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1 - مقدمه
و ظرفیت محدود  وسایل نقلیه شخصي  تعداد  روزافزون  رشد 
تقاطع ها، مهندسان ترافیک را برآن داشته تا به دنبال راهکارهاي 
که  نحوي  به  باشند  متعارف  تقاطع هاي  به  نسبت  دیگري  مؤثر 
هزینه احداث گزینه هاي پیشنهادي از تقاطع  غیرهم سطح، کمتر 
شود. از سوي دیگر افزایش حجم وسایل نقلیه در تقاطع هایي که 
حجم گردشي در آن بیشتر از حرکت مستقیم بوده و در تداخل 
با معابر شریاني و اصلي قرار دارد، موجب شده تا دیگر استفاده از 
امر مستلزم فازبندي  این  نباشد. زیرا  چراغ راهنمایي نیز جوابگو 
جداگانه براي هر یک از حرکات گردشي بوده و تأخیر باالیي را 
تشکیل صفوف  موجب  متعاقباً  مسأله  این  داشت.  خواهد  پي  در 
طوالني در معابر شریاني و اصلي و کاهش سطح  سرویس خواهد 
شد. عدم استفاده از چراغ هاي راهنمایي در این نوع تقاطع ها نیز 
سبب مي شود که تعداد نقاط تداخلي افزایش یافته و ایمني تقاطع 

کاهش یابد.
غیرمتعارفي  و  نوین  فوق، طرح هاي  منظور حل مشکالت  به 
براي تقاطع ها ارائه شده که از این جمله مي توان به دوربرگردان ها1، 

تقاطع هاي  دسته پارچي3،  تقاطع هاي   ربع دایره اي2،  تقاطع هاي  
پاپیوني4 ، تقاطع هاي با لوپ چپگرد5، تقاطع  هاي جفت6 ، تقاطع هاي 
اشاره نمود. ]1[  با جریان متوالي7 و تقاطع هاي میداني معمولي 
بررسي و تعیین مشخصات هریک از این تقاطع ها قابلیت بیان در 
چندین مقاله را دارد اما در این مقاله نویسندگان سعي نموده اند تا 
پس از بررسي تحقیقات موجود پیرامون تقاطع هاي  دسته پارچي 
و بررسي مزایا و معایب این نوع از تقاطع ها نسبت به تقاطع هاي 
عادي، با مطالعه موردي تقاطع کنارگذر بزرگراه کردستان و خیابان 
مالصدرا، به بررسي نقش تقاطع هاي دسته پارچي  در ایمن سازي و 
ساماندهي ترافیک تقاطع ها بپردازند. ذکر این نکته ضروري است 
تقاطع هاي مذکور،  از میان  تقاطع دسته پارچي  انتخاب  که دلیل 
تقاطع هاي  همکاران،  و  تارکو  مطالعات  براساس  که  است  آن 
تقاطع هاي  سایر  به  نسبت  را  بهتري  ترافیکي  نتایج  دسته پارچي 
نام برده ارائه مي دهند]2[ و درصورت وجود زیرساخت هاي الزم، 

