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 چکیده 

 بر اینپژوهش ایمنی عبور دانش آموزان از عرض خیابان از طریق کاهش سرررعو وسرراقل ن میر مورد بررسرری ررار  ر و    این در

ات ها  مطالع اجرامنظور، دو طرح خط کشری بر عنوان اباار ررا ییی در نادییی ییی از ماار  هرسرسر ان بابل در اس ان مازناران    

ربل و بعا سرررعو ها نشرران داد کر اجرا  خط کشرری و  عر ا  عبور عابرین در مررریر (طرح اوبه منهر بر کاهش سرررعو میان ین 

کر میاان کاهش سرعو میان ین برا  طرح دوم (نوه ار کیموم ر بر سراعو هرا  اسو در لالی   66/3رمامی وسراقل ن میر بر میاان  

درصا  رمامی  55کیموم ر بر ساعو  اارش ها  اسو  میاان کاهش سرعو  66/5روساز ه م اار پیش آ اهی مارسرر بر رو   

درصررا  55کیموم ربرسرراعو برا  سررعو   56/6کیموم ر بر سراعو کاهش یا و، اما کاهش   36/3وسراقل ن میر با اجرا  طرح اوب  

د  همچنین م ادیر کاهش سرررعو ها بر ریییج جنررریو وسرراقل ن میر پا از اجرا  طرح دوم، بیان ر راریر بیشرر ر اجرا  این طرح بو

 69/5و  79/3راننا ان م یاوت بود  برا  راننا ان مرد، کاهش سررعو م وسط بعا از طرح ها  اوب و دوم بر ررری  برابر اسو با  

 کیموم ر بر ساعو  اارش ها   62/6و  95/3کیموم ر بر ساعو، در لالییر این م ادیر برا  راننا ان زن 
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  مقدمه .1

 یاسیو نقش حمل و نقل در ابعاد مختلف اقتصااادي، س گاهیجا

حمل ونقل  .ستین دهیپوش یجوامع امروزي بر کسا  یو اجتماع

و متوازن در جوامع بشري  داریتوسعه پا یهاي اصل هیاز پا یکی

محساو  شاده و در واقع شبکه هاي حمل ونقل با موه ه هاي   

 تبااا ار یو عااداهاات اجتماااع تیااهمچون اقتصااااد، امن یمهم

 تیرشد جمع ،يوزبا توجه به توسعه جوامع امر. تنگاتنگ دارند

ت درون تبادال شیافزا جهیو در نت هینقل لیوسا تیماهک شی، افزا

از معضاا ت مهم  یکیبه   یکی، حوادث تراف يو برون منطقه ا

شااده اساات. تصااادفات    لیجهان در بخش  حمل  و نقل تبد

ات و صدم ریدر مرگ و م رگذاریعوامل تاث نیاز مهم تر یکیتراف

،  یبوده و آثاار و تبعات ساااوت اجتماع  ایا در دن یو مااه  یجاان 

 د،یاز آن جوامع را به شدت مورد تهد یناش یو فرهنگ ياقتصاد

قرار داده اسات. برابر اع م سااازمان بهداشت   بیه و آسا صادم 

هزار کشته  022و  ونیلیم كیسااالنه حدود    W.H.O یجهان

دمه ص یکین ر در سراسر جهان در اثر حوادث تراف ونیلیم 02و 

 یلاهمل نیگزارش اساااتاندارد شااااخ  ب نیطبق ا بر. نندیب یم

 لهیهزار وساا 822هر  يبه ازا یکشااته شاادگان تصااادد رانندگ

 يبه ازا  رانیدر کشور ا زانیم نین ر اسات که ا  02حدود  هینقل

 810از  شیب بایکه تقر استن ر  9813 هینقل لهیهزار وسا  822هر 

 [WHO, 2015] است یاستاندارد جهان نیانگیبرابر م

 

 تعریف مسأله و اهداف تحقیق .2

ها، هم در نواحی شاااهري و هم شیرشاااهري از بهبود ایمنی راه

اهداد اصالی مهندساان حمل و نقل و ترافیك در سااراسر دنیا   

ها ن ر در اثر تصااادفات ترافیکی، درار . هر سااال میلیوناساات

شااوند که بیش از نیمی از تصااادفات در جراحات و یا مرگ می

هاي بین وسایل افتد زیرا همواره برخوردنواحی شهري ات اق می

نقلیاه و کاااربران آسااایااب پااذیر راه در این نواحی وجود دارد  

[Iran Road Maintenance Org. 2009] و حمل ونقل 

درصاااد راننادگاان به طور    02تاا   8OECD ،32طبق گزارش 

متوسااط با ساارعتی بیش از ساارعت مجاز اع ن شااده رانندگی 

ري احتمال درگیکنند. رانندگی با سرعت باال ع وه بر این که می

دهد بر شدت تصادفات نیز تاثیر در یك تصاادد را افزایش می 

درصااد  822به طوري که احتمال مرگ یك عابر پیاده از  ، دارد

 02درصااد در سرعت  12کیلومتر بر سااعت تا   12در سارعت  

کیلومتر بر ساعت  92درصد در سرعت  82کیلومتر بر ساعت و 

 OECD/ECMT Transport Research] اساااتمتغیر 

Center, 2006] . در نتیجه مدیریت ساارعت به عنوان یك راه

حال کلیادي براي کاهش خساااارات و مرگ و میر ناشااای از   

ود. بنابر شتصاادفات ترافیکی و افزایش ایمنی در نرر گرفته می 

ي وقوع تصااادفات ، ساارعت تحقیقات صااورت گرفته در زمینه

که استانندگی شیرمجاز یکی از  عوامل اصالی وقوع تصادفات ر 

نقل را وادار به انجام مطاهعات وهمین موضااوع مهندسااان حمل

گوناگون در جهت کاهش ساارعت وسااایل نقلیه نموده اساات.  

