
 

  طراحی تقاطعات غیرهمسطح نانو در مناطق متراکم شهري 
         

   ،4، محمدرضا خلیل زاده3فرهاد دهقان نیري ،2حسن ذوقی، 1امین کاظمی

 تهران، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران جنوبدانشگاه آزاد اسالمی، واحد  ي،کارشناس ارشد راه و ترابر -1

  دکتري حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت ایران -2

  

  چکیده 

هاي در نقاط پر ازدحام شهرها در کشـور یکی از چالش هاي همیشگی طراحی تقاطعات غیر همسطح  

ازمان هـاي متـولی متحمـل    و هزینـه ي بسـیار زیادیسـت کـه سـ      5در حال توسعه بحث تملک زمین

از آنجا که تقاطعات غیر همسطح نیاز به حریم زیادي دارند ، ساخت یک تقاطع غیر همسطح . میشوند

ه انجـام شـود ، اولویـت    که هم نیاز به حریم کمتري داشته باشد و هم تمام حرکات در آن بدون وقفـ 

ه بـه بزرگـراه   از این رو در این پروژه یکی از جدیدترین انواع تقاطعات غیر همسطح بزرگرا. زیادي دارد

که به تازگی مورد توجه محققین و طراحان قرار گرفته یعنـی تقاطعـات نـانو بـا یکـی از متـداولترین       

مورد بررسی و مقایسه قـرار میگیـرد و امکـان     6تقاطعات غیر همسطح دنیا یعنی تقاطعات تمام جهتی

همسـطح تمـام جهتـی بـا     در این پروژه ، جایگزینی تقاطعات غیر . سنجی استفاده از آن بیان میشود 

و مطالعـه مـوردي تقـاطع    )  Aimsunنرم افـزار  (تقاطع نانو با استفاده از شبیه سازي میکروسکوپیک 

.  بزرگراه شیخ فضل اهللا و محمد علی جناح و تحت طیف هاي مختلف از جریان ترافیک بررسـی شـد   

ر  پارامترهاي ترافیکی و هـم از  نتایج حاصل از این پروژه عملکرد بهتر تقاطع تمام جهتی را هم در اکث

اما با توجه به نیاز به حریم راه  بسیار زیاد  تقاطع تمـام جهتـی و بـا در نظـر     . لحاظ ایمنی نشان داد 

  .شود گرفتن مالحظات اقتصادي ، ساخت چنین تقاطعی در مکان هاي پر تراکم شهري توجیه پذیر می
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  مقدمه -1

افزایش روزافزون جمعیت و مالکیت وسایل نقلیه در شهر تهران و دیگر کالن شهرهاي کشور و تمرکز 

هاي در آن ها، موجب رشد سفرهاي درون شهري گردیده و بـا توجـه بـه محـدودیت ظرفیـت       فعالیت

 در همسـطح  غیـر  هـاي  تقـاطع  مناسب عملکرد. استناپذیر  شبکه ارتباطی ،توسعه معابر امري اجتناب

 شده شهري برون و شهري درون هاي شبکه در آنها وسیع کاربرد سبب راهها ظرفیت و ایمنی افزایش

 ارضـا  هم که تقاطع نوع بهینه انتخاب ها، تقاطع از طیف این طرح و شکل گستردگی به توجه با .است

. یابد می اي ویژه اهمیت برگیرد در را مالحظات اقتصادي هم و بوده ترافیکی و محیطی شرایط کننده

یـا   دسـتورالعمل  هیچگونه توان نمی ها، تقاطع مدیریت و طراحی در مؤثر عوامل گستردگی به توجه با

 یکنـواختی  ایجـاد  منظـور  به است ضروري وجود این با. نمود ارائه آن براي االجرا الزم و قطعی ضوابط

 بـه  کارشناسـی  قضـاوت  همـراه  به و شده تدوین و مدیریت طراحی ضوابط و ها روش یکسري بیشتر،

  .گیرد قرار استفاده مورد راهنما عنوان

با توجه به این که مسأله حریم راه و تملک زمین در نقاط پر ازدحام و متراکم شهر ها در کشـورهاي   

مـی باشـد از ایـن رو     در حال توسعه یکی از مهمترین پارامترها در انتخاب نوع تقاطع غیر هـم سـطح  

 در اصـلی  پرسـش . تقاطعات نانو می تواند یک انتخاب جدید براي ساخت در چنین مکان هایی باشـد  

 هـم  غیر تقاطعات جاي به ترافیکی مختلف شرایط تحت نانو تقاطعات از استفاده سنجی امکان جا این

 لحـاظ  از تقاطعـات  نـوع  ایـن  که نکته این به توجه با. شود می ساخته کشور در که معمولیست سطح

شرایط تحصیل حریم و مالحظات اقتصادي نسبت به دیگر تقاطعات بزرگراه به بزرگـراه ، خصوصـاً در   

  . مکان هاي پر ازدحام شهري از شرایط بهتري برخوردار است 

 ، تـأخیر  زمـان : لحـاظ  تمام جهتـی از  و نانو تقاطعات طراحی ، پروژه اول این بخش بدین منظور در  

 افـزار  نـرم ( میکروسـکوپیک  سـازي  شبیه از استفاده با... و ساخت هزینه ، ، میانگین سرعت سفر زمان

Aimsun  (دو تقـاطع از لحـاظ ایمنـی بـا اسـتفاده از مـدل        دوم بخش در و داده قرار تحلیل مورد ،

 هـاي  یافتـه  و نتـایج  سـوم  بخـش  در. مورد بررسی قـرار گرفتنـد    7(SSAM)سنجش ایمنی معادل 

  .شده است  پرداخته آینده تحقیقاتی هاي توصیه و گیري نتیجه به آخر بخش در و شده ارائه تحقیق

  

  

                                                 
7 Surrogate Safety Assessment Model (SSAM) 
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  پیشینه تحقیق و مباحث نظري  - 2

