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هاي راهکارشریانی با استفاده از  چراغدار  ارتقاء کارایی تقاطع هاي
   غیرمتعارف

  
  مدرس دانشگاه آزاد اسالمی، محمد مهدي دانشگر

09132732158 ، mm.daneshgar@taftiau.ac.ir  
  

  چکیده:
و با افزایش تردد  جداناپذیر زندگی روزمره انسان به حساب می آیند ءحمل ونقل و معابر شهري جز

مهمترین و اساسی ترین رکن از یک شبکه حمل و نقل شهري تقاطعات بعنوان  ،خودروها در معابر
کاهش ایمنی تردد و... را تجربه می افزایش زمان سفر، مشکالتی از قبیل تراکم و جمع شدگی، تاخیر، 

ات چراغدار معابر و ارائه سطوح باالي خدمات ترافیک به ویژه در تقاطع نمایند. از آنجا که ارتقاء کارایی
شریانی منجر به افزایش ظرفیت کلی شبکه حمل و نقل شهري می گردد، به منظور دستیابی به این 

بمنظور طراحی هاي مرسوم و متعارف کنونی راه حل ها و اثرات کوتاه مدت  هدف با در نظر گرفتن
افه کردن خطوط تعریض معابر و اض از جمله اصالحات هندسی،رفع مشکالت اینگونه تقاطع ها، 

به همین منظور در  عبوري، لزوم ارائه راهکارهاي نوین و غیرمتعارف مبتکرانه کامالً مشهود می باشد.
به بررسی و تحقیق با محوریت حذف اثرات منفی انجام حرکات گردش به چپ در تقاطع ها، این 

رگردان هاي میانه اي و دسته پارچی، کرواتی، دورب: غیرمتعارفهمسطح  تقاطع هايعملکرد ارزیابی 
چراغدار معابر شریانی و  تقاطع هايدر گردش به چپ غیرمستقیم مربعی بعنوان راه حل مشکالت 

با استفاده از حجمی تحت شرایط مختلف  آن ها بر کارایی اینگونه تقاطع ها سنجش میزان تاثیرگذاري
 پرداخته خواهد شد. Aimsunنرم افزار ترافیکی 

  

 نقاط برخورد تقاطع هاي معابر شریانی، غیرمتعارف، گردش به چپ، هاي تقاطع کلید واژه:
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  مقدمه -1
همانگونه که با افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی نیاز به توسعه هماهنگ شهرها منطبـق بـر اصـول و    
ضوابط شهرسازي و احداث شهرك هاي جدید وجود دارد، همزمان با این توسعه و احداث باید مسـائل  

طراحی  رت همزمان و هماهنگ مورد مطالعه،ل و مهندسی راه و ترابري و ترافیک نیز به صوحمل و نق
توسعه روز افزون شهرها جا به جایی انسان و کاال را بـه صـورت مسـئله اي درآورده     .و اجرا قرار بگیرد

تومبیـل  اضاي فزاینده ترافیک ااست که پیچیدگی آن دائما در حال افزایش است. براي جوابگویی به تق
ایـن   ترافیک تجاري، حمل و نقل عمومی، دسترسی به زمین هـاي اطـراف و همچنـین پارکینـگ    ها و 

سیستم ها همیشه در حال تحمل بار اضافی هستند و تقاطعات بعنوان مهمترین و اساسی تـرین رکـن   
ن ، افـزایش زمـا  یک شبکه حمل و نقل شهري مشکالتی از قبیل؛ افزایش تراکم و جمع شدگی، تـأخیر 

و... را تجربه می نمایند. از آنجا که تقاطع هاي همسطح بخـش عمـده اي از تقـاطع هـاي شـبکه       سفر
ایـن  از معابر شهري و حتی برون شهري را به خود اختصاص می دهند، طراحی و بهره برداري مناسب 
ی تـوان  تقاطع ها می تواند اثرات بسیار مطلوبی روي ظرفیت شبکه معابر بر جاي گذارد بنحوي که  مـ 

منجر به افزایش ظرفیت کلـی شـبکه و بـه تبـع آن ارتقـاء       گفت؛ افزایش ظرفیت تقاطع هاي چراغدار
 کارایی تقاطعات می گردد.

