
 

 
 

 حرکت بین خطوط فرهنگ ترافیک  رتقاياارزیابی تاثیر اجراي پروژه خط سفید بر 

  )تهران، بزرگراه نیایش : مطالعه موردي(

  

 3 ابراهیم مصطفی پور ، 2امیر راسخ، 1 عبد الرضا شیخ االسالمی

 مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران هکداستادیار دانش -1

  کارشناس ارشد برنامه ریزي حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران  -2 

  نکارشناس ارشد راه و ترابري، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهرا -3

  

  چکیده

ایـن  . هاي فنی و مهندسی یکی از پارامترهاي تأثیرگـذار بـر رفتارهـاي راننـدگی شـهروندان اسـت       وجود زیرساخت

و مطابق با اصول فنی احداث و اجرا گردد، کمک بسیار زیـادي در   همراه باشدزیرساخت ها اگر  با مطالعات ترافیک 

هـاي انجـام    شهر تهران یکی از مهمترین پـروژه  پروژه خط سفید در. هدایت و رشد رفتارهاي ترافیکی خواهد داشت

دارد هاي تدوین شده مطابق استان مناسب و استاندارد شبکه معابر شهري هايخط کشی با اجرايشده در این زمینه 

خط کشی هاي محوري نقش بسیار زیـادي در هـدایت راننـدگان بـین خطـوط و همچنـین       . است فنی و مهندسی

 شـرایط جریـان ترافیـک     از بزرگراه نیایش در قطعاتیبا بررسی در این مقاله . دارند کاهش تصادفات در معابر شهري

v/c  بررسی و  بین خطوط وسایل نقلیه حرکت، میزان قبل و بعد از اجراي این پروژهدر  5/0-1و حالت  5/0کمتر از 

الزم بـه ذکـر    .شده است استفاده Zآزمون  از خطوط  فرض برابري تاثیر خطکشی بر حرکت وسایل نقلیه بینبراي 

یـک خـط عبـوري     و تخصیص عرض اضافی بهشدن عرض خطکشی هاي محوري استاندارد است در این بزرگراه با 

دهـد   مـی  یافته هاي پـژوهش نشـان  بهبود یافته است و طرار، رفتار ترافیکی وسایل نقلیه در حرکت بین خطوط اض

درصدي حرکت بین خطـوط   20حداکثر  افزایشباعث  راهبزرگایجاد زیرساخت خط کشی محوري استاندارد در این 

  .هاي استاندارد بوده است پس از اجراي خط کشی تصادفات رخ دادهدرصدي  38در رانندگان و کاهش 

،پروژه خـط  هاي فنی و مهندسی، رفتار ترافیکی، خط کشی محـوري  تأثیر زیرساختارتقاي فرهنگ ترافیک،  :کلید واژه
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  مقدمه -1

-گان، تصمیم گیري در خصوص تغییر خط وابسته به معیارهاي زیادي مـی ن یکی از رفتارهاي بنیادین رانندبه عنوا

دهند عبارتند از اخـتالف سـرعت ترافیـک در خطـوط     فاکتورهاي مهمی که این تصمیم را تحت تاثیر قرار می. باشد

به وسایل نقلیـه خطـوط حرکتـی    ف، تراکم ترافیک در خطوط مختلف، سرعت نسبی و تصور رانندگان نسبت مختل

که تمامی عوامل مذکور بر رفتار ترافیکی رانندگان در حرکت بین خطوط موثر است، بویژه در زمانی کـه   ]1[ مجاور

  .در خط کناري امکان حرکت سریع تر وجود داشته باشد

کمـی تـالش نمـوده انـد تـا      مطالعات فراوانی بر روي عوامل تاثیر گذار بر این رفتار صورت گرفته است لیکن تعداد 

ویژگی هاي مهمی مانند تقابل میان وسایل نقلیه و تغییر پذیري رفتار رانندگان با توجه بـه فرهنـگ هـر منطقـه را     

ن تاکید شده است اهمیت وجود خطکشی موضوع مهمی که در این مقاله بر آ لیکن ]3[و]2[مورد مطالعه قرار دهند

بر رفتار نا خودآگاه راننده در تصمیم گیـري  و تاثیر آن سب خطوط عبوري هاي استاندارد و عرض هاي حرکتی متنا

  .براي حرکت بین خطوط است

بروز معضالت ترافیکی وجود دارند که اگر در مسیر اصالح و اقـدام اصـولی قـرار گیرنـد،     عوامل مختلف تأثیرگذار بر 

