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چكیده
سرعت وسسیل وقلیه ولی وز وتازل ولم وعیهه ونننه وده وسولهاز ورعزت وسوعایفای ولنرعوه واا وسعقیهنی وسسیل وقلیه و
زسر

همنظاروزرعلییوزلمن وفروریف وهیوسورز هییوهعس ودرمعی،ولسروان وتا وتم وسوقل ،وعامه وهعوزلریفولحهسفل هییو

سررعت وفعا زقه ووفروزل ولطیلی وهیوزس ر دیف وز فسورسشوز ولطیلیی وقب وسوهیه،ورسشوعرعه وههاوسوفعس وللیلس ر ،وفزف هییو
رمعآسریودره وز وععفف ودرمیرهییوآ زف ورز وقاسل -رد وسوهارفعز وه -نعلی ولارفوزر لیه وقعزروفعا وعیولهاز وعیثهعوزل و
فسرهه هیوفرونیهشوعیهزفوعخیدی وسررعت وسررنرهه ودرراف وق یلبورسشوههاوهعزیوفسرهه ونن ع وسررعت وفرولحارورسفهیر-
رس آهیفوقیی وفهنه ونیهشو98/15وسوق یلبوفعس وللیلس وآ وقیی وفهنه ونیهشو95وعیو81وفرصهیوعخیدی وسعت وسوق یلبو
رسشوههاوهعزیولحارورهعا -لیهی وقیرری فهنه ونیهشو89وفرصررهیوعخیدی وسررعت وسوق یلبورسشوفعس وللیلسرر وقیرری و
فهنه ونیهشوعلعلب و98وعیو99وفرصرهیوعخیدی وسرعت وفرولحهسف وفسرهه ونن ع وسرعت وزس

ودروفرولرمایول عاز و

فد ون وفسرهه هییونن ع وسرررعت وفروزل ولحارهیوفزرزیوزثعز ولثب وفرونیهشوچیررر فهعوعخیدی وسرررعت وفرولحهسف و
قابوفسرهه وهیوزس دیف وز ورسشهییولذناروزس

و

واژه های کلیدی :تخلفات سرعت ،دوربینهای کنترل سرعت ،روش بیز ،گروه مقایسه ،مطالعه قبل و بعد
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ابراهیم امیری ـ مهدی فریدزاد ـ محمود صفارزاده
دولـتهـا برای ناارت بر اجرای این قوانین و کاهش تخلفات

 .1مقدمه

ســـرعـت جهـت کاهش تصـــادفات اســـت [Sarkar and

سرعت ،عامل  02درصد از تصادفات جادهای در کشورهای کم
درآمد و  02درصـــد از مر

].Ghanati, 2006

و میر در کشـــورهای پردرآمد و

نتایج مطالعات قبل و بعد نشــان داده اســت که بکارگیری

توسعه یافته است ،به گونهای که با کاهش سرعت میتوان تعداد

دوربینهای کنترل سـرعت میتواند سرعت خودرو و همننین

حوادث رانندگی و حتی شـــدت آنها را کنترل نمود و کاهش

تصــادفات جادهای را به شــکل محســوس و قابل توجهی در

داد .بر اســاس گزارشــهای ســازمان جهانی بهداشــت ،به ازای

دوربینهای کنترل ســـرعت کاهش

کاهش  0درصـدی سـرعت 0 ،درصد کاهش در میزان مر

نزدیکی مکانهای نصـــ

و

دهند[ .]Goldenbeld and van Schagen, 2005در برخی

میر و جراحـات جدی صـــورت میگیرد[ Hamzah et al.

از مطالعات نیز به برآورد ایرات دوربینهای کنترل ســـرعت در

 .]2013بدیهی اســت که ســرعت وســایل نقلیه یکی از عوامل

فواصــل مختلف از آنها پرداخته شــده اســت[ Shim et al.

