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 الملخص

يتم إيالء اهتمام كبير في هذه الدراسات لتصميم تقاطعات  تم إجراء العديد من الدراسات لتقييم استدامة أنظمة النقل، ولكن لم 
وتطوير أداة تساعد صانعي  تقاطعات الطرقحديد إطار لتقييم استدامة . كان الهدف من هذه الدراسة هو تبشكل خاص  الطرق

ت االستدامة المناسبة استخراج مؤشرامن خالل اجراء مراجعة أدبية تقاطعات. تم هذه الالقرار على دعم تصميم أكثر استدامة ل
تم استخدام وعلى مستوى التخطيط االستراتيجي والمبكر.  تقييم اإلستدامة للتقاطعاتطار إل  المكونة عناصرالالتي ستكون بمثابة 

المؤشرات المستخرجة مع األوزان النسبية لتطوير مؤشرات األبعاد األساسية التي سيتم دمجها في أداة مؤشر االستدامة المركب 

(CSI)الـ . تم عرض تطبيق أداة CSI اإلمارات العربية المتحدة.  في دولةتقاطعات الحالية في مدينة العين لل تفي أربع حاال
سرعة جم حركة المرور ولسيناريوهات مختلفة من ح للتقاطعات لكل دراسة حالة ، تم تقييم استدامة خمسة عشر بدائل تصميم

 الـ لالستدامة )االقتصادية والبيئية واالجتماعية( ومؤشر ساسيةالتي تمثل األبعاد األمؤشرات . تم تحديد الالطريق الموضوعة

CSI الكلي لكل بديل باستخدام طريقة اتخاذ القرار متعدد المعايير (MCDM)  وتقنيةTOPSISبديل  . لكل سيناريو، تم تحديد
إجراء تحليل الحساسية لدراسة تأثير تخصيص الوزن الذي  تمو. أبعاد اإلستدامة المقترنة بهالتصميم األكثر استدامة ومفاضالت 
المقترحة. أشارت النتائج  اتتصاميم التقاطعأولوياتهم على تقييم االستدامة لو ومتخذي القرار يعكس اهتمامات أصحاب المصلحة

د ، في حين أن تأثير واحالاطع تقالإلى أن حجم حركة المرور كان له تأثير كبير على ترتيب االستدامة بين بدائل تصميم الدراسة 
على  كبير ، أثبت تحليل الحساسية أن تخصيص الوزن كان له تأثيركان ضئيال. عالوة على ذلك طريق الموضوعةسرعة ال

، قد تؤدي إلى الوزن الكبير ذوفي البعد  علياال اتبأن البدائل التي تحتل المر حيثاألكثر استدامة. التقاطع تصميم تحديد بديل 
ال يزال  يكون ، فقدوزنأعلى ا األكثر استدامة. ومع ذلك ، إذا كان أداء بديل جيًدا للغاية في بُعد آخر، بخالف البعد الذي له كونه

ة صناع القرار في مدن أخرى على تقييم وتنفيذ مشاريع طروحالكلي. ستساعد المنهجية الم CSI قيمة الـ لديه أعلى مساهمة في
 التي تتوافق مع رؤاهم وأهدافهم اإلقليمية.تقاطع الطرق المستدامة 
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