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   مقدمه -1

میدان عموماً به عنوان سمبل شهر و شاخص اهمیت آن همیشه مورد عالقه شـهرها و مخصوصـاً شـهرهاي درحـال     

 . همچنین میدان به عنوان یک فضاي شهري آشنا همواره مورد عالقه طراحان و مردم بوده است. توسعه بوده است

یز ازدیرباز به میدان به عنوان تقاطعی که درآن وسایل نقلیه می توانند با کم کردن سرعت خـود  مهندسان ترافیک ن

  .و بدون توقف تغییر جهت دهند دلبستگی داشته اند

اما در عمل با افزیش حجم ترافیک میدانهاي واقع در خیابانهاي پر آمد و شد شهري بـه گـره هـاي مهـم ترافیکـی      

ک ناچار شده اند ترافیک این گره ها را توسط چراغ راهنما کـه اساسـاً عملکـرد آن بـا     تبدیل شده و مهندسان ترافی

به جاي فضاهاي دلچسـب شـهري ایـن میـدانها بـه مراکـز عمـده دود و        و  طرح میدان سازگار نیست، کنترل کنند

  .شده اند سروصدا و تصادفات پیاده ها و دوچرخه سواران با وسایل نقلیه و وسایل نقلیه با یکدیگر تبدیل

با وجود چنین مشکالتی شاید اولین گزینه هاي مناسب براي رفع این مشکالت تبدیل میدان به چهارراه و یا ساخت 

تقاطع غیر همسطح باشد که متاسفانه تبدیل میدان به چهارراه مسائل منظر شهري و سابقه تاریخی شـهر را تحـت   

همسطح نیز با توجه به محدودیت هاي بودجه اي در زمـان   الشعاع قرار می دهد و از سوي دیگر ساخت تقاطع غیر

بنابراین بایستی به دنبال راه حلی براي کاهش و یا حذف مشکالت فوق الـذکر باشـیم،   . کوتاه امکان پذیر نمی باشد

ضمن مرور تجربیات کشورهاي پیشرو در اجراي ایـن میـادین، سـعی در معرفـی آن بـه عنـوان       پیش رو  تحقیق در

   .براي حل مشکالت میادین متعارف داریمینابینی و میان مدت راهکاري ب

  

  تعریف مسأله و اهداف تحقیق  - 2

موضوع ازدحام، تراکم و تـداخل ترافیـک و تصـادفات در میـدان     کی از معضالت ترافیکی در سطح شهرهاي کشور ی

میدان شامل افزایش زمان می باشد که اثر آن را می توان در کاهش شاخصهاي ترافیکی  و حومه شهري يهاي شهر

. افزایش تصادفات بررسـی نمـود   و سفر و تاخیرات، نارضایتی هاي اجتماعی به دلیل تنش ها و برخوردهاي ترافیکی

در صورت ارتقاء شاخصهاي ترافیکی میدان به شیوه صحیح می توان آثـار مثبـت آن را از ابعـاد مختلـف ترافیکـی،      

مشکالت میدان هاي موجود در سطح شهرها را به شرح زیـر  . شاهد بوداجتماعی و اقتصادي در سطح کالن شهري 

  .می توان رده بندي نمود

وجود جزیره مرکزي باعث کاهش غیر منتظره و سریع سرعت وسایل نقلیـه مـی گـردد کـه خـود مـی توانـد         -الف

ان  می باشد البته ایـن  راه حل این موضوع افزایش شعاع جزیره میانی مید. تصادفات از نوع واژگونی را افزایش دهد

افزایش باید به نحوي باشد که اختالف سرعت بین وسایل دور میدان و وسایل نزدیک شونده بـه میـدان را تـا حـد     

 .امکان کاهش دهد
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در میدان هاي دو یا چند خطه با توجه به فرهنگ نادرست رانندگی تمایل به تغییر خط در میدان  بـه منظـور    -ب

ن اینکه تصادفات پهلو به پهلو را افزایش می دهد، ظرفیت عملکردي گذردهی میـدان را  کوتاه کردن طول سفر ضم

تبعات دیگر آن شـامل ازدحـام و تـداخل شـدید ترافیکـی دور میـدان  و بـروز تنشـهاي         . به شدت کاهش می دهد

