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  چکیده

 یمنیبه خاطر عملکرد مناسبش در ا جه،یبوده و درنت یدر تقاطعات تجربه موفق دانیاستفاده از م ر،یاخ هايدرسال

به . است افتهی يادیزمختلف گسترش  يدر سطح کشورها دانیآن، استفاده از م يمناسب اجرا متیو ق تیو ظرف

ها در  دانیم یطراح يبرا يگزارش جداگانه ا ای هیفراوان نشر يکشورها با صرف بودجه ها نیکه در اکثر ا يطور

و مشخص نمودن حداکثر تعداد  تیظرف نییها، مبحث تع دانیم یکیاز نکات مهم تراف یکی. نظر گرفته شده است

به آن ) تنها مرجع رسمی تقاطعات همسطح شهري( 145 هیدر نشرتقاطعات است که  نیاز ا يعبور هینقل لیوسا

 يبرا يدو رابطه واردروپ و دستورالعمل اندونز یتداخل يها دانیدر م تیظرف ۀمحاسب يپرداخته شده و برا

داده هاي برداشت شده از میدان طهرانی مقدم،  پژوهش، نیا در.ارائه شده است یتداخل يها دانیم تیظرف ۀمحاسب

 با ایجاد مدل رگرسیونی و قرارداده شد وها  دانیم تیظرف ۀمحاسب ۀنیدر زم 145 هیبط ارائه شده در نشرروادر 

که روابط حاکی از آن است  جینتا .مقایسه گردید بایکدیگر نتایج این روابط ،ترافیک عبوري از میدانمقایسه حداکثر 

- اي بیش از آنچه در عمل اتفاق میبینانهرت غیر واقعظرفیت میدان را به صو گاهاً 145شماره  هیارائه شده در نشر

  .کارانه مورد استفاده قرار گیرنددهند و بایستی با دقت و به صورت محافظهافتد نشان می
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   مقدمه -1

به طوري که . در سال هاي اخیر گسترش روز افزونی در کشورهاي توسعه یافته داشته استاستفاده از تقاطع میدان 

در اکثر این کشورها با صرف بودجه هاي فراوان نشریه یا گزارش جداگانه اي براي طراحی میدان ها در نظر گرفتـه  

ظرفیـت میـدان هـا     این نشریات ضمن ارائه مشخصات هندسی و ایمنی میدان در یک فصل به محاسبه. شده است

از  یکی دانیم تیظرف .پرداخته اند و در نهایت با ارائه روابطی ظرفیت میدان را به صورت تئوري محاسبه می نمایند

. را روشـن سـازد   يتقـاطع همسـطح شـهر    کیـ به عنوان  دانیم گاهیتواند جا یاست که م ییمشخصه ها نیمهمتر

 يمواجه هستند، به گونـه ا  یتیشده اند، امروزه با مشکالت ظرف واجرا یکه در گذشته طراح ییها دانیاز م ياریبس

به علت این که در ایران طرح هندسـی  در کنار این امر،  .است هگشت يآنها ضرور یطراح دیکه در اکثر موارد، تجد

میدان هاي به سبک طرح هندسی سنتی مرسوم است، یکی از مشخصه هاي آن اینست که عـرض مسـیر گردشـی    

-برابر عـرض عـریض  2/1تا  1در استانداردهاي طرح هندسی، عرض مسیر گردشی بین . استاندارد استبیش از حد 

به خاطر این نوع طرح در ایران، رفتار راننده هـا در ایـران بـا سـایر کشـورها      . ترین ورودي در نظر گرفته شده است

زمینه براي به دست آوردن روشـی   بیشتر در این بررسیکه محققان را ترغیب به  است و این نکتهاي استمتفاوت 

  .]3[کندها میمتناسب با طرح هندسی مرسوم در ایران براي محاسبۀ ظرفیت واقعی میدان

میالدي  2000هاي معتبر که اکثراً مربوط به سال هاي قبل از امهبه مقایسه آیین نیما جانفشان و افشین شریعت، ن

حامد معروف با نگاه  .]4[. هستند پرداخته و نهایتاً با ارائه یک مطالعه موردي، نتایج این مقایسه را ارائه کرده اند

قبول در محاسبۀ ظرفیت میدان، از  -ویژه به طرح هندسی میدان و رفتار رانندگان و با درنظر گرفتن روش فاصله

