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و در معابر شهري پذیر  برگشت وطاجراي خط سنجی امکانروش  ارایه
  کریدور همتمطالعه موردي آن در 

  
معاون ، ریزي حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت کارشناس ارشد مهندسی و برنامه مرتضی خشایی پور،

   ریزي سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران مطالعات و برنامه
، ریزي حمل و نقل، دانشگاه صنعتی شریف کارشناس ارشد مهندسی و برنامه میرجعفري،پریسا سادات  

  1مدیر پژوهشی، شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران

  ریزي حمل و نقل، دانشگاه آزاد اسالمی کارشناس ارشد مهندسی و برنامهمطهره آهنگر، 
  ریزي حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت کارشناس ارشد مهندسی و برنامهمهري بهرامی  
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 چکیده

ریزي  اي در مدیریت و برنامه در سراسر دنیا مبحث حمل و نقل و ترافیک شهري از جایگاه ویژه
ک شهري از دو جنبه قابل تامل است، شهري برخوردار است. پرداختن به مسئله ترافی

و همچنین  محیطی و استهالك بیشتر هاي مصرف سوخت بیشتر، مسایل زیست هزینه
میلیون نفر  8حدود با جمعیت ساکنین نیز شهر تهران  وقت. هاي فرصت ناشی از اتالف هزینه

اي در سیستم  شهر کشور و خاورمیانه است که با مشکالت جدي و عدیده بزرگترین کالن
ونقل خود مواجه است. آنچه که تاکنون در تهران بیشتر مورد توجه قرار گرفته است،  حمل

به دنبال هاي زیادي را  هزینهاست. این راهکار ها بوده  ها و بزرگراه راهکار توسعه فضاي خیابان
ها مقوله  وري فضاي محدود خیابان ریزي ترافیک شهري توجه به بهره خواهد داشت. در برنامه

از جمله راهکارهاي به کار گرفته شده براي  پذیر ایجاد خطوط برگشت بسیار مهمی است.
بسیاري از شهرهاي دنیا بوده و سابقه  در ها و استفاده بهینه از ظرفیت آن مدیریت شبکه معابر

 ارایه روش شناسایی معابر مستعدگردد. این مطالعه به  سال برمی 70استفاده از آن به بیش از 
پس از تعیین محورهاي تهران شهر در سازي آن  با پیاده وپرداخته  پذیر اجراي خطوط برگشت

عنوان مطالعه موردي پرداخته  بهمستعد، به اثر سنجی ترافیکی این طرح در بزرگراه همت 
  است.

 
  .مدیریت شبکه معابرسازي ترافیکی،  مدل جهت اوج، پذیر، : خطوط برگشتکلید واژه
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 تعریف مسئله و اهداف تحقیق -1

ونقل و ترافیک در وضع موجود شبکه تهران حاکی از پیمایش بیش از شش  نتایج تحلیل سیستم حمل
کیلومتر روي شـبکه معـابر کالنشـهر تهـران در یـک سـاعت اوج ترافیـک صـبحگاهی          -میلیون وسیله

باشد  درصد می 50باشد. براساس این تحلیل نسبت زمان تأخیر به کل زمان سفر در شبکه بیش از  می
 بنـابراین، شـود.   نی بیش از نصف زمان سفر در شهر تهران به زمان تأخیر در طول سفرها مربوط مییع

هـا،   روزانه مسافران تأخیرهاي زیادي را در شبکه متحمل شـده کـه عـالوه بـر افـزایش زمـان سـفر آن       
هـد  مشکالتی از قبیل آلودگی محیط زیست و آلودگی صوتی و مسائل روانی براي مردم بـه همـراه خوا  

نقلیه نیز بـه   داشت. در این شرایط رخداد یک حادثه خاص مانند تصادف یا توقف اضطراري یک وسیله
شـود. همچنـین    ونقلـی مـی   مشکالت موجود خواهد افزود و باعث افزایش زمان سفرها در شبکه حمـل 

شـهر  هاي اصلی آن در نـواحی مرکـزي    باشد و مرکز بسیاري از فعالیت تهران یک کالن شهر بزرگ می
زمان که  ،شود که در معابر اصلی شهر در ساعات اوج ترافیک صبحگاهی است. این خصوصیت باعث می

باشد، حجم زیادي از ترافیک در یک جهت و به سمت مرکز حرکت  بسیاري از سفرهاي شغلی می سفر
بـوده و  شود که در بعضی از معابر در جهت اوج ظرفیت معبر کافی ن کنند. این ترافیک جهتی باعث می

پذیر نبوده  نیاز به افزایش ظرفیت باشد. از طرف دیگر، افزایش ظرفیت شبکه در بسیاري از موارد امکان
هاي زیادي را دربـر خواهـد داشـت. در ایـن شـرایط بهتـرین روش بـراي کـاهش مشـکالت           و یا هزینه

