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  چكيده
 در و اسـت  افزايش به رو ما کشور شهرهاي در ها تصادف تعداد امروزه :پژوهش هدف و مقدمه
 و بوده باال بسيار شود، مي تحميل دولت وها  خانواده بر که آنها از اشين مالي هاي خسارت نتيجه

 باشد مي جبران غيرقابل مواردي در اجتماعي و رواني جاني، مالي، هاي خسارت اينکه به توجه با
 اجـرا  بـه  مـوثري  کارهـاي  راه راننـدگي  هـا  تصادف خسارت از جلوگيري منظور به دارد ضرورت
  .شود گذارده
 روش و اي توسـعه  – کـاربردي  پـژوهش  نـوع  بررسـي  مورد هاي مولفه اساس بر :پژوهش روش
 ١٣٨٥ هاي سال طي داده رخ ها تصادف تعداد آماري جامعه .است تحليلي – توصيفي آن بررسي

  .باشد مي ١٣٨٦ و
 حدود ساالنه دهد، مي نشان يزد شهر ها تصادف آمار روي گرفته انجام هاي تحليل :ها يافته

 به مربوط تعداد اين از درصد ٥ حدود که دهد مي رخ آن مختلف نواحي در تصادف ١١٠٠٠
 و ٢ درجه شرياني، ١ درجه شرياني راههاي از کيلومتر هر در که اي گونه به .است پياده عابرين

   .دهد مي رخ سال در تصادف ٥ و ٤٠، ٦٠ ترتيب به شهر اين کننده پخش و جمع خيابانهاي
 و ايمني مديريت واحد يک تشکيل ،پژوهش اين از آمده دست به نتايج طبق :گيري نتيجه
 در عمومي آگاهي ارتقاي ،تصادف آمار و اطالعات پايگاههاي تشکيل سازماندهي، برقراري
 گيري بهره ،تر ايمن نقليه وسايل از استفادهها،  تقاطع و معابر شبکه ايمني بهبود ،ايمني راستاي

 توسعه و تکميل ،تخلفات بر نظارت جهت هوشمند لنق و حمل سيستم نوين هاي فناوري از
 سواران موتورسيکلت تردد ساماندهي ،راهها ايمني تجهيزات و تابلوها عالئم، جانمايي و طراحي

  .باشند داشته را تاثير بيشرين يزد شهر ها تصادف ميزان كاهش و ايمني وضعيت بهبود جهت در
  .يزد شهر رانندگي، و راهنمايي ،ها تصادف علل بحران، مديريت :كليدي واژگان

                                                      
  ۶/۸/۱۳۸۹ :تاريخ پذيرش مقاله                                  ٢٠/٤/١٣٨٩: تاريخ دريافت مقاله

 
  فصلنامه مطالعات مديريت شهري
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  مقدمه
 آثار و اقتصادي و اجتماعي گزاف هاي هزينه بررسي و ها تصادف مطالعه

 موضوعات مهمترين از يکي جامعه، افراد روي آن رواني و فيزيکي مخرب
 حال در کشورهاي براي موضوع اين اهميت .رود مي شمار به ترافيک مهندسي
 اين در ها تصادف تعداد زيرا است، بيشتر اتبمر به ما، کشور جمله از توسعه
 در نيز آن غيرمستقيم و مستقيم هاي هزينه و بوده افزايش حال در کشورها
 هاي خسارت وها  آسيب واقع در .است بيشتر يافته توسعه کشورهاي با مقايسه
 در متأسفانه که است مالحظه قابل و مهم امري اي، جاده ها تصادف از ناشي
 ايجاد در موثر فرآيندهاي از يكي شهرنشيني .شود مي گرفته ناديده موارد اغلب

 توسعه حال در كشورهاي در الخصوص علي اجتماعي و اقتصادي تغييرات
 يافته افزايش شهرنشيني رشد پاي به پا شهري پذير تغيير و پويا مسائل .باشد مي
 منعكس را شهرنشين جمعيت سهم و شهرها اندازه افزايش روند اين كه است
 زير به نياز قالب در شهري پويايي و جمعيت رشد شهر، سطح در .سازد مي

، ها خيابان، ها ه جاد شامل كه گيرد مي شكل شهري نقل و حمل هاي ساخت
 گستره يك نتيجه در .باشد مي روها پياده حتي و شهري نقل و حمل سيستم
 شهري لنق و حمل سيستم و فضايي ساختارهاي، شهري الگوهاي از متعدد
 در جمعيت رويه بي افزايش شامل شهرنشيني دنيا جاي همه در .دارد وجود
 معمول طور به .باشد مي شهري درون هاي مسافرت افزايش نتيجه در وها  شهر
 ترانزيت خطوط وها  بزرگراه ساخت، نقل و حمل افزايش به شهرها لعملا عكس
ي   خيابانها وها  جاده احداث پيشرفته كشورهاي در )٩٨ ،١٣٨١ بحريني( .است
 جديد ساختار ايجاد به شهري نقل و حمل و نقليه يلحجم وسا افزايش و شهري
 هستيم آن شاهد امروزه كه شهري فضايي هاي ساختار .است شده منتهي شهري
 عامل يك امر اين كه است شده بنا نقليه وسائط وجود مسئله به توجه با تنها

 .)١٩٥ :١٣٨٥ شيراز، شهرداري اطالعات و وريفنا سازمان(باشد مي آميز تبعيض
 فرهنگ ياجرا آموزش با تواند مي معابر در نقليه وسايل تردد ايمني افزايش
 بدست گردد مي محسوب جامعه در رفتاري آداب از بخشي كه ترافيكي صحيح
 را رانندگي و ييراهنما قوانين نقليه ليوسا رانندگان آن در كه اجتماعي .آيد
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، بدانند مسئول شده وضع مقررات دقيق ياجرا به نسبت را خود و كرده رعايت
 و دقيق ياجرا به توجه بدون جامعه با مقايسه در كمتري مراتب به مشكالت
 در ايمني وجود عدم )٢٣ ،١٣٨٠ مرداي( .داشت خواهد ترافيكي مقررات صحيح
 ٢/١ حدودا ساله هر که طوري به گردد، مي ناگواري حوادث بروز باعث معابر

 درصد ٧٠ حدود در که شوند مي کشته جادهاي حوادث در دنيا در نفر ميليون
 و کمبودها عليرغم نيز ما کشور در .است توسعه حال در کشورهاي به مربوط آنها

 ها تصادف چون شواهد ،ها تصادف آمار سوابق تحليل و ثبت در عديده اشکاالت
 برابر ١٥ تا ١٠ و کشور در ها فتصاد هزينه بودن باال مير، و مرگ عامل مهمترين

 مطلب اين دهنده نشان يافته توسعه کشورهاي به نسبت ها تصادف نسبت بودن
 کشور شهرهاي ايمني وضعيت بهبود جهت در دقيقي مطالعه چنانچه که است
 در و ها تصادف ميزان نقليه، وسايل افزايش با آتي سالهاي در نگيرد، صورت
 نکته .يابد مي افزايش شدت به آن از ناشي رواني و اقتصادي منفي اثرات نتيجه
 بر يافته، توسعه کشورهاي در ها تصادف ميزان کاهش که است اين اهميت حائز
 هاي طرح بودن سودمند و است بوده ايمني حوزه در گسترده علمي مطالعات پايه

 هنمون عنوان به .دهد مي نشان را شهرها در ايمني زمينه در اجرايي و مطالعاتي
 ١٩٦٠ تا ١٩٣٥ سالهاي بين در ها تصادف ميزان درصدي ٦٧ کاهش به توان مي
 مطالعات اثر بر آمريکا در ١٩٨٤ تا ١٩٦٠ سالهاي بين در درصدي ٥٠ کاهش و

 حاضر مقاله در در رو اين از .نمود اشاره آنها اجراي و ايمني درخصوص گسترده
 جهت در مطالعات ايجنت و است شده ديده ايمني و ها تصادف مطالعه ضرورت
 مشکالت رفع و ها تصادف ميزان کاهش و شهر ترافيکي ايمني ليمسا بررسي
   .است شده تدوين الزم راهکارهاي و برنامه ارايه طريق از آن از ناشي
  
  مساله بيان

 حساب به کشور هر اقتصاد در زيربنايي هاي بخش از ارتباطات و نقل و حمل
 کشورها يافتگي توسعه هاي شاخص از يکي عنوان به امروز پديده اين و آيد مي

 نيازمند وضوح به جهان سراسر در نقل و حمل هاي سياست .شود مي محسوب
 کيفيت و يابند توسعه جايي، جابه براي فزاينده تمايل پاي به پا تا هستند رشدي
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 به کليدي موضوع يک ها تصادف کاهش راستا اين در .کنند حفظ را زندگي
 ما کشور شهرهاي در ها تصادف تعداد امروزه )٥٣ ،١٣٨٣ تيماس( .آيد مي حساب

 وها  خانواده بر که آنها از ناشي مالي هاي خسارت نتيجه در و است افزايش به رو
 و مالي هاي خسارت اينکه به توجه با و بوده باال بسيار شود، مي تحميل دولت
 به دارد ضرورت باشد مي جبران غيرقابل مواردي در اجتماعي و رواني جاني
 گذارده اجرا به موثري کارهاي راه رانندگي ها تصادف خسارت از جلوگيري منظور
 ميليون صدها شاهد سال هر امروز بشر )٨٨ ،١٣٨٧ ديگران و سلماني( .شود

