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  چکیده

باشـند، لـذا بـه منظـور کـاهش تـراکم        کننده ظرفیت معابر می ها تعیین در معابر شهري ظرفیت تقاطع
رهمسطح تبدیل شوند. از آنجـا کـه   ها طبق ضوابط و معیارهایی باید به تقاطع غی ترافیک، برخی تقاطع
باشند الزم است که قبل از اجراي هر  بر و پرهزینه می هاي زمان جمله پروژه هایی از احداث چنین سازه

طرحی، تاثیر حاصل از اجراي آن در سیستم شبکه معابر مورد مطالعه قرار گیرد تا متولیان، با توجه به 
  اث هر تقاطع بتوانند تصمیمات الزم را اتخاد نمایند.بندي احد ت بودجه، نسبت به اولویتیمحدود

نوع و شکل تقاطع غیرهمسطح و موقعیت آن در شبکه معابر یکی از عوامـل اصـلی در تعیـین اولویـت     
اي دارد و پارامترها و شرایط  ساخت تقاطع است. پروسه انتخاب نوع و شکل تقاطع، روند بسیار پیچیده

حریم، قیمت زمین مورد نظر، ظرفیت نوع خاص تقاطع غیرهمسـطح  گوناگونی از قبیل میزان تحصیل 
هـا، میـزان    ، هزینه ساخت، مسایل مربوط به ایمنی، کنترل دسترسی(با توجه به حجم ترافیک تقاطع)

محیطـی و ... در انتخـاب نـوع بهینـه تقـاطع غیرهمسـطح دخیـل         هاي ترافیکی و زیست بهبود شاخص
  باشند. می

هاي غیرهمسـطح   بندي تقاطع براي اولویتاقتصادي، ترافیکی و زیست محیطی  يدر این مقاله معیارها
وزن و اهمیت این معیارها تعیـین شـده و    ،با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیسپس تعیین شده 

شـده  ه یـ سازي در سطح شـهر تهـران ارا   هاي نیازمند غیرهمسطح احداث تقاطع بندي در نهایت اولویت
  است.
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  مقدمه -1

ها در آن، موجب رشد  نقلیه در شهر تهران و تمرکز فعالیت  افزایش روزافزون جمعیت و مالکیت وسایل
ت شبکه ارتباطی شهر تهران توسـعه معـابر   شهري گردیده و با توجه به محدودیت ظرفی سفرهاي درون
کننده ظرفیت  ها تعیین که در اکثر معابر شهري ظرفیت تقاطع ناپذیر است. با توجه به این امري اجتناب

ها طبـق ضـوابط و    باشند، لذا به منظور کاهش تراکم ترافیک و روانی تردد معبر، برخی تقاطع معابر می
جملـه   هـایی از  تبدیل شـوند. از آنجـا کـه احـداث چنـین سـازه      معیارهایی باید به تقاطع غیرهمسطح 

یید شـوند. بـه   اها ت باشند باید حتماً ضرورت احداث و اجراي این پروژه بر و پرهزینه می هاي زمان پروژه
همین منظور الزم است که قبل از اجراي هر طرحی، تاثیر حاصل از اجراي آن در سیستم شبکه معـابر  

بنـدي احـداث هـر     د تا متولیان، با توجه به محدود بودن بودجه، نسبت به اولویتمورد مطالعه قرار گیر
تقاطع بتوانند تصمیمات الزم را اتخاذ نمایند. بدون شک احداث هر تقاطع غیرهمسطح تاثیر مثبتی بر 

له دیگـري  اپـذیرد مسـ   که تاثیر آن به چه میزان بوده و به چه قیمتی صورت مـی  ترافیک دارد ولی این
  که باید مشخص شود.است 

مطالعات فراوانی با استفاده از این روش براي موضوعات مختلف در کشورهاي دیگر صورت گرفته است. 
براي تعیین شاخصـی بـراي ارزیـابی سـطح سـرویس       1یکی از این مطالعات مربوط به کوریا و همکاران

مطالعـه خـود از تحلیـل سلسـله     . آنهـا در  ]1[باشـد   ترمینالهاي فرودگاه در شهر سائوپائولو برزیل مـی 
مراتبی براي تعیین ضرایب رابطه سطح سرویس نهایی ترمینال فرودگاه بـا توجـه بـه سـطح سـرویس      

اند. آنها براي تعیین ضـرایب از نظـرات خـود کـاربران      تک بخشهاي مختلف ترمینال استفاده نموده تک
  براي تعیین سطح سرویس ترمینال فرودگاهها استفاده نمودند.

