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  قابل حل هستندترافيك و آلودگي هوا 
) در حل مسئله ترافيكرساختيارتباطات خودرو با ز( V2I) و ارتباطات خودرو با خودرو( V2Vهاي  نقش فناوري

  

،  سازي بزرگراه هاي جديد، دوطبقه ساخت بزرگراهبا وجود چرا  ●
نشده تونل مسئله ترافيك (و آلودگي هوا) در تهران حل احداث يا 

   ؟است
شود كه دسترسي به مناطق  هاي جديد سبب مي ساخت بزرگراه

تر شود و تعداد بيشتري را  مختلف شهر تهران، به ويژه مركز شهر آسان
مناطق مختلف ورود به به  تهران از حومه شهر تهران و شهرهاي همسايه

. ترغيب كند ديمراكز كسب و كار جد سيتأس به همچنين وشهر تهران 
شود  سازي بزرگراه صدر و تونل نيايش سبب مي وطبقهبه عنوان مثال، د

و در  در غرب تا سولقان و كرجبه مناطق مختلف تهران    يدسترسكه 
چنانچه اقداماتي مانند تشويق به  شود.  تر راحت شرق تا شهر دماوند

در  (مثالً با باالبردن هزينه پاركينگ استفاده از خودروهاي عمومي
ها، جلوگيري از تأسيس  عابر و تقاطعهوشمندسازي م، )مركز شهر

وكارهايي كه ترافيك خودروها را در مركز شهر بيش از حد  كسب
تواند  و مانند آن انجام نگيرد ساخت معابر جديد نمي، دهند افزايش مي

  هاي كور ترافيكي را باز كند.  گره

معابر جديد مجموع مساحت فيزيكي  معابر با آن كه با ساخت  
در روز اما نظر به اين كه تعداد خودروهايي كه  ،يابد ميتهران افزايش 

بخش بزرگي از   كنند پارك ميمعابر تعداد زيادي از اين  دو طرفدر 
كل و ظرفيت تنها مساحت  نهدر عمل ، دنكن اين مساحت را اشغال مي

ها از  ها و خيابان يابد، بلكه تعداد زيادي از كوچه كاهش ميمعابر 
عبور و مرور به راحتي بتواند   ايي كه در آنها خودروه ارد خياباناستاند

  _ كردن خودرو در دو طرف خيابان شوند. به دليل پارك كند خارج مي

 _  دو الين براي عبور و مرور دارند حداكثر هايي كه به ويژه خيابان
كنند مجبورند به جاي  ها تردد مي ناخودروهايي كه در اين خياب
و هر لحظه اين  خط وسط عبور كنندحركت بين دو خط از روي 

 شده ي پاركيك خودرو باسترس را داشته باشند كه ممكن است در

ي عابرشده  و يا از البالي خودروهاي پارك ،به طور ناگهاني باز شود
ه سترگبه دليل  هايي  چنين خيابانبه طور ناگهاني وارد خيابان شود.  

  رو را هم ندارند. لحتي استاندارد يك جاده ماگاهي  ،ديد ناكافي

  

نتوانسته است مسئله ترافيك (و آلودگي هوا)  وفرد زوجچرا طرح  ●
   را در تهران حل كند؟

اي از شدت  در مجموع توانسته است تا اندازه وفرد زوجطرح 
اين  مسئله را به ويژه براي آينده حل كند. تواند نمياما  ،ترافيك بكاهد

هايي كه ميزان  روزبه ويژه در _ حل موقت  ه عنوان يك راهطرح ب
طرح   تواند اثرگذار باشد. مي _شود  آلودگي هوا بيش از حد مي

وفرد در عمل نوعي امتياز ويژه را براي نيمي از خودروها در هر  زوج
كند، چه اين  فراهم مي وفرد طرح زوجه  حدودروز براي تردد در م

هاي خود پاركينگ داشته باشند  براي توقف محدوده در اين خودروها 
عدالتي براي كساني نيز  هست كه در  به معني نوعي بي چه نداشته باشند.

