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  چکیده 

سرعت افزایش  .بوده استکاهش زمان سفر انسان  یبه زندگ هینقل لیورود وسا لیدال نیتر از مهم

احتمال  زدیادتاثیر بسزایی در اولی گردد  کاهش زمان سفر میعلی رغم اینکه باعث وسایل نقلیه 

توان سازي سرعت میو بهینههاي ترافیکی  مدیریت سرعت شبکهلذا براي  .دارد آنتصادفات و شدت 

اجتماعی هاي  تعیین هزینه مقاله نیا از هدف. برد بهرهسرعت ا ب هاي اجتماعی هزینهمیزان رابطه  از

میزان پی بردن به  جهتهاي مختلف  سرعت بر اساسینه اجتماعی زمان سفر و هزناشی از تصادفات 

براي مطالعه . باشد می جهت تعیین محدودیت سرعتدر جدید  رویکرديمدلی و ارائه و  سرعت بهینه

در  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته استدر استان فارس  مرودشت -محور شیرازموردي این پژوهش 

 يساز هیافزار شب متفاوت با استفاده از نرم يها سرعت تیزمان سفر در محدود نیانگیم مقالهاین 

هاي اجتماعی زمان  هزینهو مدل روابط  يآمار يساز مدلتفاده از اسبا  و نیتخم Aimsun یکیتراف

توان به  می مقالهنتایج این دیگر از  .ه استارائه گردید محاسبه و سفر و تصادفات وابسته به سرعت

اشاره  ،اند بودهکمتري  سرعتمیانگین  داريکه هایی  در جریان ترافیک زمان سفر يها ینهزهافزایش 

، سرعت تصادفاتمیزان تعداد مجموع زمان سفر و  رفتن همزمان پارامترهايدر نظرگ باهمچنین  .نمود

  .کیلومتر بر ساعت محاسبه گردید 72 بهینه

  

  .هزینه زمان سفر ،سرعت ه سازي، بهیناتهزینه تصادف ،هزینه اجتماعی :کلید واژه
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 Fcskype@gmail.com، ٠٩١٧٣١٦٠١٩٠،ارشد راه و ترابري کارشناس ٢
 Ghaemiali66@yahoo.com، 09177114272کارشناس ارشد راه و ترابري،  ٣
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   مقدمه -1

 نیا تیاهم. بوده است، کاهش زمان سفر انسان یبه زندگ هینقل لیورود وسا لیدال نیتراز مهم یکی

 يها در راه ژهیو  را به انشانیخود و اطراف یمنیکنندگان ا که استفاده شود یمشخص م یمطلب زمان

هاي  شبکه یمنیکه بر ا یعوامل نیتر از مهم یکی .]1[دهند یدر معرض خطر قرار م يشهر برون

 نیا کیتراف انیسرعت جرباال بودن  یاصل مزیت«]. 2[استخودرو  سرعت گذارد یم ریتأث ترافیکی

عادل بین هزینه ت در این پژوهش. ]3[»ابدی یسفر کاهش م نمنسوب به زما يها نهیاست که هز

به نظر  نهیسرعت به تیمحدود يتئور .ر گرفته استمورد بررسی قراهاي زمان سفر  تصادفات و هزینه

سرعت  تیمحدود نییتع يمختلف برا يها استیاهداف س سنجیدن يبرا ال دهیروش ا کیرسد  یم

  .باشد یم

و با هدف به حداقل رساندن  یمنیبه ا ازیدر مقابل ن حد امکانزمان سفر تا  نیتر کوتاه يبرا لیتما

همچنین به گفته بعضی از پژوهشگران کلید اصلی براي  .]4[باشد یم یطیمح ستیز یاثرات منف

 سفر خود لیتکم باشد که کاربران راه براي کارایی و راحتی سفر در شبکه ترافیکی زمان سفر می

و وابسته  ریمتغ اریبس ،یا تصادفهراه یکیزمان سفر در شبکه ترافنادر فرحی  گفتهبه . کنند تجربه می

