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 HCSافزار نرم از استفاده با هاتقاطع عملکرد تحلیل و تجزیه

 (اصفهان نظامی حکیم خیابان: موردی یمطالعه)
 

 2 نادران* یعل، 8یفلاورجان یدیاحسان جمش

 

 چکیده
 دهشتحمل قابل غیر شهرها،در کلان شخصی ینقلیه وسایل سریع رشد از ناشی هایصدمه مطالعات

 تأخیرهای اصلی عامل خود که شد، خواهد ترافیکی هایگره بروز موجب وسایل این افزایش گونههر و

 جهت رد پیشنهاداتی ارائه با تا داشته آن بر سعی محقق دلیل همین به. شودمی ها محسوبتقاطع در ناشی

 از اطلاعات آوریجمع جهت و است کاربردی هدف لحاظ از روپیش تحقیق. نماید اقدام مشکل این رفع

 ردنک وارد و ظرفیت و حجم تأخیر، متغیرهای برداشت از پس ابتدا. استشده استفاده میدانی برداشت

 از بعد و شدپرداخته سرویس سطح محاسبه به HCS افزارنرم به نامهآیین هایفرضپیش و مشخصات این

 بررسی مورد هایتقاطع تمامی در دهد کهها نشان مییافته. ها انجام شدتقاطع بین اجمالی ایمقایسه آن

 رویسس سطح یدهندهنشان که وجود دارد بالایی تأخیر آن تبع به و اصفهان، حجم نظامی حکیم خیابان در

سیار های سطح شهر باعث عملکرد بتوان نتیجه گرفت که افزایش تأخیر در تقاطعبنابراین می. است پایین

ی سازشوند و برای رهایی از این مشکل، هماهنگپایین سیستم حمل و نقلی شده و معابر شهر قفل می

 ها روشی بسیار بهینه است. تقاطع

 اصفهان.  شهرکلان ، HCSافزار نرم تقاطع، : تأخیر،لیدیکهای واژه
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 مقدمه

 ،سنگین هایترافیک ایجاد باعث و شودمی افزوده موجود نقلیه وسیله تعداد بر ساعت هر و روز هر که جهانی در

 یبتخر ترمهم همه از و هاهزینه افزایش فسیلی، هایسوخت اتمام نقلیه، وسایل زیاد هایصف طول سخت، تصادفات

 و راهکارها علوم، تمامی از استفاده و مجرب انسانی نیروهای موجود، شرایط به توجه با باید شود،می زیست محیط

 ومبیل،ات مالکیت سرانه رفتن بالا همچنین و جمعیت افزایش با امروزه. نمود ارائه مشکلات این برای مناسب هایحلراه

 سفر زمان افزایش عوامل از یکی(. 83: 8938جمشیدی، ) شودمی دیده بزرگ شهرهای بیشتر در ترافیک، نام به معضلی

 رد. است راه سیستم از پیچیده و دشوار قسمتی سطحهم تقاطع. است چراغدار هایتقاطع وجود شهری، هایخیابان

 بندانراه و تصادفات تأخیرها، به همیشه و آیدمی وجود به عابرپیاده و نقلیه یوسیله بین برخوردها اکثر که اینجاست

 عنوانبه وضیعت این در که شوندمی کنترل راهنمایی چراغ یوسیله به سطحهم هایتقاطع معمولا  . شودمی منجر

 هایتقاطع اکثریت که راهنمایی چراغ به نشده مجهز هایتقاطع. شوندمی شناخته راهنمایی علائم به مجهز هایتقاطع

 مسیر یک هب تقدم حق اختصاص برای احتیاط و ایست تابلوهای یوسیلهبه بردارند، در را خیابان سیستم هر در سطحهم

 در تأخیر قدارم که هستند شبکه سطح در ترافیک جریان کنندهکنترل نقاط چراغدار هایتقاطع. شوندمی کنترل خیابان یا

 :Kang, 2000) رودمی کار به چراغدار تقاطع عملکردی خصوصیات بیان برای که است مناسبی گیریاندازه معیار آنها

55.) 

 ائلمس نقلیه، وسایل یکلیه به برابر حقوق اعطای و بندیاولویت هدف با هاتقاطع در راهنمایی هایچراغ نصب

 و قلیهن وسایل از کنندگاناستفاده عبور محل شوند،می نامیده تقاطع حریم و سطح که هاییمکان. دارد پی در را ایعمده

 رفت حجم که شرایطی در حرکات کلیه همزمان عبور امکان که است بدیهی. هستند حرکات از تنوعی با پیاده عابرین

 انتظار در نقلیه وسایل از ایدسته همیشه هاتقاطع از اینگونه در بنابراین. نیست پذیرامکان راحتی به است، زیاد آمد و

 تواندب آن ظرفیت اولا   که است مناسب کارایی دارای تقاطعی تعریف، به بنا نتیجه در. هستند تقاطع از خدمت اخذ

 هایتقاطع) نماید ااعط یکسان شرایط با نقلیه وسایل به را برابری حقوق ثانیا   و باشد مرور و عبور تقاضای نیاز پاسخگوی