، ظرفیت واقعی میدان را با با ارائه بررسی یک میدان چند خطهفرمول ظرفیت به روش استرالیایی استفاده نموده و 

مقایسه نموده و نهایتا با ساخت یک مدل با نرم افزار رادل، نتایج مدل را  ظرفیت محاسبه شده در روش استرالیایی

رغم اقتباس از علی گیري شده کهگونه نتیجهدر مطالعه دیگري در کشور اسلواکی این .]3[اعتبار سنجی کرده است

روابط محاسبه اثر طرح هندسی میدان در این روابط، فقدان  ، درنامه محلیدر آیین سوئیس و آلمان يهانامهآیین

گیري احجام آنها با در نظر گرفتن سه میدان و اندازه بااین مطالعه در ادامه،  .شودظرفیت میدان احساس می

مقایسۀ آنها با یکدیگر سپس ظرفیت میدان ها و  واسبۀ احجام، طول صف ها استفاده از فیلم هاي ویدئویی، به مح

و سپس با مدل کردن این میدان ها و احجام در برنامه شبیه سازي ترافیک، و با در نظر گرفتن اثر اصالح پرداخته 

در پایان،  این مطالعه، .ی میدان، طول صف جدید را محاسبه و با طول صف واقعی مقایسه نموده استطرح هندس

خوب ارزیابی کرده و  را مقدار واقعی ظرفیت میدان هادر تخمین  رابطه هاي آیین نامه هاي اسلواکی میزان دقت

در مطالعه . ]5[تر باید تعداد بیشتري از میدان ها را با این روش مطالعه نمودبراي بررسی دقیق ادعا نموده که

، Method HCMاز جمله (مدل بین المللی  9میدان در کشور بحرین،  13دیگري، با برداشت داده هاي ترافیکی از 

Indian Method ،UK Method ،aaaSIDRA Method ،FHAW Method ،Radel French Method  بررسی ...) و

کند که ظرفیت به دست آمده گیري مینهایتاً نتیجهاین مطالعه . ها با یکدیگر مقایسه شده استشده نتایج این مدل
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هاي کالیبره نشده، نزدیکی بیشتري به ظرفیت واقعی میدان در بین این مدل FHWAو  HCMاز مدل هاي ساده 

ها هاي با وروديتر ظرفیت میداندرنتیجه نیاز مبرم به تشکیل یک مدل استوارتر براي تخمین دقیق. دهندنشان می

  . ]6[شودر بیشتر احساس میو خطوط عبو

تداخل ها  زانیم یتداخل یۀاست، چون در ناح دانیم يها يورود تیدر ظرف سزاییب ریتأث يدارا یتداخل یۀناح

محل تنگ  ،یتداخل یۀناح. شود یم دانیتداخل موجب  موجب کاهش سرعت در م شیافزا نیو ا ابدی یم شیافزا

 یتداخل هیبه ناح تیظرف زیرا در آنال تیاولو نیباالتر دیبا ن،یبنابرا. است کیتراف انیدر جر) Bottleneck( یشدگ

مورد توجه محققان قرار گرفته و  ریدر چند سال اخ ،یتداخل یۀبا درنظر گرفتن ناح تیظرف نیمبحث تخم. داد

آن کشور و  یهندس یطراح ينامه ها نییمختلف به فراخور مقررات و آ ياست که در کشورها روزيموضوع نسبتاً ب

به عنوان تنها ) تقاطعات همسطح شهري( 145ر ما نشریه در کشو. ]7[قرار گرفته است یرفتار رانندگان، مورد بررس

طرح هندسی ( 415مورد استفاده قرارگرفته و حتی در نشریه  1376مرجع براي طرح و محاسبه میدان ها از سال 

 .]1[ارجاع داده شده است 145به چاپ رسیده نیز براي طرح و محاسبۀ میدان به نشریۀ  1391که در سال ) راه ها

در  .]2[به ارائه دو رابطه واردروپ و دستورالعمل اندونزي بسنده کرده است 145نشریه  ،ظرفیت میدان هادر تحلیل 

شهرداري  2ضمن معرفی این دو رابطه، با انجام یک مطالعه موردي در میدان طهرانی مقدم منطقه  بررسی،این 

  . ته استهران، میزان اعتبار نتایج این روابط با واقعیت موجود بررسی شد

  

