
 

  مطالعه موردي شهر رشت –مدل سازي تابع تأخیر میادین شهري 
         

  3، عارف بابازاده2امیرمهرزاد ،1عباس بابازاده

  استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران -1

 ریزي حمل و نقل، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوبدانشجوي کارشناسی ارشد برنامه  -2 

  دانشجوي دکتري دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران -3

  

  چکیده 

عواملی تأثیرگذار در انتخاب مسیر سفر بوده و به عنوان یکی از  در تقاطعات  تأخیر زمان سفر و میزان

که شامل تقاطعات و میادین  –تأخیر در گره ها . پارامترهاي مهم در شبیه سازي ترافیکی کاربرد دارد

به عوامل مختلفی از جمله حجم جریان ترافیک ورودي ها و خروجی ها ، وضعیت هندسی و  -هستند 

مدل هـایی کـه   . فیزیکی میدان، نوع و تعداد تالقی حرکت ها و هم چنین رفتار رانندگان وابسته است

پیش از این براي محاسبه تأخیر میادین ساخته شده اغلب یا شامل همه عوامل فوق نبوده ویـا بیشـتر   

در این تحقیق که به مطالعه موردي شهر رشت پرداخته . ه شاخص هاي رفتاري رانندگان پرداخته اندب

شده است، براي میادین بدون چراغ راهنمایی مدلی ارائه شده که شامل همه عوامل مورد اشاره بوده و 

ستفاده در نـرم  نتایج حاصل از این تحقیق که قابل ا. وضعیت رفتاري رانندگان را نیز لحاظ کرده است

 .می باشد ، منجر به خروجی هاي دقیق تر خواهد شد EMMEافزارهاي تخصیص ترافیک مانند 

  

  .مدلسازي ، میدان ، تابع تأخیر:  کلید واژه

                                                 
  09123167151ababazadeh@ut.ac.irدانشگاه تهران ، دانشکده مهندسی عمران، استادیار  1
2
 amir_mehrzad@hotmail.com  09123190945دانشجوي کارشناسی ارشد برنامه ریزي حمل و نقل ،  
3
 arefb1981@yahoo.com  09357273237،  راه وترابري دکتريدانشجوي  
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  مقدمه -1

 جهـت انجـام سـفر    که هدف غایی آن ارائه تسهیالت ستیی اسیستم حمل و نقل از جمله سیستم ها

شبکه معابر که شامل راه ها . می باشد - است مقصد و هدف مشخص ،مبداجایی داراي  هر جابه -سفر

از . بستر یک سیستم حمـل ونقـل محسـوب مـی شـود      ،است )گره ها( ونقاط تالقی آن ها)  ها کمان(

تابع زمان سـفر بـه طـور    . تابعی به نام تابع زمان سفراست ،هاي شبکه شخصات فیزیکی کمانجمله م

در مطالعات حمل . زمان سفر طی یک کمان و جریان ترافیک در آن کمانرابطه اي است بین  ،معمول

و نقل انجام شده براي شهرهاي ایران اغلب ساخت توابع تأخیر در گره به تابع تأخیر در تقاطعات بدون 

توابع ساخته شـده بـراي تعیـین تـأخیر     از آن جمله می توان به . چراغ و چراغ دار، محدود شده است

مطالعـات جـامع حمـل    و ] 2[مشهد مطالعات جامع حمل ونقل وترافیک  ،] 1[تهرانتقاطع هاي شهر 

در این مطالعات از همان تابع تأخیر ساخته شـده بـراي تقاطعـات    . اشاره کرد ]3[رشتونقل وترافیک 

با توجه به تفاوت هـاي عمـده در عملکـرد یـک     . جهت برآورد تأخیر در میدان نیز استفاده شده است

  . با خطا همراه خواهد بود دان این نوع استفادهقاطع و یک میت

بـدون   تأخیر در میدان براساس اطالعات جمع آوري شده از میادینتابع هدف از این تحقیق پرداخت 

جهت اثر سنجی استفاده از توابع تـأخیر میـدان در نتـایج تخصـیص     . شهر رشت است چراغ راهنمایی

ایـن   .ات جامع حمل و نقل شهر رشت استفاده مـی شـود  ترافیک، از برنامه هاي نوشته شده در مطالع

  .قابل اجرا است EMMEبرنامه ها در محیط نرم افزار 

  

  مرور منابع -2

بـان  اول تقاطعاتی که همـه خیا دسته . به دودسته تقسیم می شوند تقاطع ها ]HCM2010 ]4  در 

