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چکیده
در معابر شهري و قتي بهبود وضعيت يك تقاطع مد نظر قرررر مري ريرردك ياري رش هيدرتهادر بررري رفراري

ارارريي

تقاطعهاك ساخت تقاطعهاي غير همسطح مي باشد .با توجه به ريتاه رربطه شهر و رسرتااد اتتردراا رش شرهر دو سرويه
رست بهر متدي رش نظرر شهروندرا ميتورند در ررستاي بهبود اارريي تقاطعهاي غير همسطح مايرد باشرد .هرد
رش رين تحقيق ررشيابي عملارد تقاطع غير همسطح بر رساس متغيرهايي چوا ريمتي عابررا هيراد و دوچرخرهك عملاررد
چپگردها و ساشراري با محيط االبدي رطرر ميباشد .برري نيل به رين هرد ربتردر مقرات و اتر

موجرود در ريرن

شميته مورد مطالعه و بررسي قررر ررفتك سپس تعدرد 40هرسدرتامه اره رعتبرار با برر رسراس بلاراي ارونبرا برا
مقدرر 0/752تأييد شد رست بين رستااد اتتد راا رش تقاطع غيرهمسطح توشيع شد و بررري بررسري ررتبراب برين
متغيرها رش بشموا تاواتدرل Cوضري

رسپيرمن رستااد شد رست .نتايج بدسرت بمرد رش تحليرل دو بشمروا فرو

بيانگر با رست اه بين ريمتي عابررا هياد ك دوچرخه و عملارد چر

رردهرا و نيرا سراشراري تقراطع غيرهمسرطح برا

محيط االبدي رطرر ررتباب معتادرري وجود دررد.

واژههای کلیدی :تقاطع غیرهمسطح ،ایمنی ،عملكرد چپگرد ،محیط کالبدی ،ارومیه.

