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 چکیده

جمعیت شهرها روز به روز افزایش می یابد اما زیرساخت های حمل و نقل شهری متناسب با این 

دید در خیابان ها شده که برنامه ریزی برای چراغ افزایش،توسعه نیافته است. این امر باعث بروز ازدحام ش

راهنمایی به عنوان راه حلی کارآمد در این زمینه مطرح می گردد.در این مقاله که یکی از چهارراهای شهر 

ناصری(می باشد،پس از جمع آوری متغیرهای مربوط به جریان ترافیک از -بیرجند)چهارراه غفاری

اعت اوج،زمان بین دو سبز،زمان تمام قرمز،تردد اشباع،سنگینی جمله:مشخصات تقاطع مورد بررسی،س

ترافیک،زمان تلف شده،توسط برداشت میدانی و انجام محاسبات روی آنها به این نتیجه رسیدیم که به منظور 

فازه طراحی شود و در  3کاهش حجم ترافیک و جلوگیری از اتالف وقت،چراغ راهنمایی در بازه زمانی صبح 

 فازه باید باقی بماند. 2شب  زمان ظهر و
 
 

 جریان ترافیک، ساعت اوج، تردد اشباع، سنگینی ترافیک،زمان تلف شده واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

بااا توجااه بااه افاازایش جمعیت،وسااایل نقلیااه و گیااترش شهرنشینی،اسااتفاده باایش از اناادازه از خودروهااای شخصاای باارای 

عباور و مارور وساایل نقلیاه و در نهایات اتاالف وقات از مهام تارین مشاکالت جابجاایی را شااهد مای باشایم.ترافیک،اختالل در 

باه وجااود آمااده ماای باشااد.احداه خیابااان هاا،بزرگراه هااا و آزادراه هااای جدیااد،با وجااود آنکااه مای توانااد بااه حاال ایاان مع اال 

ی راهنمایی،بااه کمااک نمایااد،اما هنگااامی کااه ف ااای کااافی در دسااترم نباشااد ناکارآمااد ماای باشااد.بنابراین کنتاارل چااراغ هااا

 ]1[عنوان یک راه حل کلیدی جهت حل مشکل ترافیک مطرح می شود. 

 بیشاترین باه تاوان نمای ، هاا تقااطع از یاک هار بارای بهیناه چرخاه طاول و بنادی زماان فازبنادی، ناوع بهترین ایجاد با تنها

 عملکارد بار تاوجهی قابال تاثییر نیاز یکادیگر روی بار تقااطع هاا متقابال تاثییر بلکاه یافات دست شبکه ترافیک جریان کارایی

 چراغاادار تقاااطع هااای در ظرفیاات بهبااود بااه تااوان ماای راهنمااایی، چراغهااای نمااودن هماهناا  مزایااای از. [2دارد] شاابکه

 آلاودگی کااهش هاا، تقااطع تصاادفات میازان ،کااهش توقاف هاا شامار کااهش تاثخیر، و سافر زماان کاهش یکدیگر، به نزدیک

  [3کرد.] اشاره سوخت مصرف در جویی صرفه نیز و صوتی و هوا

 و ضارورت برحیاب گااهی ولای روناد مای بکاار هاا تقااطع کنتارل بارای جداگاناه و میاتقل بطاور معماواً راهنمایی چراغهای

 هاام بااه طریقاای بااه را میاایر یااک تقاااطع هااای کلیااه یااا تقاااطع چنااد راهنمااایی چراغهااای اساات ممکاان بهتاار بااازدهی باارای

 هاای تقااطع راهنماایی هاای چاراغ تاوان مای افازاری نارم روشاهای کماک باه اخیار هایساال در. کارد هماهنا  و داد ارتباط

 [4از شهر یا تمام شبکه ترافیک شهر را به هم ارتباط داد و هماهن  کرد.] قیمتی

ناصاری باا توجاه باه اهمیات آن از -در این مقالاه باه بررسای حجام ترافیاک و تاردد وساایل نقلیاه عباوری از چهاارراه غفااری

 ل دادن شمال به جنوب پرداخته شده است.نظر اتصا

 مشخصات تقاطع مورد بررسی در این مقاله به شرح زیر می باشد:

 زاهدان واقع در استان خراسان جنوبی شهرساتان بیرجناد مای  -شهید ناصری و ارتش -محل انجام پروژه تقاطع خیابان غفاری

 باشد. 

  فاز است.  2انواع  بازو می باشد و چراغ راهنمایی آن از 4تقاطع دارای 

  انجام شده و ساعت آمارگیری مطابق جدول ذیل می باشد: 10/5/1395آمارگیری در تاریخ 
 : زمان فازهای صبح و ظهر و شب 1جدول 
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 :موقعیت چهارراه1شکل 

 

 ایی دریافت می فاز: به یک یا چند جریان ترافیکی که در مدت زمان یک چرخه همزمان فرمان عالمتی یکیان را از چراغ راهنم

 کنند فاز می گویند. 