لیزه مـی باشـد   راهکار عملی آن هدایت و مسیردهی به ترافیک در مسیر هاي کانا. اجتماعی بین رانندگان می باشد

 .که می توان با تغییر در فرم هندسی میدان  این مشکل را تا حد زیادي حذف نمود

در تردد است جهت خروج از میدان به صـورت ناصـحیح در   ) خط داخلی(ترافیکی که در خط سمت چپ میدان -ج

ترافیکی را دوچنـدان   محل خروجی میدان  سایر خطوط را با زاویه نزدیک به قائمه قطع می کند که خود مشکالت

 .می نماید

  :راهکارهاي قابل استفاده به شرح ذیل می باشد فوقبراي حل مشکالت 

راهکارهاي مدیریت و انحراف ترافیک  در تعدادي از بازوهاي ورودي میدان ها و یا تقاطع ها جهت تغییر مسـیر و   -

 . ی شودکاهش ترافیک عبوري از میدان یا تقاطع که کمتر در مشهد استفاده م

 تجهیز میدان هاي بدون چراغ به چراغ فرماندهی -

 تبدیل میدان ها به چهارراه -

 اجراي تقاطع غیر همسطح -

هر کدام از راهکارهاي فوق به لحاظ ریالی و افق زمانی داراي شرایط مشخصی می باشـد، بـه عنـوان مثـال اجـراي      

زمانی بلند مدت برنامه ریـزي و اجـرا مـی گـردد، در      تقاطع غیر همسطح داراي بیشترین هزینه و معموال براي افق

صورتیکه راهکارهاي مدیریتی مانند انحراف ترافیک تعدادي از مانورهاي میدان و یا تجهیز میدان به چراغ فرماندهی 

ه در این بین تبدیل میدان به چهارراه به عنوان یک را. در دسته راهکارهاي کوتاه مدت و با هزینه کم قرار می گیرد

کار میان مدت با هزینه متوسط داراي معایبی شامل تغییر منظر شهري، از بین رفتن میدان هـا بـه عنـوان سـمبل     

طی سـالهاي اخیـر الگـوي     مسائلیبه منظور اجتناب از چنین . هاي شهر، تغییر شخصیت و اصالت شهري می باشد

که می تواند به عنوان راهکاري میان مـدت  هندسی ویژه اي براي میدان تحت عنوان توربو میدان معرفی شده است 

 مرور تجربیات کشورهاي پیشرو در ایـن زمینـه  هدف  تحقیق پیش رودر . با هزینه اجراي متوسط مد نظر قرار گیرد

ضـمن حفـظ    میـادین می باشد و در بیان ضرورت و اهمیت این موضوع همین بس که با اجراي چنـین طرحـی در   

ساله از تبدیل میدان به چهارراه و یا از  10می توان براي یک افق حداقل ) شهريبه عنوان یک المان (شکل میدان 

  . اجراي تقاطع غیر همسطح پیشگیري نمود
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  ظهور توربو میدان - 3

معرفی شد، هـدف  1در هلند توسط المبرتوس فورتایجن) 1996سال ( 1990ایده توربومیدان براي اولین بار در دهه 

کالت ناشی از حرکتهاي تداخلی، تقاطعی و بافتی در میدانهاي دو و چند خطه در محل از ارائه این میدان حذف مش

  .]1،2،3[ورودي ها، مسیر گردشی و خروجی میدانهاي متعارف می باشد

نروژ و ، فنالند، آلمان ،بعد از آن در کشورهاي لهستان. ساخته شد 2000اولین توبو میدانها در هلند و سوئد در سال

توربـو میـدان در هلنـد  وجـود دارد  و طراحـی و سـاخت        190یدانها اجرا شد و  هم اکنون بیش از اسلوونی این م

  .]4[اینگونه میادین در هلند داراي اولویت باالتري نسبت به ساخت میدان هاي متعارف می باشد

ی باشـد و در ایـن   توربو میدان یک تقاطع دایروي شکل دوخطه بوده وانحناي مسیر از نوع اسپایرال یا کلوتوئیـد مـ  

در  .]5[بصورت کانـالیزه هـدایت مـی شـود    ) قابل باالروي(میادین ترافیک بوسیله جداول و جداکننده هاي فیزیکی

