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  چکیده

هاي ترافیکی در سطح گسترده، نشان دهنده اهمیت و کارایی این نوع تقاطع  افزایش استفاده از میدان

در چنین شرایطی عملکرد مناسب این میادین بسیار حائز اهمیت . در بین تقاطعات مختلف است

در . باشد هاي ترافیکی هندسه میدان می یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر عملکرد میدان. است

حال حاضر طراحی هندسی میدان هاي ترافیکی بر اساس نوع وسیله نقلیه اي که از آن ها عبور می 

ي منتهی به میدان با تعیین دامنه هایی از مقادیر و اندازه ها براي کند و سرعت حرکت در مسیر ها

نکته اي که در این جا به نظر می رسد، عدم تاثیر احجام . اجزاي مختلف میدان انجام می شود

در این مقاله سعی شده است با بهره گیري از روش . ترافیکی عبوري از میدان بر هندسه میدان است

که در آن ها سطح ) HCM 2010(مه انگلیسی و آیین نامه ظرفیت راه ها هاي مندرج در آیین نا

سرویس میدان، ظرفیت ورودي ها و پارامتر هاي هندسی در کنار هم دیده می شوند، تاثیر پارامتر 

نتایج، حاکی از آن است که تغییرات . هاي ترافیکی بر هندسه میدان و بالعکس مورد ارزیابی قرار گیرد

همچنین مشخص شد که بهبود عملکرد . ر عملکرد میدان هاي ترافیکی موثر هستندهندسی در تغیی

ورودي ها می تواند در برخی شرایط منجر به کاهش عملکرد در نواحی تداخلی و در نتیجه کل 
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  مقدمه -1

شوند و روز به روز بر استفاده از اي شکل هستند که مکرر در دنیا استفاده میمیدان ها تقاطعاتی دایره

وجود میدان هاي ترافیکی راننده را وادار به کاهش سرعت کرده . شودنها در شرایط مختلف تاکید میآ

کاهش سرعت حرکت  با از طرف دیگر. گردد میبا آرام سازي جریان ترافیک و منجر به افزایش ایمنی 

همچنین در ورودي مناطق . ، طول مورد نیاز براي ناحیه تداخلی را کاهش می دهددر نواحی تداخلی

اي که از جاده برون شهري به جاده درون  شهري نیز وجود میدان در کاهش سرعت وسایل نقلیه

عملکرد موثر آن ها  از طرفی هندسه میدان هاي ترافیکی در. ري وارد می شوند بسیار مؤثر استشه

گرفته است، بر خالف روند کنونی، روشی که در این تحقیق مورد استفاده قرار . نقش به سزایی دارد

بر اساس سطح سرویس، ظرفیت و عملکرد ترافیکی مورد  هاي ترافیکی طرح هندسی میدان ارزیابی

مزیت اصلی این روش این است که عالوه بر پارامترهاي رایج . انتظار در ورودي هاي میدان می باشد

حجم ترافیک در این روش طراحی میدان هاي ترافیکی مانند سرعت و نوع وسایل نقلیه عبوري، 

عبوري و ظرفیت مورد نیاز و در نهایت سطح سرویس مطلوب در طراحی هندسی مد نظر قرار می 

  .دنگیر

 هندسی میدان هاي ترافیکی با درطرح دف موردنظر یعنی بررسی در این مطالعه جهت دستیابی به ه

روشی براي تعیین ظرفیت ورودي میدان انتخاب شد که در آن ظرفیت نظر گرفتن عوامل ترافیکی، 

سپس بر اساس آئین نامه و مشخصات هندسی میدان بود و ورودي تابعی از ویژگی هاي ترافیکی 

در  .ظرفیت ورودي و سطح سرویس مورد نظر تعیین شد ارتباط بین)  HCM2010(ظرفیت راه ها 

  .نهایت با استفاده از ظرفیت و سطح سرویس بدست آمده طرح هندسی میدان مورد بررسی قرار گرفت

  

 مروري بر تحقیقات پیشین - 2

آیین نامه . نکاتی مطرح شده استاز جمله آیین نامه هایی که در زمینه میدان هاي ترافیکی در آن ها 

HCM 2010  است که ظرفیت میدان هاي یک خطه و دو خطه را بررسی و رابطه اي براي تعیین

نیز از روابط موجود در  FHWA 2010آیین نامه . ]1[تاخیر و سطح سرویس میدان ارائه کرده است

