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چکیده
بروز تصادف به طور عام عالوه برتحمیل هزینه های مالی به افراد حادثه دیده ،منجر به اتالف وقت سایرین و تحمیل
هزینههای غیر مستقیم بر جامعه نیز میگردد .این موضوع زمانی اهمیت بیشتری مییابد که شدت تصادف باال بوده و
منجر به ایجاد جراحات شدید ،نقص عضو و یا حتی فوت فرد یا افراد گردد .این مشکل امروزه با توجه به نرخ باالی
تصادفات و شدت آن ها در کشور ما ،به یک معضل اساسی تبدیل شده که بهبود وضعیت توجه ویژه متخصصان و
مسئولین امر را طلب میکند .نظر به اینکه قوسهای افقی یکی از نقاط حادثه خیز در کشور ما میباشند ،این مقاله به
مرور اقدامات و راهکارهایی می پردازد که در سایر نقاط جهان تجربه شده و منجر به کاهش تعداد یا شدت تصادفات
شدهاند .دربخش اول با اقداماتی سعی شده احتمال خروج وسیله نقلیه از خط سیر حرکت به حداقل برسد و بخش دوم
به اقداماتی میپردازد که در صورت خروج وسیله نقلیه از مسیر حرکت ،خسارات ناشی از آن به حداقل برسد.
در ادامه فرآیند اجرایی نمودن این راهبردها و اقدامات پیشنهاد شده است.

واژههای کلیدی :اقدامات ایمنی راه ،ایمنی در ترافیک ،تصادفات ،قوسهای افقی

-1مقدمه
به طور طبیعی حادث شدن یک تصادف باعث ایجاد

از شرایط خود مسیر و شرایط محیطی در اطراف آن

آزردگی و ناراحتی برای سرنشینان و حتی در مواردی

میباشد .این مقاله با مروری بر اقدامات ایمنی در

خانواده و اقوام آنها میشود .همچنین بهویژه در شرایط

قوسهای افقی به دنبال کاهش در آمار تصادفات بهویژه

بروز تصادف با شدت باال ،این واقعه میتواند تبعات و

تصادفات منجر به فوت است .دو هدف اصلی این اقدامات

مشکالت اجتماعی برای اقشار مختلف یک جامعه را

شامل حفظ خط حرکت وسایل نقلیه (ممانعت از انحراف)

بههمراه داشته باشد .علیرغم آمار متفاوت مربوط به

و حداقل کردن خسارات ناشی از خروج وسیله نقلیه از

تصادفات جادهای و تعداد تصادفات منجر به فوت و نقص

مسیر راه میباشد.

عضو در ایران ،اهمیت موضوع و بحرانی بودن شرایط بر

راهبردهای مطرح شده در مقاله برای انواع قوسهای

هیچ یک از متخصصان و مسئولین پوشیده نیست .بر

افقی و در قطعات مختلف از قوس کارایی دارند ،چه برای

اساس نتایج مطالعات بین المللی ( Glennon et al.,

قوس اجرا شده بین دو خط مماس و چه قوس اجرا شده

 )1983میانگین نرخ تصادفات در قوسهای افقی حدود

بین قوسهای کلوتوئید (منحنیالخط) .به طور کلی ،همه

 3برابر نرخ میانگین تصادفات در مسیرهای مستقیم است.

راهبردها و ترکیب آنها باهم نیز میتواند در ارتقا ایمنی

لذا تأمین ایمنی در قوس افقی میتواند یکی از چالشهای

قوس تأثیر بهسزایی داشته باشد.

مهم برای مسئولین ذیربط میباشد .ایمنی در قوس متأثر

در بسیاری از کشورهای پیشرفته مسئولین ذیربط با

استفاده از سامانه ثبت تصادفات ،مکان دقیق حادث شدن

شده در این مقاله جهت حصول نتیجه مطلوب امری

تصادف را مشخص میکنند .تحلیل این تصادفات براساس

ضروری و اجتناب ناپذیر است .از جمله این اقدامات

اطالعات ثبت شده در سامانه بهطور غیرمستقیم مورد

مرتبط میتوان به برنامههای آموزشی و اطالعرسانی

استفاده قرار می گیرد زیرا عموماً اطالعات مربوط به

عمومی ،کنترل و اعمال قوانین ترافیکی ،ارتقاء کیفیت

موقعیت و مشخصات هندسی قوسها در قالبی نیست که
با این سامانه مرتبط گردد .لذا تحلیل از طریق بررسیهای
جداگانه و تکمیلی صورت می پذیرد .با توجه به اینکه
سامانه ثبت تصادف در بسیاری از مناطق دارای امکانات
برای ارتباط با موقعیت قوسها را ندارد شناسایی
قوسهای ناایمن باید به صورت دستی انجام شود .عالوه
بر این مناطقی که امکان تحلیل اتوماتیک را ندارند میباید
از روشهای دیگری همچون پیام های مردمی ،ثبت خط
ترمز ،ثبت میزان خسارت و نحوه آسیب دیدن تجهیزات

خدمات اورژانس و پزشکی ،و ارتقاء کیفی سامانه مدیریت
ایمنی اشاره نمود.

 -1کاهش احتمال خروج وسیله نقلیه از مسیر
حرکت
این بخش به هدف اول اقدامات ایمنی در قوسها
یعنی کاهش احتمال خروج وسیله نقلیه از مسیر خود
میپردازد .مجموعه اقدامات مربوط به این بخش شامل

جانبی راه ،درختان و  ...باشند .با شناسایی محدودهها و

پانزده مورد بوده که در ذیل تشریح میگردند.

راهبردهای مطرح شده در این مقاله پیشنهاد میشود .شایان

 -1-2پیشآگاهی دادن برای تغییرات ناگهانی در پالن

نقاط حادثهخیز ،عملیات ایمنسازی قوس براساس
ذکر است سامانه ثبت تصادفات در کشور ما تا کنون
بهگونهای است که شناسایی نقاط حادثه خیز جهت تعیین
اقدامات مرتبط نیازمند مطالعات دستی است.

هدف از این راهبرد پیشآگاهی دادن به راننده نسبت
به تغییر در تراز افقی است تا راننده با توجه بیشتر به مسیر
یا تغییر سرعت ،عبور امنی از قوس داشته باشد .تغییرهای

همانطور که عنوان شد دو هدف مهم و اصلی برای

غیرمنتظره عموماً مربوط آن دسته از قوسهای افقی است

کاهش تکرار و شدت تصادفات مربوط به قوس شامل

که بیش از حد معمول تند هستند (شعاع کم با توجه

کاهش احتمال خروج وسیله نقلیه از خط سیر حرکت ،چه

سرعت زیاد) یا بعد از یک مسیر مستقیم طوالنی قرار

به صورت تجاوز به خط مقابل (عبور از خط وسط) و چه

گرفتهاند.

