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  چکیده

دهنده اهمیت و کارایی این نوع تقاطع در بین سـایر   هاي ترافیکی در سطح گسترده، نشان افزایش استفاده از میدان

یکی از مهمترین عوامل . ها بسیار حائز اهمیت است در چنین شرایطی عملکرد مناسب این میدان. باشد تقاطعات می

طراحی اصولی میدان با درنظـر گـرفتن احجـام و    . باشد هاي ترافیکی، هندسه میدان می ر عملکرد میدانتاثیرگذار ب

هاي شهري نیازمنـد   در حال حاضري بسیاري از میدان. باشد کننده کارایی آن می ترکیب تردد وسایل نقلیه، تضمین

الً وجود میدان باعث افزایش تاخیر و کاهش بازنگري بوده چرا که با توجه به حجم وسایل نقلیه ورودي به میدان، عم

در ایـن مقالـه سـعی شـده     . باشد شده با چراغ راهنمایی زماندار می سطح سرویس تقاطع در مقایسه با تقاطع کنترل

ها، روش ابتکـاري بـراي    هاي مناسب براي اجراي آن هاي تداخلی و مکان است ضمن  اشاره به طراحی اصولی میدان

در ایـن راسـتا تقـاطع    . هاي تداخلی با توجه به تردد وسایل نقلیـه سـنگین ارایـه شـود     میدان تامین قطر حداکثري

سازي طرح هندسـی   شهرداري تهران به عنوان مطالعه موردي براي پیاده 19هاي ورزش و انقالب در منطقه  خیابان

، پارامترهاي ترافیکی تقاطع به منظور اعتبارسنجی طرح هندسی ارایه شده. ابتکاري پیشنهادي انتخاب گردیده است

 .مدلسازي گردیده اسـت  AIMSUNافزار  سازي کامپیوتري در محیط نرم قبل و بعد از اجراي میدان، از طریق شبیه

  .باشد هاي ترافیکی می سازي حاکی از بهبود شاخص نتایج شبیه
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  مقدمه -1

 يمرکز رهیجز کیدر آن حول  کیتراف انیاست که جر طرفه کی یکیتراف ستمیس کیعبارت از  یدانیتقاطع م

 ییها موجود در آن، چه آن هینقل لیانواع وسا يبرا منیحرکت ا نیتأم دان،یاز طرح م یاصل هدف .دینما یحرکت م

 يخط ندارند، است بنحو رییبه تغ يازیکه ن ییها و چه آن) دهند یانجام م یحرکت تداخل(خط دارند  رییکه قصد تغ

  ].1[ردیصورت گ ریحرکت با حداقل تأخ نیکه ا

. کند یتقاطع را حداقل م ریتأخ یتداخل يها به حرکت یتقاطع يها حرکت لیاست که با تبد نیا دانیعمده م تیمز

هاي ترافیکی راننده را  میدان وجود]. 1[رود یم نیبرسد کامالً از ب تیبه حد ظرف کیکه حجم تراف یزمان تیمز نیا

از طرف دیگر با کاهش . گردد سازي جریان ترافیک می مجبور به کاهش سرعت کرده و منجر به افزایش ایمنی با آرام

همچنین در ورودي مناطق . یابد سرعت حرکت در نواحی تداخلی، طول مورد نیاز براي ناحیه تداخلی کاهش می

شوند،  شهري وارد می شهري به جاده درون اي که از جاده برون عت وسایل نقلیهشهري نیز وجود میدان در کاهش سر

تر مانند  هاي پایین همچنین این موضوع در معابر شهري از رده عملکردي بزرگراهی به رده]. 2[بسیار موثر است

ون درنظر گرفتن ها بد در شهر تهران بسیاري از بزرگراه. باشد ها نیز صادق می کننده پخش و شریانی و یا جمع

تر از شریانی  مالحظات شهرسازي از داخل مناطق مسکونی متراکم عبور کرده و بعضاً معابري با رده عملکردي پایین

هاي ترافیکی در این دست از معابر براي کاهش سرعت وسایل  وجود میدان. باشند داراي دسترسی به بزرگراه می

