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 چكیده 

سففراای درون شفهری    موجب افزایش ،یدر جوامع امروز هینقل لیاستفاده از وساجمعیت و  شیافزا

شده و در مواردی نبود ظرفیت کافی برای این تقاضا موجب ایجفاد ترافیفش شفده و زمفان تفاایر را      

افای الفلی بفا حجف      در گفره  اای کااش زمفان تفاایر  روشداد. در این حالت یکی از افزایش می

افا نیازمنفد   طعباشد. از آنجایی که ساات این تقفا اای غیر ا  سطح میتقاضای باال، ساات تقاطع

بایست در انتخاب تقاطع بهینه از نظر طراحفی و مشخافات فیزیکفی و    ی باال است، میلرف ازینه

ترافیکی بسیار دقت نمود. در این مطالعه به بررسی یکی از المان اای فیزیکی تقاطع غیفر امسفطح   

ده از شفبیه  بفا اسفتفا   لوپ اروجفی از تقفاطع   تغییر سرعتاط شبدری پردااته شده و تاثیر طول 

بر روی چند شااص مه  ترافیکی یش تقاطع از جمله  Aimsunسازی پنج طول مختلف در نرم افزار 

سرعت، زمان توقف و زمان سفر بررسی شده و در نهایت شفااص افای   جریان، زمان تاایر، چگالی، 

بهینفه بفرای    تغییر سرعتاط مقایسه شده و طول  AHPبدست آمده توسط تحلیل سلسله مراتبی 

 تقاطع مورد نظر مشخص شده است.
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  مقدمه -1

 در سفاعات او   امروزه با توجه به افزایش جمعیت و افزایش استفاده از وسایل نقلیه، به وجود آمدن ترافیش

با افزوده شدن بر تعداد اودرواای در حال تردد در سطح یش شهر، شااد  باشد.جامعه می یکی از معضالت

اای جامعه اواای  بود. اا و درنتیجه اتالف سرمایهاای طوالنی اتومبیلافزایش ترافیش و بوجود آمدن لف

پیامداای این امر اواافد بفود.    اای آب و اوایی و آلودگی لوتیاتالف انرژی، وقت، سوات، ایجاد آلودگی

شهر تهفران بفا آن مواجفه     ژهیبه و و رانیا تیپرجمع یکه در حال حاضر اکثر شهراا یاز مسائل مهم یکی

 یدر شبکه معابر شفهر  یشبدر یامسطح به ااوص تقاطع اا ریغ یمناسب  تقاطع اا ییاست عدم کارا

 در تقاطع افا و  هینقل لیوسا یبرا ریتاا جادیمل اعوا نیتر یاز اساس یکیمساله  نیکه ا یباشد. به نحو یم

افای   سفرعت آزادراه  رییف اطفو  تغ باشد.  یم یکل شبکه معابر شهر یعبور دا تیکااش ظرف جهیدر نت

رو پفردااتن   نیاز ا[. 1کنند]رانندگان ایجاد می یبرارا  یاتیو عمل یمنیا یچالش اا نیبزرگترچند اطه، 

 اریبسف  تیف وارده از اام ریاز تقاطع اا در جهت کااش تفاا  نهیبه یارنوع موضوع در جهت بهره برد نیبه ا

عملکرد مناسب تقاطع اای غیر امسطح در افزایش ایمنفی و ظرفیفت رااهفا سفبب      .براوردار است ییباال

ل و طرح کاربرد وسیع آنها در شبکه اای درون شهری و برون شهری شده است. با توجه به گستردگی شک

محیطی و ترافیکی بوده و  ،یمنیاین طیف از تقاطع اا، انتخاب بهینه نوع تقاطع که ا  ارضا کننده شرایط ا

اقتاادی را در برگیرد اامیت ویژه ای می یابد. با توجه به گستردگی عوامل مؤثر در طراحی  مالحظاتا  

طعی و الزم االجرا بفرای آن ارائفه نمفود. از    توان ایچگونه دستورالعمل یا ضوابط قو مدیریت تقاطع اا، نمی

