
 

 

و ( به منظور مدیریت موثر ترافیک TWLTLگردش به چپ )ممتد امکانسنجی ایجاد خط  

 در معابر شهری بهبود ایمنی 
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 چكيده 

طرفه میانی با استفاده ای خط گردش به چپ دو روساایی ساارهباریک ای اخیر سایاساتهدر ساال 

(TWLTL در شاهرهای )این خط در معابر شریانی کارآیی داشته و . مختلف دنیا تجربه شاده اسات

چان  مزایاییخطه باده که سهخطه به چهار دوطرفه معابرش اساتفاده آن در تددیل ترین رومتداول

هداد بشرین تمرکز روی ، بیدر مطالعات قدلیبهداد ترافیک را به همراه دارد. پذیری و سکانت ،ایمنی

رو با استفاده ای ساایی ساارههای باریکناشای ای اررای طر و افزایش ایمنی  پذیریقابلیت ساکانت

 هایطر کمی بر روی اثرات ترافیکی بسااایار  تحقیقات باده اسااات وخط ممتاد گردش باه چاپ 

لذا در این مقاله به  .انجام شااده اسااترو متداول )با خط ممتد گردش به چپ( سااایی ساااارهباریک

ه پرداخت ها(ها و تأخیر در تقاطع)روانی ترافیک، سارعت متاساط شریانی هاین طر اثرات ترافیکی ا

معابر تددیل  با شرایط مشخصی که دهدمینشان  CORSIMافزار با نرم سایینتایج شادیهشااد. می

تارهی خطه با استفاده ای خط ممتد گردش به چپ، منجر به کاهش قابل ساهخطه به چهار دوطرفه

د. بنابراین ردگها نمیای در تاخیر تقاطعملاحظهو همچنین افزایش قابل  معابردر ساارعت متاسااط 

تاره ترافیکی، ایمنی و بهداد کیفیت یندگی را در ابعاد استفاده ای این خطاط، بدون ایجاد اثرات قابل

محیطی برای شهروندان فراهم خااهد کرد.ارتماعی و ییست
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  مقدمه -1

برای خادروهای  ماثر یک معدر یا عرض خطاط که به مارب آن تعداد است اقدامی 1روسایی ساارهباریک

تا  دهدها ارایه میاین تددیل .[2و1]شادکاسته مینقل وارائه فضا برای دیگر مدهای حملرهت شخصی 

خطاط ویژه ، 2های پر سرعتخط ویژه اتاباس یا خط اتاباسای، ها، نظیر پارک حاشیهفضا با سایر ویژگی

، 8، ایجاد خط میانی )خط گردش به چپ دو طرفه6دهی به وسایل نقلیه چندسرنشیندوچرخه، خطاط اولایت

تر و دیگر عناصر فضای عریض روهایپیادهسایی و ساخت رزیره میانی، عابر، امدادی و دور یدن(، محاطه

های شهری ایران به عناان خط ممتد راهطرفه، در آیین نامه دو. ای خط گردش به چپ شادخیابانی رایگزین 

 گردش به چپ نام برده و این چنین تعریف شده است : 

ظرفیت و های متعدد است، برای افزایش و در مااردی که راه دارای دسترسی 2های شریانی درره در راه"

 های دو طرف ای آنچپ تاان خطی را در فاصله بین ترافیک دو طرف قرار داد تا گردش بهتنظیم ترافیک می

 "گایند.خط انجام شاد. به چنین خطی، خط ممتد گردش به چپ می

 طرفه به های یکتاان به تددیل خیابانرو میسایی ساارههای باریکای دیگر راهکارهای طر  

 خطه اشاره کرد. الدته خطه به دوخطه و سهخطه به دوخطه، چهارخطه به پنجهای ششخیابانطرفه، دو

 معابرخطه ردانشده، به چهار معابر دوطرفهو مارد بحث این مطالعه، تددیل  2متداولرو سایی ساارهباریک

دوچرخه در دو ه و خطاط ویژ (TWLTLبه چپ ) خطه با یک خط در هر رهت و یک خط ممتد گردشسه

. [8و6]دنیا تجربه شده استدر شهرهای مختلف معابر هایی، در بسیاری ای چنین تددیلباشد. طرف راه می

 ترافیک، و بهداد 0پذیریسکانت، بهداد که این اقدام برای افزایش ایمنی مهندسین ترافیک بر این باورند

  خیابان دارد. تعریضهای منفی کمتری نسدت به گزینهمفید باده و اثرات 

مزایای رانندگان، عابرین پیاده و  تاان به سه دستهرو را میسایی ساارههای باریکمزایای حاصل ای پروژه

بندی نماد. بطارکلی مزایای حاصل برای رانندگان را می تاان افزایش و بهداد ایمنی و کاهش ارتماع تقسیم

