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  چكیده
 تقاطعات سیسرو سطح و تیظرف نیتخم جهت روش کی [1] ، 2212 سال شیرایو ، هاراه تیظرف یراهنما کتاب در

 یهاشبکه در تقاطعات نوع نیا از استفاده کثرت به توجه با یطرف از. است شنهادشدهیپ  جهت دو در توقف کنترل یدارا

 حرکت اثرات شامل صراحتبه ر،یاخ شیرایو روش درهرحال. داشت خواهند شبکه یرو بر یادیز ریتأث ،یشهر ونقلحمل

 یهاابانیخ در تقاطعات از نوع نیا یبرا جینتا و راهکارها ارائه و خصوص نیا در مطالعه لذا. ستین( U-Turn) واگرد

 .رسدیم نظر به گذارریتأث و مهم یامر یشهر

برداشت شده، داده های ورودی مدل راف به دست آمده و در ادامه مقدار در این مقاله با استفاده از پیاده سازی فیلم های 

فاصله عبور بحرانی در بریدگی های شهری به دست آمده است. نتایج این تحقیق نشان داد که فاصله عبور بحرانی در 

ثانیه می باشد. با استفاده از داده های مربوط به کلیه داده ها،  44/2و  33/2، 23/3به ترتیب  بریدگی های مورد مطالعه

ثانیه برای اهداف طراحی و تعیین ظرفیت در بریدگی های شهری دارای سه خط عبور در  33/2مقدار فاصله عبور بحرانی 

ر فاصله عبور بحرانی در بریدگی های شهری با توجه به پایین بودن مقداهر طرف در شهر مشهد پیشنهاد می گردد. 

مشهد مقدس، کنترل ریسک رانندگان در بریدگی ها و همچنین کنترل مسائل ایمنی در این نوع تسهیالت ترافیکی 

 بایستی به طور دقیق مدنظر قرار گیرد. 

 

 مدل راف، بریدگی های شهری، فاصله عبور بحرانی  كلیدی: هایواژه

 

 مقدمه -1
 سطحهم یهاتقاطع باشند،یم شبکه در تیظرف کنندهنییتع عامل که یکنترل نقاط نیترمهم از یکی ،یهرش معابر در

 عنوانبه توانندیم...  و تردد یمنیا کاهش سفر، زمان شیافزا ر،یتأخ تراکم، لیقب از یمشکالت اعمال با تقاطع. باشندیم یشهر

 یاصل ریمس از هینقل لیوسا حرکت کردن جدا با سطحهم یهاتقاطع. دشو مطرحی شهر ونقلحمل شبکه کی رکن نیتریاساس

 فراهم هینقل لیوسا آمدوشد یبرا را منیا یالتیتسه واگرد، حرکت و چپبهگردش راست،بهگردش رینظ ،یگردش حرکات و

 . کنندیم

 تقاطعات سیسرو سطح و تیظرف نیتخم جهت روش کی [1]  ،2212 سال شیرایو ، هاراه تیظرف یراهنما کتاب در

 یهاشبکه در تقاطعات نوع نیا از استفاده کثرت به توجه با یطرف از. است شنهادشدهیپ  جهت دو در توقف کنترل یدارا

 حرکت اثرات شامل صراحتبه ر،یاخ شیرایو روش درهرحال. داشت خواهند شبکه یرو بر یادیز ریتأث ،یشهر ونقلحمل
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 یشهر یهاابانیخ در تقاطعات از نوع نیا یبرا جینتا و راهکارها ارائه و خصوص نیا در عهمطال لذا. ستین( U-Turn) واگرد

 .رسدیم نظر به رگذاریتأث و مهم یامر

 هر تقاطع، در تقدم حق قواعد با مطابق. باشدیم  «عبور فاصله رشیپذ» یتئور یمبنا بر مذکور، کتاب در ذکرشده روش

 فقط یفرع ریمس در هینقل لیوسا کهیدرحال. کند عبور تقاطع از توقف ای ریتأخ بدون ندتوایم یاصل ریمس در هینقل لهیوس

 اجازه تا باشد« هم از دور یکاف اندازهبه» یاصل ریمس در هینقل لهیوس دو نیب فاصله که شوند یتداخل هیناح وارد توانندیم یزمان