. مطالعـه آنهـا در مـورد    ]2[در ژاپـن صـورت گرفتـه اسـت      2لعه دیگري نیز توسط یـائو و موریکـاوا  مطا
باشد، که در بخشی از مطالعات خود براي تعیین مقصـد سـفر    شهري می بینی تقاضاي سفري بین پیش

طلوبیت، اند. یکی از متغیرهاي موجود در تابع م یعنی مرحله توزیع سفر از تابع مطلوبیت استفاده نموده
  ) شده است.AHPجذابیت مقصد بوده است که براي محاسبه آن از روش تحلیل سلسله مراتبی (

. وي در ایـن  ]3[در شهر سئول کره جنوبی انجام شده است  3مطالعه دیگري در این زمینه توسط سون
ین مطالعـه  مطالعه به ارائه معیاري براي حذف پلهاي عابرپیاده غیرضروري پرداخته شده است. وي در ا

هـا   اي و عدم تطابق با سیاستهاي پایدار شهري براي حـذف پـل   از پارامترهاي کارکردي پل، دوام سازه
هاي پارامترهاي کارکردي پل یعنی بهبـود   استفاده نموده است و براي تعیین وزن و اهمیت زیرمجموعه

                                                                                              
                                                
١- Correia et al 
٢- Morikawa et al 
٣- Sohn 
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له مراتبی استفاده نموده رفت و آمد، سازگاري محیطی و ایمنی ترافیک از مقایسه زوجی و تحلیل سلس
  است.

فایده و  -ونقلی با روشهاي آنالیز هزینه هاي حمل یکی دیگر از مطالعات انجام شده، مقایسه نتایج پروژه
. آنهـا در مطالعـه خـود بـراي ارزیـابی      ]4[باشـد   می 1روش ارزیابی چندمعیاره بوسیله تودال و همکاران
انـد.   تعـریض بخشـی از راه در شـیلی اسـتفاده نمـوده      چندمعیاره از روش تحلیل سلسله مراتبی بـراي 

هزینـه بـه    -مطالعه آنها نشان داد که نتایج بدست آمده از تحلیل سلسله مراتبی نسبت به آنالیز سـود 
تصمیمات نهایی مسئولین نزدیکتر بوده است که دخیل نمودن سـایر پارامترهـا عـالوه بـر پارامترهـاي      

هزینـه   -گیـري نسـبت بـه حالـت تحلیـل سـود       و در نهایت تصمیمکمی اقتصادي باعث بهبود ارزیابی 
 باشد. می

اشـاره   2توان به مطالعـه پـارك و همکـاران   از جمله مطالعات دیگر در زمینه تحلیل سلسله مراتبی، می
دهنـدگان حمـل بـار در     . آنها در مطالعات خود از تحلیل سلسله مراتبی براي ارزیابی سرویس]5[نمود 

دهندگان از پارامترهایی چـون سـرعت، دقـت،     پرداختند. ایشان براي ارزیابی سرویسجنوبی  کشور کره
ایمنی، راحتی، صرفه اقتصادي و قابلیـت اطمینـان از نگـاه کـاربران اسـتفاده نمودنـد. آنهـا در نهایـت         
براساس مقایسه زوجی در تحلیل سلسله مراتبی به این نتیجه رسیدند که قیمـت یـا هزینـه سـرویس     

  باشد. ارامتر در انتخاب سرویس حمل بار توسط کاربران میمهمترین پ
  

  تعریف مساله و اهداف تحقیق -2

سازي جریان  هایی، جهت بهبود عملکرد ترافیکی و روان ساالنه میلیاردها ریال بودجه براي اجراي پروژه
لعـات  شود که در برخی مواقع بـه علـت عـدم مطا    شهرها صرف می ترافیک و کاهش زمان سفر در کالن

هـاي   هاي غیرهمسطح جزو پروژه گذارد. احداث تقاطع جامع، اثر نامطلوبی بر روي کل شبکه شهري می
باشد که با هدف جداسازي فیزیکی مسیرهاي ترافیکی و ایجاد جریان ترافیک پیوسـته   با هزینه باال می

داده اسـت احـداث   گیرد ولی تجربه نشان  ها صورت می شدن زمان تاخیر و افزایش ظرفیت تقاطع و کم
تواند باعث افزایش زمان سفر و تاخیر در تقاطع مجاور شود که ایـن نتیجـه    یک تقاطع غیرهمسطح می

  باشد. مغایر با هدف احداث تقاطع و ضرورت وجود آن می
هـا از یـک امکانـات     عنوان کارفرما در ساخت و احداث معابر و تقـاطع  بدیهی است چنانچه شهرداري به