  )1شکل .(ادامه نمونه اي از توربومیدان با الگوي پایه مشاهده می شود

  

  
  ]11[نمونه اي از توربو میدان با الگوي استاندارد :1شکل 

  

  در توربو میدانقانون رانندگی  -3-1

رانندگی و انتخاب مسیر در توربومیدان پیچیده تر از میادین متعارف می باشد، قانون رانندگی در توربـو میـدان بـه    

این ترتیب می باشد که رانندگان قبل از ورود به میدان بایستی با توجه به تابلوها و فلش هـاي هـدایتی نسـبت بـه     

م نمایند، چراکه با توجه به وجود جداول جداکننده در توربو میدان امکان انتخاب خط مناسب ورودي به میدان اقدا

                                                 
1- Lambertus Fortuijn   
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و بـرخالف میـادین متعـارف مـی تـوان در مقابـل هـر خروجـی در          ]7، 6[تغییر خط در مسیر گردشی وجود ندارد

 مسیر حرکت در مـانور مسـتقیم و  . خصوص خروج از میدان و یا ادامه مسیر در میدان به راحتی تصمیم گیري کرد

مانور گردش براست عموما به این ترتیب می باشد که قبل از ورود به میدان بایستی از خط سمت راست رویکرد دو 

رعایـت  ) یـک خـط  (خطه مورد نظر تعیین مسیر صورت گرفته و قبل از ورود حق تقدم عبور وسایل نقلیه گردشـی 

و میدان، از تقاطع عبور کرد در صـورتیکه  گردد و در زمان مناسب وارد میدان شده و با حرکت در خط خارجی تورب

در مانورهاي گردش بچپ بایستی قبل از ورود به میدان از خط سمت چپ رویکرد ورودي به میدان استفاده نمود و 

وارد فضاي میدان شده و از طریق خط داخلی توربو میدان مانور ) یک خط(با رعایت حق تقدم وسایل نقلیه گردشی

  )2شکل(ل نماید و از میدان عبور کندگردش بچپ خود را تکمی

  

  
  ]4[نمونه اي از توربو میدان با الگوي استاندارد :2شکل 

  

  ویژگی هاي توربو میدان -3-2

هدف از معرفی توربو میدان ایمن سازي تردد در میدان دوخطه همانند میدانهاي یک خطه باشد در همین راستا 

  )3شکل  (.ارا باشدتوربو میدان ایده آل بایستی شرایط زیر را د

 انحناي بهینه در خط بیرونی علیرغم شعاع پائین جزیره میانی - 1

 ورود وسایل نقلیه به میدان با زاویه مناسب نسبت به وسایل نقلیه دور میدان  - 2

 استفاده از تابلوهاي مناسب مقابل هر ورودي جهت کاهش وسعت دید راننده در انتخاب بهینه مسیر - 3
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ف جزیره میانی و در پیرامون مسیر گردشی با کف سازي متمـایز جهـت تـردد    اضافه عرض مناسب در اطرا - 4

 وسایل نقلیه سنگین

 تعبیه خط داخلی به صورت حفاظت شده براي هر یک از ورودي ها - 5

 رعایت حق تقدم وسایل نقلیه دور میدان حداکثر در دو خط توسط وسایل نقلیه ورودي  - 6

 قابل عبور هدایت جریان در انحناي کلوتوئیدي استفاده از خط کشی در کنار جداول جداکننده  - 7

 استفاده از جداول جداکننده قابل عبور براي جداسازي خطوط گردشی  - 8

 .در نزدیکی هر خروجی امکان خروج و یا ادامه مسیر در میدان وجود داشته باشد - 9

  . در انواع توربومیدان حداقل دو خروجی میدان به صورت دو خطه طراحی شود -10

 

  
  ]8[مشخصه هاي توربومیدان :3شکل 

  

  تجربیات کشورهاي مختلف -4

  تجربه هلند-4-1

شاخصـهاي خـوب   یکی از شهرهاي هلنـد،   1بوگاتاشهر بهترین معیارهاي انگیزش براي ساخت اولین توربو میدان در

وربو میدان ترافیکی و ایمنی توربو میدان نسبت به میدانهاي معمولی بود و همین موضوع باعث شد تا ساخت اولین ت

