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چکیده
از مهم ترین دالیل ورود وسایل نقلیه به زندگی انسان کاهش زمان سفر بوده است. افزایش سرعت وسایل نقلیه علی رغم اینکه 
باعث کاهش زمان سفر می گردد ولی تاثیر بسزایی در ازدیاد احتمال تصادفات و شدت آن دارد. لذا برای مدیریت سرعت شبکه های 
ترافیکی و بهینه سازی سرعت می توان از رابطه میزان هزینه های اجتماعی با سرعت بهره  برد. هدف از این مقاله تعیین هزینه های 
اجتماعی ناشی از تصادفات و هزینه اجتماعی زمان سفر بر اساس سرعت های مختلف جهت پی بردن به میزان سرعت بهینه و ارائه 
مدلی و رویکردی جدید در جهت تعیین محدودیت سرعت می باشد. برای مطالعه موردی این پژوهش محور شیراز- مرودشت در 
استان فارس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این مقاله میانگین زمان سفر در محدودیت سرعت های متفاوت با استفاده 
از نرم افزار شبیه سازی ترافیکی Aimsun تخمین و با استفاده از مدل سازی آماری روابط و مدل هزینه های اجتماعی زمان سفر و 
تصادفات وابسته به سرعت محاسبه و ارائه گردیده است. از دیگر نتایج این مقاله می توان به افزایش هزینه های زمان سفر در جریان 
ترافیک هایی که داری میانگین سرعت کمتری بوده اند، اشاره نمود. همچنین با در نظرگرفتن همزمان پارامترهای مجموع زمان 

سفر و میزان تعداد تصادفات، سرعت بهینه 72 کیلومتر بر ساعت محاسبه گردید.
 

کلید واژه: هزینه اجتماعی، هزینه تصادفات، بهینه سازی سرعت، هزینه زمان سفر. 

1- مقدمه

انسان،  زندگی  به  وسایل نقلیه  ورود  دالیل  مهمترین  از  یکی 
این مطلب زمانی مشخص  کاهش زمان سفر بوده است. اهمیت 
به   را  اطرافیانشان  و  خود  ایمنی  استفاده کنندگان  که  می شود 
می دهند]1[.  قرار  خطر  معرض  در  برون شهری  راه های  در  ویژه 
تأثیر  ترافیکی  ایمنی شبکه های  بر  عواملی که  از مهم ترین  یکی 
می گذارد سرعت خودرو است]2[. »مزیت اصلی باال بودن سرعت 
سفر  زمان  به  منسوب  هزینه های  که  است  این  ترافیک  جریان 
کاهش می یابد«]3[. در این پژوهش تعادل بین هزینه تصادفات 
تئوری  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  سفر  زمان  هزینه های  و 
برای  ایده ال  نظر می رسد یک روش  به  بهینه  محدودیت سرعت 
محدودیت  تعیین  برای  مختلف  سیاست های  اهداف  سنجیدن 
امکان  تا حد  برای کوتاه ترین زمان سفر  تمایل  سرعت می باشد. 
در مقابل نیاز به ایمنی و با هدف به حداقل رساندن اثرات منفی 
زیست محیطی می باشد]4[. همچنین به گفته بعضی از پژوهشگران 
کلید اصلی برای کارایی و راحتی سفر در شبکه ترافیکی زمان سفر 
تجربه می کنند. تکمیل سفر خود  برای  راه  کاربران  می باشد که 

 

