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  چکیده 

و تعداد وسایل نقلیه به چالش جدیدي براي برنامه ریزان حمل و نقل منجر شده  حجم ترافیکافزایش 
ایمـن و بـی وقفـه را طـرح     جریـان  است و مهندسان را با این مشکل مواجه کرده است که چگونه یک 

. براي بر طرف کردن این چالش ها یک سري روش هاي ابتکاري و مقرون به صرفه بـه کـار   ریزي کنند
. در این مقاله امکـان سـنجی   باشد می  1گرفته می شود که یکی از آن ها طراحی تقاطعات لوزوي واگرا
بـا اسـتفاده از شـبیه سـازي       2نقطـه اي استفاده از این نوع تقاطعات در مقابل تقاطعـات شـهري تـک    

 و مطالعه موردي یکـی از تقاطعـات تـک نقطـه اي  شـهر تهـران       )Aimsunافزار  (نرم میکروسکوپیک
 را در اکثـر پارامترهـاي ترافیکـی    ع. نتایج این تحقیق، عملکرد بهتر ایـن نـوع تقـاط   خواهد شدبررسی 
حرکات گردش  ) خصوصاً ظرفیت بااليو ... ، زمان سفر، حداکثر طول صف: ظرفیت، زمان تأخیر(مانند

  .به چپ نشان داد
   

  زمان تأخیر، ، تقاطع شهري تک نقطه اي، شبیه سازي، ظرفیتواگرا تقاطع لوزوي :کلید واژه
  

                                         
1 Diverging Diamond Interchange (CDI) 
2 Single Point Urban Interchange (SPUI) 
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  مقدمه  -1

سـازي   هـاي در جهـت بهبـود عملکـرد ترافیکـی و روان      ساالنه میلیاردها ریال بودجه براي اجراي پروژه
شود کـه در برخـی مواقـع بـه علـت عـدم        شهرها صرف می ش زمان سفر در کالنجریان ترافیک و کاه

سـطح جـزو    هاي غیرهم گذارد. احداث تقاطع مطالعات جامع، اثر نامطلوبی بر روي کل شبکه شهري می
باشد که با هـدف جداسـازي فیزیکـی مسـیرهاي ترافیکـی و ایجـاد جریـان         هاي با هزینه باال می پروژه

گیـرد ولـی تجربـه نشـان      ها صورت می شدن زمان تأخیر و افزایش ظرفیت تقاطع ترافیک پیوسته و کم
تواند باعث افزایش زمان سفر و تـأخیر در تقـاطع مجـاور     سطح می داده است احداث یک تقاطع غیرهم

باشد. از این رو انتخاب بهتـرین   شود که این نتیجه مغایر با هدف احداث تقاطع و ضرورت وجود آن می
اثر نامطلوب را کـم   ، تا حد زیادي می تواند اینمختلف غیر هم سطح تحت شرایط ترافیکینوع تقاطع 
  .رنگ تر کند

] و مطالعـات  1مطـرح شـد[   Chlewicki اگرا، نخستین بار در آمریکـا توسـط  طراحی تقاطعات لوزوي و
عملکـرد   ]. نتایج تمام این مطالعات بـر 2و همکارانش انجام شد[ Edaraدیگري نیز همسو با آن توسط 

. اداره بزرگراههاي آمریکا، اخیراً ارزیابی رانندگان از این تقاطعات را  بهتر این نوع تقاطعات داللت داشت
] و در نهایت به این نتیجه رسیده که این نـوع طراحـی داراي مزایـاي ایمنـی     3مورد بررسی قرار داده[

  باشد. یهمراه با پیش بینی سود عملیاتی و کاهش احتیاج به حریم راه م
هدف اصلی از طراحی این نوع تقاطعات، اصالح بهینه حرکت هاي گردش به چپ و متعاقب آن حـذف  
یک فاز از سیکل چراغ راهنمایی می باشد. هیچ تغییري در خود آزادراه یا بزرگراه ایجاد نمی شود، امـا  