  

  اهمیت و اهداف تحقیقبیان مسئله،  -2

یی در رابطه بـا رفـع مشـکل تقـاطع هـاي      بر اساس مطالعات صورت یافته در این زمینه ارائه راهکارها 
یـد. تـأثیر جریـان    ریانی، یکی از مهمترین مسائل در مهندسی ترافیک بحسـاب مـی آ  چراغدار معابر ش

ت تردد و ایمنی در محدوده تقاطع موضوعی است که سال ها منجر به بروز مشکال چپگرد در تقاطع ها
گشته و نظر کارشناسان و مهندسین ترافیک را بخود جلب نموده است، از اینرو تحقیقـات بسـیاري    ها

ایجاد ینه صورت یافته است که نتایج آن دستاوردهایی از قبیل اختصاص فاز گردش به چپ، در این زم
بوده است، اما همه این نتایج  تقاطع هادر خطوط چپگرد و بهینه نمودن فازبندي چراغ هاي راهنمایی 

ر کوتاه منجر به ارائه راهکارهایی می گردند که ددر کنار هوشمند سازي و مدیریت تقاضا و دستاوردها 
با در نظـر گـرفتن کوتـاهی دوران    از اینرو بهبود کارایی تقاطعات می گردند.  باعثمدت جوابگو بوده و 

متعارف، نیاز به ارائه راهکارهـاي نـوین و غیرمتعـارف امـري محسـوس مـی باشـد.         راه حل هايبهبود 
منفی جریان هاي  ثرازجمله راهکارهاي نوینی که در قالب طراحی هاي غیرمتعارف و به منظور حذف ا

ـ  چپگرد در تقاطع ها، بخصوص تقاطع هاي  ه عرصـه ظهـور گذاشـته؛ طـرح     چراغدار معابر شریانی پـا ب
 4و گردش به چپ غیرمستقیم مربعـی  3، دوربرگردان هاي میانه اي2، کرواتی1دسته پارچیتقاطع هاي 

                                                        
1 Jughandle Intersection 
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قاء معیارهاي کـارایی  می باشد، که با ممنوعیت انجام حرکت گردش به چپ در تقاطع اصلی موجب ارت
، بهبود روند مدیریت ترافیک تقاطع هاغیرمتعارف بمنظور تقاطع هاي در حقیقت  در آن ها می گردند.

بوسـیله جابجـایی حرکـات گردشـی و جریـان هـاي ترافیکـی غیـر          انالیزه سازي منحصر به فردي راک
را ارتقـاء داده و امکـان کـاهش     ایش زمان سبز موثر، ظرفیت تقاطع هامستقیم ارائه می کنند که با افز

زمان تاخیر وارد بر وسایل نقلیه را بوسیله کاهش تعداد فاز چراغ هـاي راهنمـایی و همچنـین کـاهش     
می سازند. در این بین محدودیت هاي      تراکم و جمع شدگی در کنار سایر معیارهاي کارایی، ممکن 

ه حذف اههاي با درجه اهمیت باالتر می گردد کحق تقدم غالباً منجر به تغییر شکل معابر شریانی به ر
چراغدار معابر شریانی و جایگزینی آن با حرکت گردش بـه چـپ    حرکت گردش به چپ در تقاطع هاي

غیرمتعارف بعنوان یک راهکار مدیریتی نوین، می توانـد منجـر بـه     در طراحی تقاطع هايغیر مستقیم 
، بدون کاهش سرعت سفر وسـایل  یی اینگونه تقاطع هاش ایمنی و کاراکاهش تعداد نقاط برخورد، افزای

 د که؛ پایه و اساسِ طراحی تقاطع هايدر ادامه بایستی بیان نمو نقلیه و یا توقف هاي پی در پی گردد.
کارایی و بهره وري آنها  و افزایش حذف تراکم و جمع شدگی در تقاطع ها شریانی غیرمتعارف برمبناي

