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  با استفاده از سيستم ITSمكانيابي اجزاء سيستم حمل ونقل هوشمند

  تي استان همداندرمحورهاي مواصالGISاطالعات جغرافيايي

  

  2جعفر جميلي ، 1محمد مهدي درگاهي

  
 mmdargahi@gmail.com، استان همدانكارشناس اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي 1

 j-jamili@yahoo.comكارشناس مركز مديريت راه هاي كشور، 2

  

  چكيده

ونقل جاده اي در ايران به عنوان اساسي تـرين سيسـتم حمـل    حمل 

ونقل و زيربناي اقتصاد همواره در برنامه ريزي هاي كالن كشور مورد 

آمار باالي تصـادفات و تلفـات   . توجه و اهميت خاص قرار گرفته است

جاده اي در ايران بيانگر عدم ايمني در جاده هاي ايران ميباشد، لـذا  

ه عنوان عصر ديجيتال نام بـرده مـي شـود، علـم     درعصري كه از آن ب

فناوري اطالعات به عنوان ابزاري كارآمد و ضروري مـي توانـد يـاري    

  .رسان مديريت حمل ونقل و ارتقاي ايمني در جاده ها باشد

و سيســتم حمــل ونقــل     (GIS)سيســتم اطالعــات جغرافيــايي   

از جمله ره آوردهاي فناوري اطالعـات اسـت كـه در     (ITS)هوشمند

سيستم حمل ونقـل هوشـمند   .حمل ونقل مورد استفاه قرار مي گيرد

متشكل از اجزاء متنوع با كاربردهاي گونـاگون در كليـه بخـش هـاي     

حمل ونقل قابل استفاده است از طرفي با توجه به اينكـه نصـب و راه   

را طلب ميكنـد لـذا مكانيـابي    اندازي اجزاء اين سيستم هزينه بااليي 

در ايـن  . صحيح و منطقي اين تجهيزات اين هزينه را توجيه مي نمايد

تحقيق سعي برآن است كه ابتدا به بررسي نيازها و مشكالت در حمل 

ونقل جاده اي  استان همدان پرداخته شـود وسـپس بـا جمـع آوري     

و  پـردازش  اطالعات و آمار گونـاگون حمـل ونقـل جـاده اي و ورود،    

تجزيه و تحليل آنها در پايگاه اطالعاتي مبتني برداده هاي مكـاني بـا   

توجه به نوع و كاركرد تجهيزات حمل ونقل هوشمند اولويت بنـدي و  

  .مكان مناسب  براي نصب و بكارگيري آنها انتخاب شود

  

سيستم اطالعات جغرافيايي،  سيسـتم حمـل ونقـل    : كلمات كليدي

  GISو  ITSهوشمند، مكانيابي، 

  

