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 چکیده : 

 حل  در این مقاله راه حلی به عنوان الین های شناور )شناوری الین ها( جهت

در مسیرهای با جریان های نامتوازن بین ساعات اوج ترافیک  ترافیکی  تمشکال

شرح مسیر رفت و برگشت و نقاط کنترل کننده گلوگاهی همچون پل ها و تونل ها 

  پرسنل و همچنین الین های شناور می توانند در تامین ایمنیشده است .  داده

افزایش کیفیت کار مناطق  وترافیکی رفع مشکالت  ، مشغول بکار ماشین آالت

معبر روی  ازسازی ، تعمیر و ساخت و ساز که به منظور ب ه معابرحاشی کارگاهی

ی تکنولوژی الین هامی باشند بسیار مؤثر و کارآمد باشند .  و حاشیه معبر

ی کلیدی به نام های موانع قابل حمل و ماشین انتقال  مؤلفه ، دو شناور

دهنده ی موانع )زیپر( دارد. در یک دسته بندی کلی می توان کاربرد های این 

برد های موقتی تقسیم تکنولوژی را به دو دسته ی کاربرد های دائمی و کار

مزایا و تسحیالت فوق  عالوه بر بندی نمود ، که به اقتضای نوع کاربردشان

کاهش مصرف  ، باکاهش زمان سفربه کاربران راه رائه میدهند  که لعاده ایا

ه بطور مستقیم و غیر سوخت و کاهش آلودگی هوا کمک شایانی به دولت نموده و ب

تاثیر گذار  و محیط زیست اقتصاد جامعه ،وندان مستقیم بر آسایش شهر

و در نهایت چند نمونه از کاربردهای این تکنولوژی در نقاط مختلف د.نمیباش

 جهان بررسی می شود . 
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، زیپر ماشین،موانع قابل حمل ، شناوری الین ها کلمات کلیدی  : ترافیک ،

  . نامتوازن جریان

 مقدمه : 

چشمگیری داشته است ، که این پیشرفت ، تکونولوژی در عصر حاضر 

انسان ها و توان ما در اثرات زیادی بر زندگی ما ارتقاء تکنولوژی 

رشد نرخ تولید اتومبیل و افزایش داشته است . تولید و انبوه سازی 

از طرف جمعیت  و روز افزون تعداد اتومبیل ها از یکطرف و رشد سریع

نسبت عرضه به معیت دیگر باعث شده که امروزه در بسیاری از شهرهای پرج

 پیک ترافیکی با هم برابر مسیرها در ساعت هایتقاضاجهت استفاده از 

 نبوده و این باعث به وجود آمدن ترافیک و مشکالت آن می شود . 

مشکالتی اعم از اتالف بسیار زیاد وقت کاربران راه ، هدر رفت سرمایه 

 ملی همچون سوخت ، آسیب های زیست محیطی و ......

صادی و از الی و اقتزمانی که ما از نظر م ، لمواجه با این معض در

فضای مورد نیاز جهت تعریض  همه مهم تر از نظر قدرت مانور در مورد

مسیرها در مضیقه و تنگنا هستیم دچار بحران می شویم ، که می توان 

استفاده از روش های هوشمندانه و بر پایه ی داده های آماری مربوط به 

از مسیر مورد  انو نحوه ی استفاده ی کاربر عبور و مرور وسایل نقلیه

 نظر بر این مشکل فائق آمد . 

 

 روزانه مهاجر پذیر هستند به این بسیاری از شهرهای بزرگ به صورت

معنا که مردم روزانه از شهرهای حومه وشهرک های اطراف برای رفتن به 

محل کار یا استفاده از خدمات به شهرهای بزرگ رفته و بعد از ظهر یا 

و در حالت کلی در اکثر  ، شب دوباره به محل سکونت خود بر می گردند

رفته و  شهر گاه به سمت نواحی مراکزی و مراکز تجاریمردم صبح شهرها

شبانگاه به سمت منازل و محل سکونت خود بر می گردند  یا عد از ظهرب

و برگشت در  . که این نشان دهنده ی جریانی نامتوان بین مسیرهای رفت

درصد ترافیک  07. به گونه ای که بعضی اوقات ساعت اوج ترافیک است

درصد در  07درصد( در جهت رفت و فقط  07عبوری ) حتی شاید بیشتر از 

به این معنی که در بعضی زمان های مشخص در  .[1]گشت جریان دارد جهت بر

 .آزاد داریم و در الین مقابل شرایط جریان یانیک الین عبوری حداکثر جر



 

در این مواقع یک راه حل بسیار مناسب ، مؤثر ، اقتصادی و کارآمد 

استفاده از تکنولوژی الین های شناور و ماشین های انتقال دهنده موانع 

می باشد که با حفظ ظزفیت راه ها می توان بدون  [2]ه اصطالح زیپر()ب

ساختن و اضافه کردن الین و راه جدید برای رانندگان سطح سرویس باالتری 

 را فراهم نمود . 