به گفته نادر فرحی زمان سفر در شبکه ترافیکی راه ها تصادفی، 
و  می باشد]5[  مختلف  پارامترهای  به  وابسته  و  متغیر  بسیار 
جریان  عملکرد  چگونگی  معیارهای  از  مختلفی  انواع  همچنین 
بیان  سفر  زمان  پارامتر  در  تغییرات  از  استفاده  با  نیز  ترافیک 
هنوز  مطالعه  دهه  چند  از  پس  گفت  می توان  می شود]6[. 
که  است  نیاز  و  مانده  باقی  ناقص  سفر  زمان  ارزش  از  درك 
گیرد]6[.  قرار  پژوهش  مورد  بیشتری  تجربیات  و  نظریه ها 
می شود  بیان  نیز  کامرون1  توسط  گرفته  پژوهش صورت  در 
که اگر محدودیت سرعت براساس سرعت بهینه با در نظرگرفتن 
خودروهای سواری، وسیله نقلیه سنگین و طبقه بندی نوع راه به 
طور مناسب در نظر گرفته شود منجر به کاهش 34 درصدی در 
هزینه تصادفات و 3/4 درصدی در کل هزینه اجتماعی در راه های 
بین شهری خواهد شد]7[. شایان ذکر است میزان هزینه تصادفات 
در اقتصاد کشورها به حدی است که اِلویک با مطالعه ای که بر روی 
21 کشور انجام داد نشان داد که "به طور متوسط کل هزینه های 
تصادفات جاده ای با احتساب ارزیابی اقتصادِی از کیفیِت از دست 
رفته زندگی، حدود 2/5 درصد از تولید ناخالص ملی می باشد"]8[. 
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2- تعریف مسأله و اهداف تحقیق 

به دلیل عدم مدیریت هزینه تصادفات در کشورهای در حال 
توسعه، میزان تصادفات منجر به جرح و فوت در این کشورها قابل 
توجه بوده و همچنین هزینه های اجتماعی ناشی از آن بسیار زیاد 
می باشد. همانطور که مشخص است افزایش سرعت وسایل نقلیه 
تاثیر بسزایی در ازدیاد احتمال تصادفات و شدت آن دارد و کاهش 
سرعت نیز افزایش هزینه¬های زمان سفر را به دنبال دارد. لذا 
یافتن سرعت بهینه که کمترین هزینه اقتصادی را برای جامعه در 
بر داشته باشد، می تواند متخصصان را برای مدیریت هر چه بهتر 
سرعت یاری رساند. میزان تغییرات زمان سفر و میزان تصادفات 
برای محدودیت سرعت های مختلف در این مطالعه مورد ارزیابی 
قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله تعیین هزینه های اجتماعی 
ناشی از تصادفات و بررسی هزینه های زمان سفر در محدودیت 
شناسایی  دنبال  به  پژوهش  این  می باشد.  مختلف  سرعت های 
عوامل، ارائه مدل و روند مناسب و در نهایت یافتن سرعت بهینه 
براساس فاکتورهای زمان سفر و ایمنی جریان ترافیک می باشد.

3- روش تحقیق

روش تحقیق به این صورت بوده که پس از جمع آوری داده ها 
رابطه سرعت با تعداد تصادفات و زمان سفر تعیین می گردد. در 
عنوان  به  فارس  استان  در  مرودشت  شیراز-  محور  مطالعه  این 
بزرگراه های کشور مورد مطالعه قرار گرفته  از پرترددترین  یکی 
است]9[. این بزرگراه دارای سه خط عبور در هر طرف می باشد. 
است.  هم جدا شده  از  فیزیکی  موانع  به  وسیله  ترافیک  جریان 
برای ورودی راه های فرعی نیز از تقاطع های غیرهمسطح  نیز در 
این مسیر استفاده شده است. برای تعیین رابطه سرعت با عوامل 
یادشده از داده های شبیه سازی و میدانی استفاده شده است. تمام 
هزینه های تصادفات و ارزش زمان تلف شده بر اساس واحد پول

