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 گيرهاي معابر شهري و كنترل آنها ارزيابي عملكرد سرعت
 

  3، مصطفي مرادزاده2، عليرضا هويدافرد1روزبه شاد
  

  21/10/1393: تاريخ پذيرش                                       19/07/1393: تاريخ دريافت
 

  چكيده 
تعداد تصادفات، سرعت گيرها عالوه بر افزايش ايمني و كاهش جانمايي صحيح و مناسب سرعت

عوامل متعددي در . شودوسايل نقليه را كنترل كرده و منجر به ساماندهي ترافيك شهري مي
كنند كه گيرندگان مرتبط كمك  اند تا به تصميمگيرها دخيلطراحي و جانمايي سرعت

ر آن لذا در اين مقاله سعي ب. تخصيص موقعيت ناصحيح و عواقب ناشي از آنها را مديريت كنند
منظور افزايش ايمني شهروندان و كنترل  است كه با هدف استفاده از سامانه اطالعات مكاني به

هاي سرعت در شهر كاشان درنظر هاي مناسب براي كاهندههاي اورژانسي، مكانسرعت خودرو
 آوريبا جمع. كمك تحليل سلسله مراتبي مورد ارزيابي قرار گيرد گرفته شده و كاركرد هريك به

هاي مكاني مؤثر و مديريت صحيح آنها در سامانه اطالعات مكاني، مناطق سازي دادهآماده و
گيرهاي موجود مشخص  خيز شهري قابل ساماندهي بوده و نقاط قوت و ضعف سرعتحادثه

گر با يكديگر گير و كنترلهاي مكاني در قالب يك محيط ديجيتال تصميمسپس داده .شوندمي
نتايج اين . شوندت شبكة معابر با توجه به نتيجة محاسبات ارزيابي ميتلفيق شده و وضعي

ي گيرهاي پيشنهادي و مديريت مكان صحيح آنها در شبكهمطالعه نشان داد كه نصب سرعت
كارهاي عملياتي براي خودروهاي عبوري خواهد شد  ي راهمعابر شهر كاشان منجر به ارائه

ونقل شهري  ادي سامانه از وقوع مشكالت در حملكه با توجه به وضعيت پيشنه نحوي به
  .يابدجلوگيري شده و ضريب ايمني افزايش مي

  
 گيري، گير، تصميمتحليل سلسله مراتبي، سامانه اطالعات مكاني، سرعت :ها كليدواژه
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  مقدمه

شهري  ونقل حمليي شبكه آكه نقش مهمي در كار ارتقاي سطح ايمني عالوه بر اين
كنترل و نظارت  تأثيرگذار در مديريت معابر شهري و نحوة عواملترين دارد، از اصلي

سرعت وسايل نقليه، در برخي مناطق خاص مانند . شودسرعت وسايل نقليه محسوب مي
مناطقي كه داراي كاربري مسكوني هستند، همواره موجبات نگراني ساكنان را فراهم 

عنوان عاملي  عبارتي كنترل سرعت وسايل نقليه به به سازي ترافيك يا لذا آرام. كندمي
سواران، موجب كاهش  چنين دوچرخه پياده و هم مؤثر در افزايش ضريب ايمني عابران

هاي صوتي و آلودگي: هايي مانندتعداد و شدت تصادفات، كاستن از آلودگي
، ارانو همك 1ديكسون( شودمحيطي و ارتقاي سطح كيفيت زندگي شهروندان مي زيست
نصب  فرآينددر اين راستا، ضرورت دارد كه طبق ضوابط، مقررات و استانداردها، ). 1977
 صورت نه تنها افزايش ايمني را به در غير اين. گيرها انجام پذيردكارگيري سرعت و به

رساني خودروهاي  كاهش سرعت خدمات: همراه ندارد، بلكه باعث بروز مشكالتي از قبيل 
سمت مناطق مسكوني و  كردن ترافيك به رساني به وسايل نقليه، منحرف اورژانس، آسيب

مسئله طراحي ). 2006، و همكاران 2كوترل( ايجاد مزاحمت براي ساكنان خواهد شد
در شهر چاتهام ايالت نيوجرسي  1906ژوئن سال  7اولين بار در  ،گيرها مكان سرعت

نتايج خوب حاصل از طرح  سپس با توجه به). 2014، 3اسكالباخ(شد امريكا مطرح 
هاي ديگر نيز بر آن شدند كه از اين سازه به منظور افزايش ضريب ايمني مذكور ايالت

در طي  ونقل حملدر ادامه، انستيتوي مهندسان . ي استفاده كنندونقل حملدر شبكه 
پس از . )همان منبع( گزارشي، اولين سرعت گير اروپا را به شهر دلف هلند منتسب كرد

ها طراحي شده و در كاهگيرها و سرعتانواع مختلفي از سرعت 1973ر سال آن د
هاي شهري و  در راه). 1973، 4واتز( كار گرفته شدند كشورهاي اروپايي و آسيا به

                                                 
1. Dixon 
2. Cottrell 
3. Schlabbach 
4. Watts 
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شهري ايران با توجه به وسعت باالي كشور و آمار روزافزون حوادث ناشي از  بين
 شود سايل نقليه احساس ميتصادفات، نياز بيشتري به كاهش و كنترل سرعت و

گرده : هاي مختلف مانندشكنن منظور از انواع سرعتاي هب ).2013و همكاران،  1بوريس(
گير معمولي و نظير آن، با در نظر گرفتن شرايط مختلف  ماهي، مانع ساندويچي، سرعت

ا لحاظ طراحي و اجر ها، به اين روش. شودشبكه معابر و نوع كاربرد هر يك استفاده مي
صورت خطري جدي ايمني  سازي شوند، در غير اين الزم است كه طبق استاندارد پياده

اين خطر زماني حادتر . هاي كشور تهديد خواهد كرد ها و خيابان ترافيك را در راه
صورت صحيح  جانمايي درستي نداشته و به ،هاي سرعتكننده شود كه كنترل مي

منظور  مند و نوين به روشي قانون ه با هدف ارايةلذا در اين مقال. اندسازي نشده نمايان
گيرها در معابر شهر كاشان، رويكردهاي اضطراري مورد توجه طراحي و كنترل سرعت

منظور تحقق اين  به. گيردها مدنظر قرار ميسازي خيابان قرار داده شده و نحوة ايمن
سازي شده و  پياده روش تحليل سلسله مراتب در محيط سامانه اطالعات مكاني ،موضوع

. شودگيرها توزيع مناسب مكاني آنها معين ميمؤثر در مكان سرعت عواملبا توجه به 
 ونقل حملهاي مرتبط با ها و ارگانشده در سازمان ارائه روشاستفاده از  طور يقين به

شود كه تا حد زيادي وضعيت شبكة ارتباطي از طريق جانمايي شهري موجب مي
كارهاي اجرايي مرتبط با اين زمينه، در خدمات مختلف  ود يافته و راهگيرها بهب سرعت

سوزي، عدم توجه به تراكم و محل براي مثال، در امدادرساني آتش. ساماندهي شوند
هاي امدادي شده و هاي شهر، موجب كندي عملكرد تيمگيرها در خيابان سرعت
چنين در حين وقوع زلزله  مه. ناپذير باشد هاي ناشي از آن ممكن است جبرانخسارت

گيرهاي هيدروليك زيرزميني با توجه  در بخشي از مناطق شهر، استفاده مؤثر از سرعت
كه  با توجه به اين. به ضوابطي معين، ممكن است باعث نجات جان رانندگان شود

هاي زيرساختي در بر بوده و نيازمند نگرش گيرهاي هيدروليك هزينهاستفاده از سرعت
رو با تكيه بر مسئله مديريت شرايط اورژانسي و افزايش  هاست، مقاله پيشخيابان معابر و