نظر مالی و اعتباري و چه از نظر دسترسی به امکانات و تجهیزات) برخوردار بود، بهتـر   نامحدود (چه از
ها در دستور ساخت قرار داده شـوند. امـا بـدون شـک واقعیـت غیـر از ایـن اسـت و          بود که کلیه پروژه

                                                                                              
                                                
۴- Tudela et al 
١- Park et al 
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 کند که شهرداري تهران به شدت با محدودیت منابع و امکانات مواجه است. بنابراین ضرورت ایجاب می
ها برحسب میزان تاثیر و ضرورت ساخت و ساز مـورد بررسـی و مطالعـه قـرار      امکان اجراي تمام پروژه

  گیرند.
بندي به علت محدودیت منابع است، لذا با توجه به کمبود بودجه و اعتبـارات   ترین ضرورت اولویت مهم

ژه، ضرورت دارد کـه  تخصیص بودجه الزم براي اجراي یک پرو تخصیص داده شده در هر سال و یا عدم 
کـه ضـرورت و اهمیـت     بندي درسـتی انجـام شـود. پـس از ایـن      براي تخصیص بهینه اعتبارات، اولویت

هاي غیرهمسطح مشخص گردید و تبیین شد، الزم اسـت کـه بـه چگـونگی      بندي احداث تقاطع اولویت
ایج حاصـل از آن  بنـدي، بـر نتـ    بندي نیز توجه شود. بدیهی است که روش انجـام اولویـت   انجام اولویت

  اي برخوردار است. العاده ق اثرگذار است؛ بنابراین تعیین روشی مناسب براي این امر، از اهمیت فو
تـوان در نظـر    ها و معیارهاي متفاوتی را مـی  هاي غیرهمسطح، شاخص بندي احداث تقاطع براي اولویت

موجـود انتخـاب گـردد.     بایست بر اساس شرایط کشور و همچنـین اطالعـات   ها می گرفت. این شاخص
هـا بـر اسـاس     اي باشد که احـداث تقـاطع   گونه ها و معیارها نیز باید به دهی به این شاخص اهمیت وزن

منظور تعیـین تـاثیر    بهطور که گفته شد،  بندي گردند. همان مسایل ترافیکی و اجرایی مربوطه، اولویت
ساز مناسـب اسـتفاده    افزار شبیه نرم حاصل از اجراي تقاطع غیرهمسطح در سیستم شبکه معابر از یک

بررسـی مبـانی تئـوري و رونـد      پس از انتخاب چند تقاطع در شهر تهران، پس ازاین مقاله شود. در  می
ها پرداخته و با توجه به مجمـوع   گزینه یو ارزیاب یسازي حمل و نقل شهري تهران به بررس توسعه مدل

که در این مقالـه از مـدل حمـل و     شود. با توجه به این یها تعیین م وزن معیارها، اولویت احداث تقاطع
اي از سـاختار آن   است، بنابراین در ابتدا خالصـه استفاده شده  (EMME/2)نقل و ترافیک شهر تهران 

  توضیح داده خواهد شد.
  

  فرآیند انجام مطالعه -2

مربوطـه مشـاهده   آورده شده است. چنانچه در شکل  1متدولوژي و روش انجام مطالعه حاضر در شکل 
باشـد. بخـش اول شـامل بررسـی مطالعـات       بخش می 3گردد، بطور کلی روش انجام مطالعه شامل  می

باشـد. بخـش دوم شـامل سـاخت مـدل بـر        گذشته و روشهاي مختلف و انتخاب یک روش مناسب می
ي هـا  ) بوده و در بخش سوم، با اعمال مدل نهـایی بـر گزینـه   AHPاساس روش تحلیل سلسله مراتبی (

  واقعی در شهر تهران، نتایج مدل استخراج گردیده است.
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  بندي احداث و توسعه شبکه معابر شهري فرآیند انجام مطالعه اولویت :1شکل 

  
  )AHP( 1فرآیند تحلیل سلسله مراتبی -1. 2
اسـت   )MCDM( 2همعیارگیري چند تصمیم روشهايترین  یند تحلیل سلسله مراتبی یکی از معروفآفر

تحلیل سلسله مراتبی یک مدل . ه استابداع گردید 1970در دهه  3توماس ساعتی که اولین بار توسط
شـود. بـراي    ها استفاده مـی  گیري در مورد انتخاب گزینه گیري چندمعیاره است که براي تصمیم تصمیم

  تند از:بایست سه گام اصلی طی شود، که عبار انجام تحلیل سلسله مراتبی می
  الف) ایجاد ساختار سلسله مراتبی

آید. در این مرحله سـاختار   این مرحله مهمترین مرحله در فرآیند ساختار سلسله مراتبی به حساب می
  شود. ها مشخص می تصمیم یعنی هدف، معیارها و زیرمعیارها و چگونگی ارتباط آنها با گزینه

