
 

   در شبکه معابر شیراز  تحلیل تصمیم براي گزینش طرحهاي تقاطعهاي غیرهمسطح و ارزیابی 
   

  3رضاپاك فطرت، علی2 پیمان باباخانی، 1 حامد خسروي

  سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداري شیراز ،يراه و ترابر عمران گرایش کارشناس ارشد -1

  ل و نقل، سازمان حمل و نقل وترافیک شهرداري شیرازحم يزیبرنامه ر عمران گرایش کارشناس ارشد -2 

   شهردار شیراز ،يشهر يزیو برنامه ر ایجغراف يدکتر -3

  

  چکیده 

 و ترافیک جریان روانسازي و ترافیکی عملکرد بهبود جهت هایی،پروژه اجراي براي بودجه ریال میلیاردها ساالنه

 روي بر نامطلوبی اثر جامع، مطالعات عدم علت به مواقع یبرخ در که شودمی صرف کالنشهرها در سفر زمان کاهش

 و تاثیر میزان برحسب هاپروژه تمام اجراي امکان که کندمی ایجاب ضرورت بنابراین .میگذارد شهري شبکه کل

 .قرارگیرند مطالعه و بررسی مورد ساز و ساخت ضرورت

تقاطع نامزد در یک سطح بودجه  30طع از میان هایی غیرهمسطح براي تعدادي تقاارایه طرحهدف از این پژوهش 

کنندگان در این مسئله برابر کل  منافع استفاده. کنندگان بیشینه شود معلوم است به طوري که منافع استفاده

  .شود شیراز در یک ساعت اوج صبح فرض می 1415نقل افق  و ساعت صرف شده در سیستم حمل - نقلیه وسیله

بـه   د سـپس می شومحاسبه  تقاطع نامزد 30يطرحهاو منفعت حاصل از اجراي هر یک از  هزینهدراین مقاله ابتدا  

ایـن کـار بـا    . ه شـد یافتدر سطوح مختلف بودجه اختصاص  مذکورطرح  30تحلیل تصمیم براي گزینش تعدادي از 

سیسـتم  "نـام   سازي شاخه و کرانه، و نیز یک روش فرایابنده به استفاده از یک روش تقریبی سریع، یک روش بهینه

  .شوند هاي برگزیده نهایی معرفی میسپس، با مقایسه و تحلیل نتایج این سه روش طرح. گیرد صورت می "مورچه
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   مقدمه -1

 سفرهاي رشد موجب آن، در هافعالیت تمرکز و شیراز شهر در نقلیه وسایل مالکیت و جمعیت روزافزون افزایش

 ناپذیراجتناب امري معابر توسعه شیراز شهر ارتباطی شبکه ظرفیت محدودیت به توجه با و گردیده شهريدرون

 منظور به لذا میباشند، معابر ظرفیت کننده تعیین هاتقاطع ظرفیت شهري معابر اکثر در اینکه به توجه با .است

 تبدیل غیرهمسطح تقاطع به باید معیارهایی و ضوابط طبق هاتقاطع برخی معبر، تردد انیرو و ترافیک تراکم کاهش

 و احداث ضرورت حتماً باید باشندمی پرهزینه و برزمان هايپروژه جمله از هاییسازه چنین احداث که آنجا از. شوند

 در آن اجراي از حاصل تاثیر طرحی، هر ياجرا از قبل که است الزم منظور همین به .شوند تایید هاپروژه این اجراي

 احداث بندياولویت به نسبت بودجه، بودن محدود به توجه با متولیان، تا قرارگیرد مطالعه مورد معابر شبکه سیستم

 ترافیک بر مثبتی تاثیر غیرهمسطح تقاطع هر احداث شک بدون .نمایند اتخاذ را الزم تصمیمات بتوانند تقاطع هر

 مشخص باید که است دیگري مساله پذیردمی صورت قیمتی چه به و بوده میزان چه به آن تاثیر هاینک ولی دارد

  .شود

  

  تحقیق اهداف و مساله تعریف -2

 و ترافیک جریان روانسازي و ترافیکی عملکرد بهبود جهت هایی،پروژه اجراي براي بودجه ریال میلیاردها ساالنه

 روي بر نامطلوبی اثر جامع، مطالعات عدم علت به مواقع برخی در که شودمی صرف کالنشهرها در سفر زمان کاهش

 هدف با که باشدمی باال هزینه با هايپروژه جزو غیرهمسطح هايتقاطع احداث .گذاردمی شهري شبکه کل

 ظرفیت افزایش و تاخیر زمان شدن کم و پیوسته ترافیک جریان ایجاد و ترافیکی مسیرهاي فیزیکی جداسازي

 زمان افزایش باعث تواندمی غیرهمسطح تقاطع یک احداث است داده نشان تجربه ولی گیردمی صورت هاقاطعت

 بدیهی .میباشد آن وجود ضرورت و تقاطع احداث هدف با مغایر نتیجه این که شود مجاور تقاطع در تاخیر و سفر

 نظر از چه( نامحدود امکانات یک از اطعهاتق و معابر احداث و ساخت در کارفرما عنوان به شهرداري چنانچه است

 دستور در هاپروژه کلیه که بود بهتر بود، برخوردار )تجهیزات و امکانات به دسترسی نظر از چه و اعتباري و مالی

 و منابع محدودیت با شدت به شیراز شهرداري و است این از غیر واقعیت شک بدون اما .شوند داده قرار ساخت

 ضرورت و تاثیر میزان برحسب هاپروژه تمام اجراي امکان که میکند ایجاب ضرورت بنابراین .ستا مواجه امکانات

 .قرارگیرند مطالعه و بررسی مورد ساز و ساخت

 داده تخصیص اعتبارات و بودجه کمبود به توجه با لذا است، منابع محدودیت علت به بندياولویت ضرورت مهمترین

 بهینه تخصیص براي که دارد ضرورت پروژه، یک اجراي براي الزم بودجه صتخصی عدم یا و سال هر در شده

 هايتقاطع احداث بندياولویت اهمیت و ضرورت اینکه از سپ. شود انجام درستی بندياولویت اعتبارات،

 است بدیهی .شود توجه نیز بندياولویت انجام چگونگی به که است الزم شد، تبیین و گردید مشخص غیرهمسطح
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 از امر، این براي مناسب روشی تعیین بنابراین است؛ اثرگذار آن از حاصل نتایج بر بندي،اولویت انجام روش که

 معیارهاي و هاشاخص غیرهمسطح، هايتقاطع احداث بندياولویت براي .است برخوردار ايالعادهفوق اهمیت

 موجود اطالعات همچنین و کشور شرایط اساس بر بایستمی هاشاخص این .نظرگرفت در توانمی را متفاوتی

 اساس بر هاتقاطع احداث که باشد ايگونهبه باید نیز معیارها و هاشاخص این به دهیوزن اهمیت. گردد انتخاب

 اجراي از حاصل تاثیر تعیین منظور به شد، گفته که همانطور .گردند بندياولویت مربوطه، اجرایی و ترافیکی مسایل

  .شودمی استفاده  EMME/2نظیر مناسب سازشبیه افزارنرم یک از معابر شبکه سیستم در غیرهمسطح تقاطع

ها، حریم زیرا، در این محل. تنگناهاي ترافیکی یک شبکه خیابانی اساساً در محل تقاطع معابر آن است

