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  دهیچک 

ها  نهین گزیروبرو است. ا یمتفاوت يها نهیامروزه حل مسائل مختلف در عرصه علم حمل و نقل، با گز
سعی  ن مقالهیکنند. در ا یز میدارند که آنها را از هم متما یامدها و اثرات جانبیپ، حل مشکل برعالوه

نه با در نظرگرفتن ین گزیجهت انتخاب بهتر یینها يریگ میو تصم یابیارز ياسب برامن یشده که روش
ل یاره روش تحلیچند مع يریگ میتصم يها از روش یکیارائه گردد.  یفن يارهایها و مع شاخص یتمام
چگونه یسنجش آنها ه يارهایاست که مع یدر حل مسائل یابیمهم ارز يها روش که از باشدمی ییهما

در حل  ییل همایق از روش تحلین تحقیستند. در ایگر نیکدیل به یبا هم نداشته و قابل تبد یتناسب
به  گلها،-  فتح تقاطع يساز ر همسطحیغ يشنهادیپ هاي نهیگز نینه، از بین گزیمسئله انتخاب بهتر
، یطیست محیار اثرات زیها، چهار مع نهیسه گزیجهت مقا .شده است  استفاده يعنوان مطالعه مورد

ن شد و ییستم و مصرف منابع محدود تعینه استفاده کنندگان سیستم، هزینه گردانندگان سیهز
نه یت هر گزیل حساسیمختلف جهت تحل یده وزن يها ستمی، سیابیارز يارهاین وزن معییمظور تع به

دهی  هاي وزن نه با تواتر باالتر در سیستمیگز 3ها ،   نهیدر نظر گرفته شده است. پس از ارزیابی اولیه گز
شود و گزینه  هاي مسلط نشان داده شدند. مجدداً بین سه گزینه برتر ارزیابی انجام می به عنوان گزینه

  گردد.  منتخب مشخص می
  
  وزن دهی، غیر همسطح سازي يهاستمی، سهمایی لیاره، تحلیچند مع يریگمیتصم د واژه:یکل
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  مقدمه -1
و  ریتأخ کاهش ،یمنیا ارتقاء ،یکیتراف برخوردهاي ذفح ای کاهش منظور به همسطح ریغ هايتقاطع

 هايطرح نیترنهیپرهز جمله از ییها تقاطع نیچن احداث. شوند یم جادیا یکیتراف تیظرف شیافزا

 انجام برابر در تنها که هستند هاتقاطع یسامانده طرح نیترنهیهز پر نیقی به و شهري معابر یسامانده

   .بود خواهند اجرا و طرح قابل مستدل یفن هیتوج کیارائه  و قیدق یبررس
توان به یم شوندیرهمسطح میغ هاي تقاطع اجراي و طرح ،یبررس که منجر به یلیدال نیاز مهمتر

ت منطقه یا کاهش حوادث خطرناك، وضعیحذف  ها،اصالح گلوگاهر، تاخی کاهش و تحرك شیافزا
   کرد. ک اشارهیکنندگان و حجم ترافنه استفادهیتقاطع، هز

، تحت يگلها بعنوان مطالعه مورد - تقاطع فتح يهمسطح سازریغ یکیتراف یسنجامکانن مقاله یر اد
به   تقاطع يساز رهمسطحیغ يها نهیگز يبندیتشده است اولو یسعن راستا یقرارگرفته و در ا یبررس

  رد. یاره مورد مطالعه قرار گیچند مع يریگمیتصم يها کمک روش
 -فتح     تقاطع  يررسی سناریوهاي مختلف جهت بهبود وضعیت تردد در مطالعه موردبه ب رونیاز ا

و  AIMSUNساز ها در نرم افزار شبیهنهیک از گزیل هر یو با استفاده از تحل شدهگلها پرداخته 
سه با یز مقایها با یکدیگر و ن زمینه الزم براي ارزیابی و مقایسه گزینه ،بدست آمده يهایخروج

  شده است.موجود فراهم  وضعیت
 یمعرف یابیارز يارهایمع ،نه برتریدر جهت انتخاب گزگیري نهایی  ها و تصمیمنهیارزیابی گزبه منظور 

  ج در یرا يهااز روش یکی که ییل همایبا استفاده از روش تحل سپس شده است.
  پرداخته  يشنهادیپ يهانهیگز يت بندیو اولو یابیبه ارز، باشدیم ارهیچند مع يهايریگمیتصم

