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  مطالعه موردي شهر مقدس مشهد محل تقاطع؛
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  سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداري مشهد-ترابريکارشناس ارشد راه و  -1

  سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداري مشهد -دانشجوي دکتراي راه و ترابري -2 

  سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداري مشهد -ترافیک حمل و نقل و دکتراي-3

  

  چکیده 

کننـده راسـتگرد در محـل    گیري جزایـر جـدا   هاي فرماندهی را با درنظرمهندسین طراح عموما تقاطع

عملکرد این جزایـر بـا توجـه بـه شـرایط      . کنندردهاي داراي فضاي مناسب طراحی میهریک از رویک

-دوده، فرهنگ رانندگی، پارك حاشیهمحلی هر تقاطع، مانند طول صف تشکیل شده، کاربري هاي مح

اهمیـت ایـن   . واهـد داشـت  متغیر بوده و سهم متفاوتی در ارتقاء ظرفیت تقاطع خ... اي در محدوده و 

موضوع با توجه به انسداد مسیر راسـتگرد ایجـاد شـده در محـدوده تقاطعـاتی کـه در آن هـا جزیـره         

این انسداد ناشی از عوامـل مختلفـی   . گرددتا خط ایست رویکرد دارد تشدید میراستگرد فاصله کمی 

بررسـی عملکـرد تقاطعـات،     منظـور بـه   .باشداي وسایل نقلیه میمانند تشکیل صف و یا پارك حاشیه

در . قابل بررسی اند... هاي مختلفی از قبیل زمان سفر، طول صف، حجم عبوري، زمان تاخیر و شاخص

تحقیق پیش رو از شاخص زمان تاخیر به عنوان یک معیار کلی بـراي ارزیـابی عملکـرد تقـاطع مـورد      

سازي، کـاربرد  ایر راستگرد و شبیهدر این فرآیند پس از بررسی عملکرد جز. مطالعه استفاده شده است

تـاثیر  پـس از آن  . استهجزایر راستگرد به عنوان گزینه اي مناسب در طرح هندسی تقاطع تعیین شد

سـازي  مورد بررسی، ارزیابی و در نهایت مـدل داراي جزیره راستگرد تقاطع  عملکرداي بر پارك حاشیه

گردید که نشان دهنـده دقـت مناسـب     946/0مدل بدست آمده داراي ضریب همبستگی . قرار گرفت

  .باشدمدل می
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   مقدمه -1

تامین سهولت آمد و شد و جریان روان ترافیک در شبکه معابر شهرها از اهداف یک برنامه ریزي حمل 

آن هـا، در عـین    4بویژه محدوده مرکـزي کالن شهر ها و . و نقل مناسب در شهرها محسوب می گردد

. محدود بودن عرضه، میزان تقاضاي باالیی را پوشش داده لذا از درجه اهمیت باالتري برخوردار هستند

در این خصوص کاهش زمان سفر و زمان هاي تاخیر وارد بر جریـان ترافیـک بـه عنـوان یـک راهکـار       

آنجا که شبکه معابر شهري از دو بخـش عمـده    از. تاثیرگذار در دستیابی به این هدف مطرح می شود

ها تشکیل شده اند، براي مدیریت جریان ترافیک و تامین سهولت آمد و شـد بایسـتی   خیابان ها و گره

هـاي   بخش ینتر مهم یکی از. راهکارهاي کاهش میزان تاخیر در خیابان ها و گره ها را جستجو نمود

بـه عنـوان تقـاطع    ( چراغدار هاي تقاطع یانم ینکه در ا ندی باشها م تقاطع یاها  گره یابانی،شبکه خ

لذا با توجه به اینکـه بخـش عمـده اي از تـاخیرات      .]1[ دارند یشتريب یتاهم) هاي مهم تر در شبکه

موجود در تسهیالت با جریان منقطع را تاخیرات تقاطع ها به وجود می آورد، کاهش زمـان تـاخیر در   

  . این نقاط، کاهش زمان سفر شبکه را در پی خواهد داشت

اه هاي شهري در به عنوان یکی از مباحث چالش برانگیز که مهندسین حمل و نقل در زمینه طراحی ر

برابر آن مسئول اند، می توان به طراحی بهینه و تامین عملکرد مناسب تقاطعات چراغدار اشـاره نمـود   