HCM 2010 نشریه . بهره گرفته استNCHRP  درREPORT 672  محدودیت هایی براي

رویکرد و عرض پارامتر هاي مختلف میدان از جمله قطر دایره محاطی، شعاع و زاویه ورودي، عرض 

همچنین آیین نامه آشتو بر اساس تعداد خطوط ورودي و گردشی میدان ها،  .]2[ورودي ارائه می کند

در آیین نامه انگلیسی  .]3[قطر دایره محاطی در نظر می گیرد محدودیت هایی براي سرعت ورودي و



  

)TD 16/07 ( منتشر شد، بر اساس پارامتر هاي هندسی از جمله عرض رویکرد و  2007که در سال

ورودي میدان، قطر دایره محاطی، شعاع قوس و زاویه ورودي و جریان ترافیک گردشی رابطه اي براي 

ر این زمینه را می توان در مقاالت منتشر شده د .]4[ظرفیت ورودي میدان تعریف شده استمحاسبه 

در مورد . دسته ظرفیت، عملکرد، طرح هندسی و میدان ها و تقاطعات چراغدار طبقه بندي کرد 4

با احتساب وسایل نقلیه بخش تداخلی سعی کردند  2012ظرفیت میدان ها وانگ و یانگ در سال 

به  2011ریس نیز در سال اندیکا و ه .]5[از ظرفیت میدان ها را بدست آورندپیش بینی دقیق تري 

در بحث طرح .]6[م در تعیین ظرفیت میدان پرداختندتخمین فاصله بحرانی به عنوان یک عامل مه

سافت دید را مورد بررسی قرار بر اساس متحلیل میدان ها  2013هندسی میدان ها، لورنزو در سال 

ایتالیا را بررسی کردند و  طرح هندسی میدان هاي 2012آلفونسو و همکارانش نیز در سال  .]7[داد

   .]8[یی براي بهبود آن ها بیان نمودندتوصیه ها

  

  روش انجام کار - 3

در آیین نامه انگلیسی ویژگی هاي ترافیکی و مشخصات همان طور که در قسمت قبل بیان شد 

روش موجود در آیین نامه بنابر این . هندسی میدان در تعیین ظرفیت ورودي هاي آن موثر هستند

  .به عنوان اساس مطالعات در این تحقیق انتخاب شدانگلیسی براي تعیین ظرفیت ورودي میدان 

  :در روش انگلیسی مدل رگرسیون خطی، طبق فرمول زیر بیان می شود

�� = �(� − ����),     ���� ≤ � (1) 

  که در آن

Ce :ساعت در معادل يسوار حسب بر دانیم يورود تیظرف  

Vc :ساعت در معادل يسوار حسب بر یگردش کیتراف انیجر  

 :ندیآ یم دست به ریز معادالت از که هستند یبیضرا fcو  K ،Fو 
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����
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قطر  D، تیزي زبانه S، طول مؤثر زبانه ’L، عرض رویکرد B، عرض ورودي میدان eدر این روابط 

 .باشند زاویه ورودي می و  شعاع قوس ورودي r، دایره محاطی



  

در ادامه الزم است رابطه اي بین سطح سرویس مورد انتظار و ظرفیت ورودي تعیین شود که در آن با 

انتخاب سطح سرویس، ظرفیت ورودي الزم براي دستیابی به آن سطح سرویس، تعیین و به عنوان 

براي محاسبات  HCM2010از آیین نامه از این رو . یکی از ورودي ها در روابط فوق اعمال شود

تأخیر متوسط براي هر  x = v/cبه گونه اي که با داشتن نسبت . سطح سرویس استفاده شدأخیر و ت

  .محاسبه می شود 8هاي منتهی به میدان با استفاده از رابطه  خط در راه

� =
����

�
+ 900� �� − 1 + �(� − 1)� +

�
����

�
��

����
� + 5 × ���(�, 1) (8) 

  که در آن

d :لیهتأخیر متوسط برحسب ثانیه بر وسیله نق  

x :نسبت حجم به ظرفیت خط مورد نظر  

c :ظرفیت خط مورد نظر برحسب وسیله نقلیه بر ساعت  

T :دقیقه برداشت  15مثالً براي (ها برداشت و تحلیل از یک ساعت نسبت زمانT = 0.25(  

  ، HCM2010مقتبس از آیین نامه  سطح سرویس میدان - 1  شماره جدول1  شماره جدولبا توجه به 

