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 چكیده
ر. پر  از عامرل اننراه عرد عدرره دارنررا ر در تأمین ایمنی عبور و مررو نقل جاده ای نقش اساسیوهای حملیر ساختز

 یایمنی و حرکرت آزادانرددر وضعیت تردد، ممکن است  عملیات آمارعرداری و شمارش حجم در شاند راه عد دلیل تغییر

ر. لرذا در عاشرتأکیر مری عنیار مورد کننرگاه از راه،هشرار واضح و عد موقع عد استفاده. لذا اختالل ایجاد کنر وسایل نقلید

عرد منورور حفري ایمنری و  شدری سراسرر کشرور،های عروهدر جاده 1394مقصر اردیبدشت ماه سال -آمارعرداری مبرا

های در عرخی اینتگاهنگرانی از تصادفات  ی،های آمارعردارعرم امکاه حضور پلی  در همد اینتگاهدالیل عملیاتی از جملد 

های عنرری اینرتگاهتصرمیم عرر تی  ،معراعر عرا رده عملکرردی عراال 5و  4، 3گیری از خطرو  حرذ  نمونردآمارعرداری و 

عا توجد عرد  (A, B, C, D)آمارعرداری اینتگاه چداردستد ،از اینرو عد منوور انجام عملیات آمارعرداری آمارعرداری گردیر.

هرا  از نورر توقر  راهها و پلری ها )عوارضیوع اینتگاهترین نایمن Aکد تی  .گردیرها لحاظ ایمنی راه معیارهای طراحی

 عاشر.لید میکامل وسایل نق

 

 مقصد-برون شهری، آماربرداری مبداراه  ، ایستگاه،عمليات ایمنی: كلیدي هايهواژ

 
 مقدمه-1

های انجام هرگونه عمليات آماربرداری بر روی راه     

كنندگان از راه، انتخابی، باید ضمن حفظ ایمنی استفاده

سرعت  پرسشگران مرتبط، جریان روان و ایمن ترافيک و

اه داشته باشد. بنابراین ر را به همرعمل در انجام كا

ریزی مناسب و هماهنگ فعاليتها، به منظور تأمين برنامه

از تأخير در سفر و ناراحتی  ایمنی الزم و نيز جلوگيری 

 .كنندگان از راه بسيار با اهميت استاستفاده

عمليات آماربرداری و شمارش حجم در شانه راه به      

ممکن است به ایمنی و حركت وضعيت تردد،  دليل تغيير

آزادانه وسایل نقليه خلل واردكند. لذا هشدار واضح و به 

شود. دراین موقع به استفاده كنندگان از راه، قویاً تأكيد می

تراكم ترافيک به طور مداوم افزایش یافته و  ،قبيل موارد

باید مأموران انتظامی و راهداری به منظور ایمنی هرچه 

نياز انجام عمليات را به وردبيشتر، اطالعات م

  .ه نمایندیكنندگان از راه، ارااستفاده

محل ، عالیم نصب ارتفاع، عالیم بودن دید قابل   

تابلو محدودیت سرعت ، ناحيه هشدار اوليه، آماربرداری

(L1) ،اوليه  هشدار ناحيه طول(L2) ،انحراف ناحيه 

محدوده ، كاری(ناحيه انتقال )ناحيه مخروط محافظ، مسير

از مواردی است كه در آیين نامه  مسافت توقفو  آزاد

 .ایمنی راههای ایران ذكر شده است

mailto:ma1985kha@gmail.com


 

 

  پیشینه تحقیق-2

شده در مقادیر فواصل دید توقف توصيه، 1جدول      

دهد. مطالعه حاضر براساس برخی از كشورها را نشان می

های مختلف در نامه آمریکا است كه بر پایه سرعتآیين

های و فواصل مخروط ورود به محوطه آماربرداری هنگام

نامه ایمنی در حين اجرا ایمنی از یکدیگر )براساس آیين

ها( و های ایمنی )كله قندی( تعداد مخروط267نشریه 

به شانه راه )ناحيه  مسير انحراف فاصله ماموران از ناحيه

های طراحی ایمنی ایستگاه آید.ورودی مورب( بدست می

به دليل سرعت كم وسایل نقليه در  Cو Bو  Aتيپ

تفاوت  Dهای نزدیکی ایستگاه با طراحی ایمنی ایستگاه

 ،4های مختلف در جدول دارد. جزئيات طراحی ایستگاه

 آورده شده است.

