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  : دهیچک

. گردد یمکل شبکه  حیصحی است که باعث عملکرد حساسمهم و  اریبسنکته  ها تقاطعدر  کیترافکنترل حمل و نقل و 

 لیـ دلی دارد، به پي را در عبوری عموم هینقلوارد بر وسائل  ریتأخ شیافزاضمن آنکه  ،تقاطع کنوع یانتخاب نا مناسب 

بـراي یـک تقـاطع معمـوالً     . کنـد  یمـ مختـل   زیـ نعملکرد کل شـبکه را   تقاطعی به منته ریمسچهار  ابسته شدن سه ی

نالیزه بدون چـراغ، دوربرگـردان، میـدان،    هندسی نظیر تقاطع چراغدار، تقاطع کااز نظر شکل و فرم متعددي  يها نهیگز

ز که همیشه با آن مواجهند، انتخاب طرح هندسی برتـر ا  يا مسأله. شود یمطرح م تقاطع غیر همسطح و میدان چراغدار

  .باشد یم يشنهادیپي ها نهیگز نیب

به الگوریتم تصمیم گیري در مورد انتخاب میدان و یـا چهـارراه چراغـدار بـراي تقاطعـات شـهري        مقالهبنابراین در این 

یدان و یا تقاطع میل در انتخاب دخیکی ترافي ها شاخصید ابتدا پارامترها و بایتم الگوري نوشتن برا. پرداخته شده است

 کـه یري بـا دو سـطر   گیم تصمیس ماترابتدا ید با یسلسله مراتب یريگ یمتصم يبر مبناسپس  یی شوندشناساچراغدار 

ي بـرا  .باشـند نوشـته شـود    یمـ یکـی  ترافي ها شاخص کهین ستون چندباشند و  یمیدان و تقاطع چراغدار مهاي  ینهگز

ي و یا عددیسه مقاشود و از  یمی اجتناب آرمانیزي ریاضی و یا برنامه راز روش  مسألهیچیدگی پیل به دلی زوجیسه مقا

یکـی را در  ترافین متخصصـ ید نظرات باي ا پرسشنامهي استفاده از روش براین بنابرا. شود یمي استفاده ا پرسشنامهروش 

  .یري ثبت نمودگیم تصمیس ماتریدان و تقاطع چراغ دار را اخذ و در مي مختلف در مورد ها شاخصخصوص 

ی جهـت  تمیالگـور بنابراین براي جلوگیري از نظرسنجی و مطالعه و تحقیق تکراري در مورد هر تقـاطع، در ایـن مقالـه    

 نیمنظـور انتخـاب بهتـر   ه بـ ي ریـ گ میتصم تمیالگوري نوشتن برا .انتخاب بهترین گزینه براي تقاطع ارائه گردیده است

در ادامه نیـز   .استفاده شده است Choice Expert (EC(  ارو نرم افز )AHP( یسلسله مراتب لیتحل ندیراهکار از فرا

  .نتایج بدست آمده از این دو نرم افزار با یکدیگر مقایسه گردیده است AIMSUNبا شبیه سازي تقاطع ها در نرم افزار 
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 مقدمه -1

 به و مؤثر يها طرح شنهادیپ تاًینها و یکیتراف مختلف يفاکتورها ی باطراح مختلف يها نهیگز یابیارز منظور به

  .بکند استفاده مؤثر و دیمف يابزارها طراح از و لگریتحل که است يضرور ،موقع

بر پارامترهاي ترافیکی تقاطع چراغدار و میدان استخراج شده و سپس با توجه به نظر  رگذاریتأثابتدا فاکتورهاي 

بعد از مشخص شدن معیارها مقایسه بین معیارها با استفاده . شوند یمي برتر انتخاب ها شاخصکارشناسان ترافیک 

یارها مقایسه و وزن دهی اساس هر یک از معر ب ها نهیگزدر ادامه . شود یماز روش تحلیل سلسله مراتبی انجام 

را بدست آورده و در پایان وزن  ها نهیگز، بردارهاي اولویت معیارها و ها نهیگزپس از وزن دهی معیارها و . دنشو یم

نتایج حاصل از پایان نامه را در قالب . مقدار بیشتر وزن نشانگر گزینه برتر است. شود یمکلی هر گزینه محاسبه 

  .گردد یمخیابان که شامل چندین میدان و تقاطع چراغدار باشد، انتخاب و پیاده  شبکه مطالعه موردي در مورد یک

 يا ژهیو تیبخش از اهم نیا یها اختصاص دارد ول به تقاطع ياز شبکه معابر شهر یگرچه فقط بخش کوچک

