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  دار ي چراغها  در تقاطعهاي ترافیکی  بی تأثیر اجراي پروژه خط سفید بر شاخصارزیا

  

  3محمد باقر اسدي ،2، مجتبی حاج علی1خشایارملکان

  شرکت مهندسین مشاور راهبرد تردد فردا راه و ترابري، -کارشناس ارشد مهندسی عمران  -1

، عضو هیأت رئیسه آزاد اسالمی واحد صفادشت انشگاهراه و ترابري، مدرس د -کارشناس ارشد مهندسی عمران  -2

  گروه تخصصی ترافیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

  تهران 6ریزي حمل و نقل، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري منطقه  کارشناس ارشد برنامه -3

  

  چکیده

در  یژهمتناسب با آن، بـو  یکتراف فرهنگ یشو عدم افزا يموتور یهنقل یلوسا رویه یامروزه، گسترش ب

مبـدل کـرده    يجوامـع شـهر   ياز معضالت جـد  یکیرا به  یکدر حال توسعه، موضوع تراف يکشورها

وضع  یکی،تراف يبخش حمل و نقل، جهت فرهنگ ساز یاستگذارانمواقع، س یرو، در برخ یناز ا. است

در  یکـی از مشـکالت فرهنـگ تراف   یکـی . دهند یرا در دستور کار خود قرار م یدجد ینو قوان مقررات

همسـطح   يهـا  در تقـاطع ) هـا  یکشـ   خـط (راه  یتهران، عدم توجه به عالئم افقـ  یرنظ ییشهرها کالن

 هـاي  اطعدر تقـ  یدپروژه خط سف ياجرا یابیبر آن است تا با ارز یمقاله سع ینرو، در ا یناز ا. باشد یم

و با  یکدیگربا  یهنقل یلوسا يش برخوردهاجهت کاه یکیتراف يساز دار، عالوه بر فرهنگ همسطح چراغ

 یـن ا يبـرا . یـرد قـرار گ  یمورد بررس یزمختلف ن یکیتراف يها آن بر شاخص یرتأث یزانم یاده،پ ینعابر

چهار تقـاطع   سازي یهحاصله از شب یجنتا. استفاده شده است AIMSUN سازي یهافزار شب منظور، از نرم

پروژه خط  يمورد مطالعه، بعد از اجرا یکیتراف يها ود شاخصدار در شهر تهران، نشان دهنده بهب چراغ

  .باشد یم یدسف

  

  هاي ترافیکی دار، شاخص هاي چراغ فرهنگ ترافیک، خط سفید، تقاطع: کلید واژه

  

  

  

  

                                                 
  khashayar.malekan@gmail.com: ، ایمیل09122609309: تلفن 1
 m.hajali.eng@gmail.com: ، ایمیل09123954054: تلفن 2
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  مقدمه -1

هـا،   به طور کلی، در تقاطع. باشند تقاطعات همسطح می یکی از نقاط مهم و کلیدي در ترافیک شهري،

انـواع   .باشـند  مـی  هـاي مختلـف   در جهـت با یکدیگر هاي ترافیکی  جریاناشی از تداخل ن برخوردنقاط 

  :ها عبارتند از برخورهاي ترافیکی در تقاطع

  همگرایی(برخورد نزدیک شونده(  

  واگرایی(برخورد جداشونده(  

 برخورد تقاطعی  

نشان داده شده  1 تعداد برخوردهاي ترافیکی در یک تقاطع چهارراهی بدون چراغ راهنمایی، در شکل

برخورد ترافیکی میـان وسـایل    24نقطه برخورد ترافیکی میان وسایل نقلیه و  32در این حالت، . است

  .نقلیه و عابرین پیاده وجود دارد

  

  
  چهارراهی تقاطع یک در برخورد نقاط تعداد :1شکل 

  

باشـد کـه تعـداد     هـا، نصـب چـراغ راهنمـایی مـی      هاي کاهش تعداد برخوردها در تقاطع یکی از روش

برخورد خواهـد   8در این حالت، تعداد برخوردهاي احتمالی برابر با . دهد برخوردها را بسیار کاهش می

دار به دلیل انجام حرکت گردش به راست در زمان چراغ  چراغ هاي الزم به ذکر است که در تقاطع. دبو

از ایـن رو،  . گـردد  ها می ی در تقاطعقرمز، تداخل وسایل نقلیه و عابرین پیاده سبب بروز مشکالت ایمن

بـا همکـاري سـازمان     6با توجه به مطالعات انجام گرفته توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه 

اي با عنوان خط سفید، به صورت آزمایشـی در چنـدین    ، پروژهحمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران
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ل از رسیدن به تقاطع باید جهـت حرکـت خـود را    در این پروژه، وسایل نقلیه قب. تقاطع به اجرا درآمد