  .ارتباط تاخیر و سطح سرویس میدان مشاهده می شود

  

 سطح سرویس میدان - 1  شماره جدول

s(تأخیر  veh/(  
  سطح سرویس

v c/  ≤ 1.0 v c/  > 1.0 

10  - 0  A F  

15  - 10  B  F  

25  - 15  C  F  

35  - 25  D  F  

50  - 35  E  F  

<50  F  F  

  

با . به منظور دستیابی به هدف تحقیق الزم است در ابتدا سطح سرویس مورد انتظار میدان تعیین شود

حداکثر تاخیر مجاز براي آن که عملکرد میدان در آن  1  شماره جدولداشتن سطح سرویس و طبق 

معادله اي به دست می آید که در آن  3سپس از رابطه .سطح سرویس تحقق یابد، مشخص می شود

به سطح سرویس مناسب از آنجا که هدف این روش رسیدن . تنها مجهول، ظرفیت ورودي می باشد



  

بنابراین در رابطه مذکور به جاي عبارت . کمتر از یک است X=V/Cمی باشد، فرض می شود مقدار 

min(x,1)  مقدارX=V/C براي بدست  با وجود پیچیدگی زیاد رابطه مورد بحث،. قرار داده می شود

تابعی از متغیرهاي  Cمقدار  الزم است، رابطه فوق به گونه اي تغییر داده شود که آوردن مقدار ظرفیت

  :ر این اساس رابطه زیر ارائه می شودب. باشد dو  V ،Tدیگر، یعنی 

 (�� + 1800��)�� + (−7200� − 1800��� − 10�� − 6480000� − 9000��)� +
(12960000 + 36000� + 9000��� + 25��) = 0 (9) 

رابطه اولیه ظرفیت در روش در ادامه با داشتن مقدار ظرفیت و همین طور نرخ تردد گردشی میدان، 

  :انگلیسی را به صورت زیر می نویسیم
C=K(F-fcVc) (10) 

همان طور که در قسمت قبل گفته شد،   .در قسمت قبل توضیح داده شده اند fcو  k ،Fپارامترهاي 

، )D(، قطر دایره محاطی میدان )e(، عرض ورودي )B(مجهوالت این رابطه عبارتند از عرض رویکرد 

از آن جا که مقدار عرض رویکرد ارتباطی ). (و زاویه ورودي ) ’L(، طول موثر زبانه )r(رودي شعاع و

با طراحی هندسی میدان ندارد، بنابراین مقدار آن مشخص بوده و به عنوان ورودي در رابطه قرار داده 

 .می شود

  :توان نوشت به این ترتیب رابطه ظرفیت در روش انگلیسی داراي پنج مجهول خواهد بود و می

C=H(r,D,e,  ,L’) (11)
  

در این جا سعی می شود ترکیباتی از پنج مجهول فوق استخراج شود تا مقدار ظرفیت به دست آمده از 

از آن جا که به دست آوردن این . بیشتر باشد 6رابطه انگلیسی از مقدار محاسبه شده از رابطه 

و کد نویسی هاي مناسب، برنامه اي تهیه شد  #Cار ترکیبات کار ساده اي نیست با استفاده از نرم افز

تا سطح سرویس مورد نیاز، نرخ تردد گردشی میدان، عرض رویکرد را به عنوان ورودي گرفته و 

ترکیبی از عرض، زاویه و شعاع ورودي، قطر دایره محاطی و طول موثر زبانه را به عنوان خروجی به 

رکیبات به دست آمده و با استناد به اعتبار روابط آئین در صورت استفاده از هر یک از ت. دست دهد

 . و انگلیسی، سطح سرویس مورد نظر تحقق خواهد یافت HCMنامه هاي 

شت میدانی دو براي ارزیابی روش هاي به کار برده شده و اعتبارسنجی ترکیبات الزم است از بردا

کاج در سعادت آباد تهران استفاده  و میداناستان تهران شهریار  در شهرستان نماز میدان ترافیکی

هاي بحرانی ورودي ار ظرفیت مقد ،با استفاده از برداشت میدانی و داده هاي به دست آمده. شود

