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 مقدمه -1
-آن یشپیدا. اندي خیابان هاي یکطرفه در شهرهاي بزرگ به طور ناگهانی به وجود نیامدههاشبکه     

هاي یکطرفه را به عنوان یک باشد که در عرض چند دهه شبکه خیابانها ناشی از وقایع مختلف می
عه  ها، یعنی از ابتداي پیدایش اتومبیل تا قبل از توسدر دوره پیش از بزرگراه. ضرورت مطرح ساختند

هاي فرهنگی و اجتماعی شهر و محدوده هاي شهري مراکز تجاري شهرها مراکز تمام فعالیتبزرگراه
حرکت هر یک از این  . خیابانهاي مرکز شهر محل تردد اتومبیل، تراموا، اتوبوس بودند. اطراف آن بودند

م در کنار هم حرکت عابرپیاده و اتومبیل با سرعت ک. وسایل حمل و نقل با وسایل دیگر هماهنگ بود
. کردندکار خود مسافت زیادي طی نمیرسیدن به محلپیشه برايدر این دوره صاحبان. کردندمی
. کردندهاي طوالنی فعالیت نمینشینی شکل نگرفته بود و وسایل نقلیه عمومی در مسافتحومههنوز

زاثرات این جنگ پیدایش بشري به همراه داشت یکی اجوامعهاي بزرگی برايجنگ جهانی دوم درس
هاي با دسترسی محدود توانسته بود  جنگ نازي درخالل جنگ با ایجاد بزرگراهآلمان .بزرگراهها بود

 .مورد نظر انتقال دهد زار و سربازان را سریعاً به نقاطاف
این الگو مورد توجه واقع شد و پس از جنگ بسیاري از کشورهاي جهان شروع به ساخت بزرگراه      

شد  ولی ها منافع زیادي داشت که بیشتر آن به گسترش تجارت مربوط میپیدایش بزرگراه. نمودند
بین هماهنگی. شوندراحتی از محل کار خود دوررا براي مردم فراهم نمود که تا بههمزمان این امکان

رود وخروج این خورد و اولویت بیشتري به تسهیل وهمهاي مرکز شهر بهکنندگان در خیاباناستفاده
هاي قدیمی و کم عرض مرکز شهر جوابگوي این تقاضاي از این پس دیگر خیابان. مسافرین داده شد

از اینرو یکطرفه کردن این خیابانها مورد توجه قرار . شدید سفر در صبح و بعد از ظهر نبودند
 ].1[گرفت

در .معابر یکطرفه متفاوت است هاي مختلف مردم در مورد شبکه معابر با پیکربنديدیدگاه گروه    
 :شودسطور ذیل به آنها اشاره می
 دیدگاه مهندسین ترافیک

Ø مزایا 
ó  درصدي تبدیل دوطرفه  به یکطرفه20تا  10افزایش ظرفیت 
ó کاهش تنوع گردش در تقاطع ها و کاهش زمان تأخیر در آنها 
ó  مانند سوار و پیاده شدن از تاکسی ها(کاهش فعالیت هاي کنارخیابان( 
ó اهش زمان سفر، مصرف سوخت، آلودگیک 

Ø معایب 
ó استهالك(افزایش مسافت سفر( 



ó افزایش حجم گردش ها در تقاطع ها  
 )رانندگان، مسافران وسائط نقلیه عمومی، عابران(دیدگاه استفاده کنندگان 

Ø معایب 
ó گمراه کننده شدن شبکه یکطرفه براي رانندگان غیر دائمی 
ó رگیري ایستگاه هاي نظیر در دو خیابان مجاور گمراه کننده شدن شبکه به واسطه قرا

 هم براي مسافران وسائط نقلیه عمومی
ó کاهش ایمنی عابران 

 :دیدگاه جامعه مرکز شهر
Ø معایب 

ó  عدم عالقه به سکونت در معابر یکطرفه به دلیل دشوار شدن رسیدن به مقصدي
 نزدیک  و ناهمسو با جهت حرکت

ó ر یکطرفه به دلیل سرعت باال در آنهاعدم عالقه به سکونت و کسب و کاردر معاب 
 

 صورت کلی مسأله -2
 و خیابانی شبکه یک است طرح قابل شرح این به شهري هايشبکه معابر جهت تعیین مدیریت مسأله     
 هر براي .است مفروض »گیريتصمیم مورد هايخیابان مجموعه« نام به آن خیابانهاي از ايمجموعه زیر
 مجموعه« یک )گیريتصمیم مورد خیابان هر براي یعنی( گیريتصمیم مورد هايخیابان مجموعه از عضو