تحقیقات گسترده اي در زمینه زمان بندي چراغ هاي راهنمایی، تعیین جانمـایی خطـوط عبـور،    . ]2[

ه است با این وجود، بررسی و قابلیت مانور وسایل نقلیه سنگین در تقاطع هاي چراغ دار صورت پذیرفت

یکـی  . ]2[ارزیابی رفتار جزایر راستگرد در محل این تقاطع ها از گستره قابل توجهی برخوردار نیست 

از سواالتی که همواره در این زمینه مطرح بوده، الزام بـه کـارگیري و اسـتفاده از جزایـر راسـتگرد در      

حرکـات گردشـی تـاثیر بسـزایی در     . ایر اسـت هندسه تقاطع هاي فرماندهی و نقش و عملکرد این جز

بر این اساس و طبق باور مهندسین طراح اسـتفاده از جزایـر   . ]3[عملکرد تقاطع هاي فرماندهی دارند 

راستگرد در هندسه تقاطع هاي فرماندهی باعث تامین جریان مداوم گردش به راست و کاهش توقـف  

همچنـین  . ]3,4[تاخیر تقاطع را به حـداقل برسـاند   ها شده، ظرفیت تقاطع را افزایش داده، می تواند 

استفاده از این جزایر می تواند به عنوان فضـایی بـراي اسـتراحت عـابرین پیـاده و نصـب تجهیـزات و        

این در حالیسـت کـه در اثـر بـه کـارگیري جزایـر       . ]3,5[تاسیسات کنترل تقاطع در نظر گرفته شود 

گرد مسیر مقابل در زمان قرمز بودن چراغ ظرفیت کلـی  راستگرد، تداخل حرکت راستگرد تقاطع با چپ

را کاهش داده از طرفی وسایل نقلیه متقاضی استفاده از راستگرد به واسطه پارك حاشیه اي و حـذف  

خط عبور آن ها ملزم به تغییر خط به سمت خطوط میانی رویکرد شده و کـاهش ظرفیـت را تشـدید    

                                                 
4 Central Business District (CBD) 
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فضـایی را بـراي تعـامالت رهگـذران و تقویـت نقـش       همچنین حذف جزایـر راسـتگرد   . خواهند نمود

لذا بررسی و مقایسه ایـن آثـار مثبـت و منفـی اسـتفاده از جزایـر       . اجتماعی معابر در بر خواهد داشت

راستگرد بر میزان تاخیر ناشی از تقاطع به عنوان پارامتر معرف عملکرد شبکه معابر شـهري و تعریـف   

  .رد نیاز تشخیص داده می شودحدود به کارگیري یا حذف این جزایر مو

بررسی نکات فنی و صرف هزینه هاي باال براي انجام مطالعات واقعـی، اسـتفاده از مـدل هـاي شـبیه      

یکی از مناسب تـرین ابـزار تعیـین نقـش جزایـر راسـتگرد در       . ]6[سازي را در اولویت قرار داده است 

نه مورد استفاده گسترده اي قرار داشـته  بوده که در این زمی Aimsunتقاطع هاي فرماندهی، نرم افزار 

در این تحقیق ابزار مورد استفاده براي مقایسه انـواع سـناریوها و تعیـین زمـان تـاخیر تقـاطع       . و دارد

  .استفاده از این نرم افزار تشخیص داده شده است

ر هدف از مطالعه پیش رو تشخیص چگونگی عملکرد جزایر راستگرد در یک تقاطع فرمانـدهی واقـع د  

محدوده مرکزي دومین کالن شهر ایران، مشهد مقدس، با درنظر گرفتن شـرایط واقعـی عملکـردي و    

رویکرد اصلی تحقیق حاضر بررسـی میـزان تـاخیر تقـاطع مـورد      . سرویس دهی این تقاطع بوده است

 مطالعه با وجود و عدم وجود جزیره راستگرد بوده که در این مراحل وضعیت پارك حاشیه اي نیز مورد

در این فرایند ابتدا هندسه بهینه تقاطع با شبیه سازي نرم افزاري تعیین شده . ارزیابی قرار گرفته است

و سپس میزان تاثیر پارك حاشیه اي بر تاخیرات تقاطع بر روي گزینه بهینه بررسی شده و مدل بهینه 