انتخاب نمایند، زیرا در صورت رسیدن به خط ممتد سفید رنگ، امکـان تغییـر جهـت حرکـت وجـود      

هـا در   یکی از موارد مهم در اجراي پروژه مذکور، ممنوعیت گردش به راست در تقـاطع . نخواهد داشت

در  هـاي ترافیکـی   شـاخص ن اسـت تـا بـا ارزیـابی     در این مقاله سعی بـر آ . باشد هنگام چراغ قرمز می

  .کارآمد بودن آن مورد بررسی قرار گیرد، دار، در صورت اجراي پروژه خط سفید هاي چراغ تقاطع

 

  فرآیند انجام مطالعه -2

  :باشد فرآیند انجام مطالعه شامل مراحل زیر می

 ریزي مطالعات مقدماتی و برنامه 

 هاي مخصوص برداشت میدانی تهیه فرم 

 تهیه پالن آماربرداري 

 موجود یتشناخت و تحلیل وضع  

 برداشت مشخصات وضع موجود  

 شناسایی مشکالت و کمبودها 

 ارائه راهکارهاي مناسب 

  

  دار هاي همسطح چراغ مشکالت ترافیکی موجود در تقاطع -3

هاي همسطح شهري، برخورد ترافیکـی میـان وسـایل     مشکالت ترافیکی موجود در تقاطعاز مهمترین 

برخی از این موارد، ناشـی از فرهنـگ نامناسـب ترافیکـی و     . باشد نقلیه با یکدیگر و با عابرین پیاده می

آزاد بودن به توان  از جمله این موارد، می. باشد برخی دیگر ناشی از وضع نادرست قوانین و مقررات می

صـمیم گیـري   انجام حرکت گردش به راست وسایل نقلیـه در زمـان چـراغ قرمـز و همچنـین عـدم ت      

الت معضـ اي از  نـه  نمـو . رانندگان و انتخاب مسیر حرکت خود قبل از رسیدن بـه تقـاطع اشـاره نمـود    

  .نشان داده شده است 2 شکلمذکور، در  ترافیکی
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آزاد بودن انجام حرکت گردش به راست وسایل نقلیه ) الف

  در زمان چراغ قرمز

رکت عدم تصمیم گیري رانندگان و انتخاب مسیر ح) ب

  خود قبل از رسیدن به تقاطع

 دار هاي شهري چراغ هایی از مشکالت ترافیکی موجود در تقاطع نمونه: 2شکل 

  

  )قبل از اجراي پروژه خط سفید( هاي مورد مطالعه وضعیت موجود تقاطع -4

. مطالعاتی در نظر گرفته شده است خیابان طالقانی، حدفاصل خیابان قدس تا مفتح به عنوان محدوده

  :باشد مشخصات و وضعیت موجود محدوده مورد نظر به شرح زیر می

 6واقع در منطقه  کیلومتر 7/2: طول معبر 

 دو طرفه : ولیعصر - حدفاصل قدس 

 یک طرفه: مفتح - حدفاصل ولیعصر 

 هاي چراغدار تقاطع 

 هاي بدون چراغ تقاطع 

 وجود میدان 

 وجود خط ویژه اتوبوس 
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  ابان طالقانیخی: محدوده مورد مطالعه :3شکل 

 
مفتح بـه   -و طالقانی  ایرانشهر -، طالقانی قرنی -ولیعصر، طالقانی  -هاي طالقانی  تقاطع در این مقاله،

یـک   رهاي مختلف براي ه احجام ترافیک حرکت .مورد بررسی قرار گرفته است ،عنوان مطالعه موردي

  .ارائه شده است 4 هاي مذکور، در شکل از تقاطع

  

    

  قرنی - طالقانی تقاطع ) ب  ولیعصر - ع طالقانی تقاط) الف
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  مفتح -طالقانی  تقاطع) د  ایرانشهر –طالقانی تقاطع ) ج

 احجام حرکات مختلف در تقاطع هاي مورد مطالعه  :4شکل 

  

  هاي مورد مطالعه وضعیت ایمنی تقاطع -4-1

تعداد تصادفات خسارتی و منجـر  با توجه به آمار اخذ شده از پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، 

ارائـه   1، در جـدول  1392تا شهریور مـاه   1391هاي مورد مطالعه، در طی مهرماه  به جرح، در تقاطع

همچنین، بر اساس مطالعات انجام شده توسط مهندسین مشاور راهبرد تردد فـردا، در  . ]2[شده است 

شـهرداري تهـران، از میـان     6عابر منطقـه  بندي نقاط پرحادثه در سطح م ارتباط با شناسایی و اولویت