نوع تقاطعـات،   نوع حرکات در رمپ هاي ورودي و خروجی براي گردش به چپ تغییر می کند. در این
، نسبت به تقاطعات لوزوي معمولی متفاوت 1حرکات مستقیم و گردش به چپ در محل تقاطع دو جاده

  است. به طوري که جریان ترافیک بین دو ترمینال رمپ به خط مجاور هدایت می شود.
پرداختـه   ب ایـن تقـاطع  از آنجا که در مقاالت قبلی به معرفی و ارزیابی عملکرد و بررسی مزایا و معایـ 

، جایگزینی و در واقع امکان سنجی اسـتفاده از چنـین تقـاطعی در مقابـل     ]، در این مقاله4[شده است
  .بررسی می شود SPUIتقاطعات 

  
  روش تحقیق -2

، در این تحقیـق  در کشور وجود ندارد DDI با توجه به این که امکان مطالعه مستقیم در مورد تقاطعات
عات لوزوي واگرا و تقاطع شهري تک نقطه اي از روش شـبیه سـازي در   براي مقایسه عملکرد بین تقاط

                                         
1 Crossroad 
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ایـن نـرم    .شـود  استفاده می Aimsun) با استفاده از نرم افزار د (شبیه سازي میکروسکوپیکمقیاس خر
افزار به دلیل توانایی آن براي انجام تجزیه و تحلیل دقیق در مقیاس میکروسکوپیک انتخاب شد که تـا  

. زمان بندي بهینه چراغ ها نیز با استفاده از نرم افـزار  نزدیک به واقعیت ارائه می کندیج حد زیادي نتا
Synchro Studio بدست آمد.  

زمـان    ،ا عملکرد هر تقاطع از لحاظ ظرفیـت سناریو هاي مختلف ترافیکی در نرم افزار لحاظ می شود ت
، امکـان  شرایط ترافیکـی و اقتصـادي  توجه به ... بدست آید تا با تأخیر، زمان سفر، حداکثر طول صف و

  .بررسی شود SPUIبه جاي تقاطعات  DDIسنجی استفاده از 
بدین منظور ابتدا با مطالعه گزارشات شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران در خصـوص  
غیر همسطح سازي تقاطعات و میدان هاي مشکل دار از لحـاظ ترافیکـی، یکـی از تقاطعـات همسـطح      

] انتخـاب شـد. سـپس طـرح     5[دران که بایستی در آینده به تقاطع غیر همسـطح تبـدیل شـو   شهر ته
همسطح سـازي تقـاطع    پیشنهادي شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران در خصوص غیر

 ، در نرم افزار مـدل کـرده و تحـت طیـف هـاي مختلـف از      می باشد SPUIمورد نظر را که یک تقاطع 
. پـس از آن تقـاطع مـورد نظـر را بـا یـک تقـاطع لـوزوي واگـرا          سازي می کنیمجریان ترافیک شبیه 

. نتایج بدست آمـده از هـر   فیکی شبیه سازي را انجام می دهیمجایگزین کرده و تحت همان حاالت ترا
را در مقابـل یـک    DDIدو حالت را با یکدیگر مقایسه کرده و در نهایت امکان سنجی استفاده از تقاطع 

  .بررسی می کنیم ک نقطه ايتقاطع شهري ت
  
  جمع آوري اطالعات  -3

پس از مطالعه گزارشات شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران، در نهایت تقاطع بزرگراه 
  .ازي دو تقاطع مورد نظر انتخاب شدخیابان آیت به منظور شبیه س - رسالت 

، است 2داراي رده عملکردي شریانی درجه  از برخورد بزرگراه رسالت و خیابان آیت که این تقاطع
ر به صورت همسطح و . این تقاطع در محدوده شرق تهران واقع شده و در حال حاضتشکیل شده است
  .)2و1(شکل  بدون چراغ است
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  آیت –وضعیت موجود معابر در محدوده تقاطع رسالت :  1شکل 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  آیت –وضعیت موجود در محدوده تقاطع رسالت  رده عملکردي معابر : 2شکل 
  

  تحلیل اطالعات  -4

براي این که به یک مقایسه جامع بین دو نوع تقاطع تحت شرایط مشابه پرداخته شـود ، نیـاز بـود تـا     
، تقـاطع مـورد نظـر بـا حجـم      بـدین منظـور   طیف هاي مختلفی از حاالت حجم ترافیک بررسی شـود. 

