
 

 شهری شبکه معابرترافیکی بر عملکرد  سنجی حذف میدان و بررسی تاثیر آنامکان

 ه موردی میدان صیقالن در شهر رشتمطالع
 

 5جمشیدپور ، فرامرز4فرحمیدرضا پرتوی، 3ردفمسعود خدادادی  ،2فتوحی ، علی1التهنهحامد سه

  نقل و ترافیک دانشگاه علم و صنعت ایرانوریزی حملارشد برنامهکارشناس -1

 نقل و ترافیک دانشگاه صنعتی شریف وریزی حملکارشناس ارشد برنامه -2 

 ونقل و ترافیک دانشگاه علم و صنعت ایرانریزی حملارشد برنامهکارشناس -3

 وصنعت ایرانونقل و ترافیک دانشگاه علمریزی حملارشد برنامهکارشناس -4

 کارشناس ارشد مهندسی عمران دانشگاه شمال -5
 

 چكیده

کهه حمهم ترافیهک بهه حهد      زمانی ات،تاخیرو حداقل کردن خلی های تقاطعی به تداتبدیل حرکت در میادینمزیت 

حهفف  های موثر بر این مطالعه بررسی اجمالی شاخصاز انمام هدف  رود.ظرفیت برسد کامال از بین میمشخصی از 

جهایگزینی میهدان بها تقهاطا درا هدار بهر       اصهال  هندسهی و   یا ایماد میادین در شبکه معابر شهری و برآورد تاثیر 

 شههر محهدوده هتهته مرکهزی    میدان صیقالن در  بر روی یمطالعه مورد انمامهای ترافیکی شبکه معابر با شاخص

ارایهه شهده از سهوی شههرداری تههران بهرای        ضهابطه لهی  طهور ک بهای انمام شهده  سازینتایج شبیه باشد.می رشت

بها   مهورد مطالعهه   با جایگزینی میهدان تاخیر شبکه معابر  دهدنشان میشهری را تایید و  سنمی حفف میادینامکان

 8ف نیهز تها   و طول صد درص 32تا  و با در نظر گرفتن مدیریت صحیح دسترسی های مختلف اصال  هندسیگزینه

 کاهش یافته است. درصد
 

  سازی، طرح هندسی، شبیهاصالح هندسی، تقاطع چراغدار، میدان كلید واژه:

  

                                                 
 irianaco@gmail.com، 81128181311 -82188288121مهندسین مشاور آیریانا طر  و برنامه،  مدیر پروژه-1

 irianaco@gmail.com، 82188288121ارشد مهندسی ترافیک مهندسین مشاور آیریانا طر  و برنامه، کارشناس -2

 irianaco@gmail.com، 82188288121ارشد مهندسی ترافیک در مهندسین مشاور آیریانا طر  و برنامه، کارشناس -3

 

 



 

 2 

 مقدمه -1

عبوری از محدوده نقلیه هدف اصلی تامین حرکت ایمن برای انواع وسایلمیدان  سیتتم ترافیکی یکطرفهدر طراحی 

مزیت عمده میادین در عبور ترافیک در شرایط  یراشباع با تاخیر کمتر نتهبت بهه    .[1]ستبا حداقل تاخیر اتقاطا 

توجه رود. در این شرایط اشباع این مزیت به سرعت از بین می نزدیک به در شرایط حال آنکهتقاطا درا دار است و 

با هزینهه   یمیادین ث شده تاباعو  نگاه داشتهمغفول  را عملکرد ترافیکی میدان کالبدی،های بیش از اندازه به ویژگی

عالوه بهر افهت   واسطه میزان تاخیرات وارده بر شبکه منظر ترافیکی بایماد شوند که از زیباسازی  برای قابل مالحظه

از سهوی   .الزامهی اسهت  بازبینی در عملکرد آنها ه و از این روی شد هوا و آلودگی صوتی تشدید سطح سرویس سبب

ههای جهدی مهالی،    های همتطح به  یرهمتطح دهالش ضابطه تقاطادیگر توسعه شبکه ترابری شهرها و تبدیل بی