به نام 8طراحی تقاطعات نانو ، نخستین بار توسط دو دانشجوي عمران دانشگاه ایالت کالیفرنیاي شمالی

شناساندن  بیشتر به تعریف و این پروژه.  ]1[مطرح شد  2005در سال  10و پیل مون 9هاي جیانهاو گو

همچنـین در   . دسی تقاطع مورد بررسی قرار گرفـت و یک سري مشخصات هن پرداخت تقاطع نانو می

در همان دانشگاه کارولیناي آمریکا انجام شده و در واقع تکمیل کننده تز  2007پروژه اي که در سال 

حی هندسی ، هزینه هاي ساخت و ساز و مقدار حـریم  قبلی می باشد با این تفاوت که پارامترهاي طرا

اما در مورد مسـائل ایمنـی و   . ] 2[ مورد نیاز دو تقاطع نانو و تمام جهتی با یکدیگر مقایسه شده است

در ژورنال  2011در مقاله اي که در سال . نیامدهاي متفاوت بحثی به میان  تفاوت پارامترها در سرعت

KSCE    به چاپ رسیده ، طراحی تقاطعات نانو از لحاظ میزان تحصیل حریم مورد بررسی قـرار گرفتـه

درصد نسبت به یـک تقـاطع تمـام     40نتایج این تحقیق نشان داد استفاده از تقاطع نانو حدود . است 

   .]3[جهتی نیاز به فضاي کمتري دارد 

احـداث تقاطعـات    يبنـد  تیـ اولو رامـون یپ شـتر یکـه تـاکنون صـورت گرفتـه ب     ییپژوهش ها یتمام

ـ  باشـد،  یمـ  یآن با تقاطع تمام جهتـ  سهیتقاطع نانو و مقا یبه طور محدود ، معرف ایهمسطح  ریغ  یول

متفـاوت و درصـد    ي، سـرعت هـا   یکیمختلف تراف يها ویکامل که بر گرفته شده از سنار يا سهیمقا

رو  نیـ از ا. خاص کشور خودمان صورت نگرفته   طیمتفاوت باشد با توجه به شرا نیسنگ هینقل لیوسا

 يبـه جـا   یکیمختلف تراف طیاستفاده از تقاطعات نانو تحت شرا یشده امکان سنج یمقاله سع نیدر ا

  ]4[ . ردیشود  مورد مطالعه قرار گ یمعمول که در کشور ساخته م همسطح ریتقاطعات غ

  

  تعریف تقاطع نانو - 3

غیر همسطح که به تازگی مورد مطالعـه قـرار گرفتـه تقاطعـات نـانو       یکی از جدیدترین انواع تقاطعات

  .مطرح شد  2007باشند که توسط دکتر هامر در سال  می

در تقاطع نانو تمام اتصال ها به صورت مستقیم طراحی شده به طوري که دو آزادراه که در دو تراز      

تصـویر   1در شـکل  . یکدیگر متصل می کند هاي مستقیم به  ارتفاعی متفاوت قرار گرفته اند را با رمپ

. مفهومی از این تقاطع به نمایش گذاشته شده است که تمام اتصـال هـا در آن مشـخص شـده اسـت      

  .وضعیت و پیکربندي رمپ ها در یک تقاطع نانو نشان داده شده است 1همچنین در جدول 

                                                 
8(NCSU) North Carolina State University 
9 Jianhua Guo 
10 Jae-Pil Moon 
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  تصویر شماتیک از تقاطع نانو : 1 شکل

  

  در تقاطع نانو 11وضعیت و پیکربندي رمپ ها:  1جدول 

 به تراز از تراز رمپ
 (A) افزایش تراز

 (D) کاهش تراز

تعداد پله هاي تغییر 

 تراز

1  2 Level 1 Level 2 A 1 
1  3 Level 1 Level 3 A 2 
2  1 Level 2 Level 1 D 1 
2  4 Level 2 Level 4 A 2 
3  1 Level 3 Level 1 D 2 
3  4 Level 3 Level 4 A 1 
4  2 Level 4 Level 2 D 2 
4  3 Level 4 Level 3 D 1 

  

و پـس از آن  . در باالترین تراز ارتفاعی قرار می گیرد  4همانطور که در شکل باال مشخص شده مسیر 

نحوه اتصال ها و وضعیت قرار گیري رمپ هـا   1همچنین جدول . قرار دارند 1و  2و 3به ترتیب مسیر 

ایـن  متصل می کنـد کـه طبـق جـدول      2را به  1مسیر  1→2به عنوان مثال رمپ . را بیان می کند 

  .می باشد  1اتصال از تراز اول به دوم و از نوع افزایشی می باشد و تعداد پله هاي تغییر تراز هم 

مهمترین نکته قابل توجه در طرح هندسـی تقـاطع نـانو ایـن اسـت کـه ایـن تقـاطع از اتصـال هـاي           

ر بـه دلیـل   هم براي گردش به راست و هم براي گردش به چپ استفاده می کند که این ام 12مستقیم

مـواردي کـه از ایـن تقـاطع انتظـار مـی رود ،       . این تقاطع ممکن می باشد  13اي طبقه -ساختار دوبل

                                                 
11 Ramp Configuration 
12 Direct Connection 
13 Double-deck configuration 
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مسافت سفر کوتاه تر ،سرعت باالتر ، نیاز به حریم راه کمتر و سطح سرویس باالتر نسـبت بـه تقـاطع    

  .تمام جهتی می باشد 

 15و تقـاطع نـانو معکـوس    14اطع نـانو مـوازي  تقـ : دو نوع تقاطع نانو از لحاظ طراحی وجـود دارد       

  :هاي طراحی که در هر دو وجود دارد عباتند از  ویژگی.

 گردش به چپ و راست مستقیم و حرکت نکردن خودروها بیشتر از دو تراز ارتفاعی 

  نقاط ورودي و خروجی چپگرد و راستگرد که کمی براي رانندگان مبهم می باشد. 