ترافیکی در شبکه معابر و یـا رخـداد یـک     توانند سبب ارتقاي فرهنگ ترافیک گردند و اصوال در ایجاد مشکالتمی

تصادف  عوامل انسان راه و خودرو و محط نقش مستقیم و غیر مستقیم یا با واسطه اي دارند و در صـورت عملکـرد   

در شکل ذیل به عوامل بروز مشکالت ترافیکـی بـه شـکل    . نادرست هر یک و یا ترکیبی از آنها حادثه شکل میگیرد

  ]5[و]4[ .وسیع تري اشاره شده است

  
 عوامل بروز معضالت ترافیکی در گستره وسیع: 1شکل
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قانونی و نظارتی، فرهنگی، فنی و زیرساختی با عث بروز مشکالت ترافیکی می گردند که عوامل فنی مجموعه عوامل 

  .و مهندسی و بهبود آنها در پروژه خط سفید در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است

ها اسـت کـه خطـوط     هاي ترافیکی در سطح شبکه معابر شهري عالیم افقی و خط کشی یکی از مهمترین زیرساخت

ي پـنج   بر این اسـاس در برنامـه   .دنباش میرا دارا محوري مسیر نقش فراوانی در هدایت رانندگان و انضباط ترافیکی 

هاي معابر مـورد توجـه قـرار گرفتـه      کشی جمله خطهاي ترافیکی از  ي شهر تهران، بازپیرایی المان ساله دوم توسعه

بخشی به  حرکت منظم خودروها بین خطوط و عدم تغییر ناگهانی خطوط عبوري باعث کاهش تصادفات و نظم.است

  .شدترافیک و همچنین کاهش تاخیر وارده به جریان ترافیک خواهد 

 

  روش انجام مطالعه -2

گردد، با توجه به دستورالعمل خطکشی ناظر بـر خطکشـی هـاي    میمالحظه )2شکل (و  )1جدول (همانطور که در 

طولی بزرگراه هاي شهر تهران در پروژه خط سفید، نحوه تخصیص عرض خطوط عبوري در بزرگراه نیـایش تهـران   

اصالح و با استاندارد شدن عرض هاي حرکتی بخش هاي اضافه بـه عنـوان خـط اضـطرار بـه سـمت راسـت مسـیر         

  ]6[. تاختصاص داده شده اس

  )متر(عرض خطوط عبوري در انواع معابر شهري:  1جدول

 رده عملکردي
 متغییر

 بزرگراه شریانی جمع و پخش کننده محلی

- - 0/25-0/5 0/5-1/0 A 

 B  1متر) 3/30+(%5  متر) 3/15+(%5  متر) 2/90+(%5  متر 2/75

 C2  متر) 2/20+(%5  متر) 2/20+(%5  متر) 2/20+(5% -

  
 نحوه تخصیص عرض خطکشی در معابر شهري : 2شکل

                                                           
    معبر فیزیکی و هندسی شرایط با متناسب تغییرات 1
  اي حاشیه پارك فضاي صورت به کننده پخش و جمع و شریانی معابر در و اضطرار توقف محدوده صورت به بزرگراهی معابر در C عرض 2



 

در این مطالعه با در نظر گرفتن یک معبـر بزرگراهـی در شـهر تهـران و برداشـت آمـار ترافیـک عبـوري از طریـق          

ط و همچنـین تعـداد   کننده بین خطو تعداد وسایل نقلیه حرکت

  .کشی مورد بررسی قرار گرفته است

برابـري نسـبت هـاي دو    (Zآزمـون   ، تاثیر خطکشی بر حرکت وسایل نقلیـه بـین  خطـوط   

ي ا مقایسـه آمارهـا  و درصد کاهش تصادفات نیز ب

  . خطکشی در این بزرگراه مورد تحلیل قرار گرفته است

حـد فاصـل بزرگـراه اشـرفی اصـفهانی و      

میدانی مـورد توجـه   جهت برداشت  )غرب به شرق

در انتخاب این دو قطعه سعی شده است بخشی از مسیر گزینش شود که جریان ترافیـک حـداکثر   

ها را داشته باشند چرا که الزم است رفتار 

هاي احتمالی یا ورود  گیري آنها جهت دسترسی به خروجی

و   (v/c=0/5-1)دو حالت نسبت حجم به ظرفیت نزدیک بـه اشـباع  

در دو زمـان   نیـز  رفتارهـاي راننـدگان   

موقعیت قطعات منتخب  از مسیر مورد مطالعه با حداقل ورودي و خروجی به بزرگراه نیایش
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در این مطالعه با در نظر گرفتن یک معبـر بزرگراهـی در شـهر تهـران و برداشـت آمـار ترافیـک عبـوري از طریـق          

