
 

 

تقاطع با  2مناسب به براي تبدیل یک تقاطع با زوایاي نا یک روش اصالح هندسی ارائه 

  مهندسی ترافیک  دیدگاهبا  درجه 90زوایاي 

  )شهرداري تهران 8منطقه در ل باختر مسی -تقاطع خیابان جانبازانالح هندسی اص: مطالعه موردي(

 
  3امیر راسخ، 2محجوبین منصور هنرور ،1جعفر تشکري هاشمیسید 

  مدیریت سیستممهندسی صنایع  کارشناس ارشد -1

 و ترافیک حمل و نقلریزي برنامهمهندسی و مدیریت ساخت و ارشد کارشناس  -2

  و مهندسی ترافیک کارشناس ارشد برنامه ریزي حمل و نقل -3

  

  دهیچک

 . هسـتند بحرانی در عملکرد شبکه معابر شهري از اهمیت ویـژه اي برخـوردار    نقاطتقاطع ها به عنوان 

 آنهـا،  از لحاظ هندسی و بهینه بودن پارامترهاي ترافیکی عملکردي و کنترلـی   تقاطع طراحی مناسب 

بـا توجـه بـه    . و افزایش مطلوبیت سفرهاي شهري اسـت  همی در ایمن سازي و کاهش تصادفاتگام م

ن یـ در ا .یا نزدیک بـه آن اسـت   درجه 90ترین زاویه تقاطع  ها مناسب اقتصادي تقاطع مسایل ایمنی و

بـا  فـازه   3 ک تقاطعیل یتبد يبرا یتهران، روش يشهردار 8در منطقه  يمورد ي مطالعهیک مقاله در 

ک یـ تراف یو مهندسـ  یهندس یفازه با ابزار طراح 2و استاندارد  درجه 90تقاطع  2به زوایاي نامناسب 

   .ارائه شده است

 مختلـف  يوهایسـنار  یکـ یتراف یابیارزارائه چندین گزینه طراحی هندسی، ن مقاله یق در ایروش تحق

ت یسه با وضعیمقا در تقاطع نمونه مورد مطالعه و Aimsunافزار  در نرم يساز هیق شبیاز طر یهندس

پـس از اجـراي   ق یتحق ي جهینت. بوده است مذکوردر تقاطع  تررح هندسی گزینه برو اجراي ط موجود

-نسبت به سال گذشته اینکه احجام ترافیک ورودي به تقاطععلی رغم ، دهد  ینشان مطرح در تقاطع 

بـا  ورودي به تقاطع  خودروهايلیکن طول صف افزایش داشته است،  درصد 8پیش از اجراي طرح  ي

نسبت به سال اجراي طرح سال ماهه نخست  8 رخ داده درتصادفات مجموع و درصدي  37,6کاهش  

  .درصد کاهش روبرو شده است 41,2با  پیشین

  

  ، مهندسی ترافیکیمنی، ايساز هی، شبیهندس یطراح :يدیکلمات کل

  

                                                           
  

  

  



 

 

  مقدمه -1

ت راه یو ظرف يبردار نه بهرهی، سرعت، هزیمنی، اییا چند راه است کارای 2همسطح  یتقاطع محل تالق

  .دارد یآن بستگ یبه نحوه طراح يادیتا حد ز

ن یعبور عابر یمنیا يگر و ارتقایکدیه با یل نقلیها کاهش احتمال برخورد وسا تقاطع یهدف طراح

 یک و رفتار مورد انتظار رانندگان طراحیان ترافید متناسب با جریتقاطع با یشکل هندس. اده استیپ

آالینده هاي زیست در نتیجه کم نمودن  موجود یکیتراف يها ر و تراکم و تداخلیشود و در کاهش تأخ

  ]1[ .داشته باشد ییر بسزایتأث محیطی و ازدیاد زیبایی هاي بصري

کم نمودن سطوح برخورد در سطح تقاطع به منظور  يشهر يها تقاطع یاهداف مهم در طراحدیگر 

حجم  يدارا يها انیبه جر یده تیک گذرنده از تقاطع و اولویشدن تراف يبند انیو جر یمنیش ایافزا

