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  ياتصادفات جاده ها دربررسي عملكرد دسترسي
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  مقاله پژوهشي

  تهران، ايران ،مركز تحقيقات راه مسكن و شهرسازي، استاديار، *علي اصغر گهرپور

  ، تهران، ايراندانشگاه آزاد اسالمي واحد الكترونيكي تهران ،دانشجوي كارشناسي ارشد، اسماعيل اسدي
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04/02/1400پذيرش:  -27/05/99دريافت:   

  135- 148 صفحه      

 چكيده

 دسترسي نقاط احداث و نامناسب هايدسترسي وجود كه آيدمي دست به نتيجه اين كشور هايتصادف مختلف آمار بررسي با

از  درصد 37 حدود كه كنندمي بيان گونه اين شود. آمار،مي كشور هاياهر در متعدد هايتصادف وقوع باعث اصولي، غير

وضعيت  بررسي در هاتصادف درصد بيشترين رخ داده اند، كه سطح هم هايتقاطع محل در كشور شهري برون هايتصادف

 هايدسترسي احداث و يطراح براي كشور در هاي مناسب آيين نامه و هادستورالعمل ضوابط، شود. نبود مي شامل را معابر

 هايكاربري كه است شده باعث سو ديگر از كنترل دسترسي و مديريت منظور به مناسب مقررات فقدان سو، يك اي از حاشيه

  مخاطره به را هاراه در حركت ايمني و تردد در نتيجه كه كنند ايجاد اصلي هايراه به را زيادي بسيار هايمختلف، دسترسي

داران در استان  –به منظور بررسي عوامل تاثيرگذار بر تصادفات برونشهري محور تيران  مقالهاين همين علت  به. اندازند مي 

افزايش ايمني آنها است كه به دنبال تاثير  هابررسي عملكرد دسترسي هدف از اجراي اين پژوهش  شود.اصفهان مطرح مي

  شوند. دي ميبناحتمالي آنها در بروز تصادفات شناسايي و سپس رتبه

 

  هاي برون شهريتصادف، دسترسي، ايمني، جادهكليدي:  هايهواژ
 

 مقدمه-1

 به نتيجه اين به كشور هايتصادف مختلف آمار بررسي با

 نقاط احداث و نامناسب هايدسترسي وجود كه آيدمي دست

 در متعدد هايتصادف وقوع باعث اصولي، غير دسترسي

 حدود كه كنندمي بيان گونه اين ر،شود. آمامي كشور راههاي

 تقاطع محل در كشور شهري برون هاياز تصادف درصد 37

 در هاتصادف درصد بيشترين اند، كهرخ داده سطح هم هاي

 ضوابط، شود. نبودمي شامل را وضعيت معابر بررسي

 طراحي براي كشور در هاي مناسبآيين نامه و هادستورالعمل

 مقررات فقدان سو، يك اي ازشيهحا هايدسترسي احداث و

 سو ديگر از كنترل دسترسي و مديريت منظور به مناسب

 بسيار هايمختلف، دسترسي هايكاربري كه است شده باعث

 و تردد در نتيجه كه كنند ايجاد اصلي راههاي به را زيادي
 تأسيسات،. اندازندمي مخاطره به را راهها در حركت ايمني

صنعتي،  فعاليت مراكز سكوني،م هايمجموعه امالك،

 به توجه با گيرند، مي قرار راه حاشيه در كه ... و كشاورزي

 در همچنين و اندداشته وجود راه شدن ساخته از كه پيش اين

 كرده فراهم را آنها پيدايش زمينه راه احداث مواردي كه

 نياز آن از خروج و ورود بنابراين و راه استفاده از به باشد،

 شهرها، به نزديك مناطق و شهري در مناطق مچنيندارند. ه

 نقاط ايجاد تقاضاي افزايش سريع باعث اقتصادي رشد

 كاهش به منجر معموالً كه شده است راهها طول در دسترسي

 و دسترسي امكان ،بنابراين  .شودمي راهها ظرفيت و ايمني
 هماهنگي به نياز راه اغلب ايمني و ظرفيت يا حركت قابليت

 بر حركت قابليت دسترسي و بين رابطة زير شكل در دارد.