فاصله دید توقف بر مبنای سرعت طراحی تعيين      

ميگردد . پس از طراحی فاصل اولين عالمت از شروع 

كاری ميبایست حداقل طول ناحيه كاری نواحی اتصال و 

باتوجه سرعت طرح تعيين گردد كه آیين نامه ایمنی راه 

 .دهدرا پيشنهاد می 2مقادیر جدول 

پالن شماتيکی كه در كشورهای مختلف به منظور پالن 

 1گردند در شکلایمنی عمليات اجرایی موقت طراحی می

المللی حمل ونقل محدوده آمده است. آژانس بين

را از الزامات طراحی بيان می كند  3یرلندشمالی جدول ا

 باشد.كه در بسياری از كشورها مبنای تصميم گيری می

 
 مقادیر آیین نامه ایمنی راههاي ایران .2جدول 

 حداكثر سرعت مجاز

 )كیلومتر در ساعت(

حداقل طول 

 (m)محدوده آزاد 

حداقل عرض 

 (m)محدوده آزاد 

 0.5 5 40تا 
 0.5 10 50تا  41
 0.5 15 60تا  51
 1.2 25 به باال 61

 

 
محدودیتهاي طراحی منطقه آزاد و ایمن طبق آیین نامه   .3جدول 

 انگلستان

بهینه 

طول 

حاشیه 

خروج 

 (m)امن 

كمینه 

طول 

حاشینه 

خروج 

 (m)امن

بهینه طول 

منطقه 

 (m)آزاد

كمینه طول 

منطقه 

 (m)آزاد

محدودیت 

سرعت 

(mph) 

 كمترو  30 0.5 10 0.5 9

9 3.0 30 15.0 40 
9 3.0 50 30.0 50 
9 9.0 100 60.0 60 
9 9.0 200 100.0 70 

 

 پیارک( -ها، مجمع جهانی راه نامه ایمنی راهشده در برخی از كشورها )مرجع : آیین. فواصل دید توقف توصیه1جدول

 
 

ای است كه به رانندگان ناحيه ی هشدار اوليه،ناحيه    ناحیه هشداراولیه-3



 

 

وسایل نقليه قبل از ورود به ناحيه انحراف مسير و محوطه 

كاری با استفاده از پرچمدار و عالئمی همچون تابلوی 

شود، نزدیک به ناحيه آماربری و نيز مسير باریک می

 شود.هشدار داده می

 

 )محوطه كاري( محوطه پرسشگري-4

محوطه پرسشگری، بسته به مکان ایستگاه  طول   

آید. در های فيزیکی محل بدست میآماربرداری و ویژگی

ترین حالت توقف وسایل مطالعه حاضر براساس بحرانی

متر )دو وسيله نقليه  25نقليه در كنار پرسشگران، طول 

سنگين و یک وسيله سواری( برای توقف درنظر گرفته 

گرفتن وسایل نقليه سنگين و شده است. البته نحوه قرار 

های تواند به صورتهای پرسشگری میسبک در محوطه

 مختلفی باشد كه در اشکال نشان داده شده است.

