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 چكیده

 
 به دارند و شهری نقل و حمل شبکه ترافیکی پارامترهای در افزایش مطلوبیت به سزایی سهم همسطحهای غیرتقاطع

 نقل حمل و هایزیرساخت ترینز مهما شهری در معابر خصوصمسیرها به تمامی در ترافیکی، تداخالت کاهش جهت

بین وسایل  ممکن هایتعداد برخورد کاهش همسطحهای غیرتقاطع طراحی از هدف دیگر شوند. از سویمی محسوب

تأخیر  ترینکم و در حرکت ایمنی، سهولت بیشترین که نحوی هاست، بهآن با پیاده عابرین چنینهم و یکدیگر با نقلیه

حل راه یک عنوان به همسطحغیر همسطح به هایتقاطع تبدیل اخیر هایسال در نتیجه در .گردد اهمفر نقلیه وسایل برای

این تبدیل،  که کاربرد است توجه قرارگرفته مورد موجود، هایزیرساخت به توجه با هاتقاطع مؤثر مدیریت در بخش امید

 مدت در بلند سرمایه یذخیره محیطی،زیست هایش آالیندسفر، کاه هایزمان بهبود ایمنی، افزایش مانند ایبالقوه منافع

که شرایط الزم برای ساخت تقاطع غیرهمسطح احراز شد و توجیه کند. پس از اینمی فراهم را سوخت مصرف کاهش و

د. باشد، یکی را انتخاب نمواقتصادی پیدا کرد، برای ساخت آن بایستی از بین انواع آن که شامل زیرگذر و روگذر می

پارامترهای گوناگونی جهت انتخاب نوع تقاطع غیرهمسطح وجود دارد که در این مقاله، عوامل هزینه ساخت، هزینه 

های مجاور، آلودگی هوا، نگهداری، زمان اجرا، ایمنی، توسعه آتی طرح، سطح کیفیت ترافیک، سهولت دسترسی به کاربری

( تجزیه و تحلیل AHPمل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی )زیبایی شهر مورد بررسی قرار گرفته و سپس این عوا

های زیرگذر و روگذر را ارزیابی توان گزینهگردند و در نهایت با تعیین میزان اهمیت هر پارامتر، میبندی میشده و اولویت

 ترین گزینه را به عنوان طرح نهایی تعیین نمود.نموده و مناسب

 

 (AHP)مراتبی بندی، تحلیل سلسلهغیرهمسطح، زیرگذر، روگذر، اولویت تقاطع های کلیدی: واژه

 

 مقدمه -1
 کاال و انسان کارآمد ایمن و انتقال فرآیند چالش با حمل و نقل مدیران سفر، تقاضای رشد آن طبع به و جمعیت افزایش با

 افزایش امکان تراکم کهپر هایراه و هاادراهبه ویژه در آز باشند.می مواجه بودجه، و اراضی تملک هایمحدودیت به توجه با

 برای راننده تحمل غیر قابل شرایط نتیجه در و ایمنی کاهش و سفر زمان افزایش سبب ازدحام ایجاد وجود ندارد، راه ظرفیت

 [.3و 2و 1شود ]می
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تن زمان، سرمایه و در رف باشند که موجب هدرناپذیر جریان ترافیک میتصادفات ترافیکی پیشامد نامطلوب و اجتناب

عنوان شوند. بهها بخش اعظمی از کل تصادفات را شامل میشوند. در معابر شهری، تصادفات در تقاطعها مینهایت عمر انسان

درصد از کل تصادفات، فوتی و  19/22منتشر شده است،  1111مثال براساس آمار ملی ایاالت متحده آمریکا که در سال 

درصد و  05ها بوده است. این اعداد و ارقام برای تصادفات جرحی نزدیک به صادفات مربوط به تقاطعدرصد از کل ت 91/44

 [.4رسد ]درصد می 42برای تصادفات خسارتی به بیش از 

گیرد، اصالح طرح هندسی، نظر مهندسان قرار مییکی از راهکارهایی که جهت بهبودبخشی وضعیت تقاطع موجود مد 

گونه راهکارها گیرند. در صورتی که اینهزینه قرار میهای کمحالباشد که در ردیف راهی ترافیکی و غیره میهااعمال محدودیت