  عمومی عملیات و استراتژیهاي مدیریت طرح هاي غیرمتعارف شامل:به طور کلی اصول  می باشد و
  تأکید بر روي جریان هاي ترافیکی در طول شریان اصلی §
             تـاخیر وارد بـر وسـائل نقلیـه     زمـان  کاهش تعداد فازهاي چراغ راهنمایی تقاطعـات وکـاهش    §

  (به طور مثال: فاز مربوطه به جریان گردش به چپ)
طبق رابطـه ارائـه   در تقاطع و جداسازي سایر نقاط برخورد موجود  اط برخوردکاهش تعداد نق §

  می باشد.) 1شده در شکل(
 تغییر مسیر جریان گردش به چپ

 
 
 
  

 
  کاهش تعداد فازهاي چراغ راهنمایی                       کاهش نقاط برخورد                            

 رفاصول طراحی تقاطعات غیر متعا )1(شکل
  

                                                                                                                                                                   
2Bowtie  Intersection 
3 Median U-Turn Intersection 
4 Quadrant Roadway Intersection 
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 د و کارایی هر یک از انواع تقاطع هـاي اینرو هدف از این تحقیق شناخت عوامل موثر در نحوه عملکر از
غیر متعارف و ارائه مزایاي استفاده از آن ها و همچنین سنجش میـزان تأثیرگـذار بودنشـان بـر ارتقـاء      

دت زمان سـفر، سـرعت   ، ممانند؛ میزان تأخیر، چگالی رامترهاي مطلوبیت اینگونه تقاطع هاکارایی و پا
ارائه دستور العملی براي یاري رساندن به مهندسین جهت انتخاب بهینه راه حـل   سفر و ایمنی در کنار

  هاي غیرمتعارف می باشد.
  

  پیشینه تحقیق -3
تحقیقـاتی پیرامـون عملکـرد     از مطالعات و بخشی از نتایج به دست آمده  با در نظر گرفتناین تحقیق 
اي اخیـر بـا محوریـت    دار صورت پذیرفته است، که بعضی از این تحقیقات در سال هـ چراغ تقاطع هاي

  از جمله:  تاثیر جریان هاي گردش به چپ بر کارایی تقاطع ها
 Reid. Jonathan D & another’s [1مقایسه زمان سفر بین هفت طرح تقاطع غیرمتعارف شریانی،   •
].  
چراغدار،  گزین جریان گردش به چپ در تقاطع هايایطراحی دوربرگردان میانه اي بعنوان راهکار ج •

Bared, J.G & kaisar, E.I  .[2] 
 .another’s  Levinson, H S  [3] &تجربه میشیگان،  -گردش به چپ هاي غیرمستقیم  •
  Hummer, J.E شـریانی غیرمتعـارف بـرون شـهري،     سنجش بهـره وري سـفر در تقـاطع هـاي      •

another’s [4]. 
 به چپ غیرمتعـارف بـراي معـابر شـریانیِ شـهري و بـرون شـهري،                      گزینه هاي گردش   •

Hummer, J.E & Reid, J.D  [5]. 
  .و ارائه راهکارهاي موثر در این رابطه انجام گرفته اند

 
  طراحی تقاطعات غیرمتعارف -4

عاتی در رابطـه  غیرمتعارف مورد بررسی در این تحقیق و ارائه اطال در این قسمت به معرفی تقاطع هاي
 با طراحی، نحوه عملکرد و کارایی آن ها پرداخته خواهد شد.