ایماد کرده و لفا توجه به رویکردهای اصالحی در حوزه مدیریت  را عدم توازن کالبدی و اثرات کنترل نشده ترافیکی

و مدیریت دسترسی شهبکه از مطلوبیهت بهایتری برخهوردار     تر در اصال  هندسی هزینههای کمتقاضا و اتکا به روش

جههان   کشهورهای امهروزه در   ت بایتری نیز برخوردار اسهت. یخواهد بود. این مهم بخصوص در مورد میادین از اهم

 ،یترافیکه بهر اسهاس مالحظهات     نیهز  جانمهایی آنهها  گیری در مورد تصمیمو شده معرفی از میدان  گوناگونیاشکال 

دسهتورالعمل مشخصهی جههت     یتهت کهه  در حالو ایهن   صورت میگیردمحیطی و زیتتی، دسترسی کالبدی، ایمن

های تحلیل وضهعیت ترافیکهی   پیچیدگی ر معلیو  سنمی ایماد و یا حفف انواع میدان در شبکه معابر شهریامکان

ایماد میادین در شبکه های موثر بر حفف یا مطالعه بررسی اجمالی شاخصاین  دروجود ندارد.  در کشور یک میدان

بر  تاثیر اصال  هندسی و جایگزینی میدان با تقاطا درا دار بررسی بر اساس ضوابط شهرداری تهران و معابر شهری

میدان صهیقالن  در این راستا مطالعه موردی مدنظر است و  تقاطا یکدر محدوده  های ترافیکی شبکه معابرشاخص

 .باشدمیمدنظر در شهر رشت 

 

 بر مطالعات پیشین مروری -2

نتایج این . ندظرفیت در میدان و تقاطا درا دار پرداخت معیار مقایتهبه پژوهشی در  (2881) جیان تان و همکاران

از ظرفیت تقاطا درا دار است. این در حالی است  یشمیدان ب کودک ظرفیت هایدهد در تقاطاپژوهش نشان می

تاثیرگفار بوده و دنانچه این پ در مقایته با حرکات متتقیم در تقاطعات متوسط نتبت حرکت گردش به دکه 

بزرگ در بیشتر موارد های در تقاطا . حال آنکهکم باشد، ظرفیت میدان بیشتر از تقاطا درا دار استنتبت 

ن ادیارزیابی عملکرد می باپلوس و همکاران  2885در سال  .[2]ظرفیت میدان کمتر از ظرفیت تقاطا درا دار است

ورودی راه فرعی و اصلی، تاخیر  از ظرفیت تقاطا، ظرفیتهای درا دار و بدون دراغ، خط در مقابل تقاطاتک 

ها استفاده ها به منظور مقایته عملکرد میدان و سایر انواع تقاطاوسط، طول صف و میزان تولید آییندهمت

درا دار و بدون  هایکرد میدان و تقاطادر پژوهش خود به ارزیابی عمل( نیز 2812)یین و همکاران  .[3]نمودند
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کنترل  ابلوهایی که با تتقاطا ازاند. مطابق این پژوهش ظرفیت میدان تک خطه در دراغ از نظر ظرفیت پرداخته

بندی بهینه دراغ کمتر است. همچنین بر اساس این مطالعه ظرفیت تقاطا درا دار با زمان ازشوند بیشتر و می

ظرفیت میدان دو خطه کمتر از تقاطعات جایگزین با دو خط در متیر اصلی و فرعی و خط متتقل گردش به دپ 

یدان دوخطه در که یک م( در پژوهشی اعالم کردند 1382) جانفشاندر مطالعات داخلی نیز شریعت و  .[4]است

نقلیه در وسیله 3388حدود  ،متر 28تا  55قطر دایره محاطی  در نظر گرفتن باهمتطح و  فضای یکتان با تقاطا

 ظرفیت %18بایتر از  حممدر هردند  د.دهاز خود عبور میدر مقایته با تقاطا همتطح با تاخیر کمتر  را ساعت

 در شرایط برابر، ظرفیتو  شودمی کاسته میدان از مطلوبیت و یافته افزایش شدت به میادین تأخیر در نظری،

