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هاي ورودي و خروجی بررسی ایمنی وسایل نقلیه در رمپ  
غیرهمسطح سه راهی يهاانواع تقاطع  

   
   3مهرداد میرشکاریان بابکی، *2پورابوذر شفیع، 1 افکامران رحیم

  ، ایرانتهران 19395-3697صندوق پستی  ،دانشگاه پیام نور گروه عمران،استادیار، - 1
  ، ایرانتهران 19395-3697صندوق پستی  ،دانشگاه پیام نور روه عمران،گ ،دانشجوي دکترا راه و ترابري - 2
  ، ایرانتهران 19395-3697صندوق پستی  ،دانشگاه پیام نور گروه عمران، ،دانشجوي دکترا راه و ترابري - 3

  
  
  

   چکیده
اي و  اي و رشد تولید خودرو، افزایش چشمگیري در تصادفات جاده ان اخیر با توجه به افزایش تسهیالت جادهدر سالی

از آنجاکه ایمنی و حفاظت از جان افراد در . هاي کشور ایجاد شده است ها و مجروحان تصادفات در راه همچنین آمار کشته
ها از  سازي راه تالشی در جهت کاهش آمار تصادفات و ایمنها از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است، هرگونه  راه

ها که یکی از تسهیالتی اصلی در ارتقاي شرایط ایمنی باید تقاطع. باشد گیرندگان می هاي اصلی مدیران و تصمیم اولویت
هاي ورودي و هدف از این مقاله بررسی ایمنی رمپ. هاي است بیشتر مورد بررسی قرار گیرندها و بزرگراهدر آزادراه

هاي در این مقاله رمپ. استو زمان عکس العمل  سه راهی بر اساس فاصله بین وسایل نقلیه هاي مختلفخروجی تقاطع
شبیه سازي کامپیوتري در محیط با استفاده از  حجم ترافیکآمار با توجه به  ي سه راهیهاتقاطعانواع ورودي و خروجی 

هاي که پارامترهاي ایمنی در تقاطعدهد تحلیل نتایج نشان می. اندرسی قرار گرفتهمورد ارزیابی و بر AIMSUN نرم افزار
  .گیري باشدهاي سه راهی یکی از پارامترهاي تصمیمدر انتخاب تقاطع دتوانسه راهی متفاوت بوده و می

  
   تحلیل ترافیکایمن سازي، ي سه راهی، هاتقاطعشبیه سازي نرم افزار،  :کلیدي هاي واژه

  
   مقدمه -1

سازگاري با محیط، قابلیت : گیرد عبارت اند ازمورد ارزیابی قرار می هاوالً در انتخاب طرح هندسی تقاطعخصوصیاتی که معم
با بررسی وضعیت  .است پارامترهاي ایمنیبرداري، هاي بهرههاي طراحی، ظرفیت و ویژگیاجرا از نظر فنی و اقتصادي، جنبه
در این حالت عملیات . شودانتخاب می احداث تقاطع مناسب ،محدوده تقاطعبر فی حاکم پستی و بلندي و شرایط توپوگرا

هاي منتهی به نوع راه. شود و برخورد با مستحدثات کمتر خواهد بودهاي سطحی به راحتی انجام میخاکی کم و تخلیه آب
هاي فنی طرح هندسی جنبه. هایی خواهد بودتقاطع و سطح خدمت مورد انتظار از آنها از جمله عوامل موثر در انتخاب طرح ن

 .بهتر است توأم با اثرات اجتماعی آن مورد توجه قرار گیرد و تخریب احتمالی ساختمان و مستحدثات را به حداقل برساند
اشد که در بهاي کمکی، بربلندي و غیره میهاي طراحی شامل شیب طولی و عرضی، فاصله دید، پهناي روسازي، خطجنبه
تجزیه و تحلیل ظرفیت در انتخاب طرح پیشنهادي موثر است با  .بق آیین نامه در نظر گرفته شده استها مطاانواع طرح مورد

. کندکند و در نتیجه ظرفیت طرح کاهش پیدا میتوجه به اینکه شعاع گردش در سرعت وسیله نقلیه محدودیت ایجاد می
ا حجم ترافیک و اتصال به صورت لوپ براي مسیرهاي با ترافیک پایین بنابراین استفاده از اتصال جهتی براي مسیرهاي ب

انتخاب بهینه نوع تقاطع غیرهمسطح می تواند با کاهش میزان تأخیر سبب تسهیل در تردد وسایل نقلیه  .تر خواهد بودمناسب
انواع تقاطع  حوه عملکردن بررسیهدف از این تحقیق . و بهبود شاخص هاي ترافیکی، زیست محیطی، ایمنی و اقتصادي شود