 
  تقاطعات دسته پارچی -4-1

هـا بیـان    چیدر رابطـه بـا دسـته پـار     5تعریفی که دستور العمل بخش طراحی حمل و نقل نیوجرسـی 
اطع هـا  دسته پارچی، یک رمپ همسطح آماده شده در تقاطع و یا در بین تقـ  کند بدین گونه است: می

هـا، راههـاي    باشد. دسته پارچی براي ایجاد حرکت گردش به چپ غیر مستقیم و یا دور برگردان ها می

                                                        
5 . NJDOT 
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یکطرفه اي هستند که در دو ربع ازیک تقاطع چهارراهی موجب حذف ترافیک ناشی از حرکت گـردش  
گردش به چـپ  شوند بدون اینکه نیازي به ایجاد خطوط  به چپ از میان جریان عبور و مرور تقاطع می

ها از جمله گـردش بـه راسـت،گردش بـه چـپ و دور برگردانهـا        ها همه گردش باشد. در اینگونه تقاطع
گیرند و بـه عبـارتی کلیـه حرکـات      همگی از رمپ منشعب شده از سمت راست معابر شریانی انجام می

) 2(در شـکل  .[6]گردش به چپ و دوربرگردان ناشی از معابر شریانی در تقاطع اصلی حذف می گردند
جابـه جـایی هـاي    و در طول شـریان اصـلی(خیابان الـف)    پیشنهادي   یک تقاطع دسته پارچی با رمپ

  .[7]متنوع امکان پذیر در اینگونه تقاطع ها نشان داده شده است
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  دیاگرام یک تقاطع دسته پارچی و نحوه جابجایی ها در آن )2(شکل

  
ارتباطی و راه فرعی بوجود می آیند براي حرکات گردش بـه چـپ    عملکرد تقاطعاتی که از تالقی رمپ

بصورت کنترل ایست و براي جریان گردش به راست به صورت کانالیزه و با رعایت حق تقدم می باشد. 
نقطه در یک تقاطع چهـارراهی   32نقاط برخورد از با حذف خطوط گردش به چپ در تقاطع چراغدار، 

چـراغ  کاهش میابد و ناشی از راه هاي دسترسی قاطع هاي بوجود آمده نقطه در مجموعه ت 26ساده به 
فازه عمـل کنـد. کـاهش فازهـاي      3و یا  2تواند با تعداد فاز کمتر یعنی هاي راهنمایی تقاطع اصلی می

سازد تا سیکل چراغ راهنمایی کوتاهتري ایجاد شـود و یـاز    چراغ هاي راهنمایی این عمل را مقدور می
به حرکات جریان ترافیک خیابان اصلی اختصاص یابد. همچنین کوتاه شـدن طـول    زمان سبز بیشتري

تواند در حداقل کردن طـول صـف خـودرو در خیابانهـاي فرعـی مـوثر        زمان سیکل چراغ راهنمایی می
  .[7]باشد

  
  تقاطعات با دور برگردان میانه اي -4-2

ردد و بـه دور برگـردان هـاي    در این روش حرکت گردش به چپ خودروها در تقاطع اصلی حذف می گ
پشت تقاطع انتقال پیدا می کنند. در این روش رانندگانی که قصد چرخش به چپ را از راه شریانی بـه  
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عبور از تقاطع و انجام حرکت گردش به چپ در دور  برگردان و سپس انجام گـردش   راه فرعی دارند با
همچنین رانندگانی که قصد گردش به چپ به راست در تقاطع اصلی به راه فرعی دست پیدا می کنند. 

انجام حرکت گردش بـه راسـت در تقـاطع اصـلی و انجـام       از راه فرعی و ورود به راه شریانی را دارند با
بایـد توجـه داشـت کـه طـول خطـوط کـاهش        . [7]حرکت دور برگردان به راه شریانی دست می یابند

ل حجم و ترافیک پیش بینی شـده صـورت   سرعت و همچنین طول انباره آن ها بایستی بر اساس کنتر
اسـتقرار  پذیرد. در همین رابطه، دانشکده حمل و نقل میشیگان بهترین و مطلوب ترین فاصـله جهـت   

) 3در شـکل(  دانـد. مـی   فـوت)  760تـا   560متـر (  230تا170دور برگردان ها از تقاطع اصلی را برابر 
دوربرگـردان میـانی نیـز ارائـه گردیـده اسـت.       نحوه چگونگی جابجایی ها در یک تقاطع با دیاگرامی از 