نظر قرار باشد، مد حل دیگری که همان تبدیل تقاطع همسطح به غیرهمسطح مینتواند مشکل ترافیکی تقاطع را حل نماید راه

 [.0گیرد ]می

 عابرین چنینهم و یکدیگر با بین وسایل نقلیه ممکن هایتعداد برخورد کاهش طحهمسهای غیرتقاطع طراحی از هدف

 گردد. در نتیجه در فراهم نقلیه وسایل برای تأخیر ترینکم و در حرکت ایمنی، سهولت بیشترین که نحوی هاست، بهآن با پیاده

 به توجه با هاتقاطع مؤثر مدیریت در بخش میدحل اراه یک عنوان به همسطحغیر همسطح به هایتقاطع تبدیل اخیر هایسال

 [.7و  9است ] توجه قرارگرفته مورد موجود، هایزیرساخت

 راه ها موقعیت شوند، که بایستی با انجام مطالعات دقیق،همسطح به دو صورت زیرگذر یا روگذر طراحی میهای غیرتقاطع

همسطح به صورت زیرگذر یا روگذر به مناسب نوع تقاطع غیر شود. انتخاب صحیح و مشخص زیرگذر( یا هم )روگذر به نسبت

عوامل زیادی از قبیل عوامل هزینه ساخت، هزینه نگهداری، زمان اجرا، ایمنی، توسعه آتی طرح، سطح کیفیت ترافیک، سهولت 

 های مجاور، آلودگی هوا، زیبایی شهر و... بستگی دارد. دسترسی به کاربری

ها در دهد و میزان اهمیتی که هر یک از آنجه به وزنی که به هر یک از پارامترهای فوق میمهندس طراح بایستی با تو

ی مناسب تقاطع غیرهمسطح را انتخاب کند. در نظر گرفتن مسأله ایمنی و تصادفات با توجه به گیری دارند، گزینهروند تصمیم

های مختلف را بر آن کند که دولتقدر با اهمیت جلوه میای از تولید ناخالص ملی، به طور کلی آنی درصد عمدهصرف هزینه

 .ها به وجود آورندها و تمهیدات خاصی را برای اداره و مدیریت ایمنی راهسازد که سیستممی

 

 ضرورت تحقیق -2
های ، گزینههاهای اقتصادی متفاوت آنها و نیز هزینههای غیرهمسطح و حوزه عملکرد هر یک از آنبا توجه به انواع تقاطع

 بتواند ها، ارائه الگویی کهمتفاوتی برای انتخاب نوع تقاطع غیرهمسطح وجود دارد. لذا با توجه به میزان اهمیت این تقاطع

ترین گیری مناسبنماید و تصمیم انتخاب و محیطی ترافیکی، اقتصادی شرایط بنا بر اولویت استفاده از زیرگذر یا روگذر را

 باشد.اخیر می هایسال اصلی مهندسان در از نیازهای یکی سزایی بوده وید، حائز اهمیت بهگزینه را تسهیل نما

 

 هدف تحقیق -3
بندی استفاده از گزینه های زیرگذر یا با توجه به مسائل ذکر شده، هدف این پژوهش، ارائه یک مدل کاربردی جهت اولویت

 گردد.، پارامترهای مؤثر بررسی شده و گزینه برتر تعیین میروگذر است؛ به این ترتیب که بر اساس شرایط هر پروژه

 

 روش تحقیق -4
های باشد. بخش اول شامل بررسی مطالعات گذشته و روشبخش می 4به طور کلی شامل  حاضرروش انجام مطالعه 

نتخاب زیرگذر و بندی پارامترهای مؤثر بر اباشد. بخش دوم شامل شناسایی و دستهمختلف و انتخاب یک روش مناسب می

باشد. در نهایت ها میباشد. بخش سوم شامل تعیین ساختار سلسله مراتبی و تعیین وزن معیارها و نرمال کردن وزنروگذر می
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گزینه را به  ترینمناسبنموده و  ارزیابیهای زیرگذر و روگذر را توان گزینهبا تعیین میزان اهمیت هر پارامتر، می 4در بخش 