  .سدر نقلیه خروجی از بزرگراه ضروري به نظر می

هاي تداخلی که براساس تعبیه طول تداخلی مناسب در نواحی برخورد جریان ترافیک ورودي با جریان  در میدان

گردد، در نظرگرفتن حداکثر قطر داخلی جزیره میدان، با توجه به هندسه معابر  گردشی در میدان طراحی می

اما در برخی موارد در تقاطعاتی که از برخورد . نماید ورودي و خروجی نقش بسزایی در تامین ناحیه تداخلی ایفا می

رو، امکان  یابد، به دلیل محدودیت فضاي موجود و پوسته سواره تر از شریانی تشکیل می معابر با رده عملکردي پایین

هاي با  هاي تقدمی که میدان بایست از میدان دراین صورت می. باشد تامین قطر حداکثر جزیره میدان مقدور نمی

ها داراي ظرفیت پایین بوده و براساس رعایت حق  این میدان. ها هستند استفاده شود وچکتر و یا میدانچهقطر ک

هاي تداخلی،  در این تحقیق با ارایه یک روش ابتکاري براي تامین قطر حداکثري در میدان. کنند تقدم عمل می

  . گردد طرح هندسی دوسطحی براي جزیره میدان پیشنهاد می

  

   مسأله و اهداف تحقیقتعریف  - 2

دهنده اهمیت و کارایی این نوع تقاطع در بین سـایر   هاي ترافیکی در سطح گسترده، نشان افزایش استفاده از میدان

یکی از مهمترین عوامل . ها بسیار حائز اهمیت است در چنین شرایطی عملکرد مناسب این میدان. باشد تقاطعات می

طراحی اصولی میدان با درنظر گرفتن احجام و ]. 3[باشد رافیکی، هندسه میدان میهاي ت تاثیرگذار بر عملکرد میدان
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هاي شهري نیازمنـد   در حال حاضري بسیاري از میدان. باشد کننده کارایی آن می ترکیب تردد وسایل نقلیه، تضمین

عث افزایش تاخیر و کاهش بازنگري بوده چرا که با توجه به حجم وسایل نقلیه ورودي به میدان، عمالً وجود میدان با

در ایـن مقالـه سـعی شـده     . باشد شده با چراغ راهنمایی زماندار می سطح سرویس تقاطع در مقایسه با تقاطع کنترل

ها، روش ابتکـاري بـراي    هاي مناسب براي اجراي آن هاي تداخلی و مکان است ضمن  اشاره به طراحی اصولی میدان

در ایـن راسـتا تقـاطع    . با توجه به تردد وسایل نقلیـه سـنگین ارایـه شـود     هاي تداخلی تامین قطر حداکثري میدان

سازي طرح هندسـی   شهرداري تهران به عنوان مطالعه موردي براي پیاده 19هاي ورزش و انقالب در منطقه  خیابان

 تقاطع یکیبه منظور اعتبارسنجی طرح هندسی ارایه شده، پارامترهاي تراف. ابتکاري پیشنهادي انتخاب گردیده است

  .مدلسازي گردیده است AIMSUNافزار  سازي کامپیوتري در محیط نرم قبل و بعد از اجراي میدان، از طریق شبیه

   

   هاي تداخلی مبانی طراحی میدان - 3

بزرگتر  یتقدم يها دانیاز م یتداخل يها دانیم. شوند یم يبند میتقس یو تقدم یبه دو نوع تداخل ها دانیم یبطورکل

. دهند یرا انجام م ازیخود، حرکت مورد ن ریدر طول مس یبا انجام حرکات تداخل ها دانیم نیدر ا هینقل لیوسابوده و 

لحاظ سطح  نیهستند و بد یگردش هینقل لیحق تقدم وسا تیملزم به رعا يورود هینقل لیوسا یتقدم يها دانیدر م

مستلزم  ها دانیم گونه نیاما عملکرد مناسب ا. است شتریب تداخلی يها دانیها از م آن تیها کوچکتر بوده و ظرف آن

 واهدرا بدنبال نخ یمطلوب جینشود نتا تیکه حق تقدم رعا یها در صورت حق تقدم است و لذا استفاده از آن تیرعا

هاي  اي از میدان ، نمونه)1(در شکل  .نخواهد کرد نیآن را تأم يدر نظر گرفته شده برا تیداست و در عمل ظرف

