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اهدافودامنه

1-  انتشار دانش علمي و تخصصي در زمينه مهندسي ترافيك و حمل و نقل
2-  توسعه پل ارتباطي بين پژوهشگران و مراكز علمي و پژوهشي
3-  كمك به ارتقاي سطح دانش در زمينه هاي مرتبط با فصلنامه

4-  تالش در جهت رفع نيازهاي علمي و تحقيقاتي سياستگذاران،  تصميم گيران،  دانشجويان  و  محققان 
      دانشگاهي  شاخه حمل و نقل و ترافيك.

       
 

محورهايموضوعي

• مهندسي ترافيك شهري
• سيستم هاي هوشمند حمل و نقل 

• ايمني ترافيك و ريسك 
• حمل و نقل و توسعه شهري پايدار 

• آموزش و فرهنگ سازي ترافيك
• قوانين و مقررات و نقش آن ها در ترافيك 

• مديريت سيستم هاي حمل و نقل 
• جنبه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي حمل و نقل و ترافيك 

• حمل و نقل همگاني و پايانه هاي حمل و نقل

شرايطپذيرشمقالهها

1-  با اهداف فصلنامه همسويي داشته باشد.
2-  داراي ابعاد علمي -  ترويجي باشد.

3-  قباًل در نشريه ها ي داخلي و خارجي يا مجموعه مقاالت سمينارها و مجامع علمي چاپ نشده يا  به  طور
     هم زمان براي انتشار به جايي ديگر ارائه نشده باشد.

4-  داراي فهرست منابع و مأخذ مستند و اطالعات كتاب  شناختي معتبر باشند.
 

•  پذيرش نهايي مقاالت ارسالي مشروط به تأييد  اعضاي هيات تحريريه است.
•  حق ويرايش مقاله هاي پذيرفته شده براي فصلنامه محفوظ است.

•  مسئوليت مطالب، نظرات و اطالعات ارائه شده در مقاله ها و صحت و سقم آن ها بر عهده مؤلف يا مؤلفان است.
•  مقاله هاي دريافت شده به مؤلف يا مؤلفان بازگردانده نمي شوند.
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سخننخست

افزايش تصادفات رانندگی چه در جاده ها و چه در خيابان های شهری زنگ خطری را برای مسئوالن 
حمل و نقل و ترافيك كشور به صدا درآورده كه الزم است هر چه زودتر برای آن چاره جويی شود.

پيامدهای ناگوار اين روند ناسالم آن چنان گسترده، درازمدت و اندوهبار است كه هر چه در اين 
زمينه پژوهش و تحقيق شود، كم است و هر چه مقاله و يادداشت نوشته شود، حق مطلب ادا نخواهد 

شد.
در شماره ای كه پيش رو داريد سه مقاله از مجله به اين موضوع پرداخته است و اين نشان می دهد 

كه موضوع مورد بحث از سوی دانشجويان، استادان و پژوهشگران در كانون توجه قرار دارد.
بررسی های به عمل آمده در مورد فعاليت های ايمنی در كشورهايی كه در اين زمينه موفقيت های 
شايانی كسب كرده اند، نشان می دهد كه می توان با به كارگيری روش های علمی و توجه به موضوع 
ايمنی در حمل و نقل –  به ويژه در حمل و نقل جاده ای –  بخش قابل توجهی از تلفات را كاهش داد. 
برای رسيدن به هدف فوق ضرورت دارد كه عوامل موثر در تصادفات به شكلی دقيق و كارشناسی مورد 
ارزيابی قرار گيرند كه اين امر مستلزم شناخت عوامل بروز و و قوع آنهاست. شناخت عوامل حادثه ساز و 

يافتن رابطه و الگوی تصادف، سبب پيشرفت در افزايش ايمنی حمل و نقل خواهد شد.
ناگفته پيداست كه تصادفات رانندگی معلول عوامل مختلفی است و نمی توان وقوع آنها را صرفا 
به يك عامل مربوط دانست، از اين رو در مطالعات ايمنی بايد همواره كوشش شود همه اين عوامل 
مد نظر قرار گيرد. اگر چه اطمينانی وجود ندارد تا وقتی انسان هدايت وسيله نقليه را به عهده دارد، 
ميزان تصادفات به صفر رسيده و ايمنی راه به طور كامل تامين شود،  اما ُهشياري راننده، داشتن 
شرايط مطلوب راه، رعايت استانداردهای ايمنی در خودروها و توجه به نظرات پليس به ميزان بسيار 

زيادی در كاهش آمار تصادفات جانی و مالی مي تواند موثر باشد.
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چكيده
در مطالعات حمل و نقل و ترافيك شهری، مطالعات طراحی مسير دوچرخه نيز در كنار مطالعات طراحی مسيرهای سواره  رو انجام مي گيرد. در شرايطی كه 
هدف، طراحی مسيرهای دوچرخه سواري برای شبكه حمل و نقل موجود باشد، ضروری است كه برخی عوامل مهم و مؤثر در انتخاب مسيرهای دوچرخه سواري 
بررسی شده و مسيرهای بالقوه دوچرخه سواري شناسايی شوند. شاخص هاي مختلفی برای اندازه گيري و سنجش راه هاي موجود برای امكان دوچرخه سواري 
مطرح شده اند. اين مقاله، به مطالعه و بررسی تطبيقی شاخص هاي سنجش راه ها برای امكان دوچرخه سواري پرداخته و روش هاي مربوطه را مورد تجزيه و 
تحليل قرار داده و با يكديگر مقايسه مي كند. نتايج ارزيابي و بررسي تطبيقي نشان مي دهد كه برای يك سنجش دقيق الزم است كه همه شاخص ها محاسبه 

شوند تا آثار مختلف عوامل مؤثر تعيين شوند.

كلماتكليدی:  دوچرخه سواري، شاخص سنجش، بررسي تطبيقي، مسير دوچرخه

1.مقدمه
با توجه به اهميت مقوله  ی دوچرخه سواري چه از نظر ورزش و 
و  مطالعه  موتوري،  ترافيك  كاهش حجم  نظر  از  و چه  سالمتی 
برنامه ريزي اين شيوه حمل و نقل در دهه هاي اخير مورد توجه 
زيادی قرار گرفته و به سرعت توسعه يافته   است. در كالن شهرهای 
دنيا سرمايه  گذاری  های عظيمی برای برنامه ريزي حمل و نقل و 
توسعه مسيرهای دوچرخه سواري صورت گرفته و در كشور ايران 
نيز چند سالی است كه اين امر مورد توجه بيشتر قرار گرفته است. 
دوچرخه سواري يك فعاليت تفريحی است كه به  شرط مسيرهای 
ايمن، مستقيم و تسهيالت ويژه برای عموم مي تواند برای حمل و 
نقل به طور موثر مورد استفاده واقع شود. امروزه قوانين و مقررات 
برای  را  بستر  كه  به طوری  يافته  بهبود  نيز  دوچرخه  از  استفاده 
استفاده از آن مهياتر كرده است. در كشور ما يكي از مشكالتي 
كه باعث عدم توسعه اين شيوه حمل و نقل شده عدم يك شبكه 
بايستی  جمله  از  دوچرخه سواري،  توسعه  برای  است.  مناسب 
شبكه هاي دوچرخه سواري )شامل مسيرهای مخصوص و مشترک 
توسعه  يافته  كشورهای  در  داد.  گسترش  را  دوچرخه سواري(  
برنامه ريزي  های جامعی در اين زمينه صورت گرفته است. برای 

رضااسدالهی*،كارشناس  ارشد راه و ترابری مركز تحقيقات حمل و نقل طراحان پارسه
 محمودصفارزاده، استاد دانشگاه تربيت مدرس

 اميررضاممدوحی، استاديار دانشگاه تربيت مدرس 
*rezaasadollahi@yahoo.com

تاريخ دريافت مقاله: تير89   تاريخ پذيرش: مهر 89

مطالعهوبررسیتطبيقیشاخصهايسنجشراهها
برایامكاندوچرخهسواری

مثال، در شيكاگو نزديك به 450 كيلومتر مسير دوچرخه سواري 
خيابان هاي  است]1[.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  و  طراحی 
برای سفرهای  با سرعت و حجم ترافيك پايين عموماً  مسكونی 
كوتاه و متوسط مناسب دوچرخه سواری هستند، در صورتي كه 
خيابان هاي شريانی و بزرگراه ها مناسب نيستند. از آنجا كه اغلب 
دوچرخه سواران تمايل دارند مسيرهای مستقيم و كوتاه )نه لزوما 
مسيرهای پيشنهادی( را انتخاب كنند با توجه به اختيار دوچرخه 
سوار در انتخاب مسير، همه مقاصد با سفرهای دوچرخه سازگاري 
برای  دوچرخه سواري  مسير  مشخصات  وجود  اين رو،  از  ندارد. 
معتبر  آئين  نامه  های  در  هستند.  ضروري  دوچرخه سواري  امكان 
دوچرخه سواری  مسيرهای  طراحی  برای  راهكارهايی  آشتو  مثل 
مسيرهای  طراحی  نحوه  آئين  نامه  ها،  اين  در  است.  شده  ارائه 
دوچرخه رو، شانه هاي روسازی شده، مسيرهای مشترک دوچرخه 

و سواره رو مورد بررسی قرار گرفته است]2[.
طراحی  استانداردهای  رعايت  با  دوچرخه سواري  تسهيالت   
برای  نقل  و  حمل  كريدور  يك  مناسب بودن  به  مي تواند 
دوچرخه سواري نقش بزرگي ايفا كند. همچنين نوع تسهيالت و 
خصوصيات ترافيك و نيز استفاده از مسيرهای مجاور در ميزان 
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مناسب بودن يك مسير مؤثر است. دوچرخه سواري در يك خط 
عبور عريض كناری با ترافيك وسايل نقليه سنگين و با تقاطع فراوان 
متفاوت با يك مسير فاقد ترافيك سنگين است. عواملی همچون 
روسازی،  شرايط  شامل  دوچرخه سوار  ايمنی  احساس  و  راحتی 
پاركينگ حاشيه اي، حجم و سرعت وسايل نقليه موتوری و حتی 
سرعت پياده روي در پياده روها در مناسب بودن مسير مؤثر خواهد 
سفرهاي  با  مقايسه  برای  معيارها  اين  كارائی  اندازه گيري  بود. 
موتوری، برنامه  ريزان، طراحان و مديران را در تصميم  گيری كمك 
خواهد كرد. همچنين شناخت كافی از مسيرهای موجود و بهبود 
تخصيص منابع به آنها در اولويت بندی پروژه ها كمك خواهد نمود. 
در اين مقاله مقايسه  ای بين روش هاي موجود سنجش و اندازه گيري 
مناسب بودن راه برای مسير دوچرخه سواري صورت مي گيرد و در 
امكان پذيري  و  مناسب بودن  ميزان  سنجش  شاخص هاي  نهايت 
راه از نظر دوچرخه  سواری مورد ارزيابی قرار مي گيرد. در ادامه، 
ابتدا به شاخص  های مختلف سنجش مناسب  بودن مسير برای 
دوچرخه سواري اشاره و سپس به بررسی و مقايسه آنها پرداخته 

مي شود.

2.شاخصهايسنجشمناسببودنمسيردوچرخه
عمدتاً شاخص هاي سنجش مناسب بودن مسير دوچرخه به درک 
دوچرخه سوار از مسير بستگی دارد. اين درک و شناخت شامل 
معبر  عرض  و  روسازی  شرايط  ترافيك،  سرعت  ترافيك،  حجم 
مي شود. اين شناخت يك عامل اصلی درانتخاب مسير دوچرخه 
است. ميزان مناسب بودن يك مسير با سطح سرويس (LOS) بيان 
مي شود كه مقداری در محدوده  A تا F است ]3[. شاخص هاي 
زير  موارد  در  مي تواند  دوچرخه  برای  راه  مناسب بودن  سنجش 
مورد استفاده قرار گيرد: 1- شناسايی اتصال هاي پيدا و پنهان، 
2- مقايسه انتخاب  های گوناگون طراحی، 3- اولويت بندي پروژه-

مناسب  مسيرهای  نقشه  4-توسعه  دوچرخه،  تسهيالت   های 
دوچرخه سواري و 5- ارزيابی پروژه  ها و تهيه اعتبار مناسب برای 
برای  راه  بودن  از شاخص هاي مناسب  ايجاد مسيرهای مناسب. 
سرويس  سطح  و   1(BCI) دوچرخه  سازگاری  شاخص  دوچرخه، 
ايلينوی  نقل  و  حمل  وزارت  ]2و4[.  است   ،(BLOS) دوچرخه 
(IDOT( معيار نقشه دوچرخه سواري را به عنوان شاخص سنجش 

راه هاي مناسب برای دوچرخه و اتحاديه دوچرخه سواري شيكاگو 
)CBF( ، نيز روشی برای سنجش آن ارائه كرده است. بارسوتی و 
جين كيلگوره، نيز شاخصی برای سنجش مناسب بودن مسيرهای 
كناری (SPSM) ارائه كرده اند كه در ادامه به بررسی و ارزيابی آنها 

پرداخته مي شود.

1.2-شاخصسازگاریدوچرخه]4[
براساس تحقيقات سورتون و والش، شاخص سازگاری دوچرخه 
(BCI) در سال 1998 توسط FHWA ارائه شد. اين شاخص اجزای 

1 . Bicycle Compatibility Index

راه را مورد بررسی قرار مي دهد، نه تقاطع ها را. در اين شاخص 
هشت متغير برای درک ايمنی مسير مورد استفاده قرار گرفته و 
دوچرخه راه و شانه هاي روسازي شده باالی 3 فوت را مهم تلقی 

مي كند. رابطه رياضی اين شاخص به شرح زير است:
BCI = 3.67 - 0.966)BL( - 0.410)BLW( - 0/498)CLW( 
+ 0.002)CLV( + 0.0004)OLV( + 0.022)SPD( + 
0.506)PKG( - 0.264)AREA( + AF   
     )1(

كه در آن:
 BL= اگر دوچرخه راه يا شانه روسازی شده بزرگتر از 0/9 متر 

باشد= 1، در غير اين صورت =0
 PKG= در صورت وجود خط پاركينگ با بيش از 30% تملك 

= 1، در غير اين صورت =0
 BLW= عرض دوچرخه راه يا شانه روسازی شده )متر(  

CLW = عرض خط كنار جدول )متر(
 CLV= حجم خط كنار جدول در يك جهت )وسيله نقليه در 

ساعت(
OLV = حجم خطوط ديگر در جهت مشابه )وسيله نقليه در 

ساعت(
 SPD= سرعت ترافيك 85اٌمين درصد )كيلومتر در ساعت( 

  AREA = نوع توسعه كنار راهی: مسكونی=1، ساير=0
  AF = Ft + Fp + Frt           ضريب اصالح   

Ft  =   ضريب اصالح برای حجم كاميون  
Fp = ضريب اصالح برای پاركينگ برگشتی   

Frt = ضريب اصالح برای حجم گردش به راست
كاميون،  حجم  )برای  اصالح  ضريب  سه  جمع  از   AF مقدار 
پاركينگ برگشتی و حجم گردش به راست( مطابق جدول )1( 

قابل محاسبه است.

جدول1-مقاديرضرايباصالحدررابطهشاخصسازگاریدوچرخه

حجمساعتی
كاميونسنگين
خطعبوركنار

جدول

Ft
محدوده
زمانپارک
)دقيقه(

Fp

حجم
ساعتی
گردشبه
راست

Frt

120 ≤0.5<150.6270≤0.1

60-1190.416-300.5<2700

39-590.331-600.4

29-290.261-1200.3

10-190.1121-2400.2

<100241-4800.1

>4800
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جدول )2( ميزان سطح سرويس و مناسب بودن دوچرخه را 
ارائه   )BCI( دوچرخه  سازگاری  شاخص  مختلف  مقادير  ازای  به 
برای  مي دهد. چنانچه مشاهده مي شود، شش محدوده مختلف 
 F تا A مقدار اين شاخص تعيين شده كه متناظر سطوح سرويس

و، به ترتيب، معادل به شدت باال تا به شدت پايين است.

جدول2-ميزانسطحسرويسومناسببودنمسيربراساس
BCIشاخص

BCI1.50≥مقدار
-1.51
2.30

-2.31
3.40

-3.41
4.40

-4.41
5.30

>5.30

ABCDEFسطح سرويس

ميزان مناسب 
بودن

به شدت 
باال

نسبتاً باالخيلی باال
نسبتاً 
پايين

خيلی 
پايين

به شدت 
پايين

2.2سطحسرويسدوچرخه]4[
تكنيك  های  از  استفاده  با  و همكاران1 درسال 1997  لنديس 
اين  مختلف محاسبه سطح سرويس دوچرخه را توسعه داد. در 
يك  از  مجازی  شرايط  يك  در  راكب  عكس  العمل  به جای  روش 

مسير واقعی استفاده شد. 
سطح سرويس دوچرخه )BLOS( خيلی شبيه BCI    در حساسيت 
وابستگی  روش  اين  در  است.  جدول  كنار  عبور  خط  عرض  به 
حجم ترافيك به صورت لگاريتمی با تغيير در سطح ترافيك كم و 

متوسط افزايش مي يابد.
  BCI افزايش عرض خط دوچرخه و شانه روسازی شده نسبت به 

نمره  را بيشتر تحت تأثير قرار مي دهد. 
در اين روش از نوع پاركينگ حاشيه اي و حجم گردش به راست 
صرف نظر شده ولی سطح روسازی و ترافيك وسايل نقليه سنگين 
اثرات عمده ای در برآورد آن دارد. از اين مدل بيشتر در كالن  شهرها 

استفاده مي شود.

BLOS = 0.507 ln)Vol15/Ln( + 0.199 SPt 
)1+10/38HV(2 + 7.066 )1/PR5(2 - 0.005 We 2 + 0.760 

)2(

كه در آن:
Vol15 = حجم ترافيك جهتی در 15 دقيقه،

)ADT * D * Kd( / )4 * PHF( برابر 
1  . Landis et al

SPt = سرعت مجاز مؤثر، برابر

 SPp( 1.1199 ln)SPp-20( + 0.8103 سرعت مجاز قبلی(
PR5 = نمره FHWA برای شرايط روسازی )5 بهترين شرايط روسازی(

ADT = متوسط ترافيك روزانه     
D = ضريب جهتی )فرض مي شود = 0/565(

Kd = اوج ضريب روزانه )فرض مي شود = 0/1(   
PHF = ضريب ساعت اوج )فرض مي شود = 1/0(

Ln = تعداد خطوط مستقيم جهتی    
HV = درصد وسايل نقليه سنگين

We = ميانگين عرض مؤثر خط مستقيم كناری   
Wl = 0 جائيكه We = Wv - )10' * OSPA(

 We = Wv + Wl )1 - 2 * OSPA(
 Wl > 0 & Wps = 0 جائيكه

Wps = عرض روسازی برای پاركينگ كناری
 Wl > 0. Wps > 0 جائی كه We = Wv + Wl - 2 )10' * OSPA(

و يك دوچرخه راه موجود باشد.
Wt = كل عرض خط كناری و شانه روسازی شده  

OSPA = كسر المان با پاركينگ اشغال شده
Wl = عرض روسازی بين لبه خط كناری و لبه روسازی  

 Wv = عرض مؤثر برای عملكرد حجم ترافيك
Wv = Wt  اگر ADT>4000 وسيله  نقليه در روز  

ADT<4000 اگر Wv = Wt )2 - )ADT/4000((
جدول )3( سطح سرويس را به ازای مقادير مختلف محدوده 

شاخص سطح سرويس دوچرخه )BLOS( ارائه مي دهد.

جدول3-ميزانسطحسرويسومناسببودنمسيربراساس
BLOSشاخص

BLOS1.50>محدوده
-1.51
2.50

-2.51
3.50

-3.50
4.50

-4.51
5.50

>5.50

ABCDEFسطح سرويس

3.2-معيارنقشهدوچرخه)وزارتحملونقلايلينوی(]5[
نقل  و  حمل  وزارت  توسط  الگوريتم  ها  ساير  از  قبل  روش  اين 
راه های  از سال 1994 در  ارائه شده و    )IDOT( ايلينوی ايالت 
قرار  استفاده  مورد  ايلينوی  ايالت  شهری  و  استانی  ايالتی، 
گرفته است. چهار معيار شامل نوع روسازی، عرض خط، شانه 
تقسيم  محدوده  سه  به  روزانه  ترافيك  متوسط  و  روسازي شده 
شده است. جدول )4( مقادير مربوط به هر كدام از معيارهای 

مورد نظر را در اين روش نشان مي دهد.
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IDOTجدول4-مقاديرعواملپيشنهادیتوسطشاخص

عرضخطسطحراهمعيار
عرضشانه

)روسازیشده(

متوسطترافيك

روزانهدرخط

كثيفوپايينباالشرح
-’10’12≤روغنی

11.9’<10’≥4’1’-3’none<750-750
2000>2000

0.0540.0190.0060.1890.0520.0190.1320.0330.0120.3740.0820.028مقدار

مقادير به دست آمده از جدول )4( را با هم جمع كرده و حاصل 
وزارت  توسط   )5( جدول  طبق  اظهار  قابل  نتيجه  به صورت  آن 

حمل و نقل ايلينوی ارائه مي شود. 
برای  مناسب  بسيار  خوب:   / سبز  راه هاي   -1 روش:  اين  در 
با تجربه و متوسط است،  افراد  برای  دوچرخه سواري به خصوص 
مخاطره  آميز  برای دوچرخه سواری  متوسط:   / زرد  راه هاي   -2
است ولی برای افراد باتجربه و افرادی كه با حفظ ايمنی و مراقبت 
الزم توانايی دوچرخه سواري در شرايط پرترافيك را دارند مناسب 
آنها  در  دوچرخه  سواری  از  بايد  بد:   / قرمز  راه هاي   -3 و  است 

جلوگيری شود.

IDOTجدول5-سنجشمناسببودنمسيرباشاخص

متوسط
ترافيك
روزانهبر
خط

كمتراز
2000)يا200كاميون(

بيشتراز2000
)يا200كاميون(

IDOT نمرهIDOT 0.300<0.300≥0.300<0.300≥نمره

زرد / متوسطقرمز / بدزرد / متوسطقرمز / بدرتبهرتبه

4.2-معيارنقشهدوچرخه
)اتحاديهدوچرخهسواریشيكاگو(]6[

اين روش )CBF( در سال 2000 برای اتحاديه دوچرخه سواري 
شيكاگو و كالن شهر شيكاگو طراحی و ارائه شد. در اين روش تنها 
و عرض خط كناری  ترافيك  ترافيك، سرعت  پارامترهای حجم 
مورد  دوچرخه راه(  شده/عرض  روسازی  شانه  )به عالوه  جدول 
استفاده قرار گرفته است. نمره ارائه شده در اين روش در چهار 
سطح ارائه مي شود. شاخص ارائه شده به سرعت ترافيك و عرض 

دوچرخه راه / شانه روسازی شده بستگی دارد. 
نيز  جدول  كناری  خط  عرض  به  كه  است  ممكن  همچنين 
بستگی شديدی داشته باشد. در اين روش، راه هاي سبز پيشنهاد 
مي شود، راه هاي زرد كمی قابل پيشنهاد بوده ولی راه هاي قرمز 

دارای مخاطره برای دوچرخه  سواری است.