به صورت خروج از قوس و حداقل کردن خسارات ناشی

پیشآگاهی برای تغییرات ناگهانی به چندین روش

از خروج وسیله نقلیه از مسیر حرکت در قوس افقی

انجام میشود .مرسومترین روش استفاده از عالئم ترافیکی

میباشد .در ادامه مقاله پانزده اقدام مرتبط با هدف اول و

در راه میباشد .با نصب تابلو «قوس خطرناک» نهتنها

پنج اقدام مرتبط با هدف دوم ارایه میگردد .پس از این دو
بخش ،فرآیند اجرایی این راهبردها و اقدامات پیشنهاد
میگردد .لیکن پیش از ورود به بحث ،ذکر این نکته

نسبت به تغییر مسیر مستقیم به قوس به راننده آگاهی داده
میشود ،بلکه جهت قوس (راستگرد یا چپگرد) نیز
اطالعرسانی میشود .نصب تابلو «سرعت پیشنهادی »1در
طول قوس نیز میتواند مؤثر باشد .چراغهای چشمکزن

ضروری است که استفاده از راهبردهای مرتبط در هر

در کنار تابلو سرعت پیشنهادی میتواند در افزایش توجه

فرآیند میتواند منجر به دستیابی به یک رویکرد جامع برای

راننده به وجود قوس مؤثر باشد .دیگر روشهای

رفع مشکالت مربوط به ایمنی راه گردد .به عبارت دیگر

پیشآگاهی که میتواند استفاده شود ،پیشآگاهی روی

توجه به برنامههای موازی و مرتبط در کنار اقدامات ذکر

سطح روسازی و نصب نوار لرزاننده میباشد .البته توجه

به این نکته ضروری است که زیاد بودن عالئم

تجاوز نمیکنند .ریچی به این نتیجه رسید که عالئم

هشداردهنده ،باالخص هشدار برای کاهش و کنترل

پیشآگاهی به کاهش تردید راننده کمک و به او اجازه

سرعت ،میتواند باعث کاهش توجه رانندگان به پیامها

میدهد تا با اطمینان بیشتری تصمیمگیری کند

شود(.)Lyles, 1980

در کنار موارد فوق ،مطالعاتی نیز وجود دارند که بهبود

هامر ( )Hammer, 1968به بررسی اثربخشی انواع

خاصی را گزارش نکردهاند .به عنوان نمونه چادوری و

روشها بر کاهش تصادفات پرداخته است .این تحقیق بیان

همکارانش ( )Chowdhury et al., 1998به ارزیابی

داشت در نتیجه استفاده دو روش نصب عالمت قوس

اعتبار ضوابط موجود برای تعیین سرعت پیشنهادی در

خطرناک و عالمت سرعت پیشنهادی بهبود حاصل شد.

قوسهای افقی پرداختند و به این نتیجه رسیدندکه این

هامر به این نتیجه رسید که نصب عالمت قوس خطرناک،

ضوابط با وسایل نقلیه امروزی سازگاری ندارد.

حدود  18درصد کاهش و نصب عالمت قوس خطرناک

به طور خالصه در استفاده از این راهبرد ،توجه به چند

همراه با عالمت سرعت پیشنهادی حدود  22درصد

نکته ضروری است .اول اینکه ،جهت افزایش کارایی

کاهش در وقوع تصادفات را موجب میشود .همچنین

عالئم سرعت پیشنهادی در مسیر ،ضوابط مناسب برای

لیش ( )Leisch, 1971گزارش داد که نصب عالمت

پیاده کردن این گونه عالئم باید تهیه شود .نکته دوم

سرعت مجاز در کاهش تصادف در قوس افقی مؤثر است.

تشخیص محلهایی است که قابلیت ارتقاء ایمنی با استفاده

هانسکام ( )Hanscom, 1976سناریو نسبتاً متفاوتی

از این روش را دارند .این راهبرد برای موقعیتهایی مطرح

با دیگر مطالعات را بررسی کرد .او به بررسی تأثیر نصب

است که قوس غیرمنتظره در مسیر وجود دارد و راننده

عالمت هشدار لغزندگی مسیر قوس به رانندگان در شرایط

ممکن است جهت عبور ایمن نیاز به کاهش سرعت داشته

آب و هوایی بارانی پرداخت .سه قوس در مسیر بزرگراهی

باشد .سومین نکته اینکه ،در چند مطالعه که به آنها پیش از

با نصب  5عالمت مورد آزمایش قرار گرفت .معیار اولیه

این اشاره شد ،سرعت یا تغییر سرعت به عنوان معیار

بررسی تأثیر ،سرعت متوسط در نقاط بحرانی قوس ها بود.

جایگزین برای اثرسنجی روشهای پیشآگاهی استفاده

گروه هدف در این مطالعه ،وسایل نقلیهای بودند که

شده است .ارتباط این معیار با موضوع باید مورد بحث در

سرعت آنها در ربع باالیی سرعتهای ورودی به قوس

مطالعات آینده قرار بگیرد.

قرار داشت ( 25درصد باالی سرعت ها) .چشمگیرترین
کاهش در سرعت زمانی مشاهده شد که در شرایط آب و

 -2-2افزایش آشکارسازی در امتداد قوس

هوایی مرطوب ،در کنار عالمت هشدار ،چراغ چشمکزن

این راهبرد بر تأمین دید بهتر برای راننده برای

نیز نصب شد .هانسکام توصیه کرد که در قوسهای

تشخیص شکل و هندسه قوس تمرکز دارد .روشهای

خطرناک در شرایط لغزندگی مسیر ،از این عالئم استفاده

مختلفی برای آشکارسازی قوس وجود دارد .برخی

شود.

روشهای آشکارسازی عبارتند از نصب تابلو شورن،

ریچی ( )Ritchie, 1972انتخاب سرعت در
رانندگی در طول قوس را به عنوان تابعی از عالمت

نصب آشکارسازهای پایهای ، 2نصب آشکارساز روی
گاردریل و استفاده از  LEDبازتاب دهنده نور.

سرعت پیشنهادی و عالمت قوس خطرناک مورد بررسی

افزایش آشکارسازی در قوس با دو هدف انجام

قرار داد .وی دریافت رانندگان از عالمت سرعت

میشود .هدف اول اینکه ،میتوان دید بهتری از قوس در

پیشنهادی بین  24تا  56کیلومتر بر ساعت تجاوز میکنند،

مماسهای منتهی به قوس برای راننده به وجود آورد.

اما از سرعت پیشنهادی بین  72تا  80کیلومتر برساعت

میزان تحقق این هدف بستگی به مشخصات مسیر شامل

ترازهای افقی و قائم ،موانع موجود در داخل قوس و

 1/6تا  4/8کیلومتر بر ساعت ( 1تا  3مایل بر ساعت)

روش و تجهیزات آشکارسازی مورد استفاده دارد.