مهم تعیین کننـده شـــدت و میزان جراحت اســـت .با افزایش

 .]2015این مسأله بهویژه با توجه به احتمال وقوع پدیده پرش

سرعت ،فاصله توقف افزایش مییابد و در نتیجه احتمال توقف

کانگرو که رانندگان به طور ناگهانی اقدام به کاهش و یا افزایش

ایمن خودرو کم میشود [ Mountain, Hirst and Maher,

ســـرعت خود قبل و بعد از محل دوربینهای کنترل ســـرعت

.]2005

مینمایند ،از اهمیت قابل توجهی برخوردار است[ Mountain,

جهت ایمنی و کاهش حوادث و تصــادفات جاده ای ناشی

.]Hirst and Maher, 2005

از سرعت ،همواره محدودیتهای سرعت مختلفی بسته به طرح

دی پاو 7و همکاران ( )0272به بررسی طول  00کیلومتر از

هندسی راه و شرایط محیطی و ترافیکی مسیر از سوی دولتها

جادهای در بلژیک شامل  73مقطع که در آن محدودیت سرعت

و گردانندگان سـیستم تعریف میشود .اما با این حال رانندگانی

 32کیلومتر بر ساعت اعمال شده بود ،پرداختند که با استفاده از

بـا عـدم رعایت این قوانین و تخطی از ســـرعت مجاز موج

مطالعات قبل و بعد و با بهرهگیری از روش گروه مقایسه نشان

وقوع حوادث راننـدگی و همننین تصـــادفات با شـــدت با

دادند که نص

میشـوند .اسـتفاده از سـیستمهای سنتی مدیریت سرعت شامل

کـاهش نر تصـــادفـت بـه میزان  %0و همننین کـاهش نر

حضور پلیس ،تابلوها و عالئم هشداردهنده تا حد بسیار زیادی

تصـــدفات منجربه فوت به میزان  %00بوده اســـت و این خود

عملکرد آنها کاهش یافته اسـت .تابلوها به دلیل تکراری شدن

نشان دهنده ایر مثبت بکارگیری دوربینهای کنترل سرعت بوده

و یکنواختی و گاها بیتوجهی بعضــی از رانندگان به آنها ،پس

است[.]De Pauw et al. 2014c

از مدتی کارآیی خود را از دســت میدهند و پلیس هم به دلیل

دوربینهای کنترل سرعت در این محور موج

همننین شـــیم 2و همکـاران( )0270بــا تحلیـل دادههــای

کمبود امکانات و نیرو و گســتردگی معابر درون و برونشــهری

ترافیکی جمعآوری شده توسط  GPSتاکسیها و با استفاده از

امکان حضــور  02ســاعته در تمام محورها را ندارند .بر همین

روش تحلیـل تجربی بیز 3با گروه مقایســـه 4نشـــان دادند که

اسـاس استفاده از فنآوریهای نوین و کارآمد از عوامل مهم و

رانندگان ســرعت خود را در نزدیکی مکانهای نصــ

تـاییرگـذار در کـاهش تخلفـات ســـرعـت و در پی آن کاهش

دوربین

کـاهش میدهند و در کوتاهمدت پس از گذر از دوربین مجددا

تصادفات محسوب میگردد .دوربینهای کنترل سرعت یکی از

سـرعت میگیرند .آنها نشـان دادند که در کل وقوع تصادفات

فراگیرترین و مهمترین راهکـارهای بکار برده شـــده توســـط

تقریبا  1/6درصــد در نزدیکی محل اجرای دوربین کاهش یافته
فصلنامه مهندسی حملونقل /سال یازدهم /شماره سوم/بهار 7033

386

تاییر دوربینهای کنترل سرعت در کاهش تخلفات سرعت با استفاده از روش بیز و گروه مقایسه
است،اما تصادفات در با دست دوربین(قبل از دوربین) به دلیل

هفته رسیده است و این در حالی است که حجم ترافیک عبوری

کاهش ناگهانی سـرعت توسط رانندگان 77درصد افزایش یافته

 702222خودرو در روز بوده است ].[Stoelhorst, 2008

اســـت که به دلیل رفتار اجتناب از تخلف (EAB) 5رانندگان

نتایج کاسـکتا و همکاران سال  0277برای یک هفته قبل از
دوربین کنترل سرعت و یک هفته بعد از آن نشان دهنده

میباشـــد .رفتار اجتناب از تخلف ) (EABرفتار رانندگان در

نصـ

کاهش ناگهانی سـرعت درمواجهه با دوربین کنترل سرعت و یا

کاهش ســرعت از  22/2به 17/1کیلومتر بر ســاعت ،درصــد

پلیس است که این کاهش سرعت ،نه به دلیل ایمنی ،بلکه صرفا

خودروهایی که سرعت خود را کاهش میدهند از  07/6درصد

جهت جلوگیری از یبت تخلف و جریمه است [ Shim et al.

به  71/2درصــد ،درصــد خودروهایی که ســرعت خود را 22

.]2015

کیلومتر بر ساعت با تر از سرعت مجاز میبرند ،از  7/0درصد

در مطالعهی قبلوبعدی که در انگلســـتان در ســـال 0222

به  2/7درصد و نوسانات سرعت از  72/7کیلومتر بر ساعت به

دوربینهای کنترل ســرعت ،نر تخلفات

 70/7کیلومتر بر ســاعت رســیده اســت [Cascetta, Punzo

انجام شــد ،با نص ـ

].and MontaniNo,. 2011

سرعت تنها  %2.0شده است و میانگین تخلفات سرعت روزانه

همننین صـــفارزاده و همکاران ( )7037نشـــان دادند که

رانندگان از بیشتر از  722تخلف به کمتر از  72تخلف سرعت
نصـ

کاهش یافت ].[Collins and McConnell, 2008

دوربینهای کنترل سـرعت با استفاده از روش نایو ساده

به میزان 0درصـــد و با اســـتفاده از روش نایو اصـــالح حجم

همننین دی پـاو و همکـاران ( )0272در مطـالعهای دیگر
نشـان دادند که ایر ایمنی مطلوب یک دوربین کنترل سرعت در