. فرعـی اسـت  دو خیابـان ورودي بـه تقـاطع     تنها و دسته دوم  تقاطعاتی که فرعیهاي ورودي به آن 

براي  ]5[تابع تأخیر ارائه شده توسط لوو الل  .درواقع تقاطعات براساس حق تقدم دسته بندي شده اند

بخش اول شامل زمان انتظار و در صـف مانـدن   . خیر وسایل نقلیه شامل دو بخش استکل تأمحاسبه 

تقـاطع   تأخیر از لحظه ي رسیدن تا خـروج از وسایل نقلیه جهت رسیدن به تقاطع و بخش دوم زمان 

ورودي  فرعی دون چراغی که فقط خیابان هايمطالعه اي را روي تقاطعات ب ]6[کیت و همکاران .است

اي فرعـی بـه دو   در این مطالعه کل تأخیر خیابان ه. انجام داده اند ،هستند حق تقدمداراي به تقاطع 

، به منظور رسیدن به انتظار وسیله در صف خیابان وروديبخش اول به زمان . بخش تقسیم شده است

. شـود  قاطع تـا خـروج از آن مربـوط مـی    تقاطع و بخش دوم به زمان عبور از تقاطع از محل ورود به ت
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خیابان فرعـی بـا    حاسبه شده یک ضریب همبستگی خطی بین کل تأخیرسپس به کمک زمان هاي م

 .رفیت خیابان فرعی محاسـبه شـده اسـت   ، حجم خیابان اصلی و نسبت حجم به ظحجم خیابان فرعی

ضمن اشاره به این مسأله کـه تـأخیر   ]2["تابع زمان تاخیردر تقاطعات بدون چراغ راهنمایی مشهد"در

، مشخصات فیزیکی تقاطع و خیابـان  ر رانندگانز جمله چگونگی رفتادر تقاطع ها به عوامل متعددي ا

و حجم ترافیـک حرکـت    یک در خیابان هاي ورودي به تقاطعحجم و ترکیب تراف ،هاي ورودي به آن

در نهایت شکلی از تـابع تـأخیر را بـراي تقـاطع هـاي بـدون چـراغ         ،هاي مختلف تقاطع بستگی دارد

راهنمایی ارائه می دهد که تنها به مشخصات فیزیکی تقاطع و خیابان هـاي ورودي بـه آن و حجـم و    

تـابع زمـان تـاخیردر تقاطعـات بـدون چـراغ       ". ترکیب ترافیک در خیابان ورودي به تقاطع می پردازد

تـابع زمـان تـاخیردر تقاطعـات بـدون چـراغ راهنمـایی        "ي زیادي با شباهت ها ]1["راهنمایی تهران

حق تقدم تأثیر که نشان گر (تاخیر دارد با این تفاوت که عالوه بر پارامترهاي فوق، ضریب  ]2["مشهد

تأخیر اسـتفاده   تابع.عرض خطوط حرکتی در ورودي ها نیز در آن لحاظ شده است و )در تقاطع است

به صورت زیـر اسـت کـه بـه تفکیـک حرکـت        ]3[ل ونقل و ترافیک رشتشده در مطالعات جامع حم

محاسبه نشده و یک تابع کلی براي گره ها بر اساس ضریب تأخیر و حجم ورودي به گـره ارائـه شـده    

 :می باشد) 1(این تابع به صورت رابطه . است

)1(                                                                   d� =  d� × [2.5 + 2(��)� ]  

 
 :که درآن

di :  تأخیر در گرهi)ثانیه( 

Vi :در گره  حجم جریان ترافیکi)بر حسب وسیله نقلیه هم سنگ سواري در ساعت(  

df : ثانیه(ضریب تأخیر( 

  

  و عوامل موثر در ساخت تابع تأخیر روش مورد استفاده در این تحقیق -3

تابع زمان تـاخیردر تقاطعـات بـدون چـراغ     "بیشتر متأثر ازمدل کلی مورد استفاده در این تحقیق که 

  :است ) 2(صورت کلی رابطه  بهاست  ]1["راهنمایی تهران

)2 (                                                                d� = d� × m� × [α + β �
��

��×��
�

�

 ]   

  :که در آن 

di :متوسط زمان تاخیر براي هر حرکت خیابان وروديi  میدانجهت عبور ازj )ثانیه(  

df :ثانیه(ضریب تاخیر(  
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mj : میدانضریب سختی حرکت در j 

Vi :کل حجم جریان ترافیک در خیابان وروديi)بر حسب وسیله نقلیه هم سنگ سواري در ساعت( 