 (. 20: 8931شهری،  همسطح

 مصرف یشافزا سبب تأخیر. است تقاطع یک ترافیکی هایحرکت معیارعملکرد ترینمهم تأخیر، تردیدی هیچ بدون

 شارف کنندگان،استفاده وقت ارزش اضافه به نقلیه وسایل عملیاتی هزینه شامل هاهزینه افزایش هوا، آلودگی سوخت،

 با ایهتقاطع به مربوط مطالعات در تأخیر از استفاده جهت دیگر مهم علت یک. شودمی تصادف و رانندگان بر روانی

 دو زا ناشی که باشدمی رانندگان کنترل از خارج یرفتهدست از زمان تأخیر،. است آن بودن کاربردی راهنمایی، چراغ

 (.30: 8908صفارزاده، ) است ثابت تأخیر و عملیاتی تأخیر اصلی عامل

 دست از تقاطع در چراغ کارایی عدم علت به تردد، مدت طی در خودروها سرنشینان و رانندگان که زمانی مدت

 تاس واضح پر و رودمی دست از حرکت حین در که است زمانی از ترکنندهخسته و ناخوشایندتر مراتب به دهند،می

. دارد رب در کشور اقتصادی و انسانی منابع به کمک میزان چه زمان در جوییصرفه ثانیه یک حتی بزرگ، شهرهای در

 وءس آثار باشند، نداشته مناسبی عملکرد دلیلی هر به یا و نشوند نصب و طراحی درست راهنمایی هایچراغ اگر حال

 (. 00: 8903 سیدحسینی، و امراللهی) آورندمی بار به مختلفی

 زا یک هر سرویس سطح و تأخیر کردن مشخص و هاتقاطع عملکرد تحلیل و تجزیه شده، مطرح مسائل بنابر

 را شهر کل تواندمی تنهایی به که معضل این رفع جهت در شهری مدیریت به شایانی کمک تواندمی تقاطع رویکردهای
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 کردن برطرف جهت کاربردی هایروش از استفاده پژوهش، این بردپیش در اصلی رویکرد. بکند دهد، قرار تأثیر تحت

 پژوهش هک گفت توانمی شد بیان آنچه بنابر باشد.می راه از کنندگان استفاده بر شهری هایگره طرف از وارده تأخیرهای

 :.باشدمی زیر اهداف تحقق دنبال به حاضر

 هاتقاطع تأخیرهای تعیین 

 هاتقاطع ظرفیت کردنمشخص  

 هاآن سفر زمان کاهش وسیله به عمومی نقل و حمل وسایل از استفاده افزایش 

 تعیین Level Of Serves تقاطعات رویکردهای از یک )سطح سرویس( هر 

 مطالعه مورد هایخیابان ساماندهی 

 فسیلی هایسوخت مصرف کاهش 

 هاهزینه کاهش آن تبع به و تأخیر زمان کاهش 

 

 پیشینه تحقیق

 دهش ایجاد تأخیر محاسبه نحوه پژوهشی توسط رضایی و همکاران انجام گرفت که در آن به بررسی 8939در سال 

سیار پرداخته  خودروی و HCM-2000 روش دو از ترافیک غیر اشباع در شهر تهران جریان بر چراغدار توسط تقاطع

 أثیرت نشدندیده دلیل به اما دهد،نشان می را روش دو نتایج نزدیکی تقاطع، جهت سه از آمدهبدست است. نتایجشده

 از واقعیت بیش چهارم جهت در آمدهبدست تأخیر خودروی سیار، روش در شدهمحافظت راست به گردش بالای حجم

 را یارس روش خودروی توانمی بنابراین. است داشته ایملاحظه تفاوت قابل دیگر روش از آمدهبدست نتیجه با و بوده

 راست هب گردش وجود صورت در اما دهدمی بدست خوبی نتایج نیز اندك تکرار با تعداد که کرد توصیف کارا روشی

: 8939باشد )رضایی و همکاران، می عملیات این حجم به توجه با نتیجه اصلاح به نیاز توجه قابل با حجم شده محافظت

 آنالیز زا با استفاده شدهبندیزمان پیش چراغدار هایتقاطع سطح سرویس بهبود و تأخیر کاهش جهت روشی (. توسعه3

حسینی و امراللهی برای شهر تهران تهیه توسط پروفسور سید 8903حساسیت نام پژوهش دیگری است که در سال 

محیطی، است. در این پژوهش سعی شده تا با توجه به آثار نامطلوبی که افزایش زمان تأخیر بر شرایط ترافیکی، زیستشده

ها پرداخته شود و همچنین سعی هش زمان تأخیر در تقاطعمصرف سوخت و ... در جامعه دارد، به راهکاری جهت کا

سازی شود و با استفاده از شبیه Synchroافزار شده تا حد امکان شرایط ترافیکی و رانندگی در ایران )شهر تهران(، در نرم

