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  چکیده 

سازي معابر برون شهري شـده و لـیکن    ساالنه بودجه زیادي در کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران صرف ایمن

گیـري در تعـداد و شـدت     بعلّت عدم وجود تعادل بین مشکالت موجود و بودجه تخصیص داده شده کـاهش چشـم  

هـاي   تازه تأسیس بودن معابر و عـدم وجـود داده  بعالوه در برخی معابر برون شهري بدلیل . تصادفات رخ نداده است

اسـتفاده از   ممکـن اسـت   آماري کافی و صحیح از تصادفات و یا بدلیل عدم کنترل یکسان پلیس در معـابر مختلـف  

محـور دوخطـه بـرون     یک در این مقاله با در نظر گرفتن. باشدسازي چندان مناسب ن هاي تصادفات براي ایمن داده

که بر اساس اطالعات مسیر بوده، ) RSAR(موردي، ابتدا با استفاده از شاخص بازرسی ایمنی شهري بعنوان مطالعه 

هزینـه و فایـده بـراي ایجـاد تعـادل بـین       تـابع  سپس از . شده استوضعیت ایمنی قطعات مختلف مسیر شناسایی 

کمتـرین هزینـه   محدودیت بودجه و مشکالت موجود در قطعات مختلف مسیر استفاده شد و راهکار بهینـه کـه بـا    

از مزایا این روش در نظر گرفتن کـل راه بعنـوان   . ایمنی مسیر داشته باشد انتخاب گشت ءدر ارتقا ین تأثیر رابیشتر

  .باشد سازي می ایمن در انتخاب راهکار بهینه سازي ایمن همزمان چند راهکار گرفتن شبکه واحد و در نظر
 

  هزینه و فایده تابع ارتقاء ایمنی، ، بازرسی ایمنیشاخص ،  سازي اقدامات ایمن بندي اولویت :کلید واژه 
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   مقدمه -1

بینـی کردنـد کـه     یکی از مسائل اساسی جهان است بطوریکه دانشمندان حوزه بهداشـت پـیش   ها بحث ایمنی جاده

هـم  . برسـد  2020به رده سـوم در سـال    1990تصادفات جاده اي از رده نهم عامل مرگ و میر و معلولیت در سال 

% 92ایـن آمـار حـدود    از . دهند  می میلیون نفر در سال جان خود را در سوانح رانندگی از دست 2/1اکنون بیش از 

متأسـفانه در  . از وسایل نقلیه دنیا را در اختیـار دارنـد  % 53با در آمد کم یا متوسط بوده که تنها  ها مربوط به کشور

هزار نفر جان خود را در سوانح رانندگی از دست دادند که از این آمـار سـهم تلفـات     18در حدود  92ایران در سال 

اي  کاهش تصادفات نقش عمده همچنین تحقیقات نشان می دهد که .]4و 1،2،3 [.ودهزار نفر ب 11جاده اي بیش از 

اي بـا در   کشور صنعتی دنیا، هزینه تصادفات جاده 12بر اساس تحقیقات انجام گرفته براي . ها دارد در اقتصاد کشور

ایـن در  . هـا مـی باشـد    ص ملّی این کشـور لخاناتولید % 5/2نظر گرفتن ارزش زندگی انسان بطور میانگین در حدود 

شرایطی است که اگر ارزش جان آدمی در این محاسبات دخالت داده نشود هزینه تصادفات بطور میانگین در حدود 

  .]5[ خالص ملّی این کشورها می باشدناتولید % 3/1

اي ایـن منظـور   بر .باشند می یی است که به لحاظ ایمنی داراي نقصها گام اول در ارتقا ایمنی معابر، شناسایی مکان

ي حادثه خیز با اسـتفاده از  ها در روش واکنش گرا، شناسایی مکان. ]6[دو روش واکنش گرا و پیشگیرانه وجود دارد

هر چند این روش اساس بسیاري از مطالعات در شناسایی نقاط حادثه خیـز راه  . شود می تحلیل آمار تصادفات انجام

