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 چکیده
تجربه نیز معموالً مواقعی راکـه   الزم توجه دربحث ایمنی جادهاي میباشد. حتی رانندگان بیوسرعت،یکی ازعوامل اصلی 

سرعت وسایل نقلیه یکی ازمهمتـرین شاخصـهاي    .خودرادر شرایط خطرناك کاهش دهند، تشخیص میدهند باید سرعت
مسیرهایی است که جریان ترافیک درآن مسیرها غیرمنقطـع است.سـرعت   بخصوص در  بکاررفته درتبیین کیفیت ترافیک

نظر راه انتخاب  مورد و....) قطعه یبقوس قائم، ش ی،حداقل مشخصات مربوط به طرح هندسى (قوس افق یینتع طرح،براى
 عوامـل  ینازمهمتـر  یکـی  تعریـف میشـود.   مى شود.سرعت بصورت میزان طول حرکت وسیلۀ نقلیه درمدت زمان معـین 

با توجه به مدل هاي بدست آمده و شـعاع قـوس   یباشد.م یهنقل یلاز حد مجاز وسا یشتصادفات درسراسر جهان سرعت ب
درصدي سرعت طرح در حد ایمن میشود, که این افزایش باعـث کمتـر شـده     3,5ثابت ,افزایش بربلندي موجب افزایش 

خواهد شد, لذا این امر کاهش تصادفات را بهمراه خواهـد  تغییر درکاهش سرعت یکنواخت وسیله نقلیه در مسیر جاده ها 
داشت. رعایت کردن بربلندي هاي مجاز تردد ایمن تري را در پی دارد. این پژوهش مدل هاي را براي تعیین سرعت طرح 

 در قوسها ارائه میدهد.
 

 بربلندي(دور),سرعت طرح,قوسهاي افقی,مدل سازي: کلمات کلیدي
 
 مقدمه -1

 پدیده موجب گسترش قدیمی هاي جاده در ایمنی با متناسب از موازین آن گرفتن پیشی و نقلیه وسایل پیشرفت فنآوري
 بـه  .اسـت  گردیـده  تبـدیل  در دنیا میر و مرگ عمده علل از یکی به اکنون هم که طوري شده، به اي جاده تصادفات خطرناك

 خسـارت  هـاپکینز)  جـان  دانشـگاه  و اسـتاد  رانندگی تصادفات صدمات تحقیقات شبکه گذاراناز بنیان هایدر (یکی دکتر گفته
کـه   کند می اضافه وي .است رسیده سال در دالر صد میلیارد به حداقل توسعه حال در کشورهاي در تصادفات رانندگی جهانی

 جهان کشورهايدر  آنها از آمده دست به دانش و گرفته صورت هاي ثروتمند کشور در ها جاده ایمنی به مربوط مطالعات اکثر
 بـرآورد  طبـق  کـه  طوري به است از اکثرکشورها بارتر اسف اي، جاده سوانح از ایران سهم .است نداشته کاربردي چندان سوم

 درصـد  3,5از بـیش  معـادل  یعنی تومان میلیارد هزار چهار حدود 1380 سال در ایران ترافیکی تصادفات گرفته، هزینه صورت
 عروق و قلب هاي بیماري از بعد ومیر مرگ علت دومین رانندگی حوادث ایران . در]1[ است بوده کشور کل ملی ناخالص تولید

 کمبـود  اثـر  در راننـدگی  حـوادث  عمل، هاي تاق ا و اورژانس مراکز مراجعه به علت بیشترین و دهند می اختصاص خود به را
 میـان  ارتباط و ها راه نقلیه، وسائل رانندگان، به آگاهی بستگی زیادي حد تا تصادفات دقیق تحلیل و تجزیه است. معابر ایمنی

 افـزایش  در عـاملی  عنـوان  به نیز راه حوادث افزایش است، به رو روز به روز نقلیه وسایل از استفاده که طور همان .دارد ها آن
 باید در که است منظم و یکپارچه مستمر، فعالیتهاي انجام راهها مستلزم ایمنی بهبود . مییابد گسترش و صدمات میر و مرگ

 
 

1 

mailto:Hojat.shams@yahoo.com


International Conference on Civil Engineering 
  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 
 

ایمنـی،   موثر آموزشهاي و تبلیغات خیز، حادثه نقاط رفع و ایمن، بهبود هاي راه ساخت و طراحی مدیریتی، مختلف زمینه هاي
اسـتو   غیـره  و پزشکی هاي فوریت و نجات عملیات آنها، و اعمال ترافیکی قوانین و مقررات وضع نقلیه، وسایط ایمنی استاندارد

