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  چکیده

حمل و نقل یکی از ضروري ترین نیازهاي جامعه امروز می باشد و کاهش زمان سفر به دلیل اهمیت روز افزون زمان 
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   مقدمه -1

 از زیادي بخش. است و استفاده بهینه از آن امري ضروري می باشد الهی هاي هدیه ترین ارزش با از یکی زمان 

افزایش زمان سفر موجب . گردد می اتالف مرور و عبور کندي علت به شهرها، کالن در مردم شهري درونسفر  زمان

به طور کلی . اد کشور می گرددافزایش مصرف سوخت، ازدیاد آالینده هاي هوا و تحمیل هزینه هاي گزاف بر اقتص

عوامل موثر در کندي عبور و مرور به دو گروه رفتارهاي نامناسب ترافیکی مردم و طراحی و برنامه ریزي نامناسب 

در این تحقیق مطالعه موردي در رابطه با دو چهارراه در شهر کرج . سیستم هاي حمل و نقل تقسیم می شوند

. ه چپ در تقاطع از دوربرگردان جایگزین گردش به چپ استفاده شده استصورت گرفته شد، که به جاي گردش ب

  .هدف از این مطالعه ارائه یک طرح مناسب با حداقل زمان سفر و تاخیر می باشد 

 بزرگراه ترافیک بهبود در هاتقاطع با مقایسه در هادوربرگردان کارکرد ارزیابیبه  1393حجازي و میربخش در سال 

 و نداشته مناسبی عملکرد تقاطع، جانشین هايدوربرگردان نتایج مطالعات آنها نشان داد که . ختندپردا شهري هاي

 احتمال و سوخت مصرف میزان رفتن باال حتی و آن افزایش باعث بلکه گردد نمی سفر زمان کاهش باعث تنها نه

  ].1[ گردد می تصادفات بروز

نتایج حاصل از مطالعات ایشان . پرداخت ردان هاي شهر تهرانبررسی و ارزیابی دوربرگبه  1385امینی در سال 

پیموده،  - ها باعث افزایش زمان سفر، کاهش ایمنی، افزایش وسیله نقلیه کیلومتر نشان می دهد که دوربرگردان

  ]. 2[افزایش مصرف سوخت، کاهش سطح خدمت راه، ایجاد اختالل در جریان ترافیکی و غیره می شود

 تقاطعـات  محـل  در تـاخیر  زمـان  بر  اي حاشیه پارکینگ سنجی اثربر روي  1392کاران در سال افندي زاده و هم

. کار نمودنـد  تهران شهر در تقاطع یک براي مدل کالیبراسیون با همراه AIMSUN افزار نرم از استفاده با چراغدار

پارامتر زمان تـاخیر و زمـان   نتایج بدست آمده نشان می دهد که پارك حاشیه اي در محل تقاطعات موجب افزایش 

سفر کل می شود که باال رفتن این پارامترها نشان دهنده کاهش روانی ترافیک و تلف شدن مقدار بسیاري انـرژي و  

از نتایج مهم دیگر تحقیق می توان به این اشاره کرد که حذف بخشـی از پـارك حاشـیه اي تفـاوت     . زمان می باشد

بـا توجـه بـه کمبـود      ي دارا نمی باشد، لذا براي بهبـود عملکـرد تقاطعـات   محسوسی با حذف کامل پارك حاشیه ا

  ].3[می باشد  اي بهتر و اجرایی ترپارکینگ هاي غیر خیابانی، حذف بخشی از پارك حاشیه اي گزینه 

Pan Lui  به بررسی تاثیرات فاصله جدایی بین مسیرهاي خروجی و محل دوربرگردان  2007و همکارانش در سال

نقش مهمی را در ایمنی  نتایج به دست آمده از کارآنها حاکی از آن است که فاصله جدایی،. یمنی پرداختندها بر ا

آنها نشان دادند . قسمتی از خیابان که مابین مسیرهاي خروجی و دوربرگردان پایین دست قرار دارد، ایفا می کند

از تصادفات مربوط به گردش به راستی %  5/4ده و از تصادفات کل رخ دا%  5/3افزایش یابد، % 10اگر فاصله جدایی 