ی که شود، و در صورت هاي متقاطع به طور مشترك توسط حجم ترافیک عبوري از آنها استفاده میراه

این ترافیک عبوري از حد خاصی بگذرد آنگاه حریم مشترك عملکرد خود را در ارایه سرویس مناسب 

  . براي حرکت روان وسایل نقلیه از دست خواهد داد

یکی از فعالیتهاي انجام شده در مطالعات تنگناهاي  1415تعیین تنگناهاي ترافیکی شبکه معابر در تقاطعها در افق 

) مدلهاي برآورد تقاضاي سفر و تخصیص ترافیک(نقل  و مدل حمل با استفاده از. ]1[از بود ترافیکی شهر شیر

کل زمان تاخیر در تقاطع در یک "مجموعه تقاطعهاي شبکه به ترتیب کاهش معیار  ]2[مطالعات جامع شیراز 

. معرفی شدند 1415 تقاطع نخست به عنوان تنگناهاي ترافیکی شبکه معابر در افق 100مرتب، و  "ساعت اوج صبح

هر کمان منتهی به تقاطع ) کلیه وسایل به جز همگانی(معیار اخیر برابر مجموع حاصلضرب جریان همسنگ سواري 

حجم همسنگ سواري مجموعه کمانهاي شبکه در . و مدت زمان تاخیر در گره انتهایی آن کمان، در نظر گرفته شد

  . نقل بهنگام شده شیراز قابل دستیابی است و توسط اجراي مدل حمل 1415یک ساعت اوج صبح سال 

تنگناهاي ترافیکی شیراز، که ارایه راهکارهایی بلند مدت براي رفع تنگناهاي ترافیکی از شناسایی با توجه به هدف  

هاي غیرهمسطح در شبکه معابر هاي تقاطعبه تحلیل تصمیم براي گزینش طرح در این پژوهشاین شهر است، 

هایی غیرهمسطح براي عبارت از ارایه طرح تحقیقتر، مسئله مورد نظر این به طور روشن. اردشیراز اختصاص د

کنندگان  تقاطع نامزد در یک سطح بودجه معلوم است به طوري که منافع استفاده 30تعدادي تقاطع از میان 

نقل  و شده در سیستم حمل ساعت صرف -نقلیه کنندگان در این مسئله برابر کل وسیله منافع استفاده. بیشینه شود

  .شود شیراز در یک ساعت اوج صبح فرض می 1415افق 

به تحلیل تصمیم  شد سپس تقاطع نامزد نیز انجام 30يمحاسبه هزینه و منفعت حاصل از اجراي هر یک از طرحها

ک روش این کـار بـا اسـتفاده از یـ    . یافتطرح اخیر در سطوح مختلف بودجه اختصاص  30براي گزینش تعدادي از 

صـورت   "سیسـتم مورچـه  "سازي شاخه و کرانه، و نیز یـک روش فرایابنـده بـه نـام      تقریبی سریع، یک روش بهینه

  .شوند هاي برگزیده نهایی معرفی میسپس، با مقایسه و تحلیل نتایج این سه روش طرح. گیرد می
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  هاي غیرهمسطحریزي براي تقاطع هاي در مقیاس برنامهطرح - 2

هایی است که در مطالعات نامزد رفع تنگناهاي شبکه معابر شهر شیراز از جمله فعالیت ايهتعیین تقاطع

را روي شـبکه معـابر شـیراز     هـا موقعیت این تقاطع) 1(شکل . تنگناهاي ترافیکی شهر شیراز انجام شده است

هـاي  اطع از میـان تقـاطع  تق 30به عنوان فعالیتی دیگر در مطالعات تنگناهاي ترافیکی شیراز، تعداد  .دهد نشان می

در این انتخاب نتایج نظرسـنجی   .به عنوان تقاطعهاي نامزد براي رفع تنگناهاي شبکه معابر انتخاب شدند فوق الذکر

شـیراز   اسالمی شهرنقل شیراز، نتایج بررسی صورتجلسات کمیته فنی شوراي  و اندرکاران حمل از کارشناسان و دست

  .ارد شدندو اطالعات تصادفات شیراز نیز و

تقاطع در یک سطح بودجه مشخص است بـه طـوري    30این غیرهمسطح براي  هايطرحانتخاب  این مقالههدف از 

روشن است کـه تحلیـل تصـمیم اخیـر بـدون آگـاهی از       . کنندگان داشته باشند که بیشترین منافع را براي استفاده

هـا و منـافع نیـز     نیست، و دستیابی به این هزینـه هاي غیرهمسطح ممکن ها و منافع حاصل از هر از این طرح هزینه

براي این منظور، با توجه بـه در نظرگیـري سـال    . باشد نیازمند آگاهی از جزییات طراحی هر تقاطع غیرهمسطح می

  . ریزي براي هر تقاطع نامزد مهیا شد ریزي، یک طرح اولیه در مقیاس برنامه به عنوان افق برنامه 1415

 

  هاي غیرهمسطح شهر شیرازهاي تقاطعنامزد براي اجراي طرح هايمحل تقاطع :1شکل
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. هاي اولیه با توجه به شرایط فیزیکی و عملکردي هر تقاطع و توسط یـک کـار کارشناسـی تعیـین شـدند     این طرح

  :هاي زیر است هزینه اجراي هر تقاطع غیرهمسطح برابر مجموع هزینه

  پل ساخت  •

   خاکبرداري  •

  مسیر ساخت  •

  حایل دیوار تساخ  •

  گردشی پلهاي ساخت  •

   حریم خریداري  •

  . برآورد شده است 1393هزینه واحد هر یک از این اقالم براساس اطالعات سال 

در این فعالیت، . تقاطع غیرهمسطح باال عنوان فعالیت انجام شده بعدي است  30د منفعت حاصل از هر یک از ربرآو

هـاي   ه جدید در پایگاه اطالعاتی و محیط گرافیکی سیستم ایجـاد شـبکه  ابتدا براي هر تقاطع غیرهمسطح یک شبک

شبکه معابر مصـوب  (ها و کمانهاي شبکه پایه  این شبکه جدید معرف تغییرات گره. شود مهیا می[ 6]خیابانی شیراز 

پایـه  سـاعت شـبکه    -سپس، منفعت آن تقاطع برابر با کل وسیله . پس از اجراي آن تقاطع غیرهمسطح است) شیراز

سـاعت شـبکه در هـر دو وضـعیت اخیـر بـا        -کل وسـیله . شود ساعت شبکه جدید قرار داده می -منهاي کل وسیله

   .آید بدست می 1415و براي یک ساعت اوج صبح سال [ 1]و نقل بهنگام شده شیراز  استفاده از مدل حمل

، و نوع )ها(این جدول  نام، شماره گره دهد، در تقاطع غیرهمسطح باال را نشان می 30اطالعات مربوط به ) 1(جدول 

همچنین، سه ستون آخـر جـدول بـه    . اند از راست آورده شده 4تا  2طرح غیرهمسطح براي هر تقاطع در ستونهاي 

در ایـن جـدول،   . ترتیب شامل هزینه، منفعت، و نسبت منفعت به هزینه مربوط بـه هـر تقـاطع غیرهمسـطح اسـت     

تقاطع را روي شبکه   30موقعیت این ) 2(شکل . سبت اخیر مرتب هستندتقاطعهاي غیرهمسطح بر حسب کاهش ن

