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  چکیده 
ایمنی ترافیک یکی از پارامترهای بسیار مهم مورد بررسی در اکثر کشورهای دنیا، مجامع مهم بین المللی و ســازمـــان ملل 

تعریف و توصیف عوامل موثر در . ر رخداد تصادفات ترافیکی را شناسایی کردبا مطالعه تصادفات ترافیکی می توان عوامل موثر د. است
تصادفات گامی اساسی در جهت اقدامات عملی برای  کاهش و به حداقل رساندن عوامل ایجاد تصادف است که باعث ایمنی بیشتر سیستم 

اهنمایی و رانندگی، شهرداری ها و سازمان های مرتبط با از این رو اهمیت تحلیل نقاط حادثه خیز برای ر. حمل و نقل و بهبود آن می شود
  .ایمنی ترافیک بسیار باال می باشد

هدف اول این مطالعه شناسایی پارامترهای تأثیرگذار و محاسبه میزان اهمیت و تأثیرگذاری هر یک از عوامل موثر در تصادفات 
در نهایت تقاطع . ن تقاطع با توجه به تحلیل های صورت گرفته استتقاطع ها می باشد، دومین هدف مشخص کردن امن ترین و ناامن تری

روش کار به این ترتیب بود که اطالعات و آمار موجود مربوط به تصادفات . ها با توجه به میزان خطرناک بودن اولویت بندی می گردد
سپس اقدامات اولیه در مورد داده های خام . ی شدتقاطع ها از پایگاه اطالعات تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ جمع آور

  انجام یافت و با استفاده از نرم افزارهای یاد شده نسبت به تحلیل داده ها اقدام ArcGIS و Expert choiceبرای استفاده نرم افزارهای 
 در نهایت با انجام محاسبات وتحلیل عوامل موثر در تصادفات در هر تقاطع به صورت مجزا به دست آمده و) وزن(میزان اهمیت . گردید

با توجه به نتایج تحلیل، تقاطع . خطی، تقاطع های موجود از نظر ایمنی بررسی و  ایمن ترین تقاطع و ناامن ترین تقاطع مشخص گردید
ن ترین  ام067/0 پرچم با شاخص تصادف - ناامن ترین تقاطع و تقاطع خوش615/0 نهم شمالی با شاخص تصادف -جالل آل احمد 
  .تقاطع می باشد

  
    .، شاخص تصادفArcGISایمنی ترافیک، نقاط حادثه خیز، وزن دهی،  :واژه های کلیدی

                                                 
  ار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران              استادی-1
   کارشناس ارشد راه و ترابری ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران-2
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مقدمه

در دنیای پویای امروز، انـسان نیازمنـد تـالش بیـشتر            
برای دستیابی به جایگاه مناسب اجتماعی، اقتـصادی، فرهنگـی،          

ا از تمـامی    از این رو می کوشد تـ      . می باشد ... سیاسی، رفاهی و    
امکانات برای برقراری ارتبـاط بـه منظـور بهـره منـدی از کلیـه                

در . فرصت های ممکن در هر موقعیت جغرافیایی استفاده نمایـد    
این میان راه به عنوان شـریان اقتـصاد در کـشور نقـش شـایان                
توجهی را ایفا کرده و چگونگی بهره برداری و کیفیـت برقـراری             

ستقیم در اقتـصاد کـشور خواهـد        ارتباط به واسطه آن تـأثیر مـ       
این روزها مطالعه و بررسی هزینه های گزاف اجتمـاعی          . گذاشت

 افراد و   برو اقتصادی تصادفات و آثار مخرب فیزیکی و روانی آن           
ایـن  . ترین موضوعات تحقیقات علمی اسـت      جوامع یکی از مهم   

اهمیت برای کشورهای در حال توسـعه بـه مراتـب بیـشتر مـی               
داد تصادفات در کشورهای مزبور در حـال افـزایش          زیرا تع . باشد