 -1مقدمه
زمانیكه ظرفیت تقاطع همسطح جواب گوی ترافیك

نمایند بدهند .در این قبیل تقاطعها اغلب تصادفاتی اتفاق

عبوری از تقاطع نباشد ،مسلماً تراکم شدیدی ازوسایل

میافتد ،بنابراین برای برطرف کردن اشكاالت مزبور از

نقلیه بوجود می آید که از آن به گره ترافیكی یاد می

تقاطعهای غیرهمسطح استفاده میشود .بدین ترتیب

شود .اگر راه حلهایی از قبیل تغییر زمان بندی چراغها

گنجایش هر خط ثابت مانده و وسایل نقلیه با سرعت

و یا افزایش تعداد خطوط عبوری و ارایه راه حلهایی در

یكنواخت حرکت نموده و از بروز تصادف جلوگیری به

این سطح مشكل را حل نكند ،در این صورت ساخت

عمل میآید .چون این قبیل تقاطعها و میزان حریم راه

تقاطع غیر همسطح توجیه پیدا می کند .همچنین در

مورد نیاز و هزینههای ساختمان و نگه داری افزایش

تقاطعهای همسطح گنجایش ترافیك هر خط به علت

مییابد .بنابراین تعبیه آنها فقط در شاهراهها و بزرگراهها

وجود تقاطع کاهش مییابد ،زیرا تعدادی از ماشینهای

قابل توجیه میباشد .در تقاطعهای کوچك هر گاه حجم

هر خط باید در محل تقاطع توقف نموده و فرصت عبور

ترافیك یك راه از حجم تقاطع زیاد باشد و عبور دادن

به سایر ماشینهایی که میخواهند عرض خیابان را عبور

ترافیك آن از چهارراه مقدور نباشد ،فقط به ساختمان

یك پل کوچك اکتفا میشود .اما هر گاه یك شاهراه و یا

است (صفار زاده و همكاران.)80-97 :1387 ،

یك راه فرعی تقاطع نمایند احداث تقاطع غیرهمسطح

اخباری و همكاران در سال 1387تحقیقی با عنوان

توصیه میشود (شاهی و همكاران .)139 :1391 ،با

«بررسی عوامل مؤثر از جمله ایمنی در انتخاب شكل

توجه به اینكه رابطه شهر و استفاده کنندگان از شهر دو

تقاطع غیر همسطح» انجام داده اند .هدف این مقاله

سویه است ،انسانها شهر را میسازند و شرایط شهرها

بررسی عوامل مؤثر در ایمنی و تحلیل تصادفات در انواع

در زندگی آنها تأثیر امكان ناپذیر و قاطع دارد ،استفاده

شكلهای تقاطعهای غیرهمسطح می باشد که خود می

از نظرات شهروندان در تصمیم گیریها ،برنامه ریزیها

تواند به عنوان بخشی از روند انتخاب نوع و شكل تقاطع

و کلیه فعالیتها و امور شهری ضرورت مییابد .این

غیر همسطح بكار گرفته شود .به عنوان نتیجه گیری کلی

مقاله با هدف ارزیابی عملكرد تقاطع غیرهمسطح مدرس

بهترین تقاطع غیرهمسطح از نظرایمنی ،تقاطع

شهر ارومیه به لحاظ ایمنی عابران پیاده و دوچرخه،

غیرهمسطح هدایت کننده می باشد و تقاطع شیپوری،

عملكرد چپگردها و سازگاری با محیط کالبدی اطراف بر

تقاطع نیمه شبدری ،تقاطع تك نقطه ای ،تقاطع لوزی و

آن است تا ارتباط بین این متغیرها را بررسی کند .نتایج

تقاطع شبدری کامل با اختالف ناچیزی در اولویتهای

بدست آمده بیانگر آن است که بین ایمنی عابران پیاده،

بعدی قرارمی گیرند (اخباری و همكاران-11 :1387 ،

دوچرخه و عملكرد چپ گردها و نیز با سازگاری تقاطع

.)1

غیرهمسطح با محیط کالبدی اطراف ارتباط مستقیمی

منصور حاجی حسینلو و سید کمال سید حسین در

وجود دارد.

سال 1388تحقیقی با عنوان «انتخاب بهینه نوع تقاطع

به برخی از تحقیقات انجام گرفته در این زمینه
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

غیر همسطح بر اساس تحلیلهای ترافیكی و اقتصادی»
انجام داده اند .هدف از این تحقیق شناخت عوامل مؤثر

محمود صفارزاده و همكاران در سال 1387تحقیقی

در نحوه عملكرد هر یك از انواع تقاطع غیر همسطح و

با عنوان «الگوی مناسب برای انتخاب نوع تقاطعهای

ارائه دستورالعملی جهت انتخاب بهینه نوع تقاطع

غیرهمسطح و تبادلها» پس از معرفی انوع تبادلها و

غیرهمسطح در یك محل خاص است .جهت نیل به این

مقایسه عملكرد آنها ،الگویی برای انتخاب نوع تبادل

هدف با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری در محیط نرم

برای مسیرهای شهری و برون شهری ارایه شده است .در

افزار  1 AIMSUNهر یك از انواع تقاطع تحت تأثیر

نتایج بدست آمده تبادلهای هدایت کننده از نظر روانی

حجم سناریوهای مختلف مورد آنالیز قرار گرفت که

ترافیك مناسب ترین ولی از لحاظ اندیشه ساخت

نتایج نشان داد مبدلهای نیمه شبدری با رابطهای جهتی

بیشترین هزینه را دارا هستند .تبادل شبدری کامل

دارای باالترین سطح خدمت در میان انواع تقاطعهای

میتواند بهترین گزینه برای اتصال آزادراه به آزادراه

غیر همسطح هستند .با استفاده از نتایج بدست آمده از

باشد ،اما توجه به ناحیه تداخلی در این تبادل بسیار حائز

این تحقیق می توان با توجه به حریم موجود ،حجم

اهمیت است .تبادل شهری تك نقطه ای نیز میتواند

ورودی به تقاطع و نحوه توزیع آن نوع بهینه تقاطع

اولین انتخاب برای مناطق شهری باشد ،به ویژه در

غیرهمسطح را انتخاب کرد (حاجی حسینلو و سید

مناطقی که یك مسیراصلی و دیگری فرعی باشد .تبادل

حسین.)1-8 :1388 ،

لوزوی به دلیل نیاز به حریم کم برای ساخت میتواند

بهنام امینی و بابك رحیمی صوفیانی در سال1388

یكی دیگر از پیشنهادها برای مناطق شهری باشد اما

تحقیقی با عنوان «سنجش اثرات تقاطعهای غیرهمسطح

توجه به حرکتهای گردش به چپ در این تبادل مهم

شهری در ترافیك شبكه پیرامونی» انجام داده اند .در این

مقاله سعی شده نحوه تأثیرپذیری شاخصهای ترافیكی

همسطح و ایمنی عابران پیاده و دوچرخه رابطه معناداری

در اثر احداث تقاطع غیر همسطح بررسی شود .بدین

وجود دارد.

منظور با استفاده از شبیه سازی ریزنگر ترافیك در یك

 -2-3به نظر میرسد بین ایمنی عابران پیاده و دوچرخه

شبكه فرضی حساسیت شاخصهای جریان ترافیكی

و سازگاری تقاطع غیر همسطح با محیط کالبدی اطراف

شبكه و روابط آنها براساس تئوری دو سیال مورد

رابطه معناداری وجود دارد.