 یزم است مقایته این ارزیابی هر دند باید توجه داشت برای .های درا دار از ظرفیت میدان بیشتر استتقاطا

در شرایط  نقلیهوسایل از عبوردهی بلکه شودمیدان منتج نمی زیاد ظرفیت از میدان مهم منافا که شود توجه

خود به مقایته  در مطالعه (1382)حاجی حتینلو و همکاران  .[5]شودمی حاصل مترک بتیار تأخیر با  یراشباع

و  پرداختههای برآورد ظرفیت میدان در کشورهای پیشرفته دنیا روش بر اساسها ظرفیت میدان و سایر تقاطا

های کم و متوسط کارایی بیشتری دارد، حمممیدان در مقایته با تقاطا در فضای یکتان و در  اندنتیمه گرفته

نقلیه در وسیله 3488متر حدود  28تا  55همچنین میدان دوخطه در فضای یکتان با تقاطا با قطر دایره محاطی 

خود به در مطالعه  نیز (1312)و همکاران صفارزاده  .[2]دهدساعت را با تاخیر کمتر از تقاطا از خود عبور می

توان به برتری های دندخطه پرداختند. از جمله نتایج مهم این مطالعه میتقاطعات درا دار و میدانمقایته ظرفیت 

نقلیه در وسیله 258تقاطا پایینتر از  های گردش به دپمیدان بر تقاطا درا دار در صورتی که حمم حرکت

 588بیشتر بایی  رویکرد و یاه حمم گردش به دپ دو ساعت باشد اشاره کرد. بر اساس این مطالعه در صورتیک

نقلیه در ساعت باشد به دلیل افزایش بیش از حد جریان تداخلی در ناحیه گردشی میدان، ظرفیت میدان وسیله

معیارهای هندسی، نیز ( 1313عابدینی و همکاران ) [.7یابد]درصد کاهش می 58بیش از  ،نتبت به تقاطا درا دار

ایشان با  .نددانتتدر انتخاب نوع تقاطا معیارهای تاثیرگفار ی را مهمترین های عملکرد ترافیکی و ایمنویژگی

شهرداری  [.8] سنمی حفظ و یا حفف میدان ارایه کردندامکان ای را برایگانهمعیارهای سهبررسی منابا مختلف 

یا حفظ میادین در تهران نیز در بررسی منابا مختلف معیارها و شاخصهایی را برای دستیابی به امکانتنمی حفف و 

  [17-1ارایه شده است. ] 1جدول  شبکه معابر ارایه کرده است که جزییات آن در
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 معیارهای ارزیابی حفظ و یا حفف میدان در شبکه ترابری بر اساس مطالعات شهرداری تهران :1جدول 
 ضابطه شاخص معیار ردیف

1 

 هندسی

 دوحداکثر شریانی درجه  رده عملکردی رویکرد اصلی

 شیب طولی 2
مماز  %8)در شرایط خاص برای یک رویکرد در صورت یکطرفه بودن تا  %5حداکثر 

 است.(

 متر 2/4تا  25/3 عرض ورودی هر خط در رویکرد ورودی به میدان 3

4 
عرض ورودی هر خط در رویکرد خروجی از 

 میدان
 متر 75/3تا   25/3

 متر 15 های ورودیحداقل شعاع قوس 5

 متر 18 های خروجیحداقل شعاع قوس 6

 حداقل فاصله دید 7
متر برای میادین با رویکردهای  55متر برای میادین با رویکردهای یک خطه و  45

 دوخطه

 های دوخطه( متر در میدان55)حداکثر  48( متر در میدانک تا 18)حداکثر  12از  قطر دایره محاطی 8

 قطر جزیره میانی 9
های متر در میدان 35متر و بصورت ممازی در میدانک تا حداکثر  5/4از حداکثر 

 دوخطه

 های دوخطهمتر در میدان 18متر در میدانک تا  4متغیر از  رو حاشیه جزیره میانیعرض سواره 11

