
 ارزیابی تاخیر در گروه خط  های دارای حرکت گردش به چپ 

محافظت نشده در تقاطعات با چراغ راهنمایی
علی منصورخاکی1، داریوش دریایي2

۱- دانشیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
2- دانشجوی دکتری راه و ترابری دانشگاه علم و صنعت

چکیده 

در تقاطعات با چراغ راهنمایی هنگامی که حرکت گردش به چپ در یک فاز به صورت حفاظت نشده۱ صورت می گیرد، احتمال 
برخورد و تصادفات این حرکتها با حرکت مستقیم رویکرد مخالف نیز باال می رود. در این تحقیق، با توجه به روابط ظرفیت حرکت 
گردش به چپ در شرایط رفتار حفاظت نشده، مطابق آیین نامه HCM،  تأخیر گروه خط دارای حرکت گردش به چپ محافظت 
تعداد خطوط حرکت مستقیم  به چپ، حجمهای مختلف حرکت مستقیم رویکرد مخالف،  نشده در حجمهای مختلف گردش 
رویکرد مخالف و نسبت زمان سبز مؤثر  های متفاوت )g/c( محاسبه شد. در این تحقیق عالوه بر بررسی تاثیر پارامترهای مختلف 
رویکرد  تعداد خطوط  و   g/C نسبت  برای هر شرایط  نشده،  به چپ محافظت  دارای حرکت گردش  تاخیر گروه خط  مقدار  بر 
مخالف)Nopp(، یک مرز بحرانی  ارائه شد که با استفاده از آن می  توان مرز بین شرایط حفاظت شده و حفاظت نشده را برای 

فازبندی مناسب گردش به چپ انتخاب کرد. 

واژگان کلیدی: گردش به چپ حفاظت نشده، تأخیر، مرز بحرانی

1-مقدمه 

به  گردش  حرکت  به  نشده  محافظت  چپ  به  گردش  حرکت 
با حرکت مستقیم رویکرد  چپی گفته می  شود که در یک فاز 
چراغ  دارای  تقاطعات  در  باشد.  برخورد  در  خود  مخالف 
به حرکت گردش به چپ  بیشتر تصادفات مربوط  راهنمایی،  
زمانی است که فاز آن به صورت محافظت نشده کنترل می  شود. 
بر اساس استاندارد 2HCM، حرکات گردش به چپ برای پیدا 
مستقیم  حرکت  نقلیه  وسایل  از  عبور3  زمانی  فاصله  کردن 
رویکرد مخالف دچار تأخیر می شوند. این تأخیر رابطه مستقیم 
دارد.  مخالف  رویکرد  نقلیه  وسایل  برخوردی  با حجم حرکات 
در حرکت گردش به چپ حفاظت نشده عبور حرکت گردش 

1. Permitted
2- Highway Capacity Manual
3-Gap 

به چپ از بین حرکت مستقیم رویکرد مقابل، باعث باال رفتن 
احتمال برخورد وسایل نقلیه و ایجاد تصادف می شود.

2 - تعریف مسأله

 در تقاطعات با حجم ترافیک  عبوری کم، به علت وجود فاصله 
از  چپ  به  گردش  حرکت  انجام  مناسب،   )gap( عبور  زمانی 
بین حرکت مستقیم رویکرد مخالف مشکل چندانی ندارد ولی 
به  گردش  حرکت  انجام  رفته  رفته  ترافیک  حجم  افزایش  با 
چپ سخت تر شده و باعث ایجاد تاخیر فراوان و کاهش سطح 
تبدیل  با  نشان می دهد که  تصادفات  آمار  سرویس می  گردد.  
به  گردش  حرکت  به  نشده  حفاظت  چپ  به  گردش  حرکت 
چپ حفاظت شده، درصد زیادی از این تصادفات کاهش پیدا 
می کند ولی در حجم  های ترافیک کم ممکن است که تبدیل 
به  گردش  حرکت  به  نشده  حفاظت  چپ  به  گردش  حرکت 
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چپ حفاظت شده باعث افزایش طول سیکل چراغ راهنمایی و 
افزایش تاخیر در کل تقاطع می  شود. 

در این تحقیق رابطه بین تأخیر وسایل نقلیه چپگرد و حجم 
برای  مخالف  رویکرد  نقلیه  وسایل  برخوردی  مستقیم  حرکات 
و  مخالف  رویکرد  مستقیم  حرکات  برخورد  خطوط  تعداد 
است.  شده  بررسی  متفاوت   )g/c( مؤثر  سبز  زمان  نسبتهای 
ارزیابی تغییرات تاخیر در گروه خط  های دارای حرکت گردش 
استفاده  بین  مرز  تشخیص  برای  نشده  محافظت  چپ  به 
تحلیل  به  توجه  با  شده  حفاظت  و  نشده  حفاظت  شرایط  از 

حساسیتی که در این تحقیق انجام شده، ارائه شده است. 