بررسی قرار گرفته است .مدل دو سیال توصیف وسایل
نقلیه متحرک و متوقف در سیستم را شامل میشود .این

 -4مبانی نظری

تئوری روابط نسبتاً ساده ای مابین زمان حرکت متوسط و

 -1-4تاریخچه و تعریف تقاطع غیر همسطح

زمان ایستادن متوسط در شبكه ایجاد میکند .مدل شبیه
سازی ریزنگر با استفاده از نرم افزار NETSIM

2

بدست آمده است .نتایج با مقایسه دو وضعیت شبكه در
حالت تقاطع چراغدار و تقاطع غیر همسطح بدست آمده
است (امینی و رحیمی صوفیانی.)1-10 :1388 ،

 -2روش تحقیق
این تحقیق با توجه به هدف آن از نوع تحقیقات
کاربردی بوده و با توجه به روش انجام کار ،از ماهیتی
توصیفی برخوردار میباشد .گردآوری اطالعات از طریق
مطالعات کتابخانه ای و پیمایش میدانی (پرسشنامه)
صورت گرفته است .جامعه آماری مورد مطالعه در
فرآیند پرسش گری شامل  40نفرازاستفاده کنندگان
تقاطع غیر همسطح مدرس میباشد .روش نمونه برداری
از جامعه آماری تصادفی میباشد .به منظور تحلیل اعتبار
پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است.
مقدار آلفای بدست آمده  0/752میباشد که از0/7
بزرگ تر بوده و بنابراین ،اعتبار کلی پرسشنامه تأیید
میشود .برای تجزیه و تحلیل نتایج پرسشنامه و بررسی
ارتباط بین متغیرها از آزمونهای تاو کندال  cو اسپیرمن
در نرم افزار  SPSSاستفاده شده است.

 -3فرضیههای تحقیق
این تحقیق در راستای بررسی فرضیات زیر تدوین
شده است:
 -1-3بین عملكرد مطلوب چپگردها در تقاطع غیر

اصطالح تقاطع غیر هسطح را برای اولین اوژن
هنارد 3در سال  1906برای حل مشكل ترافیك شهری
پیشنهاد نمود .او به خوبی آگاه بود که کارآیی شبكه
پیشنهادی وی متأثر از چگونگی طراحی تقاطعهاست و
در این باره نوشت"مسأله تقاطع ،به ناگزیر و به زودی
به عنوان یك اولویت مطرح خواهد شد ".نخستین
راهكار وی ،ساختن تقاطعهای غیرهمسطح بود که شكل
جنینی و ابتدایی از سیر دگرگونی تقاطعهایی است که
امروزه به صورت روگذررها و زیر گذرهای چند طبقه
در هر نقشه ای برای شهرهای بزرگ در نظر گرفته
میشوند .هنارد میگوید از آنجا که تمام دردسرها و
آشفتگیها از برخورد دو مسیر عمده ترافیكی بر میخیزد
بگذارید تا با عبور یكی از مسیرها از روی مسیر دیگر،
علت اصلی آشفتگی را از میان بر داریم .بدین صورت
وی در هر تقاطع ،چهار رشته پلكان در چهار گوشه آن
برای گذر عابر پیاده در نظر گرفته بود .وی برای آسانی
حرکت پیاده روی ،روی تقاطعهای غیرهمسطح ،استفاده
از پله برقی را پیشنهاد کرده بود .او میدانست تقاطع
غیرهمسطح گذشته از نیاز به فضای زیاد ،نارساییهایی
هم دارد .یكی از نارساییها پاسخگو نبودن به تقاطعهایی
با  5یا  6خیابان اصلی بود (پاکزاد.)219 :1389 ،
تقاطعها بخش اجتناب ناپذیر از هر شبكه جاده ای یا
خیابانی هستند .تقاطعهای جاده ای یا خیابانی را میتوان
به عنوان سطحی تعریف کرد کهه در آن ،دو یها چنهد راه
یكدیگر را قطع میکنندکه شامل سهواره رو و تسههیالت
ترافیكی کنار جاده نیز میشود .تقاطع همسطح از تالقهی

دو یا چند راه تشكیل مهیشهود کهه هریهك بهه صهورت

است که یكی از مسیرها دارای اهمیت کمتری نسبت به

شعاعی از تقاطع خارج شده و قسهمتی از آن را تشهكیل

مسیر دوم بوده و رفت و آمد از این مسیر مانعی برای

میدهد که بهه آن شهاخه تقهاطع گفتهه مهیشهود .چنهین

ترافیك مسیر دوم باشد نظیر برخورد راههای فرعی و

تقاطعههایی محههدودیتهاو کاربردهههای خههاص خههود را

اصلی و خیابانها و راههای مخصوص پیاده رو با مسیر

دارند .اصلی ترین ضهابطه در ایهن نهوع تقاطعهها حجهم

اتوبانها (اخباری و همكاران .)3 :1387 ،اگر مسیر

ترافیك است (.)J. Garber & D. Fontaine, 1999

جریانهای ترافیكی که بهم می رسند ،به لحاظ

منظور از ایجاد تقاطعها و یا انشعابها ،ایجهاد سهطوحی

عملكردی در سطوح متفاوتی باشند مرالً یكی شریانی

است که در محل تقاطع دو راه ،وسایل نقلیهه بتواننهد بها

اصلی درجه  1باشد و دیگری شریانی فرعی درجه  2یا

استفاده از این سطوح در جهات مختلف و بدون برخورد

 3و نخواهیم با جریان ترافیك مسیر اصلی را مختل

با وسایل نقلیه دیگر حرکت کنند .با بررسی میزان و نهوع

کنیم ،ناچاریم از تقاطع غیر همسطح استفاده کنیم.