ترافیک ،به میزان  00±3درصد ،موج

 022تـا  102متری با دســـت از بین میرود و در نتیجه باعث

میشــود [Saffarzadeh, Abrishami and Khosravi,

افزایش  2درصــدی در کل تصــادفات و کاهش  03درصــدی

].1391

کاهش وقوع تصادفات

میشود[.]De Pauw et al. 2014b

عالوه بر این فریدزاد و همکاران ( )7036نشـــان دادند که

آنان حدس زدهاند که این افزایش در تصــادفات قبل از دوربین

دوربین هــای کنترل ســـرعــت در نزدیکی دوربین دارای ایر

احتمـا بـه دلیـل رفتار اجتناب از تخلف رانندگان) (EABدر

مطلوب حدود  32تا  30درصــدی در کاهش تخلفات ســرعت

هنگام مشاهده دوربین است[.]De Pauw et al. 2014a

است ،در حالی که در مواردی نیز ،به دلیل عدم جانمایی درست

تصادفات منجر به مر

دوربین ،نص

در مطـالعه قبلوبعد دیگری که در یکی از آزادراههای هلند

آن موج

افزایش چشمگیر در تخلفات سرعت

دوربینهای کنترل

شـــده اســـت [Faridzad, Amiri and Saffarzadeh,

ســرعت در این آزادراه ،ســرعت جریان آزاد متوســط ،کاهش ـی

] .2007این درحالی است که نتایج مونتال 6و همکاران ()0270

برابر  70تا  02کیلومتر بر ســـاعت داشـــته اســـت و همننین

نشـان دهنده کاهش چشمگیر سرعت و تغییر در رفتار رانندگان

میانگین سرعت کاهش داشته و از  722کیلومتر بر ساعت به 22

حتی بـا وجود در

فـاصـــله زیاد از دوربین کنترل ســـرعت

کیلومتر بر سـاعت و برای خودروهای سبک ،از  32کیلومتر بر

است[.]Montella et al. 2015

در سال  0222صورت گرفته است ،با نص

ساعت به  22کیلومتر بر ساعت رسیده است .همننین تخلفات

تحقیقات گسترده ای نشان داده است که دوربینهای کنترل

سـرعت برای خودردهای سـنگین و میانگین سرعت  20درصد

سرعت بر ایمنی ترافیکی تأییر مثبتی دارند ،زیرا سرعت خودرو

کاهش داشــته اســت .نر تخلفات ســرعت کاهش و از 2/6

در اطراف مناطق اجرایی کاهش می یابد ،اما در برخی از موارد

درصــد به  2/6درصــد در روزهای هفته و  2/3درصــد در آخر

نهتنها در نزدیکی محل اجرای دوربین بلکه در طول بخشهای
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ابراهیم امیری ـ مهدی فریدزاد ـ محمود صفارزاده
مـرتــبــط بــاســـیســـتــم ایــمــنـی تــرافــیــکــی را افــزایــش

گروه مقایسـه و مدل بیز اشاره کرد .در این مطالعه برای بررسی

میدهد[.]Goldenbeld and van Schagen, 2005

ایرات دوربینهای کنترل ســـرعت به عنوان یک اقدام ایمنی بر
کاهش تخلفات سـرعت از دو روش گروه مقایسه و بیز استفاده

در کشـــور چین مطاالعهای توســـط گان( ( )0270جهت

شده است که در ادامه جزئیات این روشها بیان میشود.

بررسی ایرسنجی استفاده از دوربینهای کنترل سرعت بر کاهش
سرعت وسایل نقلیه صورت گرفت .بر اساس نتایج این مطالعه،
در بزرگراههایی با ســـرعت مجاز  722کیلومتر بر ســـاعت که
دوربین بصورت طرهای و کنار جاده نص

شده بود ،بترتی

 1-2روش گروه مقایسه

02

در این مدل برای پیشبینی تعداد تخلفات ســرعت بعد از اقدام

درصد و  30/0درصد کاهش در سرعت رانندگان مشاهده شده

از گروهی به نام گروه مقایســه که تمام ویژگیهای گروه هدف

و در بزرگراه با سرعت مجاز  702کیلومتر بر ساعت که دوربین
کنار جاده نصـ

را دارا اســت و تنها اقدام ایمنی در آن اجرا نشــده یا بر آن ایر

شده بود71/2 ،درصد کاهش سرعت مالحاه

گذار نبوده اســت ،اســتفاده میشــود .پیشبینی تعداد تخلفات

گردید ].[Zhang, Hu and Chen, 2015

سرعت از حاصلضرب تعداد تخلفات سرعت بعد به قبل گروه

در مطالعهای که توســط رتین( ( )0220بمناور ایرســنجی

مقایســـه در تعداد تخلفات ســـرعت قبل از اجرای اقدام گروه

بکارگیری دوربینهای کنترل ســـرعت یابت در بزرگراههای
آمریکا صــورت پذیرفته اســت ،مشــخ

هدف حاصــل میگردد .در این مدل عوامل مویر و تاییرگذار به

گردید که اســتقرار

صورت مستقیم در نار گرفته نمیشوند .اما به دلیل عدم وجود

دوربینهای کنترل ســرعت در بزرگراههای این کشــور ،باعث

یا تاییر اقدام در گروه مقایسه در تخلفات سرعت قبل و بعد این

کاهش میانگین سـرعت رانندگان شده و احتمال آنکه رانندگان

عوامل مستتر هستند[.]Hauer, 2002

ســرعت خود را به با تر از  72درصــد ســرعت مجاز افزایش

تفاوت تعداد تخلفات سـرعت گروه مقایسه و گروه هدف

دهند 22 ،درصد کاهش یافته است ].[Retting, 2003

در بـازه زمـانی مطـالعـه اهمیت چندانی ندارد .آننه از اهمیت

بنابراین با توجه به مطالعات گذشــته ،دوربینها در فواصل

با یی برخوردار اسـت ،یکسـان بودن ویژگیهای گروه مقایسه

مختلف از آنها دارای ایرات متفاوتی بر سرعت رانندگان است

در زمان قبل و بعد از اجرای اقدام با گروه هدف است.

و این ایرات برای محلها و محورهای مختلف ،متفاوت اســت.

در این مطالعه پنجرههای زمانی به صــورت 𝑖 = 1,2,3,4

در این پژوهش ســـعی بر این شـــده اســـت که میزان کارایی

اســت که شــامل ســالهای  30-32 ،32-30 ،30-30و 36-30

دوربینهای کنترل ســرعت در فاصــله  722متری و 022متری

است.

نزدیک به دوربین بررسی و ارزیابی گردد.

برای محاسـبه میزان کارایی ایر دوربین کنترل سرعت ،ابتدا
باید تخلفات سرعت در دوره بعد از اجرای دوربین ،در صورتی

 .2مطالعات قبل و بعد

که در آن محل دوربین نصـــ

مطالعه قبلوبعد یکی از روشهای ارزیابی اقدامات ایمنی است

نبود ،را از رابطه زیر تخمین زد.