 ها تصادف اين انساني ضايعات جهاني بهداشت سازمان آمار برابر .است تصادف
 رازاني( .است معلول و شديد مصدوم ميليون دهها و کشته ميليون يک حدود
 شديد صدمات و مير و مرگ مهم بسيار عوامل از ترافيکي ها تصادف )٤٥ ،١٣٨٣
 ي جامعه آن اقتصادي و فرهنگي، اجتماعي سنگين آثار و بوده مالي و جاني
 اي جاده ها تصادف، ميان اين در .است داده قرار تهديد مورد شدت به را بشري
 به اي جاده ها تصادف و است درونشهري ها تصادف از تري نسنگي ضايعات داراي
 و جاني سنگين بسيار خسارات به منجر اغلب نقليه ليوسا باالي سرعت علت
 در حتي اي جاده ها تصادف که دهند مي نشان مير و مرگ آمار .شود مي مالي

 در خصوصا و بوده مير و مرگ علل صدر در صنعتي يافته توسعه کشورهاي
 .شود مي مردم تلفات باعث ديگر عامل هر از بيش سال ٢٥ تا ١٥ سني يها رده

ها،  بخش ساير توسعه با همگام يافته توسعه کشورهاي در )٩٣ ،١٣٨٠ آيتي(
 الزم تدابير اتخاذ و مطالعات انجام با و گرفته قرار توجه مورد نيز ايمني موضوع
 کاهش ممکن حد ات را آن از ناشي پيامدهاي و ها تصادف که است شده سعي
 همواره ها تصادف نرخ و تعداد، سوم جهان کشورهاي اکثر در متاسفانه ولي؛ دهند
 و بررسي نيازمند ها تصادف از ناشي خسارات کاهش .است داشته صعودي سير

 پيش از بيش هماهنگي و موجود مقررات از بعضي اصالح و عوامل تحليل
 )٦٣‐ ٧٥ ،١٣٨٥ تهران ترافيک لنق و حمل سازمان( .باشد مي ذيربط ارگانهاي

 انگيز تاسف و بار رقت بسيار رانندگي ها تصادف از ناشي مير و مرگ، ما کشور در
 در و بوده سال ٤٠ زير سنين در مير و مرگ نخست علت حوادث اصوال .است
 قوانين، رانندگيي   نحوه همچون عواملي .دارد قرار ترافيکي حوادث آن صدر
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 کيفيتها،  جاده ايمني وضعيت، آنها اجراي بر نظارت و رانندگي و راهنمايي
 به مزبور آمار رفتن باال در خودروها سرنشينان و عابرين فرهنگ و خودروها
 ها تصادف بروز در موثري عوامل )١٢ ،١٣٨٢ شاهي( .است موثر انساني تلفات
 تقسيم انساني عامل و نقليه وسيله راه، کلي عنوان سه در که هستند دخيل
 .گيرند مي بر در را گوناگوني هاي زيربخش هم عوامل اين از کدام هر و شوند مي

 عنوان به را انساني ارکان ،ها تصادف کارشناسان امروزه )٢٧٧ ،١٣٨٤ پيوندي(
 تالش تمام جامعه که است منطقي اين بنابر .آورند مي حساب به عنصر قويترين
 امروزه اين بنابر )٢٥٨ ،١٣٨٨ ديگران و عامري( .کند متمرکز انسان بر را خود

 و جهان در شهرها تمام اساسي و اصلي مسائل جمله از ترافيك كنترل و مديريت
 و مديريت اجراي و اعمال عدم صورت در كه بطوري .باشد مي ايران همچنين
 تاثير آن از و شده وابسته آن به بشدت كه انساني جوامع ترافيك كنترل
 سطح در خودرو از استفاده و توليد افزايش با .شود مي مرج و هرج دچار پذيرد مي

 و قوانين ايجاد نيازمند فنآوري و اجتماعي پديده اين ايران همچنين و جهان
 ترافيك، مهندسي .باشد مي ترافيك كنترل و مديريت جهت در خاصي مقررات
 .است ترافيك كنترل و مديريت مهم و اصلي ركن سه مقررات اجراي و آموزش
 و راهنمايي عالئم و راه جمله از )فيزيكي امكانات تمامي به رافيكت مهندسي
 فراهم نقليه وسايل آمد و رفت تسهيل و امكانپذيري جهت در كه( رانندگي

 مناسب و كافي رانندگي و راهنمايي عالئم نصب و ارايه همچنين و گردد مي
 رشد با اخير هاي دهه طي که يزد شهر )٢ ،١٣٨٠ رضايي( .گردد مي اطالق

 از فراوان کاربريهاي تغيير و مناسب نقليه وسيله به نياز و جمعيت روزافزون
 ها تصادف بروز آن متعاقب و شهر سطح در خودرو رويه بي رشد و مختلف جوانب
 است بوده روبرو فراواني آتي و آني تبعات و آثار وفوتي جرحي، خسارتي از اعم

 جهت در راهکارهاييارايه  و ها فتصاد بروز عوامل بررسي و تحليل نيازمند
 ها تصادف وقوع علل و بررسي به مقاله اين .باشد مي سوانح و ها تصادف کاهش
  .پردازد مي يزد شهر در رانندگي
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  پژوهش هدف
  ،يزد شهر ها تصادف وضعيت و نقل و حمل وضعيت بررسي )١
 وسيله عنو صدمه، شدت تصادف، تامه علت( ها تصادف گوناگون ابعاد بررسي )٢

  ،)... و مقصر نقليه
 ؛ها تصادف وقوع مکان نظر از ها تصادف تحليل و تجزيه )٣
  .وارده خسارات و ها تصادف کاهش راهکارهاي وها  برنامهي   ارايه )٤
  

  هاي پژوهش هفرضي
 مناطق و اصلي، شرياني معابر در غيرمجاز کاربريهاي تغيير رسد مي نظر به )١

 افزايش ها تصادف ميزان و گرديده بيشتر سفر بجذ موجب يزد شهر پرتراکم
  ؛است يافته

 در تاثيرگذار عامل مهمترين مجاز غير سرعت و زدگي شتاب رسد مي نظر به )٢
 ؛رود مي شمار به يزد شهر در ها تصادف ميزان

  .است توجهي قابل تنوع داراي يزد شهر در درونشهري ها تصادف توزيع الگوي )٣
  

  پژوهش ادبيات
 و اجتماعي توسعه پارامترهاي مهمترين از يکي زمره در ارتباطات امروزه
 که کشوري گفت توان مي تأجر به که طوري هب دارد قرار جوامع اقتصادي
 و قدرتمند کشوري باشد، داشته جهاني جامعه با را تعامل و ارتباط بيشترين
 ايجاد در که است ارتباطات شقوق از يکي نقل و حمل .است کننده تعيين
 ايفا مهمي نقش مختلف جوامع فرهنگي تبادل و مختلف اقشار ميان تعامالت

 يک اقتصاد در زيربنايي فعاليت يک عنوان هب نقل و حمل ،اين بر عالوه .کند مي
 در مهمي بسيار نقش تواند مي مصرف و توليد ميان ارتباط ايجاد طريق از جامعه

 و نقل و حمل سازمان( .کند ايفا کشور توسعه و پيشرفت اقتصاد، شکوفايي
 افزون روز افزايش و ماشيني زندگي گسترش با )١١٢ ،١٣٨٥ تهران ترافيک
 رفاهي و اقتصادي ديفوا مقابل در اخير، قرن نيم درها  جاده و شهرها در ترافيک
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 تعداد بر متاسفانه مسافر و کاال جابجايي سرعت و ارتباطات گسترش از ناشي
 از ناشي مالي و جاني ضايعات و شده افزوده عتسر به ترافيکي ها تصادف شدت
 در کشورهاي در )١٢ ،١٣٨٠ آيتي( .است بوده چشمگير بسيار ها تصادف اين
 افزوده آنها سرعت بر هم و نقليه وسائط تعداد بر هم سوم جهان و توسعه حال
 را افزايش اين ضرورت فشار اهرم يک صورت به جمعيت رويه بي رشد و شده

 و شهري برون هاي گذرگاه وها  جاده کيفيت و طول مقابل، در اما ،نموده شديدتر
 حد در نقليه وسائط ايمني استانداردهاي نيافته، بهبود متناسبا شهري درون

 برخورد به قادر آموزش و پرسنل و تجهيزات نظر از پليس و نکرده رشد مطلوبي
 استفاده فرهنگ قايارت براي را الزم هاي آموزش مردم بدتر همه از و نبوده ثرؤم

 از يکي مرور و عبور ايمني رو اين از .اند فرانگرفته ماشين از صحيح و مناسب
 به نياز شهرها توسعه و تکنولوژي گسترش با که بوده نقل و حمل اساسي اصول
 تدابير اتخاذ و مطالعات انجام با که است کرده پيدا بيشتري نظر دقت و توجه
 ممکن حد تا را آن از ناشي پيامدهاي و ها تصادف که است شده سعي الزم

 هر در )٩٢‐١٠٢ ،١٣٨٥ تهران ترافيک و نقل و حمل سازمان( .دهند کاهش
 عاملها،  شهر به آنها مهاجرت طور همين و جمعيت مالحظه قابل رشد صورت
 از مردم مهاجرت دليل به سريع سازي شهر .باشد مي سريع سازي شهر مسبب
 شهري مناطق به دارند، نامرغوبي و محدود امکانات هک شهري و روستايي مناطق

 .گيرد مي صورت بهتر امنيتي و اقتصادي امکانات از استفاده منظور به بزرگتر و
 همينطور و امکانات کمبود با اغلب کنند مي رشد سريعاً که شهري مناطق
 تنزل عامل همراه به مسأله اين .باشند مي ساز و ساخت جهت مطلوب مکانهاي

 سوانح گيري شکل سبب خود نوبه به زمان مرور اثر بر شهرها کالبدي فيتکي
 از خارج محيطي عامل کمترين که گردد مي شهرهاي محيط در بالقوه طبيعي
 شبکه .گردد توجه قابل طبيعي سانحه کننده تشديد و محرک تواند مي مجموعه
 با چه و ارگانيک صورت به چه شهري مناطق الينفک جز عنوان به ارتباطي
 توجه مورد شهر در هايي حداقل به نيل منظور به شده تعيين پيش از هاي طرح
 ،کاالها انتقال براي کم دست شهري نقل و حمل شبکه طراحي .گيرد مي قرار
 ،کارآمدي بنيادي مشخصه سه داشتن نظر در با افراد جابجايي و خدمات ارايه