)دالر( ارزش گذاری شده است. در این مطالعه مدلی ساده برای 
محاسبه هزینه های اجتماعی سفر که تابعی از سرعت می باشد ارائه 
و با توجه به مدل ارائه شده سرعت بهینه تعیین می شود. با استفاده 
از شبیه سازی جریان ترافیک برون شهری محور شیراز- مرودشت 
بصورت موردی ارزیابی شده است. در این مقاله بر روی داده های 
میدانی تحلیل آماری صورت پذیرفته است. از نرم افزار شبیه ساز 
مزوسکوپیک Aimsun برای شبیه سازی جریان ترافیک استفاده 
شده است. در مقاله پیش رو پس از بررسی مطالعات صورت گرفته 
در این زمینه، رابطه بین هزینه سرعت و هزینه اجتماعی تصادفات 
صورت  تخمین  نیز  ادامه  در  می گردد.  بررسی  سفر  زمان  و 
در سرعت های  زمان سفر  و  تصادفات  اجتماعی  از هزینه  گرفته 
مختلف آورده شده سپس سرعت بهینه تخمین زده شده است.

3-1-رابطه بین سرعت و هزینه اجتماعی تصادفات    

اثر  در  تصادفات  اجتماعی  میان هزینه  ارتباط  بیانگر  رابطه 1 
الویک  می باشد]10[.  مطالعه  مورد  مسیر  در  نقلیه  وسایل  عبور 
دریافت که "رابطه آماری قوی بین سرعت و ایمنی جاده وجود 
سرعت  تاثیر  برای  را  پاور  مدل  نیلسون  همچنین  دارد"]11[. 
نمود"در  بیان  الویک  و   ]12[ کرد  پیشنهاد  جاده ها  ایمنی  بر 
بزرگراه های  و  بین شهری  راه های  برای  نیلسون  مدل  که  حالی 
درون شهری رضایت بخش بوده ولی به نظر نمی رسد که مبانی 
این مدل با سرعت متوسط جریان ترافیک در خیابان های شریانی 
ترتیب  بدین  باشد."]13[.  وابسته  مستقیم  طور  به  درون شهری 
الویک1 دوباره مدل پاور - نیلسون را مورد تجزیه و تحلیل قرارداد 
و مجموعه ای جدید از توان ها را برای آن پیشنهاد کرد ]14,15[.
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 E(CA): کل هزینه اجتماعی تصادفات در اثر عبور وسیله نقلیه 
در مسیر مورد مطالعه می باشد.

     : هزینه یک تصادف خسارتی به طور متوسط در جامعه 
آماری مورد بررسی که شامل خسارت مالی خالص در یک حادثه 

متحمل می شود.
        :هزینه یک تصادف جرحی به طور متوسط در جامعه 
کلیه  و  خالص  مالی  خسارت  شامل  که  بررسی  مورد  آماری 
هزینه های جرحی یکی از افراد جامعه و اثرات آن می باشد که در 

یک حادثه متحمل می شود.
       : هزینه یک تصادف فوتی به طور متوسط در جامعه آماری 
هزینه های  کلیه  و  خالص  مالی  شامل خسارت  که  بررسی  مورد 
فوت یکی از افراد جامعه و اثرات آن می باشد که در یک حادثه 

متحمل می شود.
اساس  بر  که  است  نیاز  بخش  هر  در  توان ها   :exponent

مطالعه آماری تخمین زده شود.
       : سرعت متوسط جریان ترافیک]10[.

-2

4-تجزیه و تحلیل داده ها

انسان،  زندگی  به  وسایل نقلیه  ورود  دالیل  مهمترین  از  یکی 
این مطلب زمانی مشخص  کاهش زمان سفر بوده است. اهمیت 
به   را  اطرافیانشان  و  خود  ایمنی  استفاده کنندگان  که  می شود 
می دهند]1[.  قرار  خطر  معرض  در  برون شهری  راه های  در  ویژه 
تأثیر  ترافیکی  ایمنی شبکه های  بر  عواملی که  از مهم ترین  یکی 
می گذارد سرعت خودرو است]2[. »مزیت اصلی باال بودن سرعت 
سفر  زمان  به  منسوب  هزینه های  که  است  این  ترافیک  جریان 
کاهش می یابد«]3[. در این پژوهش تعادل بین هزینه تصادفات 
تئوری  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  سفر  زمان  هزینه های  و 
برای  ایده ال  نظر می رسد یک روش  به  بهینه  محدودیت سرعت 
محدودیت  تعیین  برای  مختلف  سیاست های  اهداف  سنجیدن 
امکان  تا حد  برای کوتاه ترین زمان سفر  تمایل  سرعت می باشد. 
در مقابل نیاز به ایمنی و با هدف به حداقل رساندن اثرات منفی 
زیست محیطی می باشد]4[. همچنین به گفته بعضی از پژوهشگران 
کلید اصلی برای کارایی و راحتی سفر در شبکه ترافیکی زمان سفر 
تجربه می کنند. تکمیل سفر خود  برای  راه  کاربران  می باشد که 