11 

 ترافیكی

حداکثر متوسط حمم ساعتی در مقطا دوساعته 

 اوج
 نقلیه معادل سواریوسیله 5248تا  1148از 

 نقلیه معادل سواریوسیله 31588تا  11888از  حداکثر حمم گفرنده روزانه 12

 نقلیه معادل سواریوسیله 3558تا  825از  حداکثر حمم اوج بحرانی ساعتی 131

 در میادین دوخطه % 38در میدانکها تا  %23 شدهحداکثر سهم گردش به دپ توصیه 4

 نقلیه معادل سواری)در میادین دوخطه( وسیله 2258)در میدانکها( تا  258از  حداکثر توصیه شده حمم تداخلی 15

 نقلیه معادل سواری)در میادین دوخطه( وسیله 1858)در میدانکها( تا  325از  حداکثر حمم ورودی به میدان از هر رویکرد 16

 در میادین تداخلی %15برای میادین تقدمی و  %18 سهم عبور ناوگان سنگین از کل ترافیک گفرنده 17

 متر در میدان تداخلی 75متر در میدان تقدمی و  55 طول صف متوسط در هر رویکرد 18

 )در میدانهای دوخطه( کیلومتر بر ساعت 45)در میدانک( تا  28از  سرعت عبور از محدوده میدان 19

 ثانیه در میادین دوخطه و تداخلی 35ثانیه در میدانک تا  15از  میزان تاخیر وارده به وسیله نقلیه 21

 

 مطالعه موردی میدان صیقالن  -3

، اسطه مماورت با بازار قدیموبو قرار دارد  با همین نام ترین محله شهر رشتقدیمی در محدودهصیقالن میدان 

ترافیکی  خدماتی، اداری و اهمیتاز  و قرار گرفتن در مدخل ورودی محدوده طر  ترافیک محدوده تاریخی شهر

تاثیرپفیری متتقیم از اجرای طر  به برای مدیریت شهری و عامه مردم برخوردار است. در عین حال با توجه  یییبا

های کنترل و با در نظر داشتن این نکته کلیدی که تردد در معابر بالفصل طر  هتته مرکزی شهر رشت راهپیاده

اجرای  ، تاثیراتر فرادستی از حمم بایتری برخوردار استگفاری تراکم نتبت به معابترافیک و نواحی قیمت
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 28گویای رشد های قبل و بعد بررسی بوده و رویتقابل  میدانمفکور بطور متتقیم در محدوده  محدودیتهای

و  در شبکه معابر شهر رشت این میدانموقعیت است.  هادرصدی ترافیکی در محدوده این میدان پس از اجرای طرح

میدان  در مطالعه حاضر، سه تقاطا شده است. نمایش داده 2و  1 هایدر شکل های مماور آنبا تقاطا آنفاصله 

در این مطالعه گیرند. صورت همزمان مورد بررسی قرار میصیقالن و تقاطعهای بالفصل آن در خیابان تختی ب

برداری و ترددشماری الوه بر فیلمهای مورد مطالعه، عبواسطه ضرورت شناسایی الگوهای حرکتی در محدوده تقاطا

ها و معابر منتهی به آنها مدنظر قرار نقلیه و عابرین پیاده، برداشت وضعیت فیزیکی محدوده تقاطاحمم وسایل

سواری( و عابرین پیاده در رویکردهای منتهی به نقلیه )همتنگاطالعات مربوط به حمم تردد وسایل گرفته است.

و اطالعات ثبت زمان سفر در بازه زمانی اوج و  یراوج توسط خودرو و بحرانی اوج  بازهر های مورد مطالعه دتقاطا

نتبت قابل مالحظه ارائه شده است.  4 و 3در شکل دهای منتهی به میدان برداشت طول صف در رویکر جزییات

ترافیک گویای شرایط ناپایدار شده در محدوده میدان صیقالن، و طول صف مشاهدهزمان سفر اوج به زمان سفر آزاد 

 باشد.های منتهی به میدان میدر متیر
 

  

  
 : نمایی از وضعیت رویکردهای منتهی به میدان1شکل 
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 : موقعیت میدان صیقالن در شبکه معابر شهر رشت2شکل