  .دهد معابر شیراز نشان می
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  شیراز مجموعه طرح هاي نامزد براي تقاطع هاي غیرهمسطح: 1جدول 

منافع منافع اجـرا   هزینه اجــرا

هزینه  وسیله - ساعت میلیون ریال 

0.0599           567          9,464 دورگرد جنوب به جنوب 699پل زرگري 1

0.0296           528        17,840 زیرگذر در امتداد غرب به شرق پاسداران    533پاسداران با باهنر 2

0.0172        1,330        77,360 پل چپگرد از صدرا به دکترحسابی  1901 صدرا -دکترحسابی3

0.0163        1,047        64,328 روگذر در امتداد سفیر   568سفیر-امیرکبیر4

0.0147           842        57,190 روگذر در امتداد سفیر   614سفیر-رحمت 5

0.0136           864        63,696 پل چپگرد از قدوسی به همت 611همت -قدوسی6

0.0130           688        52,896 دورگردهاي غیرهمسطح چمران -شرق و غرب پل همت1862چمران با ادامه همت شمالی7

0.0119           876        73,815 روگذر در امتداد همت   1860قصردشت-همت8

0.0106        1,344      127,123 زیرگذر در امتداد مطهري   694مطهري-قدوسی9

0.0094           516        55,044 پل چپگرد از چهل مقام به هفت تن 832هفت تن-چهل مقام10

0.0088           414        47,104 زیرگذر در امتداد بلوار سلمان    852میدان گلستان11

0.0080           525        65,304 زیرگذر در امتداد باهنر   1672کمربندي-باهنر12

ــی624رحمت -احمدي جنوبی13 0.0081           812      100,663 زیرگذر در امتداد رحمت و روگذر در امتداد احمدي جنوب

0.0075           746        99,450 روگذر در امتداد دالوران و قشقایی    1166-1165-1164-1163میدان کوزه گري 14

15
731جمهوري -کوهسار 

ــه  پل چپگردازکوهسار به جمهوري وزیرگذر از جمهوري ب

کوهسار 
 174,194.0     1185

0.0068

نوع طرح غیرهمسطح    شماره گره (ها)نام تقاطعردیف 

  
 

  )1ادامه(  شیراز هاي غیرهمسطحمجموعه طرح هاي نامزد براي تقاطع: 1جدول 

منافع منافع اجـرا   هزینه اجــرا

هزینه  وسیله - ساعت میلیون ریال 

117,472.07700.0066نیم شبدري 1670کمربندي با مطهري16

152,320.09450.0062شبدري کامل 1703کمربندي با همت17

70,135.84200.0060روگذر در امتداد فضیلت   312فضیلت-مدرس 18

50,736.02780.0055زیرگذر در امتداد دالوران   1211ایثار با دالوران  19

42,329.72250.0053پل چپگرد از همت به کوهسـار 1863کوهسار -همت شمالی20

ــرقی144میدان نصر 21 93,550.04600.0049پل چپگرد از رسول اعظم به نصر ش

ـیرودي 22 61,200.02890.0047زیرگذر در امتداد والیــت722میدان ش

64,577.62900.0045پل چپگرد از احمدبن موسی به رحمت  1171احمدبن موسی- رحمت 23

184,616.48190.0044شبدري کامل 1603کمربندي-سفیر24

74,160.02970.0040زیرگذر در امتداد احمدي جنوبی   1607کمربندي با احمدي جنوبی25

219,844.08400.0038شبدري کامل 1807نواب صفوي -کمربندي26

43,062.01320.0031زیرگذر در امتداد دولت   1716دولت-احمدي جنوبی27

180,000.05130.0029 شبدري کامل 1780آرین -کمربندي28

193,410.05040.0026روگذر در امتداد امیرکبیر   305مهدیه-امیرکبیر29

288,000.06800.0024سه راهی غیرهمسطح کامل  ( 2 تونل ) 833میدان قرآن30

نوع طرح غیرهمسطح    شماره گره (ها)نام تقاطعردیف 
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  هاي غیرهمسطح شهر شیرازهاي تقاطعاي طرحتقاطع نامزد براي اجر 30محل  :2شکل

  

   تحلیل تصمیم براي گزینش طرحهاي تقاطعهاي غیرهمسطح-3

بخـش بـه تحلیـل    یـن  ا. طرح کلی نامزد براي تقاطعهاي غیرهمسطح شیراز انتخاب شـدند  30در بخش قبل تعداد 

مسـئله مـورد نظـر ایـن بخـش       به طور روشنتر، .دارد تصمیم براي گزینش تعدادي از این طرحهاي نامزد اختصاص

غیرهمسطح در یک سطح بودجه معلوم است بـه   اي از مجموعه طرحهاي نامزد براي تقاطعهاي گزینش زیرمجموعه

  . طوري که منافع حاصل از آن بیشینه شود

},,...{Jمجموعه ه شـیراز در نظـر گرفتـ    غیرهمسـطح هاي نامزد بـراي تقاطعهـاي    به عنوان مجموعه طرح 301

jJبه ترتیب هزینه و منفعت هر طرح  jAو jCشود شود، و فرض می می      مطابق سـتونهاي پـنجم و ششـم از

شود  فرض می. هستند) 2(راست در جدول  }:{ JJJ هاي معرف مجموعه تمام زیرمجموعهJ بـه  . است

بـراي  . عضو اسـت  302||تقاطع غیرهمسطح نامزد با  30مجموعه تمام ترکیبهاي مختلف از  عبارت دیگر، 

واضح است که . شوند نشان داده می JAو JCبه ترتیب با Jهزینه و منافع کلی مجموعه طرحهاي در Jهر

  :هاي اجزاي آن خواهد بود، یا  برابر با مجموع هرینه J هزینه کلی هر مجموعه

)1(                                            .



Jj

jJ
CC  

کند، زیرا عملکرد اجزاي یک شبکه  پیروي نمی) 1(ز قاعده مشابه رابطه ولی، منافع کلی این مجموعه لزوماً ا
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  .  نقل، از جمله تقاطعهاي آن شبکه، در حالت عمومی به یکدیگر وابسته است و حمل

ک مسئله مورد نظر در این گزارش معادل با گـزینش یـ  سطح بودجه مورد نظر بر حسب میلیون ریال باشد،  Bاگر 

J  داراي بیشترین مقدار ممکنJA از میان اجزاي    اسـت بطوریکـهJC  ازB   ایـن مسـئله را   .  تجـاوز نکنـد

سازي زیر با متغیر  توان به صورت مسئله بهینه می JJY )(Y فرمولبندي کرد:  

  

)( 1P                          

  

,

..



