                                                 
1. Boris 
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صورت ذيل سازماندهي شده  گيرهاي معمولي، بهايمني از طريق جانمايي مؤثر سرعت
ها و خصوصيات آن بررسي در بخش دوم محدوده تحقيق معرفي شده و ويژگي. است
ارهاي تحقيقي گذشتگان از قبيل انواع در بخش سوم با بررسي تجربيات و ك. شودمي

هاي سرعت، مزايا و معايب هر يك بررسي شده و نقاط قوت  گيرها و محدودهسرعت
سپس در بخش چهارم، مباني و مفاهيم . شودمقاله جهت تعيين مكان صحيح بارزتر مي

گيرها و نقش جانمائي تأسيسات برروي مرتبط با سامانة اطالعات مكاني، طراحي سرعت
 داده شده كه گيري تحليل سلسله مراتبي توضيحمعابر شهري با استفاده از مدل تصميم

گيرها در حوادث شهري و كاهش  دهنده نقش قابل مالحظه طراحي مكان سرعت نشان
صدمات و لطمات ناشي از جانمائي ناصحيح آنهاست و افق مناسبي از معادالت و توابع 

در بخش پنجم، عوامل تأثيرگذار . شودسيم ميگيرها ترحاكم بر طراحي مناسب سرعت
سازي در ادامه، مباحثي مانند نحوة آماده. شوندمند تشريح ميصورت مكان در مسئله، به

منظور تركيب آنها در محيط سامانه اطالعات مكاني  هاي مورد استفاده بهعوامل و فرمول
بحث و بررسي قرار  مورد ،سازيكامل تعريف شده و نتايج حاصل از پياده طور به
دست به شده، نتايج اي از كار انجام در نهايت در بخش ششم، با تشريح خالصه. گيرند مي

  .ندشوآمده و پيشنهادهاي مناسب جهت ادامة كار ارائه مي
  

  معرفي محدوده تحقيق
و  شدهواقع  آن در شمال است كهاستان اصفهان  توريستي مهم كاشان از شهرهاي

 95 كيلومتر، تا قم 230اين شهر تا تهران  ةفاصل. ستروستا 67و  بخش 3داراي 
با جمعيتي  اين محدوده). يكشكل (شود برآورد ميكيلومتر  202 اصفهان كيلومتر و تا
دقيقه طول  27درجه و  51در  هكتار وسعت 2100هزار نفر و حدود  400نزديك به 

شمال و شرق كاشان را  نواحي .دقيقه عرض شمالي قرار دارد 59درجه و  33شرقي و 
شهرهاي خوش  ها وآبادي با وجود. كرده لذا توپوگرافي چنداني ندارددشت كوير احاطه 
هاي مختلفي از زيرساخت مسافران و ميهمانان ،ارتفاعات كركس ها وآب و هوا در دامنه
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الي در نتيجه اين موضوع و در نظر گرفتن تراكم جمعيت با. كنندي آن استفاده ميونقل حمل
  .ونقل اين شهر بسيار مهم و اساسي است هاي حملمسافران و شهروندان، ايمني در زيرساخت

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  گير نمايي از محدوده مطالعاتي براي نصب سرعت: يكشكل 
 

  پيشينه مطالعه
گيرها در ايمني رو بررسي طرح مكاني سرعت كه هدف از مقاله پيش با درنظر گرفتن آن

طراحي  ، مطالعات تجربيات در اين زمينه بر دو بخش تاريخچةونقل است شبكه حمل
گيرها نقش مكان سرعت. ها و ضوابط انتخاب مكان آنها متمركز شدگيرها و روشسرعت

براي مثال در تحقيقي . ي دارندونقل حملهاي مهمي را در كنترل آثار اين سازه بر شبكه
پياده  د امنيت و تأمين رفاه عابرانگير و خطوط عابرپياده براي بهبوفاصلة بين سرعت

متعددي در مورد اولين  هايگزارش). 2013، 1جانسون و همكاران(مدنظر قرار گرفت 
 7و در تاريخ نيويورك تايمز توسط ها ترين اين گزارشد كه قديمينگير وجود دارسرعت

ن طبق اين گزارش اولي). 2000، 2پاو و انجيوس( اندمنتشر شده 1906ژوئن سال 
سرعت  گير براي حداكثراين سرعت. واقع شده است نيوجرسي چاتهام گير دنيا درسرعت

                                                 
1. Johansson and etal. 
2. Pau and Angius 
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 در طراحي شد و) مترسانتي 13 تا 12(اينچ  5 مايل بر ساعت و با ارتفاعي در حدود 30
انجمن  ديگري كه توسط گزارش در. پياده قرار داده شد عابران عبور محل نزديكي
 دلف و در شهر 1970گير اروپا در سال اولين سرعت د،شمنتشر  ونقل حملن امهندس
ساخته نقليه  منظور كنترل ايمني و كاهش مخاطرات ناشي از عبور و مرور وسايل بههلند 
 آزمايشگاه در كه هفتاد ميالدي دهه وايلا  از ).2011، 1جانسون و همكاران( شد

 سطح در آمدگيبر مورد كاربرد در اوليه تحقيقات انگلستان، ونقل حمل تحقيقات

 مواقع اكثر در. دشكاه در شبكه معابر مرسوم كارگيري سرعت گرفت، به انجام روسازي
اند كه نصب ها، نشان دادهكاهيي سرعتآكار ارزيابي در زمينه گذشته مطالعاتي نتيجه
عبوري  درصد باعث كاهش سرعت وسايل نقليه 85 گير در مكان مناسب تا حدودسرعت

اند شده به تفكيك سال منعكس مطالعات اين حاصل از نتايج زير لجدو در. شودمي
  ).2006كوترل و همكاران، (

 هاي سرعتتحقيقات انجام شده در زمينة اثر كاهش سرعت توسط كاهنده: يكجدول 
  )2011جانسون و همكاران، (

  وسيله كاهنده سرعت  محقق
  درصد مشاهده شده85محدوده سرعت 

  )كيلومتر بر ساعت(
  2/35- 7/43  )عريض( كاه كوهانيسرعت  )1979( ر و باگوليسامن

  4/30- 4/38  )عريض( كاه كوهانيسرعت  )1989( كلمنت
  4/22-6/32  )عريض( كاه كوهانيسرعت  )1986( ماك

  8/20- 4/41  )عريض( كاه كوهانيسرعت  )1986( استفنس
  2/39-4/46  گيرهاي كم عرضسرعت  )1991( برودينت و سالمن

  32- 3/45  )عريض( كاه كوهانيسرعت  )1998( فيلدوبستر و لي 
  8/24- 9/50  گير بالشتكيسرعت  )1998(لي فيلد و پري 

موسسه مديريت ترافيك 
  )1998( شهري پورتلند

  )به طور متوسط( 9/42  )عريض( كاه كوهانيسرعت

                                                 
1. Johansson and etal. 
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كاه گير و سرعتمنظور طراحي سرعت هاي توضيح داده شده بهدر جدول يك روش
درصد منجر به كاهش  67/35طور متوسط تا حدود  ها بهكاهست كه سرعتا مبين آن

گير سرعت را به مرز است كه طراحي سرعت اين در حالي. شوندسرعت وسائط نقليه مي
است كه با تعريف  مزيت اصلي جدول فوق آن. رسانددرصد مي 8/42تغييرات تا 

گير مناسب را مطلوب سرعتتوان در مكان راحتي مي محدوده سرعت موردنياز، به
اند نشان داده ،تحقيقات انجام شده ،در همين رابطه). 2000پاو و انجيوس، ( انتخاب كرد
العمل زماني عكس گيرهاي با عرض بيشتر ارتعاشات خودرو را كم كرده و بازهكه سرعت

عالوه  ).2007، 2، بهزاد و همكاران2005، 1همكاران اصالن و( دهدراننده را افزايش مي
تا  50گير، باعث كاهش سرعت راننده وسيله نقليه تا حدود بر اين، ارتفاع مناسب سرعت

 1992 از سال). 2006كوترل و همكاران، ( شوددرصد سرعت اوليه مي 80
 يك از شده و عرض آن برآمده تشكيل ناحيه يك از اساساً بالشتكي كه گيرهاي سرعت

