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 شهرها و چراغهاي راهنماييهاهاي جايگزين تقاطعدوربرگردان

 ترافيكيتهاي حركيبا تأمين تمام

حميد بهبهاني

1*
نژاد  محمود احمدي،

2

  

   دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشكده مهندسي عمران،راه و ترابري و حمل و نقل استاد -1

  ي عمران، دانشگاه علم و صنعت ايران دانشكده مهندس،راه و ترابري و حمل و نقل استاديار -2

  

  16765-163 تهران، صندوق پستي*

h_behbahani@iust.ac.ir 

 )1387 مهر :، پذيرش مقاله1384شهريور : دريافت مقاله(

  

دوربرگردان براي حل بزرگترين    در اين مقاله سعي شده براي اولين مرتبه از المان ساده ترافيكي يعني               -چكيده

وسـيله چـراغ      بـه  تقاطعهـايي كـه    عبـور از     در نقليه با يكديگر     وسايلمعضل ترافيكي يعني برخوردهاي مستقيم      

 نـاچيز   اي  ه با صـرف هزينـه     شد شهرداري تهران ابداع     دربا اين روش كه     . شود استفاده   ندشو  راهنمايي كنترل مي  

صـورت    بـه  -شـد     مـي صورت منقطع انجام      به كه قبالً  -يان ترافيك را    و جر كرد  ا حذف   توان چراغ تقاطع ر     مي

هـاي    گيـري   چنين اندازه  هاي ترافيكي و هم     هاي ارائه شده در اين مقاله بر اساس تئوري          مدل. هدايت كرد پيوسته  

 ايجاد شده كه    1هاي درجه     ها و شرياني    ها در بزرگراه    اكنون تعداد زيادي از اين طراحي      هم. اند   شده هميداني كاليبر 

 .ايجاد كرده است ترافيك عبوري برايرواني خوبي را 

  

  .طحس كاليبراسيون، چراغ راهنمايي، تقاطع هم،دوربرگردان :واژگانكليد 

  

   مقدمه-1

 خدمات و يكـسان نبـودن توزيـع         توزيع نامناسب با توجه به    

 رونـد مهـاجرت از منـاطق        ، كشور سطحخدمات عمومي در    

 . در حال رشد بوده است     هموارهي بزرگ   افتاده به شهرها   دور

رشد سريع و روزافزون جمعيت در شهرهاي بـزرگ و رشـد            

كه هيچ تناسبي با امكانـات شـهري، خـدمات       -نشيني    حاشيه

 مـشكالت   -  نـدارد  يعمومي و رفاهي و حتـي معـابر شـهر         

  .فراواني را براي شهرهاي بزرگ پديد آورده است

 ي فرصـت  ،گرويه جمعيت در شهرهاي بـزر       گسترش بي 

 تـا طاليي براي كارخانجات و صنايع خودروسازي اسـت         

 شـهرهاي بـزرگ      سـوي   را به  هاي توليد شده  سيل خودرو 

 معابر شـهرها    ،رويه  اين توليد و فروش بي    اما   ،كنند  سرازير  

ها ليتر    ميليونهمچنين  . كند  مي  تبديل  سردرگم يرا به كالف  

  و بايـد بـراي نـسل       محسوب شده كه ثروت ملي     -بنزين  

 صـرفًا در    -  شـود   مـصرف   كارهـاي زيربنـايي    درآينده و   

هـا مـصرف      هاي خيابـاني خـانواده      خيابانها و براي گردش   

 و اين بهداشت رواني و آرامش اعصاب شهروندان را          شده

  .]1[  استرو كرده روبهنيز با مشكل 

مشكالت ترافيكي در شهرهاي بزرگ روزانه هزاران ساعت        

 عوامـل  ، اين مشكالت  أمنش. ندك  تلف مي از عمر شهروندان را     

  

  جلة فني و مهندسي مدرسم

  1388، تابستان 36شمارة 

 »نامة مهندسي عمران ويژه«
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 شـهرهاي دنيـا را بـه        تـرين   مـنظم تنهـايي     به  كه متعددي است 