 

 
 اطالعات مربوط به حمم تردد وسایل نقلیه و عابرین پیاده در میدان صیقالن 

 

  
 شریعتی -تقاطا تختی  بخشاحتان –تقاطا تختی 

 های محدوده مورد مطالعهنقلیه و عابرین پیاده در معابر منتهی به تقاطا: اطالعات مربوط به حمم تردد وسایل3شکل
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 طول صف نتبت زمان سفر اوج به زمان سفر آزاد

 مورد مطالعهاطالعات مربوط به زمان سفر و طول صف در معابر محدوده : 4شکل
 

 ضوابط ارائه شدهامكان حفظ و یا حذف میدان بر اساس بررسی  -3-1

 2ای و با سطح تداخلی زیاد و تعداد خطوط عبور بیش از  یردایره دارای جزیرهمیدان صیقالن از منظر هندسی 

بوده و شیب رویکردهای متر  5/32باشد. شعاع دایره محاطی میدان برابر با میمتر(  18رو بیش از )عرض سوارهخط 

عرض خطوط ورودی و خروجی و همچنین فاصله دید در این میدان  باشد.می درصد 5منتهی به میدان نیز کمتر از 

براساس بازدیدهای  .نیتتشرایط نیاز به حفف میدان از منظر معیار هندسی این با در نظر گرفتن  رعایت شده و

با های مرتبط با ترکیب ترافیک معابر منتهی به میدان صیقالن مطابق میدانی بعمل آمده از میدان صیقالن ویژگی

منطبق با ضوابط ترافیکی هردند از منظر پارامتر سرعت، درصد ناوگان مقادیر و این است. با توجه به  2جدول 

یقالن نیتت، لیکن از منظر سایر پارامترهای موثر تعیین شامل و گردش به دپ نیاز به حفف میدان ص سنگین

های منتهی به میدان شده در رویکردحمم گفرنده از محدوده تقاطا، حمم ورودی از رویکردها، طول صف مشاهده

 ناپفیر است.میدان از منظر پارامترهای ترافیکی اجتناباین  ، حفف و حمم تداخلی
 

 ترافیک در معابر منتهی به میدان صیقالنهای ترکیب :  ویژگی2جدول 

 شاخص
رویكرد 

 شرقی

 رویكرد

 غربی

 رویكرد

 شمالی

 رویكرد

 جنوبی
 ضابطه تقاطعكل 

کل تقاطا  1888هر رویکرد  2731 2143 1247 1388 1121 حجم كل رویكرد

 گردش به چپ سهم 3288

 )درصد(

211 

(2/35) 

151 

(5/11) 

و کل تقاطا  35تا  رویکردهر  (3/17) 1123 (1/1) 23 (23) 218

 توصیه شده است. 75/8 15/8 81/8 13/8 14/8 81/8 ضریب ساعت اوج 25

 15 2/4 1/8 7/8 8/1 5/2 درصد ناوگان سنگین

 نفر در هر رویکرد 818حداکثر  2882 228 852 811 511 تعداد عابرین پیاده

 متر 55-45 - 511 21 54 328 طول صف )متر(
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 اصالح هندسیهای گزینه -3-2

بایتر است و نظر به این شاخص امکان توسعه  طور کلیب های همتطحتقاطاانواع از ظرفیت  میدانحمم گفرنده از 

رده عملکردی توجه به ، لیکن به دییل کالبدی و با تایید میشودگزینه  یرهمتطح در محدوده این تقاطا 

در توسعه یک تقاطا و  شودتوصیه نمی یرهمتطحردهای منتهی به تقاطا به طور کلی احداث تقاطا  رویک

بطور کلی های دسترسی باید مدنظر قرار گیرد. با توجه به ایماد محدودیت در محدوده میدان صیقالن همتطح

  :پیشنهادی شامل موارد زیر استهای اصال  هندسی گزینه

  شود.دراغ راهنمایی کنترل می باه که ببازویی است 4ایماد یک تقاطا همتطح شامل  1گزینه  

 با اعمال محدودیت جهت دسترسی به محهدوده طهر  ترافیهک   جایگزینی میدان با یک تقاطا همتطح  2گزینه 

