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 چکیده

تخصیص بهینه منابع برای ایمن شهری، جهت های درون و برونبا توجه به تعداد باالی تصادفات جرحی و فوتی در کشور و حجم باالی راه 
ای که مومیهای عباشد. در این مطالعه با استفاده از شاخصخیز میبندی نقاط حادثهسازی معابر، نیاز به روشی بهینه برای تشخیص و اولویت

بندی  برای شناسایی و اولویتشده است و با توجه به شرایط و نحوه ثبت اطالعات تصادفات در ایران، روشی  در دیگر کشورهای جهان پذیرفته
این گردد. نتایج شهرداری تهران به عنوان مطالعه موردی بررسی می 4خیز در معابر درون شهری کشور ارایه و شبکه معابر منطقه نقاط حادثه

رتیب ائی و میدان شاهد به تباب -پارس، تقاطع دماوندهنگام، میدان رسالت، فلکه سوم تهران -های استقاللحاکی از آن است که تقاطعمطالعه 
علی، صیاد شیرازی، ریحانی، وفادار و فرجام به ترتیب ده معبر اول خیز و معابر رسالت، دماوند، باقری، استخر، تیرانداز، امامتقاطع اول حادثه 5

 باشند.شهرداری تهران می 4خیز منطقه حادثه

 
 شهری.معابر درون نقاط حادثه خيز، تصادفات،  کلمات کليدی:

 

 مقدمه -1

دهد و منجر به وارد ها رخ ميهای بزرگ متصدیان حمل و نقل در سراسر جهان تصادفاتي است که همه ساله در طول راهدغدغه یکي از

های جاني بلکه گردد. این تصادفات، نه تنها خسارتآمدن خسارات اقتصادی و اجتماعي فراوان و جبران ناپذیری به کشورها مي

ای آیند که بخش عمدهحساب ميگردند. حوادث دومین علت مرگ و میر در کشور ما بهمالي و رواني بسیاری را باعث مي هایخسارت

دهد. با توجه به رشد حوادث ترافیکي و تهدید سالمت عمومي، از سوی سازمان ملل متحد، دهه از آن را حوادث ترافیکي تشکیل مي

[. حتي بعضي از کشورها نظیر سوئد پا را فراتر گذاشته 9] گذاری شده استنام "ایبرای ایمني جادهاقدام " به نام دهه 0202تا  0299

 [.0اند ]نمودهها با کمترین میزان ریسک و مخاطره، اجرا با هدف طراحي راه را "انداز صفربرنامه چشم"و 

نفر در تصادفات برون شهری  92189شهری، روننفر در تصادفات د 1851، 9919بر اساس آمار پزشکي قانوني کشور در سال 

ها )به غیر از استان تهران( سهم عمده اند. شایان ذکر است که در تمامي استانهای روستایي کشته شدهنفر در تصادفات جاده 9080و 

 905شهری و ات دروننفر در تصادف 199، با کشته شدن 9919شهری است. استان تهران در سال های برونتصادفات مربوط به جاده

شهری، تنها استاني است که نسبت کشته شدگان در تصادفات درون شهری آن از تصادفات برون شهری بیشتر برون نفر در تصادفات

نفر در تصادفات رانندگي در کل کشور  921،158در مجموع  9919است. همچنین بررسي آمار مصدومان حاکي از ان است که در سال 

 [. 9بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است ] %90که استان تهران با  مصدوم شده اند

                                                 
 فردامدیرعامل شرکت مهندسین مشاور رهیافت اندیشه  1
 ریزی شرکت مهندسین مشاور رهیافت اندیشه فردامدیر مطالعات و برنامه 2
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 حال در کشورهای در ترافیکي اقتصادی حوادث  آثار بزرگي خواهدمي جیکابز وقتي نام به انگلیسي بزرگ محققان از یکي

 دست از طریق این را از خود ملي ناخالص تولید درصد دو تا یک حدود مزبور کشورهای او نظر به که گوید دهد، مي نشان را توسعه

های اقتصادی های مجلس شورای اسالمي حاکي از آن است که هزینه[. این در حالي است که نتایج تحقیقات مرکز پژوهش1دهند] مي

 [.8باشد ]تولید ناخالص داخلي مي %5و اجتماعي تصادفات رانندگي در ایران حدود 

چه یابند. چنانهای مشخصي تحت عنوان نقاط سیاه، تجمع ميکامالً تصادفي نیست و در محلها، توزیع تصادفات در شبکه راه

شود که عوامل مهندسي و اشتباه راننده در این وقایع به شکلي ها مورد بررسي قرار گیرند، اغلب مشخص ميتصادفات واقع در این مکان

ها را توان از وقوع تصادفات مشابه درآینده جلوگیری نمود و یا تعداد آنميمتداول دخالت دارند که با اصالح مناسب یک معبر یا تقاطع 

شهری، به جهت تخصیص بهینه های درون و برونبا توجه به تعداد باالی تصادفات جرحي و فوتي در کشور و حجم باالی راه کاهش داد.