 ایی تعیین نمود.عنوان طرح نه

 

 (AHPروش سلسله مراتبی ) -4-1

یکی از و  به معنی فرایند تحلیل سلسله مراتبی است Analytical Hierarchy processمخفف عبارت  AHPواژه 

 [.3و 2و 1] مطرح شد 1175که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در  چند منظوره است گیریهای تصمیمکارآمدترین تکنیک

ای زوجی بنا نهاده شده گیری بوده و براساس مفهوم مقایسههای مؤثر و پر استفاده جهت تصمیمیکی از تکنیکاین روش 

 [.0و  4دهد ]گیران میو امکان بررسی سناریوهای مختلف را به تصمیم

به معیارهای  رفع پیچیدگی معیارهای تأثیرگذار بر هدف اصلی، تعادل مناسب بین اجزای سیستم و تلفیق اطالعات مربوط

 [.0و  4باشد ]گیری در این پژوهش میجزء، از دالیل انتخاب این روش برای تصمیم

 

 (AHPمراحل روش تحلیل سلسله مراتبی ) -4-2

 AHPمدل سازی فرایند تحلیل سلسله مراتبی  .1

 شوند. ارزیابی می هاگزینهی شده یاست. سپس براساس معیارهای شناسا AHPانتخاب معیارها بخش اول تجزیه و تحلیل 

گیری چندمعیاره  های تصمیمثیر داوری ذهنی در روشأدامنه ت و کند گیری ذهنی ممانعت میمند از ورود جهتروش نظام

 [.10و  14و  13] شود مراتب ترسیم می  شود. به این ترتیب الگوی انتخاب به صورت سلسله حداقل می
 

 طراحی پرسشنامه خبره .2

برای  گیری چندمعیاره به پرسشنامه خبره موسوم است. مراتبی و تصمیم  های سلسه برای تحلیلپرسشنامه مورد استفاده 

برای هر سطح از سلسله مراتب یک پرسشنامه خبره تهیه  شده وها استفاده  تهیه پرسشنامه خبره از مقایسه زوجی گزینه

 [13] شود می

 [10و  13و  15و  1: ]شود استفاده می (1) جدول شماره مطابقامتیاز دهی از مقیاس نه درجه ساعتی  جهت

 
مقیاس نه درجه ساعتی :1جدول   

 توضیح jنسبت به  iوضعیت مقایسه  ارزش

1 
 ترجیح یکسان

  Equally Preferred 

اهمیت برابر دارد و یا ارجحیتی نسبت به  jنسبت به  iشاخص 

 هم ندارند.

3 
 کمی مرجح

 Moderately Preferred 
 کمی مهمتر است. jنسبت به  iگزینه یا شاخص 

0 
 خیلی مرجح

 Strongly Preferred 
 مهمتر است. jنسبت به  iگزینه یا شاخص 

7 
 خیلی زیاد مرجح

 Very strongly Preferred 
 است. jدارای ارجحیت خیلی بیشتری از  iگزینه 

1 
 کامالً مرجح

 Extremely Preferred 
 نیست. jبا  مطلقاً مهمتر و قابل مقایسه jاز  iگزینه 

 بینابین 2-4-9-9
، بیانگر اهمیتی زیادتر از 9دهد مثال  ارزشهای بینابین را نشان می

 است. iبرای  1تر از  و پایین 7
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تر بوده و نتایج یکسانی بدست  کنند که ساده استفاده می (2مطابق جدول شماره )پژوهشگران معموال از طیف پنج نقطه 

 [15و  1]دهد:  می

 
طیف پنج نقطه :2جدول   

 کامال بهتر خیلی بهتر بهتر بهتر کمی ترجیح یکسان

1 3 0 7 1 

 

 [.15و  1] شوندمیبراساس هر یک از عوامل به صورت زوجی مقایسه  ها گزینههر یک از  ،از این مقیاس استفادهبا 
 

 تعیین وزن معیارها .3

مقایسه زوجی معیارهای اصلی  نخست با ،خبرهدهد. پرسشنامه  مراتب را معیارهای اصلی تشکیل می  سطح اول سلسله