این الگو به راحتي قابل  پیاده سازي خواهد بود. 
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چکیده
مشکل تردد در شهرهاي بزرگ کشور مسأله اي است که نوع زندگي تمام اقشار جامعه را تحت الشعاع قرار داده است. امروزه، مسائل حمل و نقل و 
ترافیک این کالن شهرها به صورت کالف پیچیده و سردرگمي درآمده که ارائه راهکارهایي جهت تقلیل یا رفع معضالت ناشي از آن جز بر پایه مطالعه 
و تحقیق میسر نخواهد بود. یکي از این مشکالت ترافیکي که بسیاري از شهرهاي کشور با آن دست به گریبان هستند، تقاطع هاي پر ازدحام است. 
بروز رویکردهاي تداخلي متعدد در این تقاطع ها موجب افزایش زمان تأخیر، کاهش ایمني و همچنین بروز تصادفات گوناگون مي شود. در این مقاله 
سعي بر آن است که استفاده از تقاطع دسته پارچي به عنوان یکي از راهکارهاي مناسب جهت کاهش رویکردهاي تداخلي در تقاطع ها مورد بررسي و 
ارزیابي قرار گیرد. بدین منظور در ابتدا پیشینه موضوع بررسي شده و پس از آن یکي از تقاطع هاي شهر تهران براي مطالعه موردي انتخاب مي گردد. 
در راستاي اثرسنجي حذف گردش هاي مستقیم با استفاده از تقاطع دسته پارچي، در ابتدا احجام تردد در رویکردهاي مختلف تقاطع منتخب برداشت 
شده و سپس با استفاده از نرم افزارهاي SYNCHRO و AIMSUN اقدام به طراحي و تحلیل سناریوهاي پیشنهادي خواهد شد. نتایج حاصل از 
شبیه سازي نشان مي دهد که استفاده از تقاطع هاي دسته پارچي عالوه بر کاهش چگالي و تأخیر موجب افزایش میانگین سرعت و نرخ جریان خواهد 
شد، در حالي که مسافت طي شده در این نوع تقاطع ها بیشتر از تقاطع هاي مرسوم چراغ دار خواهد بود. همچنین، استفاده از این نوع تقاطع ها با کاهش 

تعداد نقاط تداخلي موجب افزایش ایمني نیز خواهد گردید. 
کلید واژه: تقاطع، گردش به چپ، دسته پارچي، تداخل.

1. Median U-Turn Intersection
2. Single Quadrant
3. Jughandle Intersection
4. Bowtie Intersection

5. Left Turn Loop Intersection
6. Paired Intersection
7.Continuous Flow Intersection
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2 - بیان مسئله
ایجاد  با  تقاطع ها،  در  چپ  به  گردش  ویژه  خطوط  احداث 
فضـایي اختصاصي جهت گردش به چپ خودروها آن ها را قادر 
وسایل  نقلیه  از  صفي  در  انتظار  و  سرعت  کاهش  با  تا  مي سازد 
گردش خود را به راحتي انجام دهند.]3[ با استفاده از جداسازي 
خطوط گردش به چپ از خطوط عبوري اصلي که سرعت متوسط 
اصلي  خطوط  در  وسایل نقلیه  سرعت  تغییرات  دارند،  باالتري 
کاهش یافته و خودروهاي عبوري مي توانند با کم ترین تداخل با 
حرکت گردشي، به مسیر خود ادامه دهند. بنابر تحقیقات هاروود و 
همکاران افزایش ظرفیت تقاطع و بهبود ایمني از مهم ترین محاسن 
این راهکار است]4[. بررسي این نتایج نشان مي دهد که استفاده از 
خطوط گردش به چپ در شبکه معابر محلي و یا دسترسي منطقي 
بوده اما اگر خطوط گردش به چپ در معابر شریاني تعبیه شده 
باشد، خودروهاي گردش کننده جهت ورود به این خطوط، ناچار 
به کاهش سرعت و تغییر چندین خط عبور خواهند بود که در این 
صورت عالوه بر امکان وقوع صف در مسیر، امکان بروز تصادفات  
با  دارند  به چپ  گردش  قصد  که  خودروهایي  بین  عقب  به  جلو 
و6[  بود.]5  خواهد  محتمل  بسیار  نیز  کننده  تعقیب  خودروهاي 
بنا بر این با توجه به سرعت و حجم باالي تردد در معبر شریاني 
براي مشکل فوق الذکر باید راهکار دیگري اندیشیده گردد. اجراي 
تقاطع هاي دسته پارچي مي تواند در این زمینه مد نظر قرار گیرد.