طراحي اين ). 2000پاو و انجيوس، (مطرح شد آلمان  در كشور است، كمتر عبوري خط
 مجبور شوند، حداقل سواري نقليه وسايل گيرد كهمي انجام ايگونه به گيرنوع سرعت

اين . تبع سرعت آنها كاهش يابد به و از روي آن گذرانده را خود هايچرخ از جفت يك
 از بالشتك با تماس بدون اورژانس، خودروهاي و نقلية سنگين وسايل است كهدر حالي

دهنده كاهش  گيرها نشاننوع ازسرعت اين برروي مطالعات. كنندمي عبور گيرهاسرعت
اين كاهش . )2000پاو و انجيوس، ( ساعت است در كيلومتر 35 الي 27در محدودة 

هاي غيرمتعارف مانند بحران افزايش العمل راننده را در موقعيت توانايي عكس ،سرعت
توان از طريق كنترل راحتي مي درصورت وقوع بحراني مانند زلزله بهبراي مثال . دهدمي

شده در داخل زمين سرعت وسائط نقليه را تا  گيرهاي هيدروليكي تعبيههوشمند سرعت
هاي دهند كه در حال حاضر برخي مكانها نشان ميبررسي. حد اطمينان كاهش داد

لذا تعيين . كنندبحران استفاده ميمنظور كاهش  مهم از نظر امنيتي، از اين فناوري به

                                                 
1. Aslan and etal. 
2. Behzad and etal. 
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اما تحقق اين . ناپذير است نحوي درخور، اجتناب مكان مناسب براي انجام اين موضوع به
نحوي با مكان  نوبه خود به كارگيري عوامل حجيمي بوده كه هريك به مطلوب، نيازمند به

منظور  بهسامانه اطالعات مكاني علمي نوين و فناوري كارآمد . و زمان مرتبط است
 ونقل حملها براي افزايش ضريب ايمني كاهگيرها و سرعتسازي مكان بهينه سرعت مدل

يابي حاكي از دست آمده از مكانتجربيات به. شهري است هاي درون و برونو مسافرت
گارسيا پالومارس ( يابي به هدف مذكور است پذيري باالي اين سامانه براي دستانعطاف

در مقاله  ).2007، 3؛ چنج و همكاران2010، 2؛ اوكالير و همكاران2012، 1و همكاران
شده در اين زمينه و اهميت باالي اين  رو با توجه به كمبود شديد تحقيقات انجامپيش

گير مدنظر قرار  موضوع، مسئله استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبي در مكان سرعت
ذيري، سازماندهي سلسله مراتب عناصر پسادگي، انعطاف ،از مزاياي اين روش. داده شد

گيري  ها و قابليت تصميمبندي گزينهيك سامانه، كنترل سازگاري منطقي، امكان رتبه
  .گيرهاستگروهي در مسئله طراحي سرعت

  

  مباني نظري مطالعه
ترين عوامل تعيين ضريب ها از مهمكاهگيرها و سرعتطوركه قبال اشاره شد سرعتهمان

ها كاهگيرها و سرعتجانمايي درست، صحيح و دقيق محل سرعت. هستندايمني معابر 
در . در معابر نقش مهم و كليدي در مديريت ايمني و كاهش آثار منفي طراحي آنها دارد

اين ميان الزم است كه عالوه بر بررسي انواع آنها و ارتباط هريك با ايمني معابر، تعاريف 
لذا در ادامه مباني و ). دوشكل ( ن بهينه انجام شوديابي و شناسايي مكامرتبط با مكان

گيري سلسله مراتبي گير و ايمني معابر و روش تصميم مفاهيم الزم در دو بخش سرعت
  .شود سازماندهي مي

                                                 
1. García-Palomares and etal. 
2. Ocalir and etal. 
3. Cheng and etal. 
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ها و تشابهاتي از نظر عملكرد و كاربرد، ميان تفاوت :گير و ايمني معابر سرعت - 1
سازي بررسي آنها از نظر طراحي و پياده ها وجود دارند كهكاهگيرها و سرعتسرعت

 ونقل حملگير طرحي فيزيكي در شبكه سرعت. كمك مؤثري در ايمني معابر خواهد بود
طبق . گيرداست كه براي كنترل سرعت وسايط نقليه مورد استفاده قرار مي

استانداردهاي موجود در زمينه افزايش ايمني و كاهش سرعت وسائط نقليه، ارتفاع 
برآورد شده و ) مترسانتي 10تا  7(اينچ  4تا  2گير حدوداً ي سرعترين نقطهبلندت

كارگيري اين  معموالً به. شوددر نظر گرفته مي) مترسانتي 30(فوت  1حداكثر طول آن 
) ساعت كيلومتر بر 15(مايل بر ساعت  10الي  5المان در اماكني با حداكثر سرعت 

نيز معروف است، از نظر  1گير ماليمحاً به نام سرعتكاه كه اصطالسرعت. شودتوصيه مي
تا  5/3(فوت  14تا  12گير طراحي شده، اما طول آن بين ارتفاع و عرض همانند سرعت

فوت  22كاه تا حدود  گاهي بسته به شرايط محل، طول سرعت. متغير است) متر 2/4
. گيردستفاده قرار ميافزايش يافته و مطابق با شرايط محل و نياز، مورد ا) متر 7/6(
چنين مناطقي كه مسير اصلي  ها در مناطق و معابر مسكوني و همكاهكارگيري سرعت به

 .)2000پاو و انجيوس، (هاي اورژانسي نيستند، متداول است اتوبوس، آمبوالنس و خودرو
شمار آمده و جريان حركت  مهم به عاملسرعت اغلب در طراحي معابر شهري يك  عامل

در . دهدهاي داخل حوزه نفوذ را تحت تأثير قرار ميهمراه كيفيت كاربري نقليه بهوسايل 
هاي ايمني، حال حاضر با توجه به رشد وسايل نقليه و كندي عملكرد شاخص

سازي پايدار معابر در راستاي كاهش تصادفات و كنترل تلفات حل ايمنترين راه مناسب
در اين ميان . ي طراحي در سطح معابر استناشي از آن استفاده از ابزارهاي فيزيك

توان با مفهوم اصالح و بهبود وضعيت ترافيك از طريق سازي جريان ترافيك را مي آرام
بدين منظور، ايجاد يك طرح مدون و . كاهش سرعت و تعداد وسايل نقليه تفسير كرد

 .گير ضرورت داردهاي مناسب جهت نصب سرعتمنظور طراحي محل استاندارد به
باعث  انجام نشده وها طبق استانداردهاي جهاني كاهگيرها و سرعتنصب سرعتمعموالً 

                                                 
1. Gentle Bump 
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هاي چنين ساير ارگان و هم هاشهرداري ،ناساكن ،راي شهروندانبايجاد مشكل 
صورت ذيل  گيرها بهنصب سرعت ضوابطقوانين و طوركلي  لذا به. دشورسان مي خدمت

  .قابل تعريف هستند
 تريمناسب هايگيرها محلمنظور نصب سرعت ، بهطق مسكونيها و مناخيابان 

  .هستند
 كنترل سرعت هايد كه ديگر ابزارنگيرزماني مورد استفاده قرار ميگيرها سرعت 
  .عملكردي ناكارآمد داشته باشند ،)مثل تابلوها و عالئم(
 و  2500كمتر از  ي نقلية عبوريبا تعداد وسيلههاي مسكوني در خيابان اين ابزار

  .دستگاه در روز، عملكرد مطلوبي دارد 1000 بيشتر از 
 25و تابلوي محدوديت سرعت  خط عبوري داشته هايي كه يكدر خيابانگير سرعت 

 .برداري استبرروي آنها نصب شده باشد، قابل بهره )كيلومتر برساعت 40(مايل برساعت 
 50(مايل برساعت  32مجاز هايي با حداكثر سرعت در خيابانها كاهكه سرعت در حالي