  ]2[ .ک تقاطع استیک باالتر در یتراف

درجه  90ه تقاطع ین زاویتر مناسبدر مهندسی ترافیک ها،  تقاطع يو اقتصاد یمنیل ایبا توجه به مسا

ضمن بوده و  يتر بزرگ یل مستلزم سطح تالقیه مایبا زاو يها تقاطع. د باشدیک به آن بایا نزدیو 

موجب افزایش مسافت تخلیه ترافیک  یه سنگینوسایل نقلرانندگان  يژه برایبه و کاهش میدان دید

حداکثر دامنه مطلوب . .گرددهاي عرضی میتقاطع و کم نمودن ایمنی عابرین پیاده عبوري از گذرگاه

با  يها شود تقاطع ید سعیموجود با يها شبکه يدر بهساز. درجه است 120تا  75ن یه تقاطع بیزاو

  ]3[ .درجه اصالح گردد 60تر از  ه کوچکیزاو

نکته حایز اهمیت در تقاطع هاي شهري این است که طبق آمار ملی ایاالت متحده آمریکا که در سال 

درصد کل تصادفات رخ داده مربوط  44,69درصد تصادفات فوتی و  22,98منتشر شده است، 1999

 گردد و زوایاي برخورد ودرصد نزدیک می 50این عدد در تصادفات جرحی به . به تقاطعات است

- همگرا شدن مسیرهاي مختلف در یک نقطه رانندگان را در تصمیم گیري دچار سردرگمی می

   ]4[.نماید

 دسترسی مدیریت هاي تکنیک اعمال با دسترسی کامل کنترل تامین ،موثر بر ایمنی عامل ترین مهم

 و هندسی شرایط با مرتبط زیادي گزارشات و تحقیقات. باشد می آنها مطلوب هندسی طراحی و

 تصریح )1993( ]5[استوور .پذیرد می صورت که است دهه چند ها، دسترسی دهنده تشکیل اجزاي

 کاهش شدت به ایمنی وعبوري، کننده گردش نقلیه وسایل بین سرعت اختالف افزایش با که کند می

 می رخ برخورد محل در مناسب هندسی شرایط و ضوابط تامین عدم جهت به امر این که یابد می

    . دهد



 

 

  اهداف مطالعهتعریف مساله و  -2

 وسایل بین ممکن رسانیدن یا حذف احتمال برخورد به حداقل سطح هم يتقاطعها طراحی از هدف

 براي حرکت سهولتاحساس امنیت و  و آسایش حداکثر که حالی در است، پیاده عابران نیز و نقلیه

 تقاطع یک هندسی طرح بودن بهینه از خاطر اطمینان بنابراین. شود فراهم نقلیه وسایلرانندگان 

 زمینه در که کشورهایی دربه عنوانی ابزاري مناسب  ترافیکی سازي شبیه. باشدمهم می بسیار

 از یکیو  آید می شمار به طرحها تصویب براي ملزومات از یکی هستند پیشرفته مهندسی ترافیک

هاي قبل از سازيو شبیه ها سیستم تحلیل و عملیات در تحقیق ابزارهاي ترین اعتماد مورد و قویترین

  .ستاجرا ا

 برایان توسط آمریکا کشور در 1لویزینیا شهر همسطح هايتقاطع براي یاتمطالع 2004 سال در

 صورت آنها ایمنی و تقاطعها طراحی بهتر هرچه ارتباط جهت روشهایی یافتن منظور به 2ولشون

 حظاتمال انسانی، عوامل اصلی عنصر چهار که است شده داده نشان پژوهش این در. ]6[گرفت

 طراحی منظور به انرژي مصرف و سود هزینه، قبیل از اقتصادي عوامل و فیزیکی عناصر ترافیکی،

  .میشود گرفته نظر در همسطح هايتقاطع

 سرعت، روي مستقیم غیر و تصادفات تعداد روي مستقیم طور به تقاطع یک هندسی حاصال طرح 

   .است مؤثر صف طول حجم،

هم از  یهندس یک و با ابزار طراحیتراف یبر مهندس یمبتن یشده است با ارائه روش ین مقاله سعیدر ا