 يهایبررس و ارهایار و مشخص نمودن وزن معیهر مع یر کمیدر پایان با توجه به  مقاد .شده است
  گزینه برتر انتخاب شده است. ،صورت گرفته

  

 گلها -ت موجود تقاطع فتحیل وضعیشناخت و تحل  -2

شود در  ه فتح محسوب میموجود در بزرگرا يها گلها که به عنوان یکی از مهمترین تقاطع -تقاطع فتح
به صورت دار و زمان ییراهنماشهرداري تهران واقع شده و با استفاده از چراغ 21و  18مرز مناطق 

وجود تقاضاي بسیار زیاد براي عبور از که دهد  هاي میدانی نشان می بررسی  .شودیچهار فازه کنترل م
خیر و کاهش سطح أفتح باعث افزایش تغربی بزرگراه  - تقاطع به ویژه در راستاي مسیرهاي شرقی

سرویس تقاطع شده است. از سویی دیگر وجود تقاضاي قابل توجه براي انجام حرکت گردش به چپ 
دهی و از خیابان گلها به بزرگراه فتح موجب افزایش تعداد فازهاي تقاطع، و افت سطح خدمت

  همچنین افزایش تداخل وسایل نقلیه در تقاطع گردیده است. 
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مشخص است، رویکردهاي  1سازي جریان ترافیک تقاطع در شکل نطور که از نتایج حاصل از شبیههما
منتهی به تقاطع در وضعیت موجود در سطح سرویس نامناسبی قرار دارند. افزایش تأخیر و تشکیل 

  هاي طوالنی از جمله پیامدهاي مشاهده شده در این تقاطع در ساعات اوج است. صف
  

  
  
  
  
  
  
  

  گلها در ساعت اوج صبح در وضعیت موجود -عملکرد تقاطع فتح :1ل شک
  
  گلها -هاي پیشنهادي جهت اصالح وضعیت تقاطع فتحنهیمعرفی گز -3

 مقاله،گلها، در این بخش از  - هاي انجام شده در خصوص وضعیت موجود تقاطع فتحبا توجه به تحلیل
ارائه  يشنهادیپ يوهایسنار 1در جدول . شودشنهاد مییپ  سناریو براي اصالح وضعیت تقاطع شش

   .]2[شده است
  گلها -ت تقاطع فتحیارائه شده جهت اصالح وضع يوهایسنار :1جدول

  ویسنار  نهیگز 
  ت موجودیوضع  0  
  يپوریر همسطح شیاحداث تقاطع غ  1  
  هاي گردشی احداث بزرگراه فتح به صورت زیرگذر و تقاطع همسطح براي حرکت    2  
  شرق غیرهمسطح تقاطع غیر همسطح شیپوري به همراه دوربرگردان شرق به احداث  3  
  احداث بزرگراه فتح به صورت زیرگذر و میدان همسطح  4  
  ابان گلهایاحداث بزرگراه فتح به صورت زیرگذر و حذف حرکت گردش به چپ از بزرگراه فتح به خ  5  
  

ارائه  بعنوان نمونه 3 نهیگز به مربوط لعهن حرکت گردشی در تقاطع مورد مطاینحوه تأم 2 ر شکلد
   .شده است

  
  
  
  



 

۴ 
 

  
  

    
  
  
  
  

  3گلها در گزینه  -نحوه تأمین حرکت گردشی در تقاطع فتح :2شکل 
  

  متدولوژي انتخاب و معرفی معیارهاي ارزیابی -4

بندي اثرات و پیامدها و  ها داراي دو بخش است. بخش اول شناسایی، دسته مطالعات ارزیابی گزینه
گیري نهایی  ی براي سنجش و بخش دوم نحوه ترکیب اثرات متعدد آنها و تصمیممن میزان کتعیی

گیري نهایی  با شناخت کافی، روش مناسب براي ارزیابی و تصمیم سعی شدهاست. در این پژوهش 
معیارهاي ارزیابی که براي مقایسه اثرات و پیامدهاي مختلف  .مبتنی بر مبانی علمی انتخاب شود

  ارائه شده است.  2گلها در نظر گرفته شده به شرح جدول  - سازي تقاطع فتح غیر همسطح هاي گزینه
  

