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  دهچکی

در این  .نموده است بسیار حیاتی اي رانقاط گرهبررسی ترافیک در  رشد صنعت حمل و نقل و جمعیت

بـوده   تقـاطع ، غیر همسـطح کـردن   دهیافزایش سرویسو  اتالف سرمایه هاي کاهشراستا یکی از راه

با این حال تاکنون اقدامی جهـت  . استیکی از انواع این تقاطعات غیر همسطح تقاطعات لوزوي . است

صورت نگرفته کـه در ایـن تحقیـق     و تقاطع معمول شبدريدار مقایسه این نوع تقاطع و تقاطع چراغ

 و AIMSUNسعی بر مقایسه این سه مـدل تقـاطع شـده اسـت و بـراي ایـن منظـور از نـرم افـزار          
ها، تقاطع لوزوي سازيبراساس مقایسه نتایج حاصل از این شبیه. آماربرداري میدانی استفاده شده است

هـاي  هزینـه (اقتصـادي   و گزینه از لحاظ بهبود عملکرد ترافیکیترین واگرا به عنوان بهترین و مناسب

شبیه سازي انجام  .انتخاب گردید شهري تقاطعات در محدوده )ساخت، تملک اراضی و مصرف سوخت

 184اي بـالغ بـر   سـال هزینـه   یـک  که در صورت وجود تقاطع موجود درگرفته مشخص نموده است 

 6 ایـن هزینـه بـه    در صورت احداث تقاطع شبدري  .م داشتاتالف زمان و انرژي خواهیمیلیارد ریال 

ي وتقاطع لـوز  .اما هزینه احداث و آزاد سازي سنگینی خواهد داشت .کاهش خواهد یافتمیلیارد ریال 

سازي بهترین گزینـه بـراي تقاطعـات    کمترین آزاداتالف سرمایه و هزینه احداث و میلیارد ریال  17با 

  .شهري خواهد بود
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  مقدمه -1

ویژه حمل و نقل زمینی و توسعه اقتصادي هاي حمل و نقل بهامروزه اهمیت و تاثیر متقابل زیر ساخت

گونه کـه در گذشـته   به همین دلیل در شرایط فعلی ساختن راه و راه آهن، آن. برکسی پوشیده نیست

تر به منظور سرمایه گذاري صـحیح  کند و بررسی و تحلیل گستردهاست، دیگر کفایت نمیمطرح بوده 

  ].1[ باشدو بجا امري ضروري می

ها یا انشعابات، ایجاد سطوحی است در محل تقاطع دو راهی، که  وسـایل نقلیـه   منظور از ایجاد تقاطع

. د با وسایل نقلیه دیگر حرکت نمایندبتوانند با استفاده از این سطوح، در جهات مختلف و بدون برخور

توان دبی عبور و مـرور در ایـن   ها میبا بررسی میزان و نوع ترافیک در محل تقاطع و حل هندسی آن

. ها را به حداکثر ممکن افزایش داده و خطرات ناشی از تصادف وسایل نقلیه را به حـداقل رسـاند  محل

و تبادل یا 4و به دو گروه اصــلی تقـاطع غیـر همسطـح شونـدها به اشکال مختــلف ایجــاد میتقاطع

  ].2[ گردندمی تقسیم 5سطحتقاطع هم

نحـوه عملکـرد   . طراحی تقاطعات نیازمند داشتن دانش در هر دو زمینه ترافیک و مهندسـی راه اسـت  

. تقاطع به میزان ظرفیت، طول صف و تاخیرات، جلوگیري از تصادفات و کنترل ترافیـک بسـتگی دارد  

شـماري  نتیجه تالقی دو مسیر در یک نقطه تقاطع خواهد بود که نوع تقاطع بستگی به فاکتورهاي بی

  ].3[ خواهد داشت.. از قبیل قیمت، تاثیرات محیطی،کارایی و 

  

  تعریف مسأله و اهداف تحقیق - 2

 مطالعـات  مـدیون  کمـی،  لحـاظ  از چـه  و کیفی لحاظ از چه نقل و حمل هاي شبکه گسترش و رشد

 ایـن  بـا  مرتبط بزرگ مطالعاتی هاي سازمان وجود. است گرفته صورت زمینه این در که است وسیعی