  ].4[که از دوربرگردان استفاده می کنند می کاهد 
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Foody  وRichardson  5[ 1973در سال[ ،Lacy  1972درسال ]6[ ،Dale  1973در سال ]7[ ،Parker  و

گردش به چپ  ورينشان دادند که خط عب] 9[ 1999و همکاران در سال  Gluckو ] 8[ 1983همکاران در سال 

  ].10[در کاهش پتانسیل تصادفات تاثیر گذار است 

 ، کامال مجاز و حالت بینابینیها به سه دسته کامال محافظت شده ها داراي گردش به چپ، گردش به چپدر تقاطع

حالت کامال محافظت شده یک فاز انحصاري به گردش به چپ اختصاص در. تقسیم می شوند مجاز-محافظت شده

می شود که فقط وقتی عالمت گردش به چپ به رنگ سبز نشان داده می شود ، خودروها مجاز هستند تا داده 

در حالت مجاز یک فاز انحصاري به گردش به چپ اختصاص داده نمی شود و خودرو ها در . گردش به چپ کنند

توانند گردش به چپ ند، میطول چراغ سبز وقتی که خودروهاي سمت مخالف و عابران پیاده از تقاطع عبور نمی کن

در حالت بینابینی خودروها می توانند هم در هنگام فاز انحصاري گردش به چپ و هم در هنگام چراغ سبز . کنند

  ].11[کنند گردش به چپ را انجام دهند وقتی خودرو هاي مخالف و عابران پیاده از تقاطع استفاده نمی

Li Chen  نتایج حاصل از مطالعات . فازهاي گردش به چپ کار نموده اندواع بر روي ان 2014و همکاران در سال

آنها حاکی از آن است که گردش به چپ با فاز کامال محافظت شده می تواند بر کاهش تصادفات گردش به چپ و 

بنابراین در محیط هاي شهري متراکم که داراي تعداد زیادي تصادف گردش به . تصادفات عابران پیاده موثر باشد

تواند به علت هرچند که این مدل می. پ و عابرپیاده می باشد، گردش به چپ با فاز محافظت شده موثر می باشدچ

  ].11[ها مورد نقد قرار گیرد افزایش انواع دیگر تصادفات و تاخیر در تقاطع

حرکت  اختصاص یک فاز در سیکل چراغ به گردش به چپ موجب روان شدن ترافیک گردش به چپ و بهبود ایمنی

از سوي دیگر اضافه کردن یک فاز گردش به چپ محافظت شده ]. 12[هاي گردش به چپ در تقاطعات می گردد 

معموال باعث کاهش زمان سبز ممکن براي ترافیک سرتاسري و طوالنی تر شدن سیکل کل چراغ می شود که این 

گاهی اوقات براي کاهش تاخیر و  .امر باعث کاهش ظرفیت تقاطع به واسطه افزایش توقف و تاخیر خواهد شد

افزایش ظرفیت تقاطع به جاي حالت کامال محافظت براي گردش به چپ از حالت مجاز براي گردش به چپ 

در عمل تصمیم گیري در رابطه با این که فاز گردش به چپ از چه نوعی باشد ، شدیدا به ]. 13[استفاده می کنند 

در تقاطعاتی که ایمنی کم می باشد استفاده از گردش به چپ کامال . ]15[و]14[بافت محلی تقاطع بستگی دارد 

به عنوان مثال در ]. 16[مجاز مورد عالقه مهندسان ترافیک می باشد  –محافظت شده یا حالت محافظت شده 

فلوریدا جنوبی عالقمندي به استفاده از گردش به چپ محافظت شده بیشتر از گردش به چپ مجاز می باشد که در 

  ]. 17[ثر تقاطعات از آن استفاده شده است اک

با توجه به مطالب فوق، به منظور بررسی نقش پارامترهاي مختلف طرح تقاطع بر عملکرد و ایمنی، این تحقیق به 

  .می پردازد Aimsunارزیابی و مدل سازي ترافیک با استفاده از نرم افزار 
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  اده ها و نتایج پژوهشد - 2