بیشتر از سرعت در محل اجرای عالمتگذاریهای برجسته

آشکارسازی به راننده کمک میکند تا برای تغییر موجود

بوده و متوسط جابجایی جانبی وسیله نقلیه از خط وسط

در تراز افقی عکسالعمل مناسبی ارائه دهد .مخصوصاً

در محدوده میانی قوس با عالمتگذاریهای برجسته بین

اینکه آشکارسازها در پیشذهنیت راننده از قوس تأثیر

 0/3تا  0/6متر ( 1تا  2فوت) بیشتر نسبت به

زیادی دارند .هدف دوم اینکه ،به محض اینکه راننده از

آشکارسازهای پایهای بوده است .عالوه بر این تغییرات در

قوس عبور میکند ،تجهیزات آشکارسازی به عنوان

مقدار جابجایی جانبی وسیله نقلیه در محدوده میانی قوس

راهنمای مسیر عمل میکنند .این مسئله کمک میکند تا

با عالمتگذاریهای برجسته کمتر از آشکارسازهای پایهای

راننده موقعیت وسیله نقلیه را در مسیر حرکت قوس حفظ

بود .زادور و همکارانش ( )Zador et al., 1987تأثیر

کند .مطالعات مربوط به گزارش  ،NCHRP 440که

کوتاهمدت و بلندمدت شورنها ،آشکارسازهای پایهای و

توسط فیتزپاتریک و همکارانش ( Fitzpatrick et al.,

عالمتگذاریهای برجسته بر سرعت و جابهجایی وسیله

 )2000aانجام شده و در سال  2000انتشار یافت نتایج

نقلیه در قوسها در راههای برونشهری دوخطه را بررسی

چندین مطالعه روی آشکارسازهای پایهای را ارائه کرده

کردند .به طور کلی نتایج حاکی از آن بود که این دسته از

است .در این گزارش آمده است که آشکارسازهای پایهای

تجهیزات آشکارسازی بر رفتار راننده در شب مؤثر بودند.

تنها نرخ تصادف در قوسهای تند در زمان تاریکی مسیر

مسیر وسیله نقلیه در محدودههایی که عالمتگذاری برجسته

را کاهش دادهاند .عالوه بر این ،مسیرهای مجهز به

و شورن اجرا شده از خط وسط قوس دور و در

آشکارسازهای پایهای نسبت به مسیرهای بدون

محدودههایی که آشکارسازهای پایهای نصب شده  ،به خط

آشکارسازهای پایهای دارای نرخ تصادف کمتری بوده ،و

وسط قوس نزدیک شده بود .میزان تغییرات در مقدار

هزینه نصب این آشکارسازهای پایهای برای مسیرهای با

سرعت و جابجایی وسیله نقلیه در محدودههایی که شورن

متوسط ترافیک روزانه ) (ADTبیش از  1000وسیله

و عالمتگذاری برجسته اجرا شده بود ،اندکی کمتر بود.

نقلیه در روز قابل توجیه است .بالی و همکارانش ( Bali
 )et al., 1978هم به نتایج مشابهی دست یافتهاند.

ایجنت و کریسی ()Agent and Creasey, 1986
میزان تاثیر انواع تجهیزات کنترل ترافیک را در افزایش

کرامز و تییر ()Krammes and Tyer, 1991

درک راننده از قوس و کاهش سرعت بررسی کردند .این

عملکرد عالمتگذاریهای برجسته روسازی را به عنوان

مطالعه هم در مقیاس آزمایشگاهی و هم در شرایط واقعی

یک جایگزین برای آشکارسازهای پایهای در قوسهای

(برداشت میدانی) انجام شده است .نتایج آزمایشگاهی بیان

افقی در مسیرهای دوخطه برونشهری بررسی کردند .در

کرد که نصب آشکارسازهای پایهای با ابعاد بلندتر و نصب

این مطالعه سرعت تردد وسایل نقلیه در شب و اطالعات

آن در فاصله ثابتی از لبه روسازی میتواند در مقایسه با

جابجایی عرضی در  5محل مورد بررسی قرار گرفت .در

دیگر تجهیزات آشکارسازی ،قوس را تندتر نشان دهد.

هر دو تحلیل کوتاهمدت و میانمدت دادهها ،عملکرد

ایجنت و کریسی از اطالعات و دادههای به دست آمده از

وسیله نقلیه هنگام عبور از عالمتگذاریهای برجسته

سرعت ،تخلف و تصادف به این نتیجه رسیدند که

روسازی مناسب با زمانی که آشکارسازهای پایهای نصب

عالمتگذاریها بیشتر از آشکارسازهای پایهای بر رفتار

شده است مقایسه شد .در خط داخلی قوس تأثیر قابل

راننده تأثیر دارد .عالوه بر این ،شورنها هم تأثیر نسبتاً

توجهی مشاهده نشد ،اما در خط خارجی قوس تأثیر

بیشتری روی سرعت و کاهش تخطی در قوس نسبت به

متفاوتی به دست آمد .سرعت در محدوده میانی قوس بین

آشکارسازهای پایهای دارند.

جنینگ و دمتسکی ( Jennings and Demetsky,
 )1985هم اثربخشی سه نوع از آشکارسازهای پایهای در

کمتر از حداقل مسافت دید توقف مورد نیاز در قوس
نشود ،باید تمهیداتی اندیشید.

کنترل تصادفات  RORرا مطالعه کردند .تأثیر انواع

اگر مسافت دید موجود از حداقل مسافت دید توقف

آشکارسازهای پایهای با تغییرات سرعت و میزان جابجایی

مورد نیاز کمتر باشد ،باید موانع حذف یا مسیر برای تأمین

جانبی وسیله نقلیه از خط سیر سنجیده شد .آنها متوجه

مسافت دید دوباره طراحی شود .اثرسنجی ایمنی ناشی از

شدند که رانندگان نسبت به تابلوهای شورن نصب شده در

افزایش مسافت دید تابعی از موانع دید ،حجم ترافیک

امتداد قوسهای تند با زاویه مرکزی بیشتر از  7درجه

موجود و دیگر عوامل خطرساز میباشد ( Fambro et

(شعاع  250متر) و آشکارسازهای پایهای نصب شده در

.)al.,1997

امتداد قوسهای کمتر از  7درجه ،عکسالعمل مناسبتری
بروز میدهند.
در مجموع ،نتیجهگیری در خصوص میزان تأثیر
روشهای مختلف افزایش آشکارسازی در قوس روی
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ایمنی قوس افقی دشوار است .چرا که اگرچه به طور کلی

در این راهبرد به نصب نوارهای لرزاننده طولی در

به بهبود شرایط اشاره شده است اما نتایج بسیاری از

امتداد شانه راه و تأثیر آن بر ایمنی در قوس افقی پرداخته

مطالعات با هم متفاوت است .بخشی از این تفاوت ناشی

میشود .زاویه انحراف وسیله نقلیه از مسیر حرکت یک

از استفاده از معیارهای متفاوت برای نتیجهگیری در

مسئله خاص در اثرسنجی نوارهای لرزاننده در ایمنی

مطالعات است .نتایج کلی نشان میدهد که نصب

قوسهای افقی است .مطالعات زاویه انحراف بین  3تا 8

آشکارسازهای پایهای در قوسهای تند ممکن است باعث

درجه را در تصادفات ناشی از خروج از مسیر تخمین

ارتقاء ایمنی گردد و نصب تابلو شورن به نسبت تأثیر

زدهاند ( Hall, 1991; O’Hanlon and Kelley,

بیشتری از آشکارساز پایهای استاندارد در ارتقاء

 .)1974در این مطالعات مشخص نشده است که

ایمنی دارد.