 باشد.خیز ميبندی نقاط حادثهمنابع برای ایمن سازی معابر، نیاز به روشي بهینه برای تشخیص و اولویت

خیز وجود دارد وجود صرفه اقتصادی انجام اقدامات اصالحي مهندسي است که عموماً منافع از نکات مهمي که در نقاط حادثه

 خیز عموماً در محلنماید. نقاط حادثهگوناگوني برای اجتماع، اعم از کاهش تعداد، حجم، شدت و مسائل رواني حاصله را ایجاد مي

شوند. در کشورهای مختلف به اقتضای شرایط موجود و دقت ثبت تصادفات، برای شناسایي نقاط و یا در طولي از راه تعریف مي هاتقاطع

گیرد. در بندی و اطالعات تصادفات در این قطعات راه مورد بررسي قرار ميهای مشخص تقسیمخیز، راه به قطعاتي به طولحادثه

 خیز در کشورهای مختلف ارائه شده است.ادثه( تعریف نقاط ح9جدول)

خیز پرداخته شده و سپس با منطور نمودن شرایط های شناسایي و اولویت بندی نقاط حادثهدر این مطالعه ابتدا به بررسي روش

 د. در پایان معابرگردو نحوه ثبت اطالعات تصادفات در ایران، روشي برای شناسایي و اولویت بندی معابر درون شهری کشور ارایه مي

ها و معابر حادثه خیز این منطقه شناسایي و اولویت بندی شهرداری تهران به عنوان مطالعه موردی بررسي شده و تقاطع 1منطقه 

 گردد.مي

 

 [9[ و ]8[، ]7[، ]6خيز در کشورهای مختلف ]تعاریف مربوط به نقاط حادثه -1جدول 

 تعریف نقطه حادثه خیز کشور

 آمریکا

 ایالت کنتاکی:

 تصادف در سه سال 44شهری:  -

 تصادف در سه سال 5: ایجاده -

 فاکتور نرخ بحرانی بیشتر از یک -

 ایالت کلرادو:

 تصادف فوتی در سه سال 3تصادف فقط خسارتی یا جرحی، یا  7 -

 ایندکس خطر جاده بیشتر یا مساوی با صفر -

 درصد 09ای باالیاحتمال دوجمله -

 ه شده است.ها پذیرفتتعداد صفر تلفات رانندگی توسط بعضی از ایالتگذاری برای چشم انداز سیاستدر آمریکا 

 آلمان

 متر  399قطعات راه به طول 

 سالتصادف مشابه در طول یک 5وقوع  -

 تصادف فوتی و یا جرحی شدید در طول پنج سال اخیر 3وقوع  -

 تصادف جرحی در سه سال گذشته 5وقوع  -

 پرتغال
 متر طول 099محلی با 

 تصادف 5با بیش از  -

 رود.ضوابط بسیار متفاوتی بر اساس قوانین محلی بکار می ایرلند

 نروژ
 متر 499قطعه راهی به طول 

 کشته  4بیش از  -
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 )ادامه( [9[ و ]8[، ]7[، ]6خيز در کشورهای مختلف ]تعاریف مربوط به نقاط حادثه -1جدول 

 حادثه خیزتعریف نقطه  کشور

 سوئد
ور انداز صفر تلفات رانندگی را در دستگذاری چشمکند. ایجاد سیاستخیز را اجرا نمیهای نقاط حادثهدیگر برنامه

 کار دارد.

 اسپانیا

 قطعات راه به طول یک کیلومتر

 تصادف جرحی یا دو تصادف فوتی در یک سال 5بیش از  -

 سه سالتصادف فوتی در  5تصادف جرحی یا  49بیش از  -

 دانمارک

 ها در شرایط یکسان بیش از حالت معمول باشد. ای از راه یا تقاطعی که تعداد تصادفات ثبت شده در آنقطعه

رود. این ضابطه توسط مسئولین امور راهداری قابل سال بکار می 5تصادف در  4معموالً ضابطه حداقل  -

 تعریف مجدد و به روز رسانی است.

