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  چكيده

 شود. مطالعات مي مورد نيازفاصله توقف دهد و منجر به افزايش  ميواكنش و مانور راننده را كاهش  ييتوانا ،سرعتافزايش 

است در حالي كه راننده  لهيانتخاب سرعت نامناسب به وسپايه است. يكي دو مشكل  ناشي از رمجازيسرعت غنشان داده است كه 

سرعت  .باشد ميبر اساس شرايط محيط  منياز سرعت اه راننددرك نادرست  باشد. ديگري نامناسب بودن سرعت واضح مي

در همين راستا . استفوتي از عوامل مهم در تصادفات  يكشدت تصادفات را افزايش داده و ي دليل كه باشدبه هر  رمجازيغ

راهبردها اين داده و كنترل نمايد. را پوشش اين دو مشكل عوامل مؤثر بر  يتمامبايد اين تخلف كاهش جهت اقدامات ممكن 

اعمال قانون، انتقال  وهياز سرعت، ارتقاء ش يناش يمنيرانندگان از مشكالت ا يآگاه شيسرعت مجاز مناسب، افزا نييشامل تع

به  قيتشو يبرا طيمح طيو عملكرد متناسب با شرا ياز طراح نانياطالعات در مورد سرعت مناسب به رانندگان و حصول اطم

راهكارهاي مناسب و عملي  اقدامات اين در اين مقاله سعي شده تا با ارائه مجموعه كاملي از. شود يبا سرعت مناسب م يرانندگ

  .بگذاردمتخصصين در اختيار را از سرعت باال  يكاهش تصادفات ناش را جهت

  

  ، تصادفاتسرعت غيرمجازاقدامات ايمني، ايمني راه،  ي كليدي:ها واژه

  

  همقدم -1

سرعت غيرمجاز يكي از عوامل مهم در تصادفات     

 .NHTSA 2006 ; Imprialou et al(است فوتي 

. سرعت زياد، توانايي واكنش و مانور راننده را )  2016

 نياز داردتوقف  جهت كاهش داده و به فاصله زياد

)Liao et al. 2016(ويژه  . شدت تمام تصادفات به

سواران و  تصادفاتي كه در آنها عابران پياده، دوچرخه

موتورسواران نقش دارند، با افزايش سرعت، افزايش 

 .) Helak et al. 2017 ; Tulu et al. 2017( يابد مي

سرعت باال و غيرمجاز نتيجه دو مشكل اساسي است. 

رفتار راننده يعني انتخاب نامتناسب سرعت يك جنبه 

العمل راننده به شرايط محيطي يعني  مسأله است و عكس

عدم توانايي در درك سرعت متناسب با محيط و در 

اين در باشد.  نتيجه وقوع خطر تصادف جنبه ديگر آن مي

هاي فرهنگي براي  محدوديتمتأسفانه حالي است كه 

حتي داشتن رفتاري ايمن در رانندگي وجود دارد. 

است كه به نظر  يكيتراف يشكن قانون كيسرعت باال 
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با  يرانندگ و در جامعه امروز مورد قبول است رسد يم

نوعي نمايش مهارت  بهسرعت باال، نامعقول و خطرناك 

ان سرعت به عنوعالوه  شود. به ميمحسوب در رانندگي 

 شود امتيازي مثبت براي خريداران خودرو تبليغ مي

)Schneider 2004( .سرعت كاهش  اقداماتي كه براي

 ،شود انجام مي غيرمجاز تصادفات ناشي از سرعتو 

د تا تمامي عوامل بايد به چند دسته مختلف تقسيم شو

يا  ب سرعت نامناسب به وسيله رانندهبر انتخا مؤثر

 Elvik( سرعت ايمن را پوشش دهد از درك نادرست

et al. 2009( .ها در زمينه آموزش افزايش فعاليت ،

تواند باعث كاهش تصادفات  مياعمال قانون مهندسي و 

هاي موجود راهبردناشي از سرعت باال شود. بسياري از 

 است الزممهندسي است. با اين وجود زمينه مربوط به 

ايمني كه به طور متخصصان ديگر نفعان و  به ذي كه

توانند ديد ويژه  مستقيم با اين مسئله سروكار دارند يا مي

 و جامعي به اجراي اين راهبرد داشته باشند، توجه شود.

