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تصادفات



آلودگی ناشی
از خودروهای 

موتوری









o ،به دالیل زیر، احداث راههای جدید و توسعه شبکه راههای موجود
ده دیگر بعنوان راه حل عمومی برای مواجهه با مشکالت ترافیکی دی

:نمی شود
oمحدوده بودن فضای در دسترس برای ایجاد و امکانات حمل و نقلی
oسرمایه باالی مورد نیاز
oنفی بر اثرات سوء توسعه این زیر ساختها بر سایر بخشهای جامعه مثال تاثیر م

توسعه پایدار
oر با این حقیقت که توسعه زیر ساختها باعث تشویق به سفرهای بیشت

خودروهای شخصی می شود و در نتیجه فواید و  آثار مثبت آنها خیلی زود
.محو می شوند



oق استفاده بهینه از زیر ساختها و امکانات حمل و نقلی موجود از طری
.بهبود کارائی، ایمنی و راحتی استفاده از آنها

o سیستمهای حمل و نقل هوشمند، بسته ای از ابزارها و روشهای
.هوشمند برای دستیابی به اهداف فوق را از طرق زیر فراهم می سازد

oهوشمند نمودن وسائل نقلیه

oهوشمند نمودن جاده ها و زیر ساختها

oبکارگیری روشهای مدیریت و کنترل ترافیک هوشمند

oطه کمک به مسافرین و رانندگان در اتخاذ تصمیم های آگاهانه و هوشمند در راب
با رانندگی و سفر خود



oپیوتر، شامل بگارگیری مجموعه از تکنولوژیهای فناوری اطالعات مانند کام
حمل مخابرات، سیستمهای ماهواره ای مکانیابی و اینترنت در سیستمهای

و و نقل آزادراهی، ترافیکی و حمل و نقل عمومی بمنظور افزایش ایمنی
.بازدهی سیستم حمل و نقل زمینی می باشد

oرت این قابلیت را دارند که مشکالت حال و آینده حمل و نقلی را به صو
ی حل پایدار و بدون توسل به توسعه قابل توجه زیر ساختهای حمل و نقل

.نماید



oمدیریت، نظارت  و بهینه سازی جریان ترافیک و روانسازی حرکت

oمدیریت تقاضا

oمدیریت و کنترل حوادث

oمدیریت و پشتیبانی وسائل نقلیه امدادی

oت وغیرهمدیریت اخذ الکترونیکی عوارض، هزینه پارکینگ، خرید و رزرواسیون بلی

oمدیریت ناوبری حمل و نقل تجاری

oمدیریت حمل و نقل عمومی

o مدیریت و پشتیبانی ترافیک غیر موتوری شامل دوچرخه و عابر پیاده

oاطالع رسانی به مسافرین ر رابطه با وضعیت ترافیکی مدهای حمل و نقلی

oتوسعه سیستمهای حمل و نقلی یکپارچه و حمل و نقل ترکیبی



Accident Cost Savings (44%)

Time Savings (41%)

Emissions/Fuel (6%)

Operating Cost Savings (5%)

Agency Cost Savings (4%)

Other (< 1%)

Source : Apogee Report on Global ITS Benefits



ارائه 
اطالعات 
ترافیکی

مدیریت ترافیک
آزادراهها و 
بزرگراهها

ی سیستمها
هوشمند 
کنترل 
ترافیک

ی مدیریت سیستمها
حمل و نقل عمومی

اخذ 
ی الکترونیک
عوارض

پرداخت 
ی الکترونیک
کرایه

مدیریت امداد 
رسانی

ر مدیریت ترافیک د
شرایط جوی 

نامساعد

مدیریت ترافیک در 
نواحی تحت مرمت و 

بهسازی

مدیریت حوادث 
رانندگی

مدیریت تقاضا

مدیریت ترافیک
غیر موتوری

http://www.itsoverview.its.dot.gov/IMS.asp
http://www.itsoverview.its.dot.gov/EPS.asp
http://www.itsoverview.its.dot.gov/EMS.asp
http://www.itsoverview.its.dot.gov/RWM.asp
http://www.itsoverview.its.dot.gov/ROM.asp






