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 چكيده 

در شبکه معابر  زمان سفر شدید ونقل سبب افزایشرشد روزافزون شهرنشینی و توسعه ناپایدار وسایل حمل

 هلای شده است. بخش مهمی از این زمان سفر به دلیلل تاییر  اجتماعی-و تاثیرات نامناسب زیستی شهری

توانلد تلاثیر بسلزایی در    این تقاطعات می شود. از این رو بهبود عملکردایجاد میشبکه طوالنی در تقاطعات 

 هایهای شهری داشته باشد. ساماندهی این تقاطعات از طریق ارائه طرحونقل در شبکهارتقاء وضعیت حمل

 یک تقاطع نامنظم مقاله تواند باعث افزایش ایمنی نیز گردد. در اینهندسی مناسب ضمن کاهش تاییر می

د بررسی قرار گرفته و چند طرح هندسی متناسب با شرایط این تقلاطع  تهران مور شهرمحلی واقع در کالن

سازی شده و بلا  مدل AIMSUNافزار شود. این سناریوها در محیط نرمبه منظور بهبود عملکرد آن ارائه می

، احجلام پلایین  دهنلد کله در   شوند. نتایج نشان میهای ترافیکی، سناریوهای برتر انتخاب میقیاس شایص

های هندسلی بلا مسلیرهای کانلالیزه شلده کلارایی       ی میدان نتایج بهتر و در احجام باالتر، طرحطرح هندس

 بهتری یواهند داشت.
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 مقدمه -1

نقلیله  در بسیاری از شهرها، گسترش محالت در نقاط مختلف شهر قبلل از پیلدایش و اسلتفاده از وسلایل     

گیری بافت محله صرفا بر اساس تردد عابران پیاده و وسایل نقلیله ییرموتلوری ماننلد    موتوری بوده و شکل

ها گیری محلهها بوده است. اینگونه شکلگاری و با استفاده از حیوانات بارکش و بر اساس حداقل دسترسی

آنها برای حال حاضلر وسلایل نقلیله    و تقاطعات به صورت نامنظم سبب بروز مشکالت تردد در شبکه معابر 

هلای  گیلری محلله  و تقاطعات وسیع و بزرگ در شکل عریضموتوری شده است. به دلیل عدم نیاز به معابر 

باشلد. از طرفلی دیگلر    نقلیه فعلی نملی کننده معیارهای ایمنی برای تردد وسایلتأمینقدیم؛ این تقاطعات 

آنها و لزوم اتصال این معابر  در دایل شهرها  با سرعت تردد باال در 1ها و معابر شریانی درجهاحداث بزرگراه

کننده و محلی و به دنبال آن کاهش سرعت آنها در طی این مسیر و همچنلین  پخشوبه معابر جمع 1درجه

هلای هندسلی متناسلب    تردد نامنظم و کنترل نشده رانندگان در بعضی از این محالت، ضرورت ارائه طلرح 

 دهد.نشان میهر چه بیشتر ا برای آنها ر
 

 تعریف مسأله و اهداف تحقيق -2

تعریفی از تقاطع نامنظم به شرح ذیل ارائه شده قسمت  با عنایت به مطالبی که در مقدمه آورده شد، در این

که عرض معابر، زاویه  باشدمعبر با زوایای متفاوت به یکدیگر می تقاطع نامنظم محل اتصال دو یا چند است.

لزوما متناسب احجام عبوری و وسایل نقلیه عبوری نبوده و معملوال سلطا ایمنلی در ایلن      هاو گردشدید 

 شود.واقع می تقاطع باشد و تدایالت حرکتی مختلف در سطاتقاطعات پایین می

ذرنده از تقاطع و احجلام  و وسایل نقلیه یالب گ "یودروی طرح"با توجه به لزوم طراحی هندسی بر اساس 

شود، در شعاع دید و ضمنا کاهش سطوح اضافی در تقاطعات که سبب بی نظمی بیشتر در آنها می عبوری و

باشدکه ضلمن  طراحی هندسی بهینه در نوع تقاطعات محلی نامنظم می ایاین مقاله هدف ارائه راهکاری بر