  ب) تعیین وزن معیارهاي اصلی و فرعی
له عناصر هر سطح به صورت مقایسه زوجی، باتوجه به عناصـر باالدسـتی آنهـا بـا یکـدیگر      در این مرح
شوند تا در نهایت وزنهاي نسبی عناصر تعیین گردد. روش اصلی براي محاسبه وزنها بر پایه  مقایسه می

را  4اي لیکرد طبقه 9باشد. ساعتی براي تعیین وزن معیارهاي کیفی، مقیاس  ماتریس مقایسه زوجی می
دهنده اهمیـت   نشان 1براي ارزیابی اهمیت نسبی بین عناصر پیشنهاد نموده است. در این مقیاس عدد 

  باشد. العاده زیاد می دهنده درجه اهمیت فوق نشان 9یکسان و عدد 
  ج) محاسبه نرخ سازگاري ماتریس مقایسه زوجی

                                                                                              
                                                
١- Analytical Hierarchy Process   
٢- Multi-Criteria Decision Making 
٣- Tomas Saaty   
۴- Likerd 

3 

2 

شتهات گذیبر ادب يمرور 1  بررسی روشهاي مختلف و انتخاب روش مناسب 

 تعیین وزن معیارها در مدل تعیین ساختار سلسله مراتبی شناسایی معیارها و زیرمعیارها

بندي ساخت مدل نهایی اولویت تعیین سازگاري مدل  

هاي پیشنهادي اعمال مدل نهایی بر گزینه بندي بررسی نتایج مدل اولویت   

 شروع

 پایان

عیین سهم متغیرها در مدل نهاییت  



 

۶

همیت داشته باشـد و عنصـر (ب)   سازگاري به این مفهوم است که اگر عنصر (الف) دو برابر عنصر (ب) ا
سه برابر عنصر (ج) اهمیت داشته باشد، آنگاه در یک سیستم کامالً سازگار عنصر (الف) باید شش برابر 

. اگر ناسازگاري وجود داشته باشد و مقدار آن زیـاد باشـد، سیسـتم    ]6[عنصر (ج) اهمیت داشته باشد 
درصـد را   10. سـاعتی نـرخ ناسـازگاري تـا     گیري به سمت قضاوتهاي نادرست میل خواهد کرد تصمیم
قبول دانسته و براي مقادیر بیشتر توصیه کرده اسـت کـه مقایسـه زوجـی مجـدداً صـورت پـذیرد.         قابل

عنصـر (بـه     nشـود کـه داراي   ها به ماتریسی مربعی منجـر مـی   هاي زوجی حاصل از نظرسنجی مقایسه
  باشد: 1بصورت رابطه  Aی باشد. اگر ماتریس مقایسه زوج تعداد عناصر هر سطح) می
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در هـر سـطح بـا     jو  iدهنده اهمیت نسبی بین عناصـر   نشان aijآنگاه در ماتریس مقایسه زوجی، درایه 
) بـردار صـفر و مقـدار ویـژه یـک      n-1باشد. در ماتریس ناسازگار، مقدار ویژه ( توجه به عنصر باالیی می

  .]6[باشد  برقرار می 2بزرگتر خواهد بود، یعنی رابطه  nاز  maxλبردار یعنی 
)2(  nmax >λ  

اي  ساعتی براي استقالل بررسی ناسازگاري ماتریس مقایسه زوجی از رتبه ماتریس، رابطه توسعه یافتـه 
  .]6[باشد  می 3را براي شاخص ناسازگاري ارائه کرده است، که بصورت رابطه 

)3(  
1−
−λ

=
n

n
.I.I max  

  .]6[بدست آید  4تواند از طریق رابطه  اي زوجی می در نهایت نرخ ناسازگاري ماتریس مقایسه
)4(  

.R.I.I
.I.I

.R.I =  

  باشد. باشد و مقادیر آنها مشخص می می nشاخص ناسازگاري ماتریس تصادفی مرتبه  I.I.Rکه در آن .
  