دو با هم مقایسه  پردازد. بنابراین باید معیارها براساس هدف دوبه اصلی می یبه تعیین اولویت هر یک از معیارها ،براساس هدف

 [.19و  13و  15و  1شوند ]

اند. بنابراین  زوجی معرفی کردهه ساستفاده از میانگین هندسی را بهترین روش برای ترکیب مقای ،(1193اکزل و ساعتی )

منظور از وزن نرمال ، )های بدست آمده نرمال نیستند وزنجا که از آن شود امای گرفته میهای هر سطر میانگین هندس از داده

میانگین  دست آمده در هر سطر بر مجموع عناصر ستونه بنابراین میانگین هندسی ب .(باشد 1آن است که جمع اوزان برابر 

ی یوزن نها گویند. Egienvalue. ستون جدید که حاوی وزن نرمال شده هر معیار است را بردار ویژه یا شودمیندسی تقسیم ه

دهی شده و اولویت هر معیار در مقایسه با سایر معیارها به این ترتیب معیارها وزن ویژه است. هر ماتریس همان ستون بردار

 [.14گردد ]مشخص می
 

                                                     (1)  

 

                                                             (2)  

 

 (3)                                                       

 

                                                         (4)  

 

 .باشدمی پارامتر aو  iوزن نسبی معیار ، Wi آنکه در 

 برخی معیارها مانند سن یا قیمت یک عدد ثابت هستند. برای این منظور مقایسه زوجی نیازی به دیدگاه کارشناسی ندارد.

افه اض AHPصورت یک سطح دیگر به مدل  در این از یک مجموعه زیرمعیار تشکیل شده باشد. خود استهر معیار ممکن 

 .[14] شود می

 

 ها براساس معیارها مقایسه زوجی گزینه .4

شوند. بعد از اینکه میصورت زوجی براساس هر معیار مقایسه ه ها ب گزینه ،پس از تعیین وزن هر یک از معیارها در گام بعد

 [.10و  14و  13] زوجی است  که همان ماتریس مقایسه کردهها را به ماتریسی منتقل  مقایسه ها انجام شد داده
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( که در گام قبلی توضیح داده شد normalizeسازی )گام بعدی تعیین اولویت است. برای تعیین اولویت از مفهوم نرمال

دست خواهد آمد. به عبارت دیگر محاسبه ه وزن هر گزینه براساس معیار مورد نظر ب ،شود. پس از نرمال کردن استفاده می

و  14و  13است ]میانگین هندسی آن سطر به جمع میانگین هندسی سطرها  ،انگین هندسیمقدار ویژه هر سطر با تخمین می

10.] 

( گویند. به Eigenvectorدهند بردار ویژه ) سبات که ستون اولویت را تشکیل میادست آمده حاصل از محه مقادیر ب به

 [.10و  14و  13شود ]حاصل می در نهایت ماتریسیمحاسبه شده و براساس هر معیار گزینهاین ترتیب اولویت هر 

 

 ها محاسبه اولویت .0

ضرب اولویت آن مجموع حاصل ،امتیاز هر گزینهشود. میانتخاب ی برتر ، گزینهبا استفاده از میانگین موزوندر این مرحله 

 [.10و  14و  13باشد ]می در اولویت آن معیار ضرب iگزینه براساس معیار 

 

 اقتصادی( –سنجی فنی طع غیرهمسطح )امكانشرایط الزم برای ساخت تقا -5
که احداث حل مفیدی است. اما با توجه به اینهای غیرهمسطح برای حل بسیاری از مشکالت تقاطع، راهاستفاده از تقاطع

ا تأیید هباشند، بایستی حتماً ضرورت احداث و اجرای این پروژهبر و پرهزینه میهای زمانهای غیرهمسطح از جمله پروژهتقاطع

شوند. به همین منظور الزم است که قبل از اجرای هر طرحی، تأثیر حاصل از اجرای آن در سیستم شبکه معابر مورد مطالعه 

های الزم را اتخاذ بندی احداث هر تقاطع، تصمیمقرار گیرد تا متولیان بتوانند با توجه به محدود بودن بودجه، نسبت به اولویت

که تأثیر آن به چه میزان بوده و به چه هر تقاطع غیرهمسطح تأثیر مثبتی بر ترافیک دارد اما این نمایند. بدون شک احداث

