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  خالصه

 موقعيتهاي در و كنند پردازش و دريافت هستند ديداري اكثراً كه را ورودي هايداده رانندگان است الزم صحيح رانندگي انجام براي
 نموده مشاهده را عالئم تا دارد نياز راننده و است وابسته -اطالعات امر يك رانندگي بنابراين. نمايند اتخاذ را تصميم مناسبترين مختلف

 كيفيتو  راه كاربران به تابلوها رسانياطالع كيفيت وضعيت بررسي. كند استفاده گيريتصميم براي ورودي عنوان به آنها از و
. است بوده ترافيك مهندسين رويپيش مسائل از يكي هميشه آنها، تعويض و نگهداري و تعمير به نياز مورد در مسير يك يتابلوها

. يابد اختصاص باالتر نياز و اولويت داراي هايراه به نگهداري و تعمير امكانات و هابودجه كه كندمي ايجاب مالي هايمحدوديت
 درست دريافت براي اصلي عوامل. باشدمي راه اهميت و موجود تابلوهاي كيفيت راه؛ قطعات يا مسيرها بندياولويت بر موثر عوامل
 به خود عوامل اين. است تابلوها بودن اطمينان قابل و بودن فهم قابل بودن، خوانا وضوح، آنها؛ كيفيت عبارتي به يا و تابلوها پيام

 بر اثرگذار عوامل مقاله اين در. است وابسته غيره و ديد آساني ،سرعت تضاد، ،بازتابندگي فونت، اندازه ،تابلو اندازه مانند پارامترهايي
 نگهداري و تعمير بندياولويت براي روشي ) AHP( ١مراتبي سلسله تحليل فرآيند روش از استفاده با و شده بررسي تابلوها كيفيت

  . است شده پيشنهاد مسيرها تابلوهاي

  مراتبي سلسله تحليل نگهداري، و تعمير ترافيكي، تابلوهاي: كليدي كلمات
  

  مقدمه .1
- معمول از روسازي كشيخط كنار در تابلوها از استفاده. باشدمي بصري دارد نياز نقليه وسيله كنترل و هدايت براي راننده كه اطالعاتي اغلب

 ميزان به بستگي زيادي حد تا ايمني و ترافيك هاييسيستم كارايي و ترافيك مهندسي اقدامات از بسياري موفقيت. است نيازها اين تامين هايروش ترين
  :]1[از عبارتند ترافيك كنترل اطالعات با ارتباط در كاربران كليدي نيازهاي. دارد تابلوها توسط رانندگان به اطالعات ارسال موفقيت

 )شود ديده بايد عالمت( وضوح •
 )باشد خواندن قابل بايد پيام( بودن خوانا •
 )شود فهميده بايد پيام( بودن فهم قابل •
 )شود درك بايد پيام درستي( بودن اطمينان قابل •

 نور اثر در آنها. كرد خواهند تأمين را ترافيك كارايي و ايمني اهداف و دهندمي انجام را شانوظيفه شوند نگهداري خوبي به وقتي تابلوها
 گرفته نظر در برجسته بطور نگهداري هايبرنامه در اغلب و دارند قرار خرابكاري و تصادفات از ناشي صدمات معرض در و شوندمي كمرنگ خورشيد

 وظيفه و دارد قرار مناسبي فيزيكي شرايط در تابلو هر كه شود حاصل اطمينان تا باشند داشته قرار منظم بازرسي و نگهداري تحت بايد تابلوها. شوندنمي
  .دهدمي انجام بدرستي شب و روز شرايط تحت را اطالعات انتقال

                                               

1 Analytical Hierarchy Process  
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 تابلوها وضعيت تعيين براي ميداني ارزيابي" كه است شده اشاره نكته اين به تنها تابلوها بازرسي مورد در راهداري عمومي فني مشخصات در
 نامناسب هوايي و آب شرايط و شب و روز در ارزيابي بايد تابلو مناسب و صحيح عملكرد از بيشتر اطمينان حصول براي. شود انجام سال در دوبار حداقل
 كيفيت بر مؤثر عوامل شناخت رو اين از. است نشده ذكر باشد مسير يك تابلوهاي كيفي وضعيت دهندهنشان كه شاخصي گونههيچ اما. "گيرد صورت
 موثر عوامل تحقيق اين در. گرددمي احساس باشد آنها تعويض و تعمير براي نياز و تابلوها وضعيت دهندهنشان كه آنها، اهميت تعيين و ترافيكي تابلوهاي