خود  زیها ن عملکرد تقاطع. هاست معابر وابسته به عملکرد تقاطع تیسرعت و ظرف ،یمنیا ،ییکارا رایز. برخوردار است

  . آن دارد حیصح تیریو مد یبه طراح یبستگ

 

 تعریف - 2

بین  تواند یمدر آنجا  ی است که جریان ترافیکمحل و مکانتقاطع  و حمل و نقل درون شهري از دیدگاه ترافیک

   ].2[ ندیگو یم به آن نقطه اتصال اصطالحاً ، کهها و گاهی مدهاي مختلف سفر تغییر کند جهتو  مسیرها

. باشند یم يدر شبکه حمل و نقل شهر ریتأخ جادیعامل ا نیتر مهم ،يحمل و نقل شهر يها به عنوان گره ها تقاطع

به  ییراهنما يها چراغ يو زمان بند یطراح .برخوردار است یخاص تیها از اهم آن يساز نهیو به یرو طراح نیاز ا

و  ریمتغ مهین ر،یشده، متغ يزمان بند شیهمانند از پ یانواع مختلف يداشته و دارا یبستگ کیو نوع تراف تیموقع

  ].3[ باشند یهوشمند م ایاتوبوس و  تیبا اولو يها چراغ

 کیحول  طرفه کی ریمس کیبلکه توسط  کنند، یرا قطع نم گریکدیبه آن  یمنته يرهایاست که مس یتقاطع دانیم

 کیطرفه در اطراف  کی یدوران ریبه مس کیتمام حجم تراف نیبنابرا. شوند یمتصل م گریکدیبه  يمرکز رهیجز

  ].8[ باشند یده م ریمس عتقاط کی دانیدر واقع م. شوند یاز آن خارج م ایوارد و  يمرکز رهیجز

  

  )1AHP(ی مراتب سلسله لیتحلفرآیند  - 3

                                                 
1 Analytical Hierarchy Process 
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 يریگ میتصم يندهایکردن فرا عیساده نمودن و تسر لهیاست که به وس يندآیفر ،یسلسله مراتب لیتحل ندیفرآ

 تیوضع هیتجز يبرا يا وهیش AHPاصوالً  .دینما یاتخاذ م دهیچیرا در مورد موضوعات پ يمؤثر ماتیتصم ،یعیطب

 يها و ارزش باشد یم ینظم سلسه مراتب سبراسا رهایمتغ ایها  بخش نیا دنیآن و چ یبیترک يها به بخش دهیچیپ

ها،  قضاوت لیدر آخر با تحل ر،یهر متغ ینسب تیو حسب اهم گردد یم نیگزیجا ینیع يها قضاوت يبه جا يعدد

  ].4[ شوند یتقدم بوده مشخص م نیباالتر يکه دارا ییرهایمتغ

را  یبیو ترک یو کم یفیک يارهایبا حضور مع حیصح يریگ میاست که امکان تصم یروشی سلسله مراتب لیتحل

. باشد یچندگانه م يارهایبا مع يریگ میتصم يشده برا یطراح يها مدل نیتر از جامع یکی AHP. کند یفراهم م

امکان در نظر  نیو همچن کند یفراهم م یامکان فرموله کردن مسئله را به صورت سلسله مراتب کیتکن نیا رایز

دخالت  يریگ میر تصمرا د لفمخت يها نهیگز ندیفرا نیا. را در مسئله دارد یفیو ک یمختلف کم يارهایگرفتن مع

بنا نهاده  یزوج سهیمقا يبر مبنا نیعالوه بر ا. را دارد ارهایمع ریو ز ارهایمع يرو تیحساس لیداده و امکان تحل

که  دهد یرا نشان م میتصم يو ناسازگار يسازگار زانیم نیهمچن. دینما یم لیشده، که قضاوت و محاسبات را تسه

برخوردار بوده  يقو کیتئور يمبنا کیبعالوه از . باشد یم ارهیچند مع يریگ میدر تصم کیتکن نیممتاز ا يایاز مزا

مبدل  سیماتر یجهت شکل ده يریگ میتصم ندیفرا نیدر ا یزوج سهیمقا. بنا شده است یهیو بر اساس اصول بد

  ].9[ رود یبکار م يعدد ریبه مقاد یفیک يها داده

نسبت به سایر  شود یمبیشتر حالت کاربر مبنا بوده و در آن از دانش کارشناسان استفاده  AHPش ز آنجا که روا