 شده ارايه طبق آيين نامه دسترسي مديريت راهنماي اساس

 راه يك به دسترسي شمار هرچه شكلها اين به توجه است. با

.يافت خواهد راه كاهش آن حركت قابليت يابد، افزايش
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  هاراه رابطه بين ميزان دسترسي ها و قابليت حركت در انواع .1 شكل

  

ها يكي از هاي دسترسي و خدماتي در كنار جادهمكان

عواملي است كه با توجه به گزارشات و آمارهاي 

ساز معرفي هاي راه و ترابري نقاط حادثهتصادفات پليس

 نوع دسترسي، همچون ]. عواملي1395كرمي، اند[شده

 ها،ميانه ها،چپ به گردش ويژه به حركات حجم

 اصلي، به فرعي زاويه ورود دسترسي، محل ها،بريدگي

 شرايط روسازي، سرعت، كنترل روشنايي، ها، جزيره

 يا و نرخ چگونگي، راه، بر كلي و شرايط هوايي و آب

اكثر تصادفات در محل  .گذارندمي تاثير تصادفات شدت

هاي  ها و بناهاي متفاوت در طول راهو نزديكي ساختمان

  ها، پمپ ورانهاي متفاوت (رست كشور با كاربري

ها و . . .) رخ داده است كه موجب تعميرگاه ها،بنزين

هاي مشكالت و خطرات مالي و جاني بسياري در جاده

ريزي و ها بدون برنامهپرتردد گرديده است. اين مكان

مطالعه خاص و فقط با توجه به مالكيت زمين انتخاب و 

هاي شوند كه اختاللي را در جريان ترافيك محوربنا مي

ترابري ايجاد كرده است. بر اساس آمار پزشك قانوني 

كشور نرخ تصادفات برون شهري بيش از دوبرابر 

به ترتيب  95تصادفات درون شهري است كه در سال 

 5/78متوفي به همراه داشته است.  355/4و  427/10

درصد تصادفات فوتي و جرحي برونشهري استان تهران 

لومتري شهرها به وقوع كي 30در فاصله  1390در سال 

پيوسته است كه علت آن بازگشت به شهر و عدم تطابق 

با شرايط برونشهري در مسير بيرون رفتن از شهر بوده 

اين پروژه به منظور بررسي  .]1395بهروزي، است[

  عوامل تاثيرگذار بر تصادفات برونشهري محور 

داران در استان اصفهان مطرح شده كه هر ساله  –تيران 

  اي اين استان را شامل بااليي از تصادفات جاده نرخ

كيلومتر در غرب  88اين محور با طولي حدود  شود.مي

استان اصفهان واقع شده است و با قرار داشتن در محور 

داران، نقش مهمي در  -مواصالتي و پرترافيك اصفهان

هدف از  .جابجايي مسافر دارد  زمينه ترانزيت بار و

ها اسايي طرح ترافيكي، دسترسياجراي اين پژوهش شن

و افزايش ايمني آنها است كه به دنبال تاثير احتمالي آنها 

شوند. بندي ميدر بروز تصادفات شناسايي و سپس رتبه

در نهايت به منظور كاهش مخاطرات برونشهري و 

هاي اجرايي ارائه گردد تا كارها و سياستاي راهجاده

 .ظ شودجان و مال مسافران اين محور حف

  

  پيشينه تحقيق-2
 17و نقل كلورادو   ، دپارتمان حمل2012در سال    

مايل نوارهاي صداساز خط مركزي را در يك مسير 

  كوهستاني دوخطه در مسير باد نصب كرد. 

تصادفات ناشي از وضعيت بد دسترسي را براي   

ماه مشابه قبل و بعد از نصب مورد مقايسه  44هاي  دوره

در سال  همكاران و رحماني .)Caliendo,2016(قرارداد

اي ناشي  تصادفات جاده بر مؤثر عوامل بررسي به ؛1395

 شناختي جامعه از ديدگاه از وضعيت بد دسترسي

 سطح است بين داده نشان تحقيق اين نتايج .پردازند مي

وجود  معكوس و دار معني رابطه تصادفات و تحصيالت

 تري پايين تحصيالت سطح داراي كه كساني دارد، يعني
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 تصادفات خطر معرض در بيشتر هستند احتماالً