  .آن نیز ارائه گردیده است

  

   آوري اطالعاتشناخت وضع موجود و جمع - 2

تقاطع از تالقی بلوار قرنی و بلوار مطهري در محدوده مرکزي شهر مشهد حاصل شـده اسـت کـه    این 

. باشد می 2و بلوار مطهري نیز از نوع شریانی درجه  1طبقه عملکردي بلوار قرنی از نوع شریانی درجه 

 .باشد متر می 30عرض معبر بلوار قرنی و بلوار مطهري هردو 

همچنـین در  . اسـت روز شـده باعث تقاضا سفر باالیی در طول شـبانه  هاي متعدد تجاريوجود کاربري

هـاي ورزشـی در   امتداد جنوبی تقاطع، استادیوم ورزشی تختی واقع شده که یکی از بزرگتـرین مکـان  

  . سطح مشهد بوده که تقاضاي سفر در این تقطع را باال برده است

هاي متعـدد در  و همچنین وجود تجاري یابداین تقاطع از سمت شرق به حرم مطهر رضوي امتداد می

غربی و بالعکس در این تقـاطع نسـبت بـه جهـت      -این تقاطع باعث تقاضاي سفر باال در جهت شرقی

  .استجنوبی شده -شمالی
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توان به این مطلب اشاره کرد که محدوده تقاطع کامال بافت تجاري دارد کـه مخصوصـا در   در انتها می

ار توسط وسایل نقلیه حمل بار به خصوص وانت،در ساعات آغازین روز به این تقاطع بارگیري و تخلیه ب

  .خوردوفور به چشم می

 

  وضعیت سیستم کنترل تقاطع  -2-1

شود که توسط سنسورهاي کنترل می SCATSتقاطع میدان بار توسط سیتم کنترل هوشمندزمانبندي

تعداد وسایل نقلیـه عبـوري در هـر     ايموجود در محل ورودي هر رویکرد، در زیر روسازي، آمار لحظه

در ورودي هر رویکرد در تمامی جهات در این تقاطع .کندرویکرد را به مرکز کنترل ترافیک مخابره می

 قابل مشاهده است )1شکل(است که در عدد سنسور کارگذاري شده 3

 
 
 
 
  

  

  

 
  

  

  

  نمایی ازجانمایی سنسورهاي نصب شده در تقاطع :1شکل

  

   ترافیکیاطالعات  -2-2

هاي و با توجه به تعامل ایجاد شده با مرکز کنترل سازمان حمل و نقل ا توجه به درخواست و پیگیريب

هـاي  و ترافیک شهرداري مشهد آمار ترافیک تقاطع میدان بار براي دو روز میانی و عادي هفته در مـاه 

  .باشدمی )2شکل(اردیبهشت و آبان در اختیار قرارگرفته شد که پس از تحلیل ، به شرح 
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  )اردیبهشت و آبان ماه(حجم ترافیک در تقاطع میدان بار -نمودار زمان: 2شکل

  

هاي اردیبهشت و آبان در ها در تقاطع در ماهحجم تجمعی وسایل نقلیه در تمامی ورودي )2شکل(در 

  . کنار هم نشان داده شده است

تقاطع، حجم ترافیک با تغییرات کمی را در طول روز شود که اینگونه برداشت می شکلبه طور کلی از 

  .باشدکند و حجم تردد وسایل نقلیه در ساعت صبحگاه و شب تقریبا در یک میزان میتجربه می

  

  برداشت احجام ترافیک -2-3

آمارگیري با توجه به آمار سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداري مشهد، که در ماههـاي اردیبهشـت و   

اختیار قرار گرفت و با توجه به ساعت اوج ترافیک در تقاطع مورد برداشت و تحلیل قرار خواهد آبان در 

 .گرفت

هاي اوج ترافیک و مطالعات انجام شده بر روي حجم ترافیک ایـن تقـاطع سـاعتهاي    با توجه به ساعت

جهـت  ) سـاعت 4(19:30الـی  15:30جهـت آمـارگیري صـبح و همچنـین     ) ساعت4( 11:30الی 7:30

  .رگیري شبانگاهی انتخاب شدآما

نفر نیروي آمارگیر، که تحت آموزشهاي کامـل جهـت آمـار     12همجنین جهت آمارگیري این تقاطع، 