تااند ناشی ای افزایش میدان دید رانندگان، کاهش ه میها دانست کانااع تصادفات در طال مسیر و تقاطع

رو یکی ای راهکارهای آرامسایی سایی ساارهنقاط برخارد و آرام سایی ترافیک باشد. اما در واقع چان باریک

                                                 
1  Road Diet 

2  Bus Rapid Transit(BRT) 

6  High-Occupancy-Vehicle (HOV) 

8  Two-Way Left-Turn Lane (TWLTL) 

2  Typical Road Diet 

0  Livability 

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=TWLTL&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.intrans.iastate.edu%2Fpubs%2Faccess%2Ftoolkit%2F15.pdf&ei=pNX2TrTNHtCRswaPsqTpDw&usg=AFQjCNFvEJkpbMTbc2ujpkGCqeuCojKDiA&cad=rja
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=TWLTL&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.intrans.iastate.edu%2Fpubs%2Faccess%2Ftoolkit%2F15.pdf&ei=pNX2TrTNHtCRswaPsqTpDw&usg=AFQjCNFvEJkpbMTbc2ujpkGCqeuCojKDiA&cad=rja
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باشد، معایدی نیز برای رانندگان به همراه خااهد داشت که شامل کاهش سرعت خادروها در طال ترافیک می

 باشد.ها مییر در تقاطعکریدور و تاخ

سایی در راستای حمل و نقل انسان محار، متاره عابرین پیاده و های باریکاکثر مزایای طر  های پروژه

باشد. کاهش فاصله عدار عابرین ای عرض خیابان، افزایش ایمنی عابرین پیاده، افزایش و بهداد ارتماع می

. باشدها و خطاط حرکت خادروها ای رمله مزایای عابرین پیاده میروروها و ایجاد حائل میان پیادهفضای پیاده

همچنین مزایای متعددی ای رمله کاهش آلادگی هاا و بهداد محیط ییست ناشی ای تخصیص خطاط به 

روی سفرها و فراهم رفتن سهم دوچرخه سااری و پیادهرخه، بهداد سلامتی رامعه با بالامدهای عمامی و دوچ

سایی در مقایسه با دیگر های باریکگردد. مضافاً اینکه اررای طر تر متاره ارتماع میایمنکردن ترافیک 

کشی مجدد امکان پذیر هزینه باده و در برخی ماارد تنها با یک خطصرفه و کمها بسیار مقرون بهگزینه

 گردد.می

های  اررای طر پذیری ناشی ای تسکان قابلیت ، برخی ای محققان بر روی افزایش و بهداددر مطالعات قدلی 

، در حالی که برخی دیگر روی هتمرکز کرد رو با استفاده ای خط ممتد گردش به چپسایی ساارهباریک

رافیکی تتحقیقات کمی بر روی اثرات نمادند، ولی تحلیل کمی و کیفی تاکید  و افزایش ایمنی بعد ای تجزیه

 .انجام شده است خط ممتد گردش به چپ( متداول )با روسایی ساارهباریکهای پروژه

ها اطعیانی و تاخیر تقهدف ای این تحقیق تعیین خصاصیات خیابانی است که اثرات سرعت سفر متاسط شر

خطه با سهخطه ردا نشده به چهار معابر دوطرفهرو متداول یعنی تددیل سایی ساارههای باریکرا در طر 

اخیر ها، تحداقل برساند. همچنین این مقایسه سرعت متاسط شریانی ، بهاستفاده ای خط ممتد گردش به چپ

در یک معدر مجایی،  CORSIMها و سطح سرویس مرباطه را با استفاده ای نرم افزار شدیه سایی تقاطع

 دهد.هایی با این تددیل مارد بحث و بررسی قرار میمتشکل ای خیابان
 

 تحقيق ادبيات -2

قطع بر روی بهسایی سطح مباشد. اکثر تحقیقات اولیه رو اصطلا  نسدتاً ردیدی میسایی ساارهباریکمفهام 

ممتد گردش به کردن رزایر میانی یا خطاط با اضافه ترافیکیوری رهت افزایش ایمنی و بهره، عرضی راه

 معابر دوطرفهی تددیل بو ارییا ای گستردهاررهای آمریکا برای یکی ای اولین ایالت 1آیاوا اند.چپ تمرکز کرده

 ین و تدو (1)همانند شکل خط ممتد گردش به چپ خطه با  دوچهارخطه ردا نشده به 

خط ممتد گردش خطه با  دوهای مزایای متعددی ای خیابان. ها بادی بهتر آنهایی برای استفادهدستارالعمل

نی به عناان یک نتیجه ای کاهش رمله، افزایش ایمخطه ردا نشده ای چهار معابر دوطرفهنسدت به به چپ 