  ها  ه و گزینهروند ساخت شبکه پای -6

عنوان یک راهکار ترافیکـی مطـرح    کردن آنها به هاي همسطحی که غیرهمسطح پس از شناسایی تقاطع
هـاي مصـوب معاونـت فنـی و عمرانـی و       باشد (بر اساس طرح جامع شبکه معابر شهر تهران، طـرح  می

یـا طراحـی    و تهیه طرح غیرهمسطح مصـوب آنهـا   هاي ترافیکی) نظرات کارشناسی به منظور رفع گره
بینـی نشـده)، بایـد بـه منظـور تعیـین        هـایی کـه طرحـی بـراي آنهـا پـیش       طرح مناسب (براي تقاطع

طـور کـه    سازي گردنـد. همـان   افزار مناسبی شبیه بندي احداث آنها، در نرم هاي موثر در اولویت شاخص
  منظور استفاده شده است. بدین EMME/2افزار  گفته شد، در این مطالعه از نرم

منظور و بـا توجـه بـه افـق      انتخاب گردد. لذا بدین ها ابتدا بایـد شـبکه پایـه،     سازي گزینه شبیهجهت 



 

٧

روزکردن تمـام تغییـرات صـورت گرفتـه تـا تـاریخ        پس از به 1389طرح این مطالعه، شبکه معابر سال 
ابر حمل عنوان شبکه پایه در نظر گرفته شد. شبکه معابر وضع موجود شامل تمامی مع انجام مطالعه، به

هـاي حرکتـی، خصوصـیات عرضـه حمـل و نقلـی ماننـد         و نقلی به همراه وضعیت هندسی، محدودیت
رانـی و متـرو) در    راهنمایی و رانندگی، شبکه حمل و نقل عمـومی (شـامل خطـوط اتوبـوس     هاي  چراغ

  باشد. ) می1389وضعیت موجود (سال 
بندي احـداث هـر    جداگانه، به منظور اولویت هاي ها در قالب گزینه سازي طرح تقاطع بعد از انجام شبیه
  گردند. گیري تعیین می ساله، ابتدا معیارهایی جهت تصمیم اي پنج کدام طی برنامه

  
  گیري معیارهاي منتخب جهت تصمیم -7

گیري چند معیاره است کـه بـه منظـور     هاي غیرهمسطح یک مسئله تصمیم بندي احداث تقاطع اولویت
گردد. هـر یـک از معیارهـا داراي ویژگیهـا و      از چندین معیار سنجش استفاده میتعیین الویت اجرایی 

دهد.  خصوصیات متفاوتی بوده که گاهی پرداختن به یکی از معیارها، معیار دیگر را تحت شعاع قرار می
اي بـه عنـوان گزینـه برتـر      در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با تعیین وزن هر معیار و ترکیب آنها گزینه

بندي پنج معیار اصـلی در نظـر گرفتـه     گردد که در آن همه معیارها لحاظ کند. براي اولویت نتخاب میا
  شده است، که عبارتند از:

  معیار ترافیکی) الف
هـاي غیرهمسـطح، بهبـود     بنـدي احـداث تقـاطع    از مهمترین معیارهاي در نظر گرفته شده در اولویـت 

باشد که افزایش مطلوبیت براي کاربران را بـه   سفر می وضعیت ترافیک با افزایش سرعت و کاهش زمان
دنبال دارد. زیرمعیارهاي متوسط سرعت حرکت، درصد شـبکه کنـد و بحرانـی، مجمـوع تأخیرهـا (در      

هـاي مـدل    تقاطع و مسیر) مدنظر قرار گرفته شـده اسـت. بـراي امتیـازدهی بـه هـر معیـار، خروجـی        
مورد استفاده قرار خواهند گرفـت. در هـر سـه     EMME/2افزار  ونقل و ترافیک شهر تهران در نرم حمل

  یابد. معیار با افزایش آنها مطلوبیت گزینه کاهش می
  محیطی معیار زیست) ب

زیسـت دارد، بنـابراین درنظرگـرفتن مسـائل      احداث یک تقاطع غیرهمسطح تاثیرات بسیاري بر محیط
ع مدنظر قرار گیرد. این معیـار شـامل   محیطی از جمله معیارهایی است که باید در مورد هر تقاط زیست

باشـد. در امتیـازدهی هـر     ها، مصرف سوخت (بنزین و گازوئیـل) مـی   زیرمعیارهاي میزان تولید آالینده
ها و میزان مصرف سوخت را دارد، کمتـرین امتیـاز تعلـق    تقاطع، به تقاطعی که بیشترین تولید آالینده

  گیرد.می
  معیار اجرایی )ج



 

٨

 توان بـه مـواردي نظیـر میـزان     بودن احداث یک تقاطع غیرهمسطح می عیین اجراییاز عوامل مهم در ت
مسـائل سیاسـی، تـاثیرات     هزینه (تملک حریم، احـداث و تعمیـر و نگهـداري)،    موردنیاز، حریم تملک

  اشاره نمود. ... و اجتماعی
  معیار ایجاد دسترسی) د

ی ضـروري در اثـر احـداث ایـن تقـاطع      هدف از تعیین این معیار بررسی تامین یا عدم تامین دسترسـ 
  تواند در تعیین اولویت احداث موثر باشد. که می باشد غیرهمسطح می

