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  چكيده

) از جمله تجهيزات كنترل ترافيك هســـتند كه به منظور ارائه اطالعات به رانندگان در طول مســـير مورد VMSتابلوهاي پيام متغير (   

ــتفاده قرار مي ــرايطي مانند افزايش يافتن نقش اجتماعي راهاس ــهري و به  گيرند. به دليل به وجود آمدن ش ــيرهاي بين ش ها در مس

چنين ســرعت باالي وســايل نقليه در اين نواحي و كاهش ايمني، اين تحقيق به دنبال  اجتماعات كوچك در اطراف آن و هم وجود آمدن

اســتفاده از نوع خاصــي تابلوي پيام متغير به منظور تاثيرگذاري بر كاهش ســرعت وســايل نقليه در يكي از محورهاي واقع در اســتان 

اي ســرعت وســايل نقليه براي بررســي ميزان تاثيرگذاري تابلوي پيام متغير در كاهش   ه. در اين پژوهش برداشــتاســتمازندران 

شد، انجام                ساخته  سرعت كه براي اين پژوهش  سورهاي ثبت  سن سيله  سرعت رانندگان، در دو فاز قبل و بعد از اجراي تابلو به و

سرعت مادون قرمز            سورهاي ثبت  سن شامل  شد كه  ساخته  ستگاهي  ست ) PIR(گرفت. بدين منظور د ستفاده از تكنولوژي    ا كه با ا

شيا به صورت وايرلس به تابلو متصل بوده و سرعت وسايل نقليه عبوري از مقابل هر جفت سنسور به صورت آنالين روي             اينترنت ا

ستفاده           شود. ميزان تاثير تابلوي پيام متغير با ا شان داده مي  سيله نقليه ن شگر تابلوي پيام متغير به راننده و سي در تغيير   انماي ز برر

متر،   50هاي مختلف مانند سرعت وسايل نقليه   درصد با در نظر گرفتن سرعت وسايل نقليه در مكان     85سرعت ميانگين و سرعت   

سايل نقليه       20متر،  30 سرعت و صب تابلو و  شد.  متر  بعد از تابلو اندازه 50متر و  20متر قبل از تابلو، همان مقطع محل ن با  گيري 

متر قبل از تابلو،   50متر قبل از تابلو،  30متر قبل از تابلو،  20هاي نتايج بدست آمده، سرعت ميانگين مطالعات بعد در حالت   توجه به

صب تابلو،   سرعت    50متر بعد از تابلو و  20همان مقطع محل ن سبت به  ،  7هاي ميانگين در مطالعات قبل به ترتيب متر بعد از تابلو ن

شتند. هم    5/3، 6/3 ،7/3، 5/6، 11، 3/11 صد كاهش دا سرعت  در سرعت عملكردي در نظر گرفته     85چنين  صدي كه به عنوان  در

صب تابلو،   50متر قبل از تابلو،  30متر قبل از تابلو،  20هاي شود، در حالت مي متر بعد از   20متر قبل از تابلو، در همان مقطع محل ن

  كيلومتر بر ساعت كاهش پيدا كرد. 3، 3، 3، 4، 7، 7، 6متر بعد از تابلو به ترتيب  50تابلو و 

  

  ، اينترنت اشياتابلوي پيام متغير، كنترل سرعت، سنسور ثبت سرعت، كنترل ترافيك هاي كليدي:واژه
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  . مقدمه و معرفي1

شترين ميزان مرگ و مير       ست كه بي شورهايي ا ايران از جمله ك

صادفات رانندگي در آن گزارش مي    شي از ت  [Shamsaشود نا

[et al. 2011 . مورد در هر صــد  44ســاليانه به طور متوســط

ندگي در ايران مي    ــادفات ران كه اين   هزار نفر بر اثر تصـ ميرند 

سط جهاني (    سيار باالتر از برآورد متو مورد در هر  6/22ميزان ب

شرقي (   مورد در هر  9/13صد هزار نفر) و حتي منطقه مديترانه 

ست    صادفات      مرگ و مي صد هزار نفر) ا سوانح و ت شي از  ر نا

سوب مي    سومين عامل مرگ و مير در ايران مح شود  رانندگي، 

ــاص داده   % 3/10كه   به خود اختصـ از مجموع مرگ و مير را 

ست كه تقريباً   ست (    5ا سط جهاني ا ). نزديك به %1/2برابر متو

از جمعيت كشــور) بر اســاس ســوانح    %1/1ميليون نفر ( 8/0

ستان   شده  رانندگي در بيمار ستري  ر اند كه بار قابل توجهي را بب

 [.Bhalla et alكندنظام بهداشــتي درماني كشــور تحميل مي

ــرعت در مديريت     . 2009] اهميت و نقش تجهيزات كنترل سـ

ــل از  ترافيك جاده ــي نتايج حاصـ ــهري و اثربخشـ اي برون شـ

هاي هوشمند در عمليات ترافيكي پليس راه  آوريكارگيري فنبه

ــده تا  ــرعت روندي موجب شـ ــعه تجهيزات مديريت سـ توسـ

هدف اصــلي اين پژوهش در راســتاي  افزايشــي داشــته باشــد.

كاهش آمار تصادفات باالي كشور، شامل تعيين ميزان اثربخشي     

ــرعت،  تابلوي اطالع ــرعت به رانندگان در كاهش س ــاني س رس

آرامســازي و ايمن ســازي يكي از محورهاي واقع در اســتان   

ــتمازندران  مطالعه اقدامات تاثيرگذار بر روي رفتار  امروزه .اس

رانندگان بيش از گذشـــته مورد توجه پژوهشـــگران قرار گرفته 

 آنهااين  ترينسازي جريان ترافيك از مهم اماست كه اقدامات آر 

ســازي ترافيك به دو آرام [Haghighi et al. 2018]هســتند

 سازي شود. روش ادراكي آرام روش فيزيكي و ادراكي انجام مي

ترافيك در سه سطح افزايش محدوديت جبري (مانند استفاده از    

ــمند براي اعمال  ــرعت)، عالئم متغير هوشـ تجهيزات كنترل سـ

 Yousefi]شوندمحدوديت سرعت و عالمت گذاري تقسيم مي

et al. 2014]   

بيشــتر مواقع به منظور اطالع در  1تابلوهاي پيام متغير تكنولوژي

اي  ها، اتفاقات جاده ازدحام جاده رســاني به رانندگان در مورد

تواند ترتيب مي به اينو  اســـترو و تأخيرهاي غيرمنتظره پيش

 [,Ahadi and Nasir Ahmadiاز اضطراب رانندگان بكاهد

[2014.  