CBFجدول6-سنجشمناسببودنمسيرباشاخص
بهازایعرضدوچرخهراه/شانهروسازیشده

ADT/Lane
زير 500

12‘
13‘
14‘

500-1250

12‘
13‘
14‘

1250-5000

12‘
13‘
14‘

باالی 5000

12‘
13‘
14‘

سرعت
عرض

  خط

زردقرمزسبززردسبزسبززير 35 مايل برساعت

غيرزردقرمزسبززردسبز45-35 مايل برساعت
قرمزپيشنهادی

غيرسبززردقرمزسبززرد50-45 مايل برساعت
غيرزردقرمزيشنهادی

قرمزپيشنهادی

غيرپيشنهادی بدون شانه قرمزغيرپيشنهادیسبززردقرمزسبززردباالی 50 مايل برساعت
روسازی شده

5.2-معيارمناسببودنمسيركناریبرایدوچرخه]7[
 1 SPSM روش معيار مناسب بودن مسير كناری برای دوچرخه
كه توسط بارسوتی و جين كيلگوره در سال 2001 در كنفرانس 
حمل و نقل شيكاگو ارائه شد، اساس كار را بر پايه ارائه شش نمره 
برای ارزيابی راه جهت مناسب بودن برای دوچرخه گذاشته است. 

شش نمره اين روش به صورت زير به دست می  آيد.
قابل  به طور  ترافيك  و سرعت  حجم  نمرهترافيكتقاطع: -1
مالحظه تحت تأثير تداخل وسايل نقليه گردشی است )رابطه 3(. 
 
ITS = Spd * Vol *]R+)2A(+)4B([ / M

)3(
كه در آن:

ITS = نمره ترافيك تقاطع
R= تعداد تقاطعات مسكونی در اجزای مسير كناری 

A= تعداد تقاطعات تجاری  و خيابان هاي فرعی
)ADT 1000 كمتر از( 

 B= تعداد تقاطعات تجاری  و خيابان هاي اصلی
)ADT 1000 بيشتر از( 

 M= طول اجزاء )مايل(
 Spd= ضريب سرعت مجاز، برای خيابان های موازی: كمتر از 

30 مايل بر ساعت=1 ، 45-30 = 2 ، بيش از 45 = 2
 Vol= ضريب ترافيك  ADT، برای خيابان های موازی: 

كمتر از 2000 = 1 ، 2000-10000 = 2 
و بيش از 10000 = 3

1   - Sidepath Suitability Measure(SPSM)
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امتياز مناسب بودن براساس نمره ترافيك تقاطع طبق جدول )7( 
خواهد بود.

جدول7-امتيازمؤثردرمناسببودنمسيربراساسنمرهترافيك
ITSتقاطع

نمرهترافيك
ITSتقاطع

040-1
-41
80

-81
120

-121
160

-161
200

-201
240

>240

01234567امتياز

2-پيوستگی:عدم پيوستگی وضعيت نامطلوب تلقی شده و در 
صورت وجود ناپيوستگی اصلی در مسير، چهار امتياز به آن اضافه 

مي شود.
برش  دارای  كناری  جدول  اگر  كناری: جدول در برش -3
دقت  تقاطع ها  در  فقط  دوچرخه سوار  تا  مي شود  باعث  نباشد 
بيشتری داشته باشد. در غير اين صورت توجه دوچرخه سوار در 
تقاطع ها، از مشاهده برش جدول كمتر قابل احساس خواهد بود. 
لذا در صورت وجود برش در جدول كناری نيز سه امتياز اضافه 

می  گردد.
استفاده  مورد  كناری  مسير  عموماً  پياده: عابر استفاده -4 
افزايش  مي گيرد.  قرار  پياده  عابر  و  سوار  دوچرخه  همزمان 
نامناسب عرض مسير موجب افزايش سرعت دوچرخه سوار شده 
)8( مقدار  پياده مي شود. جدول  عابر  با  بروز تصادف  احتمال  و 
افزايش امتياز به نمره كل شاخص براساس افزايش عرض مسير 
كناری )در سه تقسيم بندي اغلب، بعضی اوقات و نادر( در طول 

مسير را نشان مي دهد.

جدول8-امتيازمؤثردرمناسببودنمسيربراساسمعيار
افزايشعرضمسيركناری

نرخافزايش
عرض

اغلب)زياد(
بعضیاوقات
)متوسط(

نادر)كم(

عرض مسير 
)فوت(

5-06-7>70-57-6>75-0>5

42121010امتياز

5-وجودخطكشيعرضیعابرپياده: در اين روش در صورت 
نياز به خط كشي ولی عدم وجود خط كشی برای عابرين پياده 
دو امتياز، در صورت وجود برخی خطوط خط كشي يك امتياز و 
در صورت وجود تمام معابر پياده روی به صورت خط كشي شده 
صفر امتياز اضافه مي شود و برای هر اجزاء اين مقادير ميانگين 

گرفته مي شود.

پيشنهاد         طبق  راه:  جداكننده تقاطعها/ كناری مسير -6
راه های  از  تقاطعات  بايستی در   AASHTO مسيرهای كناری 
موازی بسته باشند. در اين روش پنج امتياز در شرايط توقف كامل، 
سه امتياز برای وجود عرض های بسته كافی برای راه موازی و 

يك امتياز برای حالت تمام بسته در نظر گرفته مي شود.
نمره نهايی مناسب بودن مسير، از جمع امتيازات شش گانه برای 

دوچرخه سواري به صورت جدول)9( خواهد بود.

SPSMجدول9-مناسببودنمسيرباشاخص

12وبيشتر11-910-78-0نمره

مناسب بودن 
مسير كناری

بسيار
 مناسب

كمی 
مناسب

كمتر
نامناسب مناسب

3.بررسیتطبيقیشاخصها
معيارهای اصلي در شاخص هاي سنجش مناسب بودن مسير شامل 
عرض خطوط عبور و دوچرخه راه، حجم و سرعت ترافيك موجود، 
 BCI كاربری كناری مسير و كيفيت روسازی مي شود. در شاخص
وجود دوچرخه راه در نمره نهايی اثر قابل مالحظه اي دارد. حجم 
مالحظه  قابل  به طور  نيز  ترافيك  سرعت  به خصوص  و  ترافيك 
نسبت  شاخص  اين  در  مؤثر  معيار  متمايزترين  مؤثرند.  آن  در 
به شاخص هاي ديگر، نوع كاربری كناره راه )مسكونی( است، كه 
اين كه كاربری مراكز تفريحی و  البته جای بررسي داشته و آن 
خوش منظره مثل پارک  ها، فضاهای سبز، كنار رودخانه ها و حريم 
راه آهن در تعيين ميزان مناسب بودن مسير برای دوچرخه سواري 
در اين شاخص در نظر گرفته نشده است. در عوض توجه ويژه ای 
حجم  نيز  و  حاشيه اي  پارک  شيوه  و  نوع  كاميون ها،  حجم  به 
گردش به راست به عنوان عوامل مختل در دوچرخه سواري شده 
است. اين شاخص با تعيين شش محدوده برای شاخص سازگاری 
به شدت  ترتيب  به  را   F تا   A سرويس  سطح  دوچرخه سواري، 
اين  عمده  اشكال  مي كند.  تعيين  نامناسب  به شدت  تا  مناسب 
روش را مي توان در عدم تأثير كيفيت روسازی، وجود تقاطعات 
مختلف  كاربری های  نوع  و  پياده  عابرين  عبور  حجم  همسطح، 
كناری مسير بيان كرد. همچنين در اين روش و حتی روش هاي 
ديگر اثر زيبايی شناختی و مالحظات شهرسازی در تعيين ميزان 
نشده  گرفته  نظر  در  دوچرخه سواري  برای  مسير  مناسب بودن 

است.
در شاخص BLOS به حجم ترافيك عبوری و به خصوص عرض 
تا حدودی مي توان گفت  است.  ويژه اي شده  توجه  خط كناری 
كه اين شاخص براساس حجم و سرعت ترافيك، عرض خطوط 
و كيفيت روسازی پايه گذاري شده است. هرچند عرض مؤثر در 
است،  مؤثر  شاخص  نهايی  نمره  تعيين  در  حاشيه اي  پاركينگ 
مناسب بودن  ميزان  تعيين  در  حاشيه اي  پاركينگ  وجود  ولی 
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كاربری  جمله  از  ديگری  معيارهای  اثر  همچنين  نيست.  مؤثر 
پياده،  عابرين  حجم  هم سطح،  تقاطعات  وجود  مسير،  كناری 
اين  در  شهرسازی  مالحظات  ساير  و  مسير  زيبايی شناختی 
شاخص ديده نشده است. وجود دوچرخه راه در اين روش به اندازه 
روش BCI در تعيين ميزان مناسب بودن مسير مؤثر نيست. اين 
شاخص نيز با تعيين شش محدوده برای سطح سرويس دوچرخه، 
ميزان مناسب بودن مسير را مي سنجد. شباهت زيادی در تعيين 
محدوده ها و به دست آوردن سطح سرويس ميان دو شاخص اخير 
  BCI روش  در  اندازه گيري  دقت  مي رسد  نظر  به  ولی  دارد  وجود 

بيشتر از روش BLOS مي باشد.
ساير  به  نسبت  عبوری  ترافيك  حجم  به   IDOT شاخص  در 
براساس  شاخص  اين  است.  شده  ويژه اي  توجه  ديگر  معيارهای 
شانه  عرض  عبوری،  خط  عرض  روسازی،  كيفيت  معيارهای 
به  نسبت  است.  استوار  عبوری  ترافيك  حجم  و  شده  روسازی 
مناسب بودن  ميزان  برای سنجش  اين شاخص ها  اخير،  شاخص 
مسير دوچرخه سواري محدود به چند معيار بوده و به گستردگی 
آنها نيست. در اين شاخص اثري از سرعت وسايل نقليه نيست ،كه 
عامل مهمی در تعيين ميزان استفاده از مسير برای دوچرخه سواري 
است. همچنين ساير پارامترهای مؤثر در شاخص سنجش از جمله 
پاركينگ حاشيه اي، كاربری كناری مسير، حجم كاميون عبوری، 
تعداد تقاطعات، حجم عابرين پياده و زيباشناختی مسير در نظر 

گرفته نشده است. 
تفاوت عمده ديگری كه اين روش نسبت به روش BLOS دارد 
در  است.  مسير  روسازی  كيفيت  سنجش  نحوه  و  تأثير  نوع  در 
روش BLOS كيفيت روسازی براساس 5 نمره ای است كه آشتو 
در تعيين كيفيت روسازی ارائه كرده است. ولی در اين روش 3 
دامنه برای سنجش كيفيت روسازی به صورت كيفيت باال، كيفيت 
پايين و كثيف و روغنی در نظر گرفته شده است. در نهايت اين 
روش با ارائه سه دامنه برای نمره نهايی IDOT، سه وضعيت قرمز، 
زرد و سبز را برای امكان دوچرخه سواري در نظر گرفته است. از 
آنجا كه اين شاخص به حجم ترافيك عبوری حساس است، در 
صورتی كه ميانگين ترافيك روزانه در خط بيش از 2000 باشد، 
امكان دوچرخه سواري مناسب و خوب )سبز( نخواهد بود و فقط 
دو حالت زرد و قرمز برای نمره به ترتيب بيش از 0/3 و كمتر از 

0/3 در نظر گرفته مي شود.
تفاوت  اين  با  مي باشد   IDOT شاخص  مشابه   CBF شاخص 
ولی  نشده  گرفته  نظر  در  روسازی  كيفيت  شاخص  اين  در  كه 
سرعت ترافيك عبوری يكی از پارامترهای مؤثر در تعيين ميزان 
برای دوچرخه سواري است. معيارهای عمده  مناسب بودن مسير 
تشكيل دهنده اين شاخص شامل حجم و سرعت ترافيك عبوری 
است ولی عرض خط عبور در حجم و سرعت باال مؤثر است. از 
جمله اشكاالت اين روش عدم لحاظ ساير پارامترها به خصوص در 
حجم و سرعت پايين است. معيارهايی مثل عرض دوچرخه راه، 
كيفيت  حاشيه اي،  پاركينگ  وضعيت  مسير،  كناری  كاربری 
روسازی، حجم عابرين پياده، تعداد تقاطعات و زيباشناختی در 

برای  مناسبی  شاخص  روش  اين  است.  نشده  لحاظ  روش  اين 
روی  بر  وسايل نقليه  سرعت  و  عبوری  ترافيك  حجم  اثر  تعيين 
را  وضعيت  چهار  روش  اين  است.  دوچرخه سواري  جهت  مسير 
برای امكان دوچرخه سواري پيشنهاد مي كند: وضعيت هاي سبز، 
زرد، قرمز و غير پيشنهادی، چهار جواب ميزان مناسب بودن مسير 
برای دوچرخه سواري است. دامنه تعيين ميزان مناسبت در اين 
روش نسبت به روش اخير يك مورد بيشتر بوده ولی نسبت به دو 

شاخص اول )با شش دامنه يا سطح سرويس( كمتر است.
مسير  مناسب بودن  ميزان  سنجش  برای  كه   SPSM شاخص 
كناری برای دوچرخه سواري به كار مي رود برپايه شش اصل استوار 
سرعت  ترافيك،  حجم  كناری،  خط  عرض  روش  اين  در  است. 
عابرين  حجم  و  كناری  جدول  شرايط  تقاطعات،  تعداد  عبوری، 
پياده بيشترين اثر را در سنجش مسير دربر مي گيرند. پيوستگی 
در  تقاطعات  اثر وجود  در  مكرر  توقف  های  و عدم  كناری  مسير 

مسير در تعيين نمره نهايی شاخص مؤثر است.
 عامل مهم ديگری كه بر خالف روش هاي ديگر در اين روش 
در  كناری  زياد مسير  اثر عرض  است  گرفته  قرار  استفاده  مورد 
افزايش فضای كاذب به دوچرخه سواران و افزايش بی  رويه سرعت 
دوچرخه سواري است. اين عامل در ساير روش ها اصوالً مورد توجه 
قرار نگرفته است. در اين روش تعداد تقاطعات در نوع كاربری-

 های كناری عاملی است كه در امتياز ترافيك تقاطع مؤثر است 
ولی كاربری كناری مسير در نمره نهايی آن بی  تأثير است. 

شانه، وضعيت  و  از جمله عرض دوچرخه راه  معيارهايی  تأثير 
پاركينگ حاشيه اي، حجم كاميون عبوری و كيفيت روسازی در 
نظر گرفته نشده است اين روش نيز همانند روش اخير چهار دامنه 
برای نشان دادن ميزان مناسب بودن مسير برای دوچرخه سواري 
ارائه كرده است. هرچند در اين روش به وضعيت جدا بودن مسير 
كناری از ساير خطوط اهميت ويژه اي داده شده است ولی به نظر 
می  رسد كه دو معيار كيفيت روسازی و كاربری كناری مسير نيز 
از عوامل مؤثر در تعيين ميزان مناسب بودن مسير مي باشند. در 
جدول )10( مقايسه اهم عوامل مؤثر در تعيين ميزان مناسبت 

مسير برای دوچرخه سواري صورت گرفته است.
بين  هم پوشانی  سطح  مي شود  مالحظه  كه  همان طور   
در  تا حدودی  و  كناری، حجم  در عرض خط  عمدتاً  شاخص ها 
سرعت ترافيك عبوری است. همچنين مشاهده مي شود كه هيچ 
برای  مسير  يك  سنجش  جهت  شده  ارائه  شاخص هاي  از  يك 
دوچرخه سواري كامل و پوشش دهنده تمامی پارامترها نبوده و هر 
يك از آنها بر پايه يك يا چند مورد از پارامترها بوده و اثر ساير 
ناديده گرفته  اين كه  يا  و  نظر گرفته  در  يا كم رنگ  را  پارامترها 
زيباشناختی  مورد  در  پارامترها  اين  از  يك  هيچ  است. مشخصا 
مسير و جاذبه آن صحبت به ميان نياورده و از اثر ايمنی و امنيت 
در تعيين ميزان مناسب بودن مسير چشم  پوشی شده است. حال 
و  جاذبه  ای  عوامل  ترافيكی،  و  هندسی  ضوابط  بر  عالوه  آن كه 
برای دوچرخه سواري  نيز در مناسب بودن يك مسير  شهرسازی 

مؤثر است.
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جدول10-مقايسهعواملمؤثردرشاخصهايسنجش

پارامتررديف
شاخصسنجشمناسببودن

BCIBLOSIDOTCBFSPSM

عرض دوچرخه راه1

عرض شانه2
 روسازي   شده

عرض خط كناری3

حجم ترافيك4

سرعت ترافيك5

وجود خط پاركينگ6

نوع كاربری كنار راه7

زمان پارک8

حجم گردش به راست9

حجم كاميون سنگين 10
خط  كناری

تعداد خط عبور در يك 11
جهت

كيفيت روسازی12

تعداد تقاطع ها13

شرايط جدول كناری14

شرايط عابر پياده15

زيبايی شناختی16

ايمنی و امنيت17

عمومی  و  اعتماد  قابل  روش هاي  و BLOS از   BCI روش هاي 
برای سنجش ميزان مناسبت مسير مي باشند. ساير روش ها نيز 
دارای اهميت و جايگاه سنجش بوده و مورد استفاده ايالت  ها و 
ولی  مي باشد.  دوچرخه سواري  مسير  توسعه  طرح هاي  مجريان 
از اين  همان طور كه در جدول )10( نشان داده شده هر كدام 
تأثير  پايه  بر  را  اساس  مؤثر،  پارامترهای  از  استفاده  روش ها در 
پارامترهايی گذاشته  اند كه در شاخص ديگر صورت نگرفته است. 
را  پارامترها  اين  از  اثر هر يك  بتوان  است كه  عاملی  اين خود 
يك  اين كه  برای  سنجيد.  پارامتر  آن  به  مربوط  توسط شاخص 
دوچرخه سواري  امكان  برای  پارامترها  تمامی  نظر  از  مسيری 
سنجيده  شاخص ها  تمامی  توسط  كه  است  الزم  شود  سنجيده 

شده و تأمين  كننده تمام پارامترها باشد. الزمه اين كار اين است 
كه دامنه تعيين ميزان مناسب بودن اين شاخص ها به يك محدوده 
يك  به صورت  مناسب بودن  ميزان  تا  شود  تقسيم بندي  مشترک 
مقدار معين برای هر يك از شاخص ها معين گردد. بدين  منظور 
بهتر است كه دامنه روش هاي CBF ، IDOT و SPSM كه دارای سه 
يا چهار محدوده مي باشد در قالب دو روش اول شش محدوده 
تعيين شده و به صورت سطح سرويس بيان گردد. هرچند بعضی 
از  يك  هيچ  در  دوچرخه سوار  امنيت  و  ايمنی  مثل  پارامترها  از 
شاخص ها در نظر گرفته نشده است ولی مي توان برای پارامترهای 
مناسبت  قضاوت  معرفی شده يك  پنج شاخص  در  تعيين شده 
مسير برای دوچرخه سواري انجام داد مشروط بر آن كه آن مسير 
توسط تك تك اين شاخص ها سنجيده شده و دارای يك مقدار 

مشترک حاصل از سنجش اين شاخص ها باشد.

4.جمعبندي،نتيجهگيريوپيشنهادها
برای  مناسب بودن مسير  اندازه گيري  پنج شاخص  مقاله  اين  در 
بررسی  با  گرفت.  قرار  ارزيابی  و  بررسی  مورد  دوچرخه سواري 
شد.      مشخص  هريك  نسبي  ويژگي هاي  شاخص ها  اين  تطبيقي 
سنگين  وسايل نقليه  ترافيك  حجم  تأثير  تحت  بيشتر   BLOS  
  BCI دارد ولی روش BCI است و هر چند شباهت زيادی به روش
پاركينگ حاشيه اي است.  نيز شرايط  از عرض خط و  نيز متأثر 
شرايط  و  عرض خط  ترافيك،  پارامترهای  فقط   IDOT روش  در 
روسازی مؤثر است ولی در روش CBF  سرعت و حجم ترافيك 
دو عامل مؤثر هستند. در روش SPSM نيز كه برای مسير كناری 
نمره  دهی مي شود عمدتاً نقش تقاطع در تعيين نمره بيش از ساير 

پارامترهای ديگر است. 
مسير  مناسب بودن  ميزان  اين شاخص ها سنجش  تمام  هدف 
پارامترهای  براسا س  هركدام  ولی  است،  دوچرخه سواري  برای 
مختلف و با ضريب متفاوت به اين سنجش پرداخته  اند. از اين رو، 
پارامتر(  بريك  تاكيد  صورت  )در  نظر  مورد  هدف  به  باتوجه 
در  و  صورت  اين  غير  در  شود.  استفاده  شاخص ها  اين  از  بايد 
شرايط ثابت، روش دقيق و جامع برای اندازه گيري مناسب بودن 
اين  تمام  از  استفاده  دوچرخه سواري  برای  موجود  مسيرهای 
خروجی  دامنه  يكسان  سازی  اين  منظور  برای  شاخص هاست. 
شاخص به يك محدوده مشترک جهت ارزيابی و مقايسه نتايج 
الزامی است. بدين ترتيب مسيرهای موردمطالعه برای مناسب بودن 
قرار  ارزيابی  مورد  اين شاخص ها  يكايك  توسط  دوچرخه سواري 
آمده  به دست  نمرات  ميانگين  حاصل  آن  نهايی  نمره  و  گرفته 

توسط شاخص هاي مذكور خواهد بود. 
بيشتر،  و قدرت  انعطاف  پيشنهاد مي شود كه جهت  ادامه  در 
امكان  براي  راه ها  سنجش  جهت  فوق  شاخص هاي  از  تركيبي 
در  گيرد.  قرار  مورداستفاده  و  شده  تدوين  دوچرخه سواري 
مفاهيم  از  استفاده  به خصوص  كه  مي رسد  به نظر  زمينه  اين 

مجموعه هاي فازي مفيد و موثر باشند.
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وضعيتشاخصهايترافيكيبزرگراهها

)مطالعهمورديدربزرگراهشهيدچمران(

چكيده
با افزايش ميزان تقاضا در شبكه معابر شهري مشكالت مختلفي به  وجود آمده كه با توسعه و گسترش شبكه معابر و افزايش ظرفيت راه ها نيز نمي توان برخي 
از اين مشكالت را مرتفع نمود. يكي از مواردي كه در طراحي راه ها بايد به آن توجه نمود، طول مناسب بين نواحي ورودي و خروجي در بزرگراه ها مي باشد كه 
تأمين نشدن طول كافي در اين نواحي باعث تغيير مسير ناگهاني وسايل نقليه و همچنين ايجاد تراكم در بزرگراه ها مي گردد. آيين نامه ها و ضوابط متعددي براي 
تعيين حداقل طول تداخلي وجود دارد كه اين مقاله به بررسي سه آيين نامه مختلف پرداخته و جهت بررسي تطابق وضعيت بزرگراه هاي شهر تهران با ضوابط 
مذكور بخشي از بزرگراه شهيدچمران به عنوان مطالعه موردي در نظر گرفته شده است. طول ناحيه تداخلي بخشي از بزرگراه شهيد چمران حدفاصل پل تقاطع 
بزرگراه شهيد چمران تا خيابان حضرت ولي عصر)عج( با استفاده از روابط آيين نامه هاي ايران و HCM شرح داده شده در متن مقاله محاسبه و با يكديگر مقايسه 
مي گردند. طبق نتايج حاصل از آيين نامه HCM با توجه به اين كه حداقل سطح سرويس مورد نظر در محدوده مورد مطالعه E مي باشد، لذا طول ناحيه تداخلي 
450 تا 600 متر مي باشد. در نتيجه ضروري است كه طول ناحيه تداخلي در بزرگراه شهيد چمران، محدوده خيابان الف، حداقل 450 متر در نظر گرفته شود. . 
طبق نتايج حاصل از آيين نامه ايران حداقل طول قسمت تداخلي در حدود 170 متر و با توجه به سرعت طرح، اين طول 450 متر به  دست مي آيد كه در نتيجه، 

حداقل طول تداخلي برابر با بيشترين طول به دست آمده يعني 450 متر تعيين مي گردد. 