و آیين نامه ایمنی راهها، رانندگان  4براساس جدول 

وسایل نقليه پس از مشاهده عالیم كاهش سرعت، سرعت 

عت كيلومتر بر سا 20خود را در مرحله اول حداكثر تا 

دار با دستور ایست برسد. پس كاهش داده تا اینکه به پرچم

، برحسب حجم نمونه موردنظر و از دستور ایست پرچم

آماربردار، وسيله نقليه انتخاب و یا در مسير ترافيک هدایت 

گردد. فاصله پرچم دار از ناحيه انتقال یا انحراف مسير می

افته كه براساس نوع تيپ بندی ایستگاه و سرعت كاهش ی

 Aهای برای ایستگاهكيلومتر بر ساعت   10های تا سرعت

 برای كيلومتر بر ساعت  30و سرعت  Cو  Bو 

باشد، تعيين تا نزدیکی ناحيه انتقال می Dهای ایستگاه

 گردد.می

 
 هاک كلی محدوده عملیات ایمن  درجادهشماتی. 1شكل

 مخروطهاي راهنما

 در پايان عمليات

 مخروطهاي راهنما

 در ناحيه انتقال

 ناحيه كاري 

 )محوطه پرسشگري(

حاشيه امن 

 خروجي

حاشيه امن 

 جانبي

 حاشيه امن ورودي

 محدوده آزاد

 نقطه اتصال

استقرار محل 

تجهيزات آمارگيران 

 )چادر و ...(

 جريان ترافيک



 

 

 

پایان عملیات آماربرداري)ناحیه هدایت ناحیه -5

 ترافیک به مسیراولیه(

این ناحيه فضای كوچکی است كه برای هدایت ترافيک   

رود و از قسمت پایانی به حالت طبيعی و اوليه به كار می

فضای آماربرداری شروع شده و تا آخرین عالمت ادامه 

دارد. یک ناحيه مخروطی به عنوان ناحيه ایمنی دراین 

توانند می ،دهدسمت الزم است كه به رانندگان نشان میق

به جریان ترافيک جاده بازگردند. در طول این ناحيه نيز به 

منظور همگرا شدن تدریجی وسایل نقليه با سایر وسایل 

های ایمنی ، از مخروطنقليه در خط نزدیک به شانه راه

 شود.استفاده می

 

 هاي مختلفجزئیات طراحی ایمنی ایستگاه .4جدول 

پ
تی

 

سرعت اولیه قبل از 

 مشاهده عالیم 

-(2Lآگاهی )پیش

 قبل از هشدار اولیه

یافته وسایل نقلیه تا سرعت كاهش

مامور متوقف كننده با استفاده از 

پس از -(km/hآگاهی)عالیم پیش

 هشدار اولیه

كل مسافت 

توقف 

(D()m) 

دار تا نقطه فاصله پرچم

اتصال ورودي مورب با 

 (mایست دادن به وسایل )

طول قسمت 

اتصال مورب 

(m) 

تعداد مخروط ایمنی در 

 قسمت اتصال

A 0 - 0 5 )5 8 )برای اطمينان بيشتر 

 

BوC 

 

 5 8 )برای اطمينان بيشتر(10 0 0 10

 5 8 )برای اطمينان بيشتر(10 0 0 20

 5 8 )برای اطمينان بيشتر( 10 8 10 30
40 20 20 12 8 5 
50 30 35 27 8 5 

D 
 

60 40 47 17 31 8 

70 50 65 34 31 8 
80 60 85 54 31 8 

90 70 105 74 31 8 

100 80 130 99 31 8 
110 90 160 129 31 8 

 كيلومتر بر ساعت محدود شده است. 30به  Cسرعت رسيدن وسایل نقليه به نقطه اتصال ورودی به ناحيه آماربرداری در تيپ  -1

 است.كيلومتر بر ساعت محدود شده 10حداكثر سرعت در نقطه ورودی اتصال به ایستگاه به  Bو  Aدر تيپ  -2

 متر در نظر گرفته شده است. 5كننده تا نقطه اتصال ، فاصله مامور متوقفAبرای اطمينان بيشتر از ایمنی ایستگاه تيپ  -3

متر بدست آمد )مسافت الزم برای  8طول قسمت اتصال تقریباً 1كيلومتر بر ساعت است براساس رابطه  C ،10و  Bو  Aهای یی كه سرعت در نقاط اتصال محوطه در تيپاز آنجا -4

 كيلومتربرساعت به صفر(. 10توقف از سرعت 

درجه نسبت  45متر در یک راستا و تحت زاویه  6/1منظور وضوح بيشتر ناحيه مورب( به فواصل مخروط ایمنی )به 5متر است، تعداد  8چون طول قسمت اتصال  Bو  Aدر تيپ  -6