ي تـازه  هـا  ي فرعـی یـا راه  هـا  خصوصاً راه ها آمار تصادفات در برخی راه بوده ولیکن این روش بعلّت وابستگی زیاد به

بعالوه برخی مطالعات انجام شده در رابطه با صحت داده تصادفات حاکی از این مطلب . تأسیس کارایی الزم را ندارد

هـاي  ر سال د از اینرو. است که احتمال خطا در ثبت داده تصادفات خصوصا تصادفات جرحی و خسارتی وجود دارد

در روش پیشـگیرانه وضـعیت   . داشـته انـد  روش پیشگرانه  سعی در جایگزینی این روش بابسیاري از محققین  اخیر

شـاخص  اسـتفاده از  . شـود  می ایمنی هر یک از قطعات مسیر با شناسایی نواقص ایمنی اجزا  راه در آن قطعه تعیین

وضعیت ایمنی مسیر بـر اسـاس مشـاهدات و     که در آن بوده ي پیشگیرانهها از جمله روش )RSAR(بازرسی ایمنی 

 .]7[شود ها و نشریات ایمنی تعیین می نامه آیین يها معیار هاي بازرسی ایمنی راه و در نظر گرفتن هاي تیم بازدید

در ایـن میـان، تئـوري    . اسـت  سـازي  ایمن یکی دیگر از مراحل ارتقا ایمنی معابر برون شهري اولویت بندي اقدامات

معمـوالً  . باشـد  مـی  در معـابر بـرون شـهري    سازي ایمن کارامد جهت اولویت بندي اقدامات ها و فایده از روش هزینه

هـاي اجـرا و نگهـداري و همچنـین      سازي در این تحقیقات ارزیابی اقتصادي هزینه ایمن اقداماتبندي  اساس اولویت

، 5[باشد به خصوص در زمینه کاهش تصادفات می  سازي ایمن هر یک از اقدامات يبینی منافع حاصله  از اجرا پیش

  . ]10و  9، 8

 و متدولوژي تحقیق ، این شاخص براي هر یـک از قطعـات مسـیر    RSARدر این مقاله پس از بیان معرفی شاخص 

تعیـین   سـازي  ایمـن  يهـا  دهی به هـر یـک از مقولـه    هاي تهیه شده و همچنین با وزن با توجه به فرم ،مورد مطالعه
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 سازي مسیر بر اساس این شاخص با استفاده از آنالیز هزینه و فایده اولویـت بنـدي   در نهایت اقدامات ایمن. گردد  می

  .گردند می

 RSARشاخص معرفی  - 2

در قطعـات  ) پتانسیل تصـادفات (بندي میزان ریسک تصادفات  هاي مناسب جهت اولویت یکی از روش RSARروش 

یک شاخص کمی بـوده ایـن امکـان را     RSAR از آنجاکه شاخص. باشد میاین قطعات مسیر بر پایه اطالعات ایمنی 

تحت نظارت خود، بخوبی تعیـین   يها ها و راه که میزان ریسک تصادفات را در بزرگراهآید  می بوجودبراي مسئولین 

  .]11و 7[سازي را تعیین کنند کرده و سود بلقوه حاصل شده از اقدامات ایمن

ي ایمنـی  هـا  یی به سواالت مطرح شده براي هر یک از مقولـه ها مجرب با استفاده از فرمدر این روش ابتدا بازرسارن 

اسـتفاده از   با هاي مختلف ایمنی در قطعات مسیر، بعد از بازرسی راه وضعیت ایمنی مقوله .دهند می یک نمره کیفی