JY

Y

JCC

BYCts

YAZMax

J

J
J

Jj
jJ

J
JJ

J
JJ

10

1

یا

  

  

ه از ، براي هر مجموعJAبراي برآورد منفعت ). نشود(برگزیده شود  Jاست اگر مجموعه) 0( 1برابر  JYکه در آن 

بایست یک شبکه جدید در پایگاه اطالعاتی و محیط گرافیکی سیستم  ، میJتقاطعهاي غیرهمسطح 

ها و کمانهاي آن نسبت به شبکه پایه معرف اجراي تمام  خیابانی شیراز ایجاد شود، بطوریکه تغییرات گره هاي شبکه

براي محاسبه منفعت  2سایر مراحل این کار مشابه روش ارایه شده در بخش . باشد Jتقاطعهاي غیرهمسطح در 

  .است غیرهمسطحیک طرح 

)(شود،  همانطور که مالحظه می  1P وجود ایـن نـوع از   . است 1و  0سازي خطی با متغیرهاي  یک مسئله بهینه

بـه عبـارت   . رکوژ، و در نتیجه حل دقیق آن بسیار سخت شـود شود که ناحیه امکانپذیر مسئله غی متغیرها سبب می

تقاطعهاي غیرهمسطح،  با  30ترکیب از  302، یعنیرا براي تمام  اجزاي  JAروشنتر، براي حل این مسئله باید 

حتی اگر تقاضاي سفر ثابت و برابر با تقاضاي مربـوط بـه   . ز تعیین کردشده شیرا  و نقل بهنگام استفاده از مدل حمل

اگـر  . شبکه پایه فرض شود، این کار مستلزم بیش از یک بیلیون بار حل مسئله تخصیص ترافیک شیراز خواهد بـود 

سـرعتی  (ورد نیاز اسـت  م CPUدقیقه زمان  1فرض شود که براي هر بار حل مسئله تخصیص ترافیک شیراز تنها 

شـوند   ، و نیز نیمی از ترکیبها بدون انجام محاسبات قابل توجهی حذف می)که با تکنولوژیهاي کنونی بسیار باالست

بـدین ترتیـب،   . سال وقت براي یافتن جواب بهینـه مـورد نیـاز اسـت     1000، بیش از )ناپذیر مثل ترکیبهاي امکان(

) چنـد سـاعت  (در مدت زمان معقـول  ) نزدیک به بهینه(فتن جوابی خوب ضرورت استفاده از روشی مناسب براي یا

)(براي این منظور دو استراتژي مختلف براي حل مسئله. کند خودنمایی می 1P  اسـتراتژي اول  . شـوند  آزمایش مـی
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بنده براي کاهش زمان سازي مسئله به صورت یک مسئله قابل حل، و استراتژي دوم استفاده از یک روش فرایا ساده

  .حل است

عملکرد تقاطعهاي غیر همسطح، در هر ترکیب مفروض از آنها، مستقل از یکدیگر شود که  در استراتژي اول فرض می

   ت، یابرابر با مجموع منافع اجزاي آن اس J، منافع کلی مجموعه Jبه عبارت دیگر، براي هر . هستند

)2(                      .



Jj

jJ AA  

  

)(توان نشان داد که مسئله  بر اساس این فرض، می 1P  زیر است مسئلهمعادل با:  

  

)( 2P                                       

,

..

Jjy

ByCts

yAZMax

j

Jj
jj

Jj
jj















10 یا

  

  

Jjjyکه آن   )(y رابطهاگر . ئله استمتغیر مس )2 (  بـراي هـر J    برقـرار باشـد، مسـأله )( 1P   معـادل

)( 2P  است.  

)( مسئله 2P ریزي ریاضی، روشهاي کارایی براي حـل مسـئله کولـه     در ادبیات برنامه. یک مسئله کوله پشتی است

)( ، مسئلهاین مقالهدر . ]7[ریزي پویا هستند  د دارد که عمده آنها روشهاي برنامهپشتی وجو 2P از یک روش  ابتدا

  .دمی گردحل ، )حریصانه(تقریبی سریع 

)(استراتژي دوم استفاده از روش فرایابنده سیستم مورچه براي حل مسئله اصلی 1P  ده در نتـایج کسـب شـ   . اسـت

نشـان از برتـري ایـن روش نسـبت بـه روش فرایابنـده        ]8[هاي ترافیکی شهر مشهد مقـدس   مطالعه و طراحی گره

در خاتمـه، طرحهـاي برگزیـده بـا     . الگوریتم ژنتیک در حل مسئله گزینش طرحهاي تقاطعهاي غیرهمسطح داشـت 

   .شوند عرفی میو روش فرایابنده سیستم مورچه مدو روش حریصانه مقایسه و تحلیل نتایج 

  

  روش حریصانه   - 1- 3 

توان با یک فرض ساده کننده به یـک   همانطور که گفته شد، مسئله گزینش طرحهاي تقاطعهاي غیرهمسطح را می

)(مسئله کوله پشتی به فرم 2P مسئلهدر این بخش یک روش حریصانه براي حل . تبدیل کرد )( 2P  شود میارایه .  

به ترتیب نسبت منـافع بـه مخـارج آنهـا      Yشود که تقاطعهاي غیرهمسطح در مجموعه ، فرض می)1(مشابه جدول 
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  اند، یا مرتب شده

  

)3(                     .
30

30

2

2

1

1

C

A

C

A

C

A
 ...  

  

تقاطع غیرهمسطح اول باشد آنگاه بدیهی است  nهاي  شایان ذکر است که اگر سطح بودجه برابر با مجموع هزینه

)( مسئلهکه حل بهینه  2P  معادل گزینش همانn شوند تعاریف زیر در نظر گرفته می. تقاطع است:  

                                                              


n
j j

n CB
1

:  

)...,,,...,,(: 0011 3011   yyyy nn
ny  

  

nJبراي هر  اگر ،BBn    آنگاهyy n  جواب بهینه)( 2P است.   

)( مسـئله روشن اسـت کـه    2P    1در سـطوح بودجـه
1 BC  ،2

21 BCC  ،.... 3030،  و
1

BC
j j  

بـه     

تواند در فواصل بین این  ولی، در حالت کلی، سطح بودجه می. است 30y، و ...، 1y،2yترتیب داراي جوابهاي بهینه 

  .سازي استفاده کرد از روشهاي بهینهبودجه قرار گیرد، که در این صورت براي حل مسئله باید  30

)( مسئلهروش پیشنهادي این بخش براي حل  2P  در ایـن روش، بـراي هـر سـطح     . یک نوع روش حریصانه اسـت

nJ، ابتدا Bبودجه  }{30 1شـود کـه    طوري تعیین می nn BBB  و سـپس ،ny     بـه عنـوان جـواب

)( 2P روشن است که این جواب  براي. شود برگزیده می)( 2P   امکانپذیر است، ولی لزوماً جواب بهینه آن نیسـت و

  . تنها یک جواب نزدیک به بهینه است

)(شامل نتایج حاصل از حل مسئله ) 2(جدول  2P  13096در سطوح بودجه B/ ،276910 B/ ،... و ،
301898634 B/ شود، در ستون دوم این  همانطور که مالحظه می. میلیارد ریال توسط روش حریصانه است

اعداد ستون چهارم از تقاطع غیرهمسطح نامزد آورده شده است، و این تقاطعها به ترتیب نسبت  30جدول نام 

ستونهاي مقابل این تقاطعها نتایج حل مسئله را به ترتیب براي . راست، یعنی نسبت منافع به مخارج، مرتب هستند

ن مقابل هر تقاطع نشا  •در ستون مربوط به هر سطح بودجه، عالمت . دهند نشان می  30Bتا  1Bسطح بودجه 

در سه ردیف پایین جدول اطالعات مربوط به تعداد، هزینه . دهنده انتخاب آن تقاطع در سطح بودجه مربوطه است 

شود که  مالحظه می. اند شده  شده در هر سطح بودجه آورده ، و جمع منافع تقاطعهاي برگزیده )ها جمع هزینه(کل 