  . دشومي بررسي نگهداري و تعمير بندياولويت بر راه اهميت و اين عوامل اثرگذاري نحوه وتابلو  كيفيت بر
  :از عبارتند كه باشد داشته گوناگوني انواع تواندمي مسير يك در ترافيكي تابلوهاي

 پارك، محدوديت مجاز، سرعت تابلوهاي. سازدمي مطلع شود پيروي آنها از بايد كه قانوني الزامات دربارة را كاربر كه: انتظامي تابلوهاي •
 .اندجمله اين از تقدم حق رعايت يا توقف تابلوهاي

 .سازدمي آگاه جاده بودن لغزنده يا قوس وجود مانند مسير در روپيش خطرهاي پتانسيل مورد در را راننده كه: هشداردهنده تابلوهاي •
 .دهدمي ارائه خدمات و گردشگري امكانات مقاصد، مانند مسير هايجهت دربارة را اطالعاتي راننده به كه: اطالعاتي تابلوهاي •

  تابلوها كيفيت بر عوامل بررسي. 2
  2وضوح .1. 2

 هم بنابراين. باشد كشف قابل چشم توسط بطوريكه پيراموني، محيط از تابلو يك بودن تمييز قابل و تشخيص قابل ميزان از عبارتست وضوح
 و ببيند را عالمت يك راحتي به است ممكن راننده يك. باشدمي كيفي و ذهني معيار يك و گيردمي بر در را كننده مشاهده شرايط هم و فيزيكي شرايط

  . نشود آن متوجه اصالً است ممكن ديگر راننده كه حالي در دهد تشخيص
 هم و روز شرايط در هم بايد تابلو يك. باشد نمايان بايد بودن موثر براي و باشدمي كاربر با اطالعات تبادل مهم وسيله يك ترافيكي تابلوهاي

 را است ديد قابل روز در كه ديداري هاينشانه از بسياري راه كاربران شب در. است شب زمان در نماياني آنها براي مهم فاكتور اما باشد، واضح شب
 اين. شود ساخته بارتابنده مواد از بايد تابلو شب در ديد تأمين براي منظور بدين. كندمي ترسنگين شب براي را تابلو وظيفه اين و كنند مشاهده توانندنمي
- ناحيه در بايد حتماً تابلو ترتيب بدين. گرددمي شب در تابلوها ديد باعث كه است عاملي اين و گردانندبرمي نقليه وسيله سمت به را تابشي نور مواد گونه

  .باشد داشته وجود ديگري روشنايي منبع اينكه مگر شودمي روشن اتوموبيل چراغ توسط كه باشد اي
 قرار كاربران تيزبيني مخروط در بايد باشد داشته را وضوح ضوابط تابلو اگر حتي. دارد رابطه كاربران ديد مخروط در تابلو محل با وضوح

 تيزبيني مخروط زياد هايسرعت و زياد ترافيك حجم با چندخطه خطوط در. گيرد قرار شانه در درست يا شانه نزديكي در بايد تابلو رو اين از. گيرد
. نباشد رويت قابل راحتي به چپ انتهايي خط از راست سمت تابلو است ممكن بنابراين). درجه 12 تا 10 معمول حالت( يابدمي كاهش درجه 5 به راننده
 تابلو تضاد ها،رنگ تضاد رنگ، شكل،. گردد مرتفع باالسري عالئم نصب و حروف بزرگتر اندازه چپ، سمت در عالئم نصب با است ممكن مشكل اين
 هواي ها،سازه درختان،. است تشخيص قابل دورتري فاصله از آن نوشتة به نسبت معموالً تابلو رنگ و شكل. است اثرگذار تابلو وضوح در نيز محيط با

  .شوند تابلو وضوح رفتن بين از باعث است ممكن كه اندخارجي عوامل...  و طوفاني
- مي استفاده نماياني تراز محاسبه براي 3آدرين معادالت. گرددمي حاصل نماياني تراز محاسبه طريق از روشنايي شرايط در تابلو يك وضوح

  :گرددمي محاسبه زير رابطه طبق هدف يك شناسايي براي الزم روشنايي اختالف حداقل و گردد
             )1                                                                               (∆              