تصادفات تحلیل شده در طول مماس قوس اتفاق افتاده
است یا در قوس و یا در هر دو .هرچند انتظار میرود

 -3-2تأمین مسافت دید مناسب
در طرح هندسی مسافت دید یکی از معیارهای
تصمیمگیری است .مسافت دید تابعی از مشخصات

تعداد وسایل نقلیهای که در قوس از مسیر منحرف شدهاند
به اندازه قابل توجهی نسبت به تعداد وسایل نقلیهای که در
طول مماس منحرف شدهاند بیشتر باشد.

سهبعدی مسیر شامل مقطع عرضی ،تراز قائم و تراز افقی

هال ( )Hall, 1991و الفتریا ( Elefteriadou et

است .موانع در قوسهای افقی مسافت دید راننده را

 )al., 2001در مطالعات خود به نصب نوار لرزاننده و

محدود میکند .اگر در مسیر ،قوس افقی با قوس قائم

زاویه انحراف وسیله نقلیه پرداختهاند .زاویه انحراف وسیله

ترکیب شود ،سطح مسیر میتواند خود مانع دید راننده

نقلیه تابعی از زاویه فرمان و میزان انحنای مسیر است .هر

گردد .موانع فیزیکی مثل درختان ،بوتهها ،گاردریل یا موانع

چه زاویه انحراف وسیله نقلیه افزایش یابد ،زمان مواجه

بتنی (نیوجرسی) و شیب ترانشه هم میتواند مسافت دید

راننده با نوار لرزاننده و مسافت موجود برای کنترل دوباره

را محدود کند .حتی وسایل نقلیه و دیگر کاربران مسیر

وسیله نقلیه کاهش مییابد .این مسئله زمان برای بازیابی و

(عابران پیاده ،دوچرخه و  )...هم به طور موقتی میتواند

کنترل وسیلهنقلیه را کم میکند.

مانع دید شود .برای اینکه مسافت دید به خاطر وجود مانع

نوارهای لرزاننده در امتداد قوس در شرایط آب و

هوایی ناپایدار لبه خارجی قوس را به خوبی مشخص

( )SAIC 2001و گزارش وزارت راه آمریکا در مورد

میکنند ( .)FHWA, 2001در شرایطی که دید مناسبی

مشخصات فنی نوارهای لرزاننده شانه راه ( FHWA

نسبت به لبه خارجی قوس وجود ندارد (مثل آب و هوای

 ) 2001مراجعه شود.

بارانی ،برفی یا مه) نوار لرزاننده به تشخیص خط سیر
کمک کرده و راننده مسیر خود را حفظ میکند.
نصب نوار لرزاننده در امتداد شانه راه برای عبور
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دوچرخه حادثهساز است .سه تحقیق جامع درمورد تأثیر

در ابتدا نوارهای لرزاننده برای کاهش تصادفات شاخ به

نصب نوار لرزاننده و تردد دوچرخهسواران در پنسیلوانیا،

شاخ و از پهلو در مسیرهای تفکیکنشده (بدون میانه)

کالیفرنیا و کلورادو به ترتیب توسط الفترادو و همکارانش

نصب شد .عملکرد این نوارهای لرزاننده ،هشدار

( ،)Elefteriadou et al., 2000بوکو و خوراشادی

به رانندگان حواسپرت برای زمانیست که وارد خط

( )Bucko and Khorashadi 2001و اوتکلت

مقابل میشوند .این نوارها برای زمانی که راننده جهت

( )Outcalt, 2001aدر انجام شده است .در هر مطالعه

عبور از قوس ،از خط وسط تجاوز میکند نیز کاربرد دارد.

تردد دوچرخه و وسایل نقلیه موتوری روی نوار لرزاننده

برای طراحی نوارهای لرزاننده ضابطه خاصی وجود ندارد،

مورد بررسی قرار گرفته است .به طور کلی ،نوارهای

اما به طور کلی یا این نوارها به عرضی برابر با عرض

لرزانندهای که بیشترین میزان هشدار شامل صدا و لرزش را

خطکشی وسط و در امتداد آن به فاصله  0/5متری از هم

برای راننده حواسپرت ایجاد میکند برای دوچرخهسوار

نصب میشوند و یا در دو طرف خط وسط نصب

آزاردهنده است .به همین ترتیب نوارهای لرزانندهای که

میشوند.

برای دوچرخهسوار مطلوب است ،حداقل میزان هشدار را

مطالعهای اثر نوارهای لرزاننده وسط که در مسیرهای

برای راننده حواسپرت ایجاد میکند .در هر سه مطالعه

برونشهری دوخطه جدانشده در دالویر 3نصب شده بود را

شرایط طراحی نوار لرزاننده متناسب با کاربر به دست آمد.

مورد ارزیابی قرار داد ( .)Perrillo, 1998آمارهای

نصب نوار لرزاننده در امتداد شانه قوس ،توجه به

تصادفات جمعآوری شده در بازه زمانی  36ماهه قبل از

مسائلی همچون برفروبی (احتمال آسیب به نوار لرزاننده

نصب نوارهای لرزاننده خط وسط حاکی از  6تصادف

و برفروب) ،زهکشی ،نگهداری شانه راه ،سروصدا و

منجر به مرگ 14 ،تصادف منجر به جرح و  19تصادف

تردد موتورسیکلت و دوچرخه را نیز میطلبد .بعالوه

خسارتی بود .در بازه زمانی  24ماه بعد از نصب نوارهای

عرض شانه راه پارامتر مهمی است که قبل از نصب نوار

لرزاننده ،آمارها به صفر شدن تصادف منجر به مرگ12 ،

لرزاننده در امتداد شانه راه باید به آن توجه شود .همچنین

تصادف جرحی و  6تصادف خسارتی رسید .نتایج نشان

تأثیر نوار لرزاننده بر عملکرد روسازی موضوعی است که

داد که نصب نوار لرزاننده خط وسط تعداد تصادف و

اغلب مورد غفلت واقع میشود .باتوجه به اینکه نوارهای

شدت آنها را کاهش داده است.

لرزاننده مقطع عرضی مسیر را تغییر میدهند ،ممکن است

در کالیفرنیا ،استفاده از این راهبرد در  32کیلومتر از

با بارگذاریهای پیشبینی نشده و بزرگ بر سطح آسفالت

مسیر دوخطه برونشهری ،منجر به کاهش تصادفات شاخ

شانه راه ،عمر روسازی کاهش یابد که در این صورت در

به شاخ شد ( .)Fitzpatrick et al., 2000نصب این

طراحی باید ضخامت کلی روسازی بیشتر از حد معمول

نوارها همراه با دو ردیف نوار زردرنگ و نوارهای

در نظر گرفته شود .برای اطالعات بیشتر در مورد نوارهای

ارتجاعی برجسته بود .همچنین بین نوارهای لرزاننده و

لرزاننده شانه راه ،به دستورالعمل نصب نوارهای لرزاننده

نوارهای ارتجاعی ،خطکشی محوری انجام شد .آمار

تصادف در بازه زمانی  34ماهه قبل از اجرای راهبرد و 25

شانه راه گفته میشود که در اثر روکشی مجدد آسفالت و

ماهه بعد از اجرای راهبرد ،گویای کاهش تکرار تصادفات

یا نشست شانه راه در اثر تغییرات آب و هوایی عبور

از متوسط  4/5تصادف در ماه قبل از اجرای راهبرد به

وسایلنقلیه به وجود میآید .افتادگیهای بیشتر از 10

 1/9تصادف در ماه بعد از اجرای راهبرد میباشد.