 شاخص هـا  ارتقاي راهها، ایمنی بهبود فرایند در .است و متعددي مختلف هاي شاخص داراي ها آن از یک هر وضعیت تعیین
 کشـور،  یـک  در راه ایمنـی  ارزیـابی  اصـلی  از چالشـهاي  یکی .شد خواهد راهها ایمنی پایدار بهبود به منجر نهایتاً و مهم بوده
 .هسـتند  متمرکز راهها میر و مرگ میزان پیامد یعنی روي بر بیشتر که است قدیمی معیارهاي اساس بر ایمنی راهها سنجش

 بوده پیچیده دهند، نشان فهم قابل و روش ساده به )را رانندگی مسئله(حوادث بزرگی نمیتوانند واضح به طور موجود معیارهاي
 و مـرگ  (میـزان  راه حـوادث  از یـک بعـد   بـه  فقط که هستند معیارهایی و هستند فهم قابل کمتر عادي جامعه افراد توسط و

 .]2[ شوند می گرفته نادیده راه حوادث در دخیل سایر عوامل آن در و داشته میر)توجه
 مناسبی اولویت بندي با ترافیک و ایمنی به مربوط مسائل به بایستی و دارد ملی برنامه تدوین به نیاز کشور راههاي ایمنی

 فهرست اول اولویت در پیشرفته معموالً کشورهاي در حتی و مشکالت مهمترین از یکی مجاز سرعت رعایت عدم .شود پرداخه

فوت،  به منجر و شدید تصادفات از بسیاري در رانندگان سوي از مجاز سرعت رعایت عدم ما عزیز کشور در .میگیرد قرار مسائل
 مختلـف  و فعالیتهـاي  اقدامات از وسیعی حوزه شامل ایمنی و سرعت مدیریت جامع برنامه و بوده مؤثر عوامل از یکی عنوان به
 تـا  شروع از مربوطه ارگانهاي و تمام سازمانها وتوافق همکاري همچنین و آموزش مقررات، و قوانین اجراي مهندسی، زمینه در

 مشخصـات  فنـی،  شرایط ساختمان، به توجه با نقلیه وسایل سرعت اینکه به توجه با .گردد اجراء و پیریزي بایستی طرح پایان
با توجه به وسعت کشور , رشـد جمعیـت , افـزایش مالکیـت وسـایل      . ]3[ میشود تعیین جاده ها موقعیت جغرافیایی و هندسی

 و حمـل  بخـش  در کشور مهم معضالت از یکی به ترافیکی حوادث اي، منطقه برون و نقلیه و در نتیجه افزایش تبادالت درون
هرکدام از این عوامل  تأثیر میزان تعیین و تصادفات بر مؤثر , شناسایی عواملتبدیل شده است. براي رفع این معضل بزرگ  نقل

 کلـی،  طور . بهراه وترابري و پلیس راه قرار گیرد وزارت همچون مربوطه هاي نهاد اصلی هاي اولویت از باید ترافیکی حوادث بر
 وسـایل  ترافیـک)،  جریـان  خصوصیات راه، هندسی ویژگی جاده( شامل چهارگروه به توان می را تصادفات بر مؤثر اصلی عوامل

روحـی   و فیزیولـوژیکی  توانـایی  و رفتارراننـده  راننـده،  (خصوصیات انسانی عوامل قطعات)، فنی نقلیه نقص وسیله نقلیه(توانایی
 قوس رد متصل می باشند. اگر یکدیگر به وار زنجیره صورت به عوامل این که کرد بندي جوي)تقسیم (شرایط محیط و راننده)

 به ،... و خوردن سر راه، از خروج خط، از خروج ناشی از تصادفات و خطا وقوع احتمال باشد، بیشتري سرعت کاهش به نیاز ها
 تصـادفات  در مجـروح  هـزار  300 و کشـته  هـزار  23 از بـیش  سـاالنه  داشـتن  با ایران. ]4[ است بیشتر تیز هاي قوس در ویژه

 حمل و پایداري ایمنی که تصادفات وقوع در مختلف عوامل میان از .دارد جهان کشورهاي به نسبت باالیی آمار بسیار جادهاي،
. ]5[ افتـد  مـی  اتفاق کوهستانی در جادههاي بیشتر که است اقلیمی هاي پدیده وقوع میدهد قرار تاثیر تحت را جادهاي نقل و

 مسـیر،  هندسـی  طـرح  به مشکالت توان می جمله از که باشند داشته نقش جادهاي تصادفات بروز در میتواند متعددي عوامل
 .]6[ کرد اشاره انسانی عامل و محیطی شرایط

 
 سرعت طرح -2

و....)  یبقـوس قـائم، شـ    ی،حداقل مشخصات مربوط به طرح هندسى (قوس افق یینسرعت طرح، سرعتى است که براى تع
 سـرعت  به سرعت عملکردي و سـرعت حرکـت اشـاره کـرد.     یتواننظر راه انتخاب مى شود. عالوه بر سرعت طرح، م مورد قطعه