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  كشكوليميرنجف موسوي، حسن اسماعيل زاده و علي باقري  
  

36 

 

  دومسال 
  چهارمشماره 
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 .گيرد مي صورت زمين سطح روي نقطه دو بين ،ايمني و يداقتصا پذيري توجيه
)Berdica  2002( سه دهد مي نشان موتوري نقليه وسايل ها تصادف مطالعات 

 عامل ميان اين در .موثرند ها تصادف رخداد در نقليه وسيله و راه انسان، عنصر
 حدود در محيط و راه به مربوط فاکتورهاي ،ها تصادف درصد ٩٥ حدود در انسان
 دخيل ها تصادف درصدهشت  حدود در نقليه لهوسي هاي عامل و درصد ٢٨
 نقش ،ها تصادف بروز در عامل مهمترين ) ١٦ ،١٣٨٥ ديگران و بهبهاني( .اند بوده
 چپ، به انحراف مطمئنه، سرعت از تخطي اثر بر معموالً که است انساني عامل
 راننده تک تقدم، حق رعايت عدم آلودگي، خواب نقليه، وسيله کنترل در ناتواني

 انجام مسير بودن طوالني علت به آنها مفرط خستگي وها  جاده در خودروها ودنب
 هاي نارسايي وها  ضعف شامل نيز راه عامل از ناشي موارد همچنين .شود مي

 به نقل و حمل ناوگان بودن فرسوده نظير کشور اي جاده نقل و حمل در موجود
 عالئم نبودن استاندارد ي،کنترل اجزاي و قطعات کيفيت بودن ينيپا، زميني ويژه

ها،  جاده بودن عرض کم و نقليه وسايل ظرفيت اندازه بهها  بزرگراه نبود رانندگي،
 از استفاده عدم و شهري درون كور گره صدها و خيز حادثه نقاط وجود
 خودرو مورد در و اصلي راههاي و راهها آزاد در GPS٢ و ITS١ جديد هاي آوري فن
 نداشتن مانند خودروها ايمني در موجود هاي کاستي و گيفرسود به توان مي نيز
 .کرد اشاره فرمان و چراغها ها، آئينه ها، الستيک طراحي در نقص ،ABS ترمز

  )٤٤ ،١٣٨٧ حسني(
  

  پژوهش پيشينه
 و ديدگاهها سنجش زمينه در متعددي مطالعات گذشته دهه چند طي
 جهان سطح در ها دفتصا بر گذار تاثير عوامل زمينه در متخصصان ادراکات

)Parker 1997(، )Martinez 2002(، )Rundmo 2004(، )Rutela 2003(، )Miles 

2002(، )Matthhews & Norris 1998( مطالعات چه اگر .است گرفته صورت 
 داده قرار بررسي مورد را ها تصادف ميزان تخمين مساله که دارند وجود زيادي
 به مربوط عوامل به آنها، اکثر در که دهند مي نشان مطالعات اين بررسي اما اند،

 Ioannis Golias پژوهشگران .است شده توجه کمتر ها تصادف تخمين در روسازي
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 روش به اينديانا ايالت ها تصادف روي بر مطالعه با Matthew G. Karlaftis و
 ترتيب به شهري برون دوخطه راههاي براي که دريافتند درختي رگرسيون
 شاخص جاده، عرض و Average Annual Daily Traffic (AADT) اهميت
 ها تصادف بروز عوامل ترين مهم روسازي سطح اصطکاک و روسازي دهي خدمت
 ،ADDT اهميت ترتيب به خطه، چند راههاي در که صورتي در اند، بوده اي جاده
 دهي خدمت شاخص و جاده عرض روسازي، سطح اصطکاک ميانه، عرض

 &Matthew G. Karlaftis( .اند بوده ها تصادف بروز عوامل ترين مهم ها، روسازي

Ioannis Golias 2002, 34( Osman Yildizو Ali P.Akgungor متغيرهاي حساسيت 
 حساسيت مطالعه اين در .دادند قرار مطالعه مورد را ها تصادف بيني پيش مدل
 عرض( W ،)روزانه ترافيک حجم( Average Daily Traffic (ADT) هاي متغير
 کنش هم بر و منفرد، صورت به ،)ميانه عرض( H و ،)راه شانه عرض( PA ،)جاده
 .گرفت قرار بررسي مورد توام صورت به )ADT-W, ADT-PA, ADT-H( آنها

 ترتيب به ها تصادف بروز در موثر پارامتر ترين مهم که داد نشان آنها مطالعات
ADT سپس و W، PA و H اند ثانويه اهميت داراي يادشده پارامتر سه که هستند 

)Ali P.Akgungor& Osman, Y 2007, 39(.Tarko و Karlfits اطالعات از استفاده با 
 راه، شانه عبور، خط پهناي اثر سوتا مينه و واشنگتن اياالت از شده آوري جمع
 قرار مطالعه مورد ها تصادف روي را ترافيک وحجم جاده حاشيه پذيري خطر
 مسيرهاي در که دريافتند منفي اي جمله دو رگرسيون از دهاستفا با آنها.دادند

 شانه پهناي عبور، خط پهناي روزانه، ترافيک ميانگين اهميت، ترتيب به مستقيم،
 ها تصادف وقوع در را نقش بيشترين جاده، حاشيه پذيري حادثه ميزان و راه

 در عامل ترين مهم روزانه، ترافيک ميانگين تقاطعات، در که حالي در داشته،
 عقيده اسپايسر و اولدير )Tarko & Karlfits 1998, 102( .است ها تصادف وقوع
 راننده، عامل سه که دانست وضعيتي پيامد توان مي را رانندگي حوادث که دارند
 استفاده )Older and Spicer 1983, 98( .هستند سهيم آن در نقليه وسيله و محيط

 را ها تصادف درصد ٩٥ مستقيم غير و ستقيمم مسئوليت )انسان( راه از کنندگان
 حوادث اغلب در که دارد عقيده هم شينار )٤ ،١٣٧٨ استيسي( .دارند عهده بر

 زمينه اين در )Zegeer 1992, 128( .است بوده انسان رفتار اصلي علت رانندگي
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 در دسترس در اطالعات اساس بر نمونه براي .است گرفته صورت مطالعات هم
 وسايل نامناسب سرعت اثر در ها تصادف سوم يک از بيش جهان يکشورها اکثر
 )٤٦ ،١٣٧٨ ترافيک و ايمني دفتر و نقل و حمل معاونت( .دهند مي روي نقليه
 نشان را درصد ٣٥ تا ٢٥ حدود در مشابهي رقم ايران کشور در مطالعه اين
 به توجه با همچنين )٦٣ ،١٣٨٥ رمپ مشاور مهندسين شرکت( .دهد مي

 کشورهاي مطالعات نتايج از گرفته بر که )پيارک( راه جهاني مجمع هاي پژوهش
 گزارش را انساني عامل تاثير ذيل شرح به باشد مي توسعه حال در و يافته توسعه
 بين گولدينگ اسميت توسط که بريتانيا در شده انجام مطالعات از .است نموده
 صورت ١٩٥٥ سال در رابينسون توسط استراليا در و ١٩٨٤ – ١٩٨٢ هاي سال
 درصد ٣٠ ها تصادف تعداد باراني روزهاي در که شود مي دريافت چنين گرفت
 ضريب بردن باال در اقليم نقش وجود اين با .است باراني بدون روزهاي از بيشتر
 ريزي برنامه هنگام به انگلستان در ١٩٦٠ سال در بار اولين براي ها جاده ايمني
 باعث موضوع اين و شد مطرح هال و ليورپول بين ٦٢m پنين ترانزيتي اي جاده
 و حمل ايمني در تاثيرگذار عوامل از يکي عنوان به را اقليم عامل که است شده
   )١٢ ،١٣٨٧ حسني( .دهند قرار بررسي مورد اي جاده ريزي برنامه در نقل

  
  پژوهش روش

 آن بررسي روش و اي توسعهـ  کاربردي پژوهش اين بر حاکم رويکرد
 باشد مي يزد شهر رانندگي ها تصادف تعداد آماري جامعه .است تحليليـ  فيتوصي
 شهر رانندگي و راهنمايي اطالعات آماري، هاي سالنامه از نياز مورد اطالعات که
 با .است شده آوري جمع يزد استانداري و ريزي برنامه و مديريت سازمان و يزد
 ها تصادف آمارهاي و ها داده از گيري بهره با موجود مدارک و اسناد به توجه
 پرداخته ها تصادف تحوالت و تغييرات به ١٣٨٦ و ١٣٨٥ هاي سال به مربوط
 روش ،ها تصادف ميانگين هاي روش از ها تصادف تحليل براي بنابراين شود، مي
 و سنجش تکنيک زيرا است، شده استفاده تصادف شدت روش و تصادف نرخ

 و يابي ريشه مورد در را خوبي اطالعات واندت مي گذشته سالهاي بررسي و تحليل
 مديريت منظور به تواند مي همچنين و سازد فراهم ها تصادف در مؤثر عوامل
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 واقع استفاده مورد پيوست خواهند وقوع به آينده در که تغييراتي و ها تصادف
 Auto CAD و Arc GIS افزار نرم از نيز ها نقشه ترسيم براي نهايت در .شود

  .است شده استفاده
  

  مطالعه مورد محدوده
 در نمـک  کـوير  کنـار  در مربـع  کيلـومتر  ٧٤٢١٤ حدود اي پهنه با يزد استان

