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  چكيده

 شوند. انتخاب نوع تقاطع كمـك شـاياني بـه كـاهش زمـان سـفر،      شهري محسوب مي ونقل حملترين عناصر شبكه تقاطعات از مهم

راهكارهاي سـاده و معمـول    ارائهبا  شود يماشباع در ابتدا سعي  سطح هم يها تقاطعكند. ميكاهش مصرف سوخت، افزايش ايمني 

 يا نقطـه تقـاطع تـك   باشـد.  كردن تقاطع گزينـه مناسـبي مـي    سطح هم ساماندهي شوند اما چنانچه اين راهكارها كافي نباشند غير

 شـهري  درون يهـا  يدر طراح سطح هم ريتقاطعات غ ريراه نسبت به سا مياز حر يكمتر يفضااشغال  ليبه دل )SPUI( شهري درون

نيز گزينـه مناسـبي بـراي    ) jughandleپارچي (دستهتقاطعات  .باشديباال م كيتقاطعات با حجم تراف يمناسب برا يها نهيگزاز  يكي

در  هسـتند.  صـرفه  بـه  مقـرون اقتصادي نيز  ازنظرند كه باشمي سطح همات عدر تقاط چپ به گردشروان كردن ترافيك مربوط به 

، بـه مقايسـه عملكـرد    Aimsunافزار سازي اين تقاطع در نرمو مدل موردي بر روي تقاطعي در شهر اصفهان بامطالعه اين مطالعه،

از آن اسـت كـه   اسـت. نتـايج حـاكي     شـده  پرداختـه  پـارچي دستهو  ساده سطح همو تقاطع غير  شهري دروناي تقاطعات تك نقطه

ـ  هـم  دهنـد. مسـافرين را كـاهش مـي    تـأخير % از زمـان  80% و40 به ترتيب شهري درون ايتك نقطه دسته پارچي و تقاطعات  نيچن

    باشند.ترافيك ميبراي بهبود وضعيت تقاطعات پر ايمنيهاي اقتصادي و تقاطعات دسته پارچي گزينه

  

 اوليه سطح همتقاطع  اي،تقاطع تك نقطه ،پارچيتقاطع دسته، زمان سفر :هاي كليديواژه

  مقدمه -1
كه چند جريان  ينقاط عنوان بهتقاطعات  ونقل حملدر شبكه 

از اهميت  رادارندهمزمان  طور بهترافيكي قصد استفاده از آن 

برخوردار است و لذا براي جلوگيري از  يا ژهيوو جايگاه 

شبكه طوالني و يكنواختي جريان ترافيك در  يها صفايجاد 

دقيق مورد  طور بهنياز است كه تردد وسايل نقليه در اين نقاط 

موضوعي كه در  نيتر مهمتوان گفت كه مي كنترل قرار گيرند.

شود جريان حركات تقاطعات منجر به بروز مشكالت مي

است كه به همين منظور تحقيقات فراواني  چپ به گردش

ه در تقاطعات صورت گرفت چپ به گردشجهت حل مشكل 

توان به دستاوردهاي اين تحقيقات مي ازجملهاست و 

 بهينه و گرد چپ خطوط ايجاد ،چپ به گردشاختصاص فاز 

توانند راهنمايي اشاره كرد كه مي يها چراغ فازبندي نمودن

 گرفتن نظر در با رو نيازا. مؤثر واقع شوند مدت كوتاهدر 

 ئهارا به نياز متعارف، يها حل راه بهبود دوران كوتاهي

 باشد يم محسوس امري غيرمتعارف و نوين راهكارهاي

)Intersection Control Evaluation, 2013(. هاي تقاطع

كه در اثر ازدياد احجام ترافيكي دچار مشكل  يسطح هم

راهكارهاي ساده و  ارائهبا  شود يمدر ابتدا سعي  شوند يم

معمول ساماندهي شوند. در اين مقطع پس از شناسايي دقيق 

نوع و منشأ مشكالت تقاطع روش مؤثر و ايمن براي كنترل و 

عمول براي م يها روش ازجمله .شود يمحل مشكل اتخاذ 

ممنوعيت پارك  به افزايش عرض تقاطع، توان يمحل مشكل 

يا  راست به گردشدر ساعات اوج، افزودن پهلوگاه  يا هيحاش

يا چپ، تبديل  راست به گردش يها پهلوگاهچپ، ازدياد طول 
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 يبند زمان حيتصحو به ميدان، تبديل به كنترل حق تقدم 