 و رشد در پژوهش اهمیت بیانگر هستند، وسیعی نقل و حمل هاي شبکه داراي که کشورهایی در امر،

 امـروزه  نقـل  و حمل امور به دهی سازمان که طوري به. است کشورها این نقل و حمل شبکه پیشرفت

 این در مختلفی مطالعات نیازشان به توجه با مختلف کشورهاي و درآمده اهمیت با علم یک صورت به

  ].4[ اند داده انجام زمینه

                                                 
4
  Grade Sepration and interchange (Echangeur) 

5
  At- Grade Intersections 



 

 هـاي  بخـش  در و اسـت  گرفته صورت شهري درون نقل و حمل زمینه در مطالعات این عمده قسمت

 صـورت  بـه  مطالعـات  ایـن  نتـایج  ترافیـک  مهندسـی  و راه سـازه  راه، هندسـی  طراحی نظیر مختلفی

  ].4[ است گردیده ارائه هایی دستورالعمل

 نمود اعتراف باید ایران سرزمین در ترافیک و نقل و حمل بخش ساختاري تحوالت بررسی در طرفی از

 و نقـل  و حمـل  اي، منطقـه  و جهـانی  ترافیـک  و نقـل  و حمـل  نظام در ایران طوالنی پیشینه رغم به

 و تـر  گسـترده  هـاي  بررسـی  به نیاز و است جوان و نوپا بسیار ما، کشور در آن نوین مفهوم به ترافیک

  ].4[باشد می ترافیک مهندسان و پژوهشگران توسط زمینه این در تري دقیق

ها بخصوص امروزه با رشد روز افزون جمعیت و همچنین با توجه به وجود معضالت زیاد در آزاد سازي

با فضاي اشغال زیاد مانند تقاطعات شبدري فراهم نیسـت   در مناطق شهري امکان استفاده از تقاطعات

از سوي دیگر اجراي تقاطعات با چند سـطح   .دار نیز پاسخگوي حجم ترافیک نیستندو تقاطعات چراغ

رین هزینـه و  بنابراین همواره جستجو براي یافتن واریـانتی بـا کمتـ   . نیز هزینه هنگفتی خواهد داشت

اسـت  شـکل  تقاطعات تقاطع لوزي  نوع در این راستا یکی از این. استنظر بوده بیشترین کاربرد مورد 

دار و سعی در مقایسه میزان هزینه و کارکرد این تقاطع در مقایسه با تقـاطع چـراغ   تحقیقکه در این 

  .شده است تقاطع شبدري

ین تـر ترین نوع تقاطع به منظور عبور در سطوح مختلف، براي هر محل، اولـین و مهـم  انتخاب مناسب

مین ظرفیـت کـافی بـراي    ترین عامل، تـأ به طور کلی در شهرها مهم. باشدي طراحی تقاطع میمرحله

تـرین عامـل، تناسـب تقـاطع بـا جریـان       برداري از تقاطع بوده، در حالی که در برون شهرها مهـم بهره

بایست عوامل ترین نوع تقاطع میدر انتخاب مناسب. باشدها میهاي زیاد روي شاهراهترافیک و سرعت

  ].2[ :زیر را در نظر گرفت

 موقعیت محلی - 1

 ...)حجم، ایمنی، سرعت و(خصوصیات ترافیک  - 2

 مسائل اقتصادي - 3

 موقعیت طبیعی و وضعیت توپوگرافی محل - 4

 اثر تقاطع بر محیط زیست  - 5

 ....)خیابان، راه فرعی، راه اصلی و ( طبقه بندي مسیرهاي تقاطع  - 6

 مین روشنایی الزم در شبامکان تأ - 7

 دار، چـراغ  تقـاطع  در میان سـه مـدل   نابراین مقایسه و انتخاب بهترین گزینه براي تقاطعات شهريب 

 از پـس  تهـران،  شـهر  در تقاطع یک انتخاب با تحقیق این در .ي مقایسه گردیده استلوزو و شبدري



 

 هـا گزینـه  ارزیـابی  و بررسـی  به دارتقاطعات لوزوي، شبدري و چراغ مدلسازي و تئوري مبانی بررسی