مهمترین تفاوتی که بین دو تقاطع نانو وجود دارد این است که مسیر اصلی رفت و برگشت در تقـاطع  

نانو موازي  به صورت موازي و افقی در کنار یکدیگر قرار دارد ، در حالی که در تقاطع نانو معکوس این 

طـوري کـه کـل     مسیر رفت و برگشت ، بر روي همدیگر با دو تراز ارتفاعی مختلف قرار می گیـرد بـه  

براي مثال مسیر شرقی بـر روي مسـیر غربـی و مسـیر     .(تقاطع در چهار طبقه و تراز ساخته می شود 

با وجود تفاوت هایی که در طرح هندسی ایـن دو تقـاطع   .) گیرد  شمالی بر روي مسیر جنوبی قرار می

از این رو در این . د وجود دارد ،اما از لحاظ عملکردي اختالف محسوسی بین این دو تقاطع وجود ندار

 . مقاله به دلیل نیاز کمتر تقاطع معکوس به حریم راه ، این تقاطع را مورد بررسی قرار می دهیم 

کیلـومتر بـر سـاعت نشـان      55رمپ  یک نماي سه بعدي از این تقاطع را با سرعت طراحی 2شکل    

  .دهد می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  معکوستصویر ترسیم شده از تقاطع نانو :  2 شکل

  

                                                 
14 Parallel nano interchange  
15 Reversed nano interchange 
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  :از جمله ایراداتی که در این تقاطع وجود دارد می توان به موارد زیر اشاره کرد 

سردرگم شدن رانندگان به دلیل وجود ورودي و خروجی در سمت چپ مسیر ،زیرا راننـدگان   )1

 .انتظار دارند ورود و خروج به مسیر فقط از سمت راست صورت گیرد 

گر چه ساخت چنین تقاطعی در مناطق با تراکم کم یـا  ا. هزینه ساخت بسیار زیاد این تقاطع  )2

نیویـورك ،  : متوسط منطقـی بـه نظـر نمـی رسـد ، امـا در شـهرهاي پـر تـراکم دنیـا مثـل            

مکزیکوسیتی ، سئول ، شانگهاي ، توکیو و حتی مناطقی از تهـران کـه هزینـه تملـک زمـین      

  .حداث می باشد بسیار بیشتر از ساخت چنین تقاطعی است ، گزینه اي مناسب براي ا

  .مزایا و معایب تقاطع نانو به طور کلی بیان شده است  2در جدول 

  

  مزایا و معایب تقاطع نانو:   2جدول 

  معایب  مزایا

  مشکل ایمنی در ورودي و خروجی راست و چپ  نیاز به حریم راه کمتر

  سردرگمی رانندگان به دلیل ورودي و خروجی چپ  اتصال هاي مستقیم

  هزینه ساخت بسیار زیاد به دلیل ساختار طبقه اي  جریان ترافیک بدون توقفانتقال 

    مسافت سفر کمتر

    قابلیت طراحی سرعت رمپ زیاد یا کم

  

  جمع آوري اطالعات -4

با توجه به این که امکان مطالعه مستقیم در مورد تقاطعات نانو به دلیل ساخته نشدن چنین تقـاطعی  

وجود ندارد ، در این تحقیق براي مقایسه عملکرد بین تقاطعات نانو و دیگـر تقاطعـات غیـر همسـطح     

نرم افزار  با استفاده از) شبیه سازي میکروسکوپیک ( تمام جهتی از روش شبیه سازي در مقیاس خرد 

Aimsun این نرم افزار به دلیل توانایی آن بـراي انجـام تجزیـه و تحلیـل دقیـق در      .شود   استفاده می

همچنـین  . مقیاس میکروسکوپیک انتخاب شد که تا حد زیادي نتایج نزدیک به واقعیت ارائه می کند 

رد بررسـی قـرار   مـو  16(SSAM)دو تقاطع از لحاظ ایمنی با استفاده از مـدل سـنجش ایمنـی معـادل     

  .گرفتند 

                                                 
16 Surrogate Safety Assessment Model (SSAM) 
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زمان  سناریو هاي مختلف ترافیکی در نرم افزار لحاظ می شود تا عملکرد هر تقاطع از لحاظ زمان سفر،

بدست آید تا با توجـه بـه شـرایط ترافیکـی و اقتصـادي ،      ... ، میانگین سرعت ، سطح سرویس و  تأخیر

  .تی بررسی شود امکان سنجی استفاده از تقاطع نانو به جاي تقاطع تمام جه

بدین منظور ابتدا با مطالعه گزارشات شرکت مطالعات جامع حمل و نقـل و ترافیـک تهـران ، یکـی از     

تقاطع بزرگراه شیخ فضل (تقاطعات تمام جهتی شهر تهران که به تازگی مورد بهره برداري قرار گرفته 

رم افزار مدل شده و تحـت  سپس طرح پیشنهادي  در ن. ]5[انتخاب می شود ) اهللا و محمد علی جناح

پس از آن تقاطع مورد نظر با یـک تقـاطع   . طیف هاي مختلف از جریان ترافیک شبیه سازي می شود 

محدوده تاثیر پذیر از طرح  .شود نانو جایگزین شده و تحت همان حاالت ترافیکی شبیه سازي انجام می

. باشـد  شهرداري تهران مـی  5و  2بزرگراه جناح، مناطق  –تقاطع غیر همسطح بزرگراه شیخ فضل اللّه 

نتایج بدست آمده از هر دو حالت با یکدیگر مقایسه شده و در نهایت امکان سنجی اسـتفاده از تقـاطع   

  . نانو در مقابل تقاطع تمام جهتی معمول بررسی خواهد شد 

  

  تحلیل اطالعات -5

این  شـبیه سـازي در   .از این پروژه خواهیم پرداخت  در این بخش به تحلیل و آنالیز اطالعات مورد نی

شـیخ فضـل   زرگراه وسیله نقلیه در ساعت در تقاطع ب 6000تا  5000سناریوي مختلف و با حجم  30