ر و یک و کاهش تأخیان ترافیجر يپارامترها يو هم از لحاظ ارتقا یهندس يو پارامترها یمنیلحاظ ا

 يشهردار 8مورد مطالعه در منطقه  يمورد ي نمونه. بهبود حاصل گردد يک تقاطع شهریتراکم در 

ن بهبود ییتع يبرا یمناسب يطرح، مبنا يتهران قرار داشته و مطالعات صورت گرفته قبل و بعد از اجرا

شبیه سازي گزینه هاي مختلف طراحی هندسی ارائه شده  .است یکیتراف يها در پارامترها و شاخص

ناسبی براي تعیین بهترین گزینه جهت اجرا در مبناي م aimsunنیز در نرم افزار شبیه ساز ترافیکی

  .ه استتقاطع بود

   

                                                           
1
 - Louisiana 

2 - Brian Wolshon 



و ارائه چند طرح هندسی بر ) تعداد وسایل نقلیه

مبناي استانداردها و مطالعات تطبیقی صورت گرفته بوده است و ارزیابی ترافیکی سناریوهاي مختلف 

 Aimsunافزار  سازي در نرم از طریق شبیه

پس از طی مراحل تصویب . استجام گرفته 

ي سناریوونقل و ترافیک تهران،  هاي هندسی سازمان حمل

با انحراف مسیرهاي  ،راهی با زوایاي نامناسب

در ایـن  . قابل انجـام اسـت  ) 1(درجه به شکل

زوایاي نامناسب با انحراف مسیرهاي منتهی به آن و اتصال آنها به صورت 

سازي فازبندي چـراغ   با بهینهن یعالوه بر ا

ک بهبود یتراف یمهندس يپارامترهاسایر 

احجام و برتر در تقاطع پس از اجرا با برداشت آمار و 

  .شده است

  
  ]4[ بازوهاي تقاطع اصالح زوایاي نا مناسب 

  روش انجام مطالعه

تعداد وسایل نقلیه(آوري حجم جریان  روش تحقیق در این مقاله جمع

مبناي استانداردها و مطالعات تطبیقی صورت گرفته بوده است و ارزیابی ترافیکی سناریوهاي مختلف 

از طریق شبیه)  همسطح و غیر همسطحطرح  6(هاي هندسی

جام گرفته در تقاطع نمونه مورد مطالعه و مقایسه با وضعیت موجود ان

هاي هندسی سازمان حملدر کمیته شبکه معابر و کمیته فنی طرح

  .سازي و اجرا شده است برتر منتخب در تقاطع نمونه پیاده

راهی با زوایاي نامناسب4از دیدگاه مهندسی ترافیک، اصالح هندسی یک تقاطع 

درجه به شکل 90سه راهی  2 منتهی به تقاطع و اتصال آنها به صورت

زوایاي نامناسب با انحراف مسیرهاي منتهی به آن و اتصال آنها به صورت  راهی با4یک تقاطع 

عالوه بر ا. )3شکل(استصورت گرفته درجه  90راهی  چهار

سایر ر و تراکم و یتأخ ، هاي کوتاه انتخاب سیکل باراهنمایی تقاطع 

  

برتر در تقاطع پس از اجرا با برداشت آمار و  يویسنار يساز هیج حاصل از شبین روش نتا

شده است یسنج صحت هاتصادفات و طول صف یکیاطالعات تراف

اصالح زوایاي نا مناسب گزینه هاي مختلف  :)1(شکل 

 

 

روش انجام مطالعه -3

روش تحقیق در این مقاله جمع

مبناي استانداردها و مطالعات تطبیقی صورت گرفته بوده است و ارزیابی ترافیکی سناریوهاي مختلف 

هاي هندسیاین طرح

در تقاطع نمونه مورد مطالعه و مقایسه با وضعیت موجود ان

در کمیته شبکه معابر و کمیته فنی طرح

برتر منتخب در تقاطع نمونه پیاده

از دیدگاه مهندسی ترافیک، اصالح هندسی یک تقاطع 

منتهی به تقاطع و اتصال آنها به صورت

یک تقاطع  مطالعه،

چهارتقاطع  2

راهنمایی تقاطع 

  .استافته ی

ن روش نتایدر ا

یاطالعات تراف

  