 است )دیگر جهت در یکطرفه جهت، یک در یکطرفه طرفه،دو( مجموعه همان یا که دارد وجود »تصمیم
 شد گرفته تصمیم گیري تصمیم مورد خیابان هر براي وقتی .باشدمی آن عضويدو مجموعهزیر یک یا

 .است شده انتخاب یکطرفه هايخیابان شبکه براي »پیکربندي« یک آنگاه
 شرح به ،کهدارد وجود فرضیات و هامحدودیت مجموعه یک شبکه براي جدید پیکربندي طراحی براي     
 :]1[باشندمی ذیل

 :محدودیت ها
 )انفرادي(محدودیت هاي تصمیم گیري 

ó  یريوضعیت متصور براي مجموعه معابر مورد تصمیم گ 3وجود 
ó  وضعیت متصور 2(یکطرفه سازي معبر به دالیل فیزیکی مانند عرض کم سواره رو ( 
ó و ) وضعیت متصور 1(یکطرفه سازي معبر به دالیل سیاسی و امنیتی در جهتی خاص

 حذف از مجموعه تصمیم
 و   k2تعداد پیکربندي ها در صورت عدم وجود محدودیت هاي دیگر  حداقل  •



 )تعداد اعضاي مجموعه خیابان هاي مورد تصمیم گیري  k3 )kثر حداک                    
 )غیرانفرادي(محدودیت هاي شبکه    

ó وجود یک خیابان موازي و خالف جهت در کنار یک خیابان یکطرفه 
ó وجود حداقل یک مسیر بین هر مبدأ و مقصد با تقاضاي غیر صفر 
ó عدم ورود همه خیابان هاي یکطرفه به تقاطع 
ó  خیابان هاي یکطرفه از تقاطععدم خروج همه 

 محدودیت هاي روانی ترافیک   
ó  عدم عالقه مندي به اتمام یک خیابان در یک مسافت کوتاه به دلیل ثبات در وضعیت

 حرکت
ó جهت دسترسی مناسب به ) غالباً ساعتگرد(لزوم تشکیل لوپ هاي یکطرفه در شبکه

 کاربري ها
 :]1[فرضیات مسأله      

 ینگرو و پارکعرض سواره
ó عدم در نظر گرفتن معابر محلی در استخوان بندي شبکه 
ó  در نظر گرفتن وضعیت پارکینگ هاي حاشیه اي در هر پیکربندي جدید مانند

 )سر منشأ وجود پارکینگ نیاز به پارك خودرو(وضع موجود
ó عرض سواره رو مجموع ) دوطرفه به یکطرفه(در گذر به یک پیکربندي جدید

 عرض دو سواره رو قبل
ó تعلق عرض سواره رو موجود ) یکطرفه به دوطرفه(گذر به یک پیکربندي جدید در

 به دو خیابان
ó زمان سفر ازاد و ظرفیت بر واحد عرض 
ó عدم در نظر گرفتن تأثیر یکطرفه سازي بر ظرفیت واحد عرض 

 میزان تأخیر در تقاطع ها
ó  به روز نمودن زمان تأخیر در پیکربندي جدید در تقاطع هاي آزاد 
ó تأثیر (ر گرفتن زمانبندي ثابت در پیکربندي جدید در تقاطع هاي چراغدار در نظ

 )کم در جواب ها
 یافتن ماتریس تقاضا

با اتوبوس ها پس از تبدیل آنها به حجم همسنگ مانند وسائط نقلیه عادي  •
 رفتار شده ) بدون توجه  به مسیر خطوط(



ئط نقلیه عادي با کامیون ها پس از تبدیل آنها به حجم همسنگ مانند وسا •
 رفتار شده) بدون توجه به معابر غیر مجازدر شبکه(

 
  هدف مسأله-3
تعیین یک پیکربندي مجاز و بهینه براي شبکه خیابان هاي یکطرفه بطوري که زمان سفر و هزینه    

 .نظیر آن کمترین باشد
 
 هدف تابع -4

 گیرندمی کنندگاناستفاده کل سفر مانز را هدف تابع یکطرفه هايخیابان شبکه طراحی در معموالً      
 به براي و است شبکه هايکمان در جریان به وابسته مقدار این چگونه که شودمی داده توضیح اکنون
 چیز هر هدف تابع واقع در شود حل ترافیک تخصیص مسأله نام به دیگري مسأله باید آن آوردن دست
 فرض با زیر در .است صادق موضوع این باشد هاانکم در جریان به وابسته که شود گرفته هم دیگري
 .شود می پرداخته موضوع شرح به است کنندگان استفاده کل سفر زمان همان هدف تابع اینکه