3- مروری بر تحقیقات گذشته 

تقاطع،  یک  خوب  عملکرد  برای  مفاهیم  مهمترین  از  یکی 
سطح سرویس است. مفهوم سطح سرویس به سال ۱٩٥0 بر 
می گردد، که از آن به عنوان معیاری برای اندازه گیری عواملی 
ترافیکی،  گسیختگی  مانور،  آزادی  سفر،  زمان  سرعت،  چون 
ایمنی، راحتی رانندگی و هزینه های اجرایی استفاده می شد]۱[. 

نقلیه  وسایل  تعداد  برای  و همکارانش  وبستر  در سال ۱٩٦٦، 
مستقیم  حرکات  بین  از  نشده  حفاظت  صورت  به  که  چپگرد 
رابطه ای  می شوند،  تخلیه  سیکل  هر  طول  در  مخالف  رویکرد 
نظری  جریان  حداکثر  از  تابعی  رابطه  این  کردند.  پیشنهاد 
رویکرد  مستقیم  حرکات  بین  از  عبوری  چپگرد  نقلیه  وسایل 
مخالف، زمان سبز چراغ، طول سیکل و جریان اشباع و شدت 

جریان ترافیک حرکت مستقیم رویکرد مخالف بود]2[.

در سال Tidwell ،۱٩۷0 و Humpherys، تأخیر متوسط۱ هر 
سطح  اندازه گیری  برای  معیار  یک  عنوان  به  را  نقلیه  وسیله 
 ۱٩٨0 تا   ۱٩۷0 سالهای  بین  در  کردند.  معرفی  سرویس 
روشهای متعددی برای پیدا کردن تأخیر متوسط ناشی از توقف 
ارائه شد و از آن برای تعیین سطح سرویس استفاده می کردند. 
در سال ۱٩٩0 به بعد، روابطی بین تأخیر کنترل کننده2 تقاطع 

و تأخیر ناشی از توقف بدست آمد]۱[. 

در سال ۱٩٨3، تحقیقات زیادی در زمینه معیار انتخاب رفتار 
چپ  به  گردش  حرکت  برای  نشده  حفاظت  و  شده  حفاظت 

صورت گرفت]3[.

در سال 200۱، مقایسه بین تأخیرات و روشهای محاسبه آنها 
در بین کشورها رواج یافت. این به خاطر تفاوت های آشکار در 

 1- Average delay
 2-Control Delay

رفتار رانندگان، نوع وسایل نقلیه و عملکرد چراغهای راهنمایی 
نتیجه  این  مقایسه  این  انجام  با  بود.  مختلف  کشورهای  در 
 2000 HCM روش  مختلف،  روشهای  بین  از  که  شد  حاصل 
وضعیت  از  بیشتر  یا  و  کمتر  شرایط  در  تأخیر  تعیین  قابلیت 
از صف  ناشی  اثرات  و  تحلیل،  دوره  گرفتن  نظر  در  با  اشباع، 

باقیمانده از هر دوره زمانی را داراست]٤[. 

پیدا کردن معیار منطقی که  برای  در سال 2003، تحقیقاتی 
بود،  اندازه گیری سطح سرویس  در  ایمنی  و  تأخیر  از  تلفیقی 
توسط zhang و همکارانش صورت گرفت. در این تحقیق مدلی 
برای  عنوان یک  شاخص جامع  به  ایمنی  و  تأخیر  ترکیب  از 
تعیین سطح سرویس ارائه شد، و مقایساتی بین سطح سرویس 
صورت  نشده  حفاظت  و  شده  حفاظت  شرایط  در  تقاطعات 

گرفت]۱[. 

برای محاسبه تأخیر به روش HCM 20۱0 از جمع سه تأخیر 
مجزا استفاده می شود]٥[. 

الف( تأخیر یکنواخت: این تأخیر در شرایط جریان مداوم و 
پایدار3 و بدون صف اولیه، از رابطه )۱( بدست می آید: 

( )
/ c ( g / c)d
min ( , x) g / c

	=
	   

2
1

0 5 1
1 1    )۱(

 X: نسبت زمان سبز به طول سیکل و :g/c ،تأخیر یکنواخت :d۱

V/C یا درجه اشباع است. 

یکنواخت  غیر  برای شرایط  تأخیر  افزایشی: این  تأخیر  ب( 
از  و  برده می شود  به کار  اشباع  ترافیک و جریان فوق  جریان 

رابطه زیر محاسبه می شود: 

KIXd T (x ) (x ) CT
 

= 	 + 	 + 
 

2
2

8900 1 1                    )2(

d2: تأخیر افزایشی، T: دوره تحلیل بر حسب ساعت، K: فاکتور 

تأخیر افزایش مربوط به نوع کنترل کننده، I: فاکتور مربوط به 
هماهنگی تقاطع باالدست، C: ظرفیت گروه خط و X: نسبت 

V/C است.