میلیمتر باعث عدم کنترل وسیله نقلیه میشود .حذف

ماهنی و همکارانش ()Mahoney et al. 2003

افتادگی در لبه راه میتواند باعث کاهش تصادفات ناشی از

برای تعیین تأثیر نصب نوار لرزاننده میانی بر جابجایی

خروج از مسیر و شاخ به شاخ شود .زیرا در این شرایط

جانبی وسیله نقلیه ،مطالعه قبل و بعد انجام دادند .اطالعات

راننده بهتر میتواند وسیله نقلیه منحرف شده را کنترل کند.

در هشت قطعه برونشهری شامل  4قطعه آزمایشی و 4

همسطح کردن روسازی و شانه راه در محل تالقی

قطعه شاهد (مقایسهای) برای تحلیل عملکردی (عالوه بر

بهترین روش برای حذف افتادگی است .در جایی که این

تحلیل ایمنی) جمعآوری شد .برای اینکه دقت نتایج بیشتر

همسطحسازی ممکن نیست ،به طور مثال در مسیرهایی که

شود ،طول مماسهایی برای آزمایش انتخاب شد که دارای

شانه راه آسفالتی نیست ،ایجاد یک شیب ایمن بین سطح

کمترین شیب طولی ،بدون مانع و انحنای قوس کم بودند.

راه و شانه کارساز است .مک دونالد و همکارانش

تحلیل دادهها حاکی از آن بود که متوسط جابجایی جانبی

( )McDonald et al., 2002برای اینکه در زمان

وسیله نقلیه از خط وسط با نوار لرزاننده در قطعات با

اجرای روسازی ،افتادگی لبه راه کمتر اتفاق بیفتد،

عرض خط  3/6متری برابر با  140میلیمتر و در قطعات

توصیههایی ارائه کردهاند.

با عرض  3/3متری برابر با  76میلیمتر بوده است .نصب

احتمال تشخیص اثربخشی حذف افتادگی لبه راه به

نوار لرزاننده خط وسط ،میزان جابجایی جانبی را کاهش

این دلیل که تعیین درصد تصادفات ناشی از این عامل

داده که مانند آنچه در مطالعات قبلی آمده میتواند منجر

سخت است ،کم است .بدون تعیین این درصد ،میتوان

به ارتقاء ایمنی گردد.

گفت که پخ  45درجه بین روسازی و شانه راه تصادفات

در سال  ،2001در ایالت کلورادو مطالعه قبل و بعدی
روی  27کیلومتر مسیر پرپیچ و خم کوهستانی دوخطه که
در آن نوار لرزاننده خط وسط نصب شده بود ،انجام شد
( .)Outcalt, 2001bنتایج این مطالعه حاکی از کاهش
تصادفات پس از نصب نوار لرزاننده خط وسط بود.
در کنار مزایای استفاده از این نوارها در خط وسط باید
به تأثیر منفی آنها برای موتورسواران اشاره کرد .از دیگر
معایب نصب نوارهای لرزاننده خط وسط میتوان به

ناشی از افتادگی لبه راه را کاهش میدهد ( Humphreys
.) and Parham, 1994
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در ضوابط طراحی قوس افقی ،این مسئله که راننده در
شرایط لغرنده بودن مسیر به دلیل خیس بودن سطح آن به
راحتی وسیله نقلیه را کنترل کند دیده شده است .طراحی
قوس با فرمول استانداردی انجام میشود که در آن تناسب
بین شتاب وسیله نقلیه ،شیب عرضی و اصطکاک بین چرخ

کاهش دید نسبت به خطکشی وسط مسیر ،مسائل زهکشی

و وسیله نقلیه به عنوان پارامترهای اصلی وجود دارد .اگر

و سخت شدن برفروبی اشاره کرد .بعالوه برخی از سر و

اصطکاک موردنیاز بیشتر از اصطکاک موجود بین چرخ و

صدای ناشی از نصب این نوارها شکایت دارند.

آسفالت باشد ،وسیله نقلیه موقع ترمز گرفتن سر میخورد.
تحقیقات زیادی با موضوع عملکرد قوس ،سرعت و

 -6-2حذف افتادگی لبه راه
افتادگی به اختالف ارتفاع چشمگیر بین لبه خط سیر و

مسیرهای وسیله نقلیه و ایمنی انجام شده است .هاروود و
ماسون ( )Harwood and Mason, 1994آستانه ایمنی

برای سر خوردن وسیله نقلیه سبک و سنگین در قوس

طولی و عرضی در سطح روسازی به افزایش مقاومت

افقی را برآورد کردند .این آستانه براساس تفاوت بین

لغزشی و کاهش تعداد تصادفات در آب و هوای خیس

اصطکاک موجود چرخ -وسیله نقلیه و اصطکاک موردنیاز

کمک میکند .این شیارها با بهتر کردن شرایط زهکشی

در قوس تعریف شده است .آنها با این فرض که سرعت

روی آسفالت و ایجاد سطح زبرتر در سطح روسازی،

وسیله نقلیه از سرعت طراحی تجاوز نکرده و وسیله نقلیه

مقاومت لغزشی را افزایش میدهند .نتایج چندین مطالعه

قوس را با شعاعی برابر با شعاع خود قوس طی میکند،

حاکی از کاهش تصادفات در شرایط آب و هوایی خیس

ضابطه طراحی را براساس آستانه ایمنی سر خوردن تعیین

(بارانی و برفی) در روسازیهای شیاردار است .با این

کردند.

حال ،قبل از اجرای این راهبرد به مسائلی همچون افزایش

زمانی که شرایط فرض شده نقض شود ،احتمال سر
خوردن زیاد میشود .چند مطالعه نقض شدن این فرضیات

سروصدا ،خوردگی و ساییده شدن بیشتر روسازی و تأثیر
منفی روی هدایت وسیله نقلیه باید توجه داشت.

را در شرایط واقعی که آستانه ایمنی در قوس بیش از حد

ونگ ( )Wong, 1990مطالعه قبل و بعدی در مورد

بود ،اثبات کردهاند ( Bonneson, 2000; Glennon et

اثربخشی روسازی شیاردار براساس اطالعات به دست

 .) al., 1985; Glennon and Weaver, 1972در

آمده از یک محل انجام داد .محل مورد مطالعه مسیر

چنین شرایطی و در موقعیتی که احتمال از دست رفتن

دوخطهای با شیب طولی منفی (سرازیری) و قوسهای

کنترل وسیله نقلیه به خاطر سر خوردن وجود دارد ،چند

افقی تند بود .براساس اطالعات به دست آمده از دوره سه

راهحل متصور است .این راهحلها شامل اصالح تراز و

ساله قبل و دوره یک ساله بعد از اجرای راهبرد ،ونگ به

مسیر برای کنترل سرعت ،تغییر شیب عرضی (دِوِر) در

این نتیجه رسید که اجرای راهبرد منجر به کاهش 72

طول قوس و/یا افزایش اصطکاک لغزشی روسازی

درصدی در تصادفات روسازیهای خیس و کاهش 7

میباشد .این راهبرد بر روسازی با اصطکاک لغزشی باال

درصدی تصادفات در روسازیهای خشک شده است.