ترافیك در محل تقاطعها و طرح هندسی آنها مهیتهوان
حجم عبور و مرور در این محلها را به حهداکرر ممكهن
افزایش داده و خطرات ناشی از تصادف وسایل نقلیهه را
به حداقل رسهاند .از آن جهایی کهه در محهل تقهاطع ،دو
مسیر هم پوشانی دارند ،بهرای حفهظ ظرفیهت هریهك از
آنها به خصوص در محهل گرههها حهداقل مهیتهوان بها
غیرهمسطح کردن محل گره ظرفیت هر یهك از آنهها و
یا با احداث تبادل ،ظرفیت نقاط تداخلی و تغییر مسیر را
ترفیع داد (صفارزاده و همكاران.)82 :1387 ،

 -2-4شرایط و خصوصیات الزم برای ساخت
تقاطع غیرهمسطح
شرایط و خصوصیات الزم برای سا خت تقاطع
غیرهمسطح را می توان در چند مقوله ذیل خالصه کرد.
 -1-2-4پیش بینیهای طراحی

 -2-2-4حجم باالی ترافیك
وقتی ظرفیت تقاطع همسطح جواب گوی ترافیك
عبوری از تقاطع نباشد ،مسلماً تراکم شدیدی از وسایل
نقلیه بوجود می آید که از آن به گره ترافیكی یاد می
شود .اگر راه حلهایی از قبیل تغییر زمان بندی چراغها
و یا افزایش تعداد خطوط عبوری و ارایه راه حلهایی در
این سطح مشكل را حل نكند ،در این صورت ساخت
تقاطع غیر همسطح توجیه پیدا می کند (بهبهانی.)1378،
 -3-2-4حفظ ایمنی
بدلیل برخورد جریانهای ترافیك به هنگام عبور از
تقاطع ،احتمال برخورد وسایل نقلیه وجود دارد .اگر این
تصادفات در حد باالیی باشد و باز هم با روشهای
معمول نظیر بهبود وضعیت زمان بندی چراغها و  ...آمار
تصادفات هم چنان نگران کننده باشد ،یكی از راه حلها،

به طور کلی زمانیكه لنگر رفت و آمد (یعنی حاصلضرب

ساخت تقاطع به صورت غیرهمسطح می باشد که

احجام ترافیك ساعتی روی دو امتداد تقاطع) از حدی

برخورد جریانهای ترافیك را از بین ببریم یا حداقل

تجاوز کند باید اقدام به ایجاد تقاطع غیر همسطح نمود.
در خارج از شهرها ممكن است این نوع تقاطع را برای
رفت و آمدهای با شدت کمتر نیز به کار برد و آن زمانی

شكل تصادفات را تغییر دهیم (همان).

نمودار .1رتبه بندی تقاطعهای غیرهمسطح بر اساس ایمنی (اخباری و همکاران)11:1387،

 -4-2-4کاهش زمانهای تأخیر

اشاره کرد که برای جاهایی که حجم گردش به چپ بهاال

یكی از بزرگترین مشكالت تقاطعهای همسطح

باشد ،مناسب نیسهت ،ظرفیهت سهرویس دههی بها نقهاط

وجود زمانهای تأخیر می باشد .اگر بدلیل حجم باالی

انتهایی رمپهها محهدود مهی شهود ولهی بهرای حرکهت

ترافیك و عدم ظرفیت تقاطع برای عبور وسایل نقلیه،

مستقیم در مسیر اصلی امكهان عبهور جریهان ترافیهك بها

زمانهای تأخیر از حدی بیشتر شوند ،توجه به اهمیتی

سرعت باال وجود دارد .همچنهین عهدم توجهه کهافی بهه

که زمان برای استفاده کنندگان سیستم دارد و اینكه هزینه

مسأله عابر پیاده و ندیدن گذرگاه ایمهن و مناسهبی بهرای

این زمانهای تأخیرچقدر می شود ،ساخت تقاطع غیر

عبور آنها از مشهكالت دیگهر ایهن شهكل از تقاطعههای

همسطح می تواند راه حل مناسبی برای کاهش این

غیرهمسطح می باشد (بهبهانی.)1378،

زمانهای تأخیر باشد به شرطی که توجیه اقتصادی برای
سیستم داشته باشد (اخباری و همكاران.)3 :1387 ،

 -3-4انواع تقاطعهای غیر همسطح
پس از گذشت سالها از ساخت نسلهای اولیه
تقاطعهای غیرهمسطح که ساخت اولین آن به سال
 1928بر می گردد ،طی دهههای  1970و 1980
تقاطعهای غیرهمسطح نیز مانند بقیه تكنولوژیها رشد

شکل .1تقاطع غیر همسطح لوزی شکل

پیدا کرد تا عبور جریان ترافیك بیش از پیش تسهیل یابد.