کر سایی ترافیک در آن ذها و آرامتعداد نقاط برخارد، افزایش ایمنی عابرین پیاده، بهداد فاصله دید در تقاطع
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خطه، چهار هایهای دو خطه با خط ممتد گردش به چپ در مقایسه با خیابانشده است. عمده ایراد خیابان

 . [2] ، مشکل سای نخااهد باداگر سطح سرویس قابل قدال حفظ شادکه افزایش تاخیر در کریدور بیان شد 

 خطههارچ دوطرفه خیابان، تددیل واشنگتن لیک در کرکلندروی بلاار واشنگتن1888ی در سال بردن و لاگرو

، تحقیق وسیله نقلیه در روی 22666تا  26666 با حجم ،خط ممتد گردش به چپخطه با  دودا نشده به ر

 1خصاصیهای کرده و دسترسی ورودیهش مشکل ترافیک در ساعات اوج کمک . این تددیل به کا[0]کردند

ط ممتد خبا  هخطدوخطه به نه تددیل چهارقدل و بعد ای  ،، نایسندگانتسهیل نماد. علاوه بر این را به خیابان

 در شش مارد ای نه تصادفات، که به طار قابل تارهی دندبررسی کررا در سیاتل واشنگتن گردش به چپ 

 .مکان کاهش یافت
 

 
 (خط ممتد گردش به چپبا ه خط دو خطه به چهار)تددیل معدر  سایی متداولباریکنمانه ای ای پروژه :  1شکل 

 

 شامل بحث در مارد تحقیقات گذشته،  ،2666روی این ماضاع در اوایل سال تحقیقات تکمیلی 

ه به مقاطع سه خطه خطه ردا نشدهای چهارمرباط به تددیل خیابان شرایطهایی ای ماارد مطالعاتی و نمانه

. بر اساس تجزیه و در بخش پنجم این مقاله مارد بررسی قرار گرفته است این شرایط. [9و7]انجام شده است

 خطه نشده به مقاطع سههای چهارخطه ردا گیری شد که تددیل خیاباناتی، نتیجهمطالع ااردتحلیل م

 ، ایمنی خیابان را بهداد بخشد. ون کاهش قابل تارهی در سطح سرویستااند بدمی

، دپارتمان حمل و نقل آیاوا را برای تدوین 86ی سایی در اواخر دهههای باریکافزایش تعداد پروژه

های مارد حاصل ای تحلیل . نتایج[9]داشتوا ایجاد گردید،  2661هایی کاربردی که در سال دستارالعمل

ای سرعت  عداردرصدی تخلفات  76تا  06درصدی و سرعت متاسط، کاهش 92مطالعه، کاهش در سرعت 

 درصدی در کل تصادفات را نشان داد. 02الی  17مجای و کاهش 
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-ناخطه ردا نشده و خیابهای چهارسایی متداول، به مقایسه خیابانهای باریکنپ برای بررسی ترافیکی طر 

 سایی پرداخت. ، با استفاده ای یک نرم افزار شدیهخط ممتد گردش به چپخطه با های سه

 با هطخدوبه  هخطنیافته و در هنگام تددیل ای چهارنشان داد که سطح سرویس شریانی کاهش  هاساییشدیه

وسیله نقلیه  17266 وسیله نقلیه در ساعت یا تقریداً 1726تا یمانی که ترافیک به  خط ممتد گردش به چپ

  [.16و8یابد ]شریانی کاهش نمیرسد، سطح سرویس در روی می

و خط ممتد گردش به چپ خطه با  دو، های دو خطه ردا نشدهایمنی خیابان ،2666هامر و لائیس در سال 

وسیله  26666تا  2666بین  هاییحجمرای ب[. نتایج نشان داد که 11]خطه ردا نشده را مقایسه کردندچهار

های چهار رخ تصادف کمتری نسدت به خیابانن خط ممتد گردش به چپ دو خطه باهای خیابان نقلیه در روی

 د. نخطه ردا نشده، دار

 در خط ممتد گردش به چپ با  هخطدونشده به چهارخطه ردا ای تددیل معابر دو نمانه ساروید

 [. هر تددیل منجر به کاهش تصادفات نسدت به 12] بررسی کرد ویسکانسین را به تفضیلساتا و مینه

 های گذشته و کاهش سرعت رانندگان در هر سایت گردید.سال

ت های به دسای تجزیه و تحلیل و مقایسه خروریهای تجزیه و تحلیل آماری برای تکنیک ویلیاراسل و مند

های چهارخطه استفاده و خیابانخط ممتد گردش به چپ خطه با دوبرای خیابان  SIDRAآمده ای نرم افزار 

خطه به ایجاد شده در رویکرد اصلی در وضعیت سه[. کاهش آماری قابل تارهی در طال صف 16] کردند

 نقلیه مستقیم و گردش به راست نسدتقلیه خااهان گردش به چپ ای وسایلتفکیک وسایل ن بهوراد آمد که 

داع در وضعیت سه خطه به وراد آمد، ها و درره اشدر میانگین تاخیر تقاطع با این حال، افزایشداده شد. 