  مقدمه 

به منظور دست يابي به سيستم حمل ونقل سـريع، ايمـن كـه هـدف     

اصلي بخش حمل ونقل جاده اي مي باشد، مـديريت بهينـه و دقيـق    

عبـارت    ITSسيستم حمل ونقل هوشـمند .اين سيستم نياز مي باشد

است سيستم هاي حمل ونقلي كه تكنولوژي هاي اطالعات، ارتباطات 

لكـرد شـبكه هـاي حمـل ونقـل بـه كـار        و كنترل را براي بهبـود عم 

ابزارهـاي  .همان حمل ونقـل الكترونيكـي اسـت   ITSميگيرنددر واقع 

حمل ونقل برمبنـاي سـه مشخصـه اطالعـات، ارتباطـات و يكپارچـه       

سازي استوار هستند كه به مديران شبكه هاي حمل ونقل و مسافران 

 كمك ميكند تا تصميمات بهتر و مناسب تري را با توجـه بـه شـرايط   

ابزارهاي سيستم حمل ونقل هوشمند از طريق بهبـود  . موجود بگيرند

عملكرد سيستمها موجب صرفه جويي در وقت و حفظ جان انسـانها،  

بهبود كيفيت زندگي، حفظ محيط زيست و افـزايش كـارايي فعاليـت    

سيستم حمل ونقل هوشمند تنها يك ابزار و . هاي اقتصادي مي شوند

اقع اين سيستم امكان يكپارچـه سـازي   يا يك تكنولوژي نيست، در و

سيستم حمل ونقل را فراهم مي آورد، يك سيسـتم حمـل ونقـل بـه     

طور كلي شامل شبكه ها، وسايل نقليه، افراد و كاالهاست و هر كـدام  

از اجزاي سيستم حمل ونقل مشخصات و سلسله مراتب خاص خود را 

را به صورت دارند ولي فن آوري اطالعات قادر است تمامي اين اجزاء 

با توجه به فوائد اسـتفاده از سيسـتمي   . يك سيستم يكپارچه درآورند

بـرداري از   جامع جهت مديريت سيستم حمل ونقل جـاده اي  بهـره  

اين سيستم مستلزم صرف هزينه هاي هنگفت  مي باشد، و به منظور 

به كارگيري هرچه موثر تر و كارآمد سيستم حمل ونقل هوشمند، مي 

سب هر يك از تجهيزات و اجزاء ايـن سيسـتم مكانيـابي    بايست به تنا

صحيح و منطقي صورت پذيردو البته ايـن مكانيـابي مسـتلزم وجـود     

سيستم اطالعات جغرافيـايي مـي باشـد ايـن سيسـتم قابليـت ورود،       

پردازش و تجزيه و تحليل اطالعات در يك پايگاه اطالعاتي منسجم را 

از اين طريق مي توان با توجـه  و  با لحاظ نمودن بعد مكاني آنها دارد

به نيازها و مشكالت سيستم حمل ونقل در اسـتان مكانيـابي صـحيح    

  .  اجزاء سيستم حمل ونقل هوشمند را انجام داد

استان همدان با توجه به موقعيت و ويژگي خاص جغرافيايي به عنوان 

اسـتانهاي  (تنها رابط و مسير ارتبـاطي مركـز كشـور بـا غـرب كشـور      

مي باشد و به نسبت ساير اسـتانها آمـار   ) كردستان و ايالمكرمانشاه، 

ترافيك عبوري و استفاده كنندگان جاده اي كه به صورت اجباري  بر 

محورهاي مواصالتي استان تحميل مي شود بيشـتر اسـت، از طرفـي    

وجود جاده ترانزيتي كربال به عنوان تنها مسير دستيابي به پايانه هاي 

بـا  . زان اين ترافيك را دو چندان مي كنـد مرزي مهران و خسروي مي

عنايت به اين امر اين استان در زمينه ساماندهي امور مرتبط بـا راه و  

حمل ونقل جاده اي ناگزير متحمل بار بيشتري خواهد بـود كـه ايـن    

حجم باالي تردد و شمار استفاده كنندگان جاده اي نظارت و كنتـرل  

از طرفي با توجـه بـه   . ي كندهمه جانبه و گسترده جاده ها را طلب م

اينكه اين استان در منطقه كوهستاني و اقليم سرد واقع شده است در 

ايمني راه ها و اطـالع رسـاني بـه هنگـام بـه      فصول سرد سال مسئله 
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فصول گرم شمار باالي مسـافران ورودي بـه ايـن     كابران راه و نيز در

هـاي طبيعـي   ي مناسب و جاذبه استان به منظور استفاده از آب وهوا

لذا  .كالت و چالش هاي سيستم حمل ونقل جاده اي مي افزايدبر مش

بـا تكيـه بـر سيسـتم       ITSهدف اين تحقيق مكانيابي صحيح اجزاء 

و VMS، تابلوهاي پيـام نمـاي متغيـر    WIMوزين در حال حركت ت

در شـبكه راه هـاي اسـتان     AIDسيستم تشخيص خودكـار حادثـه   

با اسـتفاده از مـدل     GISسيستم اطالعات جغرافيايي توسطهمدان 

بـه  مقدار واقعي اطالعات و آمار  محور هاي  شرياني اسـتان همـدان   

منظور مديريت بهينه و نظارت هرچـه بيشـتر و كارآمـد تـر سيسـتم      

  . حمل ونقل جاده اي و ارتفاي ايمني عبور و مرور استان مي باشد

  

  

  ITSر هاي مطالعاتي و طراحي استقرا گام

بررسي تجربيات كشورهاي امريكا، كانادا، استراليا، كشورهاي اروپايي، 

را در بخش حمل و نقل  ITSژاپن و كره جنوبي دستاوردهاي شگرف 

براي ارائه خدمات حمل و نقل ايمن و كارا با حداقل ضايعات 

  .دهد محيطي نشان مي زيست

استفاده از هاي هوشمند حمل و نقل در كشور با  سازي سيستم پياده

هاي مزبور در اين كشورها، مزايايي همچون  آمار و نتايج فعاليت

كاهش شدت حوادث رانندگي، افزايش ضريب ايمني و بهبود تردد 

وسايل نقليه، كاهش انباشتگي در محورهاي ارتباطي و نيز 

رساني مفيد و بهنگام در سفرهاي برون شهري، كاهش زمان  اطالع

به عنوان . ايتمندي جامعه را به دنبال داردامدادرساني و افزايش رض

هاي پرتردد  مثال، استفاده از سيستم اخذ الكترونيكي عوارض در جاده

هاي طوالني، مصرف بيهوده  كشور رفع مشكالتي همچون توقف

در . شود اي و استهالك سريع روسازي راه را موجب مي سوخت يارانه

ع حاصل زيادتر عوارض از مناف برخي از معابر هزينه دريافت

  ).1386اقباليان و رشيدي،(است

  

  تعيين محدوده پروژه

با رشد و گسترش شهرها و بروز مسائل و مشكالت جدي در 

هاي مختلف از جمله حمل و نقل، بايد اقدامات و  زمينه

اغلب مشكالت . هاي متعددي براي حل آن شكل بگيرد انديشي چاره

ديده شود و براي رفع آن از داراي چندين معلول است كه بايد با هم 

  .تيمي متخصص استفاده نمود

اي احساس  وقتي ضرورت استفاده از مديريت حمل و نقل در منطقه

شد بايد حدود پروژه با توجه به حجم سرمايه و مزاياي آن تعريف 

  .گردد

اين سيستم براي برقراري جريان سالم ترافيكي با كمترين اختالل به 

ع مناسب يو تسهيالت به تعداد كافي و با توزاي از امكانات  مجموعه

اين . در محدوده معابر احتياج دارد تا نيازهاي شبكه برطرف شود

اهداف مورد انتظار . اهميت بيشتري دارد ITSهاي  موضوع در پروژه

از يك سيستم هوشمند حمل و نقل با برقراري ارتباط و هماهنگي 

مورد نياز و همچنين  كامل ميان اجزاي شبكه، امكانات و تسهيالت

  .شود كنندگان آنها برآورده مي هماهنگي كامل ميان اداره

در غير اين صورت اين سيستم هم، مانند سيستم حمل و نقل سنتي، 

  .كارايي الزم را در شبكه نخواهد داشت

گردد و با  دهي موجود مدل بررسي مي از اين رو امكانات سرويس

كنندگان از خدمات حمل و  فادهتوجه به شناخت آنها و نيازهاي است

موارد زير . شود اي براي انجام مطالعات پروژه پيشنهاد مي نقل محدوده

  :تواند نقش بسزايي داشته باشد در تعيين محدوده مورد مطالعه مي

تأثير رفتار  محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و مناطق

يستم حمل و تأثير واحدهاي مرتبط در س ترافيك در تعيين محدوده

پوشاني موارد باال محدوده مورد مطالعه تعيين  در نهايت با هم نقل

  ).1386اقباليان و رشيدي،(شود مي

  