جریان عملکرد چگونگی  يارهایاز مع یانواع مختلف همچنینو  ]5[شدبا یمختلف م يبه پارامترها

پس از چند دهه توان گفت  می .]6[شود می بیان استفاده از تغییرات در پارامتر زمان سفر ابترافیک نیز 

 يشتریب یاتو تجرب ها یهنظرو نیاز است که  هماند یناقص باق ارزش زمان سفراز  دركهنوز مطالعه 

  . ]6[دررار گیمورد پژوهش ق

براساس سرعت  سرعت تیاگر محدود که شود می بیاننیز  1در پژوهش صورت گرفته توسط کامرون

 به طور مناسب بهینه با در نظرگرفتن خودروهاي سواري، وسیله نقلیه سنگین و طبقه بندي نوع راه

هزینه  درصدي در کل 4/3درصدي در هزینه تصادفات و  34شود منجر به کاهش  در نظر گرفته

هزینه تصادفات در اقتصاد  میزانشایان ذکر است  .]7[بین شهري خواهد شد هاي اجتماعی در راه

به طور " که نشان دادکشور انجام داد  12اي که بر روي  مطالعهبا لویک ابه حدي است که  هاکشور

 ،یدست رفته زندگاز  تیفیک از يِاقتصاد یابیارز با احتساب يا تصادفات جاده يها نهیکل هز متوسط

  . ]8["باشد می یناخالص مل دیدرصد از تول 5/2حدود 

  

  

                                                 
1 . Cameron 
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   تعریف مسأله و اهداف تحقیق - 2

به دلیل عدم مدیریت هزینه تصادفات در کشورهاي در حال توسعه، میزان تصادفات منجر به جرح و 

 .باشد ار زیاد میهاي اجتماعی ناشی از آن بسی فوت در این کشورها قابل توجه بوده و همچنین هزینه

همانطور که مشخص است افزایش سرعت وسایل نقلیه تاثیر بسزایی در ازدیاد احتمال تصادفات و 

 لذا یافتن سرعت .به دنبال داردهاي زمان سفر را هزینهنیز افزایش کاهش سرعت  وشدت آن دارد 

را براي  متخصصانند توا براي جامعه در بر داشته باشد، میرا  اقتصادي بهینه که کمترین هزینه

 تیمحدود يبرا و میزان تصادفات زمان سفر راتییتغ زانیم .هر چه بهتر سرعت یاري رساندمدیریت 

تعیین  مقاله نیا یهدف اصل. قرار گرفته است یابیمطالعه مورد ارز نیمختلف در ا يها سرعت

 يها سرعت تیودزمان سفر در محد هاي هزینه یسبررهاي اجتماعی ناشی از تصادفات و  هزینه

 افتنی تیعوامل، ارائه مدل و روند مناسب و در نها شناسایی دنبال پژوهش به نیا. باشد یمختلف م

  .باشد یمبراساس فاکتورهاي زمان سفر و ایمنی جریان ترافیک  نهیسرعت به

  

  روش تحقیق -3 

زمـان   ود تصـادفات  عداتبا رابطه سرعت  ها داده يآور که پس از جمع بودهصورت  نیبه ا تحقیقروش 

از  یکـ یبـه عنـوان   در اسـتان فـارس   مرودشـت   -رازیمطالعـه محـور شـ    نیدر ا .گردد یم نییتعسفر 

عبـور در   خـط سه  يبزرگراه دارا نیا]. 9[کشور مورد مطالعه قرار گرفته است يها بزرگراه نیپرترددتر

هـاي   بـراي ورودي راه . استاز هم جدا شده  یکیزیموانع ف لهیوس  به کیترافجریان . باشد یهر طرف م

رابطه سرعت بـا   نییتع يبرا .استفاده شده است ریمس نیدر انیز   رهمسطحیغ يها از تقاطعفرعی نیز 