 اند که محل قرارگیري هر آمارگیر و نحوه آمارگیري در ادامـه شدهاند، در نظر گرفتهبرداري قرار گرفته

  .نشان داده خواهد شد 3در شکل
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  قرارگیري آمارگیران و نحوه برداشت اطالعات آمارگیري

  -وانـت -تاکسـی -سـواري (اي به تفکیک نـوع وسـایل نقلیـه    

و همچنـین یـه تفکیـک حجـم     ) ادهیدوچرخه و عابر پ

برداشـت گردیـد و   ) گردش کامـل  -مستقیم

  . مشخص گردید)  16,45 –

هـا در  سـازي هاي مد نظر و شبیهقابل ذکر است که در ادامه نتایج آمارگیري میدانی در ساخت سناریو

بررسی خرد و کالن تصمیمات مرتبط به مسائل ترافیکی با لحاظ نمودن رفتارهاي ترافیکی حـاکم در  

هاي اصلی و فرعی، آنالیز ، بررسی، مدیریت و کنترل آنها به علت گسـتردگی  

. کـاري مشـکل و بعضـاً نـاممکن اسـت     

سازي، برنامـه ریـزي و مـدیریت    براي مدلسازي شبکه حمل و نقل، شبیه

6

قرارگیري آمارگیران و نحوه برداشت اطالعات آمارگیرينمایی از محل  :3شکل

  

اي به تفکیک نـوع وسـایل نقلیـه    دقیقه 15هاي آمارگیري میدانی در زمان

دوچرخه و عابر پ -کامیون -اتوبوس واحد و غیر واحد

مستقیم-راستگرد-گردچپ(نقلیه در هر بازو در هر رویکرد 

– 17,45(پس از تحلیل و بررسی، ساعت اوج ترافیک در تقاطع 

قابل ذکر است که در ادامه نتایج آمارگیري میدانی در ساخت سناریو

Aimsun کار گرفته خواهدشدبه.  

  معرفی نرم افزار

بررسی خرد و کالن تصمیمات مرتبط به مسائل ترافیکی با لحاظ نمودن رفتارهاي ترافیکی حـاکم در  

هاي اصلی و فرعی، آنالیز ، بررسی، مدیریت و کنترل آنها به علت گسـتردگی   معابر ، ویژگیهاي شریان

کـاري مشـکل و بعضـاً نـاممکن اسـت     زیاد عوامل تاثیرگذار که عموماً ماهیت تصادفی دارند، همـواره  

براي مدلسازي شبکه حمل و نقل، شبیه Aimsunسازي افزار شبیه

  .]7[گیردشبکه ترافیکی مورد استفاده قرار می

 

 

آمارگیري میدانی در زمان

اتوبوس واحد و غیر واحد-بوسمینی

نقلیه در هر بازو در هر رویکرد وسایل

پس از تحلیل و بررسی، ساعت اوج ترافیک در تقاطع 

قابل ذکر است که در ادامه نتایج آمارگیري میدانی در ساخت سناریو

 Aimsunافزار نرم

  

معرفی نرم افزار - 3

بررسی خرد و کالن تصمیمات مرتبط به مسائل ترافیکی با لحاظ نمودن رفتارهاي ترافیکی حـاکم در  

معابر ، ویژگیهاي شریان

زیاد عوامل تاثیرگذار که عموماً ماهیت تصادفی دارند، همـواره  

افزار شبیه نرم

شبکه ترافیکی مورد استفاده قرار می
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باشد که هـم  سازي دوبعدي و سه بعدي ترافیکی میهاي شبیهافزارترین نرماین نرم افزار از جمله قوي

هاي ویژه این ها توجه به تواناییآنالیز ترافیکی خیابان. ترافیک شهري و هم غیر شهري کاربرد دارد در

  . ]7[نرم افزار در تحلیل شبکه ترافیکی یک روش بسیارمناسب و نزدیک به واقعیت است

ي تصویري این نرم افزار عالوه بر ارائه خروجیهاي با خطاي پایین در شبیه سازي قابلیت ارائه خروجیها

هاي نرم افزار به چند دسته طبقه بنـدي  خروجی.مدل را در حالت دو بعدي و سه بعدي دارا می باشد