  گلها  -سازي تقاطع فتح هاي غیر همسطح معیارهاي ارزیابی گزینه :2جدول 
  باشد. نه مییها در هر گز این پیامد شامل میزان انتشار آالینده  اثرات زیست محیطی  1
  باشد نه مییمد شامل میزان مصرف سوخت در هر گزاین پیا  مصرف منابع محدود  2
  برداري، تعمیر و این پیامد شامل هزینه احداث، بهره  هزینه گردانندگان سیستم  3

  .باشد می نهینگهداري در هر گز
  باشد نه مییکنندگان در هر گز این پیامد شامل زمان سفر استفاده  گنندگان از سیستم هزینه استفاده  4

   
حاضر واحدهاي متنوعی از معیارها وجود دارد که  در پژوهشمشخص است،  2از جدولهمانطور که 

ها باید از یکی از ن حالت براي مقایسه گزینهیتوان به سادگی بهم تبدیل کرد. در ا یک را نمیهیچ
ن مقاله مورد یکه در ا 1روش تحلیل همایینگونه مسائل استفاده نمود. یحل ا يبرا هاي رایج روش

به  ادامهن روش در یباشد. در مورد اینه مین زمیمتداول در ا يهااز روش یکیه قرار گرفته، استفاد
  شود.صورت خالصه توضیحاتی ارائه می

                                                        
1 Concordance Analysis 
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  اند:فرض کنید پارامترهایی به صورت زیر تعریف شده
  
ijz = مقدار معیار ارزیابیj  ام براي گزینهi ام  

           
kjk

ij

zMax
z     گر اj یک معیار مثبت باشد (به عبارت دیگر مقدار بیشترj  (بهتر باشد  

)1 (ijr=        

     
kjk

ij

zMax
z  -1              اگرj یک معیار منفی باشد (به عبارت دیگر مقدار کمترj (بهتر باشد  

  
  ، این مقدار همواره یک کمیت بدون واحد بین صفر و یک خواهد بود rبر اساس تعریف

)1≤≤ ijr0.و همیشه مقدار بیشتر آن مطلوبیت بیشتري دارد (   
iو  iبراي هر دو گزینه  ′  )ii   شود:) مفاهیم زیر تعریف می≠′

iiCمجموعه همایی =  § ′  ={ }jiij rrj ′≥: 
iiD=  مجموعه ناهمایی § ′  ={ }jiij rrj ′≤:  

  گردد:س تعریف مجموعه همایی و ناهمایی دو شاخص زیر تعریف میحال بر اسا
iiCIشاخص همایی =  § ′  =∑

′∈ iiCj
jw  که در آنjw  وزن اهمیت معیارj  ام نسبت به

 توان نوشت: بقیه معیارها است. بنابراین می
§ 1=∑

j
jw  1و≤≤ jw0 .              

iiDIشاخص ناهمایی =  § ′  =
m
d

rrw

iiDj

jiijj∑
′∈

′−⋅
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 که در آن:  

 )2       (                                                                            jiijjjii
rrwMaxd ′

′
−⋅=
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 )3 (                                                                                    { }iiii
DMaxm ′

′
=

,
  

هاي باال هستند (مقدار هایی که داراي شرطدهی به معیارها، گزینهبراي یک سیستم وزن در این روش
-خالص شاخص همایی آنها مثبت و مقدار خالص شاخص ناهمایی آنها منفی) به عنوان مجموعه گزینه

هایی گویند که براي یک سیستم هاي مسلط به مجموعه گزینهشوند (گزینه هاي مسلط قلمداد می
هاي دهی مجموعه گزینهکنند). با تغییر سیستم وزن) بهتر از متوسط عمل میjwی مشخص (دهوزن

دهی متفاوت مسلط  هاي وزن هایی که به صورت متواتر در سیستم کند. گزینهمسلّط نیز تغییر پیدا می
اي است که به ازاي هر عهدهند. این مجموعه، مجمو هاي رقیب را تشکیل می شوند، مجموعه گزینه می
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هاي عضو مجموعه رقیب کند. انتخاب هر یک از گزینهدهی بهتر از متوسط عمل میسیستم وزن
  .]1[جواب مناسب مسأله است

  