Wi :عرض سواره رو خیابان وروديi)متر(  

Qi :ظرفیت عملی خیابان وروديi) سواري براي عرض یک متر عبور بر حسب وسیله نقلیه هم سنگ

  )در ساعت

α، β و  : n پارامترهاي مدل 

  

  آماربرداري  -3-1

بـا در نظـر    ازدیـد پـس از ب جهت برداشت اطالعات حجم وسایل نقلیه، زمان سفرو مشخصات هندسی 

  :معیارهاي مورد نظر عبارتنداز . ]7[ه انتخاب گردیدمیدان به عنوان نمون 3گرفته معیارهاي زیر 

 .میدان حالت خاص نداشته باشد -

 .انواع معابر و حجم ها راپوشش دهد -

 .نماینده مناسبی براي میادین بدون چراغ سطح شهر رشت باشند -

در حدامکان ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی قبل و بعداز میدان وجود نداشته یا بـا میـدان    -

 .فاصله داشته باشد

  :ه انتخاب شده اندعنوان نمونارد فوق میادین زیر به با در نظر گرفته مو

 میدان بسیج -

 میدان شهید خوش خلقت -

 میدان مادر -

 .آورده شده است) 1(اطالعات مربوط به میادین فوق در جدول شماره 

 
به عنوان یکی از میادین نمونه هاي آماربرداري جهت محاسبه  اطالعات میدانی مربوط به میدان بسیج

چنین شکل کلی میدان و حرکـت هـاي آن در شـکل شـماره     و هم ) 2(زمان تأخیر در جدول شماره 

  .آورده شده است)1(
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اطالعات میادین نمونه:  1جدول 

  
 

  معابر ورودي به میدان بسیج براي تابع تأخیر در میادین شهري مشخصات:  2جدول 

نام 

  میدان

خیابان 

  ورودي

نوع 

  معبر

حرکت هاي برداشت 

  شده

  مشخصات هندسی
فاصله محل 

برداشت تا 

  میدان

پیاده 

رو 

  غربی

سواره رو 

 غربی

  )ورودي(

رفوژ 

  میانی

سواره 

رو 

  شرقی

پیاده رو 

 شرقی

  )خروجی(

  بسیج

... آیت ا

  احسانبخش

شریانی 

 1درجه

  شعاعی

  گردش به راست

2,3  9  3,2  9,2  2,1  

55  

  80  مستقیم

  75  گردش به چپ

شریعتی 

  شرقی

شریانی 

    1درجه

  شعاعی

  به راستگردش 

4,1  9,3  0  9,1  4  

50  

  55  مستقیم

  80  گردش به چپ

شهید 

  مطهري

شریانی 

 1درجه

  شعاعی

  گردش به راست

3,9  9  3,1  9,2  4  

75  

  50  مستقیم

  55  گردش به چپ

شریعتی 

  غربی

شریانی 

 1درجه

  شعاعی

  گردش به راست

4,2  9  0  9,3  4,3  

80  

  75  مستقیم

  50  گردش به چپ

خروجیورودي

گردش 

به راست 

جداشده

تعداد کمان 

هاي دو طرفه 

دورزدن 

ممنوع

تعداد حرکت 

هاي آزاد 

شده

تعداد 

حرکت هاي 

ممنوع

نسبت تعداد 

ورودي به 

خروجی

سختی 

حرکت 

محاسبه شده

228گردش به راست

228مستقیم

228گردش به چپ

114گردش به راست

114مستقیم

57گردش به چپ

114گردش به راست

228مستقیم

228گردش به چپ

13 000

1

1

1

سختی حرکت

16

8

000

330001

بسیج

شهید 

خوش 

خلقت

مادر

440

443

حرکت هاي 

برداشت شده

تعداد نقاط برداشت 

شده
نام میدان
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 مشخصات هندسی و انواع حرکت ها در میدان بسیج:  1شکل

  

زمان سـفر   .براي محاسبه زمان تأخیر میزان تأخیر مشاهده شده از زمان سفر استاندارد کم شده است

تـابع زمـان تـاخیردر تقاطعـات بـدون چـراغ راهنمـایی        "موجـود در استاندارد با توجه به روش هـاي  

 دقیقـه اي  5زمان هاي تأخیر در بـازه هـاي    .و محل استقرار آمارگیران تعیین گشته است ]1["تهران

برداشـت شـده و    )گردش به راست، مستقیم، گـردش بـه چـپ   (به تفکیک  براي هرکدام از حرکت ها

همـه  میانگین تأخیر برداشت شده در در انتها . میانگین آن ها براي بازه مورد نظر منظور گردیده است