بسياري از  مشاركتبهتر است براي ، در برخي موارد

اعمال قانون، اورژانس،  مسئولين ايمني (مانند هاي بخش

نكارها، مين خدمات، پيماهاي تأ نشاني، شركت آتش

ابتداي ) از هاي مجاور و مالكان ها و كاربران زمين رسانه

مقاله ارائه راهكارها هدف اصلي اين  .ريزي شود برنامه

كاهش تلفات و جراحات شديد ناشي از  ممكن جهت

سرعت  تعيينخاص شامل  اهدافباشد.  سرعت مي

هاي  هاي افزايش آگاهي رانندگان، برنامه مجاز، برنامه

 ي مسيرمحيطشرايط مهندسي  مشخصاتن و اعمال قانو

  شود. در ادامه به تشريح موارد پرداخته مي. باشد مي

  

  تعيين سرعت مجاز مناسب -2

ايمني راه  ارتقايهدف اصلي تعيين سرعت مجاز     

سرعت مجاز مناسب تعادلي ميان جابجايي و باشد.  مي

ترافيك روان (زمان سفر) و ايمني (تصادفات و 

اي از آن  كمتر) در نوع خاصي از راه يا قطعهتداخالت 

تابلوهاي موجود ). Lu et al. 2003كند ( ايجاد مي

با  متوليان راها از حداكثر سرعت مجازي كه رانندگان ر

توجه به نوع راه و شرايط آن، ايمن و قابل قبول در نظر 

سرعت مجاز  عالوه براين، سازد. اند، آگاه مي گرفته

باعث كرده و  آمادهاعمال قانون بستر را براي  ،مناسب

شكني، شرايط خطرناكي براي  شود افرادي كه با قانون مي

توجه شناسايي شده و مورد كنند،  مي كاربران ايجادديگر 

تعيين  .)Milliken et al. 1998( قرار گيرند و پيگرد

سرعت مجاز باال ممكن است باعث افزايش آمار و 

با اين وجود، سرعت مجاز پايين  شدت تصادفات شود.

 نيز ممكن است نتيجه عكس بر ايمني داشته باشد

)Islam et al. 2015(.  سرعت نياز به تعيين  اهدافاين

براي پيشگيري از مجاز مناسب را به عنوان راهكاري 

موجود و جديد  مسيرهايتصادفات ناشي از سرعت در 

اهكار ادامه به جزئيات اين ردر  شود. را متذكر مي

  شود. پرداخته مي

  

تعيين سرعت مجاز متناسب با طراحي، ترافيك  -1- 2

 و شرايط محيطي مسير 

اكثر در صورت اطمينان از عدم اعمال قانون، 

 ر،يسرعت مجاز مس يرانندگان بدون توجه به تابلوها

 كنند يحركت م ريمس طيمتناسب با شرا يبا سرعت

)Parker, 1992( .آنها بايد اعمال قانون و  اگرچه

انتخاب سرعت ليكن  گيرندبرا در نظر اجرايي بودن آن 

كه اكثر رانندگان آن را  شود يمجاز مناسب، باعث م

كاهش سرعت مجاز بدون الزام در غير كنند.  تيرعا

رانندگان و اطاعت از  لهيباعث كاهش سرعت به وس

 ).Bhalla et al. 2014( شود ينم نيقوان

سرعت مجاز مناسب نه تنها براي مسيرهاي تعيين 

جهت اطمينان از  هاي موجودجديد بلكه براي مسير

ويژه زماني كه  تناسب سرعت مجاز با شرايط راه به
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و  هاي مجاور تغييراتي در ويژگي ترافيكي، كاربري زمين

 نديفرآ است. ضروري، هاي مسير  اتفاق افتاده  دسترسي

 ،يطراح رينظ يواملع ديسرعت مجاز مناسب با نييتع

سرعت عملكردي، سابقه ايمني، سابقه تخلفات  ك،يتراف

مانند وجود مدارس، درصد  يطيمح طيشراسرعت، 

 اي ادهيعابران پ يحجم باال ن،يسنگ هينقل ليوسا يباال

. رديدر نظر بگ زيمسن را ن ادهيوجود و تمركز عابران پ

قطعات توان براي  دهد كه مي مطالعات مهندسي نشان مي

خاصي از مسير سرعت مجاز متفاوتي تعيين كرد يا با 

توجه به تغييرات راه، رانندگان تشويق به حركت در 

تري شوند. براي مثال خياباني در  سرعت مناسب

روهاي محافظت  اي مسكوني به عرض زياد و پياده محله

شده با موانع بزرگ در طرفين، رانندگان را تشويق به 

نمايد.  تر از سرعت مجاز ميحركت در سرعت باال

توان با ايجاد تغييراتي در مشخصات طراحي، سرعت  مي

  تري را به رانندگان القا كرد. كمتر و مناسب

  