  از

تهران و  يشهردار 8در منطقه  شود،مالحظه می

بـا   يبازوهـا  يدارا) 3(شکل  طبقن تقاطع 

 و یمنـ یفازه بودن تقاطع باعث کـاهش ا 

 پیش از اجراي تقاطعحجم تردد  يآمارها

ج ساعت اوج یبرداشت و نتا 17/9/92ساعت اوج صبح 

  
  )شهرداري تهران 8منطقه (اطراف محدوده و

ازیمورد ن يها يریمطالعه و آمارگ محدوده مورد 

مالحظه می) 2(در شکل همانطورکهمورد مطالعه  ي

ن تقاطع یا. ل باختر قرار داردیدر محل تقاطع معابر جانبازان با مس

فازه بودن تقاطع باعث کـاهش ا  3زه نشده و یکانالع و یوس ي بوده و عرصه مناسب 

آمارها) 4(در شکل  .ه استبودس وضع موجود تقاطع 

ساعت اوج صبح  3ک تقاطع در یآمار حجم تراف. آورده شده است

  .آن ارائه شده است

و شبکه در باختر لیمس – جانبازان تقاطع ییهوا عکس از یی

 

 

محدوده مورد  یمعرف -4

ي تقاطع نمونه

در محل تقاطع معابر جانبازان با مس

مناسب نا  زوایاي 

س وضع موجود تقاطع یسطح سرو

آورده شده است

آن ارائه شده است

  

یینما ):2(شکل



  )سبز اجرا شده - پیش از اجرا:  قرمز

  
  پیش از اجراي طرح در تقاطع مورد مطالعه

 
 

 

 تقاطع

  
قرمز( وضعیت موجود و طرح پیشنهادي تقاطع مورد مطالعه): 3(

  

در تقاطع مورد مطالعهساعت اوج آمار حجم تردد ): 4(شکل

 

 

 
 

 

تقاطع 1

 

 

(شکل

 تقاطع 2



 

 

  در تقاطع مورد مطالعه یهندس یطراح يشنهادیپ يها نهیگز ي ارائه -5

قرار  یمختلف در تقاطع مورد مطالعه مورد بررس يها نهیگز ، ین طرح هندسیبهتر ي به منظور ارائه

ک آورده شده یح هر ین تقاطع به همراه توضیدر ا یمورد بررس يها نهیگز  )1(در جدول . گرفته است

   .شده است ارائهنه یهر گز یاز طرح هندس یینما) 5(است و در شکل 

 

  مسیل باختر -جانبازانهاي پیشنهادي بهبود تردد در تقاطع  معرفی گزینه): 1(جدول 
  تغییرات نسبت به وضع موجود  راهکار

  تقاطع حفظ وضع موجود  1گزینه شماره 

  تغییر ترتیب فازبندي+ بهینه نمودن طول سیکل +  Syncroدر نرم افزار  اصالح زمان بندي چراغ-  2گزینه شماره 

  3گزینه شماره 

  ممنوعیت گردش در ضلع شرقی میدان سبالن و انتقال جریان آن به جانبازان غرب به شرق -

  تعبیه دوربرگردان با دو خط عبوري -                                         تغییر فازبندي چراغ -

  ممنوعیت تردد از جانبازان غرب به شرق در تقاطع و انتقال آنها به دوربرگردان مسیل باختر جنوب به شمال -

  شدهاصالح هندسی تقاطع و بهبود زوایاي برخورد رویکرد ها مطابق با نقشه طرح هندسی ارائه  -

  4گزینه شماره 
فازه با زوایاي نامناسب به دو  3راهی  4با تبدیل یک تقاطع ها طع و بهبود زوایاي برخورد رویکرداصالح هندسی تقا -

  مطابق با نقشه طرح هندسی ارائه شدهفازه 2درجه و  90راهی با زوایاي 4تقاطع 

  5گزینه شماره 

تغییر -       تقاطع و انتقال آنها به دوربرگردان میدان سبالنممنوعیت حرکات مسیل باختر شمال به جنوب از  -