  کنترل  اینگونه تقاطعات عملکرد 
  

  
  ) دیاگرام یک تقاطع با دور برگردان میانه اي و نحوه جابجایی ها درآن3شکل(

  
تقاطع را به یک عملکرد دو فازه تبدیل مـی کننـد کـه ایـن امـر موجـب کـاهش طـول چرخـه چـراغ           

برنامه  تحقیقاتی   420ایل نقلیه گردد که براساس گزارش شماره تاخیر وارد بر وس راهنمایی و کاهش
 49در امریکا، نرخ برخورد در طول کریدورهاي با اینگونه تقـاطع هـا    6مشترك ملی پیرامون بزرگراه ها

درصد کمتر از کریدور هاي چراغداري است که بیشتر از یک چراغ راهنمایی در هر مایـل دارنـد    52تا 
  .[7]نقطه برخورد می گردد16نقطه به  32جب کاهش نقاط برخورد از چراکه این روش مو

 
 
 
  

                                                        
6  . National Cooperative Highway Research Program 
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  تقاطعات با طرح گردش به چپ غیرمستقیم مربعی -4-3
طرح گردش به چپ غیرمستقیم مربعی، یک طرح امید بخش براي یک تقاطع در مسیر شهري یاحومه 

اي راهنمایی از چهار و شهر شلوغ می باشد. هدف طرح بهبود جریان ترافیک با کاهش فازهاي چراغ ه
یا بیشتر به دو فاز درتقاطع اصلی می باشد. یک تقاطع با طرح گـردش بـه چـپ غیرمسـتقیم مربعـی،      
شامل یک راه اضافی بین دو رویکرد از یک تقاطع می باشد. در این طرح همه گردش بـه چـپ هـا در    

نشان داده شده است رانندگانی که قصـد  ) 4واهند گردید، همانگونه که در شکل(تقاطع اصلی حذف خ
حرکت گردش به چپ رادارند چه از راه اصلی و چه از راه فرعی، بایستی ازاین مسـیر اسـتفاده نماینـد.    
این طراحی موجب به وجود آوردن دو تقاطع اضافی می گردد که هر یک  مـی توانـد بـه صـورت یـک      

. بـه  ه صورت یک تقاطع دو فازه عمل می نمایـد تقاطع سه فازه عمل نمایند، در حالیکه تقاطع اصلی ب
همین منظور استقرار این چراغ هاي راهنمایی بایستی در فاصله اي مناسب از تقاطع اصلی قـرار گیـرد   

، ایـن طـول را بـا     7تا موجب رفع اثر پس زدن طول صف در تقاطع اصلی گردد. در همـین رابطـه رِیـد   
  .[8]آورد فوت) بدست می 500متر(  152برابر CORSIMاستفاده ازنتایج تحلیلی نرم افزار 

  
  

  آننحوه جابجایی ها در دیاگرام یک تقاطع با طرح گردش به چپ غیر مستقیم مربعی و ) 4شکل(
 

  تقاطعات کرواتی -4-4
داراي دو میدان در هـر سـمت از    بوده که بنام طرح تقاطع کرواتیها  احی تقاطعطرانواع یکی دیگر از 

غیر متعـارف بـه صـورت کرواتـی      طرح تقاطع هايدر هی به تقاطع اصلی می باشد. خیابان  فرعی منت
شبیه به تقاطع دوربرگردان میانه اي، گردش به چـپ وسـایل نقلیـه در تقـاطع اصـلی مجـاز نبـوده و        
بایستی براي انجام این حرکت، وسائل نقلیه اي که در خیابان شریانی اصلی و یا خیابان شریانی فرعـی  

رکت دوربرگردان را در میادین واقع در دو سمت تقاطع تجربه کـرده و سـپس از طریـق    هستند یک ح
                                                        
7 . Reid   
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مـرور عـابرین پیـاده در ایـن طـرح      گی و نحوه عبور و تقاطع اصلی وارد مسیر اصلی خود شوند. پیچید
در صورت استفاده از این نوع طراحی تقـاطع اصـلی مـی    ه طرح دوربرگردان میانی می باشد که شبیه ب
ام جابجـایی هـا در ایـن    نحوه و چگونگی انجـ . صورت یک تقاطع چراغدار با دو فاز عمل نماید تواند به