رسیدن به این هدف آمار حجم ترافیک یک تقاطع سه جهت . در یک محل خاص استایمنی  سه راهی از لحاظغیر همسطح 
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 مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت، سپس با استفاده از شبیه سازي کامپیوتري در محیط نرم افزارهاي پیشنهادي راهی و طرح
AIMSUN  و  مورد آنالیز قرار گرفت سال آینده 20ترافیکی براي حالت موجود و تقاطع تحت تأثیر حجم هر یک از انواع

  .العمل بوده است محاسبه شده استها و زمان عکسپارمترهاي ایمنی که فاصله بین تقاطع
 

  هاي ترافیکی موجود در تقاطع حرکت -2
هاي حرکت 1شکل . هاي ترافیکی وسایل نقلیه وجود داردکتحالت براي حر 6، مورد بررسیبا توجه به معابر متصل به تقاطع 

که در واقع تقاطع دو بلوار شهید باهنر و  دهدنشان می را ترافیکی موجود درتقاطع را به همراه شماره مربوط به هر حرکت
. شود نجام میبا توجه به شکل، حرکت چپگرد شرق به جنوب از طریق دوربرگردان جنوب به جنوب ا .باشدشهید بهشتی می

از طریق دوربرگردان واقع در جنوب تقاطع ) شرق(همچنین دسترسی از شمال بلوار شهید باهنر به بلوار شهید بهشتی 
  .پذیر است امکان

 
  مورد بررسیهاي ترافیکی موجود در محل تقاطع حرکت:  1شکل 

  ر طرح جامعبر اساس آما 1410و  1390 هاي در سالمورد بررسی حجم ساعت اوج تقاطع  -3

ها بر برگرفته از آمار مطالعات طرح جامع به تفکیک حرکت 1410و 1390هاي باهنر در سال - حجم ساعت اوج تقاطع بهشتی
هاي انجام را به تفکیک حرکت1390حجم ساعت اوج در سال  الف 2شکل گراف . نشان داده شده است 2شکل روي گراف 

شود که حرکت راستگردي از خیابان بهشتی غرب به باهنر به این گراف مشاهده میبا توجه . هدمی را گرفته در تقاطع نشان
شمال در نظر گرفته نشده است و تمام حجم ترافیک ورودي به تقاطع از سمت بهشتی غرب مربوط به حرکت چپگرد بهشتی 

  . شودباشد که از طریق دوربرگردان واقع در باهنر شمال انجام میبه باهنر جنوب می
. هدینشان م را انجام گرفته در تقاطع هايحرکت کیرا به تفک1410در سال ترافیک حجم ساعت اوج ب  2شکل ف گرا

 ابانیحرکت راستگرد از خ با توجه به تغییر طرح هندسی تقاطع، 1410همانطور که دراین گراف قابل مشاهده است در سال 
با به هم  اي را به خود اختصاص داده است وحجم قابل مالحظهگیرد که ، در تقاطع انجام میغرب به باهنر شمال یبهشت

پیوستن حجم این حرکت به حجم حرکت مستقیم باهنر جنوب به باهنر شمال، حجم ترافیک خیابان باهنر شمالی بعد از محل 
  . رمپ راستگرد افزایش چشمگیري خواهد یافت
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  1410سال  حجم ساعت اوج در) ب    1390حجم ساعت اوج در سال ) الف

  گراف ترافیکی حجم ترافیک ساعت اوج تقاطع مورد بررسی:  2شکل 
  
   مورد بررسیتقاطع  ترافیکی ي سازهیشب -4

در دو حالت وضع باهنر  -بهشتیتقاطع  یکیتراف طیمطرح جهت بهبود شرا نهیگز 3 يساز هیو شب یبه بررس بخش نیدر ا
ها احداث رمپ و لوپ  نهیگز نیدر تمام ا. پرداخته شده است )1410ل سا( ندهیسال آ 20 و افق طرح )1390سال ( موجود

مطرح در  نهیگز 3 يساز هیمربوط به شب ریبخش تصاو نیا در .چپگرد در نظر گرفته شده است هايانجام حرکت يروگذر برا
سازي ها در مدل شبیه centroidمحل قرارگیري  3در شکل  .گردد یآن ها ارائه م جیوضع موجود به همراه جدول خالصه نتا
   .شده با ذکر نام آنها نشان داده شده است

 
 سازيها در مدل شبیه centroidمحل قرارگیري : 3شکل   
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 1شماره به صورت جدول ) 1390سال (سازي مربوط به شرایط وضع موجود ترافیکی مدل شبیه )OD(مقصد  - مبداماتریس 
  .نشان داده شده است