    هاي مجاز متغير اعمال سرعت -2- 2

با استفاده از تابلوهاي  (VSL) از سرعت مجاز متغير

، جهت تشويق رانندگان به تجهيزاتيا ديگر  پيام متغير

يا در  قطعات خاصي از راهتر در كم سرعت بارانندگي 

، است مواجه يخاص نقاطي كه رانندگي با مشكالت

را متغير سرعت مجاز  ،شود. براي مثال استفاده مي

توان در طول زمستان، زماني كه ديد به خاطر مه يا  مي

شود يا زماني كه سانحه يا تصادفي رخ داده،  برف كم مي

اين شرايط كه غير قابل  .)Li et al. 2014( دادكاهش 

بيني دقيق آنها دشوار است،  يا پيش بيني بوده پيش

ديگري  تجهيزات شناسايي نياز به دوربين يا معموالً

براي مشخص شدن نياز به تغيير سرعت مجاز و 

 آوري داده جهت تعيين سرعت مجاز دارند. جمع

توان براي شرايط قابل  ميهمچنين از اين سيستم 

هاي عمراني  يا كارگاه مناطق آموزشيتر همانند  بيني پيش

توان سرعت  مي مناطق آموزشينيز استفاده كرد. در 

كه حجم تردد  مدارستعطيل شدن  مجاز را در زمان

بسياري از  شود، كاهش داد. ن پياده بيشتر ميعابرا

 نيتصادفات را در اثر استفاده از اكاهش مطالعات 

  ; Lu & Shladover 2014( دهد ينشان مرا  ستميس

FHWA 1995.(  

  

اعمال سرعت مجاز متفاوت براي وسايل نقليه  -3- 2

  سنگين 

جهت كاهش شدت تصادفات  كشورهابرخي از 

وسايل نقليه سنگين، سرعت مجاز كمتري براي آنان 

 مرورشرح اين اقدام به تفصيل در كنند.  تعيين مي

 ليجهت كاهش تصادفات مربوط به وسا يمنياقدامات ا

منتشر شده در همين مجله بيان شده است  نيسنگ هينقل

(آقابيك و احمدپور  گردد كه از تكرار آن خودداري مي

1396(.  

 

باال بردن آگاهي رانندگان از مشكالت  -3

  ايمني ناشي از سرعت
زيادي بر كاهش  تأثيرافزايش آگاهي رانندگان 

رفتارهاي پرخطر از جمله حركت با سرعت غيرمجاز و 

 تصادفات ناشي از سرعت دارداهش لذا ك

)Tronsmoen 2010( . ه جلب توجبه عبارت ديگر

افزايش آگاهي آنان  رانندگان به حس ايمني شخصي با

در مورد خطرات ناشي از رانندگي با سرعت باال ممكن 

است باعث بروز تغييراتي در رفتار رانندگي آنها شود. 

آگاه كردن رانندگان از خسارات مالي و جاني همچنين 
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براي كاهش تصادفات ناشي از  مؤثرسرعت باال، روشي 

هاي موجود در اين بخش ارتباط راهبرد باشد. سرعت مي

كه دارد هاي موجود در بخش بعدي راهبردنزديكي با 

  . افزايش اثر اعمال قانون استدر مورد 

  

 

افزايش آگاهي عمومي نسبت به خطرات ناشي  -1- 3

 از رانندگي با سرعت غيرايمن

عدم اطمينان از تعداد زيادي از رانندگان در صورت 

كنند.  رانندگي مي غيرمجازوجود جريمه، با سرعت 

افزايش آگاهي آنها در مورد خطرات ناشي از رانندگي با 

سرعت باال ممكن است باعث بروز تغييراتي در رفتار 

هاي افزايش آگاهي بايد بر انتقال  آنها شود. برنامه

متمركز شود مرتبط با سرعت باال به شكلي  موضوعات

ب براي همه كه توجه مخاطب را جلب كرده و مناس

. در حال حاضر اطالعات زيادي در اين سنين باشد

مورد در دسترس عموم قرار دارد، با اين وجود، در 

ي شده براي پخش هاي طراح صورت عدم وجود كمپين

آنها محدود خواهد بود.  آگاهيگسترده اين اطالعات، 

هاي عمومي  آگاهيند شامل راديو، توا ها مي اين كمپين

تابلوهاي تبليغاتي بزرگ، ، هاي كوچك زيون، آگهييتلو

مناسب براي  يها سايت و ديگر رسانه بروشور، وب

  .)Tay 2004( باشددسترسي به مخاطبين هدف، 

  

افزايش آگاهي عمومي نسبت به عواقب  -2- 3

 احتمالي رانندگي با سرعت غيرمجاز

و جلب توجه راننده به امور مربوط به ايمني 

از خطرات ناشي از رانندگي با سرعت آگاه كردن وي 

 مؤثر رانندگان) بر رانندگي برخي از 1- 3 راهبردناايمن (

هاي نقدي بهترين  است. اما براي برخي ديگر جريمه

باشد.  رفتار رانندگي آنها مي در براي تغييرروش 

مجاز كه شامل جريمه نقدي، هاي سرعت غير جريمه

تواند  مي باطل شدن گواهينامهتعليق يا كسر امتياز، امكان 

 & Bourgeon( در رفتار رانندگي اثر مثبت داشته باشد

Picard 2007(هاي بيمه  . عالوه بر اين جرائم، شركت

، هزينه ت رانندگي ناايمن رانندهتوانند به عل نيز مي

بيشتري از وي دريافت كنند. آگاه كردن رانندگان از 

هاي مرتبط با سرعت غيرمجاز كه به صورت  هزينه

 ،شود مستقيم به به تصادفات مربوط ميمستقيم يا غير

  ي باشد.مؤثر راهبردتواند  مي

  