  .)1395(رحماني، باشند

به طراحي  1395صارمي و همكاران در سال    

ارگونوميكي عالئم راهنمايي و رانندگي و تأثير آن بر 

ناشي از وضعيت بد اي  كاهش ترافيك و تصادفات جاده

 عالئم و وهاتابل ارگونوميكي دسترسي پرداختند. طراحي

ترين منابع ارسال عمده عنوان به رانندگي و راهنمايي

 مراحل بهبود طريق از توانداطالعات به رانندگان مي

مراحل پردازش  هاي بصري سبب بهبود محرك درك

العمل گيري صحيح و عكس نتيجه تصميم اطالعات و در

 .)1395(صارمي،  موقع شود به

دانشگاه آزاد  رحيمي و همكارانش در 1394در سال 

زنجان مطالعاتي را بر روي ارزيابي ميزان تأثير تجهيزات 

انجام  دسترسياي ايمني راه در كاهش تصادفات جاده

دادند، و بر اساس مطالعه موردي انجام شده در استان 

مازندران مالحظه شده كه شدت تصادفات و نوع 

تصادفات با استانداردسازي و اجراي صحيح تجهيزات 

طور مؤثري  داري داشته و ايمني راه به ارتباط معنيايمني 

  .)1394(رحيمي،  بهبود يافته است

ارزيابي عملكرد تابلوهاي  1394ضامنيان در سال   

هاي كشور (مطالعه  سرعت متغير در ارتقاء ايمني راه

موردي محور هراز) را مورد بررسي قرارداد. درنهايت 

ي سرعت متغير و به اين نتيجه رسيد كه با نصب تابلوها

اي   كنترل دقيق سرعت مجاز، تعداد تصادفات جاده

اي  مالحظه طور قابل ناشي از وضعيت بد دسترسي به

 يافته و نصب اين عالئم اقتصادي بوده است كاهش

اثر عرض  2015در سال  Knuiman .)1394(ضامنيان، 

هاي چهارخطه را روي نرخ هاي مياني جادهجداكننده

ي ناشي از وضعيت بد دسترسي به ا تصادفات جاده

ها كمك توزيع دوجمله اي منفي بررسي نمود. يافته

اي  ناشي از  دهند كه نرخ تصادفات جادهنشان مي

هاي كنندهاوضعيت بد دسترسي با افزايش عرض جد

در  هادي. )Knuiman, 2015( يابدمياني كاهش مي

، مدل هاي متعدد پيش بيني تصادفات 2015 سال

  ناشي از وضعيت بد دسترسي مربوط به  اي  جاده

هاي دو يا چند خطه درون شهري يا برون شهري جاده

را مطرح نمود. متغيرهاي وابسته، نرخ كلي تصادفات يا 

نرخ برخوردهاي خسارتي بود. مقادير اين شاخص هاي 

و فاكتورهاي   AADTتصادف به صورت تابعي از

  . )Hadi, 2015( محيطي جاده تخمين زده شدند

  

  تجزيه و تحليل -3

در ابتداي كار به منظور شناسايي و نقش عوارض و     

كاربري حاشيه اي راه در كاهش تصادفات پارامترهاي 

گردد و به منظور شناسايي موثر در تصادفات بيان مي

نتايج مرتبط با كاربري ها و عوارض با تهيه پرسشنامه و 

رتبط با پارامترهايي كه م AHPبا بكارگيري نرم افزار

هاي حاشيه اي بودند و حداكثر اثر را عوارض و كاربري

برروي تصادفات بزرگراه هاي بين شهري داشتند به 

دست آمد كه در ادامه بيان شده است. بدين منظور 

ها و نفر از استاتيد دانشگاه 98پرسشنامه در اختيار 

متخصصين اين حوزه قرار گرفت كه نتايج آن در جدول 

پارامتر موثر در  100شود. (در ابتدا يذيل ارائه م

استاتيد دانشگاه ها تصادفات مشخص گرديد كه با نظر 

پارامتر  AHP ،20بكارگيري نرم افزار  و متخصصين

 .مشخص شده گه در جدول ذيل آمده است)

با توجه به نظرات اساتيد و متخصصين حوزه حمل و   

ق عامل فو 20از بين  AHPنقل و بكارگيري نرم افزار 

پارمترهاي  پمپ بنزين، روستاهاي دسترسي، مجتمع 

اي، گاردريل، هاي حاشيهرفاهي بين راهي، كاربري

  ها، خطوط لبه و ها، تابلوتأسيسات حاشيه راه، پيكان

ها به عنوان عوامل موثر در عوارض حاشيه راه تپه

  انتخاب و وارد مطالعه گرديد. 
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  ي حاشيه اي موثر در تصادفات متأثر از عوارض حاشيه ايشناسايي عوامل و كاربري ها .1 جدول