سال   صله خوانايي   2010در  تاي جين و همكارانش بر روي فا

) تحقيقاتي  PVMS( 2بهينه براي تابلوهاي پيام متغير قابل حمل 

ــلي     به عمل آوردند.    را  تابلوهاي پيام متغير از جمله اجزاي اصـ

 هدف از اين ) هســتند.ITS( 3ســيســتم حمل و نقل هوشــمند
 تحقيق ارتباط بين فاصله خوانايي و عوامل موثر بر آن در محيط 

ــتمورد پژوهش  . براي اين پژوهش تابلوي پيام متغير قابل     اسـ

 4ير حمل با ويژگي هاي مشــخص ســاخته شــد و در يك مســ

ــگاه   ــت) در يكي از دانش خطه ( دو خط رفت و دو خط برگش

هاي كره جنوبي استفاده شد. نتايج حاصله نشان داد كه ميانگين     

سب براي رانندگان مرد     صله خوانايي منا متر و براي  96/169فا

. با توجه به تجربه رانندگي افراد، استمتر  76/142رانندگان زن 

ــ 3رانندگاني با كمتر از     ــال سـ ــله  سـ ابقه رانندگي نياز به فاصـ

سابقه رانندگي     10متر و كمتر از  96/176خوانايي   3/187سال 

 متر دارند. در 78/164سـال سـابقه رانندگي    10متر و بيشـتر از  

ــيون چندگانه براي تحليل داده      هاي  اين پژوهش از مدل رگرسـ

يي هاگيچنين مشخص شد كه ويژفاده شد و همبدست آمده است

هاي روي تابلو، ســـن، جنســـيت و تفاع حروف پياماز جمله ار

ــله خوانايي تابلو   ــنايي فاكتورهاي موثر بر روي فاص ميزان روش

ــت ــال    . [Tai et al. 2010]اسـ  2010جونگ الي در سـ

تحقيقاتي روي تاثير عملكرد رانندگان با توجه به طراحي رنگ          

 و تعداد خطوط پيام ها روي تابلوهاي پيام متغير انجام داد. در        

سي ارگونوميك  روي طراحي تابلوهاي پيام  4اين پژوهش به برر

ــور تايوان پرداخته      متغير با پيام   هاي متني به زبان چيني در كشـ

شــد. تاثير طراحي رنگ (يك، دو، ســه) و تعداد خطوط پيام ها 

ندگان در اين          ــركت كن تايي) بر روي شـ ــه  (تك، دوتايي، سـ

نامه ورت پرسش  پژوهش ابتدا در محيط شبيه ساز و سپس به ص    
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شد.    سي  ست آ برر شان        نتايج بد ساز ن شبيه  ستگاه  سط د مده تو

ها روي تابلو فاكتورهاي طراحي رنگ و تعداد خطوط پيام داد كه

روي واكنش شــركت كنندگان در اين پژوهش  مهم و خاص بر 

ن كنندگان در اي . شـــركتاســـتنســـبت به تابلوي پيام متغير 

ــريع ــبت به   پژوهش واكنش سـ تابلوهاي دو رنگ در    تري نسـ

شتند و هم     سه رنگ دا سه با تك رنگ و  چنين زمان واكنش مقاي

سبت به پيام آن شده روي تابلوي پيام متغير    ها ن شان داده  هاي ن

ــه خطه بود. طرح رنگ و تعداد  دو خطه كمتر از تك خطه و س

ــت.         هاي روي خطوط پيام  تابلو تاثيري بر دقت رانندگان نداشـ

سنجي ا  ساز       همين طور نظر شبيه  ستفاده از  شده پس از ا نجام 

شركت كنندگان در نظرسنجي طرح دو رنگ    نشان داد كه اغلب 

ــاير تركيبات ترجيح مي       ــبت به سـ  ددهن و پيام دو خطه را نسـ
[Lai, 2010].  ــال يانگ باي و همكارانش روي      2011در سـ

) در PVMS( تاثير تابلوهاي متغير خبري گرافيكي قابل حمل       

رگراه تحقيقاتي در بز 5نقليه در محيط كار كاهش سرعت وسايل  

در فاز اول تابلو پيام متغير براي نشــان دادن  را به عمل آوردند. 