   .آیند می درکیفی به کمی از حالت  1اعداد جدول 

 
 ] RSAR ]7 نمره دهی روش  روند - 1جدول 

 مقدار عددي هر سؤال RSARنرخ ریسک بر اساس روش 

 0.00 ندارد

 0.15 کم

 0.5 متوسط

 0.85 زیاد

 
  :بعنوان مثال سوالت پرسیده شده در زمینه مقوله وضعیت و وجود عالئم بصورت زیر است 

  آیا عالئم مناسب مطابق آیین نامهMUTCD در راه به کار گرفته شده است؟  

 عالئم بدرستی صورت گرفته است؟ یابی آیا مکان  

 رنگ نشده اند یا از بین نرفته اند؟ آیا عالئم به کار رفته کم  

 آیا قابلیت رؤیت عالئم مناسب است؟  

 آیا عالئم به کار رفته کافی هستند؟ 

بیشترین درجه ریسک که بـه  . دهد  عدد نشان داده شده مقداري از ریسک را بر حسب در صدي از مقیاس نشان می

مقدار صفر نشان دهنده این مطلب است که سؤال پرسیده شـده در  . باشد  می 85/0توان اختصاص داد   سؤال میهر 

لـب پـنج مقولـه کلـی بررسـی      در قا را این روش وضعیت ایمنی مسیر. نرخ ریسک آن دسته هیچگونه تأثیري ندارد

هاي ایمنی مسـیر   ت آمده در زمینه فاکتورها بر اساس تجارب بدس سؤاالت تهیه شده براي هر یک از مقوله .کند  می
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وزن  .]11و7[ انـد  امه و کتب معتبر ایمنی تعیین شدهن در چندین پروژه ممیزي ایمنی راه و همچنین بر اساس آیین

  .باشد می 2مطابق جدول  ها اختصاص داده شده به هر یک از مقوله

  

 ]7[ها  وزن اختصاص داده شده به هر یک از مقوله - 2جدول 

ها وضعیت و و جود عالئم در راه 0.1419  

 وضعیت روسازي 0.2009

 وجود  خطرات حاشیه راه 0.1916

 مسافت دید 0.0682

 عملکرد راه 0.2105

 تجهیزات کنترل ترافیک 0.1869

  بیان مسئله و متدولوژي تحقیق - 3

 هزینـه  سـپس بـا   و شده تبدیل ریالی رقم به تصادفات هزینه ابتدا .مسائل مالی است سازي مدل نیدر ا اصلی معیار

کـاهش   حاصـل از  ریـالی  ییجـو  صـرفه و  بعنـوان هزینـه   سازي ایمن اقدامات اجراي هزینه .شود می مقایسه اقدامات

 محـدودیت  و بود خواهد اقدامات اجراي از ناشی سود حداکثر کردن هدف، .گردد می فایده مطرح عنوان به تصادفات

 هـاي هزینـه   پـارامتر  لـذا . از تئوري هزینه و فایده اسـتفاده شـد   يساز مدلبراي  .است اي بودجه يها محدودیتنیز 

 ، خسـارتی  و فوتی ،جرحـی  تفکیک به تصادفات تعداد در نیز کاهش و خسارتی و جرحی فوتی، تفکیک به تصادفات

بـیش از یـک مـورد     بعالوه ممکن است که در قطعـاتی از راه . راهکار محاسبه گردید هزینه نیز و راهکار عمر ضریب

نامه استرالیا هزینه و میزان کاهش تصادفات استفاده  بنابراین با استفاده از روش آیین. سازي صورت گیرد اقدام ایمن

سازي با توجه بـه میـزان تـأثیر هـر راهکـار و       به منظور مدل. ]10و9[هاي مختلف محاسبه گردید همزمان از راهکار

هـا   در ایـن مـدل راهکـار   . هاي مختلف در تابع کاهش تصادفات تعیین گردیـد  ضریب عمر هر راهکار، ضرایب راهکار

در نهایت راهکارهاي بهینه براي قطعات مختلف مسیر با توجه به  ماکزیمم . هاي باینري تعریف شدند بصورت متغیر

راه هاي بودجه موجود و نیـز مشـکالت موجـود در قطعـات مختلـف       شدن تابع کاهش تصادفات و اعمال محدودیت

وري از کاهش تصادفات و جزئیات در نظر گرفته شده  سازي تابع ماکزیمم بهره فلوچارت مدل ،1شکل . گردیدتعیین 