آنجا که امروزه به ااوص در شهراای بزرگ، ساات تبادل افای غیرامسطح روا  یافتفه و ازینفه افای 

احفداث آنهفا بسفیار بفاال می باشد، بنابراین ضفروری اسفت بفا شفناات عوامفل تأثیرگفذار امچون مسایل 

میزان اامیفت افر یفش از     یابیو امچنین ارز رهیش سرنشفین، زیبفایی و غآسفای ،یمنیفنفی، اقتافادی، ا

گردد و نقا  ضفعف تفا حفد     یدر تبادل انتخاب گردد طراح (نهی)حالت بهطراحیعوامل، مناسفبتفرین نوع 

  .امکان حذف گردد
 

 ادبیات تحقیق -2

، فالفله تبفادل   اایاسفتاندارد  ءاسفتثنا  یبفه روز رسفان   یطراحف با  عنوان   2007در سال  1کرو قیدر تحق

و  شفده بفه روز رسفانی    یافای غیرامسفطح بفا توجفه بفه مطالعفات ترافیکف       اای طراحی اجزاء تقاطعروش

افای الفالح ،   شفده اسفت. روش   ارائفه  اای قفدیمی در ضرایب فرمولاندک اای جدیدی با تغییرات فرمول

                                                 
1 Russel Crew 
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در ایفن مقالفه    شفده کفات اشفاره   افای غیرامسفطح از دیگفر ن   تعریض و افزایش ظرفیفت ترافیفش تقفاطع   

است.امچنین رااکاراایی جهت افزایش سرعت و ظرفیت ترافیش عبوری از یش تقاطع بفا در نظفر گفرفتن    

 .[2]ر اطراف تقاطع ارائه گردیده استفضای قابل تملش د

گروه بخش که توسط  یامسطح تش نقطه ا ریتقاطع غ ،و عملکرداا یطراح ،یزیبرنامه ر اایدستورالعمل

گذشفته وجفود    غیرامسطح کفه در  اایاغلب ضوابط طراحی تقاطعانجام شد،  MS28 یحمل و نقل طراح

 .[3]اند مورد بحث و بررسی قرار گرفتو نیاز به بازنگری داشته ندداشت

در  یرامفون یشفبکه پ  شیف در تراف یا  سطح شهر ریغ یسنجش اثرات تقاطع اا یانیلوف یمیرحو  ینیام

 تیحساسف  ،یشفبکه فرضف   شیف در  شیتراف زنگریر یساز هیبا استفاده از شب نیا درپردااتند. 1388 سال 

اسفت   هقرار گرفتف  یمورد بررس الیدو س یشبکه و روابط آن اا بر اساس تئور یکیتراف انیجر یااشااص

شود. مدل در نفرم اففزار    یرا شامل م ست یمتحرک و متوقف در س هینقل لیوسا فیتول الیکه مدل دو س

Netsim ریغ یشبکه در حالت تقاطع چراغ دار و تقاطع اا تیدو وضع سهیبا مقا جیشده و نتا یساز هیشب 

و ممکن اسفت انفواع    باشد یامسطح م ریلرفنظر از نوع تقاطع غ زیمقاله ن نیا جیامسطح بدست آمد. نتا

 .[4]اود بگذارند یرامونیپ طیمح یرا رو یمتفاوت راتیامسطح ، تأث ریمختلف  تقاطعات غ

 رامسفطح یغ یمختلف تقفاطع افا   یالگواا یابیارز یبرا یشااا هیارابه  1391شاای و امکاران در سال 

 یعملف  شفه یآل، ام دهیو ا ی( کلی) الگو حطر شیارمکان، وفق دادن  ژهیو اتیبه سبب ااول پردااتند.

