
 

  Aimsunطرح هندسی تقاطع با نرم افزار و اصالح   شبیه سازيارائه زمانبندي ، 

  ) کارگرشمالی تهران –مطالعه موردي تقاطع جالل آل احمد ( 

  

  2، فاطمه مهاجري1علیرضا انصاري یار

  قزوین) ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی کارشناسی ارشد برنامه ریزي حمل و نقل ،  -1

  قزوین) ره(ارشناسی ارشد برنامه ریزي حمل و نقل ، دانشگاه بین المللی امام خمینی دانشجوي ک -2

   

  چکیده 

از آنجایی که حجم باالیی از . تقاطع ها به منظور سهولت عبور و مرور یا مرمت احداث می شوند

الح طرح ترافیک از مسیرهاي مختلف به تقاطع می رسند، لذا باید در طراحی اولیه و در صورت نیاز اص

شبیه سازي . متغیرهایی از قبیل کارایی، ایمنی، سرعت، تاخیر و ظرفیت در نظر گرفته شود ،هندسی

کنترل ترافیک و افزایش ابعاد مسائل . حال استفاده می باشد در   در مهندسی ترافیک به صورت گسترده

نرم افزار  .شبیه ساز می باشدمورد بحث در این زمینه دالیل اصلی استفاده روز افزون از نرم افزار هاي 

نرم افزاري بسیار جامع در حوزه کنترل ترافیک می باشد که در سه سطح ابزار تخصیص  6ایمسان 

در این مقاله . مدل هاي حمل و نقل را ارائه می دهد ،ترافیک استاتیک، مزوسکوپیک و میکروسکوپیک

به . م افزار ایمسان شبیه سازي شده استکارگر شمالی تهران با استفاده از نر -تقاطع جالل آل احمد

کمک خروجی هاي این نرم افزار، پارامترهاي موثر بر جریان ترافیک مانند حجم ترافیک، سرعت 

جریان ترافیک، زمان تاخیر، کل مسافت طی شده، کل زمان سفر، متوسط زمان سفر و نرخ جریان 

 اي اصالح و بهبود وضعیت ترافیکی ایندر پایان سه سناریو بر. مورد بررسی قرار گرفته شده است

  .بهترین پیشنهاد براي اجراي طرح جدید آن ارائه شده استتقاطع ارائه گردیده شده است که 

  

، زمـان  ، نرم افزار ایمسـان، طـرح هندسـی تقـاطع، جریـان ترافیـک      ترافیکی شبیه سازي:  کلید واژه
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   مقدمه -1

عابران پیاده است، در دهاي ممکن بین وسایل نقلیه و رخورکاهش شدت ب اتهدف از طراحی تقاطع

ارائه  به همین دلیل. حالی که حداکثر آسایش و سهولت حرکت براي وسایل نقلیه عبوري فراهم شود

  .یک طرح هندسی بهینه موضوعی بسیار با اهمیت خواهد بود

کنترل و بررسی  احی،که امکان طر نرم افزارهاي شبیه ساز یکی از جدیدترین ابزارهایی می باشند

این نرم افزارها در . کنند تقاطعات مختلف با احجام ترافیکی مختلف را براي کاربران آنها فراهم می

کشورهایی که در زمینه ترافیکی پیشرفته می باشند یکی از ملزومات اصلی براي تصویب طرح ها به 

امروزه شبیه سازي یکی . قعی استدر واقع کار شبیه سازي تقلید رفتار یک سیستم وا. شمار می رود

ن ترین ابزارهاي تحقیق در عملیات و تحلیل سیستمها به شمار می ئاز قویترین و در عین حال مطم

  .رود

اصالح طرح هندسی یک تقاطع به طور مستقیم بر روي تعداد تصادفات و بطور غیر مستقیم برروي 

ایمسان به دلیل استفاده از فرآیند هاي نرم افزار . سرعت، حجم، تاخیر و طول صف موثر می باشد

در حوزه تحلیلی زیاد و انواع حاالت شبیه سازي به جرات یکی از بهترین و کارآمدترین نرم افزار ها 

، نرم افزارهاي حوزه شبیه سازي در. انواع راههاي شریانی می باشد طراحی تقاطعات، زیرگذرها و

نرم افزار سینکرو یک بسته نرم . تی باال انجام می دهندد که این فرآیند را با دقمتعددي وجود دارن

. افزاري کامل براي مدلسازي، بهینه سازي و مدیریت شبیه سازي سامانه هاي ترافیکی می باشد

کاربردهاي نرم افزار سینکرو را می توان در مواردي نظیر هماهنگ سازي و بهینه سازي تقاطعات، 

زمان، شبیه سازي ترافیکی و قابلیت برقراري ارتباط با  –اصله چراغهاي هوشمند، ترسیم نمودارهاي ف