همانگونه که در شـکل نشـان داده شـده اسـت کلیـه حرکـات        نشان داده شده است.) 5طرح در شکل(
گردش به چپ در تقاطع اصلی حذف و از طریق میادین مسـتقر در خیابـان هـاي فرعـی صـورت مـی       

  .[9]پذیرند

 
 

آننحوه جابجایی ها دردیاگرام یک تقاطع کرواتی و ) 5(شکل  
 

متـر وابسـته بـه     27تـا   9قطر میادین شامل قطر جزیره مرکزي و مقطـع سـواره رو از    در این طراحی
سرعت جریان ترافیک، شاخه هاي ورودي به آن، حجم ورودي به میدان، تعداد شاخه هاي متصـل بـه   

متر  183تا  70می باشد. فاصله میادین از تقاطع اصلی می تواند از  میدان و وسیله نقلیه طرح متفاوت
متري تقـاطع اصـلی اجـرا     110متفاوت باشد که محل استقرار میادین تقریباً و بطور معمول در فاصله 

می گردد، این فاصله به منظور جلوگیري از پس زدن طول صف تا تقاطع اصلی که مـی توانـد موجـب    
  . [6]ه استتصادف شود، انتخاب شد

  
  روش کار -5

بایسـتی   ه در این تحقیق، هر یک از تقاطع هايبه منظورتحلیل عملکرد هریک از تقاطعات معرفی شد
تحت احجام ترافیکی متفاوت در طول شریان هاي اصلی و فرعی مورد ارزیـابی قـرار گیرنـد. بـه دلیـل      

   گزینه ها مورد بررسی و ارزیابی قرار اینکه در این تحقیق عملکرد هریک از تقاطعات در مقایسه با سایر
وسیله نقلیه در هرساعت  3000احجام ترافیکی مورد استفاده در هر جهت از معابر شریانی  ،می گیرند

وسیله نقلیه در هر ساعت می باشد.  1042و  626و در هر جهت از معابر شریانی فرعی طبق دو حالت 
در نهایت بمنظـور اسـتخراج نتـایج، از    که  ازي خواهد شدمرتبه شبیه س دوبنابراین هریک از تقاطعات 
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روش استفاده از میانگین اجراي هر سناریو در برنامه شبیه سازي اسـتفاده شـده اسـت. از ایـن مقـدار      
(شـرط اسـتفاده    % مربوط به جریـان گـردش بـه چـپ    15حجم ترافیکی بارگذاري شده در هر تقاطع، 

% باقی مانده به جریان 74بوط به جریان گردش به راست و % مر11، ازطراحی تقاطع هاي غیرمتعارف)
مقصد بـا احجـام ترافیکـی     -عبوري مستقیم اختصاص یافته است. به همین منظور یک ماتریس مبداء

غیرمتعـارف کـه جریـان     ه بایستی توجه داشـت کـه در تقـاطع هـاي    تهیه گردیده است، البت شده ذکر
ورت می پذیرد، رونـد گـردش بـه چـپ غیـر مسـتقیم       گردش به چپ در آن ها بصورت غیرمستقیم ص

بایستی در هریک از گزینه ها تعریف گردد تا این رفتار بجاي اینکه از تقاطع اصـلی صـورت پذیرنـد از    
طرق تعیین شده انجام گیرند. در این تحقیق بیشتر احجام ترافیک مربوط بـه وسـائل نقلیـه شخصـی     

  لیه سنگین اختصاص یافته است.% از این احجام به وسائل نق2بوده و تنها 
  
  تحلیل نتایج -6

 8شبیه سازي ترافیکی هریک از گزینه هاي پیشنهادي به انضمام یـک طـرح تقـاطع چهـارراهی سـاده     
بعنوان نمونه شاهد و معیار مقایسه بین عملکرد گزینه هاي متعارف و غیرمتعارف براساس احجام مورد 