 [19و  17] پذیرد، مسأله دیگری است که باید مشخص شود. .قیمتی صورت می

چنین در همشوند. های مختلف تقاطع غیرهمسطح در نظر گرفته شده و با یکدیگر مقایسه میها، گزینهدر این قبیل پروژه

 [.11سنجی، تقاطع همسطح نیز باید به عنوان یک گزینه در نظر گرفته شود ]مطالعه امکان

 .توان در چند مقوله ذیل خالصه کردبه طور کلی شرایط و خصوصیات الزم برای ساخت تقاطع غیرهمسطح را می

 

 های طراحیبینیپیش -5-1

ضرب احجام ترافیک ساعتی روی دو امتداد تقاطع( از حدی تجاوز کند که لنگر رفت و آمد )یعنی حاصلطور کلی زمانیبه

 باید اقدام به ایجاد تقاطع غیرهمسطح نمود.

کار برد و آن زمانی است که یکی تر نیز بهدر خارج شهرها ممکن است این نوع تقاطع را برای رفت و آمدهای با شدت کم

تری نسبت به مسیر دوم بوده و رفت و آمد از این مسیر مانعی برای ترافیک مسیر دوم باشد. نظیر از مسیرها دارای اهمیت کم

 [21 و 25ها. ]رو با مسیر اتوبانهای مخصوص پیادهها و راههای فرعی و اصلی و خیابانبرخورد راه

اظ عملکردی در سطوح متفاوتی باشند، مثالً یکی شریانی اصلی رسند، به لحهای ترافیکی که به هم میاگر مسیر جریان

و نخواهیم با جریان ترافیک، مسیر اصلی را مختل کنیم، ناچاریم از تقاطع  3یا  2باشد و دیگری شریانی فرعی درجه  1درجه 

 .[21 و 22غیرهمسطح استفاده کنیم. ]

 

 کنترل دسترسی -5-2

شده بین دو نقطه، معیاری برای صدور مجوز تقاطع حد تحرک و دسترسی کنترل دستیابی به یک بزرگراه با باالترین

که کنترل دسترسی و حذف پارکینگ و ترافیک عابر غیرهمسطح یا تبادل در تقاطع یک راه اصلی با فرعی است. با وجود این

 [23دهد. ]یپیاده مهم هستند، تقاطع غیرهمسطح در تقاطع یک راه اصلی با فرعی، ایمنی را افزایش م
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های آزادراه باید به صورت غیرهمسطح طراحی شوند و هدف اصلی، یک جریان مداوم و ترافیک روان در تمامی تقاطع

مسیر اصلی است. به طور مثال اگر یک خیابان فرعی، آزادراه را قطع کند، تقاطع باید غیرهمسطح شود. در نتیجه تقاطعی که از 

شود که غیرهمسطح باشد. بنابراین ل است، زمانی به عنوان جزیی از یک آزادراه به آن نگاه میدیدگاه جزیی با چراغ قابل کنتر

 [23و  24کیلومتر باشد.  ] 2های همسطح باید حداقل ها نیز فاصله تقاطعها تقاطع همسطح وجود ندارد و در بزرگراهدر آزادراه

 

 حجم باالی ترافیک -5-3

ها سطح، یکی از دالیل احداث تبادلهای همویژه گردش به چپ در تقاطعردشی به باال بودن حجم ترافیک عبوری و گ

 [.13است ]

 که ظرفیت تقاطع همسطح جوابگوی ترافیک عبوری از تقاطع نباشد، مسلماً تراکم شدیدی از وسایل نقلیه به هنگامی

ها و یا افزایش تعداد خطوط بندی چراغبیل تغییر زمانهایی از قحلشود. اگر راهآید که از آن به گره ترافیکی یاد میوجود می

 17کند. ]هایی در این سطح مشکل را حل نکند، در این صورت ساخت تقاطع غیرهمسطح توجیه پیدا میحلعبوری و ارایه راه

 [21و  20و 

 

 حفظ ایمنی -5-4

های معمولی نظیر ها با روشو آمار تصادف غیرمتعارفی باال باشد گونههای خطرناک در تقاطع بهچه تعداد تصادفچنان

