشای تشافیک ٍ ایجبد سیستن ّبی استجبطی 

 هی گشدد. ضلَؽ

 ٍ پش اّویت  اضبفِ کشدى ظشفیت دس ساثط ّبی حیبتی -9

ب ٍ ثضسگشاُ ّب ًیست اگش چِ ِ کشدى خیبثبى ّگضاسش ّب اضبسُ هی کٌذ کِ جَاة ایي هسئلِ تٌْب اضبف 

ثبیذ  . گستشش ظشفیتهی ثبضذ ثسیبس قبثل اّویت  ّوِ ی ایي هَاسد ثِ خصَظ دس هٌبطق سٍ ثِ سضذ

 ساُ آّي ّبی ضسگتش ٍ ًبٍگبىاتَثَس ّبی ثًظیش حول ٍ ًقل ّبی ػوَهی،  ،ضبهل گستشش اهکبًبت

استفبدُ اص ٍسیلِ ًقلیِ ّبی  ،اصالح ضًَذ گستشش یبفتِیب ٍ هسیش ّبی حول ٍ ًقل جذیذ اگش  .ثبضذ

 کبّص دّذ . تقل هی تَاًذ تصبدفبت ٍ ایي ضلَغی اًجَُ ساهس

 .  ضیٌِ ّبیی ثشای اًتخبة ثیطتشگفشاّن کشدى  -1

 ّوچٌیي حبلت ّبی سفش کِ ٍ ساًٌذگبىثشای ایي هسئلِ ضبهل اًتخبة ّبیی دس هسیش ّبی سفش 

ثل دستشس ٍ قبدس اطالػبت قبثل  فشاّن کشدى. یکی اصایي اًتخبة ّب،  ساًٌذگبى هی تَاًٌذ اًتخبة کٌٌذ

یب خیبثبى ّبی ٍ خیبثبى ّبی هحل کبس  هکبى ّبیی ًظیش ٍ یب هی تَاى هی ثبضذ اػتوبد ثِ صَست آًالیي

ساُ  ،ی ثِ ٍسیلِ جبدُسفش ّبی جبس سا دس سطَح ضْش پشاکٌذُ ٍ پخص ًوَد. دس هَسد صهبى پش تصبدف

 ،سفش هختلف ثشای سٍش ّبی ،هسیش ّبی ن سشیغ دسثبسُ افشاد هی تَاًٌذ یک تصوی، یب اتَثَسٍ آّي 

ثذست ثِ آسبًی ٍ پتبًسیل ساُ ّبی هَجَد دس یک سٍص سا اص طشیق استجبط اص ساُ دٍس  صهبى ّبی خشٍج

 آٍسدًذ. 

 تغییش دس الگَ ّبی هَسد استفبدُ ایجبد -2

ضشکت  ُ سبػت ّبی کبسی اًؼطبف پزیشکبسفشهبیبى ٍ کبسکٌبى دسثبس حل هستلضم ایي است کِایي ساُ 

 ذ. ایي گضاسش اضبسُ هی کٌ ثِ تَافق ثشسٌذ دٍسکبسی ثبسُسد گشفتِ ٍ یب تصوین ّبی ثلٌذ هذت ّبی خَد

َل سبػت ّبی تحول ضذُ تَسط جبدُ ّب دس طهسبػت ّبی کبسی اًؼطبف پزیش ًِ تٌْب ثِ ٍصى کِ 

 کِ سا فشاّن هی آٍسدًیض ایي هَقؼیت  کبسکٌبى ثشای کوک هی کٌذ  ثلکِ هشسَم ثسیبس ضلَؽ ٍ پش اصحبم

ثپشداصًذ. ثشای کبسفشهبیبى ًیض داسای هضایبی یکذیگش  خبًَادُ خَد ٍ ضغل خَد دس کٌبسثِ ًیبصّبی 

 . ضذهی ثب ّضیٌِ ّبی پبسکیٌگ ّضیٌِ ّبی هحل کبس ٍ صشفِ جَیی دساقتصبدی اص جولِ 

 .ایجبد تٌَع دس الگَ ّبی سٍ ثِ سضذ  -3

پیطٌْبد هی دّذ کِ ثِ ساحتی  ی کبسثشد ّبی هختلف ثِ خبًِ ّب ضغل ّب ٍ هغبصُ ّب ایي تشاکن ٍ تَسؼِ

سفتي سفش خَد سا دس طَل  ص ٍسبیل حول ٍ ًقل ػوَهی ٍ پیبدُثِ ٍسیلِ دٍ چشخِ سَاسی یب استفبدُ ا

ایي کبّص  تَاًذ ثبػث کبّص سضذ اصدحبم ضَد کِ ایي کبس هیضْش اًجبم دٌّذ کِ هختلف سٍص دس ًقبط 



 

دس ّویي ساستب ّش فشد هی تَاًذ دس ثشخی  .ی جذیذ دس حَهِ ضْش هی ثبضذپیطشفت ّب اصدحبم ثِ دلیل

 جب کٌذ. ثِ  کبس خَد سا دس فبصلِ ای ًضدیک تش جب هحلًبحیِ ّب 

ایبلت هتحذُ آهشیکب تشاکن ثسیبس کوتش اص کطَس ّبی دیگش است ّوچٌیي اغلت  دس داخل"لَهبکس گفت 8 

حول ٍ ًقل  سشهبیِ گزاسی ّبی"دس اداهِ اٍ اضبسُ کشد8 "ن هب هطکالت ٍسبیل ًقلیِ ّستٌذ.هطکالت تشاک

 ساٍ سیبست ّبی هذاسس دس اطشاف ضْش  صبحجبى خبًِ ّب هب ثبیذ  سیبست ّبی هبلیبتی سا حوبیت کٌذ ثبیذ

ثشای داضتي هذسسِ ثسیبسی اص هشدم  "تطَیق ًوبیین ضْش ثِ طَس کل ثِ داضتي یک هذسسِ ػبلی دس حَهِ

ی ًتبیججب ثِ جب ضذًذ. ایي ّب  هٌبطق دس حَهِ ضْشثِ خَة، خبًِ ّبی ثضسگتش ٍ حیبط ّبی خَة ٍ ػبلی 

سط حول ٍ سفش ثِ هکبى ّبیی کِ ثِ خَثی تَ ایي ضْش ّبسفش دس طَل  ّستٌذ کِ دس سفش ّبی طَالًی تش،

 ٍ ًقل خذهت سسبًی ًطذُ اًذ ثذست آهذُ است.

  ثِ ساُ حل ّبی هتؼذد طشاحی ضذُ ثشای ّذایت کشدى الجتِ ّش هٌطقِ  "لَهبکس ثِ ایي ًکتِ اضبسُ کشد8

ًسجت ثِ ّش  هطکَک ثَدى"اٍ اضبسُ کشد8  "ضلَغی ٍ تشاکن تشافیک ثِ طَس خبظ دسّوبى هٌطقِ ًیبص داسد

  "تَصیِ ای ٍجَد داسد ٍ ّیچ هکبًی ایي هطکالت سا ًوی تَاًذ فقط ثب اسائِ یک ساُ حل ثِ سشاًجبم ثشسبًذ

ٍ ثحث ّبی کبسثشدی ٍ ّوچٌیي تخویي ضلَغی تشافیک  9103سیستن ستجِ ثٌذی تشافیک گضاسش کبهل اص 

 تصبظ دادُ ضذُ است.اخ Texas A&Mدس ٍة سبیت هَسسِ حول ٍ ًقل  250ثشای هٌبطق خبظ 

 

   