 هـر  بـراي  کننـد و  یسرعت را انتخاب مـ  ینا یهنقل یلهرانندگان وس یکی،تراف یانآزاد جر یطاست که در شرا یعملکردي، سرعت
کمتـر   یاو  درصد از رانندگان، سرعت معادل با آن 85است که  یبرابر سرعت یکی،تراف یانآزاد جر یطدر شرا یراز اجزاي مس یک

 .یکنندم انتخاب را
 . متوسط سرعتیباشدقطعه م ینا یمودنبراي پ یهنقل یلهوس یازطول قطعه راه بر زمان مورد ن یمحرکت، حاصل تقس سرعت

 دورهیک  یبر مجموع زمانهاي حرکت آنها، در ط یمدر قطعه اي از راه تقس یهنقل یلشده توسط وسا یمجموع فاصله ط حرکت،
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) یس(سطح سرو یکتراف یفیتسطح ک یینسرعت براي تع یارمع ینباشد. متوسط سرعت حرکت، مناسب تر یمشخص م زمانی
 .یباشدهاي کاربران م هزینه و

 عوامل مؤثر در انتخاب سرعت طرح عبارتند از:
 و بلندي منطقه طرح، یپست یتوضع •
 یر،عملکرد مس •
 مجاور، ینهايکاربري زم •
 نکات اقتصادي، •
 رانندگان، یالتانتظار و تما •
 یک،نوع و حجم تراف •
 یر،مس ییمنظرآرا •
 یر،کاربران مس •

 بـراي منـاطق   یینتردر ساعت باشد. از سـرعتهاي طـرح پـا    یلومترک 130تا  30از  یتواندعوامل، سرعت طرح م ینبه ا بسته
یت با اهم ییو راهها ماهوري و دشت عملکردي کمتر و از سرعتهاي طرح باالتر براي مناطق تپه یتبا اهم ییو راهها کوهستانی
سرعت ممکن به عنوان سرعت طرح انتخاب مـى شـود،    یشتریندر نظر گرفتن عوامل باال، ب با .یشوداستفاده م یشترب عملکردي

 کند. یجابرا ا یر کمترىخاص راه مقاد یتمگر آنکه موقع
 یژگیهـایی براي و یژهو به توجه ین. ایردمورد توجه قرار گ یدآن با یژگیهايدر طرح همه اجزاي راه و و ی،سرعت طرح انتخاب

 یشـتري ب اهمیـت  از ی،هـا و فاصـله آزاد جـانب    با سرعت طرح ارتباط ندارد مانند عرض خطـوط عبـور، شـانه    یمکه بطور مستق
 . یباشدبرخوردار م

 بـل اسـت)، تفـاوت قا   یـري گ بـرداري راه قابـل انـدازه    با سرعت عملکردي (کـه در مرحلـه بهـره    یدنبا یسرعت طرح انتخاب
 داشته باشد. مالحظهاي

 یـن انجـام شـود. ا   ناگهـانی  به صـورت  یدبراي قطعات مختلف راه نبا یسرعتهاي طرح انتخاب ییرتغ یاد،با طول ز ییدر راهها
به قطعه با سرعت طرح  یدنقبل از رس رانندگان، سرعت براي یجیتدر ییرباشد تا امکان تغ یو در طول کاف یجبه تدر یدبا ییرتغ

در سـاعت باشد.سـرعت طـرح     یلـومتر ک 20از  یشترب یدنبا یرمس یک از یشود. اختالف سرعت طرح دو قطعه متوال کمتر فراهم
 .یباشداز سرعت مجاز م یشترب یانتخاب

تجربه نیز معموالً مـواقعی را   سرعت، یکی از عوامل اصلی و الزم توجه در بحث ایمنی جاد هاي می باشد. حتی رانندگان بی
گیـري مناسـب نیـز     هر حال قدرت تصمیم خود را در شرایط خطرناك کاهش دهند، تشخیص می دهند. اما به که باید سرعت

بصورت یکنواخت بین تمام رانندگان تقسیم نشـده اسـت. سـرعت وسـایل نقلیـه یکـی از        همچون مهارت و توانایی در رانندگی
ایی است که جریـان ترافیـک در آن مسـیرها غیـر     بخصوص در مسیره تبیین کیفیت ترافیک مهمترین شاخصهاي بکار رفته در

تعریف میشود. از آنجـا کـه تعـداد زیـادي از      منقطع است. سرعت بصورت میزان طول حرکت وسیلۀ نقلیه در مدت زمان معین
گرفتـه شـوند کـه در     خودروها همزمان از بخشهاي مشخصی از راهها عبور می کنند، الزم است که شاخصها به گونه اي در نظر

 .]7گیرندة سرعت تمامی وسایل نقلیه عبوري باشند [بر
 

 قوس افقی -3
اسـت. هـر    یـره دا یکاز  یکه معموالً کمان یشوداستفاده م یقوس افق یا یچدر پالن از پ یمتوال یمبراي ارتباط دو خط مستق