  .آوري اطالعات، بررسی داده ها و نتایج تحقیق را نشان می دهداین بخش از مقاله جمع 

  نمایش تقاطع و بررسی وضعیت تقاطع در ساعت اوج  - 1- 2

آزادي در شهر کرج می -استقالل و ماهان-تقاطعات مورد بررسی در این پژوهش، محل تالقی خیابان هاي ماهان

کاربري هاي موجود در خیابان ماهان حد  2ر شکل د. می توان تصویر تقاطع را مشاهده نمود 1در شکل . باشد

  .فاصل میدان جمهوري تا تقاطع آزادي مشخص شده است

  

  
  تصویر خیابان ماهان حدفاصل میدان جمهوري تا خیابان آزادي - 1شکل 
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  کاربري هاي موجود - 2شکل 

  

نمایش  3در شکل آزادي-اطع ماهانبه صورت شماتیک مدل خیابان ماهان حد فاصل میدان جمهوري تا تق

  . داده شده است که تمامی حرکت ها و گردش هاي خودروها اعم از مجاز و غیر مجاز در آن مشخص گردیده است

  
  مدل شماتیک خیابان ماهان : 3شکل

  

استقالل به غیر از یک گردش به چپ تمامی گردش -همان طور که در شکل فوق مشخص گردیده، در تقاطع ماهان

و براي گردش به چپ خودرو ) گردش به چپ مجاز با رنگ سبز مشخص شده است(می باشند  به چپ ها غیر مجاز
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همچنین الزم . آزادي تمام گردش به چپ ها غیر مجاز هستند- در تقاطع ماهان. ها باید از دوربرگردان استفاده کنند

نبوده و به صورت گردش استقالل داراي فاز انحصاري مجزا - به ذکر است که گردش به چپ مجاز در تقاطع ماهان

  . به چپ مجاز می باشد که این امر می تواند باعث کاهش ایمنی تقاطع گردد

  

  گردآوري و بررسی احجام جریان ترافیک در تقاطع ها -2- 2

( به منظور شمارش خودرو ها و بدست آوردن احجام جریان ترافیک در تقاطع هاي مورد نظر در دو نوبت ظهر 

از تقاطع ها و دوربرگردان ها فیلم برداري شده و سپس خودرو ها )  21:30الی  18:45(عصر  و)  13:30الی  12:30

بدین طریق حجم ترافیک . دقیقه اي شمارش شده اند 15به تفکیک مسیر حرکت و نوع خودرو در بازه هاي زمانی 

  .ساعت بحرانی براي هر تقاطع محاسبه شده است 1دقیقه بحرانی و  15

  :روي نتایج بدست آمده از احجام جریان ترافیک به شرح زیر می باشد تحلیل اولیه بر

 - 3گردش به راست  -2حرکت مستقیم  -1: در هر ورودي تقاطع خودرو می توانند سه مدل حرکت داشته باشند

  .گردش به چپ 

  

  
 چپ نسبت به تعداد خودروهاي ورودي به تقاطع همان مسیرتخلف گردش به  میانگین درصد - 4شکل 

  

خودرو هاي ورودي به تقاطع تخلف گردش به چپ غیر مجاز %  4/7نیز مشخص شده است ،  4همان طور در شکل 

. این آمار زیاد تخلف هم می تواند باعث کاهش ایمنی تقاطع و هم باعث افزایش تاخیر و زمان سفر شود. دارند

  . چپ مجاز در تقاطع باشدهمچنین این آمار می تواند بیانگر تمایل رانندگان به وجود گردش به 
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 استقالل - گردش به چپ ها در تقاطع ماهان  در صد گردش به چپ غیر مجاز به کل - 5شکل 

  

خودرو که گردش به چپ می  4مشخص شده است، می توان گفت که تقریبا از هر  5همان طور که در نمودار شکل 

مجاز می کند که این آمار تخلف می تواند باعث کاهش ایمنی و افزایش تاخیر کنند یک خودرو گردش به چپ غیر 

  .تقاطع شود

استقالل یک تصادف رخ داد که این امر حاکی از -همچنین در هر دو نوبت ظهر و عصر شمارش در تقاطع ماهان

ه صورت عقب به و مدل تصادف هم ب ی هر دو تصادف گردش به چپ بودهعلت اصل. ایمنی کم این تقاطع می باشد