 
3 - پیشینه مطالعات

رویکرد  که  هستند  تقاطع هایي  پارچي،  دسته  تقاطع هاي 
گردش به چپ را از طریق ایجاد امکان خروج وسایل نقلیه گردش 
نمایند. چنین  از سمت راست مسیر فراهم مي  به چـــپ کننده 
تقاطع هایي متشکل از دو خروجي در دو سمت مقابل مسیرهاي 
منتهي به تقاطع بوده که امکان انجام رویکرد گردش به چپ را از 
طریق خروج وسایل نقلیه از سمت راست مسیر فراهم مي نمایند. 
این نوع تقاطع ها به دو نوع پیشرو )نزدیک( و معکوس)دوردست( 
هندسي  مشخصات  داراي  یک  هر  که  مي گردند  تقسیم بندي 
متفاوت است. در شکل 1 نمایي از انواع تقاطع هاي دسته پارچي 

نمایش داده شده است.

شکل 1 - دو نمونه تقاطع دسته پارچي]1[

گـــزارش اداره بزرگــراهي فـــدرال ایاالت متحده پیرامون 
نیوجرسي  در  دسته پارچي  تقاطع هاي  ترافیکي  عملکرد  مقایسه 
از تقاطع ها میانگین  با تقاطع هاي مرسوم نشان مي دهد این نوع 
و  اشباع  نزدیک  شرایط  براي  بیشتري  ظرفیت  و  کمتر  تأخیر 
همچنین  دارد.]7[  اشباع  شرایط  براي  مشابهي  ترافیکي  شرایط 
استفاده  مي دهد  نشان  تقاطع ها  نوع  این  درباره  تارکو  مطالعات 
که  آن  وجود  با  دست(  معکوس)دور  دسته پارچي  تقاطع هاي  از 
نسبت  کمتري  تأخیر  اما  است  طوالني تر  مسافتي  طي  مستلزم 
براي  تارکو  تحقیقات  نتایج  داشت.  خواهد  مرسوم  تقاطع هاي  به 
تقاطع هاي  از  استفاده  که  مي دهد  نشان  مختلف  سناریو   72
دسته پارچي مي تواند نتایجي مشابه دوربرگردان ها داشته باشد و 
میادین  یا  مرسوم  تقاطع هاي  به  نسبت  بهتري  ترافیکي  عملکرد 

خواهد داشت.]2[
مشارکتي  تحقیقاتي  برنامه   500 شماره  گزارش  اساس  بر 
دسته پارچي  سیستم  از  استفاده  متحده،  ایاالت  بزرگراهي8  ملي 
در تقاطع هاي کنترل نشده )بدون چراغ راهنمایي( تعداد تصادفات 
جلو به عقب را در مورد وسایل نقلیه گردش به چپ کننده کاهش 
بررسي 50  با  نیز  خواهد داد.]8[ همچنین جاگانتان و همکاران 
و  دسته پارچي  دار  چراغ  تقاطع   44 و  سنتي  دار  چراغ  تقاطع 
استفاده  که  دریافتند  تقاطع   نوع  دو  این  ایمني  وضعیت  مقایسه 
از این تقاطع ها موجب کاهش تصادفات شاخ به شاخ و تصادفات 
تلفات  آمار  به چپ کننده و همچنین کاهش  وسایل نقلیه گردش 
جرحي و فوتي خواهد شد. ]9[ با بررسي ایمني انواع تقاطع هاي 
داراي  )نزدیک(  پیشرو  نوع  که  دریافت  مي توان  دسته پارچي 
بیشترین نرخ تصادفات به ازاي هر یک میلیون وسیله نقلیه- مایل 
مسافت پیموده شده بوده که این میزان 1/3 تا 1/4 برابر نوع دیگر 
)دور( است.]9[ تعداد نقاط تداخلي که در شکل 2 نمایش داده 
شده است، مي تواند دلیل کاهش تصادفات در نوع معکوس نسبت 
به نوع پیشرو و همچنین کاهش تصادفات تقاطع هاي دسته پارچي 

نسبت به تقاطع هاي مرسوم را به خوبي مشخص نماید.
  8.  National Cooperative Highway Research Program

الف- تقاطع دسته پارچي نزدیک تقاطع )پیشرو(

ب- تقاطع دسته پارچي دور از تقاطع )معکوس(
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تقاطع هاي  از  استفاده  معایب  و  مزایا  بررسي   -  4
دسته پارچي

استفاده از هر طرح جدیدي در مهندسي ترافیک عالوه برآن 
که داراي مزایایي براي سیستم است، خالي از اشکال نیز نخواهد 
بود، از این رو در این بخش سعي شده تا با شفاف سازي مزایا و 
براي  مناسب  ابزاري  دسته پارچي،  تقاطع هاي  از  استفاده  معایب 
انتخاب این نوع تقاطع ها در اختیار مهندسان ترافیک قرار گیرد. 
در جدول 1 مزایا و معایب استفاده از انواع تقاطع هاي دسته پارچي 

ارائه شده است.