و راحتـى حرکـت خـودرو،     نىیما ین. براى تأمیرداز مرکز قرار مى گ یزگر یروىن یرتحت تأث ی،حال عبور از قوس افق در خودرو
(بربلنـدى)   یکسـره عرضى  یب. با استفاده از شیابد ییرتغ یراه با توجه به سرعت طرح و شعاع قوس افق یب عرضىبهتر است ش
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از مرکـز،   یـز گر یـروى مؤلفه وزن خودرو در امتداد بربلندى و ن یه،اصطکاك جانبى چرخ و رو یروىن بین در مقطع راه، مى توان
 کرد. یجادتعادل ا

اصـطکاك   یبحـداکثر بربلنـدى و حـداکثر ضـر     ی،سرعت طرح، حداقل شعاع قوس افقـ  ینراه، رابطه ب یدر طرح قوس افق
 زیر است. رابطه چرخ و سطح راه، به صورت یکالستین جانبى ب

 
 در آن: که

min=R(متر)  یشعاع قوس افق حداقل 
=Vدرساعت)  یلومترطرح (ک سرعت 
max=eبربلندي(متر بر متر)  حداکثر 
max=fاصطکاك جانبى   یبضر حداکثر 

 بستگى دارد. یراصطکاك جانبى به عوامل ز یبضر مقدار
 چرخ هاى خودرو یکالست یتوضع -
 یهنوع رو -
 زده بودن سطح راه یخ یاتر  یاخشک  -
 سرعت خودرو -

در  یدىهـاى شـد   یتحداقل خوددارى شود، مگر آن که محـدود  یشعاع قوس افق یرىبهتر است در صورت امکان از بکارگ
راه در  یشـتر ب یضطـول راه و ضـرورت تعـر    یـاد بزرگتر وجود داشته باشد. انتخاب شعاع هاى کوچکتر، موجب ازد شعاع انتخاب

اع کمتر از با شع یخاص، اجباري و محدوده کننده طرح، الزم باشد که قوس افق یطکه به علت شرا یاست. در صورت یقوس افق
در سـاعت باشـد. از قـرار دادن     یلـومتر ک 20از  یشـتر ب یدنبا یمتوال یدو قوس افق ینسرعت ب ییراتتغ شود، شعاع حداقل طرح

کـه ورود خودروهـا بـا سـرعت بـاال       یهر محلـ  یاو  یریهاسراز ی،طوالن یممستق یرهايدر انتهاي مس کوچک با شعاع یقوس افق
 .اجتناب شود یدبا میرود، انتظار

درجـه کـاهش    یـک متر است و به ازاي هـر   150درجه،  5انحراف) برابر  یهمرکزى (زاو یهبراى زاو یحداقل طول قوس افق
بـه منظـورکردن    یـازى باشد، ن یقهدق 30مرکزى کوچکتر از  یه. اگر زاوییابدم یشمتر افزا 30طول قوس، حداقل  یه مرکزي،زاو

مى تـوان اسـتفاده    یزاى از منحنى سهمى ن یرهمتر، به جاى قوس دا 6،000بزرگتر از  ی. براى شعاع قوس افقی نیستقوس افق
 بر ساعت است که با در نظر یلومتربر حسب متر سه برابر سرعت طرح بر حسب ک یدر راه اصل یطول قوسهاي افق حداقل کرد.

 حداقل طول، شش برابر سرعت طرح یناست ا کنترلشده، بهتر یبراي راههاي با سرعت باالتر و با دسترس یباییمسائل ز گرفتن
 باشد. یشترمتر ب 150متر کمتر و از  1،000از  ی. به هرحال در راه دو خطه، بهتر است طول قوس افقباشد

از  یعرضـ  یبشـ  ییراستفاده شود، تغ یجیاز قوس اتصال تدر ی،به قوس افق یرمس یمکه براي اتصال بخش مستق یدر صورت
برابر با طـول   یجی،حداقل طول قوس اتصال تدر یناعمال شود. بنابرا یجیدي در طول قوس اتصال تدربربلن یببه ش یب صفرش
درصد طـول   80بر ساعت،  یلومترک 75براي سرعت طرح کمتر از  یشود،م یهصورت توص ینا یرخواهد بود. در غ یب بربلنديش
در صـورت   اعمـال شـود.   یرمسـ  یمبربلنـدي در بخـش مسـتق    یبدرصد شـ  75از آن،  یشو براي سرعت طرح ب یب بربلنديش

 .  ]8را در داخل قوس اعمال کرد [ یهسوم بق یکو  یرمس یمبربلندي را در بخش مستق یبسوم طول ش یتوان دوم یتمحدود
حـال  کنند. بـا ایـن   هرچه شعاع پیچ کوچکتر باشد (تیزتر باشد)، رانندگان با سرعت کندتري نزدیک شده و در آن عبور می