  145معرفی روابط تعیین ظرفیت نشریه  - 2

 برهیکشور خـود کـال   يو آن را برا هیرا ته یمدل ا،یمختلف دن ينامه ها نییها و آ هینشر دان،یم تیظرف ۀدر محاسب

 نییتع يهاروش یدر ادامه به بررس. نموده اند انیرا ب تیظرف ۀمحاسب ةرابطه، نحو کیبا ارائه  تینموده اند و درنها

  .پرداخت میخواه )واردروپ و دستورالعمل اندونزي( 145نشریه در  تیظرف

  

  روش واردروپ - 1 - 2

. باشـد  یمـ  دانیـ م یعملـ  تیکننده ظرف نییاست، تع یتداخل کیشامل تراف 3-1که مطابق شکل  دانیاز م یبخش

و  حجم، )ها یروجها و خ يشامل ابعاد ورود( دانیم یهندس طرح است از یتابع دانیم یقطعه تداخل یعمل تیظرف

  :توان با استفاده از رابطه واردروپ محاسبه نمود یرا م دانیم یقطعه تداخل یعمل تیظرف. یتداخل کیتراف بیترک

)1    (                

)2  (                

 
)3   (               
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 :در آن که

Qp :؛)در ساعت يسوار هینقل لهیوس( دانیم یتداخل کیتراف هیناح یعمل تیظرف 

W :؛برحسب متر دانیم یقطعه تداخل يپهنا  

e :دانیم یقطعه  تداخل يورود ریدومس يپهنا نیانگیم )e1  وe2 (برحسب متر؛ 

l :؛برحسب متر دانیم یطول قطعه تداخل 

P :یتداخل کیتراف يها انیکه عبارتست از نسبت مجموع جر یتداخل کینسبت تراف )b  وc (کیتراف انیبه کل جر 

  ی؛موجود در قطعه تداخل

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  رابطه واردروپ يپارامترها شنمای :1 شکل

  

  

  يروش دستورالعمل اندونز -2 - 2

شـده، رابطـه واردروپ را    انیـ ب یتداخل يها دانیم تیظرف یمحاسبات ياز روش ها یکیبه عنوان که  زیروش ن نیا

 fCSایـن رابطـه،    در. دینما یاصالح م )4(رابطه به شکل  ،يدر کشور اندونز یتداخل یها و نواح دانیم لیتحل يبرا

 رهـا یمتغ ریو سـا  4-3مطابق جـدول   یاصطکاك جانب ریتأث بیضر fRF، 3-3اندازه شهر مطابق جدول  ریتأث بضری

برابر  کلتی، موتورس3/1 نیسنگ هینقل لیوسا يدستورالعمل معادل سوار نیدر ا .رابطه واردروپ است فیمطابق تعار

  .شود یم گرفتهدر نظر  00/1 يرموتوریغ هینقل لیو وسا 5/0

Qp = 135 fCS fRF W1.3 (1+e/w) 1.5 (1-P/3)0.5 (1+w/l) 1.8   (4) 
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  اصطکاك جانبی ریتأث بیضر: 2جدول           اندازه شهر ریتأث بیضر: 1جدول          

  fCS  )میلیون نفر(جمعیت شهر 

3/0 <  83/0  

99/0 – 3/0  94/0  

3 – 1  00/1  

3 >  05/1  
  

  

  شرایط کاربري ها
  FRFضریب تأثیر اصطکاك جانبی

  زیاد  کم

  94/0  0/1  تجاري

  0/1  0/1  مسکونی

  0/1  0/1  با کنترل دسترسی

  

  هاآوري و تحلیل دادهجمع -3

مبحث ظرفیت یکی از مباحث پیچیده است، سعی شد تا با روشی که دربرگیرنده مثـالی کامـل از    باتوجه به این که

 2در این روش ابتدا با حضور در میدان طهرانـی مقـدم واقـع در منطقـه     . زمان در ظرفیت بودن است استفاده شود

فاده از دوربـین در سـاعت   سپس بـا اسـت  . شهرداري تهران در روزهاي متوالی، روزها و ساعت هاي اوج تعیین شدند

هاي اوج و زمانی که میدان در حالت ظرفیت قرار گرفته بود، احجام ورودي ها، خروجی ها و نواحی تداخلی برداشت 

نصـب   ، با همکاري مرکز کنترل ترافیک شهرداري تهران، و با برداشت همزمان دوربین هـاي شخصـی  سپس. شدند