 برعكس و مثبت تضاد آن به باشد هدف به نسبت كمتر روشنايي داراي زمينه اگر. باشدمي زمينه روشنايي Lb و هدف روشنايي Lf آن در كه
 زير شكل به نماياني تراز. گويندمي ديد زاويه را شودمي ديده زمينه روشنايي برابر در هدف) α(زاويه آن تحت كه ايزاويه. گويند منفي تضاد را آن

  :گرددمي تعريف
              )2                   ( ∆ ∆ /∆⁄        

 در واقعي تفاوت L∆ رابطه اين در. دارد قرار آستانه تضاد از باالتر شناسايي، براي هدف يك تضاد چقدر كه دهدمي نشان نسبت اين
 .]2،3[ است مشخص زمينه و α مشخص ديد زاويه با هدف يك شدن ديده براي الزم تفاوت L∆ و است زمينه و هدف روشنايي

                                               

٢ Conspicuity 
٣ Adrian 
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 نوري شار مشخصات قانون دو تركيب بر مبتني L∆ محاسبه. گردد محاسبه L∆ مقادير بايد ابتدا نماياني سطح محاسبه براي
  . گرددمي محاسبه روشنايي تراز مقدار به بسته وبر قانون براي كه است )L( روشنايي تابع و)  (

              )3                           (∆ 2.6 L . F . , . AF   

 در زمان به مربوط ضريب و رانندگان سن اثر به مربوط ضريب منفي، تضاد اثر به مربوط ضرايب  , ،FCP، AF ضرايب باال روابط در
 هدف، روشنايي هدف، شكل و رنگ مشاهده، زمان مدت ديد، قدرت مشخصات و ناظر سن متغيرهاي به نيز كدام هر كه است تابلو قرارگيري معرض

  .]4[شوندمي مربوط حركت ديناميك و زمينه پيچيدگي
 ساخته بازتابنده مواد بوسيله بيشتر جديد تابلوهاي. باشدمي تابلو وضوح در مهمي عامل كه است تابلو به مربوط بازتابندگي ديگر مهم عامل

  .]5[شوندمي شب در تابلوها وضوح باعث و تابانندبازمي خودرو سمت به را تابشي نور تابلوها گونه اين. شوندمي
  

   4خوانايي .2. 2

 مستقيم بطور و سازدمي ممكن را گرافيكي اشكال يا و اعداد كلمات، ، حروف بين تشخيص كه است تابلو يك فيزيكي هايويژگي خوانايي،
 تابلو پيام دهد اجازه تا باشد ديد قابل كافي اندازه به آن جزئيات اگر است خوانا عالمت يك ديگر عبارت به. است مربوط كننده مشاهده ديد دقت به

 تعيين باشد خواندن قابل فاصله آن از بايد تابلو يك كه ايفاصله ابتدا در است الزم تابلو يك خوانايي مورد در قضاوت و مقايسه براي. گردد تفسير
 برحسب خوانايي نياز مورد فاصله حداقل. است شده اشاره "خوانايي نياز مورد فاصله حداقل" بعنوان ديد فاصله حداقل از تحقيقات اغلب در. گردد
 تعيين سرعت حسب بر را خوانايي نياز مورد فاصله حداقل) 1( جدول. كندمي تغيير پيام پيچيدگي و وضوح راه، در عالمت جاي شدن، نزديك سرعت

 عالمتي كه است شده فرض و است شده محاسبه) رانندگي گواهينامه يك كسب براي نياز مورد نيمممي( 40/20 ديد دقت برحسب فواصل اين. كندمي
  . باشدنمي ديد موانع معرض در و بوده واضح بهينه بطور و دارد قرار راه لبه فوتي 10 تا 5 فاصله در شود ديده بايد كه

 شاخص يك ]6[ 5هولمس و فوربس. باشد راننده توسط خواندن قابل ديد، فاصله در بايد كه است حروف بزرگي اندازه تعيين بعدي گام
 فاصله متر 1/6 هر براي كه فهميدند آنها. دهند شرح را راه عالئم در استفاده مورد مختلف حروف اندازه نسبي خوانايي تا كردند تعريف را) LI( خوانايي