پارامترهایی که براي کل شبکه برآورد میگردند، پارامترهایی که بـراي قسـمتی ازشـبکه بـه     . شوندمی

پارامترهایی کـه توسـط   گردد و در نهایت آیند، پارامترهایی که براي هر خیابان گردآوري میدست می

هاي حجم جریان متوسط، چگالی وسیله نقلیه، سرعت در حالت کلی پارامتر.آیندها بدست میشمارنده

براي کـل  ... متوسط، تاخیر شبکه، زمان توقف و کل زمان سفر سپري شده توسط کلیه وسایل نقلیه و

ورت نمودار و جدول قابـل ارایـه   ها یه صکلیه خروجی. باشدشبکه و نیز خطوط شبکه قابل برآورد می

ها را همزمان با اجراي برنامه دریافت نمود و یا ابنکه پـس از اتمـام   توان خروجیهمچنین می. میباشد

  .]7[ها را مورد بررسی قرار دادسازي آنشبیه

  

  شبیه سازي -4

و عدم و جـود  مطابق توضیحات ارائه شده، ادامه مراحل تحقیق به شبیه سازي انواع سناریوهاي وجود 

دو گام اصلی در نظر گرفته شده براي . جزایر جداکننده راستگرد در هندسه تقاطع پرداخته شده است

این فرایند شامل بررسی عملکرد جزیره راستگرد و سپس بررسی وضعیت پارك حاشیه اي براي گزینه 

 4مـورد مطالعـه در    در ایـن راسـتا ابتـدا تقـاطع    .خواهـد بـود  ) وجود جزیره جداکننده راستگرد(برتر 

نتایج شبیه سازي محدوده مورد مطالعه در وضع سازي شد که شبیه )1 جدول(سناریوي درج شده در 

اي و بـدون  بـا پـارك حاشـیه   (و با حذف این جزایر براي ساعت اوج تقاطع ) با جزایر راستگرد(موجود 

مطـابق ایـن نتـایج، عملکـرد     . ارائه گردیده است )4شکل (در به صورت نمونه  )ايوجود پارك حاشیه

، با توجه )اياي و عدم وجود پارك حاشیهبا وجود پارك حاشیه(تقاطع در شرایط وجود جزایر راستگرد

به کاهش زمان هاي تاخیر تقاطع، عملکرد مناسبتري ارزیابی شده، حفظ جزایـر راسـتگرد در دسـتور    

ریان گردش به راست پیش از شکل گیـري  توان در امکان تخلیه جاین امر را می. ر قرار گرفته استکا

مهمترین دلیل محدود بودن عملکرد جزایر راستگرد را می توان در انسـداد  . صف تقاطع جستجو نمود

این مسیر بواسطه شکل گیري صف تقاطع و توقف وسایل نقلیه در خط پارك و خروج از پارك وسایل 

یه و خروج از پارك در فراینـد شـبیه سـازي،    نقلیه اشاره نمود که با توجه به لحاظ نمودن پارك حاش

  .منجر به عدم مشاهده بهبود مورد انتظار در شرایط به کار گیري جزیره راستگرد گردیده است
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  مشخصات سناریوهاي مورد استفاده در گام اول شبیه سازي :1جدول

  حریم پارك حاشیه  جزایر راستگرد  شماره سناریو  ردیف

  تقاطعتا مرز   دارد  سناریو اول  1

  تا مرز تقاطع  ندارد  سناریو دوم  2

  اي در محدوده تقاطعبدون پارك حاشیه  دارد  سناریو سوم  3

  اي در محدوده تقاطعبدون پارك حاشیه  ندارد  سناریو چهارم  4

  

  
  سازيشبیه 1تاخیر در حالت -نمودار زمان اي از نمونه: 4شکل

  

در  و نتـایج آن ) 1جـدول  (مطابق سـناریوهاي معرفـی شـده در     ،سازيدر بررسی نتایج گام اول شبیه

جزایر راسـتگرد در هندسـه تقـاطع بـه وضـوح      گیري کاربهبود عملکرد تقاطع در صورت به )5شکل (

کـاهش  % 14حـدود   2نسبت به حالـت   1حالت در مطابق نتایج، زمان تاخیر تقاطع  .شودمشاهده می

زمـان  % 7شود که حـدود  به وضوح دیده می 4و  3سه حالت همچنین در مقای. تاخیر نشان داده است