ج( تأخیر ناشی از صف باقیمانده )3d(: این تأخیر هنگامی که 
قرار  استفاده  مورد  باشد،  باقیمانده  قبلی  زمانی  پریود  از  صف 
و محاسبه   V/C نسبت  تحلیل،  دوره  از  استفاده  با  و  می گیرد 

مقدار صف باقیمانده بدست می آید. 

 3-Stable
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4- روش تحقیق 

در این تحقیق، از یک تقاطع با حجم  های متقارن، و با شرایط 
پارک  بدون  شیب،  بدون  متر،   3/٦٥ خطوط،  )عرض  ایده آل 
این  است.  شده  استفاده   )... و  اتوبوس  ایستگاه  و  حاشیه ای 
به  غربی  شرقی-  و  شمالی-جنوبی  فاز  دو  صورت  به  تقاطع 
می  شود.  کنترل  هوشمند  صورت  به  و  نشده  حفاظت  صورت 
محاسبه تاخیر یک خط گردش به چپ اختصاصی با حجم  های 
HICAPانجام شده است. عواملی که  افزار  نرم  توسط  مختلف 

در هر تحلیل نرم افزاری تغییر می کرد، شامل موارد زیر بود: 

الف( حجم گردش به چپ: حجم گردش به چپ با بازه های ٥0 
نقلیه در ساعت  تا ٤00 وسیله  از ٥0  نقلیه در ساعت  وسیله 
تغییر می کند. این محدوده تغییرات با توجه به حجمهای اکثر 
تقاطعات موجود در راههای شریانی درجه 2 تعیین شده است. 

حرکات  حجم  مخالف:  رویکرد  مستقیم  حرکات  حجم  ب( 
مستقیم که با گردش به چپ برخورد دارند، از 200 تا 2000 
وسیله نقلیه در ساعت با بازه های 200 وسیله نقلیه در ساعت 

تغییر می کند. 

از  یکی  مخالف:  رویکرد  مستقیم  حرکات  خطوط  تعداد  ج( 
تأثیر دارد، تعداد  بر تأخیر حرکت گردش به چپ  عواملی که 
خطوط حرکات مستقیم در رویکرد مخالف است. در این تحقیق 
 از تعداد خطوط 2 و 3، برای حرکات مستقیم رویکرد مخالف 

)N = 2 و N = 3( در تحلیل نرم افزاری استفاده شده است. 

نسبت    :)g/c( نشده  حفاظت  فاز  مؤثر  سبز  زمان  نسبت  د( 
زمان سبز مؤثر برای حرکت گردش به چپ به طول سیکل، در 

نتایج تحلیل نرم افزاری بسیار اثرگذار می باشد. به دلیل پهناور 
این  در   ،))g/c مؤثر  زمان سبز  نسبت  تغییرات  محدوده  بودن 
تحقیق از دو مقدار ٤٥/g/c =0 و ٥/g/c =0 استفاده شده است. 
این مقادیر بیشتر برای تقاطعات دو فازه با حجم های متقارن 

کاربرد دارد. 

چپ  به  گردش  حرکت  دارای  خط  گروه  تأخیر  تعیین   -5

محافظت نشده

همانطور که ذکر شد، برای تحلیل ترافیکی هر کدام از عوامل 
  Hicap نرم افزار  از  چپ  به  گردش  حرکت  ظرفیت  در  مؤثر 
استفاده شد.  با تحلیل نرم افزاری توسط Hicap، تأخیر  گروه 
خط حرکت گردش محافظت نشده برای هر حجم گردش به 
تغییرات حجم حرکات مستقیم رویکرد مخالف،  ازای  به  چپ 
زمان  نسبت  و  مخالف  رویکرد  مستقیم  حرکت  خطوط  تعداد 
سبز مؤثر g/c محاسبه گردید. جداول )۱( تا )٤( مقادیر تأخیر 
گروه خط دارای حرکت گردش به چپ محافظت نشده را برای 
تعداد خطوط و g/c  های مختلف نشان می دهند. در این جداول 
)N)opposing، تعداد خط حرکت مستقیم در رویکرد مخالف 
رویکرد مورد نظر است که با حرکت گردش به چپ محافظت 
نشده مورد بررسی برخورد دارد و g/C، نسبت زمان سبز موثر به 
طول سیکل در گروه خط مورد بررسی است که دارای حرکت 
 ،V)opposing( گردش به چپ محافظت نشده می  باشد. همچنین
حرکت  با  که  است  مخالف  رویکرد  مستقیم  حرکات  حجم 
  ،VL گردش به چپ محافظت نشده مورد نظر برخورد دارد و
حجم حرکت گردش به چپ محافظت نشده مورد نظر است. 