اقدامات تاثیرگذار بر روي رفتار رانندگان وسائل  امروزه، مطاهعه

، بیش از گذشاااته مورد توجه پشوهشاااگران قرار ترافیكنقلیه 

 Traffic)سازي جریان ترافیك گرفته اساات که اقدامات آرام 

Calmingترین این اقدامات هسااتند. ادوات آرام ساااز ( از مهم

د بصااورت شیر مسااتقیم بر درن راننده  نتوانیمجریان ترافیك 

 کاهش در نتیجهکاهش ساارعت و  که موجبد نتاثیرگذار باشاا

باا توجه به اینکه از عابرین پیاده    .تصاااادفاات راننادگی گردد  

بعنوان کااربران آسااایب پذیر راه ها یاد می شاااود، بکارگیري  

ساااازي ترافیاك، باه عنوان یك اقدام رایي براي   ابزارهااي آرام 

کنترل سارعت وسایل نقلیه در مناطقی که عابرین اقدام به عبور  

ي اکنند، اهمیت دارد. آرام سااازي ترافیك مجموعهاز خیابان می

که باعث کاهش اثر من ی  اساااتاز اقادامات فیزیکی و ادراکی  

سااارعت وساااایل نقلیه موتوري، تغییر رفتار رانندگان و بهبود 

با توجه به اهمیت  .گردد ها میوضعیت کاربران شیرموتوري راه

رانندگی با سرعت مجاز در مسیرهایی که داراي مراکز آموزشی 

ش حاضر سعی شده است در پشوه بنابراین هستند.نریر مدارس 

تاثیر خط کشاای افقی اع م وجود مدرسااه را مورد ارزیابی قرار 
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داده و تاثیر اجراي این نوع خط کشاای بر روي میزان ساارعت  

وسااائل نقلیه بصااورت مطاهعه قبل و بعد از مساایر مورد مطاهعه 

 قرار گیرد.

 