  .استتاخیر کاهش داشته

 



 
  سازيشبیههاي مختلف 

بررسی میزان تاثیر پارك حاشیه و تعیین حدود این اثر گذاري بر زمان تاخیر  تقاطع مورد مطالعه، در 

بدین منظـور، شـبیه سـازي چهـار سـناریو مطـابق       

ایـن سـناریو   در . در دستور کار قرار گرفته است

در این فرایند اولین سناریو مطابق . ها، حریم تقاطع در پارك حاشیه اي مورد بررسی قرار گرفته است

 20، 10وضع موجود با پارك حاشیه اي کامل و سناریوهاي بعدي با پارك هاي حاشیه اي در فواصـل  

  .را ارائه می نمایدمشخصات این سناریوها 

  مشخصات سناریوهاي مورد استفاده در گام اول شبیه سازي

  حریم پارك حاشیه

  تا مرز تقاطع

  متري از تقاطع 10فاصله 

  متري از تقاطع 20فاصله 

  متري از تقاطع 30فاصله 

آن چنان که از . ها ارائه شده استیکی از سناریو

آید، مهم ترین عامل بروز تاخیر در میان موارد مورد بررسی در این مطالعه را می توان 

، میـزان تـاثیر حـریم پـارك     )7 شکل(

بر این اساس رابطه پیشنهادي ارتباط دهنده زمان تاخیر 

421.09
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هاي مختلف تاخیر در حالتنمودار : 5شکل

  

بررسی میزان تاثیر پارك حاشیه و تعیین حدود این اثر گذاري بر زمان تاخیر  تقاطع مورد مطالعه، در 

بدین منظـور، شـبیه سـازي چهـار سـناریو مطـابق       . دومین گام شبیه سازي در نظر گرفته شده است

در دستور کار قرار گرفته است) وجود جزایر راستگرد(هندسه بهینه منتج از گام اول 

ها، حریم تقاطع در پارك حاشیه اي مورد بررسی قرار گرفته است

وضع موجود با پارك حاشیه اي کامل و سناریوهاي بعدي با پارك هاي حاشیه اي در فواصـل  

مشخصات این سناریوها ) 2جدول (. متري از تقاطع شبیه سازي شده اند

مشخصات سناریوهاي مورد استفاده در گام اول شبیه سازي :2جدول

  جزایر راستگرد  شماره سناریو

  دارد  سناریو اول

  دارد  سناریو دوم

  دارد  سناریو سوم

  دارد  چهارمسناریو 

یکی از سناریومیزان تاخیر مشاهده شده در  اي ازنمونه) 

آید، مهم ترین عامل بروز تاخیر در میان موارد مورد بررسی در این مطالعه را می توان ین نتایج بر می

(در . در پارك حاشیه اي در محل تقاطع هاي فرماندهی نام برد

بر این اساس رابطه پیشنهادي ارتباط دهنده زمان تاخیر . حاشیه بر زمان تاخیر تقاطع مدل شده است

361.65

79.51 85.76

با راستگرد با راستگرد بدون 

پارك حاشیه

بدون راستگرد بدون 

پارك حاشیه

 

 

بررسی میزان تاثیر پارك حاشیه و تعیین حدود این اثر گذاري بر زمان تاخیر  تقاطع مورد مطالعه، در 

دومین گام شبیه سازي در نظر گرفته شده است

هندسه بهینه منتج از گام اول 

ها، حریم تقاطع در پارك حاشیه اي مورد بررسی قرار گرفته است

وضع موجود با پارك حاشیه اي کامل و سناریوهاي بعدي با پارك هاي حاشیه اي در فواصـل  

متري از تقاطع شبیه سازي شده اند 30و 

  

  ردیف

1  

2  

3  

4  

  

) 6شکل (در 

ین نتایج بر میا

در پارك حاشیه اي در محل تقاطع هاي فرماندهی نام برد

حاشیه بر زمان تاخیر تقاطع مدل شده است
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 0,946برابـر بـا   ضریب همبستگی این رابطـه  . خواهد بود) 1رابطه (و فاصله پارك حاشیه اي به شرح 

 .بوده که بیانگر ارتباط مناسب بین داده هاي موجود و پیش بینی شده خواهد بود

  