بوده و هزینه های مـستقیم و غیـر مـستقیم آن در مقایـسه بـا                 
  . کشورهای توسعه یافته بیشتر است

ثبت شده در راهنمـایی و راننـدگی        اطالعات  بر اساس   
 مجمـوع تـصادفات خـسارتی،       85متأسفانه در کشور ما در سال       
قـره بـوده کـه از ایـن          ف 578392جرحی و فوتی درون شـهری       

 فقره تصادف منجر بـه      93875 فقره تصادف فوتی،     1308تعداد  
 ؛ فقره منجر بـه خـسارت ثبـت گردیـده اسـت            483209جرح و   

بـر اسـاس    . بدیهی است آمار پزشکی قـانونی بیـشتر مـی باشـد           
آمارهای راهنمایی و رانندگی، تقاطع ها و میادین یکی از نقـاط            

 از  % 34در حدود   . ری می باشد  مهم در بروز تصادفات درون شه     
کل تصادفات درون شهری کشور ما در   تقاطع ها و میادین رخ              

  .می دهد
شاخص هـایی را بـرای       که    است نسبی  مفهومیایمنی  

تعیین آن بیان می کنند که بسته به تعـداد تـصادفات، میـزان              
ایمنـی بـه عنـوان یـک        . ایمنی نیز افزایش یا کاهش مـی یابـد        

 حمل  مهندسان .استهندسی حمل و نقل      اساسی در م   موضوع
 بـا  فـن آوری و نقل  بایستی با مطالعه علوم مهندسی و کـاربرد    

 اصـالح سیـستم هـای موجـود در           و ایجاد سیستم های جدیـد    
    .)1(جهت کاهش تصادفات و افزایش ایمنی گام بردارند

 ار تأثیرگـذ   مطالعه عوامل   این در به عنوان اولین هدف   
 وزن میزان اهمیت و      شده و  ها شناسایی  تصادف تقاطع     بروز در

  دیگـر ایـن تحقیـق       هـدف  . می گردد   محاسبه آن ها هر یک از    
 آن ها    با توجه به میزان خطرناک بودن       ها   تقاطع اولویت بندی 

در سـرمایه گـذاری الزم بـرای          هـا  تقـاطع  اولویت بندی . است
اصالح تقاطع های خطرناک، کاهش تصادفات و اافزایش ایمنی         

تحقیق حاضـر گـامی در راسـتای       . یت بسیارمی باشد  دارای اهم 
مطالعه ایمنی ترافیک درون شـهری و شناسـایی نقـاط حادثـه             

  . است ArcGISنرم افزار خیز با استفاده از 
  

  روش تحقیق
 2اطالعات مربوط به تصادفات در تقاطع های   منطقه        

سپس از فرآیند تحلیل سلـسله مراتبـی        . تهران جمع آوری شد   
)AHP(1   یکی از کارآمدترین تکنیک های تـصمیم گیـری          که

  .می باشد، استفاده گردید
ابتدا یک سـاختار سلـسله مراتبـی تـشکیل داده شـد،             

د مشخص گردید   ار ها که همان علت تامه تصادف بو       سپس معی 
و در ادامه معیارها، با توجه بـه آمـار تـصادفات هـر تقـاطع بـه                  

 آن هـا رجحیـت   صورت دو به دو با هم مقایسه گردید و میزان ا          
مقایسه زوجی معیار ها در سه بـازه        . نسبت به هم مشخص شد    

مکانی برای هر تقاطع صورت گرفت به ایـن صـورت کـه تمـام               
 40-80 بار دیگر در  بـازه        ، متری 0-40بار در بازه     معیارها یک 

 بـا هـم     شان متری اهمیت    80-120متری و  در نهایت در بازه        
 Expert ورودی نـرم افـزار  نتیجه این مقایسه ها،. مقایسه شد