  معیار ایمنی )ه
هاي همسـطح بـه    هاي غیرهمسطح آمار تصادفات و مسایل ایمنی نسبت به تقاطع طورکلی در تقاطع به

عیار یکـی از مـوثرترین عوامـل در    . بنابراین این مدر سطح باالتري قرار دارددلیل کاهش نقاط برخورد 
ها خواهد بود. این معیار شامل زیرمعیارهاي تعداد تصادفات، شدت تصادف و هزینه  بندي تقاطع  اولویت

  باشد.  تصادف می
  
  ساختار فرآیند سلسله مراتبی -8

 گیري در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، تعریف سلسله مراتب کـه یکـی   پس از تعیین معیارهاي تصمیم
مراتبـی بـراي    سـاختار سـاختار سلسـله    2گـردد. در شـکل    باشد انجام می هاي مهم فرآیند می از بخش
  هاي غیرهمسطح ارائه شده است.  بندي احداث تقاطع اولویت

  

 
  هاي غیرهمسطح بندي احداث تقاطع مراتب اولویت سلسله  :2شکل 

  
هـاي غیرهمسـطح    ندي احداث تقـاطع ب گردد، در سطح اول اولویت مشاهده می 2همانطور که در شکل 

باشد. در سطح دوم معیارها و شاخصهاي اصلی و فرعی و در سطح سـوم   قرار دارد، که هدف تصمیم می
  باشند. هاي غیرهمسطح می هاي تقاطع هاي تصمیم قرار دارند که شامل پروژه نیز گزینه

  



 

٩

  تعیین وزن معیارهاي ساختار سلسله مراتبی -1. 8
ونقـل و   اي تهیـه گردیـده و در اختیـار کارشناسـان حمـل      ، پرسشنامهرمعیاهر هایی نوزن براي تعیین 

ترافیک قرار داده شده است. براي محاسبه وزن نسبی معیارها، ابتـدا مـاتریس مقایسـات نرمـال شـده      
اسـتفاده شـده و در نهایـت مـاتریس      6گردد. براي ماتریس مقایسات نرمال شده از رابطـه   محاسبه می

  صل خواهد شد.حا 7رابطه 

)5(  
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 معیارهـاي وزن نسـبی  شده کـه  میانگین اعداد هر سطر از ماتریس مقایسات نرمال شده محاسبه آنگاه 
  .)8(رابطه  دباش تصمیم می

)8(  ∑
=

′=
n

j
iji aW

1
 

  که در آن:
iW وزن نسبی معیارi باشد. می  

، وزن نسبی معیارها اسـتخراج گردیـده اسـت کـه در     6تا  4بنابراین براساس نتایج پرسشگري و روابط 
  آورده شده است. 3شکل 

  
  هاي غیرهمسطح بندي احداث تقاطع وزن معیارها در اولویت :2جدول 

 ایمنی (هزینه) اجراییل مسای ایجاد دسترسی ترافیکی محیطی زیست  معیار اصلی

 9 7 6 62 16 درصد تاثیر

مصرف   معیار فرعی
  سوخت

تولید 
  ها آالینده

شبکه   تاخیر  سرعت
  بحرانی

  طرح هندسی  تصادفات  نگهداري  ساخت  زمین  

  24  76  21  32  47  36  43  21  38  62  درصد تاثیر
  

  هاي غیرهمسطح بندي احداث تقاطع ساخت مدل اولویت -2. 8
و سـپس   بـاالتر  معیارهـاي در وزن معیار  بایست وزن نسبی هر رزش نهایی هر گزینه میبراي محاسبه ا

نهایت با هم جمع گردد. بنابراین رابطه نهـایی بـه    دیده و در رگضرب  در مقدار نرمال شده آن پارامتر



 

١٠

  ایجاد خواهد شد.  9شکل رابطه 
متیاز هر گزینها  )9( ∑ ×=

=

n

i
ii FU

1
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  که در آن:
DFساعت)؛ -نقلیه : مقدار نرمال شده تاخیرها (وسیله  

CNFده شبکه کند و بحرانی به کل شبکه؛: نسبت نرمال ش  
VFرمال شده سرعت (کیلومتر بر ساعت)؛: مقدار ن  
PF ها؛ شده نشر آالینده: مقدار نرمال  
FFمقدار نرمال شده مصرف سوخت؛ :  

CMF نرمال شده هزینه تعمیر و نگهداري؛: مقدار  
CBFمقدار نرمال شده هزینه ساخت؛ :  
CGF :مقدار نرمال شده هزینه تملک زمین؛  