تمرکز دارد.

ونگ به این نتیجه رسید که روسازی شیاردار در شرایط

در آخر باید به مسئله مهم زهکشی در این راهبرد

آب و هوایی خیس مؤثر است.

پرداخت .اگر ضخامت غشای آب موجود روی سطح

زیپکس به تحلیل تکرار تصادفات و درصد تصادفات

هیدروپلنینگ4

در روسازیهای خیس و خشک در دوره زمانی  7ساله

افزایش مییابد .پدیده هیدروپلنینگ هنگامی رخ میدهد

پرداخت .اطالعات تصادف از مقطعی  44کیلومتری از

که خودرو از یک توده آب ساکن عبور میکند .در صورتی

مسیری در نزدیکی جنوا در سوییس به دست آمد.

که آب نتواند با سرعت کافی از زیر الستیک خارج شود،

شیارهای عرضی در روسازی با فواصل مختلف بیش از 2

در این صورت الستیک از زمین بلند شده و روی الیهای از

کیلومتر در مسیر ایجاد شده بود .ایجاد شیار روی سطح

آب قرار میگیرد .با توجه به اینکه در این حالت ،الستیک

روسازی صیقلی خطر تصادف در شرایط زهکشی نامناسب

عمال هیچ چسبندگی ندارد ،لذا خودرو به سادگی از کنترل

را کاهش داد .زیپکس فواید شیاردار کردن روسازی را در

خارج میشود .بنابراین در اجرای این راهبرد باید به مسائل

کاهش ضخامت غشای آب بیان کرد که باعث تماس بهتر

زهکشی به درستی توجه شود.

بین چرخ و سطح روسازی (اصطکاک بیشتر) میشود.

روسازی افزایش یابد ،احتمال رخ دادن

اسمیت و الیوت)Smith and Elliott, 1975( 5
 -8-2ایجاد شیار در سطح روسازی (روسازی شیاردار)
روسازی شیاردار روشی است که با ایجاد شیارهای

اثربخشی ایمنی  518کیلومتر آزادراه در لسآنجلس را
مطالعه کردند .برای کنترل نتایج 1200 ،کیلومتر مسیر

بدون شیار در نظر گرفته شد .تحلیل نتایج روی دوره 2

نشان داده است که سیستم هشداردهنده متغیر نسبت به

ساله قبل و  2ساله بعد از اجرای راهبرد انجام شد .در این

سیستم هشداردهنده ثابت تأثیر بیشتری بر کاهش سرعت

تحلیل فقط تصادفات فوتی و جرحی استفاده شد .اسمیت

وسایل نقلیه داشته و توانایی کنترل وسیله نقلیه در قوس را

و الیوت به این نتیجه رسیدند که روسازی شیاردار باعث

افزایش داده است ( ;Tribbett et al., 2000

کاهش  69درصدی در نرخ تصادفات در شرایط آب و

.)Strickland and McGee, 1996

هوایی خیس شده است .تصادفات از پهلو و برخورد با

یکی از مسائل مهم اعتبار بخشی به این پیامهاست تا

مانع کاهش قابل توجهی داشتهاند .نرخ تصادف برای

رانندگان به آن توجه نمایند .تعیین حداکثر سرعت ایمن

شرایط آب و هوایی خشک تغییری نداشته است.

برای وسیله نقلیه در حال ورود به قوس افقی ،در برداشت

اداره راه نیویورک اثربخشی ایمنی روسازی شیاردار را

میدانی سخت است .فاکتورهای زیادی در تعیین این

در  41مقطع مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید

سرعت دخیل هستند از جمله وزن وسیله نقلیه ،سیستم

که تصادفات در مسیرهای خیس  55درصد کاهش و به

تعلیق ،شکل و ابعاد وسیلهنقلیه و وضعیت الستیکها.

طورکلی (مسیرهای خشک و خیس)  23درصد کاهش

عالوه بر اینها توجه به وضعیت هوای ناپایدار است.

داشته است .این نتایج با قابلیت اطمینان  95درصد ارائه

سرعت مبنا یا حداکثر سرعت ایمن بسته به شرایط آب و

شد.

هوایی متفاوت است.

در حالی که مطالعات بیان میکند که روسازی شیاردار
تصادفات در آسفالت خیس را کاهش داده است ،چند

 -10-2نصب سیستمهای ضدیخ اتوماتیک

مسئله در این میان مطرح است .یک مسئله تأثیر روسازی

سیستمهای ضدیخ اتوماتیک ابزاری مؤثر برای پاک

شیاردارد بر دوام روسازی است .مسئله دیگری که مطرح

نگهداشتن سطح جاده از یخ و حفظ ایمنی سفر در مناطق

میشود در مورد از دست دادن کارایی روسازی است که

سردسیر است .سیستم ضدیخ در واقع پیشترمیم سطح

ناشی از میزان انعطافپذیری مصالح مورد استفاده باالخص

جاده با مواد شیمیایی قبل از بارش زمستان برای مقابله با

در آب و هوای گرم میباشد .مسئله ساییدگی روسازی

یخ زدن است که بر خالف یخزدایی میباشد که میتواند

شیاردار در مسیرهای پرتردد نیز مطرح است .در مورد

اقدام در خالل یا بعد از بارش و در هنگامی که سطح راه

اینکه شیارهای طولی تأثیر منفی بر هدایت و کنترل وسایل

یخزده است صورت پذیرد .رایجترین سیستم در حال

نقلیه خاص و موتورسیکلت دارد نیز شکایاتی شده است.

حاضر اسپریهای مجهز به مخزن مواد شیمیایی است.
با استفاده از یک پمپ ،مایع ضدیخ در سطح مسیر پخش

 -9-2تأمین و نصب سیستم هشدار متغیر در قوسها
هدف این راهبرد کاهش سرعت وسیله نقلیه زمان
نزدیک شدن به قوس و عبور از قوس افقی است .یک نوع
سیستم هشداردهنده شامل تجهیزات راداری و تابلو پیام
متغیر است .این سیستم با اندازهگیری سرعت وسیله نقلیه
به راننده نسبت اینکه سرعت غیرمجاز خود را کاهش دهد،
هشدار میدهد .سیستم هشدار متغیر قوس میتواند مجهز
به دوربین برای نظارت بصری بر قوس شود .این سیستم
میتواند با تکنولوژیهای موجود تکمیل شود .مشاهدات

میشود در حالی که اسپریها میتواند در روسازی
جاسازی شده یا کنار مسیر قرار گیرند .این سیستم میتواند
کامالً اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک باشد.
ساالنه بسیاری از تصادفات به دلیل عدم توانایی کنترل
وسیله نقلیه توسط راننده در مسیر یخزده حادث میشود.
نسبت سود به هزینه سیستمهای نصب شده بین  1/8تا
 3/4محاسبه شده است و کاهش در تکرار تصادفات در
فصل زمستان از  25تا  100درصد بوده است ( Friar
 and Decker, 1999و Barrett and Pigman,