 است شبکه هايکمان در سفر زمان و ترافیک حجم از ناشی شبکه در کنندگاناستفاده کل سفر زمان    
 هاتقاطع در تأخیر بعالوه .باشد می خود نظیر کمان ترافیک حجم تابع خود نوبه به هم سفر زمان این که
 ابتدا باید کنندگان استفاده کل سفر زمان آوردن دست به براي بنابراین باشد می زمان این از جزئی نیز

 در کنندگاناستفاده یکایک تصمیم از ناشی حجم این .شود محاسبه شبکه هايکمان در ترافیک حجم
-تصمیم این در ها آن از یک هر مالك و باشد می سفرشان مقصد به مبدأ از سیدنر براي مسیر انتخاب
 می شبکه در تغییر واقع در که کمان یک وضعیت در تغییر با است خود سفر زمان کردن کمینه گیري
 یک که شود می فرض مثال عنوان به کندمی تغییر دیگر هاي کمان در ترافیک جریان الگوي کل باشد
 که کسانی صورت این در .درآیند خیابان پایین سوي به یکطرفه وضعیت به طرفه دو عیتوض از کمان
 مسیرهاي از ناچار به و ندارند را کار این امکان دیگر کردندمی استفاده خیابان آن از باال جهت در  قبالٌ
-می جدید کمان یک ازحداقل استفاده معنی به جدید مسیر یک از استفاده کرد خواهند استفاده دیگر
 آن در سفر زمان و شد خواهد بیشتر سابق وضع به نسبت جدید کمان این در جریان نتیجه در که باشد
-می استفاده کمان این از خود مسیر در  قبالً که افرادي تا شود موجب است ممکن این رودمی باال نیز

 ادامه روند این و باشد تهداش کمتري سفر زمان قبلی مسیر به نسبت که بیابند مسیرهایی حال کردند
 .یابدمی
 مسأله حل  است دست در مطالعه این نظر مورد مسأله براي که شرایطی در داد نشان توانمی    

 هر نظیر هدف تابع مقدار یافتن براي بنابراین .است سازي بهینه مسأله یک حل معادل ترافیک تخصیص
 تخصیص براي دیگر سازيبهینه مسأله یک ابتدا بایست می یکطرفه هايخیابان شبکه براي پیکربندي



 یک صورت به دیگري سازيبهینه مسأله خود درون در که مسایل نوع این به .شود حل شبکه به تقاضا
 می که دارند قرار بیرونی گیرندگانتصمیم بیرونی سطح در .گویند سطحیدو مسایل دارند محدودیت
 به را کنندگاناستفاده سفرکل زمان معابر شبکه رکتح جهت تعیین و پیکربندي تغییر با خواهند
 گیرندگان تصمیم معابر شبکه حرکت جهت تعیین و پیکربندي تغییر با .برسانند ممکن مقدار کمترین
 و مبدأ بین مسیري یافتن کنندکه می خود مسأله حل به شروع شبکه از کنندگاناستفاده یعنی درونی
 گرفت قرار هم روي هاتصمیم این تک تک وقتی و .باشد داشته را سفر زمان کمترین که است مقصد
 مسأله حل از ناگزیر آن یافتن براي سیاستگزاران که آوردمی وجود به را ها کمان در تعادلی جریان
 .]1[ببینندراخود تصمیم اثر تا هستند ترافیک صتخصی

 
 مسأله بندي فرمول -4-1

 :]2[شودگذاري زیر استفاده میاز نمادبراي مسأله تعیین جهت حرکت معابر      
DS  : مجموعه خیابان هاي مورد تصمیم گیري وDS k  kتا  1فرض می شود که این خیابانها از . =

 . شماره گذاري شده اند
id : مجموعه تصمیمi گیري که یا مجموعه امین خیابان مورد تصمیم{ زیر است و یا یک  3,2,1{

 . مجموعه دو عضوي از آن می باشد
iz : وضعیتi گیري است که از مجموعه امین خیابان مورد تصمیمid 1وضعیت . انتخاب می شود 

رفه در جهت نظیر یکط 3نظیر یکطرفه در یک جهت خیابان و وضعیت  2نظیر دو طرفه است، وضعیت 
 .دیگر خیابان است

Z : بردار)...,,( 21 k
zzzکه یک پیکر بندي براي شبکه معابر است . 