ي کارشناسان در وزن دهی، میزان نرخ ا قهیسلي وزن دهی، مفیدتر می باشد که براي کاهش اشتباهات ها روش

  .ی گرددمسازگاري نیز محاسبه 

  

 معیارهاي تاثیر گذار -4

ي فراوانی وجود دارد که معیارهاي تاثیر گذار ها شاخصبراي انتخاب میدان و یا چهار راه چراغدار پارامترها و 

ایمنی  -4ي عبوري ها خطتعداد  - 3 به تقاطع یمنته يها ابانیتعداد خ - 2ي متقاطع ها ابانیخنوع  -1:عبارتند از

حجم  -8) حجم ترافیک(هحجم وسایل نقلی -7یاده حجم عابرین پ -6ي عبوري خودروهاایمنی  -5عابرین پیاده 

ترکیب  -12درجه اشباع  - 11ظرفیت  -10حجم عبوري چپگرد  -9) ترکیب ترافیک(نسنگیعبوري خودروهاي 

نقش زیبایی منظر و  - 16سرعت عملکردي خودروهاي عبوري  -15 ریتأخ -14میزان تصادفات  -13ترافیک 

ي اجرا و ساخت و سطح مورد نیاز ها نهیزه -18ر روانی وارد بر افراد احساس خوشایندي و با -17معماري شهري 

 )سبز يهوا، مصرف سوخت و فضا یآلودگ(تاثیرات زیست محیطی  -19

که  ياریمع نیچند نیچراغدار از ب يها و تقاطع نیادیگذار بر م ریتأث يارهایمشخص شدن پارامترها و مع يبرا

نکته  نیبه ا دیالبته با. نمود افتیشده، در میرا با پرسشنامه و جداول تنظ کینظر کارشناسان تراف دیبا اشاره شد،
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 اریمع 8از  شتریب AHPچنانچه تعداد پارامترها و فاکتورها در  یگذارند ول ریتأث يادیز يارهایاشاره نمود که مع

  .شود یم ادیز يو ناسازگار یدگیچیباشد باعث پ

ی مثبت و خوب بار رواني متقاطع، ها ابانیخگذار نوع  ریتأثشاخص  8بنابراین پس از بررسی نظر کارشناسان گرامی 

، عابر پیاده، حجم عبوري )حجم عبوري خودروهاي سنگین(کو احساس خوشایندي بر رانندگان، ترکیب ترافی

  .انتخاب گردید ریتأخ چپگرد، حجم ترافیک، ایمنی و

  

 ها و گزینه هاوزن دهی معیار - 5

 ارهایمع نیساده ب یوزن ده باشد، یم ارهایگذار که همان مع ریگام پس از انتخاب هشت پارامتر و شاخص تأث نیاول

 دهیپرس ارهایمع نیب یپارامترها و وزن ده نیب سهینظر کارشناسان را در مورد مقا AHPبه روش  نیبنابرا. باشد یم

را با توجه به تک تک  ها نهیگزباید  معیارهاپس از مقایسه و اولویت دهی بین  .دوش مربوطه ثبت میجدول  درو 

  .و وزن دهی شوند سهیمقاجداگانه با توجه به نظر کارشناسان  به طور معیارها

  

 بر رانندگان يندیمثبت و احساس خوشا یبار روان  - 1- 5

پارامترهاي احساس خوشایندي، زیبایی منظر و معماري شهر همگی یک پارامتر و تحت عنوان بار روانی وارد بر 

  .شود یم دهیسنجبا توجه به اینکه این پارامتر کیفی است ولی کمی . دوش یمافراد، البته از دید مثبت آن نامیده 

 ها نهیگزبنابراین با توجه به احساس خوب افراد نسبت به میدان، جمع بندي نظر کارشناسان در مورد مقایسه بین 

  .باشد یم) 1جدول(همانند 

  روانی مثبتراساس بارب ها نهیگزمقایسه بین : 1جدول   

  بار روانی مثبت میدان چهارراه

 میدان 1 7

1 
1 

7 
 چهارراه

  

نظر کارشناسان میدان  بهبا توجه  ها نهیگزبنابراین با توجه به احساس خوب افراد نسبت به میدان مقایسه بین 

  .باشد یمگزینه برتر 

در ادامه نتایج بدست آمده براي . معیارهاي دیگر را نیز با توجه به نظر کارشناسان و افراد خبره وزن دهی می نماییم

  .سایر معیارها، ذکر می گردد
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  ي متقاطعها ابانیخنوع   -2- 5