تعـدادي از ايـن     . كندترين شهرها تبديل      نظم  ترين و بي    ضعيف

 كه بر بسياري از مسائل اجتماعي و فرهنگي و بهداشت           عوامل

رويـه و      از رشـد بـي     :گذارنـد عبارتنـد      اثر مي  يرواني و ترافيك  

رويـه و گـسترش       رهاي بـزرگ، مهـاجرت بـي      گونه شـه    قارچ

نشيني، متمركز بودن خدمات مـورد نيـاز مـردم، توليـد،             حاشيه

رويه خـودرو، عـدم خـروج خودروهـاي           فروش و استفاده بي   

  .فرسوده، ارزان بودن انرژي

 خدمات   نامتناسب وضعيت نامناسب رشد شهرها و رشد     

هـاي     باعـث بـروز ناهنجـاري      ،عمومي و امكانـات رفـاهي     

هـا در چنـد دهـه        اين ناهنجاري . شود  مختلفي مي ماعي  اجت

 بـراي والن شـهرهاي بـزرگ را وادار سـاخت تـا            ؤاخير مس 

نگري   ريزي توأم با آينده      و برنامه  دهي  شكلتوسعه اصولي و    

ــاره  ــهرها چ ــراي ش ــشند ب ــن. اي بياندي ــي و  از اي رو طراح

ريـزي اصـولي احـداث شـهرهاي جديـد در اطـراف             برنامه

 مـديران شـهري   ي  كر مشغله ف  ترين    مهم ه ب ،شهرهاي بزرگ 

  . شدتبديل

ريزي ايـن شـهرها دو ركـن مهـم و             طراحي و برنامه  

  .كاربري و ارتباطات:  ازاستاساسي داشت كه عبارت 

 خـدمات   گيـري از    بهره ، احداث اين شهرها    در  اصل اولين

ن مشاور حمـل و نقـل و        ان مشاور شهرساز و مهندس    امهندس

. گذاشـت  جاي مـي   به نيزاي را  ارزنده كه اثر بسياربودترافيك  

استفاده يكـي   فقط  اين مهم به مرور به فراموشي سپرده شد و          

 در احداث شـهرهاي جديـد مـد          شهرساز ن مشاور ااز مهندس 

  .نظر قرار گرفت

 و  تمـشكال بـروز   از اين پس بايـد منتظـر        ترتيب    اين  به  

آفـرين در ايـن شـهرهاي جديـد ماننـد             رويدادهاي معـضل  

 توسـعه و هـدايت      امور ي تمام زيرا ،جود باشيم شهرهاي مو 

انجـام  آنها فقط توسط يك گروه مشاور معمـار و شهرسـاز            

  . استشده

ايجاد اضطراب و استرس در صفهاي طوالني خودروها        

 از جمله مسائلي است كه حتـي        چراغهاي راهنمايي، پشت  

بر بهداشت روان و شرايط روحـي شـهروندان اثـر منفـي             

ــه اگــذارد  مــي ــارو البت ــن يكــي از آث    منفــي معــضالت ي

  .ترافيكي است

  