  

 تيريمد يها كنترل سرعت و برنامهاجراي  -3- 3

  محور   محله كيتراف

ايجاد كمپين كنترل سرعت در هر محله و نصب 

دهنده سرعت به رانندگان توجه تابلوهاي هشدار

رانندگان را به سرعت خود در زمان عبور از محله جلب 

ن به هاي اعمال قانو اطالعاتي كه از برنامه كند. مي

نشان داده است كه  صورت ساالنه به دست آمده،

 ،كنند رانندگي مي اي محلهباال در رانندگاني كه با سرعت 

برنامه  لذا و كنند ميدر همان محله زندگي  معموالً

آنان در و دانش ترافيك باعث افزايش آگاهي  مديريت

 مديريتهاي  برخي از برنامه شود. سطح محله مي

است كه باعث تشويق  هاي اي شامل برنامه ترافيك محله

 ،ها برنامهاين  ازيكي باشد.  رانندگي ايمن مي جهت

 Salt Lake City( باشد مي متحركبرنامه خودرو 

Corporation, 2000.(  ساده  كامالًايده اين برنامه

سازي با استفاده  ها براي آرام روداست: اين برنامه از خو

 دو ابزاركند.  از تشويق آنان به رعايت قانون استفاده مي

سپر كه به  ي استبرچسبيكي مورد نياز اين برنامه 

است. رانندگاني كه در  ديگري تعهدو  شود نصب مي

شوند كه با سرعت  كنند متعهد مي اين برنامه شركت مي

ن د، در صورت امكان براي عبور عابرامجاز حركت كنن

توانند پياده  ، زماني كه ميپياده از خيابان توقف كنند

ان شوند. باعث لبخند زدن و شادي ديگرو  تردد كنند،

در عوض  رانندگانآرام كردن  اين برنامه هدف

  . استها  سازي خيابان آرام
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  اعمال قانون تأثيرارتقاء كارايي و  -4
اعمال قانون نقش مهمي در كاهش تخلفات ناشي از    

. در حال )Armour 1986( انندگان داردسرعت ر

هاي متعددي را  روش   قانون هاي اعمال ارگانحاضر 

 غيرمجازاثر اعمال قانون در برابر سرعت  براي افزايش

ابع محدود، استفاده از بودجه اند. به علت من به كار گرفته

بايد تا حد ممكن بهينه بوده و  موجود ينمأمورو 

  د.ها داشته باش بيشترين اثر را بر ايمني راه

  
 

تصادفات ناشي از اعمال قانون در مناطق با  -1- 4

   باالسرعت 

عمال قانون در برابر هاي ا كمپيندر شروع اجراي 

كه مديريت يا اداراتي اعمال قانون  هاي ارگانسرعت، 

هاي خاصي را در پين را بر عهده دارند بايد مسيركم

به عنوان هدف انتخاب كنند و داليل  مشخصيزمان 

موجهي براي انتخاب اين اهداف داشته باشند. 

بر پايه  هاي اعمال قانون در برابر سرعت معموالً برنامه

و شكايات عموم مردم اهداف  جرائمآمار تصادفات، 

هاي راه بر  نمايند. برخي از قسمت خود را انتخاب مي

 تعيين اتتصادف  سرعت و گزارش روند تغييرات اساس

شوند. اجراي اقدامات اعمال قانون در  بندي مي و طبقه

 رسد كه تخلفات به حد باالي خود مياز روز هايي  زمان

، باعث افزايش تر است محتملايمني  ل مربوط بهمسائيا 

همچنين  بر اساس مطالعات  شود. اثر اين اقدامات مي

عداد رانندگان تاعمال قانون پيوسته باعث كاهش 

 ;Taylor 2004, Hall 2003( شود متخلف مي

NHTSA 1995( . مطالعات نشان داده است كه اثرات

اعمال قانون براي بيشتر رانندگان در مسيرهاي شهري 

هايي از مسير  وابسته به مكان بوده و رانندگان در قسمت

كه احتمال وجود مأمورين وجود دارد (بر اساس 

تجربه)، سرعت خود را كم كرده و سپس افزايش 

تمايل به شود كه رانندگان م دهند. اين امر باعث مي مي

رانندگي در مسيرهايي شوند كه احتمال حضور مأمورين 

تواند داراي تأثير منفي باشد.  در آنها كمتر است و لذا مي

اين امر، اهميت نياز به ارزيابي دقيق منطقه براي 

دهد  تشخيص الزام وجود اعمال قانون را نشان مي

)Armour 1986(.  