 تعیـین  هـا تقـاطع  این نوع احداث اولویتنتایج حاصل از شبیه سازي ترافیکی،  به توجه با و پرداخته

  .شودمی

  

 ادبیات موضوع - 3

  تبادل لوزوي - 1- 3

هـر دو محـیط    ،در تقاطعـات تسـهیالت کوچـک و بـزرگ    معموالً در مختلف،  انواع درتبادالت لوزوي 

تقاطع لوزوي استاندارد شـامل دو تقـاطع چراغـدار، بـا رنـج      یک  .شهري و برون شهري بکار می روند

ها در جهت عکس جهـت معمـول   متر است و در بین این فاصله اتومبیل 300تا  60فاصله نرمال بین 

  ].5[پ از رمپ براي گردش استفاده کنند کنند تا به جاي استفاده از لوحرکت می

  :باشدانواع معمول تبادل لوزوي به شرح زیر می

  :نوع اول -3-1-1

نوع اول تشکیل شده است از یک مسیر اصلی که بدون تداخل از زیر عبور کرده و  ،تقاطع لوزوي شکل

دو چراغ راهنمایی که جهت حرکت را تغییر داده تا به جاي استفاده از لوپ از رمپ استفاده گـردد تـا   

شود کـه تنهـا یـک    یی استفاده میهااین نوع از تقاطع معموالً در مکان. فضاي اشغال شده کمتر گردد

هاي این تقاطع کاهش نقاط برخورد با طرح هندسی و همچنین ویژگی. تقاطع با چهارراه موجود باشد

چون در زمان بهره برداري نیاز به دو فاز چراغ دارد، کاهش تعداد خطوط و طراحی با فضـاي کمتـر را   

  ].6[ .دهدبدست می

 
  تقاطع لوزوي شکل با دو عبور از پایین و دو چراغ قرمز : 1 شکل

  



 

  :نوع دوم -1-2- 3

در صورتی که دو تقاطع در نزدیکی هم قـرار داشـته باشـند و یـا در صـورتی کـه بخـواهیم از چـراغ         

-کـه از ویژگـی   ،توان از دو میدان براي جابجا کردن خطوط استفاده کردمی ،راهنمایی استفاده نکنیم

هـا کـاهش پیـدا کـرده و     این تقاطع این نکته است که در ترافیک کم میزان تـداخل  هاي بسیار خوب

  ].6[گیردجریان بدون قطع شدگی و تاخیر و با یکپارچگی انجام می

 
  تقاطع لوزوي شکل با دو عبور از پایین و دو میدان در دو طرف : 2 شکل

  

  :نوع سوم -1-3- 3

این نوع تقاطع به این صورت بوده که چهـارراهی   تقاطع لوزوي شکل با حرکت به صورت چرخش، که

 .رسـند در مرکز وجود دارد و تماط حرکات یا بصورت همسطح و یا غیر همسطح به ایـن چهـارراه مـی   

تنها تفاوت این تقاطع با تقاطع نوع اول به این شکل است که تغییر مسـیر حرکتـی در هـر دو مسـیر     

گردهـا را در تقـاطع ایجـاد خواهـد     گردها همراه راسـت گیرد که امکان جدا شدن چپتقاطع انجام می

  ].6[نمود

  



 

 
  تقاطع لوزوي شکل با تغییر مسیر حرکت در هر دو جهت : 3 شکل

  

نقاط برخورد در یک تقاطع لوزوي واگرا به طور قابل توجهی کمتر از تقاطعات دیـگر است که این امـر 

  ].7[شـودبــا انــواع دیـــگر مــیبـاعث ایمنـی بیشتر این نوع تقـاطعات در مقــایسه 

Shuxin Jin  بر ساختار ترافیکی تبادل لوزوي از قبیل ساختار ترافیکی  ايمطالعه، 2013سال در

ها و ساختار ترافیکی پل تبادل لوزوي و ساختار ترافیکی پل تبادل و راه اصلی و ها و خروجیورودي

 و خروجی وروديلوزوي و  تبادل ساختار ترافیکیدر تحقیق و پژوهش او . استداده انجام  تقاطع

، مهم و ضروري را شرایط ترافیک اشباع شدهبه  غیر اشباع یانتقال وضعیت ترافیکدر حالت را  اصلی