   مشكالت شهرها و شهرهاي جديد-2

  : ترافيك عبارتند ازة شهرهاي بزرگ در مقولاصليمشكالت 

در ها در طـول مـسير و          وجود تقاطع : ها  تقاطع) الف

 ترافيكـي    مهـم   يكـي از معـضالت     ،هاي ترافيكي   شريان

ها    تقاطع توان در مورد اين     بهترين تشبيهي كه مي   . است

 مانند شـيرهاي آبـي هـستند   آنها كار برد اين است كه      هب

كـه  شوند   و باعث مي   گرفته جريان آب قرار     برابر در   كه

ها كـه     وجود اين تقاطع  . صورت منقطع عبور كند    آب به 

ها و مسيرهاي اصلي حكـم مـزاحم را دارنـد             در شريان 

 نقليـه   لباعث پايين آوردن حجم عبـور و مـرور وسـاي          

  .دشو يعبوري م

 ،هـا   هاي مهـم و خطرسـاز تقـاطع         از ويژگي يكي ديگر   

برخورد وسايل نقليـه   تزاخم و   

1

بـراي برطـرف    كـه    اسـت  

هايي در علم ترافيك توسعه يافته است كه           روش كردن آن، 

وسـيله ايجـاد رفوژهـاي متعـدد بـه           برخوردها را به  در آن   

  .]2[ رساند حداقل مي

نمـايي در   استفاده از چـراغ راه    : چراغ راهنمايي ) ب

ـ هـا     تقاطع  نقليـه در    وسـايل راي سـاماندهي حركـات      ب

 بـه همـان انـدازه كـه نظـم           اسـت و  هاي مختلف     جهت

ها را براي عبور و مرور         ظرفيت تقاطع  ،آورد  وجود مي  به

بر زيرا چراغ راهنمايي مانند شير كنترل       . دهد  كاهش مي 

سر راه جريان آزاد آب قرار گرفتـه و آن را بـه جريـان               

  .كند يل ميمنقطع تبد

                                                 
1. Conflict Traffic 
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   حذف چراغ راهنمايي و تقاطع-3

هـا و      حـذف تقـاطع    بـارة ن در اهاسـت كـه متخصـص       سال

. كننـد    شبكه معابر شهري بحث مـي      ازهاي راهنمايي     چراغ

براي اولين بـار در دنيـا از         1382در سال   شهرداري تهران   

المان ساده ترافيكي در كار بزرگ حذف تقاطع در بزرگراه          

 از  در اين مـورد   . استفاده كرد  سريه در محل تقاطع اف    بسيج

يك دوربرگـردان  

1

 زيـر اسـتفاده و بـا        شـكلهاي طبـق   بـر    

  .كارگيري آن تقاطع مسدود شد هب

  

   

  )ب)                               الف

 بعد از حذف تقاطع)  بقبل از حذف تقاطع)  الف1شكل 

  

  ردان بررسي تاريخچه دوربرگ-4

شـدت    شهري و حومه بـه     نقاط، تراكم در    هت متحد در اياال 

ا هـر روز    هرو به افزايش بوده و در نتيجه تصادف در تقاطع         

يكي از راههاي مقابله . شود ميتوجهي مشاهده   قابل  تعداد  به

 شكافتن رفوژ   ،اهايمني در تصادف  ايجاد  بندان و     با مشكل راه  

  .تاسا هها در تقاطع و احداث دوربرگردان

هـا از ديربـاز در ميـشيگان، فلوريـدا،            موضوع دوربرگردان 

 در لويزانيا مـورد اسـتفاده قـرار         تازگي  بهمريلند، نيوجرسي و    

                                                 
1. U-Turn 

از  2007سـال   در  براساس گزارش منتشر شـده      . گرفته است 

اداره فــدرال راههــاســوي 

2

 كيلــومتر از 684 امــروز بــيش از 

ردان مجهز   دوربرگ 700 ايالت ميشيگان با بيش از       يها  شرياني

 همچنين در ايالـت فلوريـدا، مريلنـد، نيومكزيكـو و            .اند  شده

  . استفاده شده استها دوربرگردانلئان از رنيواو

 ايالـت   ياهـ در تقاطع را  ها     طراحي دوربرگردان  2شكل  

 را  وسـايل نقليـه   كت  ر ح 3شكل  . دهد  ميشيگان نمايش مي  

  .]3 [دهد ا نشان ميهدر تقاطع
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حركت وسايل نقليه در تقاطعهـاي داراي دوربرگـردان          3شكل  

 ]�[ در ميشيگان

  

شـود كـه حتـي بـا           مالحظـه مـي    اين شكلها با توجه به    

 تقاطع بسته نشده و مـسأله برخـورد   ،استفاده از دوربرگردان 

وضـوح در    غ راهنمـايي بـه     مستقيم و وجود چـرا     ياتهحرك

  .شود شكل ديده مي

                                                 
2. Federal Highway Administration (FHWA) 
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ــشيگان ف  ــن وضــعيت اداره حمــل و نقــل مي اصــله در اي