 ٥٢ و شمالي عرض دقيقه ٢٧ و درجه٣٣ تا دقيقه ٥٢ و درجه ٢٩ در ايران مرکز
 گرينـويچ  مـدار  به نسبت شرقي طول دقيقه٢٧ و درجه ٥٦ تا دقيقه ٥٥ و درجه
 تقســيمات آخــرين براســاس )٢٧ ،١٣٨٥ عرصــه مشــاور مهندســين( .دارد قــرار

 تقسيم دهستان ٥١ و بخش ٢٠ شهر، ٢٣ و شهرستان١٠ به يزد استان کشوري،
 شـهر  و تـرين  پرجمعيـت  درصـد  ٦/٥٧ با يزد شهر جمعيتي نظر از که است شده

 نظـر  از .باشـند  مـي  اسـتان  شـهرهاي  ترين جمعيت کم درصد ٠٢٢/٠ با خضرآباد
 اسـتان  شهرستان ترين وسيع مربع کيلومتر ٢٣٥٢٥ با اردکان شهرستان مساحت

 مرکز( .است استان شهرستان کوچکترين مربع کيلومتر ١٢٧١ ميبد شهرستان و
 در اخيـر  هـاي  سـال  در جمعيت تحوالت آهنگ و ماهيت )٢٩ ،١٣٨٥ ايران آمار

 .باشـد  داشته اي فزاينده رشد شهري جمعيت كه است گرديده موجب يزد استان
 اسـتان  مركـز  سـوي  بـه  آن شـديد  گرايـي  تمرگز و يزد شهر در جمعيت تمركز
 امـر  ايـن  .گزينند سكني استان مركز در جمعيت درصد ٥٠ از بيش شده، موجب
 و بـروز  باعـث  و شده استان شهرهاي سطح در جمعيت ناهماهنگ توزيع موجب
 و شهرنشيني ضريب رشد .است گرديده شهري هاي نابرابري و تعادل عدم تشديد
 است اجتماعي و اقتصادي ي هتوسع محتوم تبعات از آن كلي هاي بكهش گسترش

 قـرار  مـل ات مـورد  بايد كه چيزي ولي ،ندارد توسعه اهداف با منافاتي هم ظاهراً و
 در آن توزيـع  چگونگي بلكه نيست شهرنشيني ضريب يا شهرنشينان تعداد گيرد
 بررسـي  رايب )١٠٧ ،١٣٨٠جوان( .است استان شهري  هشبك در و سرزمين سطح
 نيـا  حکمت( آنتروپي مدل از استان شهري جمعيت فضايي توزيع چگونگي دقيق

 دهـد مـي  نشـان  آمـده  دست به نتايج .است شده استفاده )٩٥ ،١٣٨٥ موسوي و
 ،١٣٧٥ ،١٣٦٥ ،١٣٥٥ سالهاي طي شهري طبقات تعداد سطح در آنتروپي توزيع
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 تعـداد  توزيـع  عنـي ي .اسـت  بـوده  ٨٥/٠ و ٧٤/٠ ،٧٤/٠ ،٤٦/٠ ترتيـب  به ١٣٨٥
 .اسـت  بوده حركت در تعادل طرف به اخير سالهاي طي و زمان گذشت با شهرها
 ي هشـبك  در شـهرها  فضـايي  توزيـع  چگونگي در نسبي تعادل عدم همچنان ولي

 بـه  نسـبت  يـزد  شـهر  جمعيـت  حد از بيش افزايش .شود مي ديده استان شهري
 لگـاريتمي  توزيـع  شـده  موجب شهر دومين به نسبت آن فاصله و ديگر شهرهاي
 عميـق  شكاف و شكستگي و گردد دور كافي حد به اندازه ـ رتبه قانون از شهرها
 از جمعيـت  شـاخص  .اسـت  محسـوس  كـامالً  اسـتان  شهري مراتبي سلسله نظام

 .است برخوردار ها تصادف و نقل و حمل ريزي برنامه و مطالعات در اي ويژه اهميت
 و بوده بيشتر شده توليد سفر تعداد اشد،ب بيشتر جمعيت چه هر كه است بديهي
 جمعيـت  بـر  عالوه .بود خواهد بيشتر نيز ونقلي حمل تسهيالت به نياز نتيجه در
 .بـود  خواهـد  مـؤثر  سـفر  توليد در نيز جمعيت توزيع عمده، فاكتور يك عنوان به

 وضـعيت  موقعيـت،  بـه  توجه با مطالعه مورد محدوده در واقع معابر شبكه ياجزا
 رو ايـن  از .باشـد  مـي  متفـاوت  اي وظيفه داراي اي حاشيه كاربري و يعرض مقطع
 هـاي  خيابـان  عملكـرد  و تعاريف با بيشتري انطباق از كه معابري است شده سعي

  .شوند مشخص بودند، برخوردار كننده پخش و جمع و شرياني
  
  پژوهش هاي يافته

  يزد شهر نقل و حمل وضعيت بررسي )١
 و اتوبوسراني ناوگان حاضر حال در يزد شهر همگاني نقل و حمل شبكه در

 خط شهر اين شبكه در .كنند مي مسافران روزانه جايي جابه به اقدام تاكسيراني
 توسط مؤسسات و ادارات برخي سرويس تنها و ندارد وجود بوسراني ميني
 سامانه در آمده بدست اطالعات طبق .گيرد مي انجام خصوصي بوسهاي ميني
 جابجايي براي مدون بوسراني ميني خط گونه هيچ شهر اين عمومي نقل و حمل

 خصوصي موسسات از تعدادي تنها بلكه ندارد، وجود شهر داخل در مسافران
 بنابراين .دارند برعهده را مدارس و ها كارخانه ها، شركت كاركنان جابجايي وظيفه
 اين رشد به رو وسعت و ابعاد به توجه با يزد شهر در سيستم اين ساماندهي كه

 ناوگان .باشد داشته همگاني نقل و حمل در موثري نقش تواند مي شهر،
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 اين .باشد مي موسسه ١٧ قالب در بوس ميني ٥١٦ داراي يزد شهر بوسراني ميني
 .باشند مي ... و هتلها مدارس، كارخانجات، ادارات، اختيار در نقليه وسيله تعداد
 متوسط بطور و بوده مشغول فعاليت به اتوبوسراني نظر زير موسسات اين

 اتوبوس دستگاه ٢٠٠ نيز حاضر حال در .كنند مي جابجا ماه در را نفر ١٩٦٨٧٣٦
 خط ٦ قالب در تاكسي دستگاه ١٤٠ و اتوبوسراني خط ٤٨ قالب در فعال

 فرودگاه ويژه دستگاه ١٠ آهن راه ويژه دستگاه ١٥ تعداد اين از .دارد تاكسيراني
 ويژه دستگاه ١٠ و آزاد دانشگاه ويژه دستگاه ٢٠رشه بيرون ويژه دستگاه ٣٠

 در ها تاكسي مابقي .)رسد مي دستگاه ٣٠ به شب در تعداد اين( است ترمينال
 دستگاه ٢٥٠٠ همچنين يزد شهر در .كارند به مشغول شهر داخلي خطوط
 شبكه .هستند كار به مشغول تلفني تاكسي موسسه ٤٦ قالب در تاكسي

 .دارد اختيار در را خط ٣٢ موجود خط ٤٨ از يزد شهر در خصوصي اتوبوسراني
 حومه درخطوط و ٦٦/٧ شهري داخل خطوط در خط هر طول ميانگين همچنين

 شهري درون اتوبوسراني پايانه ٨ يزد شهر در حاضر حال در .است كيلومتر ٤/٤٠
 به اتوبوسراني خطوط و است احداث دست در نيز ديگر پايانه ٢ و دارد وجود
 منتهي پايانه يك به يا شده آغاز پايانه يك از حداقل كه اند شده احيطر نوعي
 تاكسيراني سازمان توسط رسمي طور به يزد شهر تاكسيراني خطوط .گردند مي

 نيز خطوط از برخي .است شده ايجاد جوش خود صورت به و نشده تعريف
 مقصد - مبدا نوشتارهاي آثار واند  شده تعين تاكسيراني توسط قبل سال چندين
 حال در تاكسيراني سازمان ولي است مشهود قديمي هاي تاكسي برخي روي خط
 اتوبوسراني ناوگان .ندارد كنترل تحت را تاكسيراني خط رسمي صورت به حاضر
 اختيار در دستگاه ١٢٠ تعداد اين از كه باشد مي اتوبوس ٢٢٤ داراي يزد شهر
 صورت به دستگاه ٢٥ ،سازماني خطوط اختيار در دستگاه ٥٥ خصوصي، بخش
 ٢٢ ( اتوبوسها مابقي .شوند مي استفاده امدادرساني منظور به دستگاه ٢ و رزرو

 ميني ٥١٦ داراي يزد شهر راني بوس ميني ناوگان .اند شده خارج رده از )دستگاه
 و ادارات اختيار در سرويس صورت به كه باشد مي موسسه ١٧ قالب در بوس

 فعاليت به اتوبوسراني زيرنظر موسسات اين .تاس ...و كارخانجات و مدارس
 عالوه .كنند مي جا جابه ماه در را نفر ١٩٦٨٧٣٦ متوسط طور به و بوده مشغول

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  كشكوليميرنجف موسوي، حسن اسماعيل زاده و علي باقري  
  

42 

 

  دومسال 
  چهارمشماره 
 ١٣٨٩ زمستان

 .دارند فعاليت يزد در نيز سيم بي تاكسي موسسه ٤ تلفني، تاكسي موسسات بر
  .)٣٥‐٦٢ ،١٣٨٨ عمران رهروان مشاور مهندسين(