  .و تقدمی نشان داده شده است تداخلی

  

 
  )میدان تقدمی(و تصویر پایین ) میدان تداخلی(تصویر باال :  1شکل
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  مکانیابی میدان - 1- 3

و  ياقتصاد ،يبر اساس مالحظات عملکرد دیها با انواع تقاطع ریسا يبجا دانیدر مورد انتخاب م يریگ میتصم

  :است ریبشرح ز دانیدم کاربرد مموارد کاربرد و ع یبطورکل. انجام شود یطیمح ستیز

 موارد کاربرد  

  .کم است کیکننده که حجم تراف و جمع و پخش یمحل يها ابانیدر خ - 1

  .يشهر درون طیمح کیبه  يشهر برون طیمح کیبر انتقال از  دیتأک - 2

  .یحلبه م یانیاز شر ای طرفه، کیدر استاندارد معابر، مثالً از دوطرفه به  یاساس رییتغ کی جادیا - 3

درصد  30از  شیب. (دهد لیتقاطع را تشک کیاز کل تراف يا چپگرد در تقاطع سهم عمده کیکه تراف یطیدر شرا - 4

  )کیکل تراف

 یگردش يها حرکت يبرا ژهیخطوط و جادیکم باشد که امکان ا يتقاطع بقدر يها يورود يکه پهنا یطیدر شرا - 5

  .وجود نداشته باشد

ها در اثر صف  از آن یکی يباشند که امکان اشغال فضا کیبهم نزد يجاور بقدرکه دو تقاطع م یطیدر شرا - 6

  .اند وجود داشته باشد پشت چراغ قرمز منتظر مانده يکه در تقاطع بعد ییها لیاتومب

  .شکل Y يها تقاطع یدر طراح - 7

  

 کاربرد بیمعا  

 شیو افزا تیمنجر به کاهش ظرف یدانیم باال، استفاده از تقاطع کیبا حجم تراف یانیشر يها ابانیدر تقاطع خ - 1

  .گردد یم هینقل لیوسا ریتأخ

خواهد  یخاص داتیاست غالباً مستلزم تمه ادیسواران ز دوچرخه ای نیکه تعداد عابر ییها در محل دانیم جادیا - 2

  .سازد یم منیرایغ ایو  يراقتصادیرا غ دانیبود که طرح م

بزرگ طرح شود  اریبس دیبا دانیباشند، م ییسرعت طرح باال يطع دارابه تقا یمنته يها يکه ورود یطیدر شرا - 3

 ریطول مس شیبزرگ باعث افزا يها دانیم. انجام شود یمختلف به راحت يها شاخه انیم یتداخل يها تا حرکت

 در ریممکن است از مقدار تأخ یاضاف فاصله نیا یط يو زمان صرف شده برا شوند یچپگردها م ژهیبو هینقل لیوسا

  .باشد شتریمشابه، ب یچندراه يها تقاطع

  .کار ساخته شود يدر ابتدا دیبا ییو طرح نها ستین یمختلف عمل يها در سال دانیم يا احداث مرحله - 4

 ک،یاز حجم تراف یعمدتاً تابع دانیعدم استفاده از م ایکه استفاده  گردد یاستنباط م نیمجموع موارد فوق چن از

به  یمنته يها ابانیدر خ کیتراف تیچپگرد در تقاطع، وضع کیل تقاطع، سهم ترافموجود در مح يفضا زانیم

در  دانیم ینیب شیبه هر حال پ. است عسواران گذرنده از محل تقاط و دوچرخه ادهیپ نیتقاطع و حجم عابر
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سرعت کاهش  يشهرها برا يو در ورود کیکم تراف یبجز در مناطق مسکون ،يشبکه حمل و نقل شهر يزیر برنامه

  .شود ینم هیتوص هینقل لیوسا

 يبلند يکه در باال ییها دانیم صیتشخ رایز رد،یمسطح و پست صورت گ یدر نواح حاًیترج دیبا دانیم یابی مکان

 گونه چیشود، ه تیرعا یبه خوب دانیم یوجود چنانچه اصول طراح نیبا ا. رانندگان دشوار است يقرار دارند برا