 سال 5تصادف در  5تا  3توسط مقامات کنترل راه، پیشنهاد مشخص شدن  نیوزلند

 

 خیزبندی نقاط حادثههای تعیین و اولویتروش-2

ا هترین و پرکاربردترین این روشخیز وجود دارد که در ادامه مهمبندی نقاط تصادفدهي و اولویتهای متعددی برای شناسایي، وزنروش

 گیرد.مورد بررسي قرار مي

 تعداد تصادفاتروش -2-1

 که مقاطعي از معبر و نقاط روش این خیز است. درتصادف نقاط شناسائي برای روش ترینصریح و ترینراحت ترین،ساده روش این

 به اطالعات نیاز عدم دلیل به روش این از شوند. استفادهمي خیز شناختهنقاط تصادف عنوان به باشد تصادف تعداد بیشترین دارای

 کم شهری بین یهاجاده و بزرگ شهر یک در منطقه یک کوچک، شهرهای معموالً برای باشد ومي آسان ترافیک، حجم نظیر دیگری

 . [92شود ]توصیه مي تردد،

 کل در که بود خواهد مفید مناطقي و برای ندارد حساسیتي گونه هیچ تردد حجم به نسبت که است این روش این معایب از

است  توجیه قابل معابر شبکه تردد در کم حجم با شیوه این سادگي. باشد قبولي برخوردار قابل همگوني یک از ترافیک حجم شبکه

 و امکانات آیا کمبود که نکته این تعیین و دقیق بررسي برای خوبي اطالعات شده شناسائي نقاط از استفاده روش با این در [.99]

 آمد. خواهد بدست شده، دادی رخ چنین باعثای جاده تسهیالت

 تصادف روش نرخ -2-2

 ترافیک حجم اختالف چون شود، ایکننده نتایج گمراه به منجر که است ممکن تصادفات تعداد اساس خیز برتصادف نقاط شناسایي

همسان  نباید را باشد برابر دو آنها از یکي در تردد حجم اگر دارند، برابری تصادفات که تعداد اینقطه دو و بوده زیاد هاراه شبکه در

 تصادف پارامتر دو از با استفاده که تصادف نرخ از تصادف، تعداد جای به تردد، حجم گرفتن نظر در با روش این بر این اساس در .دانست

 .شودمي استفاده گرددمي محاسبه تردد و

آید. ترافیک( در آن مکان بدست مينرخ تصادف، از تقسیم تعداد تصادفات بر تعداد خودروهای در معرض خطر )حجم جریان 

  کند. خ دادن تصادف را محاسبه ميدر حقیقت این معیار، شانس )احتمال( ر

 )تعداد تصادف در دوره زماني مورد مطالعه(  ×392                     (9)

 

 باشد.میانگین ترافیک روزانه مي ADTکه در آن 

 نرخ تصادفات )به ازای یک میلیون وسیله نقلیه عبوری( =
  ( ADT) ×)تعداد روزهای دوره مطالعه(
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 انحراف بدون تواندمي نیز ندارد تردد حجم با تناسبي آنها تصادفات تعداد که هایيمحل در که ستا آن روش این اصلي مزیت

 عنوانبه نیز است کم آنها تردد حجم هم و آنها تصادف تعداد هم که هایيمحل یا قطعات اما. شوند شناسایي پرتردد، قطعات سمت به

 . [99بود ] خواهد ترافیک کم هایمحل سمت به انحراف روش، این در نتیجه در. شد خواهد شناسایي باال تصادف نرخ با هایيمحل

 روش شدت تصادفات -2-3

 جراحت سطح از بدترین است تابعي که تصادف هر به وزن یک مالي با اختصاص خسارت همسنگ روش شدت تصادفات یا شاخص

برای تصادفات  9برای تصادفات خسارتي،  9دهد. در این روش عموماً ضریب مي بیشتری اهمیت بیشتر هایآسیب به تصادف، قربانیان

 برای تصادفات منجر به فوت پیشنهاد شده است. 1منجر به جرح و 

 تمایل جدی( صدمات یا میر و مرگ )دارای شدید تصادفات با هایمحل سمت به آن نتیجه که ستا این معیار این اصلي مزیت

 تصادفات تعداد با هایيبه محل نسبت باالتری رتبه در تواندمي میر و مرگ مورد یک با محلي که اینست نیز آن اصلي عیب ولي دارد.

 گیرد. قرار کمتر صدمات شدت ولي زیاد، خسارتي یا جرحي

 است. گردیده ارائه تصادفات انواع برای جورجیا ایالت پیشنهادی ضرایب( 0در جدول )

 

 ضرائب پيشنهادی ایالت جورجيا برای انواع تصادفات  -2 جدول

 ضریب پیشنهادی شدت تصادفات

 0 تصادف فوتی

 A 4کالس  جرحی تصادف

 B 3کالس  جرحی تصادف

 C 0کالس  جرحی تصادف

 4 تصادفات خسارتی
 

 

 (:0)در جدول 

 برای معلولیت احتمال و اندشده بستری تصادف، مجروحین یا و مجروح آن در که جرحي : تصادفAکالس  جرحي تصادف