خطه، ترافیک را به خابی وضعیت چهارخطه اداره اما این افزایش ناچیز، اثدات این است که وضعیت سه

 .کندمی

فاده با است هخطهای چهارخطه ردا نشده به سهمطالعه اخیر در آیاوا برای ارییابی اثرات ایمنی تددیل خیابان

تغییرات در تعداد تصادفات، ماهیت تصادفات، [. این مطالعه 18] امل شدمطالعه قدل و بعد ک هایروشای 

 های سنی را ارییابی کرد. ، علل عمده تصادفات و مهمترین گروهانااع صدمات، شدت تصادفات

ردا  خطهچهار معابر دوطرفهیکی دیگر ای مطالعات در آیاوا به منظار بررسی کاهش تصادفات بعد ای تددیل 

مطالعه نشان داد [. 12]داده ها انجام شد 1خطه با استفاده ای تجزیه و تحلیل بیزیهای سهنشده به خیابان

کاهش در نرخ تصادفات وراد  درصد 1959درصد کاهش در فراوانی تصادفات و  2252که، پس ای تددیل، 

 دارد. 

چهارخطه به دوخطه با خط ممتد گردش به چپ، نظرسنجی معابر برای درک بهتر دیگر اثرات بالقاه تددیل 

[. 10شد] رو در واشنگتن، آیاوا، رارریا، کانادا و نیاییلند انجامسایی ساارهعمامی در پنج سایت باریک
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نقل وهای حملسائل مرباط به دیگر شیاه، پرداختن به مساییباریکپذیری پروژه های سکانت هاسنجینظر

 ییداساییهای سایی و فرصتپیاده، افزایش محاطهنقل عمامی و عابرینوسااری، حملای رمله دوچرخه

سایی ادهای بابت پیارییابی کردند. مزایای ایمنی قابل تارهی و واکنش عمامی را ، بهداد کیفیت یندگی شهری

همچنین سرعت  تصادفات حاصل شد.در فراوانی درصدی  02تا  66کاهش سایی ایجاد شد. های باریکژهپرو

د که . محققان نتیجه گرفتنگردید افزایش فعالیت عابرین پیاده و دوچرخه نیز مشاهده و ترافیک کاهش یافت

 .[16و1]شادبه مزایای ییست پذیری فراوانی میمنجر  روسایی ساارهباریک

سایی در شدکه حمل و نقل متمرکز بر روی ایجاد یک مدل، برای طراحی بهینه طر  های باریک  سان

که معمالاً برای یافتن بهترین گزینه برای ارائه ظرفیت اضافی  1مسئله طراحی شدکه [. او با استفاده ای 17شد]

با  هدف حداکثرسایی منافع حل برای محدود کردن ظرفیت راه شاد، به استنتاج بهترین راهراه استفاده می

های سایی طر سااران و به حداقل رساندن اثرات منفی برای وسایل نقلیه ماتاری، برای پیادهدوچرخه

استفاده شد و امکان اینکه  2برای حل مسئله ای الگاریتم ژنتیک چند هدفی رو پرداخت.سایی ساارهباریک

ونقل اتخاذ شاد، تایید شده در یک شدکه واقعی حملسایی های باریکروش پیشنهادی در طراحی پروژه

  است.

 

 روش تحقيق -3

برای به حداکثر رساندن مزایای عابرین پیاده و ارتماع و به حداقل رساندن اثرات منفی برای خادروهای 

 ترو دقت لایم مدذول گردد. در تحقیقاسایی ساارههای باریکسااری باید در انتخاب کاندیدهای تددیل طر 

سایی، عاامل متعددی شناسایی شدند که پذیری پروژه های باریکانجام شده تاسط نپ برای بررسی امکان

ها، میزان وسایل نقلیه به چپ شامل عملکرد راه و محیط، حجم ترافیک کلی و سطح سرویس، حجم گردش

 کت و طال صف، انااع وها، وسایل نقلیه کشاوریی(، سرعت حربا حرکت کند و متاقف شانده )نظیر اتاباس

. با تاره به [7]باشندالگای تصادفات، فعالیت عابرین پیاده و دوچرخه سااران و حضار مسیرهای ماایی می

 سایی را به شر  ذیل دانست:های باریکآل برای اررای طر تاان کاندیدهای ایدهعاامل ذکر شده می