g/C=0.و٤٥ Nopp=2 جدول1: تاخیر گردش به چپ محافظت نشده در شرایط

Delay(sec/veh( )تاخیردرگروه خط محافظت نشده( 

N)Opposing(=2         g/C=0.٤٥

V)opposing( )vl=٥0( )vl=۱00( )vl=۱٥0( )vl=200( )vl=2٥0( )vl=300( )vl=3٥0( )vl=٤00(

200 ۱٦.3 ۱۷ ۱۷.٨ ۱٨.۷ 20.۱ 2۱.٩ 2٤.٥ 2٨.٤

٤00 ۱٦.٥ ۱۷.٥ ۱٨.٦ 20.۷ 23.٨ 2٩ ٤0 ۷٦.۱

٦00 ۱٦.٨ ۱٨.3 2۱ 2٦.٦ ٤0 ٩٥.٩ 2٩۱.٤ ٥٦0.3

٨00 ۱۷.٤ 20.٥ 30.٥ ٤2.3 300.2 ٦۷3 ۱0٦٦.٩ ۱٤٦٥.٤

۱000 ۱٨.٤ 32.٨ ۱٦0.2 ٦٤۱.٥ ۱2۱۷ ۱٨02.٩ 23٩۱.۷ 2٩٨۱.٦

۱200 2٦.٤ 2٨3.۷ ۱۱٤٥.۱ 20٨۷.2 303۷.۷ 3٩٩0.۷ ٤٩٤٤.۷ ٥٨٩٩.3

۱٤00 ٥٥.٦ ٨٦٥.۱ 2۱۱2.٩ 33٨3.۷ ٤٦٥٩.۱ ٥٩3٥.٩ ۷2۱3.٥ ٨٤٩۱.٥

۱٦00 ٥٥.٦ ٨٦٥.۱ 2۱۱2.٩ 33٨3.۷ ٤٦٥٩.۱ ٥٩3٥.٩ ۷2۱3.٥ ٨٤٩۱.٥

۱٨00 ٥٥.٦ ٨٦٥.۱ 2۱۱2.٩ 33٨3.۷ ٤٦٥٩.۱ ٥٩3٥.٩ ۷2۱3.٥ ٨٤٩۱.٥

2000 ٥٥.٦ ٨٦٥.۱ 2۱۱2.٩ 33٨3.۷ ٤٦٥٩.۱ ٥٩3٥.٩ ۷2۱3.٥ ٨٤٩۱.٥
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g/C=0.و٤٥ Nopp=2 جدول2: سطح سرویس گردش به چپ محافظت نشده در شرایط

 Delay)sec/veh( )سطح سرویس درگروه خط محافظت نشده( 

N)Opposing(=2         g/C=0.٤٥

V)opposing( )vl=٥0( )vl=۱00( )vl=۱٥0( )vl=200( )vl=2٥0( )vl=300( )vl=3٥0( )vl=٤00(

200 B B B B C C C C

٤00 B B B C C C D E

٦00 B B C C D F F F

٨00 B C C D F F F F

۱000 B C F F F F F F

۱200 C F F F F F F F

۱٤00 E F F F F F F F

۱٦00 E F F F F F F F

۱٨00 E F F F F F F F

2000 E F F F F F F F

g/C=0.و٤٥ Nopp=3 جدول3: تاخیر گردش به چپ محافظت نشده در شرایط

 Delay)sec/veh(  )تاخیردرگروه خط محافظت نشده(

N)Opposing(=3         g/C=0.٤٥

V)opposing( )vl=٥0( )vl=۱00( )vl=۱٥0( )vl=200( )vl=2٥0( )vl=300( )vl=3٥0( )vl=٤00(