SUPERHUB - multimodal journey planning

http://transport.felk.cvut.cz/journeyplanner



SBB intermodal route planner, HaCons Company, 

Switzerland



www.traveline.cymru





ویژگیها
مرکزیکامپیوترسیستمیکاعزام ناوگان مورد نیاز خطوط به کمک ◦
شمارش اتوماتیک مسافرین◦
تعیین اتوماتیک موقعیت وسیله◦
انتقال پیشرفته صدا و اطالعات بین اتوبوس و مرکز کنترل◦
پرداخت الکترونیکی کرایه◦



مدیریت هوشمند سیستمهای حمل و برای ITSکاربردهای 
نقل عمومی 
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o مطالعات سسیستمهایITS (1385)شهر یزد در سال
o مطالعات سیستمهایITS شهر یزد در طرح جامع حمل و نقل یزد

(1389)
o (1391)راه اندازی مرکز کنترل ترافیک شهرداری یزد
o دوربین نظارت تصویری 40نصب بیش از(CCTV ) در تقاطعات مهم

شهر یزد
o تقاطع شهر یزد30هوشمند سازی بیش از
oنصب تردد شمار در ورودیهای شهر یزد
oنصب تابلوهای متغیر خبری در معابر ورودی شهر یزد
oزدنصب دوربینهای کنترل سرعت در رینگ اصلی و معابر ورودی شهر ی





oفرصتها:
oوجود بستر های مخابراتی مناسب فیبر نوری برای تبادل داده و اطالعات در

سطح شهر یزد
oامکان نصب و  استفاده از شبکه های بی سیم برای تبادل داده و اطالعات
oوجود نیروهای متخصص مرتبط با این حوزه در سطح استان و کشور
oونیکی امکان ساخت تجهیزاتی مانند کنترلر چراغهای راهنمائی و تابلوهای الکتر

مناسب در سطح استان و کشور
o به مهندسی-ایجاد اشتغال و جذب متخصصین رشته های مختلف علوم و فنی

این حوزه
oتی توسعه دانش فنی تخصصی این رشته و ارائه خدمات فنی به استانها و ح

کشورهای دیگر
o استفاده از مزایایITSبرای بهبود شرایط ترافیکی و زیستی شهر



oچالشها:
oتمرکز به معلول ها به جای علت ها در انتخاب راهکارها
o رفتار واکنشی(Reactive ) به جای پیشگیرانه(Proactive)
oتفکر سخت افزاری به جای نرم افزاری در شناسائی و ارائه راهکارها

oتفکر جزیره ای به جای جامع نگرایانه
oمه های عدم اعتقاد به به برنامه ریزی و التزام به انجام امور بر مبنای طرحها و برنا

تهیه شده
oلزوم ایجاد یک ساختار هماهنگ و واحد برای مدیریت حمل و نقل شهری
oمحدودیتهای ارگانها در اشتراک گذاری داده های خود و ایجاد منابع داده ای باز
o حفاظت و رعایت حریم خصوصی در استفاده از داده ها، امنیت داده ها و قوانین

الزم دراین رابطه



oچالشها:
oیاز نبود یک طرح و سند کالن ملی مصوب شامل معماری و استانداردهای مورد ن

کشورITSحوزه برای
oزد و طرح و برنامه جامع و استراتژیک برای بکارگیری این سامانه ها برای شهر ی

:عواقب ان از قبیل
oره ایجاد محدودیت برای یکپارچه سازی و ایجاد هماهنگی بین سامانه ها و به

گیری از فواید هم افزائی حاصله 
oخطرات موازی کاری و استفاده بی مورد از تجهیزات
oخطر عدم سازگاری و امکان ارتباط و ایجاد هماهنگی بین سامانه ها

oایجاد محدودیت برای استفاده از محصوالت شرکتهای مختلف
oطح کافی نبودن سنسورها و تجهیزات اندازه گیری پارامترهای ترافیکی در س

شبکه راهها 
oمشخص نبودن نقش و جایگاه بخش خصوصی