عیت مـورد انتظـار،   اي از معـابر داراي وضـ   نمونـه باشـد.   ترافیکی، استفاده بهینه از ظرفیت موجـود مـی  
 کـرج و قطعـاتی از   -هاي دسترسی به سمت هسته مرکزي شهر، مانند آزادراه تهران ها و آزادراه بزرگراه

  باشند. بزرگراه نواب می بزرگراه شهید همت، بزرگراه حکیم و
ونقلـی   اند که افزایش عرضه به تنهایی جوابگوي مشکالت حمـل  سان به این نتیجه رسیدهامروزه کارشنا

بوده و استفاده از راهکارهاي مدیریتی، چـه در زمینـه مـدیریت تسـهیالت و عرضـه و چـه در زمینـه        ن
سـازي در ایـن    ونقل، از اقدامات موثر در زمینه برخـورد بـا مشـکالت و فرهنـگ     مدیریت تقاضاي حمل

 باشد.  زمینه می
شتر تقاضـاي سـفرها،   در جهت پوشش هرچه بی ،یکی از راهکارهاي رایج در زمینه مدیریت شبکه معابر

پـذیر   خطوط برگشـت  باشد. در طول برخی معابر مستعد شبکه می 1پذیر استفاده از ایده خطوط برگشت
خطوطی هستند که در آنها بسته به تقاضـاي سـفر، جهـت جریـان ترافیـک در سـاعاتی از روز تغییـر        

پذیر موجب افزایش ظرفیـت معـابر بـه صـورت جهتـی باتوجـه بـه         استفاده از خطوط برگشت کند. می
پـذیر   تقاضاي عبوري در ساعات مختلف روز خواهد بود. براساس مطالعاتی که در زمینه خطوط برگشت

                                                   
1 Reversible lane 
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 40تـا   30توانـد   پـذیر در یـک معبـر مـی     در دنیا انجام شده، نشان داده شد که ایجاد سیستم برگشت
  .]1[ ان سفر روزانه را کاهش دهددرصد زم

پـذیر   در این مطالعه پس از بررسی تجربیات موجود در کشورهاي دیگر در زمینه اجراي خطوط برگشت
  هران مورد بررسی قرار گرفته است. اجراي این خطوط در معابر شهر ت سنجی امکان روش در معابر،

  

  تجربیات موجود در این زمینه -2

اي جهـت   پذیر، این معابر نیاز به تالش قابل مالحظه برخالف تعریف نسبتاً ساده معابر با جریان برگشت
هاي مدیریت خاص به منظور انتقـال ایمـن و    کنترل ویژه و استراتژيهمچنین ریزي و طراحی و  برنامه

از معـابر   تـوان گفـت کـه بـرخالف تاریخچـه و اسـتفاده گسـترده        موثر ترافیک دارنـد. بـا تعجـب مـی    
ی اندکی در خصوص عملکرد این معـابر وجـود دارد. بنـابراین،     پذیر، تحقیقات و ارزیابی برگشت هاي کم

پذیر در ابتدا براساس تجربه، قضـاوت ماهرانـه و مشـاهدات اجرایـی توسـعه       هاي برگشت غالب سیستم
  اند. یافته و مدیریت شده

هاي ازدحام شناخته شـده و مراکـز    ناسایی مکانپذیر اغلب به وسیله ش لزوم بکارگیري خطوط برگشت
شود. اگرچه هیچ مجموعه  شوند، انجام می رشد جمعیت که باعث توسعه آینده و رشد میزان سفرها می

پذیر ارایه نشـده اسـت،    مبانی جهانی که همگان بر آن اتفاق نظر داشته باشند در مورد خطوط برگشت
  براي اینگونه تسهیالت بوجود آمده است.ولی یک یکنواختی در عمل در احساس نیاز 

دارد که این روش ماهیتـاً یکـی از    پذیر بیان می درمورد خطوط برگشت 1انجمن مهندسین حمل و نقل
باشـد. یـک    ها به شـرط اجـراي صـحیح مـی     هاي افزایش ظرفیت ساعت اوج در خیابان موثرترین روش

هـا جهـت فـراهم نمـودن      که هزینه باشد. جایی ها مفید می ها و تونل ویژه درمورد پل چنین سیستمی به
جهـت انتخـاب معـابر بـراي      اصول خاصـی را  ITEظرفیت اضافی باال و شاید، غیرممکن است. اگرچه 

کند، ولی به ترکیبی از معیارها و مطالعات که باید مـورد ارزیـابی    پیشنهاد نمی پذیر اجراي خط برگشت
پـذیر دارنـد و اینکـه آیـا خـط       هـا نیـاز بـه خـط برگشـت     قرار بگیرند تا تصمیم گرفته شود کـه آیـا آن  

  پذیر پیشنهادي سودمند خواهد بود، اعتقاد دارد.  برگشت
 ITE 1[ دهد پذیر را به شرح زیر پیشنهاد می براي استفاده از خطوط برگشت الزم شرایط[: 

درصد نسبت به سرعت متوسـط در   25سرعت وسایل نقلیه در ساعت اوج، حداقل تا  .1
  ساعات غیر اوج کمتر باشد. 