 دارد. وجود آنها از یکي حداقل

 برای معلولیت احتمال اند وشده بستری تصادف، مجروحین یا و مجروح آن در که جرحي : تصادفBکالس  جرحي تصادف

 ندارد. وجود مجروحین

 اند.سرپایي مداوا شده صورت به آن مجروحین که جرحي : تصادفCکالس  جرحي تصادف

 صدمه دچار تصادف، در درگیر نقلیه و وسایل باشد نشده وارد جسمي آسیب کسي به آن در که است تصادفي خسارتي: تصادف

 باشند. شده

                                                                                       𝐸𝑃𝐷𝑂𝑗 = ∑𝑊𝑖 ∗ 𝑓ij 

 (0)                                                                                        EPDO̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
j =

EPDOj

fi
    

 

 EPDOاست.  تصادف فراواني fijو  نوع تصادف وزني ضریب Wمورد مطالعه،  نقطه EPDOشاخص  EPDOj (0) که در رابطه

باشد،  جامعه بیشتر در EPDOمیانگین  از آنها EPDOمیانگین  که هایيمکان جامعه مورد مطالعه است. به این ترتیب میانگین شاخص در

 [.90شوند ]مي معرفي خیز یک نقطه حادثه عنوان به

 تصادفات شدت -تعداد روش-2-4

 ها،آن شدت به توجه تصادفات ابتدا بر اساس تعداد و سپس با انواع برای که تفاوت این با نمایدمي تعداد، عمل روش مشابه روش این

 شاخص یک موقعیت هر برای روش این در. باشدمي روش تعداد تصادفات مانند روش این کاربرد موارد. گیردمي نظر در را شدت ضریب

 گردد:مي محاسبه زیر رابطه از استفاده با ویژه

مقاله.docx#
مقاله.docx#
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(9) 
 

: تصادف جرحي نوع B ،icT: تصادف جرحي نوع A ،ibT: تصادف جرحي نوع iaT: تصادف فوتي، fT: شاخص ویژه، I( 9در رابطه )

C  وdTباشد.: تصادف خسارتي مي 

 مزایای. شوندمي خیز شناختهتصادف عنوان نقاط به باشد هاموقعیت کل میانگین شاخص برابر دو از بیش آنها شااخص  که نقاطي

 روش مانند به روش این. گیردمي نظر در نیز را آنها شدت تصادفات، تعداد بر که عالوه است این نرخ -تعداد  روش به نسابت  روش این

 استفاده قابل کم تردد حجم های باراه شبکه و کوچک شهرهای برای و ندارد حسااسایتي   گونه هیچ تردد حجم به نرخ نسابت  –تعداد 

 [.99است ]

 شدت تصادفات -روش نرخ  -2-5

 حجم اختالف چون شود،ای کنندهگمراه به نتایج منجر که است ممکن تصادفات شدت - تعداد اساس خیز برتصادف نقاط شناسایي

 باشد امکان متفاوت آنها تردد حجم اگر دارند، یکساني شدت با حتي و تصادفات تعداد ای کهنقطه دو و بوده زیاد هاراه شبکه در ترافیک

  ندارد. وجود آنها خیز بودنتصادف مورد در قضاوت

 استفاده از با که آنها شدت همراه به تصادف نرخ از تصادف تعداد جای به تردد، حجم گرفتن در نظر با تصادفات شدت  -نرخ روش

 مکاني موقعیت و شدت تصادفات، تعداد این روش در. نمایدمي استفاده گرددمي محاسبه آنها شدت ضریب و تصادف تردد، پارامتر ساه 

 . گرددمي نظر محاسبه مورد یهانرخ سپس و شده برداشت آنها

تعداد  -های یکساني با معیار نرخشدت تصادف و نرخ تصادف است. این روش، مزیت هاینرخ، حاصل ترکیب روش –روش شادت  

 [.90دهد ]دارد اما اهمیت بیشتری به تصادفات فوتي و جرحي مي

                                          392 ×)  I    )دوره زماني مطالعه 

  (1)    
 

 باشد.میانگین ترافیک روزانه مي ADT( و 9: شاخص تعریف شده در رابطه )I( 1در رابطه )

 گردند.مي خیز منظورتصادف نقاط عنوان به شده باشند محاسبه میانگین نرخ برابر دو از بیش آنها تصادفات نرخ که نقاطي

 

 ارائه روش شناسایی و اولویت بندی نقاط حادثه خیز در معابر درون شهری کشور-3

 خیزارائه روش تعیین نقاط حادثه -3-1

 است. بدین منظور اطالعات تصادفات به تفکیک هاخیز نیاز به اطالعات تصادفات به طور دقیق در معابر و تقاطعبرای تعیین نقاط حادثه