بنابراین براي هر نوع خیابان . شوند یمتقسیم  1هو شریانی درج 2هي شهري به سه نوع محلی، شریانی درجها ابانیخ

  ].1[ شود یمپیشنهادهاي مختلفی 

  .باشد یمي محلی واقع شده باشد، طرح میدان بهترین گزینه براي تقاطع ها ابانیختقاطع در  چنانچه - الف

  .واقع شود با توجه به حجم ترافیک باید اظهار نظر نمود 2ي شریانی درجه ها ابانیختقاطع در  چنانچه -ب

  .باشد یمباشد در اکثر مواقع تقاطع چراغدار بهترین گزینه  1ي تقاطع، شریانی درجه ها ابانیخاگر نوع  -ج

  

  کیتراف بیترک  -3- 5

به علت اینکه در کشور ما . باشد یمي شهري، اتوبوس و دوچرخه ها تقاطعگذار در  ریتأثوسایل نقلیه  نیتر مهم

، لذا فقط میزان وسایل نقلیه باشد ینمهنوز فرهنگ استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله حمل و نقل رایج  متأسفانه

  . ردیگ یمسنگین مورد ارزیابی قرار 

چنانچه حجم عبوري خودروهاي سنگین از تقاطع کمتر از ده درصد حجم عبوري کل باشد نظر  - الف

  .باشد یمکارشناسان میدان 

اشغال  لیبه دلاگر حجم عبوري خودروهاي سنگین برابر و یا بیشتر از ده درصد حجم عبوري کل باشد  -ب

گر وسایل نقلیه، در این صورت نظر فضاي میدان توسط خودروهاي سنگین و کاهش حوزه چرخش براي دی

  .باشد یمکارشناسان تقاطع چراغدار 

  

  ادهیعابر پ  -4- 5

یکی حجم و دیگري ایمنی، که در مورد ایمنی عابر پیاده در  باشد یمدر خصوص عابرین پیاده دو پارامتر مهم 

 .گردد یم سهیمقادر اینجا فقط نسبت به حجم عبوري عابرین ؛ لذا شود یمجداگانه پرداخته  به طورپارامتر ایمنی 

نفر  150ساعت کمتر از  8گذرگاه عرضی عابر پیاده مسیر اصلی در  نیتر شلوغاگر تعداد عابرین پیاده در  - الف 

  .باشد یمنظر کارشناسان میدان . در ساعت باشد

نفر  150پیاده مسیر اصلی برابر و یا بیشتر از  گذرگاه عرضی عابر نیتر شلوغچنانچه تعداد عابرین پیاده در  -ب

  .باشد یمدر این صورت نظر کارشناسان تقاطع چراغدار . در ساعت باشد

  

  چپگرد يحجم عبور  -5- 5

یکی حجم و دیگري ایمنی، که در مورد ایمنی عابر پیاده در  باشد یمدر خصوص عابرین پیاده دو پارامتر مهم 

  .گردد یم سهیمقادر اینجا فقط نسبت به حجم عبوري عابرین ؛ لذا شود یمجداگانه پرداخته  به طورپارامتر ایمنی 
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وسیله نقلیه در ساعت باشد، نظر  200ز چنانچه حجم ترافیک گردش به چپ در هر مسیر کمتر ا - الف

  .باشد یمکارشناسان تقاطع چراغدار 

وسیله نقلیه در ساعت  200ز ر و یا بیشتر اچنانچه حجم ترافیک گردش به چپ حداقل در یک مسیر براب -ب

  .باشد یمباشد، در این صورت نظر کارشناسان میدان 

  

  حجم ترافیک  -6- 5

چون . محاسبه گردد باشد یمکه همان درجه اشباع  ها آنحجم عبوري تقاطع باید با ظرفیت تقاطع مقایسه و نسبت 

فیت چهارراه از ظرفیت میدان در شرایط یکسان ظر معموالًي مختلف با یکدیگر یکسان نبوده و ها تقاطعظرفیت 

 85/0چنانچه درجه اشباع در میدان از . ردیگ یممیدان مورد ارزیابی و سنجش قرار بیشتر است لذا درجه اشباع 

  ].6[ شود یمبندان نزدیک ه و به حالت اشباع و را دهد یمبیشتر شود میدان دیگر کارایی خود را از دست 

  .باشد یمباشد، نظر کارشناسان میدان  85/0چنانچه درجه اشباع تقاطع با فرض میدان کمتر از  - الف

باشد، در این صورت نظر کارشناسان  85/0چنانچه درجه اشباع تقاطع با فرض میدان برابر یا بیشتر از  -ب