بینی باشد یعنی زمان سـاعت اوج و میـزان    شرایط ترافیکی روزانه در معبر قابل پیش .2
  نرخ جریان در این زمان با دقت مناسبی قابل تخمین باشد. 

                                                   
1 Institute of Transportation Engineering (ITE) 
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و  1بـه   2وج نسـبت بـه جهـت غیـر شـلوغ      حجم جریان در جهت شلوغ، در ساعت ا .3
پـذیر، در جهـت جریـان سـبک      باشد تا در صورت ایجاد خطـوط برگشـت   1به  3ترجیحاً 

 انسداد رخ ندهد.
اي بوده کـه در   شود، سفرهاي روزمره پذیر انجام می سفرهایی که در طول خط برگشت .4

 طول مسیر کمترین توقف و یا گردش به چپ را داشته باشند.
خط عبـوري   2پذیر، براي هر جهت جریان ترافیک حداقل  راي خط برگشتبعد از اج .5

 وجود داشته باشد.
پـذیر تخصـیص ظرفیـت موجـود در یـک مسـیر        ترین مفهوم در اسـتفاده از خطـوط برگشـت    زیربنایی

رسـد، ولـیکن    هاي حجـم جهتـی منطقـی بـه نظـر مـی       باشد. اگرچه تخصیص خط براساس نسبت می
باشد. سـه روش   رسانی به تقاضا در جهت فرعی یک موضوع مهم می خدمتنگهداري ظرفیت به منظور 

  ):ITE 1999شود. ( پذیر به کار گرفته می بندي استفاده از خطوط برگشت اساسی براي ترکیب
طرفه از یک جهت بـه جهـت دیگـر،     برگرداندن جریان در همه خطوط یک خیابان یک .1

  شود. میدار  طرفه کامالً جهت باعث ایجاد یک خیابان یک
طرفـه   برگرداندن جریان در همه خطوط یک معبر دوطرفه، باعث ایجاد یک خیابان یک .2

  گردد. اي از ساعات و باعث ایجاد خیابان دوطرفه در ساعات دیگر می در پاره
برگرداندن یک خط یا بیشتر از یک خیابـان دوطرفـه بـه منظـور ایجـاد یـک عملکـرد         .3

ملکرد متوازن دوطرفه در سـاعت دیگـر اسـت.    نامتوازن در بعضی ساعات و ایجاد یک ع
 است. صورت این پذیر به هاي برگشت ترین روش در اجراي سیستم معمول
ها در معبر دارد. جـاي تعجـب    متغیر بوده و بستگی به شرایط و تعداد تقاطعپذیر  طول خطوط برگشت

مـورد   15مـورد از   11 اي در بریتانیـا نشـان داد کـه    دارد که طول این خطوط غالبا کم اسـت. مطالعـه  
  .  ]1[ طول یک کیلومتر یا کمتر دارند آنجاپذیر موجود در  سیستم برگشت

هاي فضایی بـراي   هاي گزاف و محدودیت جرایی استرالیا توصیه شده است، باتوجه به هزینهادر ضوابط 
گرفتـه  پذیر، در طراحی و ساخت این خطوط باید شرایط زیر درنظر  ایجاد دسترسی به خطوط برگشت

  :]3و2[ شوند
 ها) ها و پل طول کوتاه، و مقاطع محدود شده (مانند تونل •
هـایی کـه محدودنـد و فقـط در نقـاط مشـخص        مقاطع بلندي از بزرگراه با دسترسی •

طراحی شوند. این خطوط باید مانند خطوط سریع السیر عمل کننـد و محـل دسترسـی بـه     
 صورت گیرد.پذیر باید براساس نیازهاي ترافیکی  خطوط برگشت
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  پذیر در معابر شهري بندي احداث خطوط برگشت هاي موثر جهت شناسایی و اولویت شاخصو معیارها  -3

ترین ویژگی معبر، تعداد خطوط عبوري و عرض مقطـع آن اسـت. براسـاس معیارهـا و ضـوابط       ابتدایی
پذیر در یک معبر، حـداقل دو   بررسی شده در کشورهاي دیگر، الزم است بعد از اجراي سیستم برگشت