ن روش، ترییرند، مناسبگهای طراحی چراغ که در ایران بیشتر مورد استفاده قرار مینامهآنالیز حساسیت از بین آیین

شناسایی شود و در مرحله آخر اقدام به کالیبره کردن ضرایب رابطه منتخب تحت شرایط ترافیکی و رانندگی حاکم بر 

شود که در شرایط ترافیکی ایران نتایج بهتری از لحاظ کاهش کند و در نهایت رابطه یا روابطی حاصل میشهر تهران می

 (.00: 8903دهد )امراللهی و سید حسینی، ح سرویس در تقاطع میزمان تأخیر و بهبود سط

تحقیقی با عنوان بررسی آثار ایجاد موج سبز بر کاهش زمان تأخیر و زمان سفر  8931یار و همکاران در سال انصاری

م دادند. در این وسایل نقلیه در معابر دارای تقاطعات چراغدار متوالی برای خیابان ثانی محله نارمک شهر تهران انجا

تحقیق ابتدا پارامترهای اختلاف فاز، کاهش زمان تأخیر، کاهش زمان توقف و زمان سفر خودروها که عناصر مهم و 

ان( در پور و سهیلیشوند را برای خیابان ثانی )تقاطعات گلستان، غیاثیشده محسوب میکلیدی یک شبکه هماهنگ

آمده از است. نتایج بدستسازی شدهشبیه Aimsunافزار خروجی آن در نرم آنالیز کرده و سپس Synchroافزار نرم
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افزار های ترافیکی خروجی از نرمدرصدی زمان تأخیر و بهبود کلیه شاخص 00ی بهبود دهندهسازی شبکه نشانشبیه

 کوماسی کشور در منطقه میدانی مطالعه یک انجام با همکاران و 8(. نیانتاکی88: 8931یار و همکاران، باشد )انصاریمی

رو سینک افزارنرم کمک به کیفیت ارزیابی معیارهای روی چراغدار بر هایتقاطع سازیهماهنگ اثرات بررسی به غنا

 مانجا و چراغ کنترل و هندسی طرح جمله از های ضروریداده برای گسترده میدانی هایبرداشت انجام با. اندپرداخته

 بهبود را توقف و تأخیر مثل کیفیت معیارهای شده اکثرهماهنگ طرح این که اجرای رسیدند نتیجه این به سازی،شبیه

 توجهیلقاب بهبود نیز هندسی و طرح فازها با اصلاح توالی هماهنگ طرح، این ترکیب که دادند نشان بخشد، همچنینمی

 چراغدار هایسازی تقاطعهماهنگ بر روی پژوهشی در همکاران و 0چن (.Nyantakyi et al, 2013: 2566خواهد داشت )

 حاصل از آماری نتایچ. نمودند ابداع را جریان -مکان  –زمان  سازی، روششیبه کمک با و کشور چین شهر پکن در

ای ج به نظر مورد روش بردنبه کار با ترافیکی بهبود معیارهای از حاکی افزار،نرم سازیشبیه و میدانی برداشت

 مکان -زمان  یکپارچگی و مکان اولیه طرح سازی،اصلی آماده مرحله سه دارای که روشی .است متداول سازیهماهنگ

 در سازیخود بهینه هایچراغ با عنوان پژوهشی انجام با 9فورس و (. سسمهChen et al, 2012: 345است ) بهینه شده،

 زایایم کنار هوشمند در کنترل هاآن نظر از. پرداختند سازیهماهنگ چراغ برروی کنترل انواع بررسی به متحده،ایالات

 ینتراز رایج یکی چند هر. است شریانی راه سطح در مناسب ایجاد پیشروی در توانایی، ضعف دارای خود چشمگیر

عدم  چون نواقصی دارای چرخه طول همان اما است، چرخه طولانی طول یک از استفاده هوشمند حالت در کارها

 که شده عیس پژوهش این در .است فوق در شرایط بهینه از ظرفیت استفاده و به جریان اولویت برابر در پذیریانعطاف

 هاضاف اصلاحات این جمله از. یابد بهبود سازیو هماهنگ شده برطرف فوق نواقص هوشمند کنترل قواعد با اصلاح

 حدودا میدانی مطالعه. است تصادفی ورودی هایو جریان خودروها با مناسب سبز تنظیماتبرای  سبز زمان کردن ثانویه

 2جه(. یانیCesme & Furth, 2014: 1دهد )می نشان سازیبهینه خود تقاطع روش از استفاده برای را تأخیر درصد کاهش82

 در با. کردند ارائه چین گوانگژو شهر در خودروهای آلاینده میزان براساس چراغ سازیهماهنگ طرح یک همکاران و

 ویسسیم افزارنرم از و گردید پیشنهاد برای آن خروج و ورود منحنی روش جبری، روش هایگرفتن محدودیت نظر

 ستفادها خودروها آلاینده و تأخیر کاهش همزمان منظوربه ژنتیک الگوریتم از همچنین. کردند سازی استفادهجهت شبیه

 عمومی نقل و حمل وسایل درصد برای 0/00 میزان آلایندگی طرح، این از استفاده صورت در داد که نشان نتایج. کردند