  

  

 هابرداشت عوارض و تأسيسات حاشيه راه-1- 3

دانيم تأسيسات موجود در سطح همانطور كه مي  

روسازي از جمله عواملي است كه كيفيت سواري به 

طور مستقيم بدان وابسته است و در صورت تأثيرگذاري 

 بيش از حد آن بر روي كيفيت سواري، ممكن است

اين  .خطرات احتمالي را نيز به همراه داشته باشد

ها انواع مختلف دارند و چنانچه پيشتر اشاره تأسيسات

 گردند.اي ترسيم ميشد به دو گونه خطي و نقطه

اي ها فقط به صورت نقطهتعدادي از آنها مانند چاله

اما عده از تركها مانند تركهاي طولي در  ،شوندمدل مي

فت طوالني از مسير امتداد يابد به صورتي كه در مسا

متر  10صورت خطي و چنانچه طول اين ترك كمتر از 

در ادامه  شود،باشد به صورت نقطه اي در نظر گرفته مي

به بررسي تأسيسات موجود در مسير تيران پرداخته شده 

و اطالعات برداشت شده از آن به صورت جدول ارائه 

از  (x,y) در جدول مربوطه، فيلدهاي گردد.مي

مختصات درج شده در پايين محيط صفحه نرم افزار 

از پروفيل طولي  )KM(كيلومترفيلد  مكاندار ره نگار،

نرم افزار، فيلد نام تصوير از نام اختصاص داده شده به 

تصوير توسط نرم افزار كه بر مبناي ثانيه شروع حركت 

 باشد بدست آمده است.مي

 

 

 

 

  درصد نظرات نسبت به كل  متخصصين حوزه حمل و نقل ترافيك  شرح

 0.19 1  طرح هندسي

 0.19  1  روسازي راه

 10.75  57  پمپ بنزيل

 8.11  43  روستاهاي دسترسي

 15.66  83  مجتمع رفاهي بين راهي

 6.98  37  ايهاي حاشيهكاربري

 13.77  73  لگاردري

 9.62  51  تأسيسات حاشيه راه

 9.06  48  هاپيكان

 11.13  59  تابلوها

 6.42  34  خطوط لبه

 6.23  33  هاتپه

 0.38  2  خستگي

 0.19  1  سن راننده

 0.19  1  جنس راننده

 0.19  1  زمان وقوع تصادف

 0.38  2  سرعت وسيله نقليه

 0.19  1  نوع وسيله نقليه

 0.00  0  مستي و هوشياري راننده

 0.38  2  خط كشي محور مياني جاده
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 داران -تأسيسات حاشيه راه ها مسير رفت تيرانفهرستي از برداشت  .2 جدول

 نام تصوير X Y Km S رديف

1 51,4047 35,7729 0+046 22 Pic 22 

2 51,4044 35,7725 0+098 29 Pic 29 

3 51,4043 35,7724 0+115 31 Pic 31 

  

  ها برداشت گاردريل-2- 3

در جداول مربوط به ثبت مختصات جغرافيايي     

 جغرافيايي مختصاتي هر تصوير دو ها براگاردريل

)(x,y  به عنوان نقاط ابتدايي و انتهايي هر تصوير

همان نقطه  شود كه مختصات نقطه ابتدايي،معرفي مي

 50متوقف ساختن فيلم و تهيه عكس و با اين فرض كه 

باشد با در تصوير به وضوح قابل تشخيص مي متر

اصله اي با فمختصات نقطه استفاده از پروفيل طولي،

متر از نقطه ابتدايي به عنوان نقطه انتهايي  50تقريبي 

  گردد.تصوير درج مي

 داران -تيرانفهرستي از برداشت عوارض خطي گاردريل در مسير رفت  .3جدول

 نام تصوير X Y Km S رديف

 Pic0 0 000+0 35,7733 51,4049 ابتدايي 1

 23 053+0 35,7728 51,4046 انتهايي

 Pic23 23 053+0 35,7728 51,4046 ابتدايي 2

 30 106+0 35,7724 51,4043 انتهايي

 Pic30 30 106+0 35,7724 51,4043 ابتدايي 3

 36 152+0 35,7721 51,4040 انتهايي

  برداشت تابلوها-3- 3

اختصاص  y،(xشود و به هر يك از آنها يك مختصات(در اين پروژه هر تابلو به صورت يك عارضه نقطه اي مدل مي