متر  922و یا قطعاتي از راه به طول  هاتعداد تصادفات منجر به جرح، تعداد تصادفات منجر به فوت و تعداد تصادفات خسارتي در تقاطع

 ته باشد. تواند کاهش و یا افزایش داشگردد. شایان ذکر است که طول قطعات راه بسته به شرایط، مياستفاده مي

شهری کشور، معیارهای زیر درنظر گرفته شده خیز برای معابر درونبندی نقاط حادثهبرای تعیین روش منتخب شناسایي و اولویت

 است:

 خیزدر نظر گرفتن شدت تصادفات و نسبت هزینه به فایده اصالح نقاط حادثه 

 های تصادفات پلیس های مورد نیاز با توجه به اطالعات فرمی دادهها و اطالعات مورد نیاز و یا قابلیت تهیه و گردآوروجود داده

 راهنمایي و رانندگي

 منطقي بودن فرآیند برای شرایط کشور 

 هاقابلیت اطمینان داده 

شده است و با توجه به شرایط و نحوه ثبت اطالعات در  ای که در دیگر کشورهای جهان پذیرفتههای عموميبا استفاده از شاخص

 شود:و معیارهای ذکر شده در فوق، تعریف نقاط حادثه خیز در معابر درون شهری کشور به صورت زیر ارایه مي ایران

 شدت تصادفات )به ازای یک میلیون وسیله عبوری( -نرخ =
(ADT) ×  تعداد روزهای دوره مطالعه 

dicibiaf TTTTTI +×+×+×+×= 2349
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 خیز هستند:متر که در آن یکي از موارد زیر رخ داده باشد نقطه حادثه 922و قطعاتي از راه به طول  هاتقاطع

 0 تصادف فوتي در طول سه سال اخیر 

 9  سال اخیرتصادف جرحي در طول سه 

 98 تصادف خسارتي در طول سه سال اخیر 

متر از طول راه مشااخص نیساات از شاخص میانگین تعداد تصادفات در هر  922تا زماني که محل دقیق تصاادفات به تفکیک هر  

 طي تصادفات آن اند و یا سطح تسهیالت راه تغییر نموده و یا آمارشاود. در معابری که تازه احداث شده متر طول راه اساتفاده مي  922

شاهری به منظور شااناسایي نقاط دارای پتانسیل  های درونتوان از روش ممیزی ایمني راه برای راهسااله مشاخص نیسات، مي    9دوره 

 ایجاد حادثه استفاده نمود. 

 خیزارائه روش اولویت بندی نقاط حادثه -3-2

 های اولویت بندی نقاط حادثه خیز و با توجهی گردند. با بررسي روشبایست اولویت بندپس از شناسایي نقاط حادثه خیز، این نقاط مي

شدت  -شدت تصادفات و تعداد -به شرایط و نحوه ثبت اطالعات تصادفات در ایران و معیارهای ذکر شده در بند قبل، دو روش نرخ

ه های قبلي برسد. این دو روش در بخشتصادفات برای اولویت بندی نقاط حادثه خیز در معابر دورن شهری کشور مناسب به نظر مي

 گردد.ارایه مي برای شرایط کشور ایران های مذکوراختصار مورد بررسي قرار گرفت. در ادامه توضیحات تکمیلي در مورد روش

 شدت تصادفات -روش نرخ -3-0-4

و ضرایب  (ADT)ن میانگین ترافیک روزانه ارایه گردید. نکته مهم در این روش تعیی (8-0)جزییات و فرمول محاسبه این شاخص در بند 

 باشد. شدت تصادفات درون شهری برای شهرهای کشور مي

 معادل  ADTالف( روش محاسبه 

با فرض اینکه حجم تردد  استفاده نمود.توان از عدد حجم ترافیک ساعت اوج جهت سهولت آمارگیری مي ADTبه منظور محاسبه 

 شود:با استفاده از رابطه زیر محاسبه مي ADTدرصد حجم تردد روزانه است. لذا  90تا  92در ساعت اوج در حدود 

ADT =  (8)  92×حجم ترافیک عبوری در ساعت اوج  

های حجم ترافیک ، دادههامعابر و تقاطع ADTهمچنین به منظور کاهش تمرکز این روش بر نقاط کم تردد، پس از بدست آوردن 

دسته تقسیم شده و عدد میانگین حجم ترافیک هر دسته  1شده و با در نظر گرفتن کمترین و بیشترین مقدار حجم ترافیک به  مرتب

 گردد.به عنوان حجم ترافیک کل معابر آن دسته لحاظ مي

 ب( تعیین ضرایب شدت تصادفات درون شهری

ها شهری نیاز به برآورد و کالیبره شدن برای هر کشور دارد. برای نمونه در راهنمای بهبود ایمني راهضرایب شدت تصادفات درون

در آمریکا، با توجه به هزینه تصادفات فوتي، جرحي و خسارتي، ضرایب شدت معادل فقط خسارتي برای تصادفات منجر به فوت و جرح 

 1/5و  5/53شده است. در کارولینای شمالي نیز این ضرایب برای تصادفات منجر به فوت و جرح به ترتیب  محاسبه 99و  835به ترتیب 

 در نظر گرفته شده است. 