اي خط در هر جهت وجود داشته باشد تا گلوگاه ترافیکی و انسداد در معبر ایجـاد نشـود. همچنـین بـر    
پذیر در یک معبر، الزم است فضاي کافی براي ایجاد شـانه راه، محـل قرارگیـري     ایجاد سیستم برگشت

در نظر گرفته شود. باتوجه بـه ایـن مـوارد و     )متر 5/0(و فاصله از موانع  )متر 6/0با عرض (موانع بتنی 
پـذیر در   برگشت همچنین براساس ضوابط موجود براي عرض و حداقل فواصل الزم براي ایجاد سیستم

  شود. پذیر درنظر گرفته می ) براي خط برگشت1یک بزرگراه عرض مقطعی مطابق شکل (
  

  
  
  
  

 
 پذیر در یک بزرگراه. مقطع عرضی خط برگشت .)1شکل (

  
) و همچنین حداقل عرض الزم براي یک معبر براسـاس اسـتاندارد طراحـی معـابر،     1باتوجه به شکل (

پـذیر درنظـر    سنجی ایجاد سیسـتم برگشـت   مطابق موارد زیر جهت امکانهایی  الزم است حداقل عرض
 :]4[ گرفته شود

آل (کـه   متر در یک جهت یک معبـر بزرگراهـی در حالـت ایـده     25/15حداقل عرض  •
متـر) و   7متر) و دو خط عبوري براي جهت غیـر اوج (  25/7پذیر ( شامل عرض خط برگشت

  شود.) میمتر)  1فاصله از مانع کنار بزرگراه (
متر در یک جهت یک معبر بزرگراهی در حالت قابـل قبـول (کـه     6/13حداقل عرض  •

متـر) و   7متر) و دو خط عبوري بـراي جهـت غیـر اوج (    5/5پذیر ( شامل عرض خط برگشت
 شود.) متر) می 1( فاصله از مانع کنار بزرگراه

  .وجود حداقل سه خط عبوري در هر جهت در یک معبر شریانی •
پذیر در یک معبر، تقاضاي مسافر و حجم  سنجی احداث خط برگشت بعدي جهت امکانمعیار 

هاي  پذیر در شرایطی کاربرد دارد که در معبر، تحت تاثیر شلوغی باشد. خط برگشت تردد در آن می
وجود داشته باشد و یا به عبارت دیگر نسبت  ترافیکی، در یک جهت عدم توازن بین حجم و ظرفیت
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را در ساعات اوج تجربه کند. همچنین، در جهت غیر اوج معبر داراي  95/0بیش از  حجم به ظرفیت
  ظرفیت اضافه باشد.

پذیر در  میزان عدم یکنواختی حجم عبوري وسایل نقلیه در دو جهت براي اجراي خطوط برگشت
ان را به عنوان حداقل میز 35به  65شهرهاي مختلف متفاوت بوده است. اما در غالب موارد نسبت 

به این دلیل درنظر گرفته شده است که   اند. این نسبت غیر یکنواختی براي پذیرش طرح درنظر گرفته
  پذیر موجب تراکم ترافیک در جهت غیر اوج نگردد.  ایجاد سیستم برگشت

پذیر، برآورد تقاضا در بازه زمانی اوج صبح و عصر ترافیک مورد نیاز است. غالباً  در  طرح خطوط برگشت
نتایج حاصل از تحلیل در بازه زمانی اوج صبح از اهمیت بیشتري برخوردار است زیرا تمرکز سفرهاي 
شغلی و تحصیلی، در بازه کوتاه زمان اوج صبح بیشتر از اوج بعدازظهر است. در بازه اوج عصر، سفرهاي 

کراري همانند سفرهاي هاي نسبتاً باالیی برخوردارند که از نوع سفرهاي ثابت و ت تفریح و خرید از سهم
ها را بر پایه نتایج حاصل از تحلیل سیستم حمل و نقل در  توان اساس بررسی شغلی نیستند. بنابراین می

هاي برآورد تقاضاي عصر، راهکارهایی مشابه براي بهبود  ساعات اوج صبح نهاد، و با دسترسی به مدل
  وضعیت سیستم در ساعات اوج عصر نیز ارایه داد.