  .در دستور کار قرار گیرد 

ذیل  نکاتبا توجه به  بوگاتااولین مرحله پروژه انتخاب تقاطع مناسب می باشد که ابتدا یک میدان دو خطه در شهر 

  :انتخاب گردید

                                                 
1- Bogota 
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براي دوري ازپیچیدگی اولین توربومیدان در  امامتنوع می باشد بسیار طرحهاي ارائه شده براي توربومیدان  -

  )3شکل (.گردید اجرا وگاتا با الگوي هندسی پایه یا مبناشهر ب

میدان داراي عرصه وسیع و کافی براي اجراي توربو میدان باشد به نحویکه تاثیر منفی بر فضاي پیاده روي  -

 .و همچنین کاربري هاي اطراف نداشته باشد

ونه پارك حاشیه وجود در میدان انتخاب شده هیچگونه دسترسی به کاربري هاي حاشیه و همچنین هیچگ -

 .ندارد چرا که نمی خواهیم  موارد فوق  برروي عملکرد توربو میدان تاثیر منفی داشته باشد 

براساس بازدید هاي میدانی مشخصه هاي هندسی، احجام ترافیک، متغیر هـاي زمـانی، سـرعت و فواصـل      -

ایـن  . داشـت یـا تعیـین گردیـد    و سایر اطالعات مورد نیاز براي شـبیه سـازي بر  ) گپ هاي بحرانی(بحرانی 

 .اطالعات بر اساس آنالیز تصاویر ویدیویی تقاطع و یا برداشت هاي میدانی در ساعت اوج ترافیک انجام شد

  وضعیت کنونی در هلند -1-1- 4

در هلند وجود دارد و طی سالهاي اخیر نیز سـاخت میـدان هـاي چنـد خطـه       توربو میدان 170هم اکنون بیش از 

  .در دستور کار مسئولین هلندي قرار گرفته است توربومیدانصرفا مطالعه و ساخت  متعارف متوقف و

 

  تجربه آلمان -4-2

  ]9[ .در این بخش نتایح تحقیق موسسه حمل ونقل و ترافیک دانشگاه بوخوم آلمان مطرح می گردد

وسیله نقلیه بهره  30000دل با ترافیک روزانه معا 2006پس از اجرا در سال  1بادن بادندر شهر توربو میدان اولین 

  )4شکل (.برداري شد
  

  
  ]9[وسیله در روز 30000با ترافیک حدود  2006ارجاي توربومیدان در سال : 4شکل 

                                                 
1 -Baden Baden 
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مشاهده می شود در مسیر گردشی میدان از خط کشـی بجـاي جـداول جداکننـده در مسـیر       در شکلهمانطور که 

ه ها و عابرین پیاده نیز محدود به پـل روگـذر گردیـد و از    گردشی استفاده شد، همچنین ترافیک مربوط به دوچرخ

  .سطح سواره رو حذف گردید

  نتیجه گیري  -2-1- 4

 عملکرد مناسب توربومیدان با توجه به سطح سرویس و همچنین میزان تصادفات پس از اجراي توربو میدان -

سـه بـا ترافیـک نـاچیز     عملکرد مناسب در سرویس دهی به حجم باالي ترافیک مستقیم و عبـوري در مقای  -

 رویکرد فرعی

 توربو میدان در حالت عدم تردد عابر پیاده و دوچرخه در سطح سواره رو عملکرد بهتري دارد -

 .تصادفات شدید به دلیل کاهش تعداد نقاط برخورد حذف شده است -

 .با اجراي تدابیر ایمن سازي تصادفات می تواند صرفا خسارتی باشد -

محدودیت توربومیدانها آن است که در صورتیکه ترافیک مسیر فرعی ناچیز باشـد، عملکـرد مناسـبی دارد،     -

 .ضمن اینکه صرفا یک میدان مطالعه گردید و نیاز به اجرا و مطالعه میدانهاي بیشتر دارد

ه توربـو  پس از اجراي توربو میدان بر اساس تصاویر ویدویی تغییر خط هاي غیر مجـاز بسـیاري در محـدود    -

  .میدان مشاهده گردید

  