ال باشد. آیتي در سبرای محاسبه ضریب شدت تصادفات درون شهری در کشور نیاز به هزینه تصادفات فوتي، جرحي و خسارتي مي

شهری در مستقیم تصادفات درونمستقیم و غیر های[. بر این اساس با توجه به هزینه91خته است ]به محاسبه این هزینه پردا 9955

و برای تصادفات  51کشور، برای تبدیل تصادفات منجر به جرح و فوت به معادل فقط خسارتي، برای تصادفات منجر به فوت، ضریب 

 گردد.پیشنهاد مي 9منجر به جرح، ضریب

 دت تصادفاتش -روش تعداد -3-0-0

شود. در این روش برای شدت توصیه مي –در برخي موارد ممکن است که آمار حجم تردد در دسترس نباشد در این حالت روش تعداد 

با توجه به تعداد و شدت تصادفات تعیین  Iعنوان ضریب متر از راه(، یک شاخص ویژه به 922هر موقعیت )هر تقاطع یا قطعاتي به طول 

تبدیل  (3)به رابطه  ایران برای شرایط کشور 1-0در بند  (9)آید. در واقع رابطه ( بدست مي3مقدار این شاخص از رابطه )شود. مي

 شوند.بندی ميخیز بر اساس مقدار این شاخص از زیاد به کم مرتب شده و اولویتشود. سپس نقاط حادثهمي
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(3) 
 

 : شاخص نقاطIو  خسارتي : تعداد تصادفاتpNجرح،  به منجر : تعداد تصادفاتiNفوت،  به منجر : تعداد تصادفاتfNکه در آن 

 باشد.خیز ميحادثه

کشور و معیارهای ارائه شده، در های به عمل آمده و وضعیت در دسترس بودن اطالعات تصادفات موجود در با توجه به بررسي

بندی نقاط حادثه خیز ترین روش برای شرایط کشور ایران اولویتصورت در دسترس نبودن اطالعات حجم تردد، بهترین و منطقي

  است. شدت تصادفات -تعداداستفاده از روش 

 به منظور کاهش و حذف معایب ذکر شده برای این روش، اقدامات زیر صورت گرفته است:

سال تعیین شده است. این امر به کاهش خطای رگرسیون به میانگین برای  9الف( دوره تحلیل آمار و اطالعات تصادفات حداقل 

 شود.خیز منجر ميبندی نقاط حادثهاولویت

از اشکاالت ذکر این صورت بعضي اند. به متر تفکیک شده 922و قطعاتي از معابر به طول  هاتقاطعخیز به دو دسته ب( نقاط حادثه

های بسیار زیاد های برون شهری از این روش برای معابری با طولگردد. برای نمونه در گذشته برای راهبرطرف مي شده برای این روش

 نمود.که نتایج بسیار متفاوتي را ایجاد مي شدميهای دیگر مقایسه مانند جاده چالوس و ... استفاده شده و با روش

ین روش تاکید بیش از حد بر معابری با تعداد کم تصادفات شدید داشته باشد. بدین منظور همانطور که در بند ج( ممکن است ا

های مترتب بر هر نوع تصادف ترافیکي درون شهری ب ذکر شد، ضرایب شدت حوادث ترافیکي با توجه به شرایط و هزینه-9-0-9

 محاسبه شده است.

 

 ی تهرانشهردار 4مطالعه موردی: منطقه  -4

ه دارای ک پرساخت و سازترین مناطق تهران شناخته شده است و ترین، مهاجرپذیرترینترین، وسیعبه عنوان یکي از پرجمعیت 1منطقه 

کیلومتر خیابان جمع و پخش کننده و محلي  192و  0کیلومتر شریاني درجه  05، 9کیلومتر شریاني درجه  88کیلومتر بزرگراه،  39

شهرداری تهران  1باشد. آمار و اطالعات تصادفات منطقه های مناطق شهر تهران را دارا ميول شبکه معابر و بزرگراهاست و بیشترین ط

سطح منطقه، تهیه گردید. سپس با  هایشدت تصادفات در هر معبر و تقاطع ( به تفکیک9912الي  9955)از سال  متواليسال  9در 