) 2(در نتیجه جوابهاي ارایه شده در جدول . است سطح بودجه همیشه برابر مقدار بودجه 30هزینه کل در این 

  . جوابهاي بهینه در این سطوح بودجه هستند

را نیز باشد،  30Bتا  1Bبودجه  30، که در فواصل بین Bنتایج روش حریصانه براي هر سطح بودجه) 2(جدول 
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),(Bبه طور روشنتر، جواب این روش در هر سطح بودجه . دهد نشان می انتخاب تقاطع اول، در  107696309

),(Bهر سطح بودجه  ، و در هر سطح بودجه ...انتخاب دو تقاطع اول،  107918505

B)/,/(   . است) 3(تقاطع اول جدول  29انتخاب  86341898538189

  

)(نتایج روش  حریصانه براي حل مسأله  :2جدول  2P  
منافع

1085469.0 911275.0 811825.0 711162.5 645858.5 598754.5 543710.5 416588.0 342773.0 289877.0 226181.0 168991.0 104663.5 27303.5 9463.5 هزینه

• • • • • • • • • • • • • • • 0.0599 699 پل زرگري 1

• • • • • • • • • • • • • • 0.0296 533 پاسداران با باهنر 2

• • • • • • • • • • • • • 0.0172 1901 3 صدرا-دکترحسابی

• • • • • • • • • • • • 0.0163 568 سفیر-امیرکبیر 4

• • • • • • • • • • • 0.0147 614 سفیر-رحمت 5

• • • • • • • • • • 0.0136 611 همت -قدوسی 6

• • • • • • • • • 0.0130 1862 چمران با ادامه همت شمالی 7

• • • • • • • • 0.0119 1860 قصردشت-همت 8

• • • • • • • 0.0106 694 مطهري-قدوسی 9

• • • • • • 0.0094 832 هفت تن-چهل مقام 10

• • • • • 0.0088 852 میدان گلستان 11

• • • • 0.0080 1672 کمربندي-باهنر 12

• • • 0.0081 624 رحمت-احمدي جنوبی 13

• • 0.0075 1163-1164-1165-1166 میدان کوزه گري 14

• 0.0068 731 جمهوري-کوهسار 15

0.0066 1670 کمربندي با مطهري 16

0.0062 1703 کمربندي با همت 17

0.0060 312 فضیلت-مدرس  18

0.0055 1211 ایثار با دالوران 19

0.0053 1863 کوهسار-همت شمالی 20

0.0049 144 میدان نصر 21

0.0047 722 میدان شیرودي 22

0.0045 1171 احمدبن موسی- رحمت 23

0.0044 1603 کمربندي-سفیر 24

0.0040 1607 کمربندي با احمدي جنوبی 25

0.0038 1807 نواب صفوي-کمربندي 26

0.0031 1716 دولت-احمدي جنوبی 27

0.0029 1780 آرین-کمربندي 28

0.0026 305 مهدیه-امیرکبیر 29

0.0024 833 میدان قرآن 30

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1085469.0 911275.0 811825.0 711162.5 645858.5 598754.5 543710.5 416588.0 342773.0 289877.0 226181.0 168991.0 104663.5 27303.5 9463.5

12282.2 11097.2 10351.7 9539.7 9015 8601 8085 6741 5865 5177 4313 3471.5 2425 1095 567

تقاطع هاي انتخاب شده در سطح بودجه (میلیون ریال)
شماره گره(ها) نام تقاطع ردیف 

تعداد تقاطع

هزینه کل(میلیون ریال)

  جمع منافع (وسیله- ساعت در ساعت اوج) 
  

)(نتایج روش  حریصانه براي حل مسأله  :2جدول  2P)1ادامه(  
منافع 

2920882.5 2632882.5 2439472.5 2259472.5 2216410.5 1996566.5 1922406.5 1737790.1 1673212.5 1612012.5 1518462.5 1476132.8 1425396.8 1355261.0 1202941.0 هزینه

• • • • • • • • • • • • • • • 0.0599 699 پل زرگري  1

• • • • • • • • • • • • • • • 0.0296 533 پاسداران با باهنر 2

• • • • • • • • • • • • • • • 0.0172 1901 3 صدرا-دکترحسابی 

• • • • • • • • • • • • • • • 0.0163 568 سفیر-امیرکبیر 4

• • • • • • • • • • • • • • • 0.0147 614 سفیر-رحمت  5

• • • • • • • • • • • • • • • 0.0136 611 همت  -قدوسی 6

• • • • • • • • • • • • • • • 0.0130 1862 چمران با ادامه همت شـمالی  7

• • • • • • • • • • • • • • • 0.0119 1860 قصردشت -همت  8

• • • • • • • • • • • • • • • 0.0106 694 مطهري-قدوسی 9

• • • • • • • • • • • • • • • 0.0094 832 هفت تن-چهل مقام  10

• • • • • • • • • • • • • • • 0.0088 852 میدان گلستان 11

• • • • • • • • • • • • • • • 0.0080 1672 کمربندي -باهنر 12

• • • • • • • • • • • • • • • 0.0081 624 رحمت -احمدي جنوبی  13

• • • • • • • • • • • • • • • 0.0075 1163-1164-1165-1166 میدان کوزه گري 14

• • • • • • • • • • • • • • • 0.0068 731 جمهوري -کوهسار 15

• • • • • • • • • • • • • • • 0.0066 1670 کمربندي با مطهري  16

• • • • • • • • • • • • • • 0.0062 1703 کمربندي با همت   17

• • • • • • • • • • • • • 0.0060 312 فضیلت-مدرس 18

• • • • • • • • • • • • 0.0055 1211 ایثار با دالوران  19

• • • • • • • • • • • 0.0053 1863 کوهسار-همت شمالی  20

• • • • • • • • • • 0.0049 144 میدان نصر 21

• • • • • • • • • 0.0047 722 میدان شیرودي  22

• • • • • • • • 0.0045 1171 احمدبن موسی - رحمت  23

• • • • • • • 0.0044 1603 کمربندي -سفیر 24

• • • • • • 0.0040 1607 کمربندي با احمدي جنوبی   25

• • • • • 0.0038 1807 نواب صفوي-کمربندي  26

• • • • 0.0031 1716 دولت -احمدي جنوبی  27

• • • 0.0029 1780 آرین-کمربندي  28

• • 0.0026 305 مهدیه-امیرکبیر 29

• 0.0024 833 میدان قرآن 30

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

2920882.5 2632882.5 2439472.5 2259472.5 2216410.5 1996566.5 1922406.5 1737790.1 1673212.5 1612012.5 1518462.5 1476132.8 1425396.8 1355261.0 1202941.0

19743.9 19063.9 18559.9 18046.9 17914.9 17074.9 16777.9 15958.9 15668.9 15380.3 14920.3 14695.3 14417.2 13997.2 13052.2

تعداد تقاطع 

هزینه کل (میلیون ریال)

جمع منافع   (وسیله- ساعت در ساعت اوج  ) 

تقاطع هاي انتخاب شده در سطح بودجـه  (میلیون ریال)
شماره گره (ها) نام تقاطع  ردیف 
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  روش فرایابنده سیستم مورچه -2- 3

)(مسئله گزینش طرحهاي تقاطعهاي غیرهمسطح به شکل مسئله   3در ابتداي بخش  1P   فرمولبندي، و سپس بـا