  
  يزد شهر در ها تصادف وضعيت بررسي )٢

 ساالنه دهد، مي نشان يزد شهر ها تصادف آمار روي گرفته انجام هاي تحليل
 از درصد ٥ حدود که دهد مي رخ آن مختلف نواحي در تصادف ١١٠٠٠ حدود
 هرکيلومتر در که دهد مي نشان ها بررسي .است پياده عابرين به مربوط تعداد اين
 اين کننده پخش و جمع ايخيابانه و ٢ درجه شرياني ،١درجه شرياني راههاي از

 است ذکر به الزم .دهد مي رخ سال در تصادف ٥٠ و ٦٠ ،٤٠ ترتيب به شهر
 نيز شده طي کيلومتر ،نقليه وسيله ١٠٠٠٠ هر يازا به ها تصادف تعداد نسبت
 شهرهاي ها تصادف آمار با ارقام و آمار اين مقايسه .باشد مي ٤٠٠ برابر حدودا

 ايمني وضعيت که دهد مي نشان دنيا، در باال يمنيا با و يافته توسعه کشورهاي
 آمار ارايه به اينجا در سبب همين به .نيست مطلوب چندان يزد شهر در

 ١٣٨٦ و ١٣٨٥ سالهاي در موجود اطالعات به توجه با يزد شهر ها تصادف
 برمبناي ،صدمه شدت تفکيک به ها تصادف شامل موارد اين .شد خواهد پرداخته
 نقليه وسيله نوع برمبناي ،نقليه وسايل برخورد نحوه برمبناي ،تصادف تامه علت
 ها تقاطع و معابر ميادين، در ها تصادف و روز شبانه مختلف ساعات در ،مقصر
  .است

 ها تصادف تعداد ،١٣٨٥ سال به نسبت ١٣٨٦ سال در دهد مي نشان ها يبررس
 فوت به منجر اه تصادف و درصد ٥٠/٧ جرحي ها تصادف درصد، ٦٩/٥ خسارتي

 پيوسته وقوع به ها تصادف کل تعداد همچنين .است داشته رشد درصد ٦٧/٦
 جهت در اي پيشگيرانه اقدامات اگر بنابراين .است داشته رشد درصد ١٩/٦

 افزايش آينده سالهاي در ها تصادف تعداد نگيرد، انجام شهر در ها تصادف کاهش
 .داشت خواهد اي مالحظه قابل

 کشته واقعي تعداد دانستن ،ها تصادف هزينه محاسبه جهت است ذکر به الزم
 لذا .داشت خواهد ها گيري نتيجه و تحليل تجزيه، در اي مالحظه قابل اثر ،شدگان

 در آن اقتصادي آثار ارزيابي و ترافيکي ايمني بخش به مربوط هاي اپژوهش در
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 رسازيشه و هندسي اصالح هاي طرح و ها پروژه بهينه انتخاب و مقايسه
 فوت ها تصادف وقوع از پس سال يک تا که را کساني ترافيک، ايمني در تأثيرگذار

 سيستم در .آورند مي حساب به پروژه هر تصادف شدگان کشته وجز شوند، مي
 وضعيت پيگيري براي سيستمي هيچ ايران، در ها تصادف اطالعات ثبت

 هاي گزارش در مارآ تصحيح و حادثه وقوع از پس ترافيکي ها تصادف مجروحان
 و شدگان کشته بردارنده در فقط مزبور آمار ترتيب بدين و نداشته وجود پليس

 بديهي .دارد فاصله تلفات واقعي تعداد با و بوده تصادف صحنه در مجروحين
 خواهد ترافيک ايمني وضعيت ارزيابي در اختالفاتي بروز موجب فاصله اين است
 صرفًا »تصادف علت« براي ،ها تصادف دهي گزارش هاي فرم در همچنين .شد
 شناسايي تصادف اصلي ريشه و گردد مي ذکر )تصادف نهايي علت( تامه علت
 ذکر چپ به انحراف تصادف، تامه علت است ممکن مثال عنوان به .شود نمي
 در ها تصادف ميزان .باشد راننده آلودگي خواب از ناشي خود عامل اين ولي گردد
 مربوط بيشتر ١٣٨٦ و ١٣٨٥ سالهاي در تصادف تامه علل به توجه با را يزد شهر
 دهد مي نشان ها بررسي .باشد مي جلو به توجه عدم و تقدم حق رعايت عدم به

 موارد اين که دارد را تعداد بيشترين عقب به جلو و پهلو به جلو برخوردهاي
 عدم و )پهلو به جلو برخورد مورد در( تقدم حق رعايت عدم از ناشي تواند مي
 با .باشد )عقب به جلو برخورد مورد در( طولي فاصله رعايت عدم يا جلو به توجه
 شهر ساکنين روزانه سفرهاي در را سهم بيشترين شخصي، سواري اينکه به توجه
 موتور .اند بوده مقصر شخصي هاي سواري رخداده، ها تصادف بيشتر در دارد، يزد

 اي مالحظه قابل آمار کهاند  بوده مقصر ها تصادف درصد ١٢ در نيز ها سيکلت
 از روز شبانه مختلف ساعات در پيوسته وقوع به ها تصادف تعداد از اطالع .است

 بهبود جهت اجرايي هاي طرح در تواند مي زيرا است، برخوردار زيادي اهميت
 تواند مي شب در ها تصادف باالي درصد مثال طور به .باشد مؤثر ايمني وضعيت
 در رانندگي مجاز سرعت رعايت عدم يا و معابر کافي روشنايي معد دهنده نشان
 ١٤ الي ١٢ ساعات در ها تصادف تعداد که دهد مي نشان ها يبررس .باشد شب
 به شب در پيوسته وقوع به ها تصادف تعداد همچنين است ساعات بقيه از بيشتر

 آمار به توجه با .است اي مالحظه قابل مقدار نيز ٢٢ الي ٢٠ ساعات بين خصوص
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 در و تصادف ٤/٢١ ،١٣٨٥ سال در ميانگين طور به معابر، در رخداده ها تصادف
 پيوسته وقوع به شهر اين راههاي از کيلومتر هر در تصادف ٤/٢٢ ،١٣٨٦ سال
 نوع سه به توان مي عملکردي مراتب سلسله لحاظ از را شهري درون معابر .است
 تقسيم کننده پخش و جمع معابر و ٢ درجه شرياني معابر ،١ درجه شرياني معابر
 کمبود مشکل لحاظ از ٢ درجه شرياني معابر که دهد مي نشان ها يبررس .نمود
 کاملتر اطالعات داشتن براي .هستند اهميت حائز ،ها تصادف باالي تعداد و ايمني

 شهر، مختلف معابر در ها تصادف تعداد است الزم خيز، حادثه نقاط شناسايي و
 کاشاني، ...ا آيت خيابان به توان مي باال تصادف با معابر جمله از .باشد دست در
 شهيد خيابان خميني، امام خيابان دشتي، شهيد بلوار اسالمي، جمهوري بلوار

 قابل رشد با گذشته سال دو طول در نيز معابر از برخي .نمود اشاره مطهري
 جمهوري بلوار :از دعبارتن معابر اين کهاند  بوده مواجه ها تصادف تعداد توجه

 شهريور ١٧ بلوار مدرس، بلوار ي،يرجا شهيد خيابان صدوقي، شهيد بلوار اسالمي،
 باال تصادف تعداد با هاي ميدان همچنين و باشند مي خراساني فقيه بلوار و

 محراب، شهداي ميدان ،)ع(حسين امام ميدان باهنر، شهيد ميدان به توان مي
 امام ميادين در است ذکر به الزم .نمود شارها اطلسي ميدان و همافر ميدان
 سال نسبت ١٣٨٦ سال در ها تصادف ميزان اطلسي، و باهنر شهيد ،)ع(حسين
 در ها تصادف ميزان زمينه در ها بررسي .است داشته توجهي قابل افزايش ١٣٨٥
 تقاطعهاي در گروه اين در ها تصادف ميزان بيشترين دهد مي نشان ها تقاطع

 ،)مورد ٥١( معلم ،)مورد ٥٠( مهديه ،)مورد ٦٦( يزدباف ،)مورد ١٤٨( خضرآباد
 آمار که هايي تقاطع از .باشد مي )مورد ٤٦( تعاون راه سه و )مورد ٤١( فاطميه
 ٥٢ تقاطع :از عبارتند بوده رشد به رو روند داراي دوره اين در آنها ها تصادف
 ١١٥( فاطميه و )وردم ١٢٠( شحنه راه سه ،)مورد ١٦٧( کارگر ـامامشهر متري
 )مورد ٣٦( تعاون راه سه و )مورد ٤١( ييرجا ،)مورد ٥٥( شهدا چهارراه ،)مورد
   .باشند مي
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  ها تصادف تحليل هاي روش )٣
 معادل و ها تصادف نرخ ،ها تصادف تعداد تقاطع، يا و ميدان معبر، هر براي
 در فاتتصا ميانگين روش در .گردد مي محاسبه )ها تصادف شدت( خسارتي
 پرتصادف نقطه عنوان به باشد بيشتر بحراني مقدار از ها تصادف تعداد که صورتي
 کليه براي ميانگين مقدار برابر دو روش اين در بحراني مقدار .گردد مي شناسايي
 معابر در است الزم همچنين .شود مي گرفته نظر در ها تقاطع يا و ميادين معابر،
 ممکن صورت اين غير در زيرا گردد، محاسبه عبرم طول واحد در ها تصادف تعداد
 به و باشد آن زياد طول علت به معبر يک در ها تصادف تعداد بودن باال است
 اين در استفاده مورد روابط .گردد شناسايي پرتصادف نقطه يک عنوان به اشتباه
  :است زير شرح به روش
 
  معابر در )الف

  

١(  
 

١(  
  

٣(  
  

  
   :)٣( تا )١( روابط رد که

  ام i معبر در ها تصادف تعداد : 
  ام i معبر طول : 

  ام i معبر طول واحد در ها تصادف تعداد :  
  تقاطعات يا ميادين کليه ها تصادف تعداد ميانگين :  