  تردد اشباع: عبارت است از حداکثر تردد وسایل نقلیه از خط توقف آن مییر در مدت یکیاعت به فرض آنکه در تمام این مدت

 د. چراغ سبز باشد و وسایل نقلیه در آن مییر بتوانند پی در پی از صف وسایل نقلیه موجود در پشت خط توقف جدا شوند و بگذارن

  دقیقه ای متوالی در آن حداکثر باشد.  15ساعت اوج: ساعتی است که مجموع حجم ترافیک چهاربازه زمانی 

 زمان بین دو سبز: فاصله زمانی از انتهای زمان سبز یک فاز تا شروع زمان سبز فاز بعدی 

  .زمان تمام قرمز: زمانیکه در آن همه ی فازها با هم قرمز است 

 وع زمان یابت است و تغییرات تردد وسایل نقلیه در زمان های مختلف بر زمانبندی چراغ تثییر ندارد. چراغ راهنمایی از ن

دقیقه ای برداشت انجاام  15دقیقه در آمارگیری  12آمارگیری به روش توقف کوتاه انجام شده به گونه ای که در این روش آمارگیر 

استراحت در نظر گرفته می شود سپس با استفاده از رابطاه زیار حجام آماار دقیقه باقی مانده آن جهت تکمیل فرم و  3می دهد و 

 دقیقه ای بدست می آید: 15بازه 

 
 

و  13:15تا  13و  7:30تا  7:15در آمارگیری انجام شده برای به دست آوردن توزیع حجم ترافیک در چهارراه در بازه های زمانی 

ی گرفته شده مییر حرکت و گردش پرایدهای سفید نوشته شده و از روی آن ها فیلمبرداری شده و از روی فیلم ها 20تا  19:45

نمودارهای توزیع گردش خودروها رسم شده است. با توجه به هندسه تقاطع برای هیچ یک از چهارمییر کاهش عرض وجود ندارد. 

  با استفاده از ضریب همین  تمام وسایل نقلیه به همین  شده سواری تبدیل می شود.
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 :نمودار حجم ترافیک چهارراه در صبح2شکل 

 

 

 

 

 
 :نمودار توزیع حجم ترافیک در ظهر3شکل
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 محاسبه تردد اشباع: -2
S = 550 L(w)                                                                                                                      (2)                                                                                                               

 

 ناصری:  –غفاری 

W = 8 m                     5.5<8<18         S=550 × W             S=550 × 8= 4400                    (3)  

 :غفاری –ناصری 

W = 7 m                     5.5<7<18         S=550 × W             S=550 × 7=3850                    (4) 

 زاهدان –ارتش 

W = 6 m                      5.5<6<18        S=550 × W              S=550 × 6=3300                    )5( 

 ارتش –زاهدان 

W= 8 m                       5.5<8<18        S=550 × W              S=550 × 8=4400                    )6(  

     

 ساعت اوج -3
 با توجه به محاسبات انجام شده ساعت اوج به شرح ذیل می باشد:

  :8تا  7ساعت اوج صبح 

  :13:45تا  12:45ساعت اوج ظهر 

 :نمودار توزیع حجم ترافیک در شب4شکل 
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  :18:45تا  17:45ساعت اوج شب 

 تردد -4
 خیابان در صبح و ظهر و شب به صورت زیر تردد را محاسبه می کنیم: 4برای ساعات اوج هر یک از 

به عنوان مثال برای ساعت اوج جاده زاهدان در صبح به این صورت عمل می کنیم )وقتای فایلم بارداری در سااعت اوج قارار مای 

 گیرد(:

به دست آمد که باید باه یکیااعت تعمایم داده  125/93ه به جداول حجم ترافیک برابر با توج 7:30 – 7:15در این بازو در ساعت 

 شود:

93.125*4= 372.5         (7                                                                                                                     )  

 %56.25درصد میتقیم                                                         %25   درصد گردش به چپ                 

 372.5×0.5625=  209.531میتقیم                                                                             

 0.25×372.5=93.125×1.75=162.9گردش به چپ                                                          

S=209.531+162.9=372.5        Va/h 

 برای سایر بازوها به صورت مشابه محاسبات انجام می شود.
 سنگینی ترافیک -5

 
جااده -غفاری در صبح است و سبک ترین ترافیک مربوط به خیابان ارتش-در نتیجه سنگین ترین ترافیک مربوط به خیابان ناصری

 زاهدان در شب است. 
 :حجم ترافیک  1جدول 

 
 زمان تلف شدهمحاسبه  -6

L= n (I-a) + nId                                                                                                                          )8( 

                                                                                                                                )9(  

 صبح

Y=0.58+0.29=0.87                                                                                                           (10) 
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 ظهر

                                      )11(  

 شب

                                                      )12( 

Y=0.37+0.22=0.59 
 فاز بندی چراغ ها -7

 فازبندی فعلی چراغ به صورت زیر می باشد:

 
 : فازبندی فعلی چراغ ها5شکل 

 چراغ راهنمایی صبح 7-1

 :ا به صورت زیر گرفته می شودفازه

 
 : فازبندی چراغ راهنمایی صبح 2جدول 
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 : فازبندی چراغ راهنمایی صبح 6شکل 

نکته: برای محاسبه تردد اشباع از فرمول شعاع گردش استفاده می کنیم. چون در فاز دوم ما گردش به چپ ها با میاتقیم تاداخلی 

 ندارند. 