، VISSIMبه وسیله تحقیق در مورد تبادل لوزوي واقعی و شبیه سازي آن با نرم افزار  دانسته است و

ار ترافیکی ورودي و خروجی اصلی در طراحی بسیار مهم و است که در وهله اول ساخت کردهتایید 

سپس نوع ترافیک غیر اشباع تبادل لوزوي در شرایط ترافیک شلوغ باید مورد توجه . باشدضروري می

  ].8[قرار گیرد 

Joe G.Barad  بهترین عملکرد شامل بهترین سطح سرویس، تاخیرات کمتـر، صـف   ، 2006در سال

مهمترین عامل موثر در عملکرد تقاطع جریان سنگین یا کاهش تعـداد  . باشدمیکوتاهتر و بازده باالتر 

  ].9[ باشدمیفازهاي چرخه چراغ راهنمایی 

بنـابراین در ایـن    ،تـر بـوده  معمـول  )تقاطع لوزوي واگـرا ( ، تقاطع نوع اولفوق از میان این نوع تقاطع

  .تحقیق از این نوع از تقاطع استفاده گردیده است

  



 

  حقیقروش ت -4 

  :روش تحقیق و شبیه سازي به صورت گام به گام در زیر بیان شده است

انتخاب نوع تقاطعات مورد مطالعه و سپس انتخاب منطقه مورد مطالعه به عنوان نمونه موردي  -1گام 

  سازي ترافیکی با توجه به هدف تحقیقافزار شبیهمورد مطالعه و همچنین انتخاب نرم

  گرد آوري اطالعات الزم جهت شبیه سازي و دسته بندي اطالعات -2گام 

  AIMSUNساخت مدل تقاطع انتخابی در نرم افزار شبیه سازي ترافیکی  -3گام 

  AIMSUNورود اطالعات به نرم افزار شبیه سازي ترافیکی  -4گام 

  AIMSUNانجام فرآیند شبیه سازي در نرم افزار شبیه سازي ترافیکی  -5گام 

استخراج نتایج مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل داده هـا از نـرم افـزار شـبیه سـازي ترافیکـی        -6گام 

AIMSUN  
و نمـایش آنهـا     AIMSUNتجزیه و تحلیل داده هاي خروجی نرم افزار شبیه سازي ترافیکی  -7گام 

  به صورت جدول و نمودار

  دیگربرآورد اقتصادي هر یک از گزینه ها و مقایسه آنها با یک -8گام 

  برتر از بین گزینه هاي مطالعه شده) طرح تقاطع(انتخاب گزینه  -9گام 

برداري به صورت شمارش در این تحقیق اطالعات الزم جهت شبیه سازي ترافیکی توسط آمار

خودروهاي عبوري از محل و همچنین خودروهاي مانده در پشت چراغ راهنمایی جمع آوري شده 

 افزارنرمهمچنین  .باشدمیعادت آباد سرو در محدوده س چهارراه تقاطع تقاطع مورد مطالعه نیز،. است

 Advanced( از برگرفته آن نام کهباشد می AIMSUN مورد استفاده در این تحقیق، نرم افزار

Interactive Simulator for Urban and non-urban Networks (شرکت از محصولی ،است TTS 

 TSS شرکت ادعاي به. سازدمی فراهم را ترافیک سازيشبیه براي یکپارچه فضایی که باشدمی اسپانیا

 تخصیص نقلیوحمل مدل سه بکارگیري توانایی که باشدمی بازار در موجود افزارنرم تنها افزارنرم این

. باشدمی دارا را جریان کـمیکروسکوپی ازيـمدلس و جریان کـمزوسکوپی مدلسازي جریان، کـاستاتی

 نقاط اقصی در کاربر هزاران کمک با که دارد فنی و تجاري دانشگاهی، نظر از قوي ايپیشینه افزارنرم

 کاربران زیاد شمار به توجه با. است آمده دست به پژوهش و تحقیق سال 20 از بیش طی در و جهان

 شبکه و راهها بر مطلوبی تاثیر است توانسته افزار نرم این جهان، نقاط اقصی در مختلف کشور 54 در