  فازبندي چراغ

خط  3افزایش خطوط عبوري خیابان جانبازان در جهت غرب به شرق حدفاصل میدان سبالن تا نزدیکی پل گردون از  -

  خط عبوري 4به 

  در تقاطع پل گردونانتقال حرکات گردش به چپ جانبازان غرب به شرق به دوربرگردان تعبیه شده -

  اصالح هندسی تقاطع پل گردون و بهبود زوایاي برخورد رویکرد ها مطابق با نقشه طرح هندسی ارائه شده -

  6گزینه شماره 

  )غیر همسطح(

  ایجاد مسیر غیر همسطح براي حرکات مستقیم و گردش به چپ مسیل باختر جنوب به شمال-

  حذف چراغ راهنمایی از تقاطع-

  کات گردش به چپ و مستقیم مسیل باختر شمال به جنوب و انتقال آنها به میدان سبالنممنوعیت حر-

  اصالح هندسی تقاطع پل گردون و بهبود زوایاي برخورد رویکرد ها مطابق با نقشه طرح هندسی ارائه شده -

  دونانسداد میدان سبالن و انتقال حرکات  جنوب به شمال آن به دوربرگردان قبل از تقاطع پل گر-

  

   



 

 بهینه سازي و تغییر ترتیب فازبندي: 2گزینه شماره

 طرح هندسی همطسح: 4گزینه شماره 

 
 هندسی غیر همطسحطرح : 6گزینه شماره 

  ل باختریمس -جانبازانبهبود تردد در تقاطع 

2 

1 

3 

1 

  
گزینه شماره وضع موجود تقاطع: 1گزینه شماره 

 
 طرح هندسی همطسح: 3گزینه شماره 

 
گزینه شماره  طرح هندسی همطسح: 5گزینه شماره 

بهبود تردد در تقاطع  يشنهادیپ يها نهیگز یطرح هندس): 5(شکل 

  

1 
1 

3 

2 

 

 

گزینه شماره 

گزینه شماره 

گزینه شماره 

شکل 



 

 

ساز  هیافزار شب نرم گیري ازبا بهرهمورد مطالعه  يوهایو ساخت سنار يساز ل و مدلیتحل -6

  برتر ي نهیو انتخاب گز Aimsunیکیتراف

نه در یدر تقاطع مورد مطالعه، هر گز يشنهادیپ يوهایت موجود و سنارین وضعیسه بیمقا به منظور

ها در  نهیگز يساز هیج حاصل از شبیسه نتایبا مقا. است گردیده يساز هیشب Aimsunافزار   نرم

و جهت اجرا در تقاطع ین سناریک بهتریمربوط به هر  يعملکرد يافزار و استخراج پارامترها نرم

  . انتخاب شده است

نه جهت اصالح ین گزیبهترهاي پیشنهادي، سازي ترافیکی گزینهاز شبیهبر اساس نتایج حاصل 

 2ل به یتبدراهی موجود و 4انحراف بازوهاي تقاطع  شامل 4گزینه در تقاطع مورد مطالعه  یهندس

که از بسیاري جهات شبیه گزینه برتر (نیز 5در گزینه شماره . درجه بوده است 90چهارراهی تقاطع 

ت ه دلیل حذف حرکگردد لیکن بدر شرایط عملکردي مالحظه میجزئی بهبود ) پیشنهادي است

افزایش حجم ترافیک به دلیل  )میدان سبالن(تقاطع غربیشمال به جنوب مسیل باختر و انتقال آن به 

با  4به لحاظ اجرایی گزینه افزایش تاخیر در کل شبکه، و تداخالت حرکتی در میدان سبالن  بروزو 

  .نوان گزینه برتر انتخاب شده استعبه  بولیاختالف قابل ق

نسبت به  4گزینه دستیابی به پارامترهاي عملکردي بسیار مناسب ي قابل مالحظه از سوي دیگر نکته

ي هاي اجرایی در پوستهمحدودیتبا توجه به که بوده است  6در گزینه غیر همسطح نمودن تقاطع 

در استفاده از ابزار مهندسی ترافیک و طرح هندسی با  ،)غیر همسطح(6گزینه ي باالتر طرح و هزینه