کیلومتر بر ساعت و دو  90و  70و 55براي هر سناریو سه سرعت رمپ . اهللا و بزرگراه جناح انجام شد 

مقدار حجم ترافیک روي رمپ دو مقدار .ین در نظر گرفته شد درصد وسایل نقلیه سنگ 20و  10مقدار 

وسیله نقلیه در ساعت در نظر گرفته شد که این مقدار در سه حال گردش بـه چـپ و    1600و  1000

  . لحاظ شد  70به  30و  50به  50،  30به  70راست با نسبت هاي 

نسـبت   3ترافیـک روي رمـپ ،    حالت حجـم  2حالت حجم ترافیک روي آزادراه ،  5به طور کلی       

مقدار درصد وسایل نقلیه سنگین به وجود می آید که  2گردش به چپ و راست ترافیک روي رمپ ، و 

  .دهد حالت مختلف را تشکیل می 60در مجموع ، 

در نـرم افـزار   ) صـبح  9تا  8اوج ترافیک (بار و به مدت یک ساعت  15سر انجام هر مدل سناریو ،      

به  طور کلی تعداد دفعاتی که نرم افزار اجرا شد برابر .  اجرا و میانگین آن به عنوان خروجی انتخاب شد

  :است با 

بار تکرار  15× تقاطع  2× اوت سرعت رمپ متف 3× مقدار درصد وسایل نقلیه سنگین  2× سناریو  30

  اجرا در مجموع 5400= افزار  نرم

  :آنالیز عملکرد براي کل تقاطع صورت گرفت و پارامترهاي
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 17)ساعت(زمان سفر  

  18)ساعت(زمان تأخیر 

  19)بر ساعت کیلومتر(میانگین سرعت 

  20)ساعت(زمان سفر روي رمپ  

بار براي کل تقـاطع و یـک بـار هـم بـراي       گفتنیست در این پروژه آنالیز عملکرد یک. (به دست آمد 

قطعات مشخصی از مسیر انجام شده که به دلیل محدودیت فقط نتایج مربوط به کـل تقـاطع در ایـن    

المان هاي کلی طراحی براي هـر دو تقـاطع بـر اسـاس اسـتانداردهاي       3در جدول . )مقاله آمده است

  .نشان داده شده است  ]7[و ] 6[و آیین نامه طرح هندسی راههاي ایران   21آشتو

  

  المان هاي کلی طراحی براي دو تقاطع:   3جدول 

 رمپ مسیر اصلی المان طراحی

)کیلومتر بر ساعت(سرعت طراحی   110 55,70,90  

)متر(عرض الین   3,65 4,85 

)متر(عرض میانه   6,7 - 

)متر(عرض شانه راه   3 3 چپ 

 3,65 3 راست
 1 3 تعداد الین ها

 %  6 % 6 حداکثر دور

  

 تحلیل حساسیت و کالیبراسیون نرم افزار -5-1

نرم افزارهاي شبیه سازي ترافیکی بر پایه مدل هاي رفتاري عمـل مـی کننـد و از آن جـا کـه رفتـار        

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

، 22در روند مدلسازي این نرم افزار ،پارامترهاي مدل هاي خودرو به دنبال هم .این مدل ها انجام پذیرد

  ]8[.قابل تنظیم می باشد 24و پارامترهاي کلی 23هاي تغییر خط مدل

 معیارهـاي  عنـوان  بـه  خطـوط  اسـتفاده از  درصـد  و سرعت معیارهاي موجود، میدانی آمار به توجه با

اسـتفاده   مـدل  کـردن  کالیبره براي حساسیت تحلیل از تحقیق در این.  اند شده انتخاب کالیبراسیون

                                                 
17  Travel Time (hours) 
18 Total Dlay (hours) 
19 Average Speed (mph) 
20 Travel time of ramp flows (hours) 
21 AASHTO 
22 Car Following 
23 Lane changing 
24 General 
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 مـورد  کالیبراسـیون  عمـل  براي نیز تغییر خط و خودرو تعقیب سرعت، توزیع پارامترهاي و است شده

سرفاصـله   پـارامتر  براي 1,2مقدار  که شد مشخص تحلیل اطالعات توجه به با .گرفته اند قرار استفاده

 در ایمـن  فاصـله  کـاهش  ضـریب  براي پـارامتر  0,7مقدار  و مشخص سرعت در ها اتومبیل بین زمانی

 .دارنـد  سازگاري بیشتري واقعیت با ها آن نتایج و هستند مقادیر سایر از گیري مناسبتر سبقت هنگام

  )این مقاله آمده است 4نتایج دقیق کالیبراسیون و تحلیل حساسیت در مرجع (

  

 ارائه نتایج -6

در این بخش از پروژه هر یک از تقاطعات بطور جداگانه از لحاظ عملکرد و ایمنی مورد تحلیل قرار      

  .هاي مختلف ارائه شده است  گرفته و نتایج مقایسه در حالت

  

  عملکرد ارزیابی -6-1

 تقاطع تمام جهتی مورد مطالعه 

 4 یتقاطع تمـام جهتـ   کیتقاطع آزادراه به آزاد راه از  کیتقاطع نانو با  سهیمقا يپروژه برا نیدر ا    

تقاطع  نیمنظور وجود دارند اما ا نیا يبرا زین گریتقاطع د ستمیس نیاگر چه چند. جهته استفاده شد 

ـ از ا. باشـد   یشناخته شده م ایهمسطح بدون لوپ در دن ریتقاطع غ نیتر جیبه عنوان را  نـه یرو گز نی

 .باشد یم سهیمقا يبرا یمناسب

نشـان   4مورد استفاده قرار گرفتـه در جـدول    يساز هیتقاطع که در شب نیا یطرح هندس يالمان ها