سایی، حجم کل وسایل نقلیه ورودی به خیابان یکهای باراولین نکته در انتخاب کاندیدهای اررای طر 

باشد وسیله نقلیه در روی می 19666تا  9666ها بین ترین حجماست. بر اساس تحقیقات انجام شده مناسب

یر ها و تاخهای بالاتر، احتمال اینکه سرعت وسایل نقلیه به طار قابل تارهی کاهش و یا طال صفو در حجم

ها نخیابا تاان گفت بهترینمی کند. با تاره به عملکرد راه و محیط اطرافرشد می ها افزایش یابد،تقاطع

خط ها به دو خطه با باشد که تددیل این ناع خیابانهای چهارخطه ردا نشده میها، خیابانبرای اررای طر 

                                                 
1  Network Design Problem (NDP) 
2  multi-objective genetic algorithm )MOGA( 
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به  یت بخشی راسایی شده و نتایج رضابسیار متداول باده و در بسیاری ای شهرها پیادهممتد گردش به چپ 

 ساییترین اهداف و مزایای پروژه های باریکهمراه داشته است. همچنین به این دلیل که ایمنی یکی ای مهم

باشد. در شهرهایی ها میهای با معضلات و مسائل ایمنی دارای اولایت برای اررای طر معابر است، خیابان

-تااند با این نگرش طراحی شده و خیاباناین شدکه میباشند، سااری میکه به دندال احداث شدکه دوچرخه

باشد. ای دیگر شرایط مناسب برای آل میهایی که مسیر دوچرخه در آنها ضروری است، یک کاندید ایده

ای هگذاری اقتصادی، خیابانهایی در راار مناطق سرمایهتاان به خیابانسایی میهای باریکسایی طر پیاده

 اصلی اشاره کرد. معابرخاش منظره و ییدا و های تاریخی، راه

خط های معابر چهارخطه ردا نشده به دو خطه با ، هدف اصلی بسیاری ای تددیلکه گفته شدگانه همان

بهداد ایمنی است. با این حال فرض معمال این است که افزایش ایمنی باید با کاهش  ،ممتد گردش به چپ

عداری همراه باشد. اما این کاهش چشمگیر تصادفات معمالاً تنها با قابل تارهی در حرکت وسایل نقلیه 

ای هها همراه است. تددیل خیابانکاهش نسدتاً کمی در سرعت وسایل نقلیه و یا افزایش تاخیر در تقاطع

خطه هنگامی امکان پذیر است که تغییرات سطح سرویس شریانی و تقاطع ها، چهارخطه ردا نشده به سه

تعیین خصاصیات خیابانی است که اثرات سرعت  در این مطالعه،اشد. هدف ای تحلیل حساسیت قابل قدال ب

را به خط ممتد گردش به چپ خطه با خطه ردا نشده به دوسفر متاسط شریانی در تددیل مقاطع چهار

هایی با این حداقل برساند، همچنین این مقایسه سرعت متاسط در یک شدکه مجایی متشکل ای خیابان

 دهد.تددیل را مارد بحث و بررسی قرار می

رو در تحقیقات قدلی تقریداً به اثدات رسیده است سایی ساارهمزایای ایمنی و ییست پذیری پروژه های باریک

 خطه انجام شده است.های چهارخطه ردا نشده به سهولی تحقیقات کمی روی اثرات ترافیکی تددیل خیابان

رایج ندادن این ناع تددیل، فقدان کلی آنالیز خطاط ممتد  علل مختلفی همچاناین عدم انجام تحقیقات به 

باشد. اخیراً علاقه به این ناع تددیل در کشارهای مختلف گردش به چپ و ابزارهای ارییابی در دسترس می

افزارهای شدیه سایی ترافیک افزایش یافته و خط ممتد گردش به چپ نیز در نسخ ردید بسیاری ای نرم

و تحلیل  CORSIMسای ترافیکی افزار شدیهاستفاده ای نرم. روش کار در این مطالعه نجانیده شده استگ

که سایگاری بیشتری برای تددیل چهارخطه به  باشدمی خصاصیات معابری به منظار تعیین حساسیت آن

 را دارند.خطه سه

 

 ممتد گردش به چپرو با خط سوارهسازی مطالعه موردی ارزیابی اثرات باریک -4

 باشند:های ییر میاند دارای ویژگیمعابری که برای مطالعه ماردی در این پژوهش انتخاب شده

 .(6و  2)مطابق شکل شریانی اصلی و دو معدر فرعی و تقاطع چراغدار  معدر یک -

 باشد.متر می 2666غربی(  -های اصلی )شرقیطال خیابان -
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با  آنهابندی های اصااالی قرار دارد، که یمانفایه در دو انتهای خیابانهایی با چراغ راهنمایی دو تقااطع -

 وارد  CORSIMسااااای سااااایی شااااده و در شااادیااهبهینااه Synchroاساااتافاااده ای نارم افزار 

 گردد.می

 های چهارخطه ردا نشده وراد ندارد.هیچ خط گردش به راست یا چپی در طال خیابان -

 های سه خطه وراد ندارد.هیچ خط گردش به راستی در طال خیابان -

درصد حجم مستقیم در نظر گرفته شده  16های چراغدار معادل حجم گردش به راست و چپ در تقاطع -

 است.