200 ۱٦.3 ۱۷ ۱۷.٨ ۱٨.٨ 20.2 22.۱ 2٤.۷ 2٨.٨

٤00 ۱٦.٤ ۱۷.٤ ۱٨.٥ 20.3 23.۱ 2۷.٥ 3٦.۱ ٥٩.٩

٦00 ۱٦.۷ ۱٨.۱ 20.3 2٤.٥ 33.3 ٦0.2 ۱٨۱ ٤۱3.٦

٨00 ۱۷.۱ ۱٩.٤ 2٥.3 ٤۱.٩ ۱30.۱ ٤0٤ ۷٤٤.۱ ۱0٩٤

۱000 ۱۷.٨ 23.٥ ٤٨.٥ 22٩.٩ ٦٥3.2 ۱۱۱٩.3 ۱٥٩2.2 20٦۷.2

۱200 ۱٨.٨ ٤2.٨ 2٩۱ ٨٨۷.٤ ۱٥30.٦ 2۱٨0.٦ 2٨32.۷ 3٤٨٥.٨

۱٤00 2٥.۱ 23٨.٩ ۱0٥0.2 ۱٩٥٩.۱ 2٨۷۷.3 3۷٩٨.2 ٤۷20.2 ٥٦٤2.۷

۱٦00 ٥٥.٦ ٨٦٥.۱ 2۱۱2.٩ 33٨3.٨ ٤٦٥٩.۱ ٥٩3٥.٩ ۷2۱3.٥ ٨٤٩۱.٥

۱٨00 ٥٥.٦ ٨٦٥.۱ 2۱۱2.٩ 33٨3.٨ ٤٦٥٩.۱ ٥٩3٥.٩ ۷2۱3.٥ ٨٤٩۱.٥

2000 ٥٥.٦ ٨٦٥.۱ 2۱۱2.٩ 33٨3.۷ ٤٦٥٩.۱ ٥٩3٥.٩ ۷2۱3.٥ ٨٤٩۱.٥

g/C=0.و٤٥ Nopp=3 جدول4: سطح سرویس گردش به چپ محافظت نشده در شرایط

 Delay)sec/veh(  )سطح سرویس درگروه خط محافظت نشده( 

N)Opposing(=3        g/C=0.٤٥

V)opposing( )vl=٥0( )vl=۱00( )vl=۱٥0( )vl=200( )vl=2٥0( )vl=300( )vl=3٥0( )vl=٤00(

200 B B B B C C C C

٤00 B B B C C C D E

٦00 B B C C C E F F

٨00 B B C D F F F F

۱000 B C D F F F F F

۱200 C D F F F F F F

۱٤00 E F F F F F F F

۱٦00 E F F F F F F F

۱٨00 E F F F F F F F

2000 E F F F F F F F
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g/C=0.٥0و Nopp=2 جدول5: تاخیر گردش به چپ محافظت نشده در شرایط

 Delay)sec/veh(  )تاخیردرگروه خط محافظت نشده( 

N)Opposing(=2         g/C=0.٥

V)opposing( )vl=٥0( )vl=۱00( )vl=۱٥0( )vl=200( )vl=2٥0( )vl=300( )vl=3٥0( )vl=٤00(

200 ۱3.٦ ۱٤.2 ۱٤.٩ ۱٥.٦ ۱٦.٦ ۱٨ ۱٩.٨ 22.3

٤00 ۱3.۷ ۱٤.٦ ۱٥.٥ ۱٦.٩ ۱٨.٩ 22 2۷.2 3۷.٩

٦00 ۱٤ ۱٥.2 ۱٦.٩ 20.2 2٦.3 ٤۱.2 ۱0۱.٤ 2٨0

٨00 ۱٤.٤ ۱٦.2 2۱.2 3٤.۱ ٩۱.٥ 320.٥ ٦٤0.٦ ٩۷٤.٨

۱000 ۱٥ 20.٨ ٤٦.٤ 232.٨ ٦٥٩.3 ۱۱2۷.3 ۱٦02 20۷٨.٨

۱200 ۱٦.٩ ٥٥.٩ ٤٤2.٥ ۱۱20.٤ ۱٨2٥.٦ 2٥3٥.٨ 32٤۷.۷ 3٩٦0.٤

۱٤00 ٤0.٤ ٦٨٥.٦ ۱٨33.۷ 30۱۱.٥ ٤۱٩٤.٤ ٥3۷٩ ٦٥٦٤.٤ ۷۷٥0.2

۱٦00 ٥2.٨ ٨٦2.٦ 2۱۱0.٤ 33٨۱.3 ٤٦٥٦.٦ ٥٩33.٤ ۷2۱۱ ٨٤٨٩

۱٨00 ٥2.٨ ٨٦2.٦ 2۱۱0.٤ 33٨۱.3 ٤٦٥٦.٦ ٥٩33.٤ ۷2۱۱ ٨٤٨٩

2000 ٥2.٨ ٨٦2.٦ 2۱۱0.٤ 33٨۱.3 ٤٦٥٦.٦ ٥٩33.٤ ۷2۱۱ ٨٤٨٩

g/C=0.٥0و Nopp=2 جدول6: سطح سرویس گردش به چپ محافظت نشده در شرایط

 Delay)sec/veh(  )سطح سرویس درگروه خط محافظت نشده( 

N)Opposing(=2        g/C=0.٥0

V)opposing( )vl=٥0( )vl=۱00( )vl=۱٥0( )vl=200( )vl=2٥0( )vl=300( )vl=3٥0( )vl=٤00(

200 B B B B B B B C

٤00 B B B B B C C D

٦00 B B B C C D F F

٨00 B B C C F F F F

۱000 B C D F F F F F

۱200 B E F F F F F F

۱٤00 D F F F F F F F

۱٦00 D F F F F F F F

۱٨00 D F F F F F F F

2000 D F F F F F F F

g/C=0.٥0و Nopp=3 جدول7: تاخیر گردش به چپ محافظت نشده در شرایط

 Delay)sec/veh(  )تاخیردرگروه خط محافظت نشده( 

N)Opposing(=3         g/C=0.٥

V)opposing( )vl=٥0( )vl=۱00( )vl=۱٥0( )vl=200( )vl=2٥0( )vl=300( )vl=3٥0( )vl=٤00(