 متری معابر تعیین گردید.  922منطقه، تعداد قطعات  0و 9توجه به طول معابر بزرگراهي و شریاني درجه 

ها بر اساس این متر محاسبه و داده 922خیز برای هر تقاطع و قطعاتي به طول تقریبي با استفاده از رابطه زیر شاخص نقاط حادثه

( نقاط غیر حادثه خیز حذف 9-9های شناسایي نقاط حادثه خیز )بند اند. سپس با استفاده از شاخصنزولي مرتب شدهشاخص به صورت 

 مده است.آگردیده است. بدین ترتیب نقاط حادثه خیز به ترتیب اولویت بدست 

(5) 

 

لحاظ شده است. سایر پارامترهای  9این عدد  هاباشد و برای تقاطعمتر مي 922تعداد قطعات راه به طول حدود : T (،5) در رابطه

 ( تعریف گردیده است.0-0-9در بند ) فوقرابطه 

 شهرداری تهران ارائه شده است. 1خیز منطقه بندی نقاط حادثهای از نتایج نهایي شناسایي و اولویتخالصه (9)در جدول 
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 شهرداری تهران 4خيز در منطقه بندی نقاط حادثهشناسایی و اولویتخالصه نتایج  -(3جدول )

 معبر/ تقاطع اولویت
 طول

 )کیلومتر(
قطعات به تعداد 
 متر 399طول 

تعداد 
 تصادف 
 خسارتی

تعداد 
 تصادف

 جرحی 

تعداد 
 تصادف 

 فوتی

 مجموع
 تصادفات

 iI شاخص

 001 400 9 41 474 9 - هنگام -تقاطع استقالل 4

 001 471 9 05 454 9 - میدان رسالت 0

 417 430 9 44 405 9 - 5خ موسوی، خ گلستان  3

 447 3445 1 474 0133 30 0557 خ رسالت 4

 441 111 44 401 170 45 4531 خ دماوند 5

 433 444 9 44 499 9 - فلکه سوم تهرانپارس 1

 430 077 3 419 704 40 3511 خ باقری 7

 404 33 4 4 01 9 - بابایی -تقاطع دماوند 1

 403 797 4 499 191 1 054 خ استخر 0

 403 39 4 5 04 9 - میدان شاهد 49

 440 071 9 49 031 3 9510 خ تیرانداز 44

 444 4491 1 009 110 41 5554 خ امام علی )ع( 40

 449 14 9 43 74 9 - بهار-تقاطع حکیمیه 43

 490 4003 5 004 004 40 551 خ صیاد شیرازی 44

 491 017 9 00 031 3 9503 خ ریحانی 45

 491 11 9 49 71 9 - میدان هروی 41

 494 09 9 7 13 9 - توحید -تقاطع بومهن 47

 493 14 9 44 79 9 - سجده ای -تقاطع جشنواره 41

 490 11 9 1 71 9 - میدان امید 40

 05 341 0 71 011 7 0504 خ وفادار 09

 

هنگام، میدان  -استقالل هاخیز منطقه چهار تهران، تقاطعحادثه هاترین تقاطعشود، مهم( مشاهده مي9جدول )گونه که در همان

باشند. از نکات قابل توجه این است که علیرغم در نظر گرفتن میدان شاهد مي و بابائي -پارس، تقاطع دماوندرسالت، فلکه سوم تهران

 -استقالل هایخیز )تقاطعمورد اول نقاط حادثه بوده است( سه 1شهری منجر به فوت، )که در گذشته رونبرای تصادفات د 51ضریب 

پارس( فاقد تصادف منجر به فوت هستند و فقط به دلیل تعداد باالی تصادفات منجر به جرح یا هنگام، میدان رسالت، فلکه سوم تهران

 د.انخیز اول قرار گرفتهخسارتي جزو نقاط حادثه

یاد علي، صخیزی که در این مطالعه شناسایي گردیدند به ترتیب، رسالت، دماوند، باقری، استخر، تیرانداز، امامده معبر اول حادثه

ای شده است، در نظر گرفتن معبر به صورت باشند. از نکات مهمي که در این مطالعه به آن توجه ویژهشیرازی، ریحاني، وفادار و فرجام مي

متری معبر استفاده شده است  922بندی، میانگین تعداد تصادفات در قطعات متر است. بدین منظور در اولویت 922ه طول قطعاتي ب

 متری( با یکدیگر شده است. 922خیزی معابر در یک طول مشخص)قطعات که منجر به امکان مقایسه حادثه
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 نتیجه گیری -5

 9080نفر در تصادفات برون شهری و  92189شهری، نفر در تصادفات درون 1851، 9919بر اساس آمار پزشکي قانوني کشور، در سال 