 در هینقل لهیوس دو فاصله که شودیم گفته یزمان. دهد تقاطع از بورع یبرا ،یفرع ریمس در هینقل لیوسا به را کامل و منیا عبور

 در یاول هینقل لهیوس از بعد tc زمانمدت در یاصل ریمس در یدوم هینقل لهیوس که است «هم از دور یکاف اندازهبه» یاصل ریمس

 است عبارت که باشدیم  یبحران عبور صلهفا همان tc پارامتر. برسد تقاطع به یفرع ریمس در هینقل لهیوس از پس ای یاصل ریمس

 کردن عبور ای شدن وارد اجازه یفرع ریمس در هینقل لهیوسبه که تقدم حق یدارا انیجر در(  یزمان وقفه) عبور فاصله حداقل از

 [2] . دهدیم را  یتداخل هیناح از

 یمختلف یهامدل و هاروش تاکنون که بوده یتئور نیا در کنندهنییتع و یاساس یپارامترها از یکی یبحران عبور فاصله

 یهاداده اساس بر عموماً آمده،دستبه یزمان عبور فاصله ریمقاد. اندشدهگرفته کار به و شدهفیتعر پارامتر نیا یبرا

 و یزیرنامهبر ندیفرآ در بردن کار به جهت جینتا و ریمقاد ها،داده نیا از استفاده. باشندیم کشورها ریسا در شدهیآورجمع

 یمنطق و حیصح یکار مشابه، طیشرا یبرابر به نسبت کامل نانیاطم و یریکارگبه تیقابل یبررس بدون رانیا یشهرها یطراح

 .باشد مختلف یهافرهنگ و طیشرا در رانندگان یرفتار یهاتفاوت خاطر به تواندیم موضوع نیا لیدل. ستین

 

 مبانی نظری تحقیق -2
 ه،یثان اساس بر الزم زمان: »کندیم انیب ریز صورتبه را  عبور فاصله [1]  2222 شیرایو در ها،راه تیظرف یراهنما کتاب

 2212 شیرایو در کهیدرحال ؛«اول لهیوس یجلو سپر شروع نقطه به یدرپیپ لهیوس دو از دوم لهیوس ییجلو سپر دنیرس یبرا

 عقب سپر از که هینقل لهیوس دو نیب یفضا ای زمان: »است آورده عبور فاصله فیتعر در و نموده اصالح را فیتعر نیا[ 1] خود

 «.شودیم یریگاندازه دوم هینقل لهیوس یجلو سپر تا ییجلو هینقل لهیوس

 یزمان عبور فاصله قبول یهامدل میمستق انتقال سهیمقا» عنوان با یامقاله در( 2212) همکاران و یگاستالد انویلیمیماس

 یاصل انیجر در یدرپیپ هینقل لهیوس دو نیب یزمان فاصله عنوانبه را پارامتر نیا ،«دارچراغ تقاطعات در یزفا منطق و تیلوج

 دنیرس و لهیوس کی عبور نیب یزمان فاصله از عبارت عبور فاصله: »کنندیم انیب( 1991) یسون و سیگات [4. ]کنندیم فیتعر

.« شودیم یریگاندازه یبعد لهیوس یجلو سپر تا ییجلو لهیوس عقب سپر از ر،عبو فاصله ق،یدق طوربه. باشدیم یبعد لهیوس

[5] 

 کهیدرحال. باشدیم یبعد لهیوس دنیرس زمان تا یزمان وقفه از عبارت عبور فاصله که کندیم انیب( 2224) ننیلوت

  [6. ]کندیم عنوان یزمان سرفاصله عنوانبه را هینقل لهیوس اشغال بازمان زمان نیا مجموع

 

 
 . نحوه تعیین سرفاصله زمانی و فاصله عبور1شکل 
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 لهیوس کی آن، در که یاصل انیجر در یمتوال هینقل لیوسا زمان حداقل از است عبارت  یبحران عبور فاصله ف،یتعر طبق

 عنوانبه را یبحران عبور فاصله تر،واضح طوربه لفمخت مقاالت و منابع[ 1. ]دهد انجام را خود مانور بتواند یفرع انیجر در واقع

 همواره یبحران عبور فاصله از ترکوچک عبور فواصل لذا کنند؛یم انیب رانندگان توسط عبور فواصل کردن رد و رشیپذ نیب مرز