 هايراه فدرال اداره كمتر ديد با اشخاص براي. باشد خواندن قابل 23/20 ديد دقت با شخص يك توسط تا است نياز مورد حروف ارتفاع مترسانتي يك
  .است كرده تعيين فاصله متر 43/3 هر براي ارتفاع متر سانتي يك ،40/20 ديد براي را استاندارد مقدار متحده اياالت

  
  سرعت برحسب خوانايي نياز مورد فاصله حداقل -1جدول
 )km/h( سرعت )m( خوانايي نياز مورد فاصله حداقل

134 98 

122 90 

110 72 

98 64 

85 56 

73 48 

61 40 

  

 طرف دو عالئم ايمن، رفتار مسن، رانندگان اثر ]7[ 6چيستر 2001 سال در. گرفتندنمي نظر در را رانندگي هايفعاليت ديگر قبلي مطالعات
 با چپ سمت عالئم براي ،m/cm3برابر متوسط شرايط در را) LI( خوانايي فاصله و گرفت نظر در هم را بازتابشي مواد انواع و تابلو پيچيدگي جاده،

                                               

٤ Legibility 
٥ Forbes & Holmes 
٦ Chryster 
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 تحت ]8[ همكارانش و 7گاروي. كرد معرفي m/cm66/0 برابر باال پيچيدگي با هايموقعيت در عالئم براي و m/cm 92/1برابر ضعيف بازتابشي مواد

 نشان را راه استاندارد فونت با حروف ارتفاع حداقل  )2( جدول. آوردند بدست  m/cm6/3 برابر را LI) پايين پيچيدگي و روز زمان( شرايط بهترين
  . دهدمي

  خوانايي نياز مور فاصله حداقل يا سرعت حسب بر حروف اندازه -2 جدول
 )km/h( سرعت )m( خوانايي نياز مورد فاصله حداقل )cm( حروف ارتفاع

18 61 40 

23 85 55 

30 110 70 

38 134 98 

  

 دقت براي كه است كرده مشخص خود مطالعات در ]9[ 8گيفين. است مهم هم تابلو پيام فهم و تشخيص براي موردنياز زمان باال موارد بر عالوه
 يا و دارند 9خواندن بيماري كه كساني كه است شده مشخص. است نياز مورد كلمه هر براي زمان ثانيه دو تا يك ،%100 دقت براي و ثانيه 7/0 ،75%

  . دارند نياز بيشتري زمان نيستند مسلط كامالً تابلو كلمات زبان به كه افرادي
 است ترمشكل آن خواندن باشد كمتر حروف بين فاصله و باشد زيباتر فونت هرچه. باشدمي حروف بين فاصله و فونت نوع ديگر مهم عوامل

  .كندمي كمك فونت بودن زيباتر و حروف بين فاصله كمبود به اندازه شدن بزرگتر اما
 فرق مختلف سني هايرده در افراد براي خوانايي كه رسيدند نتيجه اين به و اندكرده بررسي را سبز روي سفيد نوشتار اثرات ديگر تحقيقات

  .]10[ شودمي ديده حروف ارتفاع و سن برحسب فاصله نمودار زير شكل در. كندمي
  

  
  حروف ارتفاع و سن از تابعي بعنوان تابلو خوانايي فاصله -1شكل

  
 10بودن فهم قابل .3. 2

 مقابل در كه راه كنار بصري عالئم اغلب. شد خواهد انگاشته ناديده عالمت آن نباشد چنين اگر و كند درك را عالمت يك اهميت بايد راننده
. شوندمي گذاشته كنار آساني به شوندنمي درك مهم عامل يك عنوان به راننده توسط درستي به اينكه خاطر به گيرندمي قرار سفر يك در راننده

                                               

٧ Garvey 
٨ Giffin 
٩ Dyslexia 
١٠ Comperehencibility 
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  .كند درك را آن اهميت راننده كه شود ارائه ايگونه به بايد عالمت بنابراين
 كه است داده نشان تجربه. باشد نوشتاري هم و سمبوليك بصورت هم تواندمي اخطار و انتظامي تابلوهاي بخصوص تابلوها از بعضي در پيام

  .است كمتر سمبوليك تابلوهاي در العملعكس زمان
 از تريضعيف فهم مسن رانندگان ]11[ همكارانش و 11ديور تحقيقات طبق. گذاردمي تاثير كاربران توسط تابلوها فهم ميزان بر مختلفي عوامل