توانند به درستی تندي پیچ را درك کنند؛ در واقعیت، این خمیدگی دست پایین ارزیـابی  کند که رانندگان میاین امر فرض می
ي دید بر مبناي نزدیکی به پیچ و این امر بستگی دارد که آیا پیچ به چپ یـا  ها در مورد شعاع به فاصلهشود.موجودیت سرنخمی

ها فاصله دید رو به جلو . خود پیچ]9[ کندین صورت که راننده در داخل یا خارج از پیچ حرکت مییابد بدسمت راست انحنا می
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شود ممکن است منجر به سرعت نامناسب شود زیـرا  دهند و از این رو پیچ عریضی که به وسیله پیچ تند دنبال میرا کاهش می
ي مسـتقیم  تمایل دارند که زمانی که پیچ از برش بلنـدي از جـاده  شود. رانندگان نیز که پیچ تند به وسیله پیچ قبلی، پنهان می

 جـزو  افقـی  قـوس هـاي   دهـد. ها شوند زیرا که راننده سرعت را در قسمت مستقیم افزایش میشود، سریعتر وارد پیچدنبال می
 در تصـادفات  نـرخ  از تربیشـ  برابر 3 حدود در قوسها در تصادفات نرخ و اطالعات، آمار براساس است، جاده اي مهم المان هاي

 از مسـیر  اتومبیـل  انحـراف  نقلیه، وسیلۀ کنترل دادن دست از از، ناشی تصادفات این اصلی علت که جادهاي است، نقاط سایر
 سـرعت  تابلوهـاي  از که اسـتفاده  است آن بودن نامناسب و مجاز غیر سرعت علت به جاده کنار ثابت اشیاي با برخورد و جاده
 سـرعت  بـا  و داده کـاهش  را خـود  سـرعت  نقاط حادثه خیز این به رسیدن هنگام در که میدهد راننده به را هشدار این متغیر

ها برابر با خطر تصادف کمتر در مقایسـه  هاي کمتر به دلیل پیچ. بایستی بیان کرد که سرعت]10[ کند عبور قوس ها از مناسب
روي پیچ افقی بیشتر باشد، تصـادفات بیشـتري مـرتبط بـا پـیچ      هاي مستقیم نیستند. هرچه کاهش سرعت تجربه شده با جاده

دارند با این حال این امر همیشه هاي تندتر رانندگان را ملزم به کاهش بیشتر سرعت میخواهند بود. از این رو در حالی که پیچ
پیچ روي جاده داشتند، مرتبط بـا  هایی که شعاع ناسازگاري با میانگین شعاع براي اجتناب از تصادفات کافی نیست. به ویژه، پیچ

دارد)  عکـس  نسـبت  قـوس  شـعاع  بـا  نرخ تصادفات تقریباً به صورت غیر خطی با افزایش درجه قوس(کـه  حوادث بیشتر بودند.
 شـعاع  بـا  (قـوس  درجـه  0,6 حـدود  مسـتقیم)تا  (مسـیر  درجـه  0از  قـوس  درجـه  افـزایش  بـا  طوریکـه  افزایش می یابـد بـه  

ش و سپس افزایش می یابد.همچنین رابطه عرض خط با تعـداد تصـادفات قـوس هـا بـه صـورت       کاه تصادفات متر)تعداد1000
 .]11[ خطی به طوري که با افزایش عرض خط در قوس ها تعداد تصادفات کاهش می یابد

 
 تاثیر سرعت وسیله نقلیه در افزایش خطر تصادفات -4

ها سرعت بیش از رخداد تصادف اثرگذار باشد. پژوهشتواند بر خطر ي آنها سرعت میچندین روش وجود دارد که به وسیله
سازند. رانندگی خیلی سریع ممکن است خطر تصـادف را بـه وسـیله کـاهش زمـان      حد و سرعت نامناسب را یکدیگر متمایز می

دهی به خطرات موجود در محیط جاده و همچنین دشوارتر کردن کنترل جـانبی، افـزایش   فاصله موجود براي تشخیص و پاسخ
 .  ]12[ هدد

هاي حرکت به صورت مسـتقلی از طراحـی وضـعیت جـاده     سازي منجر به تغییر سرعتتغییرات در حدهاي سرعت و تصدیق
. ]13[ شـوند اند که نرخ تصادف بنابر این امر دنبـال مـی  کنند دریافتهشود و مطالعاتی که نتایج چنین تغییراتی را بررسی میمی

کیلومتر بر ساعت در حدهاي سرعت منجـر   15یافته دریافت که افزایش سرعت افزایشتحلیل چندین مطالعه در مورد حدهاي 
 14شود در حالی کـه کـاهش   درصدي در حوادث کشنده می 26کیلومتر بر ساعت و افزایش  4,4به افزایش در میانگین سرعت 

 شودکاهش در حوادث مهلک میدرصد  15کیلومتر در میانگین سرعت و  7,1کیلومتر بر ساعت در حد سرعت منجر به کاهش 
]14[. 