پيام گرافيكي در محيط كار برنامه ريزي شـــد و در فاز دوم اين 

پيام گرافيكي با مفهوم مشــابه در محيط كار روي تابلو  2تحقيق 

ــد. در فاز اول،     1600ر فاز دوم،  داده و د 1115نمايش داده شـ

ــايل نقليه  ــرعت وس ــد و نتايج تحقيقات  داده س جمع آوري ش

نشـــان داد كه اســـتفاده از تابلوهاي متغير خبري گرافيكي قابل 

درصد سرعت وسايل نقليه را در باالدست محل   17تا  13حمل 

  .[Bai et al. 2011] كار در بزرگراه كاهش داد

ــال  ــي تاثير يباوي وو در ژودونگ يان و ژ 2014در سـ پژوهشـ

يام متغير   تابلوي  ــوص      VMS)(پ ندگان در خصـ تار ران بر رف

انتخاب مسير جايگزين را براساس آزمايشات مبتني بر شبيه ساز 

ــلي اين پژوهش،       ندگي مورد ارزيابي قرار دادند. هدف اصـ ران

ست كه چگونه موقعيت مكاني تابلوي پيام متغير      سايي آن ا شنا

شد  سير  و فرمت اطالعات نمايش داده  ه روي تابلو بر انتخاب م

صله اي بين       سه رنج فا ست.   0جايگزين توسط رانندگان موثر ا

متر بين تابلو و مســير انحرافي بررســي شــد و ســه نوع  400تا 

يب گرافيكي      له متني، گرافيكي و ترك عاتي از جم مت اطال -فر

شد.     ستفاده  شغل متفاوت       52متني ا سيت و  سن، جن راننده با 

ــتفاده از مدل        براي انجام اين پ  با اسـ ــدند.  ژوهش انتخاب شـ

هاي دهد كه ويژگيرگرســـيون نتايج بدســـت آمده نشـــان مي

رانندگان، مكان تابلوي پيام متغير و فرمت اطالعات نمايش داده     

ــبت به تابلوي   ــده روي تابلو بر رفتار رانندگان نس يام متغير پش

ساس يافته    ستقيم دارد. برا شنهاد مي تاثير م ود ش هاي پژوهش پي

ــتفاده از تابلوي پيام متغير  ــب اس متر  200تا  150كه مكان مناس

ــد،  ــير جايگزين انتخاب ش ــت نقطه اي كه به عنوان مس  باالدس

مايش گرافيكي نمايش داده شده روي چنين اطالعات نباشد. هم

ابلوي ت بهتر از فرمت نوشتاري اطالعات است  پيام متغير تابلوي 

شتار پيام متغير  ست بهتر از فرمت نو  [Yan and ي اطالعات ا

[Wu, 2014 .سال   و همكارانش يانگ بِي تحقيقاتي   2015در 

را روي تعيين تاثير مكان يابي تابلوهاي پيام متغير قابل حمل در   

با كاميون در محيط كار انجام          ــادفات مرتبط  كاهش خطر تصـ

سورهايي تعبيه    پژوهش از دو لوله كه در آن در اين دادند. سن ها 

ست بر    ست. با       شده ا شده ا ستفاده  سرعت رانندگان ا اي تعيين 

ــرعت كاميون       ــايل نقليه     توجه به اختالف پروفيل سـ ها و وسـ

گونه حوادث است با  شخصي كه يكي از داليل اصلي بروز اين   

شد. در      ستفاده از اين نوع تابلوها سعي در كاهش اين اختالف  ا

صي و كاميون ها       اين شخ سايل نقليه  سرعت و پژوهش پروفيل 

شد. (     3ر د سي  سبت به تابلو پيام متغير برر ) 1موقعيت مكاني ن

 400) 3فوت قبل از تابلو   (   575) 2فوت قبل از تابلو   (   750

فوت قبل از تابلو  با مقايســـه اطالعات بدســـت آمده موقعيت 

مكاني دوم به عنوان مكان بهينه برپايي تابلو قبل از محوطه كار          

شد. به طور كلي طبق تحقي   صيه  ستفاده ا تو ز قات به عمل آمده ا

تابلوهاي پيام متغير قابل حمل در محل مناســب قبل از محوطه 

ــرعت بين        كار در بزرگراه  ها باعث كاهش اختالف پروفيل سـ

صي و كاميون     شخ سايل نقليه  صل از     و صادفات حا شده و ت ها 

كار را كاهش مي دهد      كاميون   [.Bai et al ها را در محوطه 

هاي  و دقيق اطالعات با كمك تابلو    موقع آوري به جمع .2015]

تواند از موارد بسيار حياتي اي ميجاده )VMS(رسان متغير پيام

ــد    . بايد در پي [Roca et al., 2018]در حين رانندگي باشـ

ها بود تا رفع بســـياري از مشـــكالت نمايش اطالعات در تابلو



 عباس شيخ فرد، فرشيدرضا حقيقي، آرمين اميرسليماني

 1400 بهار)/48( سومونقل/ سال دوازدهم/ شماره مهندسي حمل فصلنامه

516 

 

ط اي مربوه فهم و موثري را انتقال داد. روش هاي قابل   بتوان پيام 

تابلو   يام  به تعيين نوع محتواي  ــان متغير (هاي پ ) و VMSرسـ

) 1شـــود: (بندي ميها به دو روش كلي طبقهشـــكل نمايش آن

هاي مفهومي  روشهاي عملي.  ) روش2هاي مفهومي و ( روش

ــايي نوع محتواي   ــناس هاي و فرمت VMSعمدتاً متمركز بر ش

مات رانندگان را       مختلفي ند كه الزا كند، در حاليكه    برآورده ميا

ــي را ميروش ــنجند كه موقع دريافت هاي عملي عمدتاً روش س

ــته   ــپرتي را داش اطالعات توســط رانندگان كمترين مدت حواس

ــد ــاس روش  .[Dudek and Ullman, 2002]باشـ بر اسـ

ــايي    هاي تحقيقاتي قابل    عملي، تالش ــناسـ توجهي به منظور شـ

شكل كاربرد آن   VMSمحتواي بهينه  ست.    و  صورت گرفته ا

سخ    ضوعات دقت پا  [.Roca et alبراي مثال، تحقيقات به مو

ــخ    2018]  [,Shinar and Vogelzang، مدت زمان پاسـ

[2013; Roca et al., 2018    سخ صله پا  [Williams ، فا

[et al. 2015; Roca et al. 2018    يت عداد رو هاي  و ت

فالح زواره . [Roca et al., 2018]پردازند گرفته ميصورت 

صادفات    شداردهي به رانندگان در مورد خطر ت دربارة تأثيرات ه

ســـاوه  –ســـپر جلو به ســـپر عقب خودروها در آزادراه تهران 

هدف از اين       ند.  عه كرد طال گان و         م ند تار ران عه تغيير رف طال م

شخيص  شان دادن پيام   ت سان  رها بر روي تابلوهاي پيامشان با ن

ــطوح مت )VMS(متغير  ــادفات و  دربارة س ــك تص فاوت ريس

ــي پيامدهاي رفتاري بود      [.Fallah Zavareh et al بررسـ

 [Steinbakkبر اســاس نتايج يكي از مطالعات اخير .2017]