مرز محدوده طر  ترافیک شهر رشت در حاشیه  ربی میدان دسترسی متهتقیم   به. در این گزینه با توجه است

دسترسهی از طریهق احهداث     ایهن  و الزامها   شهده از سمت رویکهرد شهرقی را محهدوده    طر  ترافیک به محدوده 

 شود.فراهم می رویکرد شمالیدوربرگردان جنوب به جنوب در 

 ربی با امتداد یافتن رفوژ میهانی در  -دو رویکرد شرقیو دپگرد انتداد متیر دسترسی متتقیم شامل  :3گزینه 

متهیر بلوارههای   در این گزینه اصال  هندسی و افهزایش ظرفیهت تخلیهه در    . است رویکردهای شمالی و جنوبی

های است. در این حالت حرکت در راستای ایماد رینگ اول شهر رشت مدنظر قرار گرفتهاحتانبخش و مطهری 

 (5)شکل  شود.فراهم می آن بلوارهامتتقیم و دپگرد رویکردهای شرقی و  ربی از طریق احداث دوربرگردان در 
 

  
 اصال  هندسی 1گزینه  وضعیت موجود

  
 اصال  هندسی 3گزینه  اصال  هندسی 2گزینه 

 در مقایته با وضا موجود های اصال  هندسی میدان صیقالن: گزینه5شکل



 

 1 

 های مختلف اصالح هندسیسازی گزینهشبیه -3-3

سهازی شهبکه معهابر در محهدوده میهدان      های پیشنهادی برای اصال  هندسی میدان صهیقالن، شهبیه  گزینهمطابق 

سهازی شهده اسهت.    شهبیه  Aimsun 8افزار احتانبخش در محیط نرم-شریعتی و تختی-های تختیصیقالن و تقاطا

بندی پیشهنهادی بها   که میدان صیقالن با تقاطا درا دار جایگزین شده است، زمان  2و  1های در گزینه (2شکل )

و همچنین تحلیل دستی با لحاظ کردن پیشهنهادهای مطالعهات کالیبراسهیون شههر      Synchroافزار استفاده از نرم

تهران مدنظر قرار گرفت. همچنین بمنظور کاهش تعداد فازهای دراغ راهنمایی و تهاخیر تقهاطا، حرکهات دپگهرد     

ب اند. حرکت دپگرد رویکردی جنوبی به کمک دوربرگردان جنوب به جنهو رویکردهای شمالی و جنوبی حفف شده

شود. همچنین با ممنوعیت دپگرد شمال به شرق، حمم مربوط به آن بهه حمهم متهیر    بخش انمام میبلوار احتان

ههای صهورت گرفتهه در    ارزیابی نتایج تحلیهل متتقیم  رب به شرق و از طریق تقاطعهای همموار اضافه شده است. 

های ترافیکهی کهه بها    در این جدول شاخصارائه شده است.  3جدول در قالب سازی شده شبکه معابر شبیهمحدوده 

ههایی  یابند با رنگ سبز مشخص و شاخصهای پیشنهادی نتبت به وضعیت موجود بهبود میاعمال هریک از گزینه

انهد. مطهابق مقهادیر ارائهه شهده بهرای       شوند با رنگ قرمز نمهایش داده شهده  نتبت به وضعیت موجود ددار افت می

های اصال  های اصالحی مختلف، اجرای هریک از گزینهسازی شده در گزینهشبیههای ترافیکی شبکه معابر شاخص

شهود.  ها و زمهان سهفر و افهزایش سهرعت در شهبکه معهابر مهی       هندسی منمر به کاهش تاخیر، دگالی، تعداد توقف

نتبت به های حرکتی بیشتری که در آنها محدودیت 3و  2های اصال  هندسی همچنین مطابق انتظار، اعمال گزینه

اعمال شده است، متافت پیموده شده در شبکه معابر نتبت به وضعیت موجهود افهزایش یافتهه، کهه ایهن       1گزینه 

ها نتبت به وضعیت موجود قابل قبول بهه نظهر   موضوع با توجه به افزایش سرعت و کاهش زمان سفر این در گزینه

های مختلف اصال  هندسی در قالهب  ابر در گزینههای ترافیکی شبکه معرسد. جزییات مربوط به مقایته شاخصمی

 (7)شکل  نمودار ارائه شده است.
 