احجام  ن،یزم یکاربر ،یعبارتند از: توپوگراف رندیقرار گ یدگیرس مورد دیکه با ییاز پارامتراا ی. براستین

آنها بفا اسفتفاده از   بودجه.  زانیو م یطیمح ستیز لیو مستغالت، مسا نیزم یبها ت،یتراک  جمع ش،یتراف

و نتایج به دست آمده از آن برای پارامترافای ترافیکفی بفه مقایسفه الگوافای       Getramساز  هینرم افزار شب

در گام  ق،یتحق نیشده در ا شنهادیشااص پ یاعتبارسنج یبرا اای غیر ا  سطح پردااتند.مختلف تقاطع

در عملیفات شفبیه سفازی     شد.عامل کنترل کننده استفاده  شیبه عنوان  احجام چپ گرد شیاز افزا ،یبعد

گرد، نقا  ضعف گزینه اای مختلفف   چپکه در بخش اعتبارسنجی انجام گرفت، با افزایش حج  تمایالت 

الگوافای لفوزی، لفوزی تفش      ،الگوی میدان دوسطحیپس از بررسی نیز در برابر این تغییر مشااده گردید. 

تقفاطع   و تقاطع جهتفی ، الگواای شبدری کامل و نیمه ، سطحی 3میدان  ،دوربرگردان غیرامسطح ،نقطه 

 Dو در یفش گفام   ) ارین مرحله سفطح بفاالتر داشفته   جهتی به دلیل نبود حرکات براوردی و تداالی تا آ

 امطلوبسرویسی قابل قبول( درحد بزرگتر نسبت به سایر الگواا با کفااش سفرعت، بفه سفطح سفرویس نف      

  .[5]رسیده است
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افای  رمپ تبفادل بفا اسفتفاده از داده    اایترمینال یبرا یاتیعمل لیو تحل هیروش تجزو امکاران با  1نگف

 جهیکند و در نتیم ایجادمختلف بزرگراه را  التیتسه نیرمپ تبادل اا ارتبا  ب نالیرممیدانی پردااتند. ت

 یاتیعملکرد عمل یابیارز یبرا لیو تحل هی، روش تجز NCHRPاست. در پروژه  یعملکرد کارآمد آنها ضرور

پروژه عمدتا بر اساس داده  نیدر ا افتهیاست. روش توسعه  افتهیچراغ دار توسعه  یرمپ تبادل اا نالیترم

مختلفف   یافا  یژگف یاز تبفادل افا، بفا و    یاست. داده اا در اشت مکان که انواع مختلفف  یساز هیشب یاا

شده شامل تقاضا، اط مورد  یشده است. اطالعات جمع آور یباشد، جمع آور یرا دارا م شیو تراف یاندس

انجام شده  یمدل اا به اوب ،یاست. به طور کلمورد استفاده قرار گرفته  تیاستفاده و طول لف در ار سا

بود مشفااده   تیبه ظرف شیتبادل نزد یاتیعمل طیکه شرا یبزرگ انگام اتااتالف یحال، برا نیاست. با ا

 یانیطول لف در آغاز فاز شر ینیب شیپ ونیبراسیکال لهیشد. الالحات توسط برآورد زمان سبز موثر به وس

 [.6]فاز رمپ سااته شده است ایباالدست و 

اای غیرامسطح در تهیه و تدوین راانمای ) دستورالعمل ( طراحی اندسی تقاطعدر مطالعه ای به  ابازاا

( و روش RAL(، روش آلمفانی رال) AASHTOروش آمریکفایی آشفتو)   .پردااته استاای شهری شبکه راه

HCM  ۀانفد. امچنفین نشفری   مورد بررسی قرار گرفتفه  مطالعهاز روشهای معتبر طراحی استند که در این 

ایان نامه به آن اشاره شده اسفت.  ااییست که در این پنامه و ترابری نیز از دیگر آیین اهوزارت ر 161 ۀشمار

افا،  تقاطعها ازیکدیگر، موقعیت ورودیها و اروجیها، امسانی تقاطع ۀمسائلی امچون موقعیت تقاطع، فالل

مفورد بررسفی قفرار     مطالعفه یفیت ترافیش از مهمترین مباحثی استند که در این تعیین تعداد اطو  و ک

اطو  کااش سرعت، اطو  نجات، اطو   ط،اای راباند. امچنین در طراحی اجزای تقاطع، داانهگرفته

رو و ... نکاتی استند که آزاد جانبی، پیاده ۀرو، فاللافزایش سرعت، سرعت طرح، تعیین شیب عرضی سواره