  .خالصه نمود CORSIMو  HCSنرم افزارهایی نظیر 

با دارا بودن انواع خودروهاي طرح آیین نامه هاي مختلف دنیا نظیر آیین نامه آشتو  VISSIMنرم افزار 

ت و گردش خودروي مورد نظر قابلیت شبیه سازي نحوه حرک ،در منابع اطالعاتی خود 2004و  2001

  .طراح را در تقاطع یا سایر موقعیت هاي مورد نظر با سرعت هاي مختلف را دارا می باشد

یک نرم افزار میکروسکوپیک در تحلیل مسایل ترافیکی می باشد که نتایج حاصل از  Getramنرم افزار 

کنار کلیه نرم افزار شبیه ساز  در. خروجی هاي خود را بصورت ماکروسکوپیک نیز می تواند ارائه دهد

تلفیقی (قادر است بطور همزمان شبیه سازي ماکرو، میکرو و مزوسکوپیک  Aimsunموجود، نرم افزار 

تا به  این در حالی است که نرم افزار هاي دیگر تنها قادر می باشند. را انجام دهد) از ماکرو و میکرو

ژگی بارز و منحصر بفرد نرم افزار ایمسان باعث شده این وی. شبیه سازي یکی از این مدلها بپردازند
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نرم افزاري کامل، با دقتی باال و کارآیی هاي متعدد  ،است که عمال این نرم افزار در حوزه شبیه سازي

  . شناخته شود

  

   تعریف مسأله و اهداف تحقیق - 2

بـا اسـتفاده از   شبیه سازي تقاطعات به منظور ارائه بهتـرین طـرح هندسـی و کنتـرل تقـاطع      موضوع 

جریان در ساعات اوج ترافیک روز  پس زدگیفازبندي بهینه به منظور افزایش گذردهی و جلوگیري از 

در این پژوهش یکی از تقاطعات . می باشد مطرحهمواره به عنوان موضوعی مهم در حوزه علم ترافیک 

این تقاطع مورد مطالعه و مهم و اصلی خیابان کارگر شمالی بواسطه وجود کاربري هاي مهم در اطراف 

جـالل آل  کارگر شمالی و خیابـان   خیابانهاي محل تالقیتقاطع مذکور . ارزیابی قرار گرفته شده است

احمد می باشد و حضور مرکز قلب تهران، بیمارستان شریعتی و دانشـکده اقتصـاد دانشـگاه تهـران در     

االیی را در ساعات اوج روز تجربه ب تقاضاياطراف محل تقاطع باعث شده است که تقاطع مذکور حجم 

سـطح سـرویس تقـاطع کـاهش یافتـه و ترافیـک زیـادي        ، کورکنترل تقاطع مـذ در صورت عدم  .کند

غالب خیابان هـاي موجـود در   . کندمی تقاطع را ایجاد  جنوبیمخصوصا در خیابان هاي ضلع شرقی و 

بـا   ، ایـن خیابـان هـا   فعلـی  خیابان هاي با دسترسی محلی می باشند که در طرح ،ضلع شرقی تقاطع

لی که در این پژوهش دنبـال  هدف اص. مورد استفاده قرار گرفته شده اند جمع و پخش کنندهکاربري 

  :می شود را می توان در قالب دو مورد زیر عنوان نمود

  .اصالح طرح هندسی فعلی تقاطع به منظور بهبود گذردهی عبوري در ساعات اوج روز-1

بهینه به منظور جلوگیري از پس زدگی جریان ترافیک در خیابان هـاي جـالل    ارائه طرح زمانبندي-2

  .آل احمد و کارگر براي ایجاد دسترسی به کاربري هاي شرق

  

   ي بر ادبیات موضوعمرور -3

او .کامپیوتري، به تحلیل ترافیکی تقاطع ها پرداخت ، با استفاده از شبیه سازي1975در سالعبدالکریم 

شبیه سازي را تعیین پارامتر عملکردي مهم در تقاطع ها که همان تاخیر می باشد،  انجامهدف خود از 

از دیدگاه او، نتایج به دست آمده از این شبیه سازي شامل فراهم آوردن روشی براي مطالعه  .بیان کرد

ر مختلف طراحی روي رفتار جریان ترافیک و ایجاد توانایی در پیش بینی تاثیروشهاي ي تاثیر انواع 

ازدیگر نتایج به دست آمده از کار او می توان به . افزایش حجم ترافیک در تسهیالت موجود می باشد
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مطالعه ي تاثیر نحوه ي زمان بندي چراغ هاي راهنمایی و وجود تابلوهاي محدودیت سرعت و ایست 

 ]1[. در عملکرد تقاطع ها اشاره کرد

اده هاي ترافیکی مورد نیاز براي طراحی تقاطع را در شهر لندن، د یدر پژوهش 1990فالهرتی در سال 