راهنمايي و  چراغ راهنمايي، تغيير تعداد فازهاي چراغ

 آن و تغيير هندسه آن اشاره كرد يهوشمند ساز تيدرنها

)Hildebrand, 2007(. ليبه دل سطح هم ريتقاطع غ جاديا 

 يكيتراف زانيبرنامه ر ازنظر حل راه نيباال آخر يهانهيهز

بزرگ  يها انيشرطرح در  نيگردد، اما استفاده از ا يتلق

 هادر تقاطع يكيجهت رفع معضالت تراف يشهر

براي انتخاب بهترين نوع تقاطع  است. ريناپذ اجتناب

كه  رنديگ يمابي قرار غيرهمسطح عوامل زيادي مورد ارزي

 تأخير زمان مدتبه عملكرد ترافيك،  توان يم ها آن ي ازجمله

 سطح همتقاطعات غير  ي اشاره كرد.كيتراف ندهيآ ينيب شيپو 

) به نسبت جديدتر و از SPUI( شهري دروناي تك نقطه

باشد و همين اصلي آن، تصرف كمتر زمين مي هاي مزيت

قرار گيرد.  موردتوجهشهري بيشتر در محدوده  شود ميباعث 

ي بيشتر هزينه با دهنه هاي پلنياز به ساخت  به دليلهرچند 

، چپ به گردششعاع بيشتر حركت  طلبد.ساخت بيشتري مي

امكان سرعت باالتري را براي اين حركت در مقايسه با نوع 

ولي مشكل ورود و خروج حركت  آورد ميقبلي به وجود 

ز سمت چپ و عبور عابر مسير فرعي، ادر  چپ به گردش

به اينكه  . با توجه)1381(نريماني،  پياده همچنان وجود دارد

در شهرها معموالً يك مسير از اولويت خاصي  ويژه به

با چراغ راهنمايي  توان ميبرخوردار است و ساير حركات را 

 ها گزينه ترين مطلوبفرماندهي و كنترل كرد. اين تقاطع از 

آوري در اين مطالعه با جمع شهري است. هاي محيطدر 

در شهر اصفهان و  پرترافيكاطالعات ترافيكي يك تقاطع 

، به بررسي زمان سفر و Aimsunافزار آن در نرم سازي مدل

مسافران در اين تقاطع پرداخته شد و سپس با بهبود  تأخير

موجود و  سطح همدهي تقاطع سامان صورت به اوالًاين تقاطع 

طع دسته پارچي و نيز ارتقاي تقاطع تبديل آن به يك تقا

و  شده پرداختهاي تك نقطه سطح همموجود به يك تقاطع غير 

مقايسه بهبود عملكرد تقاطع  زانيم يبررسجهت با يكديگر 

  شده است.

  