  .وجود نخواهد داشت يبلند يواقع در باال يها دانیودن مب زیآم مخاطره يبرا یلیدل

را  هینقل لیوسا ها ستمیس نیا. ندارند يسازگار ییراهنما يها چراغ يساز هماهنگ يها ستمیعموماً با س ها دانیم

 يورود انیدر جر رییتغ جادیبا ا ها دانیم. کنند یم تیهدا يشرویپ يمناسب برا یو در فواصل زمان يبند دسته

  .کنند یم جادیاختالل ا هینقل لیاوس رونده شیدست خود، در حرکت پ نییپا يها تقاطع يها چراغ

. چپگرد است يها به واسطه حرکت دهد یم يرو یو فرع یاصل يها ابانیکه در محل تقاطع خ یاز تصادفات ياریبس

در  دانیت چپگرد را با احداث مگردش به چپ در تقاطع را ممنوع و حرکا توان یتصادفات م نیاز ا يریجلوگ يبرا

  .نمود نیمجاور تأم يها تقاطع

  

  هاي تداخلی سرعت طرح در میدان -2- 3

 ،یبطورکل. به سرعت طرح دارد یآن بستگ یتداخل هیاز جمله شعاع و طول ناح یتداخل دانیم یعناصر هندس یبرخ

متقاطع کمتر باشد  يها ابانیعت طرح خبا سر سهیسرعت طرح آن در مقا دیبا دان،یم یبه منظور کنترل ابعاد طراح

در ساعت و  لومتریک 30اساس سرعت طرح  رحرکت، ب کینامیتابع د یعناصر هندس یشده است که طراح هیو توص

  .ردیدر ساعت صورت گ لومتریک 40بر اساس سرعت طرح  دیبرآورد مسافت د

  

  شعاع قوس ورودي -3- 3

و  ياز جمله سرعت طرح، بربلند یبر اساس عوامل یتداخل دانیم يورود ریمطابق دستورالعمل هندوستان، شعاع مس

 لیمنجر به کاهش سرعت وسا دیشعاع با نیا. شود یم نییتع هینقل لیو چرخ وسا ریمس هیرو انیاصطکاك م بیضر

متر  20تا  15برابر  يمناطق داخل شهر يبراشعاع  نیا. شود یکاف یمنیا نیو تأم دانیتا حد سرعت طرح م هینقل

  .شده است هیصتو

  

  شعاع قوس خروجی -4- 3

آن  يمرکز رهیاز شعاع جز شتریب یتداخل دانیم یخروج رینموده است که شعاع مس هیدستورالعمل هندوستان توص

 اتیبر اساس تجرب. فراهم گردد دانیم عتریهر چه سر هیامکان تخل ،یخروج هینقل لیسرعت وسا شیباشد تا با افزا

  .شده است هیتوص يورود يرهایمس وسبرابر شعاع ق 2تا  5/1 زانیبه م یوجخر ریشعاع مطلوب مس ،یعمل
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  شعاع جزیره مرکزي -5- 3

 ریبرابر با شعاع مس دیبا حاًیو ترج شود یم نییبر اساس سرعت طرح آن تع یتداخل دانیم يمرکز رهیشعاع جز

در  يورود يرهایاز شعاع مس ترشیب یرا کم دانیم يمرکز رهیشعاع جز توان یعمالً، م کنیل. باشد دانیم يورود

 يورود هینقل لیاز سرعت تردد وسا يتا حد ودر حال گردش داده  کیحرکت را به تراف تینظر گرفت تا بتوان اولو

  .شده است هیتوص يورود يرهایبرابر شعاع مس 33/1 دانیم يمرکز رهیمنظور، شعاع جز نیبد. کاست دانیم

  

  طول ناحیه تداخلی - 6- 3

و  ییحرکات همگرا نیو همچن یحرکت گردش یکننده روان نیتضم دان،یم یتداخل هیناح يبرا یطول کاف نیتأم

متوسط عرض  ،یتداخل هیعرض ناح لیاز قب يطول بر اساس عوامل متعدد نیا. است دانیحول م ،ییواگرا

ه عرض نسبت طول ب. شود یم نییمتداخل در آن تع کیو نسبت تراف کیحجم کل تراف دان،یم يورود يرهایمس