  ITSتعيين تجهيزات 

هاي  هاي هوشمند حمل و نقل براي تحقق استراتژي تجهيزات سيستم

  :تواند به شرح زير باشد مذكور مي

  

  )Weight in motion(توزين در حال حركت 

اين سيستم هدف عمده توزين خودروهاي سنگين باربري جهت در 

جلوگيري از حركت وسايل نقليه باري همچون تريلرها با ميزان بار 

بيش از حد مجاز است كه به منظور پيشگيري از تخريب سطح 

اي انجام  آوري اطالعات مربوط به حمل بار جاده آسفالت جاده و جمع

هاي پليس راه، با توقف  ر ايستگاهدر گذشته عمليات توزين د. شود مي

  .شد خودروي باري بر روي باسكول و ثبت ميزان بار آن انجام مي

در حالي كه در سيستم جديد خودروي سنگين با حركت در مسيري 

بيني شده است، عمليات  كه جهت توزين در حاشيه جاده اصلي پيش

زين هاي تو دهنده اين فرآيند توسط تشخيص. شود توزين انجام مي

  .)1384عيسايي،(رسد خودكار به انجام مي

  

  (Variable Message Sign)تابلوهاي پيام متغير 

هاي  تابلوهاي متغير خبري از ابزار كنترل ترافيك و براي نمايش پيام

به عبارت ديگر هدف از كابرد اين تابلوها . اند قابل تغيير طراحي شده

خدادهايي است كه رساني به رانندگان در خصوص وقايع و ر اطالع

ي و به موقع قبل از بروز مشكل نطقگيري م شود تصميم موجب مي

  .صورت پذيرد

هاي گوناگون همچون دستي، مكانيكي،  اين تابلوها به صورت

. گيرند الكترونيكي، الكترومكانيكي و ديجيتال مورد استفاده قرار مي

اعالم  شوند و قابليت اين تابلوها به صورت ثابت و متحرك طراحي مي

وقايعي همچون بروز سانحه يا تصادفات، عمليات تعمير و نگهداري 

... ها و  جاده، شرايط آب و هوايي نامطلوب، بسته بودن مسير يا رمپ

گيري براي انتخاب  توانند به رانندگان در تصميم را دارا هستند و مي

  .)1384عيسايي،(مسير كمك كند

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 ٣

هاي  ش اطالعات خارج از پيامهاي اين تابلوها نبايد براي نماي پيام

ساماندهي، هشدار و راهنمايي مرتبط با كنترل ترافيك به كار رود به 

  .جز در مواردي كه پيام مرتبط با ايمني با مسائل حمل و نقلي باشد

رساني به  كاربرد تابلوهاي پيام متغير با فناوري پيچيده، براي اطالع

  .افزايش استكاربران راه از وضعيت ترافيك رو به 

ظاهر اين تابلوها با زمينه سياه رنگ و متن به رنگ سفيد، زرد، 

پيام بايد ساده، . شود نارنجي، قرمز يا زرد ـ سبز فلورسنت استفاده مي

  .خالصه، خوانا و صريح باشد

اعتباري  هاي كم ارزش اجتناب نمود چون باعث بي بايد از نمايش پيام

ها بايد قابليت نمايش چندين پيام، با اين تابلو. شود عملكرد تابلو مي

رعايت ترتيب را داشته و به صورت دستي، كنترل از راه دور و 

  .هاي خودكار قابل تغيير باشد كنترل

  

 Automaticتشخيص خودكار حادثه ( دوربين هاي نظارت تصويري

Incident Detector(  

، ديگر فناوري با اهميت پردازش (AID)تشخيص خودكار حادثه 

هدف از استقرار اين سيستم اطالع . داده ها در بخش زيرساخت است

يافتن از وضع مقاطعي از راه مي باشد كه نيازمند كنترل همه جانبه 

و به هنگام هستند اين سيستم ها اغلب در قسمتهايي كه احتمال 

ه ها و نيز مبادي وقوع سوانحي كه منجر به انسداد راه شوند و يا گردن

سيستم تشخيص خودكار حادثه در كاهش . گلوگاه ها نصب مي شوند

زمان شناسايي حادثه، تسريع در عمليات امداد و نجات و تغيير مسير 

كاربرد هاي .ترافيك پيرامون مكانهاي وقوع حادثه مفيد و موثر است

 براي برآوردAIDبراي مثال . ديگري نيز براي اين سيستم وجود دارد

حركت آهسته خودروها، توقف (شرايط ترافيكي با درجه تراكم

براي  AIDدوربين هاي . به كار رفته است) خودروها، جريان آزاد

تخمين زمان سفر نيز استفاده شده اند كه بر اين ايده استوار است كه 

AID ش شمي تواند سرعت متوسط هر قطعه مسير درناحيه تحت پو

وش براي نمايش خودكار هشدار به همچنين اين ر. را تعيين كند

و اعمال محدوديت سرعت VMSراننده توسط تابلوهاي متغير خبري

  ).1384عيسائي،(اجباري در باالدست محل حادثه به كار مي رود

  