در  تصادفات  اجتماعی  هزینه  تخمین   -1-4
سرعت های مختلف

فوتی ها در  و  تعداد تصادفات خسارتی، مجروحان  پیش  بینی 
می گردد.  محاسبه   )1( رابطه  اساس  بر  مرودشت  شیراز-  محور 
شکل1 نشان دهندۀ پیش بینی تعداد تصادفات وابسته به سرعت 
که   1 جدول  به  توجه  با  همچنین  می باشد.  مطالعاتی  محور  در 
توسط  و  می باشد  تصادفات  اجتماعی  هزینه های  از  برآوردی 
شده  محاسبه  تصادفات  هزینه  کتاب  در  آیتی  اسماعیل  دکتر 
به سرعت  وابسته  تصادفات  اجتماعی  هزینه  می توان  است]16[، 
نمود. محاسبه  را  مطالعه  مورد  محور  در  مختلف  در سرعت های 

3-2- رابطه بین سرعت و هزینه اجتماعی زمان 
سفر    

در  وسیله  نقلیه  عبور  اثر  در  سفر  زمان  اجتماعی  هزینه  کل 
نمود]10[.  محاسبه   2 رابطه  با  می توان  را  مطالعه  مورد  مسیر 
با                                       می کند  حرکت  مطالعه  مورد  مسیر  در  که  را  نقلیه  وسیله 
حرف       نشان داده شده است. فرض بر این می باشد که وسایل نقلیه                                                                                                                         
نیز  خود  که  می نماید.  طی  را  مسافت     عبوری     
تلف  شده  زمان  ارزش  و  وسایل نقلیه  سرعت  از  تابعی 
تعداد  و  بررسی  مورد  مسیر  طول  راه،  کاربر  برای 
نوشت]10[: می توان  بنابراین  می باشد.  عبوری  وسایل نقلیه 

             کل هزینه اجتماعی زمان سفر در اثر عبور وسیله نقلیه 
به اجتماع وارد می شود.

راه مورد مطالعه  از  تعداد سرنشین وسایل نقلیه عبوری که    
عبور می کنند.

  تعداد وسایل نقلیه عبوری که از راه مورد مطالعه عبور می کنند.
  مسافت مورد بررسی که بر حسب  واحد فاصله می باشد.

از مسیر مورد مطالعه عبور  زمان سفر وسایل نقلیه که        
می کنند.

       ارزش متوسط زمان تلف شده برای کاربران راه می باشد.
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شکل1: تصادفات در سرعت های مختلف در محور شیراز- مرودشت.

جدول1: عناصر هزینه در جاده های برون شهری]16[.
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شکل 2 نیز نشان دهنده همین مطلب بوده و بر اساس آن 
 70 سرعت  در  اجتماع  بر  فوتی  تصادفات  از  ناشی  هزینه های 
این  که  می باشد  ریال  میلیارد   33/9 برابر  ساعت  بر  کیلومتر 
هزینه در سرعت های 100 و 120 کیلومتر بر ساعت، به ترتیب 
143/7و 303/4 میلیارد ریال می باشد. به رغم پایین تر بودن تعداد 
به ولی  و خسارتی  تصادفات جرحی  به  نسبت  فوتی ها  تصادفات 

 

دلیل باال بودن هزینه های ناشی از یک تصادفات فوتی بر اجتماع، 
آمده  بدست  باال  بسیار  سرعت  به  وابسته  فوتی  تصادفات  هزینه 
است. این هزینه با کاهش سرعت متوسط جریان ترافیک کاهش 
در  خسارتی  و  جرحی  تصادفات  به  مربوط  هزینه های  می یابد. 
سرعت 120 نیز به ترتیب برابر با 53/9 و 6 میلیارد ریال می باشد.