-ها، ساخت تقاطع به صورت غیرهمسطح میحلکننده باشد، یکی از راهچنان نگرانها و ... همبندی چراغبهبود وضعیت زمان

 [29و  20ها را تغییر کند. ]های ترافیک از بین رفته یا حداقل شکل تصادفباشد که برخورد جریان

های پر ترافیک در نزدیک شهرها که وسایل نقلیه سرعت باال دارند و یا در ساز، غالباً در محل اتصال راههای حادثهتقاطع

برداری از محل تقاطع دو راه پر ترافیک، قرار دارند. در این نواحی، عموماً هزینه ساخت و ساز و تملک اراضی برای ساخت و بهره

های پذیر است. به بیان دیگر، یک مزیت مهم تقاطعها و تأخیرها، توجیهدفهای ناشی از تصاتبادل در مقایسه با خسارت

 [29 و 24تر وسایل نقلیه در هنگام عبور از تقاطع است. ]های همسطح، ایمنی بیشغیرهمسطح در مقایسه با تقاطع

 

 های ترافیكیکاهش گره -5-5

شود. عدم توانایی حد در یک یا چند شاخه تقاطع می های پر ترافیک، باعث تراکم بیش ازکمبود ظرفیت تقاطع در جاده

[ 29 و 24در تأمین ظرفیت الزم با توسعه یا اصالح تقاطع همسطح، دلیلی برای تبدیل تقاطع همسطح به غیرهمسطح است. ]

ی شهرها های ترافیک تبدیل شده که چنین وضعیتی معموالً در نقاط مرکزهای همسطح به گلوگاهبه بیان دیگر، گاهی تقاطع

 [17گیرد. ]آید و احداث زیرگذر، روگذر و یا تبادل مورد توجه قرار میپیش می

 

 های تأخیرکاهش زمان -5-6

باشد. اگر به دلیل حجم باالی ترافیک و عدم های تأخیر میهای همسطح وجود زمانترین مشکالت تقاطعیکی از بزرگ

-برای استفاده تر شوند؛ با توجه به اهمیتی که زمانأخیر از حدی بیشهای تظرفیت تقاطع برای عبور وسایل نقلیه، زمان

حل مناسبی تواند راهشود، ساخت تقاطع غیرهمسطح میقدر میهای تأخیر چهکه هزینه این زمانکنندگان سیستم دارد و این

 [21 و 22. ]های تأخیر باشد به شرطی که برای سیستم توجیه اقتصادی داشته باشدبرای کاهش این زمان

شده است. ها، دستیابی به باالترین حد تحرک بوده و به همین منظور دسترسی به آن کنترلچنین هدف از طرح آزادراههم

 [.24 و 21صورت تبادل یا گذر غیرهمسطح طراحی شود ]ها باید بههای آزادراهلذا کلیه تقاطع
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 وضعیت توپوگرافی -5-7

ای هستند که توجیه اقتصادی دارند. نوع توپوگرافی سایت ممکن همسطح تنها گزینههای غیردر بعضی مناطق، تقاطع

ای برابر یا بیش از تقاطع ها قابل اجرا نباشند و یا هزینهای باشد که نیازهای طرح را برآورده کند و انواع دیگر تقاطعگونهاست به

-ه کار بردن تقاطع غیرهمسطح بسیار مناسب است و غالباً راهغیرهمسطح داشته باشند. به عنوان مثال در مناطق تپه ماهور ب

 [24توان در مقایسه با تقاطع همسطح با استاندارد باالی طراحی کرد. ]های عبوری را می

 

 تقاطع با راه آهن -5-8

های فرعی و محلی با راه های تالقی راههای اصلی با راه آهن باید با استفاده از روگذر یا زیرگذر باشد. در مورد محلتالقی راه

 [.24هنگام عبور قطار، تأمین شود ]آهن، باید امکان دید و کنترل ترافیک راه فرعی، به

 

 کنندگانهزینه استفاده -5-9

هایی شامل هزینه کنندگان آن معموالً بسیار باال است. چنینهای پر تراکم برای استفادههای ناشی ار تأخیر در تقاطعهزینه