  .دهد سازي، را نشان می در این مدل
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  سازي مسئله روند مدل - 1شکل 

  

مـاکزیمم کـردن تـابع     ،هـدف . شوند می تابع هدف و محدودیت مدل سازي بصورت زیر بیان ،ور مدل سازيبه منظ

ي انتخـابی بـراي کـل مسـیر از     ها هزینه راهکار( ي بودجهها درآمد حاصل از کاهش تصادفات با توجه به محدودیت

فقط یک راهکـار   از مسیر براي هر مقوله در هر قطعه( راهکار محدودیت و  )بودجه تخصیص داده شده بیشتر نشود

 .)انتخاب گردد
P n m

ijk ijk ijk ijk ijk
K 1 j 1 i

m

ijk
i 1

p n m

ijk ijk
k 1 j 1 i 1

ijk

max Z (a A b B c C).X .N

st :

X 1( j 1, 2...n), (K 1,2...p)

d .x D

x 0,
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  :که در روابط فوق

i =شماره راهکار مورد نظر  

j =شماره مقوله مورد نظر  

k =شماره قطعه مورد نظر  

m =تعداد راهکارها  

n = تعداد مشکالت  

p =تعداد مقاطع  

a = کاهش در تعداد تصادفات فوتی  

b = کاهش در تعداد تصادفات جرحی  

c =  کاهش در تعداد تصادفات خسارتی  

A = تصادف فوتیمتوسط هزینه یک  

B =متوسط هزینه یک تصادف جرحی  

C =متوسط هزینه یک تصادف خسارتی  

N = عمر متوسط اقدامات بر حسب  

d =هزینه هر اقدام اصالحی  

D =کل هزینه موجود جهت ایمن سازي  

Xijk:  

  اقدام انجام نشود.            

  اقدام انجام شود           1
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   سازي صادفات و اقدامات ایمنهزینه ت -4

کیلـومتر از ایـن مسـیر بصـورت دو      88. تبریز به عنوان مطالعه موردي در نظر گرفته شد -در این مطالعه محور اهر

در این محـور مطـابق جـدول     91تا  89ي ها در سال تصادفات رخ داده تعدادسالیانه   متوسط . خطه دو طرفه است

هزینه درمان مجروحان، هزینه وقت تلف شده افراد، هزینه کشـته و معلـول شـدن    هزینه تصادفات شامل . زیر است

تحقیقات دکتر ي اداراي و هزینه تجهیزات از بین رفته بر اساس  ها افراد حادثه دیده و غم و غصه ناشی از آن، هزینه

ب وزنی هر یک از تصادفات و ضرای 91تا  76ي ها بین سال تورممیزان و با توجه به تغییرات تعداد تصادفات و  آیتی

ي هـا  با توجه به میانگین تصادفات رخ داده در سال .]13و 12[ردیدتعیین گ 91براي سال فوتی، جرحی و خسارتی 

  .است 3مطابق جدول متوسط هزینه تصادفات در این محور  91و  89،90

  به ریال هزینه تصادفات - 3جدول 

 فوتی جرحی خسارتی 

 17 91 191 تعداد تصادفات

 91778019000 25847640000 9289667000 هزینه تصادفات

 
 شـده و را براي هر قطعه محاسـبه   RSAR، ابتدا شاخص RSARبه منظور توزیع هزینه تصادفات بر اساس شاخص 

از حاصلضرب هزینـه  تصادف در هر قطعه  هر نوع میزان هزینه. شود می سپس این شاخص را براي کل مسیر تعیین

 شود می مسیر مطابق رابطه زیر تعیین RSARبه قطعه آن  RSARآن نوع تصادفات در کل مسیر در نسبت شاخص 

  .)4جدول (

i
RSAR t

t

RSAR
Cost Cost

RSAR
 

   
هزینه کـل  tCostهمچنین . باشد  می RSARهزینه پتانسیل تصادفات هر قطعه در روش  RSARCostدر این فرمول 