عـات تحـت حجـم هـاي     ایج خروجـی هریـک از تقاط  دقیقه صـورت پـذیرفت. نتـ    120نظر براي مدت 
  ه است.ارائه شد) 1(گوناگون در جدول

  

وسیله نقلیه/ساعت در شریان اصلی 3000نتایج شبیه سازي براي حجم  )1جدول (  
 

 نوع تقاطع
 حجم شریان

 اصلی
(وسیله 

 نقلیه/ساعت)

 حجم شریان
 فرعی

(وسیله 
 نقلیه/ساعت)

 متوسط زمان
 تأخیر

 (ثانیه/کیلومتر)

توسطم  
 چگالی

(وسیله 
 نقلیه/کیلومتر)

متوسط سرعت 
 سفر

 (کیلومتر/ساعت)

متوسط زمان 
 سفر

 (ثانیه/کیلومتر)

 
 چهارراهی ساده

 
3000 

626 9/95  2/21  6/26  9/160  

1042 0/200  4/38  2/21  4/264  

 
 دسته پارچی

 
3000 

626 1/57  8/16  5/43  1/113  

1042 5/75  4/20  6/40  6/128  

 
میانه اي دوربرگردان  

 
3000 

626 5/69  4/20  4/30  8/136  

1042 1/82  6/23  0/29  4/148  

 
 کرواتی

 
3000 

626 2/52  1/17  5/44  3/105  

1042 0/63  5/20  5/40  5/117  

گردش به چپ 
 غیرمستقیم مربعی

 
3000 

626 5/56  5/14  5/33  5/122  
1042 9/59  3/16  4/33  9/125  

                                                        
8. Base Intersection 
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سفر در طول معابر شریانی اصلی و فرعی تفکیـک شـده کـه بـه ارائـه      جدول ارائه شده براساس حجم 
متوسط زمان تأخیر وارد بر وسایل نقلیه، چگالی، متوسط سرعت سفر وسـایل نقلیـه و زمـان سـفر در     
شبکه تحت نفوذ هر یک از تقاطعات پرداخته شده است، تا از این طریـق بـه بررسـی تـأثیر هریـک از      

در حجـم مـورد بررسـی     عملکرد و کارایی تقـاطع شـاهد پرداختـه شـود.     راهکارهاي ارائه شده بر روي
وسیله نقلیه در ساعت) در طول شریان اصلی، تقاطع چهارراهی ساده عمـالً کـارایی خـود را از     3000(

) مشـاهده  1دست داده و معیارهاي مطلوبیت آن مورد تهدید قرار گرفته اند. همانگونه کـه در جـدول(  
تقاطع گردش به چپ غیرمستقیم مربعی نسبت به سایر حاالت حجمی مـورد   می گردد، گزینه طراحی

بررسی، عملکرد بهتري داشته بطوریکه با افزایش حجم تردد در شریان فرعی کمتـرین زمـان تـأخیر و    
ا مدت زمان سفر طـوالنی   همچنین پایین ترین میزان چگالی یا تراکم را به خود اختصاص می دهد، ام

) و 6در شـکل هـاي (   .فر پایین تري را به دلیل افزایش مسافت تجربه می نمایدتر و متوسط سرعت س
و متوسـط   ) تاثیر راهکارهاي غیرمتعارف ارائه شده بر متوسـط زمـان تـاخیر وارد بـر وسـایل نقلیـه      7(

چگالی ارائه شده است، در این بین کامالً مشاهده می گردد که تقاطع غیرمتعارف گردش به چـپ غیـر   
عی در شرایط بحرانی در طول شریان اصلی و روند فزاینده حجم ترافیک عبوري در شریان مستقیم مرب

بهترین عملکرد را در مقایسه با سایر گزینه ها را ارائه می نمایـد بطوریکـه تـامین    هاي فرعی از تقاطع 
رح هـاي  کننده معیارهاي کارایی در یک تقاطع چراغدار معابر شریانی خواهد بود. در هرکدام از این طـ 