 شهرهای در هاچراغ سازیهماهنگ مطالعات .(Ji et al, 2016: 91یابد )کاهش می تمامی خودروها برای درصد 3/80 و

 سازیبهینه یک روش همکاران و 0لی یک تحقیق، است. درشده واقع اخیر هایسال در محققین مورد علاقه نیز هوشمند

 زمان سازیحداقل منظور به راهنمایی چراغ تنظیمات مرحله اول، در که کردند پیشنهاد ایمرحله سه سازیهماهنگ و

 نتایج. ودش محاسبه شبکه تعادل تا شودمی تلاش مرحله دوم، در حالی که در شود،می داده تشخیص راننده سفر میانگین

 :Li et al, 2017شوند ) سازیبهینه هاچراغ است کمتر بهتر ماند،می ثابت ترافیک حجم که شب هنگام در داد که نشان

                                                           
8. Nyantakyi 
0. Chen 
9. Cesme & Furth 
2. Ji 
0. Li 
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 ارائه شطرنجی هایو شبکه بلند طول با شریانی هایخیابان برای سازیهماهنگ همکاران یک مدل و 8ژانگ .(2382

 پیشنهادی طرح .کنند غلبه هاچراغ سازیهماهنگ مشکل بر که دادند را پیشنهاد مدل دو خود تحقیق در هاآن. دادند

 مستقیم آفست طوربه و کند هماهنگ را شریانی هایخیابان در های کلیبرنامه و جزئی هایبرنامه توانستمی هاآن

داده  کروسین افزارنرم توسط که هاییبا برنامه را خود پیشنهادیطرح  آنها سپس. کند بهینه شبکه در را هاچراغ تمامی

 در هاسازی چراغهماهنگ نام با پژوهشی انجام با همکاران و 0راخا .(Zhang et al, 2016: 215کردند ) مقایسه بود، شده

 08 میدانی برروی مطالعه دوره سه آنها .پرداختند کارآیی معیارهای سازی برویهماهنگ اثرات بررسی شبکه به سراسر

 یابیسیستم موقعیت از استفاده هاآن مهم از اقدامات یکی. دادند متحده انجام ایالات آریزونا، در شهر ترافیک کنترل چراغ

 1 روی حدودپیش سرعت که می داد نشان پژوهش نتایچ. است گیری سرعتاندازه برای شناور خودروی نیز و جهانی

 :Rakha et al, 2000درصد کاهش یافته است ) 1/8سوخت  مصرف درصد و 2 حدود توقف تعداد یافته، درصد بهبود

ر د ترافیکی وضعیت براساس سازیهماهنگ مسیر برای انتخاب عنوان با پژوهش یک در همکاران و 9(. ژیاوکینگ43

خلاف بر بار این در واقع. پرداختند صورت گردشی به سازیهماهنگ از جدیدی نوع معرفی به پکن و شهر چین کشور

 انتخاب دهشهماهنگ عنوانبه گردشی تقاضا حرکات براساس هاتقاطع در برخی و نبوده مستقیم شده،مسیر هماهنگ قبل

 زا است. و مقصدی مبدأ هر بین سازیبرای هماهنگ مسیر ترینبهینه انتخاب بر روی پژوهش تمرکز این. شودمی

 دشیگر سازیهماهنگ باشد، بالا گردهاییچپ وقتی حجم که داد نشان نتایج و استشده استفاده سینکروافزار نرم

است  شکل T هایتقاطع در روش این دیگر کاربردهای از. خواهدیافت کاهش بسیار کل تأخیر و بود مفیدتر خواهد

(Xiaoqing et al, 2014: 3921.) 
 

 ضرورت و اهمیت پژوهش

 سطح رد و باشد اطراف معابر به نسبت بالا حجم ترافیک با شریانی شبکه شامل مطالعه مورد محدوده که هنگامی

 تجه گزینه بهترین چراغدار هایتقاطع سازیباشد، هماهنگداشته هم وجود به نزدیک تقاطع چندین ها،این شریانی

 اغدارهای چرتقاطع و تعداد ترافیک حجم بودن بالا با. شودها و کاهش تأخیرهای ناشی از آن محسوب میکنترل تقاطع

ی راهنمایی برای کاهش تأخیرات ناش هایچراغ عملکرد بهبود مهندسان ترافیک، دیدگاه از گزینه بهترین شریانی، یک در

از  یکها کاهش تأخیرهای وارده و افزایش سطح سرویس هر تجزیه و تحلیل تقاطع اصلی باشد. هدفها میاز تقاطع

 سیاریب اهمیت از ها،تقاطع دلیل تأخیر همین به. شودمی هاسفر و توقف زمان کاهش باشد که در نتیجه باعثآن ها می

 موردی، همطالع یک با تا تلاش گردیده تحقیق این در که است برخوردار افزایش سطح سرویس در معابر شهری در جهت

 .آشکارگردد پیش بیش از آن اهمیت

 