[et al. 2017     باالتر ــرعت  يات     در بخش، سـ كه عمل هايي 

شهودي وجود ندارد ترجيح داده مي    سازي م شود. عمليات  راه

شاخص سازي نيز به عنوان مهم راه سرعت مطلوب   ترين  تعيين 

ــادف   ــدت تصـ ــادفات و شـ ــت. فراواني تصـ ها در  مطرح اسـ

گيرد، بســيار هايي از جاده كه عملياتي در آن صــورت ميبخش

ــان داد كه       مهم قلمداد مي  عات اخير نشـ ــوند. يكي از مطال شـ

ها و اتمام عمليات در منطقة اقدامات هشداردهي از قبل، فعاليت 

ستند  ديدگي باالتر مرتبط هبعملياتي با تصادفات با شدت آسي   

[Osman et al., 2018].      ــن ند اپليكيشـ با اين وجود، چ

ــري رانندگان در   ــي رفتار بص ــمي به منظور بررس ردگيري چش

ــت. ركوردهاي      ــده اسـ ــازي طراحي شـ مناطق عمليات راهسـ

ــده از آنها رانندگان ما را به اين جمع     ثبت  ــاند كه    شـ بندي رسـ

تابلوها و عال      با  ــمي مكرر  ندگان مفيد    تماس چشـ ئم براي ران

هاي موقتي و تابلوهاي اســت. همچنين بايد از تداخل ميان تابلو

ــود، زيرا ميزان توجه رانندگان بين اين دو نوع  دائمي اجتناب ش

سيم مي  يكي  .[De Ceunynck et al. 2015]شود  تابلو تق

تابلو      با تمركز روي  عات  طال يام  ديگر از م ــان موقت  هاي پ رسـ

ــورت ــد كه  ديناميكي صـ ــخص شـ گرفت. در اين تحقيق مشـ

صوص  كارگران در محل  وجود رانندگان روي عالئمي كه در خ

مي   ــدار  يره        جــاده هشــ خ تري  بيشــــ دهــد مــدت زمــان 

. يكي از مطالعات اخير [Rahman et al., 2017]شــوند مي

نيز به تثبيت زاويه ديد رانندگان روي عالئم محيطي پرداخت و        

نترل چشــم ثبت كرد. رفتار  هاي كعملكردشــان را با دســتگاه  

اي با رفتار بصــري نســبت به   بصــري نســبت به عالئم جاده  

ق كه ترين يافته اين تحقيهاي قائم دائمي مقايسه شد. اصلي  تابلو

شد،       سرعت آني و تثبيت زاويه ديد رانندگان بررسي  سة  با مقاي

عددي غيرايمن اســـت         نده در موارد مت تار ران كه رف اين بود 

[Vignali et al. 2019].  2019ژاو و همكارانش در ســـال 

ــكل تابلوهاي پيام         ــي محتوا و شـ ــي به منظور بررسـ پژوهشـ

هدف          VMSمتغير( عه  طال ند. در اين م جام داد ) در چين ان

ــكل پيام  ــايي نوع و ش ــناس ــتري روي ش هايي بود كه تاثير بيش

 [.Zhao et alرانندگان در مواجهه با تابلوي پيام متغير دارند       

ــال  .2019] عه   گ 2018در سـ اي را بر نزالو و همكارانش مطال

شهرهاي مختلف      سرعت، در  سان كاهش  روي تابلوهاي پيام ر

وري اين نوع تابلوها و انواع اسپانيا انجام دادند و به مقايسه بهره  

مايي      ــتم هاي كنترل ترافيك در جان ــيسـ هاي مختلف  ديگر سـ

تنــد      خ بري و    [Gonzalo-Orden et al. 2018]پردا ك . ا

اي اخيرا بر روي ابزارهاي كاهش ســـرعت انجام حقيقي مطالعه

گذاري         تاثير يابي ميزان  ــلي اين پژوهش، ارز هدف اصـ ند.  داد

ابزارهاي كاهش سرعت در ورودي شهرها در ايران با استفاده از 

. براســاس مطالعه انجام اســتدو شــاخص تاثيرگذاري و ايمني 

در اين  شــده تابلوهاي اعالم كاهش ســرعت اصــالح شــده كه 

شانه     شد و ن ستفاده  سطح جاده هر دو به  پژوهش ا هاي افقي در 
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ندگان را كاهش دادند            يانگين ران ــرعت م بل قبولي سـ قا ميزان 

[Akbari and Haghighi, 2019].  حقيقي و شــيخ فرد در

سال    شي كه در  سه جاده، محيط    2019پژوه شد نوع هند انجام 

ــي در اطراف جاده و رانندگان را از جمله فاكتوره       ــاسـ اي اسـ

يام متغير و             هاي پ تابلو با  هه  گان در مواج ند حواس پرتي ران

ند         يك تعيين كرد نام غاتي دي هاي تبلي  [Sheykhfardبيلبورد

[and Haghighi, 2019.  

  روش شناسي. 2

  ساخت دستگاه 2-1

ــيا ) IOT( 6در اين پژوهش با به كارگيري تكنولوژي اينترنت اش

سورهاي محيطي براي جمع آوري     سايل    دادهسن سرعت و هاي 

شامل           سرعت به طور كلي  سامانه ثبت  شد. اين  ساخته  نقليه 

ــرعت مادون قرمز ــورهاي ثبت سـ ــنسـ  ) و يك مينيPIR( 7سـ

ــتكامپيوتر و يك رابط كاربري     كه اطالعات جمع آوري    اسـ

سورها را پردازش كرده و خروجي       سن سط   سرعت را  شده تو

شده      ساخته  شگر تابلوي پيام متغير  وهش براي اين پژروي نماي

  .دهدنشان مي

  )PIR(سنسور ثبت سرعت مادون قرمز  2-1-1

  هر جفت سنسور ساخته شده، با استفاده ار زمان عبوري وسايل      

ها و فاصله بين سنسورها سرعت وسايل نقليه       نقليه از جلوي آن

 اين ســنســورها به صــورت جفتي و با فاصــلهكند. را تعيين مي

تداد     ــخص از يكديگر در ام ــير قرار داده ميمشـ ــوند.  مسـ شـ

سورها مي    صورت وايرلس به هم     سن سيم و يا به  سط  توانند تو

ضر، به            شده براي مطالعه حا ساخته  سورهاي  سن شند.  صل با مت

شــوند به صــورت علت آنكه در طول مســير اصــلي نصــب مي

وايرلس هستند تا وجود سيم مشكلي را براي عبور وسايل نقليه     

ند جمع آوري د  ــير و رو باط     از مسـ ند. براي ارت جاد نك اده اي

ستفاده        صورت وايرلس، از يك مودم ا سورها با يكديگر به  سن

سرعت مادون قرمز (      سورهاي ثبت  سن  )PIRشد. نحوه كاركرد 

صورت است كه در زماني كه وسيله نقليه از جلوي يك     به اين

سنسور عبور مي كند ميزان اشعه مادون قرمز دريافتي آن سنسور 

ورت كاهش معنادار اين ميزان، سنسور تحريك كم شده و در ص

ــرور (ميني   ــدن خود را به سـ ــد و زمان تحريك شـ خواهد شـ

هسته   Cubie board2)(ميني كامپيوتر كند.كامپيوتر) اعالم مي

 . ايناست مركزي عمليات ثبت سرعت و در واقع سرور سامانه    

سط مودم          صورت وايرلس تو سور به  سن سرور اطالعات را از 

ــتفاده از رابطه     دريافت كر   با اسـ �ده و  = هاي  و ورودي ��

سبه مي     بدست آمده   سرعت را محا سور،  سن شكل  از   1كند. در 

شده براي جمع          ساخته  سرعت مادون قرمز  سورهاي ثبت  سن

شكل   سرور   2آوري اطالعات و در  ميني كامپيوتر كه به عنوان 

  شود.اصلي براي پردازش داده ها است مشاهده مي

    
  )PIRسنسور ثبت سرعت مادون قرمز (. 1شكل 

  

  رابط كاربري 2-1-2

ــرعــت و وارد كردن  در اين پژوهش، براي نمــايش دادن سـ

 مورد نياز (فاصــله ســنســورها، زمان جمع آوري داده،اطالعات 

ــورت نرم       مكان جمع آوري داده و...) يك رابط كاربري به صـ

  .شدهاي تلفن همراه طراحي افزار قابل نصب روي تمام گوشي

  
  . ميني كامپيوتر2شكل 
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ــمت ــامل قس ــفحه نمايش اين نرم افزار ش هاي مختلفي نظير ص

صفحه          سگرها و  ضعيت ح صفحه و صفحه تنظيمات،  سرعت، 

ست دانلود  شكل  ا سمت  3. در  هاي مختلف نرم افزار طراحي ق

  شود.شده مالحظه مي

    
  (ب) صفحه تنظيمات  (الف) صفحه نمايش سرعت

    
  (د) صفحه دانلود  وضعيت حسگرها(ج) صفحه 

  صفحات رابط كاربري .3شكل 

  

  تابلو پيام متغير 2-1-3

 تابلوي متغير خبري ساخته شده از دو قسمت نمايشگر سرعت      

و تابلوي محدوديت سرعت با ابعاد مشخص تشكيل شده است. 

ــيا به   ــتفاده از تكنولوژي اينترنت اش ــامانه ثبت ســرعت با اس س

مستقيما به نمايشگر تابلو متصل است. با عبور     صورت وايرلس  

وســيله نقليه از جلوي ســنســورها ســرعت آن توســط ســامانه  

 شود.زمان توسط نمايشگر تابلو نشان داده ميمحاسبه شده و هم

ــتفاده در اين پژوهش دارايVMSتابلوي پيام متغير (  ) مورد اس

�1/7 ابعاد × ز اين تابلو اكه براي حمل كردن  اســـت �2/5

 . در زير نمايشگر تابلو، تابلوي ه است استفاده شد  كش يك يدك

ــرعت     متر وجود دارد. به   2/1با قطر   km/h 60محدوديت سـ

بلوي محدوديت ســـرعت اســـتفاده شـــد كه اين دليل از اين تا

ــرعت مجاز  ــت km/h 60در محور مورد مطالعه س ارتفاع  .اس

ه است  رفتكلي تابلو كه در آن تابلوي محدوديت سرعت به كار  

ستفاده از آيين نامه عالئم ايمني    و همچنين فاصله ديد راننده با ا

ــريه    ــد267-3راه ها (نشـ ابعاد تابلوي پيام متغير و  .) تعيين شـ

به       ــرعت  ــده  ايگونه تابلوي محدوديت سـ ند كه   انتخاب شـ ا

سب را دي هاي مختلف تابلورانندگان بتوانند با سرعت  ت به ده و ن

 تابلو پيام متغير ساخته تصوير 4در شكل  آن واكنش نشان دهند.