  

مكانيابي اجزاء سيستم حمل ونقل هوشمند در محور هاي 

  شرياني استان همدان

استان همدان و در اين قسمت با توجه به ويژگي هاي حمل ونقلي 

نيز محور هاي مورد مطالعه به ارائه راهكار و روشي مناسب جهت 

انتخاب موقعيت بهينه براي استقرار تجهيزات سيستم حمل ونقل 

، دوربين WIMهوشمند از قبيل سيستم توزين در حال حركت

و تابلوهاي پيام نماي )AIDتشخيص خودكار حادثه(نظارت تصويري 

  .شودپر داخته مي  VMSمتغير

  

  

  

  جمع آوري اطالعات

يافتن مكان  به منظورجهت استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي 

ين سيستم حمل ونقل هوشمند با باالتر مناسب استقرار تجهيزات

كارايي نيازمند جمع آوري اطالعات متنوع و مرتبط با موضوع هستيم 

عنوان ، به طور كلي پايگاه اطالعات سيستم اطالعات جغرافيايي به 

شناسايي . به شمار مي آيد ترين بخش ارائه نتايج و يافته هااساسي 

اجزاي توليد كننده اطالعات به منظور جمع آوري اطالعات مورد نياز، 

وري اطالعات شامل خواهد بود، به طور كلي بخش جمع آ بسيار مفيد

  .دو مبحث جمع آوري و نحوه انتقال مي باشد

  

  اجزاي توليد كننده اطالعات

اين اجزا شامل وسيله نقليه، جاده، خدمات خارجي و سيستم هاي 

در . پشتيباني ، محيط حمل ونقل، مردم و جريان ترافيك هستند

     ادامه توضيحاتي درباره داده هاي توليدي توسط اين اجزاء ارائه

  .مي شود

  : وسيله نقليه- 

نقليه را اين عنصر توليد كننده اطالعات، ويژگيهاي فيزيكي وسيله 

اطالعات توليد شده توسط وسيله نقليه عبارتند از . بيان مي كند

اطالعات قابل مشاهده . اطالعات قابل مشاهده و اطالعات ارتباطي

عبارتند از سرعت وسيله نقليه، تعداد سرنشين، موقعيت جغرافيايي، 

ابعاد، ميزان انتشار آلودگي، وزن، جهت تردد و شناسايي هويت 

اطالعات ارتباطي وسيله نقليه، . ص پالك خودرووسيله، تشخي

. پيامهايي هستند كه وسيله نقليه به سيستم نظارت ارسال مي كند

اين پيام ها ممكن است اطالعات قابل مشاهده يا پيامهاي اظطراري 

  .باشند

  :جاده- 

سيستم . اين منبع اطالعاتي خصوصيات فيزيكي جاده را بيان مي كند

ايط واقعي جاده را در نظر گرفته و داده هاي نظارت بايد بتواند شر

  .از جاده به دست آورد "مربوط را مستقيما

وضعيت فيزيكي ساختار پل يا روسازي، : داده هاي شرايط جاده شامل

دماي سطح جاده، وجود آوار و موانع در سطح جاده، وجود حيوانات 

  .PIARC, 2004 )(دركناره راه و شرايط جوي مانند مه مي باشد

  

  

  برداشت اطالعات محور ها و تجزيه و تحليل آنها

در اين مرحله پس از تعيين اطالعات مورد نياز، نتايج برداشتها و 

اطالعات جمع آوري شده در پايگاه اطالعات جغرافيايي به عنوان داده 

و نتايج اطالعات در  . هاي اساسي جهت ارائه نتايج وارد مي شوند

هاي موضوعي و متنوع به صورت قالب جداول، شكل ها و نقشه 

  .رقومي ارائه مي شوند

  

  اطالعات مورد نياز از محور هاي مطالعاتي   

دسته اول . اين اطالعات را مي توان در دو گروه دسته بندي نمود

  .اطالعاتي هستند كه از طريق برداشت از محور ها فراهم مي شود
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ن هاي مرتبط دسته دوم اطالعاتي هستند كه توسط ارگانها يا سازما

با مسائل حمل ونقل جاده اي جمع آوري شده و موجود هستند و 

در ادامه اين اطالعات . فقط بايد آنها را گردآوري و تنظيم نمود

  .تشريح مي شوند

  

  اطالعاتي كه از طريق برداشت گردآوري مي شوند   

اين اطالعات براي آشنايي با ويژگيهاي مسير و در جزئيات زير بايد 

  :شوند فراهم

  نقاط حادثه خيز*

  تعداد تصادفات رخ داده در محور*

  تعداد گردنه موجود در محور* 

پل هاي با دهانه  "معموال(تعداد پل ها و تونل هاي مهم هر محور*

  )متر6بيشتر از

  تعداد پاسگاه هاي پليس راه موجود در محور*

  وضع موجود اجزاء سيستم حمل ونقل هوشمند* 

  رفاهي-مجتمع هاي خدماتيواحد هاي خدماتي و *

  تعداد تقاطع هاي موجود در هر محور*

  

  اطالعاتي كه بايد جمع آوري شوند   

  آمار تعداد تصادفات هر محور*

  آمارگيري تردد وسايل نقليه و سرعت متوسط آنها* 

  تعداد آبادي در هر محور*

  