)(در نظرگیري یک فرض ساده کننده به مسئله کوله پشتی  2P شده  به حل مسئله ساده در بخش قبل. تبدیل شد

)( 2P در این بخش، مسـئله اصـلی  . توسط روش حریصانه اختصاص داشت)( 1P     توسـط روش فرایابنـده سیسـتم

  . مورچه حل خواهد شد

اي بـه نـام    آنها در این راه از ماده. چشمگیري در یافتن غذا با استفاده از یک کار گروهی دارند هاي توانایی ها مورچه

ها براي حل مسایل ترکیبی از نوعی که مـوردنظر ایـن مطالعـه اسـت      از این ویژگی مورچه. کنند فرمون استفاده می

ها در حرکت بـین   مورچه. توان به شرح زیر خالصه کرد ها در یافتن غذا را می لی مورچهمکانیزم اص. شود استفاده می

گذارند و بدینوسیله مسیر دسترسـی بـه غـذا را ثبـت      غذا و النه رد پایی را با استفاده از فرمون روي زمین بر جا می

کننـد، و مسـیرهاي بـا چگـالی      می شود، احساس هاي دیگر این ماده را، که به مرور زمان تبخیر می مورچه. کنند می

بدین ترتیب، تنهـا مسـیرهایی کـه پـی در پـی فرمـون       . گزینند فرمون بیشتر را در انتخاب مسیر خود بیشتر بر می

توان نشان داد کـه ایـن رفتـار     می. کنند ها را به سوي غذا هدایت می مانند و مورچه شوند پا برجا باقی می گذاري می

توان در حل مسـایل   از این پدیده می. انجامد با کوتاهترین فاصله بین النه و محل غذا می ها به ایجاد مسیري مورچه

  .]9[ ترکیبی، از جمله مسئله مورد مطالعه استفاده کرد

)(مسأله  حلبراي  1Pگراف ]10[ ، بر اساس مرجع ،),( ENG هاي با مجموعه گرهN  و مجموعه کمانهاي بدون

، و هـر  Jیک به یک متناظر با تقاطعهاي غیرهمسطح در Nهاي در  شود که گره چنان در نظر گرفته میEجهت 

),(توسط یـک کمـان    Nدر jو  iدو گره jiE      بـه عبـارت دیگـر،    . بـه یکـدیگر متصـل باشـند|| N30  و

|| E ) النـه (است، هر مورچه حرکت خود را از یک گـره   30ها برابر با این فرض که تعداد مورچه. 3029870

داشـته  ) بودجه(هر مورچه تا زمانی که انرژي . شود ه گره دیگر رهسپار میکند، و براي یافتن غذا از گرهی ب آغاز می

ها پس از عبور از هر گره متناسب با میزان  مورچه. گردد دهد، و سپس به النه برمی باشد جستجوي خود را ادامه می

بعدي در مسـیر  ) تقاطع(انتخاب گره . گذارند اند روي مسیر خود فرمون می که یافته) ساعت -کاهش وسیله(غذایی 

چگالی فرمون ) 2بودجه باقیمانده براي انتخاب بعدي، و ) 1: گیرد توسط هر مورچه بر اساس این دو عامل صورت می

تر براي  بحث زیر ویژگیهاي مطرح شده در باال را به طور مشخص. موجود روي کمان منتهی به آن گره از گره کنونی

  .کند مسأله مورد نظر معین می

براي نمونه، . تواند بر اساس استرتژیهاي مختلفی معین شود همان گره آغازي حرکت مورچه است که می همورچالنه 

گره  k، مورچهtدر هر زمان . معین کرد kرا گره شماره  kتوان آن را به صورت تصادفی برگزید، یا النه مورچه می

j را از گرهi به صورت زیر برمیگزیند:  
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),(چگالی فرمون در کمان  ijکه در آن ji ،kF براي مورچهمجموعه گرههاي مالقات نشدهkو ،)(tp kij  احتمال

حرکت مورچه . است jهمچون قبل منافع پروژه jA، و t)تکرار(در زمان  kتوسط مورچه  iاز گره jانتخاب گره

شود که بودجه باقیمانده براي انتخاب گره بعدي کمتر از کمترین هزینـه گرههـاي مالقـات نشـده      وقتی متوقف می

  .باشد

) گزیدهبر(، با ثبت مسیر او روي کمانهاي گراف و تعیین تقاطعهاي مالقات شده kپس از پایان جستجوي هر مورچه

در اینصـورت، روشـن اسـت کـه     . آیـد  بدست مـی  kJآن مورچه، یک مجموعه تقاطع JJ
k Y )(Y   بـا

1JY  برايJJ k    یک جواب امکانپذیر براي مسـئله)( 1P    و تـابع هـدف مسـئله ،)( 1P     بـراي ایـن جـواب

kJ، یعنیkJامکانپذیر برابر با منافع کل تقاطعهاي در
Aاست ،  .  

 تشریح شد، 3، همانطور که در بخش Jبراي هر مجموعه تقاطع غیرهمسطح JAبه منظور برآورد منافع کل 

شـود   خیابـانی شـیراز ایجـاد مـی     هـاي  ابتدا یک شبکه جدید در پایگاه اطالعاتی و محیط گرافیکی سیسـتم شـبکه  

. باشـد  Jها و کمانهاي آن نسبت به شبکه پایه معرف اجراي تمام تقاطعهاي غیرهمسـطح در  بطوریکه تغییرات گره

کـل  . شـود  ساعت شبکه جدید قـرار داده مـی   -ساعت شبکه پایه منهاي کل وسیله -ل وسیلهبرابر با ک JA سپس، 

و بـراي یـک    ]1[و نقـل بهنگـام شـده شـیراز      ساعت شبکه در هر دو وضعیت اخیر با استفاده از مدل حمل -وسیله

افع کل تقاطعهاي همانگونه که قبالً نیز اشاره شده، در حالت عمومی من. آید بدست می 1415ساعت اوج صبح سال 

، یعنیJ، لزوماً با جمع منافع تقاطعهاي در JA، یعنی Jدر Jj jAبرابر نیست ، .  

مورچه جستجوي خـود را در    30نکه همه پس از آ. گیرد به شرح زیر صورت می Gها در گراف فرمون سازي بهنگام

),(به پایان رساندند، فرمون به جاي مانده از آنها در هر کمان tهر تکرار مثل jiE  شود از رابطه زیر تعیین می:  





30

1k

J
ij

k

At)(  

هاي منتهـی بـه غـذاي بهتـر و بیشـتر کنـونی،       با تبخیر شدن بخشی از فرمونهاي پیشین، و تقویت فرمـون مسـیر  

  :شود به شرح زیر بهنگام می 1tفرمونهاي کمانهاي مختلف در تکرار 

)()()( ttt ijijij  1  

  



 

 14

  ). شود برابر صفر فرض می t0مقدار فرمون در (ضریب تبخیر فرمون است  که در آن 

در  JAداراي بیشـترین مقـدار    Jتکرار روش حل با ثبت بهترین جواب بدست آمده، یعنی مجموعه تقـاطع  20با 

ات جزییـ . شـود  روش حل همچون قبل انجام مـی  1tشود؛ در غیر اینصورت تکرار  ، متوقف می20تا  1تکرارهاي 

  . آمده است ]10[و  ]8[بیشتري از روش سیستم مورچه مورد استفاده در این مطالعه در مراجع 