 کیتراف يدارا ریحداقل طول مس زین) 1(در جدول . باشد 1به  4 زانیحداقل به م دیبا دانیم یتداخل هیناح

  .متداخل بر حسب سرعت طرح ارائه شده است

  

  حداقل طول ناحیه تداخلی میدان:  1جدول 

  سرعت طرح

  )کیلومتر در ساعت(

  حداقل طول ناحیه تداخلی

  )متر(

30  

40  

30  

45  

  

 يها برابر طول 2 یتداخل هیشده است که حداکثر طول ناح هیتوص دان،یاز افت سرعت در م يریور جلوگبه منظ

  .مندرج در جدول فوق در نظر گرفته شود

  

   روش ابتکاري طرح هندسی میدان دوسطحی  -4

ري دوسطحی در این طرح به منظور تامین قطر حداکثر جزیره میدان، اقدام به طراحی هندسی میدان به روش ابتکا

متري  2باشد، پوسته خارجی جزیره میدان به اندازه  قابل مشاهده می) 2( در این طرح که پالن آن در شکل. گردید

دهد تا وسایل نقلیه  این بخش این امکان را می. با اختالف سطح نسبت به بخش مرکزي میدان طراحی گردید

بور ار پوسته خارجی، همچنان قطر میدان براي سایر هاي گردشی با ع سنگین مانند اتوبوس و کامیون در حرکت
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مقطع ) 3(در شکل . هاي تداخلی مطابق ضوابط طراحی گردد وسایل نقلیه در حالت حداکثري باقی بماند و ناحیه

  .عرضی جزیره میدان نشان داده شده است

  

  
  

  هاي انقالب و ورزش  پالن میدان دوسطحی طراحی شده در تقاطع خیابان:  2شکل
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  مقطع عرضی پوسته خارجی جزیره میدان دوسطحی :  3شکل

  

  سازي قبل و بعد   در شبیه هندسی میدان ارزیابی تاثیر ترافیکی طرح - 5

هایر ترافیکی از  در این مطالعه در راستاي ارزیابی تأثیر تبدیل تقاطعات شهري به میدان دوسطحی برروي شاخص

) 4(در شکل . استفاده شده است AIMSUNسازي  افزار شبیه از نرمقبیل زمان تأخیر و زمان وسایل نقلیه در 

  . سازي نشان داده شده است افزار شبیه محدوده مطالعاتی و همچنین در طرح پیشنهادي در محیط نرم

  

  
  تقاطع کنترل نشده :الف

  
  میدان دوسطحی :ب

  AIMSUNسازي  افزار شبیه آلترناتیوهاي مورد بررسی در محیط نرم: 4شکل 

  

الزم بذکر است . سازي شد با توجه به برداشت خصوصیات ترافیکی محدوده مطالعاتی، آلترناتیوهاي مورد نظر شبیه

سازي در شهر تهران  افزارهاي شبیه افزار، از نتایج مطالعات کالیبراسیون نرم در در راستاي کالیبره نمودن نرم 
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ترافیکی از قبیل زمان تأخیر، سرعت متوسط و غیره در  خروجی کمی پارامترهاي) 2(در جدول . استفاده شده است

  .آلترناتیوهاي مورد بررسی ارائه شده است

  

  هاي ترافیکی محدوده مطالعاتی در آلترناتیوهاي مورد بررسی خروجی کمی شاخص: 2جدول

  درصد تغییرات  میدان دوسطحی  تقاطع بدون چراغ  واحد  شاخص  ردیف

  -41  5,1  8,7  ثانیه بر کیلومتر  زمان تأخیر  1

  6,9  51,1  47,8  کیلومتر بر ساعت  سرعت متوسط  2

  -74  0,6  2,3  ثانیه بر کیلومتر  زمان توقف  3

  -1  219,4  221,1  کیلومتر  مسافت طی شده  4

  - 9,4  71,7  79,2  ثانیه بر کیلومتر  زمان سفر  5

  

عاتی با تبدیل تقاطع کنترل هاي ترافیکی محدوده مطال شود، غالب شاخص طور که در جدول باال مشاهده، می همان

 74درصد، زمان توقف در حدود  41زمان تأخیر وسایل نقلیه در حدود . نشده به میدان دو سطحی بهبود یافته است