تصـادفات و ارزش   يها نهیتمام هز. استفاده شده است یدانیو م يساز هیشب يها از داده یادشدهعوامل 

 يسـاده بـرا   یمطالعـه مـدل   نیـ در ا. است شده يگذار ارزش) دالر(شده بر اساس واحد پول  زمان تلف

ارائه و با توجه به مدل ارائه شده سرعت  باشد یاز سرعت م یسفر که تابع یاجتماع يها نهیمحاسبه هز

مرودشـت   -رازیمحـور شـ   يشـهر  بـرون  کیتراف انیجر يساز هیشب استفاده از با. شود یم نییتع نهیبه

 رفتهیصورت پذ يآمار لیتحل یدانیم يها داده يرو رب مقاله نیدر ا. شده است یابیارز يبصورت مورد

 .استفاده شده اسـت  کیتراف انیجر يساز هیشب يبرا Aimsunساز مزوسکوپیک  شبیهافزار  از نرم. است

رابطه بین هزینه سرعت و هزینه  ،گرفته در این زمینه صورتدر مقاله پیش رو پس از بررسی مطالعات 

 یاجتماع نهیهز از صورت گرفته نیتخم ادامه نیزدر . گردد سی میبررو زمان سفر اجتماعی تصادفات 

  .تخمین زده شده است بهینه سرعت آورده شده سپس مختلف يها در سرعتو زمان سفر تصادفات 
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  تصادفات یاجتماع نهیسرعت و هز نیرابطه ب - 1- 3

در مسیر مورد مطالعه  یل نقلیههزینه اجتماعی تصادفات در اثر عبور وسا میانبیانگر ارتباط  1رابطه 

]. 11["جاده وجود دارد یمنیسرعت و ا نیب يقو يرابطه آمار"که  دریافت الویک .]10[باشد می

و الویک بیان  ]12[کرد  شنهادیپ ها جاده یمنیر ابر سرعت یاثت يبرارا  پاورمدل  لسونینهمچنین 

بوده بخش  تیرضاشهري  درون يها و بزرگراه هاي بین شهري راه يبرا لسونیکه مدل ن یدر حال"نمود

 یانیشر يها خیاباندر  کیترافجریان متوسط  سرعتبا  د که مبانی این مدلرس ینظر نم به ولی

را  لسونین - پاورمدل  دوباره 1بدین ترتیب الویک. ]13[".وابسته باشد میبه طور مستقي شهر درون

  .]14,15[ کرد شنهادیآن پ يبرا ها را از توان دیجد يا مجموعه و قرارداد لیو تحل هیتجزمورد 

)1(  

 

 :E(AC)باشدنقلیه در مسیر مورد مطالعه می کل هزینه اجتماعی تصادفات در اثر عبور وسیله.  

هزینه یک تصادف خسارتی به طور متوسط در جامعه آماري مورد بررسی که شامل خسارت : 

  .شود مالی خالص در یک حادثه متحمل می

هزینه یک تصادف جرحی به طور متوسط در جامعه آماري مورد بررسی که شامل خسارت : 

باشد که در یک حادثه  هاي جرحی یکی از افراد جامعه و اثرات آن می مالی خالص و کلیه هزینه

  .شود متحمل می

جامعه آماري مورد بررسی که شامل خسارت هزینه یک تصادف فوتی به طور متوسط در : 

باشد که در یک حادثه متحمل  هاي فوت یکی از افراد جامعه و اثرات آن می مالی خالص و کلیه هزینه

  .شود می

exponent :ین زده شوداست که بر اساس مطالعه آماري تخمها در هر بخش نیاز  توان.  