 و روش پژوهش مواد

 از هک ترافیکی جریان ترکیب علاوه تسهیلات، به هندسی و هایویژگی مانند عواملی به راه یک ظرفیت معمولا 

 هایتقاطع وقتی دیگر، عبارت به. است ثابت نسبتا   راه یک ظرفیت بنابراین دارد، بستگی کنند،می استفاده تسهیلات

 معلائ به مجهز تقاطع درباره مثال، برای. شودمی توجه نیز دیگری هایویژگی به گرددمی بررسی راهی در سطحهم

                                                           
8. Zhang 
0. Rakha 
9. Xiaoqing 
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 کنند،یم استفاده مکان یک از که ترافیکی هایحرکت بین را زمان راهنمایی چراغ شویم؛می آشنا زمان مفهوم با راهنمایی

 فاصله یعتوز شوند،می کنترل احتیاط و ایست علائم با که راهنمایی علائم به نشده مجهز هایتقاطع در. کندمی تقسیم

 دو ینب آزاد فاصله انتخاب در رانندگان تشخیص قدرت طریق از اصلی، خیابان ترافیک جریان در خودرو دو بین آزاد

 و فیتظر مفاهیم. داردمی نگه ثابت را تقاطع شدهکنترل اصلی ظرفیت امر این و شودمی توأم اصلی جریان در خودرو

 مورد در. باشندمی تسهیلات انواع همه برای که همانطور است، اساسی مفاهیمی هاتقاطع بررسی برای سرویس سطح

. یستندن وابسته یکدیگر به کاملا   هاآن چون. شوندمی بررسی جداگانه مفهوم دو این راهنمایی، علائم به مجهز هایتقاطع

 قاطعت کلی عملکرد ارزیابی برای باید سرویس سطح و ظرفیت مفهوم دو هر که است ضروری نکته این به توجه اما

 V/C نسبت محاسبه به منتج هاتقاطع ظرفیت بررسی (.8938 صفارزاده،) شود بررسی کاملا   راهنمایی، علائم به مجهز

 تقاطع در موجود عبور خط هایگروه یا بحرانی های حرکت مجموع برای V/C ترکیب و انفرادی هایحرکت برای

 طی در عبوری خطوط از مشخصی گروه یا رویکرد یک در جریان تخمینی یا واقعی اندازه V/C قسمت خارج. شودمی

. شودمی متقسی عبوری خطوط از ایشده تعیین گروه یا رویکرد ظرفیت یوسیله به که است ایدقیقه 80 اوج زمان مدت

 شده، متوقف تقاطع در تداخلی هایحرکت دلیل به که نقلیه وسیله هر تأخیر میانگین اساس بر دهیسرویس سطح

 ویر بیشتری شدت با نیز دیگری پارامترهای دهد، می قرار تأثیر تحت را تأخیر V/C میزان چه اگر. شودمی محاسبه

 ازای رد بنابراین. چرخه هایزمان طول و سبز چراغ زمان مدت ها،اتومبیل حرکت کیفیت مثل گذارد،می اثر تأخیر میزان

 و ظرفیت مفهوم دو هر دلیل این به. عکس بر یا آید دست به تأخیرها میزان محدوده است ممکن مفروض، نسبت هر

 سطح و V/C نسبت تأخیر، ویژگی سه از دلیل همین به(. 10: 8938 صفارزاده،) شود بررسی دقت با باید سرویس سطح

ی تقاطعات شهر اصفهان جامعه آماری شامل کلیه. است شده استفاده نظر مورد هایتقاطع یمقایسه برای سرویس

گیری در دسترس تعدادی از تقاطعات شهر اصفهان باشد که با توجه به حجم بالای جامعه آماری به صورت نمونهمی

 این غربی شمال تا جنوب از و شهر مرکز نظامی است. این خیابان در حکیم مورد بررسی قرار گرفت که شامل خیابان

 ریعتیش جنوب، فلزی پل شمال، فلزی پل وفایی، از عبارت است خیابان این مهم هایتقاطع و است کرده پیدا ادامه شهر

 ماییراهن هایچراغ فازهای بندی زمان مربوطه، هایلیست چک و میدانی هایبرداشت از استفاده با ابتدا. صفه شهدای و

 .استشده آورده 0 تا 8 هایشماره جداول در که شد برداشت

 
 وفایی تقاطع فازبندی: (8جدول )

 (ثانیه) زمان فاز شماره زمانی بازه 

 سیکل طول زرد سبز صبح اوج دوره

 880 0 38 یک

 880 0 90 دو
 

 (شمال)فلزی  پل تقاطع فازبندی: (2جدول )

 (ثانیه) زمان فاز شماره زمانی بازه 

 سیکل طول زرد سبز صبح اوج دوره

 30 0 20 یک

 30 0 28 دو
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 (جنوب)فلزی  پل تقاطع فازبندی: (9جدول )

 (ثانیه) زمان فاز شماره زمانی بازه 

 سیکل طول زرد سبز صبح اوج دوره

 38 0 90 یک

 38 0 20 دو

 شریعتی تقاطع فازبندی: (4جدول )