و طبق روابط بیان شده در قسمت هاي  محاسبه شدهبا استفاده از روابط آئین نامه انگلیسی میدان ها 

بودن سطح سرویس در این ورودي  پایین در صورت. گرددقبل، سطح سرویس ورودي ها تعیین می 

تغییر مقدار یک ( تهیه شده سعی می شود با اصالح هندسی قسمتی از وروديبرنامه با استفاده از ها، 



  

همزمان با این عمل، با . به سطح سرویس دلخواه دست یابیم)  , ’r, D, e, Lیا چند پارامتر

شبیه سازي  Aimsunنماز شهریار را در نرم افزار  استفاده از داده هاي برداشت شده، دو میدان کاج و

سپس میدان . نموده و با توجه به وضعیت موجود میدان، شبیه سازي انجام شده را کالیبره می نماییم

هاي ترافیکی مورد نظر، با تغییرات اعمالی مجددا شبیه سازي شده و انتظار می رود سطح عملکردي 

 .یابد میدان به تناسب این تغییرات بهبود

در نرم  NCHRPهندسی با استناد بر راهنماي طراحی هندسی میدان  هايدامنه تغییرات در متغیر

و یا حداقل برابر با متر  7/5 برابر با مقدار عرض وروديحداقل بر این اساس . افزار لحاظ شده است

ه محاطی متر و قطر دایر 15درجه، شعاع ورودي حداقل  40زاویه ورودي حداکثر عرض رویکرد، 

البته جهت محدود نمودن خروجی نرم افزار مقدار حداکثر . متر در نظر گرفته شده است 32حداقل 

متر در نظر گرفته  200و  100 ،40شعاع ورودي و قطر دایره محاطی به ترتیبعرض ورودي، براي 

  .شد

  

 مطالعه موردي -4

  میدان کاج - 4-1

  داده هاي ترافیکی میدان کاج 

  سواري بر ساعت 2486ورودي شمالی با حجم تردد :  بحرانیورودي 

  سواري بر ساعت 1772: تردد گردشی در مقابل ورودي شمالی 

  داده هاي هندسی میدان کاج 

  

  داده هاي هندسی ورودي شمالی میدان کاج - 2جدول شماره  

طول موثر زبانه 

)L’) (متر(  

  )e(عرض ورودي

  )متر(

  )B(رویکرد  عرض

  )متر(

  )ϕ(زاویه ورودي

  )درجه(

  )r(شعاع ورودي

 )متر(

  )D(قطر میدان 

  )متر(

8/18  9/16  5/10  8  20  93   

  

  آنالیز ورودي شمالی میدان کاج 

  :داریم آیین نامه انگلیسیدر مورد میدان کاج ارائه شد و روابط  قبلطبق داده هایی که در بخش 

�� = 1 +
0.5

1 + ��� �
93 − 60

10 �
= 1.018 

� =
1.6(16.9 − 10.5)

18.8
= 0.545  



  

�� = 10.5 +
16.9 − 10.5

1 + 2 × 0.545
= 13.56 

� = 303 × 13.56 = 4108.68 
�� = 0.21 × 1.018(1 + 0.2 × 13.56) = 0.794 

� = 1 − 0.00347(8 − 30) − 0.978 �
1

20
− 0.05� = 1.0763 

� = 1.0763(4108.68 − 0.794 × 2073) = 2651 
�

�
=

2908

2651
= 1.09 > 1 

با توجه . سواري بر ساعت است 2908نرخ جریان ورودي نیز بر اساس داده هاي بدست آمده برابر با 

بوده و نیاز  Fبه اینکه نسبت نرخ جریان به ظرفیت از عدد یک بیشتر است، سطح سرویس این ورودي 

  .تر شودبه اصالح این ورودي می باشد تا سطح سرویس بهبود یافته و در نتیجه وضعیت کل میدان به

 Aimsunبا توجه به ضرورت ارزیابی نتایج و ترکیبات بدست آمده میدان هاي مورد نظر در نرم افزار 

  .شبیه سازي شده است 2 شکل و 1 شکلوضعیت موجود میدان کاج به صورت . شبیه سازي شدند

  
  )/VCنسبت (شبیه سازي وضعیت موجود میدان کاج  -1 شکل

 