 مطالعات انجام شده .3

اي تحت عنوان عه، به مطاه0281دایاماندوروس و گاتشا در سال 

تاثیر خط کشاای راه ها بر روي عملکرد رانندگان در مساایرهاي 

کشاااور هیتوانی پرداختند. مسااایرهاي متعدد داراي قوس و نیز 

مسایرهاي مستقیم برخی از شهرها مورد خط کشی طوهی ممتد  

و منقطع مطاابق قرار گرفت و مطاهعات رفتاري رانندگان تحت  

بی شد.رفتار رانندگان با گروه شارایط آ  و هواي مت اوت ارزیا 

هاي سنی مت اوت در شرایط آ  و هوایی بارانی، خشك مطاهعه 

ي نتایي مطاهعات قبل و بعد از اجراي خط گردیاد که مقایساااه 

کشااای بیاانگر کااهش احتمال رفتارهاي پرخطر رانندگان نریر   

حرکات زیگزاگی در مسایر، کاهش انحراد جانبی وسائل نقلیه  

ت هااا در مسااایرهاااي مطاااهعاااتی  رعااو نایاز کاااهش سااا  

گااائااو و . [Konstandinos and Gatsch, 2016]بااودن

در کشور رین، تاثیر اجراي خط کشی  0281همکاران در ساال  

بر روي ساارعت وسااائل نقلیه و نیز ایمنی تردد عابرین پیاده را 

در خیابان شااهري مورد بررساای قرار دادند. خط کشاای مورد   

االضااا ع هاي کنار مسااایر با ابعاد مطاهعه به صاااورت متوازي 

مشخ  در مکان هاي مورد پشوهش اجرا گردید. بررسی نتایي 

مطاهعات پس از اجراي خط کشاای فرضیه تاثیر احتماهی اجراي 

طرح مذکور بر ساارعت وسااائل نقلیه را اثبات کرد. بنابر نتایي، 

 13/8اجراي خط کشاای باعث کاهش ساارعت وسااائل نقلیه از 

کیلومتر بر سااارعت در میانگین  38/3تا  کیلومتر بر سااارعات 

 10سارعت وساائل نقلیه عبوري در مساایر شااد. ضمنا سرعت   

کیلومتر بر سااااعت در  83/3درصااادي وساااائل نقلیه به میزان 

. [Gua et al. 2016] مسااایرهاي مورد مطاهعه کاهش یافت

، مساااهه آرام سااازي جریان  8933و همکاران در سااال  حقیقی

در ایران را مورد مطاهعه قرار دادند.  ترافیك در ورودي شاااهرها

ورودي شااهرها همواره از مناطق حادثه خیز تصادفات به شمار 

می رود، دهیل این امر عدم اط ع رانندگان وسااائل نقلیه از وارد 

رانندگان بعضا با  طشادن به محیط شااهري اساات. در این شرای 

سرعت مسیرهاي برون شهري به حرکت خود ادامه می دهند و 

توجه به عدم آگاهی از ورود به منطقه شاااهري، نسااابت به  باا 

کااهش سااارعات خود و در نتیجه رانندگی با سااارعت مجاز   

 پشوهش این در بنابراین. شوند می شافل شهري درون ي¬منطقه

به رانندگان در  یده اط ع منرور به متنوع کشی خط دو اجراي

 مطاهعات. شد گرفته کار به شهري ي¬خصاو  شاروع منطقه  

به صااورت قبل و بعد در  هینقل لیساارعت وسااا يبر رو یدانمی

 هیقلن لیسبك و وسا هینقل لیوسا ه،ینقل لیساه حاهت کل وسااا 

 نشان يیانجام شااد و نتا شیاز مقطع مورد آزما يعبور نیسانگ 

بر ساعت  لومتریک 80/9 هیلنق لیکل وسا نیانگیداد که سرعت م

 20/9 بیبه ترت نیسبك و سنگ هینقل لیوسا نیانگیو سارعت م 

سطح  یبر ساعت پس از نصب تابلو و خط کش لومتریک 39/8و 

و ابریشاامی  [Haghighi et al. 2015 ]  کرد دایراه کاهش پ

ر ب يشهر كیتراف يسازطرحهاي آرام اثرات یبه بررسا  یمیکر

در کشااور  یمختلف مسااکون هیناح 31تصااادفات  زانیم يرو

شاااده  يجمع آور هايداده يبر رو يپرداختناد. مطاهعات آمار 

سازها نشان داد که اثرات آرام يمطاهعات قبل و بعد از اجرا یط

 83و  81، 80 کاااهشمنجر بااه  یمنیا يابزارهااا نیا ياجرا

و کل تصادفات  یرجرحیش ،یدر شمار تصادفات جرح يدرصد

.  [Seyedabrishami and Karimi, 2012] شااده اساات

خط کشی عابر پیاده در خیابان (، تاثیر 0281هرنان و همکاران )

هاي شااهر بورخوس کشااور اساارانیا را در دو مسیر اصلی شهر 

بررساای کردند. ساارعت وسااائل نقلیه قبل و بعد از اجراي خط 

کشااای در مسااایرهاا مورد انادازه گیري قرار گرفت. مطاهعات   

یاده پ برینسرعت وسائل نقلیه نشان داد که اجراي خط کشی عا

ور این کااربران راه، منجر باه کاااهش   در محال هااي پرتردد عب  

کیلومتربرساااعتی وسااائل نقلیه و نیز کاهش  82میانگین حدودا 

 درصدي آنها شد 10کیلومتر بر ساااعت براي ساارعت  82-80
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[Hernan et al. 2016]0281و همکانش در سال  . گیتلمن ،

جهت بررسای مطاهعه پیرامون تاثیر وجود خط کشی هاي عبور  

یرهاي مختل ی را در کشورهاي اروپایی انجام پیاده، مسا  ابرینع

دادند. در این مطاهعه، دو مکان شااامل خط کشاای هاي عابرین  

پیاده را به منرور تاثیر این طرح خط کشاای، مورد مطاهعات قبل 

و بعد از پان کردن خط کشی ها قرار دادند. خط کشی هاي دو 

ر او میزان رفت دندمساایر داراي خط کشاای عابرین پیاده پان شاا

عابرین و رانندگان وسااائل نقلیه پس از پان شدن مورد بررسی 

 و ا،مسیره این در بعد و قبل مطاهعات ي¬قرار گرفتند. مقایساه 

 رینعاب کشای  خط داراي مساایرهاي با مساایرها این مقایساه  نیز

پیاده نشان داد که عابرین پس از پان کردن خط کشی ها، مدت 

عبور از عرض خیابان منترر می مانند. در  تزمان کمتري را جه

واقع، عابرین با علم بر این موضااوع که رانندگان وسااائل نقلیه  

تماایال کمتري براي اجاازه دادن حق عبور از عرض خیابان به    

آنها خواهند داد، ساعی در عبور هرره زودتر از مسیر را داشتند  

وي از سکه این موضاوع بر پتانسیل ریسك تردد آنها می افزود.  