  )بحراني مقدار( مجاز آستانه : 
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  دومسال 
  چهارمشماره 
 ١٣٨٩ زمستان

  
 معبر يک عنوان به معبر آن باشد بيشتر مقدار از مقدار که صورتي در

 بلوار جمهوري، بلوار دهد مي نشان ها بررسي نتايج .شد خواهد شناخته پرتصادف
 شهريور، ١٧ بلوار قيام، خيابان خميني، امام بلوار مطهري، اهللا آيت بلوار يزدبافت،

 و مسکن خيابان کاشاني، اهللا آيت بلوار فالحي، تيمسار لوارب پاکنژاد، بلوار
  .باشند مي تصادف ميانگين روش از استفاده با پرتصادف معابر جز، شهرسازي

  
  تقاطعها و ميادين در )ب
  

٤(  
 

٥(    
  

  : )٥( و )٤( روابط در که
  ام i تقاطع يا ميدان در ها تصادف تعداد : 
  تقاطعات يا ميادين کل تعداد : 

  ام i معبر طول واحد در ها تصادف تعداد :  
  تقاطعات يا ميادين کليه ها تصادف تعداد ميانگين :  

  )بحراني مقدار( مجاز آستانه : 
  
 عنوان به تقاطع يا ميدان آن باشد بيشتر  مقدار از مقدار که صورتي در
   .شد خواهد شناخته پرتصادف تقاطع يا ميدان يک

 معيار .است شده لحاظ نيز ترافيک حجم تغييرات تصادف نرخ روش در
 مورد معابر در تصادف نرخ ميانگين برابر دو از است عبارت روش اين در شناسايي
 فهرست در شود، بيشتر بحراني نرخ از نآ تصادف نرخ که معبري هر و بررسي
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  سال دوم
  چهارمشماره 
  ١٣٨٩ زمستان

 زير شرح به روش اين در استفاده مورد روابط .گيرد مي قرار پرتصادف مکانهاي
  :است

     

٦(  
  

٧(  
 

٨(  
 

٩(   
         
  
  : )٩( تا )٦( روابط در که

  ام i معبر در ها تصادف تعداد : 
  ام i معبر طول : 

  مطالعهي   دوره روزهاي تعداد :  
 (AADT) روزانه ترافيک ساالنه ميانگين :  

  روزانه ترافيک وزني ساالنه ميانگين : 
  )کيلومتر ‐نقليه وسيله هزار ده بر تصادف( ام i معبر تصادف نرخ : 

 ‐ نقليه وسيله هزار ده بر تصادف( معابر کليه تصادف نرخ ميانگين : 
  )کيلومتر
  )بحراني مقدار( مجاز آستانه : 
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  دومسال 
  چهارمشماره 
 ١٣٨٩ زمستان

 يک عنوان به معبر آن باشد بيشتر  مقدار از  مقدار که درصورتي
 بافت، يزد بلوار ها تصادف نرخ روش اساس بر .شد خواهد شناخته پرتصادف معبر
 و مسکن قائم، منتظر بلوار فرخي، بلوار قيام، پاکنژاد، بلوار بهمن، ٢٢ بلوار

 .باشند مي پرتصادف معابر جز، کبير اميبر بلوار و شهرسازي
 در ضريب يک ها تصادف نوع اين از کدام هر براي ها تصادف شدت روش در
 بر بيشتر کيدات نوعي به دهي وزن ضرايب از استفاده .است شده گرفته نظر

 تعيين براي مختلف روش چندين .است جزئي ها تصادف برابر در شديد ها تصادف
 از آمده دست به وزني ضرايب که است اين گزينه يک .دارد وجود ضرايب اين

 سري يک از يزد، شهر براي .بگيريم نظر در را اقتصادي ‐ اجتماعي هاي هزينه
 که شود مي استفاده شده، پيشنهاد آگن بهنام شخصي توسط که منطقي ضرايب
 خسارتي و جرحي فوتي، ها تصادف براي ترتيب به ١ و ٥/٣ ،٥/٩ برابر ضرايب اين
   :است زير شرح به روش اين در استفاده مورد روابط .است
 
  معابر در )الف

١٠(  
 

١١(  
 

١٢(  
  

١٣(   
  
 :)١٣( تا )١٠( روابط در که

  ما i معبر در خسارتي معادل تصادف تعداد : 
  j نوع تصادف وزني ضريب : 
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  سال دوم
  چهارمشماره 
  ١٣٨٩ زمستان

  ام i معبر در  j نوع از ها تصادف تعداد :  
  )وزني ضرايب گرفتن نظر در بدون( ام i معبر در ها تصادف کل تعداد :  

  ام i معبر طول : 
  ام i معبر طول واحد در رتيخسا معادل ها تصادف تعداد : 

  معابر کليه خسارتي معادل ها تصادف تعداد ميانگين : 
  )بحراني مقدار( مجاز آستانه : 

  
 يک عنوان به معبر آن باشد بيشتر  مقدار از  مقدار که صورتي در
 تهران، ترافيک و نقل و حمل سازمان( شد خواهد شناخته پرتصادف معبر
 بلوار بهمن، ٢٢ بلوار پاکنژاد، بلوار فرخي، قيام، کاشاني، شهر، آزاد بلوار .)١٣٧٥

 منتظر بلوار فالحي، تيمسار بلوار صفوي، نواب بلوار بافت، يزد بلوار جمهوري،
 .باشند مي تصادف شدت اساس بر پرتصادف معابر عنوان به قائم

   تقاطعها و ميادين در )ب

١٤(  
 

١٥(  
 

١٦(    

  :)١٦( تا )١٤( روابط در که
  ام i تقاطع يا ميدان در خسارتي معادل تصادف تعداد : 

  j نوع تصادف وزني ضريب : 

  ام i معبر در  j نوع از ها تصادف تعداد :  
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  دومسال 
  چهارمشماره 
 ١٣٨٩ زمستان

 گرفتن نظر در نبدو( ام i تقاطع يا ميدان در ها تصادف کل تعداد :  
  )وزني ضرايب

  تقاطعات يا و ميادين کل تعداد : 
  تقاطعات يا و ميادين کليه خسارتي معادل ها تصادف تعداد ميانگين : 

  )بحراني مقدار( مجاز آستانه : 
  

 به تقاطع يا ميدان آن دباش بيشتر  مقدار از  مقدار که درصورتي
 از که آماري به توجه با .شد خواهد شناخته پرتصادف تقاطع يا ميدان يک عنوان
 روش سه از شهر اين در پرتصادف نقاط شناسايي براي است، دست در يزد شهر

 پرتصادف نقاط عنوان به روش سه هر در که نقاطي نتيجه در و شود مي استفاده
 متغيرهاي ،ها تصادف تعداد ميانگين روش در .دندگر مي انتخاب شد، شناسايي
 نوع از تصادف اينکه از فارغ( باشد مي معابر طول و ها تصادف تعداد تأثيرگذار،
 به زياد تصادف تعداد و کم طول با معابر و )باشد فوتي يا و جرحي خسارتي،
 بر عالوه ها تصادف نرخ روش در .گردند مي شناسايي پرتصادف نقاط عنوان
 وارد نيز تردد حجم ،ها تصادف تعداد ميانگين روش در تأثيرگذار غيرهايمت

 تعداد معابر ساير به نسبت پايين تردد حجم با که معابري و شود مي معادالت
 همسنگ شاخص روش در .بود خواهند پرتصادف معابر دارند بااليي تصادف
 ،ها تصادف تعداد ميانگين روش در تأثيرگذار متغيرهاي بر عالوه نيز مالي خسارت

 تعداد مکان يک در هرچه که معني بدين .باشد مي تأثيرگذار نيز تصادف نوع
 داشت خواهد کمتري ايمني درجه مکان آن باشد بيشتر فوت به منجر ها تصادف

 نظر در ذکرشده متغيرهاي کليه اينکه براي .بود خواهد پرتصادف نقطه يک و
 حادثه و پرتصادف نقاط عنوان به نقاطي يزد شهر ايمني مطالعات در شود، گرفته
 در .باشند شده شناسايي شده عنوان روش سه هر در که شوند مي معرفي خيز
 و پرتصادف معابر عنوان به )١ نقشه ( معابر ها روش اين از استفاده با نتيجه
 خيز حادثه و پرتصادف ميادين نيز )٢ نقشه( تقاطعاتي و ميادين و خيز‐حادثه

  .گردد مي شناسايي
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  سال دوم
  چهارمشماره 
  ١٣٨٩ زمستان

  ميادين و تقاطع هاي پرتصادف شهر يزد بر اساس تحليل تصادفات: ١نقشه 
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  دومسال 
  چهارمشماره 
 ١٣٨٩ زمستان

  معابر پرتصادف شهر يزد بر اساس تحليل تصادفات: ٢نقشه 

  
  

  ها هفرضي آزمون
  اول فرضيه

 مناطق و اصلي شرياني، معابر در غيرمجاز کاربريهاي تغيير رسد مي نظر به«
 افزايش ها تصادف ميزان و گرديده بيشتر سفر جذب موجب يزد شهر پرتراکم
  »است يافته
 ويژه به است تجاري شرياني و اصلي معابر اکثر بالفصل کاربريهاي يزد، شهر در
 باشد مي شهر پرتراکم مناطق همان که شهر مرکزيي   حلقه معابر سوي دو در
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  سال دوم
  چهارمشماره 
  ١٣٨٩ زمستان

 نيز آموزشي و اداري ساختمانهاي تجاري، ژهاياپاس پزشکان، ساختمانهاي وجود
 تقاضاي افزايش سفر، تقاضاي افزايش بر عالوه مذکور، معابر مجاورت در