  HCM واژههایكليدی: طول ناحيه تداخلي،  طول مقطع تغيير خط، آيين نامه ايران، آيين نامه

1-مقدمه
از راهكارهاي رفع مشكالت ترافيكي درنظر گرفتن ضوابط  يكي 
طراحي مي باشد كه عدم رعايت آن ها گاه موجب تشديد ترافيك 
و افزايش تراكم در معابر با رده عملكردي باال مي گردد. يكي از 
ورودي  محل  در  مناسب  تداخلي  ناحيه  طول  تعيين  موارد  اين 
دسترسي هاي  ايجاد  علت  به  كه  بوده  بزرگراهي  خروجي هاي  و 
متعدد در بزرگراه ها گاهاً رعايت نمي گردد. زماني كه دو يا چند 
معابر شرياني  از  مقطع  يك  در  و  در يك جهت  ترافيك  جريان 
يكديگر را در طول مسير خود قطع مي نمايند، يك مقطع تداخلي 
به  تداخلي،  مقاطع  در  نقليه  وسايل  رانندگان  مي آيد.  به وجود 
انجام  به  ناگزير  خود  نظر  مورد  مسيرهاي  به  دسترسي  منظور 

حركت هاي تغيير خط مي باشند كه در نتيجه، در اين مقاطع به 
جريان  در  آشفتگي  و  ترافيكي  تداخل هاي  آمدن  به وجود  دليل 
ترافيك، سطح ايمني به طور قابل مالحظه اي كاهش يافته و در 
مواردي، گره  ترافيكي به وجود مي آيد. به دليل آشفتگي جريان هاي 
ترافيك در مقاطع تغيير خط و يا تداخلي، مسايل ترافيكي خاصي 
با ساير  اين مقاطع  به وجود مي آيند كه سبب مي گردند طراحي 

مقاطع در معابر شرياني و بزرگراهي متفاوت گردد. 

2-تعريفمسألهواهدافتحقيق
در اين مقاله با بررسي ضوابط مختلف موجود در خصوص تعيين 
مقاطع تغيير خط، ضمن معرفي عوامل مؤثر در عملكرد اين مقاطع 
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و معرفي پارامترهاي مورد نياز به مقايسه روش هاي مختلف انجام 
محاسبات جهت طراحي و تحليل آنها بر اساس ضوابط مذكور و 

نتايج حاصل از شبيه سازي توسط نرم افزار پرداخته شده است. 

اساس بر آنها وطرح تغييرخط مقطع 3-طول
كيفيتتردد

نياز رانندگان به انجام مانورهاي تغيير خط، يك پارامتر هندسي 
مقطع  تعريف طول  معرفي مي كند.  را  تغيير خط   نام طول  به 
تغيير خط بر اساس آيين نامه HCM عبارت است از حدفاصل 
نقطه اي از دماغه همگرايي كه لبه راست شانه آزادراه از لبه سمت 
چپ خط همگرا 60 سانتي متر فاصله دارد، تا نقطه اي در دماغه 
واگرايي كه فاصله دو لبه از يكديگر 3/7 متر مي باشد. همچنين 
تعريف طول مقطع تغيير خط  بر اساس آيين نامه  ايران، برابر است 

با فاصله بين نوک رابط ورودي و نوک رابط خروجي.
كيفيت  اساس  بر  خط  تغيير  مقاطع  طرح  روش هاي  از  يكي 
تردد وسايل نقليه مي باشد. تفاوت سطح سرويس و كيفيت تردد 
در اين است كه كيفيت تردد در حقيقت معرف وضعيت حركت 
وسايل نقليه اي است كه تغيير خط مي دهند در حالي كه سطح 
سرويس، وضعيت كل وسايل نقليه اعم از تغيير خط دهنده و يا 
بدون تغيير خط را مشخص مي كند. كيفيت تردد را به پنج گروه 
تقسيم كرده اند كه به ترتيب بهترين تا بدترين كيفيت ترافيكي 

به اين قرار است:

 I: كيفيت ترافيك در اين حالت نظير وضعيت عبور آزاد است و تغيير 
خطي در آن صورت نمي گيرد. در اين كيفيت، سرعت km/hr80 به 

راحتي حاصل مي شود.
حالت  اين  در  سرعت  و  ترافيك  نظر  از  جاده  وضعيت   :II  
در  جزئي  تغييرات  كيفيت  اين  در  دارد.  جزئي  محدوديت هايي 
با سرعت هاي بين 70 و 80  سرعت مشاهده مي شود و حركت 

كيلومتر در ساعت نسبتاً راحت است. 
 III: در اين كيفيت وضع ترافيك قابل قبول و امكان حركت با 
از  بعضي  اين حالت،  در  دارد.  سرعتي حدود km/hr70 وجود 
وسايل نقليه بر حركت و رانندگي آزاد و راحت ساير وسايل نقليه 

اثر مي گذارند. 
 IV: در اين كيفيت، كندي حركت و كاهش سرعت، در بعضي 

مواقع، به اجبار صورت مي گيرد. سرعت
 در اين حالت در حدود km/hr60 است.

V : در اين حالت، حداكثر سرعت به km/hr50 مي رسد و ميزان 
تردد گاهي از ظرفيت جاده تجاوز مي كند؛ در نتيجه، سفر توأم با 
تأخير نسبتاً زياد صورت مي گيرد كه در اثر تراكم ترافيك است.

1.3-رابطهسطحسرويسوكيفيتتردد
رابطه بين سطح سرويس و كيفيت تردد در جدول 1 براي معابر 
بزرگراهي، آزادراهي، جاده هاي خارج از شهر و جاده هاي شهري 
ارائه شده است. در جدول 2 حداكثر حجم سرويس  )SV( در 

گرفتن  نظر  در  با  است.  شده  داده  نشان  شده  ياد  كيفيت  پنج 
احجام تردد تغيير خط دهنده و كيفيت تردد، با استفاده از شكل 
4 مي توان حداقل طول تداخلي الزم براي مقطع تغيير خط را 
محاسبه نمود. k ضريب تصحيح يا عامل مؤثر تغيير خط است 
كه بستگي به ميزان تراكم در مقطع تغيير خط و سطح سرويس 

دارد. مقدار k بين 1 و 3 است.

جدول1-رابطهبينسطحسرويسوكيفيتتردد]4[

  * موارد پايين از خط براي طرح مناسب نيست.

جدول2-رابطهبينكيفيتترددوحداكثرحجمسرويس

درمقاطعتغييرخط]4[

 

 

شكل1-نمودارهايمربوطبهتعيينطولمقاطعتغييرخط]3[

2.3-تعدادخطوطتغييرخط
تعداد خطوط براي تردد خارجي و تعداد خطوط براي تردد داخلي 

از روابط و  و به صورت ذيل محاسبه مي گردند:
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جدول3-معيارهايسنجشكيفيتترافيكقسمتهاياصلي
آزادراههاوبزرگراهها*

*قسمتاصليآزادراهيابزرگراهقسمتياستكهجريانتحتتأثير
قسمتتداخلينيست.

جدول4-معيارهايسنجشكيفيتترافيكدرقسمتهاي
تداخلي]2[

2.4-ظرفيتمقاطعتداخلي
عمل  زير  ترتيب  به  تداخلي  مقاطع  در  تعيين ظرفيت  جهت 

مي شود:
با استفاده از  اول( ظرفيت طراحي هر خط آزادراه يا بزرگراه 

جدول 5 تعيين مي گردد.
بر  طراحي  ظرفيت   D مي گردد.  محاسبه   D/V نسبت  دوم( 
در  كيلومتر  بر حسب  طرح  سرعت   V و  سواري  معادل  حسب 
ساعت مي باشد.سوم( از روي منحني شكل 2- الف، با در دست 
داشتن D/V و طول قسمت تداخلي، حداكثر حجم جريان هاي 

متداخل مشخص مي گردد. 

جدول5.ظرفيتقسمتهاياصليآزادراههاوبزرگراههادروضعيت
ايدهآلراهوترافيك،معادلسواريدرساعت]12[

تردد  براي  تعداد خطوط الزم  ترتيب  به   n2 و   n1 آن  در  كه 
خارجي و تردد تغيير خط دهنده؛ Vw1 تردد تغيير خط دهنده 
تغيير خط دهنده كوچكتر  Vw2 تردد  تعداد(؛  بزرگتر )برحسب 
veh/ برحسب( حجم سرويس يا ظرفيت SV ؛)برحسب تعداد(

hr( و مساوي است با همان مقداري كه در تعيين خطوط الزم 
تردد   Vo2 و   Vo1 مي شود؛  گرفته  نظر  در  خارجي  تردد  براي 
وسايل نقليه اي است كه تغيير خط نمي دهند و k ضريب تصحيح 

يا عامل مؤثر تغيير خط است.
 همچنين جمع خطوط الزم براي تردد خارجي و تردد تغيير 

خط دهنده برابر است با:   
     

N=n1+n2                                       

كه در آن ∑ تعداد دفعات تغيير خط و V برابر است با:  
         

V=Vo1 + Vo2 + Vw1  + Vw2

سرويس  حجم  متوسط  فرمول  اين  در  را   SV مقدار  معموالً 
مي گيرند.  نظر  در  شده  انتخاب  سرويس  سطح  براي  خط  يك 
مقادير حجم سرويس )SV( كه در جدول 2 آمده است مربوط به 
بزرگراه هاست و مقدار آن را در انواع ديگر جاده ها بايد بر اساس 
عواملي چون درصد وسايل نقليه سنگين در حجم ترافيك، شيب 

جاده، عرض خط و غيره كاهش داد. ]4[

4-طرحمقاطعتغييرخطبراساسآييننامهايران
در اين بخش، كيفيت تردد و  محاسبات مربوط به تعيين ظرفيت 
و تعيين تعداد خطوط در مقاطع تغيير خط بر اساس آيين نامه 

طراحي راه هاي شهري ايران ارائه مي گردد.

1.4-معيارسنجشكيفيتترافيك
اصلي  در قسمت هاي  ترافيك  ايران، كيفيت  آيين نامه  اساس  بر 
تعداد  حسب  )بر  ترافيك  تراكم  معيار  با  بزرگراه ها  و  آزادراه ها 
مي شود.  اندازه گيري  خط(  هر  كيلومتر  يك  در  سواري  معادل 
متوسط  حركت  سرعت  حدود  و  مختلف  كيفيت  شش  تعريف 
است.  ارائه شده  براي هر كيفيت، در جدول 3  پيش بيني شده 
همچنين كيفيت ترافيك در قسمت هاي تداخلي با سرعت حركت 
سنجيده  )خارجي(  تداخلي  غير  و  )داخلي(  تداخلي  ترافيك 
مي شود. حدود كيفيت هاي مختلف براي قسمت هاي تداخلي نيز 

در جدول 4 داده شده است. ]1[
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شكل2-محاسبهظرفيتوحداقلطولقسمتهايتداخليدر
آزادراهوبزرگراه]12[

3.4-حداقلطولمقاطعتداخلي
حداقل طول قسمت تداخلي به شرح زير تعيين مي شود:

اول( با در دست داشتن حجم كل ترافيك، جريان هاي تداخلي و 
سرعت طرح، ابتدا نسبت D/V محاسبه مي گردد و سپس از روي 

شكل 2- الف حداقل طول قسمت تداخلي به دست مي آيد.
دوم( حداقل طول قسمت تداخلي براي سرعت طرح مورد نظر 

نيز از روي شكل 2- ب به دست مي آيد.
سوم( بيشترين طول به دست آمده از مراحل قبلي، به عنوان 

حداقل طول الزم براي قسمت تداخلي در نظر گرفته مي شود.

4.4-تعيينتعدادخطوط
رابطه  تداخلي  تعداد خطوط الزم در قسمت هاي  براي محاسبه 

زير پيشنهاد مي گردد:

كه در آن:
N : حداقل تعداد خطوط الزم در قسمت تداخلي

 Vnw : حجم ترافيك غير تداخلي )سواري در ساعت(
 Vw1 : حجم ترافيك تداخلي با جريان بيشتر )سواري در ساعت(
 Vw2 : حجم ترافيك تداخلي با جريان كمتر )سواري در ساعت(

 Lmin : حداقل طول تداخل بر اساس شكل 5- ب به متر 
D : ظرفيت طراحي بر اساس جدول 5 بر حسب سواري در ساعت

 Lact : طول واقعي قسمت تداخلي )متر( 

HCM5-تحليلمقاطعتغييرخطبراساسآييننامه
در اين بخش، با توجه به اهميت مشخصه هندسي »تركيب«  در 
خصوصيات عملكردي مقاطع تغيير خط، ابتدا اين مفهوم و سپس 
محاسبات مربوط به تحليل مقاطع تغيير خط بر اساس آيين نامه 

HCM ارائه شده است. ]15[

1.5-تركيبوعملكردمقاطعتغييرخط
و  ورودي  خطوط  نسبي  موقعيت  به  خط  تغيير  مقاطع  تركيب 
اثر عمده اي  اين مشخصه مي تواند  كه  اطالق مي گردد  خروجي 
روي تعداد تغيير خطي كه بايد انجام شود داشته باشد. در اين 
مي گردد.  ارائه  خط  تغيير  نواحي  براي  تركيب  نوع  سه  بخش 
كه  تغيير خط هايي  تعداد  حداقل  اساس  بر  تغيير خط ها،  انواع 
بايستي در ناحيه تداخلي توسط وسايل نقليه انجام شود، تعريف 

مي گردند:
هر   A نوع  خط  تغيير  نواحي  در   :A نوع تغييرخط ناحيه
تغيير خط  يك  نظر  مورد  انجام حركت  منظور  به  نقليه  وسيله 

انجام مي دهد. 
ناحيه  متمايز  و  اصلي  B: مشخصات  نوع تغييرخط ناحيه

تغيير خط نوع B عبارتند از: 
تغيير  هيچ گونه  اينكه  بدون  مسير،  تغيير  حركت  يك  الف( 

خطي صورت گيرد، ممكن است انجام شود. 
ب( حركت تغيير خط ديگر نياز به حداكثر يك تغيير خط دارد. 

ناحيه تغيير خط نوع C: نواحي تغيير خط نوع C از نقطه نظر 
اينكه يك يا چند خط عبوري ممتد در 

تمايز  B مي باشند. وجه  نوع  تغيير خط  دارد شبيه  آن وجود 
نواحي نوع B و C در تعداد تعويض 

خط هاي الزم براي حركت تغيير خط است. ناحيه تغيير خط 
نوع C به صورت زير مشخص مي شود: 

تعويض خط  بدون  است  تغيير خط ممكن  الف( يك حركت 
انجام شود. 

ب( تغيير خط ديگر نياز به دو )و يا بيش از دو( تعويض خط دارد.
گاهي اوقات، تركيب موجود سبب مي شود وسايل نقليه تغيير 
خط دهنده نتوانند از حداقل تعداد خط هاي الزم به منظور برقرار 
شدن جريان متعادل ترافيك استفاده نمايند. در واقع در چنين 
مواقعي وسايل نقليه تغيير خط دهنده فضاي كمتري از خط هاي 
نمي دهند  خط  تغيير  كه  نقليه اي  وسايل  به  نسبت  را  عبوري 
اشغال مي كنند كه سبب مي شود وسايل نقليه اي كه تغيير خط 
نمي دهند، با سرعت هاي بيشتري نسبت به وسايل نقليه در حال 
تغيير خط حركت نمايند. اگر چنين باشد، عملكرد ناحيه تغيير 

خط به صورت »درگير« طبقه بندي مي شود.
اگر تركيب ناحيه تغيير خط طوري باشد كه وسايل نقليه تغيير 
خط دهنده را از اشغال متناسب خط هاي عبوري باز ندارد، يا به 
عبارت ديگر جريان ترافيك وسايل نقليه تداخلي و غير تداخلي به 
صورت متعادل باشد، عملكرد به صورت »غير درگير« طبقه بندي 
مي شود. اختالف ميانگين سرعت حركت وسايل نقليه تغيير خط 
دهنده و وسايل نقليه اي كه تغيير خط نمي دهند در اين حالت 
 A معموالً كمتر از 8 كيلومتر در ساعت است )بجز در نواحي نوع
و با طول كم كه اختالف سرعت متوسط وسايل نقليه تداخلي و 
غير تداخلي در اين مقاطع، به ميزان استفاده از خط هاي عبوري 
بستگي ندارد(. جدول 6، با توجه به خصوصيات تغيير خط، نوع 

تركيب ناحيه را نشان مي دهد. ]13[
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جدول6-نوعتركيببرحسبحداقلتعدادالزمتغييرخط]13[
 

2.5-تبديلترددها
 براي تحليل نواحي تغيير خط ابتدا تمام حجم ها بايد به معادل 
تبديل  ترافيك  اوج  دقيقه   15 براي  ساعت،  در  سواري  تردد 

گردند. 

و دهنده خط تغيير نقليه وسايل سرعت تعيين -3 .5
بدونتغييرخط

شكل كلي تمام معادالت براي پيش بيني سرعت ها در ناحيه تغيير 
خط بر حسب نوع تركيب و عملكردهاي درگير و غير درگير به 

صورت زير است:

 كه در آن:

Snw : سرعت ميانگين وسايل نقليه اي كه تغيير خط نمي دهند 

)كيلومتر در ساعت( 
تغيير خط دهنده )كيلومتر  نقليه  : سرعت ميانگين وسايل   Sw

در ساعت(
 24 كه  تداخلي  مقطع  در  انتظار  مورد  سرعت  حداقل   :  Smin

كيلومتر در ساعت در نظر گرفته مي شود.
برابر  تداخلي كه  انتظار در مقطع  : حداكثر سرعت مورد   Smax

از  بعد  و  قبل  بزرگراه  در  آزاد  جريان  سرعت  متوسط  با  است 
مقطع تداخلي به عالوه 8 كيلومتر در ساعت. افزودن 8 كيلومتر 
قابل  غير  باالي  سرعت هاي  وجود  احتمال  دليل  به  ساعت  در 

پيش بيني است. 
تغيير خط دهنده  براي جريان هاي  تداخل  : ضريب شدت   Wi

 )i=nw( و بدون تغيير خط )i=w(
با در نظر گرفتن فرضيات فوق، معادله پيش بيني سرعت ها در 

ناحيه تغيير خط بدين صورت مي باشد:

SFF : متوسط سرعت جريان آزاد در بزرگراه قبل و بعد از مقطع 

تداخلي
محاسبه سرعت، ابتدا با اين فرض كه عملكرد مقطع غير درگير 
فرض  اين  شود  مشخص  اگر  سپس  و  صورت  گرفته  مي باشد 

درگير  عملكرد  فرض  با  سرعت  محاسبه  مجدداً  نيست،  صحيح 
زير  رابطه  اساس  بر  تداخل  انجام مي شود. ضريب شدت  مقطع 

محاسبه مي گردد:

VR : نسبت جريان ترافيك تغيير خط دهنده به كل جريان در 

)VR=vw/v( مقطع تغيير خط
در  سواري  معادل  برحسب  تغيير خط،  ناحيه  در  كل  تردد   :  v

ساعت تحت شرايط ايده آل 
N : تعداد خط هاي عبوري در ناحيه تغيير خط  

L : طول تغيير خط بر حسب متر 
d.c.b.a : ضرايب ثابت طبق جدول 7

]14[)Wi(جدول7-ضرايبثابتمحاسبهضريبشدتتداخل

4.5-تعييننوععملكرد
دو پارامتر مهم در تعيين نوع عملكرد حاكم به اين صورت تعريف 

مي شوند: 
به  تغيير خط دهنده،  نقليه  تعداد خطي است كه وسايل   :  Nw

منظور استفاده متعادل از فضاي موجود با وسايل نقليه اي كه تغيير 
خط نمي دهند اشغال مي كنند.

Nw(max) : حداكثر تعداد خطوطي است كه توسط وسايل نقليه 
 تغيير خط دهنده با توجه به ويژگي هاي هندسي مي تواند اشغال 

گردد.
جدول 8 روش پيدا كردن Nw و حداكثر Nw  يا به عبارتي     

)Nw )max را نشان مي دهد  
اگر )Nw>Nw )max، عملكرد درگير است.

اگر )Nw≤Nw )max ، عملكرد غير درگير است.

جدول8.مقاديرNwو)Nw )maxبرايتعييننوععملكرد]14[

 * تمام طول ها بر حسب متر و سرعت ها بر حسب كيلومتر در ساعت مي باشند.
** براي نواحي تغيير خط دو مرحله اي تمام خط هاي آزاد راه ممكن است به 

عنوان خطوط تغيير خط مورد استفاده قرار گيرند. 
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5. 5- تعيين سرعت  ميانگين در مقطع تغيير خط
پس از تعيين سرعت ها و نوع عملكرد )كه مي تواند سبب انجام 
كليه  مكاني  ميانگين  سرعت  گردد(،  سرعت ها  محاسبه  مجدد 

وسايل نقليه بر اساس رابطه زير مشخص مي گردد.

كه در آن:
S :  سرعت ميانگين مكاني كليه وسايل نقليه در مقطع تغيير خط 

)كيلومتر در ساعت(
Sw : سرعت ميانگين مكاني وسايل نقليه تغيير خط دهنده در 

مقطع تغيير خط )كيلومتر در ساعت(
Snw : سرعت ميانگين مكاني وسايل نقليه بدون تغيير خط در 

مقطع تغيير خط )كيلومتر در ساعت(
v : كل نرخ جريان در مقطع تغيير خط )سواري در ساعت(

vw : نرخ جريان تغيير خط در مقطع تغيير خط )سواري در ساعت(

vnw : نرخ جريان بدون تغيير خط در مقطع تغيير خط )سواري 

در ساعت(

6.5-تعيينچگالي
هر  در  )سواري  چگالي  مي توان  متوسط،  سرعت  از  استفاده  با 
كيلومتر هر خط( را براي كليه وسايل نقليه در مقطع تغيير خط 

با استفاده از رابطه زير محاسبه نمود:

   

كه D ميانگين چگالي براي كليه وسايل نقليه در مقطع تغيير 
خط مي باشد .