حجم جریان ترافیک در خیابـان  .درنظر گرفته شده استحرکت ها به عنوان تأخیر کل خیابان ورودي 
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. شـده اسـت   برداشتفیلم برداري  روش به ،بر حسب وسیله نقلیه هم سنگ سواري در ساعت ورودي

  . سه روز غیرخاص در سه بازه یک و نیم ساعته صبح ، ظهر و غروب انجام شده است فیلم برداري در

  

  تعیین پارامترهاي محاسباتی -3-2

 میداني نشان دهنده اثر حق تقدم هر ورودي نسبت به سایر ورودي ها )ضریب تأخیر(df مقدارپارامتر

بنابراین فرض بر این اسـت کـه کلیـه    . رفع حق تقدم هاستیجاد میدان از دالیال واضح است که .ستا

 به طور مستقل αدر تعیین  رامتراپاین اما با توجه به این که . ورودي هاي میدان بدون حق تقدم است

  .تعیین می گردد) 3(مقدار ضریب تأخیر طبق جدول  .تأثیر دارد قابل حذف از مدل نمی باشد

  

  ضریب تأخیر:  3جدول 

�

�
  خیابان ورودي بدون حق تقدم باشداگر  

�

�
  و با حق تقدم باشد 2یا شریانی درجه  1اگر خیابان ورودي شریانی درجه  

�

�
  اگر خیابان ورودي تندراه ، آزاد راه یا جاده اصلی و داراي حق تقدم باشد 

  

M نه تنها به تعداد حرکت هـاي مجـاز    رامتراپاین . است میداندهنده ضریب سختی حرکت در  نشان

براي تعیین این ضـریب بـه   ) 3(در این تحقیق رابطه .نیز بستگی دارد، بلکه به عواملی دیگر میداندر 

  :کار رفته است

)3(                                 m = m� × m�                                                                 

  :به دست می آید) 4(تعدا حرکت هاي مجاز و تأثیر گذار در تقاطع بوده و از رابطه  m1که در آن 

)4(                                 m� = m�� × m�� − m�� − m�� − m��                              

             
  :که درآن

m11: میدان به ورودي هاي تعدادکمان 

m12: میدان از یخروج هاي تعدادکمان 

m13 :ممنوع دورزدن دوطرفه هاي تعدادکمان 

m14 :میدان در ممنوع هاي تعدادحرکت 
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m15 : شده آزاد هاي تعدادحرکت  

نسـبت تعـداد    m2 .منظور از حرکت هاي آزاد شده ، حرکت هاي با مسـیر جداشـده در میـدان اسـت    

ایـن عـدم    .نیسـت میادینی است که تعداد ورودي ها و خروجـی هـا برابـر    ورودي ها به خروجی هادر 

دست مـی  به) 5(از رابطه  این مقدار .درصد می تواند در سختی حرکت موثر باشد 20تساوي تا میزان 

 :آید

 

)5(                         ��� �
1+ تعداد ورودي ها

1+ هاخروجی تعداد 
                                                   �1.2 و

  

Qi    ظرفیت عملی خیابان است که از مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر رشت اسـتخراج شـده

، شریانی 260 حلقوي مطالعات مذکور این عدد براي معابر شریانی درجه یکمطالعات بر اساس . است

، وجمع کننـده  170 ، جمع کننده و پخش کننده اصلی232 ، شریانی درجه دو215درجه یک شعاعی

  .، می باشد135 کننده محلیو پخش 

Α  در . زمان سفر برداشت شـده اسـت   ،در ساعات خلوتاز پارامترهاي مدل است که براي محاسبه آن

با در نظر گرفتن زمان سـفر بـراي هرکـدام از    و حجم نزدیک به صفر بوده) 1(این ساعات طبق رابطه 

بدست می  αمورد نظر براي تعیین تاخیر ) میدان(وجود گره  عدمبا فرض ت ها و کسر از زمان سفرحرک

  .به دست آمده است 61/0 ،) 1(محاسبه شده طبق روش باال براي رابطه  α. آید

  

  پرداخت مدل – 4

  :محاسبه شده است به روش زیر )1(براي رابطه  nو  βبرداشت شده و محاسبه شدهبا توجه به مقادیر 

��

به کمک نـرم افـزار    که صورت یک معادله خطی با عدد ثابت استشکل کلی معادله به دست آمده به 

SPSS درآمـده  ) 6(در نهایت مدل کلی به صورت رابطه  .به روش روندگرایی خطی قابل تحلیل است