  شود.شده براي اين پژوهش مالحظه مي

  
  تابلوي پيام متغير در محل پروژه.4شكل 

  

  مقطع مورد مطالعه 2-2

محدوده مطالعاتي در اين پژوهش محور كمربندي اميركال واقع     

شهر بابل و از       سمت به  شد كه از يك  ستان مازندران مي با در ا

شود.    سمت ديگر   سر منتهي مي  شهر اميركال و كمربندي بابل  به 

ــير رفت 9/5اين محور به طول   كيلومتر و داراي دو خط در مس

سير برگشت    و ست دو خط در م گر يكدي كه به وسيله ميانه از  ا

كيلومتر  6/3 اند. مطالعه حاضر بر روي مقطعي به طول جدا شده 

ــازمان را  ــت. طبق آمار س ــده اس هداري و از اين محور انجام ش

اين محور  اي كشــور ميانگين تردد در ســاعتحمل و نقل جاده

سر     سمت بابل به اميركال و بابل سيله نقليه و  149از  سمت   و از 

ــيله نقليه 138اميركال و بابلســر به ســمت بابل  طي . اســت وس

ــاوره بــا پليس              تحقيقــات ميــداني بــه عمــل آمــده و مشــ

مايي  بل اين محور      وراهن با تان  ــ ــهرسـ ندگي شـ عداد ران  داراي ت
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 (به علت آنكه آمارها توسط  است تصادفات فوتي و جرحي باال  

يار قرار داده نمي  ــالح در اخت ئه كمي    مراجع ذيصـ ند ارا ــو شـ

ست) و با وجود ابزارهاي آرام    سر ني سازي ترافيك  اطالعات مي

سرعت  سرعت نظير  سرعت  كاهگيرها و  ها و تابلوي محدوديت 

km/h60 ــازي ترافيك  كنترلي و آرامچنان لزوم اقدامات    هم سـ

ساس مي  شان مي دهد.   5شكل   شود. اح مقطع مورد مطالعه را ن

شاهده مي    شكل زير م تابلوي متغير خبري  شود همانطور كه در 

شده در اين محور در مقابل    مؤسسه آموزش عالي علوم   ساخته 

 آريان نصـــب شـــد زيرا با گرفتن مشـــاوره از پليس و فناوري

ندگي     مايي و ران بل اين مقطع در محور      راهن با تان  ــ ــهرسـ شـ

ــرعت بوده و به دليل عبور ــترين س  كمربندي اميركال داراي بيش

   .استعابران پياده از عرض جاده خطر تصادف در اين محل باال 

  
  مقطع مورد مطالعه .5شكل

  هاي سرعتجمع آوري داده 2-3

ــورهاي ثبت   ــنس ــايل نقليه از س ــرعت وس براي اندازه گيري س

ــرعت مادون قرمز  ــد  )PIR(س ــاخته ش  كه براي اين مطالعه س

ــتفاده  گرديد. با به كارگيري روش مطالعاتي قبل و بعد ابتدا           اسـ

ضور      سايل نقليه عبوري از اين محور بدون ح سرعت و پروفيل 

ــپس تابلوي متغير خبري       ــت آمد و سـ تابلو متغير خبري بدسـ

ــامل تابلوي محدود  ــده  براي اين پژوهش كه ش ــاخته ش يت س

، در محل مناسب ارزيابي شده   است سرعت و نمايشگر سرعت    

در اين محور، نصب گرديد و تاثير اين تابلو بر سرعت رانندگان 

  بدست آمد.

هاي سرعت از طريق بررسي ميداني و با   اعتبار سنجي الزم داده 

كمك تست ميداني در روز و شب انجام شد و نتايج نشان داده     

ست كه داده ها از اعتبار  ستند: براي اعتبار    ا سب برخوردار ه منا

سرعت        سرعت مختلف حركت كرده و  سيله نقليه با  سنجي، و

ست با             سه نتايج ت ست و مقاي شده ا شت  سورها بردا سن سط  تو

ست.         شده ا ضمين  سب داده ها ت شد و اعتبار منا واقعيت انجام 

ــته و    ــرعت داش ــرفا جنبه مطالعات س همچنين اين پژوهش ص

  مترها نمي باشد.هدف مطالعه ديگر پارا

كه اين مطالعه به ســرعت وســايل نقليه عبوري در هر از آنجايي

صورت كل  سايل  بنابراين ،پردازدنگر مينقطه به  نقليه  تفكيك و

ست. در صورتي كه وسايل نقليه به       شده ا در آن در نظر گرفته ن

صورت همزمان در خطوط مختلف از مقابل جفت سنسور عبور 

حســب حضــور،  3، 2، 1كنند ســنســور به ترتيب اولويت خط 

ــايل نقليه را ثبت مي      ــرعت وسـ كند. اين پژوهش در تمام   سـ

بدون مح          عه ميداني  ــاعات انجام مطال هاي حجم و  دوديت سـ

 ها به دليل آنكهدر برداشت دادهجريان ترافيك انجام شده است. 

تنها ارزيابي كاهش سرعت مدنظر است سرعت وسايل نقليه به     

ــده  ــخص نش ــ تفكيك مش م و براي همين محدوديت براي رس

   جود دارد.زمان وسايل نقليه و-نمودار مكان

ــرعت         ــامل تابلوهاي اعالن سـ  60مجاز  محور مورد مطالعه شـ

شت     ست، اما طبق بردا ساعت بوده ا شده كيلومتر بر   هاي انجام 

سرعت      سط و  سرعت متو صد در اين   85در مطالعات قبل،  در

كيلومتر بر ساعت بوده است. زمان   84و  18/65مقطع به ترتيب 

ها در دوره قبل از نصب تابلو در فصل تابستان    برداشت سرعت  

شت و بر  21810و به تعداد  1397 سرعت   بردا شت  ها بعد از دا

برداشــت  22662و به تعداد  1397نصــب تابلو در فصــل پاييز 

قت. هم   ــورت گر ماري    چنين از نرمصـ يل آ  IBMافزار تحل

SPSS Statistics 22.0  به منظور محاســبه پارامترهاي مورد

  ها، استفاده شد.نياز آماري و آزمون نرمال بودن داده

  ها و نتايج. تحليل داده3

  مطالعات ميداني 3-1



 عباس شيخ فرد، فرشيدرضا حقيقي، آرمين اميرسليماني

 1400 بهار)/48( سومونقل/ سال دوازدهم/ شماره مهندسي حمل فصلنامه

520 

 