Choice نرم افزار .   می باشدExpert Choice   نـرم افـزار ،
 که از قابلیـت بـاالیی در         است تخصصی  تحلیل سلسله مراتبی    

خروجی هـر نـرم افـزار وزن هـر          . این زمینه برخوردار می باشد    
 یعنی وزن نهـایی هـر       آن ها معیار در بافرهای مختلف و تلفیق       

 قابلیت های این نرم افزار امکـان مقایـسه و         یکی از   . استمعیار  
 اهمیت بافرها نسبت به هم می باشد به این صـورت کـه              تعیین

همانند معیارها، بافرها را به صورت دو به دو باهم مقایسه کرده            

                                                 
1 -Analytical Hierarchy Process 
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و وارد نرم افزار می کنیم و نرم افزار وزن هر بافر را هم محاسبه      

زن بافرهـا و     آوردن وزن نهـایی، و     بـه دسـت   می نماید و بـرای      
از . همچنین وزن معیارها در هر بافر را با هم تلفیـق مـی کنـد              

 در مـورد  دیگر قابلیت های نرم افزار انجـام تحلیـل حـساسیت            
معیارها و بافرها می باشد، به این صورت که به صورت گرافیکی            

ان ـــر را، در معیارهـا نـش  ـــ اثر کم یا زیاد شدن اهمیت هر باف    
  .می دهد

 EC 1است که دلیل استفاده از  نرم افـزار        الزم به ذکر    
همان طور که ذکر شد قـدرت بـسیار بـاالی ایـن نـرم افـزار در                  

  .تحلیل سلسله مراتبی می باشد
 هم قسمتی برای تحلیـل سلـسله        ArcGISنرم افزار   

به . مراتبی دارد، اما حداکثر پنج معیار را  می تواند تحلیل نماید           
اده شد که قابلیت تحلیل نـه        استف ECهمین خاطر از  نرم افزار       

، بـه عنـوان     EC آمده از  نرم آفزار       به دست نتایج  . دمعیار را دار  
ــزار  ــرم اف ــدArcGISورودی ن ــتفاده گردی ــزار .  اس ــرم اف در ن

ArcGIS                تقاطع های مورد نظـر در شـبکه   راه هـای تهـران ،
 برای شناسایی تقاطع هـا      2 یک گره  آن ها پیدا شدند و در مرکز      

 متـر   40-80 متر،   0-40سپس سه بافر به فاصله      . ایجاد نمودیم 
وزن های مربوط به هـر      .  متر از مرکز تقاطع زده شد      120-80و  

نتـایج تحقیـق در     . معیار در هر تقاطع وارد نرم افزار و ثبت شـد          
 قابل  ArcGISصورت کامل با استفاده از نرم افزار        ه  هر تقاطع ب  

  .)2و1(مشاهده خواهد بود
 از داده های تصادفات و تقاطع هـا و          در نهایت با استفاده   

 تحلیـل خطـی   وزن هریک از معیارها در هر تقاطع، یـک آنـالیز            
  . تا میزان امنیت تقاطع ها محاسبه شودیافتانجام 

 که ابتدا تعداد تـصادفات      استروش کار به این صورت      
یعنـی مقـدار   . گـردد مـی  هر یک از معیارها در هر تقاطع نرمال        

 را بـر بزرگتـرین  مقـدار تـصادفی کـه             یک معیار در هر تقـاطع     
ـ . علتش آن معیار بوده تقسیم می کنـیم        طـور مثـال اگـر در       ه  ب

 1تقاطعی تعداد تصادفی که علت آن عبور از محل ممنوع بوده،            
باشد و بزرگترین  تعداد تصادفی در هر تقاطع که علت آن عبور             

از  باشد، مقدار نرمالیزه شده معیار عبـور         2از محل ممنوع بوده،     
                                                 

1 -Expert Choice 
2 -Node 

 و مقدار مقدار نرمالیزه شـده آن        5/0محل ممنوع در تقاطع اول      
باید توجه داشت که مقـدار نرمـالیزه        .  می باشد  1در تقاطع دوم    