  AIMSUNها در نرم افزار نهیساخت و اجراي گز -5

 -تقاطع فتحء و مقصد تهیه شده براي شبکه محدوده  در این بخش از پژوهش، با توجه به ماتریس مبدا
  گیرد.  عملکرد هر یک از سناریوها تحت این بارگذاري در ساعت اوج مورد بررسی قرار می،گلها 

همانطور که پیش از این نیز عنوان شد، عملکرد هر گزینه با استفاده از مدل تخصیص ترافیک در 
هاي  ریوشود. خالصه نتایج حاصل شده از اجراي هر یک از سنا تعیین می AIMSUNافزار  نرم

هاي عملکردي شبکه معابر (مسافت طی شده، زمان صرف شده، متوسط   پیشنهادي شامل شاخص
ها و مصرف منابع محدود جهت تعیین مقادیر معیارهاي ارزیابی  سرعت و ... )، میزان تولید آالینده

  استفاده شده است. 
  

  هاي پیشنهادينهیبندي گز ارزیابی و اولویت -6

تحلیل همایی که در قسمت قبلی تشریح گردید و یک روش ارائه شده براي  با استفاده از روش
تقاطع        یهاي برتر سامانده رود، مسأله انتخاب گزینههاي چند معیاره به شمار می گیريتصمیم

  شود.گلها بررسی می - فتح
  
6-1- هانهیمعیارها براي هر کدام از گز یتعیین مقادیر کم  

هاي مختلف نهیهاي پیشنهادي، الزم است مقادیر مربوط به هر معیار را در گزنهیبه منظور ارزیابی گز
  شود. هاي مختلف پرداخته می تعیین نمود در این بخش ابتدا به بررسی مقدار هر معیار در گزینه

  
 اثرات زیست محیطی •

، یشخص هینقللیکه توسط وسا HC ،CO ،NOxشامل  یطیمحستیهاي عمده ز میزان انتشار آالینده
هاي پیشنهادي متفاوت است. با استفاده  گردد در هر یک از سناریویو اتوبوس در هوا منتشر م یتاکس

هاي مختلف محاسبه شده و در  ی این معیار در گزینهممقدار ک AIMSUNهاي نرم افزار  از خروجی
  .آمده است 3جدول 
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  گلها -اي غیر همسطح سازي تقاطع فتحنه هاي مختلف پیشنهادي بریاثرات زیست محیطی گز :3جدول 
میزان انتشار در واحد وسیله  

)gr/veh(  
 نهیگز  )grمجموع نشر آالینده (  )Vphحجم عبوري از شبکه (

 اوج صبح اوج عصر اوج صبح اوج عصر اوج صبح اوج عصر

0/0205 0/0306 10640 11045 218 338 0 
0/0064 0/0068 11879 15975 76 108 1 
0/0064 0/0062 12036 16048 77 100 2 
0/0061 0/0059 12086 16036 74 94 3 
0/0077 0/0077 11921 16033 92 123 4 
0/0062 0/0062 12043 15955 75 100 5 
0/0065 0/0064 11976 15978 78 103 6 

    

 هزینه گردانندگان سیستم  •
هاي گردانندگان  هزینه  برداري و تعمیر و نگهداري از جمله هایی نظیر تملک زمین، احداث، بهره هزینه

  گلها نیازمند صرف هزینه - فتح  هاي پیشنهادي جهت تقاطعنهیآید. گز ونقل به شمار می سیستم حمل
نیه مورد نیاز در هر از سوي گردانندگان سیستم است. براي تعیین هزینه گردانندگان سیستم، میزان اب

نه مشخص شده است و سپس با در نظر داشتن مبلغ احداث ابنیه، هزینه گردانندگان سیستم در یگز
هاي مختلف ارائه شده نهیگز هزینه گردانندگان سیستم در  4جدول هر گزینه مشخص شده است. در 

  ها بر حسب میلیون ریال است) (تمام هزینه .است
    

  گلها-نه هاي مختلف پیشنهادي براي غیر همسطح سازي تقاطع فتحینندگان سیستم در گزهزینه گردا :4جدول 
سطح  گزینه

دیوار 
(متر 
 مربع)

مساحت 
دال (متر 

 مربع)

سطح 
تملک 

 (متر مربع)