هاي هندسـی، امکـان ایجـاد     ي که خط اتوبوس تندرو وجود داشته باشد، باتوجه به محدودیتدر معابر
اي وجود ندارد. در معابر فاقد خط ویژه که حجـم وسـایل نقلیـه همگـانی      پذیر جداگانه سیستم برگشت

دهـی بـه وسـایل نقلیـه همگـانی یـا        پـذیر بـا اولویـت    عبوري از آن زیاد باشد، ایجاد سیسـتم برگشـت  
تواند باعث ترغیب بـه سـفر بـا وسـایل      رسد. چنین سیستمی می نشین گزینه مناسبی به نظر میپرسر

نقلیه همگانی و کاهش سفر با وسایل نقلیه شخصی شود. در این مطالعـه، محورهـایی کـه داراي خـط     
پـذیر حـذف    هاي ممکن براي اجراي خط برگشـت  ویژه اتوبوس و یا اتوبوس تندرو هستند از بین گزینه

  اند. شده
  

  پذیر در تهران روش شناسایی معابر مستعد جهت احداث انواع خطوط برگشت -4

پذیر از اطالعات شـبکه معـابر موجـود در شـرکت      مستعد جهت اجراي خط برگشت براي انتخاب معابر
براسـاس اطالعـات    به این ترتیـب کـه   مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران استفاده شده است.

تعـدادي محـور بـر     گـام در هـر   شود که می انجامبه صورت گام به گام  معبر ارایه شده، مراحل انتخاب
  دهد. انتخاب محورها را نشان می يها ) گام2شکل ( شوند. ها انتخاب می اساس یک سري ویژگی

 طور که در شکل همانکرد. توان در معابري با عملکرد شریانی و بزرگراهی اجرا  پذیر را می خط برگشت
کـه از نظـر   گام اول در انتخاب معابر، انتخاب معابر شریانی و بزرگراهی است شود،  نیز مشاهده می )2(

در گام بعدي از بـین   د.نپذیر باش مشخصات هندسی داراي شرایط مناسب جهت ایجاد سیستم برگشت
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جریان ترافیک در جهـت اوج   ،دوطرفه بودنرت در صوشوند که  معابر انتخاب شده، معابري انتخاب می
 35بـه   65و نسبت جریان در جهت اوج بـه جهـت غیـر اوج بیشـتر از      رسیده باشد شانبه حد ظرفیت

باشد. این شرط به این دلیل است که بتوان از ظرفیت جهت غیر اوج براي عبور جریـان در جهـت اوج   
پـذیر ایـن    پذیري اجراي خط برگشـت  ي امکانشرط الزم برا استفاده کرد. همچنین در معابر یک طرفه

تا بتـوان از بخشـی از ظرفیـت آن در سـاعت      باشد فیتوري از آن کمتر از نصف ظراست که جریان عب
ه اوج براي عبور جریان جهت مخالف استفاده کرد تا به این ترتیب از بار ترافیکی معابر مجاور آن کاست

 لحـاظ بایـد   نیـز  نظـرات کارشناسـی   و ، بازدید از معابردر تمام مراحل انتخاب محورهاي مستعد .شود
هـا بـراي    در نهایت، پس از انتخاب محورهایی که از نظر مشخصات هندسی و حجم عبوري در آن .شود

هـاي   سـازي  ها توسط شـبیه  اند، الزم است اجراي این طرح در آن پذیر مناسب بوده اجراي خط برگشت
و  هاي ترافیکی در شبکه از قبیل زمان سفر، زمان تاخیر ترافیکی کنترل شده و میزان تغییرات شاخص

توان نتیجـه گرفـت    ها می درصدي از شبکه با شرایط کند و بحرانی کنترل گردد. با کنترل این شاخص
  پذیر در یک معبر بهبودي در شبکه ایجاد خواهد کرد یا خیر. که اجراي خط برگشت

پـذیر و همچنـین    در این مطالعه پس از ارایه روش شناسایی معابر مستعد جهت اجـراي خـط برگشـت   
ي آن در شهر تهران به انتخاب یک محور بزرگراهی و بررسی نتایج حاصل از اجراي این طـرح  ساز پیاده

 ن پرداخته شده است.آدر 
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  پذیر. هاي انتخاب محورهاي مستعد براي ایجاد سیستم برگشت . گام)2(شکل 

 انتخاب معابر از لحاظ رده عملکردي

 شبکه معابر تهران

 شریانی بزرگراه و آزادراه

هاي دو طرفه با حداقل  شریانی -١
 خط عبوري در هر جهت 3
هایی بدون وجـود موانـع    میانهوجود  -٢

  غیر قابل برداشت
عدم وجود خط ویژه اتوبوس تندرو و  -٣

خطوط پرسرنشین در معبـر در وضـع   
 موجود و آینده نزدیک

 پیشنهادات کارشناسی -۴

متر در  5/13رعایت حداقل عرض  -1
 هر جهت

عدم وجود خط اتوبوس تنـدرو   -2
هـاي   در وضع موجود و یـا طـرح  

 فرادست
  کارشناسیپیشنهادات  -3

 انتخاب معابر از لحاظ وضعیت تردد:
 ،بیش از ظرفیت)V/C < 95/0عدم تناسب تقاضاي عبوري با ظرفیت در جهت اوج ( -