ایـن کـار را بـرای همـه         . شده عددی بین صفر و یک می باشـد        
  تحلیل سپس رابطه . معیارها و در همه تقاطع ها انجام می دهیم        

 جداگانـه اعمـال     به طور افر  خطی را برای هر تقاطع در هر سه ب        
میانگین حـسابی سـه بـافر، مقـدار نهـایی شـاخص             . می نماییم 

بـه  این مقدار هـر چـه کمتـر باشـد           . استتصادف در هر تقاطع     
 تقاطع کم خطرتر و امن تر می باشد و هرچه ایـن مقـدار               معنی

   .)1(استبیشتر شود یعنی نا امنی تقاطع از نظر تصادف بیشتر 
  دهی روش های وزن

گیـری هـای چنـد معیـاره،        ز مشکالت رایـج تـصمیم     ا
 .اهمیت متفاوت معیارها و زیرمعیارها برای تصمیم گیران اسـت         

از این رو اطالعاتی در مورد اهمیت نسبی هر یک از این معیارها             
اسـتخراج و تعیـین     . و زیرمعیارها نسبت به هم مورد نیـاز اسـت         

وزن . سـت گیری ا وزن گامی مهم در استخراج معیارهای تصمیم      
شود که  داده شده به صورت یک عدد در ارزیابی دخالت داده می          

این عدد بیانگر اهمیت نسبی آن معیار نسبت به سـایر معیارهـا             
معموال وزن ها به صورتی که مجموع       . می باشد در شرایط خاص    

دهـی   روش هـای وزن   . شـود  برابر یک شـود، نرمـال مـی        آن ها 
گیران وجـود    برای تصمیم  مختلفی جهت ارزیابی اهمیت معیارها    

ری، دقـت، سـهولت     نظـ دارد که تفاوت این روش هـا در اصـول           
در ادامه . گیران است  برای تصمیم  آن ها کاربرد و قابل فهم بودن      

هـای  دهـی الیـه    دهـی کـه در وزن      مهم ترین روش هـای وزن     
 مورد استفاده قرار می گیـرد، معرفـی         3GISاطالعات مکانی در    

  .)3(می گردد
  ای های رتبه روش-الف

ساده تـرین روش بـرای ارزیـابی وزن معیارهـا مرتـب             
 بر اساس اهمیت و اولویت های تصمیم        آن ها بندی  سازی و رتبه  
پـذیر  بندی به دو صورت امکـان     در این روش، رتبه   . گیرنده است 

،  اهمیـت    1 =اهمیـت برتـر   (است که شامل رتبه بندی صعودی       
، کـم   1 =اهمیت تـرین    کم  (و رتبه بندی معکوس     ...)  و   2 =دوم

بنـدی جهـت انجـام      این رتبـه  . باشدمی... )  و   2 =اهمیت بعدی   

                                                 
3 -Geographic Information System 
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های بعدی مناسب نبوده و الزم است که برای هر معیـار            تحلیل  

 از چنـد روش     علـت بـه ایـن     . یک وزن عددی نرمال تعلق گیرد     
 جهت تبدیل رتبه بندی معیارها به وزن های عددی نرمال           دیگر

  .)3(گرددشده استفاده می
   روش های نسبتی-ب

 در روش نسبتی تصمیم گیرنده، با توجه به هدف وزن         
دهی و مقایسه بین پارامترها، به هر یک از پارامترها امتیـازی را             

- نـسبت مـی    100براساس مقیاسی از پیش تعیین شده، ماننـد         

در ادامه با نرمالیزه کردن ایـن امتیازهـا، وزن هـر پـارامتر              . دهد
تـوان بـه دو دسـته        های نـسبتی را مـی      روش. شودمحاسبه می 