 تکنولوژی الین های شناور

 .  [3]ارائه شد Martin leakآقای  سال پیش توسط 62ی این تکنولوژی  ایده 

 شناور دو مؤلفه و جزء اصلی و کلیدی دارد .راه حل الین های 

 موانع ایمن-1

  ماشین انتقال دهنده ی موانع ) زیپر (-6

 موانع ایمن : -1

ح با کسری بلوک های پیش ساخته ازجنس بتن مسلشامل ی موانع ایمن

 (1فوالد هستند که قابلیت اتصال به یکدیگر را دارند )شکل 

و قسمت فوقانی آن ها به صورت  طول این بلوک ها برابر یک متر بوده

T [4]شکل می باشد . 

شکل ضد رنگ  eاتصال بلوک ها به هم دیگر توسط پین ها و کلیپس های 

انجام می وشد ، و نحوه ی اتصال به گونه ای است که به بلوک اجازه ی 

 (6. )شکل ]5[دوران در جهات مختلف داده می شود 

 

 

 

 

 

 1شکل                      



 

 

 6شکل 

در بعضی اوقات جهت ایجاد ایمنی بیشتر ابتدا و انتهای موانع را 

( ABSORB 350به ضربه گیرهای پالستیکی که با آب پر شده اند )موسوم به 

موانع می کنند . این ضربه گیرها نیز دارای فیزیک شکلی همچون  مجهز

شکل است و همچون موانع  Tبوده و قسمت فوقانی آن ها نیز به صورت 

 . ]6[یپر حمل و انتقال داده می شوند زبتنی توسط مشاین 

 ماشین انتقال دهنده-2

 Sماشین انتقال دهنده ی بلوک ها از تکنولوژی کمربند حمل کننده ی 

قادر به جابجا کردن موانع به صورت جانبی در عرض  که شکل بهره می برد

 (0شکل )سواره رو )روسازی( می باشد . 

 

 0شکل 



 

الب زیر قر این گونه است که چرخ هایی از ماشین به صورت اسیستم ک

شکل موانع قرار گرفته ، آن را بلند کرده و به صورت  Tقسمت فوقانی 

  (4)شکل  می کند . جابجاجانبی زیر ماشین 

 

 

 4شکل 

 

 ، ، ساختار و ابعاد ماشین انتقال دهندهندی با توجه به پیکر ب 

فوت  4می توان محور ماشین را به گونه ای تنظیم کرد که موانع را بین 

سانتی متر( در عرض سواره رو  24/841فوت ) 11سانتی متر( تا  26/161)

 . ]7[جابجا کند 

ماشین های انتقال دهنده ی موانع در هنگام انتقال موانع به طور 

کیلومتر بر ساعت  1مایل بر ساعت )تقریباً  8استاندارد سرعتی برابر با 

 دارند( . 

 

 



 

تکنولوژی الین های )کاربردهای تکنولوژی موانع قابل جابجایی

 : (شناور

دسته  6استفاده از تکنولوژی موانع قابل جابجایی را می توان در 

 تقسیم بندی کرد : 

 کاربردهای موقتی -1

 کاربردهای دائمی -6

 

 کاربردهای موقتی : -1

در حالت کلی کاربردهای موقتی تکنولوژی الین های شناور و موانع 

در تعمیر و کارهای به تأمین ایمنی و نگهداری مربوط می شود قابل حمل 

ساخت و ساز بر روی بزرگراه شلوغ ، به گونه ای که کاربرد این تکنولوژی 

 شرایط زیر را محیا می کند : 

  حصول اطمینان از ایمنی ماشین آالت و پرسنل مشغول به کار در ناحیه

 و ساز و جلوگیری از رخداد هر گونه سانحه و تصادفی ساخت 

  به حداقل رساندن اختالل در جریان ترافیک توسط ماشین آالت کارگاهی

 و فعالیت های ساخت و ساز 

 [8]افزایش سرعت انجام پروژه ی مورد نظر و افزایش کیفیت کار . 