200 ۱3.٦ ۱٤.2 ۱٤.٩ ۱٥.۷ ۱٦.۷ ۱٨.۱ 20 22.٥

٤00 ۱3.۷ ۱٤.٥ ۱٥.٤ ۱٦.۷ ۱٨.٦ 2۱.٤ 2٦ 3٤.٨

٦00 ۱٤ ۱٥ ۱٦.٥ ۱٩.3 2٤.2 3٤.٥ ٦٨ ۱٩۷

٨00 ۱٤.3 ۱٥.٨ ۱٩.٤ 2۷.٤ ٥2 ۱۷٦.٨ ٤٤3.۷ ۷٤٤.٨

۱000 ۱٤.۷ ۱٨ 2٩ ٨0.3 33٨.3 ۷2٤.٦ ۱۱2٨.٥ ۱٥3٦.٥

۱200 ۱٥.٤ 2٥.۷ ٩٦.٩ ٤٨3.٦ ۱0۱2.3 ۱٥٥٦.3 2۱0٤ 2٦٥3

۱٤00 ۱۷.٥ ۷۱.٨ ٥٤٩.٨ ۱2۷3.٩ 20۱٨.۷ 2۷٦۷.٩ 3٥۱٨.٥ ٤2٦٩.٩

۱٦00 2٩.۱ ٤٤۷.۱ ۱٤٤٥.2 2٤٩۱.٤ 3٥٤٤ ٤٥٩٨.۷ ٥٦٥٤.٤ ٦۷۱0.٥

۱٨00 ٥2.٨ ٨٦2.٦ 2۱۱0.٤ 33٨۱.3 ٤٦٥٦.٦ ٥٩33.٤ ۷2۱۱ ٨٤٨٩

2000 ٥2.٨ ٨٦2.٦ 2۱۱0.٤ 33٨۱.3 ٤٦٥٦.٦ ٥٩33.٤ ۷2۱۱ ٨٤٨٩
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g/C=0.٥0و Nopp=3 جدول8: سطح سرویس گردش به چپ محافظت نشده در شرایط

 Delay)sec/veh(  )سطح سرویس درگروه خط محافظت نشده( 

N)Opposing(=3        g/C=0.٥0

V)opposing( )vl=٥0( )vl=۱00( )vl=۱٥0( )vl=200( )vl=2٥0( )vl=300( )vl=3٥0( )vl=٤00(

200 B B B B B B B C

٤00 B B B B B C C C

٦00 B B B B C C E F

٨00 B B B C D F F F

۱000 B B C F F F F F

۱200 B C F F F F F F

۱٤00 B E F F F F F F

۱٦00 C F F F F F F F

۱٨00 D F F F F F F F

2000 D F F F F F F F

با توجه به جداول)۱( تا )٨(، مشاهده می شود تأخیر و سطح 
وسیله   ٤00 تا   ٥0 چپ  به  گردش  حجم های  برای  سرویس 
نقلیه در ساعت به ازای حجم حرکات مستقیم رویکرد مخالف 

از 200 تا 2000 وسیله نقلیه در ساعت محاسبه شده است. 

با توجه به اعداد جداول، مالحظه می شود که با افزایش حجم 
حرکت مستقیم رویکرد مخالف، تأخیر حرکت گردش به چپ 
محافظت نشده روند صعودی دارد. مقادیر تأخیر بعد از افزایش 
حجم حرکت مستقیم رویکرد مخالف یکباره افزایش پیدا کرده 
و حتی به ٨٥00 ثانیه نیز نزدیک شده اند که این قضیه به این 
 )d2(مقدار تاخیر افزایشی ،V/c دلیل است که با افزایش نسبت

روند صعودی پیدا کرده است. 

 در جداول)2(، )٤(، )٦( و )٨(، براساس معیار تاخیر کنترلی در 
HCM سطح سرویس برای هر حالت نشان داده شده است. با 

مشاهده این جداول، به این نکته می  توان اشاره کرد که حرکت 
از احجام ترافیکی  گردش به چپ محافظت نشده در بسیاری 
V)opposing( وVL دارای سطح سرویس F می  باشد. همانطور 

که قبال اشاره شد در حجم  های کم میزان تاخیر منطقی ولی 
در حجم  های باال مقادیر تاخیر غیر قابل قبول است.  