 ای رریان ترافیک اصلی فرض شده است. %86های فرعی برابر حجم های خیابان -

 کیلامتر در ساعت برای هر دو مقطع در نظر گرفته شده است. 26سرعت سفر  -

 

  
 چهار خطه ردا نشده دوطرفه شدیه سایی شده با خیابان معدر:  2شکل 

 
 دو خطه و خط ممتد گردش به چپ دوطرفه معدر شدیه سایی شده با خیابان:  6شکل 

خطه تا های سههای چهارخطه ردا نشده و خیابانهر یک ای متغیرهای ذکر شده فاق برای معدر با خیابان

نشده )هر خط ردا باشد. شدکه یک بار با خیابان اصلی چهار خطهثابت می CORSIMسایی پایان شدیه

خطه )دو خط مستقیم به عرض متر( و دو خیابان فرعی دوخطه و بار دیگر با خیابان اصلی سه 657به عرض 

 ساییمتر( و همان دو خیابان فرعی دوخطه شدیه 852متر و یک خط ممتد گردش به چپ به عرض  252
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عدی اند، در بخش بعاامل هندسی که به عناان بخشی ای تحلیل حساسیت تنظیم شده شد. رریان ترافیک و

 شر  داده شده است.

 

 عوامل تحليل حساسيت -4-1

باشند. تحلیل حساسیت با ورودی کل و تراکم نقاط دسترسی ای عاامل تحلیل حساسیت می هایحجم

نقطه دسترسی  26و  16نقلیه در روی و تراکم وسیله  26666و  17266،  12666،  16666های رویانه حجم

حجم رویانه در ساعات اوج اتفاق  %16های اصلی انجام شده است. فرض شده است که در طال کل خیابان

وسیله نقلیه  1666و  972،  726،  266های ساعتی در هر رهت به ترتیب می افتد، که بدین ترتیب حجم

های اصلی یعنی حجم خیابان %86های فرعی نیز اعت اوج خیاباندر ساعت در هر رهت خااهد باد. حجم س

وسیله نقلیه در ساعت در هر رهت در نظر گرفته شده است. هر کدام ای  866و  626، 666، 266به ترتیب 

( و 2( و )1سایی شده که نتایج آن در رداول )معابر با ترکیدات مختلف حجم و تراکم نقاط دسترسی شدیه

 ه شده است. در قسمت بعد، نتایج حاصل ای این تحلیل حساسیت بحث و بررسی شده است.( آورد8) شکل

 

 
با خط ممتد  نقطه دسترسی قدل و بعد ای باریک سایی سااره رو 26و 16خیابان اصلی با  متاسط سرعت: نمادار  8شکل 

 های مختلفحجم گردش به چپ و
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 های مختلفنقطه دسترسی با حجم 26و  16با  مشخصات دو ناع معدر :1 ردول

 حجم 

(vphpd) 
 نوع شبكه

های چهار خيابان

 11خطه جدا نشده با 

 نقطه دسترسی

های سه خيابان

نقطه  11خطه با 

 دسترسی 

 تفاوت

های چهار خيابان

 21خطه جدا نشده با 

 نقطه دسترسی

های سه خيابان

نقطه  21خطه با 

 دسترسی 

 تفاوت

266 

نرخ یمان حرکت به یمان کل 

(MOVE/TOTAL) 
6596 659 6566 6596 659 6566 

 سرعت متاسط شدکه

 (Km/hr) 
86521 69591 1586 8652 69502 1501 

726 

 6562 6577 6592 6562 6577 6592 نرخ یمان حرکت به یمان کل 

سرعت متاسط 

 (Km/hr)شدکه
68509 67560 2562 6859 67512 2502 

972 

 6566 6572 6579 6560 6578 659 نرخ یمان حرکت به یمان کل 

سرعت متاسط 

 (Km/hr)شدکه
69587 62507 259 6759 60567 1572 

1666 

 6562 6572 6577 6568 6576 6577 نرخ یمان حرکت به یمان کل 

 متاسط شدکهسرعت 

 (Km/hr) 
67522 62568 2510 6751 68578 2569 

 

 نقطه دسترسی با حجم های مختلف 26و  16سطح سرویس تقاطع ها در دو ناع شدکه با  : 2ردول 