کننده بین خطوتعداد وسایل نقلیه حرکتکشی محوري،  خط اجراي

کشی مورد بررسی قرار گرفته است خطوجود و عدم وجود ي زمانی 

تاثیر خطکشی بر حرکت وسایل نقلیـه بـین  خطـوط   

و درصد کاهش تصادفات نیز ب. مورد استفاده قرار گرفته استجهت آزمون فرض برابري 

خطکشی در این بزرگراه مورد تحلیل قرار گرفته است یک ماهه قبل و بعد از اجراي

حـد فاصـل بزرگـراه اشـرفی اصـفهانی و      قطعه از این بزرگراه شامل  2گردد،  مالحظه می 

غرب به شرق(بزرگراه یادگار امام و خیابان فرحزاديو 

در انتخاب این دو قطعه سعی شده است بخشی از مسیر گزینش شود که جریان ترافیـک حـداکثر   

ها را داشته باشند چرا که الزم است رفتار  رگراهثبات و کمترین تعداد تغییر خط و مانورهاي دسترسی به خروجی بز

گیري آنها جهت دسترسی به خروجی ترین تأثیر از تصمیمرانندگان در حرکت بین خطوط کم

  .ي راه مورد مطالعه را داشته باشد

دو حالت نسبت حجم به ظرفیت نزدیک بـه اشـباع  الزم به توضیح است برداشت هاي میدانی در 

رفتارهـاي راننـدگان    بـر تا میزان تاثیرات ناشی از تـراکم ترافیـک    صورت گرفته

  .مختلف عبور از قطعه راه مورد بررسی قرار گیرد

موقعیت قطعات منتخب  از مسیر مورد مطالعه با حداقل ورودي و خروجی به بزرگراه نیایش

در این مطالعه با در نظر گرفتن یک معبـر بزرگراهـی در شـهر تهـران و برداشـت آمـار ترافیـک عبـوري از طریـق          

اجرايز فیلمبرداري قبل و بعد ا

ي زمانی  در بازه تصادفات رخ داده

تاثیر خطکشی بر حرکت وسایل نقلیـه بـین  خطـوط   به منظور بررسی میزان 

جهت آزمون فرض برابري ) جامعه

یک ماهه قبل و بعد از اجراي

 )3شکل (همانطور که در 

و  ، )شرق به غرب(ستاري

در انتخاب این دو قطعه سعی شده است بخشی از مسیر گزینش شود که جریان ترافیـک حـداکثر   . قرار گرفته است

ثبات و کمترین تعداد تغییر خط و مانورهاي دسترسی به خروجی بز

رانندگان در حرکت بین خطوط کم

ي راه مورد مطالعه را داشته باشد به قطعه

الزم به توضیح است برداشت هاي میدانی در 

صورت گرفته v/c<0/5حالت 

مختلف عبور از قطعه راه مورد بررسی قرار گیرد

  

 

موقعیت قطعات منتخب  از مسیر مورد مطالعه با حداقل ورودي و خروجی به بزرگراه نیایش :3شکل   



 

هاي انجام  رفتار رانندگان در حرکت بین خطوط با بررسی فیلمبرداري

کننده بین خطوط به نسبت کـل حجـم   

 کننده بین خط به دست آمده است و این مقدار در مقابـل و بعـد از  

عصـرگاهی یـک روز    زمـان تر تأثیرات این زیرساخت ترافیکی بر رفتار رانندگان، آمـاربرداري  

  .انجام شده است (v/c<0/5)) جمعه

کشـی   خطماهه فقدان  1قطعه از راه مورد مطالعه در طول 

  .کشی در مسیر مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است

  

  
 )بزرگراه نیایش(مورد مطالعه 
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رفتار رانندگان در حرکت بین خطوط با بررسی فیلمبرداري، از طریق فیلم برداري

کننده بین خطوط به نسبت کـل حجـم    تعداد وسایل نقلیه حرکت. شده در آن دو قطعه از مسیر صورت گرفته است

کننده بین خط به دست آمده است و این مقدار در مقابـل و بعـد از   ترافیک عبوري به عنوان درصد رانندگان حرکت

  )4شکل(.کشی مورد مقایسه قرار گرفته است

تر تأثیرات این زیرساخت ترافیکی بر رفتار رانندگان، آمـاربرداري  

جمعه(ي غیر اوج صبحگاهی روز تعطیل  و یک بازه 

قطعه از راه مورد مطالعه در طول  2عالوه بر این آمار تصادفات رخ داده در حد فاصل این 

