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  چكيده

هاي افقي اغلب شامل يكي از حاالت خارج شدن وسيله از راه و برخورد با موانع حاشـيه راه، از دسـت دادن   تصادف در محل قوس

كنترل و غلتيدن به بيرون، برخورد شاخ به شاخ و يا پهلو به پهلو است. تحقيقات مختلفي در اين رابطه انجـام گرفتـه اسـت كـه در     

تـر  هـا بـا اهميـت   گذار در تصادفات محل قـوس ها در ميان عوامل متعدد تاثيرعوامل موثر در تصادفات محل قوسآن برخي از 

هاي دو خطه برون شـهري در  هاي افقي در راهتشخيص داده شده اند. هدف از پژوهش حاضر بررسي عوامل تصادفات در قوس

  توصـيفي اسـت.    -و هدف، كاربردي و از نظـر ماهيـت و روش، تحليلـي    باشد. اين تحقيق از نظر نوعمحور ياسوج به باباميدان مي

. روش گـردآوري  مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت      1400در اين تحقيق محورهاي ياسوج به باباميدان در مقطـع زمـاني سـال    

فـراد متخصـص، خبـره و    هـاي اكتشـافي بـا ا   اي، متني و ميداني بوده و همچنين با اسـتفاده از مصـاحبه  اطالعات به صورت كتابخانه

، مشاوران و همچنـبن تنظـيم و تهيـه پرسشـنامه بـوده اسـت. پرسـنل راهنمـايي و راننـدگي، مـديران پـروژه،            همچنين مهندسين

دهـد و بـراي   سازي جامعه آماري را تشكيل مي هاي عمراني، به ويژه در زمينه راه مهندسين، كارشناسان و خبرگان فعال در پروژه
 spssهاي آماري و با اسـتفاده از نـرم افزارهـاي اكسـل  و     جمع آوري شده مربوط به متغيرهاي تحقيق از تكنيكهاي بررسي داده

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته شده است. نتايج پژوهش نشان داده كه عوامل خـارج شـدن وسـيله از راه و برخـورد بـا موانـع       

  ، عامل از دسـت دادن كنتـرل و غلتيـدن بـه بيـرون      درصد 47را به ميزان  هاي افقيحاشيه توان تبيين واريانس تصادفات در قوس

طراحي ناسـازگار بـا انتظـارات راننـده در      درصد و نهايتاً 19درصد و برخورد شاخ به شاخ و يا پهلو به پهلو به ميزان  23به ميزان 
  درصد دارا هستند. 25 هاي افقي را به ميزانمورد شدت درجه قوس توان تبيين واريانس تصادفات در قوس

  

  شهري برون خطه دو هايراه افقي، هايقوس تصادفات، :كليدي هايواژه
  

  مقدمه-1
 كشور،  192با استفاده از داده هاي منتشر شده از مجموع 

زند كه در عنوان يك پايگاه داده، اين مطالعه تخمين مي  به
 نفر از افراد، احتماالً  880000و  750000بين  1999سال 

عنوان يك نتيجه از تصادفات جاده مي ميرند كه اكثر اين  به 
شده ، كه حدود  هاي كمتر موتوريزهها در كشورمرگ و مير
ي آسيا و اقيانوس آرام هستند، رخ ها در منطقه نيمي از آن

شده توسط سازمان  خواهد داد. اين نتيجه با برآورد انجام
ميليون مرگ در سال  بهداشت جهاني روي بيش از يك 

اي، اگرچه هرسال شود. مرگ و مير جادهمقايسه مي1998
برد ولي منابع بين ميميليون را از  نفر يا بيش از يك 750000

دهد كه هنوز هم اين علت اصلي ي موجود نشان ميداده
مرگ، حتي از مرگ و مير زودرس هم بيشتر است. انتظار 

اي همچنان با افزايش ميزان تلفات رود مرگ و مير جادهمي
 2010ميليون نفر در سال 1/1هزار و  900مرگ و مير از بين 

برسد. اين  2020سال  ميليون در 3/1ميليون و  1/1به 
گزارش همچنين برآوردي نسبتاً خام از صدمات ساالنه را 
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ميليون نفر در  34و  23، بين 1999دهد كه در سال نشان مي
اي در سراسر جهان مجروح شدند توليد كرده تصادفات جاده

ها و ميزان گزارش دهي است. با توجه به عدم قطعيت داده
ان يكي از عوامل اصلي عنو كم، شدت تصادفات جاده به

، (آرام شده است خسارات كم تر از واقعيت، تخمين زده
ترين اي به عنوان مهمسيستم حمل و نقل جاده ).2010

ها سيستم زيربنايي، نقش حياتي در عملكرد ساير فعاليت
ريزي و مديريت آن به طور موثر، بسيار برنامه ،دارد. بنابراين

مير در  و هشتمين علت مرگسوانح ترافيكي . مهم است
 تا 15سطح جهان و اولين علت مرگ در افراد جوان در سنين 

 2030دهد كه تا سال سال است. روند كنوني نشان مي 29
 پنجمين علت عمده مرگ راه، بهمير سوانح ترافيكي  و مرگ

  ميليون نفر در  24/1مير تبديل شود. هر سال حدود  و
ميليون نفر هم به خاطر  50تا  20ميرند و هاي دنيا ميجاده

  هاي غيركشنده تصادفات ترافيكي، دچار مصدوميت
  )1399 ،زاده و همكاران (حاجي .شوند مي
در كشور ما نيز اين مسئله به صورت يك معضل و مشـكل    

درآمده است به نحوي كه ايران به لحاظ تصادفات و سـوانح  
ــوان يكــي از كشــورهاي   ــه عن داراي جادهــاي و ترافيكــي ب

مير ناشي از آن معرفي شده  و بيشترين موارد تصادف و مرگ
هـاي قلبـي و   است. برابر آمارها در كشور ما بعـد از بيمـاري  

ميــر افــراد ناشــي از حــوادث و   و عروقــي بيشــترين مــرگ
ي التصادفات ترافيكي است. در اين رابطه به علت سرعت با

هــاي كشــور صــدمات و خودروهــا و شــرايط خــاص جــاده
هـاي بـرون   عات ناشـي از تصـادفات راننـدگي در جـاده    ضاي

بـارتر از تصـادفات درون    تـر و خـون  شهري بسـيار سـنگين  
ي از متوفيـان ناشـي از تصـادفات،    الشهري بوده و درصد بـا 

(خـاكي و   .باشـند اي مـي مربوط به حوادث و سوانح جــاده 
  )1398 ،همكاران

مستقيم به صورت كلي عوامل تصادفات به دو دسته عوامل    
 شوند كه عوامل مستقيم در هربندي مي و غير مستقيم تقسيم

تصادفي وجود خواهد داشت. عوامل مسـتقيم از تعامـل بـين    
 ، شامل تعـداد پارامترهاي متعددي از جمله متغيرهاي هندسي

خطوط، عرض خطوط، عرض ميانه، عرض شـانه، طـول راه،   
افيكـي  تعداد تقاطعات، چگالي دسترسـي راه و متغيرهـاي تر  

سـرعت و ... و بسـياري از    ميـانگين ترافيـك روزانـه،    شامل
عوامـل انسـاني، محيطـي،     ،گـروه  چهـار  كـه در  عوامل ديگر

 و (مـنجم  توان طبقه بنـدي نمـود.  اي و وسايل نقليه ميجاده

 محـل  در راننده انتظار از دور وضعيتي ايجاد .)1397 هدايت،
 وسـيله  توسـط  مسير از بيشتري عرض شدن اشغال ،هاقوس
 نسـبت  بـه  جـاده  سـطح  لغزنـدگي  بودن سازتر خطر ،نقليـه

ــات ــاراه مســتقيم قطع ــاهش و ه ــد مســافت ك   محــل در دي

 تصـادفات شـدت و تعـداد است شـده باعث افقي هايقوس
 قطعـات  در تصادفات ميزان از بيش افقي هايقوس محـل در

 خصــوص  بــه  خطرناك وضعيت اين و باشد هاراه معمولي
  كـه  طـوري  بــه . اســت  تر بحراني دوخطـه هـايراه بـراي

 كل درصد 60 تا 50 گرفته انجام آماري هايبررسي اساس بر
 اتفـاق  شهري برون دوخطه هايراه در هاراه شبكه تصادفات

 وقـوع  بـه  راه هـاي قوس در تصادفات ايـن از نيمي كه افتاده
 هـا قـوس  محـل  تصـادفات  از درصـد  70 حدود و پيونددمي

هـاي تنـد و   وجـود پـيچ   .باشـد مي افقي هايقوس به مربوط
هاي غيراصولي، عرض كم غيرمهندسي، سربااليي و سرازيري

هـا، سـقوط   هاي متعدد، سقوط بهمن در زمستانجاده، پرتگاه
سن بهنگام بارندگي و ... محور ياسوج به باباميدان را به يكي 