دیگر، رانندگان وسائل نقلیه پس از اجراي خط کشی با سرعت 

هایی بیش از سااارعت قبل از اجراي طرح در مسااایر اقدام به 

دینگ و همکاران  .[Gitelman et al. 2016] رانندگی کردند

، کااارایی دو نوع اجراي خط کشااای بر میزان 0280در ساااال 

بی قرار دادند. سارعت وسائل نقلیه در کشور رین را مورد ارزیا 

مساایرهاي سااراشاایبی از جمله مساایرهایی هسااتند که رانندگان 

وسااائل نقلیه گهگاه با افزایش ساارعت نامحسااوس خودرو در  

راستاي کنترل وسیله نقلیه درار مشکل می شوند و همین عامل 

پتانسایل وقوع تصادفات را افزایش می دهد. دو نوع خط کشی  

سااراشیبی با شیب هاي  آرام سااز جریان ترافیك در مساایرهاي 

درصاد مورد بررسی قرار گرفت. اجراي خط   9و  0، 8مت اوت 

کشای ها در مسایرهاي مورد مطاهعه انجام شاد و میزان سرعت    

هاي وسااائل نقلیه اندازه گیري شاادند. خط کشی هاي صورت 

گرفته ، در طول یك کیلومتر از مساایر اجرا شااده بود که نتایي  

خط کشااای هااي طوهی در   بررسااای هاا حااکی از موثر بودن  

درصد و نیز کارایی بیشتر خط کشی هاي  9مسایرهایی با شیب  

 درصاد مساایرهاي مطاهعاتی بود  0و  8عرضای در شاایب هاي  

[Ding et al. 2016].  در  0283اسااات  و پارکین در ساااال

کشور انگلستان، تاثیر خط کشی هاي مختلف را بر روي سرعت 

اران عبوري از مسیرهاي رانندگان وساائل نقلیه و دوررخه سااو 

فرعی شاهر بریستول را مورد بررسی قرار دادند. مسیرها با خط  

کشاای هاي متعدد نریر خط کشاای هاي ممتد و منقطع در کنار  

مسااایر و نیز اجراي خط مرکزي مورد مطااهعاه انجاام گرفت.    

مطاهعات قبل و بعد اجراي خط کشای ها نشان داد که رانندگان  

 نهاي خط کشی در مسیرها، رفتار محتاطوسائل نقلیه پس از اجرا

تري را در زمان رانندگی از خود بروز دادند. مطاهعات سااارعت 

درصااد از  00نشااان دادکه رانندگان با اجراي خط کشاای ها تا 

میزان سرعت وسیله خود در مسیرها کاستند. همچنین با اجراي 

خط کشی ها، دوررخه سواران با انحراد جانبی کمتري نسبت 

ت قبل از اجراي خط کشاای ها در مسیر اقدام به حرکت به حاه

کردند که همین عامل پتانسایل وقوع اندرکنش با وسائل نقلیه و  

 ساااایر دوررخااه ساااواران عبوري از مسااایر را کاااهش داد 

[Shackela and Parkin, 2014]. 

 روش تحقیق .4

 مکان مطالعه 4-1

ي بر رودر راسااتاي ارزیابی تاثیر احتماهی اجراي خط کشاای ها 

سرعت وسائل نقلیه، سعی شد که مسیر فاقد هرگونه خط کشی 

در نزدیك یك مدرسااه در نرر گرفته شااود. از این رو مدرسااه 

واقع در خیابان شریعتی )یکی از خیابان  ) دبیرستان(  خوارزمی

هاي پرتردد و اصلی( شهرستان بابل در استان مازندران به عنوان 

 0022آن حدودا  AADT) حجم  محال مطاهعه انتخا  شاااد 

مسیر مذکور یك مسیر رفت و وسایله نقلیه در روز می باشاد(.   

متر  3برگشاات جدا از هم اساات که عرض هر مسیر در حدود 

کیلومتر بر  92می باشااد. ساارعت مجاز اع م شااده در مساایر  

ساعت بوده که به دهیل عدم اجراي خط کشی تردد عابرین و یا 

د مدرسااه، توسااط خط کشاای پیش آگاهی در خصااو  وجو
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 شود.رانندگان بسیاري از وسائل نقلیه رعایت نمی
 

 
 تصویر هوایی از مسیر مطالعه با استفاده از گوگل مپ .1شکل 

 

 طرح خط کشی اقدامات ترافیکی 4-2

به منرور ارزیابی تاثیر خط کشاای ها بر روي عملکرد رانندگان 

هیل به دو تغییرات احتماهی سرعت، دو طرح در نرر گرفته شد. 

عدم وجود هرگونه خط کشاای در مساایر ابتدا خط کشاای هاي  

طوهی و عرضاای مسیر به همراه خط عبور تردد وسائل نقلیه در 

 (.0نرر گرفته شد )شکل

 
 تصویر شماتیک طرح اول در مسیر مورد نظر .2شکل 

 

 
 تصویر شماتیک طرح دوم در مسیر مورد نظر .3کلش

 

به منرور پیش آگاهی طرح دوم یك نوشاااتار روي ساااطح راه 

رانندگان وسائل نقلیه عبوري از مسیر بود که به صورت عبارت 

مدرساه در هر خط از مسیر مورد نرر در نرر گرفته شد )شکل  

9.) 
 

اطالعات ثبت شددده از سددرعت وساقل نقلیه  .5

 در مسیرها  

 اراقه اطالعات ثبت شده از مطالعات قبل  5-1

مطاهعات قبل در ساعاتی که آماربرداري سرعت وسائل نقلیه 

رانندگان با عابرین دانش آموز در حال گذر از خیابان مواجه می 

به همین دهیل سرعت وسائل نقلیه به  شوند، صورت گرفت.

ت کیك جنسیت با است اده از دوربین سرعت سني برداشت شد. 