با توجه به موارد ذکر شده در بندهاي باال استفاده از کارگیري 
تقاطع های دسته پارچي در معابري با شرایط زیر توصیه مي گردد:

1 - تقاطع هایي که حجم گردش به چپ باالیي داشته باشند 
که در این میان تقاطع هاي چراغ دار در اولویت هستند.

2 - معابر کم عرضي که داراي جداکننده وسط در مسیرهاي 
رفت و برگشت هستند.

کم  متقاطع  فرعي  مسیر  از  تردد  که حجم  تقاطع هایي   -  3
باشند )در این تقاطع ها به کارگیري روش دسته پارچي معکوس 

توصیه مي گردد. ]9،10,11,12,13[

شکل 2 -  مقایسه نقاط برخورد در دو حالت پیشرو و معکوس تقاطع دسته پارچي]9[

جدول 1 - معایب و مزایاي انواع تقاطع هاي دسته پارچي ]10.11.12.13[
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5 - مطالعه موردي )تقاطع کنارگذر بزرگراه کردستان 
- خیابان مالصدرا(

منطقه 3 شهرداري تهران در پهنه شمال شرقي این شهر واقع 
شده و یکي از بزرگ ترین مناطق در آن است. بزرگراه کردستان 
نیز یکي از بزرگراه هاي شمالي- جنوبي تهران به طول تقریبي 6/2 
کیلومتر بوده که بخشي از آن به طول 2/8 کیلومتر در منطقه 3 
شهرداري تهران واقع است. این بزرگراه مرکز تهران را به شمال 
پیدا  تقاطع  با خیابان مالصدرا  و در طول مسیر خود  آن متصل 
مي کند. محور شرقي) جهت جنوب به شمال( این بزرگراه داراي 
سه خط عبوري است و در کنار پل خیابان مالصدرا دو خط کنار 

گذر براي ارتباط با این خیابان وجود دارد. 
خیابان مالصدرا نیز یکي از معابر مهم شریاني منطقه 3 است 
که از سمت شرق به میدان ونک و از سمت غرب به بزرگراه چمران 
معبر  عملکردي،  بندي  رده  نظر  از  معبر  این  گردد.  مي  محدود 
شریاني درجه 2 اصلي است. حرکت در این خیابان در محدوده 
از  طرفه  یک  صورت  به  شیرازي  خیابان  تقاطع  تا  ونک  میدان 
شرق به غرب بوده و از تقاطع خیابان شیرازي تا بزرگراه چمران، 
در  پژوهش  این  مطالعه  مورد  محدوده  است.  دوطرفه  صورت  به 
داشته  قرار  کردستان  بزرگراه  تقاطع  تا  ونک  میدان  حدفاصل 
ارتباط  در  دیگر  ذکر  قابل  نکته  است.  عبوري  خط   4 داراي  که 
گذرگاه  دو  وجود  بررسي،  مورد  محدوده  در  مالصدرا  خیابان  با 
عابرپیاده مجهز به جزیره ایمني در دو سمت تقاطع زیر پل بزرگراه 

کردستان است. 
شکل 3- جهات حرکتي و رویکردهاي موجود تقاطع بزرگراه کردستان با 

خیابان مالصدرا

5-1 - مشکالت و کمبودهاي موجود در شبکه مورد 
بررسي

انجام  میداني  هاي  بررسي  براساس  که  مشکالتي  مهم ترین 
شده در این تقاطع شناسایي گردید به شرح زیر است.