  اســت. هــاي كشــور تبــديل نمــوده از مخــاطره آميزتــرين راه
بر همين اساس تحليل و بررسي چگـونگي وقـوع تصـادفات    

هـاي بـرون شـهري دو    هاي قايم در جـاده رانندگي در قوس
خطه شهر ياسوج به جهت نيـل و دسـتيابي بـه راهكارهـاي     

هـاي مسـتقيم و   مناسب بـه منظـور كنتـرل و كـاهش هزينـه     
غيرمستقيم ناشي از آن و ارتقاء ضريب ايمنـي تـردد وسـايل    

باشـند،  اي كه در اين محورها در حال عبور و مرور مينقليه 
چنانچه مسئولين امـر از علـل واقعـي     ،لذا .نمايدضروري مي

 هــاي قــائم در اي بــر اســاس قــوسوقــوع تصــادفات جــاده

توانند براي آينده هاي برون شهري بي اطالع باشند، نميجاده
و رفع آنها چه به صورت كوتاه مدت و چه به صـورت بلنـد   

ريزي نمايند. بنابراين ضروري است تا با تحقيقي دت برنامهم
هـاي قـائم كـه در    جامع، مهمترين عوامل تصادفات در قوس

اي شهر ياسوج نقـش دارنـد، شناسـايي    وقوع تصادفات جاده
ريزي الزم جهت رفـع  شوند تا مسئولين مرتبط، بتوانند برنامه

عبـارت   نواقص در نتيجه كاهش تصادفات را انجام دهند. بـه 
ديگر انجام اين تحقيق و به كارگيري راهكارهـاي پيشـنهادي   

گيـري باعـث   آنان توسط مسئولين مربوطـه، بـه طـرز چشـم    
كــاهش تصــادفات، در نتيجــه جلــوگيري از ايــراد خســارات 
جاني، مالي، اجتماعي و غيره به آحاد كاربران ترافيك استفاده 

  .شدهاي برون شهري شهر ياسوج خواهد كننده از جاده
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  پيشينه تحقيق -2
يكــي از معضــالت بســيار مهــم در جوامــع كنــوني، وقــوع   

باشد كه ساالنه سـبب كشـته و مجـروح شـدن     تصادفات مي
هاي سنگيني شود و نيز هزينهتعداد فراواني از افراد جامعه مي

كند. براي رفـع ايـن معضـل بـزرگ،     تحميل ميرا بر جوامع 
شناسايي عوامل مؤثر بر تصادفات و تعيـين ميـزان تـأثير هـر     

هـاي  كدام از اين عوامل بر حوادث ترافيكي بايـد از اولويـت  
اصلي نهادهاي مربوطه همچون وزارت راه و ترابري و پليس 

 افتـد راننـدگان بخـاطر   وقتي تصادفي اتفاق مي .راه قرار گيرد
شـوند.  دانسته شده و سـرزنش مـي   مقصر رويداد ناگوار اين

نقـاط   پايـداري راننـدگان در   زماني كـه حالـت همـاهنگي و   
شـود كـه مشـكل    رود مشخص ميبين مي مسير از خاصي از

طرح هندسي مسـير نيـز    فقط از رانندگان نيست، بلكه اساساً
مرتبط با اين موضوع است. از آنجايي كه تصادفات بـه طـور   

، نقـاط بـا نـرخ    اندر سرتاسر شبكه راه توزيع نشدهمساوي د
دهنـد  تصادف بـاال داليـل آشـكاري هسـتند كـه نشـان مـي       

فاكتورهاي ديگـري عـالوه بـر خطـاي راننـده در تصـادفات       
نفـر در سـال در اثـر حـوادث      147000تقريبـاً   دخالت دارد.

شـود كـه   مـي 	شوند. اين گونه تخمـين زده اي كشته ميجاده
 خطه برون هاي دوصد از تلفات جاده اي در راهدر 60تقريباً 

دهد و تقريباً نيمـي از ايـن تلفـات در مقـاطع     شهري رخ مي
. بررسي تصادفات نشان داده افتدقوسي شكل مسير اتفاق مي

، نرخ تصـادفات در  هاي دوخطه برون شهرياست كه در راه
  تر از مقـاطع ممـاس مسـير    برابـر بيشـ   5تا  3هاي افقي قوس

هـاي بـرون شـهري كشـور در شـرايط آب و      جـاده  باشد.مي
هوايي مختلف و فصول مختلف شرايط متفـاوت داشـته و از   
لحاظ استاندارد طراحي و ضوابط هندسي در مرتبـه مطلـوبي   

هاي دو قرار ندارند. با توجه به آمار تصادفات سبقت در جاده
د باشنطرفه دو خطه كه اكثر راه هاي كشور نيز از اين نوع مي

هـا  و اينكه شدت تصـادفات شـاخ بـه شـاخ كـه در ايـن راه      
گيرد از تمام انواع ديگر بيشتر و اين نوع تصـادف  صورت مي

مرگبار است. با طراحي هندسي مناسب معبر عالوه بر كاهش 
هاي آتي اصالح هندسـي، ايمنـي و ظرفيـت معبـر نيـز      هزينه

ط يابد. براي اين كه بتوان بـه صـورت مـؤثر توسـ    افزايش مي
امور مهندسي با مشكالت ايمني ترافيك برخوردار نمود، الزم 

هـاي معـابر از   است كه در مراحل مختلـف در بهبـود شـبكه   
معيارهاي خاص استفاده شود. هـر اقـدامي كـه باعـث سـاده      
شدن وضعيت ايمني ترافيك شود، به افـزايش تـردد وسـايل    

بـه  با توجـه   نقليه با ايمني ترافيك بيشتر كمك خواهد نمود.
بـه   شهر ياسـوج  محور دو بانده اين كه آمار ساالنه تصادفات

باشد، در ايـن تحقيـق بـه دنبـال     در سطح باالبي مي باباميدان
هاي برون هاي قائم در جادهعوامل تصادفات در قوسبررسي 

در سـال   بـه باباميـدان   شهر ياسوج محور درشهري دو خطه 
بررسـي گـردد   بايسـت  باشيم و نكته مهمي كه مـي مي 1400

باشـد. از آنجـايي   علت يا علل وقوع تصادفات فوق الذكر مي
   شـهر ياسـوج  محـور  كه شرايط اقليمي و محيطي خاصي بـر  

رسـد عـاملي كـه از ميـان     حاكم است به نظر مي به باباميدان
تري العوامــل تأثيرگــذار بــر وقــوع تصــادفات از اهميــت بــا

و شـرايط   هاي قائمتصادفات در قوسبرخوردار است، عامل 
هـاي بـرون   بنابراين، چون معـابر و راه . باشدحاكم بر راه مي

هـاي خـاص و   داراي ويژگي به باباميدان شهر ياسوجشهري 
هاي بعضاً منحصر به فردي مانند: كوهستاني بودن، پيچ و خم

تصادفات باشد و عدم شناسايي دقيق عوامل و غيره ميفراوان 
يـك از آنهـا در وقــوع   و نيـز ميـزان تــأثير هـر     هـا در قـوس 
، يكـي از مهمتـرين   به باباميـدان  شهر ياسوج محور تصادفات

باشد، لـذا صـرفاً بـه بررسـي     هاي مسئولين ذيربط ميدغدغه
هاي برون شهري هاي قائم در جادهعوامل تصادفات در قوس

خواهيم پرداخـت.   به باباميدان شهر ياسوجمحور دو خطه در 
اي كه در اينجـا قابـل بررسـي    بنابراين مشكل و مسئله اصلي

هـاي قـائم در   عوامل تصادفات در قوسباشد آن است كه مي
ــوج      ــهر ياس ــه در ش ــرون شــهري دو خط ــاي ب ــاده ه  ج

 از يكي شامل اغلب افقي هايقوس محل در تصادف؟چيست
 حاشـيه  موانـع  با برخورد و راه از وسيله شدن خارج حاالت

   شـاخ  برخـورد  ،بيـرون  به غلتيدن و كنترل دادن دست از، راه
 معمـوالً  تصادفاتي چنين دليل. است پهلو به پهلو يا و شاخ به

 شـدت  مـورد  در وي اشـتباه  قضـاوت  و راننـده  زياد سرعت
 بـا  ناسـازگار  طراحـي  از ناشي تواندمي كه است قوس درجه

 مسـير  يـك  انتهـاي  در تنـد  پيچ وجود. باشد راننده انتظارات
 قـوس  تعـدادي  ميـان  در تنـد  قوس يك تركيب يا و مستقيم
 انجـام  مطالعات. است ناسازگار طرح مصاديق جمله از ماليم
 نشان شهري برون خطه دو هايراه در تصادفات روي بر شده

 شعاع قبيل از راه هندسي طرح متغيرهاي كه است اين دهنده
 محل در راه عرض ،قوس درجه ،قوس طول ،بلندي بر ،قوس
 حوادث وقوع در مؤثر عوامل از روزانه ترافيك حجم و قوس