یکی از تصادفات براثر گردش به چپ غیر مجاز رخ داده و دیگر بر اثر گردش به چپ مجاز اتفاق . جلو بوده است

استقالل داراي فاز انحصاري مجزا نبوده ایمنی این تقاطع به - از آنجا که گردش به چپ در تقاطع ماهان. افتاده است

  ].12و  11[کم می باشد  نسبت حالت داراي فاز انحصاري گردش به چپ

  

  نرم افزار ایمسانمدلسازي با  -2- 3

توسعه آن در . باشد داراي ریشه و پشتوانه قوي دانشگاهی، بازرگانی و فنی می Aimsunافزار شبیه ساز ترافیک  نرم

در هاي مختلفی را  خوردي که از صدها کاربر که پروژه مقاله علمی و باز صدها،  سال تحقیق و توسعه 20طول 

هاي استاتیک و  در ترکیب نمودن رویکرد Aimsun توانایی. دهند، صورت گرفته است دنیاي واقعی انجام می

ارایی و توانمندي عالی آن این امکان را بوجود ک. باشد یم دینامیک در یک محیط واحد، ویژگی منحصر به فردي

واسط کاربري مستقیم، اجراي . توسعه دهند هاي دینامیکی اکثر شهرهاي بزرگ دنیا را با آن آورده است تا مدل

ها  افزار منجر به کاهش زمان پروژه ها و گزارشات نرم منطقی، سادگی کالیبراسیون و مجموعه چشمگیري از خروجی

  .گردد می

-طرح پیشنهادي براي بهبود شرایط موجود و کاهش زمان سفر می 7ما به بررسی و شبیه سازي در این پروژه 

  : طرح پیشنهادي به شرح زیر می باشد 7این . پردازیم
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 شامل دو دوربرگردان در شمال و جنوب تقاطع  ،وضع موجود تقاطع )1

  غیر مجاز نمودن تمامی گردش به چپ ها و استفاده از چهار دور برگردان )2

  متر 30در نظر گرفتن یک خط عبوري مجزا براي دور برگردان با طول  )3

 متر 45ور برگردان با طول مجزا براي د در نظر گرفتن یک خط عبوري )4

  داراي چهار فاز براي چهار مسیر ورودي به تقاطعدوربرگردان ها و مجاز نمودن گردش به چپ ها  حذف )5

   با استفاده از چراغ هوشمند متر 30گردش به چپ با خط عبوري گردش به چپ با طول  )6

 هوشمند با استفاده از چراغ متر 45گردش به چپ با خط عبوري گردش به چپ با طول  )7

   
  ایمسان افزار نرم کالیبراسون -4-2

 کردن سازي شبیه در مدل توانایی بهبود باعث که اي گونه به است، مدل پارامترهاي تنظیم کالیبراسیون، از منظور

 .می گردد  اجرا مدل مختلف هاي قسمت روي کالیبراسیون]. 18[ شود رانندگان رفتار و ترافیک محلی خصوصیات

 اختالف کردن حداقل آن هدف تابع که است ریاضی سازي بهینه مسئله یک حل نیازمند کالیبراسیون کامل فرآیند

  ].19[است  سازي مقادیرشبیه با پارامترها بعضی شده مشاهده مقادیر بین

 انجام هاي سیربر با که است کرده کالیبره تهران شهر براي را پارامترهایی تهران شهر ترافیک نقل و حمل سازمان

 هاي زیرصورت جدول به شده کالیبره پارامترهاي. می باشد نیز کرج شهر در پارامترها این از استفاده امکان دهش

  ].19[شوند  وارد افزار نرم در شهر کالیبراسیون براي پایه مقادیر عنوان به باید مقادیر می باشد و این

  

 Aimsunرم افزار مقادیر توصیه شده براي پارامتر زمان راه دادن در ن: 1جدول 

  پارامترهاي مرتبط با بیشترین 

  زمان راه دادن
  بیشترین  کمترین  انحراف معیار  متوسط

  15  5  50/2  10  مقادیر پایه در نرم افزار

اندازه توصیه شده در تقاطعات با حجم 

  ترافیک زیاد

5/9  30/3  3  20  

اندازه توصیه شده در تقاطعات با حجم 

  ترافیک کم

15/7  85/2  2  15  
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  تهرانپارامترهاي ترافیکی محاسبه شده در تقاطعات شهر : 2جدول 