7.5-محدوديتهاينواحيتغييرخط
مي باشند.  مشخصي  محدوديت هاي  داراي  خط  تغيير  نواحي   
كه  شود  مشخص  تا  نمود  كنترل  بايد  را  محدوديت ها  اين 
هيچكدام از متغيرها شرايط غيرواقعي را نشان نمي دهند. جدول 
نشان  را  آنها  عملكرد  و  خط  تغيير  نواحي  محدوديت هاي   9

مي دهد. 
مقطع  ظرفيت  خط:  تغيير  مقطع  در  ظرفيت  حداكثر  الف( 
يا  و  آزادراهي  مقطع  ظرفيت  از  بيش  نبايد  هيچ گاه  تغيير خط 
ميداني،  مطالعات  اساس  بر  همچنين  گردد.  مشابه  بزرگراهي 
پيشنهاد مي گردد ظرفيت مقاطع تغيير خط كمتر از مقادير ارائه 
شده در اين ستون گردند زيرا در غير اينصورت احتمال دارد اين 
مقاطع نتوانند علي رغم محاسبات انجام شده به طور مناسب عمل 

نمايند.
ب( حداكثر v/N : v/N عبارت است از متوسط جريان ترافيك 
در هر خط. به خاطر وجود اغتشاش موجود در ناحيه تغيير خط، 
تردد 2000 سواري در ساعت در هر خط عبور را نمي توان به طور 

از 1900  تردد  كل  اگر  نمود.  برقرار  ترافيك  افت  بدون  و  مؤثر 
سواري در ساعت در خط تجاوز نمايد، افت ترافيك بدون توجه 

به سرعت هاي پيش بيني شده، محتمل خواهد بود. 
ج( حداكثر VR : VR عبارت است از نسبت جريان ترافيك 
 .)VR=vw/v( تغيير خط دهنده به كل جريان در مقطع تغيير خط
نواحي نوع A براي عبور حجم هاي زياد ترافيك طراحي نمي شوند 
و به احتمال زياد وقتي كه VR از مقادير داده شده در جدول 9 
بيشتر شود، عملكرد بسيار ضعيفي خواهند داشت. نوع B تنها 
نوعي از ناحيه تغيير خط آزادراه است كه انعطاف پذيرترين نوع 
استفاده از خط ها را توسط وسايل نقليه مجاز مي كند و در آن 

بيش از 50 درصد از ترافيك در حال تغيير خط است.
تغيير خط  جريان  نسبت  از  است  عبارت   R : R د( حداكثر 
در   .)vw/R=vw2( خط  تغيير  جريان  كل  به  كوچكتر  دهنده 
و  باشد  بيشتر   0/4 از  نبايد   R مقدار   C نوع  تركيب  خصوص 
تغيير  مستقيم  مسير  در جهت  دهنده  تغيير خط  غالب  جريان 
خط باشد. زيرا در غير اينصورت روش ارائه شده در اين بخش 

نتايج بهتري را از عملكرد واقعي نشان خواهد داد.
ه( در خصوص حداكثر طول تغيير خط الزم به ذكر است كه 
ولي  ندارد  وجود  خصوص  اين  در  عملي  محدوديت  گونه  هيچ 
بر اساس آيين نامه HCM در صورتي كه اين طول بيش از 750 
مستقل  صورت  به  همگرايي  محل  و  واگرايي  محل  باشد،  متر 
قرار  بررسي  مورد  مربوطه  مباحث  در  و  شده  فرض  يكديگر  از 

مي گيرند. ]15[

جدول9-محدوديتهايعملكردناحيهتغييرخط]15[

صادق  مرحله اي  دو  خط  تغيير  نواحي  براي   C نوع  محدوديت هاي  توجه: 
نيست. 

7-مطالعهمورديدربزرگراهشهيدچمرانمحدوده
تقاطعخيابانالف-خيابانجوانان)زهره(

محدوده مورد مطالعه تقاطع خيابان الف يا همان كنارگذر شمالي  
بزرگراه شهيد چمران مي باشد. شكل شماره )3( محدوده تقاطع 
موردمطالعه را نشان مي دهد. بزرگراه  شهيد   چمران در جهت شرق 
الف  خيابان  به  دسترسي  داراي  وي  پارک  پل  از  پس  غرب  به 
پل  انتهاي  حدفاصل  كم  تداخلي  طول  به  توجه  با  كه  مي باشد 
پارک وي تا خيابان الف، وسايل نقليه اي كه از روي پل پارک وي 
)در جهت شرق به غرب( قصد دسترسي به خيابان الف را دارند 
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پس از تداخل با وسايل نقليه اي كه از كنارگذر شمال غربي پل 
پارک وي قصد ورود به مسير شرق به غرب بزرگراه  شهيد  چمران 
را دارند، در اين طول تداخلي كم حركت گردش به راست را انجام 

داده و وارد كنارگذر شمالي بزرگراه  شهيد  چمران مي گردند.

شكلشماره3-نمايشمحدودهموردمطالعه

از جمله مشكالت محدوده مورد مطالعه تأمين نبودن و ناكافي 
به  بزرگراه  شهيد  چمران  ورودي  از  تغيير خط  مقطع  طول  بودن 

خيابان الف مي باشد.

7-1-ارائهآمارحجمترافيكتقاطع
و  گرديده  انجام  در سال 1389  تقاطع  از محدوده  ميداني  بازديد 
براساس برداشت كدهاي حركتي ورودي به خيابان الف، مقادير احجام 

ساعتي ترافيك ورودي به اين معبر مطابق شكل ذيل مي باشد.
 

شكلشماره4-كدهايحركتيومقاديراحجامساعتيترافيك
وروديبهخيابانالف

7-2-ارائهتحليلوضعيتموجود
با توجه به وضعيت موجود شبكه محدوده تقاطع موردنظر، استفاده 
از رمپ راستگرد موجود موجب كاهش طول مقطع تغيير خط 
بين ورودي از بزرگراه  شهيد  چمران تا ورودي اين رمپ گرديده و 
تنزل سطح ايمني، افزايش تصادفات، افزايش زمان سفر و تاخير 
و همچنين تداخل حركتي بيشتر وسايل نقليه را به دنبال خواهد 
روش هاي  از  استفاده  با  مناسب  تداخلي  طول  ادامه  در  داشت. 

مذكور ارائه گرديده است.

HCM7-2-1آييننامه
با استفاده از جدول)9( نوع تركيب ناحيه تغيير خط A  در نظر 
گرفته شده است. با توجه به اينكه در اين مطالعه محاسبه طول 
ناحيه تداخلي مناسب مد نظر است  لذا بايد سرعت، چگالي و 
سطح سرويس را براي شرايط مختلف اعم از 4 و 5 خط عبوري 
و با طول هاي 200 تا 750 متر محاسبه نمود. نتايج محاسبات در 

جدول شماره )10( ارائه شده است.
اينكه حداقل سطح  با توجه به  نتايج جدول )10( و  براساس 
سرويس مورد نظر در محدوده مورد مطالعه E مي باشد، لذا طول 
ناحيه تداخلي 450 تا 600 متر و 5 خط عبوري تامين كننده 
شرايط مورد نظر در محل مي باشد. در نتيجه ضروري است كه 
بزرگراه  شهيد  چمران، محدوده خيابان  در  تداخلي  ناحيه  طول 

الف، حداقل 450 متر در نظر گرفته شود.   

HCMجدول10-نتايجمحاسباتطولناحيهتداخليباروش
دربزرگراهشهيدچمران

 

 
7-2-2آييننامهايران

برابر  از جدول )5( در صورتي كه سرعت طرح  استفاده  با  ابتدا 
نسبت  و   1800  pcu/hr طراحي  ظرفيت  باشد،   70  km/hr
D/V برابر 25 در نظر گرفته مي شود. سپس با استفاده از نمودار 
شكل  )2- الف( حداقل طول قسمت تداخلي در حدود 170 متر 
به سرعت طرح،  توجه  با  )2- ب(  نمودار شكل  از  استفاده  با  و 
اين طول 450 متر به دست مي آيد كه در نتيجه، حداقل طول 
متر   450 يعني  آمده  دست  به  طول  بيشترين  با  برابر  تداخلي 

تعيين مي گردد. 

8-نتيجهگيري
ايمني  در  آن  تأثير  و  تداخلي  ناحيه  طول  اهميت  به  توجه  با 
وسايل  تداخل  از  ناشي  تصادفات  تعداد  كاهش  و  نقليه  وسايل 
نامه مختلف  آيين  از سه  استفاده  با  تداخلي  ناحيه  نقليه، طول 

تعيين گرديد. 
جهت بررسي تطابق وضعيت بزرگراه هاي شهر تهران با ضوابط 
از بزرگراه  شهيد چمران به عنوان مطالعه موردي  مذكور بخشي 
درنظر گرفته شد. در اين بخش طول تداخلي مناسب با استفاده 
از روابط     آيين نامه هاي شرح داده شده در متن مقاله محاسبه 
و با يكديگر مقايسه گرديد. نتايج محاسبات نشان مي دهد كه 
طول ناحيه تداخلي كه در وضع موجود حدود 120 متر مي باشد 

بايد به حدود 450 متر افزايش يابد.
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1-مقدمه
عامل انساني يكي از مهمترين عوامل بروز تصادفات رانندگي 
نادرست كاربران سيستم ترافيك  شناخته شده است. رفتارهاي 
اشتباهات  شامل  پياده  عابرين  و  نقليه  وسايل  رانندگان  از  اعم 
رانندگي و يا حواس پرتي و يا رفتارهاي ناهنجار ترافيكي مي تواند 
شود.  تصادف  به  منجر  يا  و  آورده  به وجود  را  شرايط خطرناكي 
اهميت تصادفات رانندگي و خساراتي كه از اين رهگذر ساالنه به 
جوامع بشري مخصوصا جوامع جهان سوم و كشورهاي درحال 
توسعه وارد مي شود، بر كسي پوشيده نيست. بيشترين قربانيان 
می دهند.  تشكيل  جوان  افراد  و  كودكان  را  رانندگی  تصادفات 
تصادفات  از  ناشی  مير  و  مرگ  درصد   40 از  بيش  طوركلی  به 

رانندگی، متعلق به گروه سنی صفر تا 25 سال می باشد. 
بنابر اين ايمنی ترافيك موضوع بسيار مهمی است كه بر جنبه های 
مختلف زندگی انسان تاثيرگذار است ]1[. در مقايسه كشورهای 
در  می شويم  متوجه  توسعه  حال  در  كشورهای  و  يافته  توسعه 
ايمنی  موضوع  با  مرتبط  مطالعات  توسعه  حال  در  كشورهای 
می توان  را  واقعيت  اين  كه  شده  انجام  كمتر  مراتب  به  ترافيك 

هومنشادابمهر*، كارشناس ارشد راه و ترابري- مشهد
* shadabmehr@hotmail.com

تاريخ دريافت مقاله: دي89       تاريخ پذيرش: اسفند 89

مدلهايپيشبينيناهنجاريهايترافيكي
درتقاطعهايچراغدارشهرمشهد

چكيده
ناهنجاري هاي ترافيكي پديده هايي هستند كه به روشني شرايط فرهنگ ترافيك و رفتارهاي كاربران سيستم حمل و نقل  در هر جامعه را نشان مي دهند. 
افزايش اين پديده ها نه تنها موجب به مخاطره افتادن ايمني ترافيك است، بلكه بر ساير جنبه هاي ترافيك هم تاثير منفي دارد. بررسي  ايمني ترافيك بر پايه 
مطالعه ناهنجاري هاي ترافيكي روش مرسومي است. مخصوصا اين روش در شرايط كشورهاي در حال توسعه به دليل نوع عادات و رفتارهاي رانندگان و عابرين 
پياده كارآيي بيشتري دارد. در اين مقاله ابتدا به اهميت موضوع ايمني ترافيك و نقش ارزنده اي كه مطالعه ناهنجاري هاي ترافيكي مي تواند در اين زمينه ايفا 
نمايد پرداخته شده است. در مرحله بعد با توجه به خصوصيات رانندگان و عابرين پياده در شهر مشهد، ناهنجاري هاي ترافيكي مختلفي كه در تقاطع هاي چراغدار 
اتفاق مي افتد، تعريف شده است و در نهايت مدل هاي پيش بيني ناهنجاري هاي ترافيكي در تقاطع هاي چراغدار شهر مشهد توسعه داده شده است. براي اين 
منظور از سه دسته اطالعات شامل مشخصات حجم ترافيك، مشخصات كنترل ترافيك تقاطع و مشخصات ناهنجاري هاي ترافيكي مشاهده شده در محل تقاطع ها 
استفاده شده است. در مجموع 60 متغير در قالب سه دسته اطالعات فوق تعريف شده و جهت توسعه مدل هاي پيش بيني از روش رگرسيون خطي چند متغيره 
با كمك نرم افزار SPSS  استفاده شده است. اطالعات برداشت شده مربوط به 16 تقاطع چراغدار شهر مشهد مي باشد. همچنين تعداد 11 ناهنجاري ترافيكي 
مختلف در تقاطع هاي چراغدار تعريف و مدل سازي شده اند. نتايج مطالعه مشخص نمود مهمترين عواملي كه بر ايجاد ناهنجاري هاي ترافيكي تاثير مي گذارند 

به ترتيب عبارتند از حجم ترافيك، كيفيت خط كشي، طرح هندسي و فازبندي تقاطع.

واژههایكليدی:  ايمني ترافيك، ناهنجاري هاي ترافيكي، تقاطع هاي چراغدار، مدل هاي پيش بيني

"اپيدمی غفلت" ناميد ]2[.
يكي از مهمترين بخش هاي شبكه خياباني، گره ها يا تقاطع ها 
مي باشند كه در اين ميان تقاطع هاي چراغدار )به عنوان تقاطع هاي 
مهم تر در شبكه( اهميت بيشتري دارند. مطالعاتي كه مقاله حاضر 
بر پايه آن تهيه گرديده با هدف بررسي سطح ايمني در تقاطع هاي 
چراغدار شهر مشهد بر پايه روش ارزيابي ناهنجاري هاي ترافيكي1 
تعريف گرديده است. با توجه به محدوديت هاي موجود در زمينه 
ايمني  مطالعات   كشور،  در  آمارتصادفات رانندگي  دسترسي به 
ترافيك برپايه روش بررسي ناهنجاري هاي ترافيكي بسيار مهم بوده 
و حتي مي تواند به عنوان تنها روش قابل اتكاء در شرايط فعلي 
تلقي شود. از طرفي ناهنجاري هاي ترافيكي، پديده هايي هستند 
كه عمدتا ريشه در رفتار انسان داشته و به شرايط فرهنگ ترافيك 
دارند.  بستگي  جامعه  در  مرسوم  ترافيكي  رفتارهاي  و  عادات  و 
فراواني قابل توجه ناهنجاري هاي ترافيكي در شرايط كشورهاي 
در حال توسعه باعث مي شود روش ترافيك كانفليكت در اينگونه 
جوامع به نتايج بهتري نسبت به كشورهاي توسعه يافته كه فراواني 

  1Traffic  Conflict  Method
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ناهنجاري هاي ترافيكي در آنها كمتر است، منجر شود.

2-تعريفمساله،اهميتواهدافتحقيق
مطالعات  از  آمده  به دست  نتايج  از  بخشي  اساس  بر  مقاله  اين 
در  ترافيك  ايمني  تشخيصي  مديريت  عنوان  تحت  كه  جامعي 
تقاطع هاي چراغدار شهر مشهد كه با همكاري سازمان حمل و 
انجام مي شود، تدوين گرديده  ترافيك شهرداري مشهد  نقل و 
سيستم  كلي  بخش  سه  شامل  مذكور  جامع  مطالعات  است. 
ناهنجاري  بيني  پيش  هاي  مدل  توسعه  اطالعات،  آوري  جمع 
هاي ترافيكي و توسعه مدل تعيين سطح ايمني در تقاطع هاي 
چراغدار مي باشد. موضوع ايمني ترافيك از مباحث بسيار مهم در 
حوزه مديريت ترافيك شهر مشهد است. آمار قابل توجه تصادفات 
رانندگي در شهر مشهد مبين اين حقيقت است. بر اساس آمار 
از 30 هزار تصادف در شهر  منتشر شده، در سال 1385 بيش 
مشهد ثبت شده كه موجب فوت 87 نفر و مجروع شدن 5191  
تاكنون  موضوع،  اهميت  وجود  با   .]3[ است  ديگرگرديده  نفر 
مشهد  معابر شهر  در  ترافيك  ايمني  در حوزه  مطالعات جامعي 

انجام نشده است. 
همچنين بنا به داليل زير انجام مطالعات ايمني ترافيك بر پايه 
روش بررسي ناهنجاري هاي ترافيكي در شهر مشهد از اهميت 

ويژه اي برخوردار است ]4[:
1- اخذ آمار تصادفات رانندگي از پليس همواره با مشكالتي 

مواجه بوده است. 
2- از بررسي فرم هاي ثبت تصادفات اخذ شده از پليس متوجه 
مي شويم بسياري از اطالعات ثبت شده دقيق نيست. از جمله 
اين اطالعات غير دقيق مي توان به محل تصادفات )كه در فرم ها 
بسيار كلي ذكر مي شود(، علت تامه تصادف و نقايص معبر اشاره 
كرد. به عنوان مثال در فرم هاي سال 1385 در قسمت نقايص 

معبر در 75 درصد موارد گزينه "ساير" انتخاب شده است ]3[.
3- بسياري از تصادفات خسارتي كه در شهر مشهد اتفاق مي 
افتد، توسط پليس بازديد نمي شود )قبل ازحضور پليس صحنه 
تصادف جمع آوري مي شود( و يا در صورت بازديد پليس به دليل 
كم بودن مبلغ ريالي خسارت، ثبت نمي شوند. اگر چه اين مساله 
در نظر اول ممكن است كم اهميت جلوه كند، لكن به دليل تعداد 
زياد و آثار مخربي كه اين گونه تصادفات در شبكه خياباني ايجاد 
مي كنند )از جمله ايجاد تراكم، راه بندان و تاخير(، داشتن اطالعات 
آنها در حوزه برنامه ريزي حمل و نقل حياتي است. الزم به ذكر 
است تاكنون جهت برآورد تعداد اينگونه تصادفات و ارزيابي آثار 

آنها مطالعه خاصي در كشور انجام نشده است.
4-  برنامه هاي ارتقاء فرهنگ ترافيك در كشور اهميت زيادي 
ترافيك،  ايمني  مطالعات  انجام  در چنين شرايطي جهت  دارند. 
استفاده از روش هايي كه بر پايه بررسي ناهنجاري هاي ترافيكي 
تواند  مي  دارد،  كاربران  ترافيكي  رفتار  و  فرهنگ  در  ريشه  كه 
نتايج بهتري از روش هاي متكي بر آمار تصادفات رانندگي كه در 

گذشته اتفاق افتاده اند داشته باشد.
با توجه به نكات فوق اهداف مطالعه عبارتند از:

1. ايجاد سيستم مديريت تشخيصي ايمني ترافيك در تقاطع هاي 
چراغدار شهر مشهد

2.  فعال سازي تمام پتانسيل ها و امكانات مركز كنترل ترافيك 
بهبود  ارگان ها( در راستاي  امكانات ساير  به  اتكاء  مشهد )بدون 

وضعيت ايمني ترافيك
3.  تعيين عوامل بروز ناهنجاري هاي ترافيكي وميزان تاثير هركدام بر 

سطح ايمني تقاطع هاي چراغدار 
 4. ايجاد بستري مناسب براي تصميم  سازي در زمينه پروژه هاي 

اجرايي  جهت  بهبود شرايط ايمني ترافيك

3-روشمطالعه
كه  مشهد  شهر  خياباني  شبكه  در  چراغدار  تقاطع   16 تعداد 
 SCATS1 مجهز به سيستم هوشمند كنترل زمانبندي موسوم به
و دوربين نظارت تصويري بودند، انتخاب گرديدند. ناهنجاري هاي 
از  استفاده  با  تحقيق  نياز  مورد  ترافيكي  داده هاي  و  ترافيكي 
نظارت تصويري  و تصاوير دوربين هاي   SCATS امكانات سيستم 
اطالعات حدود1/5  آوري  مرحله جمع  ثبت شد.  و  آوري  جمع 
سال به طول انجاميد. با توجه به حجم بسيار زياد داده ها، يك 
بانك اطالعات كامپيوتري كه قادر است محاسبات الزم را بر روي 
را  نياز تحقيق  پارامترهاي مورد  و  آورده  به عمل  داده هاي خام 
توليد نمايد، طراحي و ايجاد گرديد. جهت توسعه مدل هاي پيش 
ناهنجاري هاي ترافيكي تعداد 60 متغير مستقل تعريف و  بيني 
به  خطي  رگرسيون  روش  از  منظور  اين  براي  شده اند.  ارزيابي 

كمك نرم افزار SPSS استفاده شده است.

4-تعريفناهنجاريترافيكي
تعريف مرسوم ناهنجاري ترافيكي (Traffic Conflict) به صورت زير 
است. يك ناهنجاري ترافيكي به موقعيت خاصي اطالق مي شود 
كه يك وسيله نقليه به دليل انجام يك مانور رانندگي وسيله ديگري 
را در موقعيت تصادف قرار مي دهد به گونه اي كه وسيله دوم براي 
العمل مناسب نشان دهد. به غير  بايد عكس  از تصادف  اجتناب 
از كانفليكت هاي ترافيك، تعريف ديگري با عنوان وقايع ترافيكي 
(Traffic Conflict) هم در مطالعات قبلي مطرح شده است. در اين 

تعريف وقايع ترافيكي مانورهاي غيرمعمول، خطرناک و غير قانوني 
در هنگام رانندگي مي باشند ]5[ و ]6[.