 شود.داده مي

داران - تيران فهرستي از برداشت تابلوها در مسير رفت .4جدول 

 نام تصوير X Y Km S رديف

1 51,4045 35,7726 0+075 26 Pic 26 

2 51,4031 35,7705 0+338 52 Pic 52 

3 51,4031 35,7705 0+376 55 Pic 55 

 

  اي راهبرداشت كاربري حاشيه-4

(مانند  ايهاي حاشيهكاربريدانيم همانطور كه مي

از جمله عواملي است كه هاي بين شهري و ...) تفرجگاه

به طور مستقيم بدان  كاهش تصادفات ناشي از خستگي

اي حاشيههاي كاربريادامه به بررسي در  .وابسته است

هاي روسازي، پمپ بنزين، (به غير از دسترسيموجود 

پرداخته شده و  تيران در مسيرهاي بين شهري) تفرجگاه

  اطالعات برداشت شده از آن به صورت جدول ارائه 

از (x,y) در جدول مربوطه، فيلدهاي  گردد.مي
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مختصات درج شده در پايين محيط صفحه نرم افزار 

از پروفيل طولي نرم افزار،  Kmفيلد  مكاندار ره نگار،

فيلد نام تصوير از نام اختصاص داده شده به تصوير 

باشد م افزار كه بر مبناي ثانيه شروع حركت ميتوسط نر

  بدست آمده است.

 داران -مسير رفت تيرانكاربري هاي حاشيه اي فهرستي از برداشت . 8جدول

 نام تصوير X Y Km S رديف

1 51,4047 35,7729 0+046 22 Pic 22 

2 51,4033 35,7709 0+278 48 Pic 48 

3 51,4029 35,7695 0+440 61 Pic 61 

  

 داران -در مسير رفت تيران دسترسي هاي روستاييفهرستي از برداشت  .9 جدول

 نام تصوير X Y Km S رديف

 Pic 89 89 678+0 35,7675 51,4025 ابتدايي 1

  94 744+0 35,7669 51,4024 انتهايي

 Pic 94 94 744+0 35,7669 51,4024 ابتدايي 2

  97 797+0 35,7664 51,4023 انتهايي

 Pic 97 97 797+0 35,7664 51,4023 ابتدايي 3

  102 850+0 35,7660 51,4022 انتهايي

  داران -در مسير رفت تيران پمپ بنزينفهرستي از برداشت  .10جدول

 نام تصوير X Y Km S رديف

1 51,4029 35,7624 1+449 140 Pic 140 

2 51,4031 35,7609 1+616 154 Pic 154 

3 51,4032 35,7600 1+717 161 Pic 161 

  داران -در مسير رفت تيران هاي بين شهريتفرجگاهفهرستي از برداشت  .11جدول                                 

 Pic 380 380 556+4 35,7342 51,3983 ابتدايي 1

  383 600+4 35,7338 51,3980 انتهايي

 Pic 383 383 600+4 35,7338 51,3980 ابتدايي 2

  388 658+4 35,7334 51,3977 يانتهاي

 Pic 388 388 658+4 35,7334 51,3977 ابتدايي 3

  392 719+4 35,7329 51,3973 انتهايي

  هاي عوارضايجاد اليه
موجود در مسير مورد نظر،  عوارضبعد از برداشت 

 CADمسير تيران در محيط   GISنقشه  اطالعات به

 ن نقاط درشوند و براي تسهيل تشخيص ايوارد مي

  اي جداگانه در اين محيط ترسيم در اليه نقشه،

هاي موجود در اين نرم گردند كه با توجه به قابليتمي

توانند باهم همپوشاني داشته ها به سادگي مياليه افزار،

هاي مربوط به پيشتر بدان اشاره شد كه داده باشند.

اي توان به صورت خطي و نقطهها را ميتأسيسات
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داد.در مسير مورد نظر تركهاي طولي در طول  نمايش

زيادي از امتداد مسير ادامه نيافته است و طول آن در 

  متر محدود  15هاي مختلف به كمتر از موقعيت

اي مدل به همين علت به صورت عوارض نقطه شود.مي

 ،Point ها با استفاده از دستوربعد از ورود داده شدند.