سناریو  4شد که این سازي  ه در ساعت و تحت چهار سناریوي مختلف شبیهوسیله نقلی 7000ترافیک 
  :عبارتند از
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: حجم ترافیک متعادل در مسیر مستقیم و حجم ترافیک متعادل در حرکت گردش  Aسناریو  )1
 به چپ راه اصلی

: حجم ترافیک نامتوازن در مسیر مستقیم و حرکـت گـردش بـه چـپ (جـایی کـه        Bسناریو  )2
 )چپ مواجه می شود یر مستقیم با ترافیک سنگین گردش بهترافیک سنگین مس

: حجم ترافیک نامتوازن در مسیر مستقیم و حرکـت گـردش بـه چـپ (جـایی کـه        Cسناریو  )3
 )فیک سبک گردش به چپ مواجه می شودترافیک سنگین مسیر مستقیم با ترا

ی کـه  حجم ترافیک نامتوازن در مسیر مستقیم و حرکـت گـردش بـه چـپ (جـای      : Dسناریو  )4
 )ک سنگین گردش به چپ مواجه می شودترافیک سبک مسیر مستقیم با ترافی

 
  آیت –طرح پیشنهادي تقاطع رسالت  -4-1

این تقاطع که جزو طرح هاي مصوب معاونت فنی و عمرانی است باید به صورت غیر همسطح طراحـی  
 مـی باشـد   SPUIقاطع شود . طرح پیشنهادي این معاونت براي این تقاطع به شکل زیر است که یک ت

  .)3(شکل 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  آیت –طرح پیشنهادي تقاطع رسالت  : 3شکل 
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و مدل جایگزینی آن بـا یـک     Aimsunپیشنهادي این تقاطع در نرم افزارمدل شبیه سازي شده طرح 
  .نشان داده شده است 5و  4هاي در شکل DDIتقاطع 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

    Aimsunآیت در نرم افزار  –الت مدل شبیه سازي شده تقاطع رس:  4شکل 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  DDIآیت با یک تقاطع  –مدل جایگزینی  تقاطع پیشنهادي رسالت :  5شکل 
  

  تحلیل حساسیت و کالیبراسیون نرم افزار -4-2
نرم افزارهاي شبیه سازي ترافیکی بر پایه مدل هـاي رفتـاري عمـل مـی کننـد و از آن جـا کـه رفتـار         

براسـیون)  مناطق مختلف متفاوت می باشد ، در هر منطقه بایستی پرداخـت (کالی کنندگان در  استفاده



 

٧ 
 

 ،1. در روند مدلسازي این نرم افزار ،پارامترهاي مدل هاي خودرو به دنبال هـم این مدل ها انجام پذیرد
  .]6[قابل تنظیم می باشد 3و پارامترهاي کلی 2هاي تغییر خط مدل
یک تحلیل حساسیت در نرم افزار پارامترهـاي مـؤثر شناسـایی شـد و     به این منظور ابتدا با انجام       

بـازه   2سپس در شبکه مورد مطالعه و از طریق فیلمبرداري همزمان از دو جهت تقاطع مـورد نظـر در   
) بـه  11:30تـا   10:30( ) و سـاعت نزدیـک بـه اوج ترافیـک    9:00تا  8:00زمانی ساعت اوج ترافیک (
راج پارامترهاي کالیبراسیون پرداخته شد که طی آن مشخصات زیـر بـه   بررسی رفتار رانندگان و استخ
  :فصل چهارم بدست آمد 3-4ه در بند ترتیب تقاطعات ذکر شد