    )آمار طرح جامع(1390سازي مربوط به سال مدل شبیه )OD(قصد م - مبداماتریس : 1جدول 

 مقصد        مبدا  باهنر شمال باهنر جنوب بهشتی

 باهنر شمال - 1426 152
 باهنر جنوب 1185 - 315

 بهشتی - 1705 -

  
  ترافیکی در وضع موجود مورد بررسیتقاطع  ي ترافیکی سازهیشب -4-1

 .دهدینشان م Aimsunرا در نرم افزار و سه گزینه پیشنهادي  هندسی وضع موجود تقاطعطرح شده  يساز هیمدل شب 5شکل
هاي چپگرد باهنر شمال به شهیدبهشتی و شهیدبهشتی به در ترافیک وضع موجود تقاطع، مسیر مجزایی جهت انجام حرکت

هاي واقع در باهنر شمال و ربرگردانق دویباهنر جنوب در نظر گرفته نشده است و وسایل نقلیه چپگرد حرکت خود را از طر
  .دهندباهنر جنوب انجام می

انجام حرکت  يلوپ روگذر و برا کی یغرب یبهشت دیجهت انجام حرکت چپگرد باهنر به شه نهیگز نیا پیشنهادي اول در طرح
جهت انجام  نهیگز نیاپیشنهادي دوم در طرح  .رمپ روگذر استفاده شده است کیغرب به باهنر از  یبهشت دیچپگرد شه

 کیغرب به باهنر از  یبهشت دیانجام حرکت چپگرد شه يرمپ روگذر و برا کی یغرب یبهشت دیحرکت چپگرد باهنر به شه
 غربی بهشتی شهید به باهنر چپگرد هايحرکت انجام جهت گزینه اینپیشنهادي سوم  طرح در .لوپ روگذر استفاده شده است

 .است شده استفاده روگذر لوپ از یکباهنر  به غرب بهشتی شهید و چپگرد
  

    
تقاطعوضع موجود  یطرح هندس  طرح گزینه پیشنهادي سوم طرح گزینه پیشنهادي دوم طرح گزینه پیشنهادي اول 

تقاطع مورد بررسی هاي پیشنهاديطرح هندسی وضع موجود و طرح:  4شکل   

  طرح هندسی وضع موجود -4-1-1
را در وضع موجود وضع موجود تقاطع  یطرح هندسسازي یت و درصد تاخیر براي شبیهبه ظرفنسبت حجم  5شکل گراف 

شکل مشخص است نسبت حجم به ظرفیت در خیابان باهنر شمال به جنوب در این همانطور که در  .دهندترافیکی نشان می
نسبت تاخیر به زمان  6به شکل با توجه  .باشددرصد می 60درصد  و در سایر معابر این نسبت کمتر از  100الی  80حدود 
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درصد  40تا  25سفر در کل شبکه نسبتا کم است و فقط در خیابان باهنر شمال به جنوب این مقدار کمی بیشتر و در حدود 
   .باشدمی

را به صورت خالصه  ترافیکی در وضع موجود وضع موجود تقاطع ي طرح هندسیساز هیبه دست آمده از شب جینتا 2 جدول
با توجه  .در این جدول پارمترهاي چگالی، زمان سفر، سرعت متوسط وکل مسافت طی شده محاسبه شده است .هددینشان م

با توجه به اینکه با افزایش . العمل محاسبه شده استبه محاسبات انجام گرفته فاصله بین وسایل نقلیه و همچنین زمان عکس
العمل یا افزایش فاصله بین وسایل نقلیه توان با افزایش زمان عکسمیفراهم است  براي رانندهالعمل امکان تصمیم زمان عکس

  . ایمنی تقاطع افزایش خواهد یافت
به همین . باشدالعمل رانندگان، یکی از عوامل انسانی موثر بر ایمنی ترافیک، بخصوص در شرایط تعقیب خودرو میمان عکسز

العمل به عنوان یک پارامتر با -معموالً در گذشته، زمان عکس. دارد دلیل، این پارامتر در همه مدلهاي تعقیب خودرو وجود
گرفت، اما با توجه به تفاوت در رفتار، سن، جنسیت و سایر موارد در رابطه با ها مورد استفاده قرار میمقدار ثابت در تحلیل

تواند بر مقدار عوامل محیطی نیز میهمچنین شرایط رانندگی و  .تواند صحیح باشدرانندگان، فرض ثابت بودن این شاخص نمی
  . العمل براي هر راننده تأثیرگذار باشدزمان عکس

  

    
 نسبت تاخیر به زمان سفر  نسب حجم به ظرفیت 

پارامترهاي مدل سازي طرح هندسی وضع موجود تقاطع در وضع موجود ترافیکی: 5شکل   

تقاطع در وضع موجود ترافیکی وجودسازي طرح هندسی وضع مز شبیهنتایج بدست آمده ا: 2جدول   