(مأخذ) birjandtraffic.ir :

طی این پیشرفت  6نوع اصلی برای تقاطعهای
غیرهمسطح در نظر گرفته شد که هر کدام از آنها دارای
مزیتها و نقصانهای مربوط به خود بودند که در اینجا
به آنها پرداخته می شود (J. & D. Fontaine, 1999
.)Garber
 -1-3-4لوزی شکل ()Diamond

 -2-3-4تقاطع شهری تك نقطهای ((Single-
)Point Urban Interchange (SPUI
این شكل از تقاطعهای غیرهمسطح ،به نسبت
جدیدتر و از مزیتهای اصلی آن ،تصرف کمتر زمین
میباشد و همین باعث می شود بیشتر در محدوده شهری
مورد توجه قرار گیرد ،هرچند به دلیل نیاز به ساخت

این شكل از تقاطعهای غیرهمسطح ،ساده ترین آنهها

پلهای با دهنه بیشتر هزینه ساخت بیشتری می طلبد.

می باشد و برای اتصال یك مسیر اصلی و فرعی ،ههم در

شعاع بیشتر حرکت گردش به چپ ،امكان سرعت

محدوده شهری و ههم بهرون شههری از آن اسهتفاده مهی

باالتری را برای این حرکت در مقایسه با نوع قبلی

شود .تقاطع لوزی شامل چهار رمپ قطری می باشهد کهه

بوجود می آورد ولی مشكل ورود و خروج حرکت

در چهارگوش آن مشخص می باشد .جریان ترافیك مهی

گردش به چپ در مسیر فرعی ،از سمت چپ و عبور
(& D. Fontaine, 1999

تواند با سرعت باال وارد مسیر اصلی شود یا از آن خارج

عابر پیاده هم چنان وجود دارد

گردد ،اما زمان حرکت گردش به چپ نسبت بهه گهردش

 .)J. Garberبا توجه به اینكه به ویژه در شهرها معموالً

به راست به مراتب بیشتر است .از مشكالت این شكل از

یك مسیر از اولویت خاصی برخوردار است و سایر

تقاطعهای غیر همسهطح ،مهی تهوان بهه ورود و خهروج

حرکات را می توان با چراغ راهنمایی فرماندهی و کنترل

حرکت گردش به چپ در مسیر فرعهی ،از سهمت چهپ

کرد ،این تقاطع از مطلوب ترین گزینهها در محیطهای

را از این جهت بوجود می آورد ،هر چند مشكالتی در

شهری است.

طول قسمت تداخلی به وجود میآید و این مسایل به
شدت به طول قسمت تداخلی ارتباط دارد .مسأله زمین
رمپها می تواند این طرح را در محدوده شهری
غیراقتصادی کند .ولی اگر نگرانی برای تحصیل زمین
وجود نداشته باشد ،مانند محدوده برون شهری ،این
شکل .2تقاطع غیرهمسطح تك نقطه ای
(ماخذ) birjandtraffic.ir :

شكل از تقاطعهای غیرهمسطح می تواند مناسب باشد
(اخباری و همكاران.)5 :1387،

 -3-3-4شیپوری ()Trumpet
این شكل از تقاطعهای غیرهمسطح ،برای اتصال سه
مسیر متقاطع که بصورت  Tبه هم پیوند خوردند ،به کار
می رود .بنابراین نمی توان در همه جا از آن استفاده کرد
و صرفاً برای حل مشكالت سه راهیها آنرا بكار می
برند .یكی از کاربردهای مهم این تقاطع معموالً در
راههایی است که الزم است برای ورود از مسیر متقاطع
به مسیر اصلی از رانندگان عوارض دریافت شود که در
این نوع تقاطع امكان این امر به سهولت وجود دارد
(بهبهانی.)1378،

شکل .4تقاطع غیرهمسطح شبدری کامل
(ماخذ)birjandtraffic.ir :

 -5-3-4نیمه شبدری ()Partial Cloverleaf
این شكل از تقاطعهای غیرهمسطح ،شبیه شبدری کامل
است ،به جز اینكه ( loop rampسطح حلقوی شیب
دار) حداکرر درسه طرف آن است .این حالت برای
مواقعی بكار می رود که زمین الزم در همه گوشهها
موجود نباشد یا اینكه حجم ترافیك گردش به چپ در
برخی تمایالت خیلی کمتر است و نیازی به ساخت آن
نیست .این شكل از تقاطعهای غیرهمسطح ،بدلیل ورود

شکل .3تقاطع غیرهمسطح شیپوری
(ماخذ)birjandtraffic.ir :

 -4-3-4شبدری کامل ()Full Cloverleaf
این شكل از تقاطعهای غیرهمسطح ،به دلیل امكان
انجام کلیه حرکات ،به صورت مجزا و حل مشكل ورود
و خروج حرکت گردش به چپ از سمت چپ و انجام
این حرکات از سمت راست راه ،ایمنی به مراتب بیشتری