  انحراف معیار  بیشینه  کمینه  میانگین  واحد  پارامتر تقاطع

  4/257  2400  1423  6/1845  وسیله نقلیه بر ساعت  نرخ جریان اشباع

  27/0  53/2  5/1  95/1  ثانیه  سرفاصله زمانی اشباع

  88/1  52/9  32/2  027/5  ثانیه  زمان از دست رفته

  62/0  047/4  241/0  39/1  متر  فاصله بین وسایل نقلیه

  

  مقادیر زمان هاي ناحیه مسافتی: 3جدول 

  مقدار متوسط  ناحیه

  ثانیه 74/13  ناحیه فاصله اي یک

  ثانیه 4/4  ناحیه فاصله اي دو

  ثانیه 1/7  ناحیه فاصله اي سه

  

  مشخصات خودروي سواري معادل: 4جدول 

  وزن   

  )مکیلوگر(

  طول

  )میلیمتر(

  عرض

  )میلیمتر(

  بیشینه سرعت

  )کیلومتر بر ساعت(

  بیشینه شتاب

  )متر بر مجذور ثانیه(

  927/1  53/164  85/1656  82/4141  55/1044  میانگین

  46/1  140  1605  3835  934  کمینه

  72/2  200  1755  4524  1264  بیشینه

  41/0  5/21  01/47  65/280  122/104  انحراف معیار

  7/4  65/7  2/35  76/14  3/29  راتضریب تغی

  

دار به شهر هاي چراغبا توجه به تحقیقات سازمان ترافیک شهر تهران پارامترهاي تاثیر گذار در کالیبراسیون تقاطع 

  ] :19[زیر است
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 Aimsunپارامترهاي تاثیر گذار به منظور کالیبره کردن تقاطعات چراغدار در نرم افزار  :5جدول 

  تاثیرگذار به ترتیب اولویتمتغیرهاي   شاخص

زمان عکس العمل، پذیرش سرعت، زمان عکس العمل در حالت توقف، زمان انتظار، درصد سبقت، حداقل فاصله بین   طول صف

  خودروها، درصد تغییر خط هاي خطرناك

ه بین زمان عکس العمل، پذیرش سرعت، زمان عکس العمل در حالت توقف، پارامترهاي حساسیت، حداقل فاصل  حجم

  خودروها

  

زمان عکس العمل درحالت توقف برابر با  .لیبراسیون سرعت در تقاطع پرداخته شده استدر بین عوامل فوق به کا

  .ذکر شده است  2حداقل فاصله بین خودروها نیز در جدول . می باشد 1و نیز ضریب پذیرش سرعت برابر با  35/1

  

  کالیبراسیون سرعت در تقاطع -2- 5

کیلومتر بر ساعت در   50، سرعت مقطع ساعته1ابتدا مدل را براي اطالعات  ،راسیون سرعت در تقاطعبراي کالیب

کیلومتر بر  40کیلومتر بر ساعت به  50دقیقه اي به تغییر سرعت از  15سپس براي بازه هاي  .نظر گرفته می شود

سپس  .باشد از مشاهدات عینی می داد که میزان خودرو هاي عبوري کمتر داده ها نشان می. ساعت پرداخته شد

داده ها با مشاهدات  تطبیقبه و کیلومتر بر ساعت تغییر داده شده است  60ر بر ساعت به کیلومت 50سرعت از 

داده  کیلومتر بر ساعت، 60شود با در نظر گرفتن سرعت  مشاهده می 5همان طور که در شکل . پرداخته شدعینی 

 کیلومتر بر ساعت در نظر گرفته می 60بنابراین سرعت مقطع . دارندهاي خروجی با مشاهدات عینی تقریبا تطابق 

  .شود

  

  
  به عنوان نمونه خودروها در مسیر جنوب به شمال بررسی تعداد - 5شکل 
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  بررسی طرح هاي پیشنهادي   -6-2

دور برگردان جایگزین گردش به چپ در تقاطع و حذف ي کلی استفاده از طرح هاي پیشنهادي ما به دو دسته