کشی در مسیر مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است ماهه پس از اجراي خط

  

  
مورد مطالعه  معبردو قطعه منتخب  از قبل و بعد از  نمایش: 4شکل 

از طریق فیلم برداري پس از برداشت میدانی

شده در آن دو قطعه از مسیر صورت گرفته است

ترافیک عبوري به عنوان درصد رانندگان حرکت

کشی مورد مقایسه قرار گرفته است اجراي خط

تر تأثیرات این زیرساخت ترافیکی بر رفتار رانندگان، آمـاربرداري   به منظور بررسی دقیق

 (v/c=0/5-1)میان هفته

عالوه بر این آمار تصادفات رخ داده در حد فاصل این 

ماهه پس از اجراي خط 1مناسب در مسیر و 

  

 شکل 
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  هاي آماري  تحلیل داده -3

همـانطور  . خالصه شده اند) 3جدول(و ) 2جدول(قطعه از مسیر مطابق 2احجام ترافیک و اطالعات برداشت شده در 

اشباع، قبل از اجراي خطکشی بین خطـوط   چگالی نیمهدرصد رانندگان در  21شود، مالحظه می )1جدول (که در 

چگالی جالب توجه است که در  .درصد تقلیل پیدا کرده است 7حرکت نکرده که این عدد بعد از اجراي خطکشی به 

ایـن موضـوع   . غیر اشباع و جریان تردد روان ترافیک، میزان تخلفات عدم حرکت بین خطوط بیشتر بوده است هاي

نی ناشی از فواصل خالی سر فاصله مکانی طویل تر خودروهـاي در حـال حرکـت در    ممکن است به دلیل فضاي روا

درصدي در تعداد تصادفات ماهانه  قبل و بعد از خطکشـی مشـاهده    38نیز کاهش ) 3جدول(با توجه . بزرگراه باشد

  ]7[ )4جدول(.شودمی

  

  (v/c=0/5-1)اشباع حجم نزدیک بهدر در حرکت بین خطوط بررسی رفتار ترافیکی رانندگان :2جدول 

  زمان

  تعداد کل

  حجم عبوري

 )وسیله در ساعت(

  تعداد وسایل نقلیه

  متخلف

  )وسیله در ساعت(

حرکت درصد عدم رعایت 

  خطکشی محوريبین 

 درصد 21 1393  6657  کشی قبل از اجراي خط

 درصد7 417 6117  کشی بعد از اجراي خط

  

  (v/c<0/5)حجم غیر اشباعدربررسی رفتار ترافیکی رانندگان در حرکت بین خطوط  :3جدول 

  زمان

  تعداد کل

  حجم عبوري

  )وسیله در ساعت(

  تعداد وسایل نقلیه

  متخلف

  )ساعت در وسیله(

حرکت بین درصد عدم رعایت 

  خطکشی محوري

  درصد 36  1117 3125  کشی قبل از اجراي خط

  درصد 16 626 3871  کشی بعد از اجراي خط

  

  کشی انجام شده در قبل و بعد از اجراي خط ماهانه بررسی تعداد تصادفات :4جدول 

  کل  خسارتی  فوتی  جرحی  نوع تصادفات

  29  28  0  1  )94مهرماه(کشی تعداد تصادفات قبل از اجراي خط

  18  18  0  0  )94آبانماه (کشی تعداد تصادفات بعد از اجراي خط
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تـاثیر   بررسـی بـراي  جهت آزمون فرض برابـري  ) برابري نسبت هاي دو جامعه(Zاستفاده از آزمون -4

  خطکشی بر حرکت وسایل نقلیه بین  خطوط

فـرض برابـري نسـبت هـاي دو      تاییـد منظور  ماري برداشت شده و اندازه نمونه ها، بهبا توجه به ماهیت دو جامعه آ

خطکشی بر حرکت وسـایل نقلیـه بـین خطـوط ،       جامعه آماري برداشت شده قبل و بعد از خطکشی و بررسی تاثیر

) 1رابطـه (از  Z0در این آزمون مقدار .تست شده است،  Zبا استناد به آزمون  ارهاي برداشت شده از وسایل نقلیهآم

  .قابل استخراج است) 2رابطه(در آن از  Pبدست آمده که 

بدسـت   18شرایط ترافیک غیر اشباع برابر بـا   و در 22در شرایط نیمه اشباع برابر با  Z0 بدست آمده براي  مقدار  