شـود یـا خیـر.    شواهد ترکیبی در مورد این امر وجود دارد که آیا رانندگی کندتر از ترافیک مجاور منجر به خطر تصادف می
گیرند زیرا که رانندگان دیگر ممکـن  ممکن است انتظار رود که خودروهاي با سرعت کند در تصادفات از پشت بیشتري قرار می

دهند که خودروهایی که کندتر از میـانگین سـرعت   فه با جریان ترافیک را انتظار نداشته باشند. مطالعات اولیه نشان میاست وق
هـاي  تر یک سري روابط خطـی میـان سـرعت و نـرخ    کنند احتماالً در تصادفات قرار گیرند؛ با این حال تحقیقات تازهحرکت می

اي میان تغییرپذیري سرعت و ریسک . با این حال شواهد به رابطه]12[ اندزیر سوال بردهاند و اعتبار نتایج قبلی را تصادف یافته
که بزرگراه انگلـیس   ]15[کنند و آلجناهی و همکارانهاي استانی در ساکاتچوان را بررسی میکنند. که بزرگراهتصادف اشاره می

نجر به افزایش نرخ تصادف بـه میزانـی بـیش از میـانگین     اند که افزایش تغییرپذیري سرعت مکنند هردو دریافتهرا آزمایش می
دهند ممکن است اثر زیادي بر خطرات تصادف داشته سرعت شده است. عواملی که اختالف سرعت بین خودروها را تشکیل می

رخـی  اي را بازتاب دهـد از ایـن لحـاظ کـه ب    باشند. بیان شده است که اختالف سرعت زیاد ممکن است اثر شرایط ضعیف جاده
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کنند و از این رو با سـرعت متفـاوتی نسـبت بـه میـانگین سـرعت حرکـت        رانندگان سرعت خود را کمتر از دیگران انتخاب می
 کنند.می

 
 تاثیر قوسها و محیط جاده بر سرعت وسیله نقلیه -5

راك خـود از  شود که رانندگان سرعت خود را بر مبناي ادراك خود از سرعت مناسب براي قوسها ومحیط جاده، ادفرض می
ي عوامـل  کننـد. مـورد اخیـر بـه وسـیله     هاي ایمن و قانونی انتخاب میسرعت خودشان و انگیزش خود براي مطابقت با سرعت

ي مطالعه کنونی است و دیگر مورد بحث قرار نخواهد گرفـت. بـا   گیرد از این رو خارج از حیطهمحیط جاده تحت تاثیر قرار نمی
گذارد که این اثرگـذاري از  ر ادراك رانندگان از سرعت خود و از سرعت مناسب براي جاده اثر میاین حال قوسها ومحیط جاده ب

 باشد.طریق اطالعات مشخصی همانند عالئم و اطالعات ضمنی می
 ]16[محیط جـاده اسـت. سـن درس و همکـاران    » تراکم اطالعات«کند عامل مهمی که به ادراك سرعت مناسب کمک می

دگان بایستی از قبل اطالعات از جاده بدست آورند تا ابهام در مورد مانورهاي ورودي موردنیاز را کـاهش داد.  نشان دادند که رانن
زمانی که اطالعات محدود موجود است یا زمانی که میزان اطالعاتی که باید پردازش شود زیاد اسـت، راننـدگان ایـن امـر را بـا      

دارد کـه محتـوي   ان اطالعات تطبیق یابند. مهمتر اینکه ایـن امـر ملـزم مـی    کنند تا با نرخ جریپایین آوردن سرعت جبران می
اطالعات محیط براي رانندگان مشخص باشد بدین صورت که بتوانند رفتار انتخاب سرعت خود را بـه صـورت مناسـبی اصـالح     

 کنند.  
. هرچیزي کـه دیـد رو بـه جلـوي     شوداز این لحاظ، اطالعات از لحاظ ظرفیت آن براي کاهش ابهام راننده درنظر گرفته می

اي دیگـر  شود و ابهام را افزایش خواهد داد. حضور کاربرهاي جـاده راننده را منع کند منجر به کاهش میزان اطالعات موجود می
تار اي دیگر رفبینی این امر نباشد که چگونه کاربران جادهشود زیرا که راننده ممکن است قادر به پیشمنجر به افزایش ابهام می

اي دیگر منجر به افزایش ابهام خواهد شد. حضور عالئمـی کـه نشـان دهنـده     خواهند کرد. حتی حضور احتمالی کاربرهاي جاده
ها یا احتمال خطرات موجود در جلو هستند منجر به افزایش اطالعات موجود براي رانندگان شـده و آنهـا را قـادر بـه     تندي پیچ