محل هاي مجاز حجم عبوري ساعت اوج، حرکات گردشی و حرکت عابران پیاده و دوچرخه و 

  ]2. [پارکینگ می داند

که در دانشگاه آالباما در کشور آمریکا به  2004مایکل اندرسون و استیون جونز در پژوهشی در سال 

تقاطع چراغدار با حجم  15جامع و کامل از شبیه سازي ماکروسکوپیک  انجام رسیده است، تحلیلی

کلیه شبیه سازي هاي انجام گرفته در این پژوهش . جریان ورودي اشباع و فوق اشباع را ارائه نموده اند

  ]3. [دي مجزا ارائه گردیده شده استدر سطح ماکرو و با طرح فازبندي و زمانبن

کشور سوئد، مطالعاتی جامع به  KTHدانشگاه در  2007سال  ویلکو بورقوت و جان والسدت در

منظور شبیه سازي سه تقاطع چراغدار با برنامه زمانبندي قابل تنظیم براي بهبود گذردهی جریان 

دو سناریو کنترل کننده با شبیه سازي هیبریدي نرم . اتوبوسهاي عبوري از تقاطع را انجام داده اند

باعث بهبود  نشان داده است که این سناریو ها شده است و نتایج خروجی هاافزار ایمسان انجام گرفته 

  ]4. [ندزمان سفر، تاخیرها و توقفات خودروها در محل تقاطع شده ا

، به منظور ارزیابی عملکرد طراحی تقاطع ها به شبیه سازي میکروسکوپیک 2011استوچري در سال 

او متوسط زمان تاخیر و تعداد  .پرداخت VISSIM 5.10و Aimsun 6با استفاده از دو نرم افزار

توقف ها را به عنوان دو شاخص عملکردي تقاطع ها در نظر گرفت و نشان داد که چگونه هر تقاطع 

او همچنین امکان مقایسه بین اشکال هندسی  .عمل می کند تحت سناریوهاي مختلف انتخاب شده،

  ]5[ .مختلف تقاطع ها را فراهم آورد

پیرامون طراحی و اجراي تقاطعات زمانبندي شده در بزرگراههاي  یپژوهش 2011سال  دنیس ایلر در

وي در پژوهش خود، طرح هندسی، اجزاي سامانه واپایش و زمانبندي . با سرعت باال را انجام داده است

  ]6. [تقاطع را سه عامل اصلی طراحی تقاطع معرفی نموده است

پژوهشی با هدف بررسی جوانب مختلف شبیه سازي به  2013کاپیل سینگ و آخیل خاجوریا در سال 

منظور ارائه عملکرد واقعی ترافیک و بررسی مدلهاي مختلف تعادل جریان در سطح تقاطعات را انجام 

در این پژوهش آنها بیشتر برروي مدلهاي ترافیکی و تکنیک هاي شبیه سازي براي کنترل . داده اند

خته اند و از نرم افزار ایمسان به منظور بررسی سناریوهاي خود جریان ترافیک در سطح تقاطعات پردا

  ]7. [استفاده نموده اند
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، به تحلیل تصادفات با استفاده از 2013در سال آشار احمد، احمد فرهان و احمد شوکري یحیی 

از دیدگاه آن ها، کارآمدترین روش تحلیل تصادفات نیازمند  .شمارش داده ها در تقاطع ها پرداختند

آن ها در تحلیل . طبقه بندي داده ها براساس ویژگی هاي هندسی و پارامترهاي کنترلی می باشد

ایمنی تقاطع ها، روي تاثیر اندازه ي عرض مسیر، نوع کاربري، نحوه ي خط کشی مسیر و روش 

کنترل ترافیک متمرکز شدند و دریافتند که تقاطع هاي برون شهري با یک مسیر خط کشی شده و 

  ]8[. نترل، پرخطرترین نوع تقاطع ها می باشندبدون ک

، با شبیه سازي برخوردها در یک تقاطع به کمک نرم افزار 2013در سال فی هانگ و هان یان زو 

VISSIM و با مقایسه ي نتایج به دست  ندبه ارزیابی شاخص ایمنی در تقاطع هاي چراغدار پرداخت

که شاخص ایمنی تقاطع با  ندي مختلف، دریافتآمده از برخوردهاي شبیه سازي شده در سرعت ها

  ]9[. کاهش سرعت، افزایش می یابد

مطالعاتی با هدف ارزیابی تاثیر وسایل نقلیه  1391منصور حاجی حسینلو و سید علی قائمی در سال 

سنگین بر جریان ترافیک و میزان انتشار آالینده هاي ناشی از آنها در شبکه هاي دورن شهري با 

تهران به عنوان  7در این پژوهش قسمتی از منطقه . ز شبیه سازي ترافیکی انجام داده انداستفاده ا

مطالعه موردي انتخاب شده است و شبکه مورد مطالعه با نرم افزار ایمسان شبیه سازي شده است و 