ü  = ثانیه  1,46زمان عکس العمل راننده  
ü  = ثانیه 1,08زمان عکس العمل توقف  
ü  = کیلومتر بر ساعت 72حداکثر سرعت مطلوب  
ü متر 0,8خودروها =  بین فاصله حداقل  
ü ثانیه 6تقدم =  حق رعایت زمان حداکثر  
ü ثانیه 0,75زمانی =  سرفاصله حداقل  

مورد مطالعه (از  سفر آزمایشی در تقاطع 3براي اعتبارسنجی در دوره زمانی نزدیک به ساعت اوج،      
) بـا خـودروي سـمند و بـا     تقاطع تا انتهاي حرکت گردش به چپ، راسـت یـا مسـتقیم   ابتداي ورود به 
حالت قبـل و بعـد از کالیبراسـیون در نـرم      2ا ثابت انجام شد. سپس تقاطع مورد نظر در سرعت تقریب

درصدي خطاي  8، کاهش 4درصدي خطاي زمان سفر 17افزار شبیه سازي و تحلیل شد که به کاهش 
، 7درصدي میـانگین طـول صـف    12، کاهش 6درصدي خطاي زمان تأخیر 15، کاهش 5سرعت متوسط

  منتج شد.  9درصدي کل مسافت پیموده شده 23و کاهش  8عداد توقفدرصدي زمان و ت 5کاهش 
  
  ارائه نتایج  -5

) و تحـت  که بیشتر از مقدار واقعی می باشدوسیله نقلیه در ساعت ( 7000این تقاطع با حجم ترافیک 
  DDIآمده است در هر دو حالت طرح پیشـنهادي و   1که در جدول  4سناریوي تعریف شده در بند  4

  ثانیه اي در نرم افزار شبیه سازي شد.  3600با یک دوره زمانی 

                                         
1 Car Following 
2 Lane changing 
3 General 
4 Travel Time 
5 Mean Speed 
6 Delay Time 
7 Mean Queue Length 
8 Stop Time & Number of Stops 
9 Total Distance Travelled 
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 2درصد بقیه را کامیون و ماشـین هـاي سـنگین    5و  1درصد خودرو ها را سواري 95، در تمامی حاالت
مرتبه در نرم افزار اجرا شده و میانگین آن بـه عنـوان    10همچنین هر کدام از سناریوها  .فرض کردیم

  .جی انتخاب شدخرو
  

  آیت –سناریو تعریف شده براي تقاطع رسالت  4: 1جدول 
 سناریو  مسیر شمالی  مسیر جنوبی  مسیر شرقی  مسیر غربی

گردش 
به 
 راست

گردش  مستقیم
به 
 چپ

گردش 
به 
 راست

گردش  مستقیم
به 
 چپ

گردش 
به 
 راست

گردش  مستقیم
به 
 چپ

گردش 
به 
 راست

گردش  مستقیم
به 
 چپ

 

280 1960 280 280 1960 280 280 420 280 280 420 280 A 

140 1960 420 140 1960 420 140 420 420 140 420 420 B 

420 1960 140 420 1960 140 140 700 140 140 700 140 C 

140 1960 420 140 1960 420 280 420 700 280 420 700 D 

  
اس نـوع خـودرو   یه سازي براسنتایج شب .آمده است 2نتایج حاصل از شبیه سازي دو تقاطع در جدول 

زیر فقط مقادیر مربـوط بـه تمـام     ) مقادیر متفاوتی دارد که در جدول(سواري، کامیون و تمام خودروها
  ).2آمده است (جدول  3خودروها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
1 Car 
2 Truck 
3 All 
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  Aimsunنتایج حاصل از شبیه سازي دو تقاطع توسط نرم افزار :  2جدول 