ها )به غیر از استان تهران( سهم عمده تصادفات اند. شایان ذکر است که در تمامي استانهای روستایي کشته شدهنفر در تصادفات جاده

شهری، های درون و بروندفات جرحي و فوتي در کشور و حجم باالی راهشهری است. با توجه به تعداد باالی تصاهای برونمربوط به جاده

د. در این باشخیز ميبندی نقاط حادثهجهت تخصیص بهینه منابع برای ایمن سازی معابر، نیاز به روشي بهینه برای تشخیص و اولویت

شهرداری تهران  1شور ارایه و شبکه معابر منطقه خیز در معابر درون شهری کمطالعه روشي برای شناسایي و اولویت بندی نقاط حادثه

 ترین نتایج  حاصل از این مطالعه عبارتند از:به عنوان مطالعه موردی بررسي شده است. مهم

 بایست معیارهای زیر درنظرشهری کشور، ميخیز در معابر درونبندی نقاط حادثهبرای تعیین روش منتخب شناسایي و اولویت -9

 گرفته شود:

 خیزر نظر گرفتن شدت تصادفات و نسبت هزینه به فایده اصالح نقاط حادثهد 

 های تصادفات پلیس های مورد نیاز با توجه به اطالعات فرمها و اطالعات مورد نیاز و یا قابلیت تهیه و گردآوری دادهوجود داده

 راهنمایي و رانندگي

 منطقي بودن فرآیند برای شرایط کشور 

 هادهقابلیت اطمینان دا 

شده است و با توجه به شرایط و نحوه ثبت اطالعات  ای که در دیگر کشورهای جهان پذیرفتههای عموميبا استفاده از شاخص -0

متر که در آن یکي از موارد زیر رخ داده باشد  922و قطعاتي از راه درون شهری به طول  هامعیارهای ذکر شده در فوق، تقاطع در ایران و

 خیز هستند:نقطه حادثه

 0 تصادف فوتي در طول سه سال اخیر 

 9 تصادف جرحي در طول سه سال اخیر 

 98 تصادف خسارتي در طول سه سال اخیر 

طول راه مشخص نیست از شاخص میانگین تعداد تصادفات در هر  متر از 922تا زماني که محل دقیق تصادفات به تفکیک هر  -9

 طي اند و یا سطح تسهیالت راه تغییر نموده و یا آمار تصادفات آنشود. در معابری که تازه احداث شدهمتر طول راه استفاده مي 922

منظور شناسایي نقاط دارای پتانسیل ایجاد  شهری بههای درونتوان از روش ممیزی ایمني راه برای راهساله مشخص نیست، مي 9دوره 

 حادثه استفاده نمود. 

های اولویت بندی نقاط حادثه خیز و با توجه به شرایط و نحوه ثبت اطالعات تصادفات در ایران و معیارهای ذکر با بررسي روش -1

نقاط حادثه خیز در معابر دورن شهری شدت تصادفات برای اولویت بندی  -شدت تصادفات و تعداد -شده در بند قبل، دو روش نرخ

 رسد.کشور مناسب به نظر مي

هنگام، میدان رسالت،  -های استقاللشهرداری تهران بیانگر آن است که تقاطع 1های منطقه نتایج این مطالعه در مورد تقاطع -8

باشند. از نکات قابل توجه خیز این منطقه ميهتقاطع اول حادث 8بابائي و میدان شاهد به ترتیب  -پارس، تقاطع دماوندفلکه سوم تهران

بوده است( سه مورد اول نقاط  1شهری منجر به فوت، )که در گذشته برای تصادفات درون 51این است که علیرغم در نظر گرفتن ضریب 

پارس( فاقد تصادف منجر به فوت هستند و فقط به دلیل تعداد هنگام، میدان رسالت، فلکه سوم تهران -استقالل هایخیز )تقاطعحادثه

 اند.خیز اول قرار گرفتهباالی تصادفات منجر به جرح یا خسارتي جزو نقاط حادثه

خیز ادار و فرجام به ترتیب ده معبر اول حادثهعلي، صیاد شیرازی، ریحاني، وفمعابر رسالت، دماوند، باقری، استخر، تیرانداز، امام -3

بندی گردیدند. از نکات مهمي که در این مطالعه به آن توجه شهرداری تهران هستند که در این مطالعه شناسایي و اولویت 1منطقه 

، میانگین تعداد تصادفات بندیمتر است. بدین منظور در اولویت 922ای شده است، در نظر گرفتن معبر به صورت قطعاتي به طول ویژه

متری(  922خیزی معابر در یک طول مشخص)قطعات متری معبر استفاده شده است که منجر به امکان مقایسه حادثه 922در قطعات 

 با یکدیگر شده است.
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