 سازد.  اصالح رفتار خود می
عنوان کـرد کـه    ]17[ي تحمل یا مقبولیت ریسک است. وایلدمهم دیگر در رابطه با سرعت مناسب ادراك شده، ایدهمفهوم 

هاي جاده حفـظ کننـد. از ایـن رو بهبـود جـاده بـه       کنند تا سطح ریسک ارجحی حول تمام محیطرانندگان به نحوي رفتار می
خاب سرعت بیشتري از سوي رانندگان شود زیرا که آنها احسـاس  تر ممکن است منجر به انتوسیله ارائه خطوط حاشیه مشخص

استدالل کرد که رانندگان سطح دشـواري   ]18[ باشد. به طور مشابهی فولر تر میکنند که حفظ چنین سرعتی، اکنون ایمنمی
عنـوان  ]19[الکنند و این که اصالح سرعت، روش اصلی تنظیم دشواري وظیفه اسـت. سـاوما  مشخصی در امر رانندگی حفظ می

شود، رانندگان ممکن است با تطبیق رفتار خود به طرق دیگر، پاسـخ دهنـد مـثالً توجـه     کرد که هنگامی که سرعت محدود می
ي جلو معطوف کنند و توجه بیشتري به امور درون خودرویی معطوف کنند. از این رو مهم است کـه راننـدگان   کمتري به جاده

هـاي زیـر بحـث خواهـد     اري موجود در محیط جاده داشته باشند. همانطور که در بخشادراك صحیحی از سطح ریسک یا دشو
 باشد.هاي متقابل ریسک ایمنی بر مبناي دستکاري ادراك رانندگان از ریسک یا دشواري میشد، بسیاري از سنجش

این، برخی اشیاء احتمـاالً   این تحقیق جوانب مختلف قوسها که ممکن است بر انتخاب سرعت رانندگان اثر گذارند، عالوه بر
منجر به حواسپرتی و اضافه بار راننده شوند که همچنین ممکن است اثراتی منفی بر رانندگی ایمن داشته باشند. انتظارات و بار 

اي ممکـن اسـت بـر    گیرنـد. محـیط جـاده   اي، تحـت تـاثیر قـرار مـی    کار راننده نیز به وسیله اطالعات ارائه شده در عالئم جاده
اي و شرایط آب و هوایی نیز بـر  ها اثر گذارند. عوامل موقت همانند حضور دیگر کاربران جادهبندي ذهنی رانندگان از جادههمقول

 گذارند.  ها اثر میرفتار راننده در برخی وضعیت
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 روش انجام تحقیق -6

) و 1تهیه شده اسـت(جدول شـماره   بدست آمده است , جدول زیر  2011با استفاده از داده هاي که از کتاب آشتو در سال 
 )4تا1توسط نرم افزار اکسل براي هر بربلندي یک نمودار ویک مدل انتخاب شده است(نمودار شماره 

 
 .]20[ : حداقل شعاع قوسهاي افقی وحداکثربربلندي(دور) براي سرعت هاي مختلف1جدول شماره 

 
 

 maxe%6=افقی براي : مدل برازشی تعیین سرعت طرح در قوسهاي 1نمودار شماره 
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 maxe%8=: مدل برازشی تعیین سرعت طرح در قوسهاي افقی براي 2نمودار شماره 

 
 

 maxe%10=: مدل برازشی تعیین سرعت طرح در قوسهاي افقی براي 3نمودار شماره 
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 maxe%12=: مدل برازشی تعیین سرعت طرح در قوسهاي افقی براي 4نمودار شماره 

 
 
 

 گیرينتیجه -7
 روز رشـد  بـه  توجـه  بـا  .میباشـد  نقلیه وسایل مجاز حد از بیش سرعت جهان سراسر در تصادفات عوامل مهمترین از یکی

 صـدمات  کـاهش  جهـت  در نوین روشهایی به کارگیري و گسترش دنبال به باید نقلیه، وسایل تعداد همچنین و جمعیت افزون
 کنترل ابزار از استفاده (مانند مهندسی موردي و اصالحات عملیات شکل به ایمنی بهبود اما .بود باال سرعت با حرکت از ناشی

 .موثرترند حادثه خیز)معموالً نقاط حذف و جاده ها و تقاطع ها طرح هندسی ترافیک، جداسازي ترافیک، و سرعت
خروج از خط، خروج از راه، سـر   اگر در قوس ها نیاز به کاهش سرعت بیشتري باشد، احتمال وقوع خطا و تصادفات ناشی از

 خوردن و ...، به ویژه در قوس هاي تیز بیشتر است.
بـه   یابـد  یمـ  یشدرجه قوس(که با شعاع قوس نسبت عکس دارد) افـزا  یشبا افزا یخط یربه صورت غ یباًنرخ تصادفات تقر