  .]10[ترافیکسرعت متوسط جریان : 

                                                 
1 . Elvik 
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  زمان سفر یاجتماع نهیسرعت و هز نیرابطه ب -2- 3

 2رابطه  باتوان  را می نقلیه در مسیر مورد مطالعه کل هزینه اجتماعی زمان سفر در اثر عبور وسیله

نشان داده   کند با حرف  را که در مسیر مورد مطالعه حرکت میوسیله نقلیه  .]10[محاسبه نمود

که خود نیز تابعی . نماید را طی می مسافت  نقلیه عبوري  باشد که وسایل فرض بر این می .شده است

طول مسیر مورد بررسی و تعداد شده براي کاربر راه،  نقلیه و ارزش زمان تلف وسایل از سرعت

  :]10[توان نوشت بنابراین می. باشد نقلیه عبوري می وسایل

)2(  

 
E(TTC) :شودنقلیه به اجتماع وارد می کل هزینه اجتماعی زمان سفر در اثر عبور وسیله.  

X: کنند نقلیه عبوري که از راه مورد مطالعه عبور می تعداد سرنشین وسایل. 

  .کنند نقلیه عبوري که از راه مورد مطالعه عبور می تعداد وسایل : 

  .باشد بررسی که بر حسب  واحد فاصله می مسافت مورد : 

T(V): کنند نقلیه که از مسیر مورد مطالعه عبور می زمان سفر وسایل.  

U: باشد شده براي کاربران راه می ارزش متوسط زمان تلف.  

  

  ها تجزیه و تحلیل داده -4

 مختلف يها تصادفات در سرعت یاجتماع نهیهز نیتخم -4-1

) 1(مرودشت بر اساس رابطه  -ر شیرازها در محو مجروحان و فوتی عداد تصادفات خسارتی،بینی ت  پیش

مطالعاتی بینی تعداد تصادفات وابسته به سرعت در محور  نشان دهندة پیش 1شکل. گردد محاسبه می

باشد و توسط  هاي اجتماعی تصادفات می که برآوردي از هزینه 1همچنین با توجه به جدول  .باشد می

توان هزینه اجتماعی  ، می]16[محاسبه شده است تصادفات نهیدر کتاب هز یتیآ لیکتر اسماعد

  .هاي مختلف در محور مورد مطالعه را محاسبه نمود تصادفات وابسته به سرعت در سرعت
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  .مرودشت -هاي مختلف در محور شیراز تصادفات در سرعت :1شکل

  

  .]16[شهري هاي برون عناصر هزینه در جاده :1جدول

  عنصر هزینه  مبلغ به میلیون ریال

  متوسط یک مجروح 677890974/3

  فوت یکمتوسط  67/1810

  نقلیه سواري متوسط آسیب به وسایل 742/10

  نقلیه سنگین متوسط آسیب به وسایل 928/70

  يشهر برون یتصادف جرح یکمتوسط   450

  يشهر برون یتصادف فوت یکمتوسط   17000

  

هاي ناشی از تصادفات فوتی بر  هزینه آنبر اساس  بوده وهمین مطلب  دهندهنشان نیز  2شکل 

هاي  باشد که این هزینه در سرعت میلیارد ریال می 9/33کیلومتر بر ساعت برابر  70اجتماع در سرعت 

تر بودن  به رغم پایین. باشد میلیارد ریال می 4/303و  7/143کیلومتر بر ساعت، به ترتیب  120و  100

هاي ناشی از  به دلیل باال بودن هزینه ولی ها نسبت به تصادفات جرحی و خسارتی فوتیتصادفات د تعدا

این  .تصادفات فوتی بر اجتماع، هزینه تصادفات فوتی وابسته به سرعت بسیار باال بدست آمده استیک 

ت جرحی و هاي مربوط به تصادفا هزینه .یابد کاهش می سرعت متوسط جریان ترافیکهزینه با کاهش 

  .باشد میلیارد ریال می 6و  9/53نیز به ترتیب برابر با  120خسارتی در سرعت 
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مرودشت درطی  - هاي مختلف به تفکیک فوتی، جرحی، خسارتی در محور شیراز هزینه تصادفات در سرعت :2شکل

  .یک سال

  

 سرعت و زمان سفررابطه  -4-2

و  کیتراف انیجر يها داده يآور ، جمعنخست. باشد یم یزمان سفر شامل دو مرحله اصل نییتع ندیفرا