 مرکزي هسته معابر در که دهد مي نشان ها بررسي .دارد دنبال به نيز را پارکينگ
 که است گرفته صورت معابر آن در تصادف بيشترين مرزي، اي دروني از اعم شهر
 خيابان مانند باشد مي ناهمگون يکاربريها تغيير و باال تراکم از ناشي خود اين
 ۱۳۸۵ سال در تصادف ۸۷۳ با کاشاني خيابان و ۸۶ سال در تصادف ۸۲ با قيام
 شهر مرکزي هسته در يزد شهر دروني ها تصادف بيشترين که است ذکر به الزم
 تجاري، کاربريهاي مانند سفر تقاضاي با مرتبط هاي کاربري از ناشي که بوده

 وسعت و تعداد لحاظ به که ... و آموزشي مذهبي، ريخي،تا فرهنگي، بهداشتي،
ي   عرضه به مربوط هاي کاربري مقابل در و بوده بيشتر ها کاربري ساير به نسبت
 باشند مي ممکن حداقل در پارکينگ مانند شهري تجهيزات و تسهيالت و شبکه

 رکپا صورت به توقف حتي و معابر در اي حاشيه پارک ايجاد موجب امر اين و
 سطح افزايش و معابر شبکه ظرفيت شديد کاهش به منجر که شود مي دوبله

 و شرياني معابر در مجاز غير هاي کاربري تغيير لذا .گرديد خواهد آنها سرويس
 ميزان آن تبع به و شده بيشتر سفر تقاضاي موجب پرتراکم مناطق و اصلي
  .شود مي واقع تاييد مورد فرضيه بنابراين .دهد مي افزايش را ها تصادف

  
   دوم فرضيه

 تاثيرگذار عامل مهمترين مجاز غير سرعت و زدگي شتاب رسد مي نظر به«
 .»رود مي شمار به يزد شهر در ها تصادف ميزان در

 رعايت عدم از ناشي يزد شهر در ها تصادف علت بيشترين دهد مي نشان مطالعات
 عوامل اين که باشد يم )طولي فاصله رعايت عدم( جلو به توجه عدم و تقدم حق
 يزد شهر در لذا باشد مي مجاز غير سرعت و شتابزدگي از ناشي ترتيب به
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  دومسال 
  چهارمشماره 
 ١٣٨٩ زمستان

 ها تصادف بروز در موثر عوامل از آمار، شواهد به غيرمجاز سرعت و شتابزدگي
   .باشد مي

 .است شده استفاده خطي ساده رگرسيون ضريب از فرضيه اين آزمون براي
 بوده ٩٧٨/٠ غيرمجاز سرعت و ها تصادف انميز بين چندگانه همبستگي ضريب
 است، بوده ٩٥١/٠ نبيين ضريب .است دار معني درصد ٩٩ اطمينان سطح با که
 سرعت و شتابزدگي توسط ها تصادف تعداد واريانس از درصد ١/٩٥ ديگر بيان به

 دارد بستگي ديگر عوامل به مابقي درصد ٩/٤ و گردد مي تبيين غيرمجاز
  .)١جدول(

  
  غيرمجاز سرعت و ها تصادف رگرسيون تحليل هاي آماره :١جدول

  معيار خطاي  شده تعديل تبيين ضريب  تبيين ضريب  چندگانه همبستگي ضريب
٩٣٢/١٣٥  ٩٥١/٠  ٩٥٦/٠  ٩٧٨/٠  

  نگارندگان محاسبات :منبع      
  
  
  

 ٩٩ اطمينان سطح در را رگرسيون بودن دار معني واريانس تحليل )٢( جدول
  .کند مي تاييد درصد

  
  غيرمجاز سرعت و ها تصادف رگرسيون و واريانس تحليل :٢ جدول 

 منبع 
  تغييرات

 مجموع 
  مربعات

 درجه 
  آزادي

 ميانگين 
  مربعات

 معني سطح  F کميت
  داري

 اثر 
  رگرسيون

٣/٣٢٤٠٣٦٥  ١  ٣/٣٢٤٠٣٦٥    
 ٣٦٨/١٧٥  

  

  
٠٠٠/٠  

  ٥/١٨٤٧٧  ٨  ٢/١٤٧٨٢٠  مانده باقي 
  ‐  ٩  ٦/٣٣٨٨١٨٥  کل 

  نگارندگان محاسبات :منبع  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  )شهر يزد: موردي مطالعه(مديريت بحران در تصادفات رانندگي  

55 

 

  سال دوم
  چهارمشماره 
  ١٣٨٩ زمستان

 تغيير واحد يک با که دهد مي نشان رگرسيوني مدل بر وارد متغير )٣( جدول
 انحراف در تغيير واحد ٨٤٧/٠ غيرمجاز سرعت و شتابزدگي معيار، انحراف در

  .کرد خواهد ايجاد ها تصادف تعداد معيار
  

   رگرسيوني مدل بر وارد متغيرهاي هاي آماره :٣ جدول

  متغير نام
  استاندارد ضريب  استاندارد غير ضريب

t  Sig  
B خطاي B β 

  ٧٥٢/٠  ٣٢٨/٠  ‐  ٤٠٠/٨٥  ٩٨١/٢٧  مبدا از عرض
  ٠٠٠/٠  ٢٤٣/١٣  ٩٧٨/٠  ١٠٦/٠  ٣٩٨/١  غيرمجاز سرعت

  نگارندگان محاسبات :منبع        
  

 ها تصادف تعداد غيرمجاز سرعت و شتابزدگي افزايش با گفت توان مي بنابراين
 قرار تاييد مورد متغير دو اين بين رابطه ديگر عبارت به .ابدي مي افزايش نيز
  .گيرد مي

  
  سوم فرضيه

 توجهي قابل تنوع داراي يزد شهر در درونشهري ها تصادف توزيع الگوي«
  .»است

 باشند مي متفاوتي و متنوع ها تصادف داراي معابر که دهد مي نشان ها بررسي
 خاص ترافيکي مشکالت و مسائل و برمع نوع ها، کاربري معبر، طول از ناشي که
 بافت در نقل و حمل هاي کاربري تمرکز نظير يعوامل لذا باشد مي معبر خود

 ترافيک بار همگاني، نقل و حمل زمينه در کافي امکانات وجود عدم مرکزي،
 فضاي کمبود معابر، از برخي نامناسب عرض شهر، مرکزي هاي خيابان آزاردهنده
 کسبه توسط روز ساعات در مرکزي بافت پارکينگ فضاي عمده اشغال پارکينگ،

 فرهنگ ضعف ها، مکان اين به مراجعين براي فضا اين کمبود و ادارات کارکنان و
 ساعات در ها تصادف آمدن وجود به باعث داده دست به دست همگي ترافيک
 فوق عوامل از هرکدام شدت و ضعف به توجه با لذا .است گرديده روز مختلف
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  دومسال 
  چهارمشماره 
 ١٣٨٩ زمستان

 درونشهري ها تصادف توزيع لذا هستيم روبرو ها تصادف تنوع با معابر، در رهاالشا
  .باشد مي توجهي قابل تنوع داراي يزد

  
  پيشنهادات و گيري نتيجه

 در جامعي مطالعات کشور شهرهاي از بسياري همانند يزد شهر در تاکنون
 يزد هرش در موجود ها تصادف اطالعات و آمار .است نگرفته صورت ايمني زمينه
 نيروي به متعلق که موجود اطالعاتي بانک زيرا نيست دقيق و کامل چندان نيز

 نقايص داراي شود، مي استفاده آن از ها استان مراکز تمام در و است انتظامي
 دهد، مي نشان يزد شهر ها تصادف آمار روي گرفته انجام هاي تحليل .است زيادي
 ٥ حدود که دهد مي رخ آن لفمخت نواحي در تصادف ١١٠٠٠ حدود ساالنه
 آن از حاکي آمار اين تحليل .است پياده عابرين به مربوط تعداد اين از درصد
 و ٢ درجه شرياني ،١ درجه شرياني راههاي از کيلومتر هر در که است

 در تصادف ٥٠ و ٤٠، ٦٠ ترتيب به شهر اين کننده وپخش جمع هاي خيابان
 ١٠٠٠٠ هر ازاء به ها تصادف تعداد بتنس است ذکر به الزم .دهد مي رخ سال
 و آمار اين مقايسه .باشد مي ٤٠٠ برابر حدودا نيز شده طي کيلومتر نقليه وسيله
 دنيا، در باال ايمني با و يافته توسعه کشورهاي شهرهاي ها تصادف آمار با ارقام
 شک بي .نيست مطلوب چندان يزد شهر در ايمني وضعيت که دهد مي نشان
 .است شده ها تصادف وقوع به منجر ايمني زمينه در ها کاستي برخي وجود

 در هماهنگي و همکاري سازماندهي، کمبود تواند مي را موارد اين مهمترين
 تصادف، آمار براي کامل اطالعاتي بانک يک کمبود يزد، شهر ايمني هاي فعاليت
 و ابرمع برخي در هندسي مشکالت وجود ايمني، زمينه در عمومي آگاهي کمبود
 و کافي استفاده عدم ساکنين، استفاده مورد نقليه وسائل نبودن ايمن ها، تقاطع
 و امدادي خدمات بودن ناکافي ايمني، تجهيزات و تابلوها عالئم، از مناسب
 موتورسيکلت زياد تعداد ديدگان، آسيب مداواي جهت پزشکي هاي مراقبت
 تعداد ساليانه افزايش به توجه با همچنين .برشمرد آنها، ايمن غير تردد و سواران
 در شده طي کيلومتر‐نقليه وسيله کل تعداد( شهر معابر شبکه و نقليه وسايل
 ٦٥ و ٢٥ درحدود ترتيب به موجود وضع به نسبت ١٤٠٥ و ١٣٩٥ هاي سال
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 نگردد برطرف مشکالت و نواقص اين که درصورتي ،)يابد مي افزايش درصد
 مطلب اين دهنده نشان فوق موارد .شد هدخوا بيشتر ها تصادف تعداد مسلما
 کشور شهرهاي ايمني وضعيت بهبود جهت در دقيقي مطالعه چنانچه که است
 در و ها تصادف ميزان نقليه، وسايل افزايش با آتي سالهاي در نگيرد، صورت
 نکته .يابد مي افزايش شدت به آن از ناشي رواني و اقتصادي منفي اثرات نتيجه
 بر يافته، توسعه کشورهاي در ها تصادف ميزان کاهش که است اين اهميت حائز
 هاي طرح بودن سودمند و است بوده ايمني حوزه در گسترده علمي مطالعات پايه