که از مهمترین راههای بررسی کارایی اقدام انجامشده است .این

نمیشـــد یا تحت تاییر دوربین

()1

𝐾 × 𝑐𝑟 = ̂𝜋

روش بــا اســـتفــاده از اطالعــات قبــلوبعــد از اقــدام ایمنی و

که در رابطه با  Kتعداد تخلفات ســرعت در دوره قبل در

ویژگیهای محورها با اســتفاده از مدلهای مختلف به بررســی

گروه هدف و  rcنســبت تخلفات ســرعت قبل به بعد در گروه

اقـدام انجامشـــده ،میپردازد که از انواع آنها میتوان به مدل

مقایسه است که از رابطه زیر به دست می آید.
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تاییر دوربینهای کنترل سرعت در کاهش تخلفات سرعت با استفاده از روش بیز و گروه مقایسه
جدول  .1مقادیرتخلفات سرعت قبل و بعد در محور مورد بررسی و گروه مقایسه
محور شامل نصب دوربین

گروه مقایسه

تخلفات سرعت قبل

Ki

Mi

تخلفات سرعت بعد

Li

Ni

() 2

1
𝑀

𝑁
𝑀
1+

= 𝑇𝑟 = 𝑐𝑟

() 8

همننین بهدلیل اینکه گروه مقایسهای که باید با محل مورد

() 9

} 𝑇𝑟{𝑅𝐴𝑉
1 1
≅
}𝜔{𝑅𝐴𝑉 + +
2
𝑁 𝑀
𝑇𝑟

= }𝜔{𝐸

} 1 VAR{rT
VAR(π
̂) = π
̂2 × ( +
)
K
rT2

بررسی که مقایسه میشود ،از نار ویژگی بسیار شبیه باشد ،پس

در رابطه ( 𝑟𝑇 )2نسبت تعداد تخلفات بعد به قبل در گروه

زیر (}𝜔{𝑅𝐴𝑉) جهت بررسـی این شباهت تعریف

هدف اسـت که برابر 𝑐𝑟 فرض میشود و }  VAR{rtواریانس

شـاخ

𝑇𝑟 است.

میشــود که هرچه کوچکتر(به صــفر نزدیکتر) باشــد ،گروه
مقایسهای بهتر است(یا شاخ
() 3

}𝜔{𝐸 به  7نزدیک باشد).

عالوه بر روابط بـا بـاید میزان واریانس 𝜃 تخمین زده را

1 1 1 1
) 𝑉𝐴𝑅{𝜔} = 𝑠 2 {𝑜} − ( + + +
𝑁 𝑀 𝐿 𝐾

محاسبه نمود تا بازه تغییرات ارزیابی را دانست که این واریانس

در رابطــه بــا }𝑜{  𝑠 2کــه از مجــذور مجموع انحراف

از رابطه زیر قابل محاسبه است.

معیارهای تخلفات ســـرعت در هر پنجره زمانی که با  oنمایش
()11

داده میشود ،به دست میآید.
𝑖𝑁 × 𝑖𝐾
)
𝑖𝐿 × 𝑖𝑀
= 𝑖𝑜
1
1
) (1 + +
𝑖𝑀 𝑖𝐿
(

() 4

()5

) ̅𝑜 ∑𝑛𝑖=1(𝑜𝑖−
𝑛−1

 2-2روش تحلیل تجربی بیز-نایو

= } 𝑖𝑜{𝑅𝐴𝑉 = }𝑜{ 𝑠 2

در مدل ســاده ،فرض یابت بودن همه عوامل تاییرگذار بر ایمنی
بجز اقدام انجام شـده در راستای بهبود ایمنی فرض غیر واقعی
است .مدل اصالح حجم ترافیک که بهبود یافته مدل ساده است

مقادیر  oiاست.

تنها یکی از عوامل تاییرگذار بر ایمنی را درنار گرفته است .در

میزان کارایی دوربینها از رابطه زیر قابل محاسبه است.

مدل گروه مقایسه همه فاکتورهای قابل اندازهگیری و نامشخ

 = (1 − 𝜃) × 100درصد کارایی دوربین

و تاییر آنها در  rcدیده شــده اســت .اما در روش تجربی بیز

 θنیز از رابطه زیر قابل محاسبه است.
() 7

𝜆̂⁄
̂𝜋
)̂𝜋(𝑅𝐴𝑉
1+
𝜋2

عالوه بر قـابلیـت بـه کار بردن متغیرهای تاییرگذار مختلف در
=𝜃

میزان تخلفات ســـرعت ،ایر این متغیرها از یک گروه مرجع از
مکـانهـایی کـه متغیرهای تاییرگذار در آن مشـــابه مکان مورد
بررسی است ،نیز استفاده میشود(.)Hauer, 2002

در رابطه ( 𝜆̂ )1تخمین تعداد تخلفات سرعت مشاهده شده
پس از نصـــ

= )𝜃(𝑅𝐴𝑉

که در رابطه با )̂𝜆(𝑅𝐴𝑉 برابر خود ̂𝜆 فرض می شود.

که در رابطه ( n ،)0تعداد پنجره زمانی اســت و ̅𝑜 میانگین

() 6

)̂𝜆(𝑅𝐴𝑉 )̂𝜋(𝑅𝐴𝑉
+
)
𝜋2
𝝀2
𝑉𝐴𝑅(𝜋̂) 2
( (1 +
))
𝜋2

( × 𝜃2

دوربین اســـت کــه برابر  Lفرض میشـــود.

)̂𝜋(𝑅𝐴𝑉 نیز از رابطه زیر قابل محاسبه است.
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𝐾  :تعداد تخلفات سرعت در مکان مورد بررسی است،

در این روش تخلفات پیشبینی شده ترکیبی از وزن تخلفات

}𝑘{ ̂𝐸  :برآوردی اســت که از مدل ســاخته شــده از گروه

مشاهده شده در محل مورد بررسی و مکانهای مرجع است که
به صورت رابطه زیر نمایش داده میشود.
()11

مرجع و با مقادیر متغیرهای محل مورد بررسی به دست میآید

𝐾)̂𝛼 𝑘̂ = 𝛼̂𝐸̂ {𝑘} + (1 −

و
̂𝛼  :ضــریبی از وزن }𝑘{ ̂𝐸 و 𝐾 در پیشــبینی تخلفات ̂𝑘

در رابطه ()77
̂𝑘  :تخمین تعداد تخلفات سرعت در محل مرجع است،
1
}𝑘{ ̂
𝑅𝐴𝑉
̂ 1+
}𝑘{ 𝐸

()12

است که همواره بین  2و ا است و از رابطه زیر بهدست میآید.