هزینه 
واحد 
 دیوار 

هزینه 
واحد 
 دال 

هزینه 
واحد 
 تملک 

هزینه 
 دیوار

هزینه 
 دال

هزینه 
 تملک

  سایر 
هزینه 

 ها 

مجموع 
 ها هزینه

0 0 0 0 0/7 15 5 0 0 0 0 0 
1 5512/5 1558 3875 0/7 15 5 3859 23370 19375 0 46,604 
2 4900 1968 0 0/7 15 5 3430 29520 0 4943 32,950 
3 8012/5 2398 8875 0/7 15 5 5609 35970 44375 0 85,954 
4 4900 3690 0 0/7 15 5 3430 55350 0 8817 58,780 
5 4900 1968 0 0/7 15 5 3430 29520 0 4943 32,950 
6 3500 1663/5 0 0/7 15 5 2450 24953 0 0 27,403 
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 کنندگان سیستم  هزینه استفاده •
کنندگان  هاي دیگري نیز وجود دارد که به استفاده هاي گردانندگان سیستم، هزینه عالوه بر هزینه

 هدف گردانندگان سیستم در طراحی ها، هزینه زمان است. معموالً شود. یکی از این هزینهیمرتبط م
کنندگان از سیستم  کنندگان است. زمان سفر استفاده هاي استفاده ونقل کاهش هزینه هاي حمل شبکه

  هاي آنها متناسب است.  با هزینه
یابد. بنابراین  هاي ریالی سفر (کرایه)، سوخت، استهالك و ... نیز افزایش می با افزایش زمان سفر، هزینه

مقدار این معیار  5جدول  . درشود کنندگان از سیستم شناخته می فر به عنوان هزینه استفادهزمان س
  ارائه شده است.  AIMSUNهاي نرم افزار  هاي مختلف بر اساس خروجینهیبراي گز

  
  گلها -نه هاي مختلف پیشنهادي براي غیر همسطح سازي تقاطع فتحیکنندگان سیستم در گز هزینه استفاده :5جدول 

زمان سفر در واحد حجم عبوري از 
  )sec/vehشبکه (

  نهیگز  )secمجموع زمان سفر شبکه ( )vphحجم عبوري از شبکه (

 اوج صبح  اوج عصر  اوج صبح  اوج عصر  اوج صبح  اوج عصر 
152/4 222/0 10640 11045 1,621,554 2,451,634 0 
44/0 43/3 11879 15975 522,472 690,999 1 
46/2 44/4 12036 16048 555,593 712,599 2 
44/5 42/7 12086 16036 537,904 685,503 3 
49/7 48/2 11921 16033 593,051 772,396 4 
47/5 46/1 12043 15955 572,440 736,227 5 
48/5 46/1 11976 15978 580,675 736,068 6 

 
 مصرف منابع محدود  •

هاي نهیمعیارهاي مورد نظر جهت ارزیابی گز ونقل از دیگر میزان مصرف سوخت در سیستم حمل
میزان مصرف سوخت هر یک از  AIMSUNهاي نرم افزار  باشد. با استفاده از خروجی مختلف می

ها تعیین شده و در  نهیگز
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  خالصه نتایج هر یک آمده است. 6 جدول
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  گلها -نه هاي مختلف پیشنهادي براي غیر همسطح سازي تقاطع فتحیمیزان مصرف سوخت در گز : 6جدول 
  نهیگز )litمصرف سوخت ( )vphحجم عبوري از شبکه (  )lit/vehمصرف سوخت در واحد وسیله (

 اوج صبح  اوج عصر  اوج صبح  اوج عصر  اوج صبح  اوج عصر 
0/2124 0/2535 10640 11045 2260 2800 0 
0/0852 0/0942 11879 15975 1012 1505 1 
0/0797 0/0792 12036 16048 960 1271 2 
0/0815 0/0791 12086 16036 985 1269 3 
0/0956 0/0950 11921 16033 1140 1523 4 
0/0775 0/0789 12043 15955 933 1259 5 
0/0812 0/0824 11976 15978 973 1317 6 

  

  تعیین وزن معیارها -6-2
هاي مورد نهیدهی جهت تحلیل حساسیت گز هاي وزن رهاي ارزیابی، سیستمبه منظور تعیین وزن معیا

دهی ارزش تمامی معیارها برابر  مطالعه در نظر گرفته شده است. بدین منظور در یک سیستم وزن
در نظر  1و سایر معیارها با ارزش  3مقدار عددي  هافرض شده است و در حاالت دیگر، یکی از معیار