SAFتصادفات (فوتی، جرحی و خسارتی)؛ : مقدار نرمال شده تعداد  
SGF :.مقدار نرمال شده وضعیت طرح هندسی  

تـوان گفـت    باشـد. در حالـت کلـی مـی     گام بعدي محاسبه نرخ سازگاري در ماتریس مقایسه زوجی می
گیرنده بسـتگی دارد، امـا آقـاي سـاعتی      یمقبول ناسازگاري یک ماتریس یا سیستم، به تصم میزان قابل

نماید و معتقد است چنانچه میزان ناسازگاري بیشـتر   قبول ارائه می درصد را به عنوان حد قابل 10عدد 
  درصد باشد، بهتر است در قضاوتها تجدیدنظر گردد. 10از 

قـل و ترافیـک،   ون باتوجه به نتایج بدست آمده از میانگین نظرات کلیه کارشناسان و متخصصـان حمـل  
تک ماتریسهاي مقایسه زوجی و در نهایت کل ماتریسـها، نـرخ ناسـازگاري محاسـبه گردیـده       براي تک

اسـت، نـرخ    10/0برآورد گردیده است. بـا توجـه بـه اینکـه عـدد مـذکور کمتـر از         04/0است و عدد 
  باشد. قبول می ناسازگاري بدست آمده قابل

 

  هاي غیرهمسطح اطعبندي احداث تق اجراي مدل و اولویت -9

و جایگذاري هر یک از  10در نهایت براساس نرمال کردن مقادیر هر یک از متغیرها با استفاده از رابطه 
  آورده شده است.  2)، ارزش نهایی هر گزینه استخراج گردیده و در جدول 9آنها در مدل نهایی (رابطه 

  



 

١١

)10(  
minimaxi

miniij
XX

XX
−

−
 jدر گزینه  iمتغیر  مقدار نرمال شده =

  که در آن:
Xij مقدار متغیر :i  در گزینهj؛ 

Ximin مقدار حداقل متغیر :i ها؛ در بین تمامی گزینه  
Ximax مقدار حداکثر متغیر :i ها. در بین تمامی گزینه  
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  بندي ها با توجه به تمامی معیارهاي موثر در اولویت اهمیت احداث هر یک از تقاطع  :3جدول 
 اولویت احداث  ارزش ها عاسامی تقاط ردیف

شهریور 17 -بعثت -رضا امام 1  8 1 
محالتی -افسریه 2  7 1 
کردستان -عصر ولی -میرداماد 3  7 1 
 1 6 میدان تجریش 4
 1 6 میدان قدس 5
جانبازان) -رسالت  -(فرجام  -باقري 6  6 1 
 1 6 میدان آزادي 7
استاد معین -آزادي 8  6 1 
تارخان (پل تاج)س -ا... نوري فضل شیخ 9  5 1 
دشت آزادگان (میدان بهمن) -بزرگراه بعثت 10  5 2 
احمد آل جالل -اصفهانی اشرفی 11  5 2 
بلوار تعاون -حکیم 12  5 2 
راه آذري) آذري (میدان بوتان و سه -زرند -بزرگراه سعیدي 13  5 2 
پرستویی) -بخارایی -(رجایی -پل بعثت 14  5 2 
آرش -بزرگراه مدرس 15  5 2 
سعیدي  ا... آیت -آباد یافت 16  5 2 
خودرو ایران -جاده مخصوص 17  5 2 
آفریقا) -چهارراه جهان کودك (حقانی 18  5 2 
الحجج(آقانور) میدان ثامن -رضا (ع) بزرگراه امام 19  5 3 
صادقیه دوم فلکه 20  5 3 
کارگر -گمنام 21  4 3 
گمنام -کردستان 22  4 3 
ب و شرق و اتصال بلوار همیال به ایوانک غرب)(اتصال ایوانک غر 23  4 3 
ایران خودرو -اتوبان کرج 24  4 3 
خرداد (پل) 15 -اسالمی وحدت 25  4 3 
بزرگراه ستاري -بلوار فردوس 26  4 3 
دهکده المپیک -حکیم 27  4 3 
 4 4 میدان پونک 28
فرودگاه -جاده مخصوص کرج 29  4 4 
اتوبان کرج -ستاري 30  4 4 



 