 

شکل2: هزینه تصادفات در سرعت های مختلف به تفکیک فوتی، جرحی، خسارتی در محور شیراز- مرودشت درطی یک سال.

4-2- رابطه سرعت و زمان سفر

فرایند تعیین زمان سفر شامل دو مرحله اصلی می باشد. نخست، 
جمع آوری داده های جریان ترافیک و پس از آن تجزیه و تحلیل 
می باشد]17[.  سفر  زمان  ارائه  و  ترافیک  جریان  مدل  برآورد  و 
داده های تردد وسایل نقلیه سنگین و سواری و سرعت از طریق 
برداشت  مطالعاتی  محدوده  در  مغناطیسی  شمار  تردد  دستگاه 
شده است. این تردد بصورت هر 15 دقیقه به مرکز مدیریت راه ها 
ارسال می شوند. در نتیجه سرعت بدست آمده همان سرعت زمانی 
می باشد که بصورت میانگین گیری محاسبه شده است. محاسبه 
ترافیک  دینامیکی  شرایط  به  وابسته  زیادی  حد  تا  سفر  زمان 
می باشد. اطالعات خام برای تعیین زمان سفر باید با رفتار سیستم 
حمل ونقل به وسیله تجزیه و تحلیل مستمر سازگار گردد]18[. 
میانگین زمان سفر برای محدودیت سرعت های متفاوت با استفاده 
از نرم افزار شبیه سازی ترافیک Aimsun تخمین زده شده است. 

در  سفر  زمان  می شود،  مشاهده   3 شکل  در  چنانچه 
و  می کند  میل  بینهایت  به  پایین  سرعت  محدودیت های 
از  می باشد.  ناچیز  سفر  زمان  تغییرات  باال  سرعت های  در 
هزینه  و  سفر  زمان  صفر  به  نزدیک  سرعت  در  تئوریک  لحاظ 
نزدیک                                                                                          باال  بسیار  سرعت  در  و  کرد  خواهد  میل  به  سفر  زمان 
زمان سفر و هزینه زمان سفر به صفر میل خواهد کرد. با تغییر 
120km/h متوسط زمان سفر  به   90km/h محدودیت سرعت 
تغییر  با  و  می یابد  افزایش   6/41Sec/km ترافیک  جریان  کل 
محدودیت سرعت 60km/h به 90km/h متوسط زمان سفر کل 
جریان   18/8Sec/km افزایش پیدا می کند. این مقایسه نشان 
می دهد که تغییر زمان سفر برای کل جریان ترافیک در محدودیت 
عبارت  به  می باشد.  باال  سرعت های  از  بیشتر  پایین  سرعت های 
متوسط سرعت  که  هایی  راه  در  محدودیت سرعت  تغییر  دیگر، 
ترافیک  زمان سفر کل جریان  بر  دارند  بیشتری  ترافیک  جریان 
اثر کمتری نسبت به راه هایی که متوسط سرعت جریان ترافیک
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شکل3: زمان سفر برای محدودیت های سرعت مختلف در محور شیراز- مرودشت.