 . شد خواهند رفتهیپذ آن از تربزرگ عبور فواصل و شده رد

 از است عبارت همکارانش، و لونیبر توسط شدهارائه فیتعر طبق شود،یم دهخوان یبحران عبور فاصله همان که tc مقدار

 هیناح به ورود ای تداخل انتظار ،یاصل ریمس در واقع هینقل لهیوس کی که تقدم حق یدارا انیجر در یزمان عبور فاصله حداقل

 فاصله حداقل برابر  یگردش حرکات امانج جهت  یدگیبر یبرا یبحران عبور فاصله [3. ]باشد داشته را یاصل انیجر یتداخل

 را یدگیبر در یگردش هینقل لهیوس کی  همگرا حرکت کردن کامل اجازه که است یاصل ریمس در یعبور لهیوس دو نیب یزمان

 [7. ]دهدیم

 نیچنهم و چراغ بدون یهاتقاطع در یکیتراف رفتار انیب و درک در یاساس مسائل از یکی عبور، فاصله کردن رد ای رشیپذ

 ندیفرآ کی عبور، فواصل کردن رد ای رشیپذ یعنی ند،یفرآ نیا کهییازآنجا. باشدیم عبور تیاولو یدارا یهاتقاطع در

 یهندس و یطیمح طیشرا در رانندگان یطرف از. دارد رانندگان رفتار شناخت به ازین لذا باشد،یم رانندگان توسط یریگمیتصم

 یمبان شناخت لذا. گذارندیم شینما به خود از را یگوناگون رفتار متفاوت ییهوا و بآ طیشرا نیهمچن و تقاطعات مختلف

 و یکیتراف رفتار شناخت در مهم یامر رانندگان یریگمیتصم نیا بر مؤثر عوامل نیهمچن و  عبور فاصله رشیپذ یتئور ینظر

 .باشدیم معابر شبکه و تقاطع یکیتراف یپارامترها نییتع

 آنان طرف از اغلب کوچک، عبور فواصل یطرف از و قرارگرفته رشیموردپذ رانندگان غالب توسط عموماً بزرگ عبور فواصل

 ای فاصله ازنظر یاصل انیجر هینقل لیوسا فاصله زانیم یرو بر یفرع ریمس رانندگان در یاصل تیحساس جه،یدرنت. شودیم رد

 .دهدیم قرار ریتأث تحت را عبور صلهفا کی کردن رد ای رشیپذ خصوص در یریگمیتصم که بوده زمان

 که یزمان ،یفرع ریمس در واقع رانندگان که کردند فرض خود، نیشیپ مطالعات از استفاده با ،(2211) همکارانش و ینبئ

 نیا. دهندیم نشان تیحساس عبور فاصله کردن قبول به نسبت باشد، شتریب آن به وابسته سکیر از شتریب تقاطع به ورود دیفوا

 فواصل جهیدرنت و باالتر سکیر سطوح هاآن تحمل، و انتظار حد از رانندگان انتظار زمان تجاوز صورت در که است یحال رد

 [8. ]کرد خواهند قبول را ترکوچک عبور

 :دانندیم شدهتیهدا ریز زهیانگ دو توسط عمدتاً را عبور فاصله رشیپذ خصوص در یریگمیتصم ،(2212) مانوج و رن

 شود حداقل کل سفر زمان شوند،یم یاصل ابانیخ وارد هینقل لیوسا کهیهنگام. 

 ابدی بهبود یاصل انیجر هینقل لیوسا یمنیا امکان حد تا. 

 نیا که رندیگیم قرار تداخل در گریکدی با زهیانگ دو ابد،ییم شیافزا یاصل ابانیخ در مخالف انیجر نرخ کهیهنگام

 به است ممکن ندیفرآ نیا. دینمایم سخت را عبور فاصله کی کردن رد ای رشیپذ خصوص در یریگمیتصم رفتار درک موضوع،

 :شود تیهدا متفاوت انتخاب مدل نوع دو سمت

 دسترس در متفاوتِ عبور فواصل نیب انتخاب. 

 ریاخ عبور فاصله کردن رد ای رفتنیپذ انتخاب. 