 2ها در خيابانهاي شرياني درجـه        ها را با چهارراه     دوربرگردان

 كيلومتر بر ساعت توصـيه      70برابر متر و سرعت را      200برابر  

ها ترافيك بـسيار كمـي        رسد كه خيابان    نظر مي  ه ب . است نموده

در طول  بر ساعت    كيلومتر   70كه با سرعت      طوري   به ند،ا  داشته

هـاي    دهنـد و بـراي شـريان         متر به راحتي تغيير خط مي      200

  حـدود  تـا از تقاطع   ها را     فاصله دوربرگردان ) 1درجه  (اصلي  

هـا    در ايـن خيابـان    كـه   بديهي است   . كند  مي متر پيشنهاد    400

ر بـر   كيلـومت 50 تا 40 سرعت بين ، ترافيك حجم زياد علت   به

  .]4[ باشد ساعت 

  

  اســتفاده ازا بــاهــ مزايــاي حــذف تقاطع-5

  دوربرگردانها

صـورت زيـر     تـوان بـه     بعضي از مزاياي ايـن روش را مـي        

  :كردخالصه 

ر ويـژه د    بـه  قابـل توجـه      يكاهش تـأخير در حـد      -1

  ؛هاي مستقيم حركت

 ؛صورت جريان آزاد افزايش ظرفيت مسير به -2

 ؛هاي راهنمايي هاي پشت چراغ حذف توقف -3

 ؛يكديگر ا  نقليه بلحذف برخورد وساي -4

 ايجـاد روگـذر يـا       بـا ( عبور عابر پياده     خطركاهش   -5

 ؛)زيرگذر عابر پياده

 ؛تأثير مثبت بر آرامش روحي رانندگان -6

هـاي    علت عـدم توقـف     كاهش انرژي يا سوخت به     -7

 ؛هاي راهنمايي طوالني پشت چراغ

 بـراي  ) روز 50 تـا    40حـدود   (زمان اجرايي كوتـاه      -8

 ؛ربرگرداناحداث دو

هـا در مقايـسه بـا         هزينه ناچيز ساخت دوربرگردان    -9

 ؛ها حل ساير راه

  .]5[ا هعلت حذف تقاطع ها بهكاهش تصادف -10

  هاي قبل و بعد از اجراي طرح  بررسي-6

 قبـل   ،هاي حجمي ترافيك    گيري  هاي عيني و اندازه     مشاهده

 حـاكي از افـزايش حجـم ترافيـك          ،و بعد از اجراي پروژه    

 درصـد، روانـسازي ترافيـك، كـاهش         40ار  مقد  عبوري به 

 درصـد، كـاهش مـصرف       50تأخير سفر به ميزان     ميانگين  

 افـزايش ضـريب بهداشـت        و  درصد 25سوخت به ميزان    

تـوجهي   رواني و آرامش روحي شهروندان به ميـزان قابـل         

  .]5 [بوده است

  

ــراغ   -7 ــاطع و چ ــذف تق ــرح ح ــعه ط  توس

  راهنمايي

و نظرخواهي از مـردم     آميز بودن اجراي طرح اول        موفقيت

د كه شـهرداري    ش ترافيكي باعث    پارامترهايگيري    و اندازه 

 نيز آن   يهاي ديگر   تهران طرح را گسترش داده و در محل       

 16دومين طرح اجرا شـده حـذف تقـاطع          . را توسعه دهد  

  .)4شكل (متري دوم در بزرگراه رسالت بود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بـا چـراغ    كـه   (از اجرا    قبل متري دوم    16تقاطع   )الف 4شكل  

 16تقـاطع    )ب ).شد  اي كنترل مي    راهنمايي سه مرحله  

كه تقـاطع و چـراغ راهنمـايي        (متري دوم بعد از اجرا      

  .)حذف شده است
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 قبـل و بعـد از       ،اين طرح با مطالعه و كارشناسي دقيـق       

پـس از اجـرا،      از محاسـن آن      ، كه همراه بود، اجراي طرح   

سفر و افزايش بهداشـت     توان به كاهش زمان       مانند قبل مي  

  .دكررواني و آرامش روحي شهروندان اشاره 

  

  كاهش زمان سفر-8

توان با توجه به دو وضعيت تقاطع         كاهش زمان سفر را مي    

  :دست آورد هو دوربرگردان از رابطه زير ب

  

S

L
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36002 ××−=  
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  :كه در آن

T
  ؛كاهش زمان سفر بر حسب ثانيه = 

C =      رخه چراغ راهنمايي بـر     چزمان بزرگترين قرمز از

  ؛شود حسب ثانيه در جهتي كه تقاطع بسته مي

L = ؛طول تغيير خط بر حسب كيلومتر  

S = سرعت بر حسب كيلومتر بر ساعت.  