محدودیت  در  سفر  زمان  اجتماعی  هزینه   -3-4
سرعت های مختلف

محدودیت های  در  سفر  زمان  اجتماعی  هزینه  محاسبه  برای 
سرعت مختلف از رابطه 2 استفاده شده است. ارزش متوسط یک 
ساعت وقت تلف شده برابر 2226 ریال برای هر ساعت )0/2546 
دالر برای هر ساعت( در همان سال در نظر گرفته می شود]16[. 
تعداد  و  بوده  کیلومتر   45 مرودشت  شیراز-  بزرگراه  طول 
سواری های عبوری در این مسیر در سال 1390برابر با 9501058 
با  این محور در سال 1390برابر  تعداد سواری های عبوری در  و 
خودرهای  سرنشین های  متوسط  تعداد  می باشد.   10336267
تصادفی  گیری  نمونه  براساس  فقط  که  شده  فرض   3/2 سواری 
پژوهش های  در  می تواند  و  می باشد  عبوری  وسیله نقلیه   200 از 
در  زمان سفر  هزینه  می توان  گیرد. حال  قرار  بررسی  مورد  آتی 
در. تلف شده  زمان  هزینه  نمود.  محاسبه  را  مختلف  سرعت های 

است  این   3 شکل  نتایج  دیگر  از  همچنین  دارد.  دارند،  کمتری 
زمان  متوسط  از  سنگین  وسایل نقلیه  سفر  زمان  متوسط  که 
می باشد. بیشتر  مختلف  سرعت های  محدودیت  در  سواری  سفر 

محدودیت سرعت مختلف به تفکیک مسیر در شکل 4 ارائه شده 
است. برای برازش روند، توابع توان دار1 استفاده شده و معادله های 
حسب  بر  سرعت   V که  است.  شده  گزارش   3 جدول  در  آن 
می باشد دالر  میلیون  حسب  بر  اجتماعی  هزینه   y و   km/hr

1-Power functions
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شکل4: هزینه اجتماعی زمان سفر برای محدودیت های سرعت مختلف.

که  است  این  باال  ترافیک  جریان  سرعت  از  اصلی  »سود 
هزینه های منسوب به زمان سفر کاهش می یابد« ]3[، اما این سود 
در جریان ترافیک هایی که سرعت کمتری دارند بیشتر می باشد. 
بر  کیلومتر   40 به   20 از  ترافیک  جریان  افزایش  با  مثال  برای 
ساعت 19/5 میلیون دالر سود حاصل می شود اما با افزایش جریان 
ترافیک از 100 به 120 کیلومتر بر ساعت فقط 0/59 میلیون دالر 
افزایش  مطلب  این  که  می شود.  مطالعه  مورد  اجتماع  آید  سود 
سرعت در معابر درون شهری و سود حاصل از آن که می تواند صرف 
ایمن سازی همان مسیر برای باال بردن سرعت جریان ترافیک شود 
را بیش از پیش مشخص می کند. در طرف دیگر در معابر برون شهری 
کاهش سرعت جریان ترافیک با توجه به تصادفات با شدت باال که 
هزینه های سنگینی را به اجتماع وارد می سازد را نشان می دهد.

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

تصادفات  و هزینه  زمان سفر  اجتماعی شامل  کل هزینه های 
در طی یک سال و برای محدودیت سرعت های مختلف در شکل 
5 ارائه شده است. از این نمودار چنین برداشت می شود که در 
بیشتر  زمان سفر  اجتماعی  اثر گذاری هزینه  پایین  سرعت های 
از هزینه اجتماعی تصادفات می باشد. این در حالی است که در 
سرعت های باال اثر گذاری هزینه اجتماعی تصادفات بیشتر می باشد.
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شکل5: هزینه های اجتماعی شامل زمان سفر، هزینه تصادفات، هزینه آالینده ها و هزینه مصرف  سوخت در محدودیت 
سرعت های مختلف.