 گيرند.به راستای جاده قرار می

 یکدیگر  متر از 8/3مخروط ایمنی در فواصل تقریبی  8متر است، بدین ترتيب تعداد  31كيلومتر بر ساعت به صفر(  30طول قسمت اتصال )مسافت توقف از سرعت  Dدر تيپ  -7

 گيرند.قرار می

 

 زموردنیا تجهیزات و نیروي انسانی وعالسم 

های در مطالعه حاضر، به منظور طراحی ایمن ایستگاه   

ای نخست عالمت كاهش سرعت در فاصله ،یآماربردار

اده از محل آماربرداری قرار دمتری  700تا  500حداكثر 

ی محل ی دربارهادهندهآگاهیپيششود. سپس عالیم می

یک و های گردان پرسشگری از طریق پالكارد و چراغ

به منظور شد. دار با تابلوی آهسته درنظر گرفته پرچم

شود. پس از كاهش سرعت به همه وسایل نقليه داده می

دار در كنار چراغ كاهش سرعت تقریبی وسایل، یک پرچم

دهد و بسته ظر را میزن دستور ایست وسيله موردنچشمک

 10به نوع ایستگاه، كاهش سرعت وسایل به سرعت 



 

 

 

 C30 و  A،Bهای تيپ كيلومتر بر ساعت برای ایستگاه

تا نقطه اتصال  Dهای تيپ كيلومتر بر ساعت برای ایستگاه

ناحيه مخروطی ادامه دارد. در ادامه در ایستگاه آماربرداری، 

ب كه از یق ناحيه اتصال موروسایل نقليه از طر

های ایمنی تشکيل شده و در ابتدای آن چراغ مخروط

پليس وارد ناحيه ایمن گردان وجود دارد با هدایت 

های آماربرداری طور كلی ایستگاهشوند. بهپرسشگری می

باشند )بسته به تيپ ایستگاه زیر میتجهيزات مجهز به 

 ها از هم متفاوت است(:تعداد آن

و متراژ د، كه حاوی اطالعات مکان پرسشگری پالكار -1

و لزوم كاهش سرعت  است مانده تا مکان پرسشگریباقی

 دهد.ی وسایل نقليه را خبر میبرای همه

 گردانچراغ -2

 زنچراغ چشمک -3

ها باید جليقه فرم، كليه نيروی انسانی حاضر در ایستگاه -4

ابليت دارای لباس فرم نارنجی یا فسفری رنگ باشند و ق

ی افراد ای از جليقهنمونه ،2دید باالیی داشته باشد. شکل 

 دهد.را نشان می

دار مسئول ایست/آهسته نمودن وسایل نقليه، پرچم -5

 دهد.دار را نشان میای از افراد پرچمنمونه 2شکل 

 متر، سانتی 80های ایمنی با حداقل ارتفاع مخروط -6

 تابلوی اخطاری كاهش سرعت -7

 روژكتورپ -8

 موتور برق -9

 
 (267نامه ایمنی راه در حین اجرا نشریه آهسته( )آیین/ عالیم)ایست و پرچم با دادن عالمت . نحوه2شكل 

 



 

 

 

و  Aهای تيپ ایستگاه 3شده، شکل باتوجه به نکات اشاره

B ایستگاه تيپ  4، شکلC  ایستگاه تيپ  8الی  5و شکل

D 1، 5در شکل  دهد.كه هستند را نشان میL فاصله ،

 مسير انحراف ی اتصال )ناحيهآگاهی از نقطهعالمت پيش

 محاسبه آیين نامه ایمنی راهها كه از است به شانه راه( 

، مسافت كاهش سرعت وسایل نقليه Dهمچنين گردد.  می

كيلومتر بر  10دار به سرعت دادن پرچمپس از ایست

ساعت بر روی روسازی آسفالتی در بدو ورود به ناحيه 

 اتصال است.