83.3589587.1                                       ) 1رابطه(  xy 

   که در آن

X  =متر(در تمامی رویکردهاي ورودي و خروجی تقاطع اي محدود شده تا مرز تقاطع پارك حاشیه(  

Y  = ثانیه بر کیلومتر(تاخیر در تقاطع(  

  .باشدمی

  

  
  2سازي در جدولشبیه 2تاخیر در حالت -نمودار زمان اي از نمونه: 6شکل
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  میزان تاثیر پارك حاشیه بر زمان تاخیر تقاطع: 7شکل

  

  نتیجه گیري -5

مطهري شهر -مطابق بررسی هاي انجام شده درخصوص زمان هاي تاخیر مشاهده شده در تقاطع قرنی

مشهد با استفاده از شبیه سازي نرم افزاري، در قالـب تعیـین هندسـه بهینـه تقـاطع و تعیـین حـریم        

  :مناسب پارك حاشیه اي در محل تقاطع، نتایج زیر ارائه می گردد

بدسـت آمـده   17:45تـا   16:45، بازه زمانی س از آمارگیري تقاطع مورد مطالعه پساعت اوج  - 1

 .است

در مقایسه با % 14اي حدود با پارك حاشیهجزایر راستگرد وجود تقاطع در صورت زمان تاخیر  - 2

 .استشتهکاهش دااي و پارك حاشیهجزایر راستگرد شرایط عدم وجود 

در % 7اي حـدود  حاشـیه بـدون پـارك   جزایـر راسـتگرد   وجود تقاطع در صورت زمان تاخیر   - 3

 .استاي کاهش داشتهو بدون پارك حاشیهجزایر راستگرد مقایسه با شرایط عدم وجود 

% 75در بررسی تاثیر پارك حاشیه اي بر عملکرد تقاطع داراي جزیره راستگرد، این پارامتر تا  - 4

 .زمان تاخیر تقاطع را افزایش می دهد

قابل توجهی بر میزان تاخیرهـاي تقـاطع مـی     پارك حاشیه اي موجود در حریم تقاطع، تاثیر - 5

 .گذارد

ایـن  . میزان تاخیر وارد بر تقاطع را می توان با حمایت حرکات گردش به راست مدیریت نمود - 6

موضوع به ویژه با اعمال راه کارهاي کنترل پارك حاشیه اي در حریم تقاطع، به عنـوان یـک   

 .ان نام بردراهکار کم هزینه و با سطح تاثیر بسیار باال می تو
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(m)  پارك حاشیه اي محدود شده در تمامی رویکرهاي تقاطع
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تقـاطع  آمـده در  بدسـت رابطه پیشنهادي در خصوص فاصله پارك حاشیه اي و زمـان تـاخیر    - 7

83.3589587.1 به شـرح رابطـه  مورد مطالعه فرماندهی   xy     بـا ضـریب همبسـتگی

 .استارائه شده  ٠/٩۴۶

  

 قدردانی -6

و مدیر عامل محترم آن جناب آقاي مهندس فانی  راهبا سپاس فراوان از شرکت مهندسین مشاور بهبود

آوري اطالعات مورد نیاز این مقالـه کمـال همکـاري را مبـذول     پاکدل که در فرآیند آمارگیري و جمع

  .فرمودند
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Abstract  

Transportation engineers mostly design the geometric design of intersection 
based on right lane island of each approach with appropriate enough space. The 
performance of the mentioned right lane island is different due to the local 
condition of intersection, vehicle queue, on -street park driving culture and they 
have different portion in enhancing the intersection capacity. The importance of 
this issue is more highlighted when the right turn lane approach is block. This 
block is because of some factors such as vehicle queue or on-street park . To 
check the performance of the intersections, several parameters are assessing such 
as travel time, vehicle queue, capacity and delay time. In this study, delay time is 
chosen as a factor to evaluate the performance of the intersection. Firstly, the 
proposed method tries to simulate and check the performance of the right turn 
island and consider it as an appropriate factor in intersection geometric design. 
Then the influence of the on street park function is assessing on the performance 
of the right lane island. The simulated model evaluated by correlation coefficient 
and it reveals the high accuracy of the method which is equal to 0.946. 
 
Key words: Right lane Island, On-street park, delay time 

 
 