 فزایش دهد.انیز  در نظر گرفتن پارامترهای ترافیکی ایمنی را

 11کلریم در منطقله   کریم واقع در جنوب میلدان ربلاط  زربافیان با ییابان رباط ییابانبدین منظور تقاطع 

 شهرداری تهران به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شد. 
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 لوژیومتد -3

تلوان بله سلرعت    معیارهایی وجود دارد که از مهمترین آنها می ،برای بررسی و سنجش ایمنی در تقاطعات

درصدی استفاده کنندگان، شعاع دید، تعداد نقلاط بریلورد وسلال نقلیله و علابران پیلاده بلا یکلدیگر،         85

 رو اشاره کرد.روی در سطا سوارهروشنایی، عالئم و تابلوها و کاهش طول پیاده

. بلا  مدلسلازی شلد   Aimsunساز پیشنهادی در نرم افزار شبیه وضع موجود تقاطع به همراه چهار سناریوی

های ترافیکی و ایمنی در این چهار سناریو و مقایسه آنهلا بلا یکلدیگر و امتیلازدهی بله هلر       بررسی شایص

 شایص، سناریوی برتر انتخاب یواهد شد.

 

 معرفی تقاطع مورد مطالعه 4-1

شلهرداری   11واقع در منطقه ییابان زربافیان و تیمور ابراهیمی،کریم با مطالعه موردی، تقاطع ییابان رباط

آهن، از شلمال بله بزرگلراه    از جنوب به یط ریل راه و انبارنفت در محله عباسی باشد. این تقاطعتهران می

سم و بزرگراه دشلت آزادگلان محلدود شلده     گراه نواب و از یرب به بوستان تبشیخ محمدی، از شرق به بزر

دسترسلی بله بزرگلراه    باشد که کننده میپخشوهای محلی و جمعییابانراهی محل تالقی این چند .است

های اطراف وارد این نقلیه که از بزرگراهاز وسایل برییکند. سرعت باالی شیخ محمدی و نواب را برقرار می

 نشان داده شده است. 1عکس هوایی تقاطع نیز در شکل .اندشوند ایمنی آن را به مخاطره اندایتهتقاطع می

 

 

 مورد مطالعه : عکس هوایی تقاطع 1شکل
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 .شبیه سازی شد Aimsunبرای بهبود وضعیت این تقاطع چهار سناریوی زیر تعریف و در نرم افزار  

 

 سناریوی اول 4-2

 .ه استبرای مقایسه تغییرات ایجاد شده، وضع موجود به عنوان سناریو اول مدلسازی شد

 

 Aimsunوضع موجود در نرم افزار  شبیه سازی طرح هندسی و : 2شکل
 

 دوم سناریوی 4-3

ی حرکت های تدایلی در تقاطع حذف منشان داده شده است در این سناریوی تما 3شکلهمان طور که در 

هلای تلدایلی و   متری آن ایجاد شده است، مزیت این سناریو حذف حرکت100شده و یک دوربرگردان در 

هلای ایلن سلناریو    ها هم از دیگر مزیتباشد. کانالیزه شدن تمامی حرکتو احتماال یالف می نقاط بریورد

 است.
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 Aimsunدر نرم افزار  دومسناریوی شبیه سازی طرح هندسی و :  3شکل
 

 )ميدان اشكی شكل(سوم سناریوی 4-4

بازشدگی مسلیر   ،باشد، تفاوت این سناریو با سناریوی قبلمربوط به طراحی هندسی این سناریو می 4شکل

و  باشلد باشد که جایگزین دوربرگلردان سلناریوی قبلل ملی    برای حرکت شمال به دایل فرعی زربافیان می

تلر از  مستقیم، مزیت این سناریو نسبت به سناریوی قبل دسترسی بهتر و باشدنوعی میدان اشکی شکل می

باشلد  باشد. ضعف این سناریو احتمال بریورد در محل بازشدگی میبست زربافیان میییابان تیموری به بن

تاثیرگلذار بلر عملکلرد میلدان هلای ترافیکلی،        یکی از مهمترین عوامل که ایمنی آن را کاهش یواهد داد.