 کی رشیپذ به ازین رسد،یم انهیم کی یبازشدگ محدوده یکینزد به نکهیازاپس واگرد، انجام حال در لهیوس کی راننده

 یبرا را عبور فاصله رشیپذ یتئور نمود موضوع، نیا. دارد یعبور انیجر در یمتوال هینقل لیوسا نیب زمانمدت ای عبور فاصله

 [9. ]کندیم انیب هاانهیم یبازشدگ

 در ریمس یمنیا و ریتأخ ت،یظرف یرو بر پارامتر نیا. است رانندگان رفتار هدف یهامشخصه از یکی عبور فاصله رشیپذ

 ای رشیپذ خصوص در و راننده توسط که است انتخاب کی عبور، فاصله رشیپذ رفتار. باشدیم رگذاریتأث چراغ بدون تقاطعات

 سانان مغز در یریگمیتصم ندیفرآ کی جهینت موضوع نیا که رد؛یپذیم صورت خاص اندازه با عبور فاصله کی کردن رد

 [10. ]باشدیم
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 علم در هاتیفعال نیترسخت از یکی شده،مشاهده کیتراف انیجر یالگوها از استفاده با یبحران عبور فاصله نیتخم یبرا

 تمام شامل تعداد، نیا البته، که کرد اشاره نیتخم مختلف روش 9 به خود مقاله در ،(1932) لریم. باشدیم کیتراف یمهندس

 در که کرد دایپ ایدن در روش 32 ای 22 از شیب توانیم یراحتبه امروزه،. است نبوده زمان آن یایدن در ممکن یهاروش

 یاساس سؤال ن،یبنابرا گردند؛یم یمختلف جینتا به منتج هاروش نیا تمام. اندشده نگاشته یبحران عبور فاصله نیتخم خصوص

 که است نیا گرید سؤال و کند؟یم ارائه یقیدق نیتخم مختلف، سندگانینو توسط شدهارائه یهاروش از کیکدام که است نیا

 [2] ر؟یخ ای است معتبر شدهگرفته کار به روش که برد یپ نکته نیا به توانیم چگونه

 و هیته نهیزم نیا در تاکنون...  و  الخیس ، وو ، احتماالت حداکثر ، هاردر ، اشورث ، راف مدل لیقب از یمختلف یهاروش

 در یدیکل یپارامترها عنوانبه را شده رد و شدهرفتهیپذ عبور فاصله ،یقبل مراجع و منابع از یادیز تعداد. اندشدهگرفته کار به

 [7. ]اندبسته کار به یبحران عبور فاصله نیتخم
 

 مدل راف -3
 شان،یا فیتعر طبق[ 3. ]دباش( 1922)  هارت و راف مدل ،یبحران عبور فواصل نیتخم روش نیتریمیقد رسدیم نظر به

 آن از تربزرگ عبور فواصل تعداد با برابر آن از ترکوچک عبور فواصل تعداد که است عبور فواصل از یااندازه یبحران عبور فاصله

 خواهد خود به را عبور فواصل بازه مقابل در رشیپذ تعداد اساس بر یتجمع یمنحن دو برخورد محل فرم ف،یتعر نیا. باشدیم

 [5. ]رفتگ

 هرکدام ریمقاد ،شدهرفتهیپذ و شده رد عبور فواصل احتمال عیتوز تابع عنوانبه بیترت به Fa(t)و  Fr(t) فیتعر با

 رد t اندازه با عبور فاصله کی نکهیا احتمال نیبنابرا. شد خواهند محاسبه یدانیم مشاهدات از استفاده با و یتجرب صورتبه

 .بود خواهد Fr(t) -1 با برابر نشود در نکهیا احتمال و Fr(t) شود،

 عبور فاصله یو. نمود ارائه یبحران عبور فاصله نیتخم یبرا کیماکروسکوپ مدل کی( 1922) راف قبل، سال 22 از شیب

 tc امترپار با مقدار نیا[ 11. ]شوند برابر گریکدی با نقطه آن در Fa(t)و  Fr(t) -1 توابع که کرد انیب t مقدار عنوانبه را یبحران

 :دیآیم دست به لیذ رابطه مطابق که شدهانیب

     (1 ) 
a= F rF-1   

 انیب راف ،یطوالن ادداشتی کی در. شوند گرفته نظر در عبورها فاصله جزء صرفاً که است شنهادشدهیپ ،یاصل مدل در