  .قابل احداث هستندنيز ) كيلومتر بر ساعت
  نبايستي كاه گير و سرعتسرعتاست،  درصد8بيش از  آنها شيب ي كهمعابردر

  .شود نصب
 كاميونت  ،كه مسير عبور كاميون هاييمحلدر گير سازي سرعتپياده	يا عمومي 

  .ناپذير است باشند، امكانمي
 بنابر ( ،وآمد وسايل نقليه اورژانسي هستند اصلي رفت ه مسيرهايي كدر خيابان

  .شودگير توصيه نميايجاد سرعت )ناتشخيص متخصص
 نشاني و  آتش ،امداد ،هايي كه محل استقرار نيروهاي پليسدر خيابانگير سرعت

  .سازي است غيرقابل پياده ،هستند نظير آن
 نيستند، بهتر ب مناسب برخوردار شي و ديد كافي ،عرض ،هايي كه از طولدر خيابان

  .ايجاد نشود ابنيه فنياين  منظور تأمين امنيت شهروندان، است به
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  ناساكن درصد67و ) راي به ازاي هر مالك 1(مالكان  درصد100موافقت كتبي 
  .ضروري است موردنظرخيابان در رابطه با ) راي به ازاي هر واحد مسكوني1(
  مطلوب در محل عالئم هشداردهنده بايستي  گيرهاسرعت رسيدن به محلقبل از

  .مناسب قرار گيرند
 متر25( فوت 800هاي بن بست با طول كمتر از در خيابان گيراستفاده از سرعت( 

  .مجاز نيست
 2.25( مايل 1.4حداقل  گير برروي آن واقع شده است،سرعت ي كهطول خيابان 

 .است) كيلومتر

اند، منجر به هاي علمي ارائه شدهتحليلرعايت قوانين فوق كه براساس تجربه و 
طراحي استانداردشده و پيامدهاي مناسبي با توجه به  فرآيندمكان مطلوب از نظر  ارائه

محقق است كه در اين ميان، تعيين مكان مناسب . شوند مي ،دست آمدهمحصوالت به
شده و هاي زمين مرجع مرتبط تحليل نقشي پررنگ ايفا نموده كه براساس آن، داده

سپس آلترناتيوهاي . شوندهاي سرعت فراهم مياي براي احداث كاهندهبالقوه هايگزينه
ه و تصميم مقتضي در راستاي تعيين شدنهايي در يك سامانه جامع و هدفمند ارزيابي 

يافته از  اي سازمانسامانه اطالعات مكاني شامل مجموعه. شودها اخذ ميبهترين مكان
پذير را براي است كه چارچوبي انعطاف ها زار، نيروي متخصص و دادهافافزار، سختنرم

پديده تصادف . سازدگير در رخداد تصادف فراهم ميگيري بهينة مكان سرعتتصميم
خصوص در كشورهاي در حال توسعه، ماست كه  رو در جهان، بههاي پيشيكي از بحران

رساله جان تعداد زيادي از افراد از جمله رخدادهاي صنعتي و فناورانه محسوب شده و ه
عنوان  براي كاهش آثار اين پديده از مديريت بحران، به. گيرددر جوامع مختلف را مي

صورت نظامند مشاهده كرده و با تجزيه و تحليل آنها  علمي كه وقايع و رخدادها را به
اختيار قرار    منظور امدادرساني سريع و بهبودي اوضاع و پيشگيري را در  ابزاري مناسب به

ها قابل پيشگيري بحران ،كه در اكثر مواقع باتوجه به اين. توان استفاده كرددهد، ميمي
نيستند، لذا قابل توجه است كه قبل از وقوع آن تمهيداتي در نظر گرفته شده و 
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سامانه اطالعات . شوندمنظور كاهش آثار آن در اسرع وقت اخذ مي تصميمات الزم به
نوين، در دسترس مديريت بحران بوده و تا حد زيادي قابليت  وان علميعن مكاني به

در نتيجه از . بيني نحوه وقوع حوادث در مواقع حساس را داردمديريت، كنترل و پيش
. شودها ممانعت مياتالف زمان جلوگيري شده و تا حد ممكن از ضررهاي جاني انسان

اواني رخداد آن در شبكه معابر باعث وقوع عنوان يك نوع حادثه كه فر پديده تصادفات به
سرعت . همراه دارد باري بهشود، ايمني را تحت تأثير قرار داده و نتايج زيانبحران مي

هاي ترين عامل در وقوع تصادفات است كه با در نظر گرفتن كاهندهمهم ،وسايل نقليه
بل قبولي كاهش مخاطرات ناشي از آن تا حد قا ،شده كنترل و سرعت در مكان مناسب

گيرها، الگوها گيري برروي عوامل دخيل در مكان سرعتسازي و تصميمدر مدل. يابدمي
گيري هاي تصميمشوند كه ازجمله آنها مدلكار گرفته مي هاي گوناگوني بهو روش

گيري  هاي تصميمعنوان يكي از انواع روش تحليل سلسله مراتبي به. چندشاخصه است
صورت دو دويي تأثير مكاني متقابل عوامل را در نظر  ست كه بهچندشاخصه، قادر ا
  .هاي موجود را مشخص كندگرفته و ناسازگاري

  

  شناسي مطالعهروش
گيري تصميم فرآينددر  عواملسازي ضوابط و مفاهيم مرتبط با مدل ،در اين بخش

شده و تحليل  ،صورت مصاحبه بدين منظور نيازهاي مرتبط به. شوندتوضيح داده مي
نتايج حاصل از . شوندهاي تصميم حاصل ميبراساس آن عوامل اصلي در توليد گزينه

هاي آماري كمي كمك تحليل سازي شده و بهاي آمادهنامهصورت پرسش ها بهمصاحبه
  .شوندگيري وارد ميتصميم فرآيندشده و در 

ار از بين ك راهيك  هاكه در آن ، شامل مجموعه قوانيني استگيري تصميممبحث 
. شوندو پيامدهاي ناشي از آن ارزيابي مي هافعاليتو  انتخاب شده كارهاي موجود راه

هاي  گيري با شاخصهاي تصميمروشنام  مبحث جديدي بهاست كه  صباحيچند  
در  .اندخود اختصاص داده هاي مكاني بهدر تحليل مطلوبي را گاهجايه چندگان
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اي گسسته مجموعه) آلترناتيوها(ها ه، مجموعه جوابهاي چندگانگيري با شاخص تصميم
گيري با از انواع تصميم روش تحليل سلسله مراتبي .هستند كه از يكديگر قابل تمايزند

. گيردروابط بين معيارها را در نظر مي 1هاي چندگانه است كه توازن و تعادلشاخص
 يا كمي و صورت ه بهبوده كمقايسات زوجي  مبناي گيري بر تصميم ،اساس اين روش

كه آوردن درخت سلسله مراتب تصميم  گيرنده با فرآهمتصميم. قابل انجام استكيفي 
معيارها را مقايسات زوجي  ،دهد نشان ميرا هاي رقيب  عوامل و گزينهاهداف،  رابطة
هاي حاصل از در نهايت ماتريس. دهدقرار ميرا مورد ارزيابي عامل وزن هر  داده وانجام 
 توماس ساعتي. شودميتصميم بهينه حاصل  شده وسات زوجي با يكديگر تلفيق مقاي

عنوان اصول فرآيند تحليل سلسله مراتبي بنا  چهار اصل زير را به ،)ار اين روشذگ بنيان(
  ).2005، 2بينون( نهاده است

 اگر ترجيح عنصر : شرط معكوسيA بر عنصر B  برابرn  باشد، ترجيح عنصرB  بر

nر براب Aعنصر 

1

  .خواهد بود 
 عنصر :اصل همگنيA  با عنصرB بيان ديگر  به. بايد همگن و قابل مقايسه باشند