 در و بوده توجه قابل جوانان و مسن رانندگان بين پيام درك در اختالف تابلوها% 39 در آماري نظر از كه كردند مشخص آنها. دارند جوان رانندگان
  .است نبوده توجه قابل اختالف اين ديگر% 61
- مي كاهش غيرخطي بطور دقيق فهم نرخ يابدمي افزايش ترافيكي عالئم در اطالعات وقتي. است كمتر باالتر هايسرعت در ترافيكي عالئم دقيق فهم

  .]12[ گردد محدود بايد اطالعاتي تابلو يك روي محل نام تعداد ماكزيمم بنابراين. يابد
 افزايش را عالئم پيام درك به مربوط مسائل مختلف كشورهاي در الملليبين رانندگي هايگواهينامه پذيرش و جهان در نقل و حمل افزايش

 هايكشور در ]13[ همكارانش و  12شينار را مسئله اين. شود استفاده بيشتر غيرمبهم سمبليك عالئم از و شده استاندارد بايد عالئم بنابراين. است داده
 از نيمي. كردند بررسي گردشگران و معلوليت داراي رانندگان آموزان،دانش مسن، رانندگان جوان، رانندگان گروه پنج بين در لهستان و فنالند كانادا،
 فهم و تشخيص كه داد نشان مطالعه اين نتايج. بود كشورها آن به مربوط خاص ديگر نيمي و يكسان كشورها همه در مطالعه اين براي استفاده مورد عالئم
 آنها تحقيقات طبق. داشتند آزمايش مورد تابلوهاي از كمتري فهم خارجي گردشگران از حتي مسن افراد. كندمي تفاوت مختلف هايگروه بين عالئم

 ضعيف انساني فاكتورهاي با عالئم كه حالي در داشتند را شدن درك از بااليي سطح بود رفته بكار آن طرح در بخوبي انساني فاكتورهاي كه عالئمي
  .داد نمي نشان را خوبي شدن درك بود اجباري آنها از استفاده كه كشورهايي در حتي

  .اندكرده معرفي تابلوها، شدن فهميده بر اثرگذار اصلي عوامل را تحصيالت سطح و گواهينامه داشتن هايسال تعداد ،]14[ 13چان و انجي

  14بودن اطمينان قابل .4. 2

 آن در عالمت كه ايزمينه توسط امر اين. دارد اشاره آن با مرتبط پيام و تابلو جانمايي درستي به  رانندگان اعتقاد به باورپذيري، يا اطمينان قابل
  . گيردمي قرار تاثير تحت ترافيك كنترل وسايل ديگر توسط آن از استفاده چگونگي و دارد قرار

 مثال بعنوان. يافت اطمينان است درست محتوا در تابلو يا عالمت يك اينكه از بايد و باشد استاندارد براساس بايد تابلوها رنگ و شكل عالمت،
  . باشد قوس واقعي جهت از متفاوت نبايد قوس هشدار تابلو اشاره جهت

 تكرار بايد سرعت محدوديت نظير هاپيام بعضي برعكس و كاهدمي آنها بودن باور قابل از احتياط و ايست نظير عالئمي از حد از بيش استفاده
 تاثيرگذار عالئم بودن باور قابل در پليس اجبار ميزان و مردم فرهنگ اين بر عالوه. شود برده بكار سازگار و واقعي شرايط با متناسب دقيق بطور و

  .]1[است

  راه اهميت. 3
 اهميت. شود گرفته نظر در بايد راه هايقطعه يا مسيرها اهميت تابلوها كيفي وضعيت بر عالوه تابلوها تعمير و نگهداري بندي اولويت زمينه در

 راه هرچه. دارد بستگي راه اجتماعي -سياسي وضعيت و تصادفات پيشينه توپوگرافي،, ايوظيفه مراتب سلسله نظر از راه وضعيت همچون عواملي به راه
 با هايراه در. گيرد قرار بايد باالتري اولويت در آنها نگهداري و تعمير و باشد باالتر بايد تابلوها كيفيت گيرد قرار باالتري سطح در وظيفه نظر از