  اطالعات محور هاي شرياني استان همدان

از ميزان تردد عبوري به عنوان اساسي با توجه به اين نكته كه اطالع 

ترين اصل در برنامه ريزي جهت هر محور محسوب مي شود، 

محورهايي شامل اين طرح مي شوند كه مجهز به  دستگاه هاي تردد 

  .مي باشند) ثابت( شمار دفني 

  

  Real Value Modelمدل مقدار واقعي 

اجزاء به منظور مكانيابي  مناسب جهت استقرار و پياده سازي 

سيستم حمل ونقل هوشمند در محور هاي منتخب استان همدان 

استفاده از مدل واقعي به منظور تجزيه و تحليل آمار ها و ثبت 

اطالعات و نتايج نهايي در پايگاه اطالعات سيستم اطالعات جغرافيايي 

استفاده مي شود، با توجه به اين نكته كه استفاده و بهره برداري از 

حمل ونقل هوشمند در سازمانها و ادارات مختلف اجزاء سيستم 

متنوع مي باشد لذا به منظور پوشش كليه اين نياز ها و انتظارات 

، تابلوهاي )AID(جهت هريك از اجزاء دوربين هاي نظارت تصويري

) WIM(و سيستم توزين در حال حركت) VMS(پيام نماي متغير

ه كل حمل ونقل پرسشنامه اي تنظيم و توسط كارشناسان مجرب ادار

و پايانه ها، اداره كل راه و ترابري و فرماندهي پليس راه استان تكميل 

و در انتها نتايج حاصله به صورت جداگانه جهت هر يك از سازمانهاي 

  .مذكور بررسي مي شود

  

  پرسشنامه

سوال مي باشد كه اين سواالت شامل كليه 28پرسشنامه مشتمل بر

استان مي باشد، نحوه تكميل اين ويژگي ها و مشخصات محور هاي 

پرسشنامه به اين صورت ميباشد كه  با توجه به هريك از انواع 

سيستم حمل ونقل هوشمند و نيز فاكتورهاي در نظرگرفته شده 

  .لحاظ مي شود 5تا1امتياز 

  

  ارزشگذاري

در مرحله بعدي مي بايست اطالعات و آمارهاي جمع آوري شده 

يرند، در اين مرحله با توجه به اينكه آمار مورد تجزيه و تحليل قرار گ

و اطالعات  متنوع محورهاي حاضر در طرح به صورت عددي موجود 

مي باشد با استفاده از نرم افزارهاي تحليلگر اقدام به انجام عمليات 

محاسبه ارزشهاي هر يك از مولفه ها در مكانيابي اجزاء سيستم حمل 

  :ر به دوصورت مي باشدروند اجراي كا. ونقل هوشمند مي شود

  

  :مولفه هاي عددي-1

با توجه به اينكه اغلب اطالعات و آمار جمع آوري شده و برداشت 

شده از محورهاي شرياني استان همدان به صورت عددي مي باشد و 

نيز با بكار گيري مدل مقدار واقعي در اجراي اين پروژه، ابتدا 

ا رتبه بندي مي شود اطالعات عددي محور ها با توجه به مقدار آنه

وسپس امتيازات تعيين شده از سوي كارشناسان اداره كل حمل ونقل 

و پايانه ها، اداره كل راه و ترابري و فرماندهي پليس راه استان همدان 

به هريك از مولفه هاي به صورت مجزا در رتبه محور ضرب مي شود 

ثبت مي و نتيجه حاصله در پايگاه داده سيستم اطالعات جغرافيايي 

شود به اين صورت با توجه به نظر و انتظارات ادارات و ارگانهاي 

  .ذينفع مكانيابي مورد نظر ارائه  مي شود

  

  :مولفه هاي  توصيفي-2

برخي از مولفه ها مانند اقليم، قرارداشتن در كريدور اصلي و نوع راه 

از جمله مولفه هايي هستند كه نميتوان آنهارا به صورت عددي بيان 

ود، از اين روي اين مولفه ها مي بايست به صورت توصيفي بيان نم

شوندولي از آنجايي كه در محاسبه و تجزيه و تحليل آمارهاي 

ميبايست از مقادير عددي استفاده شود در اين قسمت با توجه به نوع 

وتنوع مولفه امتيازاتي به صورت ذيل جهت آنها لحاظ مي شود و 

  لفه هاي عددي كه عنوان شد پيگيري ادامه روند كار به روش  مو

  . مي شود

  : اقليم-

  1=سرد 

  2=كوهستاني با گردنه برفگير

  :قرار داشتن در كريدور اصلي-

  1=خير

  2=بلي

  :نوع راه-

  3=بزرگراه
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  2=راه اصلي- بزرگراه

  1=راه اصلي

  

  اطالعات خروجي

پس از انجام مراحل فوق جهت هريك از اجزاء دوربين نظارت 

و سيستم توزين )VMS(تابلوهاي پيام نماي متغير ،)AID(تصويري

بنا بر نظرات اعمال شده از سوي كارشناسان ) WIM(در حال حركت

  :نتايج عددي متنوعي به شرح جدول ذيل  قابل ارائه مي باشد

  