  . درصد بهبود یافته است 8درصد و زمان سفر وسایل نقلیه در حدود 

محدوده مطالعاتی تأثیر مثبت  هاي ترافیکی تبدیل تقاطع کنترل نشده به میدان دوسطحی نه تنها برروي شاخص

گذاشته است بلکه با توجه به تبدیل نقاط درگیري برخورد در تقاطع کنترل نشده به نقاط درگیري پیوندي در 

خروجی گرافیکی حجم به ظرفیت شبکه معابر محدوده ) 5(در شکل . یابد میدان ایمنی وسایل نقلیه نیز افزایش می

خروجی گرافیکی زمان تأخیر ) 6(همچنین در شکل . ررسی نشان داده شده استمطالعاتی در آلترناتیوهاي مورد ب

  در محدوده مطالعاتی نشان داده شده است
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    تقاطع کنترل نشده :الف

  میدان دوسطحی :ب

  خروجی حجم به ظرفیت شبکه معابر محدوده مطالعاتی: 5شکل 

  

  
  تقاطع کنترل نشده :الف

  
  میدان دوسطحی :ب

  خروجی زمان تأخیر شبکه معابر محدوده مطالعاتی: 6شکل 
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  گیري  نتیجه -6

هـاي مناسـب بـراي اجـراي      هاي تداخلی و مکان اشاره به طراحی اصولی میدانسعی شده است ضمن  در این مقاله

. ه شـود هاي تداخلی با توجه به تردد وسایل نقلیه سنگین ارای ها، روش ابتکاري براي تامین قطر حداکثري میدان آن

شـهرداري تهـران بـه عنـوان مطالعـه مـوردي بـراي         19هاي ورزش و انقالب در منطقه  در این راستا تقاطع خیابان

به منظور اعتبارسنجی طرح هندسی ارایه شـده،  . سازي طرح هندسی ابتکاري پیشنهادي انتخاب گردیده است پیاده

افـزار   سـازي کـامپیوتري در محـیط نـرم     طریـق شـبیه  پارامترهاي ترافیکی تقاطع قبل و بعـد از اجـراي میـدان، از    

AIMSUN هاي ترافیکی محدوده مطالعاتی با تبدیل تقاطع کنترل نشـده بـه    غالب شاخص .مدلسازي گردیده است

درصد و  74درصد، زمان توقف در حدود  41زمان تأخیر وسایل نقلیه در حدود . میدان دو سطحی بهبود یافته است

  .درصد بهبود یافته است 8در حدود  زمان سفر وسایل نقلیه
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   مراجع -7

    1376 -دفتر امور فنی و تدوین معیارها -معاونت امور فنی - 145نشریه  -مبانی - تقاطعات همسطح شهري ]1[

چهاردهمین کنفرانس بین ، 1394، هاي ترافیکی ارزیابی تاثیر پارامترهاي ترافیکی بر طرح هندسی میدان ]2[

  و ترافیک المللی حمل و نقل 

چهاردهمین ، 1394، سنجی حذف و یا ایجاد میدان در شبکه معابر شهري ارایه روش نیازسنجی و امکان ]3[

  .کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک
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 Evaluation of innovative geometric design two-level fields in urban streets 
 (case study of District 19) 

 
Seyyed Ali Mahmoodzadegan, Khashayar Malekan, Reza Zolfi 

   

Abstract 

Increased use of traffic roundabouts on a large scale, indicating the importance and 
effectiveness of this type of intersection is among other intersections. In such circumstances, 
the proper functioning of these fields is very important. One of the most important factors 
influencing the fields of traffic, is the geometry of the field. Design principles taking into 
account the volume and composition of traffic vehicles, guarantee its efficiency. In this 
paper, referring to the principle of interference fields and places suitable for their 
implementation, innovative ways to provide maximum diameter interference fields due to 
the movement of heavy-duty vehicles be given. In this regard the intersection of sport and 
revolution in the streets of Tehran 19th District as a case study for implementation of the 
proposed innovative geometric design is selected. In order to validate the proposed 
geometric design parameters before and after the implementation of the traffic intersection, 
through computer simulation software environment modeled AIMSUN 
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