هاي ها در تمامی طرحتمامی دوربرگردان. دوربرگردان و استفاده از گردش به چپ با چراغ هوشمند تقسیم می شوند

براي آزاد سازي  5همچنین در طرح پیشنهادي شماره . اندمتري از تقاطع واقع شده 150پیشنهادي در فاصله 

اي چهار ثانیه 90طرح هندسی موجود تقاطع بدون تغییر باقی مانده و از چراغ داراي سیکل  ،اگردش به چپ ه

بدین ترتیب چراغ براي هر مسیر ورودي به تقاطع یک زمان سبز اختصاص می دهد و . استفاده شده استفازي 

  .دهندخودروهاي آن مسیر می توانند گردش به چپ، حرکت مستقیم، یا گردش به راست را انجام 

جنوبی، -یک فاز براي مسیر شمالی( از چراغ هوشمند داراي چهار فاز  7و  6همچنین براي طرح هاي پیشنهادي 

غربی و یک فاز براي گردش به چپ - شرقی خیابان غربی، یک فاز براي گردش به چپ-یک فاز براي مسیر شرقی

  .نظر گرفته شده است ثانیه در 90سیکل این چراغ نیز . می باشد ) جنوبی -خیابان شمالی

نشان داده شده  6ثانیه اي در حالت استفاده از دوربرگردان در جدول  90نتایج آنالیز داده ها براي سیکل چراغ 

  .است

  

  آنالیز داده ها در حالت هاي داراي دوربرگردان جایگزین گردش به چپ: 6جدول

 پارامتر
  وضع موجود 

  )1سناریو(
  2طرح پیشنهادي 

طرح پیشنهادي 

3  
  4طرح پیشنهادي 

 2/211 9/219  217  7/261  )ثانیه(زمان سفر 

 3852 3850 7/3863  7/3247 )کیلومتر(مسافت پیموده شده 

 9/27 3/27 6/27  9/23 )کیلومتر بر ساعت (سرعت 

 3/143 3/151 150  228 )ثانیه ( تاخیر 

 9/26 4/28 3/28  3/39 )وسیله نقلیه بر کیلومتر (چگالی 

 4572 4569 4593  3996 )وسیله نقلیه بر ساعت(حجم جریان 

  

ثانیه اي  90همچنین نتایج حاصل از آنالیز داده ها براي حالت استفاده از گردش به چپ با چراغ هوشمند با سیکل 

  .آمده است 7براي ساعات اوج ترافیک در جدول 
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  پ در تقاطعآنالیز داده ها در حالت هاي داراي چراغ هوشمند و گردش به چ: 7جدول

 پارامتر
  وضع موجود 

  )1سناریو(
  7طرح پیشنهادي  6طرح پیشنهادي  5طرح پیشنهادي

 231 237  420  7/261  )ثانیه( زمان سفر 

 3057 3015 9/2119  7/3247 )کیلومتر( مسافت پیموده شده 

 1/27 5/26 3/8  9/23 )کیلومتر بر ساعت ( سرعت 

 151 157 668  228 )ثانیه ( تاخیر 

 1/29 7/29 65  3/39 )وسیله نقلیه بر کیلومتر(ی چگال

 4347 4298 2562  3996 )وسیله نقلیه بر ساعت(جریانحجم

  

  تحلیل نتایج - 3

کدام از دسته هاي فوق پرداخته و در هر گروه بهترین راهکار پیشنهاد شده، سپس بهترین  ابتدا به بررسی نتایج هر

با وضع موجود )  4الی  2طرح هاي پیشنهادي ( نتایج مقایسه گروه یک . پیشنهاد هر گروه با هم مقایسه شده است

  :آمده است  8تقاطع در جدول 

  