 .[7]آنها اشاره شده استبه 

سنجش اثرات ترافیکی احداث تقاطع اای غیر امسطح شهری در شبکه معابر و تقاطع به  یانیلوف یمیرح

در یش  CORSIMبا استفاده از نرم افزار از نتایج شبیه سازی ریز نگر ترافیش  پردااته است. اای پیرامونی

ایابانهای شریانی فشرده شهری و روابط آنها بفر  اای جریان ترافیکی شبکه شبکه فرضی حساسیت شااص

 عسیال مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج با مقایسه دو وضفعیت شفبکه در حالفت تقفاط    اساس تئوری دو

دار و تقاطع غیرامسطح تحت شرایط مختلف اندسی و ترافیکی فرضی در دو بخفش جداگانفه بیفان    چراغ

داد با احداث تقفاطع غیرامسفطح میفزان تفاایر کفل و      ان میشده است. نتایج حالل از این دو بخش نش

 [.8یابد ]در شبکه افزایش و میزان سرعت متوسط و جریان عبوری کااش می fsپارامتر 

                                                 
1 Clara Fang 
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 سفازی  شفبیه  از اسفتفاده  بفا  شبدری  نیمه و DDI تقاطع دو شده،  انجام 2011 سال که در پروژه یش در

 و متوسط ک ، ترافیش) ترافیکی مختلف حاالت تحت و شده مدل Aimsun افزار نرم توسط میکروسکوپیش

 افط  چهفار  بفا  DDI نامتعفادل،  ترافیش شرایط در است آمده پروژه این ی نتیجه در. اند شده بررسی( زیاد

 با شرایط در. کند می ارائه اطو  تعداد امان با شبدری نیمه تقاطع یش به نسبت را بهتری عملکرد عبور

 .[9]است بوده یکسان تقریبا عبور اط 6 با دو ار عملکرد زیاد ترافیش

 یافا  نفه یعوامفل مفؤثر بفر انتخفاب گز     یبنفد  تیاولودر مطالعه ای به 1391لفارزاده و امکاران در سال 

 تیف مطلوب شیدراففزا  ییاز انفواع تقاطعفات کفه سفه  بسفزا      یکف ی. پردااتند یشهر رامسطحیتقاطعات غ

طفرح   یکفه بفرا   ،باشفند یمف  رامسفطح یدارد، تقاطعفات غ  یشبکه حمل و نقل شفهر  یکیتراف یرااپارامت

 یشفهر  رانیمفد  یریف گ  یرا در تافم  ییدغدغه اا نرویوجود دارد و از ا یمختلف یاا نهیزآن، گ یمهندس

 نفه ین گزیمناسبتر یریگ  یکه تام ییتقاطعات، ارائه الگو نیا تیاام زانی. لذا با توجه به مدینمایم جادیا

 [.10است] ییبسزا تیحائز اام د،ینما لیرا تسه

 یتقفاطع افا   یطراح یبرا دیجد یمنحن شی ی، معرف1394در سال  منج  دیو محمدسع مجد یقمرزارا 

در  اسفت و  ریاجتناب ناپذ یقوس اا در رااساز وجودپردااتند.  ییکارا شیجهت افزا یشبدر رامسطحیغ

محاسفبات و   یبفه دقفت بفاال    ازیف اجرا، ن یباال نهیقطعات و از ادیطول ز لیبه دل رامسطح،یغ یتقاطع اا

جهفت   یونفد یقفوس پ  بفه عنفوان   یادیف ز یافا  یمنحن ر،یاا ی. در سال اا یدار نهیبه یاانهیانتخاب گز

دوبفل   دیف کلوتوئ یافا، منحنف   یمنحن نیاز ا یکیشده است.  یراه اا و بزرگراه اا معرف یاستفاده در طراح

 یآن افا، بفا مدلسفاز    یو روابفط اندسف   اتیااول ،یوندینوع قوس پ نیا یضمن معرف این مطالعه است.