= ̂𝛼

 .3دادهها و مكان مورد بررسی

که در رابطه (̂ {𝑘} )70
𝑅𝐴𝑉 ،واریانس برآورد شــده از 𝑘

در این پژوهش ،بررسی ایر دوربینها برکاهش تخلفات سرعت

است که از رابطه زیر قابل محاسبه است.
()13
()14

}𝑘{ ̂𝐸 ̂ {𝑘} = 𝑉𝐴𝑅{𝐾} −
𝑅𝐴𝑉

در محور آزادراه قزوین-رشت و بزرگراه کرمان-بم مورد

2

)}𝑘{ ̂𝐸 𝑉𝐴𝑅{𝐾} = (𝐾 −

ارزیـابی قرار گرفت .برای آنکه بتوان میزان کارایی دوربینهای

سپس مقادیر  θو واریانس  θبا استفاده از روابط ( )2و ()6

کنترل ســـرعت را ســـنجید ،باید دادهها برداشـــت شـــده از

 VAR(πاز رابطه زیر
محاســبه میشــوند ،با این تفاوت که )̂

ترددشــمارهایی که در نزدیکی دوربینهای کنترل ســرعت قرار
دارند( 7/0کیلومتر قبل و  222متر بعد از محل نصــ

محاسبه میشود.

دوربین)

مورد ارزیـابی قرار گیرنـد .بنـابراین بـاید مکانهایی را انتخاب
()15
()16

}̂𝑘{ ̂
VAR(π
𝑅𝐴𝑉 × ̂) = 𝑟𝑑2
مدت زمان بعد از اقدام
مدت زمان قبل از اقدام

نمود که ترددشــمار در نزدیکی دوربین قرار دارد .در این محور
که در شــکل  7مشــاهده میشــود ،فقط دو ایســتگاه رودبار در

= 𝑑𝑟

محور رودبار-رسـتمآباد و ایستگاه جیرفت در محور جبیرفت-

در رابطه با مقدار }̂𝑘{ ̂
𝑅𝐴𝑉 به صـورت زیر قابل محاسبه

ماهان دارای چنین شرایطی بودند .در ایستگاه رودبار ،ترددشمار
در فاصـــله  722متری بعد از دوربین و در ایســـتگاه جیرفت،

است.
()17

̂𝑘)̂𝛼 ̂ {𝑘̂} = (1 −
𝑅𝐴𝑉

ترددشمار در فاصله  022متری بعد از دوربین قرار دارد
.

شكل  .1الف) تصویر سمت راست ایستگاه رودبار ب) تصویر سمت چپ ایستگاه جیرفت
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پس به این مناور دادههای روزانه ترددشـــمارهای این دو

ترددشـــمارهای محورهای رامســـر-تنکابن ،تنکابن-رامســـر،

ایســتگاه در ماههای خرداد ،تیر و مرداد(به دلیل شــرایط پایدار

مـحمودآبــاد-نور ،نور-محمودآبــاد ،عبــاسآبــاد-چــالوس و

جوی در این ایام ســال) در ســالهای  30و  30به عنوان دوره

چالوس-عباسآباد از استان مازندران و رودبار-منجیل از استان

دوربین و سالهای  32تا  36به عنوان دوره بعد از

گیالن کـه بـا فـاصـــله زیاد از دوربین قرار داشـــتند به عنوان

دوربینهای کنترل ســرعت ،جمع آوری گردید .دوربین

گروهمقایســـه و محورهای تربت حیدریه-ســـهراه شـــادمهر،

قبل از نص
نص ـ

در هر دو مکان ،در  00بهمن سال  7030نص

سـبزوار-نیشـابور و چناران-قوچان از استان خراسان رضوی و

گردید.

محور نطنز-اصفهان از استان اصفهان به عنوان گروه مرجع برای

عالوه بر دادههای با  ،دادههای تردد شمار محورهای نطنز-
اصـفهان از اسـتان اصفهان ،رفسنجان-باغین و باغین-رفسنجان

محور رودبار-رستمآباد انتخاب گردید.

از استان کرمان که با فاصله زیاد از دوربین قرار داشتند به عنوان

 .4نتایج

گروههـای مقـایســـه و محورهـای خمینیشـــهر-نجفآبـاد و
نجفآباد-فو دشهر از استان اصفهان و محور ماهشهر-بندرامام

 1-4گروه مقایسه محور جیرفت-ماهان

از اســـتـان خوزســـتان و محور بندرعباس-بندرپل از اســـتان

با اســتفاده از اطالعات به دســت آمده از ترددشــمار ایســتگاه

هرمزگـان بـه عنوان گروه مرجع برای محور جیرفـت-مـاهان،

جیرفت و مقایسه با گروه مقایسهی محورهای باغین-رفسنجان،

جمعآوری گردید .که دلیل انتخاب این محورها به عنوان گروه

نطنز-اصــفهان ،رفســنجان-باغین که در بین ســایر محورهای

مقایســهای ،داشــتن کمترین مقدار شــاخ

}𝜔{𝐸 (شــاخ

کشــور دارای کمترین مقدار شــاخ

}𝜔{𝐸 و به ترتی

 2/31 ، 2/006و  7/3بودند و با فاصله از دوربین قرار داشتند،

شـباهت محور) در بین سایر محورها و دلیل انتخاب این گروه
مرجع نیز داشــتن متغیر یکســان در مدلهای تخلفات ســرعت
گروه مرجع و مکان مورد بررســـی اســـت .همننین دادههای

جدول  .2نتایج کارآیی دوربینها با استفاده از گروههای مقایسه

محور
جیرفت-ماهان

محور
رودبار-رستمآباد

برابر

گروه مقایسه

}𝜔{𝐸

𝜽

}𝜽{𝑹𝑨𝑽

کارایی دوربین(درصد)