N(Z) : شبکه خیابانی که با پذیرش پیکربنديz براي شبکه معابر ایجاد می شود . 
FN :تهایی که محدودیتهاي شبکه در آنها برقرار اسمجموعه شبکه هاي خیابانی مجاز، یعنی شبکه . 

zA : مجموعه کمانها ناشی از انتخاب پیکربنديz  براي شبکه معابر 
)(2 Zx : جریان تعادلی در کمانa  ناشی از انتخاب پیکربنديz  براي شبکه معابر 

X(Z) : بردار جریان تعادلی در کمانهاي شبکه نظیر پیکربنديz  
z
at :حجم در کمان  -تابع زمان سفرa  وقتی پیکربنديz براي شبکه معابر انتخاب می شود . 
).( DNAssign : روندي که با حل مسأله تخصیص ترافیک، تقاضايD  را به شبکهN  تخصیص داده

 . و جریان تعادلی در کمانها را به دست می دهد
باشد، مسأله تعیین جهت حرکت معابر به  f(Z)چون  در حالت کلی که تابع هدف می تواند تابعی

 : ]2[خواهد بود) 1(شرح رابطه
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)(zfMin 

  subject to: 
 

{ }kidzzzzZ
iik

,....,1),....,,( 21 =∈= 

FNZN ∈)( 
که در آن محدودیت اول در واقع تعریف یک پیکربندي است و محدودیت دوم همان محدودیتهاي 

 . شبکه می باشد
بهتر نمایانگر ) 2(بندي رابطهکنندگان باشند آنگاه فرمولاما اگر تابع هدف زمان سفر کل استفاده    

     .]2[طبیعت دو سطحی مسأله خواهد بود
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هاي شهريهت معابر در شبکههاي مدیریت تنظیم جمدل -5  
هاي حل مسآله مدیریت تعیین جهت معابر توسط محققان پرداخته مدلاین بند به بررسی  در       
  .شودمی

 
  1پژوهش درزنر و وسولوسکی -5-1

هدف این دو پژوهشگر یافتن پیکربندي بهینه خیابانهاي یکطرفه و دو طرفه در یک شبکه خیابانی     
گیري معادل یک هر خیابان مورد تصمیم. کنندگان استکردن زمان سفر استفادهمینهبا تابع هدف ک

در این پژوهش هیچ محدودیتی براي . عضو دارد 3کمان فرض می شود و مجموعه تصمیم هر کمان 
دشواري . شبکه منظور نشده است، جز اینکه بین هر مبدأ و مقصد باید مسیري وجود داشته باشد

آنها با یک سري فرضیات موفق شدند از . رگی اندازه و نه در محدودیتهاي آن استمسأله فقط در بز

                                                                                              
                                                
1 - Drenzer & Wesolowsky  



آوردن تابع هدف بکاهند و در واقع حل مسأله تخصیص را به یافتن کوتاهترین مسیر دشواري به دست
 . آیدشرح فرضیات آنها در ادامه می. بین دو گره تقلیل دهند

نهاي شبکه در نظر گرفتند و به عبارت دیگر تأخیر در تقاطعها فرض اول اینکه تأخیر را تنها در کما    
در . در فرض دوم سرعت را در همه کمانهاي شبکه یکسان و مستقل از حجم گرفتند. را اعمال نکردند

این . نتیجه زمان سفر در هر کمان مستقل از حجم در آن کمان و ضریبی از طول کمان می شود
اول اینکه زمان سفر در هر مسیر متناسب با طول آن مسیر است . اردموضوع دو نتیجه به همراه خود د

دوم اینکه کل . کندبین مبدأ و مقصد استفاده می) از نظر مسافت(و بنابراین تقاضا از کوتاهترین مسیر 
توان از مسافت طی بنابراین می. باشداستفاده کنندگان، متناسب با مسافت طی شده توسط آنها می

 . تابع هدف بهره برد شده به عنوان
آن در عددي کوچکتر از شود طولفرض دیگر این پژوهش این است که هر کمان که یک طرفه می    

این فرض معادل است با این که سرعت در کمانهاي . شودنامیده می شود ضرب می αیک که 
-به این ترتیب باز هم زمان سفر کل استفاده. اي دوطرفه استبرابر سرعت در کمانه α/1یکطرفه 

 . کنندگان خواهد بودکنندگان متناسب با مسافت طی شده توسط استفاده
سان با مسأله تعیین پیکربندي بهینه خیابانهاي یکطرفه و دوطرفه مواجه هستیم تا مسافت بدین    

 ].3[کنندگان کمینه شود طی شده توسط استفاده
  1پژوهش لی و یانگ -5-2

هدف این دو پژوهشگر نیز طراحی شبکه خیابانهاي یکطرفه و دوطرفه با منظور کاهش زمان سفر     
هاي گیري را نظیر یک کمان و مجموعهآنها نیز هر خیابان مورد تصمیم. کنندگان استکل استفاده

در مجموع آنها نیز . ردندهاي تصمیم را سه عضوي فرض کگیري را نظیر یک کمان و مجموعهتصمیم
. هاي شبکه دیدندها و نه محدودیتتنها سختی مسأله را در بزرگ بودن آن یعنی تعداد زیاد پیکربندي