میلیارد ریال نشان  1700و  1500، 1100، 850، 650، 600نتایج این روش حل را براي سطوح بودجه ) 3(جدول 

 19اد میلیارد ریـالی تعـد   1500شود، در سطح بودجه  مالحظه می) 3(براي نمونه، همانطور که در جدول . دهد می

سـاعت در   -وسـیله  14695اند که منـافع کـل آنهـا     میلیارد ریال انتخاب شده1476132تقاطع با هزینه کل حدود 

، پیداست که هزینه و منافع کل جوابهاي بدست آمده بـا افـزایش سـطح    )3(از جدول . است 1415ساعت اوج سال 

  . یابند بودجه افزایش می

  .روش حل سیستم مورچهنتایج ). 3(جدول

1,700,000      1,500,000      1,100,000 850,000       650,000       600,000      

• • • • • • 699 پل زرگري 1

• • • • • • 533 پاسداران با باهنر 2

• • • • • • 1901 3 صدرا-دکترحسابی

• • • • • • 568 سفیر-امیرکبیر 4

• • • • • • 614 سفیر-رحمت 5

• • • • • • 611 همت -قدوسی 6

• • • • 1862 چمران با ادامه همت شمالی 7

• • • • • • 1860 قصردشت-همت 8

• • • • • 694 مطهري-قدوسی 9

• • • • • • 832 هفت تن-چهل مقام 10

• • • 852 میدان گلستان 11

• • 1672 کمربندي-باهنر 12

• • • 624 رحمت-احمدي جنوبی 13

• • • • 1163-1164-1165-1166 میدان کوزه گري 14

• • • 731 جمهوري-کوهسار 15

• • • • 1670 کمربندي با مطهري 16

• • • • 1703 کمربندي با همت 17

• 312 فضیلت-مدرس  18

• • 1211 ایثار با دالوران 19

• 1863 کوهسار-همت شمالی 20

144 میدان نصر 21

722 میدان شیرودي 22

1171 احمدبن موسی- رحمت 23

• • • 1603 کمربندي-سفیر 24

1607 کمربندي با احمدي جنوبی 25

• 1807 نواب صفوي-کمربندي 26

• 1716 دولت-احمدي جنوبی 27

1780 آرین-کمربندي 28

305 مهدیه-امیرکبیر 29

833 میدان قرآن 30

22 19 13 13 11 10

1,673,212.50 1,476,132.80 1099716.9 811,825.00  645,858.50  598,754.50  

15669 14695 12282 10352 9015 8601

تقاطع هاي انتخاب شده در سطح بودجه (میلیون ریال)
شماره گره(ها) نام تقاطع ردیف 

تعداد تقاطع

هزینه کل (میلیون ریال)

  جمع منافع (وسیله-ساعت در ساعت اوج) 
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 سـتم یروش سشود که منحنی فرضی عبوري از نقاط مربوط به جوابهاي بدسـت آمـده از    مالحظه می) 3(در شکل 

شـیب ایـن   . یک منحنی صعودي است که نشان دهنده افزایش منافع در مقابل افزایش سطح بودجـه اسـت   مورچه

یابد تا وقتی  ثابت است، و از آن به بعد به تدریج کاهش می میلیارد ریال تقریباً 1500منحنی تا سطح بودجه حدود 

  . رسد شود می میلیارد ریال به صفر نزدیک می 1600که در سطح بودجه 

  

  
  منافع در مقابل سطح بودجه براي جواب هاي روش سیستم مورچه: 3شکل

  

  تحلیل نتایج و پیشنهاد نهایی -3- 3

)(اطعهـاي غیرهمسـطح بـه شـکل مسـئله      مسئله گزینش طرحهـاي تق   3در ابتداي بخش  1P   مسـئله  ، کـه یـک

سپس این مسـئله بـا در نظرگیـري یـک فـرض سـاده       . ، فرمولبندي شداست 1و  0سازي خطی با متغیرهاي  بهینه

)(کننده به مسئله کوله پشتی  2P مسـئله در  ي حـل  روش متفاوت برا دواز  2-3و  1-3هاي  در بخش. تبدیل شد

)(شـده   به حل تقریبی مسـئله سـاده   1-3بخش . استفاده شد B)(سطوح بودجه مختلف  2P    توسـط یـک روش

)(بـراي مسـئله اصـلی     اي جوابهاي نزدیک بـه بهینـه   2-3حریصانه اختصاص داشت، و در بخش  1P   روش توسـط

از میـان  ) بهتـرین سـطح بودجـه   (هدف از این بخـش تعیـین بهتـرین جـواب     . سیستم مورچه بدست آمدفرایابنده 

  . جوابهاي اخیر است

روز  1مقصـد   –سـاعت، سـفرهاي مبـداء     -ریال ارزش وقـت بـر نفـر    24000سرنشین بر وسیله سواري،  2با فرض

گـذاریهاي در   سال براي سـرمایه  30روزکاري در سال، و نیز فرض عمر مفید  300ساعت اوج صبح، و  10همسنگ 
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 –توان منافع ناشی از کاهش وسیله  درسال، می% 10گذاري برابر  تقاطعها و حداقل نرخ بازگشت جذاب براي سرمایه

)(ساعت  Bگذاري معین  را بخاطر سرمایه)( Cبه شرح زیر مقایسه کرد:  

).(
),/,/(f

)(

30100

103001080002 6

APC

B

C

B











  

  

)/,,(که در آن  niPAfگذاري به هزینه سالیانه همسنگ آن  ضریب تبدیل هزینه اولیه سرمایه)1060790/   بـراي

n30 سال وi10  %که از آنجا . است) در سال
C

B




1  دهد نتیجه می:  

/002210 گذاري سرمایه میلیون ریال/ ساعت در ساعت اوج –له وسی      




C

B
     

  

نیازمنـد سـطح سـرمایه     00221/0نسبت منافع به مخـارج حـدود   ) 2(با توجه به ستون چهارم از راست در جدول 

در ) 3(ر شـکل  با توجه به این مقدار و نیز توجه به شـیب منحنـی د  . میلیارد ریال است 1100اي در حدود  گذاري

میلیـون ریـال در جـاي     1100گـذاري در سـطح حـدود     توان دید که سرمایه گذاري، می حدود این مقدار از سرمایه

در سـطح بودجـه   ) 3(با توجه به نتایج جدول . گذاري قرار دارد مناسبی از تغییر شیب منافع نسبت به سطح سرمایه

تقاطع برتر آن تقاطعهـاي ارایـه    13تقاطع است، که  13دود میلیارد ریال مجموعه تقاطعهاي برگزیده در ح 1100

  . دهد محل این تقاطعها را در شبکه نشان می) 4(شکل . باشند می) 4(شده در جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ساعت در ساعت اوج صبح– وسیله  
 

گذاري  یال سرمایهمیلیون ر

 ر سالدیال میلیون ر

 24 میلیون ریال در سال
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  .    همسطح شهر شیراز طرحهاي برگزیده براي تقاطعهاي غیر :6جدول 