تردد  يها داده. ]17[باشد می ارائه زمان سفرو  کیتراف انیمدل جر برآوردو  لیو تحل هیتجز پس از آن

در محدوده مطالعاتی  یسیدستگاه تردد شمار مغناط قیو سرعت از طر يو سوار نیسنگ هینقل لیوسا

 جهیدر نت. شوند یها ارسال م راه تیریدبه مرکز م قهیدق 15ر تردد بصورت ه نیا. برداشت شده است

. محاسبه شده است يریگ نیانگیکه بصورت م باشد یم یسرعت بدست آمده همان سرعت زمان

اطالعات خام براي . باشد محاسبه زمان سفر تا حد زیادي وابسته به شرایط دینامیکی ترافیک می

 .]18[ونقل به وسیله تجزیه و تحلیل مستمر سازگار گردد ملتعیین زمان سفر باید با رفتار سیستم ح

افزار شبیه سازي ترافیک  هاي متفاوت با استفاده از نرم میانگین زمان سفر براي محدودیت سرعت

Aimsun تخمین زده شده است .   

نهایـت میـل   هـاي سـرعت پـایین بـه بی     در محدودیت شود، زمان سفر مشاهده می 3شکل  چنانچه در

از لحاظ تئوریک در سرعت نزدیک بـه  . باشد ناچیز می هاي باال تغییرات زمان سفر و در سرعت کند می

زمـان   میل خواهد کرد و در سرعت بسیار بـاال نزدیـک    صفر زمان سفر و هزینه زمان سفر به 

 km/h120بـه   km/h90با تغییر محدودیت سـرعت  . زمان سفر به صفر میل خواهد کرد سفر و هزینه
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و بـا تغییـر محـدودیت سـرعت      یابـد  می شیافزا Sec/km41/6 کیتراف انیمتوسط زمان سفر کل جر

km/h60  بهkm/h90 انیمتوسط زمان سفر کل جر  Sec/km8/18 این مقایسـه  . کند افزایش پیدا می

یین بیشـتر از  هاي پـا  دهد که تغییر زمان سفر براي کل جریان ترافیک در محدودیت سرعت نشان می

راه هـایی کـه متوسـط سـرعت     به عبارت دیگر، تغییر محدودیت سـرعت در  . باشد هاي باال می سرعت

کـه   ییاه هـا ربر زمان سفر کل جریان ترافیک اثـر کمتـري نسـبت بـه     بیشتري دارند  جریان ترافیک

کـه   تایـن اسـ   3 شـکل  دیگـر نتـایج   ازهمچنین  .دارد، دارند کمتري کیتراف انیمتوسط سرعت جر

هاي مختلـف   در محدودیت سرعت متوسط زمان سفر سوارياز  نقلیه سنگین متوسط زمان سفر وسایل

  .باشد بیشتر می

  

  
  .مرودشت -هاي سرعت مختلف در محور شیراز زمان سفر براي محدودیت :3شکل

  

  هاي مختلف یت سرعتمحدودهزینه اجتماعی زمان سفر در  -4-3

اسـتفاده شـده    2هاي سرعت مختلف از رابطـه   ن سفر در محدودیتبراي محاسبه هزینه اجتماعی زما

دالر براي هر  2546/0(ریال براي هر ساعت  2226شده برابر  ارزش متوسط یک ساعت وقت تلف .است

بـوده و  کیلومتر  45مرودشت  -شیراز طول بزرگراه .]16[شود در نظر گرفته میدر همان سال ) ساعت

هاي عبوري در  و تعداد سواري 9501058برابر با 1390مسیر در سال  اینهاي عبوري در  تعداد سواري

هاي خودرهـاي سـواري    تعداد متوسط سرنشین. باشد می 10336267برابر با 1390در سال  این محور

توانـد   باشد و می نقلیه عبوري می وسیله 200فرض شده که فقط براساس نمونه گیري تصادفی از  2/3