 

 
 راهبراي عوارضی و پلیس Bو  Aهاي تیپ . ایستگاه3 شكل

 

 
 بنزینبراي پمپ C. ایستگاه تیپ 4شكل 

 

 عوارضی یا پليس راه

 پمپ بنزین

 

 

2L 



 

 

 

 
 رفاهی -براي مجتمع خدماتی D. ایستگاه تیپ 5شكل 

 

 
 راهی دوخطهبراي بین Dهاي تیپ . ایستگاه6شكل 

 

راهی دوخطه كه در آن سرعت های بينایستگاه تيپ     

نشان داده شده است.  6در شکل  ،نقليه نيز باالستوسایل

بندی تيپ همانند L2و  L1مقدار  در این شکل،

، D مقدار همچنينگردد. تعيين می A,B,Cهای ایستگاه

دادن نقليه پس از ایستمسافت كاهش سرعت وسایل

كيلومتر بر ساعت بر روی  30دار به سرعت پرچم

در  آسفالتی در بدو ورود به ناحيه اتصال است. روسازی

و خالصه فرآیند آماربرداری و نکات اصلی آن  5جدول 

ها در پروژه پراكندگی ایمنی ایستگاه 6در جدول 

 ارائه شده است. 1394آماربرداری سال 

 راهی دوخطهایستگاه بين

 خدماتیایستگاه مجتمع 



 

 

 

(1)  
𝐷 = 1.47𝑆𝑖𝑡 +

𝑆𝑖
2 − 𝑆𝑓

2

30(0.348 ± 0.01𝐺)
 

 

 
 خطهراهی سهبراي بین Dهاي تیپ . ایستگاه7شكل 

 

 
 راهی چهارخطهبراي بین Dهاي تیپ . ایستگاه8شكل 

 

 خطهراهی سهایستگاه بين

 خطهراهی چهارایستگاه بين



 

 

 

 هاي آمارگیري در ایستگاهتوضیحات نحوه. 5جدول

 محل آماربرداری تيپ ایمنی ردیف

توضيحات آمارگيری در شيفت 

 صبح و عصر 

 شب( 10صبح الی  6از ساعت )

توضيحات آمارگيری در شيفت 

 شب 

 صبح( 6شب الی  10)از ساعت 

1 A عوارضی - - 

2 B راهپليس - - 

3 C بنزیننفر در محل پمپ 1 بنزینپمپ 

اگر محور سه خط یا بيشتر بود 

بنزین پرسشگری فقط داخل پمپ

 انجام شود.

4 

D 
 

 

رفاهی  -مجتمع خدماتی

 یا مسجد
 نفر در محل مجتمع 1

سه خط یا بيشتر بود اگر محور 

فقط داخل مجتمع یا مسجد 

 پرسشگری انجام شود.

 - بزرگراه دو خطه
 شود.انجام نمی ODپرسشگری 

 فقط شمارش دستی حجم

 بزرگراه سه خطه
 گيری از خط یک نمونه

 )خط سرعت( الزم نيست

 شود.انجام نمی ODپرسشگری 

 فقط شمارش دستی حجم

 بزرگراه چهار خطه
گيری از خط یک و دو نمونه

 سرعت آن( الزم نيست وط)خط

 شود.انجام نمی ODپرسشگری 

 فقط شمارش دستی حجم

 

 ها در كشورفراوانی تیپ ایمنی ایستگاه .6جدول 

 نام استان
A B C D 

  مجموع

 36 13 7 14 2 آذربایجان شرقی

 28 19 3 6 0 آذربایجان غربی

 8 5 1 2 0 اردبيل

 68 44 12 10 2 اصفهان

 27 19 0 8 0 البرز

 10 4 0 6 0 ایالم

 16 11 3 2 0 بوشهر

 28 16 6 4 2 تهران

 24 14 2 8 0 چهارمحال وبختياری

 18 12 4 2 0 خراسان جنوبی

 46 28 12 4 2 خراسان رضوی

 12 10 0 2 0 خراسان شمالی

 58 42 4 10 2 خوزستان

 14 8 2 4 0 زنجان

 12 6 0 6 0 سمنان

 20 10 4 4 2 بلوچستانسيستان و 



 

 

 