  ].10[ باشد داشته جهان سطح در نقلی و حمل هاي

  

  



 

  جمع آوري اطالعات - 5

نیـاز بـه    ،داشتن اطالعات دقیق از مسـئله اسـت   ،با توجه به این مطلب که اولین قدم در ارائه راه حل

آبـاد  عادت در این راستا میدان سـرو در محـدوده سـ   . برداري از یک مکان براي مطالعه پایلوت بودآمار

هنمـایی و  ابرداري انتخاب گردید و وضعیت موجود تقـاطع بـا توجـه بـه وجـود چـراغ ر      براي این آمار

  .نمایدشکل زیر محدوده تقاطع را مشخص می. خیرات زیاد مشاهده گردیدأهمچنین ترافیک باال و ت

  

 
  )برگرفته از تصاویر هوایی(وضعیت فعلی تقاطع  : )4(شکل 

ربع  24ج شمارش براي روز به صورت شمارش بصري انجام گرفت و نتایآماربرداري در طول یک 

جدول ربع ساعت اوج به در زیر  .شوداستخراج میمقصد  -  به شکل ماتریس مبدأو  بدست آمدساعت 

  :صورت نمونه آمده است

  

  

  

  

  



 

  بعد از ظهر 17:30تا  17:15 مربوط به ساعت ODماتریس   :1 جدول

AM 
شهرك (شمال 

 )مخابرات

غرب 

 )فرحزاد(

چهارراه (جنوب 

 )دریا

میدان (شرق 

 )کاج
 کل

شهرك (شمال  0 90 176 71 337 

 340 127 94 0 119 )فرحزاد(غرب 

چهارراه (جنوب 

 )دریا
49 45 0 58 152 

 179 0 95 64 20 )میدان کاج(شرق 

 256 365 199 188 کل
100
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شمارش دستی و با توجه به میزان حجم گردش به چـپ  با توجه به اطالعات جمع آوري شده از روش 

راي حجم ترافیکی است که نیاز به زمـان زیـادي جهـت عبـور     اها ددار در بیشتر زماناین تقاطع چراغ

هاي قرمز و در واقع زمـان تلـف   شود چراغبنابراین همانطور که مشاهده می .جریان کامل ترافیک دارد

ي انجام شده دو زمان سـیکل  ربردامچنین با توجه به آماره .اهد شدها وارد خوشده زیادي بر اتومبیل

با توجه بـه   .ها لحاظ گردیده استسبز براي حرکت جنوب به شمال دیده شده بود که در شبیه سازي

  .شودقسمت بعد، شبیه سازي انجام مینتایج حاصله در 

  

  شبیه سازي -6

ذکر شده در زیر، مدلسـازي بـا    سه حالتهر براي  ،طعهاي انجام شده از این تقابا توجه به آماربرداري

  :این سه حالت عبارتند از .انجام گرفت Aimsunافزار استفاده از نرم

  حالت موجود با چراغ راهنمایی: 1حالت شماره 

 حالت مورد بررسی به صورت تقاطع لوزوي: 2حالت شماره 

  حالت مورد بررسی به صورت تقاطع شبدري : 3حالت شماره 



 

سمت  - تقاطع لوزوي : وسط -) موجود(دار تقاطع چراغ: سمت چپ - AIMSUNمدلسازي با نرم افزار  : 5شکل 

  تقاطع شبدري: راست

  

  تقاطع شبدري: سمت راست -تقاطع لوزوي: وسط -) موجود(دار تقاطع چراغ: سمت چپ - میزان زمان تاخیر : 6شکل 
  

گردد، که براي نمونه نتایج ساعت اوج در ارائه می جدولدر نهایت نتایج به صورت ربع ساعت به شکل 

  :جدول زیر آمده است

 
 

  

  

  



 