 اندازه همان با عبور فواصل نسبت از تربزرگ کنند،یم قبول را مشخص اندازه با عبور فاصله که یرانندگان نسبت است، کرده

 کند،یم رد را عبور فواصل از یادیز تعداد و نموده اطیاحت ،محتاط راننده کهیطوربه. شوندیم واقع موردقبول که است

 را عبور فاصله جزء یو شود، فراهم وچکک عبور فاصله جزء ای عبور فاصله کی قبول حالت دو راننده کی یبرا اگر کهیدرحال

 [12. ]کرد خواهد قبول

 عبور فاصله نیتخم جینتا که نمود اشاره نیهمچن یو. نمود ارائه روش نیا یبرا یاضاف یاضیر ریتفاس یبرخ( 1932) لریم

 شدهاستفاده کشورها از یادیز تعداد در قبالً راف روش. باشدیم حساس اندشدهمحاسبه ر،یمقاد که یکیتراف حجم به یبحران

 [2. ]نمود استفاده آلمان در روش نیا از که کرد اشاره  رتزکو کار به توانیم جمله آن از که است
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 راف مدل از استفاده با یبحران عبور فاصله نییتع نحوه کیشمات نمودار. 2شکل 

 گرفت میتصم  کیتزپاتریف. دینما حل را روش نیا در یورود یهاهداد یریکارگبه تیمحدود نیا که دارد وجود روش دو

 نیب یدیشد یآمار تفاوت نکهیا اساس بر میتصم نیا. دینما بیترک گریکدی با را عبور فاصله جزء و عبور فاصله یهاداده که

 یمنحن دو به را هاداده که است نیا بر زین نیگزیجا روش کی. است شدهگرفته ندارد، وجود عبور فاصله جزء و عبور فاصله

 در زین اکنونهم روش نیا کاربرد، در یسادگ لیدل به [5. ]کند میتقس «عبور فاصله جزء صرفاً» و «عبور فاصله صرفاً»

 . شودیم گرفته کار به یادیز یکشورها

 یبرا را یاصل انیجر در شده رد و رفتهیپذ عبور فاصله یهاداده یستیبا ابتدا ،یبحران عبور فاصله نییتع یبرا روش نیا در

 صورتبه شدهرفتهیپذ و شده رد عبور فواصل کیتفک به آمدهدستبه یهاداده سپس. نمود یفرع ریمس در واقع هینقل لیوسا

 رد و شدهرفتهیپذ عبور فواصل یتجمع یفراوان درصد ریمقاد بیترت به که Fr و Fa مقدار ادامه در. گردندیم مرتب یشیافزا

  Fr(t) -1 و Fa یمنحن دو نمودار نیا در. گرددیم میترس زمان – یتجمع یفراوان نمودار و آمدهدستبه باشند،یم شده

 . دهدیم نشان را آن با مرتبط یتجمع یفراوان و یبحران عبور فاصله مقدار باهم یمنحن دو برخورد محل ،تیدرنها و شدهمیترس

 

 جمع آوری داده ها -4
بریدگی شهری  3عبور مربوط به جریان اصلی که جریان گردشی آنها را قبول یا رد خواهند کرد، در  فواصلدر این مقاله 

مورد بررسی قرار گرفته است. داده های ثبت شده در این بریدگی ها  شامل فواصل عبور پذیرفته شده و رد شده در بریدگی 

سه خط عبور می باشد. در این پژوهش، داده های ورودی  می باشد. تعداد خط عبور در جریان اصلی در هر سه بریدگی دارای

 مدل راف که فواصل عبور پذیرفته و رد شده می باشند، با استفاده از بازبینی فیلم های برداشت شده به دست آمده است. 