  

 

   اجراي خودكار اعمال قانون -2- 4

قانون  توانند اعمال قانون نمي ينمأموربديهي است 

اعمال كنند.  مدت ا و تمامه سرعت را در تمامي راه

امكان هاي اعمال قانون خودكار باعث افزايش  فناوري

افزايش احتمال از ي درك عموممچنين اعمال قانون و ه

مطالعات صورت گرفته حكايت شود.  ميجريمه شدن 

ر در كاهش سرعت و تصادفات از تاثير مثبت اين راهكا

ناشي از آن دارد؛ هرچند همراه بودن اين اقدام با 

هاي افزايش آگاهي عمومي جهت جلب رضايت  كمپين

 Rettingشود ( و موفقيت بيشتر اين راهكار توصيه مي

& Farmer 2003 ; FHWA 2005 .( برخي از

ها سرعت خود را كم كرده و  رانندگان در محل دوربين

از عبور از آنها سرعت خود را افزايش  دوباره پس

دهند. جهت فائق آمدن بر اين مشكل دو راهكار  مي

ها و  داشتن محل دوربين شود: يكي مخفي نگه استفاده مي

بر اساس  ديگري كنترل متوسط سرعت بين دو دوربين.

مخفي بودن مكان دقيق مطالعات صورت گرفته، 

طالع ، البته در صورت اي كنترل سرعتها دوربين

منجر به افزايش  ،رانندگان از اعمال قانون به اين سبك

همچنين از  ).Keall et al. 2001شود ( تاثير آنها مي

ها امكان  آنجا كه كنترل متوسط سرعت بين دوربين

افزايش سرعت پس از گذر از محل دوربين را از 

گيرد، تاثير مثبت اين اقدام نيز در مطالعات  رانندگان مي

 Montella et al. 2015; Sooleاست ( مشاهده شده

et al. 2013  .(  
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   نقض مكرر قانونافزايش جريمه براي  -3- 4

رانندگاني كه تخلف از قوانين سرعت مجاز را 

كنند، خطرات زيادي در ايمني ترافيك ايجاد  تكرار مي

راهكار عملي برخورد با چنين متخلفيني واهند كرد. خ

هاي آموزشي،  دورهها، اجبار به شركت در  تشديد جريمه

تعليق و ضبط گواهينامه و يا حتي زندان است 

)NHTSA 2001 ; NCSL 2006.(  

  
 

   ها جهت افزايش اثر جريمه قضاوت تقويت -4- 4

 همجرينقش مهمي در فرآيند اعمال  گذار قانون

نقاط ضعف  يبررس يبرا مطالعات زياديترافيكي دارد. 

از سرعت مجاز وجود دارد و  يتخطمربوط به  نيقوان

 يزيراه گر توانند ياز رانندگان متخلف م يبرخ جهيدر نت

صدور  برايكنند.  دايفرار از جرائم و مجازات پ يبرا

تخطي از سرعت مجاز و اعمال مجازات براي آن  جرائم

 اجراي قانونو  گذار قانون بايد توافقاتي ميان مقامات

مجازات متخلفان در همچنين بايد  .وجود داشته باشد

كه اين مورد نيز نياز به  يكنواختي وجود داشته باشد

 .Milliken et al( هايي دارد نامه آئين پيروي ازايجاد و 

1998 ; NHTSA 2003 (.  

  

  هاي خاص ها در مكان افزايش جريمه -5- 4

تخلفات ترافيكي در مناطقي مانند مناطق مسكوني، 

و راه  شرايط خطرناكي براي كاربران كارگاهي و مدارس

ن پياده در اين مناطق همچنين كارگران، كودكان و عابرا

يا  غيرمجازتخلفاتي مانند سرعت  كند. معموالً ايجاد مي

، عامل تصادف عالئم خاص اين مناطقاز  تبعيتعدم 

يك روش براي  باشد. مي ها محلدر بسياري از اين 

و تعيين ميزان قانون  كاهش اين تخلفات ترافيكي اعمال

جرايم به حدي است كه به اندازه كافي بازدارنده باشد. 

مناطقي ها و  بيمارستان حواليدر  توان اين راهبرد مياز 

   نيز يا جمعيت مسن با حجم باالي عابر پياده

 استفاده كرد.