باغین-رفسنجان

2/006

2/730

2/2226

22/60±3/02

نطنز-اصفهان

2/31

2/773

2/2200

22/26±0/36

رفسنجان-باغین

7/3

2/770

2/2203

22/0±0/26

گروه مقایسه1

0/3121

2/7230

2/22610

27/21±0/31

گروه مقایسه2

0/7611

2/722233

2/220733

23/37±2/62

گروه مقایسه3

7/002

2/722233

2/222620

30/26±0/20
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300000

250000
200000
100000
50000
0

تخلفات سرعت

150000

96

95

94

93

92

2038

2481

8318

26831

43273

جیرفت-ماهان
نطنز-اصفهان

سال

46228

31753

81041

80345

123901

65098.50293

35670.82799

105283.7835

134591.1147

204620.4897

باغین-رفسنجان

43094.93734

44957.28276

126990.8215

110519

281327.7263

رفسنجان-باغین

شكل  .2تخلفات گروههای مقایسه محور جیرفت-ماهان

انتخاب شــدند(جدول .)0همننین این محورها به دلیل داشــتن

برآورد میشود .این نتایج برای برای گروههای مقایسه ذکرشده

شـرایط هندسی و محیطی مشابه با محور جیرفت-ماهان جهت

در جدول  0خالصه شده است.

بررسـی به عنوان گروه مقایسـه در نار گرفته شـدهاست .شکل

همانطور که در جدول 0مشـاهده میشود ،میزان کارایی دوربین

بـا تعـداد تخلفات صـــورت گرفته در این ایســـتگاهها را در

کنترل ســـرعـت محور جیرفـت مـاهـان در مقایســـه با گروه

سالهای مورد ارزیابی نشان میهد(شکل.)0

مقایسههای مذکور ،در حدوده  22تا  22درصد و با خطای  0تا

پس با اســـتفاده از روابط ( )7تا ( )72که روش گروه مقایســـه

 3درصد است ،که نشان دهنده بازدهی تقریبا خوب این دوربین

اســت میزان کارایی دوربین کنترل ســرعت ایســتگاه جیرفت

در فاصله  022متری بعد از آن است.

تخلفات سرعت

400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

96

95

94

93

92

12730

42990

17828

117208

276651

31932.25782

40060.33822

67772.25829

359916.7664

202622.9276

گروه مقایسه1

18215.47937

52788.5674

40705.24326

119124.2658

72078.6975

گروه مقایسه 2

4522.784823

5987.424756

2010.020678

4602.090222

2767.19189

گروه مقایسه3

رودبار-رستم آباد
سال

شكل  .3تخلفات گروههای مقایسه محور رودبار-رستمآباد
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 2-4گروه مقایسه محور رودبار-رستمآباد

عباسآباد ،عباسآباد-چالوس و محمودآباد-نور گروه مقایســه0

با اســتفاده از اطالعات به دســت آمده از ترددشــمار ایســتگاه

و مجموع پنج محور رودبار-منجیل ،رامســـر-تنکابن ،تنکابن-

رودبار و مقایسه با گروه مقایسهی ایستگاههای محمودآباد-نور،

رامســـر ،محمودآبـاد-نور و نور-محمودآبـاد گروه مقایســـه0

مجموع پنج محور رامســـر-تنکـابن ،رودبار-منجیل ،چالوس-

نامگذاری میشود.

عبـاسآبـاد ،عبـاسآبـاد-چالوس و محمودآباد-نور و همننین
مجموع پنج محور رودبـار-منجیـل ،رامســـر-تنکابن ،تنکابن-

 3-4روش بیز محور جیرفت-ماهان

رامســـر ،محمودآبـاد-نور و نور-محمودآباد که در بین ســـایر

همانطور که قبال توضـــیا داده شـــد ،در روش بیز میتوان ایر

}𝜔{𝐸 و به

متغیرهای زیادی را در مدل وارد نمود و همننین این مدل را بر

برابر  0/3122و  0/7611و  7/0020بودند و با فاصله از

در یک یا چند گروه

محورهای کشــور دارای کمترین مقدار شــاخ
ترتی

اســـاس تغییرات در متغیرهای مشـــتر

دوربین قرار داشـــتند ،انتخاب شـــدند(جدول .)0همننین این

مرجع بررسی نمود .بر اساس مدلساخته شده با دادههای دوره

شــباهت ،به دلیل داشــتن

قبـل محور جیرفـت-مـاهان ،دو متغیر درصـــد وســـایل نقلیه

شـرایط هندسـی و محیطی مشابه جهت بررسی به عنوان گروه

ســنگین) (phو حجم تردد روزانه( )DTمعنادار شــدهاســت.

مقایسـه انتخاب شدند .شکل 0تعداد تخلفات صورت گرفته در

بنابراین در گروههای مرجع نیز باید این دو متغیر معنادار شوند.

این ایستگاهها را در سالهای مورد ارزیابی نشان میهد.

این محور بـه دلیـل قرار گرفتن در منطقه هموار میتوان انتاار

پس با اســـتفاده از روابط ( )7تا ( )72که روش گروه مقایســـه

داشــت که حجم تردد روزانه و درصــد وســایل نقلیه ســنگین

است میزان کارایی دوربین کنترل سرعت ایستگاه رودبار برآورد

مهمترین عوامل تاییرگذار بر تخلفات سـرعت باشند .بنابراین با

میشــود .این نتایج برای برای گروههای مقایســه ذکرشــده در

بررسی محورهای مختلف که اقدام ایمنی نص

دوربین تا مرداد

جدول  0خالصه شده است.