 
 Cو  Aهده می شود در تقاطع پیشنهادي، زمان تأخیر در دو سـناریوي  همانطور که در جدول باال مشا

بـه   DDI. در حالی که این مقادیر در ثانیه می باشد 39حدود  Dو  Bثانیه و در دو سناریوي  23برابر 
ه ترافیـک گـردش بـه چـپ     . پس می توان این نتیجه را گرفت که زمانی کثانیه است 22و  17ترتیب 

. همـین نتـایج   ارائه خواهـد داد  SPUIبه مراتب عملکرد بهتري را نسبت به  DDI، تقاطع سنگین باشد
طـول صـف    Dو  B. بـه طـوري کـه در سـناریوهاي     ورد میانگین طول صف نیز صادق استدقیقا در م

دانسیته یا چگالی در هر دو تقاطع تقریبا با یکدیگر برابـر   .می باشد DDIتقریبا دو برابر  SPUIتقاطع 
کمـی بیشـتر    DDIسـرعت وسـایل نقلیـه در     .لحاظ اختالف محسوسی دیده نمی شـود  است و از این

  .کیلومتر بر ساعت) می باشد که قابل چشم پوشی است3تا 2(حدود 
ثانیـه کمتـر    5حـدود   DDIمقدار کمی با یکـدیگر تفـاوت دارد (در    Cو  Aزمان سفر در دو سناریوي 

) کـه ناشـی از   ثانیـه وجـود دارد   23در حـدود  وسـی ( اخـتالف محس  Dو  B) اما در دو سناریوي است
  .در حرکت هاي گردش به چپ می باشد DDIعملکرد بهتر 

کـه بـه ترتیـب     DDIو  SPUIنتایج شبیه سازي این منطقه در واقـع مقایسـه ایسـت بـین دو تقـاطع      
تـایج  . با بررسی نهستند کمترین فضا را اشغال می کنند و در مناطق با تراکم زیاد گزینه هاي مناسبی

 هـاي  شبیه سازي این دو تقاطع دیده شد که تقریبا در اکثر شـرایط ترافیکـی بـه خصـوص در حرکـت     

 واحد Dسناریو  Cسناریو  Bسناریو  Aسناریو  

طرح 
 پیشنهادي

DDI  طرح
 پیشنهادي

DDI  طرح
 پیشنهادي

DDI  طرح
 پیشنهادي

DDI 

 sec/km 21٫19 39٫86 17٫01 22٫21 23٫14 39٫42 17٫85 23٫25 زمان تأخیر

 veh/km 15٫60 17٫27 13٫77 13٫91 15٫50 17٫08 14٫22 14٫46 دانسیته

 veh/h 7309 7175 7182 7112 7259 7186 7146 7168 جریان عبوري
 vehs 19٫82 40٫72 14٫46 19٫67 21٫33 39٫76 15٫89 21٫34 میانگین طول صف
  0٫89 1٫10 0٫75 0٫76 0٫94 1٫08 0٫80 0٫83 تعداد توقف ها

 km/h 45٫83 42٫69 47٫62 46٫48 45٫41 42٫85 47٫23 45٫73 میانگین سرعت

 sec/km 15٫22 33٫80 12٫87 18٫08 17٫21 33٫49 13٫32 18٫56 زمان توقف

مسافت کل پیموده 
 شده

4801٫24 4815٫43 4835٫94 4951٫97 4703٫27 4750٫90 4854٫56 5069٫46 km 

 h 120٫76 136٫66 106٫50 110٫50 119٫95 135٫37 109٫81 114٫84 کل زمان سفر

 sec/km 86٫69 105٫36 82٫79 87٫99 88٫85 105٫07 83٫52 88٫88 زمان سفر
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. با توجه به این که این منطقه جزو منـاطق  کند عملکرد بسیار بهتري را ارائه می DDI، گردش به چپ
، از این رو اردفضا وجود د با تراکم ساختمانی خیلی زیاد می باشد و تقریبا از هر چهار طرف محدودیت