حرکت گردش به چپ از سمت چپ در یك مسیر ،از
نظر ظرفیت و ایمنی در سطح پایینتری نسبت به
شبدری کامل قرار دارد (بهبهانی.)1378،

شکل .5تقاطع غیرهمسطح نیمه شبدری

تقاضای قابل توجهی از حجم سفرها را جابجا میکند و

(ماخذ)birjandtraffic.ir :

مسیر موازی دیگری با همین ظرفیت وجود ندارد و

 -6-3-4هدایت کننده ()Directional

تعداد قابل توجهی از تقاطعها و میادین این کریدور در

بهترین شكل از تقاطعهای غیرهمسطح ،به لحاظ

مجموعه تقاطعهای بحرانی قرار گرفتهاند ،در طرح جامع

ظرفیت است .این برتری به دلیل فاصلههای طی شده

حمل و نقل برنامه ریزی و طراحی ساخت  16تقاطع

کمتر برای حرکات گردشی ،امكان سرعت باال و حذف

غیرهمسطح با هدف حذف تقاطعها در رینگ داخل

قسمتهای تداخلی می باشد .اما همه این مزیتها در

شهری ،تكمیل رینگ اصلی کمربندی و تسهیل و روان

مقابل هزینه ساخت بسیار زیاد آن قرار دارد .این شكل از

سازی ترافیك شهری در دستور کار قرار گرفت .بر این

تقاطعهای غیرهمسطح ،به دلیل ترکیب آن نیازمند زمین

اساس باتوجه به اینكه تقاطع میدان مدرس نیز یكی از

زیاد و سازههای پیچیده ای در چند تراز مختلف است

این نقاط بحرانی بوده و در مسیر رینگ کمربندی واقع

که به لحاظ طراحی و اجرا ،ساخت چنین ترکیبی را

میباشد ،همچنین مسیرهای منتهی به آن شامل بلوار

مشكل می کند .در این نوع تقاطع ارتباط به صورت

استاد شهریار ،بلوار باهنر و بلوار رجائی دارای سطح

مستقیم است و وسایل نقلیه با سرعت بسیار زیاد قادر به

سرویس  Dو بلوار مدرس دارای سطح سرویس F

گردش به چپ یا به راست می باشند (همان) .با توجه به

میباشد ،ضرورت دارد تا برای تحقق اهداف طرح جامع

هزینه بسیار زیاد احداث پلهای چند سطحی در این نوع

حمل و نقل و بهبود ترافیك شهری در نقطه مذکور این

تقاطع لذا ارتباطات مستقیم فقط در گردش به چپهای

تقاطع غیرهمسطح سازی شود .تقاطع مدرس در قسمت

پر اهمیت تعبیه می شود و در سایر موارد از تقاطع

شمال شرقی ارومیه تالقی بلوار رجایی ،بلوار مدرس،

شبدری استفاده می شود (اخباری و همكاران:1387 ،
.)5

بلوار باهنر و بلوار استاد شهریار را شامل میشود .این
تقاطع همسطح در سال 1392در راستای تحقق اهداف
پیش بینی شده در طرح جامع حمل و نقل ارومیه به
منظور بهبود ترافیك شهری غیرهمسطح سازی شده و
به بهره برداری رسید .از مشخصات این تقاطع غیر
همسطح میتوان به موارد زیر اشاره کرد :طول پل 714

شکل .6تقاطع غیرهمسطح هدایت کننده
(ماخذ)birjandtraffic.ir:

 -5معرفی اجمالی محدوده مورد مطالعه
با توجه به اینكه کریدور کمربندی شهر ارومیه

متر ،عرض کل  26.30متر بوده که دارای  3دهانه 41
متری و  2دهانه  33.15متری کناری است (شكل
شماره.)1

شکل  .7موقعیت و وضعیت ترافیك تقاطع غیر همسطح مدرس (منبع :نگارندگان)1393 ،
(منبع :نگارندگان)1393 ،