 اثر احتماالً تابلوها مناسب نگهداري و تعمير. كند رانندگي ترراحت راننده تا شود داده راننده به  بيشتر اطالعات كه است الزم ترپيچيده توپوگرافي
 نظر در بايد نيز مسيرها اجتماعي -سياسي اهميت. شود داده بايد بيشتري اولويت بيشتر تصادفات پيشينه با هايراه به طبعاً و دارد تصادفات كاهش بر خوبي
  .داشت خواهد بيشتري اهميت راه آن نگهداري باشد داشته وجود مكان دو بين راه يك تنها وقتي مثال بعنوان. شود گرفته

  :از عبارتند ايوظيفه مراتب سلسله نظر از هاراه انواع
 بزرگراه و آزادراه -

 2 و 1 درجه اصلي هايراه -
 2 و 1 درجه فرعي هايراه -

                                               

١١ Dewer 
١٢ Shinar 
١٣ Ng & Chan 
١٤ Credibility 
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 روستايي هايراه -

  :]15[از عبارتند نيز توپوگرافي نظر از هاراه انواع
 كوهستاني -

 ماهوري تپه -

   دشتي -

  مسئله حل روش. 4
 عوامل گوناگون انواع با پيچيده امر يك تابلوها كيفيت و وضعيت مورد در قضاوت كه شودمي مشخص  3 و 2 هايبخش توضيحات به توجه با

 بندياولويت براي  روشي آوردن بدست بنابراين. است درآمده كمي بصورت پيشين مطالعات در آنها از محدودي تعداد تنها كه است كيفي اثرگذار
  . باشدمي معياره چند گيريتصميم نوع يك كمي، عدد يك آوردن بدست و تابلوها نگهداري و تعمير

 براي هاسيستم ترينجامع از يكي شد مطرح 1980 سال در ساعتي توماس توسط بار اولين براي كه) AHP( مراتبي سلسله تحليل فرآيند
 بصورت را مسأله بنديفرمول امكان تكنيك اين زيرا سازدمي ممكن را مختلف سناريوهاي بررسي امكان كه است چندگانه معيارهاي با گيريتصميم
 در را مختلف هايگزينه فرآيند اين. دارد مسأله در را كيفي و كمي مختلف معيارهاي گرفتن نظر در امكان چنينهم و كندمي فراهم مراتبي سلسله
 همچنين. كندمي تسهيل را محاسبات و قضاوت كه است شده نهاده بنا زوجي مقايسات مبناي بر روش اين ،اين بر عالوه. دهدمي دخالت گيريتصميم
   .]16[ است معياره چند گيريتصميم در تكنيك اين مزاياي از كه دهدمي نشان را تصميم ناسازگاري و سازگاري ميزان

 انجام مختلف هايشيوه شامل عناصر اين. شودمي آغاز آنها براي گذاريارزش و گيريتصميم عناصر كردن مشخص با AHP مدل كار روال
       :از است عبارت AHP روش به مساله حل مراحل كلي بطور. باشدمي هاويژگي يا معيارها به دادن اولويت و كار

  مراتبي سلسله درخت ساختن: اول حله مر
   هاگزينه و معيارها زير معيارها، اهميت ضريب تعيين:  دوم مرحله

   اهميت ضرايب تركيب: سوم حله مر
  سازگاري آزمايش: چهارم مرحله

 AHP قالب در  مساله مدلسازي. 5

 هاگزينه زيرمعيارها، و معيارها اهداف، آن در كه باشدمي بررسي مورد موضوع از مراتبي سلسله ساختار يك ايجاد AHPفرايند اول مرحله در
 ريتاث آني درست و مراتب سلسله هيته در دقت لذا. بود دنخواه مرحله نياي خروجي مبنا بر مساله حلي بعد مراحل .شوديم داده نشان ها آن بين ارتباط و

  .دارد جينتاي درست و دقت بر ميمستق
. دهدمي نشان را راه چند يا راه قطعه چند به مربوط تابلوهاي ريتعم و نگهداري عمليات بندياولويت براي نظر مورد مراتب سلسله) 2( شكل

  .باشدمي راه اهميت و تابلوها كيفيت شامل كه بوده معيارها عنوان به بعد سطح و باشدمي هااولويت يافتن هدف ترتيب بدين
 قابل خوانايي، وضوح،(كيفيت اصلي عامل چهار شامل اطالعاتي يا هشداردهنده انتظامي، تابلوهاي براي تابلوها كيفيت به مربوط زيرمعيارهاي 