  Z 96 .1=975. 0بزرگتر از مقدار بحرانی تـابع توزیـع نرمـال     یردامقاین طبق برازش ها  بر این اساس. امده است

میتوان نتیجه گرفت که اعمال خطکشی در سطح راه مورد مطالعه موجب افزایش نرخ عبـور وسـایل    لذا. بوده است

  .باشدنقلیه بین خطوط ترسیم شده می

  

)1 (                                                        
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  بین مطالعات قبل و بعد از انجام خطکشی Zنتایج آزمون  : 5جدول

v/c 
  حجم کل وسایل نقلیه

  قبل از خطکشی

  حجم کل وسایل نقلیه

  بعد از خطکشی

  تعداد تخلف

قبل از 

  خطکشی

  تعداد تخلف

قبل از 

  خطکشی

 نتیجه آزمون

Z  

1 -5/0  6657  6117  1393  417  8/22  

  8/18  626  1117  3871  3125  5/0کوچکتر از
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  گیري نتیجه -5

یکی از مهمترین رفتارهاي رانندگان که جزء مهمترین عوامل انظباط ترافیکی شهروندان و افزایش ایمنی و کـاهش  

در ایـن پـژوهش نشـان داده شـد کـه      . تاخیر و تراکم در سطح شبکه معابر شهري است، حرکت بین خطوط اسـت 

با توجه به رده عملکردي معبر در بهینه ترین عرض اجرا شـده  خطکشی هاي محوري استاندارد و مطابق ظوابط که 

نتایج این پـژوهش نشـان   . باشند، تاثیر بسیار زیادي بر رعایت حرکت بین خطوط توسط رانندگان را خواهند داشت

داده است احداث خطکشی هاي محوري در یک قطعه از بزرگراه در شرایط نیمه اشباع جریان ترافیک باعث افزایش 

درصـد بهبـود    20رصدي حرکت رانندگان بین خطوط شده و در شرایط غیر اشباع و جریان ترافیـک روان تـا   د 14

قابل توجه است که مطـابق نتـایج تحلیـل آمارهـاي      .دهدرفتار ترافیکی حرکت بین خطوط رانندگان را افزایش می

رعایت حرکت بین خطوط بیشـتر   حرکت وسایل نقلیه بین خطوط، در شرایط ترافیک روان و غیر اشباع درصد عدم

 کشـی  خط .براي رانندگان دارد بوده که این موضوع ارتباط مستقیم با وجود فضاهاي بیشتر براي مانور و تغییر خط

. دارنـد  شهري معابر در تصادفات کاهش همچنین و خطوط بین رانندگان هدایت در زیادي بسیار نقش محوري هاي

 از پـس  داده رخ تصـادفات  کـاهش درصـدي   38نتایج برررسی آمارهاي تصادفات اخذ شده از پلیس راهور نیز سهم 

الزم به ذکر است کـه ایـن بهبـود در رفتارهـاي     . را نشان داده است بزرگراهدر این  استاندارد هاي کشی خط اجراي

  .ی قابل افزایش و ارتقا خواهد بودترافیکی با گزینه هاي تکمیلی آموزش و تبلیغات رسانه اي و فرهنگ
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Abstract 

Technical and engineering infrastructures are one of the parameters that affect the driving 
behavior of citizens. If these infrastructures to be associated with traffic studies, and they be 
established and implemented in accordance with the technical principles, they would greatly 
help guiding and growing of traffic behavior. White Line project in Tehran is one of the 
most important projects in the field. The most important infrastructure initiative that 
affected this project is the proper and standard marking the urban passage network 
according to the developed engineering standards. Pivotal marking has a leading role in 
conducting drivers between the lines and in reducing accidents on urban passages. In this 
paper, Z-test was used to test the compliance of vehicles in moving between the lines, to 
assume the proportion equality of the marking effect on the movement of vehicles between 
the lines by surveying some pieces of  Niayesh Highway during v/c<0/5 , v/c=0/5-1 before 
and after the pivotal marking. It should be noted that the traffic behavior of vehicles moving 
between lines was improved in this highway by standardizing the width of pivotal marking 
and the allocation of additional width to an emergency line. The research findings show that 
creating the infrastructure of standard pivotal marking in this passage 20% increased the 
movement between the lines in drivers and 38% decreased the accidents after the 
implementation of the standards marking.   
 
Keyword: promotion of traffic culture, the effect of technical infrastructures, traffic behavior, White 
line project 

  