 گزینه
  چگالی

وسیله نقلیه بر (
 )کیلومتر

  وسطتسرعت م
کیلومتر بر (

 )ساعت

کل زمان 
  سفر

 )ساعت(

کل مسافت طی 
  شده

 )کیلومنر(

فاصله متوسط 
بین وسایل 

  )متر(نقلیه

عکس زمان 
  العمل

  )ثانیه(
طرح هندسی 

 وضع موجود
8.81 71.78 58.76 3964.30 122.4  6.1  
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   پیشنهادي اول نهیگز- 4-1-2
شکل این همانطور که در  .دهندنسبت حجم به ظرفیت و درصد تاخیر براي شبیه سازي گزینه اول را نشان می 6شکلگراف 

 65، در رمپ روگذر حدود درصد 100الی 80باهنر شمال به جنوب در حدود  ابانیدر خ تیمشخص است نسبت حجم به ظرف
به زمان سفر در کل  رینسبت تاخ این شکلبا توجه به  .باشدیدرصد م 60نسبت کمتر از  نیا برمعا ریدر سا درصد و 80تا 

  .باشدیدرصد م 40تا  25و در حدود  شتریب یمقدار کم نیارمپ و لوپ روگذر شبکه نسبتا کم است و فقط در 

    
 نسبت تاخیر به زمان سفر  نسبت حجم به ظرفیت

در وضع موجود ترافیکیگزینه پیشنهادي اول طرح هندسی پارامترهاي مدل سازي : 6شکل   
  

  .دهدیرا به صورت خالصه نشان م ترافیکی اول در وضع موجود نهیگز يساز هیبه دست آمده از شب جینتا 3جدول 

سازي گزینه پیشنهادي اول در وضع موجود ترافیکینتایج بدست آمده از شبیه: 3جدول   

 گزینه
  چگالی

وسیله نقلیه بر (
 )یلومترک

  وسطتسرعت م
کیلومتر بر ( 

 )ساعت

کل زمان 
  سفر

 )ساعت(

کل مسافت طی 
  شده

 )کیلومنر(

فاصله متوسط 
بین وسایل 

  )متر(نقلیه

عکس زمان 
  العمل

  )ثانیه(
  8.6  166.5 3488.12 53.27 69.36 6.8 1گزینه

 
 گزینه پیشنهادي دوم -4-1-3

شکل  این همانطور که در .دهندبیه سازي گزینه دوم را نشان مینسبت حجم به ظرفیت و درصد تاخیر براي ش 7گراف شکل
 65روگذر حدود  در لوپدرصد،  100الی 80باهنر شمال به جنوب در حدود  ابانیدر خ تیمشخص است نسبت حجم به ظرف

ان سفر در کل به زم رینسبت تاخاین گراف با توجه به  .باشدیدرصد م 60نسبت کمتر از  نیمعابر ا ریدرصد و در سا 80تا 
  .باشدیدرصد م 40تا  25و در حدود  شتریب یمقدار کم نیشبکه نسبتا کم است و فقط در رمپ و لوپ روگذر ا
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در وضع موجود ترافیکی دومگزینه پیشنهادي پارامترهاي مدل سازي طرح هندسی : 7شکل   
  

  .دهدیرا به صورت خالصه نشان م یکیدر وضع موجود تراف دوم نهیگز يساز هیدست آمده از شببه  جینتا 4جدول 

  یکیدر وضع موجود تراف دوم يشنهادیپ نهیگز سازيهیبدست آمده از شب جینتا: 4جدول   

 گزینه
  چگالی

وسیله نقلیه بر (
 )کیلومتر

  وسطتسرعت م
کیلومتر بر ( 

 )ساعت

کل زمان 
  سفر

 )ساعت(

طی کل مسافت 
  شده

 )کیلومنر(

فاصله متوسط بین 
  )متر(وسایل نقلیه

عکس زمان 
  العمل

  )ثانیه(
  7.9  146.6 3770.6 61.35 66.58 7.56 2گزینه

  
  گزینه پیشنهادي سوم- 4-1-4

 .دهندینشان مدر وضع موجود ترفیکی  را سوم نهیگز يسازهیشب يبرا ریو درصد تاخ تینسبت حجم به ظرف 8گراف شکل 
 الی 80در حدود بعد از تقاطع باهنر شمال به جنوب ابانیدر خ تیمشخص است نسبت حجم به ظرفاین گراف در  همانطور که

 60نسبت کمتر از  نیمعابر ا ریدرصد و در سا 100تا  80حدود  شهید بهشتی به باهنر جنوب درصد، در لوپ روگذر 100
 نیروگذر ا هايبه زمان سفر در کل شبکه نسبتا کم است و فقط در لوپ رینسبت تاخاین گراف با توجه به  .باشدیدرصد م