 -6تحلیل نتایج و یافتهها

 -به نظر میرسد بین ایمنی عابران پیاده و دوچرخه و

 -1-6آزمون فرضیهها
 بین عملكرد مطلوب چپگردها در تقاطع غیرهمسطح وایمنی عابران پیاده و دوچرخه رابطه معناداری وجود
دارد .جدول شماره  1رابطه بین عملكرد مطلوب
چپگردها و ایمنی عابران پیاده و دوچرخه را در تقاطع
غیر همسطح مدرس نشان میدهد .به دلیل اینكه در این
جدول سطح سنجش رتبه ای بوده ،از ضریب تاوکندال
 4cاستفاه شده است .با توجه به اینكه سطح معناداری
محاسبه شده ( )5 sig= 0.005از سطح معناداری مورد
نظر) (α=0.05کمتر است ،این فرضیه تأیید میشود .به
عبارتی ،هرچه چپگردها در تقاطع غیرهمسطح عملكرد
مطلوبی داشته باشند ایمنی عابران پیاده و دوچرخه نیز
بیشتر میشود .این موضوع نشان دهندة ارتباط مربت میان
این دومتغیر است .مقدار ضریب کندال همواره بین  -1تا
 +1در نوسان است .نكته ای که در جدول شماره 1
مشاهده می شود ،مقدار ضریب تاو کندال است که به
میزان  0/288محاسبه شده است .آنچه در تفسیر عدد
بدست آمده در مورد تقاطع غیرهمسطح مدرس میتوان
گفت این است که در تقاطع غیرهمسطح مدرس جریان
ترافیك می تواند با سرعت باال وارد مسیر اصلی شود یا
از آن خارج گردد ،اما زمان حرکت گردش به چپ نسبت
به گردش به راست به مراتب بیشتر است .عدم کارآیی
مطلوب چپگردها ،فازبندی نامناسب چراغهای راهنمایی
و عدم توجه کافی به مسأله عابر پیاده و ندیدن گذرگاه
ایمن و مناسب برای عبور آنها ،منجر به تداخل ترافیك
سواره و پیاده گردیده و از راندمان تقاطع غیرهمسطح
کاسته است.
جدول شماره .1آزمون تاوکندال  cبرای بررسی رابطه بین

سازگاری تقاطع با محیط کالبدی اطراف رابطه معناداری
وجود دارد .جدول شماره  2رابطه بین سازگاری تقاطع
با محیط اطراف و ایمنی عابران پیاده و دوچرخه را در
تقاطع غیر همسطح مدرس نشان میدهد .به دلیل اینكه
در این جدول سطح سنجش رتبه ای بوده ،از ضریب
تاوکندال  cاستفاه شده است .با توجه به اینكه سطح
معناداری محاسبه شده ( )sig= 0.006از سطح
معناداری مورد نظر ) (α=0.05کمتر است ،این فرضیه
تأیید میشود .به عبارتی ،هرچه سازگاری تقاطع
غیرهمسطح با محیط کالبدی اطراف بیشتر باشد ،ایمنی
عابران پیاده و دوچرخه نیز بیشتر میشود .این موضوع
نشان دهندة ارتباط مربت میان این دو است .مقدار
ضریب کندال همواره بین -1تا  +1در نوسان است .نكته
ای که در جدول شماره  2مشاهده می شود ،مقدار
ضریب تا اویی کندال است که به میزان  0/313محاسبه
شده است.
در تقاطع غیرهمسطح مدرس عدم توجه به ایمنی
عابران پیاده در جهت عدم مطابقت با محیط کالبدی
اطراف را میتوان در موارد ذیل تفسیر کرد:
 عدم توجه به حریم فضائی تقاطع غیرهمسطح جهتایجاد تجهیزات ایمنی عابر پیاده نظیر پل هوایی.
 نبود هماهنگی کالبدی میان تقاطع غیرهمسطح مدرسو محیط کالبدی پیرامون باعث ایجاد آشفتگی بصری و
احساس المكانی افراد میشود.
 عدم توجه به ارتباط بین سخت فضا و نرم فضا (عدماستفاده از فضای سبز جهت تأمین ایمنی عابر پیاده در
برابر آسیبهای زیست محیطی ،کالبدی و روانی).

عملکرد چپگردها و ایمنی عابران پیاده و دوچرخه سواران در
جدول شماره .2آزمون تاوکندال  cبرای بررسی رابطه بین

تقاطع غیرهمسطح
نام آزمون

مقدار آزمون

سطح معنی داری()sig

سازگاری تقاطع با محیط اطراف و ایمنی عابران پیاده و دوچرخه

تاوکندال c

0/288

0/005

سواران در تقاطع غیرهمسطح

نام آزمون

مقدار آزمون

سطح معنی داری()sig

تاوکندال c

0/313

0/006

(منبع :نگارندگان)1393 ،

برای سنجش متغیرها و آزمون فرضیههای فوق نیز از
آزمون اسپیرمن به منظور تعیین ارتباط بین متغیرهای
رتبه ای استفاده شده است .نتایج بدست آمده بیانگر
صادق بودن فرضیهها میباشد (جدول شماره 3و .)4
جدول شماره .3آزمون اسپیرمن برای بررسی رابطه بین عملکرد
چپگردها و ایمنی عابران پیاده و دوچرخه سواران در تقاطع
غیرهمسطح
نام آزمون

مقدار آزمون

سطح معنی داری()sig

اسپیرمن

0/390

0/013

 فازبندی هوشمند چراغها براساس حداقل زمان الزمبرای عبور پیاده از عرض خیابان و متناسب با حجم
ترافیك.
 مكان یابی فضای مناسب جهت ایجاد پل غیرهمسطحعابر پیاده.
 استفاده از مصالح بومی در جهت زیباسازی کالبدیتقاطع غیر همسطح و هماهنگی آن با محیط کالبدی
اطراف و تقویت حس تعلق در شهروندان.
 در نظر گرفتن فاز ویژه برای مسیرهای چپگردی کهبار ترافیكی زیادی دارند.