 [.1هندسه میدان می باشد]
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 Aimsunشبیه سازی سناریوی سوم در نرم افزار طرح هندسی و :  4شکل
 

 چهارم )ميدان ساده( سناریوی 4-5

مزیت عمده میدان این اسلت کله    دهد.برای سناریوی چهارم نشان می طرح هندسی میدان ساده را 5شکل

این مزیت زمانی که  .با تبدیل حرکت های تقاطعی به حرکت های تدایلی تأییر تقاطع را حداقل می کند

مزیت این سناریو نسبت بله سلناریوهای قبلل     [.2ترافیک به حد ظرفیت برسد کامالً از بین می رود] حجم

بریوردهای احتمالی و حرکت های تدایلی در  افزایشبوده و ضعف آن  و کاهش تاییر هاافزایش دسترسی

 باشد.باشد؛ از جمله کاربردهای میدان در تقاطعات محلی کاهش سرعت میدور میدان می
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 Aimsunشبیه سازی سناریوی چهارم در نرم افزار طرح هندسی و :  5شکل
 

 پنجم )تقاطع چراغدار( سناریوی 4-5

افلزار شلبیه  های مختلف متناسب با احجلام در نلرم  سناریوی آیر وضع موجود چرایدار شده و با زمانبندی

 اند.سازی شده

 

 مقایسه سناریوها 4-6

وضع موجود صبا و بعلدازظهر برداشلت و    عبوری ، احجامAimsunافزار سناریوها در نرمسازی برای شبیه

هلای مختللف احجلام عبلوری،     بلرای بررسلی حاللت   ساعت اوج شبکه و احجام مربوط به آن مشخص شد. 

)بلنلد   و سله برابلر آن   )میان ملدت( ، دو برابر آن)کوتاه مدت( م وضع موجودسه حج هرکدام از سناریوها با

چهار پارامتر تأییر، جریان، سرعت و زملان   برای مقایسه سناریوها از در نرم افزار شبیه سازی شدند. مدت(

سفر استفاده شده است؛ بدین صورت که برای بهترین عدد سناریوها در هلر شلایص امتیلاز صلفر در نظلر      

سناریو که  لذا امتیاز هرنظر گرفته شده است؛ متیاز منفی در ا ترنامطلوبگرفته و برای سناریوهای بعدی و 

 تری یواهد داشت.تر باشد وضعیت مطلوببه صفر نزدیک
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 )كوتاه مدت(مقایسه سناریوها با احجام وضع موجود 4-6-1

بلا طلرح هندسلی     چهلارم  داده شده است با احجام وضع موجود سناریوی نشان 1جدولهمان طور که در 

 برتر شده است. سادهمیدان 
 

 با احجام وضع موجود ها: شایص های ترافیکی سناریو 1جدول

 سناریوی پنجم سناریوی چهارم سناریوی سوم سناریوی دوم سناریوی اول شاخص

 53.58 5.21 5.19 9.09 9.93 تأخير

 750.4 747.6 738.7 744.7 744.8 جریان

 26.18 42.57 42.83 40.46 38.45 سرعت

 4.64 3.12 3.33 3.78 3.29 زمان سفر

 10.20 0.01 0.08 1.03 1.08 منفی امتياز

 5 1 2 3 4 اولویت بندی

 

گردد سناریوی چهارم یعنی میدان ساده در این حاللت )کوتلاه ملدت( در همله     همان طور که مالحظه می

، به جز اندکی در شایص سرعت، بهترین رتبه را کسب کرده است. سناریوی دوم به دلیل بسلته  هاشایص

 رتبه در نتیجه ویکسری از حرکت های مستقیم و استفاده از دوربرگردان، با تأییر باالیی روبرو شده  نشد

سلازی جریلان   های اشاره شلده، بله دلیلل آرام   میدان عالوه بر شایص طرح هندسی است. تنزل دادهآن را 

 دهد.افزایش میهای تقاطعی به تدایلی ایمنی تقاطع را تا حد زیادی ترافیک و تبدیل حرکت

 )ميان مدت((%200) وضع موجود دوبرابر مقایسه سناریوها با احجام 4-6-2

بلا طلرح    سلوم یوی وضلع موجلود سلنار    دوبرابلر  نشان داده شده است با احجام 2جدولهمان طور که در 