میزان انتشار آالینده هاي مختلف، زمان تاخیر، زمان توقف و میانگین سرعت جریان ترافیک حضور 

  ]10. [سایل نقلیه سنگین مورد ارزیابی قرار گرفته شده استو

با هدف شبیه سازي ترافیکی خیابان ولی عصر  یپژوهش 92عبد االحد نوري و مهدي قطعی در سال 

از میدان راه آهن تا میدان  ، خیابان ولیعصرآنها در این پژوهش. در دوحالت خاص را انجام داده اند

اتوبوس فعال به همراه زمانبندي  و ایستگاههاي داده اند و کلیه خطوطتجریش را مورد بررسی قرار 

  ]11. [هریک را در این پژوهش مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند

بندي بهینه چراغ روشی براي کنترل و زمان، 2014در سال و کریستینا ویالرینهو  خوزه پدرو تاوارس

براي هر نوع طراحی چراغ راهنمایی در این تحقیق  .ندهاي راهنمایی در شبکه هاي دینامیک ارائه کرد

ه به تعیین مسیر بحرانی، طول سیکل و زمان سبز پرداخت Aimsunبا شبیه سازي به کمک نرم افزار 

  ]12[. شده استو طراحی چراغ راهنمایی براساس حداقل کردن زمان تاخیر کل انجام شده 

به افزایش قابلیت شبیه سازي با نرم افزار  2014ال سوخوزه پدرو در  سبکریستینا ویالرینهو، سوآر

Aimsun و حداکثر زمان  نددر زمان بندي بهینه و کنترل ترافیک در شبکه هاي دینامیک پرداخت

آن شبیه سازي انجام شده توسط  .ندسبز در پاسخ به نوسانات جریان ترافیک در هر تقاطع را ارائه کرد
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عکس العمل تقاطع را  د تا با تغییر طول سیکل و مدت زمان سبز،به کاربران این امکان را می ده ها

 ]13[ .دنپیش بینی کن

  

  یافته هاي پژوهش -4

 تقاطع و بررسی وضعیت تقاطع در ساعت اوج روزنمایش  - 4-1

همانطور که عنوان گردید تقاطع مذکور محل تالقی خیابانهاي کارگر شمالی، خیابان جالل آل احمد و 

  .می توان تصویر تقاطع را مشاهده نمود) 1(در شکل  .اهللا می باشدشهید شکر خیابان

  
   کارگر شمالی؛ خیابان شهید کیومرث شکراهللا –تصویر تقاطع جالل آل احمد  :)1( شکل

  

ط تقاطع، خیابان کارگر شمالی واقع شده است که خیابانی با دو خط عبور رفت و دو خ یجنوبضلع در 

وجود . خطوط عبور رفت و برگشت با رفیوژ میانی از یکدیگر جدا شده اند. عبور برگشت می باشد

. این خیابان به شمار می آیددر مهمترین عامل جذب سفر  این خیابان،مرکز قلب تهران در ضلع غربی 

محلی  خیابان شهید شکراهللا واقع شده است که جزو خیابان هاي با دسترسی ،تقاطع یشرقضلع در 
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جمع و این خیابان به عنوان راه دررو با کاربري  ،در طرح فعلی این در حالیست که .محسوب می گردد

این امر باعث  .و تنها راه دسترسی به کاربري هاي شرق محل تقاطع محسوب می گردد پخش کننده

اوج ترافیک  شده است این خیابان به دلیل نداشتن ظرفیت کافی نتواند حجم جریان ورودي در ساعات

ادامه خیابان کارگر شمالی واقع شده  ،در ضلع شمالی محل تقاطع. روز را به خوبی از خود عبور دهد

در ضلع غربی محل تقاطع نیز خیابان . است که داراي پنج خط عبور جهت جنوب به شمال می باشد

داراي چهارخط عبور  و 2اربري شریانی نوع ابانهاي با کجالل آل احمد واقع شده است که از نوع خی

ضلع شرقی و وجود درب اصلی بیمارستان شریعتی و دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در . می باشد

  .غربی این خیابان باعث شده است که این خیابان، تقاضاي سفر باالیی را در طول روز تجربه کند

 
کارگر  –حمد تقاطع جالل آل ا احجام جریان ترافیک ورودي بهگردآوري و بررسی  -4-2

  شمالی

احجام ورودي به خیابان هاي اطراف محل تقاطع  ،از طریق آمارگیري موجود تقاطعمنظور تحلیل ه ب

بررسی احجام ترافیکی تردد وسایل نقلیه برداشت شده در محدوده مطالعاتی . گردآوري شده است

احجام برداشت شده از   .دباش می 8تا  7نشان داد، ساعت اوج روز آن ساعت اوج صبح بین بازه زمانی 

احجام برداشت شده با . سنتروید در اطراف تقاطع بررسی شده است هفتآمارگیري صورت گرفته در 