مزمان از تمام ورودي ها، خروجی ها و نواحی تداخلی فیلمبرداري انجام ، به صورت هشده در نقاط مناسبی از میدان

شد تا بتوان در لحظه هایی که میدان به اصطالح به حالت قفل نزدیک می شود، حـداکثر احجـام عبـوري را انـدازه     

  :، دو روش در نظر گرفته شد145براي اندازه گیري میزان دقت روابط موجود در نشریه  .گیري نمود

 رابطه واردروپ بر اساس یرگرسیون مدل تهیه - 1

 مقایسه حداکثراحجام عبوري با نتیجه به دست آمده از این روابط - 2

  

  مدل رگرسیونی بر اساس رابطه واردروپ - 1- 3

، سعی شد تا SPSSبا استفاده از داده هاي جمع آوري شده از میدان هاي مذکور و رابطه واردروپ در نرم افزار 

عبارت  واردراپ، همانگونه که پیشتر  نیز اشاره شد، رابطه اصلی. تعیین شوداین رابطه  ضرایب مناسب تري براي

  :است از

280 1 1
3

1

e p
W

W
Q

W

l

  
   

  


 
روابطی با متغیرهاي متفاوت تعریف و مقادیر آنها باتوجه به وجود ضرایب مختلف در این رابطه، در چند مرحله 

  :شدمتغیر در نظر گرفته  ودر مرحلۀ اول رابطه اي با د. محاسبه گردید
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1 1

1

e p
AW

W B
Q

W

l

  
   

  


 
  :وارد گردیدنرم افزار  و چهار متغیر درسه احل بعدي، روابطی با درمر

1 1

1

Be p
AW

W C
Q

W

l

  
   

  


 

1 1

1

Be p
AW

W C
Q

DW

l

  
   

  


 
 

ست آمدن ضرایب، پس از به د. استخالصه شده  )3(در جدول مقادیر محاسبه شده براي روابط اشاره شده در فوق، 

  . است) 4(با قراردادن احجام واقعی برداشت شده در مدل رگرسیونی، نتایج به دست آمده به شرح جدول 

  

  روش مقایسه احجام -2- 3

جمـع   یـا و  یبه سـاعت  يا قهیدق 5 يداده ها لیتبد: دو راه وجود دارد ،یساعت تیدر نظر گرفتن حداکثر ظرف يبرا

 یارائـه مـ   يشـتر یمقـدار ب  یبه ساعت يا قهیدق 5حداکثر داده  لیکه تبد نیوجه به ابات. ساعت کیکل داده ها در 

بـر اسـاس روش واردروپ و دسـتور العمـل      یسـاعت  تیـ ن ظرفیبنـابرا . داده استفاده شد نیاز ا قیتحق نیکند، در ا

  . به دست آمد )5(به شرح جدول  ياندونز

  

  ضرایب رگرسیون غیرخطی از رابطه واردروپ: 3جدول 

  A  B  C  D  NRMSE  متغیرها/ ابطه استفاده شدهر

  96/11  1  3  1  280  رابطه اصلی واردروپ

  67/0  1  1  5,4  200  رابطه اول با دوضریب

  361/0  1  5/3  2/6  63  رابطه دوم با سه ضریب

  360/0  3/1  6/3  4  5/95  رابطه سوم با چهار ضریب
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  )وسیله نقلیه در ساعت( تداخلیاعتبار سنجی ظرفیت مدل جدید با داده هاي نواحی : 4جدول 

  حداکثر حجم عبوري  روش واردروپ  مدل رگرسیونی  مدل استفاده شده

  4320  5764  4385  شرق به شمال میدان طهرانی مقدمتخمین ظرفیت 

  

  )وسیله نقلیه در ساعت( ظرفیت نواحی تداخلی میدان طهرانی مقدم: 5جدول 
  حداکثر حجم عبوري  ندونزيروش دستورالعمل ا  روش واردروپ  جهت بررسی شده

  4092  21883  5616  شمال به غرب

  4092  20727  5751  غرب به جنوب

  3804  21837  5422  جنوب به شرق

  4320  20758  5769  شرق به شمال

  

  
  )وسیله نقلیه در ساعت( ظرفیت نواحی تداخلی میدان طهرانی مقدم: 2شکل 

  

  گیري  نتیجه -4

 : توان نتایج زیر را بر شمردبا توجه به مطالب اشاره شده، می

 نتایجپس از برداشت احجام و جایگذاري آنها در روابط واردروپ و دستورالعمل اندونزي، مشخص شد که  - 1