2001و .) Khattak and Pesti, 2003نکته قابل توجه

وسایل نقلیه با سرعتی باالتر از سرعت طراحی یا کاهش

آن است که سیستمهای اتوماتیک باید به طور پیوسته تحت

دِوِر موثر بعد از روکش یا تغییر در ضوابط طراحی قوس

کنترل باشند .به این دلیل که اگر نخاله یا جسم خارجی

بعد از اجرای قوس اشاره نمود .تأمین دِوِر مناسب در

محل اسپری مایع را مسدود کند ،سیستم بد عمل خواهد

قوس میتواند باعث کاهش تصادفات شود ( Zegeer et

کرد .بعالوه محل نصب آنها باید بهدور از آسیب باشد.

 al., 1991و .)Harwwod et all. 2000

 -11-2تأمین روشنایی مناسب در امتداد قوسها

 -13-2تعریض مسیر در امتداد قوسها

بسیاری از تصادفات در قوسهای افقی در طول شب

برای راحتتر کردن تردد در قوس ،عریض کردن مسیر

اتفاق میافتد ممکن است یکی از عوامل این تصادفات

در قوس روشی معمول است .در آشتو ( AASHTO,

کاهش قابلیت دید در شب باشد .شواهد نشان میدهد که

 ،)2001ضرورت تعریض قوس به دو دلیل بیان شده

تأمین سیستم روشنایی ثابت در مناطق شهری و حومه که

است )1 :وسیله نقلیه طرح در هنگام عبور از قوس،

تردد عابران پیاده و تداخل مسیر آنها با وسیله نقلیه وجود
دارد ،تصادف در ساعات شب را کاهش داده است .در
مناطق برونشهری کمتر به تأمین روشنایی در مسیرها نیاز
است .در این مسیرها تنها در مناطق خاص مثل قوسهای
تند تأمین روشنایی الزم است (.) AASHTO, 2001

عرضی بیشتری اشغال میکند )2 ،کنترل وسیله نقلیه در
قوس و حفظ مسیر و باقی ماندن در مرکز خط برای
رانندگان سخت است .تعریض مسیر میتواند فراتر از
تعریض خطوط حرکت باشد .تعریض میتواند در شانه

دو مشکل بالقوه در تأمین روشنایی در قوسهای افقی

راه ،تأمین شانه راه در صورت فقدان آن ،ایجاد محدوده

وجود دارد .مشکل اول ،هزینه زیاد باالخص در مناطق

میانی یا ترکیبی از آنها باشد .با تعریض قوس ،رانندگان

برونشهری است .دومین مشکل ،پایههای روشنایی (شبیه

فضای بیشتری در یک خط برای مانور در قوس دارند و

ستون) هستند که به عنوان یک مانع ثابت احتمال برخورد

همچنین اگر خطایی از طرف آنها رخ بدهد ،عواقب

وسیله نقلیه با آنها وجود دارد .زمانی که تأمین روشنایی در

کمتری خواهد داشت .تأمین یا تعریض شانه راه باعث

قوس افقی مورد بررسی است ،پایههای روشنایی باید در

میشود تا راننده فضای بیشتری برای بازیابی و کنترل

کمخطرترین نقطه در طول قوس نصب شوند .استفاده از
پایههای شکننده نیز بایستی در نظر گرفته شود.
 -12-2تأمین شیب عرضی (بربلندی) مناسب در قوس
در طراحی هندسی قوس افقی ،دِوِر (بربلندی)
پارامتری کلیدی است .طراح براساس سرعت طراحی،
شعاع قوس انتخابی و محدودیتهای موجود برای دِوِر

دوباره وسیله نقلیه در قوس ،قبل از انحراف کامل از مسیر
داشته باشد.
در کنار مزایای یاد شده نکته آنکه تعریض مسیر
میتواند سبب افزایش سرعت عملکردی شود .به این دلیل
که سرعت فاکتوری مهم در رابطه ایمنی قوس افقی است،
تعریض مسیر ممکن است شرایط ایمنی را بدتر کند .به

حداکثر ،دِوِر را تعیین میکند .دِوِر با اصطکاک بین چرخها

عنوان نمونه در مطالعه صورت گرفته بر روی راههای

و روسازی برای خنثی کردن نیروهای وارد بر وسیله نقلیه

دوخطه برون شهری ( )Harwood et al., 2000تاثیر

در قوس عمل میکند .تعدادی از قوسها به دالیل مختلف

مثبت و منفی تعریض شانه بر روی تصادفات بر اساس

دِوِر نامناسب دارند .از جمله این دالیل می توان به تردد

حجم ترافیک و میزان تعریض بررسی شده است.

 -14-2اصالح تراز افقی

کاهش خسارات ناشی از خروج وسیله نقلیه از مسیر شد.

این راهبرد بلندمدتترین و پرهزینهترین راهبرد برای

پنج راهبرد برای این منظور تعریف شده است:

ارتقاء ایمنی قوس افقی است .به این دلیل که این راهبرد

الف -طراحی شیبهای عرضی مطمئن و متناسب با شعاع

شامل بازسازی کامل مسیر است .ممکن است در اجرای

جهت ممانعت از واژگونی وسیله نقلیه

این راهبرد به تملک اراضی و بازنگری در شرایط اطراف

ب -حذف یا جابجایی مانع در محدودههای پرخطر قوس

مسیر نیاز باشد .چند روش برای اصالح تراز افقی برای

پ -آشکارسازی موانع کنار جاده

ارتقاء ایمنی وجود دارد که اثر مثبت آنها به اثبات رسیده

ت -تکمیل کردن تجهیزات جانبی و ایمنی کنار جاده

است .این موارد شامل افزایش شعاع قوس افقی ،ایجاد

ث-

اتصال تدریجی (کلوتوئید) و حذف قوسهای مرکب است

کاهشدهنده شدت ضربه

( Zegeer et al., 1991وCouncil 1998

و

.)Fitzpatrick et al., 2000b
 -15-2منع یا محدودکردن تردد کامیونها
این راهکار به منع یا محدود کردن تردد کامیونهایی

طراحی

و

بکارگیریسیستمها

و

تجهیزات

نظر به اینکه نشریه  267سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور تحت عنوان آیین نامه ایمنی راهها به تفصیل
به این موارد پرداخته است ،در اینجا تنها به ذکر راهبردها
اشاره شده و خواننده جهت کسب اطالعات بیشتر به آن
نشریه ارجاع داده میشود.

میپردازد که هندسه قوس افقی برای عبور آنها تأمین
نشده است .کامیونهای دارای طول زیاد ،باالخص
کامیونهای یدککش تککابین با تریلر بلند ،به سختی از
قوس افقی تند عبور کرده ،از خط خود خارج و به خط
مقابل یا شانه راه تجاوز میکنند .در اختیار داشتن فرآیندی
کارا در تعیین قوسها جهت اعمال محدودیت و تعیین نوع
محدودیت از عوامل موثر در موفقیت این راهکار است.
همچنین در اختیار داشتن الزامات قانونی ،مسیرهای
جایگزین و هدایت مناسب وسایل نقلیه غیر مجاز به
مسیرهای جایگزین حائز اهمیت میباشد.