كسب وكار دارند و  محدوده نيدر ا كنند و يا ه زندگي ميحدوداين م
نشيني  ، و حتي با عقباند پاركينگ مورد نيازشان را نيز تأمين كرده

 .اند شان را افزايش داده قابل ملكملك خود ظرفيت تردد خيابان م
نشيني امالك  اين بوده باشد كه به عنوان پاركينگ  (اگر فلسفه عقب

كننده  مختل يكه در موارد _رايگان   براي بقيه مردم استفاده شود 
آيا بهتر  _ ست بوده ا و يكي از داليل آلودگي هوا تردد خودروها

استفاده به عنوان  يابربراي پاركينگ يا  ،نيست كه زمين كسرشده
با اين كار  آن امالك بازگردانده شود؟ پيشين باغچه به صاحبان

  )شود. كم آلودگي هوا كمتر مي دست
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ورانندگي و  (پليس راهنمايينيروهاي شهري توان بخش بزرگي از   
ه حدوداز به مجمرف جلوگيري از ورود خودروهاي غيرصشهرداري) 

توانند به طور مؤثر  اين نيروها نمي شود، و در نتيجه مي وفرد زوجطرح 
ممنوع  هاي توقف خودرو در مكان كردن  در برابر تخلفاتي مانند پارك

به معموالً وفرد  زوجه حدودهاي م اي كه خيابان عمل كنند، به گونه
  آيد. شكل يك پاركينگ بزرگ در مي

  
 يها ابانيكردن در خ پارك نهيهز اگر به جاي اجراي اين طرح، 

باال  _  تقريباً رايگان است در حال حاضر كه_  وفرد زوج محدوده
در جهت نيروهاي شهري توان  و ،تومان)10000(مثالً هر ساعت  برود

هاي  توقف خودروها در مكاناز ي گيرجلونصب پاركومتر جديد و 
اوالً خودروهاي كمتري وارد مركز شهر  ،به كار گرفته شود ممنوع
و  ،شوند سازي ترغيب مي كينگد، ثانياً مردم به پارنشو مي

شان ندارند  پاركينگ كافي براي مشتريان فضاي وكارهايي كه كسب
ها از حالت  ، و ثالثاً خياباناز محدوده طرح خارج شوندممكن است 
و با  د و رانندگان به راحتي نشو خارج مي ذكرشده غيراستاندارد

  كت كنند. بين دو خط حر ها در بسياري از خيابان توانند ميآرامش 

كردن مقابل تابلوهاي  تر، جلوي تخلفاتي مانند پارك از همه مهم
قانون  كه چهره شهر را به يك شهر بي شود يگرفته مممنوع  توقف

) خردادماه شماره( 235به عنوان نمونه، در شماره ند. نك تبديل مي
درباره توقف خودروها » 1سازي دانشگاه«در مقاله  ماهنامه ريزپردازنده

روي يك  و در پياده» ممنوع و حمل با جرثقيل توقف«مقابل تابلوي در 
نوشتيم. متأسفانه، پس از شش ماه هنوز مسئله به قوت خود باقي خيابان  

  است.مانده 
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براي خودروها بيش از _  به ويژه مركز شهر_ گنجايش تهران   
براي جديد عدم صدور مجوز  ،يك راه حل توان تهران است.

است كه تردد وسايل نقليه را بيش از حد  مركز شهر در هايي فعاليت
تهران براي ترافيكي كه   در حالي كهكنند. به عنوان يك نمونه،  زياد مي

درپي مجوز تأسيس  پي به طور آورند مشكل دارد،  مدارس به وجود مي
، حتي در هاي فاقد پاركينگ هاي مختلف در ساختمان براي دانشگاه

اين  كه توجه شودكه  به  ترافيكي  آن شود، بي داده مي مناطق مسكوني
آورند.  به وجود مي ساعت به ساعت به دليل نظام درسي واحدي مراكز

كاربردي كه در مقاله -به عنوان مثال، يكي از واحدهاي دانشگاه علمي
 در يك ساختمان با كاربري مسكوني  وذكر كرديم »  سازي دانشگاه«

، حتي براي يپاركينگ كند هيچ در يك منطقه مسكوني فعاليت مي
نظر به حجم باالي ترددي كه اين مراكز  .نداردرئيس اين واحد 