 

 

 

 شریعتی -بخش و تختیاحتان -های تختیو تقاطا ازی شده در محدوده میدان صیقالنس: شبکه معابر شبیه2شکل
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 محدوده میدان صیقالنهای مختلف اصال  هندسی :  ارزیابی ترافیکی شبکه معابر با اعمال گزینه3جدول 

 تغییرات )%( 3گزینه  تغییرات )%( 2گزینه  تغییرات )%( 1گزینه  وضعیت موجود شاخص ترافیكی

 13/25 41/41 34/12 52/182 83/32 51/82 51/121 تاخیر )ثانیه بر کیلومتر(

 17/21 18/24 11/18 42/28 54/28 18/25 21/31 دگالی )وسیله بر کیلومتر(
 53/1 82/27 82/15 83/13 71/32 48/78 51/111 )ثانیه بر کیلومتر(زمان توقف 

 78/48 44/52 21/8 28/111 15/3 34/18 38/182 میانگین طول صف )وسیله(
 28/28 45/7827 22/8 11/5525 34/8 27/5473 12/5412 )کیلومتر( متافت پیموده شده

 48/13 82/285 18/4 28/313 28/14 24/282 41/321 زمان سفر )ساعت(
 75/48 88/24 88/5 24/17 15/12 32/11 27/12 سرعت )کیلومتر بر ساعت(

 

  

  

  

 
 های اصال  هندسی میدان صیقالنهای شبکه معابر در گزینه: مقایته شاخص7شکل
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 گیریبندی و نتیجهجمع -4

های اصال  هندسی مختلف اجرای گزینهحفف میدان و شود که بینی میهای انمام شده، پیشسازیبر اساس شبیه

معابر از جمله تاخیر، سرعت و های ترافیکی شبکه در محدوده میدان صیقالن در شهر رشت منمر به بهبود شاخص

با توجه به نتایج ارزیابی ترافیکی ارائه  های اطراف آن شود.معابر در محدوده این میدان و تقاطازمان سفر شبکه 

توان اطالعات نتایج سازی نتایج نهایی نتبت به وضا موجود محدوده مورد مطالعه، میرمال، با ن3شده در جدول 

یزم به  ها در آمده است.رای سه گزینه پیشنهادی برآورد کرد. نتایج حاصل از این بررسیپارامترهای تاثیرگفار را ب

 یتمام پارامترها یوضا موجود برا جینتا نیو همچن باشدیاعداد بزرگتر نشان دهنده بهبود شاخص مذکر است 

 واحد در نظر گرفته شده است. یابیارز

 

 
 )عدد بایتر بهتر است.(های اصال  هندسی های نرمال شده شبکه معابر در گزینه: مقایته شاخص 8شکل 

 

به های کارآمدی نتبت اصال  هندسی پیشنهادی در مقایته شاخص 3با توجه به مقادیر نمودار بای، گزینه 

های شاخص بر این اساس ویژگی شود.های دیگر با اختالف زیادی سبب بهبود عملکرد معابر مورد مطالعه میگزینه

 باشد.طر  سوم به شر  زیر می

 یو جنوب یشمال یکردهایدر رو هیتخل تیظرف شیافزا 

 در جهت کاهش تداخالت و کاهش  های متتقیم و دپگرد در رویکردهای شرقی و  ربیانتداد دسترسی

 زمان سفر وسایل متقاضی عبور شمالی جنوبی
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 بخش در جهت کاهش توقفات مطهری و احتان بلوارهایهمتطح عابرین گفر عرضی از دسترسی  یر