  .باشد یمتقاطع چراغدار 

  

  یمنیا  - 7- 5

 نیبهتر نیبنابرا. باشد یم انهیتصادفات سال زانیخودرو و م یمنیا اده،یپ عابر یمنیا يشامل پارامترها یمنیدر واقع ا

سال اتفاق افتاده،  کیدر طول  یخسارات مال ای یکه منجر به جراحات بدن یتصادفات زانیم ،یمنیسنجش ا اریمع

  ].7[ باشد یم

  .باشد یم، نظر اکثر کارشناسان تقاطع چراغدار مورد در سال باشد 5اگر تعداد تصادفات کمتر از  - الف

  .باشد یممورد در سال باشد، در این صورت نظر کارشناسان میدان  5اگر تعداد تصادفات بیشتر از  -ب

  

  ریتأخ  - 8- 5

با توجه به اینکه در میدان  ؛باشد یم ریتأخگذار با توجه به نظر اکثر کارشناسان  ریتأثپارامترهاي  نیتر مهمیکی از 

ولی زمانی که حجم عبوري  باشد یمدر میدان کمتر از تقاطع چراغدار  ریتأخ معموالًثابت وجود ندارد،  ریتأخ

  .ترافیک بیشتر از ظرفیت میدان باشد، قضیه فرق خواهد کرد

  .باشد یمثانیه باشد، در این صورت نظر بیشتر کارشناسان میدان ) 60(کمتر از یک دقیقه  ریتأخاگر  - الف

  .دکنن یمباشد، اکثر کارشناسان تقاطع چراغدار را پیشنهاد ) ثانیه 60(بیشتر از یک دقیقه  ریأختچنانچه  -ب
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  تعیین بردار اولویت -6

  .معیارهاست،  تعیین می گردد تیاهمپس از مشخص شدن وزن معیارها، بردار اولویت معیارها که همان ضریب 

یک، و هر عدد نشان دهنده  ها آنکه مجموع  دیآ یماز یک بدست  تر کوچکهشت عدد ، بنابراین به تعداد معیارها

بعد از آن به ترتیب . باشد یمرا داشته و داراي اولویت یک  ریتأثبیشترین  ریتأخمعیار . باشد یماهمیت آن معیار 

وع و ن مثبت یبار روان، ادهیپ عابر يحجم عبور، کیتراف بیترکمعیارهاي ایمنی، حجم چپگرد، حجم ترافیک، 

  .باشند یمي بعدي ها تیاولوخیابان داراي 

هر ماتریس که همان  ها تیاولوباید بردار  گانه هشتبر اساس معیارهاي  ها نهیگز ساتیمقاپس از وزن دهی ماتریس 

از آنجا که فقط دو گزینه براي تصمیم گیري وجود دارد لذا . ، را محاسبه نمودباشد یم ها نهیگز تیاهمضریب 

بنابراین در پایان براي هر معیار . باشد یمچنانچه یک ستون محاسبه گردد ستون دیگر نیز برابر با ستون اول برابر 

  .دیآ یمنسبت به آن معیار بدست  ها نهیگزبردار اولویت  به عنواندو عدد کمتر از یک 

نسبت به هر معیار، باید بردار اولویت کلی  ها نهیگزبا مشخص شدن بردار اولویت معیارها و همچنین بردار اولویت 

چنانچه اولویت هر گزینه نسبت به هر معیار، در اولویت خود آن معیار ضرب شده و با . را مشخص نمود ها نهیگز

  .گردد یماسبه یکدیگر جمع شوند، وزن نهایی و اولویت کلی آن گزینه مح

  

 دارغ ارائه الگوریتم تصمیم گیري در خصوص تبدیل میدان به تقاطع چرا -7

  .باشد یمي زیر ها گامدار و برعکس شامل مراحل و غ الگوریتم تصمیم گیري در خصوص تبدیل میدان به تقاطع چرا

و برداشت اطالعات مورد نیاز تقاطع مربوطه باید پرداخته شود که این اطالعات شامل ر در ابتدا به جمع آوري آما

و ر پس از جمع آوري آما .باشد یمحجم تردد و تمایالت هر ورودي و اطالعات مربوط به طرح هندسی تقاطعات 

پس از  .اسبه گرددمح ریتأخي مورد نیاز همانند ظرفیت و ها شاخصبرداشت اطالعات مورد نیاز تقاطع باید دیگر 

وزن ها و اولویت ها اختصاص داده توسط براي هر معیار از  ،ي مورد نیازها شاخص محاسبه برداشت اطالعات و