ولی براي فایق آمدن بر این سختی، فرضیات ساده کننده نظیر آنچه که درزنر و وسولوسکی در نظر 
 . گرفتند، اعمال نکردند

                                                                          :                    اندکردهاستفاده)3(رابطهمعروفتابعازاکمانهحجم-سفرزمانتابعبراي
)3( 
 

ظرفیت در کمان aC. باشندمی aزمان سفر آزاد در کمان  ٠aTو  aزمان سفر در کمان  aTکه در آن
a     و متناسب با تعداد خطوط کمانa در حالتی که یک کمان یکطرفه شود ظرفیت در هر . است

 . انددرصد افزایش داده 12خط را به میزان 
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تأخیر در تقاطع به تفکیک براي سه حرکت مستقیم، گردش به راست و گردش به چپ دیده شده     
اند و زمان تأخیر براي هر یک از سه حرکت فوق قاطعها را چراغدار و داراي دو فاز دیدهتمام ت. است

 . عالوه بر زمانبندي چراغ به حرکتهاي درگیر با آن حرکت هم وابسته است
اند، یکی الگوریتم ابتکاري ویژه و دیگري لی و یانگ سپس دو روش براي حل این مسأله ارائه کرده    

الگوریتم ابتکاري ویژه با شبکه . سازي شدهي بر پایه روش سرد و گرم کردن شبیهالگوریتم ابتکار
دوطرفه شروع کرده و در هر تکرار با به دست آوردن حجم در کمانها، بر اساس تفاوت حجم در دو 

آنگاه براي این دو کمان که همزمان می توانند . کمان رفت و برگشت، دو کمان دو طرفه را برگزیدند
گیرد و به را در نظر می) غیر از وضعیت فعلی(وضعیت همزمان دیگر  8وضعیت داشته باشند،  3*3=9

توان بهترین را برگزید آید که پس از تخصیص تقاضا به آنها میشبکه مختلف به وجود می 8این طریق 
رار یک یا دو به این ترتیب در هر تک. توان بهترین را برگزید و با آن روش را ادامه داردو با آنها می

این الگوریتم پایه نظري نداشته و صرفاً به منظور مقایسه با روش گرم و    . کمان یکطرفه می شوند
 . سرد کردن شبیه سازي شده طراحی شده است

ــراي ســرد    ــرموب ــردن شــبیهگ ــی ســازيک ــه شــبکه  شــده پیشــنهاد م ــدي اولی ــه پیکربن ــد ک کنن
بـه ایـن شـکل کـه بـراي هـر       . مالً تصـادفی انتخـاب شـود   خیابانهاي یکطرفه و دوطرفـه در ابتـدا کـا   

البتـه اگـر ایـن    . گیـري شـود  تواننـد یکطرفـه باشـند بطـور تصـادفی تصـمیم      یک از کمانهـا کـه مـی   
-شـود و ایـن کـار ادامـه مـی     بنـدي دیگـري تولیـد مـی    پذیر نبـود آنگـاه پیکـر   پیکربندي اولیه امکان

ــه یــک پیکربنــدي امکانپــذیر برســیم و ایــن  ــد تــا ب ــه   یاب ــه عنــوان پیکربنــدي اولیــه ب پیکربنــدي ب
منظـور از امکـان پـذیر نبـودن ایـن      . شـود سـازي شـده داده مـی   الگوریتم گـرم و سـرد کـردن شـبیه    

است که به یک گـره فقـط خیابانهـاي یکطرفـه متصـل باشـند و ایـن خیابانهـا همگـی بـه سـوي آن            
 . گره و یا همگی در جهت دور شدن از آن گره یکطرفه باشند

ــا  آن    ــراي مقایســه دو الگــوریتم پیشــنهادي از یــک شــبکه شــطرنجی ب گــره کــه  5*5هــا ســپس ب
طـول تمـام کمـان هـا بطـور تصـادفی عـددي بـین         . انـد کمـان مـی باشـد اسـتفاده کـرده      80شامل 

در حالــت کلــی همــه کمانهــا دو طرفــه انــد و در هــر . متــر در نظــر گرفتــه شــده اســت 500و  200
گـره هسـتند، مبـدأ و     12ي کنـاري و غیـر گوشـه را کـه جمعـاً      هـا تمـام گـره  . طرف دو خـط دارنـد  

فـرض مـی شـود کـه تمـام      . خواهـد بـود   12*12لـذا مـاتریس تقاضـا    . مقصد سفرها فرض کرده انـد 
 . کمانها قابلیت یکطرفه شدن را دارند