    تجربه اسلوونی -4-3

ساله اخیر در جمهوري اسلوونی استفاده از میادین به صورت ویژه توجه طراحان و سرمایه گذاران را به خـود   20در

درصـد در راههـاي بـین     72میـدان معمـولی کـه     256در حال حاضر، تعداد میادین در اسلوونی . جلب کرده است

خطه در اسلوونی وجود  3و  2میدان  42میدان یک خطه،  150. صد در معابر درون شهري قرار دارددر 28شهري و 

میدان کوچک، تعدادي میدان بزرگ و تعـداد کمـی میـدان دوبـل      20دارد، به لحاظ وسعت میدان، اسلوونی داراي 

آمده، در آینده میادین مربع شکل  با توجه به تجربیات بدست. توربومیدان نیز می باشد 7و البته ) میدانهاي دمبلی(

همانند آنچه در انگلستان ساخته شده در اسلوونی ساخته نخواهد شد و همچنین میادین مربع شکل با جزیره دایره 

اي  و میادین دوبل کوچک نیز به احتمال زیاد ساخته نخواهد شد ولی در خصوص توربو میدان ها باید بـه اختصـار   

  ]10[ .لیل مزایاي این نوع از میدان وجود داردگفت احتمال ساخت آن به د

  فرآیند معرفی توربو میدانها در اسلوونی  -3-3- 4

  : ایده استفاده از میادین با جزیره میانی با انحناي اسپایرالی به سرعت در اسلوونی به دالیل زیر گسترش پیدا کرد

ی که در خط داخلـی میـدان در تـردد    در بسیاري از میادین متعارف عدم وجود طول مناسب براي رانندگان -

 هستند براي تغییر خط و استفاده از اولین خروجی میدان 
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خط داخلی میدان غالباً مورد استفاده رانندگان جوان و رانندگان مجرب قـرار نگرفتـه چراکـه تغییـر خـط       -

 .نمایداجباري باعث کاهش سرعت آنها می شود عالوه بر آن تردد از این خط حس نا امنی ایجاد می 

  ، ایده اولیه در اسلوونی 2002سال 

اولین بار ایده استفاده از توربو میدان به صورت مشترك توسط دانشگاه و شرکت هاي برنامـه ریـزي    2002در سال 

  )5شکل (.اسلوونی مطرح گردید 1در شهر ماریبور

  

  
  ]10[اولین طرح معرفی شده براي توربو میدان در اسلوونی :5شکل 

  

  برنامه ریزي جهت اجراي اولین توربومیدان ، 2004سال 

سال پیش یعنی زمانی که می خواسـتیم در خصـوص اجـراي میـدانهاي متعـارف       20شرایط مشابه  2004در سال 

در آن زمان هیچگونه راهنمایی و یا هیچ موسسه اي وجود نداشت که توانـایی تعیـین   . تصمیم گیري کنیم، داشتیم

عالوه بر این در آن زمـان هـیچ تجربـه اي در    . دین را براي کشور اسلوونی ارائه دهدبهترین ضوابط براي طراحی میا

طراحی میادین نداشتیم و هیچگونه حمایتی از رسانه هـا، پلـیس، آموزشـگاههاي راننـدگی نبـود و قـوانین مـدون        

ربو میدان کـه فقـط   به همین ترتیب در زمان طرح ایده استفاده از تو. درخصوص نحوه تردد در میادین نیز نداشتیم

در هلند اجرا شده بود واقعاً نمی دانستیم که پس از اجراي اینگونه میادین در اسلوونی به لحاظ ظرفیت چه شرایطی 

رخ می دهد و عالوه بر آن اثرات ساخت میدان بر وضعیت ایمنی نیز روشن نبود  ولی کامالً واضح است بایستی کار 

ن توربو و بهره برداري از آنها با بررسی ظرفیت و ایمنـی قبـل و بعـد از سـاخت     آغاز شود یعنی با ساخت اولین میدا

                                                 
1- Maribor  
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میدان می توانیم در خصوص مزایا و معایب احتمالی این نوع تقاطع اظهار نظر کنیم و بر اساس نتایج بدسـت آمـده   

  .میدان اقدام کنیمدر ادامه نسبت به تدوین راهنما و توصیه نامه مناسب جهت طراحی و بهره برداري از این نوع 