  . داده شده است

  المان هاي طرح هندسی تقاطع تمام جهتی:   4جدول 

  )کیلومتر بر ساعت(26سرعت طراحی رمپ  25المان طراحی

55 70 90  

طول افزایش و کاهش 

 )متر(27سرعت

 460 460 460 افزایش

 460  460 460 کاهش

  %4حداکثر   %4حداکثر   %4حداکثر  آزادراه (%) شیب

 %4حداکثر  %4حداکثر  %4حداکثر  رمپ

 195 100 100 28شعاع کنترل قوس رمپ

  

                                                 
25 Design Elemen 
26 Ramp Design Speed 
27 Speed-change Length 
28 Typical Ramp Controlling Radius 
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در نـرم افـزار   ) بزرگراه جناح -بزرگراه شیخ فضل اهللا(تقاطع تمام جهتی شبیه سازي شده  3در شکل 

  .ایمسان نشان داده شده است

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Aimsunمدل شبیه سازي شده تقاطع تمام جهتی در نرم افزار :   3 شکل

  

 تقاطع نانو مورد مطالعه 

. انو معکوس جهت مطالعه استفاده شدپروژه از تقاطع نهمانطور که قبالً نیز به آن اشاره شد در این      

زیرا از لحاظ عملکردي تفاوت محسوسی با تقاطع نانو مـوازي وجـود نـدارد ، در عـین حـال نیـاز بـه        

  .تحصیل حریم کمتري نیز می باشد 

نشان  5المان هاي طرح هندسی این تقاطع که در شبیه سازي مورد استفاده قرار گرفته در جدول      

  .داده شده است 

  المان هاي طرح هندسی تقاطع نانو:   5جدول 

  )مایل بر ساعت(سرعت طراحی رمپ  المان طراحی

55  70 90 

طول افزایش و کاهش 

 )متر( سرعت

 175 250 375 افزایش

 100 120 150 کاهش

  %4حداکثر   %4حداکثر   %4حداکثر  آزادراه (%) شیب

 %4حداکثر  %4حداکثر  %4حداکثر  رمپ

 320 195 100 شعاع کنترل قوس رمپ

  



نشان داده شده است ، در تقاطع نانو حرکت هاي چپگرد و راستگرد بـه طـور   

در ناحیـه تحـت    29همزمان در یک تراز وجود دارد که این امر باعث به وجود آمـدن یـک همپوشـانی   

و  31مـی شـود کـه باعـث پیچیـده تـر شـدن حرکـات همگرایـی         

  ورودي و خروجی هاي چپگرد و راستگرد رمپ در تقاطع نانو

در نرم افـزار ایمسـان   ) بزرگراه جناح -

  Aimsunمدل شبیه سازي شده تقاطع نانو در نرم افزار 

نـانو بـر    اختالف پارامترهاي تأثیرگذار اندازه گیري شده براي هر دو تقاطع تمام جهتی و

اساس سرعت طراحی رمپ ، حجم ترافیک روي رمپ و درصد وسایل نقلیه سنگین  نشـان داده شـده   

29 Overlap 
30 Influence areas 
31 Merging 
32 Diverging 

11

نشان داده شده است ، در تقاطع نانو حرکت هاي چپگرد و راستگرد بـه طـور    4همانطور که در شکل 

همزمان در یک تراز وجود دارد که این امر باعث به وجود آمـدن یـک همپوشـانی   

مـی شـود کـه باعـث پیچیـده تـر شـدن حرکـات همگرایـی         ) ورودي و خروجی رمپ ها

  .وسایل نقلیه خواهد شد 

ورودي و خروجی هاي چپگرد و راستگرد رمپ در تقاطع نانو:   4 شکل

-بزرگراه شیخ فضل اهللا(تقاطع نانو شبیه سازي شده 

  .نشان داده شده است 

  

مدل شبیه سازي شده تقاطع نانو در نرم افزار :   5 شکل

اختالف پارامترهاي تأثیرگذار اندازه گیري شده براي هر دو تقاطع تمام جهتی و 6

اساس سرعت طراحی رمپ ، حجم ترافیک روي رمپ و درصد وسایل نقلیه سنگین  نشـان داده شـده   

                                         

 

 

همانطور که در شکل 

همزمان در یک تراز وجود دارد که این امر باعث به وجود آمـدن یـک همپوشـانی   

ورودي و خروجی رمپ ها( 30تأثیر

وسایل نقلیه خواهد شد  32واگرایی

  

  
  

  

  

  

  

  

تقاطع نانو شبیه سازي شده  5در شکل 

نشان داده شده است 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6در جدول  

اساس سرعت طراحی رمپ ، حجم ترافیک روي رمپ و درصد وسایل نقلیه سنگین  نشـان داده شـده   
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. باشـد   نتایج ارائه شده در این جدول میانگین خروجی تمـام سـناریو هـاي مـورد مطالعـه مـی      . است 

  .این مقاله ارائه شده است  4جزئیات بیشتر از تفاوت بین دو تقاطع در مرجع 

  :یسه بدین شرح می باشد نتیجه مقا

   همانطور که انتظار می رفت سرعت باالتر رمپ نتایج بهتري را از پارامترها براي هر دو تقـاطع

وسایل نقلیه سنگین عملکرد بهتري نسبت به %  10همچنین حجم پایینتر رمپ یا . ارائه داد 

 .وسایل نقلیه سنگین داشت %  20حجم باالتر رمپ یا 

 براي هر سرعت رمـپ ضـعیفتر از تقـاطع تمـام     ) تمام تقاطع(تقاطع نانو  به طور کلی عملکرد

 .جهتی بود 

  وسایل نقلیه سنگین ، اختالف بین زمان سفر و سرعت متوسـط بـا افـزایش سـرعت     %  10با

 .در حالی که زمان تأخیر افزایش می یابد . رمپ کاهش پیدا می کند 

  اطع در سه پـارامتر اول بـا افـزایش سـرعت     وسایل نقلیه سنگین ، اختالف بین دو تق%  20با