تغيير يابد و سپس به  dxfه ب dwgپسوند فايل بايد از 

براي مشاهده اين فايل در  وارد شود. GISمحيط 

Arcview گزينه ،CAD Reader  ازExtension 

  شود.منوي فايل فعال مي

 

  Arcviewنمايي از اليه تأسيسات ايجاد شده در محيط  .2 شكل

 

 

در محيط  ترسي هاي روستايي و تفرجگاه هاي بين شهريهاي حاشيه اي، پمپ بنزين، دسكاربرينمايي از اليه نقطه اي  .3شكل 

Arcview  
 

هاي ها به تهيه شناسنامه براي اليهبعد از ايجاد اليه

نظر  مختلف پرداخته مي شود بدين ترتيب كه اليه مورد

 Open themeشود و گزينه  از آدرس مربوطه باز مي

 table توصيفي اليه مورد نظر  گردد و جدولفعال مي

يش داده مي شود كه در آن چند فيلد به طور پيش نما

براي هر گونه تغييرمثالً حذف يا  فرض وجود دارد.

از منوي  Start Editingاضافه نمودن فيلد،گزينه 

table شود و سپس با توجه به نياز از منوي فعال مي

Edit ها برگزيده مي شود. بعد از ايجاد يكي از گزينه

 tableاز منوي  Stop Editingتغييرات الزم گزينه 

 انتخاب مي گردد تا تغييرات ذخيره شوند و خاتمه يابند.

فيلدهاي مورد نياز  در اين پروژه با توجه به نوع اليه،

  گردند.بدان اضافه و داده هاي موجود در آن ها ثبت مي
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بعد از مراحل جمع آوري داده ها از نرم افزار مكاندار 

و  CADا به محيط وارد كردن اين داده ه ره نگار،

Arcview ها،و تهيه شناسنامه براي هر يك از اليه 

بدين  باشد.نوبت آناليز اطالعات جمع آوري شده مي

ترتيب كه به روشي كه پيشتر به تفصيل به آن پرداخته 

شد،مي توان تصوير هر يك از عوارض را به آن عارضه 

Hot link  و وضعيت كلي عارضه مورد نظر را در

سپس به  بوط به آن به خوبي مشاهده كرد.تصوير مر

 درجه بندي كيفيتي اجزاء مختلف جاده پرداخته است،

چگونگي وضعيت عناصر تشكيل دهنده مسير مورد نظر 

در اين مرحله يك فيلد جديد به جدول  را ارزيابي نمود.

توصيفي اضافه مي شود و وضعيت جزء مورد نظر از 

 دد.گرمبلمان جاده در آن فيلد ثبت مي

 

تعيين و تحليل  نقاط منجر به فوت  و جرح 

تيران  با بهره گيري از نرم   -در محور داران

    ARC GIS افزار
پس از تحليل اطالعات مربوط به تعداد تصادفات فوتي 

و جرحي در اين محور، و ورود اطالعات در ديتابيس 

، توزيع فضايي و حجم و ميزان  ARC GISنرم افزار 

به فوت و جرح در نقاط مختلف دراين  تصادفات منجر

محور مشخص شد، پس از آناليز اطالعات توسط نرم 

توزيع و پراكندگي نقاط بروز تصادف، به وسيله  ،افزار

طيفي از تن رنگ (از رنگ زرد تا رنگ قرمز) در قالب 

ناك و حادثه خيز تعيين پهنه امن، نسبتاً امن، خطر 4

فراد فوتي و جرحي گرديده است. سپس با جمع تعداد ا

به تعداد افراد فوت  3در طول اين مسير و دادن ضريب 

شده به جهت اهميت بيش تري كه تصادفات منجر به 

مرگ به نسبت تصادفات منجر به جرح خواهند داشت 

بررسي بهتر و دقيق تري از  نقاط حادثه خيز توسط 

  .صورت گرفته است ARC GISآناليز نرم افزار 

جام شده نقشه اي است كه در آن خروجي آناليز ان   

هاي امن تا حادثه خيز مشخص نقاط متعددي در پهنه

اي است كه كم ترين شده است. پهنه امن مسير پهنه

تصادف جرحي و فوتي را داشته است و در نقشه با 

رنگ زرد نشان داده شده است. با افزايش حوادث، مسير 

  .به پهنه حادثه خيز و رنگ قرمز ختم مي گردد

  