 پيشينه و ايوظيفه مراتب سلسله سياسي، – اجتماعي اهميت توپوگرافي، شامل راه اهميت با مرتبط معيارهاي زير. باشدمي )بودن اطمينان قابل ،بودن فهم
  .باشد راه قطعات يا مسيرها تواندمي كه باشدمي هاگزينه بعد سطح در. باشدمي تصادفات

 نظرات دريافت براي روش يك. كرد استفاده گانخبره تيم از توانمي آنها دهيوزن و ترمهم عوامل شناخت و معيارها مورد در قضاوت براي
  . باشدمي 15دلفي روش از استفاده كارشناسان

 پرشدن با. شودمي فرستاده متخصصان از تريبزرگ گروه به و شروع متخصص يك توسط پرسشنامه يك تهيه با دلفي تحقيق معموالً
 خالصه گزارش اين. شودمي نويسيخالصه و گرفته قرار بررسي مورد اندكرده بيان هايشانپاسخ براي متخصصان كه داليلي و پاسخها طيف ها،پرسشنامه
 ارزيابي مورد مجدداً دوم دور نتايج اين و دهند تغيير نتايج اساس بر را هايشان پاسخ كه دارند اجازه متخصصان. شودمي فرستاده متخصصان براي دوباره
 كننده شركت متخصصان علمي اعتبار به دلفي روش اعتبار. شود حاصل نظرات مورد در اجماعي اينكه تا يابدمي ادامه فرايند اين. گيردمي قرار محققان

  .شوندمي شامل را نفر 20 تا 5 از دلفي تحقيق در كنندگان شركت. دارد بستگي پژوهش در
- مي آنها كمك با و است گيرنده تصميم زوجي قضاوتهاي به وابسته دقيقاً آيد،مي بدست زوجي مقايسات ماتريس از كه اولويتهايي و وزنها

                                               

١٥ Delphi 
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 هايگزينه به نسبت دارد را وزن بيشترين كه ايگزينه كه صورت بدين . نمود بنديرتبه هم به نسبت را آنها و كرد تعيين را گزينه هر ارزش توان
  .گرفت خواهد قرار باالتري رتبه در ديگر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

   گيرينتيجه. 6
 را شانفهيوظ شوندي نگهداري خوب بهي وقت تابلوها. داردي كيترافي تابلوهايي كارا بهي بستگي اديز حد تاي منيا و كيترافي هاستميس ازي اريبسيي كارا
- يم نظر بهي ضرور تابلوها مورد در ريتعم وي نگهدار مناسب برنامه كي ازي برخوردار  لذا. كننديم نيتام را يكيتراف وي منيا اهداف و دهنديم انجام
 نقطه از ها راهي بند تياولو تينها در و تابلو تيفيك بري اديز عوامل كه كهييآنجا از. ديگرديي شناسا تابلو تيفيك بر گذاراثر عوامل مقاله نيا در. رسد
ي كم وي فيك ارهايمع نكهيا به توجه با. دارد قرار ارهيمع چند يريگميتصم مسائل حوزه در نظر مورد مساله لذا دارد وجود ريتعم وي نگهدارنياز به  نظر

  با مقاله نيا در كه است مراتب سلسله ساختن AHP روش در اول گام. باشديم مساله حل جهتي مناسب روش AHP كرديرو از استفاده لذا هستند
  .ديگردي طراح نظر مورد مراتب سلسله راهها،ي بند تياولو بر رگذاريتاث عوامل به نسبت گرفته صورت ليتحل به توجه

 مراتب سلسله
 ايوظيفه

 شرايط
 توپوگرافي

  اهميت
 سياسي -احتماعي

 پيشينه
 تصادفات

 n قطعه يا مسير2قطعهيامسير1قطعهيامسير ......... 

 فهم قابل
 بودن

 باالتراولويتدارايهايراهانتخاب

 راه اهميت تابلوها كيفيت

 تابلوهاي
انتظامي

 تابلوهاي
 يهشدار

 تابلوهاي
ياطالعات

 اطمينان قابل
 بودن

 خوانايي  وضوح

 معيارها و اهداف زيرهدف،شامل،AHPمراتبسلسلهنمودار-2شكل
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