  .باشدیدرصد م 40تا  25و در حدود  شتریب یمقدار کم
  

    
 نسبت تاخیر به زمان سفر  نسبت حجم به ظرفیت طرح 
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 نسبت تاخیر به زمان سفر  نسبت حجم به ظرفیت

  در وضع موجود ترافیکی سومگزینه پیشنهادي پارامترهاي مدل سازي طرح هندسی : 8شکل 
 

  .دهدیرا به صورت خالصه نشان م یکیدر وضع موجود تراف سوم نهیگز يساز هیدست آمده از شببه  جینتا 5جدول 

  سازي طرح گزینه سوم در وضع موجود ترافیکینتایج بدست آمده از شبیه: 5جدول 

 گزینه
  چگالی

وسیله نقلیه بر (
 )کیلومتر

  وسطتسرعت م
کیلومتر بر ( 

 )ساعت

  کل زمان سفر
 )ساعت(

کل مسافت طی 
  شده

 )کیلومنر(

فاصله متوسط 
بین وسایل 

  )متر(نقلیه

عکس زمان 
  العمل

  )ثانیه(
  7.6  137.7 3838.41 63.30 65.01 7.97 3گزینه

 
  سال افق طرحدر  تقاطع مورد بررسی یطرح هندس سازيهیشب - 4-2

  .ان داده شده استنش 6به صورت جدول ) 1410سال ( سال افق طرحمربوط به  سازيهیمدل شب  )OD( مقصد -مبدا سیماتر
   1410مربوط به سال  سازيهیمدل شب) OD(مقصد  - مبدا سیماتر: 6جدول 

 مقصد        مبدا  باهنر شمال باهنر جنوب بهشتی

 باهنر شمال - 2841 220
 باهنر جنوب 5468 40 461

 بهشتی 1386 1293 -

  وضع موجود  یطرح هندس - 1- 4-2
را در سال افق طرح وضع موجود تقاطع  یطرح هندسد تاخیر براي شبیه سازي نسبت حجم به ظرفیت و درص 9گراف شکل 

و جنوب به  باهنر شمال به جنوب  ابانیدر خ تیشکل مشخص است نسبت حجم به ظرف این که در همانطور .دهندنشان می
 نیمعابر ا ریو در سا 100تا 80، در راستگرد شهید بهشتی به باهنر شمال حدود درصد 100در حدود شمال بعد از تقاطع 

شمال بعد از محل به  جنوبباهنر  ابانیبه زمان سفر در خ ریشکل نسبت تاخاین با توجه به  .باشدیدرصد م 60نسبت کمتر از 
   .باشددرصد می 80در صد و در سایر معابر کمتر از 100الی  80تقاطع زیاد و در حدود 
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  سفربه زمان  رینسبت تاخ  نسبت حجم به ظرفیت 

  سال افق طرحپارامترهاي مدل سازي طرح هندسی وضع موجود تقاطع در : 9شکل 
-یبه صورت خالصه نشان م سال افق طرحرا در  وضع موجود تقاطع ي طرح هندسیساز هیبه دست آمده از شب جینتا  7جدول

  .دهد
طرح سال افقتقاطع در موجود  وضعطرح هندسی  سازيهیبدست آمده از شب جینتا: 7جدول    

 گزینه
  چگالی

وسیله نقلیه بر (
 )کیلومتر

  وسطتسرعت م
کیلومتر بر ( 

 )ساعت

کل زمان 
  سفر

 )ساعت(

کل مسافت طی 
  شده

 )کیلومنر(

فاصله متوسط 
بین وسایل 

  )متر(نقلیه

عکس زمان 
  العمل

  )ثانیه(
طرح 

هندسی 
وضع 
 موجود

75.66 37.57 473.07 6105.14 8.1  0.38  

  
  

  لگزینه پیشنهادي او -2- 4-2
 .دهندینشان م سال افق طرحرا در  اول نهیگز يساز هیشب يبرا ریو درصد تاخ تینسبت حجم به ظرف 10گراف شکل 

درصد، در  100در حدود  شمالبه  جنوبباهنر  ابانیدر خ تیمشخص است نسبت حجم به ظرف شکلاین همانطور که در 
این با توجه به  .باشدیدرصد م 65نسبت کمتر از  نیمعابر ا ریدرصد و در سا 100تا  80حدود  خیابان باهنر شمال به جنوب

و در حدود  شتریب یمقدار کم نیبه زمان سفر در کل شبکه نسبتا کم است و فقط در رمپ و لوپ روگذر ا ریشکل نسبت تاخ
  .باشدیدرصد م 40تا  25
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  نسبت تاخیر به زمان سفر   نسبت حجم به ظرفیت 