در ادامه، یک مـاتریس تقاضـاي فرضـی در نظـر گرفتـه شـده اسـت و بـه شـبکه فعلـی کـه همـه                
بزرگتـر  ) V/C(درصـد کمانهـا نسـبت     72انـد تخصـیص داده شـده اسـت کـه بـراي       هکمانها دوطرفـ 

از ضــرب ایــن . انــدمتوســط نامیــدهایــن مــاتریس تقاضــا را تقاضــاي . بــوده اســت  0.75یــا مســاوي 
ــاتریس در  ــه دســت     1.5و  0.5م ــاد را ب ــاتریس تقاضــاي زی ــم و م ــاتریس تقاضــاي ک ــب م ــه ترتی ب



ــدآورده ــک شــب  . ان ــا ی ــب ب ــن ترتی ــه ای ــبکه    ب ــاتریس تقاضــا، ســه مســأله طراحــی ش که و ســه م
 .خیابانهاي یکطرفه و دوطرفه بوجود آمده است

ــا ایــن دوپژوهشــگر ســپس ابتــدا بــا روش گــرم و ســرد کــردن شــبیه     ســازي شــده و پــس از آن ب
انـد کـه   پـس از حـل بـه ایـن نتیجـه رسـیده      . انـد الگوریتم ابتکاري ویژه این سه مسأله را حـل کـرده  

جـواب نهـایی بـه دسـت آمـده در تقاضـاي کـم، متوسـط و زیـاد در روش ابتکـاري ویـژه            تابع هـدف  
درصـد بـه دسـت آمـده توسـط روش گـرم و سـرد کـردن شـبیه سـازي            48و 69، 94به ترتیب برابر 

 . شده است
-گیري کرده اند که هرچند هزینه محاسبه روش سرد و گرم شبیه سازيلی و یانگ در پایان نتیجه   

الگوریتم ابتکاري ویژه بسیار بیشتر است ولی استفاده از آن به خصوص در تقاضاهاي  شده نسبت به
 ].4. [زیاد بسیار کاراتر است

 طراحی شبکه در مطالعات جامع حمل و نقل شهر مشهد  -5-3 
هاي خیابانهاي یکطرفه که به عنوان بخشی از پژوهشکده حمل و نقل شریف در گزارش ارزیابی گزینه

ح جامع حمل و نقل مشهد تهیه شده است، به طراحی شبکه خیابانهاي یکطرفه و دوطرفه مطالعات طر
روش بکار گرفته شده، انتخاب بهترین گزینه از میان چند گزینه . براي شهر مشهد پرداخته است

 . مختلف بوده که توسط کارشناسان آشنا با شبکه خیابانی شهر پیشنهاد شده است
سازي در طراحی شبکه خیابانهاي یک طرفه و دو طرفه این است که مهمترین برتري روش گزینه

از این رو هر گزینه نظیر یک پیکربندي مجاز . نمایندسازان محدودیتهاي شبکه را لحاظ میگزینه
سازي دامنه انتخاب را بسیار محدود می سازد زیرا از بین چندین میلیون پیکربندي ولی گزینه. است

 . از آنها اکتفا می شودمجاز، به چند ده تا 
، که آنرا شبکه )با کمترین خیابانهاي یکطرفه(در این روش یک شبکه با حداکثر خیابانهاي دو طرفه 

مبناي خیابان هاي یکطرفه می نامند، به این ترتیب ساخته شد که تمام خیابانهایی که در شبکه فعلی 
-در مطالعات مشهد امکان دو. فه درآمدندیکطرفه بودند و امکان دو طرفه را داشتند به صورت دو طر

این گزینه از آنجا . متر براي سواره رو در نظر گرفته شده است 7طرفه شدن، وجود عرض حداقل 
ترین گزینه به نظر می ترین گزینه تشخیص داده شده است که در حالت عدم شلوغی طبیعیمناسب

هاي یک طرفه و دوطرفه پذیرفته شود باید رسد و هر گزینه دیگري در نهایت به عنوان شبکه خیابان
 . نسبت به این گزینه برتري قابل قبولی داشته باشد

اي براي شبکه خیابانهاي یکطرفه در پی آن است که زمان سفر کل به نظر این پژوهشگران هر گزینه
ن کار هاي یکطرفه و دو طرفه کاهش دهد، اما ایکنندگان را نسبت به شبکه مبناي خیاباناستفاده

در . کنندگان شبکه را در پی داشته باشدممکن است هزینه افزایش مسافت طی شده توسط استفاده
این مطالعه استهالك وسیله نقلیه و مصرف سوخت متناسب با مسافت طی شده فرض شده و بر این 



ف شده زمان صر(هزینه هر واحد از زمان سفر . کیلومتر محاسبه شده است -اساس هزینه وسیله نقلیه
هم برابر با ارزش سرانه تولید ناخالص ملی در آن واحد از زمان در نظر گرفته شده و بر این ) در شبکه