1 - وجود حرکات تداخلي متعدد در مسیرهاي زیر:
به سمت مسیر  به شمال کنارگذر مالصدرا   مسیر جنوب 

شرق به غرب خیابان مالصدرا
 مسیر شرق به غرب خیابان مالصدرا به سمت مسیر شمال 

به جنوب بزرگراه کردستان
  مسیر مستقیم شرق به غرب خیابان مالصدرا

2 - کنترل نامناسب تقاطع که در ساعات گوناگون روز توسط 
عامل انساني بدون الگویي خاص انجام مي پذیرد. 

3 - وجود دو دوربرگردان در شمال و جنوب تقاطع )زیر پل 
کردستان(

ترافیک  اوج  ساعات  در  شده  باعث  فوق  موارد  مجموعه 
عصرگاهي تأخیر ناشي از توقف خودروها در تقاطع بسیار باال باشد 
و طول صف ایجاد شده در خیابان مالصدرا به بیش از 300 متر 
تقاطع  از  قبل  تا  کردستان  بزرگراه  به شمال  مسیر جنوب  در  و 
غیرهم سطح بزرگراه همت نیز مي رسد. این امر لزوم ارائه راهکاري 
کارا در مقطع را توجیه مي نماید. در شکل 4 نمایي از مهم ترین 
رویکردهاي تداخلي موجود در تقاطع زیر پل کردستان- مالصدرا 
نشان داده شده  است. همچنین چند نمونه از این حرکات تداخلي 
در شکل 5 و وضعیت بزرگراه کردستان )در مسیر جنوب به شمال( 

در ساعات اوج ترافیک عصرگاهي در شکل 6 ارائه شده  است. 

شکل 4- شماي کلي حرکات تداخلي 
تقاطع کردستان – مالصدرا

شکل 5- نمایي از رویکردهاي تداخلي موجود در تقاطع بزرگراه 
کردستان- خیابان مالصدرا

5-2 - ارائه راهکار

مشکالت  حل  براي  پژوهش  این  در  که  اقداماتي  مجموعه 
ترافیکي مطروحه انجام خواهند شد عبارتند از:

1 - آمارگیري از محدوده مورد بررسي
2 - تعیین و طراحي سه سناریو در تقاطع خیابان مالصدرا و 

بزرگراه کردستان
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3 -  شبیه سازي سناریوها، تحلیل و بررسي نتایج
4 - انتخاب سناریوي برتر

شکل 6- تداخالت ترافیکي در محدوده خروجي کنارگذر پل کردستان- 
مالصدرا

در این راستا، 19 رویکرد جهت آمارگیري انتخاب شده و آمار 
حجم تردد وسایل نقلیه در بازه زماني عصر و در ساعات 16 تا 20 
عنوان  به  تا 5:45  نتایج، ساعت 4:45  تحلیل  از  و پس  برداشت 
ساعت اوج طرح مشخص گردید. اطالعات مربوط به حجم تردد در 

هر رویکرد در ساعت اوج در جدول 2 ارائه شده  است.

جدول 2- خالصه آمار حجم ساعت اوج عصر )4:45 تا 5:45(

در  موجود شبکه  ترافیکي وضع  از شبیه سازي  نتایج حاصل 
جدول 3 و شکل 7 نشان داده شده است.

جدول 3- نتایج شبیه سازي وضعیت موجود

شکل 7- نتایج شبیه سازي وضعیت موجود

با توجه به شکل فوق مشخص است به دلیل مشکالت وضعیت 
موجود شبکه، چگالي در بسیاري از مناطق وضعیت مساعدي ندارد. 
باالي رویکردهاي تداخلي  تعداد  به دلیل  تقاطع  نامناسب  تخلیه 
موجود سبب مي گردد که اضالع شرقي و جنوبي تقاطع دچار پس 
زدگي شده و در نتیجه چگالي باالیي در آن مشاهده شود. همان 
طور که در شکل 7 مشخص است هم در خیابان مالصدرا )ضلع 
شرقي تقاطع( و هم در بزرگراه کردستان )جنوب به شمال( شاهد 
رویکردهاي  تداخل  نیز  آن  اصلي  علت  که  هستیم  تشکیل صف 
گردشي در محل تقاطع زیر پل و عدم تخلیه مناسب رویکردهاي 
مختلف و در نتیجه پس زدن ترافیک است. به منظور حل مشکالت 
ترافیکي موجود در تقاطع بزرگراه کردستان با خیابان مالصدرا سه 

سناریو مورد بررسي و ارزیابي قرار خواهد گرفت.