  
   WIMحركت مكان يابي و اولويت بندي سيستم توزين درحال

  ترابري استان اداره كل حمل ونقل و پايانه ها و اداره كل راه و

بررسي اطالعات و آمار استخراج شده از نقشه ها و جداول نشان مي 

دهد كه بر اساس اطالعات اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان 

همدان، سه - همدان  و اداره كل راه و ترابري استان محورهاي سنندج

-كرمانشاه و مالير- سنندج، همدان -همدان، همدان-راهي روعان

در اولويت هاي اول تا پنجم استقرار سيستم توزين در حال همدان 

  .قرار دارند WIMحركت

اين اولويت ها بر اساس مجموعه امتيازهاي اكتسابي براي هر محور 

–كرمانشاه و همدان -همدان، همدان- بوده است، محورهاي سنندج

سنندج به عنوان مبادي خروجي و ورودي كاال از مرزهاي غربي و نيز 

ي كرمانشاه، كردستان و ايالم به جنوب و مركز كشور و البته استانها

بالعكس مي باشند از طرفي با توجه به وجود محصوالت كشاورزي و 

نيز كارخانه هاي متعدد اين محور ها به عنوان اولويت هاي نصب اين 

استقرار اين در اين سه محور  مي تواند در . سيستم برگزيده شده اند

زيرساختهاي حمل ونقل در محورهاي ديگر نيز مديريت و نگهداري 

از طرفي ديگر در شريان ازتباطي با شمال استان محور . موثر باشد

همدان مي باشد دراين محور نيز شاهد حجم باالي –سه راهي روعان 

تردد وسايل نقليه سنگين به علت دستيابي و اتصال مركز كشور به 

گر وجود كارخانه هاي چهار استان غرب كشور مي باشيم از سوي دي

متعدد توليد شن و ماسه و نيز كوره هاي آجرپزي اين محور را در 

. رتبه دوم مكانيابي سيستم توزين در حال حركت قرار داده است

همدان مي باشد، اين - اولويت پنجم مكانيابي اين سيستم محور مالير

 محور نيز  به دليل حجم باالي تردد عبوري وسايل نقليه سنگين كه

از جنوب كشور به غرب كشور تردد مي نمايند و نيز وجود كوره هاي 

اين محور  "سياه كمر "متعدد آجر پزي در منطقه مالير و نيز منطقه

را به عنوان يكي از مهمترين محور هاي نيازمند نصب اين سيستم 

  .مشخص نموده است

  

  پليس راه استان

با توجه به نقشه و جداولي كه حاوي اطالعات پليس راه استان در 

خصوص مكانيابي استقرار سيستم توزين در حال حركت مي باشد، 

استنباط مي شود كه از پنج محور منتخب توسط اداره كل حمل 

ونقل و پايانه ها استان چهار محور با مشخصات بالقوه اي كه عنوان 

ي باشند، اما نكته اي كه در خصوص شد در اين مكانيابي موجود م

اولويت پنجم و به طور كلي در مكانيابي پليس راه استان مشاهده مي 

شود اين است كه پليس راه استان از سيستم توزين در حال حركت 

به عالوه بر مديريت، كنترل و برخورد با تناژ با اضافه بر ظرفيت 

د به طوري كه وسايل نقليه باربري استفاده ديگري نيز مي نماي

دوربين منصوبه در اين سيستم عالوه بر جمع آوري مشخصات و 

سيله نقليه سرعت آن را نيز ثبت مي نمايد و اين ويژگي سبب شده و

است كه از اين سيستم به عنوان سيستم كنترل سرعت نيز استفاده 

سه راهي روعان داراي باالترين -شود و به همين دليل محور همدان

  .سايل نقليه اعم از سبك و سنگين مي باشدتردد مجموع و
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  VMSمكان يابي و اولويت بندي تابلوهاي پيام نماي متغير

با توجه به نقشه ها و جداول خروجي سيستم اطالعات جغرافيايي كه 

نتايج تجزيه و تحليل اطالعات اوليه محورهاي حاضر در طرح مي 

همدان، -روعانهمدان، سه راهي - باشد نشان مي دهد محور سنندج

سه راهي روعان به عنوان -كرمانشاه و همدان- سنندج، همدان-همدان

محورهاي اصلي به كارگيري تابلوهاي پيام نماي متغير انتخاب شده 

اند، همانطور كه در بخش هاي قبلي  و نيز در قسمت مكانيابي و 

اولويت بندي سيستم توزين در حال حركت نيز مطرح شد اين 

ن شريان اصلي تردد وسايل نقليه در استان مي باشند محور به  عنوا8

و به طور كلي عامل پيوند مركزو جنوب كشور به غرب كشور هستند 

از طرفي استان همدان در منطقه سرد و كوهستاني كشور واقع شده 

است و در فصل سرد سال  در كليه محورهاي استان  درگير بارش و 

قليم و وجود گردنه هاي به همين دليل شاخص ا. يخبندان هستند

كرمانشاه و بالعكس، گردنه آوج در محور -اسدآباد در محور همدان

ساوه و - آوج و بالعكس، گردنه دخان در محور سه راهي روعان-همدان

سنندج و بالعكس و -بالعكس، گردنه همه كسي در محور همدان

مالير و بالعكس لزوم مديريت و اطالع -گردنه زاغه در محور همدان

اني جهت مديريت و جلوگيري از حوادث احتمالي را به استفاده رس

  .كنندگان از راه را هرچه بيشتر مشخص مي سازد

نصب تابلوهاي پيام نماي متغير به عنوان يكي از ابزارهاي اطالع 

رساني و هدايت ترافيك به منظور ارتقاي سطح اگاهي و ايجاد 

يش اطالعات خروجي فرهنگ ترافيكي در ميان اقشار مردم و نيز نما

و )نظارت تصويري(و به هنگام دوربين هاي خودكار تشخيص حادثه

ساير تجهيزان نظارتي در قالب پيام خبري و مسير نما در طول راه و 

مديريت هرچه بهتر ترافيك و فراهم ساختن ترددي روان و موثر 

  .باشد

  
  