 .رمپ بیشتر می شود 

    اختالف بین دو تقاطع در زمان سفر ،سرعت و زمان تأخیر با حجم ترافیک کمتـر روي رمـپ

عالوه بر این تأثیر افـزایش  . می باشد  1600بیشتر از زمانیست که حجم روي رمپ ) 1000(

 .نو نسبت عکس دارد وسایل نقلیه سنگین بر عملکرد مطلوب تقاطع نا

به دلیل کوتاه تر بودن طول رمپ ها در تقاطع نانو ، زمان سفر روي رمپ کمتر از تقاطع تمام جهتـی  

  .اما به دلیل حجم باالي حرکات گردش به راست ، این اختالف خیلی محسوس نمی باشد . باشد  می
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  تقاطع تمام جهتی و نانوبین پارامترهاي تأثیر گذار بین * مقایسه درصد تفاوت:  6دول ج

 پاراترها
  حجم روي رمپ

(veh/h) 

 سرعت رمپ

(km/h) 
  وسایل نقلیه سنگین%  20  وسایل نقلیه سنگین%  10

 زمان سفر

1000 

55 1,21%(10,19 hrs)** 1,86% (15,94 hrs) 
70 0,87% (7,33 hrs) 2,02% (17,24 hrs) 

90 0,72% (6.03 hrs) 2,55% (21,51 hrs) 

1600 

55 0,91% (7,80 hrs) 1,08% (9,46 hrs) 

70 0,52% (4,39 hrs) 1,43% (12,47 hrs) 

90 0,56% (4,66 hrs) 2,15% (18,34 hrs) 

 سرعت متوسط

1000 

55 -0,86% (-0,56 km/h) -1,49% (-0,96 km/h) 

70 -0,97% (-00,63 km/h) -2,05% (-1,33 km/h) 

90 -0,89% (-0,59 km/h) -2,36% (-1,52 km/h) 

1600 

55 -0,61% (-0,39 km/h) -0,77% (-0,48 km/h) 

70 -0,70% (-0,45 km/h) -1,58% (-1,00 km/h) 

90 -0,79% (-0,52 km/h) -2,64% (-1,72 km/h) 

 زمان تأخیر

1000 

55 7,50% (6,52 hrs) 12,36% (12,35 hrs) 

70 8,61% (7,29 hrs) 17,92% (17,47 hrs) 

90 10,37% (8,40 hrs) 26,60% (24,44 hrs) 

1600 

55 4,08% (3,84 hrs) 4,84% (5,56 hrs) 

70 5,04% (4,54 hrs) 12,07% (13,15 hrs) 

90 9,78% (8,11 hrs) 23,52% (22,65 hrs) 

 زمان سفر

1000 

55 -0,20% (-0,34 hrs) -0,37% (-0,62 hrs) 

70 -0,45% (-0,73 hrs) 0,10% (0,16 hrs) 

90 -0,71% (-1,09 hrs) 0,60% (0,93 hrs) 

1600 

55 -1,95% (-5,25 hrs) -3,11% (-8,68 hrs) 

70 -1,79% (-4,68 hrs) -1,83% (-4,93 hrs) 

90 -1,64% (-4,08 hrs) -0,71% (-1.81 hrs) 

∗=
(����− ������������)

������������
× 100% 

  

  

  ارزیابی ایمنی -6-2

 تحلیـل  و پیگیـري  بـا  اغلـب  هـا ایمنـی جـاده    که است الزامی نکته این ذکر ایمنی بحث با رابطه در

میگیرند امـا بـا توجـه بـه      قرار ارزیابی مورد می شوند، گزارش توسط پلیس که نقلیه وسایل تصادفات

تا بحال ساخته نشده است ، مقایسه ایمنی با استفاده از تعداد تصادفات واقعی امکان  اینکه تقاطع نانو 

 بـراي ارزیـابی   مذکور روند تصادفات، بودن احتماالتی و غیرتناوبی به طبیعت توجه با.پذیر نمی باشد 

از این رو یکی از روش هایی که  .بگیرد استفاده قرار مورد نمی تواند احداث دست در جاده هاي ایمنی

SSAMدر این رابطه . باشد  می 33در این شرایط مورد استفاده می شود ، ارزیابی ایمنی معادل
 نـرم  34

                                                 
33 surrogate safety measures 

  اختالف عددي بین دو تقاطع را نشان میدهد( ) مقادیر داخل پرانتز **



 

 14

 .می کند ارزیابی را ترافیک ایمنی ترافیک و پردازش مسیر خودروها ، تداخلتحلیل  با که است افزاري

 موقعیـت  شـود در  گریـز  بـه  منجـر  کـه  عملی بدون جاده، کاربر دو که است تداخل، زمانی از منظور

این نرم افزار با تحلیل اطالعاتی که از شـبیه سـازي میکروسـکوپیک ایمسـان      .می گیرند قرار برخورد

موقعیت خودروها ، سرعت ، شتاب گیري و ترمز ، احتمال برخورد خودروهـا را  : ماننددریافت می کند 

قادر به  36و تغییر مسیر 35برخورد از عقب: این نرم افزار بر اساس دو نوع تصادف . کند اندازه گیري می

  .تخمین احتمال برخورد خودروها می باشد 

و   1600در آزادراه و حجـم روي رمـپ    vph6000تخمین ایمنی براي کل تقاطع و بـا حجـم ترافیـک     

vph 1000  وسایل نقلیه سنگین که یکی از بدترین حاالت سناریو می باشد ، انجام شد %  10و.  