با توجه به اينكه اگر زمان سبز و قرمز در چرخه چـراغ             

 فقـط نـصف     ، در هـر زمـان سـبز       ،راهنمايي مساوي باشد  

كــه در    حــاليكنــد، در حجــم ترافيــك چرخــه عبــور مــي

ها    درصد حجم ترافيك از دوربرگردان     100 ،ها  دوربرگردان

  .كنند عبور مي

  

   محاسبه طول ضربدري-9

اسـاس   اي بـر    را از رابطـه   محاسبه طول ضربدري دوربرگردان     

 ،فرصت مناسب براي رانندگان كه بتواننـد تغييـر خـط بدهنـد            

 كه  اي   نقليه وسايلبه حجم    اين طول بستگي  . آورند  دست مي  به

 وسـايل ، سرعت وسايل نقليه، حجم      كنند  حركت مي ضربدري  

دهند و تعداد خـط عبـور          كه حركت مستقيم انجام مي     اي  نقليه

  :آيد دست مي  زير به از رابطه دارد ومستقيم
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  :كه در آن

L =؛طول تغيير خط بر حسب متر  

K = ؛2ضريب ثابت برابر  

1

V =؛دهند  نقليه در ساعت كه تغيير خط ميلحجم وساي  

2

V =  مـستقيم  طـور     بهكه   نقليه در ساعت     وسايلحجم

  ؛كنند عبور مي

1

N =؛تعداد خط در قسمت تغيير خط  

2

N =؛تعداد خط مستقيم  

S =سرعت بر حسب كيلومتر بر ساعت.  

 شود   زير محاسبه مي   رابطهطول دوربرگردان احداثي از     

  :)7شكل(

كه 

1

V و 

1

N و Sدر فرمول فوق توضيح داده شد .  
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  :و

1

L =طول خط دوربرگردان بر حسب متر.  

  

  جويي در سوخت  صرفه-10

د كـه   شـو    جاي تقاطع موجب مي      از دوربرگردان به   استفاده

كننـد كـه مقـدار         نقليـه سـوخت كمتـري مـصرف          وسايل

  :دست آورد هتوان از رابطه زير ب  جويي را مي صرفه
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  :كه در آن

  

δ =؛ين بر حسب ليترجويي بنز مقدار صرفه  
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A
 وسـايل  كيلـومتر    ١٠٠مصرف متوسط سوخت در     = 

  ؛نقليه بر حسب ليتر

C =     چرخـه چـراغ راهنمـايي بـر         درزمان قرمز شـدن 

  ؛حسب ثانيه

L =؛طول تغيير خط بر حسب كيلومتر  

1

V =  كه از دوربرگـردان اسـتفاده       اي   نقليه وسايلحجم 

  .ندكن مي

مـدت در پـشت       يـستادن متـوالي و طـوالني      زيرا ا 

 مصرف سوخت را افزايش     ،چراغ قرمز با زمان معين    

  .دهد مي

  

  محيطي  بررسي زيست-11

 منتظـر  نقليـه    وسايلهايي كه      آالينده ،محيطي   زيست ديدگاهاز  

 محل چراغ راهنمـايي    در   ،كنند   مي ايجاددر پشت چراغ قرمز     

 نقليـه   وسـايل وا در اطـراف     حجم ه از آنجاكه   . شود  تخليه مي 

 بنابراين غلظت آالينده    ،ساكن پشت چراغ قرمز محدود است     

حـالي اسـت كـه از احـداث             ايـن در   .شود  در محيط زياد مي   

دوربرگردان همين مقدار آالينـده، در يـك طـول نـسبتًا زيـاد              

  ر از وضـعيت    تـ شـود و غلظـت آن بـه مراتـب كم            منتشر مي 

  .استسكون 

  