احجام خودروهاي سواري سبک، سنگین و   تبدیل به همسنگ سواري معادل شده اند و یضرایب

نگ سواري در ساعت معادل سازي شده اند و حجم همس 0,3و  3، 1موتورسیکلت به ترتیب با ضرایب 

  .به تقاطع تخصیص داده شده است )3(و  )2( هاي بصورت شکل) صبح 8تا  7( اوج روز 
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 در محدوده مطالعاتی)8:00الی  7:00(حجم تردد همسنگ سواري در ساعت اوج صبح ) : 2(شکل 

  

  
  تیدر محدوده مطالعا)8:00الی  7:00(حجم تردد همسنگ سواري در ساعت اوج صبح ) : 3(شکل 
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  در محدوده مطالعاتی)8:00الی  7:00(حجم تردد همسنگ سواري در ساعت اوج صبح ) : 4(شکل 

  

  جالل آل احمد –تحلیل تصادفات تقاطع کارگرشمالی  -4-3

جالل به دلیل وجود کاربري  - براساس داده هاي بدست آمده از پلیس راهور ناجا، تقاطع خیابان کارگر

مانند مرکز قلب تهران، بیمارستان شریعتی و دانشکده اقتصاد دانشگاه  خودهاي مهم موجود در اطراف 

 صبحتهران یکی از تقاطعات مهم و حادثه خیز با حجم جریان ورودي باال به خصوص در ساعات اوج 

 شده داده هاي مربوط به تصادفات محدوده مورد مطالعه استخراج گردیده ،)1( در جدول. می باشد

تصادفات این تقاطع در ماههاي مختلف سال، عدم رعایت حق تقدم به عنوان با بررسی آمار . است

مهمترین عامل تامه تصادفات شناخته شده که به دلیل عدم کنترل تقاطع با چراغ راهنمایی هوشمند 

  .و ورود حجم باالي جریان به صورت فاز بندي نشده به محل تقاطع می باشد
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  تهرانقلب  مرکزشکراهللا ،  –در محل تقاطع کارگر  تصادفات به وقوع افتاده):  1(جدول 

 

 ماه

  تعداد و نوع تصادفات
بیشترین علت تامه 

 تصادفات

نوع وسیله نقلیه 

  مقصر

  
 جمع خسارتی جرحی فوتی

اردیبهشت 

91 
- 1 3 4   سواري شخصی  عدم توجه به جلو

2 -  91خرداد  - 2   موتورسیکلت عدم توجه به جلو

1 - 91تیر  4 5   سواري شخصی رعایت حق تقدم عدم

2 - 91مرداد  3 5   سواري شخصی حرکت با دنده عقب

2 - 91شهریور  3 5   سواري شخصی عدم رعایت حق تقدم

- - 91مهر  2 2  سواري شخصی حرکت با دنده عقب

- - 91آبان  4 4  سواري شخصی عدم رعایت حق تقدم

3 - 91آذر  2 5  سواري شخصی عدم توجه به جلو

- - 91دي  2 2   سواري شخصی عدم رعایت حق تقدم

1 - 91بهمن  2 3
عدم رعایت فاصله 

 ایمنی
  سواري شخصی

1 -  91اسفند  2 3   سواري شخصی عدم رعایت حق تقدم

اردیبهشت 

92  
- - 1 1   کامیون تغییر مسیر ناگهانی

- -  92خرداد  3 3   سواري شخصی عبور از محل ممنوع

  

تعداد تصادفات بر حسب وان نمودارهاي تعداد تصادفات بر حسب ماه وقوع، می ت )1(براساس جدول 

نوع وسیله نقلیه مقصر و تعداد تصادفات بر حسب بیشترین علت تامه تصادف را در قالب شکل هاي 

  .مشاهده نمود) 7( تا) 5(
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  جالل آل احمد بر حسب ماه وقوع - تقاطع کارگر تعداد تصادفات): 5(شکل 

  

  
  تعداد تصادفات بر حسب نوع وسیله نقلیه موثر): 6(شکل 

  

  
  تعداد تصادفات بر حسب علت تامه تصادف): 7(شکل 
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  کارگر شمالی در نرم افزار ایمسان -ارائه راهکار و شبیه سازي تقاطع جالل آل احمد - 5

، راهکارهـاي  تـه در خصـوص مشـکالت محـدوده مطالعـه     در این بخش با توجه به تحلیل صورت گرف

ي شامل امکان چراغدار کردن تقاطع و کنترل نمودن آن با چراغ راهنمایی هوشـمند، امکـان   پیشنهاد

انسداد ورودي حجم ترافیک از پل گیشا به خیابان جالل آل احمد و امکان تغییـر ابعـاد جزیـره هـاي     

میانی موجود در محل تقاطع به منظور جلوگیري از ورود جریان غرب بـه شـرق از خیابـان جـالل آل     