 را هـاي مختلـف   توان هزینه زمان سفر در سرعت حال می. ررسی قرار گیردهاي آتی مورد ب در پژوهش

ارائـه   4شـکل   مسـیر در  یکبه تفکشده در محدودیت سرعت مختلف  هزینه زمان تلف. محاسبه نمود



 

 9

گزارش شـده   3جدول  هاي آن در استفاده شده و معادله 1توابع توان دار براي برازش روند،. شده است

  .باشد هزینه اجتماعی بر حسب میلیون دالر می yو  km/hrسب سرعت بر ح Vکه . است

  

  
  .هاي سرعت مختلف هزینه اجتماعی زمان سفر براي محدودیت :4شکل

  

منسوب به زمان سفر کاهش  يها ینهاست که هز ینباال ا یکتراف یاناز سرعت جر یسود اصل«

براي مثال . باشد ي دارند بیشتر میهایی که سرعت کمتر ، اما این سود در جریان ترافیک]3[ »یابد یم

شود اما با  میلیون دالر سود حاصل می 5/19کیلومتر بر ساعت  40به  20با افزایش جریان ترافیک از 

میلیون دالر سود آید اجتماع  59/0کیلومتر بر ساعت فقط  120به  100افزایش جریان ترافیک از 

شهري و سود حاصل از آن که  معابر درون که این مطلب افزایش سرعت در. شود مورد مطالعه می

از پیش سازي همان مسیر براي باال بردن سرعت جریان ترافیک شود را بیش  تواند صرف ایمن می

به شهري کاهش سرعت جریان ترافیک با توجه  در معابر برون در طرف دیگر. کند مشخص می

  .دهد سازد را نشان می می هاي سنگینی را به اجتماع وارد تصادفات با شدت باال که هزینه

  مرودشت -هاي اجتماعی سفر در محور شیراز کل هزینه -4-4

هاي اجتماعی شامل زمان سفر و هزینه تصادفات در طی یک سال و براي محدودیت  کل هزینه

هاي  در سرعت شود که چنین برداشت می این نموداراز . ارائه شده است 5شکل هاي مختلف در  سرعت

این در حالی  .باشد شتر از هزینه اجتماعی تصادفات میبیهزینه اجتماعی زمان سفر  يراثر گذا پایین

  .باشد میبیشتر  هزینه اجتماعی تصادفاتهاي باال اثر گذاري  است که در سرعت

                                                 
1 Power functions 
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سوخت در محدودیت  ها و هزینه مصرف  هزینه آالیندههاي اجتماعی شامل زمان سفر، هزینه تصادفات،  زینهه :5شکل

  هاي مختلف سرعت

  

که سرعت بهینه براساس  محاسبه شده است Maple 15افزار محاسباتی  سرعت بهینه بوسیله نرم

باشد و سرعت بهینه براساس کمترین  کمترین هزینه اجتماعی تصادفات در کمترین سرعت ممکنه می

 يریرگبراساس در نظ نهیسرعت به. باشد هزینه اجتماعی زمان سفر در بیشترین سرعت ممکنه می

است که در  یمعن نیبد نیا. دیبر ساعت محاسبه گرد لومتریک 72مجموع زمان سفر و تصادفات 

بر ساعت  لومتریک 72در محور مورد مطالعه با سرعت  کیتراف انیکه متوسط سرعت جر یصورت

برازش  3در جدول  .خواهد داشترا در بر  اجتماعی زمان سفر و تصادفات نهیهز نیکمتر ،حرکت کند

هزینه اجتماعی بر حسب دالر  yو  km/hrسرعت بر حسب  V اده آورده شده است که در آند

  .باشد می

  . مرودشت درطی یک سال -هاي مختلف در محور شیراز رابطه هزینه اجتماعی با محدودیت سرعت :3جدول