عيين و تحليل  نقاط منجر به فوت  و جرح ت

گيري از نرم  داران  با بهره - در محور تيران

  1394درسال  ARC GIS افزار 
، توسط نرم 1394دسته بندي نقاط تصادفات در سال 

افزار با انتخاب بيش ترين تعداد تصادفات (حاصل جمع 

تصادفات مجروحي و فوتي با در نظرگرفتن ضريبي كه 

باشد. د آمار فوت شدگان داده شده است) ميبه تعدا

بعنوان  1394مجموع افراد فوتي و جرحي در سال 

باالترين خسارات وارد شده، پس از اعمال ضريب 

به دست آمده است كه مطابق آن فاصله  32موردنظر  

 57/5طبقاتي در تعيين حدود نقاط امن تا حادثه خيز 

 .گرددمحاسبه مي

  

 )1394( داران -محور تيران اتي از مجموع فراواني تصادفات منجر به جرح و فوت در تعيين سطوح پهنه ها درفاصله طبق .12جدول

 نوع پهنه امن نسبتاً امن خطرناك حادثه خيز

 فاصله 75/5تا  0 11تا / 75/5 25/17تا  5/11 23تا 25/17

  

با توجه به تجزيه و تحليلي كه طبق شاخصه كل (فوتي 

هاي در نرم افزار انجام شده داده 1394و جرحي)  سال 

) به عنوان نقاط نسبتاً امن، خطرناك و 13( جدول شماره

  .حادثه خيز بر اساس كيلومتر مشخص گرديده است
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 )1394( داران -اي مشخص شده در محور تيرانتعيين نقاط تصادفات منجر به جرح و فوت بر اساس سطوح پهنه .13جدول

   

   

 

 

 

 

 

 

  )1394(داران  - توزيع فضايي و مكاني نقاط حادثه خيز بر حسب تعداد جرحي و فوتي در طول محور تيران. 9 شكل
 

  

در مجموع از بررسي تحليل اطالعات بدست آمده از 

كه  1394تصادفات منجر به جرح و فوت در سال 

ه دست آمده مي توان ب ARC GISتوسط نرم افزار 

اين نتايج را گرفت:  در دهانه ورودي و خروجي شهر  

جمله نقاط موثر در ايجاد  يعني در تقاطع و انشعابات از

 تصادفات، باالخص تصادفات منجر به مرگ هستند.  

ميكروكليمات هاي اقليمي و مه آلود بودن جاده و 

در بروز  53 اختالف سطح متعدد تا حدود كيلومتر

دفات جاده اي نقش اساسي دارند ضمن اينكه در تصا

دهد كه اين محور اطالعات پيمايشي تحقيق نشان مي

تقاطع و سه راهي از جمله نقاط ديگري است كه در 

  .كنندبروز تصادفات نقش اساسي ايفا مي

 

تعيين و تحليل  نقاط منجر به فوت  و جرح  

داران  با بهره گيري از نرم  - در محور تيران

  1395در سال   ARC GISر افزا
داران در مجموع (فوتي و جرحي) در  - در محور تيران

بيش ترين تعداد افراد مجروح و فوتي در  1395سال 

بوده است. كه مطابق آن فاصله طبقاتي، در  62تصادفات 

  خواهد بود.   5/6هاي مورد نظر تعيين پهنه
  

  1395داران   - محور تيران ها درت منجر به فوت و جرح در تعيين سطوح پهنهفاصله طبقاتي از مجموع فراواني تصادفا .14جدول

 نوع پهنه امن نسبتا امن خطرناك حادثه خيز

 فاصله 5/6تا  0 13تا  5/6 5/19تا  13 26تا  5/19

  

 نسبتا امن 9-10-15-19-20

 خطرناك 8-35

 حادثه خيز 1-5
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 )1395( داران - ساس سطوح پهنه اي مشخص شده در محور تيرانتعيين نقاط تصادفات منجر به  فوت و جرح بر ا .15جدول

  

  

  

  

  

تحليل آمار تصادفات منجر به جرح و فوت در سال 

در طول مسير داران به تيران توسط نرم افزار  1395

Arc Gis   ترين عنوان پرحادثهه را ب 5و  9كيلومتر

 .ير معين مي كندنقاط حادثه خيز اين مس

 