 (ثانیه) زمان فاز شماره زمانی بازه 

 سیکل طول زرد سبز صبح اوج دوره

 828 9 20 یک

 828 9 90 دو

 828 9 00 سه

 
 صفه شهدای تقاطع فازبندی: (5جدول )

 (ثانیه) زمان فاز شماره زمانی بازه 

 سیکل طول زرد سبز صبح اوج دوره

 883 9 90 یک

 883 9 90 دو

 883 9 28 سه

 .8930 نگارندگان، هاییافته: منبع

 

 تساع چهارشنبه در و شنبه سه روزهای در هابرداشت. شدپرداخته  مذکور هایتقاطع احجام برداشت به آن از پس

 احجام سنگهم مجموع متوسط هاداده سازیخلاصه برای و گرفتانجام ماه اردیبهشت اواسط در( 0 الی 3) صبح پیک

 گرفته نظر در هاییفرضپیش HCS افزار نرم به اطلاعات ورود برای. شده است تنظیم جداول در رویکرد هر ترافیکی

 اشباع جریان نرخ همچنین. استشده گرفته نظر در درصد 88 حدود که در آمارگیری خطای از عبارت است که شد

 ساعت در سواری معادل نقلیه یوسیله 8388 شهری هایراه ینامهآیین طبق تقاطع هایرویکرد از عبوری خط هر برای

 تعدیل فاکتورهای. استشده لحاظ متر 10/9 ینامهآیین طبق نیز عبوری خطوط عرض و شدهگرفته نظر در خط هر در

 رضع تقاطع، در پارك محدودیت سنگین، ینقلیه وسایل درصد شیب، درصد مانند تقاطع رویکردهای برای ظرفیت

 و دهش لحاظ افزارنرم در ظرفیت تعدیل فاکتورهای سایر و تقاطع یمحدوده در اتوبوس ایستگاه وجود عبوری، خط

های افزار تحلیل تقاطع است که بجای محاسبهیک نرم HCS 2000افزار نرم .استگردیده محاسبه رویکرد هر ظرفیت

و ... هر رویکرد و حتی خط عبوری تقاطع به صورت  V/Cآوردن تأخیر، سطح سرویس، نسبت طولانی برای به دست

افزار در نظر گرفتن فاکتورهای مختلف )از قبیل درصد شیب، های این نرمشود. یکی از مزیتجداگانه، از آن استفاده می

 باشد. محدوده تقاطع، حجم، حریم ایستگاه اتوبوس و ...( به صورت همزمان در محاسبه تأخیر می
 

 هاحلیل دادهتجزیه و ت
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 هایرویکرد از یک هر تأخیر زمان تقاطع، هایسیکل زمان همچنین و هابرداشت از آمدهدست به احجام از استفاده با

 88 تا 1 جداول در که گرفت انجام HCS افزارنرم از استفاده با شده محاسبه تأخیرهای. شد محاسبه جداگانه تقاطعات

 .استشده داده نشان
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 وفایی تقاطع مشخصات: (6جدول )

 شرق غرب شمال جنوب رویکرد

 0 0 0 0 عبوری خط تعداد

 9088 9088 9088 9088 رویکرد اسمی ظرفیت

 pcplph)) 9300 310 328 130 حجم

 V/C 00/8 10/8 08/8 23/8 نسبت

 s)) 000 98 880 90تأخیر 

 F D F D سرویس سطح

اوج  ساعت دقیقه 80 حجم

(PHF) 
038    

 
 (شمال)فلزی  پل تقاطع مشخصات (:7جدول )

 شرق غرب شمال جنوب رویکرد

 0 0 8 9 عبوری خط تعداد

 9088 9088 8388 0388 رویکرد اسمی ظرفیت

 pcplph)) 2280 8380 8081 8082 حجم

 V/C 12/8 80/8 0/8 93/8 نسبت

 900 880 90 23 (s)تأخیر

 F F D D سرویس سطح

 اوج ساعت دقیقه 80 حجم
(PHF) 

8893    

 
 (جنوب)فلزی  پل تقاطع مشخصات (:1جدول )

 شرق غرب شمال جنوب رویکرد

 0 0 9 9 عبوری خط تعداد

 9088 9088 0388 0388 رویکرد ظرفیت

 2088 8000 8181 200 (pcplph) حجم

 V/C 03/8 00/8 03/8 03/8 نسبت

 999 09 12 81 (s)تأخیر

 F E E C سرویس سطح

 اوج ساعت دقیقه 80 حجم
(PHF) 

383    

 
  



23 

 فصلنامه مطالعات عمران شهری  8931 تابستان، نهموم، شماره دوره س

 
 شریعتی تقاطع مشخصات (:3جدول )

 شرق غرب شمال جنوب رویکرد

 8 8 0 0 عبوری خط تعداد

 8388 8388 9088 9088 رویکرد ظرفیت

 9090 8312 8921 8883 (pcplph) حجم

 V/C 81/8 33/8 2/8 90/8 نسبت

 003 810 28 88 (s)تأخیر 

 F F D B سرویس سطح

 اوج ساعت دقیقه 80 حجم
(PHF) 