رگنمایی اثر هر یک از معیارها این سیستم مورد استفاده قرار گرفته است) و بر گرفته شده (براي بز
بندي مطالب ارائه شده در خصوص وزن  با جمع .شود دهی جدید حاصل می این اساس سیستم وزن

هاي غیر همسطح سازي  دهی مورد نظر براي ارزیابی گزینه هاي وزن سیستم ،7جدول معیارها، در 
  مده است. گلها  آ- تقاطع فتح

  

  گلها -نه هاي پیشنهادي غیر همسطح سازي تقاطع فتحیدهی معیارهاي ارزیابی گز هاي مختلف وزن سیستم :7جدول
 دهی سیستم وزن هزینه گردانندگان اثرات زیست محیطی مصرف منابع محدود کنندگان هزینه استفاده  مجموع

100/0 25/0 25/0 25/0 25/0 A 
100/0 50/0 16/7 16/7 16/7 B 
100/0 16/7 50/0 16/7 16/7 C 
100/0 16/7 16/7 50/0 16/7 D 
100/0 16/7 16/7 16/7 50/0 E 
100/0 37/5 37/5 12/5 12/5 F 
100/0 37/5 12/5 37/5 12/5 G 
100/0 37/5 12/5 12/5 37/5 H  
100/0 12/5 37/5 37/5 12/5 I 
100/0 12/5 37/5 12/5 37/5 J 
100/0 12/5 12/5 37/5 37/5 K 
100/0 30/0 30/0 30/0 10/0 L 
100/0 30/0 30/0 10/0 30/0 M 
100/0 30/0 10/0 30/0 30/0 N 
100/0 10/0 30/0 30/0 30/0 O 
100/0  10/0 10/0 10/0 70/0 P 
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  نه هاي پیشنهادي یارزیابی گز -6-3
متوسط مربوط به  دهی مطابق مقادیر هاي مختلف وزن هاي پیشنهادي سیستم جهت ارزیابی سناریو

معیارها در ساعت اوج صبح و عصر در نظر گرفته شده است. با استفاده از روش تحلیل همایی ارزیابی 
هاي مسلط تعیین گردید. در  دهی مجموعه گزینه هاي مختلف انجام شده و در هر سیستم وزننهیگز

دهی مشخص شده است. در این جدول چنانچه  در هر سیستم وزنهاي مسلط  گزینه 8جدول 
در سلول مربوطه وارد و در  "1"هاي مسلط باشد، مقدار  دهی جزء گزینه اي در یک سیستم وزن گزینه

  گردد.  منظور می "0"غیر اینصورت مقدار 
  

   دهی هاي مختلف وزن هاي مسلط در سیستم گزینه :8جدول 
دهی سیستم وزن نهیگز   

0 1 2 3 4 5 6 
A 0 0 1 0 0 1 1 
B 0 1 1 1 0 1 1 
C 0 0 1 1 0 1 1 
D 0 0 1 1 0 1 1 
E 0 0 1 0 0 1 1 
F 0 1 1 1 0 1 1 
G 0 1 1 1 0 1 1 
H 0 1 1 0 0 1 1 
I 0 0 1 1 0 1 1 
J 0 0 1 0 0 1 1 
K 0 0 1 0 0 1 1 
L 0 1 1 1 0 1 1 
M 0 1 1 0 0 1 1 
N 0 1 1 0 0 1 1 
O 0 0 1 0 0 1 1 
P 1 0 1 0 0 1 1 

 16 16 0 7 16 7 1  مجموع

           
هاي با بیشترین  کند. گزینه هاي مسلط نیز تغییر پیدا می مجموعه گزینه ،دهی با تغییر سیستم وزن

هاي  توان در یک مجموعه جاي داد و آنها را مجموعه گزینه هاي مسلط را می تواتر در مجموعه گزینه
دهی بهتر از متوسط عمل  اي است که به ازاي هر سیستم وزن ین مجموعه، مجموعهرقیب نامید. ا

  هاي عضو مجموعه رقیب جواب مناسب مسأله است. کند. انتخاب هر یک از گزینه می
ها نهیدر ساعات اوج نسبت به بقیه گز 6و  5، 2 هاينهیتوان نتیجه گرفت که گز می 8بر اساس جدول 