به این صورت که یکبار تقاضاي صبح و . اساس به مقایسه بین شبکه هاي مختلف پرداخته شده است
فت طی شده یکبار تقاضاي عصر به شبکه هر گزینه تخصیص داده شده و کل زمان سفر و کل مسا

با توجه به هزینه اي که براي این دو . کنندگان در شبکه در صبح و عصر به دست آمده استاستفاده
کمیت در نظر گرفته شده است، هزینه کل براي هر یک از شبکه ها محاسبه و در نهایت شبکه با 

  ].5[استشدهبرگزیدهکمترین هزینه به عنوان بهترین شبکه 
 )SA(سازي شده س روش سرد و گرم کردن شبیهپژوهش بر اسا -5-4

این پژوهش اساساً با الهام از کار لی و یانگ صورت گرفته و در آن سعی شده است تا حد ممکن 
همچنین در این پژوهش براي نخستین بار، نتایج . محدودیتهاي مختلف شبکه نیز در آن لحاظ شود

 . بررسی شده استمدل پیشنهادي بر روي شبکه خیابانی یک شهر واقعی 
از جمله محدودیتهایی که در این پژوهش لحاظ شده است می توان به اعمال طراحی بر روي 

گیري و نه همه خیابانهاي شبکه، همسویی و ناهمسویی خیابانها و وجود خیابانهاي مورد تصمیم
 . حداقل یک مسیر بین دو گره مبدأ و مقصد که داراي تقاضاي سفر هستند اشاره کرد

ین پژوهشگر سپس مدلی بر پایه روش گرم و سرد کردن شبیه سازي شده جهت ساخت شبکه هاي ا
پذیر ارائه نموده و در نهایت با استفاده از مدل پیشنهادي خود، پیکربندي مناسبی را خیابانی امکان

در این پژوهش براي تخصیص . براي خیابانهاي یکطرفه و دوطرفه در شهر شیراز مشخص کرده است
 .استفاده شده است   "EMME/2"رافیک وسایل نقلیه از ت

-در این پژوهش، معیار بهبود وضعیت شبکه نسبت به حالت قبل، کاهش زمان سفر کل استفاده
کنندگان در ساعت اوج ترافیک در نظر گرفته شده است و در نهایت بهترین گزینه داراي کمترین 

ن پژوهشگر فرضیاتی نیز مانند تبدیل تقاضاي وسیله ای. باشدها میزمان سفر نسبت به سایر گزینه
در ادامه کار این . کامیون به تقاضاي همسنگ سواري در نظر گرفته استنقلیه همگانی و تقاضاي

مبناي سازي بر پژوهشگر شبکه مناسب خیابانهاي یکطرفه و دوطرفه شیراز را با استفاده از روش گزینه
 قضاوت مهندسی به دست 

 ]. 6[یسه کرده استایج هر دو روش را با یکدیگر مقاو نت آورده
 )GA(پژوهش بر اساس الگوریتم ژنتیک  -5-5

اند و در هاي مناسبی براي شبکه شهر قزوین بودهکروموزوم که گزینه 25در این پژوهش با ساخت 
شبکه ها واقع نظر کارشناسان در تعیین جهت معابر بوده است اقدام به ترکیب، تکثیر و جهش در این 

تکرار ادامه یافته و در نهایت بر اساس نتایج  300بر اساس الگوریتم ژنتیک شده است و تعداد نسلها تا 
هاي بدست آمده و زمان سفر بر روي کمانها و تقاطع بر روي شبکه EMME/2تخصیص با استفاده از 



به عنوان شبکه برتر  هاي مزبور شده است و بهترین شبکهها اقدام به مقایسه زمان سفر در شبکه
هاي شبکه نیز توجه شده است به این صورت که نباید در این پژوهش به محدودیت. معرفی شده است

خیابانهاي ورودي به یک تقاطع همگی به طرف داخل تقاطع یکطرفه باشند و امکان خروج از تقاطع 
ه امکان ورود به تقاطع وجود اي باشد کوجود نداشته باشد و بالعکس ترکیب خیابانها نباید به گونه

از دیگر محدودیتهایی که در مدل پیشنهادي رعایت شده است وجود حداقل یک مسیر . نداشته باشد
بین هر مبدأ و مقصد است، به عبارت دیگر تمامی رانندگان باید بتوانند حداقل یک مسیر از مبدأ تا 

سیري بین حتی یک راننده قادر به یافتن م اي باشد کهمقصد خود بیابند و ترکیب شبکه نباید به گونه
 ].7[مبدأ و مقصد خود نباشد