  سال افق طرحدر گزینه پیشنهادي اول سازي طرح  پارامترهاي مدل: 10شکل 

  .دهدیبه صورت خالصه نشان م را در سال افق طرح اول نهیگز يسازهیبه دست آمده از شب جینتا 8جدول

در سال افق طرح طرح گزینه پیشنهادي اول سازيهیبدست آمده از شب جینتا: 8جدول   

 گزینه
  چگالی

وسیله نقلیه بر (
 )کیلومتر

  سطوتسرعت م
 )کیلومتر بر ساعت( 

  کل زمان سفر
 )ساعت(

کل مسافت طی 
  شده

 )کیلومنر(

فاصله متوسط بین 
  )متر(وسایل نقلیه

عکس زمان 
  العمل

  )ثانیه(
  3.48  69.3 7968.77 114.21 71.90 14.58 1گزینه

 
  گزینه پیشنهادي دوم-3- 4-2

 .دهندینشان م سال افق طرحرا در  دوم نهیگز يساز هیشب يبرا ریو درصد تاخ تینسبت حجم به ظرف 11گراف شکل 
و شمال به جنوب بعد از  باهنر جنوب به شمال ابانیدر خ تیشکل مشخص است نسبت حجم به ظرفاین همانطور که در 

 نیمعابر ا ریدرصد و در سا 100تا  80حدود  قبل از تقاطع باهنر شمال به جنوب ابانیدرصد، در خ 100در حدود تقاطع 
به زمان سفر در کل شبکه نسبتا کم است و فقط در رمپ  ریشکل نسبت تاخاین با توجه به  .باشدیدرصد م 65ز نسبت کمتر ا

 .باشدیدرصد م 40تا  25و در حدود  شتریب یمقدار کم نیو لوپ روگذر ا
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  به زمان سفر  رینسبت تاخ  نسبت حجم به ظرفیت 

  سال افق طرحدر  دوم ديگزینه پیشنهاپارامترهاي مدل سازي طرح : 11شکل 
 

  .دهدیبه صورت خالصه نشان م را در سال افق طرح دوم نهیگز يساز هیبه دست آمده از شب جینتا 9جدول 
 

در سال افق طرح دوم يشنهادیپ نهیطرح گز سازيهیبدست آمده از شب جینتا :9جدول    

 گزینه
  چگالی

وسیله نقلیه بر (
 )کیلومتر

  وسطتسرعت م
کیلومتر بر ( 

 )عتسا

  کل زمان سفر
 )ساعت(

کل مسافت طی 
  شده

 )کیلومنر(

فاصله متوسط 
بین وسایل 

  )متر(نقلیه

عکس زمان 
  العمل

  )ثانیه(
  3.39  66.4 8195.41 121.05 70.72 14.92 2گزینه

 
 گزینه پیشنهادي سوم-4- 4-2

همانطور  .دهندینشان م ق طرحسال افرا در  سوم نهیگز يساز هیشب يبرا ریو درصد تاخ تینسبت حجم به ظرف ریز ریتصاو
و شمال به جنوب بعد از تقاطع در  باهنر جنوب به شمال ابانیدر خ تیمشخص است نسبت حجم به ظرف گراف شکلکه در 
نسبت کمتر از  نیمعابر ا ریدرصد و در سا 100تا  80باهنر شمال به جنوب قبل از تقاطع حدود  ابانیدرصد، در خ 100حدود 

 .باشدیدرصد م 65
و  شتریب یمقدار کم نیروگذر اهاي لوپبه زمان سفر در کل شبکه نسبتا کم است و فقط در  ریشکل نسبت تاخاین با توجه به 
  .باشدیدرصد م 40تا  25در حدود 
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به زمان سفر  رینسبت تاخ   تینسبت حجم به ظرف  

  طرحسال افق در  سومگزینه پیشنهادي پارامترهاي مدل سازي طرح : 12شکل 
  

  .دهدیبه صورت خالصه نشان م را در سال افق طرح سوم نهیگز يساز هیبه دست آمده از شب جینتا 10جدول
  

در سال افق طرح سوم يشنهادیپ نهیطرح گز يسازهیبدست آمده از شب جینتاجدول : 10جدول   

 گزینه
  چگالی

وسیله نقلیه بر (
 )کیلومتر

  وسطتسرعت م
کیلومتر بر (

 )ساعت

  رکل زمان سف
 )ساعت(

کل مسافت طی 
  شده

 )کیلومنر(

فاصله متوسط بین 
  )متر(وسایل نقلیه

عکس زمان 
  العمل

  )ثانیه(
  2.98  51.3 8247.21 148.02 61.87 18.65 3گزینه

 
  گیريها و نتیجهمقایسه گزینه-5

مطرح شده در  يها نهیگز نیب ياسهیقبل ارائه شده، مقا هايبخشکه در  یکیتراف يها يسازهیشب یخروج جیبا توجه به نتا
پارامترهاي ایمنی از نقطه نظر  نهیگز نیبهتر تیو درنها ردیگ یصورت م ،افق طرح سال کیتراف طیو شرا یفعل کیتراف طیشرا