تعريف فوق در كشورهاي مختلف تفاوت هايي دارد. مثال در 
كتابچه راهنماي روش ترافيك كانفليكت موسسه FHWA  آمريكا، 
تنها موقعيت هاي نزديك به تصادف به عنوان ناهنجاري ترافيك 
در نظر گرفته مي شود ]5[ و ]6[. در حالي كه در روش هاي توسعه 
داده شده توسط برخي كشورهاي اروپايي نظير سوئد و فرانسه، 
 ناهنجاري هاي ترافيكي در سه سطح شديد، متوسط و سبك تعريف 

شده اند ]7[ و ]8[ و ]9[.
ناهنجاري هاي ترافيكي ريشه در رفتار كاربران سيستم حمل 
و نقل دارند. به عبارت ديگر هر ناهنجاري ترافيكي از يك رفتار 

1 Sydney Coordinated Adaptive Traffic System
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غير معمول ترافيكي پديد مي آيد. منظور از رفتارهاي غير معمول 
ترافيكي،  واكنش هاي آني توام با خطاي رانندگان، تخلفات رانندگان 
و عابرين پياده، رفتارهاي پرخاشگرانه توام با بي صبري و عجله و 
نظاير آن است. مالحظه مي شود ناهنجاري هاي ترافيكي به نوعي 

نشان دهنده شرايط فرهنگ ترافيك جامعه هم مي باشند.
با توجه به مطالب فوق مي توان نتيجه گرفت تعريف ناهنجاري هاي 
ترافيكي بايد متناسب با فرهنگ ترافيكي در هر منطقه انجام شود 
و نمي توان از يك تعريف خاص در شرايط مختلف استفاده كرد. به 
عبارت ديگر ممكن است يك رفتار رانندگي خطرناک در شرايط 
يك شهر مرسوم بوده و حتي عادي تلقي شود درحالي كه همين 
رفتار در نقاط ديگر قابل مشاهده نباشد. بنابراين در اين مطالعه 
پس از بررسي جوانب مختلف موضوع چنين نتيجه گيري شد كه 
اهميت خاص  با يك درجه  ترافيكي  ناهنجاري هاي  از  هر كدام 
خياباني(  شبكه  نقاط  ساير  )يا  تقاطع  ايمني  سطح  تعيين  در 
مهم بوده ضمن اينكه تعريف و تعيين ميزان اهميت آنها بايد در 
شرايط مطالعه انجام شود و لذا اين تعاريف و اولويت بندي ها قطعا 

با ساير نقاط دنيا متفاوت خواهد بود ]4[.
نكته ديگري كه بايد به آن توجه شود، نقش فرهنگ ترافيك در 
ايمني ترافيك است. كمابيش در تمام نقاط دنيا عامل انساني به 
عنوان مهمترين عامل ايجاد تصادفات رانندگي شناخته شده است. 
عوامل ايجاد تصادفات رانندگي منصوب به انسان، جاده، وسيله نقليه 
و محيط است. مي توان گفت در ايران نقش عامل انساني در ايجاد 
تصادفات رانندگي قدري پررنگ تر است. البته براي يافتن ميزان 
اين نقش، در منابع موجود نمي توان به نتيجه مشخصي دست يافت. 
در گزارشات منتشر شده نقش عامل انساني در تصادفات رانندگي 
در ايران از 55 درصد تا 95 درصد گزارش شده است. به عنوان 
مثال در يكي از مقاالت ثبت شده در سايت مدارک علمي ايران، اين 

نقش 90 تا 95 درصد عنوان شده است ]10[.
كه  ناهنجاري ترافيكي  مرسوم  تعاريف  فوق  نكات  به  توجه  با 
شرايط  توانند  نمي  كند،  مي  بيان  را  تصادف  به  نزديك  شرايط 
در صورتي  كند.  بيان  كامل  طور  به  را  جامعه  ترافيكي  فرهنگ 
كه فرهنگ ترافيك و نحوه رفتار رانندگان وسايل نقليه و عابرين 
توجه  بايد  دارد.  ترافيك  ايمني  در  مهمي  بسيار  نقش  پياده 
سر  معابر  كاربران  از  زيادي  ترافيكي  ناهنجار  رفتارهاي  شود 
مي زند كه همه آنها در ترسيم شرايط فرهنگ ترافيكي جامعه 
هاي  موقعيت  ايجاد  به  منجر  آنها  همه  الزاما  ولي  هستند  مهم 
تعاريف  از  اگر  بنابراين  نمي شوند.  تصادف  به  نزديك  خطرناک 
وقايع  از  بسياري  شود،  استفاده  ترافيكي  ناهنجاري هاي  مرسوم 
مهم ترافيكي نظير اشتباهات رانندگي يا تخلفات رانندگان وسايل 
نقليه و عابرين پياده )كه در حقيقت نشان دهنده فرهنگ ترافيك 
حاكم بر جامعه است( به عنوان ناهنجاري ترافيكي محسوب نشده 
و در مرحله جمع آوري اطالعات حذف مي شوند. اين مساله در 
شرايط كشورهاي در حال توسعه به مراتب اهميت بيشتري دارد 
ترافيك  ايمني  در  فرهنگ  نقش  كشورها  اين  در  توان  مي  زيرا 
با توجه به توضيحات فوق در اين مطالعه  را پررنگ تر دانست. 

تمام وقايع غير معمول و رفتارهاي ناهنجار ترافيكي )حتي آنها 
كه منجر به ايجاد موقعيت هاي نزديك به تصادف نمي شوند( 
به عنوان ناهنجاري ترافيكي در نظر گرفته شده و ثبت شده اند. 
ماهه  از يك دوره شش  ترافيكي پس  ناهنجاري هاي  همچنين 
به  نسبت  عميق  شناخت  ايجاد  به  منجر  كه  اطالعات  برداشت 
نوع رفتارهاي ترافيكي مرسوم و عادات رانندگي كاربران شبكه 
معابر در شهر مشهد گرديد، مجددا تعريف شدند )تعاريف قبلي 
اصالح شده و ناهنجاري هاي ترافيكي مجددا برداشت شدند(. بر 
اين اساس 11 ناهنجاري ترافيكي به شرح زير تعريف شدند ]4[. 
تصاوير نمونه هايي از ناهنجاري هاي ترافيكي تعريف شده در اين 

مطالعه، در شكل )4( ارائه شده است.

1.4-ناهنجاريترافيكيتداخلچپگردبامستقيممقابل
اين ناهنجاري ترافيكي در مطالعات قبلي انجام شده در ساير نقاط 
دنيا وجود دارد و در مورد تقاطع هايي اتفاق مي افتد كه فازبندي 
آنها به گونه اي است كه تداخل حركت مستقيم و چپگرد مقابل 
ايجاد مي شود )نظير سيستم هاي 2 فازه(. تفاوت آن در ايران با 
كشورهاي توسعه يافته در اين است كه معموال در ايران رانندگان 
گردش به چپ كننده حق تقدم را رعايت نكرده و بالفاصله بعد 
از سبز شدن چراغ راهنمايي، مسير حركت مستقيم را سد مي 
نمايند. بنابراين نحوه، مكان و تعداد وقوع اين ناهنجاري ترافيكي 
با نتايج به دست آمده از مطالعات قبلي در ساير نقاط دنيا متفاوت 
است. تصوير 4-1 از شكل )4( نمونه اي از اين ناهنجاري ترافيكي 

را نشان مي دهد. 

2.4-ناهنجاريتغييرخطناگهاني
در برخي از فرهنگ هاي ترافيكي رانندگي بين خطوط نهادينه 
توقف  دارد.  رواج  رانندگي  هنگام  در  مارپيچي  حركات  و  نشده 
و  سوار  جمله  از  مختلف  داليل  )به  تقاطع  حريم  در  خودروها 
پياده كردن مسافر( نيز عامل مهمي در بروز ناهنجاري تغيير خط 
ناگهاني است كه اين مورد هم يكي از جنبه هاي فرهنگ ترافيكي 
است. تصوير 4-2 از شكل )4( نمونه اي از اين ناهنجاري ترافيكي 

را نشان مي دهد.

3.4-ناهنجاريترافيكيتداخلباراستگرددرخروجي
تقاطع

زمان  در  راستگرد  ايران،  رانندگي  و  راهنمايي  قوانين  مطابق 
قرمز بودن چراغ راهنمايي زماني مجاز است كه تابلوي مربوطه 
هيچ  تقريبا  مشهد  شهر  در  باشد.  داشته  وجود  آزاد(  )راستگرد 
تقاطعي چنين تابلويي ندارد و اكثر رانندگان هم در زمان قرمز 
ناهنجاري  اين  لذا  كند.  نمي  توقف  راستگرد  براي  چراغ  بودن 
عالوه بر اينكه به صورت تداخل حركت چپگرد با راستگرد مقابل 
بروز مي كند، به صورت تداخل حركت مستقيم با حركت راستگرد 
رويكرد مجاور هم ديده مي شود. عواملي چون وجود پاركينگ 
ناهنجاري ترافيكي را تشديد  حاشيه اي در نزديكي تقاطع اين 
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مي كنند زيرا باعث مي شوند خودروهاي راستگرد كننده به اجبارا 
به خطوط مياني خروجي هاي تقاطع رانده شده و تداخل با ساير 
حركات را تشديد نمايند. تصوير 4-3 از شكل )4( نمونه اي از اين 

ناهنجاري ترافيكي را نشان مي دهد.

4.4-ناهنجاريترافيكيتداخلوسايلنقليهباعابرپياده
پياده  عابرين  توجه  به علت عدم  ترافيكي عمدتا  ناهنجاري  اين 
ديگر  اي  جنبه  دهنده  نشان  و  شده  ايجاد  راهنمايي  چراغ  به 
از فرهنگ ترافيك است. در برخي از مطالعات قبلي، ناهنجاري 
چپگرد  حركت  با  پياده  عابر  تداخل  به صورت  مذكور  ترافيكي 
حمايت شده تعريف شده لكن در شرايط فرهنگ ترافيكي ايران 
تداخل عابر پياده با ساير حركات )مستقيم، راستگرد و چپگرد( 

هم ديده مي شود. 
به صورت تداخل  ترافيكي مذكور  ناهنجاري  اين مطالعه  لذا در 
عابر پياده با كليه حركات وسايل نقليه در نظر گرفته شده است. 
را  ترافيكي  ناهنجاري  اين  از  نمونه اي   )4( از شكل  تصوير 4-4 

نشان مي دهد.

5.4-ناهنجاريترافيكيعبورازچراغقرمز
عبور از چراغ قرمز يك رفتار ناهنجار ترافيكي از سوي رانندگان 
ترافيكي،  باورهاي  و  عادات  چون  عواملي  كه  است  نقليه  وسايل 
خلق و خوي مردم جامعه )وجود خصوصياتي چون بي صبري( و نهايتا 
عدم اعمال قانون قاطع از سوي پليس مي تواند باعث افزايش اين 

ناهنجاري ترافيكي شود. 
در  معموال  قرمز  چراغ  از  عبور  تخلف  ناهنجاري  وقوع  طرفي  از 
ساعات خلوت )مثال نيمه هاي شب( بيشتر است لكن با توجه به 
اينكه اين پديده ارتباط مستقيم با شدت اعمال قانون و فرهنگ 
ترافيك حاكم بر جامعه دارد، بررسي آن در ساعات شلوع هم مي 
تواند جنبه هاي مهمي از فرهنگ ترافيك جامعه را آشكار نمايد. با 
توجه به توضيحات فوق در مطالعات حاضر عبور از چراغ قرمز به 
عنوان يك ناهنجاري ترافيكي در نظر گرفته شده است. تصوير 5-4 

از شكل )4( نمونه اي از اين ناهنجاري ترافيكي را نشان مي دهد. 

6.4-ناهنجاريترافيكيتوقفبعدازخطايست
وقوع اين ناهنجاري ترافيكي باعث ايجاد مزاحمت براي عابرين 
از  را مجبور مي كند  عابرين  به طوريكه در مواردي  پياده شده 
محل هاي غير خط كشي شده در سطح تقاطع عبور نمايند. عدم 
وجود خط كشي عابر پياده در محل تقاطع يكي از داليل افزايش 
اين ناهنجاري ترافيكي است. همانگونه كه ذكر شد توقف خودرو 
پشت چراغ قرمز بعد از خط ايست و بر روي گذرگاه عابر پياده 
باعث مي شود عابرين پياده به جاي عبور از عرض بازوهاي تقاطع 

از سطح تقاطع عبور نمايند.
 همچنين باعث ترويچ فرهنگ بي توجهي عابرين به عبور از محل 
خط كشي عابر پياده مي شود. تصوير 4-6 از شكل )4( نمونه اي 

از اين ناهنجاري ترافيكي را نشان مي دهد.

در پيادهشدنمسافر و ترافيكيسوار ناهنجاري -7.4
حريمتقاطع

حريم  در  مسافر  كردن  پياده  و  سوار  براي  نقليه  وسايل  توقف 
كشور  ديگر  شهرهاي  از  بسياري  و  مشهد  شهر  در  تقاطع ها 
مرسوم است. اين مساله باعث كم شدن عرض خروجي )كاهش 
خط  تغيير  و  ترافيك  تراكم  و  تاخير  افزايش  تقاطع(،  ظرفيت 
را  تقاطع  ايمني  سطح  نتيجه  در  و  شده  نقليه  وسايل  اجباري 
به شدت كاهش مي دهد. تصوير 4-7 از شكل )4( نمونه اي از اين 

ناهنجاري ترافيكي را نشان مي دهد. 

8.4-ناهنجاريترافيكيبلوكهشدندرترافيك
بلوكه شدن در ترافيك يا گير افتادن در ترافيك مسير متقاطع، 
بعضا  مشهد  شهر  چراغدار  هاي  تقاطع  در  كه  ايست  اي  واقعه 
اتفاق مي افتد و علت آن عدم توجه به اين قانون است كه راننده 
مگر  باشد(،  سبز  چراغ  اگر  )حتي  شود  تقاطع  سطح  وارد  نبايد 
تقاطع هم  بتواند خارج شود. خط كشي شطرنجي سطح  اينكه 
به همين معناست كه در تقاطع هاي شهرهاي كشور )مخصوصا 
شهرستان ها( به ندرت ديده مي شود. تصوير 4-8 از شكل )4( 

نمونه اي از اين ناهنجاري ترافيكي را نشان مي دهد. 

9.4-ناهنجاريترافيكيترددعابرينپيادهازمحلهاي
غيرمجاز

سطح  در  پياده  عابرين  تردد  ترافيكي  ناهنجاري  اين  از  منظور 
تقاطع از هر محلي به غير از خط كشي عابر پياده است. به عنوان 
مثال حركت طولي در كنار آيلند وسط و يا تردد از سطح تقاطع 
به صورت قطري به عنوان مصاديقي از ناهنجاري ترافيكي مذكور 
تلقي مي شوند. اين حركات نامنظم و نامشخص عابرين پياده مي 
احتمال  اينكه  برهم زده و ضمن  را  تواند نظم حركت خودروها 
تواند  افزايش مي دهد مي  را  پياده  عابرين  با  برخورد خودروها 
از   9-4 تصوير  بشود.  هم  خودرو  با  خودرو  تصادف  وقوع  باعث 

شكل )4( نمونه اي از اين ناهنجاري ترافيكي را نشان مي دهد. 

10.4-ناهنجاريترافيكيگردشازخطنادرست
حركات گردشي در تقاطع بايد از خطوط صحيح شروع شده و انجام 
شود در غير اين صورت خودروهاي ديگرحاضردر همان رويكرد در 
به  مي گيرند.  قرار  كننده  گردش  با خودرو  برخورد  معرض خطر 
از  بايد  دارند  به چپ  گردش  قصد  كه  خودروهايي  ديگر  عبارت 
منتهي اليه سمت چپ و خودروهاي گردش به راست كننده بايد 
تا  انجام دهند  را  معبر گردش خود  راست  اليه سمت  منتهي  از 
مزاحمتي براي حركت ساير خودروها ايجاد نكنند. تصوير 4-10 از 

شكل )4( نمونه اي از اين ناهنجاري ترافيكي را نشان مي دهد. 

11.4-ناهنجاريحركتدرجهتعكس
بازوهاي تقاطع به  از  حالتي است كه يك وسيله نقليه در يكي 
صورت خالف جهت حركت نمايد. با توجه به مشاهدات و اطالعات 
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مذكور  ترافيكي  ناهنجاري  مطالعات،  جريان  در  شده  برداشت 
اتفاق  عمدتا توسط موتور سواران و در بازوهاي خروجي تقاطع 

ناهنجاري  اين  از  نمونه اي   )4( از شكل  تصوير 11-4  افتد.  مي 
ترافيكي را نشان مي دهد. 

شكل4:نمونههاييازناهنجاريهايترافيكي

 تصوير ) 4-1( مثال ناهنجار هاي تداخل چپگرد يا مستقيم مقابل تصوير ) 4-2( مثال ناهنجار هاي ترافيكي تغيير خط ناگهاني تصوير ) 4-3( مثال ناهنجار هاي تداخل راستگرد در خروجي تقاطع

 تصوير ) 4-4( مثال ناهنجار هاي تداخل با عابر پياده

 تصوير ) 4-7( مثال ناهنجار هاي سوار و پياده شدن مسافر در حريم تقاطع

 تصوير ) 4-11( مثال ناهنجار هاي ترافيكي حركت در جهت عكس تصوير ) 4-10( مثال ناهنجار هاي گردش از خط غير صحيح

 تصوير ) 4-9( مثال ناهنجار هاي  تردد از محل هاي غير مجاز تصوير ) 4-8( مثال ناهنجار هاي بلوكه شدن در ترافيك

 تصوير ) 4-6( مثال ناهنجار هاي توقف خودرو بعد از خط راست تصوير ) 4-5( مثال ناهنجار هاي عبور از چراغ قرمز
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5-توسعهمدلهايپيشبينيناهنجاريهاي
ترافيكي

1.5-تعريفمتغيرهايمستقل
براي توسعه مدل هاي پيش بيني ناهنجاري هاي ترافيكي، ابتدا 
با توجه به اطالعات جمع آوري شده، تعداد 60 متغير مستقل 
تعريف گرديد. نام و توضيح متغيرهاي مذكور در جدول )1( ارائه 
گرديده است. متغيرهاي مستقل تعريف شده به دو دسته تقسيم 

بانك  از  مستقيما  كه  هستند  متغيرهايي  اول  دسته  شوند.  مي 
اطالعات پروژه قابل استخراج مي باشند و دسته دوم متغيرهايي 
اند.  آمده  به وجود  اول  متغيرهاي دسته  تركيب  از  مي باشند كه 
مثال حجم ترافيك در كل تقاطع ) منظور متوسط حجم ترافيك 
در ساعات شلوغ روز است( و متوسط تعداد خطوط رويكردهاي 
تقاطع دو متغير از نوع متغيرهاي دسته اول مي باشند و متغير 
نسبت حجم ترافيك به متوسط تعداد خطوط رويكردهاي تقاطع، 

از نوع متغيرهاي دسته دوم است. 

جدول1:متغيرهايمستقلكنترلشدهجهتتوسعهمدلهايپيشبينيناهنجاريهايترافيكي

تعريفنامرديفتعريفنامرديف

1ANLA17متوسط تعداد خطوط رويكرد هاي تقاطعNCrتعداد نقاط برخورد حركت مستقيم با گردش به چپ

2DASw متوسط فاصله سرآيلند تا لبه پياده رو رويكردهايی كه در
حركت 18NLتداخل مشاركت دارند كه  تقاطع  رويكردهای  تعداد خطوط  متوسط 

مستقيم و چپگرد آنها با هم انجام می شود

3Df19مدت زمان تاخير در فازهای تداخل كنندهNLAتعداد خطوط رويكردهای تقاطع

4DS                                                                       20فاصله ايستگاه تا تقاطعNNR در رويكرد  تعداد  به  رويكردها  خطوط  تعداد  نسبت 
تقاطع

5Gc حركت و  چپ  به  گردش  تداخل  فاز  در  سبز  زمان  طول 
نسبت تعداد ناهنجاري عبور عابرين پياده از 21NPRمستقيم مقابل

محل هاي غير مجاز به حجم عابر پياده

6Hev                                                                             22درصد خودروهاي سنگين در تقاطعNPWتعداد ناهنجاري عبور عابرين پياده از محل هاي غير مجاز

7IED23متوسط فاصله سر آيلند تا لبه مسير متقاطعNVR نسبت تعداد ناهنجاري عبور عابرين پياده از
محل هاي غير مجاز به حجم كل ترافيك تقاطع

8Lc24حجم كل حركت چپگرد تداخل كننده در تقاطعPوجود پاركينگ حاشيه ای در نزديكی تقاطع

9LTC25وجود تداخل چپگرد با مستقيم مقابلPC                                                                                وجود ترک و چاله

10LTCR26ناهنجاري تداخل چپگرد با مستقيم مقابلPcuدرصد سواری در كل ترافيك تقاطع

11LVR                                                         به حجم ترافيك C2 27نسبت كانفليكتPedحجم كل عابر پياده

12MCL28حداكثر طول سيكل چراغ راهنمايیPedVتعداد تخلفات عابر پياده در تقاطع

13MIW)29عرض آيلند وسط )متوسط رويكردهاPLTدرصد تمايالت چپگرد در تقاطع

14Mot30درصد موتور سيكلت در كل ترافيك تقاطعPoحضور عامل پليس در محل تقاطع

15MRTP31حداكثر زمان چراغ قرمز در يك فازPPedVدرصد تخلفات عابر پياده

16NA32تعداد رويكرد در تقاطعPPVنسبت حجم كل عابر پياده به حجم كل وسايل نقليه
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تعريفنامرديفتعريفنامرديف

33PRT47درصد تمايالت راستگرد در تقاطعScحجم كل حركت مستقيم تداخل كننده در تقاطع

34PS48خرابي روسازي تقاطعSoوضعيت اجتماعی و فرهنگی محل قرارگيری تقاطع

35PVPV49نسبت تعداد تخلفات عابر پياده به حجم كل وسايل نقليهSDLوجود عوامل محدود كننده ديد در تقاطع

36RDG
نسبت زمان تاخير )درصورت وجود( به كل زمان سبز فاز 

مربوطه
50Sta

وجود ايستگاه تاكسي يا اتوبوس در نزديكي تقاطع

37RI                                                                          51وضعيت جزيره راستگردSV
تعداد ناهنجاري سوار و پياده شدن مسافر در حريم 

تقاطع

38RLc
نسبت حجم چپگرد تداخل كننده به حجم چپگرد به عالوه 

مستقيم تداخل كننده
52SVR

نسبت تعداد ناهنجاري سوار و پياده شدن مسافر در 
حريم تقاطع به حجم كل ترافيك تقاطع

39RN53نسبت عدد وضعيت جزيره راستگرد به تعداد رويكردTC1)در طول يك ساعت( C1 مدت زمان وجود تداخل

40RM                                                                     54وجود خط كشي مناسب در تقاطعV                                                                                    كل حجم ترافيك در تقاطع

41RT55حجم تمايالت راستگرد در تقاطعVcكل حجم ترافيك تداخل كننده در تقاطع

42RTM56نحوه انجام حركت راستگرد در تقاطعVPCR
تعداد متوسط ساعتي ناهنجاري تداخل عابر با وسايل 

نقليه

43RTP57وجود مسير ويژه راستگرد در رويكردهاي تقاطعVPR
نسبت تعداد ناهنجاري تداخل عابر با وسايل نقليه به 

حجم كل عابر پياده در تقاطع

44RVD
فاصله  به متوسط  ترافيك تداخل كننده  نسبت كل حجم 

رأس خزنده تا لبه پياده رو
58VVNRنسبت كل حجم ترافيك به تعداد خطوط رويكردها

45RVL
تعداد  متوسط  به  كننده  تداخل  ترافيك  نسبت كل حجم 

خطوط رويكردهايی كه در تداخل مشاركت دارند
59VVR

نسبت تعداد ناهنجاري تداخل عابر با وسايل نقليه به 
حجم كل ترافيك تقاطع        

46RVT
نسبت كل حجم ترافيك تداخل كننده به كل مدت زمانی 

كه تداخل C1 وجود دارد
60ZSEDفاصله خط كشي عابر پياده تا لبه پياده رو

)ادامهجدول1(

2.5-فرآيندمدلسازي
پس از تعريف متغيرهاي مستقل، در مورد هر ناهنجاري ترافيكي، 
متغيرهاي مرتبط تعيين شده و توسط نرم افزار SPSS و به روش 
رگرسيون خطي و روش Enter توسعه مدل هاي پيش بيني انجام 
شده است. در اين مطالعه، يك ساختار مدل خاص ارزيابي نشده 
مدل هاي  شامل  مختلف  رياضي  ساختارهاي  مورد  هر  در  بلكه 
تركيب  مختلف  هاي  حالت  در  و  لگاريتمي  و  نمايي  خطي، 
نهايت  در  است.  شده  ارزيابي  دامي  و  اصلي  مستقل  متغيرهاي 
پس از خارج كردن متغيرهاي كم اهميت و كنترل عالمت ضرايب 

بهترين حالت  مدل  هر ساختار  در حالت  متغيرها،  توان هاي  يا 
تعيين و اين مدل ها با يكديگر مقايسه شده و بهترين مدل پيش 

بيني تعيين گرديده است.