 .باشد  میبرا ي کل مسیر تصادفات فوتی یا جرحی یا خسارتی  یک از هر

بـر اسـاس آیـین     سازي در کاهش تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی بصورت مجزا تأثیر هر یک از این اقدامات ایمن

نامه  همچنین به منظور در نظر گرفتن تأثیر همزمان از روش آیین. ارائه شده است 5 در جدول و کتب معتبر ها نامه

  . ]10و9[شود  استرلیا استفاده می

1 2 31 (1 )(1 )(1 )....    tCRF CRF CRF CRF
 

tCRF :سازي موازي کاهش تصادفات ناشی از اقدامات ایمن  

1CRF : 1سازي شماره  اقدام ایمنکاهش تصادفات ناشی از  
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 RSARتوزیع هزینه تصادفات به نسبت شاخص  -4جدول

iRSAR کیلومتر شماره
 

i

t

RSAR

RSAR  
 فوتي جرحي خسارتي

1 0-10 243.0767 0.13 124438807 3481152889 12315525982 

2 10-20 177.3915 0.10 90812420 2540460852 8987571825 

3 20-30 208.6413 0.12 106810223 2987996483 10570850948 

4 30-40 193.0662 0.11 98836798 2764941353 9781732707 

5 40-50 192.4879 0.11 98540768 2756659988 9752435123 

6 50-60 151.3506 0.08 77481261 2167524113 7668206593 

7 60-70 216.2449 0.12 110702731 3096888664 10956086682 

8 70-80 294.5154 0.16 150771921 4217816955 14921675649 

9 80-88 134.6868 0.07 68950538 1928878703 6823933490 

tRSAR  1811.461 مجموع 

 ]14و  8 [سازي در کاهش تصادفات دامات ایمنتأثیر اق - 5جدول 

  
 عمر راهکار خسارتی جرحی فوتی

  تجهیزات ایمنی

 5 %29 %65 %83 هاي لرزاننده شیار

 5 %24 %24 %24 عالئم افقی

 10 %7 %15 %15 عالئم قائم

  ایمنی حاشیه راه
 15 %21 %12 %47 گاردریل

 15 %2 %15 %30 کاهش شیب ناحیه عاري از مانع

 پل
 15 %16 %13 %9 بهبود گاردریل

 15 %14 %50 %100 اطراف پلهاي  اصالح نرده

 15 %15 %20 %14 احداث چراغ راهنمایی ها تقاطع

 10 %13 %4 %2 روکش روسازي

 حجم ترافیک مسیر
 20 %50 %55 %100 هاي کنترل ترمز محل

 20 %27 %23 %39 اضافه کردن خط
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    مدلآنالیز  -4

 تغیرهـاي مالگوریتم شاخه و مـرز  این برنامه با استفاده از  استفاده شد WinQSB2برنامه  مسئله ازسازي  مدلبراي 

سازي این مسیر با توجه به تعـداد قطعـات، تعـداد مشـکالت هـر       براي مدل. نمایند مشخص می ساز تابع هدف بهینه

ي هـا  با توجه بـه محـدودیت   .غیر باینري تعریف شدمت 93 ي ارائه شده براي رفع هر مشکل ها قطعه و تعداد راهکار

   .براي هر یک از قطعات مسیر ارائه شد 6 و راهکار نتایج جدول )میلیارد براي معبر مورد نظر 20(  جهبود

  