  17:30تا  17:15مقایسه براي ساعت :  2جدول

 تقاطع لوزوي تقاطع شبدري حالت موجود واحد پارامترها

 sec/km 581٫74 1٫12 35٫32 زمان تأخیر

 veh/km 55٫88 5٫40 8٫44 چگالی

 veh/h 3344٫67 4073٫67 3972٫33 جریان وسایل نقلیه

 l 1280٫04 146٫27 167 مصرف سوخت

 km/h 9٫28 53٫84 34٫79 سرعت معمول خودروها

 vehs 515٫33 3٫00 3٫67 بیشترین طول صف خودروها

 vehs 103٫96 0٫02 8٫91 میانگین طول صف خودروها

 vehs 225٫03 0٫08 0٫10 میانگین صف خودروها

 هاتعداد توقف
 

3٫88 0٫24 246٫87 

 km/h 19٫36 54٫18 41٫45 سرعت خودرو

 sec/km 565٫06 0٫18 27٫02 زمان توقف خودروها

 km 1151٫84 1924٫61 1209٫20 کل مسافت پیموده شده توسط هر خودرو

 h 225٫15 35٫95 35٫96 کل زمان سفر

 sec/km 647٫81 67٫02 103٫79 زمان سفر هر خودرو

  

  :تحلیل اطالعات -7

زمـان   هـاي پیـک ترافیـک،   گردد، چراغ راهنمایی در زماناستنتاج می زیرکه از نمودارهاي  طورهمان

دیگـر بـا   اما دو حالـت  . کنددهد و شرایط مناسبی ایجاد نمیخیرهاي بسیار زیادي از خود نشان میتأ

-حالتخیرهاي متفاوت اما نزدیک به هم دارند که نشان دهنده کارا بودن هر دو نوع تقاطع در أزمان ت

  .باشدمی هاي با تراکم باال

 



 

 
  چگالی وضع موجود  - خیرزمان تأ : 1 نمودار

  

 
 چگالی تقاطع لوزوي  -زمان تأخیر :  2 نمودار

y = 0.0009x6 - 0.0635x5 + 1.6227x4 - 18.703x3 + 96.144x2 -
185.04x + 304.71

R² = 0.8443
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y = 4E-05x6 - 0.0029x5 + 0.0803x4 - 1.0233x3 + 5.875x2 - 12.186x + 
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 چگالی تقاطع شبدري  - خیرزمان تأ:  3 نمودار

  

بسـیار  با توجه به آمار ارائه شده و نتایج بدست آمده از جداول باال تقاطع شـبدري از لحـاظ ترافیکـی    

خیر را بـراي  نمایـد و زمـان تـا   زیرا جریان ترافیک را به صورت یکپارچه منتقل می است، مناسب بوده

  شود طراحی تقاطع شبدري با شعاع مناسـب اما همانطور که مشاهده می. دهدوسایل نقلیه کاهش می

در ادامـه  . د داشـت آزادسازي بسیار زیـادي خواهـ  ها نیاز به براي لوپ) متر 30در این تقاطع با شعاع (

ر میزان صرفه جویی در یک سال براي مصرف سوخت و زمان تلف شده بـراي هـ   تردقیقبراي مقایسه 

هزینـه آزاد سـازي ایـن منطقـه متـر مربعـی       . گـردد ها با هم مقایسه مینفر با برآورد انجام این پروژه

 .ه شده استطبقه به طور متوسط در نظر گرفت 3میلیون ریال و هر قسمت  50,000,000

  

  1393هزینه اجراي هر مسیر در سال  : 3 جدول

 کل آزادسازي دیوار ابنیه فنی مسیر تقاطع

 85,457,024,040 0 2,835,846,958 60,000,000,000 22,621,177,082 لوزوي

 3,795,117,213,046 3,703,800,000,000 5,317,213,046 60,000,000,000 26,000,000,000 شبدري

  .باشدذکر شده در جدول فوق به ریال میاعداد 

  

y = 1E-06x6 - 9E-05x5 + 0.0023x4 - 0.0253x3 + 0.1071x2 - 0.0589x + 
0.7855

R² = 0.6457
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 1393تومـان بـراي سـال     2100حال اگر قیمت تمام شده سوخت براساس فوب خلیج فارس برابر با 

 :براي یک سال هزینه استفاده از این میزان سوخت برابر خواهد بود با ،باشد

  

  هزینه مصرف سوخت در هر حالت : 4 جدول

 لوزوي شبدري موجود  

 8,077,730,760 6,596,616,920 61,103,021,540 مصرف سوخت در سالهزینه 

  .باشداعداد ذکر شده در جدول فوق به ریال می

  