ــتفاده از آزمون          ــت تا با اسـ ، tدر مطالعات قبل و بعد بهتر اسـ

شود كه بين ميانگين سرعت     هاي دو گروه از مجموعه مشخص 

 خورد ياها از نظر آماري اختالف قابل توجهي به چشــم ميداده

ست يك فرض منطقي  tخير. آزمون   هاياز اينكه ميانگين داده ا

ــطح معناداري اختالف دارند يا موجود در هر نمونه با  هم در س

ــت كه اختالفي بين ميانگين 0Hخير. بنابراين  ها متناظر با آن اس

صب تابلوي       سرعت رانندگان تحت تاثير ن شد به طور مثال،  نبا

ــد و   VMSمتغير خبري( باشـ با آن     1H ) قرار نگرفته  متناظر 

 نچنيهم هاي دو گروه اختالف وجود دارد.است كه بين ميانگين

ــي     در اين  به منظور بررسـ مال نيز  يب نر تحقيق از آزمون تقر

عت    ــر نادار بودن اختالف بين سـ يانگين در دو دوره   مع هاي م

  مطالعاتي قبل و بعد استفاده شد.

مال بودن داده   3-1-1 به چولگي و     بررســي نر حاســ ها، م

  كشيدگي

شيدگي داده  شود. چولگي معياري  ها آزمون ميابتدا چولگي و ك

از تقارن يا عدم تقارن تابع توزيع است و در حالت كلي چنانچه 

ــيدگي در بازه ( ــند، داده-2،  2چولگي و كش ها از توزيع ) نباش

ــيدگي        ــتند. در اين مطالعه چولگي و كشـ نرمال برخوردار نيسـ

و مشــاهده شــد كه مقدار  تاســ 0/0ها در تمام نقاط برابر داده

ها در تمام نقاط مورد بررســي، در بازه چولگي و كشــيدگي داده

  باشند.ها نرمال ميمورد نظر قرار داشته است و داده

  استفاده از آزمون روش تقريب نرمال 3-1-2

ــتفاده در ارزيابي كافي بودن كاهش در        آزمون آماري مورد اسـ

سرعت  شده، روش آ   ميانگين  شت  زمون تقريب نرمال هاي بردا

توان در مطالعات قبل و بعد با شـــرط اســـت. از اين آزمون مي

ــتفاده كرد كه در همه   30اينكه اندازه نمونه از  ــد اس ــتر باش بيش

 وسايل نقليه در  -2همه وسايل نقليه    -1ها شامل   داده شرايط 

ــبت به تابلو، اين آزمون مورد       موقعيت  هاي مكاني مختلف نسـ

 ه شـد. سـرعت ميانگين قبل از نصـب تابلو در   اسـتفاده قرار داد 

كيلومتر بر ساعت بوده كه بعد از   18/65حالت كل وسايل نقليه  

ــرعت ميانگين     ــاعت كاهش    6/4اجراي تابلو سـ كيلومتر بر سـ

كيلومتر بر ســاعت رســيده كه همچنان از   59/60داشــته و به 

ــير مورد مطالعه (   ــده مس ــرعت مجاز اعالم ش كيلومتر بر  60س

ــاعت)  ــت. در حالت س ــتر بوده اس هاي مختلف نيز آزمون بيش

جدول          كه در  فت  جام گر مال ان يب نر تايج اين آزمون   1تقر ن

ست.    شده ا شان  √آورده  دهنده معناداري اختالف بين ميانگين ن

   حالت قبل نسبت به بعد است.

ها در مطالعات بعد نســبت به همچنين بررســي كاهش ســرعت

دهد ه است. نتايج نشان مي  آورده شد  1سرعت مجاز در جدول  

ــطح اطمينان  ــد به جز  95كه در هيچ يك از حاالت در س درص

متر قبل از تابلو و ســرعت  20حاالت ســرعت وســايل نقليه  

ــايل نقليه    ــرعت مجاز در محدوده       30وسـ متر قبل از تابلو، سـ

متوســط ســرعت واقعي توزيع كلي قرار ندارد و بهتر اســت از  

  ه طور توامان با تابلو استفاده شود.سازي ديگر بابزارهاي آرام

  tاستفاده از آزمون  3-1-3

لت   حا جام گرفت   tهاي مختلف آزمون  در  جدول    ان  2كه در 

ست.    شده ا شان  √ نتايج اين آزمون آورده  دهنده تأييد احتمال ن

شده در    tكه وقوع اين سبه  درصد ناحيه دنباله قرار گرفته   5محا

ست.   سرعت در تمام حالتا ها از هاي پژوهش، ميزان كاهش ميانگين 

  .هستندقابل قبول  tلحاظ آماري با استفاده از آزمون 

  بررسي سرعت در نقطه كنترلي 3-1-4

  برداشــت هاي آماربرداري،به منظور بررســي تغييرات فصــلي در دوره
ــرعت  ــد تا دقت آماربرداري     ها در نقطه  سـ ها   اي كنترلي نيز انجام شـ

سد. نتايج   ا فزايش يافته و تهديدات وارده به اعتبار مطالعه به حداقل بر
  بدســت آمده اســت. 3ها در نقطه كنترلي به صــورت جدول برداشــت

سبت به      سرعت ميانگين در نقطه كنترلي در زمان بعد ن ميزان تغييرات 
كيلومتر بر ساعت افزايش داشته است. سرعت       02/7زمان قبل از اجرا 

ــرعت ميانگين در  89/59از اجرا ميانگين قبل  ــاعت و س كيلومتر بر س
ــحت و   91/66زمان بعد  ــت. به منظور ص ــاعت بوده اس كيلومتر بر س

ها بر روي  هاي مربوط به نرمال بودن و ساير آزمونسقم آماري، آزمون
پذيرد. همانطور كه هاي بدســت آمده در نقطه كنترلي صــورت ميداده

شاهده  3در جدول  سرعت شود، ميا مي م شت بعد به   نگين  ها در بردا
   02/7 ميزان
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  ها. نتايج آزمون تقريب نرمال داده1جدول 

  بررسي
P(�)> 

95%  

P(�)  � 

محدوده متوسط سرعت 

واقعي توزيع كلي، در 

  %95سطح اطمينان 

Km/h  

ميزان 

كاهش 

سرعت 

مورد 

انتظار 

نسبت به 

سرعت 

 مجاز

km/h 60 

)km/h(  

كاهش 

  سرعت

)km/h(  

  واريانس
  ميانگين

)km/h(  
  تعداد

دوره 

  آماربرداري

برداشت 

  هاسرعت

حد 

  پايين
 حد باال

√ 100  69/28  37/60  8/60  18/5  6/4  
353/295  
  

18/65  
  

21810  
  

  قبل
  

كل وسايل 
  بعد  22262  59/60  506/255  نقليه

√ 100  51/11  03/56  01/57  75/5  26/4  
092/287  75/65  4150  

  

متر قبل  50  قبل
  بعد  4225  49/61  142/251  از تابلو

√ 100  62/19  58  98/58  75/5  26/7  
096/287  75/65  4055  

  