  .شود یم یمعرف ربرت نهیبه عنوان گز کیتراف انیبه عبور جر ییپاسخ گوو 

  رافیکیتوضع موجود ها در  نهیگز يبند تیو اولو سهیمقا-5-1
 تیو وضع ها نهیگز نیا. ه استشد شنهادیپ نهیگزسه  هاي سه راهیجهت بررسی عملکرد ایمنی و ترافیکی تقاطعمقاله  نیدر ا

با آمار  ها يساز هیشب نیا جینتا ند کهشد يساز هیها، شبآن یو بررس لیبه منظور تحل AIMSUNافزار  موجود تقاطع توسط نرم
  .گردیده استه ارائ 11در جدول  1390سال  یکیتراف

  :1390در سال  شود، یمشاهده م 11 جدول ازهمانطور که 
هاي چپگرد باهنر شمال به در طرح هندسی وضع موجود تقاطع، به دلیل عدم وجود مسیر مجزا جهت انجام حرکت )1

کل  هاي واقع در باهنر شمال و باهنر جنوب،شهید بهشتی و شهید بهشتی به باهنر جنوب و استفاده از دوربرگردان
و و فاصله بین وسایل نقلیه و زمان  ها بیشتردر این شرایط در مقایسه با سایر گزینه زمان سفرو مسافت طی شده 

که حجم تردد  1390اما در کل با توجه به شرایط ترافیکی سال . است کمترها در مقایسه با سایر گزینهالعمل عکس
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عملکردي با دیگر ایمنی و تقریبا در یک سطح  وجود تقاطعم تیوضعوسایل نقیله چندان زیاد نیست، طرح هندسی 
 .ها استگزینه

 .ها در این شرایط ترافیکی در اولویت اول قرار گرفته استطرح گزینه پیشنهادي اول در مقایسه با سایر گزینه )2

ایمنی و نقطه نظر  نتایج مربوط به طرح گزینه پیشنهادي دوم و سوم در این شرایط تقریبا مشابه با یکدیگر بوده و از )3
  . ترافیکی در یک سطح عملکردي قرار دارند

1390سال  یکیمطرح با آمار تراف يها نهیگز و ی طرح هندسی وضع موجودکیتراف يپارامترها سهیمقا :11جدول   

    انواع شرایط هندسی

3 2 1 
طرح هندسی 

  وضع موجود
شرایط 
 ترافیکی 

 

 

  

    شکل طرح 

 )ساعت(کل زمان سفر 58.76 53.27 61.35 63.30

حجم 
ترافیک 
سال 
1390 

 )کیلومتر(کل مسافت طی شده 3964.30 3488.12 3770.6 3838.41

65.01 66.58 69.36 71.78 
کیلومتر بر (سرعت متوسط

 )ساعت

 )وسیله نقلیه بر کیلومتر(چگالی 8.81 6.8 7.56 7.97

فاصله متوسط بین وسایل   122.4  166.5  146.6  137.7
  )متر(یهنقل

  )ثانیه(زمان واکنش  6.1  8.6  7.9  7.6
 

  افق طرح سال ها در نهیگز يبند تیو اولو سهیمقا  - 5-2
 ندهیسال آ 20 يبرا ها نهیگز یتمام يبرا یکیتراف يساز هیشب نده،یآ يهادر سال ها نهیگز ییپاسخگو یبه منظور بررس

  .است 12مطابق جدول  يسازهیشب جیانجام شده که نتا) 1410سال (

  :1410در سال  شود، یمشاهده م 12جدول  ازهمانطور که 

-سازيگویی به حجم باالي ترافیک عبوري نخواهد بود و با شبیهطرح هندسی وضع موجود تقاطع دیگر قادر به پاسخ )1

شود که به دلیل اینکه حجم چشمگیر حرکت چپگرد شهیدبهشتی به باهنر جنوب از هاي انجام گرفته مشاهده می
کنند، خیابان باهنر شمال در محدوده دوربرگردان دچار انسداد وربرگردان واقع در خیابان باهنر شمال استفاده مید