  

  ، اقدامات اولیه جهت ساخت توربومیدان 2006سال 

توربو میدان انجام شد البته فرآیند بررسی و تصویب طرح قدري طوالنی بود و به دلیـل عـدم    2مطالعات مربوط به 

و ایمنـی،   آشنایی مسئولین و کارشناسان با اینگونه میادین و همچنین شیوه تحلیل و طراحی آنها به لحاظ ظرفیت

در نهایت تصمیم به ساخت دو توربو میدان در شمال شرقی اسلوونی در شهر ماریبور و همچنـین در جنـوب غربـی    

  )6شکل (.گرفته شد 1کشور در شهر کوپر

  

  ، ساخت دومیدان نمونه 2008سال 

ی اولـین توربـو   عملیات اجرای 2008تمام فرآیند ساخت مورد کنترل دقیق کارشناسان مسئول قرار گرفت و درسال 

والبته در همین زمان سه موقعیت )  6شکل .(توربو میدان دوم نیز احداث شد 2009میدان به اتمام رسید و در سال 

  .پیشنهادي دیگر براي ساخت توربو میدان شناسایی گردید

  

  ، شرایط کنونی اسلوونی 2011سال 

 .توربو میدان احداث شده است 7در اسلوونی تاکنون  -

 .توربو میدان در مرحله تصویب مطالعات می باشد 5یدان درحال ساخت داریم و یک توربو م -

 .توصیه نامه جهت طراحی توربو میدانها تدوین شده است -

                                                 
1- Koper 



 

 11

  
  ]10[2008سال   فرآیند ساخت اولین توربو میدان شهر کوپر :6شکل 

  

  جمع بندي تجربیات اسلوونی در خصوص توربومیدانها -3-4- 4

  طراحی توربومیدانها  -

  :نکات قابل تامل در طراحی توربومیدانها به شرح زیر است 

 از شعاع کوچکتر در اسلوونی استفاده شد. 

 استفاده از جداکننده هاي پهن تر در مسیر گردشی میدان 

  بقیه فضاي مناسب در بین دو خط ورودي رویکرد هاي میدان جهت توقف عابر و دوچرخه در جزیره میانی

 ختصاص داده شد جهت عبور عرضی ایمن تر ا

  دیدگاه کاربران  -

  :از دیدگاه کاربران بنا به دالیل زیر توربومیدانها داراي ایمنی باالیی می باشد 

 راننده تمام مدت د رخط خود رانندگی می کند و نیاز به تغییر خط ندارد. 

 هیچگونه حرکت بافتی در مسیر گردشی میدان وجود ندارد. 

 ست که حق تقدم عبور با کیستدر توربو میدانها کامالً مشخص ا. 

 بدون نگرانی می توان در خط داخلی میدان حرکت کرد. 

 سرعت پایین تر وسایل نقلیه د رمقایسه با میادین چند خطه متعارف 

  ظرفیت  -

وسـیله   42000تـا   38000به لحاظ ظرفیت بدون هیچگونه تداخل و راه بندان ترافیکی مشاهده می شـود روزانـه   

  .ان عبور می کندنقلیه از توربومید
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  ایمنی ترافیک  -

تصادفات رخ داده در توربو میدانها از نوع خسارتی می باشد و عمدتاً تصادفات پهلو به پهلو میادین متعارف د رتوربو 

  .میدانها حذف شده است

  

  جمع بندي تجربیات گذشته - 5

  :]3[هم اکنون در کشور هاي زیر توربو میدان احداث شده است

 میدان توربو  170هلند  - 1

 توربو میدان  11اسلوونی  - 2

با  –میدان بادن بادن، اجراي توربو میدان با خط کشی بدون جداول سخت افزاري : توربو میدان یکآلمان  - 3

در خصص همین تجربه آلمان معتقـد   1بریلون .توجه به نتایج بدست آمده یک تجربه بد محسوب می شود

در حالیکه ترافیک مسـتقیم در مسـیر اصـلی نسـبت بـه      است توربومیدان داراي عملکرد خوبی می باشد و 