 تحقيقـات  .باشـند مـي  هاقوس و خطه دو هايراه در ترافيكي
 از برخـي  آن در كـه  است گرفته انجام رابطه اين در مختلفي
 متعدد عوامل ميان در هاقوس محل تصادفات در موثر عوامل

 تشـخيص  تـر اهميت با هاقوس محل تصادفات در گذار تاثير
  . اندشده داده
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) در پـژوهش خـود بـه    1386( آذرمـي  شـعباني و  ،صفارزاده
   در واقـع  هـاي قـوس  در تصـادفات  بينـي  پـيش  بررسي مدل

 اصلي نتايج از اند. يكيشهري پرداخته برون خطه دو هايراه
 نـرخ  كـه  اسـت  چنـين  ايـن پـژوهش ايـن    از آمده دست به

 قـوس  درجه افزايش با خطي غير صورت به تقريباً تصادفات
)D (نشـان  ايجـاده  هـاي تصـادف  بررسـي  .يابدمي افزايش   

 خطـه  دو هـاي  راه در تصادفات درصد 60 تا 50 كه دهدمي
   در تصــادفات ايـن  از نيمـي  افتنـد، مــي اتفـاق  شـهري  بـرون 
 از صـد  در 70 حـدود  و پيوندنـد مـي  وقوع به راه هايقوس

 افقـي  هـاي قـوس  بـه  متعلـق  هايقوس در حادث تصادفات
ــامي، زاده، حــاجي .هســتند ــي، نظــري و ام در ) 1394( ذوق

 در قـائم  و افقـي  هـاي قـوس  پژوهش خود به بررسي تركيب
نتـايج مشـخص    پرداخته اند. دوخطه، شهري برون هايجاده

 در راننده سرعتي رفتار قوس، پيشنهادي در تركيبات كرده كه
تـوجهي   قابل بطور آماري لحاظ به كه هاييشيوه از يك هيچ

 حـالي كـه   در. نـدارد  تفـاوتي  مرجـع  هـاي قوس با متفاوتند
 آنهـا  از بايسـتي  كـه  هـايي پيكربندي( بحراني قوس تركيبات
 امتـداد  در سرعت كاهش يبيشينه باالي مقادير) كرد اجتناب

 راننده امر واكنش اين به شود،مي موجب را مماس خم انتقال
. شـود مـي  گفتـه  جاده ترازيهم  از نادرست برداشت يك به

 را جاده طراحي هايدستورالعمل اثربخشي نتيجه اين بنابراين
   تصـديق  قـائم  قوسـهاي  و افقـي  هـاي قـوس  هماهنگي براي
 توسـط  مطالعـاتي  پـژوهش  يـك  در )2013( سال در .كندمي

 هـاي قوس روي بر تصادفي بيني پيش مدل« عنوان تحتآرام
 بـا  ايـران  جنـوب  در شهري برون دوخطه هايجاده در افقي

 بـه  »پواسـون  و منفـي  ايجملـه دو رگراسيون مدل از استفاده
 دو هـاي جـاده  در افقـي  هايقوس روي بر تصادفات بررسي

 ايـن . پرداخت بويراحمد و كهگلويه استان شهري برون خطه
 بـرون  هـاي جـاده  داراي كـه  اسـت  هايياستان از يكي استان

. باشـد مي ايران مركز به جنوب ترافيك انتقال دوخطه شهري
 زاويـه  درصدي 100 و 10 ،1 افزايش با كه شد، نشان هايافته

 درصـد  25 و 27/2 ،22/0 ترتيب به افقي، هاي قوس خارجي
 و درجـه  بررسـي  در پژوهش اين. يابند مي افزايش تصادفات

 صـورت  بـه  معكوسـي  رابطـه  يكـديگر  بـا  كـه  قـوس  شعاع
)R=57.3 / D  شـعاع  و راديـان  حسـب  بـر  قـوس  درجـه 

 100 و 10 ،1 افـزايش  بـا  داد نشـان ) باشـد  مـي  متر برحسب
 درصـد  16 و 70/1 ،17/0 ترتيـب  بـه  افقـي  هايقوس شعاع

 رابطـه  دليـل  بـه  و يابنـد  مي كاهش افقي هايقوس تصادفات
 توان مي ثابت، مقداري وسيله به شعاع با قوس درجه معكوس
 درصـدي  100 و 10 ،1 افـزايش  بـا  كه نمود استنباط اينگونه
 درصـد  16 و 70/1 ،17/0 ترتيـب  بـه  افقـي  هاي قوس درجه

 عنـوان  پـژوهش  ايـن  در همچنين. يابند مي افزايش تصادفات
 در تصـادفات،  بـا  متغيرهـا  مسـتقيم  رابطه بررسي كه گرديده

 مـنجم و  .اسـت  گرفتـه  انجـام  متغيرها ساير داشتن نگه ثابت
 عملكـردي  سرعت بيني ) در پژوهشي به پيش1397هدايت (

 بـرون  خطـه  دو هـاي جاده در افقي و قائم تركيبي هايقوس
انـد.  مسـير پرداختـه   هندسـي  طرح سازي بهينه جهت شهري

 قـائم  قـوس  قرارگيري ) با1نتايج تحقيق مشخص كرده كه : 
 ميانه در رانندگان عملكردي سرعت افقي، قوس روي بر كاو

 تـر فـراخ  آن پـي  در و قـائم  قوس وجود علت به افقي، قوس
 ابتـداي  در وروديشان سرعت از بيشتر افقي، قوس آمدن بنظر

 انتهـاي  در قـائم  قوس سراشيبي از گذر با و است بوده قوس
 نظـر  در ) بـا 2. اسـت  شـده  كاسـته  سرعتشـان  از افقي قوس

 هندسـي  طـرح  مشخصات و سنجي سرعت اطالعات گرفتن
 شيب جبري اختالف بربلندي، افقي، قوس شعاع شامل مسير

 از معادلـه  مناسـبترين  متغيـره،  چنـد  رگرسيون وسيلهه ب...  و
 رگرسـيون  تشـخيص  ضـريب  بيشـترين  با عملكردي سرعت
 بـراي  كـه  شـد؛  استخراج عملكردي سرعت بيني پيش جهت
 تركيبي قوس حضور نقاط در مسير هندسي طرح سازي بهينه
هاونگ و همكارانش در سـال   رفت خواهد بكار افقي و قائم

در مطالعــات خــود بــر روي شــدت تصــادفات نيــز ) 2018(
ــه در    ــن نتيجــه رســيد ك ــه اي آزادراه كوهســتاني در چــين ب

هـايي بـا   تصادفات ناشي از عجله و شتاب بـي مـورد، قـوس   
ــر  ــر(شــعاع بزرگت ــاي كمت ــوع  )مســتقيم و انحن ــال وق احتم

 پركينـز . تصادفات با شدت فـوتي و جرحـي بيشـتري دارنـد    
 ،شـد  مشخص آن در كه ادد انجام )2019( سال در مطالعاتي

 شـانه  عـرض  ولـي  ،دارد مهمي نقش تصادفات در راه عرض
 انتخـاب  با نيومن. ندارد چنداني اثر هاقوس تصادفات در راه

 و آمريكـا  ايالت چهار در واقع خطه دو هايراه از قوس 334
 درجـه  ،روزانه ترافيك متوسط متغير پنج تأثير روي بر تحقيق
 بــر شـانه  عـرض  و رو سـواره  عـرض  ،قـوس  طـول  ،قـوس 

 ترافيك متوسط بجز كه رسيد نتيجه اين به ايجاده تصادفات
. دارد هاقوس تصادفات در ايعمده نقش متغيرها ساير روزانه
 انجام فرانسه كشور در) 2019( سال در كه تحقيقي طي ميايو
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 طـول  و يافتـه  كـاهش  قوس شعاع وقتي كه داد نشان ،گرفت
 در تصـادف  ميـزان  ،يابـد  افزايش قوس از قبل مستقيم بخش
 و گلنـون  مطالعـات  در. يافت خواهد افزايش نيز قوس محل

 طـول  ،قـوس  درجه كه شد مشخص نيز )2020( همكارانش
 راه رويه اصطكاك و راه حاشيه وضعيت ،شانه عرض ،قوس

   محــل تصــادفات ميــزان در كننــده تعيــين عوامــل از همگــي
 در) 2021( همكـارانش  و كـراس  همچنـين . هسـتند  هاقوس

 ميـزان  بـر  روسـازي  كلـي  عـرض  كه دريافتند خود مطالعات
 پژوهشگران. دارد ايمالحظه قابل اثر هاقوس محل تصادفات
 تصـادف  در مـوثر  عملكـردي  عوامـل  بررسـي  با نيز كانادايي