  در قطعات مختلف مسیرشاخص بازرسی ایمنی سازي بر اساس  ایمن -6جدول 

  کیلومتر  تجهیزات ایمنی  ایمنی حاشیه راه  پل  ها تقاطع  روسازي  حجم ترافیک

-  -  
احداث چراغ 

  راهنمایی
  0- 10  ها لرزاننده و عالئم قائم شیار  تسطیح شیروانی  -

  10- 20  ها لرزاننده و عالئم قائم شیار  -  -  -  روکش  -

-  -  
احداث چراغ 

  راهنمایی
  20- 30  ها لرزاننده و عالئم قائم شیار  تسطیح شیروانی  -

  30- 40  ها لرزاننده و عالئم قائم شیار  -  -  -  -  -

-  -  -  
اصالح 

  نرده
  40-50  ها لرزاننده و عالئم قائم شیار  نصب گاردریل

  50- 60  ها لرزاننده و عالئم قائم شیار  -  -  -  -  -

-  -  
احداث چراغ 

  راهنمایی
-  -  

ا لرزاننده و عالئم قائم ه شیار

  افقیو عالئم 
70-60  

احداث محل 

  کنترل ترمز
  روکش

احداث چراغ 

  راهنمایی
-  

نصب و بهبود 

  گاردریل
  70-80  ها لرزاننده شیار

  80-88  ها لرزاننده و عالئم قائم شیار  -  -  -  -  -

 

 که آمـار تصـادفات داراي نقـص    ي تازه تأسیسها ي  فرعی و راهها از جمله راه ها راه بایستی توجه داشت در برخی 

ي هـا  ه براي کل مسیر و با در نظر گـرفتن هزینـه تصـادفات در راه   بدست آمد RSARبا توجه با شاخص  باشند، می

  .توان هزینه تصادفات در مسیر را برآورد کرد می مشابه
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  گیري  نتیجه - 5

  از روش شاخص بازرسی ایمنی راه در این مقالهRSAR  وضعیت ایمنی قطعات مختلف براي شناسایی

 .کند می این شاخص وضعیت ایمنی مسیر را صرفاً بر اساس اطالعات مسیر تعیین. مسیر استفاده شد

 بندي اقدامات ایمن سازي جاده استفاده  ریزي خطی براي حل مساله اولویته مدل برنام مقاله از در این

، امکان شود می اینکه سبب در نظر گرفتن راه به عنوان شبکه واحداستفاده از این مدل ضمن  .شد

راهکار بهینه براي هر قطعه از مسیر با توجه به محدودیت بودجه و محدودیت انتخاب یک  تعیین

   .را بوجود می آورد قطعات مسیر از مشکالتیک راهکار براي هر 

  بعد از به کار گیري مدل مشخص شد که برخی کارهاي کم هزینه از قبیل اصالح و تکمیل عالئم افقی

تواند نقش قابل توجهی در افزایش سطح ایمنی جاده  هاي لرزاننده می و عمودي و استفاده از شیار

تواند تأثیر فراوانی  بودجه این اقدامات کم هزینه می بنحویکه در صورت محدودیت شدید. داشته باشد

همچنین در این مدل بعلّت محدودیت بودجه در قطعاتی از مسیر که   .دنبر کاهش تصادفات بگذار

هاي ایمنی  باشد؛ امکان دارد براي برخی مقوله تعداد و شدت تصادفات کمتر از بقیه قطعات می

 .گونه راهکاري ارائه نشود هیچ

 بایستی هزینه هستند، آمار تصادفات  داراي نقص در یی کهها برد این روش براي راهور کاربه منظ

  .ي مشابه تعیین شودها آن راه با راه RSAR شاخص تصادفات آن راه با توجه به مقایسه
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Abstract  

Annually, remarkable budget is allocated to safety improvement in developing countries 
such as Iran. However, lack of equilibrium between existing budget and road safety 
deficiencies did not result in considerable reduction in number of crashes and their severity. 
Furthermore, because of the fact that there is limit accident data for new infrastructures, and 
lack of similar polices’ control on divergent segments of some rural highways, it may not 
suitable to use accident data for traffic safety improvement. In this article Ahar–Tabriz road 
in East Azerbaijan province is considered as a case study. First, an index base on road data 
acquisition is implemented for determining safety condition in various segments. Second, 
cost-benefit function is used for making equilibrium between the existing budget and the 
safety flaws in different segments. Some bonuses of this method are that in this method 
whole of the road is considered as a unified network and numbers of safety improving items 
are selected simultaneously for one section. 
 

Keywords: Prioritization of safety improvement, RSAR index, Cost- benefit function, Improving  safety,  

 
 

 
 