  با وضع موجود تقاطع 4الی  2مقایسه پارامترهاي طرح هاي پیشنهادي : 8جدول 

 پارامتر
  وضع موجود 

  )1سناریو(

مقایسه طرح 

با  2پیشنهادي

  وضع موجود

مقایسه طرح 

با  3پیشنهادي

  ودوضع موج

مقایسه طرح 

با  4پیشنهادي

  وضع موجود

 %- 3/19 %- 16  %- 1/17  7/261  )ثانیه( زمان سفر 

 %6/18 %5/18 19%  7/3247 )کیلومتر( مسافت پیموده شده 

 %7/16 %2/14 %6/15  9/23 )کیلومتر بر ساعت ( سرعت 

 - 1/37 %-6/33 %- 2/34  228 )ثانیه ( تاخیر 

 %-6/31 %- 7/27 %-28  3/39 )وسیله نقلیه بر کیلومتر(چگالی 

 %4/14 %3/14 %9/14  3996 )وسیله نقلیه بر ساعت(جریانحجم

  

مسافت پیموده شده  4الی  2همان طور که در جدول فوق مشاهده می کنید تمامی طرح هاي پیشنهادي  )1

اعث را افزایش داده اند که این مورد پارامتر مطلوبی محسوب نمی شود چون افزایش مسافت پیموده شده ب

مسافت پیموده شده براي هر دو حالتی که دوربرگردان یک عبوري . لودگی هوا خواهد شدافزایش آ
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کیلومتر کمتر از حالتی است که دوربرگردان خط  14حدود )  4و  3طرح پیشنهادي ( انحصاري دارد 

 .عبوري انحصاري ندارد 

چهار دوربرگردان جایگزین گردش به  در بین سه طرح پیشنهادي فوق طرح شماره چهار یعنی چهارراه با  )2

بهترین پارامترها را دارا می باشد که می تواند بهترین طرح پیشنهادي براي تقاطع با استفاده از چپ 

 . دوربرگردان جایگزین گردش به چپ باشد

چهارراه با چهار دوربرگردان جایگزین گردش به چپ ، طول خط عبوري (  3از مقایسه طرح پیشنهادي  )3

ر دوربرگردان جایگزین گردش چهارراه با چها(  4با طرح شماره ) متر  30ري گردش به چپ برابر با انحصا

% 50مشخص می شود در صورتی که ) متر  45، طول خط عبوري انحصاري گردش به چپ برابر با به چپ

بد هرچند زمان سفر کاهش می یا%  4تاخیر و %  3/5طول خط عبوري انحصاري دوربرگردان افزایش یابد، 

. ( که افزایش طول خط عبوري انحصاري دوربرگردان باعث افزایش نه چندان زیاد مسافت پیموده می شود

  % ) 1/0حدود 

  :آمده است  9با وضع موجود در جدول )  7الی  5طرح پیشنهادي (  2نتایج مقایسه گروه 

  

  تقاطع با وضع موجود 7الی  5مقایسه پارامترهاي طرح هاي پیشنهادي : 9جدول 

 پارامتر
  وضع موجود 

  )1سناریو(

مقایسه طرح 

با  5پیشنهادي

  وضع موجود

مقایسه طرح 

با  6پیشنهادي

  وضع موجود

مقایسه طرح 

با  7پیشنهادي

  وضع موجود

 %- 7/11 %- 4/9  60/%5  7/261  )ثانیه( زمان سفر 

 %- 9/5 %- 2/7 %- 7/34  7/3247 )کیلومتر( مسافت پیموده شده 

 %4/13 %9/10 %-3/65  9/23 )ساعت  کیلومتر بر( سرعت 

 %- 8/33 %- 1/33 %193  228 )ثانیه ( تاخیر 

 %- 26 %- 4/24 %4/65  3/39 )وسیله نقلیه بر کیلومتر(چگالی 

 %8/8 %6/7 %- 9/35  3996 )وسیله نقلیه بر ساعت(جریانحجم

  

رین پارامتر داراي بهت 5همان طور که در جدول فوق مشاهده می کنید هر چند که طرح پیشنهادي  )4

 .مسافت پیموده شده می باشد اما سایر پارامترهاي این طرح پیشنهادي وضعیت مطلوبی ندارند

(  7بهترین طرح پیشنهادي براي حالتی که گردش به چپ ها در تقاطع مجاز می باشد، طرح پیشنهادي )5

 .می باشد) با استفاده از چراغ هوشمند  متر 45گردش به چپ با خط عبوري گردش به چپ با طول 
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درصدي طول خط عبوري انحصاري  50، مشاهده می شود که افزایش  7با  6از مقایسه طرح پیشنهادي  )6