 
  )طول صف(شبیه سازي وضعیت موجود میدان کاج  -2 شکل

  

روابط بیان شده و با استفاده از برنامه نوشته شده با توجه به سطح سرویس پایین ورودي با اعمال 

  .شمالی میدان کاج ، دو ترکیب هندسی زیر براي بهبود شرایط بدست آمد

  راهکار اول میدان کاج



  

  

  راهکار اول میدان کاج - 3جدول شماره  

  

  

 
  راهکار اول میدان کاج -3 شکل

  

  .نتایج شبیه سازي راهکار اول را نشان می دهد 5 شکلو  4 شکل

  

  
  )/VCنسبت (شبیه سازي راهکار اول در میدان کاج  -4 شکل

طول موثر زبانه 

  )متر(

عرض رویکرد 

  )متر(

عرض ورودي 

  )متر(

قطر دایره محاطی 

  )متر(

زاویه ورودي 

  )درجه(

شعاع ورودي 

  )متر(

7/35 5/10  9/16  93  8  20  



  

 
  ) طول صف(شبیه سازي راهکار اول در میدان کاج  -5 شکل

 

  راهکار دوم میدان کاج

  

  راهکار دوم میدان کاج - 4جدول شماره  

طول موثر زبانه 

  )متر(

رویکرد عرض 

  )متر(

عرض ورودي 

  )متر(

قطر دایره محاطی 

  )متر(

زاویه ورودي 

  )درجه(

شعاع ورودي 

  )متر(

5/25 5/10  19  93  8  20  

  

 
  راهکار دوم میدان کاج-6 شکل

  

  .نتایج شبیه سازي راهکار دوم را نشان می دهند 8 شکلو  7 شکل

  



  

 
  )/VCنسبت (شبیه سازي راهکار دوم در میدان کاج  -7 شکل

 

  
  )طول صف(میدان کاج شبیه سازي راهکار دوم در  -8 شکل

  

  )بر اساس نتایج شبیه سازي دو راهکار قبل ( راهکار سوم میدان کاج 

در دو راهکار  با توجه به نتایج شبیه سازي و مشخص شدن وجود شرایط نامطلوب در نواحی تداخلی

این راهکار . ، در این جا راهکار سومی براي بهبود وضعیت میدان ترافیکی کاج ارائه می شودقبل

چرا که با افزایش قطر دایره محاطی میدان طول نواحی . افزایش قطر دایره محاطی میدان است

از طرفی یکی از عوامل موثر در عملکرد نواحی تداخلی طول این نواحی می . تداخلی افزایش می یابد

با توجه به محدودیت . انتظار می رود این افزایش قطر، سبب بهبود سطح سرویس میدان شود. باشد

  . متر افزایش داد 112هاي موجود در میدان کاج، قطر دایره محاطی را حداکثر می توان تا 

  

  راهکار سوم میدان کاج - 5جدول شماره  

طول موثر زبانه 

  )متر(

عرض رویکرد 

  )متر(

عرض ورودي 

  )متر(

قطر دایره محاطی 

  )متر(

زاویه ورودي 

  )درجه(

شعاع ورودي 

  )متر(

5/25 5/10  72/12  112  0  20  

  

آورده شده  10 شکلو  9 شکلحال با قطر افزایش یافته میدان شبیه سازي شد که نتایج آن به شرح 

  .است



  

  
  )/VCنسبت (شبیه سازي راهکار سوم میدان کاج  -9 شکل

 

  
 )طول صف(شبیه سازي راهکار سوم میدان کاج  -10 شکل

  

  میدان نماز -4-2

  داده هاي ترافیکی میدان نماز 

  سواري بر ساعت 4138ورودي شرقی با حجم تردد : بحرانیورودي 

  سواري بر ساعت 1289 :حجم گردشی در مقابل ورودي شرقی

  داده هاي هندسی میدان نماز

  

  داده هاي هندسی ورودي شرقی میدان نماز -6جدول شماره  

  )’L(طول موثر زبانه 

  )متر(

  )e(عرض ورودي

  )متر(

عرض رویکرد 

)B(  

  )متر(

  )ϕ(زاویه ورودي

  )درجه(

  )r(شعاع ورودي

 )متر(

  )D(قطر میدان 

  )متر(

1/65  3/21  11  19  98  118  

  