کند مانند رانندگان و کمک سوخت، روغن، تعمیرها و ارزش وقت )برای کسانی که بابت تأخیر، حقوق دریافت می هایهزینه

 [.24رانندگان وسایل نقلیه تجاری( است ]

شود اما هزینه طی این مسافت اضافی بسیار های نظیر طی میتری نسبت به تقاطعها اگرچه معموالً مسافت بیشدر تبادل

شود. نسبت منافع بیست ساله احداث تبادل )کاهش هزینه ای است که در تأخیر ناشی از توقف صرف میینهتر از هزکم

گذاری توسعه آن )برحسب ارزش تبدیل شده به سال واحد( شاخص کنندگان و تبدیل به سال واحد( به هزینه سرمایهاستفاده

 [.24خوبی برای تعیین اقتصادی بودن تبادل است. ]

 

 ترهای مؤثر بر انتخاب زیرگذر و روگذرپارام -6

 باشند:اند، شامل موارد زیر میشده استفاده روگذرپارامترهایی که برای مقایسه زیرگذر و 

 هزینه ساخت .1

 هزینه نگهداری .2

 توسعه آتی طرح .3

 زمان اجرا .4

 سطح کیفیت ترافیک .0

 های مجاورسهولت دسترسی به کاربری .9

 آلودگی هوا .7

 ایمنی .9

 زیبایی شهر .1

 

 ر سلسله مراتبی پارامترهای مؤثرساختا -7

 دهد.پارامترهای مؤثر را نشان می مراتبیسلسله(، ساختار 1شکل شماره )
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ساختار سلسله مراتبی پارامترهای مؤثر :1شكل   

 

 بندی عوامل مؤثر بر انتخاب زیرگذر و روگذراولویت -8

بندی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی اولویت زیرگذر یا روگذر، در این بخش، پارامترهای مؤثر بر انتخاب گزینه

ای که به صورت زوجی، ها، پرسشنامهگردد. لذا برای تعیین میزان اهمیت هر یک از پارامترها، پس از شناسایی و تعیین آنمی

 دهد، تهیه گردیده و در میان کارشناسان خبره توزیع گردیده است.پارامترها را مورد مقایسه قرار می

باشد، به صورت نمودارهای ی میزان ارجحیت آن نسبت به سایر پارامترها میدر نهایت وزن هر پارامتر که نشان دهنده

ترین میزان اهمیت % دارای بیش 73/24گردد پارامتر ایمنی با شود که مشخص می( نمایش داده می2( و شماره )1شماره )

%  92/15های مجاور با % در مرتبه دوم و پارامتر سهولت دسترسی به کاربری 47/11باشد. پارامتر سطح کیفیت ترافیک با می

-ترین میزان اهمیت میدر مرتبه سوم اهمیت قرار دارد. در میان پارامترهای مذکور، زمان اجرا و هزینه نگهداری دارای کم

  باشند.

 

 
ای میزان اهمیت پارامترهای مؤثرنمودار میله :1نمودار   
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ای میزان اهمیت پارامترهای مؤثرنمودار دایره :2نمودار   

 

 گیرینتیجه -9
های زیرگذر و روگذر بندی پارامترهای موثر بر انتخاب گزینهگیری کلی، اولویتبا توجه به مطالب ذکر شده در یک نتیجه

 گردد.به صورت زیر بیان می

های مجاور، به ولت دسترسی به کاربریها، پارامترهای ایمنی، سطح کیفیت ترافیک و سهدر انتخاب گزینه .1

 ترتیب در باالترین اولویت قرار دارند.

 پارامترهای توسعه آتی طرح، هزینه ساخت، آلودگی هوا و زیبایی شهر در اولویت متوسط قرار دارند. .2

 ترین میزان اولویت هستند.پارامترهای زمان اجرا و هزینه نگهداری دارای کم .3

 

ور داشت که در برخی موارد نیز قضاوت مهندسی نقش بسزایی در انتخاب گزینه مناسب خواهد البته نبایستی از نظر د

 ترین گزینه را انتخاب نمود.توان مناسبداشت. لذا با استفاده توام الگوی مذکور و نظرات کارشناسی می
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