 -8پینوشتها
 -1نرم افزار شبیه سازی ترافیك

(منبع :نگارندگان)1393 ،

 -2نرم افزار شبیه ساز شبكه
3- Eugene Anard
4- Kendall Tau Coefficient C
5- Significant Level

جدول شماره .4آزمون اسپیرمن برای بررسی رابطه بین سازگاری
تقاطع با محیط اطراف و ایمنی عابران پیاده و دوچرخهه سهواران
در تقاطع غیرهمسطح
نام آزمون

مقدار آزمون

سطح معنی داری()sig

اسپیرمن

0/413

0/008

(منبع :نگارندگان)1393 ،

 -9مراجع
 اخباری ،ک ،.زایرزاده ،ع .و نادرنژاد ،م" )1387( .بررسی عواملمؤثر از جمله ایمنی در انتخاب شكل تقاطع غیر همسطح"،
هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیك ایران ،تهران.

 -7نتیجهگیری
پس از مطالعه علمی و پیمایشی در زمینههای مورد
مطالعه در تقاطع غیر همسطح ارومیه نتایج بدست آمده
بیانگر این است که با غیرهمسطح سازی این تقاطع
ترافیك محدوده نسبت به قبل کاهش یافته ،ولی عملكرد
نامطلوب چپگردها ،عدم سازگاری تقاطع با محیط
کالبدی اطراف و عدم توجه به ایمنی عابران پیاده کارآیی

 امینی ،ب .و رحیمی صوفیانی ،ب" )1388( .سنجش اثراتتقاطعهای غیرهمسطح شهری در ترافیك شبكه پیرامونی" ،نهمین
کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیك ایران ،تهران.
 بهبهانی ،ح" )1378( .طرح هندسی راه" ،مرکز نشر دانشگاهی،چاپ نهم.
 پاکزاد ،ج" )1389( .سیراندیشههای شهرسازی" ،انتشاراتشهیدی( ،جلد  ،)1چاپ اول.

آن را تا حد زیادی کاهش داده است .همچنین در تجزیه

 -حاجی حسین لو ،م .و سیدحسین ،ک" )1388( .انتخاب بهینه

و تحلیل دادهها این نتایج بدست آمد که بین متغیرهای

نوع تقاطع غیر همسطح بر اساس تحلیلهای ترافیكی و

عملكرد مطلوب چپگردها ،سازگاری تقاطع غیر همسطح
با محیط اطراف و ایمنی عابران پیاده و دوچرخه رابطه
معنادار و مستقیمی وجود دارد .در خصوص پژوهش
حاضر و نتایج به دست آمده از آن ،راهكارهایی به شرح
زیر ارائه می گردد:

اقتصادی" ،هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ،شیراز.
 شاهی ،ج ،.اخباری ،ک .و افشار ،پ" )1391( .ارایه شاخصیبرای ارزیابی الگوهای مختلف تقاطعهای غیرهمسطح" ،فصلنامه
جاده ،شماره ،71ص.137-152 .
 -صفارزاده ،م ،.عبدی ،ع .و انصاری ،ک" )1387( .الگوی مناسب

location", in cooperation with the U.S.
Department of Transportation Federal Highway
Administration Charlottesville, Virginia.

 نشریه،"برای انتخاب نوع تقاطعهای غیرهمسطح و تبادلها
.80-97 . ص،3 شماره، سال پنجم،راهور
- Nicholas J. Garber, Michael D. Fontaine (1999).
"Guidelines for preliminary selection of the
optimum interchange type for a specific
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ABSTRACT
In urban roads when the improvement of one interchange is purposing, one of the offers
for increasing the efficiency of intersections is building interchanges. This research have
codified in parallel of following theories: 1) there is a meaningful relation between the
desirable operation of left-turns in interchange and passerby and bikers safety. 2) It sounds
that there is a meaningful relation between passerby and bikers safety and compatibility
with the around skeletal environment. As for the relation of urban and users of urban is
mutual, enjoy from citizens opinion can be useful in parallelism improvement of
interchange efficiency. The question of this research is that: what relation is there between
desirable operation of left-turns, passerby and bikers’ safety and compatibility with around
skeletal environment .The aim of this research is evaluation of interchanges operation
according to variables like passerby and bikers safety, left-turn operation and its
compatibility with around skeletal environment. For arrive this goal, first the existent
articles and books about this context read and surveyed. Then 40 questionnaires that its
reliability confirmed according to Cronbach's alpha with amount of 0/752, distribute
between users of interchange and for surveying the relation between variables use C
Kendell Tau exam and Spearman coefficient. Getting results from two exams analysis
show that there is meaningful relation between passerby and bikers safety, left-turn
operation and also interchange compatibility with the around skeletal environment.
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