١٣

 اولویت احداث  ارزش ها اسامی تقاطع یفرد
 4 4 میدان صنعت 31
غیوري (جاده سوم) -کمربندي شمالی شهرري 32  4 4 
پروین -رسالت 33  4 4 
حکیم -اصفهانی اشرفی 34  4 4 
بزرگراه آزادگان -متري صدرا (چشمه) 45 35  4 4 
کوهک -آزادراه کرج 36  4 4 
مطهر امام خمینی(ره)حرم  -اتصال نمایشگاه شهر آفتاب  37  4 4 
گلها -جاده مخصوص 38  3 5 
زهرا) راه بهشت خمینی (سه بلوار امام -آباد بزرگراه صالح 39  3 5 
آیت -رسالت 40  3 5 
ایران خودرو -بزرگراه فتح (جاده قدیم) 41  3 5 
ابن بابویه -کمربندي شمالی شمالی شهرري 42  3 5 
سالما فدائیان -کمربندي شمالی شهرري 43  3 5 
اسالمی) خان (انقالب حسن قلعه -بزرگراه فتح (جاده قدیم) 44  3 5 
خیابان آزادي -بزرگراه نواب 45  3 5 
تیر میدان هفت 46  3 5 
زهرا) شمالی بهشت -راهی باقرشهر (جاده قدیم قم سه 47  3 5 

  
شـده اسـت.    حاصـل  10گردد، براي هر تقاطع مقـداري بـین یـک و     مشاهده می 2چنانچه در جدول 

باشـد. پـس از    تـر مـی   بدیهی است که هرچه ارزش تقاطع به عدد ده نزدیکتر باشد، آن گزینه مطلـوب 
  بندي احداث آنها در پنج اولویت انجام گردید.  ها اولویت گذاري هر یک از تقاطع ارزش
  

  گیري نتیجه -10

هادي ارائـه گردیـده اسـت.    هاي غیرهمسطح پیشـن  بندي احداث تقاطع در این مقاله مدلی براي اولویت
براي این منظور از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردیده است. بر اسـاس ایـن روش، معیارهـا و    
ساختار سلسله مراتبی مشخص گردیده و براساس نگاه کارشناسان، وزن معیارها تعیین شده اسـت. در  

هـا   هاي ترافیکی و یـا هزینـه   معیار گیریها که صرفاً بر اساس این مدل بر خالف روشهاي پیشین تصمیم
محیطـی، اقتصـادي،    بوده است، در این مدل توسعه داده شـده از ترکیـب معیارهـاي ترافیکـی، زیسـت     

هاي واقعـی در شـهر تهـران، نتـایج      اجرایی و استفاده گردیده است. آنگاه با اعمال مدل نهایی بر گزینه
 جالبی استخراج گردیده است.



 

١۴

  فرآیند تحلیل سلسله مراتبی نتایج ذیل حاصل گردیده است:براساس مدل مبتنی بر 
بندي شبکه معابر شهري، میزان تاخیرها و هزینه تملـک   از بین متغیرهاي تاثیرگذار در اولویت - 1

زمین داراي اهمیت باالتري بوده و نقش آنها در انتخاب گزینـه برتـر بیشـتر از سـایر متغیرهـا      
  باشد. می

هـا   هاي غیرهمسطح در این بزرگراه ل نبوده و نیازمند احداث تقاطعهاي شهر تهران کام بزرگراه - 2
باشد. این نیاز در مناطق پیرامونی شهر تهران،  براي تکمیل و دستیابی به عملکرد بزرگراهی می

 باشد. بسیار بیشتر از سایر مناطق می
اي هـ  هاي شریانی که در طـول مسـیر خـود داراي تقـاطع     احدث تقاطع غیرهمسطح در خیابان - 3

باشد. چرا که با احداث یک تقاطع غیرهمسـطح   باشد راهکار مناسب نمی همسطح متعددي می
 شود. باعث افزایش زمان تاخیر در تقاطع همسطح مجاور و ایجاد یک گره ترافیکی می

هـا و مســائل   در محـدوده مرکـزي شـهر نیـز بـه دالیـل اثرگـذاري پارامترهـایی چـون هزینـه           - 4
باشد، که نتیجه فوق بـا تئـوري    یرهمسطح چندان مطلوب نمیمحیطی، احداث تقاطع غ زیست

 هاي مرکزي شهرها تطابق دارد. در محدوده یشخص يعدم مطلوبیت خودروها
  

  تقدیر و تشکر -11

ریـزي   پور معاون محتـرم مطالعـات و برنامـه    در پایان از همکاري صمیمانه جناب آقاي مهندس خشایی
ران و نیز مساعدت مدیریت محترم عامـل شـرکت مطالعـات    ونقل و ترافیک شهرداري ته سازمان حمل
که زمینه مساعدي را جهت تهیـه ایـن    ،ونقل و ترافیک تهران جناب آقاي مهندس نوروزي جامع حمل

  آید. اند، کمال تشکر و قدردانی به عمل می مقاله و استفاده از امکانات آن شرکت فراهم نموده
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