 نوع خيابانهای اصلی شبكه

های چهار خطه خيابان

نقطه  11جدا نشده با 

 دسترسی

های سه خطه با خيابان

 نقطه دسترسی 11

چهار خطه های خيابان

نقطه  21جدا نشده با 

 دسترسی

های سه خطه با خيابان

 نقطه دسترسی 21

 حجم 
(vphpd) 

 شماره تقاطع
تاخير توقف بر 

 وسيله)ثانيه(

سطح 

 سرویس 

تاخير توقف بر 

 وسيله)ثانيه(

سطح 

 سرویس

تاخير توقف بر 

 وسيله)ثانيه(

سطح 

 سرویس 

تاخير توقف بر 

 وسيله)ثانيه(

سطح 

 سرویس

266 
 C 2656 C 2152 C 2152 C 2159 1قاطع ت

 C 2152 C 2657 C 2257 C 1850 2تقاطع 

726  
 C 2251 C 2656 C 1852 C 2159 1تقاطع 

 C 18 C 1758 C 2650 C 1952 2تقاطع 

972  
 D 6151 D 2657 C 2250 D 2852 1تقاطع 

 C 2958 D 2257 D 2051 D 2158 2تقاطع 

1666  
 E 6856 D 6259 D 6252 D 8156 1تقاطع 

 D 2752 D 2852 C 2250 D 2858 2تقاطع 
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 نتایج تحليل حساسيت شبيه سازی شبكه -4-2

 در  هخط( ملاحظه شد، تغییر مقطع خیابان ای چهارخطه به سه8) همانطار که در شکل

های پایین شریانی گردیده است، بطاریکه در حجمیز سرعت متاسط های اصلی مارب کاهش ناچخیابان

های ولی در حجم مارب کاهش سطح سرویس نگردیدهدر هر رهت  وسیله نقلیه در ساعت 726و  266

تنزل پیدا کرده است.   Cبه Bسطح سرویس شریانی ای در هر رهت،  وسیله نقلیه در ساعت 1666و  972

خاب در انتبه این نکته تاره داشت و  ساییباریکبه همین علت باید در انتخاب کاندیدای اررای پروژه های 

 وسیله نقلیه در ساعت در هر رهت در انتخاب کاندیدها، دقت بیشتری به عمل آید. 726های بالاتر ای حجم

، اصلی با مقطع چهارخطه ردانشده سط در معابر با خیابانسایی نشان داد که سرعت متاج شدیهنتایهمچنین 

( نشان 1که در ردول )چناناصلی با مقطع سه خطه است. هم بیشتر ای سرعت متاسط در شدکه با خیابان

نقطه  16خطه با تراکم چهارخطه و سه داده شده است، حداکثر تفاوت سرعت متاسط در شدکه با خیابان

باشد که بسیار کیلامتر در ساعت می 2502نقطه دسترسی  26در ساعت و با تراکم کیلامتر  259دسترسی 

 های با تعداد نقاطسایی در خیابانهای باریکگیری نماد که اررای طر تاان نتیجهناچیز است. همچنین می

 باشد.باشد ولی در این یمینه تحقیقات بیشتری لایم میدسترسی بالا مافقیت آمیزتر می

ها در ( آورده شده است، متاسط تاخیر تقاطع2ها، همانطار که در ردول )د سطح سرویس تقاطعدر مار

ن باشد ولی ایمیخطه سه ها در شدکه با خیابانچهارخطه ردا نشده، کمتر ای تاخیر تقاطعشدکه با خیابان

ب ار که بحث شد، با انتخاها نگردیده است. لذا همانطتفاوت در اکثر ماارد منجر به نزول سطح سرویس تقاطع

تاان ها و شدکه میرو، ای افزایش تاخیر در تقاطعسایی ساارههای باریکهای مناسب برای پروژهحجم

 پیشگیری نماد.

 

 نتيجه گيری -5

باشد، با حذف دو رو میسایی ساارههای باریکهای طر خطاط ممتد گردش به چپ که یکی ای اساتراتژی

عرضااای و تدادیل آنها به تک خط ممتد گردش به چپ ایجاد شاااده و دارای مزایای خط میاانی ای مقطع 

یری پذمزایای ایمنی و ییساات باشااد.ترافیکی می عملیاتپذیری و مختلفی شااامل بهداد ایمنی، سااکانت

رو در تحقیقات قدلی تقریداً به اثدات رساایده اساات ولی تحقیقات کمی روی سااایی ساااارههای باریکپروژه

خطه انجام شده است. این عدم انجام تحقیقات های چهارخطه ردا نشده به سهترافیکی تددیل خیاباناثرات 