آورند فعاليت آنها در مناطق مسكوني غيرقابل  دانشگاهي به وجود مي
 ظرفيت مناطق اداري و تجاري  محدوديتتوجيه است، اما با توجه به 

مسكوني نيز  مجوز فعاليت براي چنين مراكزي در مناطقگويا  تهران
امضا از   40اي با حدود  شود. در مورد نمونه ذكرشده نامه صادر مي

ناشي از فعاليت مركز دانشگاهي  مشكالتطرف ساكنين محل در مورد 
هاي ممنوع خيابان و  به ويژه از لحاظ پارك خودرو در بخش ذكرشده

پاسخ مانده  كه بيارائه شده است،  7شهرداري منطقهبه  رو حتي پياده
 ،تهران محترم شهردار ،دكتر قاليباف اين در حالي است كه است.  

همواره روي آسايش شهروندان به ويژه در مناطق مسكوني تأكيد 
ماه  در آبانداشته است. به عنوان نمونه، ايشان در نشست خود با ناشران 

 گريدكنم؛  انيب ديرا با تيواقع كيمن «اند:  چنين گفتهسال جاري 
مشاغل مستقر باشند.  ،يمسكون يها عصر آن گذشته است كه در مجتمع

 كيكه مطب  ميسكونت كن يدر آپارتمان مياز ما حاضر كيكدام 
خودمان  يرا كه برا يزيچ دييايپزشك هم در آنجا است. ب

 نيساكن در چن ياگر شهروند .ميهم نپسند گرانيد يبرا م،يپسند ينم
در آن  يمشاغل نيكه از استقرار چن ينسبت به مسائل ييها مجتمع
به اعتراض او  ميدار فهيمعترض بود ما وظ شود، يم يها ناش مجتمع

   »2.ميكن يدگيرس

                                                 
)1393آبان  28چهارشنبه خبرگزاري مهر ( 2  



 

^                                                                   

                                                                                                             www.rizpardazandeh.com 7صفحه/242/شماره 

كاربردي در -واحد دانشگاهي علمي 180صفحه وب زير فهرست  
به صورت تهران  آورده است كه اكثر آنها در شهر استان تهران را 

  فعاليت دارند:پراكنده و نامتمركز 
http://www.uast.ac.ir/sites/tehran/Img/ 
AddressMarakezTehran.pdf  

نام چند اتحاديه صنفي، فدراسيون ورزشي، كارخانه، يا  اداره  
رقابت و سودآوري سبب  خورد؛ به چشم مي دولتي در اين فهرست

ها،  هاي صنفي، شركت خواهد شد كه تعداد زيادي از اتحاديه
كه بيشتر آنها در تهران _ و مانند آن  ها، مهيها، ب جات، بانككارخان

 يكاربرد-يعلم دانشگاه  تأسيس  رو به رشد روندبه  _ فعاليت دارند
نامتمركز  كاربردي-و تعداد واحدهاي دانشگاه علمي بپيوندنددر تهران 

اين در حالي  بيشتر شود.بسيار از تعداد مدارس تهران  تهرانو پراكنده 
كم در  يا دست توان در شهرهاي ديگر مي آنها را به راحتياست كه 

براي نمونه چند نام اين فهرست  تأسيس كرد.  مناطق غيرمركزي تهران
  در زير آمده است: 
مركز آموزش ، ارانيدفتر كانون سردفتران و يكاربرد-يمركز آموزش علم

ي شركت تعاون يكاربرد-يعلممركز آموزش ، پست تهران يكاربرد-يعلم
 يكاربرد-يعلممركز آموزش ، رانيا يروغن يروغن و دانه ها يفراور كارخانجات

 پارس شركت كارخانجات يكاربرد-يعلممركز آموزش ، هما يگروه هتل ها
مركز آموزش  ،رانيجامعه قالبسازان ا يكاربرد-يعلممركز آموزش ، كيالكتر
 يگروه صنعت يكاربرد-يعلممركز آموزش ، اتيشركت دخان يكاربرد-يعلم