 ،شـهري  برون خطه دو هايراه در واقع افقي هايقوس محل
 و جهـت  با ،افقي هايقوس در سرعت توزيع كه دادند نشان
 . دارد ارتباط قوس انحنا ميزان

 هـاي عقربـه  جهـت  خـالف  بـر  كوچك هايقوس كه زماني 
 در كـه  زمـاني  و است بيشتر سرعت ،شوندمي پيموده ساعت
. است كمتر سرعت شوندمي پيموده ساعت هاي عقربه جهت

 هايقوس در كه است داده نشان مطالعات نيز رفتاري نظر از
 مركزي خط ،جهت دو هر در رانندگان اغلب ،بزرگتر شعاع با
 رانندگان ،تركوچك شعاع با هايقوس در اما كنندمي دنبال را

 انجـام  تحقيـق  در و كننـد مـي  قطع جهت دو هر در را قوس
 كشـور  دوخطه هايراه بر واقع افقي هايقوس روي بر گرفته
 مثـل  عـواملي  كـه  دادنـد  نشان همكارانش و صفارزاده ،ايران
 گـذاري  اثـر  ترافيـك  حجـم  و رو سواره عرض ،قوس درجه

 محـل  تصادفات ميزان و داشته عوامل ساير به نسبت بيشتري
 عـرض  كـاهش  و Dقـوس  درجـه  افزايش با افقي هايقوس
  .يابدمي افزايش رو سواره

  

  هاي شهريراه

هاي معابر شهري، رفت و آمد فراگير عـابر  از جمله ويژگي  
تبع آن استفاده بيشـتر از جـدول    و به(پياده و دوچرخه سوار 

ت الك مجاور، مشكالهاي متعدد به ام، دسترسي)در كنار راه
تصرف حريم، تردد و توقف وسايل نقليه عمـومي و شـرايط   

باشد كه هر يك امكانات مربوط به خاص زيست محيطي مي
هـايي  طلبد. حاكم بودن شرايط شهري، محدوديتخود را مي

اندركاران ايمنـي را نـاگزير از    دستگذارد كه رو مي را پيش
ـ بـراي م . كندتجديد نظر در معيارهاي مربوط مي ال در ايـن  ث

زم در بسياري از موارد، ممكن الشرايط، تأمين فضاي بازيابي 

يم پايه شكن در جايي كه خطر افتادن النيست و استفاده از ع
  .باشدآن به روي عابر پياده وجود دارد، مجاز نمي

  

 هاي برون شهريانواع راهمشخصات 

هاي تفكيك شـده چنـد   راههاي تفكيك شده چند خطه: راه
خطه براي كريدورهاي بين شهري و يا ارتبـاط روسـتاها بـه    

هــا داراي انــواع هــاي شــهري اســت. ايــن راههسيســتم جــاد
ها از قبيل دسترسي بدون كنترل و يا كنتـرل نـاقص   دسترسي

باشـند. ايـن نـوع    خط ميداراي چهار يا شش  الًبوده و معمو
ها همچنين شامل قسمت اعظمي از سيستم جادهاي حومه راه

 .باشدشهرها نيز مي
هاي تفكيك نشده چنـد  راههاي تفكيك نشده چند خطه: راه

  باشـند. ايـن نـوع    داراي چهار يا شش خـط مـي   الًخطه معمو
براي مسيرهاي پر رفت و آمـد بـين شـهري يـا      الًها معموراه

  هـاي بـرون شـهري و شـهري در نظـر گرفتـه       بين راهارتباط 
 ها براي حومه شهرها نيز سرويسشوند. البته اين گونه راهمي

كنترلـي در مـورد    الًهـا معمـو  نماينـد. ايـن نـوع راه    دهي مي
   .دسترسي ندارند

بـه صـورت    الًهـاي بـين شـهري معمـو    راههاي دوخطه: راه
ه، دوخطـه بـودن   طرفـ  باشند، با استبناء معابر يكدوخطه مي

اي درنظـر  ت جـاده الجاده، حداقل فرمي است كه براي تسهي
 ها ممكن اسـت كـه بـه صـورت     اين گونه راه. شودگرفته مي

هاي بين شهري با ترافيك نسبتاً سـنگين يـا دسترسـي بـه     راه
 .افتاده طراحي گردد نقاط دور

ها داراي يـك خـط بـراي اسـتفاده     اين راههاي سه خطه: راه
 ســبقت گــرفتن  اختصاصــي ترافيــك در هــر جهــت و يــك

 باشند كه توسـط يكـي از دو جهـت مـورد اسـتفاده قـرار       مي

هـا بسـيار   گيرند. البته چون نرخ تصادفات در اين گونه راهمي
 هــايي ديگــر مــورد اســتفاده قــرار زيــاد بــوده، چنــين طــرح

هاي جديد خط وسط براي استفاده يك در طراحي. گيرندنمي
  .شودنظر گرفته مي جهت در

  روش تحقيق  

كاربردي و از نظر ماهيـت و   ،اين تحقيق از نظر نوع و هدف
در تحقيقات توصيفي، محقق  .توصيفي است -تحليلي ،روش

خواهـد بدانـد پديـده،    به دنبال چگونگي موضوع است و مي
متغير يا مطلب چگونه است. تحقيقـات توصـيفي هـم جنبـه     
كاربردي دارد و هم جنبه مبنايي، به نحوي كه از نتيجـه ايـن   
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هـا و همچنـين   گذاريها و سياستگيريتحقيقات در تصميم
هـاي  شـود. از ويژگـي   هاي سازماني استفاده مـي ريزيبرنامه

خـالتي در موقعيـت،   تحقيق توصيفي اين اسـت كـه محقـق د   
وضعيت و نقش متغيرها ندارد و آنها را دستكاري يـا كنتـرل   

  كنـد و صـرفاً آنچـه را كـه وجـود دارد مطالعـه كـرده و        نمي
با توجـه بـه مطالـب     ،پردازد. لذابه توصيف و تشريح آن مي

و عوامـل مـوثر بـر تصـادفات در     تـاثير  فوق در اين تحقيـق  
فات بـرون شـهري   تصـاد  علي الخصـوص در  هاي قائمقوس

 1400در مقطـع زمـاني سـال     ياسوج به باباميـدان محورهاي 
مورد بررسي قرار گرفته است كه براي دستيابي به اين هـدف  

 روش. گـردد درصد فراوني عامل خطر بررسي و تعريف مـي 
 ميـداني  و متنـي  اي،كتابخانـه  صـورت  به اطالعات گردآوري

 افـراد  بـا  اكتشافي هايمصاحبهبا استفاده از  همچنين و بوده

ن يهمچنـ  و مشـاوران  ،مهندسين همچنين و خبره متخصص،
پرســنل راهنمــايي و . اســت بــوده پرسشــنامهتنظــيم و تهيــه 

كارشناسـان و خبرگـان    ين،پـروژه، مهندسـ   يرانمدرانندگي، 
سازي جامعه  راه ينهدر زم يژهبه و، يعمران يها فعال در پروژه

 يآورجمـع  يهاداده يبررس يبرا و دهدرا تشكيل ميآماري 
 و  يآمـار  يهـا يـك از تكن يـق تحق يرهـاي شده مربوط به متغ

و  يـه مـورد تجز  spssاكسـل و   يبا استفاده از نـرم افزارهـا  
  گرفته شده است.قرار  يلتحل

  

  شناخت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه

 1200شهر ياسوج در جنوب غربي ايران با مسـاحتي بـالغ      
احمـد در  عنوان مركز استان كهگيلويه و بويركيلو متر مربع به 

هاي زاگرس جنوبي و در دامنه كـوه دنـا قـرار    كنار رشته كوه
درجه  30و 31اين شهر در مختصات جغرافيايي  .گرفته است

طول شرقي واقع شده است و درجه  51و31عرض شمالي و 
ــهر ياســوج   ــاع ش ــين ارتف ــا   1900همچن ــر از ســطح دري  مت

 قرار دارد. 