 نام استان
A B C D 

  مجموع

 44 28 8 8 0 فارس

 20 10 4 4 2 قزوین

 20 13 1 4 2 قم

 32 21 3 8 0 كردستان

 34 23 5 6 0 كرمان

 18 9 3 6 0 كرمانشاه

 10 3 1 6 0 كهگيلویه و بویراحمد

 12 6 2 4 0 گلستان

 31 14 7 8 2 گيالن

 22 16 0 4 2 لرستان

 30 18 7 5 0 مازندران

 24 13 3 8 0 مركزی

 6 4 2 0 0 هرمزگان

 26 19 3 4 0 همدان

 22 13 3 6 0 یزد

 جمع
20 173 112 471 776 

 

 گیرينتیجه-6
ونقل وحملازمان راهداریدر این پروژه كه توسط س     

ها برمبنای موقعيتی بندی ایستگاه، تيپگردیداجرا جاده ای 

داشتند و در محوطه كاری  و تجهيزات آنها كه پرسشگران

سرعت طرح وسایل نقليه در قطعه راه موردنظر مشخص 

و خطوط  راهها در شانهها ایستگاهمکان  گردید. عمدتاً

و هيچ تعبيه گردیده كندرو معابر برون شهری سطح كشور 

ژهای ميانی و خطوط و رفو هاهایستگاهی در جداكنند

نوع راه ه بودند. الزم بذكر است جانمایی نشدتعبيه  سرعت

در انجام این تيپ بندی نقش )آزادراه، بزرگراه و ..( 

و بازدیدهای ميدانی در تعيين  ه استنداشت مستقيمی

ها با اولویت امکانات فيزیکی و امکان كاهش ایستگاه

نوع راه تنها نقش داشته است. ازاینرو سرعت وسایل نقليه 

ظور اینکه مسير موردنظر دارای بندی به مندر تعيين اولویت

 توجه قرار گرفت. ایستگاه آماربرداری باشد یا نه مورد

كنندگان هر عمليات اجرایی ایمنی استفاده اولویت اول در 

بندی ایمنی ایستگاه و ه می باشد به همين دليل شاید تيپرا

ها و تگاهتعطيل كردن آماربرداری در شيفت شب برخی ایس

در پی را  هاییسرعت، هزینه ی از خطوطیا عدم آماربردار

تلفات جانی در این  گونههيچدر عوض ولی داشته است 

صرف  پروژه متوجه كسی نشد كه در برابر هزینه های مالی

 و پررنگ است.بااهميت بسيار  شده

تی مشابه در سطح های آشود در پروژهپيشنهاد می       

عمليات اجرایی روبرو  كشور یا استان كه با حجم سنگين

بندی ایمنی عالوه بر مکان ایستگاه براساس هستيم، تيپ

پذیرد كه سبب كاهش  نوع وسيله قالب مسير نيز صورت

ها و مدیریت بهتر عمليات خواهد گردید. چمشگير هزینه

وردنظر به منظور توقف در بدیهی است طول وسيله م

اهد ها در طول محوطه كاری نقش بسزایی خوایستگاه

 داشت.

 

 سپاسگزاري-7

كليه همکاران ادارات كل بدینوسيله از زحمات      



 

 

 

ای سراسر كشور، نيروهای ونقل جادهراهداری و حمل

 بزرگاین طرح آماربرداران راهور و پليس و تمامی 

در مطالعات همچنين گردد. میتشکر تقدیر و  كشوری

مهریاری و آقایان فرهاد از همکاری ایمنی این طرح نيز به 

سعيد شرافتی پور كه در راهبرد این پروژه نقش مهمی 

 گردد.داشتند سپاسگزاری می
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ABSTRACT 
Road transport infrastructure an essential role in providing safety of pedestrians after the 

human factor. statistics operations and the size of the shoulder because of the change in status 

to the way traffic, may move freely on the safety of vehicles and disorder. Therefore, clear 

and timely warning to users of the way, strongly asserted to be fitted. In order to maintain the 

safety and operational reasons, including lack of possibility of police presence in all the 

stations of statistics, fear of accidents in some stations of and statistics remove the sampling 

of lines 3, 4 and 5 high-performance category, with passages of the decision on the 

classification of the inventory, the station type. Hence, in order to perform operations of the 

inventory the inventory, the surface station (A, B, C, D) according to the design criteria.  
A type that is the most secure type of station (complications and police) in terms of the full 

stop vehicles.  
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