مركز ، تهران امالك نيصنف مشاور هياتحاد يكاربرد-يعلمآموزش  مركز، گلرنگ
طال، جواهر، نقره، سكه و  سازندگان فروشندگان و هياتحاد يكاربرد-يعلمآموزش 

   .كشور سازمان ثبت احوال يكاربرد-يعلممركز آموزش و ، صراف تهران
هايي مانند بزرگراه شهيد همت، حكيم،   در بيست سال اخير بزرگراه

. د صياد شيرازي، يا  امام علي (ع) در تهران ساخته شده استشهي
روزي خود توانستند در عرض  مهندسان شهرداري تهران با تالش شبانه

سازي بزرگراه صدر و تونل  نظير دوطبقه حدود دوسال كار عظيم و كم
هاي ترافيكي را باز كنند و از  نيايش را با اين اميد كه بتوانند گره

هران بكاهند انجام دادند. عدم توجه به گنجايش تهران  آلودگي هواي ت
ها براي كاستن از ترافيك  تالش   _به ويژه مناطق مركزي آن _ 

  كند. خودروها و آلودگي هوا را خنثي مي

   

خودرو با «و » ارتباطات خودرو با خودرو«هاي  فناوري
  » زيرساخت
_ هاي آن  هو زيرمجموع 3اينترنت چيزهاهاي  ها در فناوري پيشرفت

العاده چشمگير بوده  هاي اخير فوق در سال _ ٤اينترنت خودروهابه ويژه 
است و همچنان ادامه دارد. كشورهاي پيشرفته خودشان را براي 

توانند بسياري از مسائل ترافيكي  ها كه مي گيري از اين فناوري بهره
 اي چشمگير ه گونهونقل را ب د و ايمني حملنخودروها را حل كن

ونقل و اداره  وزارت حملكنند. به عنوان مثال،  زايش بدهند آماده مياف
 نيمطالعه و تدوآزمايش،  در حال 5هاي آمريكا ايمني بزرگراه

در  ها اين فناوريي ساز ادهيپ يالزم برا نياستانداردها و قوان
 V2V6 كه به _  هستند 2020هاي آمريكا تا قبل از سال  بزرگراه

) رساختيارتباطات خودرو با ز( V2I7) و خودروارتباطات خودرو با (
ها را در مجموع در مقاالت مختلف اين  ند. ما اين فناوريمشهور هست

اينترنت شود كه  بيني مي ايم. پيش ناميده» اينترنت خودروها«شماره 
ها را دو تا چهار  ها و خيابان در مجموع بتواند بازدهي جاده خودروها
  برابر كند.

ها به مقاالت                    اطالعات بيشتر درباره اين فناوري يادآوري: براي
(ارتباطات  V2Vارتباطات «، و »خودروها نترنتيا«، »ندهيآ يخودروها«

  مراجعه كنيد.  ماهنامه ريزپردازندهدر همين شماره » خودرو با خودرو)

اكنون با توجه به شبكه  چنانچه ما نيز در كشور عزيزمان ايران از هم
سازي آنها  پيادهمعابر خودمان استانداردهاي مورد نياز را وضع كنيم و 

براي تدوين  را بخواهيم، و مطالعات الزمسازان  و راهرا از خودروسازان 
توانيم همگام با كشورهاي پيشرفته  ما نيز مي ،يمقوانين مورد نياز آغاز كن

اري از مسائل هاي پيشرفته براي حل بسي و حتي زودتر از آنها از فناوري
تري  و در  هواي پاك ،بهره بگيريم  ونقل، ترافيك، و ايمني معابر حمل

تا توانند  در مجموع مي V2Iو  V2Vشود كه  مي بيني پيش .تنفس كنيم
كه متأسفانه در كشور ما  _درصد از تصادفات منجر به فوت  80ميزان 

ر روي آن گذاري ب از همين روي، سرمايه بكاهند. _آمار بااليي دارد 
    □كامالً ارزشمند خواهد بود.

                                                 
3 Internet of Things 
4 Internet of Cars 
5 National Highway Transportation Safety Administration 
(NHTSA) 
6 vehicle-to-vehicle communication 
7 vehicle-to-infrastructure communication 