  1395داران  -در طول محور تيران و مكاني نقاط حادثه خيز بر حسب تعداد   جرحي و فوتي توزيع فضايي .10 شكل

  

نتايج  Arc Gisدر نهايت براي دستيابي به يك جمع بندي نهايي اطالعات هر دوسال تجميع گرديد و پس از آناليز در  

 .به دست آمد 16 جدول

 

 1395-1394 داران - در محور تيران ساس سطوح پهنه اي مشخص شدهتعيين نقاط تصادفات منجر به فوت و جرحي بر ا .16جدول

 نسبتا امن 20-20- 19- 4-15- 2

 خطرناك 1- 8-5- 35

 حادثه خيز  9

   

در بررسي نهايي از تجميع اطالعات هر دو سال در  

آيد كه اين مطلب به دست مي  11شكل و  16 جدول

به علل تصادفات در نقاط نسبتاً امن، عدم توجه راننده 

جلو و در بازه طيف خطرناك، عدم توانايي راننده و 

ترين علل را در بروز تصادفات عدم توجه به جلو بيش

ي حادثه خيز كه  به خود اختصاص داده است و در بازه

بيش ترين تعداد آمار منجر به فوت و جرح را مشاهده 

مي كنيم نتايج بررسي نشان مي دهد كه داليل تصادفات 

پس به چپ و عدم توجه به جلو است.    بيش تر تجاوز

  از برآوردها و مشخصات ارائه شده در فوق 

گيري شده كه به ترتيب زير هر پارامتر در كاهش نتيجه

  باشد.تصادفات موثر مي

 نسبتا امن 15-1- 16

 خطرناك 35- 5

 حادثه خيز  9- 5
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  1395-1394تيران سال هاي-محور داران اي بر روي داليل دهگانه بروز تصادفات در سطوح پهنه .11شكل 

  تيران -ه اهميت هر پارامتر در كاهش تصادفات آزادراه داران خالص. 17جدول 

  اولويت  شرح فعاليت

  1  پمپ بنزين

  2  تفرجگاه بين شهري

  3  گاردريل

  4  ايهاي حاشيهكاربري

  5  هاي روستاييدسترسي

  6  تأسيسات حاشيه راه

  7  هاپيكان

  8  تابلوها

  9  خطوط لبه

  10  هاتپه

  

 

  گيري نتيجه -5

منظور روند انجام فرآيند جمع  به يق حاضردرتحق  

 GISآوري اطالعات از يكي از نرم افزارهاي وابسته به 

 و آناليز و نتيجه گيري اطالعات پرداخته شده است.

ها در ارتقاء ايمني جاده GISو  GPSاستفاده از تلفيق 

اي نه چندان دور امري اجتناب ناپذير است و در آينده

ر نتيجه آموزش نرم افزارهاي فراگير خواهد شد و د

سيستم اطالعات جغرافيايي براي كاربران مسايل 

امري نسبتاً ضروري است.زيرا تأثير تكنولوژي  ترافيكي

GIS .در توسعه ايمني جاده ها بسيار عميق مي باشد   

در  GISبه نحوي كه اگر حداكثر استفاده از تكنولوژي 

   تواند روندبحث ايمني به كار گرفته شود مي

ها را در مهندسي راه و ترابري متحول تصميم گيري

  نمايد.
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ABSTRACT 

The evaluation of statistics related to accidents in different countries has revealed that 

inappropriate accessible areas and the construction of unsystematic accessible areas is the 

cause of many accidents in the country roads. As the statistics reveal, about 37 percent of 

suburban accidents in our country have occurred in leveled crossings that the maximum 

number of accidents occur in the roads. The lack of appropriate rules, instructions, and 

criteria for the design and construction of marginal accessible areas in the country on the 

one hand and the lack of appropriate principles for the management and control of 

accessible areas on the other hand has caused various applications to create so many 

accessibilities to the main roads. This would consequently put in danger the security of 

movement in the roads. The aim of the present research study is to evaluate the factors 

influencing suburban accidents in Tiran-Daran road in Isfahan province. The aim of the 

performance of this project is to recognize the traffic design, accessible areas, enhancement 

of their security and then to rate them based on their influence on the probable occurrence 

of the accidents. 

 

Keywords: Accident, Access, Safety, Suburban Roads 

 