  
 AIDمكان يابي و اولويت بندي دوربين هاي نظارت تصويري

قسمت هاي پيشين  مشكالت و داليل منطقي مكانيابي و اولويت در 

بندي محورهاي منتخب استان همدان جهت استقرار و بكارگيري 

سيستم توزين در حال حركت و تابلوهاي پيام نماي متغير عنوان شد  

عالوه بر موارد و داليل مطروحه در خصوص اين اجزاء ، وجود گردنه 

رهاي مواصالتي استان كه در مسير هاي متعدد و برفگير در محو

ترانزيتي  و البته در كريدور اصلي حمل ونقل كشور واقع مي باشند  

استفاده از دوربين هاي نظارت تصويري  و سيستم تشخيص خودكار 

حادثه مي توان محور هاي داراي مشكل كه به ترتيب در اين طرح 

اده و اين امر مكانيابي و اولويت بندي شده اند را تحت پوشش قرار د

سبب مي شود تا مديريت و نظارت  محور هاي شرياني با كاركرد فرا 

ناحيه اي به منظور تشخيص سوانح و حوادث كه باعث كند شدن و يا 

انسداد جريان ترافيك مي شوند و از طرفي روند كمك رساني و امداد 

رساني به قسمت هايي كه درگير مشكل هستند را تسريع مي بخشد 

عات خروجي اين دوربين ها مي تواند به سرعت از طريق و اطال

مناطق پايين دست حادثه جهت  تابلوهاي پيام نماي متغير خبري به

  . رساني و جلوگيري از حوادث و سوانح احتمالي ارسال گردد اطالع
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  نتيجه گيري