نظر موقعيت نسبي شهر ياسوج به عنوان مركز اسـتان و   از   
همچنين مركز شهرستان بوير احمد در شـمال شـرقي اسـتان    

احمد واقع گرديده است. اين شهر از طـرف  كهگيلويه و بوير
 شرق به شهرستان سـپيدان اسـتان فـارس، از طـرف جنـوب      

 هــاي بــه شهرســتان ممســني، از طــرف غــرب بــه شهرســتان

هگيلويه و از طـرف شـمال بـه شهرسـتان دنـا      ك گنبدان و دو
  .شودمحدود مي

  
  نقشه موقعيت شهر ياسوج در كشور و شهرستان بويراحمد .1شكل 
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  موقعيت مسير در منطقه .2 شكل

  

  
 موقيت باند اول و دوم مسير .3 شكل

  

  
  (قطعه اول) بابا ميدانباند دوم راه اصلي جاده ياسوج به  .4 شكل
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  باند دوم راه اصلي جاده ياسوج به بابا ميدان (قطعه دوم) .5 شكل

  

  

  

  

  
  پالن و پروفيل طولي مسير .6 شكل
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  تجزيه و تحليل اطالعات

  آمار جمعيتي

  درصد) و كمترين فراواني مربوط  3/33سال ( 35تا  30باالترين فراواني مربوط به افراد در بازه سني ) 1( شماره نموداربا توجه به 

 د د  دهد. فراواني جدول فوق را نشان مي )1شماره ( باشد. نمودار درصد) مي4/13سال ( 40تا  35افراد در بازه سني  به

  فراواني سن در نمونه مورد مطالعه .1نمودار
درصـد) و   60باالترين فراواني مربوط بـه افـراد در تحصـيالت كارشناسـي (     ،شود فراواني مالحظه مي ) 2( شماره نموداربا توجه به 

  .درصد) در نمونه مورد مطالعه خواهد بود 10( كمترين فراواني مربوط به افراد در سطح تحصيالت فوق ديپلم

  فراواني  تحصيالت در نمونه مورد مطالعه .2 نمودار

  

درصد) و كمترين فراواني مربوط  3/83باالترين فراواني مربوط به افراد متاهل ( ،شود ميفراواني مالحظه ) 3( شماره نموداربا توجه به 
 .درصد) خواهد بود 7/16به افراد مجرد (
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  راه حاشيه موانع با برخورد و راه از وسيله شدن خارجآماره مربوط به متغير  .1جدول 

  مقدار  آماره
  ميانگين
  ميانه
  مد

  انحراف معيار
  واريانس

9/20  
5/20  

19  
6/2  
05/7  

و  9/20 راه حاشـيه  موانـع  بـا  برخـورد  و راه از وسـيله  شـدن  خارجشود ميانگين مربوط به متغير  با توجه به جدول فوق مالحظه مي
  .دست آمده استه ب 05/7واريانس آن 

  بيرون به غلتيدن و كنترل دادن دست ازآماره مربوط به متغير . 2جدول 

  مقدار  آماره
  ميانگين
  ميانه
  مد

  انحراف معيار
  واريانس

3/15  
15  
17  

3/2  
5/5  

   5/5و واريـانس آن   3/15بيـرون  بـه  غلتيـدن  و كنتـرل  دادن دست ازشود ميانگين مربوط به متغير  با توجه به جدول فوق مالحظه مي
  دد .دست آمده استه ب

  پهلو به پهلو يا و شاخ به شاخ برخوردآماره مربوط به متغير  .3جدول 

  مقدار  آماره
  ميانگين
  ميانه
  مد

  انحراف معيار
  واريانس

3/15  
15  
17  

3/2  
5/5  

  و واريـانس آن  3/15 پهلـو  بـه  پهلـو  يـا  و شـاخ  بـه  شـاخ  برخـورد شود ميانگين مربوط به متغير  با توجه به جدول فوق مالحظه مي
  د د د د د د  .دست آمده استه ب 5/5

  قوس درجه شدت مورد در راننده انتظارات با ناسازگار طراحيآماره مربوط به متغير . 4جدول 

  مقدار  آماره
  ميانگين
  ميانه
  مد

  انحراف معيار
  واريانس

03/23  
5/22  

22  
7/1  
1/3  

 قـوس  درجـه  شـدت  مـورد  در راننـده  انتظارات با ناسازگار راحيطشود ميانگين مربوط به متغير  با توجه به جدول فوق مالحظه مي
  د د د د  .آمده استدست ه ب 1/3و واريانس آن  03/23
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  بر تصادفات راه حاشيه موانع با برخورد و راه از وسيله شدن خارجمقياس  همبستگي .5جدول 

Adj. R  R2  R  sig F  مجذور ميانگين  df  مجموع مجذورات    

45/0  47/0  68/0  000/0  07/25  
  رگرسيون  6364  1  6364
  باقيمانده  2407  28  514
  كل  8771  29  

  sig t 

 و راه از وسيله شدن خارج  ضرايب غير استاندارد  ضرايب استاندارد
 B  خطاي معيار Beta  حاشيه موانع با برخورد

  مقدار ثابت  8/59  6/5    6/10 000/0  

  مديريت زمان و محيط مطالعه  3/1  26/0  68/0  5 000/0  

  افقي هايقوس در تصادفاتمتغير مالك: 

  

  نتايج ارزيابي

و  F)4و  R ،7/25  =)384= 6/0 ،6اســاس نتــايج جــدول  بــر  
01/0 < P  و راه از وسـيله  شـدن  خـارج نشان داد كه عوامل 

ي درصـد بـه گونـه    99بـا اطمينـان    حاشـيه  موانع با برخورد
 افقـي  هايقوس در تصادفاتداري توان تبيين واريانس معني

 خـارج مقيـاس   درصد دارا هستند. سهم  زيـر  47را به ميزان 
  )، =  68/0( حاشـيه  موانع با برخورد و راه از وسيله شدن

دار اسـت. مقـادير ضـرايب    درصد معني 99در سطح اطمينان 
همبستگي تفكيكي محاسبه شـده نيـز مويـد ترتيـب مقـادير      
ضرايب همبستگي استاندارد ذكر شده است. براساس ضرايب 

بين رابطه وان بين متغير مالك و متغيرهاي پيشتاستاندارد مي
   مستقيم و معناداري يافت.

  
  تصادفات بر بيرون به غلتيدن و كنترل دادن دست ازهمبستگي بين مقياس  .6جدول 

Adj. R2  R2  R  sig F  مجذور ميانگين  df  مجموع مجذورات    

21/0  23/0  48/0  006/0  8/8  
  رگرسيون  8/184  1  8/184

  باقيمانده  587  28  9/20
  كل  8/771  29  

  sig t 

   كنترل دادن دست از  ضرايب غير استاندارد  ضرايب استاندارد
 B  خطاي معيار Beta  بيرون به غلتيدن و

  مقدار ثابت  4/62  5/8    27 000/0  

  مطالعهمديريت زمان و محيط   89/0  3/0  48/0  92 006/0  

  افقي هايقوس در تصادفاتمتغير مالك: 

  نتايج ارزيابي
   

و  F)4و  R ،8/8  =)384= 48/0؛ 10-4براساس نتايج جـدول    
01/0 < P  غلتيـدن  و كنترل دادن دست عامل ازنشان داد كه 
داري تـوان  ي معنـي درصـد بـه گونـه    99با اطمينان  بيرون به

 23را بـه ميـزان    افقي هايقوس در تصادفاتتبيين واريانس 
 و كنتـرل  دادن دسـت  ازمقياس  درصد دارا هستند. سهم زير

درصـد   99)، در سطح اطمينان =  48/0( بيرون به غلتيدن
دار است. مقادير ضرايب همبسـتگي تفكيكـي محاسـبه    معني

استاندارد ذكر شده نيز مويد ترتيب مقادير ضرايب همبستگي 
تـوان بـين متغيـر    شده است. براساس ضرايب اسـتاندارد مـي  

  بين رابطه مستقيم و معناداري يافت.مالك و متغيرهاي پيش
 

 
 

 

β

β
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  تصادفات بر پهلو به پهلو يا و شاخ به شاخ برخوردهمبستگي بين مقياس . 7جدول 

Adj. R2 R2  R  sig F  
مجذور 
  df  ميانگين

مجموع 
  مجذورات

  

7/4  19/0  44/0  014/0  9/6  
  رگرسيون  7/152  1  7/152

  باقيمانده  1/619  28  1/22
  كل  8/771  29  

  sig t 

  ضرايب غير استاندارد  ضرايب استاندارد
  برخورد شاخ به شاخ

 B  خطاي معيار Beta  و يا پهلو به پهلو 

  مقدار ثابت  7/72  7/5    6/12 000/0  

  014/0 6/2  44/0  3/0  97/0  
مديريت زمان و محيط 

  مطالعه

  افقي هايقوس در تصادفاتمتغير مالك: 
  نتايج ارزيابي

ــر   ــايج جــدول  ب و  F)4و  R ،9/6  =)384= 44/0 ،7اســاس نت
01/0 < P  بـه  پهلـو  يـا  و شاخ به شاخ برخوردنشان داد كه 

داري تـوان تبيـين   ي معنـي درصد به گونه 99با اطمينان  پهلو
درصـد   19را به ميزان  افقي هايقوس در تصادفاتواريانس 

 پهلـو  يـا  و شاخ به شاخ برخورددارا هستند. سهم زيرمقياس 

دار درصد معنـي  99)، در سطح اطمينان =  44/0( پهلو به
نيـز  است. مقادير ضرايب همبستگي تفكيكي محاسـبه شـده   

مويد ترتيب مقادير ضرايب همبستگي اسـتاندارد ذكـر شـده    
توان بين متغير مـالك و  است. بر اساس ضرايب استاندارد مي