  .نهايت يا صفر باشد تواند بي نمي Bبر عنصر  Aبرتري عنصر 
 نحوي است بهبه عنصر سطح باالتر خود وابسته  ،هر عنصر سلسله مراتبي: وابستگي 
  .داردت خطي تا باالترين سطح  ادامه صور اين وابستگي به كه
 فرآيند ، الزم است كههرگاه تغييري در ساختمان سلسله مراتبي رخ دهد: انتظارات 

  ).2010، 3دانگ و همكاران( انجام گيرد اًمجدد ،ارزيابي
 از عناصر تصميم شامل متشكل صورت سلسله مراتبي به ،گيريله تصميمئمس
بوده كه در يك درخت سلسله  هاي تصميم زينهگ و گيريهاي تصميمشاخص اهداف،
سلسله مراتبي براي يك  نمودار، اين در .)نمودار يك( باشند با هم در ارتباط مي مراتب

                                                 
1. Trade off 
2. Beynon 
3. Dong and etal. 
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هدف باالترين سلسله مراتب را  ،هدف سه معيار و دو گزينه ترسيم شده است كه در آن
فرايند  در  واقع. ارندها و معيارها به كمك خطوط ارتباطي با آن تعامل دداشته و گزينه

 له به سلسله مراتبي از سطوح استئنيازمند شكستن يك مس ،تحليل سلسله مراتبي
  ).2011، 1ويدال و همكاران(
  
  
  
  

 
 
 
 
 

  تصميم يك مراتب سلسله :يك نمودار

 

طور عددي اهميت يا ارجحيت  هايي كه بهبايست مجموعه ماتريس گيرنده مي تصميم
. دكنگيري  اندازه كنند،ارائه مي )هاگزينه چنين هم يكديگر و بهنسبت (ها  نسبي شاخص
ها يا  ام نسبت به گزينه i هاي ها با شاخص از مقايسه گزينه كار معموالً براي انجام اين

  ).دوجدول ( شود استفاده مي aij ام jهاي  شاخص
ديگري گير با  كه واحدهاي ذهني هر فرد تصميم براي محاسبه اوزان با توجه به اين

يكي از . متفاوت است، در يك فضاي واحد استانداردسازي همه ترجيحات ضرورت دارد
هاست كه معموالً هاي استانداردسازي ترجيحات تقسيم هر المان به مجموع المانروش

  .شوداي استفاده ميهاي مقايسهكردن اعداد جدول براي نرمال AHPدر 
  )1(رابطه 

                                                 
1. Vidal and etal. 
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 گيرد ولفة نرمال شده است كه جهت محاسبه اوزان مورد استفاده قرار ميم rij كه در آن
  ).2012گارسيا پالومارس و همكاران، (
  

  ها نسبت به هم گذاري شاخص ارزش: دوجدول 
  توضيح  jنسبت به  iوضعيت مقايسه ارزش ترجيحي

  اهميت برابر  1
اهميت برابر  jنسبت به  iگزينه يا شاخص 

  .به هم ندارند دارند يا ارجحيتي نسبت

  ترنسبتاً مهم  3
تر كمي مهم jنسبت به  iگزينه يا شاخص 

  .است
  .تر استمهم jنسبت به  iگزينه يا شاخص   ترمهم  5

  ترخيلي مهم  7
داراي ارجحيت خيلي  iگزينه يا شاخص 

  .است jبيشتري از 

  كامالً مهم  9
تر و قابل مهم jاز  i گزينه يا شاخص مطلقاً
  .نيست jمقايسه با 

    8 و 6 ،4 ،2
هاي ترجيحي را هاي مياني بين ارزشارزش

گر اهميتي زيادتر از  ، بيان8 مثالً .دهد نشان مي
  .است iبراي  9تر از  و پايين 7

  

بودن  فرض مستقل ،اي زوجيهاي مقايسهذكر است كه در بررسي ماتريس الزم به
نظرگرفته شده است بدين مفهوم كه در هر معيار  يكسان در ،متغيرهاي تصادفي با توزيع

  .كندمكاني توزيع تصادفي هر متغير مستقل با واريانسي متناهي به توزيع نرمال ميل مي
اي از محاسبات  هم از طريق مجموعه تعيين وزن عناصر تصميم نسبت بهبراي 

ر ، سپس هشدهمجموع اعداد هر ستون از ماتريس مقايسات زوجي محاسبه ، عددي
ميانگين اعداد هر سطر از ماتريس . شودعنصر ستون بر مجموع ستون تقسيم مي

 درخت سلسله مراتبدر  .كند را ارائه مي عواملشده ميانگين وزن نسبي  مقايسات نرمال
عنصر را در وزن عناصر  بايستي وزن نسبي هر ،هاي تصميم بندي گزينه منظور رتبه به
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تقريباً تمامي محاسبات مربوط به فرايند  .دست آيدهباالتر ضرب كرد تا وزن نهايي ب
گيرنده كه در قالب ماتريس مقايسات  تحليل سلسله مراتبي براساس قضاوت اوليه تصميم

هرگونه خطا و ناسازگاري در مقايسه و تعيين اهميت بين  لذا .شود مي ارائهزوجي 
سبه نرخ ناسازگاري براي محا. سازد نتيجه نهايي را مخدوش مي ،ها ها و شاخص گزينه

ترين مقدار ويژه آن ضروري بزرگ يا max محاسبه ماتريس مقايسه زوجي نرمال شده،
اگر عناصر ماتريس مقايسه نرمال شده مقدار كمي از سازگاري فاصله گيرند، مقدار . است

لذا با  .شودويژه آن نيز به همان نسبت به ميزان ناچيزي از حالت سازگاري منحرف مي
  .قابل محاسبه خواهد بودصورت زير هب، CIشاخص سازگاري ،  nه بعد ماتريس توجه ب

    )2(رابطه 
  

 شاخص تصادفي شاخص سازگاري بركردن  نسبت سازگاري از تقسيم در نهايت
CR مورد استفاده قرار  0.1منظور برآورد سازگاري در بازه كمتر از  آمده و بهدست  هب
 .)2007، 1لمامات و داني( )سه جدول( گيرد مي

  )3(رابطه                
  

 

  شاخص تصادفي :سهجدول 

  
 

   
 
 

                                                 
1. Mamat and Daniel  

10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  N  
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 گيرهاسازي براي تعيين مكان سرعت مراحل پياده :دونمودار 
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  هاي مطالعهيافته
در مسئله  ،مطلوب يابي به نتيجه براي دست شده انجام مراحلخالصه  سه در نمودار

گير با رويكرد افزايش ايمني و مديريت بحران شهري معابر، ارائه طراحي و نصب سرعت
شكل مذكور با توجه به نتايج نيازسنجي سازمان راهنمايي و رانندگي، هالل . شده است

بدين نحو كه ابتدا تيم هاي . دست آمده استاحمر، اورژانس و سازمان مديريت بحران به
ها، امكانات، هاي مختلف جلساتي را برگزار كرده و شرايط موجود، داده مصاحبه با بخش

سپس عوامل مؤثر . كنندهاي مورد نياز را شناسايي ميافزارها و روشسخت افزارها، نرم
و با توجه به  دست آمده و اهداف با توجه به كاربرد موردنظر، از طريق نتايج نيازسنجي به

  .شودصورت يك نمودار ترسيم مي شرايط مسئله مدلي مفهومي به
شهري، مديريت  ونقل حملهاي از عوامل مهم و مؤثر در ايمني معابر و زيرساخت

لذا پس از انتخاب منطقه . گيرها در مكان مناسب استبحران از طريق نصب سرعت
آوري شده و براي ورود به سامانه ع، اطالعات موردنياز جم)شهر كاشان(مورد مطالعه 

هاي مذكور براساس تحقيقات ميداني و اليه. شونداطالعات مكاني ساماندهي مي
ها، ها، گسلبندي كاربري معابر اصلي، منطقه: ها در رابطه با ايمني معابر شاملنيازمندي

گرفته شده و  هاي راهنمايي و رانندگي و خطوط عابرپياده در نظرهاي معابر، چراغتقاطع
منظور انجام تحليل و ارزيابي نتايج، داراي  ها، بههر يك از اين اليه. ندشوپردازش مي