متر قبل  30  قبل
  بعد  4125  49/58  812/252  از تابلو

√ 100  54/19  61  98/61  75/3  23/7  
096/287  75/63  4315  

  

متر قبل  20  قبل
  بعد  4380  52/56  812/252  از تابلو

√ 100  17  39/60  49/61  32/3  38/2  
643/302  32/63  

  
3120  
  

همان مقطع   قبل
محل نصب 

  بعد  3240  94/60  078/242  تابلو

√ 100  53/5  66/62  22/63  32/5  38/2  
643/302  32/65  3040  

  

متر بعد  20  قبل
  بعد  3112  94/62  078/242  از تابلو

√ 100  53/5  66/62  22/63  32/7  38/2  
643/302  32/67  3130  

  

متر بعد  50  قبل
  بعد  3180  94/64  078/242  از تابلو

 ايشتوان چنين افزاند كه ميكيلومتر بر ساعت افزايش نشان داده
ــان  ــرعتي را نش ــتر اجراي تابلوي پيام متغير، س دهنده تأثير بيش

ســازي ترافيك با توجه به آمارهاي برداشــت شــده منظور آرامبه

   دانست.
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    پروفيل سرعت 3-2

يل  پروف ها،براي مقايســه بهتر نتايج بدســت آمده از برداشــت ســرعت
 6مطالعات قبل و مطالعات بعد در شكل  سرعت ميانگين در دو حالت 

اين مطالعه به دليل برخورداري از تعدد سنسورهاي     .مالحظه مي شود 

ثبت سرعت امكان تعيين نقطه بهينه عملكردي كاهش سرعت را تحت  
ــد. در اين پژوهش با توجه به   ــرايط مختلف جانمايي دارا مي باشـ شـ

سرعت د      شترين كاهش  صله شرايط ترافيكي محل مطالعه، بي  30 ر فا
متري قبل از محل نصب تابلو اتفاق افتاده است.

  

  

  نتايج آماربرداري نقطه كنترلي. 3جدول 

 85سرعت 

  درصد

)km/h(  

  واريانس

انحراف 

  استاندارد

  ميانگين 

)km/h(  
  تعداد

نقاط كنترلي در 

  هر دوره

  قبل  358  89/59  26/17  96/297  82

  بعد  435  91/66  57/17  86/308  88

  كشيدگي نمودارهاي توزيع نرمال

  )kurtosisكشيدگي (  وضعيت
نقاط كنترلي در 

  دورههر 

  

  هاداده t. نتايج آزمون 2جدول 

دار بودن اهميت

اختالف 

  ميانگين

  

p-value 

  

  كاهش سرعت

)km/h(  

  

  واريانس

  

  ميانگين

)km/h(  

  

  تعداد

  

  دوره 

  آمار برداري

  

  هابرداشت سرعت

√ 0/0  6/4  
353/295  
506/255  

18/65  
59/60  

21810  
22262  

  قبل
  بعد

  كل وسايل نقليه

√ 0/0  26/4  
092/287  
142/251  

75/65  
49/61  

4150  
4225  

  قبل
  بعد

  متر قبل از تابلو 50

√ 0/0  26/7  
096/287  
812/252  

75/65  
49/58  

4055  
4125  

  قبل
  بعد

  متر قبل از تابلو 30

√ 0/0  23/7  
096/287  
812/252  

75/63  
52/56  

4315  
4380  

  قبل
  بعد

  تابلو متر قبل از 20

√ 0/0  38/2  
643/302  
078/242  

32/63  
94/60  

3120  
3240  

  قبل
  بعد

محل  همان مقطع
  نصب تابلو

√ 0/0  38/2  
643/302  
078/242  

32/65  
94/62  

3040  
3112  

  قبل
  بعد

  متر بعد از تابلو 20

√ 0/0  38/2  
643/302  
078/242  

32/67  
94/64  

3130  
3180  

  قبل
  بعد

  متر بعد از تابلو 50
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  قبل  -1 √

  بعد  -02/1 √

  استفاده از آزمون روش تقريب نرمال

  بررسي
P(��)> 95%  

P(��)  
(%)  

�� 
  كاهش سرعت

)km/h(  
  واريانس

  ميانگين
)km/h(  

  تعداد
دوره 

  آماربرداري
  هابرداشت سرعت

√ 100  75/5  02/7-  
  قبل  358  89/59  96/297

  تمامي وسايل نقليه
  بعد  435  91/66  86/308

  tاستفاده از آزمون 

دار اهميت
بودن اختالف 

  ميانگين

p-value  

  كاهش سرعت
)km/h(  

  واريانس
  ميانگين

)km/h(  
  تعداد

دوره 
  آماربرداري

برداشت 
  هاسرعت

√ 0/0  02/7-  
تمامي وسايل   قبل  358  89/59  96/297

  بعد  435  91/66  86/308  نقليه

  

  

  

   

  

  

                                               

  

  

  

  

  

  پروفيل سرعت ميانگين مطالعات قبل و بعد .6شكل 

  گيري و پيشنهاداتنتيجه. 4

ــرعت، تابلوي به دنبال يافتن اقدامي چاره جويانه براي كاهش س

ك در سازي ترافي اي به منظور آرامپيام متغير با خصوصيات ويژه  

ستان مازندران اجرا گرديد. به   محور كمربندي اميركال واقع در ا

بل و اي به صورت ق منظور بررسي تأثيرگذاري اين تابلو، مطالعه 

سا    سرعت و يل نقليه عبوري از اين مقطع انجام بعد بر ميانگين 

شت قبل  شد. در نقطه  اي از اين مقطع آماربرداري متناظر با بردا

تأثير تغيير            تا  فت  جام گر طه كنترلي نيز ان به عنوان نق عد،  و ب

  فصلي سرعت نيز زير نظر قرار گيرد.
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به           ــا عات مشـ طال به م بت  ــ يت و نوآوري اين پژوهش نسـ مز

ــت از:    بارتسـ نه  1ع پايين   . ميزان هزي يار  ــ فاده از  بسـ ــت تر اسـ

هاي سرعت،  آوري دادهسنسورهاي ساخته شده به منظور جمع     

هاي پيشــرفته كنترل و برداشــت ســرعت كه  نســبت به دوربين

ــتفاده مي ــود. عمدتا توســط پليس راهنمايي و رانندگي اس . 2ش

امكان برداشت پروفيل سرعت در نقاط مختلف مسير: با بدست     

توان ميزان محدوده تاثير تابلوها ر ميآوردن پروفيل سرعت مسي  

. امكان برداشت 3هاي سرعت، محاسبه و تعيين گردد. و دوربين

ــرايط         ــرعت با توجه به تكنولوژي مادون قرمز بدون اثر شـ سـ

  جوي، روز و شب و ديگر عوامل محيطي.

هاي آماري مورد نياز نظير آزمون ها، آزمونبعد از اتمام برداشت 

مال بودن داده  مال و آزمون      نر يب نر ، در هر tها، آزمون تقر

هاي مرحله به منظور بررســي آماري كافي بودن كاهش ســرعت

صحت و   ميانگين، انجام گرفت. آزمون شان داد كه   هاي آماري ن

ــقم نتايج آماربرداري    ها مورد تأييد بوده   الت ها در تمامي ح   سـ

  است.