9463.5دورگرد جنوب به جنوب 699پل زرگري 1

17840زیرگذر در امتداد غرب به شرق پاسداران    533پاسداران با باهنر 2

77360پل چپگرد از صدرا به دکترحسابی  1901 صدرا -دکترحسابی3

127122.5زیرگذر در امتداد مطهري   694مطهري-قدوسی4

117472نیم شبدري 1670کمربندي با مطهري5

73815روگذر در امتداد همت   1860قصردشت-همت6

63696پل چپگرد از قدوسی به همت 611همت -قدوسی7

64327.5روگذر در امتداد سفیر   568سفیر-امیرکبیر8

57190روگذر در امتداد سفیر   614سفیر-رحمت 9

55044پل چپگرد از چهل مقام به هفت تن 832هفت تن-چهل مقام10

152320شبدري کامل 1703کمربندي با همت11

99450روگذر در امتداد دالوران و قشقایی    1166-1165-1164-1163میدان کوزه گري 12

184616.4شبدري کامل 1603کمربندي-سفیر13

1,099,716.90                                           

هزینه سرمایه گذاري   (میلیون ریال ) نوع تقاطع غیرهمسطح شماره گره   (ها)نام تقاطعردیف

  جمع

  
  هاي غیرهمسطح شهر شیرازاطعهاي تقمحل تقاطعهاي برگزیده براي اجراي طرح :4شکل
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برآوردهاي ویژگی هاي کارکردي ناشی از احداث تقاطعات برگزیده را در ساعت اوج صبح سال  خالصه اي از 5شکل 

ویژگی هاي مـورد نظـر در   . بدست آمده است  Emme/2که با استفاده از نرم افزار کالن نگر را ارایه می کند 1415

هسـتند کـه   )) 5الـف  (شـکل  (در کل شبکه و در محدوده مرکـزي شـهر    شامل کمیت هاي مثبت سرعت 5شکل 

-ب(شکل (ساعت –و وسیله  کیلومتر–شامل وسیله  5کمیت هاي منفی شکل . افزایش قابل مالحظه اي داشته اند

، و ))5-ث(شکل ( NOXو CO ، HC، میزان آالینده هاي ))5-ت(شکل (، درصد حرکت در شرایط کند و بحرانی ))5

  .است که همگی نسبت به حالت شبکه مبنا کاهش قابل توجهی یافته اند)) 5-ج(شکل(ین و گازوییل مصرف بنز

  

  

  
تغییرات ویژگی هاي شبکه نسبت به افزایش حجم سرمایه گذاري و احداث تقاطعات برگزیده در یک ساعت اوج صبح  :5شکل

  1415سال
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 :نتیجه گیري -4

شبکه حمل و نقل به خصوص در معابر  یرساختیبه لحاظ نقش ز سطحرهمیتقاطعات غ د،یهمان گونه که ذکر گرد

 تیاهم نیلذا ا. هستند ییبسزا تیباشد حائز اهم یدارا م کیت ترافیبالقوه اي که بر مطلوب راتیتاث زیشهري و ن

از . دینما یو مناسب تر تقاطعات روبرو م برتر نهیبراي انتخاب گز ییشهري را با دغدغه ها رانیتقاطعات، مد ادیز

جاري  قیلذا در تحق. رسدیباشد ضروري به نظر م ريیگ میبراي تصم یکه بتواند راهنماي مناسب ییارائه الگو نرویا

 تیمنفعت استفاده کنندگان و موقع نه،یهز ،یکیتراف کردهايیبرتر شامل رو هاي نهیعوامل مؤثر بر انتخاب گز

راي تعدادي تقاطع از ب غیرهمسطح هایی ژوهش ارایه طرحپ نیهدف از ا .دیشناخته گرد  طعاتتقا گرینسبت به د

منافع . کنندگان بیشینه شود تقاطع نامزد در یک سطح بودجه معلوم است به طوري که منافع استفاده 30میان 

شیراز در  1415نقل افق  و ساعت صرف شده در سیستم حمل -نقلیه کنندگان در این مسئله برابر کل وسیله استفاده

  .شود اوج صبح فرض مییک ساعت 

شـود سـپس بـه     یتقاطع نامزد محاسبه م 30يمقاله ابتدا هزینه و منفعت حاصل از اجراي هر یک از طرحها نیدرا

ایـن کـار بـا    . شـد  افتهیطرح مذکور در سطوح مختلف بودجه اختصاص  30تحلیل تصمیم براي گزینش تعدادي از 

 سیسـتم "ازي شاخه و کرانه، و نیز یک روش فرایابنده به نـام  س استفاده از یک روش تقریبی سریع، یک روش بهینه

 .شوند می معرفی نهایی برگزیده هاي طرح روش سه این نتایج تحلیل و مقایسه با سپس،. گیرد می صورت "مورچه

  :است دهیحاصل گرد لیذ جینتا آنچه که گفته شد براساس

 و تکمیل براي بزرگراهها این در غیرهمسطح اطعهايتق احداث نیازمند و نبوده کامل شیراز شهر بزرگراههاي -1

- می مناطق سایر از بیشتر بسیار ،شیراز شهر پیرامونی مناطق در نیاز این. میباشد بزرگراهی عملکرد به دستیابی

 .باشد

- می متعددي همسطح تقاطعهاي داراي خود مسیر طول در که شریانی خیابانهاي در غیرهمسطح تقاطع احدث -2

 تقاطع در تاخیر زمان افزایش باعث غیرهمسطح تقاطع یک احداث با که چرا .باشدنمی مناسب کارراه باشد

 .میشود ترافیکی گره یک ایجاد و مجاور همسطح

 احداث محیطی،زیست مسائل و هاهزینه چون پارامترهایی اثرگذاري دالیل به نیز شهر مرکزي محدوده در -3

 در شخصی خودروهاي مطلوبیت عدم تئوري با فوق نتیجه که اشد،بنمی مطلوب چندان غیرهمسطح تقاطع

  .دارد تطابق شهرها مرکزي محدودههاي

در پایان، تاکید بر این نکته ضروري است که برآوردهاي هزینه هاي اجرایی پروژه هاي برگزیده ارقامی نیستند که 

سالهاي تا (کمیت هاي متغیر وابسته به زمان این ارقام برآوردهاي متوسطی از . در واقعیت دقیقا همانها روي دهند

از این . بوده، که تابعی از عوامل گسترده شهري، منطقه اي، فرامنطقه اي است) گستره شیراز(و مکان ) 1415

به نیاز فروشنده براي گذشته، براي برخی از قسمت هاي این هزینه ها، نظیر هزینه هاي تملک زمین، مبلغ هزینه 

بنابراین، نمی توان به هزینه هاي  .وضع می شود، بستگی داردقوانین و مقرارت موجود در آینده  فروش و یا حتی به
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اجراي . این ارقام ابزاري براي مقایسه گزینه ها و برنامه ریزي است. برآورده شده به عنوان هزینه هاي قطعی نگرست

  .وط به آن استهر یک از پروژه ها نیازمند مطالعه در جزییات و برنامه اجرایی مرب
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Abstract  

Transport and urban traffic difficulties are one of the most essential problems facing the 
mega cities particularly in the developing countries like Iran. These problems often present 
themselves in the form of traffic congestion lengthening of travel time, reduction of safety 
and increase in air pollution. Hence city managers were set to employ different methods to 
manage and control traffic. Establishing traffic control zone is one of the methods and 
policies used in some large city centers to reduce traffic flow. These article assets 
alternatives of proposed traffic control zone of the city of Shiraz by using macro software 
named Emme/2. 
 
 

  