طبق . خواهیم داشت Aimsunهاي تلف شده از زمان تلف شده براي یک سال را هم با توجه به زمان

بنـابراین کـل هزینـه زمـان      .کنیمهزینه هر نفر را محاسبه می تومان 3000قانون کار براي هر ساعت 

 .تلف شده براي هر حالت مطابق جدول زیر خواهد بود

  

  هزینه زمان تلف شده براي یک سال : 5 جدول

 لوزوي شبدري موجود  

 9,119,817,000 244,404,000 123,571,845,000 هزینه زمان تلف شده

  .باشداعداد ذکر شده در جدول فوق به ریال می

  

یک سال میزان صرفه جویی در هزینه با احداث تقـاطع لـوزوي در مقابـل وضـعیت     بنابراین در عرض 

 .موجود و شبدري به صورت زیر خواهد بود

  

  هاهزینه احداث و بازگشت سرمایه در هر کدام از حالت:  6جدول

هزینه یک سال وضعیت   هزینه

 موجود

هزینه یک سال با احداث 

 تقاطع لوزوي

هزینه یک سال با احداث 

 شبدري تقاطع

 6،841،020،920 17،197،547،760 184،674،866،540  تلف شده

 3،795،117،213،046 85،457،024،040 0   ساخت

 3،801،958،233،966 102،654،571،800 184،674،866،540  کل

  .باشداعداد ذکر شده در جدول فوق به ریال می

  



 

همراه میزان زمـان و سـوخت   شود هزینه یک سال احداث تقاطع لوزوي به گونه که مشاهده میهمان

اي است که در صورت احداث نکردن چنین تقاطعی بـر سـرمایه ملـی    تلف شده، کمتر از میزان هزینه

  .بنابراین تقاطع لوزوي کم هزینه ترین و بهترین تقاطع براي این محل بشمار خواهد آمد .آیدوارد می

 

  :نتیجه گیري -8

هاي خروجی شبیه سازي و مقایسه اقتصادي گزینه هاي مطرح شده  با توجه به تجزیه و تحلیل داده

  :نتایج زیر به دست آمد

 باشد، می) دارچراغ(هر دو تقاطع لوزوي و شبدري بسیار کمتر از تقاطع موجود  کل زمان سفر

شبدري داشته  ، تقاطع لوزوي کاهش بیشتري نسبت به تقاطع)حدود یک سوم کاهش داشته(

 .است

 باشد، می) دارچراغ(هر دو تقاطع لوزوي و شبدري بسیار کمتر از تقاطع موجود  زمان تاخیر

 .تقاطع شبدري به میزان ناچیزي کاهش بیشتري نسبت به تقاطع لوزوي داشته است

  باشد، تقاطع می) دارچراغ(چگالی هر دو تقاطع لوزوي و شبدري بسیار کمتر از تقاطع موجود

 .شبدري به میزان ناچیزي کاهش بیشتري نسبت به تقاطع لوزوي داشته است

  دارچراغ(مصـرف سوخت هر دو تقاطـع لوزوي و شبدري بسیـار کمتر از تقاطـع موجود (

باشد، تقاطع شبدري به میزان ناچیزي کاهش بیشتري نسبت به تقاطع لوزوي داشته می

 .است

  برابر افزایش داشته است،  4تا  3لوزوي و شبدري سرعت معمول خودورها در هر دو تقاطع

 .تقاطع شبدري به میزان کمی، افزایش بیشتري نسبت به تقاطع لوزوي داشته است

  دارچراغ(زمان توقف خودروها هر دو تقاطع لوزوي و شبدري بسیار کمتر از تقاطع موجود (

اطع لوزوي داشته باشد، تقاطع شبدري به میزان ناچیزي کاهش بیشتري نسبت به تقمی

 .است

 باشدو تملک اراضی در تقاطع لوزوي بسیار کمتر از تقاطع شبدري می مسیر هزینه اجراي. 