  . ترافیک مسیر فرعی بسیار بیشتر باشد، قابلیت مناسب تري دارد

اجراي توربومیدان با جداول جداکننده خیلی عریض و غیر قابل عبور و با توجـه  (توربو میدانیک  هونگاري - 4

 )به عملکرد نامناسب یک تجربه بد محسوب می شود

براي توربومیدان در مقابل میدان به این   باويبا حل مدل ظرفیت  2003در سال (میدان  توربوبلژیک یک  - 5

ظرفیت اضـافی ایجـاد   % 12نتیجه رسیدند که احداث توربومیدان در یک عرصه مشابه براي میدان معمولی 

 .)می نماید

کارمل و به عنوان تجربه خیلی  دو توربو میدان در ایالت ایندیانا، شهر(توربو میدان  دوایالت ایندیانا آمریکا  - 6

 .)خوب در این کشور محسوب می شود

در مطالعه اي به این نتیجه رسید که توربومیدانها نسـبت   2007در سال (توربو میدانیک  آفریقاي جنوبی - 7

به میدانهاي چند خطه و میدانهاي یک خطه و همچنین تقاطع هاي بدون چراغ داراي عملکرد بهتري مـی  

 .)وسیله نقلیه سواري در ساعت تجاوز نکند 3500دامیکه حجم و ظرفیت میدان از  باشد، البته ما

اجرا و به بهره برداري رسید قبل از اجراي این توربو  2009در سال :  توربو میدان در شهر گاردو دواسپانیا  - 8

ي معمولی بود و میدان ها در یک شبیه سازي نرم افزاري نتایج عملکردي براي توربومیدانها بهتر از میدانها

در روزهاي ابتدایی بازگشایی مردم با شک و شبهه از میدان تـردد مـی کردنـد    . براین اساس احداث گردید

 .ولی با کمک و هدایت پلیس راهنمایی مردم به مرور زمان به منافع چنین میادینی پی بردند

                                                 
1-Brilon  
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  نتیجه گیري -6

طراحی، اجرا و بهره برداري از توربومیـدان را تجربـه   مشاهده گردید کشورهاي بسیاري  در این تحقیقهمانطور که 

توربومیدان به عنوان راهکاري موثر در افزایش ایمنی ترافیـک اذعـان    مفید بودنکرده اند، که غالب این کشورها بر 

  .داشته اند

  

 قدردانی -7

پژوهشـهاي شـوراي    مرکـز  به دستوراز آنجاییکه تحقیق پیش رو برگرفته از طرح پژوهشی انجام شده توسط مولف 

اسالمی مشهد می باشد، مولف برخود الزم می داند مراتب تشکر خود را از ریاسـت محتـرم مرکـز پژوهشـها جنـاب      

، نـاظران طـرح آقایـان دکتـر     3و دکتـر امـامی   2، داوران محترم طرح آقایان دکتر اسماعیل آیتی1آقاي دکتر خاکپور

  .اعالم دارم 7و همچنین سرکارخانم امیري 6اي و مهندس فیروزه 5، مهندس حسن محسنیان4محمدزاده

  

                                                 
استاد دانشگاه فردوسی و عضو شورای اسالمی شھر مشھد - ١  
استاد دانشگاه فردوسی و داور علمی طرح - ٢  
ریاست محترم سازمان حمل ونقل و ترافیک مشھد و داور طرح - ٣  
استاد دانشگاه فردوسی مشھد و ناظر علمی طرح - ٤  
حمل ونقل و ترافیک مشھد و ناظر طرحمعاونت محترم سازمان  - ٥  
کارشناس سازمان حمل ونقل و ترافیک مشھد و ناظر طرح- ٦  
کارشناس مرکز پژوھشھای شورای اسالمی شھر مشھد  - ٧  
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Turbo Roundabout and its Experince at World 
 

MAHDI RAHMANI 
1-Researcher of research center of Mashhad city Islamic council  

 
Abstract  

The idea of  Turbo Roundabout introduced at Netherlands for first time at 1996, the purpose 
of that is eleminate of weawing movements and some of  the conflict points at conventional 
two or multy lane roundabouts. According to many constructed Turbo Roundabout around 
the world. The main purpose of  this article is review  of  experiences of different countries. 
 
Keywords: TurboRoundabout, Geometric Design, Road Safety. 
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