5-2-1 - سناریوي  شماره 1: چراغ دار نمودن تقاطع 
زیر پل کردستان –  مالصدرا

خیابان  با  کردستان  بزرگراه  پل  زیر  تقاطع  سناریو،  این  در 
شد.  خواهد  کنترل  راهنمایي  چراغ  نصب  طریق  از  مالصدرا 
زیاد  طول  دلیل  به  که  است  آن  سناریو  این  مشکل  بزرگ ترین 
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انجام  باالیي  تأخیر  با  تقاطع  تخلیه  متر9(   50 )در حدود  تقاطع 
 Synchro مي گیرد. چراغ راهنمایي در این سناریو با نرم افزار
به صورت دو فازه طراحي شده که در شکل 8 و جدول 4 زمان 
بندي فازهاي حاصل از خروجي نرم افزار مذکور ارائه شده است.  

 شکل 8 - فازبندي چراغ راهنمایي 
تقاطع کردستان- مالصدرا 10

جدول 4 - زمان بندي چراغ راهنمایي 
تقاطع کردستان- مالصدرا

کم بودن زمان تمام قرمز در این سناریو موجب بروز مشکل 
در تقاطع 50 متري شده و افزایش این زمان نیز تأخیر شبکه را 
افزایـــش مي دهد. پس از طراحي چراغ، شبیه سازي با نرم افزار 
AIMSUN 1/6  صورت گرفت که نتایج حاصل از آن در جدول 

5 ارائه شده اند.
جدول 5 - نتایج شبیه سازي سناریوي1

در شکل 9 نمودارهاي گرافیکي مربوط به شبیه سازي شبکه 
در صورت اجراي سناریوي 1 ارائه شده اند.

شکل 9 - نتایج شبیه سازي سناریوي 1

5-2-2 - سناریوي شماره 2: ایجاد یک تقاطع دسته 
پارچي

بزرگراه  کنارگذر  چپ  به  گردش  رویکرد  سناریو،  این  در   
خیابان  غرب  به  شرق  مسیر  به  شمال(  به  )جنوب  کردستان 
مالصدرا مسدود شده و خودروهایي که قصد استفاده از این مسیر 
را دارند به مسیر جنوب به شمال خیابان شاد هدایت مي شوند تا 
در تقاطع خیابان مالصدرا گردش به چپ نموده و مسیر خود را 
به سمت غرب ادامه دهند. در این صورت مي توان با استفاده از 
پتانسیل خیابان شاد یک تقاطع دسته پارچي را ایجاد نمود. در 
شماتیک  صورت  به  سناریو  این  در  پیشنهادي  گزینه   10 شکل 

نشان داده شده است.
شکل 10 - نمایي شماتیک از سناریوي پیشنهادي

این سناریو نه تنها موجب کاهش حجم کنارگذر ضلع جنوب 
رویکرد  انجام  در  سهولت  و  مالصدرا  کردستان-  تقاطع  شرقي 
دوربرگردان جنوب به جنوب زیر پل مي گردد، بلکه باعث حذف 
یکي از رویکردهاي مهم تداخلي در تقاطع نیز خواهد شد. نتایج 
حاصل از شبیه سازي سناریو توسط نرم افزار AIMSUN  6/1در 

جدول 6 ارائه شده است.

جدول 6 - نتایج شبیه سازي سناریوي 2

9 - بدین معني که خودروها براي پیمودن طول تقاطع از ضلع شرقي به سمت 
ضلع غربي مي بایست طولي معادل 50 متر را طي نمایند.

10 - رویکردهاي گردش به راست در محل تقاطع، آزاد هستند.