کنند.  ها بهتر عمل مینهیباشند و یا به عبارت دیگر نسبت به متوسط گزداراي جذابیت بیشتري می
  شوند . هاي برتر شناخته می ها به عنوان گزینه این گزینه
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  بندي و انتخاب گزینه مناسب  جمع -7

نه با تواتر باالتر در یگز 3ها با استفاده از روش تحلیل همایی،  نهیپس از ارزیابی و غربال اولیه گز
). در این مرحله 8جدول هاي غالب نشان داده شدند ( دهی مختلف به عنوان گزینه هاي وزن سیستم

              گردد. نهایت گزینه منتخب مشخص میشود و در  مجدداً بین سه گزینه برتر ارزیابی انجام می
  رزیابی شود در این ا ارائه شده است. مشاهده می 6و  5، 2ارزیابی میان سه گزینه  ،9جدول در 

به  6، گزینه 6و  5شود. از میان دو گزینه  به عنوان گزینه منتخب با اولویت اول شناخته می 2گزینه 
به عنوان  5به عنوان اولویت شماره دوم و گزینه شماره  5سبب سهولت در اجرا نسبت به گزینه 

  شود.  گلها معرفی می - اولویت شماره سه براي تقاطع فتح
  

  دهی هاي مختلف وزن هاي مسلط در سیستم گزینه :9جدول                               
دهی سیستم وزن برتر يهانهیگز   

2 5 6 
A 1 1 0 
B 1 0 0 
C 1 1 0 
D 1 1 0 
E 0 0 1 
F 1 1 0 
G 1 1 0 
H 0 0 1 
I 1 1 0 
J 1 0 1 
K 0 0 1 
L 1 1 0 
M 0 0 1 
N 1 0 1 
O 1 0 1 

 7 7 11  مجموع

  
  يریگجهینت -8

  امکان سنجی غیر همسطح سازي يه موردعگلها بعنوان مطال - تقاطع فتح ،در مقاله حاضر - 1
   د.یانتخاب گرد تقاطعات 
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مورد مطالعه از ابعاد مختلف فنی و اقتصادي                                   براي وضعیت تردد در تقاطع  شش سناریو - 2
 مورد ارزیابی قرار گرفته است.

قابلیت سنجش آنها به صورت  و بر اساسبررسی  داراي اهمیت در تصمیم گیري،ي معیارها - 3
  انتخاب گردید.ارزیابی  اصلی کّمی، چهار معیار

و روش تحلیل همایی، سناریوهاي مختلف  Aimsunافزار هاي نرمبا استفاده از خروجی - 4
  مقایسه شدند.

نه با تواتر باالتر یگز 3وش تحلیل همایی، ها با استفاده از ر نهیپس از ارزیابی و غربال اولیه گز - 5
  .هاي غالب نشان داده شدند دهی مختلف به عنوان گزینه هاي وزن در سیستم

مجدداً بین سه گزینه برتر ارزیابی انجام شده و در نهایت گزینه برتر (احداث بزرگراه فتح به  - 6
  است. هاي گردشی) انتخاب گردیده  صورت زیرگذر و تقاطع همسطح براي حرکت
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Abstract 

Nowadays, there are various types of options for solving different problems in 
transportation engineering. These options have their own effects and 
consequences which separate them from each other. For this purpose it is 
necessary to analyse these options more accurately by utilizing a high 
effective and efficient method and the final plan should be selected somehow 
that shows the best solution by considering the existing situation and all 
require expectation. The purpose of this paper is to provide an optimum 
method for evaluating and final decision making of ideal option selection 
procedure by considering all aspects of technical guidelines and standards. 
One of the Multi-Criteria decision making methods for picking up the best 
option is Concordance Analysis technique. This method is one of the main 
strategies for solving problems that of which the evaluation criteria have not 
any relationship and are not convertible to each other. In this research, 
Concordance Analysis has been used for selection of the best choice within 
the six proposed options for interchange designing project in one of the most 
important intersections in Southwest of Tehran, as the case study used in this 
article. In order to compare and evaluate the variants, four main criteria 
including, environmental impact, cost of operational system, users cost and 
limited resource consumption were determined. In order to measure various 
evaluation criteria, different weighting systems have been considered for 
sensitivity analysis. After primary appraisal and analysis of these options by 
Concordance Analysis method, three options with high frequency in different 
weighting systems have been introduced as dominant options. Final evaluation 
has been conducted on these three options and the best options have been 
prioritised with regard to certain limitations. 
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