  .)3(تخصیص امتیاز و تخمین نسبت، تقسیم نمود
 روش های مقایسه دوتایی یا تحلیل سلسله مراتبـی          -ج
)AHP (   

ل فـازی   یاین روش بر اسـاس نحـوه تحلیـل انـسان از مـسا             
.  پیـشنهاد گردیـد  1977 در سال    Saaty نام   هتوسط محققی ب  

ه روش هــای مختلفــی قابــل فراینــد تحلیــل سلــسله مراتبــی بــ
. اجراست که در ادامه به معرفی این روش ها پرداخته شده است           

 بر پایه مقایـسه دو      AHPاصول کلی همه روش های مبتنی بر        
جاکه در این  روش هـا همـه          از آن . به دو پارامترها استوار است    

جا با هم مقایسه نشده و معیارها دو بـه           پارامترها به صورت یک   
دهی با دقـت بیـشتری       شود در نتیجه وزن   قایسه می دو با هم م   

  .)3(انجام می گیرد

  دهی  مقایسه روش های وزن) د
ای، نـسبتی و  در این قسمت بـه طـورکلی روش هـای رتبـه      

AHP این روش ها از چند جهـت  . ستا  با یکدیگر مقایسه شده
ای در مقایـسه  روش های نسبتی و رتبه    . استبا یکدیگر متفاوت    

تـری بـوده و      دارای محاسبات کمتر و ساده     AHPبا روش های    
از طرف دیگر روش های     . دمی باش با سهولت بیشتری قابل اجرا      

AHP           است دارای دقت بیشتری نسبت به روش های ذکر شده .
دهــی، روش هــای نــسبتی و  پــذیری در وزناز لحــاظ انعطــاف

AHP  کـه روش    پذیری بـاالیی دارد در صـورتی       قابلیت انعطاف
  .استهای رتبه ای معموال فاقد این انعطاف 

 از AHP که روشکاربردهای عملی نشان داده
گیری های مکانی که با استفاده مؤثرترین تکنیک ها در تصمیم

به طور کلی از مهم ترین . باشدگیرد، می انجام میGISاز 
مزایای این روش می توان به مواردی مانند دقت باال در وزن 

اما . پذیری و اعتمادپذیری باال اشاره کرد قابلیت انعطافدهی و
این روش با وجود مزایای بسیار معایبی نیز دارد که باعث به 

در ادامه معایب و .  شدAHPوجود آمدن روش های مختلف 
.  با یکدیگر مقایسه شده استAHPمزایای روش های مختلف 

و  خصوصیات عمده سه روش رتبه ای، نسبتی 1در جدول 
AHP4( بیان شده است(.  

  دهی  خصوصیات روش های مختلف وزن-1جدول 
 AHP  نسبتی  ایرتبه  روش ها

 n n n(n-1)/2  تعداد قضاوت
  نسبتی  ایفاصله  ایدرجه  مقیاس پاسخ گویی

  اکتشافی-آماری  ندارد  ندارد  ساختار نظری
  آسان  بسیار آسان  بسیار آسان  سهولت استفاده
  زیاد  زیاد  کم  قابلیت اعتماد

  زیاد  زیاد  کم  پذیریقابلیت انعطاف
  دقیق  زیاد دقیق نیست  نزدیک به صحت  میزان دقت

Expert choice و  Excel Excel  Excel  افزاهای موجودنرم
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  مقایسه زوجی و به دست آوردن وزن بافرها و معیارها

پس از ایجاد سلسله مراتب، قدم بعدی ارزیابی عناصـر          
مقایسه زوجـی، فراینـدی اسـت کـه         . ی باشد با مقایسه زوجی م   

برای مقایسه اهمیـت، ارجحیـت و یـا درسـت نمـایی دو عنـصر             
در مرحلـه ارزیـابی     . نسبت به عنصر سطح باالتر به کار مـی رود         