 نمونه عنوان به .دهد مي نشان را شهرها در ايمني زمينه در اجرايي و مطالعاتي
 ١٩٦٠ تا ١٩٣٥ هاي سال بين در ها تصادف ميزان درصدي ٦٧ کاهش به توان مي
 مطالعات اثر بر آمريکا در ١٩٨٤ تا ١٩٦٠ سالهاي بين در درصدي ٥٠ کاهش و

  .نمود اشاره آنها اجراي و ايمني درخصوص گسترده
 از ناشي مشکالت با مقابله در راهها ايمني مهندسي عملکرد گذشته، در
 حادثه اطنق اصالح بر ايمني، بهبود هاي برنامه در و بوده درماني غالبا ،ها تصادف
 تأکيد يافت، بهبود بشري دانش که زماني .بود شده تأکيد )سياه نقاط( خيز

 در ها روش اين .است شده پيشگيرانه هاي روش تدريجي کارگيري به بر بيشتري
 ظهور از قبل امور، بهبود و آنها وقوع از پيش بالقوه، مشکالت حل جستجوي

 در که الزم راهبردهاي غالب ينبنابرا .باشند مي اي جاده خطرناک آمدهاي پيش
 بر تأکيد گردد، مي مطرح يزد شهر ايمني وضعيت بهبود جهت در بخش اين

 دو به توان مي را راهبردها اين طرفي از .دارد پيشگيرانه هاي روش بکارگيري
 ايمني به مستقيما که است مواردي شامل اول دسته که نمود تقسيم دسته
 :از عبارتند و شوند مي مربوط

 هماهنگي و همکاري سازماندهي، برقراري و ايمني مديريت واحد يک تشکيل ‐
 ايمني فعاليتهاي در

 تصادف آمار و اطالعات هاي پايگاه تشکيل ‐
 ايمني راستاي در عمومي آگاهي ارتقاي ‐
 معابر شبکه ايمني بهبود ‐
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 بر نظارت جهت هوشمند نقل و حمل سيستم نوين هاي فناوري از گيري بهره ‐
 تخلفات

 راهها ايمني تجهيزات و تابلوها عالئم، جانمايي و طراحي توسعه و تکميل ‐
 قوانين بهينه اجراي و نظارت وضعيت ارتقاي ‐
 ديدگان صدمه مداواي و پزشکي مراقبتهاي امدادي، خدمات وضعيت بهبود ‐

   از يکي اما نداشته ايمني با مستقيم ارتباط که است مواردي نيز دوم دسته
  

 .است مرور و عبور ايمني افزايش و ها تصادف تعداد کاهش آنها مهم يراتتأث
   :از عبارتند موارد اين
 آنها خدمات کيفيت بهبود و همگاني نقل و حمل هاي سيستم ارتقاي ‐
 سواران موتورسيکلت تردد ساماندهي ‐

 اين به را اعتباري شهرداري است بهتر ترافيک فرهنگ آموزش خصوص در
 مطبوعات، طريق از رانندگي و راهنمايي همکاري با و داده تخصيص بخش

 ساير و پرورش و آموزش با همکاري شهر، سطح در رساني اطالع تابلوهاي
 .آورد عمل به را الزم اقدام سازي فرهنگ بخش در ها ارگان

 با و گردد مشخص دقيقا تصادف تامه علت و وقوع محل گردد مي پيشنهاد
 ايمن و اصالح به نسبت شده گزارش نقص نوع و ها تصادف تحليل از استفاده
 .گردد اقدام خيز حادثه نقطه سازي
 مختص رانندگي ها تصادف متوفيان درصد ٢٠ از بيش اينکه به توجه با 

 سازي مناسب جهت را الزم اعتبار شهرداري که است الزم باشد مي پياده عابرين
 يا کشي خط اجراي و پياده عابر عرضي عبور هاي محل بيني پيش و روها پياده
 توسط معابر اشغال از و اقدام پياده عابرين سازي ايمن منظور به هوايي هاي پل

 اصالح به نسبت شده بندي زمان برنامه طي و آيد عمل به جلوگيري کسبه
  .شود اقدام ساليانه بودجه اختصاص با و معين دوره يک در روها پياده وضعيت
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  ماخذ و منابع
 دانشگاه انتشارات .ايران ترافيکي ها تصادف هزينه .)١٣٨٠( .اسماعيل )١

 .مشهد فردوسي
 .نقل و حمل صنعت توسعه .)١٣٧٨( .استيسي مارگرت .نيگل .استيسي )٢

  .نقل و حمل صنعت انتشارات .عادل اکبر علي ترجمه
 و نقل و حمل فعاليتهاي ارزيابي کميته گزارش .)١٣٨٥( .يزد استانداري )٣

  .عمراني امور معاونت وزهح فني دفتر ،ترافيک
 .شهرسازي در آن از پس و تجدد فرا تجدد .)١٣٨١( .حسين سيد .بحريني )٤

 .تهران دانشگاه انتشارات
 نميني مصباح محمود سيد و افصحي امير و مداري شريعت افشين و حميد )٥

 ارايه و مختلف کشورهاي در راه ايمني بازرسي اي مقايسه بررسي .)١٣٨٥(.
 سال .ترافيک هاي تازه پژوهشي و علمي فصلنامه .ايران براي پيشنهاداتي

  .٢٨ شماره .هشتم
 شده مديريت رانندگي حوادث تحليل بررسي .١٣٨٤ .ديگران و پريوش )٦

 .١٣٨٣ سال تلفات کل با آن مقايسه و سمنان استان احمر هالل توسط
 .اي جاده و رانندگي حوادث المللي بين کنفرانس نخستين مقاالت مجموعه
  .تهران اهدانشگ

 دانشگاهي جهاد انتشارات .ايران جمعيت جغرافياي .)١٣٨٠( .جعفر .جوان )٧
  .مشهد

 با جغرافيا در مدل کاربرد .)١٣٨٥( .موسوي نجف مير و حسن .نيا حکمت )٨
  .يزد .نوين علم انتشارات .اي ناحيه و شهري ريزي برنامه بر تاکيد

 .کشور هاي يدهيار و ها شهرداري سازمان ترافيک و نقل و حمل دفتر )٩
 هاي دهياري و ها شهرداري سازمان انتشارات .نقل و حمل نامه ويژه .١٣٨٧
 .٧٤ شماره ماهنامه .کشور

 .انتظامي علوم دانشکده ،تصادف صحنه بازسازي .)١٣٨٣( .عباس .رازاني )١٠
 .تهران .سروش انتشارات
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 نقل و حمل .)١٣٨٥( .شيراز شهرداري ارتباطات و اطالعات فناوري سازمان )١١
  .فناوري الکترونيکي مجله .شهري ساختار و
 و اي جاده ها تصادف بر موثر عوامل بررسي .١٣٨٧ .ديگران و محمد .سلماني )١٢

  .٩ شماره .انساني جغرافيايي هاي پژوهش .آن کاهش براي کارهايي راه ارايه
  .قلم مهرگان انتشارات .X 2.9 GIS Arc کاربردي راهنماي .)١٣٨٨( .سارا )١٣
 .تهران دانشگاهي نشر مرکز .ترافيک اماندهيس .)١٣٨٢( .جليل )١٤
 .شهري بين راههاي در ها تصادف آمار .)١٣٧٩( .ايران نقل و حمل صنعت )١٥

  .جهان و ايران نقل و حمل صنعت جامع راهنماي
 براي ها تصادف تعداد برآورد براي مدلي .)١٣٨٨( .ديگران و محمود .عامري )١٦

 سال .نقل و حمل شنامهپژوه .زاهدان شهر موردي مطالعه شهري راههاي
 .سوم شماره .ششم

 ها تصادف از ناشي مير و مرگ آمار تحليل و بررسي .)١٣٨٠( .سعداله )١٧
 هاي دهياري و ها شهرداري سازمان انتشارات .کشور نقل و حمل وسايل
  .تهران .کشور

 .يزد استان آماري هاي سالنامه .)١٣٥٥ ‐١٣٨٥( .ايران آمار مرکز )١٨
 ارزيابي و بررسي .)١٣٧٨( .ترافيک و ايمني تردف و نقل و حمل معاونت )١٩

 راهداري سازمان .سه شماره گزارش .ايران در سرعت مديريت هاي برنامه
  .اي جاده نقل و حمل

 .يزد شهر ترافيک و نقل و حمل ساماندهي .)١٣٨٥( .رمپ مشاور مهندسين )٢٠
 .يزد شهرداري .يزد شهر مرکزي بافت ترافيک ساماندهي مطالعات

 در نقل و حمل جامع مطالعات .)١٣٨٧(.عمران رهروان شاورم مهندسين )٢١
 .يزد شهرداري .تهران شهر

 و سازمان .يزد شهر جامع طرح .)١٣٨٥( .عرصه مشاور مهندسين )٢٢
  .يزد استان شهرسازي

 سازي فرهنگ و آموزش انسجام طرح .)١٣٨٥( .کشور ترابري و راه وزارت )٢٣
 .کشور راههاي ايمني کميسيون دبيرخانه .راهها ايمني
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