( و 80:80-80:30(، )1:22-1:92مطاهعات طی سه بازه زمانی  )

هاي شنبه تا رهارشنبه طی دو ه ته در روز،  81:92-81:22

( که آ  و 8930آبان سال  03آبان تا  80)  صورت پذیرفت

هدد از انتخا  این هواي جوي در طول این ایام آفتابی بود. 

آموز در محل براي هاي زمانی، زمان حضور عابرین دانشبازه

اط عات جمع آوري  8در جدول ورود/ خروج از مدرسه بود.

به هنگام اندازه  ی روزهاي آماربرداري آورده شده است.شده ط

گیري سرعت، سعی بر این شد که هم رانندگان و هم عابرین 

ین دورب بنابرایننسبت به وجود دوربین در محل آگاه نشوند 

اي دور از محل تردد درون یك خودروي پارن شده در فاصله

ن دست داشتن دوربیگیر با در کاربران راه قرار داده شد. فرد اندازه

دوربین سرعت سني از  (.3اقدام به برداشت سرعت کرد)شکل 

 که با دقت است( ساخت کشور انگلستان 022نوع هیزري ) هیزر 

کیلومتر بر ساعت داراي صحت اندازه گیري است  0اهی  8حدود 

) خطاي دوربین علیرشم اط عات بروشور دوربین، به صورت 

 قرار گرفت(.آزمایشی مورد اندازه گیري 

درصد وسائل 10با توجه به جدول مشاهده می شود که سرعت 

نقلیه که در واقع بایسااتی برابر با ساارعت مجاز اع م شااده در  

کیلومتر بر ساااعت( باشااد، نیساات. به عبارت دیگر  92مساایر )
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رانندگان مرد و زن با سرعتی بیش از مقدار مجاز در مسیر اقدام 

اجراي ابزارهاي آرام سااااز مانند  بنابراینباه رانندگی می کنند.  

خط کشای در مسیر می تواند به عنوان راهکاري احتماهی مورد  

 ارزیابی قرار گیرد.

 

 اراقه اطالعات ثبت شده از مطالعات بعد  5-2

پس از انجام مطاهعات قبل، طرح هاي معرفی شاااده در مسااایر 

 اجرا شاادند. آماربرداري ساارعت وسااائل نقلیه پس از اجراي  

هریك از طرح هاي خط کشاای انجام شااد که نتایي حاصاال از 

به ت کیك جنساایت نشااان داده شااده   0آماربرداري در جدول 

طرح هاي خط کشای شاده در مسیر آورده    3اسات. در شاکل   

مطاهعات بعد طرح اول و دوم همانند مطاهعات قبل  شاده است. 

تا  3اردیبهشااات و  0فروردین تا  83طی دو ه ته به ترتیب در 

صااورت گرفت. آ  و هواي  8931اردیبهشاات ماه سااال   09

 آفتابی در ایام اندازه گیري سرعت برقرار بود.

 

 

 نتایج آمار برداری مطالعات قبل در مسیر .1جدول

 

 
 

 گیر درون خودرودستی توسط فرد اندازهسنج برداشت سرعت از طریق سرعت .4شکل 

 

درصد 55سرعت   

 )کیلومتر بر ساعت(
 واریانس انحراف معیار استاندارد

 میانگین سرعت

 )کیلومتر بر ساعت(
 وسیله نقلیه تعداد

28/91  00/89  10/11  23/93  همه وسایل نقلیه 8803 

10/91  18/88  10/39  11/93  راننده مرد 130 

03/90  83/81  33/11  02/98  راننده زن 091 
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اقدامات ترافیکی اجرا شده در مسیطرح  .5شکل 

 

 نتایج آمار برداری مطالعات بعد در مسیر .2جدول 

 55سرعت 

 درصد

)کیلومتر بر 

 ساعت(

انحراف 

معیار 

 استاندارد

 واریانس

میانگین 

 سرعت

)کیلومتر بر 

 ساعت(

 وسیله نقلیه تعداد

 

 طرح

 خط کشی

10/93  32/1  11/39  39/92  اول همه وسایل نقلیه 139 

)خط تردد عابرین و خط کشی 

 مسیر(

30/93  10/3  03/11  18/92  راننده مرد 113 

18/90  08/1  39/19  10/01  راننده زن 823 

80/98  10/1  13/01  19/01  دوم همه وسایل نقلیه 198 

 )نوشتار مدرسه(
01/90  90/3  11/12  08/03  راننده مرد 131 

01/00  11/1  33/19  03/00  راننده زن 899 

 

ي داده هاي حاصاال از مطاهعات قبل و بعد از اجراي با مقایسااه

خط کشای ها در مسایر مشاهده می شود که اجراي طرح ها در   

ده وسااائل نقلیه شاامساایر باعث تاثیر بر روي عملکرد رانندگان 

، میزان میانگین ساارعت ها و نیز 0و  8اساات. بنابر جدول هاي 

درصدي تمامی وسائل نقلیه گذرنده از مسیر کاهش  10سرعت 

پیدا کرده اسااات. میزان کاهش میانگین سااارعت ها و همچنین 

درصدي به ازاي هریك از خط کشی هاي طراحی  10ساارعت 

 شده، در زیر آورده شده است:

 