باید نوع و حالت مقایسه ای را که می خـواهیم بـه کـار ببـریم،                 
و  2، ارجحیـت  1اهمیت: انواع مقایسه ها عبارتند از    .انتخاب نماییم 
، 4حالت هـای مقایـسه نیـز عبارتنـد از کالمـی           .  3درست نمایی 

  .6  و عددی5گرافیکی
مقایسه  نکته مهم این است که نوع و حالت در این جا

زوجی که انتخاب می شود، تنها نشان دهنده نوع نگرش ما به 
  .)2(مسأله است و در محاسبات اثر نخواهد داشت

از منـوی   برای وارد کردن قضاوت ها به صورت عددی         
Pairwise گزینـــه ،Assesmentــیم ــاب مـــی کنـ .  را انتخـ

Preference ــسه و ــوع مقای ــرای ن ــرای Numerical را ب  را ب
حال اعدادی با توجه به جدول . محالت مقایسه انتخاب می نمایی  

این اعداد با   .  می کنیم  EC برای مقایسه زوجی وارد نرم افزار        2
 و همچنـین    2از جدول   توجه به اطالعات تصادفات و با استفاده        

  .)6(قضاوت مهندسی وارد می شوند
در مواقعی که بیشتر بودن یک عدد به معنی ارجحیت          

 ایـن امـر را   Invert Prioritiesکمتر آن است، با انتخاب کلید
  .به نرم افزار منتقل می کنیم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1- Importance 
2- Preference 
3- Likelihood 
4- Verbal 
5- Graphical  
6- Numerical 

   عبارات بیانگر اهمیت و امتیاز معادل آن ها-2جدول 
  مقدار عددی  به دیگریاهمیت یک معیار نسبت

  9  کامالً مهم تر و یا کامالً مطلوب تر
  7  اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی

  5  اهمیت یا مطلوبیت قوی
  3  کمی یا کمی مطلوب تر

  1  اهمیت یا مطلوبیت یکسان
  2و 4و 6 و 8  اهمیت یا مطلوبیت بین فواصل فوق

  
   مقایسه بافرها-الف

بـدین  . ضاوت نمـاییم  حال می توانیم راجع به بافرها ق      
ار روی آن کلیـک     ـــ ه و دو ب   ــــ منظور ابتدا روی گره هدف رفت     

ــیم  ــی کن ــوی . م ــه Pairwiseاز من  را Assessment، گزین
. انتخاب نموده و ترجیحات مربوط بـه بافرهـا را وارد مـی کنـیم              

ــسه   ــوع مقای ــرای ن ــسه  Importanceب ــت مقای ــرای حال  و ب
Matrixــیم ــرای .  را انتخــاب مــی کن ــه Buffer1ب ــسبت ب  ن

Buffer2 ــه ــرای Equally to Moderately گزینـ ، بـ
Buffer1    نسبت به Buffer3    گزینـه Moderately    و بـرای 
Buffer2 نـــسبت بـــه Buffer3 گزینـــه Equally to 

Moderatelyرا وارد می نماییم .  
 ارجحیت بافرها نسبت به هم را به 1با توجه به شکل 

همچنین می شود . صورت عددی وارد نرم افزار می کنیم
.  وارد کرد2مقایسه بافر ها را به صورت کالمی، همانند شکل 

این مقایسه نشان می دهد که هر چه بافر به مرکز تقاطع 
  . تر باشد، اهمیت آن بیشتر می باشدنزدیک
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   مقایسه بافرها با حالت عددی-1شکل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   کالمی مقایسه بافرها با حالت-2شکل
  

   مقایسه معیارها-ب
. حال همین روند را برای معیارها نیز انجام مـی دهـیم    

 مالحظه می کنید مقایسه معیارهـا را        3همان طور که در شکل      
  .با حالت عددی انجام دادیم

  

   تلفیق اولویت ها-ج
بعد از مقایسه زوجی و محاسبه وزن های نسبی بافرها          

. ی هـر معیـار محاسـبه گـردد        و معیار ها، الزم است تا وزن نهای       
برای انجـام عمـل     . بدین منظور از عمل تلفیق استفاده می شود       