سرعت بهینه بوسیله نرم افزار محاسباتی Maple 15 محاسبه 
اجتماعی  هزینه  کمترین  براساس  بهینه  سرعت  که  است  شده 
بهینه  سرعت  و  می باشد  ممکنه  سرعت  کمترین  در  تصادفات 
براساس کمترین هزینه اجتماعی زمان سفر در بیشترین سرعت 
ممکنه می باشد. سرعت بهینه براساس در نظرگیری مجموع زمان 
سفر و تصادفات 72 کیلومتر بر ساعت محاسبه گردید. این بدین 
معنی است که در صورتی که متوسط سرعت جریان ترافیک در 
محور مورد مطالعه با سرعت 72 کیلومتر بر ساعت حرکت کند، 
بر خواهد  را در  تصادفات  و  زمان سفر  اجتماعی  کمترین هزینه 
داشت. در جدول 3 برازش داده آورده شده است که در آن V سرعت 
بر حسب km/hr و y هزینه اجتماعی بر حسب دالر می باشد.
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جدول3: رابطه هزینه اجتماعی با محدودیت سرعت های مختلف در محور شیراز- مرودشت درطی یک سال. 

72

0/04540927014 186/2741057
219/8848497 1/5

1/5

-1/002047

-1/02047 4/1

2

2

761613330/629499

186/2741057 219/8848497
761613330/629499 0/04540927014

4/1

5- نتیجه گیری

از  یکی  عنوان  به  وسایل  نقلیه  سرعت  مقاله  این  در 
راه های  خصوص  به  راه ها  در  تصادفات  بروز  علل  ترین  اصلی 
برون شهری مورد مطالعه قرار گرفت. به عنوان مطالعه موردی 
محور شیراز- مرودشت که یکی از جاده های پر تردد استان و 
کشور است بررسی گردید. بر اساس نتایج این مقاله هزینه های 
بر  کیلومتر  در سرعت 70  اجتماع  بر  فوتی  تصادفات  از  ناشی 
در  هزینه  این  که  می باشد،  ریال  میلیارد   33/9 برابر  ساعت 
ترتیب 341/7  به  بر ساعت  و 120 کیلومتر  سرعت های 100 
سفر  زمان  کل  تغییر  شد.  محاسبه  ریال  میلیارد   303/4 و 
برای جریان ترافیک در محدودیت سرعت های پایین بیشتر از 
تغییر محدودیت  دیگر،  عبارت  به  آمد.  بدست  باال  سرعت های 
سرعت در راه هایی که متوسط سرعت جریان ترافیک بیشتری 
به  نسبت  کمتری  اثر  ترافیک  جریان  کل  سفر  زمان  بر  دارند 
دارند،  کمتری  ترافیک  جریان  سرعت  متوسط  که  هایی  راه 
خواهد داشت. از دیگر نتایج این پژوهش این است که متوسط 
سواری  سفر  زمان  متوسط  از  سنگین  وسایل نقلیه  سفر  زمان 
همچنین  باشد.  می  بیشتر  مختلف  سرعت های  محدودیت  در 
سرعت  که  ترافیک هایی  جریان  در  سفر  زمان  هزینه های 
سرعت  افزایش  مطلب  این  که  می باشد.  بیشتر  دارند  کمتری 
می تواند صرف  که  آن  از  و سود حاصل  درون شهری  معابر  در 
ایمن سازی همان مسیر برای باال بردن سرعت جریان ترافیک 
شود را بیش از پیش مشخص می کند. از طرف دیگر در معابر 
شدت  به  توجه  با  ترافیک  جریان  سرعت  کاهش  برون شهری 
سنگینی  هزینه های  ساختن  وارد  موجب   که  تصادفات  باالی 
را به اجتماع می شود را نشان می دهد. سرعت بهینه براساس

بر  کیلومتر   72 تصادفات  و  سفر  زمان  مجموع  نظرگیری  در 
صورتی  در  که  است  معنی  بدین  این  گردید.  محاسبه  ساعت 
با  مطالعه  مورد  محور  در  ترافیک  جریان  سرعت  متوسط  که 
هزینه  کمترین  کند،  حرکت  ساعت  بر  کیلومتر   72 سرعت 

اجتماعی زمان سفر و تصادفات را در بر خواهد داشت.
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