   بين رابطه مستقيم و معناداري يافت.متغيرهاي پيش

  
  تصادفات قوس بر درجه شدت مورد در راننده انتظارات با ناسازگار طراحيهمبستگي بين مقياس  .8جدول 

Adj. R2 R2  R  sig F  مجذور ميانگين  df  مجموع مجذورات    

23/0  25/0  50/0  004/0  6/9  
  رگرسيون  1/198  1  1/198

  باقيمانده  6/573  28  4/20
  كل  8/771  29  

  sig t 

 انتظارات با ناسازگار طراحي  ضرايب غير استاندارد  ضرايب استاندارد
 B  خطاي معيار Beta  قوس درجه شدت مورد در راننده

  مقدار ثابت  7/53  9/10    9/4 000/0  

  مديريت زمان و محيط مطالعه  4/1  47/0  50/0  1/3 004/0  

 

 

  نتايج ارزيابي

ــايج جــدول      ــاس نت و  F)4و  R ،6/9  =)384= 50/0 ،8براس
01/0 < P  راننـده  انتظـارات  با ناسازگار طراحينشان داد كه 
ي درصد بـه گونـه   99با اطمينان  قوس درجه شدت مورد در

 افقـي  هايقوس در تصادفاتداري توان تبيين واريانس معني
 طراحـي درصد دارا هستند. سـهم زيرمقيـاس    25را به ميزان 

 قـوس  درجـه  شـدت  مـورد  در راننـده  انتظارات با ناسازگار

دار اسـت.  درصد معنـي  99اطمينان )، در سطح =  50/0(
مقادير ضرايب همبستگي تفكيكي محاسـبه شـده نيـز مويـد     
 ترتيب مقادير ضرايب همبستگي استاندارد ذكر شـده اسـت.   

تـوان بـين متغيـر مـالك و     بر اساس ضـرايب اسـتاندارد مـي   
  بين رابطه مستقيم و معناداري يافت.متغيرهاي پيش

  

  

β

β
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  گيرينتيجه -5
 برخـورد  و راه از وسيله شدن خارجعوامل در فرضيه اول    
داري ي معنـي درصـد بـه گونـه    99با اطمينان  حاشيه موانع با

را به ميـزان   افقي هايقوس در تصادفاتتوان تبيين واريانس 
 وسـيله  شـدن  خارجمقياس  درصد دارا هستند. سهم  زير 47
)، در ســطح = 68/0( حاشـيه  موانـع  بـا  برخـورد  و راه از

دار است. مقادير ضرايب همبسـتگي  درصد معني 99اطمينان 
تفكيكـي محاسـبه شـده نيـز مويـد ترتيـب مقـادير ضــرايب        
همبســتگي اســتاندارد ذكــر شــده اســت. براســاس ضــرايب 

بين رابطه توان بين متغير مالك و متغيرهاي پيشاندارد مياست
نتايج اين فرضيه با نتايج تحقيقـات   مستقيم و معناداري يافت.

 امـامي،  زاده، ، حـاجي )1386( آذرمـي  و شـعباني  صفارزاده،
ــري ــي، و نظ ــنجم2013( ، آرام)1394( ذوق ــدايت و )، م  ه

ــگ)1397( ــارانش و ، هاون ــال در همك ــز، )2018( س  پركين
ــاتي ــال در مطالعـ ــايو )2019( سـ ــون)2019(، ميـ  و ، گلنـ
همسـو و   )2021( همكـارانش  و ، كراس)2020( همكارانش

هاي افقـي چـه بـه    تصادفات در محل قوس هم خواني دارد.
لحاظ تعداد و چه به لحاظ شدت از اهميت زيادي برخوردار 

  هاي افقـي، جـزو نقـاط سـياه     كه اغلب قوس است به طوري
  شـوند.  يا نقاط با خطر باالي تصـادفات محسـوب مـي    هاراه

از طرف ديگر محدوديت منابع مالي و همچنين لزوم توجيـه  
اقتصادي هر پروژه موجب شده است كه اولويت بندي نقـاط  

هـا از اهميـت زيـادي    ها از جمله محل قوستصادف خيز راه
ريزي بلند مدت در تحقيقات آتـي و  برخوردار باشد. با برنامه

تـر و  ب همكاري پليس در اين زمينـه، اطالعـات صـحيح   جل
توان از پليس دريافت نمود. بديهي اسـت كـه   كاملتري را مي

هاي مخصوص تصـادفات محـل   الزمه چنين اقدامي تهيه فرم
   باشد.ها ميكردن فرم ها و ملزم بودن پليس در پرقوس

 بـه  غلتيـدن  و كنتـرل  دادن دسـت  عامـل از  دوم فرضيه در  
داري تـوان تبيـين   ي معنيدرصد به گونه 99با اطمينان  بيرون

درصـد   23را به ميزان افقي  هايقوس در تصادفاتواريانس 
 غلتيـدن  و كنتـرل  دادن دست ازمقياس  دارا هستند. سهم زير

دار درصد معني 99)، در سطح اطمينان = 48/0( بيرون به
 است. مقادير ضرايب همبستگي تفكيكي محاسـبه شـده نيـز   

مويد ترتيب مقادير ضرايب همبستگي اسـتاندارد ذكـر شـده    
توان بين متغير مـالك و  است. براساس ضرايب استاندارد مي

نتايج اين  بين رابطه مستقيم و معناداري يافت.متغيرهاي پيش

، )1386( آذرمي و شعباني زاده،فرضيه با نتايج تحقيقات صفار
)، 2013( آرام ،)1394( ذوقـي،  و نظـري  امـامي،  زاده، حاجي
ــگ)1397( هــدايت و مــنجم  ســال در همكــارانش و ، هاون

، )2019(، ميـايو  )2019( سـال  در مطالعـاتي  ، پركينز)2018(
 )2021(همكـارانش  و ، كـراس )2020( همكـارانش  و گلنون

نتيجـه حاصـل بيـانگر آنسـت كـه       همسو و هم خواني دارد.
بـر  هـاي مـوثر   ها يكي از راه حـل اگرچه افزايش شعاع قوس

هـاي كـم   اما بـا اسـتفاده از راه حـل    .باشدبهبود ايمني آن مي
تر از جمله تامين بربلندي كافي، بهبود مقاومت لغزشـي  هزينه

تـوان ايمنـي ترافيكـي محـل     روسازي و بهبود فاصله ديد مي
  اي افزايش داد.هاي افقي را به طور قابل مالحظهقوس

 بـه  پهلـو  يـا  و شـاخ  به شاخ برخورد سوم عامل فرضيه در  
داري تـوان تبيـين   ي معنـي درصد به گونه 99با اطمينان  پهلو

درصـد   19را به ميزان  افقي هايقوس در تصادفاتواريانس 
 پهلـو  يـا  و شاخ به شاخ برخورددارا هستند. سهم زيرمقياس 

دار درصد معنـي  99)، در سطح اطمينان =  44/0( پهلو به
محاسـبه شـده نيـز    است. مقادير ضرايب همبستگي تفكيكي 

مويد ترتيب مقادير ضرايب همبستگي اسـتاندارد ذكـر شـده    
توان بين متغير مـالك و  است. بر اساس ضرايب استاندارد مي

نتايج اين  بين رابطه مستقيم و معناداري يافت.متغيرهاي پيش
 آذرمــي و شــعباني زاده، فرضــيه بــا نتــايج تحقيقــات صــفار

 ، آرام)1394( ذوقـي،  و نظـري  امـامي،  زاده، ، حاجي)1386(
 در همكـارانش  و ، هاونـگ )1397( هدايت و )، منجم2013(

ــال ــز)2018( س ــاتي ، پركين ــال در مطالع ــايو )2019( س ، مي
 همكـارانش  و ، كـراس )2020( همكارانش و ، گلنون)2019(
اگرچــه افــزايش شــعاع  همســو و هــم خــواني دارد. )2021(

 .باشديمني آن ميهاي موثر بر بهبود اها يكي از راه حلقوس
  دهــد كــه بـا اسـتفاده از راه     اما نتايج اين تحقيق نشـان مـي  

تر از جملـه تـامين بربلنـدي كـافي، بهبـود      هاي كم هزينهحل
تـوان ايمنـي   مقاومت لغزشي روسازي و بهبود فاصله ديد مي

اي هاي افقـي را بـه طـور قابـل مالحظـه ترافيكي محل قوس
 بـا  ناسـازگار  طراحـي  چهـارم عامـل   فرضـيه  درافزايش داد. 