هاي مورد مطالعه نیـز   نقطه پر حادثه شناسایی شده است که تقاطع 46تعداد زیاد نقاط بررسی شده، 

  .]3[باشند  جزء نقاط شناسایی شده می

 

 ]2[ تعداد تصادفات خسارتی و منجر به جرح: 1جدول 

  تقاطع  ردیف
  تعداد تصادفات

  جرحی  خسارتی

  7  11  ولیعصر -نی طالقا  1

  8  5  قرنی -طالقانی   2

  8  8  ایرانشهر –طالقانی   3

  8  5  مفتح -طالقانی   4
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  هاي مورد مطالعه در تقاطع پروژه خط سفید اجرا شدهطرح  -5

متـري خـط    30نشان داده شده است، از فاصـله   5همان طور که در شکل براي اجراي پروژه مذکور، 

الزم به ذکر اسـت کـه،   . شود ي حرکات مختلف در هر رویکرد اجرا میتوقف، خط ممتد سفید رنگ برا

متر  سانتی 25مشخصات خط منقطع اجرا شده قبل از خط ممتد، نیز متفاوت بوده و ابعاد آن با عرض 

  .]1[ گردد متر اجرا می 3و طول و فاصله خطوط 

  

  
  طرح پیشنهادي اجراي خط سفید در رویکردهاي مختلف یک تقاطع :5شکل 

 

  در مطالعات قبل و بعد ساز افزار شبیه کاربرد نرم -6

هـاي نـو در    ظهـور ایـده  . اي در حال اسـتفاده اسـت   سازي، در مهندسی ترافیک به طور گسترده   شبیه

افزون  ه دالیل اصلی استفاده روزمدیریت، کنترل ترافیک و افزایش ابعاد مسائل مورد بحث در این زمین

ساز و دامنه گسترده امکانات آنان گواه ایـن   افزارهاي شبیه تعدد نرم. باشند میساز  افزارهاي شبیهاز نرم

یک سیسـتم   هاي محض ریاضی به دلیل پیچیدگی ارتباط بین اجزاي که مدل اصوالً در جایی. ادعاست

ـ       درك و ،راي کـل سیسـتم قابـل اسـتفاده نیسـتند     و همچنین تعدد عوامـل ایجـاد عـدم اطمینـان، ب
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هاي پیچیده  تواند راه حل مفیدي در تحلیل این سیستم سیستم می يسازي روابط ساده بین اجزا پیاده

  .باشد

هاي ارزیابی نظیر  هاي آماري به صورت کمی نحوه عملکرد محتمل سیستم را در قالب شاخص خروجی

ه از شبکه، کل مسافت پیموده شده، زمان سفر کل، میزان متوسط سرعت سفر، تعداد وسایل گذر کرد

همچنـین،  . دهـد  به کارشناس نشان مـی  سایر مواردو  ، زمان تأخیرمصرف سوخت، میزان آلودگی هوا

دهد، نظیر تشکیل صف، تراکم و انسداد را  خروجی گرافیکی و انیمیشن اتفاقاتی که در سیستم رخ می

  .نماید مشخص می در محل رخداد پدیده براي کارشناس

  :اي از نیازهاي موجود در مهندسی ترافیک را پاسخگو هستند سازي دامنه گسترده   هاي شبیه مدل

 هاي متفاوت ارزیابی گزینه 

 هاي جدید آزمایش طرح  

 محیطی مجازي براي آموزش دانشجویان و کارشناسان  

  بنـدي و   سـازي زمـان   سازي تخصیص ترافیک و بهینـه  ابزارهاي پیاده(جزئی از ابزارهاي دیگر

  )ها فازبندي چراغ

 سازي  کارهاي شبیه مدیریت ترافیک با استفاده از راهOnline  

 تحلیل عملکرد ایمنی معابر 

، قابلیت مقایسه پارامترهاي AIMSUNسازي، از جمله  افزارهاي شبیه یکی از مهمترین کاربردهاي نرم

از این رو، در این مقاله . باشد در شبکه معابر می ترافیکی مختلف، قبل و بعد از انجام تغییرات مورد نظر

افـزار   هـاي ترافیکـی ناشـی از اجـراي پـروژه خـط سـفید، از نـرم         براي مقایسه میزان تغییرات شاخص

  .، استفاده شده استAIMSUNساز جزءنگر  شبیه

 

  )قبل و بعد از اجراي خط سفید( هاي مورد مطالعه در تقاطع هاي ترافیکی شاخصبرآورد  -7

هاي ترافیکی مختلـف نظیـر    ، شاخصAIMSUNسازي جزءنگر  افزار شبیه در این بخش، با استفاده نرم

زمان تأخیر وارده بر وسایل نقلیه، سرعت متوسط حرکت، متوسط زمـان توقـف و زمـان سـفر قبـل از      