رح خط تردد عبور عابرین و خط کشی های طولی ط 5-2-1

 و منقطع مسیر

با اجراي طرح مذکور در مسایر ، میانگین سرعت تمامی وسائل  

کیلومتر بر ساااعت کاهش یافت. رانندگان  11/9نقلیه مشاااهده 

خطو  تردد عابرین و نیز خط کشااای ممتد و  مرد با مشااااهده

عت از ساارعت کیلومتر بر سااا 31/9منقطع در مساایر، به میزان 

خود کاستند در حاهیکه میزان تاثیرپذیري رانندگان زن در کاهش 
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کیلومتر بر سااعت گزارش شاد. از سوي دیگر،    11/9سارعت،  

از مسیر بعد  ي گذرندهدرصدي تمامی وسائل نقلیه 10سارعت  

کیلومتر بر سااااعت  91/9از اجراي طرح خط کشااای ماذکور،  

، از اجراي خط کشی کاهش یافت. بنابر اط عات ثبت شده پس

درصااادي رانندگان مرد و رانندگان زن به  10میزان سااارعات  

کیلومتر بر ساعت کمتر از مقادیر مورد نرر  09/0و  19/9ترتیب 

 در مطاهعات در مسیر بود. 

بر روی سطح  "مدرسده "طرح نوشدتار ییش آگاهی   5-2-2

 راه

 ي تمامی وسائل نقلیه عبوريي سرعت اندازه گیري شدهمقایسه

از مساایر در مطاهعات قبل و در مطاهعات بعد از اجراي نوشااتار، 

کیلومتر بر ساااعت میانگین ساارعت وسائل  01/0بیانگر کاهش 

نقلیه بود. همچنین میزان کاهش میانگین ساارعت براي رانندگان 

کیلومتر بر سااااعت گزارش  08/1و  01/0مرد و زن باه ترتیب  

مطابق داده هاي اندازه گیري شده، سرعت میانگین  بنابراینشد. 

رانندگان زن و مرد پس از اجراي خط کشای به سرعتی کمتر از  

ساارعت مجاز در مساایر تنزل پیدا کرد. از طرفی، اجراي طرح   

 10کیلومتر بر سااااعتی سااارعت  11/1ماذکور موجب کاهش  

 10درصاادي تمامی وسائل نقلیه عبوري گردید. مقادیر سرعت 

کیلومتر بر  31/3و  31/1رانندگان مرد و زن به ترتیب درصدي 

 سرعت کاهش یافت.

درصاادي  10فاصااله نوشااتار تا خط عابر با توجه به ساارعت  

( و همچنین زمان درن و مشااااهده 8وساااائال نقلیه ) جدول  

(Perception Reaction Time =2.5s به فاصااله )متر  92

 درنرر گرفته شد.

بحث در خصوص نتایج حاصل از اجرای  .5

 خط کشی ها در مسیرها

مشاهده شد که اجراي هر دو طرح  0و  8مطابق با جدول هاي 

ي رفتار رانندگی افراد شده است. موجب بروز تغییراتی در نحوه

در طرح شماره اول، اجراي خط کشی هاي طوهی ممتد و منقطع 

ر انتخا  سرعت مسیر به نوعی موجب محدود کردن رانندگان د

هاي باال شد و فرصت افزایش سرعت به دهیل نبود پیام ادراکی 

نشاااات گرفته از خط کشااای ها را از بین برد. از ساااوي دیگر 

اجراي خط کشی موازي تردد عبور عابرین دانش آموز به عنوان 

ي موثر در راسااتاي کاهش ساارعت وسااائل یك عامل بازدارنده

ندگان با دیدن طرح مذکور، پیش نقلیه عمل کرد و بسیاري از ران

از رساایدن به آن اقدام به کاهش ساارعت کردند. رانندگان زن و 

مرد عبوري از مساایر شااباهت هاي رفتاري نسبتا نزدیکی را در 

مواجهاه باا طرح پیشااانهاادي از خود نشاااان دادند که بیانگر    

تااثیرگاذاري موثر در تمامی افراد مورد مطاهعه بوده اسااات. از   

جراي خط کشاای نوشااتاري عبارت مدرسااه در   طرد دیگر، ا

اي قبل از خط تردد عبور عابرین، به عنوان یك عامل فااصاااله 

اخطااري و اخبااري عمل کرده و با انتقال پیامی مبنی بر وجود   

مادرساااه و نیز احتمال عبور عابرین دانش آموز در مسااایر به  

رانندگان، موجب تغییر در عملکرد آنها می شود. به همین علت 

کاه هم راننادگان زن و مردان بعد از اجراي طرح دوم،    اسااات

کاهش سرعت بیشتري نسبت به حاهت قبل از خود نشان دادند. 