باه علال مختلفی همچان رایج ندادن این ناع تدادیال، فقادان کلی آناالیز خطاط ممتد گردش به چپ و 

 )روانی ترافیک، سرعتها لذا در این مقاله به اثرات ترافیکی این طر  باشد.ابزارهای ارییابی در دسترس می

 ها( پرداخته شده است. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که:ها و تأخیر در تقاطعمتاسط شریانی
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رو با خط ممتد سایی ساارهباریک هایطر  مزایای ایمنی قابل تارهی ای تددیل ها،این طر در تمامی ( 1

نتیجه ای کاهش تعداد نقاط برخارد، بهداد فاصله . افزایش ایمنی به عناان یک شادمیگردش به چپ حاصل 

درصدی در تعداد کل تصادفات،  02تا  16ها و آرام سایی ترافیک ذکر گردید، بطاریکه کاهش دید در تقاطع

کاهش در نرخ و شدت تصادفات، افزایش ایمنی عابرین پیاده و کاهش تصادفات عابرین پیاده با وسایل نقلیه 

 شد. حاصل ای تددیل مشاهده

یاده و پرو ای رمله افزایش فعالیت عابرینسایی ساارههای باریکپذیری فراوانی ای تددیل( مزایای سکانت2

، بهداد هااررای طر کار در مجاورت وسااران، راحتی عدار ای خیابان، بهداد و رشد اقتصادی کسبدوچرخه

 فضای خیابان و محیط ییست به وراد خااهد آمد.

 رو متداول، باعث کاهشسایی ساارهباریکانجام شده در این مطالعه، به نتایج تحلیل حساسیت ( با تاره 6

گردد. کاهش نسدتاً کم سرعت متاسط در کل شدکه، کاهش سرعت ترافیکی نمی روانیتارهی در قابل

طح سکاهش در اکثر ماارد باعث  طاریکهها به ها و همچنین افزایش ناچیز در تاخیر تقاطعمتاسط شریانی

 گیری شد. نگردید، ای تحلیل حساسیت صارت گرفته نتیجه معدر سرویس

گردد ولی  در ها میسطح سرویس شریانیی بالا منجر به کاهش هارو متداول در حجمسایی ساارهباریک( 8

مانطار که ذکر شد باید در انتخاب یابد. همچنین هتمامی ماارد سطح سرویس خطاط دوچرخه بهداد می

وسیله نقلیه در ساعت در هر رهت دقت بیشتری  726های بالاتر ای سایی با حجمباریکعابر مناسب رهت م

پیاده و حداقل اثرات منفی برای وسایل نقلیه سااران و عابرینبه عمل آید تا حداکثر منافع برای دوچرخه

 ماتاری حاصل گردد. 

رو با خط ممتد گردش به چپ سایی ساارهباریک  طر( در نهایت ذکر این نکته حائز اهمیت است که هر 2

و محیط اطراف و هدف مارد نظر، طراحی و پیاده  معدرمنحصار به فرد باده و باید با تاره به خصااصیات 

سااای ترافیکی، های شاادیهدر برنامه ممتد گردش به چپ. امرویه با اضااافه شاادن ابزار خطاط گرددسااایی 

کی افیسایی پروژه ها در شدکه، تا حدود ییادی تغییرات در عملیات ترشدیه ها باتاان قدل ای اررای طر می

ها و ... را  بعد ای اررای ، میزان تاخیر در تقاطع ها، ساارعت در شااریانیای رمله، ساارعت متاسااط شاادکه

مارد قدال یا رد پروژه ها  رو ملاحظه نماد، تا بتاان با دقت بیشاااتری درساااایی سااااارههاای باریکطر 

  .نمادگیری یمتصم
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Abstract  

 During recent years, the so-called road diet policy using two-way-left-turn lane 

(TWLTL) has been adopted in different cities around the world. This lane has 

been effective in main paths and has been most commonly used for converting 

two-way four-lane paths to three-lane ones, bringing about such advantages as 

safety, livability, and improved traffic. In previous studies, the focus has most 

frequently been on improved livability and enhanced efficiency resulted from the 

implementation of road diet plans using TWLTLs, and rare research works have 

been performed on traffic-related effects of conventional road diet plans (i.e. using 

TWLTL). As such, the present research is an attempt to address traffic-related 

effects of such plans (traffic flow, average velocity along paths, and delay at 

intersections). Results of simulations using CORSIM Software showed that, under 

particular conditions, conversion of two-way four-lane paths to three-lane ones 

using TWLTL ends up with neither with any significant decrease in average 

velocity along paths nor with a remarkable increase in delay at intersections. 

Therefore, adoption of these lanes can provide citizens with enhanced safety and 

improved quality of life (in social and environmental dimensions) without causing 

significant traffic-related effects. 
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