 انتخاب معابر از لحاظ نسبت حجم در

جهت اوج به جهت غیر اوج
35
65/ 21 ≥VV   

 پذیر تعریف سناریوهاي امکان

اختصاص یک خط عبوري از جهت غیر اوج سازي کالن و  انجام شبیه
 به جهت اوج در شبکه معابر شهر براي هر سناریو

 سازي و تحلیل نتایج هاي حمل و نقلی حاصل از شبیه برآورد شاخص

  بندي معابر براساس پارامترهاي زمان سفر، نسبت حجم به ظرفیت و شرایط کند و بحرانی در شبکه اولویت

 نهایی به ترتیب اولویتانتخاب محورهاي 

 سازي کنترل تناسب حجم با ظرفیت در جهت غیر اوج در هر محور پس از شبیه

هاي یکطرفه با حـداقل   شریانی -1
 خط عبوري 4

 عدم وجود خط ویژه -2
 پذیري دو جهتی شدن امکان -3
 پیشنهادات کارشناسی -4

تناسب تقاضاي عبوري با ظرفیت 
5/0در وضع موجود

C
V

≤ 
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سـازي   مـدل  EMME/2نگـر   این معابر به صورت جداگانه توسـط مـدل کـالن   پس از تعیین محورها 
سازي به این صورت انجام شده است که در معابر دو طرفه یک خط عبوري از جهت غیر  شوند. مدل می

شود. در معابر یک طرفه نیز دو خـط عبـوري از معبـر بـه      اوج کاسته و به جهت اوج اختصاص داده می
تهـران، تقاضـاي   شود. پس از اعمال این تغییرات در شبکه معابر شـهر   جهت مخالف اختصاص داده می

شـود تـا    هاي اصالح شـده تخصـیص داده مـی    به هر یک از شبکه 1390اوج صبح برآورد شده در سال 
پذیر در هر یک از ایـن معـابر بررسـی شـود.      تغییرات ایجاد شده در شبکه ناشی از اجراي خط برگشت

اي کـه معبـر    قـه هاي ترافیکی برآورد شـده در شـبکه و منط   سازي هر یک از معابر، شاخص پس از مدل
هـا   مورد نظر در آن واقع شده است مورد بررسی قرار گرفته و معـابري کـه باعـث بهبـود ایـن شـاخص      

 شوند. اند انتخاب می شده
هـاي ترافیکـی در منطقـه و کـل شـبکه، از بـین        پس از انجام مراحل الگوریتم بـاال و بررسـی شـاخص   

راي این طـرح مـورد توجـه    مستعد جهت اج محوریک ها قسمت شرقی بزرگراه همت به عنوان  بزرگراه
  .قرار گرفت

  تواند به چند صورت انجام گیرد: ها می پذیر در بزرگراه اجراي خط برگشت
 استفاده از رفوژ میانی جهت عبور جریان. .1
 استفاده از یک مسیر جداگانه به موازات بزرگراه. .2
  . ]5[ استفاده از خطوط جهت مخالف .3

بزرگراه شهید همت در محدوده بزرگراه امام علی تا محدوده پل شهید حقانی در بازه زمـانی اوج صـبح   
کند. این در حالی است که، در جهت مخـالف   بار ترافیک سنگینی را در جهت شرق به غرب تحمل می

بعـد از  هاي عبوري در ساعات اوج صـبح و   ) حجم2) و (1جداول (حجم ترافیک به روانی جریان دارد. 
   دهند. نشان می اوج صبحرا در  ) وضعیت ترافیکی این بزرگراه3و شکل ( ظهر

هاي سه ساعته صبح و بعد از ظهر، اوج شلوغی در ایـن بزرگـراه در    بر اساس آمار گردآوري شده در بازه
  مشاهده شده است. بعد از ظهر 18:30تا  17:30و همچنین  صبح 8:30تا  7:30ساعات 
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  نتایج به دست آمده از اطالعات گردآوري شده در بازه زمانی اوج صبح در بزرگراه همت.. )1(جدول 
  سواري) حجم ساعت اوج (همسنگ   جهت حرکت  نام تقاطع

  5560  شرق به غرب  حد فاصل هنگام تا امام علی
  2335  غرب به شرق

  8420  شرق به غرب  صیاد -حد فاصل امام علی
  3380  غرب به شرق

  9860  شرق به غرب  شریعتی تا حقانیحد فاصل 
  5120  غرب به شرق

  7800  شرق به غرب  بعد از پل حقانی
  6000  غرب به شرق

 
.نتایج به دست آمده از اطالعات گردآوري شده در بازه زمانی اوج عصر در بزرگراه همت). 2جدول (  