د به خیابان شهید شکراهللا و انجام دسترسی به کاربري هاي شرق از طریق خیابان شـهید فکـوري   احم

سازي شـبکه معـابر و    پیشنهادي با استفاده از شبیه گزینه هايهمچنین کلیه . گردد ارائه و ارزیابی می

بر به منظور اثرسـنجی تغییـرات مطروحـه، شـبکه معـا     . شده است انجامسیستم حمل و نقل همگانی 

مدل گردیـده و بـه صـورت مجـزا      AIMSUNساز ترافیکی  افزار شبیه محدوده مطالعاتی در محیط نرم

  .وارد برنامه گردیده است

  

  تقاطعشبیه سازي وضعیت موجود : اول  گزینه – 5-1

سـاز   افـزار شـبیه   به عنوان گزینه پایه جهت ارزیابی تغییرات پیشنهادي در نـرم  تقاطعوضعیت موجود 

)  8:00الـی   7:00(، با توجه به احجام عبوري وسایل نقلیه در سـاعت اوج شـبکه   Aimsunترافیکی 

. افـزار نمـایش داده شـده اسـت     سازي شده در محیط نـرم  محدوده شبیه) 8(شکل در  .سازي شد مدل

حجم به ظرفیت معابر در محدوده مورد مطالعه مطابق نسبت خروجی گرافیکی ) 9(شکل  همچنین در

خروجی پارامترهاي ترافیکـی در وضـعیت   ) 2(جدول  همچنین در. باشد ل مشاهده میوضع موجود قاب

  .ارائه شده است تقاطعموجود 
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 Aimsunمحدوده شبیه سازي شده در نرم افزار ): 8(شکل 

  
  نسبت حجم به ظرفیت محدوده شبیه سازي شده در وضعیت موجود خروجی گرافیکی ):9(شکل 
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  محدوده شبیه سازي شده در وضعیت موجود شاخص هاي ترافیکی ):2(جدول 

  مقدار شاخص  واحد  شاخص

  37  )کیلومتر/ ثانیه (  زمان تاخیر

  26  )کیلومتر/ وسیله نقلیه (  چگالی

  4101  )ساعت/ وسیله نقلیه (  حجم جریان

  24  )ساعت/ کیلومتر (  سرعت

  3122  کیلومتر  مسافت سفر

  163  )کیلومتر/ ثانیه (  زمان سفر

  

امکان چراغدار کردن تقاطع و کنتـرل نمـودن آن بـا چـراغ راهنمـایی      : دوم گزینه -5-2

  هوشمند

، به منظور کنترل جریان ترافیک ورودي از خیابان هاي جالل آل احمد و کارگر به محل گزینهدر این 

افزار سینکرو شبیه سـازي   تقاطع، تقاطع مذکور با چراغ راهنمایی هوشمند که برنامه زمانی آن در نرم

ابتدا در )  8:00الی  7:00(تقاطع مذکور با توجه به احجام ساعت اوج روز . ، کنترل می گردده استشد

نرم افزار سینکرو شبیه سازي شده است و سپس برنامه زمانبندي و فازبنـدي بهینـه آن در نـرم افـزار     

Aimsun وارد گردیده شده است.  
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  دوم پیشنهادي گزینهدر  شمالی کارگر –طع جالل آل احمد بندي و فازبندي پیشنهادي تقا نحوه زمان): 3( جدول

  فاز دوم  فاز اول  

  فاز

  بندي

  
  

   زمان

  بندي

  فاز اول

  

  فاز دوم

  
 

کنترل گردیـده کـه فـاز     ر در طرح پیشنهادي به صورت دوفازکارگ -مطابق جدول فوق، تقاطع جالل 

بـدین  . شکراهللا اختصاص یافتـه اسـت  اول به حرکات جنوب به شمال و حرکت جنوب به شرق خیابان 

ترتیب در فاز دوم حرکت غرب به جنوب از خیابان جالل آل احمد به خیابان کارگر و حرکت غرب بـه  

   .شود شرق از خیابان جالل آل احمد به خیابان شکراهللا مطابق جدول فوق انجام می
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  ه مطابق با گزینه دومنسبت حجم به ظرفیت محدوده شبیه سازي شد خروجی گرافیکی ):10(شکل 

  مطابق با گزینه دوم پیشنهاديشاخص هاي ترافیکی محدوده شبیه سازي شده  ):4(جدول 

  مقدار شاخص  واحد  شاخص

  34  )کیلومتر/ ثانیه (  زمان تاخیر

  25  )کیلومتر/ وسیله نقلیه (  چگالی

  4011  )ساعت/ وسیله نقلیه (  حجم جریان

  23  )ساعت/ کیلومتر (  سرعت

  3047  کیلومتر  فرمسافت س

  160  )کیلومتر/ ثانیه (  زمان سفر
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  انسداد ورودي پل گیشا به خیابان جالل آل احمد: سوم گزینه –5-3