سال  36درآن صورت نگرفته است 0 ،محور بندعباس-بندرپل،

برای راحتی در نام بردن هر گروه مقایســـه ،برای آنها ،یک نام

خمینیشهر-نجفآباد ،ماهشهر-بندرامام و نجفآباد-فو دشهر

محورها عالوه بر کم بودن شــاخ

اختصــاری تعریف میشــود .محمودآباد-نور گروه مقایســه،7
مجموع پنج محور رامســـر-تنکـابن ،رودبار-منجیل ،چالوس-
جدول  .3پارامترهای آماری مدلهای تخلفات سرعت روش بیز دو محور

محور

رودبار-رستمآباد

جیرفت-ماهان

نام متغیر

ضریب

آماره

X1

026/2322

71/02

2/222

X2

-612/2222

-77/20

2/222

ثابت

2/710

-2/70

2/220

X1

(0/77×72)-77

6/03

2/222

X2

(0/07×72)-6

0/00

2/222

X3

7/102101

2/02

2/222
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ثابت

که در آنها اقدام ایمنی نص

7/773022

2/332

2/27

دوربین صورت نگرفته است

همانطور که در جدول 2مشـــاهده میشـــود ،در محدوده

بـه عنوان گروهمرجع محور جیرفـت-ماهان انتخاب گردید .در

ایرگذاری دوربین 32 ،درصد تخلفات سرعت کاهش یافته است

نهـایـت مدل زیر برای پیشبینی تخلفات ســـرعت رانندگان با

و خطای این برآورد بسیار کم( 2/2درصد) است.

اســتفاده از میانگین مجموع دادههای گروه مرجع به دســت آمد

 4-4روش بیز محور رودبار-رستمآباد

که جزئیات آن در جدول 0آمده است.

همانطور که قبال توضــیا داده شـــد ،در روش بیز میتوان ایر

Y=β0+β1X1+β2X2+β3X3

()72

متغیرهای زیادی را در مدل وارد نمود و همننین این مدل را بر

که در رابطه  Y 72تخلفات سرعت روزانه β0 ،مقدار عدد
یابت مدل و  β1تا  β3ضــرای
مقدار این ضــرای

اساس تغییرات در متغیرهای مشتر در یک یا چند گروه

متغیرهای  X1تا  X3اســت که

مرجع بررســـی نمود .پس بـدین مناور محورهای بندعباس-

و معناداری آنها در جدول  0آمده اســت.

بندرپل ،خمینیشــهر-نجفآباد ،ماهشــهر-بندامام و نجفآباد-

همننین متغیرهــای رابطــه 7برابر بــا ) 𝑋1 = 𝐷𝑇𝐿𝑛(𝑝ℎو

فو دشهر که در آنها اقدام ایمنی نص

دوربین صورت نگرفته

 𝑋2 = 𝐷𝑇 2و  𝑋3 = 𝑝ℎ2هستند که در آنها DT ،حجم

است .این گروه مرجع در متغیرهای درصد وسایل نقلیه سنگین

تردد روزانه و  phدرصد وسایل نقلیه سنگین است.

و متوسط حجم ترافیک روزانه در سال به عنوان متغیر مستقل،

در مـدل بـا مقـدار ضـــری

نیکویی برازش ) (R2برابر

مشتر با محور مورد بررسی هستند .در نهایت مدل زیر برای

 2/061اسـت .همانطور که در جدول 0مشاهده میشود ،تمامی

پیشبینی تخلفـات ســـرعت رانندگان با اســـتفاده از میانگین

متغیرها در سـطا  33/3درصـد معنادار شده اند .اما مقدار عدد

مجموع دادههای گروه مرجع به دســـت آمد که جزئیات آن در

یابت عالوه بر بسـیار کوچک شـدن(نزدیک به صـفر) ،حتی در

جدول 0آمده است.

سـطا 7درصـد هم معنادار نشـده اسـت ،که اینها نشاندهنده

()19

𝑦 = 0.175 + 546.49𝑙𝑛(𝑥1 ) − 670.08√𝑥2

که در رابطه :73

خوبی مدل در پیشبینی تخلفات سرعت براساس دو متغیر DT

𝑦 :تعداد تخلفات سرعت در روز در دوره قبل،

و  phاست.

 :𝑥1برابر اســـت بـا ) Ln(DTکــه  DTمیزان حجم ترافیــک

سپس با استفاده از مدل با (رابطه  ) 71و روابط گفته شده

روزانه در دوره قبل است و

در بخش ( )0نتایج مدل بیز به صورت جدول  2است.

 :𝑥2جذر درصــد وســایل نقلیه ســنگین در روز در دوره قبل
است).(X2=ph0.5

جدول  .4نتایج محور رودبار-رستمآباد با استفاده از مدل بیز
ایستگاه

تخلفات سرعت قبل

تخلفات سرعت بعد

𝜽

α

}𝜽{𝑹𝑨𝑽

کارایی دوربین(درصد)

رودبار

200227

13323

2/7223

2/20707

2/22222

23/07±2/60
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702300

جیرفت

72003

2/2026

2/20230

2/222260

32/30±2/2

نیکویی برازش مدل برابر  2/3060اســت که نشان

میزان 22/60±3/02درصد کاهش و در مقایسه با

میدهد ،متغیرهای مسـتقل  𝑥1و  𝑥2به خوبی تغییرات صورت

محور نطنز-اصفهان برابر  22/26±0/36درصد کاهش

گرفته در تخلفات سـرعت را توضیا میدهند .همننین این دو

و همننین در مقایسه با محور رفسنجان-باغین،

متغیر در سـطا معناداری  33درصـد معنادار شده و مقدار عدد

 22/0±0/26درصد کاهش در تخلفات سرعت را

یابت آن عالوه بر کوچک بودن نسبت به میانگین متغیر وابسته،

نشان داده است .اما روش بیز میزان کارایی دوربین

فقط در سـطا معناداری  72درصـد معنادار شده است(آماره p

محور جیرفت ماهان را  32/30±2/13درصد نشان

برای عـدد یابت برابر  2/220و برای ســـایر متغیرها برابر  2به

میدهد.