منظور  ها از روش سلسله مراتبي بهدرجه اهميت يكساني نيستند، لذا مطابق با تئوري
هاي محاسباتي مطابق وزن. شوندمي ها معينتعيين اوزان استفاده شده و سازگاري

هاي صحيح و دقيق سوق سمت پاسخ وارد سامانه شده و نتايج تلفيقي را به سهنمودار 
هاي سرعت مشخص شده و سازي كاهندهدر نتيجه بهترين نواحي جهت پياده. دهندمي

هاي ظاهري، عوارض موجود، سرعت طرح،  محدوديت: با بررسي عوامل سطح دوم مانند
بهترين نوع كاهندة  ،اي هر جواباز خودروهاي مورد استفاده در محل و نظير آن به

سپس نوع كاهندة سرعت انتخاب شده، از نظر اجرايي شدن . شودسرعت، پيشنهاد مي
 سازي آن صورتدر محل، بررسي شده و در صورت تأييد، مراحل طراحي و پياده



  

 

ت
رع

د س
كر

عمل
ي 

زياب
ار

ها 
 آن
رل

كنت
 و 
ري

شه
بر 

معا
ي 

رها
گي

 

61 

ها و انتخاب بهترين صورت الزم است كه مجدداً مراحل تركيب اليه در غير اين. گيرد مي
  .شودگير تكرار شده و شرايط بهينگي بررسيرعتمكان س

هاي ميداني و تحقيق در مورد شرايط و امكانات موجود در شهرداري پس از بررسي
همراه  گيرها مشخص شده و بهيابي سرعتهاي مكاني موردنياز جهت مكانكاشان، داده

ر مقياس ها داين داده. شودسازي مي پارچه صورت جدولي يك اطالعات توصيفي به
سازي و  ذخيره شده و عمليات زمين مرجع UTMو سامانه تصوير  1:2000

  ).چهار جدول(گيرد سازي استانداردهاي دقت برروي هريك انجام مي سان هم
  

  عوامل تهيه شده مطابق با نياز: چهارجدول 

  

و  شده اي مانند كاربري مسكوني در اطراف معابر توزيعذكر است كه داده الزم به
هاي اصلي شهر پخش تري در اطراف خيابانصورت غيرمتراكم هاي تجاري به كاربري
مفهوم قرار  به( ر مكاني داراي رابطة وقوعها با معابر از نظعالوه بر اين، تقاطع. شدند

كه اين روابط تأثير مستقيم برروي مكان  با درنظرگرفتن آن. باشندمي) هم گرفتن برروي
براي حل . نظر شده استصرف عواملگيرها ندارند، از روابط چند به چند بين سرعت

سامانه   مقياس  ها داده
  تصوير

سازمان 
  كننده ارائه

  محصول مورد نياز

  حد تأثير معابر  شهرداري UTM  1:2000  معابر
بازديد ميداني از  UTM  1:2000  كاربري مناطق

  منطقه
هاي حد تأثير كاربري

مسكوني، تجاري؛ رفاهي و 
...  

  ها حد تأثير ميدا  شهرداري UTM  1:2000  ها ميدان
محل عابران 

  پياده
1:2000  UTM  بازديد ميداني از

  منطقه
  حد تأثير خط عابر

هاي فاقد تقاطع
  چراغ

1:2000  UTM  بازديد ميداني از
  منطقه

هاي فاقد ثير تقاطعحد تأ
  چراغ
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تفاده كرد كه در اين اي نيز اس توان از تحليل شبكه گيرها مي تأثير روابط در مكان سرعت
  .بودن روابط از اين روش استفاده نشده است دليل پيچيدگي و ديناميك مقاله به

هايي مانند تعيين فاصله، بررسي توزيع و و انجام پردازش چهاربا توجه به جدول 
  .صورت زير ايجاد شدند هاي حد تأثير به تراكم و آمارگيري از مشخصات الزم، اليه

 تحليلو  رفاهي و غيره-درمانياني مراكز مسكوني، تجاري و موقعيت مك تعريف 
آدرس، مالكيت، شماره تلفن، كدپستي، نوع  :به هر اليه مانند منتسب اطالعات توصيفي

 .كاربري اراضي

 حجم : سازي فاصله از شبكه معابر با توجه به مشخصات متصل به هر يك، نظيرمدل
سي، مدت زمان مسير رفت و برگشت ترافيك، محدوديت سرعت در راه، مشخصات هند

اصلي، (بندي معابر  ها، طول معابر و طبقه بودن خيابان طرفه يا دوطرفه خودروها، يك
 .)ها بست ها و بن فرعي، كوچه

 هاي  دار فرماندهي و چهارراه هاي چراغتقاطع: اي مانندتحليل توپولوژيك عوارض نقطه
  .فاقد چراغ، خطوط عابرپياده و نظير آن

پوشش داده شده ) فايل ساختار سلولي(ها اي از سلوليه، با استفاده از شبكههر ال
. شودگير استانداردسازي ميو اثر آن در مكان سرعت 10و براساس مقياس ذهني يك تا 

گير، تهيه شده و براي ، حد اثر هر عامل در مكان سرعتيهايبدين ترتيب نقشه
  .شونداتبي، آماده سازي ميكمك تحليل سلسله مر سازي رياضي به مدل

اند، در قالب آوري و سازماندهي شدهدر اين مرحله اطالعاتي كه جمع: اجراي مدل
هاي سخت افزاري و نرم افزاري يك پايگاه داده مكاني به يكديگر مرتبط شده و با بخش

هاي اي، دادهاين پايگاه داده بر مبناي مدل دادة رابطه. شوندسازي ميپارچه سامانه يك
در مقوله تعيين . دهدگير را در اختيار كاربران قرار ميمرتبط با سرعت فرآيندورودي هر 

باشد كه از لحاظ ترين اليه كاربردي، معابر اصلي ميگيرها مهمبهترين محل سرعت
گذشتگي، حائز هم نرسيدگي و از هم روابط توپولوژيكي اتصال و خطاهايي مانند به

منظور تعيين  ها و خطوط عابرپياده بهها، تقاطعبر اصلي، ميداندر هر مع. اهميت است
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). يكشكل (شوند گيرها مشخص ميمحدوده تأثير هر كدام در محل سرعت
ها و خطوط هايي نزديك به تقاطعگيرها از نظر مكان ضرورت دارد كه در محل سرعت

نندگي خود عامل مؤثري هاي راهنمايي و راكه چراغ با توجه به اين. عابرپياده نصب شوند
عنوان معياري تأثيرگذارتر در  هاي فاقد چراغ بهند، لذا تقاطعهست در كاهش سرعت

ها و عالوه بر اين، با توجه به وضعيت گسل. شوندگيرها، در نظر گرفته ميمكان سرعت
هاي كارآمدي براي مديريت بحران مشي توان خطگيرها ميتأثير آنها بر محل سرعت

 اي با استفاده ازلذا با درنظرگرفتن حد تغيير عرض هر معبر، محدوده. رسيم نمودزلزله ت
عنوان  دست آمده و اطالعات حاصل از آن بهبه) منطقه حائل(تحليل منطقه حائل 

  .شودكار گرفته مي محدوده جستجوي جواب به

 
پياده در شهر هاي فاقد چراغ و خطوط عابرحد تأثير عرض معابر به همراه تقاطع: يكشكل 

 كاشان

هاي مكاني مجزا، حد صورت اليه در ادامه با در نظر گرفتن كاربري هر يك از مناطق به
تأثير هر نوع كاربري مورد ارزيابي قرار گرفته و مقداري به هر محدوده از جواب تعلق 

صورت  ، به)حد تأثير معابر(سازي شده در محدوده مرزي  هاي آماده اليه. گيردمي
، با )هاي مرتبط با سطح جزئيات مكاني موردنيازبا اندازه سلول(هايي مجزا سماتري