، مـی شـود   دیـده   6، چنانچه در شکل کند شاخص میزان تحصیل حریم اهمیت بسیار باالیی پیدا می
باالترین امتیاز را کسب کرده انـد کـه   ، نسبت به دیگر تقاطعات غیر همسطحهر دو تقاطع از این لحاظ 

گـر شـرایط از جملـه هزینـه     . اما با توجه بـه دی ]7[را داردبا اختالف کمی شرایط بهتري  SPUIتقاطع 
می تواند گزینه بهتري  DDI، استفاده از موارد و دیگر گردش به چپ ، ظرفیت بااليو نگهداري ساخت

  .در منطقه مورد نظر باشد SPUIنسبت به 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ]7[سطحهاي غیرهم تقاطعبندي  مقایسه شش پارامتر مهم در اولویت : 6شکل 
  

تقاطعات لوزوي واگرا مزایاي بیشتري را نسبت بـه تقاطعـات شـهري     به طور خالصه می توان گفت که
متـر، هزینـه سـاخت و    ، سـاخت پـل هـایی بـا عـرض ک     ز جمله: عملکرد مؤثر  دو فاز آنتک گره اي، ا

کـاهش   ،وسـایل نقلیـه   ، کاهش تأخیرنگهداري کمتر، نقاط برخورد کمتر، افزایش ظرفیت حمل و نقل
مقابل به دلیل طراحی ناشـناخته و حرکـات پیچیـده اي کـه در      . درسرعت و کاهش تأثیرات محیطی

DDI شاید بزرگترین نقطه ضعف آن در کشوري مثـل ایـران باشـد کـه متاسـفانه قـوانین       وجود دارد ،
. چرا که امکان حرکت اشتباه از سوي رانندگانی که تا بحال با چنین شود رانندگی بدرستی رعایت نمی

. هـر چنـد بـا    امر موجب نارضایتی آنان خواهـد شـد  و همین  زیاد است نشده اند، بسیارطراحی روبرو 
اشتباه را تا حد  افزایش اطالعات و وسایل کمکی نظیر تابلوها و نشانه ها و آموزش می توان امکان بروز

  .امکان کاهش داد

0

1

2

3

4

5

6

شاخص میزان تحصیل 
حریم

شاخص ظرفیت شاخص هزینه ساخت شاخص هزینه نگهداري تأمین دسترسی به 
کاربري هاي مجاور

شاخص ایمنی

DDI SPUI
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شـهرداري  اي راهداري و حمل و نقل و ترافیک، وزارت راه، نتایج این تحقیق می تواند به سازمان ه     
تواند  . در واقع کشور ما نیز میوري را داشته باشند بیشترین بهره، ها و... کمک کند تا با کمترین هزینه

با توجه به نیاز روز افزون نسبت به توسعه شبکه حمل و نقلی کشور و همینطور محدودیت منابع مالی، 
مه ریزي ساخت یکی جدیدترین انـواع  تر برنا همگام با دیگر کشورهاي پیشرفته دنیا، با مطالعات دقیق

  .همسطح را آغاز کند تقاطعات غیر
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Abstract 

The increase of traffic volume and numbers of vehicles has redounded to 
new challenge for    transportation planners and engineers are encountered 
with this problem, how to plan a safe and uninterrupted traffic flow. A 
series of innovative and cost-effective methods is applied to overcome 
these challenges that one of them is design of Diverging Diamond 
Interchange. In this paper, the feasibility of using this type of interchanges 
instead of Single Point Urban Interchange using microscopic simulation 
(Aimsun software) will be discussed. The results of this study indicate 
better operation of Diverging Diamond Interchange in most of Traffic 
parameters (such as capacity, delay, travel time, maximum queue length 
and etc.) especially left-turn movements capacity. 
 
Keywords: Diverging Diamond Interchange (DDI), Single Point Urban Interchange 
(SPUI), Simulation, Capacity, Delay  