                                                          )13(   

 شعاع گردش را به طور تقریبی از روی نقشه گوگل مپ اندازه گیری کردیم و به صورت زیر بود:

 R=11.25                                                                                                                       خیابان زاهدان     –ناصری 

 R=12.28                                                                                                                                     ارتش   –غفاری 

 y 2+ y 1Y= y +3      0.85 = 0.29+0.28+0.3 =                                                     مجموع سنگین ترین ترافیک فازها 

                                                                                                                  L = n(I – a)+nI=3(2)+3(2)= 12مجموع زمان تلف شده در هر چرخه 

 

 هنمایی:محاسبه مدت زمان چرخه چراغ را

 
 محاسبه زمان سبز مؤیر چرخه فاز:

12 = 101 –L= 113  –= Co  tG 

 

 

 
 زمان سبز حقیقی فاز:

a) = 20 –+ (L  1= g 1K 

a) = 44-+ (L  1= g 2K 

a) = 34-+ (L  1= g 3K 
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 : فازبندی طراحی شده چراغ غفاری 7شکل 

 
 چراغ راهنمایی ظهر7-2

 ر: فازبندی چراغ راهنمایی ظه 3جدول 

 
 

 
 : فازبندی چراغ راهنمایی ظهر 8شکل 

 

L = 8                                       = 0.5 + 0.32 = 0.82 2+ y 1Y = y مجموع بزرگترین سنگینی ترافیک فازها 
0.82 =0.94  -=( 1.5×(8)+5) / 1 OC 

8 = 86 -= 94  tG 

=1G 
 K1 = 52 + (2 – 3) = 51                                          K2= 34 + (2 – 3) = 33 

 

 
 : فازبندی طراحی شده چراغ راهنمایی ظهر 9شکل 
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 چراغ راهنمایی شب 7-3

 
 : فازبندی چراغ راهنمایی شب 4جدول 

 

 
 : فازبندی چراغ راهنمایی شب 10شکل 

 

L = 8                              = 0.37 + 0.22 = 0.59 2+ y 1Y = y 

0.59 =41.46 ≈ 41 -= 17 / 1 OC 

8 = 33 –= 41  tG 

=1G 

 K1 = 21 + (2 – 3) = 20                                          K2= 12 + (2 – 3) = 11 
 

 
 فازبندی طراحی شده چراغ غفاری شب:  11شکل 
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 ها: نمودارهای حجم ترافیک تقاطع براسام آمارگیری -8

 
 :نمودار حجم ترافیک صبح 12شکل 

 

 

 

 

 
 : نمودار حجم ترافیک ظهر13شکل 
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 : نمودار حجم ترافیک شب14شکل 

 

 نتایج حاصل از گزارش گیری آماری حجم ترافیک -9
  براسام بررسی های انجام شده در این مقاله باه منظاور کااهش حجام ترافیاک و جلاوگیری از اتاالف وقات، چاراغ

فاازه  2فازه طراحی شد و در زمان ظهر و شب با توجه به زمان بنادی محاسابه شاده جدیاد  3ر زمیان صبح راهنمایی د

 باقی ماند. 

  در قالب پیشنهاد برای دستیابی به هدف کنترل حجم ترافیک می توان عرض خیابان غفاری را افزایش داد اما با توجاه

ن پذیر نمی باشد مگر آنکه در آینده تحت شارایط جدیادی قارار به شرایط منقطه ای موجود، در حال حاضر این امر امکا

 گیرد. 

  در کل برای کاهش زمان تثخیر به وجود آمده برای رانندگان می توان چراغ های راهنمایی چهاارراه هاای غفااری باه

 طالقانی را به یکدیگر وابیته کرد. )کنترل منطقه ای(
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Abstract 

Cities population increase but the urban transportation infrastructures haven’t been developed yet in 

proportion to this increase. This matter has caused intensive crowd in streets that traffic lights can be 

proposed as an efficient solution in this field. This article is about one intersection (Ghaffari-Nasero 

intersection) of Birjand city. After collecting the related variables to traffic such as the studied 

intersection features, rush hour, time between two green lights, red light end, saturation flow traffic, 

traffic congestion, waste time, surveying, and calculations on them, it was concluded that 3 phases are 

designed for morning and 2 phases must remain in noon and at night to reduce traffic volume and prevent 

time waste.  
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