بعد از انتخاب ماتریس هاي دودویی مربوط به هر  .گردد یمبا توجه به مشخصات هر تقاطع انتخاب کارشناسان 

با  .نسبت به هر معیار محاسبه گردد ها نهیگزهمچنین بردار اولویت  معیار، در گام بعد باید بردار اولویت معیارها و

باید در این گام بردار  ،نسبت به هر معیار ها نهیگزمشخص شدن بردار اولویت معیارها و همچنین بردار اولویت 

چنانچه اولویت هر گزینه نسبت به هر معیار، در اولویت خود آن معیار ضرب  .را مشخص نمود ها نهیگزاولویت کلی 

  .گردد یمشده و با یکدیگر جمع شوند، وزن نهایی و اولویت کلی آن گزینه محاسبه 

که در گام قبلی محاسبه گردید، در آخرین  ها نهیگزدر پایان بعد از در اختیار داشتن وزن نهایی و بردار اولویت کلی 

  .گردد یمگزینه برتر انتخاب  به عنواني که مقدار  بیشتري داشته باشد ا نهیگزالگوریتم،  گام از
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با  توان یمرا  ها نهیگزالبته الزم به توضیح است که بردار اولویت معیارها و گزینه ها و همچنین وزن کلی و نهایی 

  .و بدون محاسبات بدست آورد EC 1استفاده از نرم افزار 

  

 EC  افزارنرم  -8

 میتصم ی،مراتبسلسله  نمودار یطراح امکان بر عالوه و بوده يادیز يها یتوانائ يداراExpert Choice  افزار نرم 

 لیتحل ي،ناسازگار نرخ محاسبه یی،نها وزن محاسبه ،ها تیاولو و ها حیترج نییتع سواالت، یطراح و يریگ

 يها گراف و نمودارها زین و مختلف حاالت استنتاج مسأله، يپارامترها در رییتغ به نسبت يریگ میتصم تیحساس

  .تاس افزار نرم نیا يها يتوانمند گریاز دي کاربرد اریبس

این امر در نهایت به مقایسه زوجی . باشد یمپس از ایجاد سلسله مراتبی، قدم بعدي ارزیابی عناصر با مقایسه زوجی 

ي ها یژگیواز جمله . نسبت به هریک از معیارها و نیز مقایسه معیارها نسبت به هدف منتهی خواهد گردید ها نهیگز

از بین روشهاي  افزار نرم نیادر  .باشد یمي کمی و کیفی ها دادهتوانایی آن در دریافت EC افزار  منحصر به فرد نرم

  AHPیل سلسله مراتبی، روش تحلیل سلسه مراتبیوزن دهی، از جمله روش نسبتی، رتبه اي، تحلیل توازن و تحل

را به نمایش  ها وزننموداري از EC افزار  نرم ،ها سهیمقااتمام  از پس .براي وزن دهی متغییرها استفاده گردید

و معیارها،  ها نهیگزي نسبی ها وزنبعد از مقایسه زوجی و محاسبه . دهد یمدرآورده و نرخ سازگاري را نیز نشان 

  ].5[ شود یماستفاده  2بدین منظور از عمل تلفیق. الزم است تا وزن نهایی هر گزینه محاسبه گردد

نیز شبیه  AIMSUN، تقاطعات با نرم افزار ها آنو میزان صحت و دقت  ECبراي تحلیل و ارزیابی نتایج نرم افزار 

در ادامه به معرفی . را با یکدیگر مقایسه نمود AIMSUNو  ECتا بتوان نتایج حاصله از نرم افزار  شود یمسازي 

  .پرداخته شده است AIMSUNنرم افزار 

  

 ایمسان نرم افزار - 9

عمدتاً  که است کیتراف نیمهندس نیب در یکیتراف جیرا يافزارها نرم نیتر يکاربرد از یکی AIMSUN افزار نرم

 .دریگ یمقرار  مورد استفاده معابر شبکه يرو بر کیتراف انیجر اثرات لیتحل و کیتراف تیریمد يها نهیزم در

، يحلقو يها ها، راه ها، بزرگراه ، آزاد راهيشهر يها شبکهنظیر مختلف  یکیتراف يها با شبکه تواند یم مسانیا

هر  یعنی. ساز خرد نگر است هینرم افزار شب کی مسانیا .در رابطه باشد ها از آن یبیو ترک ها یانی، شرها دانیم

و  يساز هیدر طول دوره شب وستهیجزء مستقل است و رفتار آن به صورت پ کیخودرو منفرد در شبکه به صورت 