بهترين انتخاب و ارزيابيومقايسهمدلها 3.5-مالک
مدلپيشبيني

به  ارزيابي  مالک هاي  شده،  داده  توسعه  مدل هاي  مقايسه  در 
ترتيب اهميت عبارتند از:  

باشد نشانه كارايي   1. ضريب R2 كه هر چه به يك نزديك تر 
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بيشتر مدل است
 2.  سطح معني داري (Significant level) آزمون آماري براي كل 
مدل كه سعي شده حتي المقدور كوچكتر از 0/05 بوده و تمام 

متغيرها هم معني دار باشند. 
 3.حضور متغيرهاي مهم در مدل )عدم حذف متغيرهاي مهم(

 4.صحيح بودن عالمت ضريب يا توان متغيرها
 5.تعداد متغيرهاي بكار رفته در مدل )حضور حداقل 2 و حداكثر 

4 متغير در مدل(
6.  رابطه خطي متغيرهاي استفاده شده در مدل با يكديگر. توضيح 
اينكه متغيرهاي استفاده شده در مدل بايد از هم مستقل باشند 
اما با توجه به نوع پديده مورد بررسي )ناهنجاري هاي ترافيكي كه 
همه ريشه در فرهنگ ترافيك جامعه دارند(، به هر حال متغيرهاي 
تعريف شده به طور كامل با هم بي ارتباط نيستند. چنانچه اين 
ارتباط از ميزان مشخصي بيشتر باشد، فرض وابستگي متغيرها 
نقض شده و مدل از اعتبار كافي برخوردار نخواهد بود لذا حداكثر 
بكاررفته در مدل 0/5 در نظر  ضريب همراهي خطي دو متغير 

گرفته شده است. 
 Std. Error of the) مدل  برآورد  خطاي  ميزان  مورد  در 
ساختار  تمام  در  آماره  اين  كه  است  ذكر  به  الزم   ،(Estimate
در  لذا  نبوده  يكسان  مبناي  داراي  شده  داده  توسعه  مدل هاي 

مقايسه نهايي مدل ها مورد استفاده قرار نگرفته است.

4.5-نتيجهتوسعهمدلهايپيشبينيناهنجاريهاي
ترافيكي

ناهنجاري هاي  بيني  پيش  هاي  مدل  توسعه  فعاليت  نتيجه 
ترافيكي در جدول )2( ارائه گرديده است. جهت رعايت اختصار 
درهرمورد فقط رابطه رياضي مدل، ضريب همبستگي R2 و سطح 
 معني داري متغيرهاي بكار رفته در مدل )آماره .Sig( ارائه شده 
است. با توجه به اين كه تمام متغيرهايي كه در اين مطالعه جهت 
توسعه مدل هاي پيش بيني ناهنجاري هاي ترافيكي تعريف شده 
و مورد آزمون قرار گرفته اند درجدول )1( ارائه و تعريف شده اند، 

از تعريف مجددآنها در جدول )2( خودداري شده است. 

6-نتيجهگيري
نتيجه گيري مباحث فوق را مي توان از جنبه هاي مختلفي به شرح 

زير انجام داد: 
  1.بررسي مدل هاي توسعه داده شده براي پيش بيني ناهنجاري هاي 
ترافيكي، نقش عوامل مختلف در ايجاد اين ناهنجاري ها را روشن 
مي كند. به عنوان مثال پارامتر حجم ترافيك تقاطع در 8 مدل از 11 
مدل پيش بيني ناهنجاري هاي ترافيكي به طور مستقيم استفاده 
از نقش مهم حجم ترافيك در  شده است كه اين مساله حكايت 
ايجاد ناهنجاري هاي ترافيكي دارد و از آنجا كه عمدتا ناهنجاري هاي 
ترافيكي با حجم ترافيك رابطه مستقيم دارند، مشخص مي شود رفتار 
كاربران به گونه اي است  كه در شرايط شلوغ تر، رفتارهاي ناهنجار 

ترافيكي بيشتري را از خود بروز مي دهند

جدول2:نتيجهنهاييتوسعهمدلهايپيشبينيناهنجاريهاي
ترافيكيدرتقاطعهايچراغدارشهرمشهد

رديف
عنوانناهنجاري

ترافيكي
.R2Sigمدلپيشبيني*

1
با تداخلچپگرد

مستقيممقابل
C1=-485.86+197.33NCR +

12RDG +1.183RVL
0.9440.022

2
تغييرخط

C2=0.043V +0.055PedV0.9030.000ناگهاني

3
تداخلبا

راستگرددر
خروجي

C3=37.5+6.03PRT -14.36P 

+0.59SV -0.011V.So
0.7230.004

4
تداخل

عابرپياده
C4=3.917.10-4V0.365.Ped0.777

.RM-0.077.MRTP0.991
0.8160.001

5
عبوراز

چراغقرمز

C5=V0.578.RM-0.067.)

mot
mot
−100

(0.2680.9930.000

6
توقفبعدازخط

C6=V0.614.RM-0.056.IED0.0060.9970.000ايست

سواروپياده7
شدنمسافر

درحريمتقاطع

C7=0.049V – 0.288VVNR +

0.018Ped.Sta
0.8400.000

در8 شدن بلوكه
C8=V0.717.RM-0.419.VVNR-0.7820.8750.000ترافيك

ترددعابرين9
پيادهازمحلهاي

غيرمجاز
C9=V-0.088.Ped0.47.RM-0.2490.9610.000

10
گردشازخط

نادرست
C10=0.028V – 0.053VVNR – 

0.011V.So
0.9110.000

11
حركتدرجهت

C11=mot1.2.VVNR0.113.IED0.2840.9850.000عكس

  * تعريف متغيرهاي مستقل به كار رفته در مدل ها در جدول )1( به ترتيب 
حرف الفبا ارائه شده است

مثبت  تاثير  با  پارامترهاي  تعيين  )شامل  بحث  اين   2. خالصه 
ايجاد  در  پارامتر(  مهمترين  و  منفي  تاثير  با  پارامترهاي  و 
ناهنجاري هاي ترافيكي در جدول )3( ارائه گرديده است. جدول 
)3( نشان مي دهد تنها يك پارامتر كه مستقيما با طرح هندسي 
تقاطع ارتباط دارد )متوسط فاصله سر آيلند تا لبه مسير متقاطع( 
و آن هم تنها در 2 مدل پيش بيني )C6 و C11( بكار رفته است. 
اين نكته نشان مي دهد عوامل مربوط به طرح هندسي در ايجاد 
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ناهنجاري هاي ترافيكي نقش زيادي نداشته و بيشترين نقش مربوط 
به رفتار استفاده كنندگان از معابر )فرهنگ ترافيك( است.

كنندگان  استفاده  رفتار  مي دهد  نشان  آمده  به دست   3. نتايج 
ناهنجاري هاي  و  بدتر شده  ترافيكي  پرتراكم  و  شلوغ  شرايط  در 
ترافيكي بيشتري انجام مي شود. اين مساله تاييدي است بر نتايج 
مطالعات قبلي كه ريشه ناهنجاري هاي ترافيكي را دررفتاراستفاده كنن

دگان ازمعابرعنوان نموده اند.
4  . با توجه به اينكه افزايش ناهنجاري هاي ترافيكي موجب كاهش 

سطح ايمني معابر است، از مباحث فوق مي توان نتيجه گرفت در 
اولويت نخست بكارگيري روش هايي جهت بهبود رفتار كاربران 
بسيار  نقش  جامعه(  ترافيك  فرهنگ  ارتقاء  كلي  طور  )به  معابر 
به خصوص  مساله،  اين  و  دارد  ترافيك  ايمني  افزايش  در  مهمي 
در كشورهاي در حال توسعه از اهميت بيشتري برخوردار است. 
بهينه  و  ها  تقاطع  هندسي  اصالح  بعدي،  اولويت  در  همچنين 
نيز  فازبندي و زمانبندي چراغ هاي راهنمايي فرماندهي  سازي 

در كاهش ناهنجاري هاي ترافيكي موثر مي باشند.

جدول3:خالصهنتايجبهدستآمدهازمبحثمدلسازيناهنجاريهايترافيكي

موثرترين عامل در ايجاد ناهنجاري متغيرهايي كه داراي تاثير منفي هستندمتغيرهايي كه داراي تاثير مثبت هستندناهنجاري ترافيكيرديف
ترافيكي

تداخل چپگرد مقابل1

گردش  با  مستقيم  برخورد حركت  نقاط  تعداد   -1
به چپ

2- نسبت زمان تاخير )درصورت وجود( به كل زمان 
سبز فاز مربوطه 

به  كننده  تداخل  ترافيك  حجم  كل  نسبت   -3
تداخل  در  كه  رويكردهايی  خطوط  تعداد  متوسط 

مشاركت دارند

تعداد نقاط برخورد حركت مستقيم -
با گردش به چپ

1- حجم ترافيك در كل تقاطع تغيير خط ناگهاني2
تعداد تخلفات عابر پياده در تقاطع-2- تعداد تخلفات عابر پياده در تقاطع

 تداخل با راستگرد  در خروجي3
1- درصد تمايالت راستگرد در تقاطع

در  مسافر  پياده شدن  و  ناهنجاري سوار  تعداد   -2
حريم تقاطع

نزديكی  در  ای  حاشيه  پاركينگ  وجود   -1
تقاطع

2- حجم ترافيك در متغير دامي نشان دهنده 
قراگيري  منطقه  ترافيك  فرهنگ  وضعيت 

تقاطع

وجود پاركينگ حاشيه ای در 
نزديكی تقاطع

 تداخل عابر پياده با  وسايل  4
  نقليه

1- حجم ترافيك در كل تقاطع
2- حجم كل عابر پياده در تقاطع

3- حداكثر زمان چراغ قرمز در يك فاز

1- وجود خط كشي مناسب در تقاطع 
    )بهبود خط كشي در تقاطع(

حداكثر زمان چراغ قرمز در يك 
فاز

1- حجم ترافيك در كل تقاطععبور از چراغ قرمز5
2- درصد موتور سيكلت در كل ترافيك تقاطع

1- وجود خط كشي مناسب در تقاطع 
    )بهبود خط كشي در تقاطع(

حجم ترافيك در كل تقاطع

1- حجم ترافيك در كل تقاطعتوقف بعد از خط ايست6
2- متوسط فاصله سر آيلند تا لبه مسير متقاطع

1- وجود خط كشي مناسب در تقاطع 
حجم ترافيك در كل تقاطع    )بهبود خط كشي در تقاطع(

پياده شدن مسافر در 7 و  سوار 
حريم تقاطع

1- حجم ترافيك در كل تقاطع
نشان دهنده  دامي  متغير  در  پياده  عابر  حجم   -2

وجود ايستگاه در نزديكي تقاطع

1- نسبت كل حجم ترافيك به تعداد خطوط 
رويكردها 

تعداد  به  ترافيك  كل حجم  نسبت 
خطوط رويكردها 

1- حجم ترافيك در كل تقاطعبلوكه شدن در ترافيك8
1- وجود خط كشي مناسب در تقاطع

    )بهبود خط كشي در تقاطع(
2- نسبت كل حجم ترافيك به تعداد خطوط 

رويكردها

تعداد  به  ترافيك  كل حجم  نسبت 
خطوط رويكردها 

1- حجم كل عابر پيادهعبور عابر پياده از محل غير مجاز9
1- حجم ترافيك در كل تقاطع

2- وجود خط كشي مناسب در تقاطع
    )بهبود خط كشي در تقاطع(

حجم كل عابر پياده
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موثرترين عامل در ايجاد متغيرهايي كه داراي تاثير منفي هستندمتغيرهايي كه داراي تاثير مثبت هستندناهنجاري ترافيكيرديف
ناهنجاري ترافيكي

1- حجم ترافيك در كل تقاطع   گردش از  خط   نادرست10

1- نسبت كل حجم ترافيك به تعداد
     خطوط رويكردها

2- حجم ترافيك در متغير دامي نشان دهنده 
    سطح درآمد و شرايط فرهنگ ترافيك در محل 

    قرارگيري تقاطع

نسبت كل حجم ترافيك به تعداد 
خطوط رويكردها

حركت در جهت خالف11

1- درصد موتور سيكلت در كل ترافيك تقاطع
2-  نسبت كل حجم ترافيك به تعداد خطوط 

     رويكردها
3- متوسط فاصله سر آيلند تا لبه مسير متقاطع

درصد موتور سيكلت در -
كل ترافيك تقاطع
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1-مقدمه
نگهداري راه عبارت است از مجموعه اي از عمليات كه به صورت 
تاسيسات،  فني،  ابنيه  و  راه  يك  روي  بر  هميشگي  و  دائمي 
تجهيزات و حريم مربوط به آن انجام مي شود تا راه همواره در 
سطحي مطلوب سرويس دهي نمايد و يا به عبارت ديگر وضعيت 
راه مطابق زمان ساخت حفظ شده و يا ارتقاء يابد. براي رسيدن 
به اين هدف  بايستي تمهيدات خاصي براي مرمت خرابي ها صورت 
گيرد و يا با تقويت و به سازي راه وضعيت آن را بهبود بخشيد. اين 
عمليات ممكن است توسط پرسنل دولتي و يا بوسيله پيمانكاران 
دنبال مي شود  راه سه هدف عمده  نگهداري  انجام شود[1]. در 

كه عبارتند از:
عمر  افزايش  نتيجه  در  و  راه  خرابي هاي  ميزان  كاهش  الف- 

سرويس دهي راه
ب- كاهش هزينه هاي استهالک وسايل نقليه و خسارات وارده 

به آنها با ايجاد سطوح عبور مناسب و ايمن 
ج- باز نگهداري به موقع و مستمر راه با انجام تمهيدات ايمني 
براي افزايش ايمني تردد و كاهش زمان سفر در حمل و نقل كاال 

و مسافر
به طور كلي، مي توان گفت كه راه حاصل سرمايه گذاري سنگيني 

مرتضياسدامرجي*، كارشناس ارشد راه و ترابري، مركز تحقيقات حمل و نقل طراحان پارسه
بابكميربها،دانشجوي دكتري راه و ترابري، مركز تحقيقات حمل و نقل  طراحان پارسه

*Soroosh.cpx@gmail.com

تاريخ دريافت مقاله: دي89       تاريخ پذيرش: اسفند 89

ارزيابيمقايسهايتخصيصهزينههايتعميرو
نگهداريراههايايرانوسايركشورها

چكيده
عمليات نگهداري راه در زمره عمليات هزينه  بري محسوب مي گردد كه الزم است مطابق با برنامه ريزي كاماًل مشخص و مطابق با نيازها و مشكالت راه تعيين گردد. 
در زمينه ميزان هزينه  های نگهداری و تخصيص آنها تفاوت های بسيار زيادی بين ايران و ساير كشورها وجود دارد كه در پژوهش پيش رو هدف اصلي اين است كه با 
بررسي مقايسه اي بودجه تعمير و نگهداري راه هاي ايران و كشورهاي ديگر ميزان كمبود و تفاوت ها شناسايي گردد و تهميداتي در خصوص افزايش اعتبارات و بودجه 
و تخصيص بهينه آنها در نظر گرفته شود. در اين راستا در ابتدا،  ميزان و  فرآيند تخصيص بودجه در كشورهای پيشرفته نظير اياالت متحده، انگلستان، ايتاليا، ژاپن و 
برخی كشورهای ديگر بررسی شده و در گام بعد هزينه هاي اختصاص داده شده به عمليات نگهداري راه هاي ملي استان هاي كشور  مد  نظر قرار گرفته است. در نهايت 

آناليز و ارزيابي مقايسه اي نظام تخصيص بودجه تعمير و نگهداري راه ها بين  ايران و ساير كشورها  انجام پذيرفته و مشكالت و كمبودها شناسايی گرديده است.

واژههایكليدی:  تعمير و نگهداري راه – تخصيص بودجه - روسازي

نيز  مناسبي  و  كافي  عملكرد  هزينه،  حسب  بر  بايستي  و  است 
زوال  و  خرابي  باعث  راه  مطلوب  نگهداري  عدم  باشد.  داشته 
احتمال  داده،  افزايش  را  استهالک  هزينه هاي  شده،  آن  سريع 
را  فوق العاده اي  بازسازي  هزينه هاي  و  برده  باال  را  حوادث  بروز 
تحميل مي كند. شكل 1 پيامدهاي يك زمان بندي نادرست را در 

نگهداري نشان مي دهد.

شكل1-نمايشكيفييكچرخهروسازي]2[
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در كشورهاي در حال توسعه، مديريت تهيه و توزيع امكانات 
انجام عمليات نگهداري راه معضل بزرگي است. مهمترين  براي 
مشكل اصلي در امور راهداري كه مانع از انجام آن به شكل صحيح 
مي شود، مشكالت مديريتي و محدوديت هاي اقتصادي است. در 
اين حالت به دليل پراكندگي كارها و عدم وجود برنامه مشخص 
در اولويت بندي تخصيص اعتبار نگهداري راه ها نه تنها مشكالت 
راهداري به طور كامل حل نخواهد شد بلكه در بسياري از مواقع 
نيز  مانده اند  دور  از چشم  كه  ديگري  راه هاي  اضمحالل  موجب 
مي شود و اين امر به مرور زمان باعث از بين رفتن سرمايه گذاري 

كالن انجام شده در شبكه راه هاي كشور مي گردد.
هجيك1 در سال 1995 عمليات نگهداري راه را در چند كشور 
آفريقايي، از چند جنبه سازماندهي، مديريت و مسائل اقتصادي 
مورد بررسي قرار داد. از ميان اين موارد تاكيد وي بر آن بود كه نظام 
سازماني اداره راه ها بيش از بقيه موارد نقش بازي مي كند. او براي 
اصالح كار پيشنهاد كرد كه سازماندهي مناسب براي »مالكيت«، 

»تامين اعتبار«، »مسئوليت« و »مديريت« انجام گيرد.
و  استانداردها  وجود  عدم   1996 سال  در  استوک2  همچنين 
آئين نامه هاي معتبر در كشورهاي در حال توسعه را عامل مهمي 
در جهت از بين رفتن منابع و امكانات محدود آنها دانست، چرا 
كه عدم وجود معيارهاي كنترلي موجب انجام عمليات با كيفيت 
چنداني  عمر  شده  انجام  به سازي  هاي  نتيجه  در  و  شده  ضعيف 

نخواهند داشت]7[. 
اعتبار نگهداري ساالنه راه ها به طور معمول معادل 2 تا 6  درصد 
از هر راه معادل 2  اوليه بهره  برداري  ارزش راه هاست. در سال هاي 
درصد و در سال هاي پاياني عمر مفيد رويه آسفالتي راه، 6 درصد و 
همچنين در سال هاي مياني معادل 4 درصد ارزش راه براي نگهداري 
آن بايد تامين اعتبار شده و به هزينه هاي الزم نگهداري راه برسد]3[.

نگهداري  و  تعمير  بودجه  تآمين  براي  مختلفي  منابع  معموالً 
راه ها مورد استفاده قرار مي  گيرد كه برخي از آنها  دولتي و برخي 
خصوصي مي باشند. اما مشكل اصلي در راه هاي كشور اين است 
وضعيت  كشور،  در  موجود  منبع  دو  هر  از  استفاده  عليرغم  كه 
اعتبارات راه ها مطلوب نيست و بودجه عمليات تعمير و نگهداري 

نيز ناكافي به نظر مي رسد. 
در اين پژوهش هدف اصلي اين است كه با بررسي مقايسه اي 
بودجه تعمير و نگهداري راه هاي ايران و كشورهاي ديگر ميزان 
كمبود و تفاوت ها شناسايي گردد و تمهيداتي درخصوص اصالح 
تخصيص اعتبارات و بودجه و تخصيص بهينه آنها درنظر گرفته 
شود. اهداف ديگري كه از ارزيابي اخير مدنظر است به شرح زير 

مي باشد:
   اثبات لزوم اصالح اعتبارات و بودجه تعمير و نگهداري راه هاي 

ملي در مقايسه با ساير كشورها،
     تبيين نياز افزايش بودجه تعمير و نگهداري راه هاي استاني با 

توجه به ارزيابي مقايسه اي،

1  - Heggic
2  - Stock

فرآيند تخصيص  ابتدايی  گام  در  پژوهش  اين  انجام  راستاي  در 
مورد  كشورها  ديگر  در  آن  ميزان  و  نگهداری  و  تعمير  بودجه 
بررسی قرار می  گيرد. در گام دوم وضعيت تخِصص بودجه  و ميزان 
آن در راه های ملی و استانی كشور بررسی می  شود و در گام های 
بعد ارزيابی مقايسه  ای بين هزينه  های ايران و ساير كشورها انجام 
نگهداری  و  تعمير  بودجه  تخصيص  نظام  مشكالت  و  می پذيرد 

كشور شناسايی می  گردد و راهبردهای كلی ارايه می  گردد.  

2-بررسيفرآيندتخصيصبودجهوهزينههاي
تعميرونگهداريدرديگركشورها

مقايسه بين كشورها در زمينه هزينه  بودجه در راه ها به ازاي هر 
كيلومتر حكايت از اختالف عمده  اي در اين زمينه بين آنها دارد. 
در حالي كه كشور هلند ساالنه مبلغ 56000 دالر آمريكا به ازاي 
هر كيلومتر راه صرف مي كند، در اسپانيا 7000 دالر آمريكا به اين 
اغلب  كه  است  حالي  در  اين  مي شود.  داده    اختصاص  موضوع 
كشورها مبلغي بين 15000 تا 45000 دالر آمريكا در اين مورد 

هزينه مي  كنند.
اساس  بر  و  شده  تصويب  آمريكا  كنگره  توسط  فدرال  بودجه 
فرمول مشخصي به ايالت  ها اختصاص داده  مي شود. پس از آن، 
ايالت  ها مسئوليت تخصيص بودجه به فعاليت هاي هر ايالت را به 
عهده خواهند داشت. برنامه هايي نظير اعطاي وام نيز در دستور 
كار ايالت ها قرار دارد. به طور كلي حداكثر كردن كارايي از جمله 

اهداف مهم در تخصيص بودجه به شمار مي آيد.
در ايتاليا نيز تخصيص بودجه به راه ها به صورت ساالنه اعمال 
مي شود. اين بودجه با استفاده از روش هاي مختلف توسط وزارت 

راه ايالتي به طور مستقل تقسيم مي شود. 
در ژاپن عمليات بر روي جاده ها در سه سطح انجام مي شوند كه 
عبارتند از: دولتي، سيستم عوارضي و منطقه  اي. براي تخصيص و توزيع 
 اعتبارات بين راه ها نيز وزارت ساختمان تصميم  گيري هاي الزم را انجام 
مي دهد. در اينجا نيز اولويت ها بر اساس پارامترهاي فني و مالحظات 

دولتي انجام مي شود.
در پرتقال مسئوليت ساخت، تعمير و نگهداري راه ها به عهده 
دولت است. بنابراين بودجه دولتي براي اين امر اختصاص مي يابد. 
به  دولت  بودجه  تخصيص  عهده  دار  كار  وزارت  كشور  اين  در 

عمليات تعمير و نگهداري است.
در اسپانيا تخصيص بودجه به راه هاي ملي توسط وزارت دارايي 
مي شود.  انجام  نقل  و  حمل  وزارت  و  كار  وزارت  همكاري  با  و 
مجلس نيز ساالنه بودجه در نظر گرفته شده را تصويب مي كند. 
مي شود:  تقسيم  اصلي  قسمت  دو  به  راه ها  براي  دولتي  بودجه 

برنامه ساخت راه هاي جديد و برنامه تعمير و نگهداري راه ها. 
ايالت،  در  كشور آلمان بودجه هاي مشخصي در سطح فدرال، 
به  توجه  با  فدرال  بودجه  دارد.  وجود  راه ها  براي  شهر  و  استان 
بين  ايالت  هر  در  راه ها  طول  به  توجه  با  مشخص  فرمول  يك 
بار  يك  سال  پنج  هر  تقسيم  بندي  اين  مي شود.  توزيع  ايالت ها 
انجام مي شود. به طور كلي هدف، تامين شرايط و عملكرد مناسب 
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براي كليه راه ها به طور يكنواخت است]7[.
براي بررسي هزينه هاي تعمير و نگهداري دو كشور پيشرفته 

جهان يعني اياالت متحده و انگلستان انتخاب گرديدند.