 99بـا اطمينـان    قـوس  درجه شدت مورد در راننده انتظارات
 در تصادفاتداري توان تبيين واريانس ي معنيدرصد به گونه

درصـد دارا هسـتند. سـهم     25را بـه ميـزان    افقـي  هايقوس
 شدت مورد در راننده انتظارات با ناسازگار طراحيزيرمقياس 
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درصــد  99)، در ســطح اطمينــان = 50/0( قــوس درجــه
دار است. مقادير ضرايب همبسـتگي تفكيكـي محاسـبه    معني

شده نيز مويد ترتيب مقادير ضرايب همبستگي استاندارد ذكر 
تـوان بـين متغيـر    شده است. بر اساس ضرايب استاندارد مـي 

 بين رابطه مستقيم و معنـاداري يافـت.  مالك و متغيرهاي پيش
 و شـعباني  يج تحقيقـات صـفارزاده،  نتايج اين فرضـيه بـا نتـا   

، )1394( ذوقـي،  و نظري امامي، زاده، ، حاجي)1386( آذرمي
 همكـارانش  و ، هاونگ)1397( هدايت و )، منجم2013( آرام
، ميـايو  )2019( سـال  در مطالعـاتي  ، پركينـز )2018( سال در
 همكـارانش  و ، كـراس )2020( همكارانش و ، گلنون)2019(
بـا توجـه بـه اينكـه محـل       همسو و هم خواني دارد. )2021(

هـا  هاي افقي از نقـاط بسـيار خطرناك و پرســانحه راه قوس
ها كمـك  بندي اقدامات ايمني قوسآيد، اوليتبـه حساب مي

هـا را بسـوي يـك    كند كه مديريت نگهداري و ايمنـي راه مي
مديريت علمي هـدايت شــده و بتــوان بـه نتـايج بهينـه در       

  ص منابع دست يافت.تخصي
ــي هــايقــوس در تصــادفات راهبرهــاي كــاهش    در افق

  خطه دو شهري برون هايجاده

  قوس امتداد در آشكارسازي افزايش

 بـراي تشـخيص   راننده براي بهتر ديد تأمين بر راهبرد اين  

 بـراي  هاي مختلفـي روش .دارد تمركز قوس هندسه و شكل

 آشكارسازي هايبرخي روش .دارد وجود قوس آشكارسازي

 ايپايـه  آشكارسـازهاي  نصـب  شورن، تابلو نصب از عبارتند
 بازتـاب  LED از اسـتفاده  و روي گاردريل آشكارساز نصب
  نور. دهنده

  پالن در ناگهاني تغييرات براي دادن پيش آگاهي

  نسبت  راننده به دادن آگاهي پيش راهبرد اين از هدف  
 مسير يا به بيشتر توجه با راننده تا است افقي تراز در تغيير به

تغييرهاي  .باشد داشته قوس از امني عبور سرعت، تغيير
 است كه افقي هايقوس از دسته آن مربوط عموماً غيرمنتظره

 توجه سرعت با كم (شعاع هستند تند معمول حد از بيش

پيش  .اندقرار گرفته طوالني مستقيم مسير يك از بعد يا د)ازي
 .شودمي روش انجام چندين به ناگهاني تغييرات براي آگاهي
 قوس« ترافيكي نه تنها عالئم از استفاده روش ترينمرسوم

 مسير تغيير به تابلو نسبت نصب با .باشدمي راه در»  خطرناك

 جهت بلكه شود،داده مي آگاهي راننده به قوس به مستقيم

  .شودمي اطالع رساني چپ گرد) نيز يا قوس (راست گرد

 در هشدار و صدا ايجاد جهت لرزاننده نوارهاي نصب

  قوس امتداد در راه شانه

 در امتداد طولي لرزاننده نوارهاي نصب به راهبرد اين در   
. شودپرداخته مي افقي قوس در ايمني بر آن تأثير و راه شانه
 خاص يك مسئله حركت مسير از نقليه وسيله انحراف زاويه

 .است افقي هايايمني قوس در لرزاننده نوارهاي اثرسنجي در
 تحليل كه تصادفات است نشده مشخص مطالعات اين در

  و قوس در يا افتاده است اتفاق قوس مماس طول در شده
 كه اينقليه وسايل رود تعدادمي انتظار هرچند. دو هر در يا

 توجهي قابل اندازه اند بهشده منحرف مسير از قوس در

 منحرف مماس در طول كه اينقليه وسايل تعداد به نسبت

  .باشد بيشتر اندشده
    مناسب ديد مسافت تأمين

  معيارهاي  از يكي ديد مسافت هندسي طرح در   
مشخصات سه  از تابعي ديد مسافت. است گيريتصميم
. افقي است تراز و تراز قائم عرضي، مقطع شامل مسير بعدي
   را محدود راننده ديد مسافت افقي هايقوس در موانع

 شود، قائم تركيب قوس با افقي قوس مسير، در اگر. كندمي
 موانع. راننده گردد ديد مانع خود تواندمي مسير سطح

موانع بتني  يا گاردريل ها،بوته درختان، مثل فيزيكي
 ديد را مسافت تواندمي هم ترانشه شيب و (نيوجرسي)

 (عابرانمسير  كاربران ديگر و نقليه وسايل حتي. كند محدود
 ديد تواند مانعمي موقتي طور به هم )... و پياده، دوچرخه

 از كمتر مانع وجود خاطر به ديد مسافت اينكه براي. شود

 بايد نشود، قوس در نياز مورد توقف ديد مسافت حداقل

 مسافت حداقل از موجود ديد مسافت اگر .انديشيد تمهيداتي

 مسير يا حذف موانع بايد باشد، كمتر نياز توقف مورد ديد

 ايمني اثرسنجي .شود طراحي دوباره ديد تأمين مسافت براي

 حجم ديد، موانع از تابعي ديد مسافت از افزايش ناشي

  باشد.مي خطرساز عوامل ديگر و ترافيك موجود

   روسازي سطح در مناسب لغزشي مقاومت تأمين

در  راننده كه مسئله اين افقي، قوس طراحي ضوابط در  
به  آن سطح بودن خيس دليل به مسير بودن لغرنده شرايط
طراحي . است شده ديده كند كنترل را نقليه وسيله راحتي
تناسب  آن در كه شودمي انجام استانداردي فرمول با قوس

 چرخ و بين اصطكاك و عرضي شيب نقليه، وسيله شتاب بين
اگر . دارد وجود اصلي پارامترهاي عنوانبه نقليه وسيله
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و  چرخ بين موجود اصطكاك از بيشتر مورد نياز اصطكاك
 .خوردمي سر گرفتن ترمز موقع نقليه وسيله باشد، آسفالت

و  سرعت قوس، عملكرد موضوع با زيادي تحقيقات
  .است شده انجام ايمني و نقليه وسيله مسيرهاي

    راه لبه افتادگي حذف

  شانه و سير خط لبه بين چشمگير ارتفاع اختالف به افتادگي  
 يـا  و آسـفالت  مجـدد  روكشـي  اثـر  در كـه  شودمي گفته راه

عبـور وسـايل    هـوايي  و آب تغييرات اثر در راه شانه نشست
 باعث مترميلي 10 از بيشتر هايافتادگي. آيدمي وجود به نقليه
 راه لبـه  در حـذف افتـادگي  . شـود مي نقليه وسيله كنترل عدم
 و مسـير  از خـروج  از ناشـي  تصادفات كاهش باعث تواندمي

 توانـد مـي  بهتـر  شرايط راننده اين در زيرا. شود شاخ به شاخ
 كـردن  هـم سـطح   .كنـد  كنتـرل  را شده منحرف نقليه وسيله

 حذف براي روش تالقي بهترين محل در راه شانه و روسازي
 ممكـن  ايـن هـم سـطح سـازي     كـه  جايي در. است افتادگي
 آسـفالتي  راه كـه شـانه   مسـيرهايي  در مثـال  طـور  به نيست،
 كارسـاز  شـانه  و سـطح راه  بين ايمن شيب يك ايجاد نيست،

  .است
  شياردار) (روسازي روسازي سطح در شيار ايجاد

 طولي شيارهاي ايجاد با كه است روشي دار شيار روسازي  

 و مقاومـت لغزشـي   افـزايش  به روسازي سطح در عرضي و
 .كندمي خيس كمك هواي و آب در تصادفات تعداد كاهش

 و آسـفالت  زهكشـي روي  شـرايط  كردن بهتر با شيارها اين
 را لغزشـي  روسـازي، مقاومـت   سـطح  در زبرتر سطح ايجاد

 كـاهش  از مطالعـه حـاكي   چنـدين  نتـايج  .دهنـد مي افزايش

  برفـي)   و خـيس (بـاراني   هـوايي  و آب شرايط در تصادفات
 اين اجراي از قبل اين حال، با .است شياردار هايروسازي در

 و خـوردگي  افـزايش سروصـدا،   همچـون  مسائلي به راهبرد
 وسيله هدايت روي تأثير منفي و روسازي بيشتر شدن ساييده

  .داشت توجه بايد نقليه
  هاقوس در متغير هشدار سيستم نصب و تأمين

 زمان نزديـك  نقليه وسيله سرعت كاهش راهبرد اين هدف  

 نوع سيسـتم  يك .است افقي قوس از عبور و قوس به شدن

 .است پيام متغير تابلو و راداري تجهيزات شامل هشداردهنده
 نسبت راننده نقليه به وسيله سرعت گيرياندازه با سيستم اين