  .]10[ شود یم يشبکه مدل ساز طیو شرا گرید هینقل لیدر ارتباط با وسا

                                                 
1 Expert Choice 
2 Synthesis 
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کشورها دارد، الزم  گریدي با ا مالحظهي قابل ها تفاوت، رانیادر  کیتراف طیشرا نکهیا لیدلبه باید توجه داشت  

ی مدل سنجی خاص نسبت به اعتبار تیحساسکشورها  گریدشده در  هیتهي افزارهاي از نرم ریگاست در بهره 

  .داشت

  

  شهر مشهد تقاطع ابوطالب و حر عاملی مطالعه موردي -10

در  باشد یمسه راهی  1میدان و  2تقاطع چراغدار و  4براي مطالعه موردي یک شبکه به هم پیوسته که شامل 

این شبکه از دو خیابان به موازات یکدیگر تشکیل شده، که در مسیر  .منطقه ابوطالب شهر مشهد انتخاب شده است

 چهارراه که شامل چهارراه هدایت، گردد یمتقاطع  7، که منجر به ایجاد کنند یمخودشان چهار خیابان دیگر را قطع 

موسوي قوچانی و سه راهی هدایت  چهارراهموسوي قوچانی،  میدان ابوطالب، میدان ،، چهارراه عبدالمطلبشفا

  . شود یمپرداخته ی تقاطع ابوطالب و حر عاملمطالعه و تحلیل و بررسی عنوان نمونه به در ادامه به  .باشد یم

نشان  )1شکل(در  باشد یمموقعیت قرارگیري تقاطع بلوار ابوطالب و بلوار حر عاملی مشهد که به صورت میدان 

  .داده شده است

  

  
  ابوطالب دانیم يریقرار گ تیموقع: 1شکل

  

. حسگر تعبیه شده هوشمند برداشت شده است 16اطالعات ورودي رویکردهاي میدان از طریق 

آمارگیري و مشخصات  8ي ریکارگ بهبرداشت حجم گردش به راست و همچنین تمایالت گردشی با 

  .تشده اسه آورد) 2جدول(هندسی میدان با استفاده از متر کشی انجام گرفته که در 
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  گردشی میدان ابوطالب تمایالتو  ورودي مشخصات و حجم: 2جدول

 UT دوربرگردان 
 گردش به چپ 

LT 

   میمستق

DT 

گردش به 

 RTت راس

تعداد 

  خطوط

 ریمسعرض 

)m( 
 رویکرد

 شمال به جنوب  18 4  197  512  166  29

 شرق به غرب 12 3 74 1278  192 18

 غرب به شرق 12 3  89 1374  216 35

 شمال جنوب به 18 4  268 971  158 26

  

د که این مشخصات پس از محاسبه باش یمو مشخصات دیگري  ها دادهنیاز به  مسألهعالوه بر اطالعات فوق براي حل 

  .آورده شده است) 3جدول(در 

  

  مورد نیاز میدان ابوطالب مشخصات: 3جدول

 ریتأخ

  )ثانیه(

تعداد 

 تصادفات

 ظرفیت تقاطع

veh/h  

 حجم ترافیک

veh/h  

 حجم چپگرد

veh/h  

خودروهاي 

 %سنگین 

تعداد عابر 

 پیاده

نوع 

 خیابان

 2درجه  127 9  732 5603 6437 3 65

  

به صورت  ها نهیگزو جایگذاري مقادیر فوق در نرم افزار مقادیر نهایی  Choice Expert رحال با استفاده از نرم افزا

  .گردد یممحاسبه  )2شکل(

  

  
  EC توسط نرم افزار ها نهیگزمحاسبه وزن نهایی  :2شکل   



 

11 

 

، لذا وزن تقاطع باشد یم 65/0و براي تقاطع چراغدار  35/0با توجه به اینکه وزن نهایی بدست آمده براي میدان 

�( باشد یمچراغدار بیشتر از میدان  راغدارچ تقاطع  = �. �� > میدان�  = �.  ،بنابراین چهارراه چراغدار .)��

  .باشد یمگزینه برتر و انتخابی براي این تقاطع 

به صورت چهارراه چراغدار شبیه  AIMSUN ربراي ارزیابی نتایج، تقاطع ابوطالب و حر عاملی با استفاده از نرم افزا

  .نشان داده شده است) 3شکل(سازي شده است که در شکل 

  

  
  حر در نرم افزار ایمسان -شبیه سازي تقاطع چراغدار ابوطالب :3شکل

  