  جلوگیری از مسدود شدن شریان های حیاطی مثل پل ها و تونل ها که

ها امکان  این شریاننیاز به تعمیر دارند و با توجه به موقعیت 

ست که می توان با استفاده ، در این زمان ا بستن آن ها وجود ندارد

عبور  هاز الین های شناور ابتدا یکی از مسیرهای رفت یا برگشت را ب

 کرد،مسیر دیگر را تعمیر  همزمانو مرور وسایل نقلیه اختصاص داده و

 و بلعکس  ، 

 حفظ ل حمل جهت موانع قاب کنولوژی الین های شناور واستفاده از ت

ایمنی در ناحیه ی ساخت و ساز در کنار گذرگاه های شلوغ و تردد با 

سرعت های باال مخصوصًا در ساعت های تاریکی شب دوچندان و بسیار 

 : شکل زیر(4شکل ( کارآمد می شود .

 



 

 

از دیگر مزایای استفاده از موانع قابل حمل در پروژه های عمرانی  

این است که می توان آن ها را با استفاده  ماشین مخصوص خود به سرعت 

عرض محوطه ی کارگاهی را کم کرد جابجا کرد و در زمان های اوج ترافیک 

بیشتری را جهت تردد بد وسایل نقلیه اختصاص داد و در زمانی و فضای  

ترافیک سبک شده است عرض محوطه ی کارگاهی افزایش داده و فضای  که

 : شکل زیر(8شکل ( .مانور بیشتری را جهت کار در کارگاه ایجاد کرد

  

 

 . 

 

 

 

 

 اختصاص فضای بیشتر به ناحیه کارگاهی        تردد در پیک ترافیک  بیشتر جهتالینهای 

 

 

 شرایط اوج ترافیک وسایل نقلیه

 

 آزاد وسایل نقلیه شرایط جریان



 

جمله تجربه های موفق استفاده موقتی از الین های شناور جهت حل  از

مشکالت می توان به استفاده از الین های شناور در منطقه ی کارگاهی 

Dilemma [9]اشاره نمود. 

 کاربردهای دائمی :-2

ط می شود به فراهم کاربرد دائمی تکنولوژی الین های شناور مربو

یک یا چند الین عبوری برگشت پذیر و منعطف با جریان ترافیک ،  نمودن

در را که از این میان می توان بخشی از جدا کننده های قابل حمل 

با ترافیک سنگین جهت افزایش  یمعابری همچون بزرگراه ها و آزادراه ها

و سهولت در حرکت وسایل نقلیه استفاده کرد و بخشی دیگر ، در نقاط 

ه ای ، همچون پل ها و تونل ها که به عنوان نقاط گلوگاهی کنترل کنند

 (0و شکل  2)شکل .  نمودبر ترافیک مسیر تأثیرگذار هستند استفاده 

 

 2شکل 



 

 

 

 

 

 ترافیک صبح گاهی شناوری الین جهت

 

 ترافیک نرمال

 

 شناوری الین جهت ترافیک شبانگاهی

 0شکل 

که فیالدل فیا و پنسیلوانیا را به  Ben Franklinبه عنوان مثال پل 

موانع  تکنولوژی الین های شناور و متصل می کند دارای هفت الین است که

 .پل را کنترل و مدیریت می کنند قابل حمل به طور مؤثری هفتمین الین

به گونه ای که جهتی که ترافیک آن سنگین تر است همواره یک الین بیشتر 

 . [10]جهت تردد وسایل نقلیه در اختیار دارد 

 

مرتبه جابجا می شوند ، که این موضوع  6موانع روزانه به طور معمول 

بستگی به داده های آماری ترافیکی مسیر و کاربران مسیر مورد نظر 



 

در داالس  East RL Thornton freewayنع در آزادراه به گونه ای که موادارد 

 . [11]روزانه چهار مرتبه جابجا می شوند

یا ممکن است نحوه ی استفاده ی کاربران از مسیر به گونه ای باشد 

یک  مثالبه جابجایی داشته باشند ،نیاز که هر چند روز یک بار موانع 

شهر با جاذبه ی گردشگری در ابتدای تعطیالت دارای مسیرهای ورودی با 

و در انتهای تعطیالت مسیرهای خروجی آن دارای ترافیک  ،ترافیک سنگین 

 سنگین می باشند . 

و موانع قابل حمل )به تکنولوژی الین های شناور مزایای استفاده از 

 طور دائمی( : 

تکنولوژی در مقایسه با روش های  اینبهینه بودن و صرفه ی اقتصادی  -1

 معمول دیگر اضافه کردن خطوط 

از مزایای سیستم موانع قابل حمل می  سرعت عمل در جابجایی موانع: -6

در کسری این سیستم را این نکته اشاره نمود که می توان  بهتوان 

از زمان نسبت به دیگر راه حل ها مستقر کرد و از آن استفاده نمود 

که این مدت زمان نسبت به دیگر راه حل های مشابه یا جایگزین قابل 

 قیاس نیست و بسیار کمتر می باشد . 