 برتر شده است.، هندسی میدان اشکی شکل
 

 %200با احجام  ها: شایص های ترافیکی سناریو 2جدول

 سناریوی پنجم سناریوی چهارم سناریوی سوم سناریوی دوم سناریوی اول شاخص

 107.92 11.69 8.75 14.23 16.71 تأخير

 1484.7 1511 1486.8 1486.4 1504.5 جریان

 19.54 39.79 41.75 38.81 36.41 سرعت

 13.17 6.85 7.07 7.96 7.19 زمان سفر

 12.81 0.38 0.05 0.88 1.09 منفی امتياز

 5 2 1 3 4 اولویت بندی
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گردد سناریوی سوم یعنلی میلدان اشلکی شلکل در ایلن حاللت )میلان ملدت(         همان طور که مالحظه می

با  باشد.بیشترین امتیاز و بهترین رتبه را کسب کرده است. رتبه دوم سناریوی چهارم یعنی میدان ساده می

)چهلارم(،   درنظرگیری افزایش سطا تقاضا در این حالت و کانالیزه شدن مسیرهای تردد در سناریوی برتلر 

 ایمنی نسبت به دیگر سناریوها بهبود چشمگیری یواهد یافت.

 )بلند مدت((%300) وضع موجود برابرسه مقایسه سناریوها با احجام 4-6-3

سلوم بلا   سلناریوی   هلم  باز نشان داده شده است با احجام سه برابر وضع موجود 3جدولهمان طور که در 

 برتر شده است. طرح هندسی میدان اشکی شکل

 
 %300با احجام  ها: شایص های ترافیکی سناریو 3جدول

 سناریوی پنجم سناریوی چهارم سناریوی سوم سناریوی دوم سناریوی اول شاخص

 1653.57 33.86 19.51 35.08 48.34 تأخير

 1913.1 2253.7 2237.4 2237.1 1880.1 جریان

 14.51 34.4 38.92 34.3 30.42 سرعت

 172.08 12.91 11.86 14.57 11.99 زمان سفر

 98.04 0.94 0.01 1.15 1.87 منفی امتياز

 5 2 1 3 4 اولویت بندی

 

سناریو ها، سناریوی سوم باالترین رتبه را کسب کرده است. در سناریوهای بلند مدت نیز همانند میان مدت

یالب بودن حجم ترافیلک در   توانرا می آن دلیل، نتیجه را کسب کرده استبدترین چرایدار کردن تقاطع 

کله   قابل آن عنلوان کلرد  مدر  احجام دیگر ناچیز بودن و ن زربافیان یرب به رباط کریم شرقراستای ییابا

ایلن نتیجله کللی را     زماندار کردن تقاطع تأییر چشمگیری در یک رویکرد با حجم باال ایجاد کلرده اسلت.  

بت به گزینه چرایدار کردن دارد که حجم یک رویکرد نس امکان بهبود را در یتوان گرفت که در تقاطعاتمی

شود آن است که در صورت پلایین بلودن   ایج مشخص میآنچه که از مجموع نت دیگر رویکردها یالب نباشد.

هلای نسلبتا   )وضع موجود( طرح هندسی میدان کله تملامی رویکردهلا حرکلت     احجام در اینگونه تقاطعات

بلا مسلیرهای کانلالیزه شلده      سناریودهند و با افزایش حجم، آزادانه تری دارند نتایج ترافیکی بهتری را می

در  همان طور که در مقدمه هم بدان اشلاره شلد   نتیجه بهتری را یواهند داد.میدان با اشکال یاص( مثل )

شلهری بله جلاده    ای که از جاده برونشهری نیز وجود میدان در کاهش سرعت وسایل نقلیه ورودی مناطق

، %47یلزان  تاییر به م در کوتاه مدت در سناریوی چهارم [.3بسیار موثر است] درون شهری وارد می شوند،

میان و  کوتاه مدت دردر سناریوی سوم . کاهش یافته است %30تأییر به میزان  ن مدت و بلند مدتدر میا
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مشابه با افق میان ملدت،   یافته است. کاهش %60تأییر به میزان  بلند مدت در، %48تأییر به میزان مدت 

تقاطعی، افلزایش   های گردشی به دلیل مدیریت حرکاتدن حرکت( نیز کانالیزه کردراین حالت )بلند مدت

 ایمنی را منجر یواهد شد.