   مراحل طراحي و الزامات طراحي-12

ها بـر اسـاس طـول         طراحي اين دوربرگردان  

L
،

1

L
  ،

2

L
 و  

1

R
 ،

2

R
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1

N
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2

N
 ،

S
 ،

1

V
 ،

2

V
 و 

K
 . استوار است

 جـاي تقـاطع     دوربرگـردان بـه    نمونهمراحل طراحي دو    

  :)5شكل (صورت زير است سطح به هم

محاسبه ) 2رابطه  ( را از    L ابتدا طول ضربدري     -12-1

  .كنيم مي

ع  تقـاط  دو طرف  را در    L از محور تقاطع طول      -12-2

  .دست آيد ه بB و A تا نقاط كنيم ميجدا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  4 و 3 ،2 ،1ن دادن مرحله نشا: 2مرحله  5شكل 

  

 طول -12-3

1

L شود ميمحاسبه ) 3رابطه ( از.  

 طول   B و   A از نقاط    -12-4

1

L   نقاط دو طرف را به سمت 

A و B تا كنيم مي جدا C و C ′
 و D و 

D′
  .دست آيد ه ب

C تـا    C محور وسط رفـوژ را از نقـاط          -12-5 ′
 و از   

′D تـا    Dنقاط  
 و بـه انـدازه       بـريم   مـي  

a
 وسـط را بـاز      

  ).7 و 6 هايشكل (كنيم مي

 

)/Q(bwa 43++=
)5(                                        

  

  

  

  

  وضعيت موجود بزرگراه: 1مرحله  6شكل 

  

  

  

a =؛عرض باز كردن وسط بر حسب متر  

w =؛عرض رفوژ خيابان شرياني بر حسب متر  

b = راي استفاده در  رفوژ بدو طرفمجموع خط  

  

  

  باز كردن وسط بزرگراه: 2مرحله  7شكل 

��� ���� ��	
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  :كه در آن

a =عرض باز كردن وسط بر حسب متر؛  

w =عرض رفوژ خيابان شرياني بر حسب متر؛  

b = مجمــوع خــط دو طــرف رفــوژ بــراي اســتفاده در

  ؛) خط عبور4 يا 2(دوربرگردان بر حسب متر 

Q = 653عرض خط عبور   ؛ متر/

طبـق شـكل زيـر    بر  پروانه را    B و   A در محل    -12-6

  ).9 و 8 هايشكل (يمكن طراحي مي

  

  

  

  

  

 طراحي قسمت پروانه دوربرگردان 8شكل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  طراحي هندسي دوربرگردان: 3مرحله  9شكل 

  

  .آوريم  دماغه رفوژ را تا فاصله مقدار زير جلو مي-12-7

  

)/Q(Nd 432

1

+=                                       )6(  

  :كه در آن

  

Q = ؛ متر4 تا 2فاصله آزاد در قوس  

1

N =؛تعداد خط دوربرگردان 

 .شود  اجرا مي9 اجزا مانند شكل ساير -12-8

طراحي شهرهاي جديد بدون    پيشنهاد   -13

  اييتقاطع و چراغ راهنم

راحتـي   ها گفته شد بـه       دوربرگردان بارةبا توجه به آنچه در    

كـرد  هاي شهرهاي جديد استفاده       توان آنها را در تقاطع      مي

 از اتالف   همچنينها و      نقليه در تقاطع   وسايلاز برخورد   تا  

 احــداث دوربرگــردان. ودشــجلــوگيري نيــز زمــان ســفر 

 امشآرنظر باال بردن ضريب بهداشت رواني و          از   همچنين

با حذف چراغ قرمـز و كـاهش زمـان          (اعصاب شهروندان   

  .)11 و 10شكلهاي ( بسيار سودبخش خواهد بود)انتظار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   طراحي معمولي10شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  طراحي شهر بدون تقاطع و چراغ راهنمايي 11شكل 
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�
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   نحوه طراحي و حذف تقاطع و چراغ-14

  . شده استردهآونحوه طراحي و حذف چراغ در دو شكل زير 

  