بـدین ترتیـب   .  استفاده می شـود   Synthesizeتلفیق از گزینه    
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 نشان  4پاسخ نهایی مسأله را مشاهده خواهیم کرد که در شکل           

 می توان این نتایج     5همچنین با توجه به شکل      . داده شده است  
  ).1(در هر بافر مشاهده نمودرا با جزئیات 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
   مقایسه معیارها با حالت عددی-3کل ش

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   وزن های نهایی معیارها بعد از تلفیق اولویت ها-4شکل 
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   وزن معیارها در هر بافر بعد از عمل تلفیق-5شکل 

  
   ArcGISر  به نرم افزاECوارد کردن نتایج نرم افزار 

بدین منظور در . ابتدا باید الیه مربوط به تقاطع را ایجاد کرد
الیه شبکه معابر تهران در مرکز تقاطع های مورد نظر یـک گـره     

 و بـا    Editorایجاد  می کنیم که ایـن کـار را بایـد در قـسمت                
ــتفاده از  ــام   Sketch toolاس ــه ن ــه ای ب ــام داد و در الی  انج

Intersection    حـال  . جاد شده را ذخیره می کنیم       گره های ای
 متـر حـول     80-120 و 40-80 ،   0-40سه بافر به انـدازه هـای        

بـرای هـر تقـاطع وزن نهـایی         . مـی کنـیم   مرکز تقاطع ها ایجاد     
 آمـده بـرای     به دسـت  مربوط به آن تقاطع و همچنین وزن های         

  .هر بافر را وارد   می نماییم
 -آل احمـد    حاصل از تلفیق در جالل      وزن نهایی معیارهای    

  .)1( مشاهده می نمایید6نهم شمالی را در شکل 
  
  
  
  
  

 - وزن نهایی معیارها در تقاطع جالل آل احمد -6شکل 
  نهم شمالی
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   خطیتحلیل

دف زیـاد   ا منـاطق بـا تـص      اًمناطق حادثه خیز راه لزوم    
 روش بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف            چنددر حال حاضر    . نیست

 میزان اطالعات مـورد نیـاز        که برحسب پیچیدگی و    ،وجود دارد 
ابتدا تعداد تصادفات هر یک از معیارها        ).5(شوند  پایه گذاری می  

سپس .  می باشد  Siدر هر تقاطع را نرمال می نماییم، که همان          
با داشتن وزن بافرها در هر تقاطع و همچنـین وزن معیارهـا در              
بافرها در هر تقاطع، رابطه زیر را برای تمامی تقـاطع هـا در هـر         

بـرای هـر بـافر یـک        . سه بافر به طور جداگانه اعمال می نماییم       
شاخص تصادف به دست می آید که با میانگین حسابی سه بافر،            

  . مقدار نهایی شاخص تصادف در هر تقاطع مشخص می گردد

     
∑
∑

×

××
=

iB

iiB

WW
SWW

i

i شاخص تصادف )Ra(  

     :که در آن
WBi = وزن بافرiام   
Wi = وزن معیارiام    
Si = تعداد تصادف نرمال شده معیارiام   

برای هر سی و هشت تقاطع رابطه شاخص تـصادف را           
. اسـت  قابـل مـشاهده      1اعمال نمودیم که نتـایج آن در نمـودار          

هرچه مقدار شاخص تصادف در یک تقاطع بیشتر باشد بـه ایـن             
معنی است که خطرپذیری آن تقاطع و امکان وقـوع تـصادف در          

همچنـین یـک نمـوداری از مجمـوع     .  باشـد آن تقاطع زیاد مـی  
تعداد تصادفات رخ داده در همه تقاطع های مورد بررسی ایجـاد            