  روش تحقيق -2
است كـه   يپژوهش شامل مراحل مختلف نيدر ا قيروش تحق

شده اسـت.   مودهيپ موردنظربه اهداف  دنيرس يبرا گام به گام

مقـاالت و   رمتعارفيبا تقاطعات غ شتريب ييآشنا يدر ابتدا برا

 قرارگرفتـه  يو بررسـ  موردمطالعـه  يمختلفـ  يعلم اتگزارش

 سـه يقاو م يسـاز  هيشـب  يمناسب بـرا  افزار نرماست و سپس 

در ادامـه بـا   . )Haas, 2001( اسـت  شـده  انتخـاب تقاطعـات  

از تقاطعـات سـطح شـهر     يكياز  يكيتراف يها دادهبرداشت 

 سـطح  هـم اسـت تقـاطع    يكياصفهان كه دچار مشكالت تراف

سپس است و  شده يساز هيشب Aimsun افزار نرمدر  دار چراغ

 عنـوان  بـه اي نقطـه تـك  سطح همپارچي و غير دسته اتتقاطع

  اسـت و بـا همـان     شـده  يطراحـ و  انتخـاب  نيگزيتقاطع جا

صـورت گرفتـه و    يسـاز  هيشـب  افزار نرمدر  يكيتراف هايداده

بهبـود   زانيـ م يبررسـ  يبـرا  افـزار  نـرم  يخروج جيسپس نتا

ي تقـاطع تختـ   اسـت.  قرارگرفتـه  موردبررسيعملكرد تقاطع 

و  نييچهاربـاغ پـا   خيابانامتداد  يكه در محل تالق )1(شكل 

 نيـ اسـت در ا  شده واقع ديعبدالرزاق و مسجد س يها ابانيخ

  است. قرارگرفته موردبررسي يمطالعه مورد عنوان بهپژوهش 

  

  
  در شهر اصفهان موردمطالعهتصوير تقاطع  .1شكل 



175 

 

  يورود يهاداده-3
در اين مقالـه از آمـار    تر قيدقو تحصيل نتايج بهتر  منظور به   

با مشكالت ترافيكي  سطح همواقعي يك تقاطع  شده برداشت

شـامل   هـا  دادهاست. ايـن   شده استفادهدر سطح شهر اصفهان 

و  چـپ  بـه  گـردش احجام ورودي به تقاطع و حجم حركـات  

 12 -صـبح  8سـاعت اوج ترافيـك (   3راست هر رويكرد در 

راغ راهنمايي تقاطع شـامل  ) و اطالعات چبعدازظهر 6ظهر و 

ــان فازهــا مــي ــراي در نظــر گــرفتن فازبنــدي و زم باشــد. ب

صـبح بـراي بررسـي     8شرايط ترافيـك سـاعت    نيتر يبحران

 2احجام ورودي و در جدول  1جدول در  .است شده انتخاب

صـبح در   8 در سـاعت فازهـاي چـراغ راهنمـايي     يبند زمان

هر فاز شامل  ، آمده است. در جدول فوقشده برداشتتقاطع 

بندي زمان يك رويكرد است. چپ به گردشحركت مستقيم و 

  فـاز طراحـي    3چراغ راهنمـايي تقاطعـات دسـته پـارچي در     

راهنمايي را براي  چراغبندي فازهاي زمان 3شوند. جدول مي

نمـايي از سـه    2شـكل  در  دهد.تقاطع دسته پارچي نشان مي

  آمده است. Aimsunافزار در نرم شده يساز هيشبتقاطع 

  

  

  در تقاطع شده برداشتاحجام همسنگ سواري  .1جدول 

  مقصد                 

  مبدأ
  شمال تقاطع  شرق تقاطع  جنوب تقاطع  غرب تقاطع

 313 284 421 0  غرب تقاطع

 787 20 0 309  جنوب تقاطع

 194 0 225 730  شرق تقاطع

 0 55 758 108  شمال تقاطع

  

  

 (ثانيه) چراغ راهنمايي تقاطع اوليه يبند زمانوضعيت  .2جدول 

  34  (رويكرد غرب به شرق) فاز يك

 44 (رويكرد جنوب به شمال) فاز دو

 33 (رويكرد شمال به جنوب) فاز سه

 22 (رويكرد شرق به غرب) فاز چهار

  

  

 چراغ راهنمايي تقاطع دسته پارچي (ثانيه) يبند زمانوضعيت  .3جدول 

وب و (رويكرد شمال به جن فاز يك

 )چپ به گردش
41 

(رويكرد جنوب به شمال و  فاز دو

 )چپ به گردش
54 

 25 )چپ به گردش(رويكرد شرق به غرب و  فاز سه
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  تقاطع اوليه ج.تقاطع دسته پارچي و  ب.اي، تك نقطه سطح همتقاطع غير  الف. Aimsun افزار نرمدر  شده يطراحتقاطع  سه ينما .2شكل 

  