51

باتوجه به نتایج حاصله مي توان دریافت که در این سناریو با 
وجود حذف رویکرد کردستان جنوب به مالصدرا غرب پارامترهاي 
ترافیکي مورد بررسي تغییرات چنداني نسبت به وضعیت موجود 
ندارند. زیرا به دلیل عدم جداسازي فیزیکي در محل تقاطع، بین 
دو رویکرد گردش به چپ مالصدرا )شرق به غرب( به کردستان 
جدي  تداخل  غرب  به  شرق  مالصدرا  مستقیم  رویکرد  و  جنوب 
ایجاد شده )این امر در شکل 11 نشان داده شده است( که موجب 
پس زدن ترافیک تا خیابان شاد و حتي میدان ونک نیز مي گردد.11 
تخلیه  مالصدرا،  خیابان  در  ترافیک  پس زدن  دلیل  به  همچنین 
خیابان شاد نیز با مشکل مواجه شده و به همین دلیل تقاطع دسته 
پارچي پیشنهادي به نحوي مطلوب عمل نمي نماید. در شکل 12 
خروجي  گرافیکي نرم افزار AIMSUN براي این سناریو نشان 

داده شده است.

شکل 11 - عدم حذف کامل رویکردهاي تداخلي در سناریوي 2
با توجه به این توضیحات الزم است به نحوي رویکرد تداخلي 
نشان داده شده در شکل فوق را حذف نمود. این کار از دو طریق 
میسر است. راه اول استفاده از یک تقاطع دسته پارچي دیگر براي 
انتقال این رویکرد گردش به چپ به مکاني دورتر از محل تقاطع 
در  موجود  هاي  خیابان  وضعیت  به  توجه  با  راهکار  این  که  است 
محدوده تقاطع و همچنین نوع معبر متقاطع )بزرگراه کردستان( 
امکان پذیر نیست. راه دوم نیز جداسازي فیزیکي خطوط حرکت در 
خیابان مالصدرا است که این امر در سناریوي 3 بررسي خواهد شد.

شکل 12 - نتایج شبیه سازي سناریوي 2 

تقاطع  یک  ایجاد   :3 شماره  سناریوي   -3-2-5
دسته پارچي و حذف سایر رویکردهاي تداخلي

همچنین  و   2 سناریوي  توأم  اجراي  اثرات  سناریو  این  در 
سایر  حذف  منظور  )به  مالصدرا  خیابان  در  میاني  رفیوژ  احداث 

این  اجراي  صورت  در  مي گردد.  بررسي  تداخلي(  رویکردهاي 
سناریو، وضعیت فیزیکي خیابان مالصدرا در محل تقاطع زیر پل 

کردستان به صورت شکل 13 تغییر خواهد نمود.
شکل 13 - وضعیت فیزیکي تقاطع مورد بررسي در سناریوي پیشنهادي 

شماره 4

 AIMSUN 6/1 نتایج شبیه سازي ترافیکي این گزینه با نرم افزار
در جدول 7 ارائه شده  است. این نتایج نشان مي دهد که حذف 
بسیار  عملکرد  موجب  تقاطع  این  در  تداخلي  رویکردهاي  کامل 
مناسبي شده، به طوري که چگالي شبکه با 38 درصد کاهش به 
عدد 43 وسیله نقلیه بر کیلومتر مي رسد. در واقع حذف رویکردهاي 
تداخلي در تقاطع مورد بررسي موجب شده که هم تخلیه ترافیک 
جنوب به شمال بزرگراه کردستان )چه در مسیر تنـدرو و چه در 
کنارگذر( و هم خیابان هاي مالصدرا و شاد مناسب تر انجام شده و 
در نتیجه چگالي شبکه کاهش یابد. کلیه عوامل فوق موجب بهبود 

18 درصدي پارامتر جریان ترافیک مي گردد. 