  آنالیز ورودي شرقی میدان نماز

  :داریم آیین نامه انگلیسیو روابط  قبلطبق داده هاي بخش 



  

�� = 1 +
0.5

1 + ��� �
118 − 60

10
�

= 1.0015 

� =
1.6(21.3 − 11)

65.1
= 0.253 

�� = 11 +
21.3 − 11

1 + 2 × 0.253
= 17.84 

F=303×17.84=5405.31 
�� = 0.21 × 1.0015(1 + 0.2 × 17.84) = 0.961 

� = 1 − 0.00347(19 − 30) − 0.978 �
1

98
− 0.05� = 1.077 

� = 1.077(5405 .31 − 0.961 × 1289) = 4487 ��ℎ/ℎ 
�

�
=

4138

4487
= 0.92 < 1 

با توجه به اینکه نسبت نرخ جریان به ظرفیت ورودي کوچکتر از یک است، باید مقدار تاخیر را نیز 

مقدار تاخیر ورودي برابر . محاسبه شود 1  شماره جدولبدست آوریم تا سطح سرویس این ورودي از 

  :است با

� =  
3600

4487
+ 900 × 0.25 �0.92 − 1 +

�(0.92 − 1)� +
�

3600
4487

� × 0.92

450 × 0.25
� + 5 × 0.92

= 13 �/��ℎ 

است و این نشان  Bبا توجه به تاخیر بدست آمده، سطح سرویس شلوغ ترین ورودي میدان نماز 

  .بنابر این ضرورتی به تغییر هندسه این میدان وجود ندارد  .دهنده عملکرد خوب این میدان می باشد

ترکیبات  ترکیب هندسی موجود به عنوان یکی از برنامه تهیه شدهبا قرار دادن اطالعات این میدان در 

  .بدست آمد Bمورد قبول براي سطح سرویس 

  

 تفسیر نتایج - 5

  میدان کاج  - 1- 5

  راهکار اول

براي بهبود وضعیت ورودي و افزایش طول موثر زبانه، بدون تغییر در عرض ورودي در راهکار اول، 

  .میدان بررسی شد

در مقطع ورودي بهبود حاصل شد و به  و مطابق آن چه در شبیه سازي مشاهده شددر اثر این تغییر 

 علت آن اینولی در باالدست ورودي تغییري دیده نمی شود، که . سطح سرویس مورد انتظار رسیدیم

از . است که رابطه استفاده شده براي ورودي میدان صادق است و کل رویکرد را در نظر نمی گیرد



  

و در نواحی تداخلی میدان ایجاد گرفتگی طرفی با آزاد شدن ورودي، حجم بیشتري وارد میدان شده 

  .می کند وباعث بحرانی تر شدن این نواحی می شود

  

  راهکار دوم 

در اثر این تغییر . عرض ورودي براي بهبود وضعیت ورودي میدان بررسی شد افزایشدر راهکار دوم، 

ودي نیز یک درجه ور و در باالدست هنیز بهبود مورد انتظار در مقطع ورودي در شبیه سازي دیده شد

در این راهکار نیز بهبود وضعیت مقطع ورودي منجر به افزایش تردد در مسیر . بهبود حاصل شد

 . گردشی میدان و در نتیجه بحرانی تر شدن نواحی تداخلی و گرفتگی در آن شد

در  برنامه تهیه شدهکه ترکیبات بدست آمده از روابط و  شریح نتایج این دو راهکار مشاهده شددر ت

مورد میدان کاج منجر به بهبود وضعیت ورودي شمالی شد و این امر در شبیه سازي میدان در 

نکته قابل توجه این است که علیرغم تاثیر روابط و . کارهاي اول و دوم به وضوح دیده می شودراه

روش بیان شده در مورد ورودي میدان، شبیه سازي ها نشان دادند که بهبود وضعیت ورودي به 

خودي خود می تواند منجر به کاهش سطح سرویس کل میدان و مسیر گردشی آن شود و احتماال 

  . ، وجود حرکات ضربدري در میدان نادیده گرفته می شودروابط بیان شدهدر علت آن این است که 

  راهکار سوم

لی بهبود می توان گفت سطح سرویس میدان در نواحی تداخراهکار سوم با توجه به نتایج شبیه سازي 

رسیده  Cیافته و با توجه به نسبت حجم به ظرفیت، سطح سرویس در این نواحی در بسیاري نقاط به 