  اتعملكرد تقاطع نحوه ليتحل -4

 يخروج جينتا سهيبا مقا شده انجام يها يساز هيشبپس از    

 يمناسب يابيارز توانياز دو حالت تقاطع م Aimsun افزار نرم

نسبت به بهبود عملكرد تقاطع در صورت استفاده از طرح 

دسته پارچي و يا  تقاطعدهي تقاطع و تبديل آن به سامان

داشت. در اي نقطهتك سطح هم ارتقاي وضعيت تقاطع به غير

صورت گرفته كه  تأخيرزمان  در پارامتر يابيارز نيمقاله ا نيا

  .است شده ارائه امهدر اد

  

  

  

  (ج)  (ب)  الف
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  اينقطهتك سطح همبر وسايل نقليه در تقاطعات اوليه، دسته پارچي و غير  تأخيرميزان  .3شكل 

  
 تـأخير  زانيـ م شـود مـي  مشـاهده  هاكه در گراف طور همان  

 رسـد يم لومتريبر ك هيثان 16/230به  ييمتوسط در تقاطع ابتدا

بـا كـاهش    پـارچي دسـته مقدار بـا اسـتفاده از طـرح     نيكه ا

 زانميـ  متوسـط  و اسـت  شـده  مواجه يدرصد 44 توجه قابل

 دهيرسـ  لومتريبر ك هيثان 91/152به  نيگزيدر تقاطع جا تأخير

هـايي  كـه برخـورد  پارچي به دليل ايـن  تقاطعات دسته است.

 ازلحـاظ دهـد  را كاهش مـي  خودروها چپ به گردشناشي از 

 Jagannathan( كندمي عمل هياولتقاطعات ايمني هم بهتر از 

et al., 2006; Wang, Abdel-Aty, Nevarez, & 

Santos, 2008(. دد كـه تقـاطع غيـر    گرمشاهده مي نيچن هم

تري نسبت بـه تقاطعـات   بسيار كم تأخير زمان مدت سطح هم

آن در طول يك سـاعت   تأخيردارد و ميانگين زمان  سطح هم

در تقاطعـات   تـأخير درصد متوسط زمان  12و  18به ترتيب 

توان نتيجـه گرفـت   بنابراين مي؛ باشدمي دسته پارچي و اوليه

از اجـراي   تر نهيهز كمار كه بسي سطح همدهي تقاطع كه سامان

درصـد از   40تواند تا تقريبـاً  باشد، ميمي سطح همتقاطع غير 

 چنـين اجـراي تقـاطع غيـر     . هـم كاهش دهـد را  تأخيرزمان 

درصـد از زمـان    80تواند تا تقريبـاً  مي اي نقطهسطح تكهم

 كاهش دهد. را ريتأخ

  

  گيري نتيجه -5
ترافيكي از يك تقـاطع   هايآوري دادهدر اين مقاله با جمع   

 مـوردنظر سـازي تقـاطع   پرترافيك در شهر اصـفهان و شـبيه  

دسـته پـارچي و غيـر     سطح هماوليه،  سطح هم هايصورت به

، به بررسي زمـان  Aimsunافزار اي در نرمتقطهتك سطح هم

 سـطح  هـم ات و ميزان بهبود عملكـرد تقـاطع   تقاطع در تأخير

سازي پرداخته  سطح هم دهي و يا غيراوليه در صورت سامان

  گردند.به شرح زير ارائه مي آمده دست بهشد. نتايج 

اوليـه و بهبـود آن بـه تقـاطع      سـطح  همساماندهي تقاطع  -1

را در  تـأخير درصد از زمان  40تواند تا تقريباً پارچي ميدسته

توان با صرف هزينه ناچيز عملكرد تقـاطع  مي و تقاطع بكاهد

يد. مطالعات بيشتر در اين زمينه % بهبود بخش40را تا سطح هم

  است. ازيموردن

اي نقطـه تـك  سـطح  هـم در تقاطع غير  تأخيرميزان زمان  -2

بـوده و اجـراي آن در    سـطح  هـم تـر از تقاطعـات   بسيار كـم 

هـاي  درصد از زمان 80تواند تا ي اقتصادي ميصورت صرفه

 بكاهد. تأخير

ايمني نيز تقاطعات دسته پارچي بـه دليـل كـاهش     ازنظر -3

 كنند.در تقاطع اصلي بهتر عمل مي چپ به گردشمليات ع
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