باشند و همچنین بر اساس پارامترهاي ایمنی از این قطعه از خیابان می شده و وسایل نقلیه به سختی قادر به عبور
 .ایمنی پایینی برخوردار است توان اشاره کرد که تقاطع در این شرایط ازتقاطع می
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دلیل است که  این این به. هاي مطرح در اولویت قرار گرفته استطرح پیشنهادي گزینه اول در مقایسه با سایر گزینه )2
حرکت چپگرد بهشتی به باهنر جنوب که حجم ترافیک قابل توجهی نسبت به دیگر حرکت چپگرد  1در طرح گزینه 

 .هاي بیشتر بوده استالعمل نسبت به سایر گزینهو پارامتر زمان عکس شودمی دارد از طریق رمپ روگذر انجام

 .گیردطرح پیشنهادي گزینه دوم در اولویت دوم بعد از طرح گزینه اول قرار می )3

 شوند، عملکردهاي چپگرد از طریق لوپ روگذر انجام میدر طرح پیشنهادي گزینه سوم به این دلیل که هر دو حرکت )4
یابد و سبب قرارگیري این گزینه در اولویت سوم هاي مطرح افت میافیکی تقاطع در مقایسه با سایر گزینهتر ایمنی و

 .شودانتخابی می

  
  1410سال  یکیمطرح با آمار تراف يها نهیگز ی طرح هندسی وضع موجود وکیتراف يپارامترها سهیمقا: 12جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  گیريبندي و نتیجهجمع -6

 ریز جیتوان به نتا یطرح م افق و سال ترافیک مطرح در وضع موجود يها نهیگز يساز هیحاصل از شب جینتا سهیبا مقا
  :افتیدست 

هاي مطرح وضع موجود و هم در سال افق طرح در میان سایر گزینه یکیترافطرح گزینه پیشنهادي اول هم در شرایط  )1
سه تواند بهترین گزینه جهت اجرا براي تقاطع در اولویت اول قرار گرفته و میاز نظر پارامترهاي ایمنی و ترافیکی 

حجم  بابه باهنر جنوب  یحرکت چپگرد بهشت 1ر گزینه گیري کرد که چون دتوان اینطور نتیجهمی. باشد راهی
  . شود، این گزینه در اولویت اول قرار گرفته استیرمپ روگذر انجام م قیاز طرزیاد،  کیتراف

    انواع شرایط هندسی

3 2 1 
طرح هندسی 

  جودوضع مو
شرایط 
 ترافیکی 

 
 

    شکل طرح 

 )ساعت(کل زمان سفر 473.07 114.21 121.05 148.02

حجم   
ترافیک 

 1410سال 

8247.21 8195.41 7968.77 6105.14 
کل مسافت طی 

 )کیلومتر(شده

61.87 70.27 71.90 37.57 
کیلومتر بر (سرعت متوسط

 )ساعت

18.65 14.92 14.58 75.66 
ه نقلیه بر وسیل(چگالی

 )کیلومتر

فاصله متوسط بین وسایل   8.1  69.3  66.4  51.3
  )متر(نقلیه

  )ثانیه(زمان واکنش  0.38  3.48  3.39  2.98
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در اولویت دوم و سوم اجرا  3و  2هاي پیشنهادي در اولویت اول به ترتیب طرح گزینه 1بعد از طرح گزینه پیشنهادي  )2
 .گیرندقرار می

  
  مراجع

، انتخاب بهینه نوع تقاطع غیر همسطح بر اساس تحلیلهاي ترافیکی و اقتصادي، شیراز، هشتمین )1388(حاجی حسینلو، منصور  ]1[
 کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه شیراز

کی و انتخاب بهینه نوع تقاطع غیرهمسطح براي یک محل خاص بر اساس تحلیل هاي ترافی "سید کمال سید حسین ،  ]2[
 1387پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده عمران ، سال  "اقتصادي

 [3] Steven L.Jones, Jr., Ph.D.,AndrewJ.Sullivan,P.E&NaveenCheekoti , “TRAFFIC  SIMULATION 
SOFTWARE COMPARISON STUDY”,Department of Civil and Environmental Engineering The 
University of Alabama at Birmingham. 

پایان نامه کارشناسی  "انتخاب طرح هندسی بهینه براي تقاطع هاي غیرهمسطح با کمک مدلهاي کامپیوتري "کامران اخباري،  ]4[
 1387ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانشکده عمران، سال 

یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی  "سطح در شبکه هاي درونشهريانتخاب نوع بهینه ي تقاطع غیرهم"آرین امیرامجدي،  ]5[
 حمل و نقل و ترافیک 

[6] Sagberg F, Bjørnskau T. Hazard perception and driving experience among novice drivers. Accident 
Analysis and Prevention. 2006; 38:407– 14.  

  415ه شمارهنشری "آئین نامه طرح هندسی راه ها  " ]7[
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