  سواري) حجم ساعت اوج (همسنگ   جهت حرکت  نام تقاطع
  3180  شرق به غرب  تا امام علیحد فاصل هنگام 

  4750  غرب به شرق
  7300  شرق به غرب  صیاد -حد فاصل امام علی

  9236  غرب به شرق
  8080  شرق به غرب  حد فاصل شریعتی تا حقانی

  10080  غرب به شرق
  2860  شرق به غرب  بعد از پل حقانی

  5490  غرب به شرق
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  (ب)            (الف)           

  بین امام علی تا صیاد به سمت شرق -بین شریعتی تا حقانی به سمت غرب ب -بزرگراه همت الف ).3(شکل 
  

(چهـار خـط    متر 16ه در غالب مسیر در هر دو جهت داراي عرض ادر بررسی مقاطع عرضی، این بزرگر
بزرگـراه بـا   در طول این مسیر این  باشد. متر در وسط می 4اي با عرض  و همچنین داراي میانه عبوري)
هاي استاد حسن بنا، ریحانی، شریعتی و پاسداران تقاطع دارد. از آنجـا کـه ایـن     صیاد و خیابان  بزرگراه
هـا در میانـه وسـط قـرار گرفتـه اسـت.        هاي این پل کنند، پایه ها از روي بزرگراه همت عبور می خیابان

 باشـد.  پذیر نمـی  رایط موجود امکانپذیر با ش بنابراین، استفاده از میانه وسط جهت اجراي خط برگشت
پذیر وجود ندارد و  اي جهت اجراي خط برگشت همچنین از آنجا که در کنار این بزرگراه مسیر جداگانه

روش مناسـب بـراي اجـراي خـط     ایجاد آن نیز هزینه زیـادي را بـه دنبـال خواهـد داشـت، بنـابراین،       
  هت مخالف است.بزرگراه استفاده از یکی از خطوط ج این پذیر در برگشت

در رفـوژ بـا    در ابتـدا و انتهـاي مسـیر    پذیر در جهت مقابل به این صورت است که، اجراي خط برگشت
و وسـایل نقلیـه بـه     شـود  ایجاد میپذیر  براي دسترسی به خط برگشتگی  شدطول و شیب مناسب باز
از موانـع، بـه   با احتساب فواصـل  در جهت مخالف نیز یک خط عبوري ( شوند. جهت مخالف هدایت می

جایی از دیگر خطوط جریان شـده و بـه جهـت اوج اختصـاص      متر) با موانع بتنی قابل جابه 5/5عرض 
پذیر، نیاز اسـت دقـت شـود کـه بازشـدگی در       در تعیین نقاط انتهایی در خطوط برگشت شود. داده می

اسـت  بهتـر  محلی نباشد که در جهت اصلی گره ترافیکی جدیـدي بـه وجـود آیـد. در بزرگـراه همـت       
تـر از   جریـان روان  ،بازشدگی انتهایی بعد از پل حقانی قرار گیرد، زیرا در آن قسـمت در هـر دو جهـت   

پذیر توسط  موانع قرار گرفته در جهت مخالف پس از پایان عملکرد خط برگشت هاي دیگر است. قسمت
  وسیله مخصوصی قابل جمع کردن هستند.
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 افـزار  نـرم پـذیر در بزرگـراه همـت، ایـن طـرح توسـط        براي بررسی نتایج حاصل از اجراي خط برگشت
Emme/2        سـازي شـده و مقـادیر     در شرکت مطالعـات جـامع حمـل و نقـل و ترافیـک تهـران مـدل
هـا   ) مقادیر این شاخص3هاي ترافیکی در شبکه قبل و بعد از اجرا محاسبه شده است. جدول ( شاخص

  دهد. ها نشان می ه درصد تغییرات آنرا به همرا
پـذیر زمـان سـفر و زمـان تـاخیر در شـبکه و        شود، با اجـراي خـط برگشـت    طور که مالحظه می همان

انـد کـاهش یافتـه اسـت.      کـرده  ها که شرایط کند و بحرانـی را تجربـه مـی    همچنین درصدي از بزرگراه
الزم تواند مفیـد باشـد.    هاي ترافیکی می مدت از نظر شاخص بنابراین اجراي چنین طرحی در بازه میان

پذیر تنها به وسایل نقلیه همگانی و یا وسایل پرسرنشـین اختصـاص    به اشاره است که اگر خط برگشت
داده شود از کارایی بـاالتري برخـوردار خواهـد بـود. در ایـن صـورت از ایجـاد شـلوغی در ایـن مسـیر           

  شوند.  اده از این وسایل میجلوگیري شده و مسافران نیز بیشتر تشویق به استف
  

به شبکه معابر وضع موجود و پس از اجراي خط  90). نتایج حاصل از تخصیص تقاضاي سال 3جدول (
  حقانی). -پذیر در بزرگراه همت (امام علی برگشت