 یمنحنف  نیف ا یاندس یپارامتراا سهیبا مقا تیپردااته و در نها Civil3D در نرم افزار یمنحن نیا یاندس

 یقوسفها  نیو مناسفب تفر   نیاز ساده تر یکیدوبل به عنوان  دیکلوتوئ یمشابه، به معرف یوندیپ یبا قوسها

 .[11]امسطح پردااته است ریدر تقاطعات غ یشبدر یجهت استفاده در گردش به چپ اا یوندیپ

 

 تحقیقروش  -3

در این مطالعه ابتدا با بررسی تعدادی از تحقیقات انجام شده پیشین در این زمینه و امچنین با استفاده از 

مورد نحوه طراحفی ایفن    آیین نامه اای موجود در مورد طراحی تبادل اای غیر امسطح اطالعات کلی در

سفطح،  اای غیرا این شکل از تقاطع .تقاطع اا جمع آوری شد، و تقاطع شبدری برای بررسی انتخاب شد

به دلیل امکان انجام کلیه حرکات، به لورت مجزا و حل مشکل ورود و ارو  حرکفت گفردش بفه چفپ از     

شفتری را از ایفن جهفت بفه وجفود      سمت چپ و انجام این حرکات از سمت راست راه، ایمنی بفه مراتفب بی  
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آید و این مسایل به شدت به طول قسمت آورد؛ ار چند مشکالتی در طول قسمت تداالی به وجود میمی

 تداالی ارتبا  دارد.

ی افا اگر نگرانی برای تحایل زمین وجود نداشته باشد، مانند محدوده برون شفهری، ایفن شفکل از تقفاطع    

 [.12]تواند مناسب باشدسطح میغیرا 

نحوه عملکرد تقاطع اای غیرامسطح شبدری کامل، متأثر از کیفیت جریان ترافیش در منفاطق امگفذری     

و امچنین نواحی واگرایی و امگرایی  ترافیش در محل اتاال رمپ اا با بزرگراه است. آنالیز روابط موجود 

امگفذری، حجف     نشان می داد؛ مؤثرترین عوامل در سطح ادمت منفاطق  AASHTOو  HCM 2010در 

ترافیش ضربدری و غیر ضربدری، تعداد اطو  درگیر ترافیش ضربدری ) نفوع منطقفه امگفذر( و طفول و     

عرض منطقه امگذری استند و پارامتراایی نظیر، سمت قرار گیری رمپ )چپ یا راسفت(، طفول اطفو     

سطح ادمت نفواحی   افزایش یا کااش سرعت، مشخاات رمپ مجاور و ... از مهمترین عوامل تأثیرگذار در

 .[13]واگرایی و امگرایی بشمار می روند

روش شبیه سازی در مقیاس ارد )شبیه سازی  با استفاده ازیش تقاطع شبدری طبق ضوابط آیین نامه ای 

 یبف یترک طیامکان مفدل نمفودن شفرا    یساز هیشبشبیه سازی شد.  Aimsunافزار در نرم میکروسکوپیش( 

جمفع   یسفاز  هیشفب  قتد شیجهت افزا یواقع طیاز شرا زین یی. داده اادینما یما فراا  م یرا برا شیتراف

شده و مورد استفاده قرار گرفتند. این نرم افزار به دلیل توانایی آن برای انجام تجزیه و تحلیفل دقیفق    یآور

  .کند یارائه م تیبه واقع شینزد جینتا یادیشد که تا حد ز ابدر مقیاس میکروسکوپیش انتخ

و ... سرعت زمان تأایر، زمان سفر، تا عملکرد ار تقاطع از لحاظ  مدل شددر نرم افزار  مختلف  یاا ویسنار

افط  طفول   نیتر نهیانتخاب به نهی، در زم یمنیاندسه تقاطع و ا ،یکیتراف طیتا با توجه به شرا دیبدست آ

قافد بفر آن    قیف تحق نیگردد. در ا یریگ  یتام یشبدر یدر تقاطع اا لوپ گردش به چپ تغییر سرعت

 یگفته م یسلسله مراتب لیکه به آن تحل ارهیچند مع یریگ  یتام یاز مدل اا یکیاست تا با بکار گرفتن 