 

تفهيم مقدار سرعت مناسب به رانندگان  -5

  با استفاده از ابزارهاي كنترل ترافيك
نترل ترافيكي مهمترين وسيله تجهيزات ك

رساني قوانين ترافيكي به رانندگان است.  اطالع

سرعت  محدوديتهاي  ترين اين تجهيزات تابلو ساده

ز باشد كه از طريق آنان بيشينه سرعت سفر ايمن مجا مي

 شود. تابلوهاي مي در هر شرايطي به رانندگان اطالع داده

را  تري هنگام تر و به قاطالعات دقي (VMS)پيام متغير 

 ،سرعت هشدار ند. تابلوهايك به رانندگان منتقل مي

را نمايش داده و براي وسيله نقليه سرعت كنوني 

جلوگيري از تخطي رانندگان از سرعت مجاز و تفهيم 

و  د. از تدابيرشو سرعت مناسب به آنان استفاده مي

روسازي نيز براي ترغيب رانندگان به  اقداماتي در

شود. محل نصب،  تر استفاده مي ت در سرعت ايمنحرك

ديد و نگهداري كليه تجهيزات كنترل ترافيك جهت 

باشد.  سرعت مجاز بسيار مهم مي مؤثرتفهيم واضح و 

د، اثر منفي شو تجهيزاتي كه در محل مناسب نصب نمي

بر ايمني داشته و احتمال وقوع تصادفات ناشي از 

در ذيل با تفصيل بيشتر به  د.ده سرعت را افزايش مي

  شود. راهكارهاي مرتبط با اين موضوع پرداخته مي

 

  افزايش تابلوهاي سرعت مجاز -1- 5

تابلوهاي ديد و نگهداري قابليت محل نصب، 

سرعت  مؤثرجهت تفهيم واضح و  محدوديت سرعت

 يتابلوباشد. در صورت نصب  مجاز بسيار مهم مي

نسبت به  كافينامناسب، ديد ناسرعت مجاز در محل 

مفهوم سرعت  ، انتقالعدم نگهداري از آنيا  تابلو

كه نتيجه آن عدم  بوده مؤثرغير غيرمجاز به راننده

ترغيب رانندگان به رعايت سرعت مجاز است. اين 

موارد ممكن است اثر منفي بر ايمني داشته و باعث 

  د.ال وقوع تصادفات ناشي از سرعت شوافزايش احتم

 ءد تابلوهاي سرعت مجاز دو جزمحل نصب و تعدا

 تابلوهايد. باش كليدي در تفهيم مناسب سرعت مجاز مي

هاي مناسب  سرعت مجاز بايد به شكل پيوسته در مكان
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ار هاي اصلي) كه راننده انتظ (براي مثال پس از تقاطع

ويژه  بهد. اين مورد ديدن تابلو جديد را دارد، نصب شو

باشد.در  ار مهم ميدر محل تغيير سرعت مجاز مسير بسي

هايي كه  صورتي كه تغييري در سرعت مجاز در محل

راننده انتظار آن را ندارد ايجاد شود، نصب تابلوهاي 

كاهش سرعت نيز بايد در نظر گرفته شود. در طول 

افتد نيز نصب تابلوهاي  مسير كه تغيير سرعتي اتفاق نمي

سرعت مجاز جهت يادآوري آن به رانندگان ضروري 

تاثير مثبت اين اقدام بر كاهش سرعت در  است.

  ). Minnesota DOT 2004مطالعات آمده است (

عالوه بر نصب، نگهداري از تابلوها نيز ضروري 

ويژه در شرايطي كه حداقل ميزان انعكاس تابلو  است، به

تعيين شده باشد. تدوين ليست كامل تابلوهاي موجود 

همراه با سوابق انجام شده  GISدر يك مسير كه بر پايه 

تواند راهبردي مؤثر در تعمير  تعمير و نگهداري آنها، مي

  موقع تابلوها باشد. و نگهداري به

  

هشداردهنده سرعت  به كار بردن تابلوهاي -2- 5

  به كاميون)  واژگوني (شامل هشدار

متغير  پيامسرعت مشابه تابلوهاي هشدار تابلوهاي 

)VMSداراي سامانه رادار د، با اين تفاوت كه باش ) مي

براي تشخيص سرعت وسيله نقليه هستند. از اين 

تابلوها براي ترغيب رانندگان به رعايت سرعت مجاز و 

يادآوري لزوم رعايت سرعت مجاز به آنان استفاده 

شود. سرعت سفر تعيين و سپس بر روي نمايشگر  مي

برخي از اين تابلوها قابليت  شود. تابلو نشان داده مي

يا برخي از آنها  را دارند »آهسته«هايي مانند  پيامنمايش 

خالي اين شوند.  خالي مي در صورت تخلف راننده كامالً

رانندگاني سرعت در  كاهش رغبتجهت  شدن صرفاً

   جسارتيا  قابليت تابلواست كه قصد آزمايش 

  . دارندخود را 

رسان و  اين تابلوها مشابه تابلوهاي پيامعملكرد 

ي است. تفاوت آنها با تجهيزات رادارهاي تصوير

اعمال قانون سرعت در عدم توانايي آنان در خودكار 

ين تابلوها برخالف عكسبرداري و صدور جريمه است. ا

رسان قابليت تشخيص سرعت را به وسيله  تابلوهاي پيام

 يراهبرد آن دسته از رانندگان نيهدف ا رادار خود دارند.