 

 نتيجه گيری -5

در این مقاله طرح هندسی بهینه برای تقاطعات نامنظم محلی در شبکه معابر شهری جهلت کلاهش زملان    

تاییر و افزایش ایمنی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بر همین اساس راهکارهای مختلفی در ارائله  

ه سلطا تقاضلای   طرح هندسی ارائه شده است. جهت ارزیابی این راهکارها، سناریوهای مختلفلی بلرای سل   

افلزار  شلهر تهلران تعریلف گشلت. ایلن سلناریوها در نلرم       مختلف برای یک تقاطع نامنظم محلی در کلالن 

AIMSUN     مدلسازی شده و شایصهای ترافیک در هر سناریو تعیین شد. نتلایج حاصلل از ایلن مطالعله 

 باشد:به شرح زیر می برای تقاطعات محلی و کوچک شهری

 ترین گزینه یواهد بود.احجام تردد، طرح هندسی میدان مناسبدر صورت پایین بودن  -1

نتایج بهتلری   زه شده و با امکان دسترسی مستقیمهای هندسی کانالیدر سطا تقاضای باالتر طرح -2

 را یواهند داد.

که حجم یکی از رویکردها نسلبت بله بقیله یاللب باشلد، نتلایج بسلیار         در صورتیچرایدار کردن  -3

 ه یواهد داشت.نامطلوبی را به همرا

هلای  های هندسی میدان )ساده و اشکی شکل( با کاهش سرعت تقاطع و تبدیل حرکلت انواع طرح -4

تقاطعی به تدایلی و همچنین کانالیزه کردن مسیرهای تردد، باعلث افلزایش ایمنلی در تقاطعلات     

 یواهند شد.

ده و قطعیتلی در یصلوص   پر واضا است که نتایج اشاره شده در این پژوهش بر مبنای مطالعه ملوردی بلو  

 صحت آنها در تمامی موارد وجود ندارد. لیکن برای تقاطعات مشابه میتوان از این نتایج استفاده کرد.
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 مراجع -6

 ، 1394 شلهری،  معلابر  شلبکه  در میلدان  ایجلاد  یلا  و حلذف  سلنجی  امکلان  و نیازسنجی روش ارایه [1]

 .ترافیک و نقل و حمل المللی بین کنفرانس چهاردهمین

 -معیارهلا  تدوین و فنی امور دفتر -فنی امور معاونت - 145 نشریه -مبانی - شهری همسطا تقاطعات ]2[

1376  

 کنفرانس چهاردهمین ، 1394 ترافیکی، های میدان هندسی طرح بر ترافیکی پارامترهای تاثیر ارزیابی ]3[

 ترافیک و نقل و حمل المللی بین
[4] Miaou, S.P., Hu, P.S., Wright, T., Rathi, A.K., Davis, S.C., 1992. Relationship 

between truck accidents and highway geometric design: a poisson regression 

approach . Transportation Research Record 1376, 10– 18.  
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Abstract 

Fast growth rate of urbanization and unstable developments has dramatically 

increased the travel time and caused some social-environmental problems in urban 

transportation network. Delay time at intersections consists a significant portion of 

the unwanted travel time. Therefore, improving the performance of the intersections 

can enhance the efficiency of the transportation system. Organizing these 

intersections by implementing suitable geometric designs leads to reducing the delay 

time and improving the safety. In this paper, the performance of a local disordered 

intersection in the city of Tehran is investigated, considering some predefined 

scenarios with different compatible geometric designs. The scenarios are evaluated 

using the AIMSUN traffic micro-simulation software and the superior scenarios are 

determined. According to the results obtained, the design of a roundabout is the best 

scheme for low rate of traffic flows, where the channelized passing ways seems to be 

the dominant plan for high rate of traffic flows. 

 
Keywords: Intersection, Geometric Design, Delay time, safety, AIMSUN. 
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