تواند منجر به کاهش نتاایي تحقیق نشاااان داد که طرح دوم می 

ساارعت رانندگان زن به سرعتی پایین تر از سرعت مجاز اع م 

ك هررند که بدون درنرر گرفتن ت کی شاااودشاااده در مسااایر 

کیلومتر بر  8، هنوز هم رانندگان وسائل نقلیه با سرعت یجنسیت

 ند.کنساعت بیشتر از سرعت مجاز مسیر اقدام به رانندگی می

به طور خ صااه در حاهت کلی، هر دو طرح اجرا شده منجر به 

 کاهش سارعت وساائل نقلیه عبوري از مسایر شد. بنابر مقایسه   

یي مطاهعات قبل و بعد مشاهده شد که کاهش سرعت متوسط نتا

درصاادي براي تمامی وسااائل نقلیه و نیز رانندگان مرد و  10و 

ي تاثیر این نوع ابزار آرام ساااز جریان ترافیك زن، نشااان دهنده

. ساارعت مجاز اع م اساات. بر روي عملکرد رفتاري رانندگان 

ا اندازه گیري که ب اسااتکیلومتر بر ساااعت  92شااده در مساایر 

شود که علیرشم کاهش سرعتها، نتایي مطاهعات قبل مشااهده می 

کاهش سارعت ها به مقداري کمتر از سارعت مجاز میسر نشد.   

اگرره کاهش ساارعت وسائل نقلیه رانندگان زن به سرعتی زیر 
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کیلومتر بر ساااعت( بیانگر این  01/00کیلومتر بر ساااعت ) 92

طرح ها منجر به رعایت موضااوع اساات که حداقل اجراي این  

قانون سارعت مجاز در مسیر توسط رانندگان زن شده است، اما  

نتایي ، 9در جدول براي رانندگان مرد این نتیجه حاصاال نشااد. 

آورده شده  براي داده ها tدر آزمون  SPSSحاصل از نرم افزار 

براي همه وسایل  ،همانطور که در جدول مشخ  استاسات.  

نقلیه، میانگین سااارعت ها در هر دو طرح کاهش یافته اسااات. 

قابل مشاهده  9کاهش سارعت هاي مشاهده شده مطابق جدول  

 228/2که کمتر از  tبوده کاه از هحااآ آمااري با توجه به آماره    

درصد از تغییر  30بدست آمده است، می توان در سطح اطمینان 

ت اوت بین میانگین  tرتی آزمون عباسرعت صحبت کرد و یا به

 20/2سااارعات را اع م می کند زیرا آماره این آزمون کمتر از  

برابري واریانس ها بوده  tبدست آمده است. فرض انجام آزمون 

این کار انجام شااده و نتایي نشااان داد که   fکه از طریق آزمون 

درصد با  30واریانس داده هاي این دو گروه در سااطح اطمینان 

که کمتر از  tبرابر بوده اساات. متناسااب با این فرض آماره  هم 

نشاااان از ت اوت مشاااهود بین بادسااات آمده اسااات   228/2

هاي سرعت در مطاهعات قبل و بعد براي  تمامی وسایل میانگین

نقلیه دارد. تحلیل نتایي به ت کیك جنسااایت رانندگان وساااایل 

و گروه نقلیه نیز انجام شاااد و پس از دساااته بندي داده ها به د

براي هر دو گروه  fراننادگاان مرد و رانندگان زن، نتایي آزمون   

نشاان داد که واریانس داده هاي این دو گروه در سطح اطمینان  

 tدرصاد با هم برابر بوده اسات. متناسب با این فرض آماره    30

بدست آمده است نشان از ت اوت مشهود بین  228/2که کمتر از 

عات قبل و بعد براي هر دو دارد.میانگین هاي سرعت در مطاه

 

 fو  tنتایج آزمون  .5

 برای داده ها tدر آزمون  SPSSنتایج حاصل از نرم افزار  .3جدول 

 کاهش سرعت

)کیلومتر بر 

 ساعت(

آماره آزمون 

t 

آماره آزمون 

f 

 میانگین سرعت

 )کیلومتر بر ساعت(
 وسایل نقلیه تفکیک زمان

 

228/2> 20/2 

 قبل 23/93

 8بعد طرح  39/92 11/9 همه وسایل نقلیه

 0بعد طرح  19/01 01/0

 

228/2> 23/2 

 قبل 11/93
 رانندگان

 مرد
 8بعد طرح  18/92 31/9

 0بعد طرح  08/03 01/0

 

228/2> 29/2 

 قبل 02/98
 رانندگان

 زن
 8بعد طرح  10/01 11/9

 0طرح بعد  03/00 08/1
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 گیریجمع بندی و نتیجه.  5

در پشوهش حاضاار سعی شده است تاثیر خط کشی افقی اع م 

وجود مدرسااه را مورد ارزیابی قرار داده و تاثیر اجراي این نوع 

خط کشای بر روي میزان ساارعت وسائل نقلیه بصورت مطاهعه  

مطاهعه قرار گیرد. از این رو مسااایر قبل و بعد از مسااایر مورد 

منتهی به مدرسااه خوارزمی واقع در شااهرسااتان بابل در اسااتان 

ماازنادران که فاقد هرگونه خط کشااای راه بود، به عنوان مکان   

مورد مطاهعه در نرر گرفته شااد. سرعت وسائل نقلیه و نیز آمار 

ساارعت ها به ت کیك جنساایت رانندگان در مطاهعات قبل مورد 

گیري قرار گرفت. ساارس دو طرح پیشاانهادي جهت آرام اندازه 

ساازي جریان ترافیك در نرر گرفته شااد. طرح اول شامل خط  

کشاای ممتد و منقطع مساایر به همراه گذرگاه عبور براي عابرین 

دانش آموز بود و در طرح دوم، عبارت مدرسه به عنوان نوشتار 

در  روي سااطح راه جهت پیش آگاه دهی رانندگان وسائل نقلیه

نرر گرفته شاااد. مطاهعات سااارعت پس از اجراي هر طرح در 

مساایر با اساات اده از دوربین ساارعت سااني اندازه گیري شااد.   