 .دهـد مي دهد، هشدار كاهش را خود غيرمجاز سرعت اينكه
 بـراي  دوربـين  مجهز بـه  تواندمي قوس متغير هشدار سيستم
 بـا  توانـد سيسـتم مـي   ايـن  .شـود  قـوس  بـر  بصري نظارت

 داده نشـان  مشـاهدات  .شـود  تكميـل  موجود هايتكنولوژي

 هشدار به سيستم نسبت متغير دهنده هشدار سيستم كه است

 نقليـه  سـرعت وسـايل   كـاهش  بر بيشتري تأثير ثابت دهنده

 داده را افـزايش  قوس در نقليه وسيله كنترل توانايي و داشته

  .است
   هاقوس امتداد در مناسب روشنايي تأمين

 شب اتفاق طول در افقي هايقوس در تصادفات از بسياري  

 تصـادفات كـاهش   ايـن  عوامـل  از يكي است ممكن افتدمي

 كـه تـأمين   دهـد مي نشان شواهد .باشد شب در ديد قابليت

 كـه تـردد   حومـه  و شـهري  مناطق در ثابت روشنايي سيستم

 وجـود دارد،  نقليـه  وسيله با آنها مسير تداخل و پياده عابران

برون  در مناطق .است داده كاهش را شب ساعات در تصادف
 اين در .نياز است مسيرها در روشنايي تأمين به كمتر شهري

 تـأمين  هـاي تنـد  قـوس  مثـل  خـاص  مناطق در تنها مسيرها

 در روشـنايي  تأمين در بالقوه مشكل دو است الزم روشنايي

 باالخص زياد هزينه اول، مشكل .دارد افقي وجود هايقوس

 هـاي پايـه  مشـكل،  دومـين  .اسـت  مناطق بـرون شـهري   در

 ثابـت  مـانع  يـك  عنوان به كه (شبيه ستون) هستند روشنايي

 كـه  زمـاني  .دارد وجـود  آنهـا  با نقليه برخورد وسيله احتمال

 هـاي پايـه  است، بررسي مورد افقي در قوس روشنايي تأمين

 نصـب  قـوس  طـول  در نقطه در كم خطرترين بايد روشنايي

 گرفتـه  نظر در بايستي نيز شكننده هاياز پايه استفاده. شوند

  .شود
  قوس در مناسب )بربلندي( عرضي شيب تأمين

 پـارامتري ) بربلنـدي ( دوِر افقـي،  قوس هندسي طراحي در   
 قـوس  شـعاع  طراحـي،  سـرعت  براساس طراح. است كليدي
 را دوِر حـداكثر،  دوِر بـراي  موجود هايمحدوديت و انتخابي

 بـراي  روسازي و هاچرخ بين اصطكاك با دوِر. كندمي تعيين
   عمـل  قـوس  در نقليـه  وسـيله  بـر  وارد نيروهاي كردن خنثي

 نامناسـب  دوِر مختلـف  داليـل  به هاقوس از تعدادي. كندمي
   نقليـه  وسـايل  تـردد  بـه  تـوان مـي  داليل اين جمله از. دارند

 از بعد موثر كاهش دوِر يا طراحي سرعت از باالتر سرعتي با

 قوس اجراي از قوس بعد طراحي ضوابط در تغيير يا روكش

 باعـث  توانـد مـي  در قـوس  مناسـب  دوِر تأمين .نمود اشاره

  .شود تصادفات كاهش
  
 ه پيشنهاداتي براي تحقيقات آتييارا

هـا  توان تحقيقاتي مشابه را براي ديگر نقاط خطرناك راهمي  
تحقيـق جداگانــه   انجام داد و نيز با يـك   …ها ومثل، تقاطع

تـوان دريافـت كـه وقتي دو نقطه حادثه خيز بـاهم تـوأم   مـي
شوند مثل توام شدن يك قوس افقي با يك قوس قائم يا يك 
پل روي قوس، اولويت ايمن سازي به چـه عــواملي تعلــق    

تـوان بـه دنبـال كشـف     آتي مـي  حقيقاتتدر  خواهد گرفت.
گذارد. ها اثر ميمتغيرهاي ديگري بود كه بر ايمني محل قوس
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اين متغيرها شامل عوامل انساني مثـل تجربـه در راننـدگي و    
بـا   ايـن تحقيـق  الزم است تا نتـايج   باشند.آشنايي با جاده مي

هاي كشور، ترافيك و تكنولـوژي  تغييراتي كه در وضعيت راه
مـورد   آيد هـر چنـد ســال يكبــار    وجود ميه وسايل نقليه ب

 گيرد.تجديد نظر و تصحيح قرار 

  

  مراجع -6
ــدل" ،)1392( .،ع آرام،- ــيش مـ ــي پـ ــادفات بينـ    روي تصـ

 جنـوب  در شـهري  برون خطه دو هايراه در افقي هايقوس
 ،"منفـي  ايدوجملـه  رگرسـيون  هـاي مدل از استفاده با ايران
 دانشـكده  سـاختمان،  و راه مهندسـي  گروه دكتري، نامه پايان
  .كواالالمپور مالزي، ملي دانشگاه زيست، محيط و فني

 نظريـه  و گروهـي  گيريتصميم" ،)1399( م.ج.، پور، اصغر-
 دانشـگاه  انتشـارات  ،"عمليـات  در تحقيـق  نگـرش  با هابازي
  .تهران

 بر هادسترسي تراكم اثر ارزيابي" ،)1397( .،ح بهبهاني،- 
 ،"شهري برون -  اصلي هايجاده در هاتصادف ميزان

  .چهارم شماره ششم، سال و نقل، حمل پژوهشنامه
 ،)1399، (ح. ذوقي، و ح. نظري، ا. امامي، .ب زاده، حاجي- 
 شهري برون هايجاده در قائم و افقي هايقوس تركيب"

 و حمل مهندسي الملليبين كنفرانس پانزدهمين ،"دوخطه
  .ترافيك و نقل

 بررسي" ،)1398( ،.ف جعفريه، و. ح محسني،. ع خاكي،- 
 به جلو( تصادفات نوع طبقه بندي به توجه با علت تصادفات

 سوانح و تصادفات كنفرانس اولين ،")عقب جلو به - جلو
  .زنجان اسالمي آزاد ريلي، دانشگاه و ايجاده

 پيش مدل" ،)1393(، ا. ،آذرميو  ش. ،شعباني .م ،زادهصفار-
 بـرون  خطـه  دو هايراه در واقع هايقوس در تصادفات بيني

  . 3  شماره  ،4 دوره ،نقل و حمل ، پژوهشنامه"شهري
 معيارهاي شناسايي" ،)1387( همكاران و محمود زاده،صفار-

 اهميـت  ميـزان  و خيـز  تصادف مقاطع بندي اولويت در موثر
 ،"گروهـي  گيـري تصـميم  هايروش اساس بر آنها از هريك

 پـنجم،  سال نقل، و حمل پژوهشنامه پژوهشي علمي فصلنامه
  .دوم شماره

 سـرعت  بينـي پـيش " ،)1397( .،ش هدايت، و .س.م منجم،-
 دو هـاي جـاده  در افقـي  و قـائم  تركيبي هايقوس عملكردي

 ،"مسـير  هندسـي  طرح سازي بهينه جهت شهري برون خطه
  عمران، تهران. مهندسي ملي كنگره چهارمين

عوامل  شناسايي" ،)1392( ،.ن نيا،شهرامي و. ح نصيري،- 
دوخطه  هايجاده تصادفات وقوع بر موثر ترافيكي و هندسي

 و نقل حمل و مهندسي كنفرانس هشتمين ،"شهري برون
  .ترافيك ايران
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ABSTRACT 

Accidents at horizontal arches often involve one of the situations in which the vehicle 

veers off the road and collides with roadside obstacles, losing control and rolling out, 

colliding head-on or side-by-side. The purpose of this study is to investigate the causes of 

accidents in horizontal curves on two suburban roads in the Yasoj -Babamidan axis. This 

research is applied in terms of type and purpose and analytical-descriptive in terms of 

nature and method. In this research, the axes of Yasoj to Babamidan in the period of 1400 

have been studied. The method of data collection was library, text and field and also using 

exploratory interviews with experts, as well as engineers, consultants and also the 

preparation and preparation of questionnaires. SPSS software was used to analyze the data. 

The results showed that the factors of vehicle derailment and collision with marginal 

obstacles can explain the variance of accidents in horizontal curves by 47%, loss of control 

and rolling out by 23% and horn-to-horn collision or Side-by-side by 19% and finally the 

design inconsistent with the driver's expectations about the intensity of the degree of curve 

have the ability to explain the variance of accidents in horizontal curves by 25%. 
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