حرکت  تاخیر  مقدار  بر  مخالف  رویکرد  خطوط  تعداد  تاثیر 
گردش به چپ محافظت نشده:

کاهش  باعث  مخالف،  رویکرد  مستقیم  خطوط  تعداد  افزایش 
تاخیر حرکت گردش به چپ محافظت نشده می  شود. با افزایش 
تعداد خطوط مستقیم رویکرد مخالف، پراکندگی حجم ترافیک 

مستقیم رویکرد مخالف در بین خطوط بیشتر شده و در نتیجه 
فاصله زمانی عبور بیشتری برای انجام حرکت گردش به چپ 
می  شود. شکل)۱(،  ایجاد  مخالف  رویکرد  نقلیه  وسایل  بین  از 
در  را  نشده  محافظت  چپ  به  گردش  حرکت  تاخیر  مقایسه 
دو حالت تعداد خطوط مستقیم رویکرد مخالف)Nopp( 2 و3  
نشان می  دهد. با ثابت نگه داشتن پارامترهای تاثیر گذار مانند 
 )٥0=vl(مشخص چپ  به  گردش  حجم  یک  در   ،g/C نسبت 
محافظت  چپ  به  گردش  حرکت  تاخیر  که  می  شود  مشاهده 
نشده در حالتی که تعداد خطوط رویکرد مخالف برابر 3 است، 
کمتر از حالت تعداد خطوط رویکرد برابر 2 است که این قضیه 
برای دیگر شرایط g/C  و احجام گردش به چپ صادق است. 
کم  در حجم  های  می  شود،  مشاهده  در شکل)۱(  که  همانطور 
دو  بین  اختالف  مخالف،  رویکرد  مستقیم  حرکت  برخوردی 
منحنی بسیار ناچیز است و در حجم  های باالی برخوردی نیز به 

علت باال رفتن اعداد تاخیر اختالف کم است. 

تاثیر نسبت g/C بر مقدار تاخیر گروه خط دارای حرکت گردش 
به چپ محافظت نشده:

با توجه به تاثیر نسبت g/C در روابط تاخیر در HCM، بدیهی 
حرکت  تاخیر  کاهش  باعث   g/C نسبت  افزایش  که  است 
مقایسه  شکل)2(،  می  گردد.  نشده  محافظت  چپ  به  گردش 
را در دو حالت  نشده  به چپ محافظت  تاخیر حرکت گردش 
نسبت g/C، 0/٤٥ و0/٥0 در شرایط ثابت تعداد خطوط حرکت 
 )٥0=vl( و حجم گردش به چپ )2=N( مستقیم رویکرد مخالف

نشان می  دهد. 
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  شکل1: مقایسه تاخیر حرکت گردش به چپ محافظت نشده در دو حالت تعداد خطوط مستقیم رویکرد مخالف
vl=٥0veh/h و g/C=0.برای نسبت ٤٥ 

vl=٥0veh/h و )Nopp=2( برای g/C شکل2: مقایسه تاخیر حرکت گردش به چپ محافظت نشده در دو حالت نسبت

همانطور که در شکل)2( مشاهده می  شود، مقدار تاخیر در منحنی g/C برابر 0/٥0 کمتر از حالت دیگر است.
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  F شکل3: مرز بحرانی حرکت گردش به چپ محافظت نشده برای رسیدن به سطح سرویس 
Nopp=2 و g/C=0.در شرایط ٤٥

 F شکل4: مرز بحرانی حرکت گردش به چپ محافظت نشده برای رسیدن به سطح سرویس 
Nopp=3 و g/C=0.در شرایط ٤٥

6- تعیین مرز بحرانی حرکت گردش به چپ محافظت نشده 

بحرانی حرکت  مرز  ثانیه،   ٨0 تاخیر  یا   F سرویس  اگر سطح 
گردش به چپ محافظت نشده در نظر گرفته شود، می  توان با 
درون یابی از اعداد جداول ۱و 3و٥و۷، احجام ترافیکی که باعث 
ایجاد تاخیر ٨0 ثانیه ای شده اند را در هر شرایط بدست آورد. 

اگر حجم ترافیک گردش به چپ)VL( و حجم حرکت مستقیم 
سطح  مرز  ایجاد  باعث  که  را  آن  با  متناظر   )Vopp(برخوردی
سرویس F)همان ٨0 ثانیه تاخیر( در گروه خط دارای حرکت 
گردش به چپ محافظت نشده می  شود، در هر شرایط بر روی 

منحنی برده شود شکل  های )3( تا)٦( ترسیم می  شود. 