  هینهب  معادله هزینه

 y = 0.04540927014 V4.1 +186.2741057 تصادفات
V2+219.8848497 V1.5 

 کمترین سرعت

 بیشترین سرعت y = 761613330.629499 V-1.02047 زمان سفر

 y= 761613330.629499 V-1.02047 + 0.04540927014 V4.1  کل
+186.2741057 V2+219.8848497 V1.5 

72 km/hr 
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  نتیجه گیري  -5

به خصوص ها  ر راهرین علل بروز تصادفات دتنقلیه به عنوان یکی از اصلی سرعت وسایل هقالدر این م

مرودشت که یکی  -محور شیراز به عنوان مطالعه موردي. رار گرفتشهري مورد مطالعه ق هاي برون راه

هاي ناشی از  هزینه مقالهبر اساس نتایج این  .گردیدبررسی  استر کشواستان و هاي پر تردد  از جاده

که این  ،باشد ریال میمیلیارد  9/33کیلومتر بر ساعت برابر  70تصادفات فوتی بر اجتماع در سرعت 

محاسبه میلیارد ریال  4/303و  7/143به ترتیب  کیلومتر بر ساعت 120و  100هاي  تعهزینه در سر

هاي باال  هاي پایین بیشتر از سرعت زمان سفر براي جریان ترافیک در محدودیت سرعتکل تغییر  .شد

 کیتراف انیکه متوسط سرعت جر ییاه هاسرعت در ر تیمحدود رییتغ گر،یبه عبارت د. بدست آمد

که متوسط سرعت  یینسبت به راه ها ياثر کمتر کیتراف انیدارند بر زمان سفر کل جر يشتریب

متوسط زمان سفر از دیگر نتایج این پژوهش این است که  .خواهد داشتدارند،  يکمتر کیتراف انیجر

. باشدمیهاي مختلف بیشتر  ت سرعتدر محدودی متوسط زمان سفر سوارياز  نقلیه سنگین وسایل

که این . باشد هایی که سرعت کمتري دارند بیشتر می در جریان ترافیک زمان سفر يها ینههزهمچنین 

سازي همان  تواند صرف ایمن شهري و سود حاصل از آن که می مطلب افزایش سرعت در معابر درون

طرف دیگر در  از. کند پیش مشخص می مسیر براي باال بردن سرعت جریان ترافیک شود را بیش از

موجب  وارد تصادفات که شدت باالي به شهري کاهش سرعت جریان ترافیک با توجه  معابر برون

 يریبراساس در نظرگ نهیسرعت به. دهد میرا نشان  شود میهاي سنگینی را به اجتماع  هزینهساختن 

است که در  یمعن نیبد نیا. دیدبر ساعت محاسبه گر لومتریک 72مجموع زمان سفر و تصادفات 

بر ساعت  لومتریک 72در محور مورد مطالعه با سرعت  کیتراف انیکه متوسط سرعت جر یصورت

  .خواهد داشترا در بر  اجتماعی زمان سفر و تصادفات نهیهز نیکمتر ،حرکت کند
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Abstract  

One of the main reasons for the entry of vehicles to human life is to decrease 
travel time for users of the road. As is known to increase the speed of vehicles, 
despite it can decrease travel time, but has a significant impact on increase the 
probability of accidents and severity of it. Therefore, for speed management of 
traffic network and optimization of speed, relationship between social costs and 
speed can be used. The purpose of this research is to determine the social costs of 
accidents and travel time based on different speeds, to increase safety of traffic 
network, a new approach to determine speed limits is proposed. For the case 
study the Shiraz-Marvdasht motorway in Fars province has been analyzed. In this 
study, mean travel time at different speed limits estimated by Aimsun traffic 
simulation software, and by using statistical modeling relationships between 
social costs and travel time are estimated and are presented. Another results of 
this paper, increase the cost of travel time in traffic flow that have a lower 
average speed can be mentioned. The results of the study show that by 
considering the total travel time and the number of accidents, the optimal speed 
would be 72 km/h. 
 
Keywords: Social cost, Accident costs, Optimization of speed, cost of travel time. 
 
 

 