  گزینه
  پارامتر

  درصد تغییرات  پس از اعمال تغییرات  وضع موجود

  -30/0  237413  238130  ساعت) -زمان سفر (وسیله
  -61/0  119148  119877  ساعت) -زمان تاخیر (وسیله

  -19/0  2/50  3/50  نسبت زمان سفر به زمان تاخیر
  38/0  7/26  6/26  سرعت حرکت (کیلومتر در ساعت)

  064/0  6338541  6334488  کیلومتر) -پیمایش (وسیله
  V/C 5/10  5/10  0<95/0درصدي از شبکه با نسبت 
  -38/1  6/28  29  کند و بحرانیدرصدي از شبکه با شرایط 

ها  درصدي از بزرگراه
  با شرایط

  -83/2  5/27  3/28  آزاد و روان
  63/3  5/48  8/46  مناسب

  -83/2  24  7/24  کند و بحرانی
ها  درصدي از بزرگراه

 V/Cبا نسبت 
  -61/1  9/42  6/43  5/0تا  0بین 
  33/1  38  5/37  95/0تا  5/0بین 

  05/1  1/19  9/18  95/0بزرگتر از 
  

را بـر روي قسـمتی از    EMME/2افـزار   هاي همسنگ سواري برآورد شده توسط نـرم  ) حجم4شکل (
هاي نشان داده شـده در شـکل    دهد. رنگ پذیر نشان می بزرگراه همت قبل و بعد از اجراي خط برگشت

  شبکه است.دهد. رنگ قرمز بیانگر شرایط کند و بحرانی در  را به صورت شماتیک نشان می t/t0نسبت 
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  (ب)            (الف)           

بعد از اجراي  -قبل از اجرا، ب -برآورد حجم همسنگ سواري در بزرگراه همت محدوده خیابان شریعتی الف). 4شکل (
  پذیر. خط برگشت

  گیري نتیجه -5

با توجه به افزایش روز افزون جمعیت در شهر تهران وهمچنین افـزایش مالکیـت وسـایل نقلیـه، همـواره      
هاي مختلفی براي کـاهش ایـن مشـکالت در     مشکالت ترافیکی نیز روبه افزایش است.امروزه در دنیا روش

یر در برخی از پذ ها مدیریت شبکه معابر است. ایجاد خط برگشت حال بررسی و اجراست. یکی از این روش
تواند تاثیر مثبتی در کاهش مشکالت ترافیکی در بازه  هاي مدیریت شبکه می معابر، به عنوان یکی از روش

هـاي کشـورهاي مختلـف، روشـی جهـت       مدت داشته باشد. در این مطالعه سعی شد با بررسی تجربه میان
سازي این روش در شهر تهران یک  پذیر ارایه شود و با پیاده انتخاب محورهاي مستعد اجراي خط برگشت 

اي بـراي اجـراي خـط     بزرگراه به عنوان نمونه انتخاب شود. پس از انتخاب بزرگراه همت به عنوان نمونـه 
پرداخته شده است.  EMME/2افزار  سازي ترافیکی این طرح در این معبر توسط نرم پذیر، به مدل برگشت

پذیر در این بزرگراه، زمان سفر، زمان  ا اجراي خط برگشتنتایج حاصل از ارزیابی این طرح نشان داد که ب
یابند. در نهایـت الزم بـه اشـاره     ها با شرایط کند و بحرانی کاهش می تاخیر و همچنین درصدي از بزرگراه

سازي و آشنا کردن رانندگان به این سیستم دارد. زیرا این  پذیر نیاز به فرهنگ است که اجراي خط برگشت
  تواند باعث کاهش ایمنی در معبر گردد. تواند مفید باشد، می که میطور  طرح همان
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Abstract 

The topics of urban transport and traffic have a special place in 
management and urban planning in the world. Addressing the issue of 
urban traffic pause of two aspects: 
1. Higher fuel costs, environmental concerns and higher depreciation. 
2. Costs of time wasting 
Tehran, with a population of close to 8.3 million people is the country's 
largest metropolitan region that faced serious concern in the transportation 
system. What has been most studied in Tehran's streets and highways is 
space development strategy. This approach will lead to heavy costs. 
Utilization of limited space of streets in urban traffic planning is a very 
important issue.  Creation reversible lanes for road network is one of the 
approaches to the optimal utilization of their capacity.This study presents a 
method to identify talented roadways for implementation of reversible lane 
and Tehran is the case study.Finally, by use of the traffic modeling 
software, EMME/2, in Tehran Comprehensive Studies of Transportation 
and Traffic Company the project's traffic impact has been assessed. 
  

 
 