جدول 7 - نتایج شبیه سازي سناریوي 3

واقع  کنارگذر  ترافیک  پس زدگي  دلیل  به  حاضر  حال  در 
شمال  به  جنوب  رویکرد  خودروهاي  تقاطع،  شرقي  جنوب  در 
از  کنارگذر  این  جداشدگي  محل  در  مناسب  طور  به  کردستان 
به دلیل  این سناریو  اجراي  با  اما  تندرو تخلیه نمي گردند  مسیر 
جنوب  رویکرد  تخلیه  مذکور،  کنارگذر  ترافیک  کمتر  پس زدگي 

11  - علت اصلي بروز این تداخل را مي توان این مسأله دانست که خودروهاي گردش به چپ 
کننده، از خطوط شمالي حرکت در خیابان مالصدرا اقدام به انجام این رویکرد نموده و مسیر 

حرکت مستقیم در خیابان مالصدرا )شرق به غرب( را قطع مي نمایند.
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به شمال بزرگراه کردستان نیز راحت تر انجام شده است که این 
امر در افزایش 48 درصدي سرعت شبکه نمود پیدا کرده است. 
 66 چشمگیر  بهبود  سناریو  این  اجراي  با  ارتباط  در  دیگر  نکته 
درصدي میانگین زمان تأخیر شبکه نسبت به وضعیت موجود بوده 
که عامل اصلي آن نیز بهبود سایر پارامترهاي مورد اشاره در باال 
یعني چگالي، جریان، میانگین سرعت و مسافت طي شده توسط 
خودروها است. در شکل 14 خروجي هاي گرافیکي نرم افزار 6/1 

AIMSUN ارائه مي گردد.
ذکر این نکته ضروري است که براي کامل شدن این سناریو، 
کردستان  بزرگراه  در  مناسب  مسیر  هدایت  تابلوهاي  است  الزم 
شاد  خیابان  به  خودروها  هدایت  براي  شمال(  به  جنوب  )مسیر 
نصب گردند. همچنین به دلیل احداث رفیوژ در خیابان مالصدرا 
در محل تقاطع بزرگراه کردستان، ضروري است با نصب تابلوهاي 
هدایت مسیر الزم، رویکرد مستقیم از رویکرد گردش به چپ به 

شکلي مناسب تفکیک گردد.
شکل 14- نتایج شبیه سازي سناریوي 3

6 - جمع بندي و نتیجه گیري
رویکرد  که  هستند  تقاطع هایي  پارچي،  دسته  تقاطع هاي 
گردش به چپ را از طریق ایجاد امکان خروج وسایل نقلیه گردش 
این  در   مي نمایند.  فراهم  مسیر  راست  سمت  از  چپ کننده  به 
پژوهش استفاده از  این نوع تقاطع ها براي حل مشکالت ترافیکي 
تقاطع هاي متراکم شهري مورد بررسي قرار گرفت. در این راستا 
بررسي هاي الزم در رابطه با پیشینه موضوع صورت گرفته و تقاطع 
خیابان مالصدرا و بزرگراه کردستان براي مطالعه موردي انتخاب 
گردید. در ادامه سه سناریو در جهت رفع مشکالت ترافیکي تقاطع 
مذکور تدوین شد که در پایان سناریوي سوم با مشخصات استفاده 
همزمان از تقاطع دسته پارچي و احداث رفیوژ میاني در خیابان 
مالصدرا به دلیل حصول نتایج بسیار مطلوب به عنوان سناریوي 
برتر انتخاب مي گردد. خالصه اي از نتایج شبیه سازي هاي انجام 

شده در جدول 8 ارائه شده است.
جدول 8 - خالصه اي از نتایج شبیه سازي هاي انجام شده

نتایج حاصل از این تحقیق نشان مي دهد که با توجه به استفاده 
از تقاطع هاي دسته پارچي در بسیاري از کشورهاي جهان و نتایج 
مطلوب حاصله، در کشور ایران نیز مي توان از چنین راهکاري به 
منظور حل مشکالت ترافیکي تقاطع هاي پر ازدحام استفاده نمود. 
امر تعداد نقاط برخورد در تقاطع را کاهش داده و عالوه بر  این 
افزایش  موجب  تقاطع،  تأخیر  زمان  و  ترافیکي  تداخالت  کاهش 

ایمني آن نیز مي گردد.
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