، پیشنهاد انسداد ورودي جریان ترافیک از پل گیشا بـه خیابـان جـالل آل احمـد مـورد      گزینهدر این 

وسیله نقلیه از این  1787ریان تقاطع مذکور در ساعت اوج روز، حجم ج. بررسی قرار گرفته شده است

خروجی گرافیکی نسبت حجم بـه ظرفیـت معـابر    . ورودي به خیابان جالل آل احمد را تجربه می کند

همچنین مقادیر عددي . نمایش داده شده است) 11(شکل  سوم در گزینهمحدوده مطالعاتی بر اساس 

ارائه گردیده ) 5(جدول  ه پیشنهادي درافزار مطابق این گزین پارامترهاي ترافیکی استخراج شده از نرم

  .است

  
   نسبت حجم به ظرفیت محدوده شبیه سازي شده مطابق با گزینه سوم خروجی گرافیکی ):11(شکل 

  

  شاخص هاي ترافیکی محدوده شبیه سازي شده مطابق با گزینه سوم پیشنهادي ):5(جدول 

  مقدار شاخص  واحد  شاخص

  14  )کیلومتر/ ثانیه (  زمان تاخیر

  10  )کیلومتر/ وسیله نقلیه (  چگالی

  2275  )ساعت/ وسیله نقلیه (  حجم جریان

  30  )ساعت/ کیلومتر (  سرعت

  1605  کیلومتر  مسافت سفر

  126  )کیلومتر/ ثانیه (  زمان سفر
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انسداد خیابان شهید شکراهللا و هدایت جریان ترافیک از طریق خیابان : چهارم گزینه –5-4

  گردآفرید -کوريکارگر و تقاطع شهید ف

، پیشنهاد تغییر ابعاد جزیره هاي میانی موجود در محل تقاطع بـه منظـور جلـوگیري از    گزینهدر این 

ورود جریان غرب به شرق از خیابان جالل آل احمد به خیابان شـهید شـکراهللا و انجـام دسترسـی بـه      

. قرار گرفته شـده اسـت  کاربري هاي شرق از طریق تقاطع چراغدار خیابان شهید فکوري مورد بررسی 

با تغییر دادن ابعاد جزیره هاي میانی موجود در محل تقاطع و جلوگیري از ورود جریان  گزینهدر این 

ترافیک از خیابان هاي جالل آل احمد و اولین خط عبور خیابان کارگر به خیابان شهید شکراهللا، عمال 

به . د داشتی به کاربري هاي شرق را خواهخیابان شهید شکراهللا تنها براي ساکنان خود امکان دسترس

، از تقـاطع  ع بـراي دسترسـی بـه کـاربري هـاي شـرق      منظور هدایت نمودن جریان ترافیک این تقاط

خیابان شهید شـکراهللا بـه دلیـل    . گردآفرید استفاده می شود –چراغدار خیابان شهید سرتیپ فکوري 

آنجاییکه این خیابـان قابلیـت انتقـال حجـم     ظرفیت کافی براي عبور دادن جریان تقاطع و از  نداشتن

ترافیک باالي ساعت اوج روز را نخواهد داشت، لذا این خیابـان مسـدود شـده و امکـان دسترسـی بـه       

 ،گزینـه با اعمال این . گردآفرید انجام خواهد گردید –کاربري هاي شرق محل تقاطع با تقاطع فکوري 

ز طریق تقاطع چراغدار خیابـان شـهید سـرتیپ    مسافت دسترسی به کاربري هاي شرقی محل تقاطع ا

خروجـی   .مترافـزایش پیـدا خواهـد کـرد     410گردآفرید نسبت به مسافت فعلی بـه میـزان    –فکوري 

نمایش ) 12(شکل  در چهارم گزینهگرافیکی نسبت حجم به ظرفیت معابر محدوده مطالعاتی بر اساس 

افـزار مطـابق ایـن     ی استخراج شـده از نـرم  همچنین مقادیر عددي پارامترهاي ترافیک. داده شده است

  .ارائه گردیده است) 6(جدول  گزینه پیشنهادي در
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  نسبت حجم به ظرفیت محدوده شبیه سازي شده مطابق با گزینه چهارم خروجی گرافیکی ):12(شکل 

 
  شاخص هاي ترافیکی محدوده شبیه سازي شده مطابق با گزینه چهارم پیشنهادي ):6(جدول 

  مقدار شاخص  واحد  شاخص

  35  )کیلومتر/ ثانیه (  زمان تاخیر

  27  )کیلومتر/ وسیله نقلیه (  چگالی

  4033  )ساعت/ وسیله نقلیه (  حجم جریان

  23  )ساعت/ کیلومتر (  سرعت

  3268  کیلومتر  مسافت سفر

  159  )کیلومتر/ ثانیه (  زمان سفر
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 گیرينتیجه -6