مرتبه شبیه سازي استفاده  8پس از مراحل ساخت چهارراه ابوطالب در نرم افزار به منظور اجراء کردن نرم افزار از 

  .آورده شده است) 4جدول(شده است که میانگین نتایج خروجی این شبیه سازي در 

  

  ایمسان براي چهارراه ابوطالب خروجی نرم افزار: 4جدول

  sec/km ریتأخ veh/hجریان   veh/kmچگالی   km/hسرعت   sec/km رزمان سف

34/136  13/28  28/69 4963  86/75  

  

  .نمایش داده شده است) 4شکل(و حر عاملی به صورت میدان نیز شبه سازي شده است که در  تقاطع ابوطالب
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  حر در نرم افزار ایمسان-شبیه سازي میدان ابوطالب :4شکل

  

مرتبه شبیه سازي استفاده  8پس از مراحل ساخت میدان ابوطالب در نرم افزار به منظور اجراء کردن نرم افزار از 

  .آورده شده است) 5جدول(شده است که میانگین نتایج خروجی این شبیه سازي در 

  

  ایمسان براي میدان ابوطالب خروجی نرم افزار: 5جدول

  sec/km ریتأخ veh/hجریان   veh/kmچگالی   km/hسرعت  sec/km رزمان سف

12/147  25/27  38/67 4913  63/78  

  

سرعت و جریان و چگالی در چهارراه چراغدار و  که شود یممالحظه  AIMSUN ربا مقایسه نتایج خروجی نرم افزا

چراغدار براي تقاطع ابوطالب و حر  چهارراه بنابراین. بیشتر استشبیه سازي شده در میدان  ریتأخزمان سفر و 

  .ي داشته و گزینه برتر استتر مطلوبعاملی عملکرد بهتر و 

و نرم   AHPبا نتیجه به دست آمده از روش  AIMSUN رنرم افزا حاصله از نتیجه همانطور که مشاهده می شود

  .مطابقت داشته و آن را تایید می نماید ECافزار 

  

 گیري و پیشنهادات جهیتن -11

 به و مؤثر يها طرح شنهادیپ تاًینها و یکیتراف مختلف يفاکتورها ی باطراح مختلف يها نهیگز یابیارز منظور به

 ياجزا نیب متقابل اثر که یزمان. بکند استفاده مؤثر و دیمف يابزارها طراح از و لگریتحل که است يضرور ،موقع

 يساز هیشب يها مهارت از استفاده ها وهیش نیمؤثرتر از یکی ،دانیم کی یطراح مثل ،باشد دهیچیپ یلیخ یطراح

 مدرن نیادیم سهیمقا ای و موجود نیادیم عملکرد یابیارز جهت يساز هیشبابزار  که شود یم شنهادیپ لذا ؛باشد یم

  .شود هیته سنتی، ها تقاطع ریسا با
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وسایل نقلیه را  ها ستمیساین . ي راهنمایی سازگاري ندارندها چراغي هماهنگ سازي ها ستمیسبا  عموماً ها دانیم

با ایجاد تغییر در جریان ورودي  ها دانیم. کنند یمدسته بندي و در فواصل زمانی مناسب براي پیشروي هدایت 

  .کنند یمنده وسایل نقلیه اختالل ایجاد و ي پایین دست خود، در حرکت پیشرها تقاطعي ها چراغ

تصادفات کاهش  دانیتقاطع به م لیکه پس از تبد دهد یمختلف نشان م يها در کشورها و تقاطع دانیم سهیمقا

علت کاهش تصادفات در  نیتر یاصل افتهیکاهش  گریاز تصادفات د شیب یو فوت یاست و تصادفات جرح افتهی

  .باشد یها م سرعت در آن یکاهش الزام نیادیم

 يریگ میبهتر است تصم نیشود بنابرا دهیهمجوارش د يها در ارتباط با تقاطع يریگ میقبل از تصم دیتقاطع با هر

  .مستقل يها شبکه انجام گردد تا تقاطع کیدر 

تقاطع بر  یکیتراف يها و شاخص یابتدا با توجه به مشخصات هندس یکارشناس ریخودسرانه و غ رییاز تغ شیپ

  .اتخاذ گردد یینها میو تصم دهیسنج يریگ میتصم تمیاساس الگور

  

 قدردانی  -12

و دکتر  ینیدحسیمحمد س دیدکتر س انیخود را نسبت به آقا صمیمانه یمقاله مراتب تشکر و قدردان سندگانینو

  .ندینما یم میو اصالحات تقد ییبه خاطر راهنما ریحسن جوانش
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