ي آمارهاي سرعت وسائل نقلیه در مطاهعات قبل و بعد مقایساه 

از اجراي طرح ها، بیانگر کاهش ساارعت متوسااط و ساارعت   

 یدرصادي وسائل نقلیه عبوري از مسیر بود. اجراي خط کش 10

ممتد و منقطع مسااایر و ایجاد گذرگاه عبور عابرین )طرح اول( 

منجر به کاهش سااارعت میانگین تمامی وساااائل نقلیه به میزان 

که  میزان کاهش در حاهی ،کیلومتر بر ساااعت شااده است 11/9

کیلومتر بر سااااعت  01/0سااارعت میانگین در طرح دوم مقدار 

ائل درصاادي تمامی وس 10شاده اساات. میزان کاهش ساارعت  

کیلومتر بر سااااعت کاهش یافت  91/9نقلیه با اجراي طرح اول 

رصدي وسائل نقلیه پس از د 10کاهش براي ساارعت  11/1اما 

اجراي طرح دوم بیانگر تاثیر بیشاااتر اجراي این طرح بود. با در 

نرر گرفتن ت کیاك جنسااایات براي راننادگان وساااائل نقلیه،    

 دو متغیر ساارعتتغییرات مت اوتی پس از اجراي طرح ها براي 

درصاادي قابل مشاااهده اساات. به عنوان 10متوسااط و ساارعت 

مثال، براي رانندگان مرد، کاهش ساارعت متوسااط بعد از طرح  

کیلومتر بر  01/0و  31/9هاي اول و دوم به ترتیب برابر است با 

 08/1و  11/9که این مقادیر براي رانندگان زن سااعت، در حاهی 

درصاادي  10قدار ساارعت کیلومتر بر ساااعت گزارش شااد. م

 31/1و  19/9راننادگان مرد با اجراي طرح اول و دوم به میزان  

اما کاهش این متغیر براي  ،کیلومتر بر سااااعات کااهش یاافت   

کیلومتر بر ساااعت محاساابه گردید.   31/3و  09/0رانندگان زن 

گونه که در متن اشاره شد، سرعت مجاز اع م شده نهایتا، همان

که با اندازه گیري نتایي  اسااتر بر ساااعت کیلومت 92در مساایر 

کاهش ساارعت ها،  با وجودشااود که مطاهعات قبل مشاااهده می

کاهش سارعت ها به مقداري کمتر از سارعت مجاز میسر نشد.   

اگرره کاهش ساارعت وسائل نقلیه رانندگان زن به سرعتی زیر 

کیلومتر بر ساااعت( بیانگر این  01/00کیلومتر بر ساااعت ) 92

موضااوع اساات که حداقل اجراي این طرح ها منجر به رعایت  

دگان زن شده است، اما قانون سارعت مجاز در مسیر توسط رانن 

 براي رانندگان مرد این نتیجه حاصل نشد.
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از دانشگاه  8930در سال را  سازه  -در رشته مهندسی عمران خود فرد، درجه کارشناسیعباس شیخ

 8933در سال را ترابري وراه -شاپور و درجه کارشتاسی ارشد در رشته مهندسی عمرانجندي صنعتی

ري ترابودر حال حاضر دانشجوي دکتري رشته راه نموده واز دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل اخذ 

ي رفتاري سازمدلایمنی ترافیك، هاي پشوهشی ایشان . زمینهاستدر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 

 است. هادر بهبود ایمنی راه تصمیم سازياهگوریتم بهینهکاربران راه و 

 

از دانشگاه  8913 سالعمران را در  مهندسیخود در رشته  ه کارشناسی، درجفرشیدرضا حقیقی  

-ملح ریزيدر رشته مهندسی برنامه و دکتري خود و درجه کارشناسی ارشد  صنعتی نوشیروانی بابل

مورد هاي پشوهشی زمینه از دانشگاه علم و صنعت ایران اخذ نمود. 8913و 8910ال را در سونقل 

در حال  وي .استنقل هوشمند و مدیریت ترافیك ونقل، سیستم حملوایشان ایمنی در حمل ع قه

 .استصنعتی نوشیروانی بابل دانشگاه علمی با مرتبه استادیاري در  حاضر عضو هیئت

 

و   اسوجیاز دانشگاه  8930عمران را در سال  یدر رشاته مهندس  یده، درجه کارشاناسا  محمد آزمو  

 یاز دانشگاه صنعت 8930را در سال  يراه وترابر -عمران یارشد در رشته مهندس یدرجه کارشناس

 یدر دانشگاه صنعت يرشته راه وترابر يدکتر يبابل اخذ نمود. در حال حاضار دانشاجو   یروانینوشا 

 يزیحمل و نقل و برنامه ر يزیبرنامه ر ایشانمورد ع قه  یپشوهش يها نهی. زماست بابل یروانینوش

 است. یدسترس هیبرپا يشهر

 

 