یی
نما

اه
غ ر

را
 چ

 با
ت

طعا
تقا

در 
ده 

ش
ت ن

فظ
حا

پ م
 چ

به
ش 

رد
ت گ

رک
 ح

ای
ار

 د
ای

ط  ه
 خ

وه
گر

در 
یر 

اخ
ی ت

یاب
رز

ا
65

ره 
شما

 /
 1

39
5 

ان
ست

تاب
  /

 1
6 

ال
س

 

66

Nopp=2 و g/C=0.٥0 در شرایط  F شکل5: مرز بحرانی حرکت گردش به چپ محافظت نشده برای رسیدن به سطح سرویس

Nopp=3 و g/C=0.٥0 در شرایط  F شکل6: مرز بحرانی حرکت گردش به چپ محافظت نشده برای رسیدن به سطح سرویس

 همانطور که در شکلهای )3( تا )٦( مشاهده می  شود، برای هر 
شرایط نسبت g/C و تعداد خطوط رویکرد مخالف)Nopp(، یک 
مرز بحرانی برای رسیدن حرکت گردش به چپ محافظت نشده  
به سطح سرویس F ترسیم شده است. معادله خط این مرز که 
دارای 2R قابل قبولی است، نشان می دهد که داده های بدست 
آمده نسبت به همدیگر دارای یک روند منطقی می باشند. در 
 ،Y و  مخالف  رویکرد  مستقیم  X، حجم حرکت  معادالت  این 

حجم حرکت گردش به چپ می  باشد. با داشتن حجم حرکت 
مستقیم رویکرد مخالف و حجم حرکت گردش به چپ در هر 
شرایطی می  توان پی برد که آیا مختصات موجود در محدوده 
سطح سرویس F)باالی منحنی  های ترسیم شده( قرار می  گیرد 
سرویس  سطح  محدوده  در  گرفتن  قرار  صورت  در  خیر؟  یا 
چپ  به  گردش  برای  نشده  محافظت  فاز  از  دیگر  بایستی   ،F

استفاده نشود.
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7- خالصه و نتیجه گیری 

به  گردش  حرکت  ظرفیت  روابط  به  توجه  با  تحقیق،  این  در 
  ،HCM چپ در شرایط رفتار حفاظت نشده، مطابق آیین نامه
تأخیر گروه خط د ارای حرکت گردش به چپ محافظت نشده 
در حجمهای مختلف گردش به چپ، حجمهای مختلف حرکت 
مستقیم رویکرد مخالف، تعداد خطوط حرکت مستقیم رویکرد 
مخالف و نسبت زمان سبز مؤثر  های متفاوت )g/c( محاسبه شد. 
زیر خالصه  به صورت  آمد،  بدست  تحقیق  این  از  که  نتایجی 

شده است:
مقادیر تأخیر گروه خط دارای حرکت گردش به چپ محافظت 
نشده بعد از افزایش حجم حرکت مستقیم رویکرد مخالف به 

یکباره افزایش و روند صعودی پیدا می  کند.
احجام  از  بسیاری  در  نشده  محافظت  به چپ  گردش  حرکت 
ترافیکی V)opposing( وVL دارای سطح سرویس F می  باشد.

کاهش  باعث  مخالف،  رویکرد  مستقیم  خطوط  تعداد  افزایش 
تاخیر حرکت گردش به چپ محافظت نشده می  شود.

افزایش نسبت g/C باعث کاهش تاخیر حرکت گردش به چپ 
محافظت نشده می  گردد.

رویکرد  خطوط  تعداد  و   g/C نسبت  شرایط  هر  برای 
سطح  به  رسیدن   برای  بحرانی  مرز  یک   ،)Nopp(مخالف
سرویس F وجود دارد، که معادله آن بر اساس احجام ترافیکی 
حجم حرکت مستقیم رویکرد مخالف و حجم حرکت گردش 

به چپ است.
بین  مرز  می  توان   F سرزیس  سطح  مالک  گرفتن  نظر  در  با 
شرایط حفاظت شده و حفاظت نشده را برای فازبندی گردش 

به چپ انتخاب کرد. 
در کل با در دست داشتن حجم گردش به چپ و حجم حرکات 
مستقیم برخوردی و برداشتهای وضعیت موجود یک تقاطع، با 
عالوه  می توان  آمده،  بدست  منحنی های  و  جداول  از  استفاده 
بر پیشنهاد رفتار حفاظت شده و حفاظت نشده، تأخیر حرکت 

گردش به چپ را نیز تخمین زد. 
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Evaluation of delay in permitted left turn lane group in signalized intersection
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Abstract 
In Signalized Intersection when left turn movement is in permitted phase, accident and crash possibility of  
this movement and through movement of opposing approach increases. In this research, according to capacity 
equations of permitted left turn in HCM, permitted left turn delay is determined in different conditions such as 
different left turn volumes, different through volumes in opposing approach, different number of through lanes 
in opposing approach, and different effective green ratio(g/C). In this research, in addition to evaluate effect of 
different parameters on permitted left turn delay, for each condition of different green ratio(g/C) and different 
number of through lanes in opposing approach(Nopp), critical boundary is defined. By this critical boundary, can 
select appropriate phasing between permitted or protected left turn phase.
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