در تقفاطع   تغییر سرعتاط طول  نیتر نهیبه یبرا یشنهادیپ یاا نهیگز انیاز م نهیگز نیتر نهیشود، به

 .مشخص گردد یشبدر یاا

و مراجعفه بفه    یو افارج  یمعتبفر داالف   اتینامه اا و نشفر  نییآ یامسطح با بررس ریدر مورد تقاطعات غ

 یافا کفه متفول    یشفهردار  ایف  یوزارت راه و شهرسفاز  نطوریو ام یو حمل و نقل جاده ا یسازمان راادار

 یپارامترافا  و ینحوه طراحف  نهیاطالعات در زم یتوان به گرد آور یباشند م یگونه تقاطعات م نیساات ا

به  Aimsunنرم افزار  یاا یبا استفاده از اروج ازیاطالعات مورد ن گریتقاطعات مد نظر پرداات. د یطراح

تغییفر  افط  طفول   نفه یانتخفاب مقفدار به   یمناسب برا یروش جادیجهت ا زین تیدست اوااد آمد. در نها

 شده است. ستفادها AHPاز روش  یشبدر یدر تقاطع اا سرعت
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 شبیه سازی و تحلیل نتایج -4

تقاطع دو بزرگراه دواطه  ،یشبدر یدر تقاطع اا تغییر سرعتاط طول  ریتاث یبررس یبرادر این مطالعه 

بر سفاعت،   لومتریک 120سرعت  یبرا یتقاطع شبدر یدو طرفه در نظر گرفته شد و بر اساس ضوابط طراح

پفنج  شفد و در   یسفاز  هیشب Aimsun در نرم افزار یتقاطع شبدر نیشد. سپس ا یچپگرد طراح یاالوپ

 قرار گرفت. یمورد بررس تغییر سرعتاط اای مختلف حالت با طول

متر در نظفر گرفتفه شفده     5/3 زیو عرض لوپ ن باشدیمتر م 5/3با عرض  یاطو  عبور یتقاطع دارا نیا

بر ساعت در نظر گرفته شفده   لومتریک 50بر ساعت و در لوپ  لومتریک 90است. سرعت در اطو  بزرگراه 

 .شودیمشااده م Aimsunشده در نرم افزار  یساز هیتقاطع شبقسمتی از  1در شکل است. 

 

 
 رمپ و لوپ تقاطع شبدری شبیه سازی شده :1شکل 

 

 2 قرار گرفت، که در شکل یمتر مورد بررس 130و  110-90-70-50در سه حالت  تغییر سرعتاط طول 

  .شودیمتر مشااده م 50 تغییر سرعتاط لوپ در حالت  طول  یاز ورود یینما
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 متر 50 تغییر سرعتاط ورودی لوپ چپگرد با طول  :2شکل 

 

در سفاعت درنظفر    لهیوسف  800ر ساعت و حج  چپگفرد  د هینقل لهیوس 1000حج  ار اط عبور بزرگراه، 

 5مجموعا در . که شودیوارد شده در نرم افزار مشااده م ODل مربو  به حج  وجد 3 گرفته شد. در شکل

 .انجام شد یساز هیحالت شب

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
    احجام وارد شده در شبیه سازی  :3شکل 

 

اای ارائه شده توسط نرم افزار، شش شااص که تاثیر پذیری بیشتری نسبت به تغییر حج  از میان شااص

شفبیه سفازی    حالفت  پفنج داشتند انتخاب شدند و در  تغییر سرعتاط وسایل نقلیه عبوری و تغییر طول 

( انجفام  AHPشده، مورد مقایسه قرار گرفتند که در ادامه، این مقایسه بفه روش تحلیفل سلسفله مراتبفی )    

 اوااد شد. 
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 زمان سفر، زمان ایست، سرعت، جریان، چگالی، زمان تاایر این شش شااص عبارتند از:

مالحظفه   1در جفدول    Aimsun، در نفرم اففزار   حالت پنجنتایج بدست آمده شش شااص مورد نظر برای 