سرعت ميانگين مطالعات بعد در     ست آمده،  با توجه به نتايج بد

 متر قبل 50متر قبل از تابلو،    30متر قبل از تابلو،    20هاي  حالت  

 50متر بعد از تابلو و  20محل نصب تابلو، همان مقطع از تابلو، 

سرعت    متر بعد سبت به  ت قبل اهاي ميانگين در مطالعاز تابلو ن

يب    كاهش    5/3، 6/3، 7/3، 5/6، 11، 3/11، 7به ترت ــد  درصـ

ــتند. ــرعت چنين هم داش ــدي 85س ــرعت درص  كه به عنوان س

متر قبل از  20 هايحالت در شــود،عملكردي در نظر گرفته مي

تابلو،     متر 30تابلو،   بل از  تابلو،     50ق بل از  مان مقطع  متر ق ه

متر بعد از تابلو به  50متر بعد از تابلو و  20محل نصــب تابلو، 

 كيلومتر بر ســاعت كاهش پيدا كرد. 3، 3، 3، 4، 7، 7، 6ترتيب 

 درصدي در  85هاي ميانگين و سرعت  كاهش سرعت با مقايسه  

فت كه توان گبا توجه به نتايج مي مطالعات بعد نســـبت به قبل،

ــاهده تابلو و اطالعات       قبل از تابلوي   پيام متغير رانندگان با مشـ

داده شده روي آن، سرعت خود را به طور قابل     يشسرعت نما 

متر  20دهند كه در نزديكي تابلو و در فاصـــله قبولي كاهش مي

سرعت  ت مانده به صدي   85ابلو ساعت كاهش   7در كيلومتر بر 

ــاهده تابلو و  ــت كه رانندگان بعد از مش  يافت. اين در حالي اس

ــرعت خود را افزايش داده اما به   طور كليعبور از آن مجددا س

سبت به     85سرعت   صدي بعد از تابلو نيز در مطالعات بعد ن در

عات قبل كاهش مي      بد.  مطال يانگين   يا ــترين كاهش براي م  بيشـ

متر قبل از تابلوي پيام متغير  30سرعت وسايل نقليه در حاالت   

كيلومتر بر ساعت كاهش سرعت بوده است و بيشترين      26/7با 

سرعت   صدي مربوط به   85كاهش   متر قبل از 30 متر و 20در

ــرعت  7پيام متغير بوده كه  تابلوي ــاعت كاهش س كيلومتر بر س

چنين تحقيقات در زمينه تكرار تابلوي مشابه يا  هم مشاهده شد.  

به منظور حفظ اين            تابلو  عد از اين  له ب ــ فاصـ ثابت در  تابلوي 

  كاهش سرعت در جريان است.

ــرعت ميانگين و  ــدي  85با توجه به نتايج اين پژوهش س درص

ــايل نقليه كاهش يافته و به ميزان قابل توجهي خطر           عبور وسـ

شود و به تبع آن ايمني مسير مورد مطالعه   بروز تصادفات كم مي 

 توان ميزان كاهشتر ميهاي جامعكند. با بررسي افزايش پيدا مي

ــتن آمار    اين خطرات را ارزيابي كرد كه نيازم    ند در اختيار داشـ

سير     صادفات م ست ت صادفات  ا . تعيين ميزان دقيق كاهش آمار ت

ــتاز اهداف اين پژوهش ن ــتا مطالعاتي در  اس اما در همين راس

   دست انجام است.

همانطور كه در مقدمه مقاله نيز اشـاره شـد سـرعت اثر منفي بر    

ــادفات      ايمني جاده  ــلي بروز تصـ ها دارد و از جمله عوامل اصـ

ست  خصوص تابلو  سازي و به . كاهش سرعت با ابزارهاي آرام ا

) كه در اين پزوهش از آن استفاده شده است، VMSپيام متغير (

با توجه به مطالعات انجام شــده در گذشــته جوابدهي داشــته   

هاي كاهش سرعت با تابلو به مراتب كمتر  است. همچنين هزينه 

ريزان حمل ن و برنامهاز ساير ابزارها است. به همين داليل مديرا

ــازي هاي اين پژوهش به منظور آرام  توانند از يافته   و نقل مي  سـ

جريان ترافيك در ورودي شهرها و يا نقاط خاص استفاده كنند.   

ريزان حمل و  تواند به مديران و برنامه     هاي اين پژوهش مي يافته  

ــبت به  نقل كمك كند تا طراحي تابلوي پيام متغير موثرتري نسـ

شند. هم     موارد  شته با شابه دا سور     م سن ستفاده از  اي هچنين با ا
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توان به راحتي پروفيل سرعت مسير را مشخص    ساخته شده مي  

  ها گام برداشت.كرد و در جهت افزايش سطح ايمني جاده

ــاير        در آينده مي  يام متغير و سـ تابلوهاي پ ــتفاده از  با اسـ توان 

سر     سازي ترافيك نظير سرعت گيرها،  ا، هعت كاهابزارهاي آرام 

ستفاده كرد تا    هاي مختلف خططرح سير به طور توأمان ا  كشي م

 بتوان با كاهش ســرعت، ايمني مقطع راه را كه عالوه بر كاربران

سواران   خودرويي، كاربران ديگري چون عابران پياده، دوچرخه 

ستفاده مي  به منظور باال بردن چنين هم كنند را فراهم نمود.و ... ا

تايج اين    قت ن عات مي    د طال از ادوات ديگري نظير  تواننوع م

ــتفاده كرد كه با         IP8هاي  دوربين در كنار تابلوي پيام متغير اسـ

ــوير قابليت پالك خواني و   بهره گيري از الگوريتم پردازش تصـ

ــايل نقليه را دارند اما داراي هزينه         هاي باالي   تفكيك كامل وسـ

  .هستنداندازي نصب و راه
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ضا     شيدر سي   درجه حقيقي، فر شنا شته  در خود كار سي  ر شگاه  از 1380 سال  در را عمران مهند  صنعتي  دان

سال   در را ونقل-حمل ريزي برنامه مهندسي  رشته  در خود دكتري و ارشد  كارشناسي   درجه و بابل نوشيرواني 

حمل  در ايمني مورد عالقه پژوهشــي زمينه هاي .نمود اخذ ايران صــنعت و علم دانشــگاه از 1390و  1383

 استادياري  مرتبه با علمي هيئت عضو  حال حاضر  و در ترافيك مديريت و هوشمند  حمل ونقل سيستم   ونقل،

  .است بابل نوشيرواني صنعتي دانشگاه در

 

    

 

از   دانشگاه صنعتي نوشيرواني     1394آرمين اميرسليماني، درجه كارشناسي در رشته مهندسي عمران را در سال       

را از دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  1397بابل و درجه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي راه و ترابري در سال 

  .استك و سيستم هاي حمل و نقل هوشمند اخذ نمود. زمينه هاي پژوهشي مورد عالقه ايشان ايمني در ترافي

  

  

  

  

  

  