ارائه شده، بنحوي جریان گردش به چپ را در تقاطع مورد بررسی حذف شـده و بـا اسـتفاده از تغییـر     
مسیر دادن آن ها حجم تردد چپگرد بین معابر شریانی اصلی و فرعی تقسیم می گردنـد کـه هـدف از    

سبز مـوثر بـراي    انجام این امر کاهش تعداد فازهاي چراغ راهنمایی در تقاطع مورد نظر و افزایش زمان
  جریان ترافیکی غالب در جهت مستقیم معابر شریانی اصلی می باشد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تاثیر راهکارهاي غیرمتعارف بر متوسط زمان تاخیر وارد بر وسایل نقلیه )6شکل(
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   تاثیر راهکارهاي غیرمتعارف بر متوسط چگالی )7شکل(
  

  نتیجه گیري -7

  :بیه سازي طرح هاي ارائه شده می توان دریافت کهبا مروري بر نتایج خروجی حاصله از ش
حجم تردد معابر شریانی فرعی تأثیر چشمگیري برروي عملکرد تقاطعات معـابر شـریانی    .1

خواهد داشت، چراکه افزایش حجم تردد در معابر شریانی فرعی بخصوص زمانیکه حجـم  
وارد بـر وسـایل    تردد در معابر شریانی اصلی ثابت می باشد، موجب افزایش زمان تـأخیر 

نقلیه، متوسط مدت زمان سفر و همچنین کاهش متوسط سرعت سفر وسایل نقلیـه مـی   
گردند که مجموعاً منجر به کاهش عملکرد تقاطع و به تبع آن معابر شـریانی اصـلی مـی    

  گردد.  
با در نظر گرفتن تاثیرات حرکت گردش به چپ در پیچیدگی جابجایی وسـایل نقلیـه در    .2

ش تراکم، تأخیر و ایجاد تداخل و افـزایش نقـاط برخـورد وسـایل نقلیـه و      تقاطعات، افزای
همچنین با در نظر گرفتن عملکرد مناسب تقاطع گردش به چپ غیرمسـتقیم مربعـی در   

، یک تقاطع چراغدار چهارراهی با استفاده از طرح گردش به چپ غیـر  بحرانی حجم هاي
یل نقلیـه و حـذف جریـان حرکـت     مستقیم مربعی می تواند با کاهش نقاط برخورد وسـا 

گردش به چپ در تقاطع، بعنوان یک راهکار نوین مدیریتی در ایجاد حرکات گـردش بـه   
چپ غیرمستقیم، موجب ارتقاء معیارهاي کارایی یک تقاطع متراکم شده ازجمله؛ کـاهش  
طول صف، میزان تأخیر وارد بر وسایل نقلیه و افزایش ایمنی در مقایسه با سایر تقاطعات 
متعارف و غیرمتعـارف و همچنـین غیرهمسـطح سـازي تقاطعـات معـابر شـریانی مـورد         

 استفاده قرار گیرد.  
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همچنین این طرح می تواند به عنوان یک راه حل موقتی و موفـق بـراي گـره گشـایی از      .3
با معابر شریانی تا زمان دستیابی بـه یـک راه    مشکل تراکم و جمع شدگی در تقاطع هاي

 ه شود.حل اساسی بکار برد
طراحی هاي غیرمتعارف و بخصوص طرح گردش به چپ غیرمسـتقیم   البته باید در نظر داشت که 

مربعی در مقایسه با سایر راهکارهاي متعارف و مرسوم در کنار مزایایی که نسبت به طـرح هـاي دیگـر    
رگمی راننـدگان  دارد تـا از سـرد   استفاده از عالئم راهنمایی مناسب و اعمال قانون مطلوبدارد، نیاز به 

در انتخاب مسیر جلوگیري بعمل آید. در نهایت اینکه، با در نظر گرفتن نتایج این تحقیق و با مطالعات 
که در حال بهره برداري می باشـند مـی تـوان بـه یـک فراینـد کلـی و        بعد بر روي تقاطع هایی قبل و 

  شریانی دست یافت. چراغدار معابر راهکارهاي ارتقاء کارایی تقاطع هاي مناسب در ارائه
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