 شود:می
 

 Aimsunشااص اای مورد بررسی در  نرم افزار  1 جدول

 )متر(تغییر سرعتخط طول  50 70 90 110 130

 سناریو 1 2 3 4 5

 حجم چپگرد)وسیله نقلیه( 800 800 800 800 800

 زمان تاخیر)ثانیه در كیلومتر( 77/37 54/31 48/29 39/17 63/26

 چگالی)وسیله نفلیه در كیلومتر( 5/29 07/27 83/25 54/20 08/24

 جریان )وسیله نقلیه در ساعت( 11015 10974 10908 10762 11064

 سرعت )كیلومتر بر ساعت( 71/54 64/56 48/58 70/67 39/61

 زمان ایست )ثانیه در كیلومتر( 82/13 27/11 35/9 10/4 34/8

 زمان سفر)ثانیه در كیلومتر( 12/77 06/71 96/68 86/56 14/66

 

در این ارزیابی ضریب اامیت ار شش شااص مورد بررسی یکسان در نظر گرفته شده و شفااص افای بفا    

بنابراین این شااص جنبه منفی، ضریب منفی داده شده است. برای مثال باال رفتن زمان تاایر منفی است، 

 با ضریب منفی در نظر گرفته می شود.

اا برای سناریواای موجود، یش ماتریس کلی بفرای  ده شااصماتریسی از مقادیر بدست آمپس از محاسبه 

ن تمفام  شود کفه در ایفن جفدول وز   تشکیل میاا ماتریس مقایسه زوجی شااص شود.شااص اا ایجاد می

 شده است.ر گرفته اا برابر در نظشااص

سپس باید این ماتریس اا را به ماتریس نرمال درجه یش تبدیل کرد، به این لورت که اعداد افر اانفه در   

مفاتریس مقایسفه زوجفی نرمفال شفده       2شفود. جفدول   ار ستون، بر مجموع اعداد آن ستون تقسفی  مفی  

 داد.اا را نشان میشااص
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 ااماتریس مقایسه زوجی نرمال شااص 2 جدول

 Delay Time هاشاخ  

(sec/km) 
Density 

(veh/km) 

Flow 

(veh/h) 

speed 

(km/hr) 

Stop time 

(sec/km) 

Travel time 

(sec/km) 

Delay Time 

(sec/km) 
167/0 167/0 167/0 167/0 167/0 167/0 

Density (veh/km) 167/0 167/0 167/0 167/0 167/0 167/0 

Flow (veh/h) 167/0 167/0 167/0 167/0 167/0 167/0 

speed (km/hr) 167/0 167/0 167/0 167/0 167/0 167/0 
Stop time 

(sec/km) 
167/0 167/0 167/0 167/0 167/0 167/0 

Travel time 

(sec/km) 
167/0 167/0 167/0 167/0 167/0 167/0 

 1 1 1 1 1 1 مجموع

 

 

در نهایت با استفاده از ضریب اامیت و ضریب بدست آمده برای ار شااص در سفناریواا، ارزیفابی مفوزون    

کل حالل می شود، که مجموع حالل ضرب ضریب اامیت ار شااص در میفانگین مفاتریس نرمفال افر     

 داد.ضرایب اامیت میانگین ار شااص و ارزیابی موزون کل را نشان می 3باشد. جدول شااص می

 
 جدول ارزیابی موزون کل 3 جدول

 
 

 

 

 

 

 

 5 4 3 2 1 ضریب اهمیت شاخ  ها

Delay Time (sec/km) 167/0 - 264/0 22/0 206/0 121/0 186/0 

Density (veh/km) 167/0 232/0 213/0 203/0 161/0 189/0 

Flow (veh/h) 167/0 201/0 2/0 199/0 196/0 202/0 

speed (km/hr) 167/0 183/0 189/0 195/0 226/0 205/0 

Stop time (sec/km) 167/0 - 294/0 24/0 199/0 087/0 177/0 

Travel time (sec/km) 167/0 - 226/0 208/0 202/0 167/0 194/0 

 006/0 034/0 - 001/0 - 011/0 - 028/0 ارزیابی موزون كل
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مقدار ارزیابی موزون کل است انتخاب مفی با توجه به نتایج بدست آمده ، حالت چهارم  که دارای بیشترین 