اي  می توان مقایسه ،قرار گرفته شده در این تقاطع با توجه به گزینه هاي پیشنهادي مورد بررسی - 1

درصد تغییرات هریک از . شبیه سازي شده و گزینه هاي پیشنهادي انجام داد  بین وضعیت موجود

  .مشاهده نمود) 7(را می توان در جدول ) 1گزینه (گزینه هاي پیشنهادي نسبت به وضعیت موجود 

  

  ي و وضعیت موجود تقاطع شبیه سازي شدهمقایسه بین گزینه هاي پیشنهاد ):7(جدول 

  واحد  پارامتر
 ) :1(گزینه 

  وضع موجود

گزینه 

)2(  

گزینه 

)3(  

گزینه 

)4(  

درصد 

تغییرات 

) 2(گزینه 

با وضع 

  موجود

درصد 

تغییرات 

) 3(گزینه 

با وضع 

  موجود

درصد 

تغییرات 

) 4(گزینه 

با وضع 

  موجود

  -5  - 62  -8  35  14  34  37  )کیلومتر/ثانیه(  زمان تاخیر

  چگالی
وسیله (

  )کیلومتر/نقلیه
26  25  10  27  4-  61 -  4  

  حجم جریان
/ وسیله نقلیه(

  )ساعت
4101  4011  2275  4033  2-  44-  2-  

  -4  25  -4  23  30  23  24  )ساعت/کیلومتر(  سرعت

  5  -48  -2  3268  1605  3047  3122  کیلومتر  مسافت سفر

  -2  -23  -2  159  126  160  163  )کیلومتر/ثانیه(  زمان سفر

  

، می توان مقایسه اي بین هریک از گزینه هاي پیشنهادي )7(با توجه به نتایج موجود در جدول  - 2

 نمودارهاي مقایسه اي هریک از ) 15(و ) 14(، )13(در شکل هاي . انجام دادبا وضعیت موجود 

  .گزینه هاي پیشنهادي نشان داده شده است
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  ردن تقاطع با وضعیت موجود تقاطعمقایسه گزینه پیشنهادي چراغدار ک ):13(شکل 

  
  مقایسه گزینه پیشنهادي انسداد ورودي گیشا به خیابان جالل با وضعیت موجود تقاطع ):14(شکل 
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  مقایسه گزینه پیشنهادي انسداد خیابان شهید شکراهللا با وضعیت موجود تقاطع ):15(شکل 

  

ر نمودن تقاطع و کنترل تقـاطع بـا چـراغ    ، گزینه چراغداشده سازي شبیهشبکه با اتکا به خروجی  -3

گزینه انسـداد  . ، بهترین نتایج را براي تقاطع مذکور به دنبال داشته است)2گزینه (راهنمایی هوشمند 

، اگرچـه پارامترهـاي خروجـی    )3گزینه (ورودي جریان ترافیک از پل گیشا به خیابان جالل آل احمد 

انتقال حجـم ترافیـک ورودي ایـن    ( داشت اما معایب آنبهتري نسبت به سایر گزینه ها در پی خواهد 

معبر به گره ترافیکی میدان گلها و پس زدگی جریان ترافیک در سـاعات اوج روز در میـدان گلهـا بـه     

باعث شده است که این گزینه به عنوان گزینه برتـر  ) عنوان مهمترین گره ترافیکی نزدیک به این معبر

بان شهید شکراهللا و هدایت جریان ترافیک از طریـق تقـاطع فکـوري    گزینه انسداد خیا. انتخاب نگردد

دارد اما نسبت به این گزینه از مطلوبیت ) 2(، شاخص هاي خروجی نزدیکی نسبت به گزینه )4گزینه (

  .بیشتري برخوردار نمی باشد
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Abstract  

The intersections will be constructed for ease of crossing or repair. Because of 
the high volume of traffic get to the intersection from the various pathways, So 
should to be considered the variables such as performance, safety, speed, delay 
and capacity  in the primary design and to modify the geometric design. 
Simulation is widely used in traffic engineering. Traffic controlling and increase 
the scale of the problems discussed in this context, the main reason is increasing 
use of software simulators. AIMSUN 6 software is very comprehensive software 
in traffic controlling that offers transportation models in three levels of static, 
mesocopic and microscopic traffic allocation tools. 
In this paper, Jalal-Al-Ahmad–North KARGAR intersection is simulated with 
AIMSUN software. With the outputs of this software, effective parameters to 
traffic current such as traffic volume, traffic velocity, delay time, total duration 
distance, total travel time, average travel time and flow rate have been checked. 
In the end, three scenarios is provided for improve the traffic situation of 
intersection that is presented the best suggestion for the implementation of new 
scheme.  
 
Key words: Traffic Simulations, AIMSUN Software, Geometric design of intersection, 
Traffic current, Travel time. 
 

  