303    

 
 صفه شهدای تقاطع (: مشخصات81جدول )

 شرق غرب شمال جنوب رویکرد

 8 8 0 0 عبوری خط تعداد

 8388 8388 9088 9088 رویکرد ظرفیت

 9088 8203 239 8830 (pcvplph)حجم

 V/C 02/8 11/8 90/8 10/8 نسبت

 018 01 80 92 (s)تأخیر

 F E B D سرویس سطح

 اوج ساعت دقیقه 80 حجم

PHF)) 

002    

 .8930 نگارندگان، هاییافته: منبع

 

 گیریبحث و نتیجه

و یافتن راهکارهایی برای کاهش  HCSافزار ها با استفاده از نرمبا توجه به هدف پژوهش که تجزیه و تحلیل تقاطع

 جنوبی و ربیغ رویکرد در وفایی تقاطع در یابیم کههای تحقیق در میها بوده و با توجه به یافتهتأخیرهای اضافی تقاطع

 شده ردرویک این سرویس سطح آمدنپایین و تأخیر افزایش باعث که بوده زیادتر رویکرد ظرفیت از شدهمشاهده حجم

 یکردرو دو در( شمال) فلزی پل تقاطع در. شودمی مشاهده قبولی قابل سرویس سطح تقاطع رویکردهای مابقی در اما

 دو این برای F درجه تا سرویس سطح آمدن پایین باعث که کنیممی مشاهده را تأخیر و حجم افزایش شمال و جنوبی

 و فلزی پل یوسیله به شهر جنوب با شمال بین واصل که تقاطع این بودن گلوگاه امر این دلایل از. است شده رویکرد

 در هاتقاطع دیگر همانند نیز( جنوب) فلزی پل تقاطع در. باشدمی شمالی رویکرد برای عبوری خط کم تعداد همچین

 به ار پایینی سرویس سطح آن تبع به که هستیم شاهد را تأخیر افزایش و یک از بزرگتر V/C مشکل جنوبی رویکرد

در  تاس ممکن و نیستند برخوردار مناسبی چندان وضعیت از نیز غربی و شمالی رویکردهای البته. استآورده وجود

 هم آن ازب که است سازمشکل غرب و جنوب رویکرد شریعتی تقاطع در. شوند روبرو کننده خسته تأخیرهایی با آینده

 مشکل جنوبی رویکرد تنها دارد نام صفه شهدای که آخر تقاطع در و باشدمی V/C نسبت بالای قسمت خارج خاطر به

 از ظامین حکیم خیابان هایتقاطع جنوبی رویکرد که یابیممی در کنیم توجه هاتقاطع تمامی در اگر. دارد حجم و تأخیر

 جوابگوی هاتقاطع ظرفیت( 0الی  3صبح اوج پژوهش این در) ترافیک اوج زمان در که هستند برخوردار بالایی حجم
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 شد تهگف که همانطور آمارگیری این البته. هستیم مواجه زیادی تأخیرهای با پیک ساعات در و باشدنمی بالا حجم این

 تأمل اندکی با است؛آمده دست به موجود هایخروجی و استشده افزارنرم وارد و شده صبح انجام پیک زمان در

 تمامی شمالی رویکرد در گردند،بازمی خود مبدأ به و شوندمی معکوس سفرها که عصر اوج زمان در که یابیمدرمی

 ..هستیم گرنظاره را صبح پیک ساعت جنوبی رویکردهای تأخیر ها مشکلتقاطع

 :آیدیم دست به ذیل شرح به مهم نتیجه دو عملکردی، تحلیل و تجزیه نتایج و تحقیق هاییافته به توجه با

 هاینسبت مقادیر V/C تقاطع کل برای و عبور خط گروه هر برای 

 با بمتناس سرویس سطح و تقاطع برای و رویکرد و عبور خط گروه هر برای توقف زمان تأخیرهای میانگین 

 .آن

 است 8 از کمتر V/C بحرانی نسبت وقتی. است اصلاح نیازمند که است وضیعتی ینشانه 8 از بزرگتر V/C نسبت

 تقسیم درستی نحو به سبز چراغ زمان معمولا   باشند، داشته 8 از بزرگتر هاینسبت عبور خط هایگروه از تعدادی ولی

 .نمود موجود بندیمرحله زمان مجدد تنظیم به اقدام باید نتیجه در و است نشده

 برای کافی ظرفیت هندسی طرح و راهنمایی چراغ شرایط که است این دهندهنشان 8 از بزرگتر V/C بحرانی نسبت

 هتوج ذیل اصلاحات همه یا یکی به است ممکن وضیعت این در. ندارد را شدهبینی پیش یا موجود هایجریان عبور

 :شود

 (عبور خطوط کاربرد و تعداد)تقاطع هندسی طرح در اساسی تغییرات 

 استشده گرفته نظر در کوتاه بسیار چرخه زمان اگر راهنمایی، چراغ چرخه زمان مدت در افزایش 