  .مطلوبی در تقاطع به دست آمده استعملکرد  4گزینه 

  

  و مطالعات پس از اجرا نظردر تقاطع مورد  گزینه پیشنهادي یطرح هندس ياجرا -7

عکس هوایی   و) 8(و) 7(شکلطور که در  همانشده است و  ارائه) 6(در شکلطرح هندسی گزینه برتر 

قبل و بعد از  احجام ترافیک. طرح مذکور در تقاطع پیاده سازي و اجرا شده است، شودمیمالحظه 

  . مذکور آورده شده استبر روي نقشه هوایی نیز اجراي طرح 



  
  مسیل باختر- جانبازان طرح هندسی گزینه برتر اجرا شده در تقاطع

 )در زمان مشابه برداشت(پس از اجراي طرح در تقاطع مورد مطالعه

  )92آذر(قبل از اجراي طرح

طرح هندسی گزینه برتر اجرا شده در تقاطع):6(شکل

  

پس از اجراي طرح در تقاطع مورد مطالعه قبل و  ساعت اوج (PCU)آمار حجم تردد

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  )93آذر(از اجراي طرح پس

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

آمار حجم تردد): 7(شکل



 
 

  مسیل باختر-خیابان جانبازان

  قبل

  قبل

  قبل

خیابان جانبازاننمایی از طرح هندسی اجرا شده در تقاطع ):8(شکل

  بعد

  بعد

  بعد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

با وجود اینکه حجم تردد ورودي به  شود، میز مالحظه ین) 3(و ) 2(جدول در ادامه و در همانطور که 

یش داشته است، لیکن ازافدرصد  8به میزان  قبل از اجراي طرحتقاطع نسبت به زمان مشابه در سال 

مجموع و  رسیدهبه صفر  93ماهه نخست سال 3در  یطرح هندس يپس از اجرا تصادفاتآمار 

درصد کاهش  41,2 نسبت به دوره مشابه در سال قبل به میزان  93سال  ماهه نخست 8تصادفات 

به نیز طرح در تقاطع مورد مطالعه  يپس از اجراخودروهاي ورودي به تقاطع   طول صف. داشته است

  .مواجه شده است يدرصد 37,6هش با کامتوسط طور 

  

  طول صف هاي ماکزیمم برداشت شده قبل و بعد از اجراي طرح ) :3(جدول 

  مسیر
از  طول صف ماکزیمم قبل

  اجراي طرح

  طول صف ماکزیمم بعد

  از اجراي طرح
  صفطول درصد کاهش 

  39%  متر255  متر420  شرق به غرب-جانبازان

  41%  متر85  متر145  شمال به جنوب–مسیل باختر 

  33%  متر340  متر510  جنوب به شمال–مسیل باختر 

    

  )93و  92نخست سال ماهه 8در بازه ( آمار تصادفات قبل و بعد از اجراي طرح در تقاطع مورد مطالعه ):4(جدول 

  )18/9/93مورخ (تهران بزرگ 8منطقه  - پلیس راهور فاتب: منبع

  ماه  دیفر
  93ماهه نخست سال  6 تصادفات  92ماهه نخست سال  6تصادفات 

  مجموع  فوتی  جرحی  خسارتی  مجموع  فوتی  جرحی  خسارتی

  0  0  0  0  3  0  0  3  فروردین  1

  0  0  0  0  2  0  0  2  اردیبهشت  2

  0  0  0  0  1  0  0  1  خرداد  3

  3  0  1  2  0  0  0  0  تیر  4

  1  0  0  1  1  0  0  1  مرداد  5

  1  0  1  0  2  0  1  1  شهریور  6

  4  0  1  3  5  0  0  5  مهر  7

  1  0  0  1  3  0  1  2  آبان  8

  

  يبند و جمع يریگ جهینت -8

 اولیه طراحی در رسند،می تقاطعیک  به مختلف مسیرهاي از ترافیک از ايقابل توجه حجم که زمانی

در طراحی . شودمی گرفته نظر در ظرفیت و تأخیر سرعت، ایمنی، کارایی، قبیل از تقاطع متغیرهایی



 

 

رین زاویه ت مناسببه لحاظ مهندسی ترافیک، ها  با توجه به مسایل ایمنی و اقتصادي تقاطعهندسی 