-3کاهش شدت تصادفات ناشی از خروج
وسیله نقلیه از قوس
هدف از راهبردهای بخش دوم کمک به راننده برای
ماندن در محدوده مسیر حرکت در قوس بود .هدف
راهبردهای این حداقل کردن خسارات ناشی از خروج
وسیله نقلیه از مسیر حرکت در قوس افقی است.
با وجود اجرای راهبردهای تعریف شده در بخش دوم

-4فرآیند اجرایی راهبردها
این بخش یک فرآیند  11مرحلهای برای اجرای هر
یک از راهبردهای ارائه شده را پیشنهاد میدهد .این
مراحل عبارتند از:
 -1شناسایی و شرح مسئله
 -2تعیین و بهکارگیری شرکتکنندگان مناسب برای برنامه
 -3تعیین اهداف کاهش تصادف
 -4ایجاد /توسعه سیاستهای برنامه ،مشخصات و
دستورالعملها
 -5ایجاد /توسعه راهکارهای مختلف برای رسیدگی به
مسئله
 -6بررسی بقیه گزینهها و انتخاب یک برنامه
 -7ارسال پیشنهادها برای دریافت نظر مدیریت
 -8تهیه برنامه اجرایی
 -9تعیین زیرساختها برای اجرای برنامه
 -10اجرای برنامه
 -11ارزیابی و تغییر برنامه

این مقاله ،کماکان دستهای از وسایل نقلیه هستند که از

معموالً آغاز این فرآیند با نظر یک مقام ارشد در یک

مسیر خارج میشوند و نیاز خواهد بود با اقداماتی منجر به

سازمان یا اداره خواهد بود .زمانی که تصمیم برای یک

موضوع خاص در سطح باال گرفته شد ،گام اول شرح

راهکارها را در برابر یکدیگر و همچنین به شکل یک گروه

مسئله با نهایت جزئیات است که در تحلیل سطوح باال

راهکار سازگار باهم (یک برنامه کلی) ارزیابی نمود

شناخته شده است .جزئیات بیشتر به مدیریت کمک میکند

(گام  .)6نتایج ارزیابی برنامه پیشنهادی را تشکیل میدهند.

تا متوجه شود که مشکل بیان شده واقعی است و امکان

برنامه سپس عموم ًا به سطوح مناسب مدیریتی برای بررسی

اقدام در رابطه با آن وجود دارد .جزئیات اضافی در این

فرستاده میشود که نتیجه آن این است که آیا اقدام شود و

گام به فهم بهتر مسئله کمک میکند و همچنین نقش مهمی

اگر جواب مثبت است ،چگونه (گام .)7

در شناخت راهکارهای جایگزین برای حل آن بازی

زمانی که کارگروه اجازه پیشروی را به همراه

میکند .گام  1بایستی حمایت وتعهد مدیریت را ،حداقل

دستورالعملهای احتمالی که ممکن است از سوی مدیریت

به شکل یک فرآیند برنامهریزی ،جلب کند .باید صاحبان

مطرح شده باشند دریافت کرد ،میتواند یک برنامه اجرایی

منافع و نقش آنها در برنامه مشخص شود (گام  .)2در این

با جزئیات را تهیه کند (گام  .)8اجرای نقشه در گامهای 9

گام مهم است که دامنهای از شرکتکنندگان شناسایی

و  10پوشش داده شده است .بهطور کلی فعالیتهایی

شوند که به تنظیم و قاعدهمندی راهکار کمک میکنند .این

ضمنی وجود دارند که بایستی پیش از عملیاتی شدن نقشه

کارگروه به تنظیم اقدامات مربوط به موارد زیر کمک

اجرایی ،صورت گیرند تا بستری را برای اقدامات مورد

خواهند کرد:

نیاز تشکیل دهند (گام  .)9این عموماً شامل ساخت

• رفتار رانندگان (قانونگذاری ،اعمال قانون ،آموزش،

زیربناهای سازمانی ،عملیاتی و فیزیکی مورد نیاز برای

ارائه گواهینامه)

موفقیت خواهد بود .گام اصلی (گام  )10در این فرآیند

• مهندسی

شامل اجرای چیزی است که برنامهریزی شده بود .این گام

• سیستمهای اورژانسی

در بیشتر مواقع نیازمند بیشترین تعهد از سوی اداره است.

• مدیریت سیستمها

یک جنبه مهم اجرا شامل نگه داشتن تاریخچه هزینهها و

با ایجاد کارگروه ،برای کاهش تصادفات در آن مورد

کارآمدی طرح است تا ارزیابی اقدام پس از اجرا ممکن

خاص هدفگذاری صورت میپذیرد .همچنین ماهیت

باشد .ارزیابی برنامه پس از شروع به کار آن ،یک امر مهم

اقدام و محدودیتهای آن به شکل یک سری سیاستها،

است که عموماً از آن چشمپوشی میشود .مدیریت این

دستورالعملها و مشخصات تعیین میشود (گامهای  3و

حق را دارد که راجع به هزینهها ،منابع و کارآیی اطالع

 .)4در بسیاری موارد ،بخصوص در مواقعی که تنها یک یا

داشته باشد.

دو اداره دخیل هستند و مسائل پیچیده وجود ندارند،
میتوان گامهای  1تا  4را بهصورت همزمان انجام داد.

همچنین این احتمال وجود دارد که مدیریت از تیم اجرا
درخواست کند که پیشنهادهایی درخصوص ادامه برنامه

با جذب حمایت مدیریت و استخدام یک تیم پروژه

ارائه دهد و اگر نظر به ادامه آن است ،چه بازنگریهایی

اکنون میتوان برنامهریزی پروژه را پیش برد .گام نخست

بایستی صورت بگیرند .باید توجه داشت که تصمیمگیرنده

در این مرحله (گام  5در کل فرآیند) شناسایی راهکارهای

نهایی راجع به آینده هریک از اقدامات ،با توجه به منابع

جایگزین برای رسیدگی به مشکالت ایمنی شناسایی شده

اداره ،مدیریت مجموعه خواهد بود .گام  11شامل

است .با تعریف راهکارهای مختلف به میزان کافی ،بایستی

فعالیتهایی است که اطالعات مورد نیاز را به مدیریت
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ABSTRACT
Accidents not only impose financial expenses to those injured, but also cause waste of time to
others and impose indirect costs to the society. This becomes more important when it is
severe and leads to serious injuries, maim or even death.Due to the high rate of accidents and
their severity in our country, this problem has become a fundamental issue that requires
experts and decision makers’ attention. Since horizontal curves are one of the major black
spots in Iran, this article intends to review the measures and solutions experienced and
practiced in different parts of the world resulting in a decline on the frequency and/or severity
of accidents. In the first part, the paper presents the measures which may minimize the
probability of vehicles deviation from their route and the second part deals with measures
taken to minimize occurred damages. The process of implementing these strategies is
proposed in the last part.
Keywords: Road Safety Measures, Safety in Traffic, Accident, Horizontal Curve

 1تابلو سرعت پیشنهادی نوعی تابلو محدودیت سرعت است که از سوی مراجع ذیصالح در مسیرهای سواره رو اعالم می گردد و کمتر از
سرعت مجاز قانونی می باشد .اگرچه رعایت آن الزامی نیست ولی جهت عبور ایمن توصیه شده است.
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