                                                   :است

)6(                         d� = 0.5 × m� × �0.61 + 1.41 �
��

��×��
�

�.�

�                                  
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بـین مقـادیر تـأخیر    ) R2(شـاخص برازنـدگی  . مختلف تأخیر محاسبه شـده اسـت   با رابطه فوق مقادیر

(مقادیر مختلفزمان تأخیر در مقابل ) 2(در شکل .است 75/0مشاهده شده و محاسبه شده
�

�∗�
رسم ) 

  .تأخیر مشاهده شده در مقابل تأخیر برآورد شده قرار گرفته است) 3(در شکل . شده است

  

  
مقادیر مختلف نسبت بهزمان تأخیر  نمودار) : 2(شکل 

��

��×��
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  تأخیر مشاهده شده و تأخیر محاسبه شده نسبت نمودار) : 3(شکل 

  

محاسـبه شـده    نیز) گردش به راست ، مستقیم و گردش به چپ(محاسبات فوق به تفکیک حرکت ها 

  .قابل مشاهده است) 3( است که در جدول

  

  توابع تأخیر براي حرکت هاي متفاوت در میدان:  3جدول 

�d  گردش به چپ = 0.5 × m� × [0.83 + 1.58 �
��

�� × ��
�

�.��

 ] 

�d  مستقیم = 0.5 × m� × [0.56 + 1.43 �
��

�� × ��
�

�.��

 ] 

�d  گردش به راست = 0.5 × m� × [0.44 + 2.16 �
��

�� × ��
�

�.��

 ] 

  

y = 1.1202x - 2.4086
R² = 0.7506
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آورده شده و میانگین آن ها با ) 4(در جدول شمارهه تفکیک هر حرکت نتایج مربوط به میدان بسیج ب

  .کل میدان مقایسه شده است

  

  مقادیر محاسبه شده براي میدان بسیج:  4جدول 

  
  

  

  نتایج – 6

و روش هـاي ارائـه    تفاوت هاي نوع کارکرد و شکل میادین در ایران و سایر کشورها مـدل هـا   با توجه

عوامل مـوثر  ضمن آن که  ،تعیین میزان تأخیر میادین محدود بودهجهت  قابل تعمیم براي ایران شده

با در ایران غیره در آن مانند وضعیت فیزیکی و هندسی، شکل رانندگی، نوع تداخل در محیط میدان و

باید مـدلی بـا لحـاظ کلیـه     بنابراین براي تعیین تأخیر در میادین شهري . دیگر کشورها متفاوت است

هم چنین مدل هاي ارائه شده براي تقاطعات جهت استفاده در میدان . عوامل موثر در آن ساخته شود

و هـم چنـین    تالقی حرکت ها در میدان و تقـاطع  با توجه به تفاوت هاي باید این توابع. قیق نیستد

  .پرداخت شودتفاوت عوامل موثر در آن ها 

مدل ساخته شده در این تحقیق عالوه بر آن که اغلب پارامترهـاي مـوثر در تـأخیر میـادین را لحـاظ      

گـردش بـه چـپ،    (و بـراي هرحرکـت   با توجه به شرایط هندسی و رانندگی ایران پرداخت شـده ،کرده

 ایـن مـدل   ) R2(میزان شاخص برازندگی .به طور مجزا پرداخت شده است )مستقیم، گردش به راست

هم چنین از مدل ساخته شده می توان به عنوان ورودي نرم افزارهاي تخصیص . نیز قابل قبول استها

  .ترافیک نیز استفاده کرد

  

  

  

m تأخیر برداشت شدهdfنوع حرکت
میانگین حجم 

ساعتی
aمیانگینتأخیر محاسبه شده

0.522.116895.280.8321.17گردش به چپ

0.528.2161407.710.5628.06مستقیم

0.515.916350.600.4415.20گردش به راست

0.522.1162615.850.6121.91کل میدان

21.48



 

 12

  مراجع – 7

بدون چراغ راهنمایی  تابع تأخیر تقاطع هايشرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران، . ]1[

  .1381شهرتهران، دي ماه

مرکز مطالعات و حمل و نقل دانشگاه صنعتی شریف، تابع زمان تأخیر در تقاطع هاي بدون چراغ . ]2[

  .1375، دي ماه 75-04، گزارش راهنمایی ، مطالعات جامع حمل و نقل مشهد

، 19، تابع زمان سـفر، گـزارش  جامع حمل و نقل و ترافیک شهر رشتشرکت اندیشکار، مطالعات . ]3[
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1320.Transportation Research Board, National Research Counil , Washington , 
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