 راهنمایی چراغ بندیمرحله طرح در تغییر 

 هابرای ایجاد تأخیرهای کمتر برای خودروهاسازی تقاطعهماهنگ 

 روی پیش دقیق بررسی معمولا   است، پایین V/C هاینسبت که وقتی حتی باشند، زیاد توانندمی تغییرها که آنجا از

 تاس ممکن ظرفیت، مشکل احتمال نداشتن رغم علی بنابراین. است لازم دو هر یا چرخه زمان یا راهنمایی چراغ مراحل

 موجهی سطح در تأخیر وجود باشد، 8 از بیش رویکردها V/C نسبت که زمانی. باشد بالایی موجه غیر تأخیر دارای تقاطع،

 عملکردهای از کاملی تصویر حصول برای را LOS تحلیل نتایج هم و ظرفیت تحلیل نتایج هم باید تحلیل. است پذیرامکان

 (.8938 صفارزاده،: ترجمه لال، کنت و خیستی؛ جوتین) باشدداشته آینده و حال

 هر در عبور خطوط کاربرد تعداد بردارنده در که است مهم تصمیم چندین مستلزم تقاطع، یک هندسی طراحی

 باشد:می مناسب زمینه این در ذیل رهنمودهای. است رویکرد

 نقلیه وسایل برای اینکه بدون متعدد چپ به گردش هایحرکت دادن جا برای چپ به گردش عبور خطوط 

 .شودگرفته نظر در کنند ایجاد اختلالی راست به گردش و عبوری ی

 چپ به گردش عبور خط یک شود،می گرفته نظر در شده حفاظت کاملا   چپ به گردش بندیمرحله که جایی 

 .شودگرفته نظر در باید اختصاصی

 چپ به گردش حجم که جایی در و دهدمی اجازه فضا که وقتی veh/hr 100 به گردش عبور خط رود، فراتر 

 .شودگرفته نظر در باید چپ

 از چپ به گردش حجم که جایی veh/hr 300 شود گرفته نظر در باید چپ به گردش عبور خط دو رود، فراتر. 
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 باید درویکر ظرفیت یا ایمنی کاهش بدون گردشی ترافیک کنترل برای تقاطع نزدیکی در ذخیره خط طول 

 .باشد کافی

 از راست به گردش حجم وقتی veh/hr 300 رمنظو باید اختصاصی راست به گردش عبور خط شود،می بیشتر 

 .شود

 معمولا . دارد بستگی راهنمایی چراغ طرح جمله از پارامترها، تغییرات به رویکرد هر در عبور خطوط تعداد 

 حجم لاوهع به مستقیم مسیر حجم کل که طوری به شود گرفته نظر در کافی تعداد به باید اصلی راه عبور خطوط

 .نرود فراتر veh/hr/ln 450( وجود صورت در چپ به گردش حجم علاوه به) راست به گردش

 استاندارد عبور خط عرض نیست، مشخص عبور خط هایعرض که جایی m 3.65 اینکه مگر شود فرض باید 

 .کند جلوگیری کار ازاین مشخصی هایمحدودیت

 شودگرفته نظر در منطقه در محلی کار شیوه با مطابق باید پارکینگ هایوضعیت. 

 در را حلیم اتوبوس هایایستگاه و پارکینگ اثر نباید ندارد وجود اطلاعاتی که حالی در تحلیل، و تجزیه برای 

 .گرفت نظر

 ماهیت دلیل هب. پذیردصورت عملی کاربردهای اکثر در روش کامپیوتری نوع گرفتن کار به که است انتظار قابل 

 یاربس کار هایبرگه از استفاده ،(استشده استفاده روش ازاین پژوهش این در که همانطور)فرآیند جزئیات از پر

 صفارزاده،: ترجمه لال، کنت و خیستی؛ جوتین) استشده لحاظ امر این پژوهش این در که بود خواهد گیرزمان

8938.) 

 ها )اعم از کم حجم یا پر توان اشاره کرد که تجزیه و تحلیل علمی و اصولی تقاطعدر آخر به این نتیجه می

 های بزرگی دست یافت. ها تأیر بسزایی گذاشته و با مدیریت اندك به خروجیتواند در عملکرد آنحجم( می

  پژوهش با تحقیقات انجام شده در زمینه تأخیر تقاطع این مهم را بررسی کرده که تحقیقات گذشته در این

های گوناگون تحلیل و سپس به ارائه راهکارها ها در شرایط مختلف، تقاطع را از روشزمینه کاهش تأخیرهای تقاطع

ظرفیت و... به تحلیل آن پرداخته و در آخر  اند، اما پژوهش حاضر فارغ از شرایط تقاطع اعم از حجم وپرداخته

 است.راهکارهای خود را ارائه نموده

 

 های پژوهشمحدودیت

ها آوری اطلاعات حجم و دیگر مشخصات تقاطعتوان به زمان و هزینه زیاد برای جمعهای پژوهش میاز محدودیت

 اشاره کرد. 
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