 

 نتایج -5
 عهموردمطالبریدگی واقع در مسیرهای شش خطه شهر مشهد مقدس )سه خط در هر جهت(،  3ن مقاله، یدر ا

برای این مقاله  ازیموردنورودی  یهاداده. اندشدهیآورجمع شدهضبط یهالمیف یسازادهیپبا استفاده از  هاداده. اندقرارگرفته

و با استفاده از مدل راف، مقدار فاصله عبور بحرانی برای  آمدهدستبهدر جریان اصلی  شدهرفتهیپذشامل فواصل عبور رد شده و 

 . آمده است هایدگیبرهر یک از  یهادادهآماری مربوط به  یهاشاخص،  1جدول ور برآورد شده است. در مذک یهایدگیبر
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 . شاخص های آماری فواصل عبور پذیرفته و رد شده برای بریدگی های مورد مطالعه1جدول 

 شاخص آماری

 مجموع بریدگی ها میدان غدیر (3بریدگی ) وحدت (2یدگی )بر جمهوری (1بریدگی )

فواصل عبور 

پذیرفته 

 شده

فواصل 

عبور رد 

 شده

فواصل عبور 

پذیرفته 

 شده

فواصل 

عبور رد 

 شده

فواصل عبور 

پذیرفته 

 شده

فواصل 

عبور رد 

 شده

فواصل عبور 

پذیرفته 

 شده

فواصل عبور 

 رد شده

 1.84 7.33 2.04 5.39 1.36 7.08 1.78 8.63 میانگین

 1.43 6.27 1.73 5.15 1.10 5.70 1.43 8.00 میانه

 1.00 8.83 0.93 5.83 0.50 13.13 1.37 15.20 مد

 1.00 3.12 1.07 2.04 0.74 3.23 0.92 3.22 انحراف معیار

 1.91 15.76 2.28 6.80 1.13 15.58 1.58 17.30 واریانس

 5.85 2.14 5.37 1.27 6.67 0.04 5.14 2.79 کشیدگی

 2.03 1.19 1.97 0.95 2.23 0.99 1.87 1.19 چولگی

 8.87 28.60 8.87 13.74 5.70 17.67 7.93 28.60 دامنه تغییرات 

 0.10 0.73 0.10 1.13 0.23 1.67 0.10 0.73 کمینه

 8.97 29.33 8.97 14.87 5.93 19.33 8.03 29.33 بیشینه 

 945.53 2975.89 533.10 549.81 122.72 906.80 289.71 1519.28 مجموع 

 514 406 261 102 90 128 163 176 تعداد داده ها

 920 363 218 339 مجموع داده ها

 

با توجه به داده های برداشت شده از بریدگی ها، هیستوگرام فواصل عبور قبول شده در هر یک از بریدگی ها و همچنین 

 نشان داده شده است.  4شکل و  3شکل در داده های مربوط به کلیه بریدگی ها 

 

 
 (2( و )1. هیستوگرام فواصل عبور پذیرفته شده در بریدگی های )3شکل 

 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 3 

     
 ( و مجموع داده ها3م فواصل عبور پذیرفته شده در بریدگی های ). هیستوگرا4شکل 

 

 گیرینتیجه -7
با استفاده از مدل راف و هارت و داده های برداشت شده از بریدگی های مورد مطالعه، مقدار فاصله عبور بحرانی در 

 نشان داده شده است.   2جدول ی در هر یک از بریدگی ها در بریدگی به دست آمد. نتایج فاصله عبور بحران

 
 . مقدار فاصله عبور بحرانی در بریدگی های مورد مطالعه2جدول 

 مجموع بریدگی ها (3بریدگی ) (2بریدگی ) (1بریدگی )

 ثانیه 33/2 ثانیه 44/2 ثانیه 33/2 ثانیه 23/3

 

نشان داده  2شکل ( به صورت نمونه بر اساس مدل راف در 2( و )1ی بریدگی های )همچنین نمودار توزیع تجمعی داده ها

 شده است. 

 

 
 ( 2( و )1. نمودار مدل راف برای بریدگی های شماره )2شکل  
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نتایج این تحقیق مقادیر فاصله عبور بحرانی بسیار پایین را در بریدگی های شهری مشهد مقدس نشان می دهد که جاکی 

یر بودن رانندگان در هنگام گردش در بریدگی ها می باشد. لذا با توجه به این موضوع، می تواند مواردی از قبیل از ریسک پذ

ایمنی در بریدگی ها و همچنین بررسی تکمیلی در خصوص ظرفیت این بریدگی ها با استفاده از سایر مدلها در تحقیقات آتی 

 مورد بحث و بررسی قرار گیرد. 
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