سپس مطابق با ارزش و اهميت مرتبط با . شوندسازي مي ساختار ساختار سلوليي ذخيره
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مقياس  اي عددي بي هر عدد در هر ماتريس، نظرات كارشناسي اعمال شده و در بازه
بندي مجدد معروف است، هر المان سلولي با هنام طبق در اين مرحله كه به. شوندمي

گير است، دهنده مطلوبيت آن عامل در مكان سرعت كه نشان 10عددي بين يك تا 
 10تا (انسان از هر عامل  اين بازه براساس توانائي مقايسات و تفسير. شودمقداردهي مي

  .شودو سطح جزئيات تغييرات مطلوب، معرفي مي) عدد

  سازيمقياسسازي شده با روش بي ههاي آماداي از دادهنمونه: دوشكل 
وزن  عاملگرهاي رياضي و  سازي شده با استفاده از عملهاي آمادهدر مرحله بعد، اليه
نتايج حاصل از نظرات كارشناسي و . شوندگير تلفيق مييابي سرعتهر يك در مكان

دهند كه مناطق آموزشي بيشترين سهم و تجهيزات شان ميماتريس مقايسه زوجي، ن
منظور برآورد اوزان، روش  به. تلفيقي خواهند داشت فرآيندشهري كمترين اهميت را در 

تحليل سلسله مراتبي كه در بخش قبل تشريح شد، اعمال شده و نتايج آن مطابق 
  .باشدمي پنج جدول
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  اده از روش تحليل سلسله مراتبينتايج وزني هر معيار با استف: پنججدول 
اهميت براساس   داده ها

AHP 

مرحله اول 
  تعديل

مرحله دوم 
  تعديل

  10  12  13  هاحد تأثير ميدان
  15  15  13  حدتأثير خط عابر پياده
  10  8  12  حدتأثير كاربري پارك

  3  3  3  حد تأثير كاربري تجهيزات شهري
  3  5  6  حدتأثير كاربري مناطق رفاهي

  5  6  6  اربري درمانيحدتأثير ك
  17  15  13  حدتأثير كاربري آموزشي
  10  8  8  حدتأثير كاربري اداري
  6  8  10  حدتأثير كاربري تجاري
  5  7  5  حدتأثير كاربري مسكوني

  16  13  11  هاي بدون چراغ راهنماييحدتأثير تقاطع
  

رد منتسب صورت يك اسكالر، در ماتريس اعداد استاندا دست آمده بههر يك از اوزان به
مقياس شده حاصل دار بي هاي ماتريسي وزنبه هر عامل مكاني ضرب شده و اليه

گر  كمك عمل مقياس شده، بهدار بي هاي وزندر نهايت هر يك از ماتريس. شوند مي
وجود  تلفيق شده و ماتريس نهايي هدف را به) صورت درايه به درايه به(رياضي جمع، 

تر براي نصب هاي مطلوبگر مكان تر نشاناد بزرگدر ماتريس هدف اعد. آورندمي
با (ي مطلوبيت منظور محدودتركردن فضاي جستجو، يك بازه به. گيرها هستندسرعت

منطقه بالقوه براي نصب  19تعريف شده و ) دست آمدهتوجه به حداكثر مقادير به
  ).ششو جدول  سهشكل ( گير تعيين شدسرعت
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  گيرهامنظور نصب سرعت هاي اوليه بهمكان :سهشكل 

  

هاي سرعت است كه با گر اهميت هر منطقه براي نصب كاهنده الف بيان -سه شكل
با (هايي با درجه اهميت كم دست آمده از نتايج تحليلي به محدودهتوجه به مقدار به

با رنگ سبز (هايي با درجه اهميت خيلي زياد و بخش) رنگ قرمز مشخص شده است
هاي مسكوني شهر اين مناطق اكثراً در قسمت. بندي شده استطبقه) نشان داده شده

اند كه در نتيجه آن مبحث كنترل سرعت از ضرورت بيشتري برخوردار خواهد واقع شده
هاي سرعت به منظور انتخاب مكان كاهنده هاي مناسب بهب محل-3در شكل . بود

هاي كننده دد از انواع كنترلع 19لذا تعداد . اندهاي اطراف، مشخص شدههمراه كاربري
اين تعداد براساس معيارهاي كنترل . شودسرعت براي اين منطقه در نظر گرفته مي

مناطق آموزشي، : هاي پراهميت مانندسرعت معابر انتخاب شده و ارتباط آنها با مكان
با توجه به . دشو مشخص ميهاي پررفت و آمد تقاطعات فاقد چراغ فرماندهي و محدوده

مابين مرز مشترك مناطق هايي كه فيگيرها، در خيابانكه بهتر است سرعت ناي
مهم در ارزيابي  عاملعنوان يك  آموزشي و مسكوني هستند، نصب شوند، اين مسئله به

گير، در بدين ترتيب از نصب تعداد نامتناسب سرعت. نظر گرفته شده استدر  ،نتايج
. شودز به كنترل سرعت دارند، پيشگيري مينيا) به جهت جانمايي ناصحيح(مناطقي كه 

منظور افزايش ضريب ايمني و بهبود  ايند سعي شده است كه بهآچنين در اين فر هم



  

 

ت
رع

د س
كر

عمل
ي 

زياب
ار

ها 
 آن
رل

كنت
 و 
ري

شه
بر 

معا
ي 

رها
گي

 

67 

هاي گيرها در خيابانسازي سرعت عملكرد خودروهاي اورژانسي، تا حد امكان از پياده
 .منتهي به مناطق درماني جلوگيري شود

  گير حاصل از تلفيق تهاي بالقوه نصب سرعمكان: ششجدول 

نام 
  گير سرعت

شماره 
سرعت 
  گير

 ةنوع كاهند
سرعت 
  پيشنهادي

فاصله از 
  تقاطع

فاصله از 
مراكز 
  آموزشي

فاصله از 
خط عابر 
  پياده

نقش و تأثير 
در مديريت 

  بحران
تقاطع جاده 
آران و بلوار 

كاهش سرعت   103.08  1  219.42  گيرسرعت  1
خودروهاي 

دان شهيد مي
  رجايي

كاهش سرعت   103.79  0  160.82  گيرسرعت  2
خودروهاي 

شهداي گمنام 
1  

  268.02  14.86  268.02  كاهسرعت  3
محل عبور 

دانش آموزان و 
شهداي گمنام 

2  
  5  1  5  كاهسرعت  4

محل عبور 
دانش آموزان و 

  162.73  1  162.73  كاهسرعت  5  بلوار نماز
عبور  محل

دانش آموزان و 

يت اهللا آخيابان 
  كاشاني

  35.36  304.31  35.36  كاهسرعت  6
مراكز تجاري و 

محل عبور 
  عابران

خيابان 
  ميرعماد

  88.73  316.30  88.73  كاهسرعت  7
مراكز تجاري و 

محل عبور 
  عابران

خيابان 
  ميرعماد

  63.89  297.06  63.89  گيرسرعت  8
كاهش سرعت 
  قبل از تقاطع
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خيابان باب 
  الحوائج