متر)تعداد تصادفات کاهش و 1000درجه (قوس با شعاع  0,6درجه (مسیر مستقیم)تا حدود  0طوریکه با افزایش درجه قوس از 
عرض خـط   یشکه با افزا يبه طور یتصادفات قوس ها به صورت خط ادرابطه عرض خط با تعد ین.همچنیابد یم یشسپس افزا

 .یابد یدر قوس ها تعداد تصادفات کاهش م
ساس نتایج بدست آمده از هر مدل , مدل برازشی برتر آن مطابق جدول زیر انتخاب شده است. با توجه به مدل هاي زیـر  برا

درصدي سرعت طرح و تردد در حد ایمن میشود. , که این افزایش باعث  3,5و شعاع قوس ثابت ,افزایش بربلندي باعث افزایش 
قلیه در مسیر جاده ها خواهد شد, لذا این امر کـاهش تصـادفات را بهمـراه    کمتر شده تغییر درکاهش سرعت یکنواخت وسیله ن

 خواهد داشت.
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هاي قوسها جاده ممکن است اثرات مهمی بر انتخاب سرعت راننده با اثرگذاري بر ادراکات رانندگان از سرعت خـود و  ویژگی
ادراکی که هدف آنها اثرگـذاري ضـمنی بـر ادراکـات     هاي متقابل ادراکات آنها از سرعت مناسب براي جاده، اثر گذارند. سنجش

باشند. اقدامات مهندسی براي مجبور کردن راننـدگان بـه   باشند، یک زمینه تحقیق شناخته شده میرانندگان از سرعت آنها می
رانندگان از  باشند. اطالعات اندکی در مورد این امر وجود دارد که عوامل محیط جاده چگونه بر ادراکاتکاهش سرعت، رایج می

 گذارند که بدون کندسازي فیزیکی ترافیک است.ي ویژه اثر میسرعت حرکت مناسب براي جاده
 

 منابع -8
 دانشـکده  ایران،نشـریه  هـاي  راه در هـا  پـل  محـل  در ترافیکـی  ایمنی شاخص مدل ،ایجاد1386،  واحدي رضا آیتی، اسماعیل وجواد ]1[

 یک. شماره نوزدهم، مهندسی،سال
 دوره ایران، اپیدمیولوژي تخصصی کشور، مجله هاي راه ایمنی عملکرد سنجش شاخص ، تدوین1388همکاران، و آبادي، رجبعلی حکم ]2[

 .13تا7صفحات ،3 شماره ،5
 و راه راههـا , وزارت  سـاماندهی تابلوهـاي محـدودیت سـرعت در     , دستورالعمل1387راهها, حریم و ایمنی تجهیزات عالئم، کل اداره ]3[

 ترابري.
 را در تصادفات وقوع بر مؤثر زمینه عوامل در شده انجام تحقیقات بر , تحلیلی1390االسالمی , شیخ اقري خلیلی ,فاطمه و عبدالرضاب ]4[

 .15فصلنامه راهور,سال هشتم , شماره شهري,  برون ههاي
 – سـمنان  دهجا :موردي کوهستانی (مطالعه و کوهپایهاي محورهاي در جادهاي تصادفات ,بررسی1391رضی, فوالدي, سید موسوي ]5[

 ششم. ,شماره دوم سال , سمنان انتظامی دانش نامه فوالدمحله), فصل
 (مطالعه اي جاده تصادفات در آن نقشانسانی،  عوامل از برخی بررسی ،1390 آبادي و راحله خدادادي، یوسفعلی, زینب کرکه زیاري، ]6[

 هوایی. و ریلی سوانح اي، تصادفات جاده ملی کنفرانس سمنان) ,دومین استان موردي
مدل انتخاب مقـاطع داراي مشـکل سـرعت در     ,1393,حامد عمرانی ومیرزا بروجردیان  مرتضی ، محمود صفارزاده ، امین ,اسدامرجی ]7[

 .، دانشگاه ارومیه 1393شهریورماه  ,پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور ,طول راهها
 1391,آیین نامه طرح هندسی راه هاي ایران ]8[

[9] Fildes,B.,&Lee.,S.J(1993).The  Speed Review  :Road  Environment,  Behaviour,Speed  Limits,  Enforcement  
And  Crashes(No.Cr  127(Fors),Cr 3/93(Rsb):Muarc, For Federal Office Of Road  Safety (Fors)And  Road 
Safety  Bureau,Road  And  Traffic  Authority  Nsw(Rsb) 
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هراز), یازدهمین  محور موردي کشور(مطالعه راههاي ایمنی ارتقاء در سرعت متغیر تابلوهاي عملکرد , ارزیابی1390ضامنیان،حسن, ]10[
 کنفرانس بین المللی مهندسی حمل ونقل وترافیک.
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