2-1-بررسيهزينههاينگهداريدركشورآمريكا
هدف بودجه سال 2009 اداره راه آمريكا بر اساس مصوبه سال 
تازه جهت  راهكارهاي  ارتقاء  راه ها،  ايمني  بهبود  در جهت   2005
كاهش تراكم ترافيك، همكاري با ساير ادارات ذيربط در ايالت ها و 
بخش ها جهت ساده سازي و تسهيل پروسة تصويب پروژه ها و طرح ها؛ 
افزايش برنامه هاي نظارتي و مديريتي و پاسخ به حوادث پيش بيني 
نشده مي باشد.  اين اهداف با اين رويكرد كه با افزايش تقاضا نياز به 
ايجاد راه هاي جديد همچنان وجود دارد و ايمني و كاهش تراكم 

ترافيك همچنان مد نظر قرار گيرد تعيين شده اند]8[. 
اداره فدرال راه هاي آمريكا اعتبارات دولت فدرال را براي انجام 
فعاليت هاي  ساير  و  راه ها  نگهداري  نوسازي،  ساخت،  عمليات 

مصوب در اختيار ايالت قرار مي دهد.
اعتبارات تأمين شده توسط دولت فدرال كه مازاد بر اعتبار تأمين 
يخ زدايي هاي  ايمني  پروژه هاي  در جهت خط  كشي،  ايالت  شده 
شيميايي، پوشش تركهاي سطح روسازي و ... تخصيص مي يابد. 

بر اساس اهداف ياد شده از هر سال مي تواند متغير باشد]9[.
با توجه به اين مهم كه عمليات نگهداري راه در آمريكا در دو 
سطح ايالتي و فدرال انجام مي  پذيرد، در ادامه به بررسي برخي 
ايالتهاي مختلف حمل و نقل آمريكا  از سازمانهاي حمل و نقل 

اقدام خواهد شد. 

 • هزينههاينگهداريايالتويرجينيا
براي ايالت ويرجيناي در سال مالي 2007-2008 بودجه ريزي 
كامل ومفصلي انجام گرفته است كه در ادامه خالصه اي از آنها 
ارائه مي شود. در شكل 2  نحوه تأمين اعتبارات حمل و نقلي در 

ايالت ويرجينياي آمريكا نشان داده شده است.

شكل2– نحوهتاميناعتباراتحملونقليدرايالتويرجينياي
آمريكا]9[

مطابق  شكل 2، در حدود 63% )معادل2/5 ميليارد( از درآمد 
بودجه از داخل ايالت تأمين مي شود وتنها 23 %)معادل 910ميليون 
دالر( آن از دولت مركزي)فدرال( تأمين مي شود. حدود 37 درصد 
از هزينه هاي حمل و نقلي در اين ايالت به تعمير و نگهداري راه ها 

دولت مرکزی فدرال

ايالت

اختصاص مي يابد كه هزينه هاي مرتبط با آن در  شكل 3 نشان 
داده شده است.
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شكل3– نحوهتاميناعتباراتحملونقليدرايالتويرجينياي
آمريكا]9[

داراي   2006 سال  در  ويرجينيا  ايالت  كه  است  ذكر  به  الزم 
1118 كيلومتر راه بين ايالتي، 8074 كيلومتر راه اصلي، 49993 
كيلومتر راه فرعي و 10491 كيلومتر راه درون شهري بوده است.

.]10[

• هزينههاينگهداري ايالتواشينگتن
است  اين  ايالت  اين  در  راه ها  نگهداري  تعمير  برنامه هاي  هدف 
كه زير ساخت ها و راه ها به گونه اي نگهداري و عملياتي شوند كه 
شود.  استفاده  قابل  جابه جايي  جهت  مناسب  سرويس  سطح  با 
مطابق شكل 4 براي يك دوره دو ساله مبلغ 305/5 ميليون دالر 
از كل بودجه 7-2005 ايالت واشينگتن جهت برنامه هاي تعمير 

نگهداري اقتصادي تخصيص يافته است.

شكل4– سهمبودجهتعميرونگهداريراهازكلبودجهسازمان
حملونقلايالتواشينگتن]9[

بودجه تعمير و 
نگهداري واشينگتن 
معادل 305/5 ميليون 

دالر

بودجه عملياتي ايالت واشينگتن

معادل 1/16 بيليون دالر

مجموع بودجه حمل و نقل 4/65 ميليارد دالر

بودجه اصلي معادل 3/49 
ميليارد دالر
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2-2-بررسيهزينههاينگهداريدركشورانگليس
است.  انگليس  كشور  در  بودجه  ريزي  پروسة  نمايانگر   5 شكل 
از  آيين  نامه هاي مربوطه  براي فعاليت هاي معمولي  استانداردها 

اقتباس شده است. 

شكل5– پروسهبودجهبنديهزينههاينگهداريراهدركشور
انگليس]11[

و  تعمير  بودجة  براي  نياز  مورد  وسايل  فهرست  اطالعات 
نگهداري جاري بسيار مهم است. در سال هاي ابتدايي انجام اين 
بوده،  محدود  خيلي  تجهيزات  فهرست  اطالعات  زمانيكه  روش، 
كه  مي گرديد  برونيابي  مي شد سپس  انجام  نمونه  اي  بررسي  هاي 
مي گرديد.  تخصيص  براي  پايه  مقاصد  از  برخي  تحقيق  باعث 
مقدار  به  بودجه  ريزي  براي  نگهداري  عمليات  تاريخي  مبناي 
است.در  داشته  ارجحيت  استثناء محدودي  موارد  به جز  زيادي 
تهيه بخشهاي مختلف بودجه، بدون شك مشكل  ترين بخش از 
نكته  است.  فعاليت هاي مختلف  ميان  بودجه  پروسه،  تخصيص 
مهم در مورد راه هاي انگلستان اين است كه طي مدت 15 سال 
و  داده شده %5   پوشش  راه  ميزان طول  ترافيك %70،  حجم 

بودجه تعمير نگهداري 7% افزايش يافته است]11[. 
به عنوان نمونه در شكل 6 و جدول 1 هزينه هاي تعمير و نگهداري 

دو استان لنكشاير و موراي انگلستان نشان داده شده است.

شكل6-خالصههزينههايبخشحملونقلدردوره2003-
2009استانلنكشاير]12[

و  تعمير  به  مربوط  هاي  هزينه  تجميع  و   3 بررسي  جدول   
نگهداري استان لنكشاير و مقايسه آن با هزينه كل تخصيص داده 
شده به بخش حمل و نقل حاكي از تخصيص حدود 50 درصد 
از بودجه هر سال بخش حمل و نقل به تعمير و نگهداري راه ها 

است]12[. 

جدول1-هزينههاينگهداريدراستانمورايانگليس)پوند(]12[

بودجه
پيشنهادي
2009-2008

بودجهپيش
بينيشده
2008-2007

بودجه
مصوب

2008-2007
نوعبودجه/فعاليت رديف

2.996.000 2.638.117 2.677.000 روكشو
ساحتراه 1

1.872.369 1.836.524 1.872.369
نگهداري

زمستانيوسايرموارد
اضطراري

2

479.000 479.000 479.000 نگهداري
عاليموتجهيزات 3

1.688.000 1.663.370 1.448.746 نگهداري
جاريومعمولي 4

پوند
8.534.115

پوند
8.376.517

پوند
8.465.115 جمعكل 6

در استان موراي انگليس، بودجه اصلي )جهت صرف در روكش 
راه ها، ساخت راه و تامين روشنائي،جايگزيني شبكه آب، جايگزيني 
امور تعمير و  از در آمد جهت صرف در  پايه ها( و بودجه حاصل 
نگهداري راه در سال 2008- 2009  استان موراي  جهت تائيد 
استان در كميته خدمات محيط زيست  اجرائي  مصوبات هيئت 

مورد بررسي قرار گرفته است.
و  پل  راه، 440  كيلومتر   1534 نگهداري  مسئوليت  استان   

16750 واحد روشنائي را عهده دار است]13[.

هاي هزينه تخصيص نحوه و ميزان 2-بررسي
تعميرونگهداريدرايران

در اين بخش نسبت به بررسي هزينه هاي اختصاص داده شده به 
عمليات نگهداري راه هاي ملي استان هاي كشور پرداخته مي شود. 
به طور كلي، بودجه تخصيص داده شده به استان ها در ارتباط با 
نگهداري راه هاي ملي در قالب 2 طرح روكش )40702014( و 

اصالح نقاط حادثه  خيز )40702061( مي باشد. 
طرح روكش مربوط به هزينه نگهداري جسم و رويه راه )روكش، 
درزگيري، آسفالتهاي حفاظتي و ...( و هزينه نگهداري ابنيه فني 
نقاط حادثه  خيز  اصالح  بودجه  در   )... و  ديوار حائل  تونل،  )پل، 

اختصاص داده شده است.
قالب دو  در  راه هاي كشور معموالً  نگهداري  و  تعمير  بودجه   
منبع اصلي  شامل منابع عمومي و ساير منابع اختصاص مي يابد 

كه در شكل هاي 7 و 8 نشان داده شده است. 



35

13
89

ن
ستا

زم

شكل7-ميزانبودجهاختصاصدادهشدهبرايفصولمختلفطرح
نگهداريراههايشريانيكشوردرقالبمنابععمومي

)ميلياردريال(]4[

شكل8-موافقتنامهطرحرفعنقاطحادثهخيزدرقالببرنامه
چهارمتوسعه)ميليونريال(]4[

راه هاي  بين  اعتبارات  اين  توزيع  نحوه  با  ارتباط  همچنين در 
الگوهاي  تاكنون  كه  نمود  عنوان  بايد  استان هاي كشور  مختلف 
در  نگهداري  اعتبارات  توزيع  فرآيند  تعيين  جهت  در  متفاوتي 
كه  است  شده  گرفته  بكار  امر  متصديان  توسط  كشور  راه هاي 
متداول ترين آن روش همسنگ مي باشد. از سال 1373 نسبت به 
تدوين روش راه همسنگ در معاونت راهداري و هماهنگي امور 
استان هاي وقت كشور گرديد. هدف از اين امر، توزيع يكنواخت 
بودجه، امكانات، نيروي انساني و ماشين  آالت در سطح ادارات كل 

راه و ترابري استان هاي كشور بود. 
در اين راستا، ضرايبي با عنوان ضرايب همسنگ تعريف گرديد 
كه اين ضرايب انواع راه هاي تحت پوشش راه و ترابري را با وجود 
تبديل  همسنگ  راه  يا  معادل  راه  به  مختلف  كاربري  رده  هاي 
مي كند. در اين روش، همچنين براي شرايط راه )كوهستاني، تپه 
ماهور و دشت(، شرايط جوي منطقه  اي كه راه در آن واقع شده 
است )سردسير، معتدل، معتدل مرطوب، گرم مرطوب و خشك و 
مرطوب(، رده عملكردي راه )آزادراه، راه اصلي، راه فرعي و ...( و نوع 
 رويه راه ) آسفالت گرم، آسفالت سطحي، رودميكس و شني( ضرايبي 
پيش بيني شده است كه با استفاده از آنها امكان تبديل كليه راه ها 

به يك راه واحد )راه همسنگ( ميسر مي گرديد.
مطابق تعريف، راه همسنگ عبارت است از راه اصلي با عرض 
11 متر )7/30 متر رويه آسفالتي گرم و 1/85 متر شانه شني در 
هر طرف( واقع در دشت و آب و هواي معتدل و داراي ترافيك 
مي باشد.  روز  در  نقليه  وسيله   10000 حداكثر  سواري  معادل 
چنين راهي در تمام جداولي كه در ذيل نيز به آنها اشاره شده اند، 

ضريب 1 درنظر گرفته مي شود. 
با استفاده از اين روش، كليه راه هاي استان به  راه همسنگ تبديل 
شده و اساس توزيع بودجه بر اساس سهم راه همسنگ استان به 

مجموع راه هاي همسنگ كشور به نسبت وزني توزيع مي گردد.
گرفته  نظر  در  همسنگ  ضرايب  نشان دهنده  الي6   2 جداول 
نوع  به  بسته  استان  هر  راه هاي  مي باشد.  راه ها  انواع  براي  شده 
با  آن  روكش  نوع  و  سرزمين  نوع  جوي،  شرايط  راه،  عملكردي 
استفاده از ضرايب جداول ذيل به راه همسنگ تبديل شده و در 
نهايت مجموع آنها ميزان راه همسنگ استان را مشخص مي نمايد 
كه با استفاده از آن ميزان بودجه تخصيص داده شده به استان 

مشخص مي گرديد. 

جدول2– ضرايبهمسنگيازنظرنوعراه]5[

بزرگراهآزادراهنوعراه
راهاصلي

عريض

راهاصلي

معمولي

راهفرعي

عريض

راهفرعي

درجه

يك

راهفرعي

درجه2و

دسترسي

ضريب

همسنگ
2/751/821/1810/820/730/64

جدول3– ضرايبهمسنگيازنظرنوعسرزمين]5[

كوهستانتپهماهوردشتنوعسرزمين

11/21/6ضريبهمسنگ

جدول4-ضرايبهمسنگيازنظرآبوهوايراه]5[

نوعآبوهوا
گرمو

خشك

گرمو

مرطوب
سردسيرمعتدلسردمعتدلگرم

1/21/1511/051/3ضريبهمسنگ

جدول5– ضرايبهمسنگيازنظرانواعروكشها]5[

آسفالتسردوآسفالتسطحيآسفالتگرمشنينوعرويه
ميكس

1/211/051/1ضريبهمسنگ

جدول6– ضرايبهمسنگيازنظرحجمترافيكراهها]5[

ميزان

ترافيك
ADT<1000010000<ADT<1500015000<ADT<20000ADT≤20000

ضريب

همسنگ
11/051/151/25
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با توجه به الگوي ذكر شده و با درنظر گرفتن ضرايب همسنگ 
شكلهاي 9 و 10 نشان دهنده نحوه توزيع بودجه نگهداري بين 

استان هاي كشور در سال هاي 1385 و 1386 مي باشد.

شكل9– مقايسهمجموعهزينههاياختصاصدادهشدهبرايطرح
روكشدرسالهاي85و86)ميليونريال(]6[

شكل10– مقايسهمجموعهزينههاياختصاصدادهشدهبراي
طرحرفعنقاطحادثهخيزدرسالهاي85و86)ميليونريال(]6[

معموالً  كه  مي شود  مشخص  و 10   9 شكل هاي  بررسي  با 
روكش  طرح  به  تخصيص  يافته  هزينه هاي  ميزان  و  اعتبارات 
در  يافته  اختصاص  هزينه هاي  به  نسبت  كمتري  نوسان  از 
اين  در  مي باشد.  برخوردار  حادثه  خيز  نقاط  اصالح  طرح  غالب 
اختصاص  در  اصلي  معيار  كه  مهم  اين  به  توجه  با  خصوص، 
از  ناشي  مجروحين  و  تلفات  تعداد  حادثه  خيز،  نقاط  بودجه 
 تصادفات ترافيكي و به طور كلي پارامترهاي ايمني بوده و تعيين 
به  نقاط حادثه  خيز  براي اصالح  بودجه هاي تخصيص داده شده 
عوامل مختلف ديگري همچون تعداد نقاط حادثه خيزي كه بايد 
لذا، بديهي به نظر مي رسد كه بودجه هاي تخصيص  رفع گردد. 

داده شده در اين قالب با نوسانات قابل توجهي همراه گردد.
با اين  حال، همچنان اين موضوع كه در برخي استان ها )مانند 
قزوين، زنجان و خراسان شمالي( ميزان بودجه تخصيص يافته با 
افزايش قابل توجهي روبرو مي باشد، در قالب روش راه همسنگ 
به  مربوط  بعضاً  مي توان  را  موضوع  اين  كه  است  نامشخص 
استان  سطح  در  خاص  اتفاقات  يا  مديريتي  تصميم گيري هاي 
دانست. در استان هايي مانند اصفهان و تهران كه بيشترين سهم 

راه هاي شرياني را به خود اختصاص مي  دهند، نرخ رشد متوسطي 
)در حدود 35 الي 40 درصد( مشاهد مي گردد.

نكته خاصي كه از بررسي اعتبارات و نحوه تخصيص بودجه هاي 
بررسي  قابل  مختلف  استان هاي  راه هاي  در  نگهداري  عمليات 
است، زمان، ميزان اعتبارات و درصد تخصيص بودجه با توجه به 
ميزان ابالغ  شده آنها مي باشد. در اين ارتباط و بر اساس مطالعات 
اعتبارات  ميزان  بودن  بر كم  انجام شده مشخص شد كه عالوه 
و بودجه هاي مربوط به تعمير و نگهداري راه ها، زمان تخصيص 
بودجه به استان ها معموال به نحوي است كه به داليلي همچون 
نحوه دسترسي سازمان راهداري به بودجه و مشكالت بوروكراسي 
با روند كندي همراه  اداري فرآيند تخصيص بودجه به استان ها 
مي گردد. به طوري كه ميزان جذب بودجه تا فصل زمستان به 
تأخيري كه در  بر  اين مشكل عالوه  ميزان 50 درصد مي باشد. 
انجام عمليات نگهداري ايجاد مي نمايد، موجب مشكالتي در روند 

جذب آنها توسط استان ها نيز مي گردد. 

تخصيص نظام مقايسهاي ارزيابي و تحليل -3
ساير و ايران در راهها نگهداري و تعمير بودجه

كشورها
به بررسي هاي صورت گرفته در خصوص  با توجه  به طور كلي، 
نظام تخصيص بودجه نگهداري در راه هاي ايران و ساير كشورها، 
مي توان تفاوتها را در دو گروه كلي ميزان بودجه تخصيص داده 

شده به نگهداري راه ها و نحوه تخصيص آنها دسته بندي نمود. 
نتايجي كه با بررسي هزينه هاي تعمير و نگهداري در كشورهاي 
زير  شرح  به  مي گردد  حاصل  آنها  مقايسه  و  ايران  و  ديگر 

مي باشد.
الف- بررسي مجموع هزينه هاي نگهداري در ايران و كشورهاي 
پيش بيني  هزينه  كه سهم  است  مطلب  اين  مويد  مطالعه  مورد 
شده براي نگهداري نسبت به مجموع بودجه حمل و نقل كشور 
ارتباط، به  اين  با تفاوت هايي همراه  مي گردد. در  مورد مطالعه 
آمريكا  زميني كشور  نقل  و  بودجه حمل  به  مثال مي توان  طور 
اشاره نمود كه در سال 2009 بالغ بر 40 ميليارد دالر مي باشد. 
اين  راه هاي  نگهداري  براي  بودجه پيش بيني شده  در حالي كه 
از  كشور در حدود 5/9 ميليارد دالر   )14/7 درصد( مي باشد. 
طرفي فصل بودجه راه و ترابري  )تنها شامل راه آهن و جاده( در 
ايران در حدود 19000 ميليارد ريال )در حدود 2 ميليارد دالر( 
مي باشد كه در حدود 2640 ميليون ريال )279/3 ميليون دالر( 
آن براي بحث نگهداري راه ها پيش بيني شده است كه در حدود 
7 درصد كل بودجه را تشكيل مي دهد. اين امر مويد اين مطلب 
است كه سهم پيش بيني شده براي نگهداري راه  در آمريكا بيش 
از 2 برابر سهم مذكور در ايران مي باشد كه اين امر نشان دهنده 

نقش و اهميت بحث نگهداري راه در اين كشور مي باشد. 
ب- هزينه ساخت راه جديد در كشورهاي مورد مطالعه در حدود 
1ميليون دالر به ازاي هر كيلومتر مي باشد. اين ميزان در حدود 
2 برابر متوسط هزينه ساخت راه در كشور مي باشد. اين امر مويد 
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ادعاي عنوان شده در خصوص كيفيت و اهميتي است كه در مرحله 
عمليات ساخت راه به آن معطوف مي گردد. در حقيقت، اين كشورها 
با آگاهي از اين نكته كه ساخت صحيح و متناسب با استانداردهاي 
راه سازي مي تواند موجب جلوگيري از هزينه هاي آتي گردد، هزينه 

اوليه بيشتري در زمان ساخت راه متقبل مي  گردند.
ايالتي  راه هاي  به  بررسي هزينه هاي اختصاص داده شده  پ- 
آمريكا در مقايسه با راه هاي ملي كشور بيانگر اختالف فاحشي در 
بودجه تخصيص داده شده مي باشد. مقايسه هزينه هاي اختصاص 
داده شده در قالب طرح روكش در سال 86 معادل 807/8 ميليارد 
ريال )85/5 ميليون دالر( است كه با احتساب 31000 كيلومتر 
راه هاي ملي، هزينه اختصاص داده شده براي نگهداري روسازي 
مي گردد.  كيلومتر  هر  ازاي  به  دالر   2760 معادل  ملي  راه هاي 
اين در حالي است كه بودجه تخصيص داده شده براي نگهداري 
روسازي راه هاي ميان ايالتي )فدرال( در ايالت ويرجينيا بالغ بر 
هزينه  برابر   9 معادل  رقمي  تقريبا"  كه  مي باشد  دالر  هزار   21
اين راستا، شكل هزينه هاي  ايران مي گردد. در  نگهداري راه در 
اختصاص داده شده براي نگهداري روسازي به انواع راه هاي ايالت 
طرح  قالب  در  شده  داده  تخصيص  بودجه  متوسط  و  ويرجينيا 

روكش به راه هاي ملي كشور مي باشد. 