  39.41  325.35  39.41  كاهسرعت  9

كاهش سرعت 
خودروهاي 

ورودي به ميدان 
و محل عبور 

خيابان باب 
  الحوائج

گير سرعت  10
 بالشتكي

عدم كاهش   205.60  419.80  205.83
سرعت 

خيابان بابا 
  افضل

گير سرعت  11
  بالشتكي

هش عدم كا  18.36  18.60  18.36
سرعت 

محل عبور   44.69  1  44.69  كاهسرعت  12  خيابان غزنوي
دانش آموزان و 

يت اهللا آخيابان 
 كاشاني

محل عبور   23.32  23.60  221.69  كاهسرعت  13
دانش آموزان و 

خيابان نواب 
  صفوي

محل عبور   158.62  1  158.62  كاهسرعت  14
دانش آموزان و 

خيابان شهداي 
  بافي مخمل

محل عبور   168.38  0  167.71  كاهسرعت  15
دانش آموزان و 

خيابان 
  اميركبير

كاهش سرعت   107.20  106.06  106.04  گيرسرعت  16
خودروها فبل از 

محل عبور   33.11  919.20  33.11  كاهسرعت  17  خيابان علوي
عابران منطقه 

 ميدان درب
  عطا

  69.77  819.31  129.54  كاهسرعت  18
كاهش سرعت 

خودروهاي 
ورودي به ميدان 

اهللا  خيابان آيت
  اعتمادي

  374.10  1045.48  20.62  كاهسرعت  19

كاهش سرعت 
خودروها فبل از 

تقاطع فاقد 
چراغ و محل 

گيرها، مسئله مديريت شرايط اورژانسي مؤثر هاي نصب سرعتدر انتخاب هر يك از محل
كه هركدام از  طوري به. شوندهاي موجود بررسي مي بوده و براساس آن بهترين مكان
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هاي ترافيك عالوه بر كاهش سرعت كمترين ميزان تأثير در حوزه رفت و كنندهكنترل
كاه كه داراي طول سرعتعالوه بر آن، از . آمد خودروهاي اورژانسي را داشته باشد

دهي مناسب  چنين شيب هم. توان استفاده كردعنوان خط عابرپياده مي بيشتري است به
نحوي كارآمد، اتصال اين  شود كه بهروها موجب ميگير و پيادهمحدودة حائل بين سرعت

سواران، معلوالن،  عنوان محل عبور دوچرخه دو عارضه در عرض خيابان برقرار شده و به
با درنظر گرفتن  فرآينددر اين . هاي كودكان مورد استفاده قرار گيرد المندان و كالسكهس

و حد مجاز براي كاهش سرعت وسايل ) كاربري مناطق(پياده  ميزان عبور و مرور عابران
منظور تعيين بهترين  به. گيري شده استگيرهاي موجود بهرهنقليه، از انواع سرعت

، مجدداً ششموقعيت تعيين شده در جدول  19از بين گير  هاي احداث سرعتمحل
راهنمايي، خطوط عابرپياده و مناطق آموزشي هاي فاقد چراغحد تأثير تقاطع: عوامل
اجرا  عاملازاي هر  اي بهدهي جداگانهشده و بر مبناي روش سلسله مراتبي وزن تحليل

هاي  يب داراي اهميتترت به عواملاست كه اين دهي حاكي از آن نتايج وزن. شودمي
اوزان در  شش،در مرحله بعد طبق جدول . باشندمي 0.3807و  0.3330، 0.2863

عنوان ميزان مناسب بودن  استانداردشده اعمال شده و عددي به عواملمقادير هر يك از 
روش استانداردسازي مورد استفاده بدين صورت بوده . يابدهر گزينه به آن اختصاص مي

محاسبه شده و سپس با توجه به  عاملگيرهاي انتخابي تا هر ل سرعتكه ابتدا فواص
دست آمده  گيري است، نتايج بهمالك بهتري جهت تصميم ،كه كمتربودن فاصله اين

ترين مقدار در آن ستون در گام بعدي، هر ستون از آنها بر بزرگ. شوندمعكوس مي
شوند كه براساس آن ضرب ميتقسيم شده و اعداد استانداردشده در وزن متناظر خود 

در . كندهاي انتخابي را مشخص ميمجموع هر سطر درجه اهميت هر يك از محل
، غزنوي و ميدان شهيد 1نام هاي بيترتيب در خيابان كه به 4و  12، 2هاي نهايت محل

هاي عنوان بهترين محل به) 0.406و  0.45، 1با مقادير اولويت (اند رجايي واقع شده
گير در اين دهندة آن است كه نصب سرعت اين نتايج نشان. شوندي تعيين ميانتخاب

مناطق عالوه برتأثير قابل توجه در كاهش سرعت وسايل نقليه، ايمني بيشتري براي 
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آموزان به همراه داشته و با در نظر گرفتن موقعيت مكاني هر يك، عابران پياده و دانش
  .امدادي دارند كمترين تأثير را در عملكرد خودروهاي

  

  گيري  نتيجه
خودروها و افزايش  سرعت كاهش ترافيك، سازيآرام در راستاي هاي سرعتاز كاهنده

هاي ناشي از سرعت منظور كاستن از تصادفات و بحران به ضريب ايمني شهروندان
گيرها در مكان مناسب و شود كه سرعتاين موضوع زماني محقق مي. شوداستفاده مي

از طرفي ديگر طراحي نامناسب . ضوابط و استانداردهاي طراحي نصب شوندمطابق با 
 هاي خصوص در موقعيتاين سازه باعث افزايش ترافيك شده و احتمال وقوع تصادف را به

همراه  گيرها بهگيري درست در مورد مكان سرعت تصميم. دهداورژانسي افزايش مي
كردن تعداد  سرعت خودروها و كمهاي نوين، عالوه بر كاهش استفاده از فناوري

ي داشته و امنيت جاني و ونقل حملتصادفات، نقش مهمي در مديريت صحيح سامانه 
هاي كننده كنترل. كندمالي شهروندان را از مخاطرات ناشي از اين رخداد حفظ مي

هيدروليكي زيرزميني، غيرمتصل، : سرعت از نظر نحوه عملكرد به چند نوع اصلي شامل
كارگيري  استفاده از انواع مذكور مستلزم به. پذير قابل تقسيم هستند انعطاف  مقطعي و

كنترل مكان : منظور اهدافي مانند كه به نحوي سامانه اطالعات مكاني است به
رساني به رانندگان در  گيرها، اتصال به محل تابلوهاي هوشمند ترافيكي و اطالع سرعت

لذا با هدف افزايش ضريب ايمني معابر . نمود توان از آن استفادهحين كاهش سرعت مي
گيرها، چنين تعيين بهترين نحوة توزيع مكاني سرعت خصوص در مواقع اورژانسي و همبه

تأثير معابر، وضعيت خطوط عابرپياده، : در محدوده مطالعاتي شهر كاشان عواملي نظير
أثير ميادين، در نظر ها و تها، وضعيت گسلهاي فاقد چراغ، موقعيت كاربريمحل تقاطع
دهي كارشناسي هر يك از اين عوامل به كمك روش سلسله مراتبي،  با وزن. گرفته شدند

بيشترين تأثير را در احداث محل سرعت  0.17مشخص شد كه مناطق آموزشي با وزن 
سازي شده در محيط سامانه اطالعات  هاي آمادهدر نهايت با ادغام اليه. گيرها دارند
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گيرها پيشنهاد داده منظور نصب سرعت هاي بالقوه، بهعنوان محل قطه بهن 19مكاني، 
هاي فاقد چراغ حد تأثير تقاطعدر مرحله بعد نقاط پيشنهادي مجدداً از نظر . شدند

: ارزيابي شده و تعداد سه محل شامل راهنمايي، خطوط عابرپياده و مناطق آموزشي
هاي بهينه تعيين عنوان جواب هب ، غزنوي و ميدان شهيد رجايي1شهداي گمنام 

گيرهاي پيشنهادي نقش است كه نصب سرعت نتايج حاصله حاكي از آن. شوند مي
ايجاد تصادف و  نقص فني : مؤثري را در كاهش آثار ناشي از ترمزهاي ناگهاني كه باعث

گيرهاي  شود، خواهد داشت، عالوه بر اين توزيع متناسب مكاني سرعتدر خودرو مي
هاي چنين استفاده از قابليت هم .هاي ترافيكي خواهند شدنجر به كاهش گرهمذكور م

گيرهايي كه در مقاطع زماني خاص فعال بوده سامانه اطالعات مكاني براي نصب سرعت
عالوه بر اين، برآورد . شودكنند، در مناطق آموزشي توصيه ميو سرعت را كنترل مي

كارهاي  گير ازجمله راهان و انتخاب نوع سرعتميزان تأثير ترافيك بر مسئله طراحي مك
  .منظور افزايش سطح ايمني است آتي اين تحقيق به
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