 کنندگان وسایل عبوری شمالی جنوبی و افزایش سطح ایمنی استفاده

ضابطه و روش مشخصی برای از آن جهت حائز اهمیت است که در حال حاضر موضوع مورد بررسی در این مطالعه 

در خصوص اجرای یک تقاطا به صورت میدان و یا  بر اساس آنبتوانند ترافیک  و نقلواینکه کارشناسان حوزه حمل

ور در سطح شهرهای کشمشابه میدان صیقالن گیری کنند وجود ندارد، در حالیکه میادین بتیاری تقاطا تصمیم

یک کنند و متایل مرتبط با ایمنی ترافشبکه معابر وارد میبه وجود دارند که به واسطه میزان تاخیرات بتیاری که 

و نیاز جدی به بررسی و ارزیابی عملکرد آنها و بازبینی طر  هندسی آنها احتاس  های فراوانی هتتنددارای دالش

از جمله نتایج حاصله از این مطالعه ضرورت توجه به توسعه مبتنی بر مدیریت دسترسی است. در شبکه  شود.می

معابر هتته مرکزی شهرها با در نظر گرفتن این نکته که توسعه تقاطعهای  یرهمتطح راهکاری  یرمتناسب با 

یت دسترسی امکان کاهش اثرات وضعیت کالبدی است، توسعه سیاستهای مدیریت تقاضا و نگاه جدی به مقوله مدیر

تعیین شده در مطالعات های بر اساس مطالعات صورت گرفته شاخصتراکمی را فراهم خواهد کرد. همچنین 

 است: بوده گویای نکات زیر شد و خود بندیجما شهرداری تهران نیز

ز طریق بر کارکرد میدان ا گردش به دپ و حمم تداخلی طول صف متوسط، سهم اثرامکان ارزیابی  (1

 سازی وجود نداشت.شبیه

در خصوص نتبت احمام بازه زمانی اوج یک و دوساعته و تاثیر حمم ورودی به میدان اثر متتقیم این  (2

در آن مطالعه مورد تایید برای این شاخص شده تعیین ضابطهپارامتر در ظرفیت میدان اثبات و به نوعی 

  قرار گرفت.

نقلیه معادل سواری برآورد وسیله 3288سازی در حدود نتایج شبیهظرفیت اشباع میدان صیقالن بر اساس  (3

شد که با مقدار پیشنهادی در مطالعات مختلف نزدیک بوده و از این روی با در نظر گرفتن مالحظات 

 در مطالعات مختلف قابل قبول خواهد بود. 3488هندسی عدد پیشنهادی 

 

 قدردانی -5

 بایخص آقای و ونقل و ترافیک شهرداری رشتاز متاعدت معاونت و سازمان حمل نگارندگان بر خود یزم میدانند

آیریانا طر  و برنامه، خاصه سرکار خانم  مهندسین مشاورمدیریتی -ممموعه فنی مهندس حیدری و همچنین

 احمدرضا همچنین آقای مهندس وجهت پیگیری و پشتیبانی از پژوهش  شرکت مدیرعامل الدینمهندس  یاث

صمیمانه تشکر و  های مفکورسناریو درهای اصال  هندسی نقشه دقیق و مناسب مان میگونی برای طراحیسلی

 قدردانی نمایند.
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Abstract  

Design of the roundabout and intersection is one of the most important factors which is 

interfering the travel time. Roundabout and intersection are two major causes that have a 

significant effect on travel time. The aim of this paper is to compare the design of 

roundabout and intersection to find out the least level of service between them that is able to 

provide useful information for engineers to design the roads with the shortest travel time. 

The data required for the study were mainly collected through counting vehicles volumes, 

video filming and recording the license plates using voice recorders technique and also 

calculation and evaluation are constructed with the Aimsun which is used to design and 

analyze the roundabout and intersection. The measures of effectiveness used for the 

comparisons were major and minor road average delay, major and minor road queue length, 

density, major and minor road queue length, total stop time, total distance travelled and 

major and minor road speed. These findings indicate the un-signalized and signalized 

intersections performs better than the roundabout. 

 

Keywords: Roundabout, signalized intersections, micro-simulation, Geometric Design 
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