  .داراي اختالف قابل توجهی با یکدیگر هستند روابطاین 

ن داده هاي درصد میا 25باتوجه به اینکه برداشت داده ها در ساعات اوج انجام گرفته است، اختالفی حدود  - 2

تواند نشان از تغییر  در تعریف وضعیت عملکرد میدان ، که میواردروپ و حداکثر حجم عبوري وجود دارد

  . در حالت ظرفیت باشد
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رابطـه رگرسـیونی واردروپ و رابطـه     درصد میان 24نتیجه تهیه مدل رگرسیونی، وجود اختالفی در حدود  - 3

تعداد عبوري با مدل رگرسیونی تقریباً بـا هـم برابـر شـده     در حالی که نتیجه شمارش حداکثر  .اصلی است

 .است

میـدان  با انجام تحقیقات مشابه در تعداد بیشتري از میدان ها، ضرایبی که دربرگیرنده شرایط الزم است تا  - 4

در تخمین ظرفیت میدان بهـره  ها در کشور ما هستند تهیه شود تا بتوان از این روابط با اطمینان بیشتري 

 . برد

 

 قدردانی - 5

حمـل و نقـل و ترافیـک    سـازمان  معاونـت محتـرم   دانند از جناب آقاي دکتـر تشـکري   نویسندگان بر خود الزم می

، جناب آقاي دکتر روانشادنیا ریاست محترم گروه راه و ترابري دانشگاه آزاد اسـالمی واحـد علـوم و    شهرداري تهران

آوري اطالعـات نویسـندگان را   که در جمع ترافیک تهران کارمندان محترم مرکز کنترلتحقیقات تهران و همچنین 

  . یاري بسیار نمودند، قدردانی نمایند
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  مراجع  -6

معاونت نظـارت راهبـردي ریاسـت     نظام فنی ،1391، 415شماره نشریه ، آیین نامه طرح هندسی راه هاي ایران -1

   .جمهوري

  .ان برنامه و بودجه، سازم1376، 145 شماره تقاطع هاي همسطح شهري، نشریه -2

 ،»، مطالعـه مـوردي  )قبـول فاصـله  (قبول -تخمین ظرفیت میادین ایران با استفاده از روش فاصله«. معروف، س -3

  .یازدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک، تهران، ایران

 ،»ا ارائه مطالعه مـوردي بررسی مقایسه اي روش هاي آنالیز ظرفیت میدان ب«، 1385. شریعت، ا و. جانفشان، ن -4

  .هفتمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک، تهران، ایران

5- Gavulova. A., Drliciak. M., Capacity evaluation of roundabouts in Slovakia, Transport 
and Telecommunication, Vol. 13, Latvia, 2012. 
6- Al-Madani. H. M. N., Capacity of large dual and triple-lane roundabouts during heavy 
demand conditions, Arab J Sci Eng 38, pp 491-505, 2013. 
7- Wang, W., Yang, Xiaokuan., Research on capacity of roundabouts in Beijing, Procedia – 
Social and Behavioral Sciences 43, pp 157-168, China, 2012. 

  

 



 

 10

An investigation on capacity formulas of roundabouts in Iran – Case study: Tehrani 
Moghaddam Roundabout in 2nd Tehran municipality region 

 
Hosein Abouei Mehrizi, Ali Edrisi, Shahab Kabiri 

1-M.Sc of transportation engineering, Islamic Azad University, Science & Research branch 
2- Assistant Professor, K.N.Toosi University of Technology 

3- Instructor, Islamic Azad University, Najafabad Branch 

 
Abstract  

In recent years, using roundabout in intersections have been a successful experience and 
because of appropriate performance in safety and capacity and also low cost of its 
construction, choosing roundabout have been developed in many countries; So that in most 
of these countries by spending a large budget, an especial report for designing roundabouts 
have been written. 
One of the roundabout’s major traffic characteristics is how to calculate the capacity and the 
maximum rate of vehicles passes these intersections. In Report 145 of Iran’s technical 
system which is the only reference of level rural intersections, for calculating capacity in 
weaving roundabouts, it has suggested two formulas: Vardrop and Indonesia Criteria. 
In this research, the data’s collected from Tehrani-Moghaddam roundabout, has been 
processed by these two formulas and the by making a regression model, the results has been 
compared.    
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