شكل11-مقايسهبودجههايتخصيصدادهشدهبراينگهداري
روسازيدرايرانوايالتيازآمريكا

فاصله طوالني  اختالفات نشان داده شده در شكل 11 گوياي 
بين ميزان توجه به نگهداري راه در ايران و كشورهاي توسعه-

 يافته  اي همچون امريكا مي باشد.
در ارتباط با نظام و فرايند كلي تخصيص بودجه در ايران و ساير 

كشورهاي مورد مطالعه نيز مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
انجام شده مشخص شد كه ساختار  بر اساس مطالعات  الف- 
ايران  با  زيادي  حدود  تا  مطالعه  مورد  كشورهاي  در  نگهداري 
نگهداري  اصلي تخصيص هزينه هاي  رويكرد  زيرا  است.  متفاوت 
از  استفاده  با  و  بوده  محوري  نياز  مطالعه،  مورد  كشورهاي  در 
در  پيش  مدتها  از  كه  اطالعاتي  پايگاه هاي  و  دقيق  مطالعات 
مشكالت  و  نيازها  تعيين  جهت  در  شده  پايه  ريزي  كشور  اين 
نگهداري راه در مناطق مخنلف كشور و به تبع آن شهرستان ها 
و در نهايت اياالت اقدام و پس از ارائه برنامه نگهداري ايالت به 
اين  شد.  خواهد  اقدام  بودجه  تخصيص  به  نسبت  فدرال  دولت 
توزيع  خصوص  در  شده  انجام  مطالعات  كه  است  شرايطي  در 

بودجه در راه هاي استان نشان مي دهد كه تنها موردي كه معموالً 
دست  به  كشور  در  راه  نگهداري  بودجه هاي  تخصيص  زمان  در 
كنوني  مشكالت  و  نيازها  موضوع  است،  شده  سپرده  فراموشي 
راه هاي ملي در كشور مي باشد. در اين خصوص با آن كه اقداماتي 
)مانند برداشت حدودي وضعيت كنوني راه هاي ملي كشور( انجام 
نتايج مذكور در فرآيند تخصيص   ، بنا برگفته مسئولين  شده و 
به نظر  اما  نيز دخيل شده است،  استان ها  بودجه سال هاي اخير 
نمي رسد فرآيند جديد نيز چندان بر پايه نياز هاي نگهداري در 

راه هاي كشور بنا شده باشد. 
با آن كه موضوع محدوديت بودجه در اين كشورها  ب- اصوالً 
نيز تا حدود زيادي وجود دارد، اما از مشكالت بسيار كمتري نسبت 
و  راهكارها  راهبردها،  ارتباط،  اين  در  مي باشد.  برخوردار  ايران  به 
راه ها  نگهداري  بودجه  تأمين  براي  اين كشورها  در  روش هايي كه 
مورد استفاده قرار مي گيرد نيز بسيار قابل توجه بود و بايد در قالب 
پژوهشي مجزا و وسيع تر مورد بررسي و كنكاش قرار گيرد. به طور 
مثال، در حالي كه درصدي از هزينه مصرف سوخت و عوارض راه ها در 
كشورهاي مورد مطالعه براي نگهداري راه مورد استفاده قرار مي  گيرد، 
مي توان از روش هاي مشابهي در كشور استفاده نمود. در اين ارتباط 
مي توان بحث ماليات را به عنوان درصدي از ماليات خريد خودروها 
تحت عنوان عوارض )مشابه آنچه شهرداري برداشت مي نمايد( عنوان 
نمود. البته اين موضوع در حد يك پيشنهاد اوليه بوده و بديهي است 

كه نياز به بررسي هاي بسيار بيشتر دارد. 
در  نگهداري  بودجه  تخصيص  و  تأمين  در  كلي  فرآيند  پ- 
اساس  بر  كه  است  بلندمدتي  برنامه هاي  اساس  بر  كشورها  اين 
سطوح سرويس مدنظر مسئولين در سال هاي مختلف از شرايط 
و وضعيت راه ها انتخاب مي شود. به عبارت ديگر، اين تخصيص 
بودجه در هر سال مي تواند با توجه به اهداف به دست آمده در 
سال هاي گذشته و اهداف مدنظر در سال طرح متغير باشد. اين 
در حالي است كه بر اساس مطالعات انجام شده در ايران، به نظر 
از آن كه  مي رسد بحث تخصيص بودجه در راه هاي كشور بيش 
جنبه برنامه ريزي براي راه هاي كشور داشته باشد، داراي رويكرد 
براي دردهاي  به عبارتي مسكني  و  درمان موقتي شرايط فعلي 
كنوني مشكالت نگهداري راه در كشور مي باشد. به طور مثال، در 
ارتباط با روش راه همسنگ كه مبناي اساسي تخصيص بودجه را 

در كشور تشكيل مي دهد، مشكالت زير را مي توان احصاء نمود:
  نبود شاخصي جهت مانيتورينگ وضعيت سطح 

          روسازي در مدل
  عدم درنظر گرفتن ترافيك وسايل نقليه سنگين

  نبود فرآيند و توجيه علمي در تعيين اوزان انواع 
          راه هاي كشور

  مشكالت و كمبودهاي موجود در ارتباط با ابنيه فني،
  نبود شاخص صحيحي جهت مانيتور نمودن نگهداري  

          زمستاني در مدل راه همسنگ
  نبود شاخص صحيحي جهت مانيتور نمودن نگهداري 

          اضطراري
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ت- بحث نحوه و كيفيت انجام عمليات نگهداري راه در كشورهاي 
مورد مطالعه با شرايط فعلي ايران نيز بحثي است كه قابل توجه 
آنها  انجام  در  رفته  به كار  تجهيزات  و  شيوه  ها  در  تفاوت  و  بود 
موجب مي گردد كه بحث قيمت نيز نتيجتاً تحت تأثير قرار گيرد. 
در حالي كه روش هاي تعمير و نگهداري راه ها در كشورهاي توسعه 
يافته )از جمله كشورهاي مورد مطالعه( به سمت مكانيزه شدن و 
استفاده از روش هاي مختلف فن آوري هاي اطالعات پيش مي  رود، 
در شرايط فعلي بسياري از استان هاي كشور از بسياري تجهيزات 
اين  به طور مثالي، در  نيز محروم مي باشند.  اوليه  فن آوري هاي  و 
خصوص مي توان به مشكل يخ زدايي در راه هاي كشور با استفاده 
از مخلوط شن و ماسه و نمك اشاره نمود كه استفاده بي  رويه از 
نمك عالوه بر مشكالتي كه براي سطح رويه و محيط زيست و 
خرابي هاي  از  يكي  عنوان  به  مي نمايد  ايجاد  زيرزميني  آب  هاي 
اصلي ابنيه فني )خوردگي بتن توسط تركيبات كلريد سديم( نيز 

مطرح مي گردد.

4-نتيجهگيري
در پژوهش پيش  رو سعي بر آن بود تا نسبت به تحليل وضعيت 
تخصيص بودجه هاي نگهداري در راه هاي كشور اقدام گردد. در 
جهت تعيين مقياس مناسبي براي ارزيابي شرايط فعلي، نسبت 
به مطالعه شرايط تخصيص بودجه نگهداري در كشورهاي توسعه 
يافته اي مانند آمريكا و انگليس اقدام شد. عالوه بر بحث ميزان 
بودجه تخصيص يافته به بخش نگهداري راه ها، نسبت به تحليل 
شرايط توزيع انها نيز اقدام گرديد. در اين راستا، بررسي ها نشان 
داد كه مبناي كنوني توزيع بودجه نگهداري بين راه هاي كشور، بر 
اساس روشي موسوم به راه همسنگ انجام مي گردد كه با استفاده 
از تعريف مشخصي كه از يك راه استاندارد در آن انجام مي شود، 
با استفاده از آن نسبت به همسنگ  سازي راه هاي يك منطقه يا 
استان انجام شده و سپس با توجه به سهم راه هاي همسنگ هر 
صورت،  هر  مي گردد.به  اقدام  بودجه  تخصيص  به  نسبت  استان 
تحليل هاي انجام شده نشان داد كه اين روش نيز فاقد جامعيت 
و پشتوانه علمي و فني مناسب است و نمي تواند تخصيص بودجه 
را بر مبناي نياز محوري انجام دهد.ساير نتايج اخذ شده در اين 

پژوهش را مي توان در غالب موارد ذيل خالصه نمود:
الف- به نظر مي رسد يكي از مشكالت اساسي در بحث نگهداري، 
قرارداد  اين كه سابقاً  به  با توجه  باز گردد.  راه  به مرحله ساخت 
توسط  راه  بوده، ساخت  مجزا  آن  نگهداري  از  كاماًل  راه  ساخت 
پيمانكار با كيفيت مناسبي انجام نمي  شده است. انجام عمليات 
پرهزينه  اي مانند روكش در بازه  هاي زماني كوتاه نسبت به آغاز 
بهره  برداري از راه ها مبين اين ادعا مي باشد. اگر بحث نگهداري 
قرارداد ساخت گنجانده شود،  به مدت حداقل 10 سال در  راه 
هزينه هاي  كاهش  و  مشكل  اين  رفع  به  زيادي  حد  تا  مي توان 

نگهداري اميدوار بود.
همراه  اساسي  تغييراتي  با  بايد  بودجه  تخصيص  فرآيند  ب- 
گردد. در اين زمينه، موضوع اصلي درنظر داشتن تغييرات كيفي 

هر  در  نگهداري  نيازهاي  و  انجام شده  اقدامات  اساس  بر  راه ها 
هدف  با  ديناميكي  برنامه ريزي هاي  به كارگيري  مي باشد.  سال 
احصاء تغييرات وضعيت روسازي و افزايش كيفيت روسازي راه ها 

مي تواند به عنوان موضوع تحقيقات بعدي اشاره گردد.
در  بودجه  تخصيص  كنوني  محدوديت هاي  به  توجه  با  ج- 
كشور، به نظر مي رسد بودجه هاي دولتي تخصيص  يافته جوابگوي 
به كارگيري  زمينه،  اين  در  نباشد.  راه ها  نگهداري  هزينه هاي 
ماليات  اخذ  باشد.  مفيد  بسيار  مي تواند  كشورها  ساير  تجارب 
سوخت  بر  ماليات  الستيك،  فروش  هزينه  از  بخشي  خودروها، 
و ساير منابع متداول مي تواند در اين زمينه به عنوان بخشي از 

اعتبارات مورد نياز مورد بررسي قرار گيرد.
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1-مقدمه
وسايل نقليه موتوري در حمل و نقل جاده اي انقالبي ايجاد نموده 
و منافع بي شماري براي جامعه بشري به ارمغان آورده است. اما 
بوده است.  زيادي در جاده ها همراه  انساني  تلفات  با  اين منافع 
مقوله تلفات و صدمات تصادفات در راه ها قبل از اختراع اتومبيل 
نيز وجود داشته است. اما بعد از پديد آمدن اتومبيل و به دنبال 
آن اتوبوس ها و كاميون ها و ديگر وسايل نقليه بود كه مشكل به 
نقل هاي مختلف،  براساس  به خود گرفت.  سرعت سير صعودي 
اولين تصادف جرحي در سال 1896 در نيويورک با يك دوچرخه 
سوار اتفاق افتاده است و به فاصله چند روز از آن تصادف اولين 
عليرغم  است.]1[  داده  رخ  لندن  در  عابر  يك  با  فوتي  تصادف 
اوليه اي كه نسبت به جراحات جدي و مرگ و مير  نگراني هاي 
افراد وجود داشت، تصادفات جاده اي تا به امروز وجود داشته اند .

هيچ اطميناني وجود ندارد تا وقتي انسان يا وسيله نقليه در 
و  رسيده  صفر  به  تصادفات  ميزان  مي كند،  حركت  جاده  سطح 
نقليه  وسايط  رانندگان  توسط  كامل  طور  به  راه  عمومي  ايمني 
تأمين شود. وقتي انسان به عنوان راننده پشت فرمان يك وسيله 
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بررسي عوامل دخيل در تصادفات
 با استفاده از تئوري مجموعه هاي ناهموار

چكيده
تصادفات ترافيكی معلول عوامل مختلفي مي باشند و نمي توان وقوع آنها را صرفاً به يك عامل مربوط دانست. از اين رو، همواره در مطالعات ايمني كوشش شده است 
مدل هايي براي تعيين نوع ارتباط عوامل دخيل در روند وقوع تصادفات به دست آيد. يكي از روش هايي كه براي تحليل اتفاقات و يا تصميم      گيري هايي كه چندين 
متغير در وقوع آنها دخيل هستند استفاده مي شود، نظريه مجموعه هاي ناهموار (Theory Sets Rough) مي باشد. با استفاده از مزيتي كه اين روش دارد، مي توان 
با تعريف متغيرهاي مستقل )شرايط وقوع تصادف( و متغير وابسته )شدت تصادف(، روند وقوع تصادفات را بررسي و الگوهاي تصادفاتي كه به كرات تحت شرايط 
مشابهي تكرار مي شوند را استخراج كرد. مطالعات حاضر با استفاده از اطالعات تصادفات سال 1388 استان گيالن انجام شده است. با بررسی داده ها و استفاده از 
تئوری مجموعه   های ناهموار، نتايج مهمی در مورد الگوهای غالب تصادف كه تحت شرايط خاص و مشابه تكرار مي شوند، مشخص شد. برای نمونه غالباً رانندگان 
بومي در تصادفات جرحي و رانندگان غير بومي در تصادفات خسارتي دخيل بوده اند. مستقيم بودن مسير محل تصادف در اكثر الگوهاي قوي حضور داشته است. 
تصادفات خسارتي بين وسايل   نقليه رخ داده اند و در تصادفات جرحي با الگوي قوي، عابر و موتورسيكلت حضور داشته اند. با دانستن اين الگوها مي توان راهكارهاي 

مؤثرتري اتخاذ كرد. 

واژههایكليدی: تصادفات ترافيكي، ايمني جاده، تئوري مجموعه هاي ناهموار، عوامل دخيل در تصادفات

ساير  رفتار  طرز  و  ايمني  مشكل  با  همواره  مي گيرد  قرار  نقليه 
است. ممكن است شخصي  ترافيك مواجه  شركت كنندگان در 
كه در جاده دچار حادثه مي شود، براي اولين بار باشد كه مرتكب 
خطاي رانندگي مي شود. ليكن طبيعت حوادث جاده اي به گونه اي 
است كه با وقوع يك خطا حتي براي اولين بار، خسارات غير قابل 
جبراني را بر جاي مي گذارند و ممكن است به قيمت جان راننده، 

يا معلوليت دائم وي تمام شود.
كشور ايران كه از نظر تاريخي يكي از پايه گذاران راه سازي در 
بين ملل جهان شناخته مي شود،  امروزه در امر ترافيك شبكه 
روبرو  پيچيده اي  بسيار  مشكالت  با  راه ها  ايمني  تأمين  و  راه ها 
مي باشد. براي اثبات اين ادعا مي توان به گزارشات سازمان ملل 
و سازمان بهداشت جهاني استناد كرد. طي بيست سال گذشته، 
در  جاده ها  تلفات  كل  تقريبي  تعداد  جهاني  بهداشت  سازمان 
سطح جهان را ساليانه بيش از يك ميليون و دويست هزار نفر و 
تعداد كل مجروحين حوادث را حدود بيست تا پنجاه ميليون نفر 
برآورد و به ثبت رسانده است، كه از اين دسته سهم كشورهاي 
در حال توسعه بيشتر از كشورهاي توسعه يافته مي باشد. بيش از 
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90 درصد تصادفات فوتي در كشور هاي با درآمد كم و يا متوسط 
رخ مي دهد در حاليكه تنها 48% از وسايل نقليه كل دنيا را دارا 

مي باشند.]1[
تصادفات  نرخ  كه  داشته  بيان  گزارشي  در   UNICEF سازمان 
بين  از  و  است  جهاني  ميانگين  برابر  ايران، 20  در  جاده اي 
عامل  سال ،   5 زير  كودكان  در  مرگ  به  منجر  مصدوميت هاي 
جاده اي  تصادفات  در  ساالنه  داراست.  را  نخست  رتبه  تصادفات 
نفر مجروح  نفر كشته وحدود 300/000  ايران، حدود 28000 
يا معلول و از كارافتاده مي شوند. به عبارتي، هر 19 دقيقه يك 
نفر در جاده هاي ايران كشته مي شوند و هر 12 دقيقه ، افرادي با 
مصدوميت شديد يا معلوليت دائمي مواجه مي شوند. حدود 25 
درصد تلفات، مربوط به موتورسيكلت مي باشد زيرا 60% رانندگان 
از كاله ايمني استفاده نمي كنند و دچار ضربات مغزي مي شوند.

]2[ با توجه به آمار وزارت راه و پليس راه، هزينه تصادفات در 
ايران ساالنه بالغ بر 7000 ميليارد تومان است و اين رقم حدود 5  
درصد توليد ناخالص ملي كشور مي باشد كه در مقايسه با جهان، 
متوسط  مقدار  ديگر  سويي  از  مي شود.  محسوب  بااليي  درصد 
نفر جمعيت در كشورهاي جهان  به يكصد هزار  شاخص كشته 
11/87 مي باشد كه ايران با 32/21 در بين 175 كشور جهان در 
رتبه 171، و در بين 88 كشور با درآمد متوسط در رتبه 86 قرار 

گرفته است.]3[
استان هاي مختلف ايران نيز هر يك سهمي از تصادفات جاده اي را 
به خود اختصاص داده اند. استان  گيالن يكي ازاستان هاي توريستي 
كشور است. نزديكي مراكز جمعيتي به هم و به راه ها، وجود راه هاي 
موجب  و...  منطقه  بودن  كوهستاني  بين المللي،  كاالي  ترانزيت 
و  حاشيه نشيني  باشد.  باال  استان  اين  تصادفات  آمار  است  شده 
حضور عابرين و كودكان و موتورسيكلت سواران در جاده هاي اين 
استان بسيار چشمگير مي باشد و اين امر باعث شده تصادفات با  
موتور سيكلت و عابرين باألخص كودكان در اين استان قابل توجه 

باشد.

2-تعريفمسألهواهدفتحقيق
در  جاده اي  تلفات  و  تصادفات  نام  به  ضايعه اي  وجود  عليرغم 
كشور و استان، بررسي هاي به عمل آمده در زمينه فعاليت هاي 
ايمني در كشورهاي موفق جهان اين موضوع را روشن مي سازد 
به  دادن  اهميت  و  علمي  بكار گيري روش هاي  با  مي توان  كه 
از  توجهي  قابل  بخش  جاده اي  نقل  و  حمل  در  ايمني  موضوع 
ضايعات را كاهش داد. براي رسيدن به هدف فوق ضرورت دارد 
ميزان  و  گرفته  قرار  بررسي  مورد   تصادفات  در  مؤثر  عوامل  كه 
دقيق  به صورت  تصادفات  بروز  در  عوامل مختلف  تأثير  نحوه  و 
امر مستلزم شناخت  اين  گيرد.  قرار  ارزيابي  مورد  كارشناسي  و 
و  عوامل مسبب حوادث  دانستن قطعي  با  آنهاست.  بروز  عوامل 
يافتن رابطه و الگوي تصادفات، نوعي پيشرفت در بهبود ايمني 
با به  حمل و نقل حاصل خواهد شد. در تحقيِق صورت گرفته، 
احتمالي  داليل  انواع  ناهموار،  مجموعه هاي  تئوري  كارگيري 

نور،  شرايط  هوايي،  و  آب  شرايط  )شامل  تصادفات  وقوع  براي 
شرايط روشنايي جاده، زمان وقوع حادثه، شرايط شانه، شرايط 
سطح جاده، خط كشي روسازي، شرايط محيط، مشخصات راننده، 
مورد  تصادف(  )شدت  تصادف  نتيجه  همچنين  و   )... و  سرعت 
بررسي قرار گرفته اند. نهايتاً سناريوي تصادفاتي كه به كرات تحت 
شرايط خاصي به وقوع پيوسته اند استخراج شده است و روند وقوع 
انواع تصادفات با فراواني وقوع زياد شناخته شده  اند. با آگاهي از 
شرايط و عواملي كه اين دسته از تصادفات تحت آن وضعيت رخ 
داده اند، و تمركز بر روي آنها، مي توان راهكارها و تمهيدات كاراتر 

و مؤثرتري براي كاهش تصادفات انديشيد.
تصادفات  اطالعات  پژوهش،  اين  در  استفاده  مورد  اطالعات 
برون شهري استان گيالن، طي ماه هاي فروردين تا آذر ماه سال 
از مركز پليس راه گيالن به صورت دستي  1388 مي باشد، كه 

برداشت شده است.

3-روشتحقيق
1.3-تئوريمجموعههايناهموار

يكي از روش هايي كه نياز به تعريف پارامترهاي خارجي و فراتر از 
اطالعات ورودي ندارد روش نظريه مجموعه هاي ناهموار1 است. 
اين روش توسط پاوالک2 در سال 1991 ارائه شده است. روش 
تحليل  و  تجزيه  جهت  گام  اولين  ناهموار،  مجموعه هاي  نظريه 
از  فقط  نظريه  اين  مي باشد.  غير دقيق  و  مبهم  ناتمام،  داده هاي 
مانند  و  استفاده مي كند  و موجود(  )ارائه شده  اطالعات ورودي 
باقي روش ها همچون فازي و مدل هاي احتمالي، نياز به در نظر 
گرفتن فرضيات اضافي در مدل نمي باشد. به بيان ديگر اين نظريه 
به جاي استفاده از پارامترها و متغيرهاي اضافي، تحليل خود را 
تئوري  مي دهد.  انجام  موجود  اطالعات  ساختار  اساس  بر  فقط 
و  موجود  ساختارهاي  و  روابط  مي تواند  ناهموار  مجموعه هاي 
در عين حال عوامل مهم و اصلي تأثيرگذار بر داده ها )اطالعات 
ابزار  يك  تئوري  اين  كند.  تفسير  و  را شناسايي  برداشت شده( 
كارايي  تصميم گيري  مسائل  حل  در  كه  است  رياضي  قدرتمند 
خارق العاده اي دارد و در طي دهه اخير توسعه فراواني يافته است. 
از نظريه مجموعه هاي ناهموار مي توان در حل بسياري از مسائل 
دقيق تر  ارزيابي  و  تفسير  در  حتي  و  موجود  نظرات  اختالف  و 

معضالت و پردازش اطالعات متنوع كمك گرفت.
دانش و اطالعات بشري بر مبناي تجربه هاي بشر از پديده ها، 
نمونه ها و يافته هاي او قرار دارند. اين اطالعات در يك سيستم 
كلّي كه آن را سيستم اطالعات3 مي نامند، ذخيره سازي مي گردند. 
خاص  موضوعات  درباره  اطالعاتي  شامل  اطالعات  سيستم  اين 
يافته ها،  نمونه ها،  مشاهدات،  )موضوعات،  بررسي  و  بحث  مورد 
اتفاقات و...( و عوامل و ويژگي هاي موثر بر آنها )صفات، مشخصات، 
متغيرها، نشانه ها( مي باشد. اين مجموعه صفات به دو دسته تقسيم 

مي گردند. 
1- Rough  Sets  Theory
2- Zdzislaw  Pawlak
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