 باشد.وسیله نقلیه می 800متر و حج  چپگرد  110 تغییر سرعتاط شود. این حالت بیانگر طول 

 

  نتیجه گیری -5

تغییفر  اط طول  ریتاث یبه بررس Aimsunافزار توسط نرم یکیتراف یساز هیمطالعه با استفاده از شب نیدر ا

در بزرگراه دو اطه دوطرفه مورد مطالعه  یتقاطع شبدر شیپردااته شد و  یشبدر یدر تقاطع اا سرعت

 یکیتراف یااشااص یسلسله مراتب لیتحل تیدرنظر گرفته شده و در نها یااقرار گرفت. با توجه به حالت

  حالت مشخص شدند. نیتا بدتر نیبهتر بیانجام شد و به ترت

 130و  110، 90 70، 50 تغییفر سفرعت  اط حالت طول  پنجدر اا شااص راتییاز تغ ینمودار  در شکل

زمفان   شفود ی. امانطور که مشااده مباشدیم شااص شی ینشان دانده  زیمتر مشخص شده و ار رنگ ن

 تفوان ین مف یو بنفابرا  ابدییکااش م، تغییر سرعتاط طول  شیبا افزا کسان،یحج  چپگرد  شیدر  ریتاا

بفاالتر   تغییفر سفرعت  اط که البته در طول رابطه عکس دارند.  تغییر سرعتاط و طول  ریگفت زمان تاا

 دوباره شااد افزایش زمان تاایر استی .
 

 
    اانمودار مقایسه شااص  : 4شکل 
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 . دیرس یکل یجمع بند شیتوان به  ینمودار فوق م یدر انتها با بررس

 لهیوسف  800حج  چپگفرد   یمورد بررس یااشد که در تمام شااصبررسی حالت  پنجدر مجموع  -1

 بهترین یاا، دارادر مقدار شااص یمتر با ااتالف قابل توجه 110 تغییر سرعتاط با طول  هینقل

  .بود گریحالت د چهارنسبت به  تیوضع

با توجه بفه   یتقاطع شبدر شی یگفت بهتر است در طراح توانیم اایبررس نیا یبا توجه به تمام -2

مناسب  تغییر سرعتاط گردش به چپ، اقدام به انتخاب طول  یحج  تقاضا ینیب شیبرآورد و پ

 یرو یقابفل تفوجه   ریتفاث  شفتر یب تغییفر سفرعت  افط  طفول   شهیآن حج  نمود، چرا که ام یبرا

 هیف سفاات قابفل توج   یافا نفه یو لفرف از  ینخوااد داشت و از نظر اقتااد یکیتراف یااشااص

 نخوااد بود.

بفا طفول    تغییر سفرعت اط  هیامکان تعب شهیام اااهموجود در بزرگر یممکن است فضا نیامچن -3

بفا در نظفر گفرفتن     نفه یحالت به شیمناسب،  تغییر سرعتاط طول  نیباال را نداشته باشد. بنابرا

قابل اسفتفاده و   یفضا ،یکیتراف یااحج  گردش به چپ، مقدار شااص زانیم لیتمام موارد از قب

 ساات اوااد بود. نهیاز زانیم
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Abstract  

Population growth and the use of vehicles in today's society, increased urban 

travels, and, in some cases, lack of capacity to the demand would cause traffic and 

increase delay time. In this case, construction of interchanges is one of the ways to 

reduce delay time in main nodes with high- volume demand. Since making these 

intersections requires high cost, it should be selected very carefully the optimal 

intersection in terms of design, physical and traffic characteristics. This study 

discussed one of the physical elements of shamrock Interchanges, and investigated 

the effects of speed change lane length of the interchange in five different lengths 

using Aimsun simulation software Traffic on the several important indicators of 

intersection such as delay time, density, flow, speed, stop time and travel time, and 

finally obtained indicators compared by AHP method and specified the optimal 

speed change lane length for the intersection. 

 
Keywords: clover intersection, speed change lane length, Aimsun, Analytical Hierarchy Process 

(AHP), traffic indicators 
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