بـراي  نتایج حاصله . اجراي پروژه خط سفید و بعد از اجراي آن، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است

زمـان تـأخیر کـه یکـی از     همچنـین، شـاخص    .ارائه شده اسـت  2هاي مورد مطالعه، در جدول  تقاطع

هـاي مـورد مطالعـه، در     در رویکردهاي مختلف منتهی به تقاطع باشد، می ها فاکتورهاي مهم در تقاطع

  .نشان داده شده است، به صورت گرافیکی 6 شکل
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 AIMSUNافزار  هاي مورد مطالعه با استفاده از نرم عسازي تقاط نتایج حاصله از شبیه :2جدول 

  شاخص

  - طالقانی

  ولیعصر

  - طالقانی

  قرنی

  - طالقانی

  ایرانشهر

  - طالقانی

  مفتح
  متوسط

  بعد  قبل  بعد  قبل  بعد  قبل  بعد  قبل  بعد  قبل

زمان تأخیر 

)sec/km(  
7/80  7/73  2/73  5/65  8/67  7/65  7/77  3/65  85/74  55/67  

سرعت 

متوسط 

)km/h(  

3/30  7/31  9/30  4/32  2/32  8/32  8/30  6/32  05/31  375/32  

متوسط 

زمان توقف 

)sec/km(  

31/60  8/55  0/55  1/49  6/46  0/47  2/62  6/51  03/56  87/50  

زمان سفر 

)sec/km(  
4/147  2/140  2/139  5/131  1/134  8/131  3/79  2/131  00/125  67/133  

  

  گیري نتیجه -8

دار قبـل   هاي چراغ شده در ارتباط با برخوردهاي ترافیکی رخ داده در تقاطع با توجه به توضیحات ارائه

از رسیدن به تقاطع و همچنین برخورد ترافیکی میان وسایل نقلیه در حال گردش به راست در زمـان  

بـه عنـوان یـک راهکـار افـزایش ایمنـی و بهبـود        چراغ قرمز با عابرین پیاده، اجراي پروژه خط سفید 

افـزار   با بکـارگیري نـرم   در این مقاله،. تواند مورد توجه قرار گیرد می ها، فیکی در تقاطعهاي ترا شاخص

هـاي ترافیکـی مختلـف در چهـار تقـاطع       در ارتباط بـا شـاخص   نتایج حاصله ،AIMSUNسازي  شبیه

 5خیر و متوسط زمان توقف، افـزایش حـدود   در زمان تأ درصدي 9شهر تهران، کاهش حدود دار  چراغ

همچنین، الزم بـه  . دهد نشان می را درصدي در زمان سفر 7رعت متوسط و افزایش حدود درصدي س

ها و اعمال برخوردهاي  سازي ترافیکی در تقاطع ذکر است که براي اجراي دقیق پروژه مذکور و فرهنگ

  .باشد قانونی الزم با متخلفین، نصب تجهیزات هوشمند کنترل ترافیک الزامی و ضروري می
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  قرنی - تقاطع طالقانی ) ب  ولیعصر - تقاطع طالقانی  )الف

    

  مفتح -تقاطع طالقانی ) د  ایرانشهر –تقاطع طالقانی ) ج

  )AIMSUNنرم افزار (نمایش گرافیکی شاخص زمان تأخیر در رویکردهاي مختلف تقاطع هاي مورد مطالعه  :6شکل 
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12 

 

The impact of performing the White Line Project on traffic 
indictors at signalized intersections 

 
Khashayar Malekan, Mojtaba Hajali, Mohammad Bagher Asadi 

1. Road & Transportation Engineering, Rahbord Taradod Farda Consulting Engineerimg 
2. Road & Transportation Engineering, Teacher of Islamic Azad University of Safadasht, A 

member of Traffic Specialized Group of Alborz Construction Engineering Organization 

 
Abstract 

Today, the unmethodical development of motor vehicles without a proportional 
increase in traffic culture, particularly in developing countries, the issue of traffic 
in urban communities has become a serious problem. Hence, in some cases, 
transport decision makers, enact new rules and regulations on their agenda in 
order to create a new culture. One of the problems in traffic culture in 
metropolises such as Tehran is disregarding horizontal road signs (markings) at 
the intersections. Hence, this Paper is to investigate the effect of performing the 
white line project on different traffic indictors by assessing the implementation of 
the white line at the same level signalized crossings and at the same time, create 
a traffic culture to reduce the traffic collisions between vehicles themselves and 
vehicles and pedestrians. For this aim, the AIMSUN simulation software is used. 
The results of the simulation in four signalized intersections in Tehran indicate 
improvement in traffic indicators, after performing of the white line project. 

 

 