به  ليتما ابند،ي يم ياز سرعت خود آگاه ياست كه وقت

بر اساس مرور مطالعات رفتار خود دارند.  اصالح

)Bloch, 1998 ; Meyer 2000 بيان شده است كه (

  تابلوهاي پيام متغير توانايي كاهش سرعت را دارند.

  

استفاده از تدابير مربوط به روسازي جهت  -3- 5

   انتقال مفهوم نياز به كاهش سرعت

 در بصريبراساس استفاده از تدابير  راهبرداين 

جهت ترغيب رانندگان به حركت با سرعت روسازي 

توان در طول قسمتي از  مي راهبرد. از اين باشد ميايمن 

ها، مناطق  مسير و همچنين در نقاطي همانند تقاطع

يك  ها و ... استفاده كرد. كارگاهي و عوارضي، رمپ

ازي در سطح روس ها كشي خطروش استفاده از 

 يسرعت بيشتر به راننده حركت با اي است كه گونه به

 كند كه موجب را القاء مي سرعت واقعينسبت به 

شود. در نقاطي كه راننده بايد سرعت  مي سرعتكاهش 

مدارس، در  محدودهمانند ابتداي  ،خود را كاهش دهد

ها، ورودي مناطق مسكوني يا قبل از  نزديكي تقاطع

ايجاد  ها جهت كشي خطز اين توان ا مي هاي تند قوس

 استفاده كرد افزايش سرعت در ذهن رانندگان القاي

مناسبي سرعت با نرخ اي كه تصور كنند بايد  گونه به

در ديگر  كشي خط. از اين نوع خود را كاهش دهند

ان استفاده تو مي خطكاهش عرض  القاي مانندها  زمينه

آسايش راننده در  حس لباين روش س اساس كرد.

 ها كشي خطصورت حركت با سرعت باال در طول اين 

عمل  به عنوان عامل مشوق كاهش سرعت بوده و
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 در طول استفادهتواند قابليت  مي راهبرد. اين خواهد كرد

هاي  خطوط عرضي و شورون داشته باشد.را مسير 

اي از اين تمهيدات هستند كه بر اساس  همگرا نمونه

 & Griffinشوند ( كاهش سرعت ميمطالعات باعث 

Reinhardt 1995; Meyer 2001; Katz 

اين  اجراي تواند در هنگام كاهش سرعت مي).2004

تمهيدات همراه با ديگر تمهيدات روسازي مانند 

 Fontaine & Carlson( انجام شود نوارهاي لرزاننده

هاي مختلف  ). بايد در نظر گرفت اگرچه شكل2001

ممكن است اثر نسبتاً كمي بر سرعت كشي روسازي  خط

وسايل نقليه داشته باشد، اما همچنان احتمال تصادفات 

توان گفت حتي اگر تمهيدات  دهد. پس مي را كاهش مي

ادراكي اثر چشمگيري بر سرعت خودروها نداشته باشد، 

باعث هشدار به راننده و ورود او به سطح تمركز بهتر و 

لوگيري از وقوع تصادف در نتيجه آمادگي بيشتر براي ج

  ).Griffin & Reinhardt 1995شود ( مي

استفاده از نمايشگرهاي انتقال پيام متغير  -4- 5

(VMS)   

جهت انتقال  (VMS) متغير از نمايشگرهاي انتقال پيام

و مورد انتظار رانندگي  يعاتي در مورد شرايط كنونالاط

هايي جهت  شود. اين نمايشگرها پيام استفاده مي

ر به رانندگان در مورد شرايط رساني يا هشدا اطالع

يا  كنند كه ممكن است براي ايمني رو منتقل مي پيش

زمان سفر آنان مفيد باشد. اين تابلوها از فناوري 

اي براي نمايش سرعت ايمن حركت به  پيشرفته

 كنند. براي شرايط خاص (مانند رانندگان استفاده مي

)، سرعت مجاز اعدنامس شلوغ يا آب و هواي مسير

تعيين شده از قبل ممكن است سرعت ايمن براي 

يد سرعت ايمن بر بالذا حركت در اين شرايط نباشد و 

رساني شود. لذا  آمده اصالح و اطالع اساس شرايط پيش

جهت نمايش سرعت ايمن  ITSعالوه بر استفاده از 

آوري  براي جمع ITSبراي شرايط رانندگي موجود، از 

مورد شرايط كنوني براي تعيين سرعت  اطالعاتي در

بر اساس مطالعات استفاده از اين استفاده كرد.  بايدمجاز 

در بين رانندگان در مسيرهاي پرسرعت تكنولوژي 

) و تاثير آن مثبت است Ran et al. 2004مقبول (

)Abdel-Aty et al. 2016 .(  

  

اطمينان از سازگاري طراحي راه و اجزاي  -6

  كنترل ترافيك با سرعت ايمن و مناسب
حركت ود اينكه رانندگان بايد با سرعت ايمن با وج

سرعت  و محيط، كنند، بايد بتوانند از مشخصات مسير

ل كنترتجهيزات و  ايمن را درك كنند. طراحي مسير

و همچنين سرعت منطقي ترافيك بايد با سرعت هدف 

مشخصات طرح هندسي،  مورد انتظار، متناسب باشد.