 
 هاي مدیریت تنظیم جهت معابر در یک مطالعه مورديبررسی و مقایسه روش-6
 

با استفاده از  .باشدشهرداري تهران می 16آباد در شرق منطقه محدوده مورد مطالعه، شبکه معابر  نازي
 . گرددهاي شهري اقدام میهاي نزدیک بهینه در شبکهد پیکربنديهاي اشاره شده به ایجامدل

 

 پیکربندي شبکه مدل درزنر و وسولوسکی):2(شکل                      پیکربندي شبکه وضع موجود):1(شکل



 

 SAپیکربندي شبکه مدل ):4(شکل                     پیکربندي شبکه مدل لی و یانگ):3(شکل            
-کربندي پیشنهادي به عنوان ورودي مدل حمل و نقل و ترافیک تهران استفاده میسپس شبکه هر پی

در محدوده مورد مطالعه براي محاسبه هزینه و معرفی ) هاي شبکهشاخص(و نتایج خروجی مدلشود
هاي پیشنهادي پیکربندي وضع موجود و  پیکربندي) 5(تا ) 1(اشکال.آیدپیکربندي مناسب بدست می

 .ایندنممیراارائه
در یک  هاي شبکهنتایج خروجی مدل حمل و نقل و ترافیک تهران را که شامل شاخص) 1(جدول

در محاسبه .دهدارائه می را باشدمی در یک سال و نیز محاسبه هزینه متناظر هر پیکربندي ساعت اوج
روزانه، درصد متوسط ترافیک  10روز،ترافیک در ساعت اوج  320تعداد روزهاي کاري در سال  هزینه

 50هر کیلومتر  تومان،استهالك متوسط وسیله نقلیه در 1000ارزش متوسط زمان در هر ساعت 
 .]8[استشدهگرفتهنظردرتومان500بنزینلیترو هزینه یک تومان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 GAپیکربندي شبکه مدل ):5(شکل
 

 گیري نتیجه -7
هاي معمول باشد که با روشهینه سازي ترکیباتی میمسأله مدیریت تنظیم جهت معابر یک مسآله ب

در این مطالعه پس از تعریف مسأله مدیریت . باشددر حل مسائل با متغیرهاي پیوسته قابل حل نمی
هاي موجود در حل این مسآله رداخته ها، فرضیات و تابع هدف به مدلتنظیم جهت معابر، محدودیت

آباد واقع در سه بر روي یک شبکه در محدوده نازيهاي ارائه شده جهت مقایسپس مدل. شد



 



نهایتاً با ورود . هایی گردیدشهرداري تهران استفاده گردید که منجر به پیشنهاد پیکربندي 16منطقه 
هاي عملکردي اطالعات شبکه هر پیکربندي پیشنهادي به مدل حمل و نقل و ترافیک تهران، شاخص

 .دست آمدبههر شبکه در یک ساعت اوج 
و هزینه انجام شده است، ودر هر دو مورد مدل حل ) زمان سفر(ها بر اساس تابع هدفمقایسه مدل

 . مسآله مبتنی بر الگوریتم ژنتیک پاسخ بهتري ارائه نموده است
 NP-hardبه دلیل ماهیت  GA و SAو یانگ، هاي  لیتوان بیان داشت که مدلها میدر مقایسه مدل

همچنین هر چند اساس . اندهاي بهتري ارائه نمودهپاسخ هاو فراابتکاري بودن این روشبودن مسآله 
باشند ولیکن مدل لی و یانگ سختی مسآله را در ابعاد شبکه تشابهاتی را دارا می SAوو یانگمدل لی

ظ هاي شبکه توانسته است شرایط واقعی را در مدل لحابا اعمال محدودیت SAدیده است ولی مدل  
توان به ماهیت الگوریتم می SAدر مقایسه با مدل  GAتر بودن پاسخ مدل در خصوص مطلوب. نماید

سازي شده اشاره نمود، چرا که در جستجوي ژنتیک در مقایسه با الگوریتم گرم و سرد کردن شبیه
 .شودبه شرایط بهینه جهانی بیشتر همگرا می SAدر مقایسه با مدل  GA، غالباً مدل پاسخفضاي 
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Abstract 
This article suggests methods of optimal street direction determination management by 
according to trip time decrease and  totally, cost(involved, trip 
time(hr),depreciation(VKT) & fuel usage(lit)) at an urban network.  
then , for comparison of  the methods, they are executed on the Tehran  region 
16(Naziabad) as case study; and by utilizing the “EMME/2” model(Tehran 
transportation & traffic model) the network indexes at each scenario are gotten.  
Finally, by cost calculation at each scenario(network configurations), comparison is 
completed.  
It’s noticeable that, at Tehran transportation & traffic model, traffic assignment has been 
based on Frank-Wolfe algorithm. 
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