% 4/1زمان تاخیر می شود اما باعث افزایش %  8/3زمان سفر و کاهش %  5/2گردش به چپ باعث کاهش 

 .مسافت پیموده شده می شود

گردان و بهترین طرح پیشنهادي براي تقاطع با گردش به نتایج بهترین طرح پیشنهادي براي تقاطع با دور بر

  .آورده شده است 10چپ مجاز با چراغ هوشمند در جدول 

  

  مقایسه پارامترهاي بهترین طرح پیشنهادي : 10جدول 

  7طرح پیشنهادي  4طرح پیشنهادي پارامتر

 231 2/211  )ثانیه( زمان سفر 

 3057 3852 )کیلومتر( مسافت پیموده شده 

 1/27 9/27 )کیلومتر بر ساعت ( ت سرع

 151 3/143 )ثانیه ( تاخیر 

 1/29 9/26 )وسیله نقلیه بر کیلومتر(چگالی 

 4347 4572 )وسیله نقلیه بر ساعت(جریانحجم

  

آنها،  CO2میزان مصرف سوخت خودروهاي مختلف در حالت سکون و در حرکت و همچنین میزان تولید گاز 

  ].2[شده است  آورده 11در جدول شماره 

  

  مصرف سوخت خودروها: 11جدول 

 خودرو
مصرف سوخت در حالت 

  )لتیر بر ثانیه(سکون 

مصرف سوخت در حرکت 

  )لیتر بر کیلومتر(

 CO2میزان تولید گاز 

  )گرم(

 )لیتر مصرفی*(I  00042/0  099/0  900پراید نسیم 

 )لیتر مصرفی*(919 09/0  00046/0 سی سی 1600 – 206پژو 

 )لیتر مصرفی*(LX 0005/0  12/0 945سمند 

  )لیتر مصرفی*(921  103/0  00046/0  میانگین

  

با توجه . با استفاده از جدول فوق می توان مقدار مصرف سوخت خودروها را در هر دو طرح پیشنهادي بررسی کرد

ثانیه می  90ا به اینکه سیکل چراغ در ساعات اوج و غیر اوج متفاوت می باشد و با توجه به اینکه سیکل چراغ ه

 55زمان توقف را  7ثانیه و براي طرح پیشنهادي  35زمان توقف را  4باشد به صورت میانگین براي طرح پیشنهادي 
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 150همان طور که قبال نیز گفته شده است فاصله دوربرگردان هاي جایگزین تقاطع در . ثانیه در نظر می گیریم

  .متري تقاطع قرار دارد

  

  گی تولید شده در هر طرح پیشنهاديمیزان آلود: 12جدول 

طرح 

 پیشنهادي

تعداد خودروها 

  )گردش به چپ(

مصرف سوخت در حالت 

  )لتیر بر ثانیه(سکون 

مصرف سوخت در حرکت 

  )لیتر بر کیلومتر(

 CO2میزان تولید گاز 

  در یک ساعت) گرم (

4  385  35*00046/0 =0161/0  3/0*103/0  =0309/0 3/43 

7 385  55*00046/0  =0253/0 0 3/23 

  

از لحاظ زیست محیطی و تولید آالینده  7همان طور که در جدول باال مشخص شده است، طرح پیشنهادي  )7

 .دارد 4هاي هوا وضعیت بهتري نسبت طرح پیشنهادي شماره 
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Abstract  

Transporation is one of the most essential needs of society and decreasing travel time due to 
the high value of time in modern societies is vital. A significant amount of time is lost in 
cities due to the slow movement of vehicles in urban area. An important reason for slow 
movement of vehicles is intersections and if intersections are not well designed and 
controled, they could result in delays, increased travel time, lower level of safety and air 
pollution. Using Aimsun with calibrated values for Iran and traffic volumes of two major 
intersections in City of Karaj, design parameters of intersections were evaluated. Results 
indicated that intelligent intersections with protected left turns with separate left turn lanes 
results in smaller values of delay and air pollution, and increased travel speed and safety. 
 
Key words: Intelligent Transportation Systems (ITS), Intelligent Traffic Light, U-turn, Intersection, Left 
Turn, Calibration, AIMSUN 
 
 

 
 

 
  