در اثر افزایش قطر و در واقع . است و وضعیت ورودي ها و خروجی ها نیز به سمت بهبودي رفته است

  .قابل مشاهده استدر نتیجه آن افزایش طول نواحی تداخلی بهبود در مسیر گردشی 

  

  میدان نماز - 5-2

مطابق نتایج بدست آمده از شبیه سازي و آنالیز انجام شده، مشاهده شد که این میدان داراي سطح 

دو ورودي شرقی و غربی آن با وجود حجم هاي ترافیکی باال، منجر به کاهش . سرویس مناسبی است

ه باعث افزایش طول علت این امر می تواند قطر بزرگ میدان باشد ک. سطح سرویس میدان نشدند

مشابه نتایج آنالیز و شبیه سازي هاي انجام شده در میدان کاج، در صورتی . نواحی تداخلی می شود

که ناحیه تداخلی داراي وضعیت مناسبی باشد، ورودي ها می توانند راحت تر تخلیه شوند که این امر 

  .در میدان نماز نیز مشاهده می شود

  



  

 پیشنهاداتنتیجه گیري و ارائه  -6

  :بر اساس مطالب بیان شده می توان به نتایج زیر اشاره کرد

 .نتایج شبیه سازي، صحت روابط استفاده شده در تحقیق را تایید می کند )1(

تغییرات هندسی نقش موثري در افزایش یا کاهش سطح سرویس اجزاي مختلف  )2(

 .میدان دارد

بیشتر ترافیک به داخل بهبود وضعیت ترافیکی ورودي هاي میدان منجر به تخلیه  )3(

 .میدان و مسیر گردشی و کاهش سطح سرویس نواحی تداخلی میدان می شود

در صورت نیاز به تغییر هندسه میدان، جهت بهبود وضعیت ترافیکی ورودي ها الزم  )4(

است وضعیت کل میدان به خصوص در نواحی تداخلی پیش بینی شود و در صورت 

 .دایره محاطی اعمال شود ضرورت تغییرات الزم مثل افزایش قطر

از روابط بیان شده و برنامه تهیه شده می توان براي بهبود سطح سرویس ورودي  )5(

هایی استفاده نمود که کل میدان به خصوص مسیر گردشی و نواحی تداخلی آن داراي 

شرایط ترافیکی و سطح سرویس مناسب باشند تا افزایش میزان تخلیه ترافیک از ورودي 

 .سیر گردشی منجر به ایجاد گرفتگی در آن نگرددها به درون م

با توجه به اینکه در صورت گرفتگی بازوها، حرکت وسایل نقلیه بسیار منظم تر از زمانی  )6(

است که در مسیر گردشی، گرفتگی ایجاد شود، بهبود سطح سرویس در مسیر گردشی 

 .داراي اولویت باالتري نسبت به مسیر هاي ورودي می باشد

 

طرح در زمینه بیشتري  به تحقیقات گذشته و مطالب بیان شده، پیشنهاد می شود تحقیقاتبا توجه 

در واقع با شبیه سازي هاي بسیار می توان ارتباط بین . هندسی میدان هاي ترافیکی صورت گیرد

پارامترهاي مهم طراحی مثل طول ناحیه تداخلی، قطر میدان و عرض ورودي ها را با عوامل ترافیکی و 

  .سرویس بدست آورد سطح
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Abstract 

Development of modern roundabouts and their application represents the 
importance and capability of roundabout intersections among different types of 
intersections. So, good performance of these roundabouts are very important for 
users. One of the most effective factors which affects the roundabouts 
performance is their geometric features. Current geometric design of roundabouts 
is based on vehicle types and speed and some ranges for values of different parts 
of roundabouts. It should be noted that in current methods of geometric design of 
roundabouts the effect of traffic flow characteristics are neglected. So, the 
influence of traffic flow characteristics on geometric design of roundabouts and 
vice versa was investigated through this thesis according to British Roundabout 
Manual and Highway Capacity Manual (HCM 2010). Results showed that 
changes in geometric features of roundabout will affect it’s performance. It was 
also concluded that in some situations improvement of entries performance may 
decrease the level of service within weaving areas and thus low performance of 
the whole roundabout intersection.  
 
Key words: Roundabout, Geometric Design, Capacity, Level Of Service 

 