مهمترين دليل به كارگيري استفاده از سيستم هاي حمل ونقل 

بهبود بهره برداري از سيستم حمل ونقل و شبكه ITSهوشمند 

راه ها توسط افزايش كارايي و سودمندي، نجات جان انسانها و 

بيش از سي سال . جلوگيري از اتالف وقت، هزينه و انرژي است 

به طرق  ITSاست كه شاهد بكارگيري و پيشرفت فناوري هاي 

، مختلف در سراسر دنيا هستيم، پس از گذشت سه دهه مردم

حتي بدون شناخت كافي از (صنعت حمل ونقل و اقتصاد جهاني

البته اين سيستم . پيدا كرده اندITSاعتماد بيشتري نسبت به )آن

ها در كشورهاي درحال توسعه هنوز هم موضوعي نو در حال 

آزمايش هستند و  بدليل اينكه ايجاد زيرساختهاو استقرار و 

ينه بااليي به نوعي بكارگيري از اين سيستم ها متحمل صرف هز

استفاده و بكارگيري از اين سيستم ها با احتياط و خطر پذيري 

با عنايت به موارد فوق مكانيابي صحيح . بيشتري انجام مي شود

اين تجهيزات به منظور افزايش سطح كارايي و رضايتمندي مي 

تواند ضمن توجيه هزينه هاي صورت گرفته و نيل به اهداف مورد 

پارامترهاي جغرافيايي،آمار حمل ونقل، . وروري باشدنظر موثر و ض

در مكانيابي ... تصادفات، حجم تردد، اطالعات و آمار شبكه راه هاو 

به . تجهيزات حمل ونقل هوشمند نقش موثري ايفا مي كنند

منظور جمع آوري، مديريت، تجزيه و تحليل و استخراج خروجي 

جستن از سيستم هاي مورد نظر اطالعات حجيم و گسترده بهره 

اين سيستم با داشتن . ضروري مي باشد GISاطالعات جغرافيايي

پايگاه اطالعاتي مبتني بر داده هاي مكاني به خوبي مي تواند 

اطالعات ره به صورت رقومي مورد تجزيه و تحليل قرار داده و 

نتايج را به صورت هاي مختلفي همچون نقشه، اطالعات عددي و 

ت و بهرهبرداري در اخيار برنامه ريزان يا توصيفي جهت مديري

  .قرار دهد

با عنايت به موارد فوق الذكر نتايج برگرفته از تحقيق حاضر را مي 

  :توان به شرح ذيل عنوان نمود

با توجه به موقعيت استان همدان در غرب كشور و حجم باالي -1

تردد عبوري استانهاي غرب كشور از محورهاي اين استان يكي از 

ين راه هاي مديريت بهينه حمل ونقل و افزايش كارايي موثرتر

شبكه راه ها و نيز ارتقاي ايمني استفاده از اجزاء سيستم حمل 

  .نقل هوشمند مي باشد

لحاظ نمودن مولفه هاي گوناگون و متنوع و نيز تجزيه و تحليل -3

آنها در سيستم اطالعات جغرافيايي  با توجه به ويژگي اين 

ي و مديريت داده ها با حجم باال مكانيابي سيستم در جمع آور

  .اجزاء سيستم حمل ونقل هوشمند را تسهيل مي سازد

مكانيابي غير منطقي اجزاء سيستم حمل ونقل هوشمند سبب -4

ايجاد نارضايتي و بدبيني مسئوالن كشوري و استاني و حتي مردم 

به استفاده و كارايي سيستم حمل ونقل هوشمند مي باشد و اين 

  .ل روند اجراي اين طرح را با مشكل مواجه مي سازدعام

سيستم اطالعات جغرافيايي در كليه مراحل مطالعاتي، ايجاد -5

زيرساختها و نيز اجزاء سيستم حمل ونقل هوشمند به عنوان 

محور اصلي مديريت اطالعات توسط پايگاه اطالعاتي مبتني برداده 

  .هاي مكاني قابل طرح مي باشد

قرار گيري استان همدان در اقليم سرد و كوهستاني با توجه به -6

و برفگير در محورهاي  دكشور و نيز وجود گردنه هاي متعد

شرياني، استفاده از تابلوهاي پيام نماي متغير به منظور اطالع 

رساني شرايط جاده و نظارت و مديريت محور هاي داراي پتانسيل 

ا منطقه اي اين سوانح ترافيكي و البته با توجه به كاركرد فر

محورها با  استفاده از دوربين هاي نظارت تصويري  مهم و اجتناب 

  .ناپذير است

با توجه به شمار باالي محور هاي فرعي با كاركرد ناحيه اي و -8

نيز وجود راه هاي روستايي فراوان در استان همدان، به منظور 

تفاده نظارت و كنترل اين گونه راه ها تحت پوشش قرار دادن و اس

از اجزاء سيستم حمل ونقل هوشمند در محورهاي شرياني و اصلي 

استان امكان نظارت بيشتر را بر محورهاي فرعي و روستايي را 

همچنين به كارگيري اجزاي نظارتي سيستم . فراهم مي آورد

-حمل ونقل هوشمند در تقاطع هاي سنگين استان با كاركرد ملي

  .نترل را تسهيل مي بخشدناحيه اي مي تواند امر نظارت و ك
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در صورت نياز به مكانيابي لكه اي و نقطه اي اجزاء سيستم -11

حمل ونقل هوشمند، سيستم اطالعات جغرافيايي مي تواند با 

تجزيه و تحليل فاكتورهاي مختص به جزء سيستم حمل ونقل 

  .هوشمند، مكانيابي صحيح و منطقي ارائه نمايد

و منطقي وجود داده هاي  به منظور نيل به نتايج صحيح-12

آماري درست و به عنوان ركن اصلي طرح هاي مطالعاتي همواره 

مطرح است و جهت تحت پوشش قرار دادن كليه محورهاي استان 

لزوم به روزرساني اطالعات بر اساس  كليه محورها و نصب دستگاه 

  .هاي تردد شمار در اين محورها ضروري مي باشد

سيستم حمل ونقل هوشمند و در  مكانيابي صحيح اجزاء -13

اختيار داشتن پايگاه اطالعات مبتني بر داده هاي مكاني امكان 

تسهيل و افزايش كمك رساني و امداد رساني به هنگام و دقيق را 

  .به كاربران راه فراهم مي آورد

استفاده از دوربين هاي نظارت تصويري در انجام امور كشف  -14

ه ها و سازماندهي امورر پشتيباني و و تشخيص حادثه ، انسداد را

خدمت رساني و و در نهايت اطالع رساني از طريق تابلوهاي پيام 

  .نماي متغير در پايين دست  محل  وقوع حادثه  موثر است

با توجه به كاركرد فرا منطقه اي و ملي شبكه راه هاي استان  -15

مهمترين همدان و قرار داشتن مسير ترانزيتي راه كربال به عنوان 

شريان و مسير جهت تردد كاال و مسافر به كشور عراق و در نهايت 

باال بودن حجم اطالعات حمل ونقلي متنوع لزوم وجود سيستم 

اطالعات جغرافيايي به منظور مديريت بهينه اطالعات و استفاده از 

  .نتايج آنها را طلب مي كند

شمند مكانيابي صحيح و منطقي اجزاء سيستم حمل ونقل هو-16

به عنوان مهمترين بخش اين پروژه  باعث افزايش كارايي شبكه 

  :راه ها و نيز

  كنترل ترافيك در سطح منطقه اي-

  مديريت ترافيك مسافت هاي طوالني-

  راهنماي مسير جايگزين-

  كنترل مسيرهاي داراي سرعت متغير-

  كنترل ورودي گلوگاه-

  تشخيص حادثه و مديريت آني-

  اطالعات راننده-

  

ايجاد يك مركز واحد  مديريت اجزاء سيستم حمل ونقل -17

، ترافيك وشبكه راه هاي استان ) AIDوWIM،VMS(هوشمند

همدان  مي تواند  باعث افزايش  مديريت و نظارت و تحقق اهداف 

  :ذيل مي شود

  :مديريت ترافيك و بهره برداري-

  مديريت و كنترل ترافيك*

  مديريت حوادث مرتبط با حمل ونقل*

  مديريت تقاضا*

  مديريت و نگهداري زيرساخت حمل ونقل*

  كنترل توسط پليس و اعمال قانون*

  خدمات اظطراري و امداد و مديريت آنها-

  اعالن اضطراري مربوط به حمل ونقل*

  مديريت داده هاي سانحه*

  مديريت واكنش به سانحه*

  هماهنگي با ادارات متولي امور اضطراري و امدادي*

جمع آوري اطالعات تفصيلي و متنوع از شبكه راه ها و نيز -18

تعيين اهداف و چشم انداز و به طور كلي تعيين چهاچوبي كه 

 ITSكليه اجزاي سيستم حمل ونقل هوشمند را در قالب معماري 

ن و ات جغرافيايي به عنوان مركز فرماو استفاده از سيستم اطالع

نامه ريزي ها بسيار موثر و مديريت اين معماري مي تواند در بر

  .مفيد باشد

  

  

   :مراجع

راهنماي سيستم هاي حمل ونقل  ،.و رشيدي، ي. اقباليان، ع - ]1[    

  .1386، هوشمند، پژوهشكده حمل ونقل وزارت راه و ترابري

ي هوشمند حمل ونقل، انتشارات ، سيستم ها.ت.عيسائي، م - ]2[

  .1384آذر، 

[3]- PIARC, 2004, ITS Handbook, 2nd Edition. 
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