 چـراغ (هر دو تقاطـع لوزوي و شبدري بسیـار کمتر از تقاطـع موجود  هزینه مصرف سوخت-

ه باشد، تقاطع شبدري به میزان ناچیزي کاهش بیشتري نسبت به تقاطع لوزوي داشتمی) دار

 .است



 

 چـراغ (هر دو تقاطـع لوزوي و شبدري بسیـار کمتر از تقاطـع موجود  هزینه زمان تلف شده-

باشد، تقاطع شبدري به میزان ناچیزي کاهش بیشتري نسبت به تقاطع لوزوي داشته می) دار

 .است

 باشددر تقاطع لوزوي بسیار کمتر از تقاطع شبدري می هزینه احداث و بازگشت سرمایه. 

هاي انجام شده در یک محدوده شهري با هزینه آزاد سازي زیـاد یکـی از   ه به مطالعات و بررسیبا توج

-امـا در آینـده مـی   . باشـد یـي ملوزوع ـد داشت، تقاطـخواهی که امکان استفاده یـهان تقاطعـبهتری

آنالیز حساسیت براي  ها مورد مقایسه قرار گرفته و همچنینبایست این نوع تقاطع با انواع دیگر تقاطع

صورت گیرد که تا چه زمانی و با چه هزینه آزاد سازي تقاطع شبدري و تقاطع لـوزوي هـم    این موارد

  . قیمت خواهند بود تا در نهایت بهترین گزینه همواره نسبت به هر منطقه انتخاب گردد
  

  :پیشنهادات تحقیق براي آینده - 9

  :زیر را براي تحقیق در آینده پیشنهاد نمودتوان موارد ه به نتایج تحقیق میبا توج

      شبیه سازي تقاطعات فوق با نرم افزارهاي شبیه ساز ترافیکی دیگـر و مقایسـه نتـایج بدسـت

 .آمده از آنها با نتایج این تحقیق

  مطالعه انواع دیگر تقاطعات و مقایسه آنها با تقاطع لوزوي واگرا 

  ي عبور از تقاطع لوزوي واگرا و شبیه سـازي آن  برا آنهامشکالت مطالعه رفتار عابرین پیاده و

 .و یا نرم افزارهاي دیگر که قابلیت این کار را دارند AIMSUNبا نرم افزار ترافیکی 

  در تقاطعات لوزويویژه عابرین پیاده مطالعه بهترین مسیر پیاده رو 

  يدر تقاطعات لوزو )دوچرخه شهري(دوچرخه سواران ویژه مطالعه بهترین مسیر 

 بررسی میزان آلودگی هوا در انواع مختلف تقاطع و مقایسه با تقاطع لوزوي 

 اي بوده که امکان شبیه سازي این حالت با توجـه  هاي حاشیهتقاطعات پارك یکی از مشکالت

-شاید کالیبره کردن نرم افزار براي امکان پارك. هاي موجود امکان پذیر نیستبه شبیه سازي

ترین شبیه سـازي را  هترین و کارآمدترین و در عین حال امکان دقیقاي یکی از بهاي حاشیه

 .براي ما فراهم نماید

 زیـاد در فاصـله درون آن    نزدیک به تقاطع است، تعارضات به احتمـال  لوزويکه تبادل زمانی

تبـادل   بنابراین، تعیین فاصـله مناسـب از خروجـی   . خود تقاطع خروجیدر متمرکز است، نه 

 .دارد ترافیک يهاي مختلف تقاضاتحقیقات بیشتر در وضعیتبه نیاز  لوزوي

 بررسی انواع دیگر تقاطع لوزوي و مقایسه آنها با یکدیگر 

 بررسی اثرات حین ساخت تقاطعات لوزوي واگرا بر رفتار رانندگان عبوري 
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Abstract 

Because of population and transportation growth, traffic study in node point is 
crucial. In this context, one way to reduce the waste money and increasing 
service is intersection. Diamond intersection is one of the types interchange. 
However, these intersections and signalized intersection and clover interchange 
not compare ever. This study aimed to compare these three models of 
intersection. For this purpose is used the AIMSUN software and field statistics. 
By comparing the result of this simulation . diverging diamond intersection as the 
most favorable option in term of improving traffic and economic performance in 
city area was chosen. Simulation determinant that available intersection waste 
money 6 million dollar in one year. If clover interchange made the cost reduce to 
200 thousands of dollars but it will have massive acquisition and construction 
cost but diamond intersection with 570 thousands dollar waste money in one year 
has low cast of construction an acquisition in urban area. 
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