 بـراي  شـبکه  کـل  در سـطح  (TTC) 37برخـورد  تـا  زمان معیار از شده سعی تحقیق، این همچنین در

 طـول  مـی رود  انتظـار  کـه  است زمانی فاصله TTC. استفاده شود سناریوها از یک هر ایمنی مقایسه

 ادامه خود حرکت به جاري در خط خود فعلی هاي سرعت با کماکان چنانچه نقلیه، دو وسیله تا بکشد

 در شاخص هـا  سایر از بیشتر حال به که تا است شاخصی TTC. ]9[ نمایند برخورد یکدیگر با دهند،

 SWOV(ثانیه منظور شده است  TTC  ،1,5 آستانه تحقیق این که در استفاده شده SSAMنرم افزار 

Institute for Road Safety Research ,2008(  .همه  نرم افزار که است معنی این بدینTTC   هـایی

  .کرد نخواهد وارد محاسبات در ثانیه باشد ، 1,5را که بیشتر از 

می باشد براي هر  SSAMتعداد تصادفات به همراه نوع آن ها را که برگرفته شده از نرم افزار  7جدول 

  .تقاطع نشان می دهد 

  SSAMتعداد برخوردها با استفاده از :  7جدول 

  90 70 55 (km/h)سرعت رمپ vph حجم رمپ 

 معمولی نانو معمولی نانو معمولی نانو نوع تقاطع

  نوع برخورد 1600

 509 701 463 692 465 609  مجموع

 218 326 189 324 220 330 برخورد از عقب

 291 375 274 368 245 279 تغییر مسیر

 نوع برخورد 1000

 367 474 316 479 339 392 مجموع

 135 206 108 200 132 173 برخورد از عقب

 232 268 208 280 207 219 تغییر مسیر

  

                                                                                                                                               
34 Surrogate Safety Assessment Model (SSAM) 
35 Rear-end collision 
36 lane-change conflicts 
37 time to collision (TTC) 
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وسیله نقلیه در ساعت ، تعـداد تصـادفات در    1600نتایج جدول نشان می دهد براي حجم روي رمپ 

وسیله نقلیه در  1000براي حجم روي رمپ . برابر تقاطع تمام جهتی می باشد  1,5تقاطع نانو حدود 

همچنین در تقاطع نانو هـر چـه سـرعت رمـپ     . ساعت، تفاوت خیلی زیادي بین دو تقاطع دیده نشد 

  . بیشتر می شود، تعداد تصادفات به طور معنا داري کاهش پیدا می کند  

نتایج ارزیابی ایمنی معادل نشان داد هر چه حجم ترافیک آزادراه و رمپ بیشتر شود ، احتمـال وقـوع   

  .باشد تصادفات در تقاطع نانو بیشتر از تقاطع تمام جهتی می

  

  مقایسه هزینه ساخت و میزان تحصیل حریم -6-3

طبق تحقیقات صورت گرفته تقاطع نانو بیشترین هزینه ساخت را در بین تمام تقاطعات غیر همسطح 

همانطور که . دارد اما در عین حال نیاز به حریم راه خیلی کمتري نسبت تقاطع تمام جهتی می باشد 

جهتـی   هکتار فضاي کمتري نسبت به تقاطع تمام 14تا  6آمده است ، تقاطع نانو حدود  8در جدول 

نیاز دارد  که این موضوع در مناطق پر تراکم شهري مثل تهران اهمیت بیشتري می یابد ، زیرا هزینـه  

تحمیل شده جهت تصرف این مقدار فضا ممکن است چندین برابر هزینـه سـاخت یـک تقـاطع تمـام      

در همچنین هر چه سرعت طراحی رمپ کمتر می شود ، نیاز به حـریم راه هـم کمتـر و    . جهتی شود 

  .رود  عین حال هزینه ساخت باالتر می

  

  مقایسه هزینه ساخت و مقدار مورد نیاز حریم راه:  8جدول 

 سرعت طراحی

)km/hr( 

 هزینه ساخت

 )میلیون دالر(

  حریم راه

 )هکتار(

  نانو تمام جهتی نانو تمام جهتی

55  

  

83 289 22 16 

70 120 266 28 20 

90 150 272 41 27 

  

تقـاطع تمـام جهتـی در تمـام      بررسی هاي صورت گرفته ، ارزیابی عملکـردي نشـان داد ،   با توجه به

از اصلی ترین مشکالت تقاطع نانو بـا توجـه بـه    . ها عملکرد بهتري را نسبت به تقاطع نانو دارد سناریو

  :سناریوهاي تست شده می توان به موارد زیر اشاره کرد
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  قرار داشتند باعث عملکرد نسبتاً ضعیف این تقـاطع  عموماً نواحی واگرا که در شیب سرباالیی

که این مشکل به دلیل طرح هندسی خاص رمپ ها و قدرت بـاالروي کـم وسـایل    . شدند  می

 .نقلیه سنگین ناشی می شد 

  شکل هندسی رمپ ها به نوعیست که روي سرعت رسیدن جریان ترافیک به نواحی همگرا در

ی عملکردي نشان داد ، نواحی همگرایی که رمـپ هـاي بـا    ارزیاب. تقاطع نانو تأثیر گذار است 

طول و شیب بیشتري را به یکدیگر متصل می کند باعث کاهش بیشتر سرعت نسبت به دیگر 

 .نواحی همگرا می شود 

    یکی از ویژگی هاي اصلی طرح هندسی این تقاطع حرکات گردش به چپ و راسـت مسـتقیم

تواند  هر چند این مسافت کوتاه تر نمی. واهد شد باشد که باعث کوتاه شدن مسافت سفر خ می

 .عملکرد نسبتاً ضعیفتر بقیه شبکه را نسبت به تقاطع تمام جهتی جبران کند 

  .به کار گرفته شد دو نکته قابل توجه وجود داشت پروژهدر مدل ارزیابی ایمنی معادل که در این 

 .رمپ هاي خروجی بود تعداد تصادفات در رمپ هاي ورودي به آزادراه بیشتر از  )1

 .تعداد تصادفات در رمپ هاي گردش به چپ بیشتر از رمپ هاي گردش به راست بود  )2

  .به طور کلی مشکالت ایمنی تقاطع نانو شامل موارد زیر می شود     

    ، مدل پیش بینی تصادف نشان داد تعداد تصادفات رمپ هاي سمت چپ با شـرایط ترافیکـی

برابر بیشتر از رمـپ هـاي سـمت     2,5تا  1,7کسان ، حدود طرح هندسی و شرایط محیطی ی