اصالح هندسی روش ارائه شده در این مطالعه نیز مبتنی بر . دیک به آن استیا نز درجه 90تقاطع 

 2 تبدیل آن به با زوایاي نامناسب با انحراف مسیرهاي منتهی به تقاطع وسه فازه راهی 4یک تقاطع 

  .ي دو فازه و زوایاي استاندارد بوده استدرجه 90تقاطع چهار راهی 

  :شده در تقاطع عبارتند ازموارد تاثیر گذار در بهبودهاي حاصل 

متر  16به  56از نبازان کاهش سطوح برخورد به طوري که دسترسی حرکت غرب به شرق جا- 1

  .کاهش یافته است

وسعت و حجم زیاد زاویه نامناسب و با  ز یک تقاطعا جداسازي و  کانالیزه شدن حرکات  تداخلی - 2

  رگره ها، حجم ترافیک و وسعت کمتبا  تقاطع  2به  تردد

با تعریض و اصالح جنوب آزادسازي جریان راستگرد جانبازان غرب به مسیل باختر  روانی ترافیک با - 3

  هندسی 

و به منظور افزایش سرعت تخلیه  افزایش شعاع قوس و تسهیل در حرکت ورودي از جانبازان شرق - 4

  افزایش ظرفیت تقاطع

  ه جانبازان غربی ب مسیل باختر شمالافزایش شعاع قوس راستگرد خیابان  - 5

  درجه  90د درجه در وضع قبلی به حدو 27از   تقاطع اصالح زاویه برخورد در - 6

و وسعت انهاي تلف شده به دلیل کاهش عرصه، بهینه شدن فازبندي چراغ راهنمایی و کاهش زم - 7

  زمان تخلیه تقاطع

  حرکات چپگرد و مستقیم نسبت به وضعیت موجود نقاط تداخلیحذف  - 8

  وسایل نقلیه عبوري از تقاطع افزایش احساس امنیت رانندگان - 9

  نظم بخشی به جریان ترافیک عبوري از تقاطع -10

افزایش زیبایی بصري تقاطع با اجراي اصالح هندسی و افزایش سطح فضاي سبز ونصب المانهاي  -11

  ...)و آبنما،مبلمان شهري(فضاي شهري

  هروندان از طرح اجرا شدهشیت مندي حداکثري رضاو  کاهش آالینده هاي زیست محیطی -12

نشان نمونه این پژوهش ي تحقیق و بررسی هاي انجام شده پس از اجراي طرح در تقاطع  نتیجه

دهد با استفاده از ابزار طراحی هندسی و مهندسی ترافیک نسبت به غیرهمسطح نمودن تقاطع  می

هاي  تقاطع ایجاد نمود و همچنین شاخصتوان بهبود فراوانی در وضعیت ایمنی و تصادفات  می

نتایج مطالعات نشان . اي بهبود بخشید عملکردي تقاطع نظیر تاخیر و طول صف را به میزان قابل توجه

نسبت به  دهد با روش مورد استفاده در تقاطع، علی رغم اینکه احجام ترافیک ورودي به تقاطعمی



 

 

درصد افزایش داشته است،  لیکن طول صف خودروهاي ورودي  8پیش از اجراي طرح  ي سال گذشته

ماهه نخست سال نسبت  8درصدي و مجموع تصادفات رخ داده در  37,6  متوسط  به تقاطع با کاهش

  .درصد کاهش روبرو شده است 41,2به سال گذشته با 

که غیر همسطح شدن تقاطع آخرین راه  گردد از آنجاییبا استفاده از یافته هاي تحقیق پیشنهاد می

حل پیشنهادي و بسیار هزینه بر و داراي عوارض اجتماعی و اقتصادي فراوانی است، پیش از هرگونه 

تصمیم گیري در خصوص ساخت تقاطع هاي غیر همسطح در موارد مشابه حتما ارزیابی اقتصادي 

ز طریق شبیه سازي در نرم افزارهاي اهمسطح متعدد گزینه مورد نظر با در نظر گرفتن گزینه هاي 

  . بررسی گرددترافیکی 
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