ضـری

دست آمد).

 2-5نتایج روش گروه مقایسه برای محور رودبار-

سپس با استفاده از مدل با (رابطه  )73و روابط گفته شده در

رستمآباد در مقایسه با گروه مقایسه 7نشان دهنده کاهش

بخش ( )0نتایج مدل بیز به صورت جدول  2است .همانگونه که

 27/21±0/31درصد ،گروه مقایسه 0نشان دهنده

در جدول  2مشاهده میشود ،با استفاده از روش بیز برای ایستگاه

 23/37±2/62درصد و در نهایت گروه مقایسه 0نشان

رودبار ،میزان کارایی دوربین کنترل سرعت در کاهش تخلفات

دهنده  30/26±0/20درصد در کاهش تخلفات سرعت در

سرعت برابر با  23/07درصد است ،که این نشان دهنده نقش

محدوده ایرگذاری دوربین است .نتایج مدل بیز برای

وکارایی چشمگیر دوربین در کاهش تخلفات در نزدیکی محل

ایستگاه رودبار با گروه مرجع شامل محورهای تربت

دوربین است .همننین ایر متغیرهای روزهای تعطیل ،تردد

حیدریه-سهراه شادمهر ،چناران-قوچان ،سبزوار-نیشابور از

ساعتی و ایام خاص(تعطیالت و که به صورت متغیر دامی وارد

استان خراسان رضوی و محور نطنز-اصفهان از استان

مدلها شدند) سال نیز برای هر دو محور ،مورد ارزیابی قرار

دوربین کنترل سرعت در این

نص

اصفهان نشان داد که ،نص

گرفتند ،که در مدلها معنادار نشدند.

ایستگاه موج

 .0نتیجهگیری و پیشنهاد

 23/07±2/60درصدی رانندگان در محدوده نص

دوربین

شدهاست.

در این مطـالعـه ،به بررســـی نقش و میزان کارایی دوربینهای

بنابراین نتیجه میشـود که نص

کنترل سرعت در کاهش تخلفات سرعت رانندگان در محدوده
محل نصــ

کاهش تخلفات سرعت به میزان

دوربینهای کنترل سرعت

باعث کاهش چشــمگیر تخلفات ســرعت در محدوده ایرگذاری

دوربین پرداخته شــده اســت .برای این مناور دو

این دوربین ها میشود.

ایســـتگاه رودبار در محور رودبار-رســـتمآباد و جیرفت-ماهان

در نهایت موارد زیر جهت مطالعات آتی پیشنهاد میگردد:

مورد بررسـی قرار گرفتند .برای بررسی کارایی دوربین در این

 )7بررسی این ایرات برای فواصل دور از دوربین (خارج

دو ایستگاه ،از روشهای گروهمقایسه و بیز استفاده شد که نتایج

از نـاحیـه ایر گذاری دوربین که  7022قبل و  122تا

آن به صورت زیر است:

 222متر بعد است).

 1-5ارزیابی کارآیی دوربین کنترل سرعت برای ایستگاه
جیرفت-ماهان در مقایسه با محور باغین-رفسنجان به
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هفـدهمین کنفرانس بین المللی حمـل و نقل و ترافیک ،تهران.

"روشـــی برای ارزیابی کارایی دوربین های کنترل ســـرعت در

بر ایربخشـی دوربینهای کنترل سرعت جادهای در میزان وقوع

محورهـای برون شـــهری ( مطالعه موردی محورهای اســـتان

تصــادفات” .دومین همایش ســیســتمهای حملونقل هوشــمند
جادهای .ایران ،تهران 73.و  02بهمن.
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ابراهیم امیری ـ مهدی فریدزاد ـ محمود صفارزاده

ابراهیم امیری ،درجه کارشناسی خود در رشته مهندسی عمران-عمران رااز دانشگاه ایالم اخذ نموده و در سال
 7030موفق به ورود به مقطع کارشناسی ارشد در رشته برنامهریزی حملونقل دانشگاه تربیت مدرس شده است
و در این مقطع همننان مشغول به تحصیل است .زمینههای پژوهشی مورد عالقه ایشان ،دوربینهای کنترل
سرعت ،قیمتگذاری ،طراحی پرسشنامه ،مدلهای لوجیت و کاربری زمین است.

مهدی فریدزاد در سال  7023مدر کارشناسی خود در رشته مهندسی عمران را از دانشگاه آزاد اسالمی واحد
پرند عمران اخذ نموده و در سال  7030موفق به ورود به مقطع کارشناسی ارشد در رشته برنامهریزی حملونقل
دانشگاه تربیت مدرس شده است .وی هم اکنون دانشجوی کارشناسی ارشد در این دانشگاه است.زمینه فعالیت
وی در مباحث ایمنی ترافیک و مطالعات قبل و بعد دوربینهای کنترل سرعت است.

محمود صفارزاده تحصیالت کارشناسی خود در رشته مهندسی عمران را از دانشگاه شهید باهنر کرمان و درجه
کارشناسی ارشد ،گرایش حمل و نقل را ،از دانشگاه کارلتون کانادا و درجه دکتری خود با گرایش برنامه ریزی
و طراحی فرودگاه را از همان دانشگاه اخذ نمود و هم اکنون استاد دانشگاه تربیت مدرس است .سوابق آموزشی
وی تدریس دروس برنامهریزی و طراحی فرودگاه ،مهندسی پایانههای حمل و نقل ،مهندسی ترافیک ،مهندسی
ترابری ،کاربرد کامپیوتر در برنامهریزی و مدیریت فرودگاه ،مهندسی سیستمهای حملونقل ،طرح هندسی
پیشرفته راه در دانشگاههای تربیت مدرس ،صنعتی شریف ،صنعتی امیرکبیر است.
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