 .باشد راست می

    بنابراین انتظار می رود تعداد تصادفات در نواحی تحت تأثیر رمپ هاي چپ و راسـت تقـاطع

  .نانو که به طور همزمان عمل می کنند بیشتر از تقاطع تمام جهتی باشد 

راهکـار جهـت افـزایش ایمنـی و بهـره وري ایـن تقاطـه        پس از بررسی مزایا و معایب تقاطع نانو چند 

  .شود که شامل موارد زیر می باشد  پیشنهاد می

       عنوان اولین پیشنهاد جهت افزایش بهره وري در مناطق واگراي تقـاطع نـانو ایـن اسـت کـه

این خطوط کاهش . خطوط کاهش سرعت تا نقطه شروع سرباالیی در رمپ ها گسترش بیاید 

ه باعث می شود جریان روي رمپ و جریان مستقیم زودتر از یکدیگر جدا سرعت گسترش یافت

 .شده  و خودروها فضاي بیشتري جهت مانور و کاهش سرعت داشته باشند 

  به همین ترتیب گسترش خطوط افزایش سرعت در نواحی همگراي تقاطع به حرکت نرم تر و

 .تر جریان ترافیک کمک خواهد کرد  ایمن
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 روجی دو الینه می تواند جریان ترافیک مستقیم و روي رمپ را بهتـر و  یک رمپ ورودي یا خ

 .تر اصالح کند  ایمن

     جایگزینی رمپ هاي سمت چپ با راست باعث ایمن تر شدن تقاطع نسـبت شـکل اولیـه آن

  .گذارباشدزان نیاز به حریم راه تأثیراما نباید روي پارامترهاي دیگر به خصوص می. خواهد شد 

   



 

 18

  مراجع -7

1. Jae Pil Moon , (August 2007) ,“Comparing Operation and Safety between a 
New Nano Interchange and Conventional System Interchange”, A Thesis in Civil 
Engineering The North Carolina State University 
2. Meredith L. Harris, E.I. , (2009) “NANO-INTERCHANGE VS. THE ALL-
DIRECTIONAL FOUR-LEVEL: A COMPARISON OF GEOMETRICS, 
CONSTRUCTION COSTS AND RIGHT OF WAY REQUIREMENTS”, A thesis 
submitted to the Graduate Faculty of North Carolina State University 
3. Jae-Pil Moon, Joseph E. Hummer, and Meredith H. Van Duyn , (2011) , " 
Saving Space in a Dense City: When Designers Should Consider the New Nano-
Interchange" , KSCE Journal of Civil Engineering 15(6):1101-1108 

مدل امکان سنجی استفاده از تقاطع غیرهمسـطح نـانو جدیـد در     ")1393(، فرهاد،  دهقان نیري -4

آزاد اسالمی واحد تهران دانشگاه نامه کارشناسی ارشد،  پایان، " مسطح متعارفمقابل تقاطع هاي غیره

 1393جنوب ، تهران ، بهار 

طـرح   يسـاز  هیپ، شـب  554تهران، گزارش شـماره   کیشرکت مطالعات جامع حمل و نقل و تراف -5

 1389بزرگراه جناح، زمستان -فضل اهللا خیبزرگراه ش رهمسطحیتقاطع غ

، آیین نامه طرح هندسی  161ترابري ، نشریه  و راه وزارت - کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان -6

 1375راه ها ، 

ایـران ،   هـاي  راه هندسـی  طرح نامه جمهور ، آیین رییس راهبردي نظارت و ریزي برنامه معاونت -7

 1391فنی ،  نظام راهبردي امور نظارت ، معاونت 415نشریه شماره 

8. Byungkyu (Brian) Park and Jongsun Won, (2006) "Microscopic Simulation 
Model Calibration and Validation Handbook", Virginia Transportation Research 
Council 
9. Lili Pu and Rahul Joshi, (2008), FHWA-HRT- 08-050, Surrogate Safety 
Assessment Model (SSAM): Software User Manual. 
10. SWOV Institute for Road Safety Research - Leidschendam, the Netherlands, 
publication , 2008 



 

 19

 The Nano Interchange Design in dense urban areas 
 

Amin Kazemi1, Hasan Zoghi2, Farhad Dehghan3, Mohammadreza Khalilzadeh4 

1- Master of Science in Transportation, Young Researchers and Elite Club, South Tehran 
Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 

2- Assistant Professor, Azad Islamic University, Karaj Branch 
3- Master of Science in Transportation 

4- Master of Science in Transportation Planning, Young Researchers and Elite Club, South 
Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 

 

 
Abstract 

One of the perennial challenges Interchange design in overcrowded urban areas 
in developing countries, is right of way and is the enormous cost of the trustee 
Organizations incur. Freeway-to-freeway interchanges generally consume large 
amounts of right of way (ROW). Especially in dense urban areas of developing 
countries, attempts to limit the amount of ROW have contributed to system 
interchanges that are poorly designed and have capacity problems. Freeway 
designers need to provide drivers with large capacities while saving spaces in 
dense urban areas. The nano interchange, a new system interchange, attempts to 
address this challenge. The nano interchange allows each of the four mainline 
freeway directions to occupy a different level. All ramps are then direct 
connections with one horizontal curve. This ramp arrangement can lead to shorter 
travel distances and lower amounts of ROW. 
In this project, All-directional Interchange replacement with nano Interchange 
Was evaluated using microscopic simulation (Aimsun software) with a Case 
Study (Sheikh Fazlollah, Mohammad Ali Jinnah freeway) and the traffic flows 
under different spectrum. The results of this project indicated better performance 
of the directional Interchange in terms of safety and traffic parameters with 
comparison of nano Interchange. 
 

Keywords: nano interchange , all- directional Interchange,  simulation , right of way , 
Demesne 

 
 
 

 