 .تماس جریان های مقابل با یکدیگر و رخ داد تصادف از جلوگیری -0

خدمات نقلیه ی  وسایل  تردد ژه یایجاد خطوط ویژه ای همچون خطوط وی -4

 .و.. رسانی اورژانسی ، خطوط ویژه ی جهت تردد مقامات

می باشند که فقط توسط  معبربخشی از  HOV)خطوط  HOVایجاد خطوط  -8

وسایل نقلیه ای که دو نفر یا بیشتر سرنشین دارند قابل استفاده 

تک است( که این می تواند انگیزه ای باشدکه از تعداد خودروهای 

باعث کاهش چشم گیری در زمان  HOVاستفاده از خطوط  ، سرنشین بکاهد

سفر شده و از طرف دیگر باعث صرفه جویی اقتصادی برای دولت و حفاظت 

 از محیط زیست نیز می شود . 

)همچون کاهش  همچنین ذکر شده است اگر همه ی مزایای این سیستم -2

مد نظر قرار  آلودگی هوا ، کاهش زمان سفر ، تاثیر بر اقتصاد و...(

،نسبت سود به هزینه استفاده از این تکنولوژی حتی به نسبت  گیرد

نیز میرسد ، که بیانگر صرفه ی اقتصادی استفاده از این  1به  17

 .1]2[تکنولوژی میباشد



 

 

 

 مورد مطالعه قرار گرفته : چند نمونه 

 : استرالیا

جهت تعبیه  Sydneyو  Gladesvilleاستفاده از الین های شناور در مسیر بین  

 ی خط ویژه ی اتوبوس ها

 دست آوردها :

  موانع به طور فیزیکی از انحراف وسایل نقلیه جلوگیری می کنند و

.) در این امر باعث شده از پتانسیل رخ داد تصادف بسیار کاسته شود

  (جمله مسیر امن تر شده است . یک

  [13]دقیقه در ساعت اوج ترافیک صبحگاهی18کاسته شدن از زمان سفر تا.  

  East RL Thornton freewayبزرگراه 

  HOVاستفاده از الین های شناور جهت تعبیه خطوط ویژه ی 

 دست آوردها :

  دقیقه در ساعت های اوج ترافیک  2کاهش زمان سفر به اندازه ی

دقیقه در ساعت اوج ترافیک شبانگاهی . این کاهش مدت  8/4صبحگاهی و 

سبب شده که استقبال از وسایل  HOVزمان سفر توسط خطوط ویژه ی 

درصد افزایش یافته  01نقلیه ی عمومی همچون اتوبوس ها به اندازه ی 

درصدی تعداد خودروهای با چند سرنشین  077فزایش و همچنین باعث ا

 . [14]شده است 

 نتیجه گیری :

سیستم تکنولوژی الین های شناور گرچه هزینه بر است اما هزینه ی 

استفاده از این تکنولوژی در مقابل مزایا و سرویس هایی که ارائه 

می دهد بسیار ناچیز است . مزایایی همچون ایجاد تعادل ترافیکی 

در گذرهایی که جریان رفت و برگشت نامتوازنی دارند ، کاهش 

ت مالی و مهم تر از خسارات مالی باعث تصادفات که باعث خسارا



 

خسارات جانی می شود ، کاهش زمان سفر ، تشویق مردم به استفاده 

از وسایل نقلیه ی عمومی و خودروهای با چند سرنشین با تعبیه ی 

)که خود باعث صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش آلودگی  HOVخطوط 

 به پرسنل مشغول ، حصول اطمینان از ایمنی (محیط زیست می شود

و سرعت کار در محوطه ی کارگاهی کنار کار و افزایش کیفیت 

مسیرهای پر تردد جهت تعمیر مسیرها ، جلوگیری از مسدود شدن 

شریان های حیاتی مثل پل ها و تونل ها که نیاز به تعمیر دارند 

هر  آن ها مسدود شدنو با توجه به موقعیت این شریان ها امکان 

 .مزایای بیشمار دیگر و ، وجود ندارد تیچند بصورت موق

در نهایت می توان با استفاده از تکنولوژی های روز ، وزن موانع 

استفاده شده در این سیستم را کاهش داد که این کاهش وزن باعث 

 افزایش بسیار زیاد سرعت انتقال و کاهش هزینه ها می شود . 
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