  

  

  

  

  

  

  

تقاطعهاي سـنتي تـوأم بـا برخـورد متعـدد حركـات              12شكل  

  ترافيكي

  

  

  

  

  

  

  

  

حذف تقاطع با استفاده از دو دوربرگـردان بـا تـأمين             13شكل  

  تمامي حركتها

  

دهـد     علمي نشان مـي    سيهاي برر د كه شو   مي ييادآور

هـا كـامًال      چند حسن بزرگ در احداث دوربرگـردان      كه  

 جلوگيري از اتـالف وقـت، كـاهش زمـان           :نمايان است 

سفر، جلوگيري از اضطراب ناشي از ترافيك و باال بردن 

ها، پايين بودن     امنيت روحي و بهداشت رواني در تقاطع      

هـاي    هـا نـسبت بـه تقـاطع         هزينه احـداث دوربرگـردان    

چراغهـاي راهنمـايي و بـاال رفـتن         حذف   ،سطح  غيرهم

ر حاصـل از     جلوگيري از بروز خط    ،ضريب امنيت جاني  

برخورد وسايل نقليه و پايين آمدن مـصرف سـوخت و           

  .تر هوا آلودگي كم

 و  ي كارشناسي ترافيك  ، با انجام  در احداث شهرهاي جديد   

توان   ن حمل و نقل و ترافيك مي      اهاي مهندس   استفاده از نظريه  

 -آيـد     وجود مي  از بروز مشكالتي كه در آينده براي شهرها به        

وجب بروز خسارات جبران ناپذير     و عالوه بر صرف هزينه م     

  .كرد جلوگيري -شود  ميزيست محيطي 

  

   دوربرگردان بهينه روشوضعيت -15

وضعيت بهينـه ايـن روش هنگـامي اسـت كـه ترافيـك              

 C و   B و   Aمنطقه يا محل در سـطح سـرويس حـدود           

 حــذف تقــاطع و چــراغ ،در ســه وضــعيت اول. باشــد

. هـد آورد  وجـود نخوا   گونه وضعيت نامناسبي را به       چهي

 اما شـايد   قابل اجرا است     D در وضعيت سطح سرويس   

شـود نتـوان    كه از سه وضعيت فوق عايد مـي   را  نتايجي  

 با سـرعت     اما راحتي دريافت كرد و ترافيك از رواني       به

  .كم برخوردار خواهد شد

در شهرهاي جديد، اين روش كمك بسيار بزرگـي بـه           

 و از   صورت روگـذر وجـود دارنـد        كه به   است يياهتقاطع

 نمونه  .برند  كندي حركت و وجود چراغ راهنمايي رنج مي       

سطح اشباع شده پل نـصر        بارز اين روش در تقاطع غيرهم     

 كه با حذف تقاطع و چراغ راهنمايي در زيـر پـل از              است

  .وضعيت مطلوبي برخوردار شده

ــراي تقاطع ــب ــزرگ  ياه ــهرهاي ب ــز ش ــباع در مراك  اش

 شـت  را خواهـد دا     مكمل مانند فوق بهترين بازده     هايروش

ــي تقاطع ــايعن ــهه ــا دو     ب ــاده ب ــذر س ــك روگ صــورت ي

  .اجرا شوددوربرگردان 
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  گيري  نتيجه-16

 استفاده از دوربرگردان در شهرهاي جديد كه جمعيـت          -1

 و در هنگـام تكميـل جمعيتـي حـداكثر برابـر             داشته يكم

 ،دهنـد    در خود جاي مـي      را  نفر يا كمي بيشتر    1,000,000

  .هزينه است و كمبسيار كارآ، مناسب 

گيـري اوليـه شـهر در        اين روش بايد هنگـام شـكل       -2

وجـود داشـته    ها منظور شود تا همـاهنگي خـوبي           طراحي

كارايي دارد  نيز  البته اجراي طرح در شهرهاي جديد       . باشد
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ــراغ   - 5 ــاطع و چ ــذف تق ــردان و ح ــاد دوربرگ  ايج

ميـزان حـدود     هراهنمايي باعث كاهش مصرف سوخت ب     
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