 بـا مقایـسه نتـایج حاصـل از شـاخص            ).2نمـودار (است  گردیده  
تصادفات و تعداد تصادفات، به این نتیجه می رسیم کـه اولویـت             
بندی تقاطع ها بر اسـاس شـاخص تـصادفات بـه مقـدار بـسیار                

واقعیت که همان تعداد تـصادفات رخ داده مـی باشـد،            زیادی با   
 تقاطع ها همان طـور کـه        با توجه به نتایج تحلیل    . دیک است نز

 نهـم   - تقـاطع جـالل آل احمـد         شـود، مشاهده می   1در نمودار   
 نـاامن تـرین تقـاطع و تقـاطع          651/0شمالی با شاخص تصادف     

اطع ـرین تقـ  ــــ  امـن ت   067/0 پرچم با شاخص تصادف      -خوش
  .)1(داشمی ب

   تهران2 شاخص تصادف تقاطع های منطقه -1 نمودار
  
  
  

00.05
0.10.150.20.25
0.30.350.4

0.450.50.550.6
0.650.7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
شماره تقاطع

ــادف 
ــــ

ص تص
ــاخ

شـــ
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 تهران2 تعداد تصادفات منطقه -2نمودار 
  نتایج و پیشنهادها

  :با توجه به تحقیق حاضر، نتایج زیر حاصل گردید
وزن عوامل مختلف دخیل در تصادف در هر تقاطع  .1

 مشخص گردید که از این بین عدم رعایت حق تقدم
  .موثرترین عامل در وقوع تصادفات می باشد

  
عامل عدم رعایت حق تقدم به عنوان مهم ترین  .2

 . عامل تصادفات در تقاطع ها شناخته شد

با توجه به نتایج تحلیل تقاطع ها، تقاطع جالل آل  .3
 پرچم با شاخص تصادف - تقاطع خوش-احمد
 .  امن ترین تقاطع می باشد067/0

عیاری برای شناسایی و شاخص تصادفات به عنوان م .4
اولویت بندی نقاط حادثه خیز در تمام تقاطع های 

 .مورد مطالعه محاسبه گردید

تقاطع ها براساس شاخص تصادف و خطرپذیری  .5
 .اولویت بندی گردید

نمودار شاخص تصادفات با نمودار تعداد تصادفات  .6
 . مقایسه گردیده که هم خیلی نزدیک می باشد

  :اد می گرددهمچنین موارد زیر پیشنه

معابر درون شهری در مناطق دیگر و در سطح کالن  .1
 . تر در کل شهر بررسی گردد

نقاط حادثه خیز در قسمت هایی به غیر از تقاطع ها  .2
و میادین مثل خیابان ها و بزرگراه های شهری و 

 . کمربندی ها مورد مطالعه قرار گیرد

م تحلیل نقاط حادثه خیز با استاده از روش ها و یا نر .3
افزارهای دیگر انجام گیرد و نتایج با تحلیل و نتایج 

 .تحقیق حاضر مقایسه گردد

ضرورت جمع آوری و طبقه بندی اطالعات به صورت  .4
جامع تر در تمام سطوح معابر شهری و به خصوص 

 .در کالن شهرها وجود دارد

الزم است که دستگاه ها و ادارات مرتبط با جمع  .5
ر در این امر دقت بیشتآوری و دسته بندی اطالعات، 

روش های مکانیزه برای کاستن مبذول دارند و از 
 .خطا در جمع آوری اطالعات استفاده نمایند

 به کارگیری نتایج حاصل از طبقه بندی اطالعات  .6
برای شناسایی نقاط حادثه خیز و اصالح آن ها و 

اد ـه پیشنهــارایه راهکارهای مناسب در این زمین
 .می گردد
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رهای فرهنگی و آموزشی از طریق تبلیغات و انجام کا .7

رسانه های جمعی برای آکاهی بیشتر مردم در زمینه 
 .رعایت حق تقدم و دیگر مسایل صورت پذیرد
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