باعث ترغيب به رفتار مناسب رانندگي شده و به توانايي 

راننده در تفسير و اطاعت از تابلوها وابسته نيست 

)Keith et al. 2005 .(اين راه كليدي در ايمني  يك نكته

به و اجزاي كنترل ترافيكي آن  مسيرطراحي است كه 

در ارتباط باشند موثري با سرعت ايمن و مناسب  نحو

ايجاد  كنندگان اطمينان حاصل شود. تا از ايمني استفاده

يكپارچگي در طراحي، باعث به وجود آمدن اجزايي 

شود كه نتيجه آن سرعت  متناسب با انتظارات راننده مي

يكنواخت در طول مسير بوده و در نتيجه منجر به 

 & Lylesشود ( مي كاهش احتمال وقوع تصادف

Taylor 2006 ; Fitzpatrick et al. 2000  .( در

معموالً در اطراف مدارس، كه مناطق كاهش سرعت 

ها،  كارگاه اده،يپ نيعابر يمناطق با حجم تردد باال

به  يشهر نيب رياز مس ريمس ليها و نقطه تبد تقاطع

مبني بر  تيقطع جاديامكان ا، اگرچه قرار دارند يشهر

برابر با سرعت  ايكمتر  يخودروها با سرعت حركت

توان از تركيب  ميوجود ندارد، اما  افتهيمجاز كاهش 

 نيجهت كاهش سرعت در ا داتيها و تمه روش
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سازي  آرام ييكارا شي. جهت افزابهره برد رهايمس

 يروساز يكش از تابلوها، اعمال قانون، خط دي، باترافيك

رانندگان به  بيجهت ترغ يمنيا يها ؤلفهم گريو د

 ,.Kamyab et al( استفاده كرد تر، نييحركت با سرعت پا

2002 ; Wheeler & Taylor 1999 (.  عالوه بر موارد ياد

ها موجود در  اي در محدوده تقاطع شده تمهيدات ويژه

مسير از جمله طراحي متناسب با سرعت و ساير شرايط 

آگاهي لحاظ  پيشو  ترافيكي، تامين روشنايي، فاصله ديد

به تفصيل در مقاالت مربوط به كاهش گردد كه  مي

ها آمده است (آقابيك و احمدپور  تصادفات در تقاطع

1395.(  

  

  گيري نتيجه -7
سرعت مجاز مناسب تعيين  ،بر اساس مطالعات

. خواهد شد يمنيزمان سفر و ا انيتعادل م جاديباعث ا

 دانش رانندگان منجر به كاهش شيافزاهمچنين 

د. شو يم يمنيا شيافزا جهيپرخطر آنها و درنت يرفتارها

 يعاملاين در حالي است كه اعمال قانون مناسب، 

از جمله تخلفات  بازدارنده جهت كاهش تخلفات

راهكارهاي لذا در اين مطالعه، مربوط به سرعت است. 

مربوط به تعيين سرعت مجاز، افزايش آگاهي رانندگان 

بيان شد. همچنين  اعمال قانون ريو تاث ييكارا يارتقاو 

اقدامات الزم جهت تفهيم سرعت مناسب به رانندگان از 

هاي صحيح استفاده از تابلوها و كف نويسي  جمله روش

در پايان اهميت سازگاري طراحي روسازي ارائه شد. 

با سرعت ايمن و مناسب اي كنترل ترافيك زراه و اج

بالقوه جهت مورد بحث قرار گرفت. با بيان راهكارهاي 

كنترل و مديريت رفتار رانندگان و شرايط محيطي در 

اين مقاله سعي شده است ابزاري مناسب در اختيار 

مسئولين و متخصصين امر قرار بگيرد تا متناسب با 

غلبه بر شرايط و امكانات موجود، اقدامات الزم جهت 

و كاهش تصادفات مربوطه  تخلف از سرعت مجاز

  صورت پذيرد.  

  

 مراجع- 8            

بر  يمرور" ،)1395( ط.، ،احمدپور .،ك ،كيآقاب- 

 يها جهت كاهش تصادفات در تقاطع يمنياقدامات ا

  .30- 11ص.), 86( 24 ،. جاده"بدون چراغ

  

بر  يمرور" ،)1396( ،، ط.احمدپور ك.، ،كيآقاب- 

 ليجهت كاهش تصادفات مربوط به وسا يمنياقدامات ا
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