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 بررسی نقاط حادثه خیز در جاده های توریستی و گردشگری

 باباگرگر استان کردستان( –)مطالعه موردی محور قروه 

 
 2رامین کیامهر -*,1علیرضا عبدی

 گروه عمران –دانشگاه آزاد اسالمی واحد قروه -کارشناس ارشد عمران راه و ترابری -1

 روه نقشه برداریگ –دانشگاه زنجان  -دکترای عمران نقشه برداری -2

 

 

 چکیده

 

 یالدیم 2202 سال تا یاجاده سوانح مناسب، ماتیتصم اتخاذ عدم صورت در بهداشت یجهان سازمان یهاینیبشیپ بنابر

 اثر در 1032 سال در نفر 22222 حدود رانیا کشور در نیهمچن.شد خواهند لیتبد ریم و مرگ یاصل عامل نیپنجم به
 12 از شیب و شده کشته یا جاده تصادفات در نفر 101222 حدود 32 تا 30 یسالها یط رد و اند باخته جان تصادفات

 رانیا در ریم و مرگ یهاعلت نرخ ی سهیمقا در. است بوده کشور در یا جاده سوانح آورد ره معلول 022 و یزخم ونیلیم

 اساس بر. باشد یم یجهان نیانگیم برابر 7/1 رانیا در یاجاده تصادفات اثر بر مرگ احتمال که میابی یدرم ،جهان کل با

 نیانگیم از باالتر باشند یم یوگردشگر یستیتور یکاربر یدارا که ییرهایمس در تصادفات وقوع زانیم موجود یآمارها
 یم نشان تصادفات آمار و نبوده یمستثن موضوع نیا از زین کردستان استان در باباگرگر -قروه محور باشد یم محورها ریسا

 و زانیم کاهش جهت ییراهکارها ارائه قیتحق نیا از وهدف.باشد یم باالتر یاستان نیانگیازم تصادفات وقوع زانیم که دهد

 ییاجرا یها دستگاه آمار به مراجعه براساس قیتحق جمع آوری داده های روش.باشد یم مذکور محور در تصادفات شدت
 ریسا و کردستان استان یها انهیپا و نقل و حمل اداره از شده افتیدر تصادفات آمار به بااستناد.باشد یم یدانیم دیوبازد

 ، شدت  -وتعداد نرخ-تعداد تصادفات، شدت تصادفات، تعداد همچون یتصادفات یها مدل از استفاده وبا مسئول یارگانها

،  9+400،   3+500 ، 3+722 ، 14+300 ، 11+800ی  لومترهایک تیاولو بیترت به جاده نیا در زیخ حادثه نقاط
چون این نقاط از حادثه خیز ترین نقاط محور بوده وعلت های  است آمده بدست 1+400 و  600+27،  700+21

 و عالئم یتابلوها وکمبود جاده، به رانندگان ییآشنا دمع و نامناسب یهندس طرح لیدل به. محسوس و قابل توجهی دارند

 نقاط از یاریبس در مناسب شانه ،نبودنیوعمود یافق یها قوس تداخل جاده، مناسب یروساز وجود هشداردهنده،عدم

توان  و در صورت برنامه ریزی مناسب و اصالح این نقاط میباشد یباباگرگرم -قروه محور در یرانندگ حوادث عوامل از جاده
 آمار تصادفات در این محور را تا حد قابل توجهی کاهش داد.

 

 ، باباگرگر جاده ، قائم و یافق ،قوس یوگردشگر یستیتورمحورهای  ز،یخ حادثه نقاط :یدیکل کلمات

 

 

 مقدمه -1

 

 و ینیماش یزندگ گسترش با و است یبشر جوامع یکنون یها چالش از یکی آن از یناش تلفات و یا جاده حوادث      

 متأسفانه مسافر، و کاال ییجا جابه سرعت و ارتباطات ندیفرآ مقابل در ها، ه جاد و شهرها در کیتراف افزون روز شیافزا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
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 ،یبشر جوامع اقتصاد بر نیسنگ هزینه های لیتحم بر عالوه و افتهی شیافزا زین تصادفات نیا از یناش یمال و یجان عاتیضا

 .است کرده جادیا توسعه و یعموم سالمت یبرا بزرگ مشکل و معضل کی زین یکیتراف حوادث یجان صدمات
 نفر، 1001 با تهران استان و است داردرکور کشته نفر 1539 با فارس استان ، 1032 سال استانی در آمار نظر از      

 دندار قرار بعدی های رتبه در نفر 327 با خوزستان استان نفر، 1110 با اصفهان استان نفر، 1070 با رضوی خراسان استان

 میابی یم در آمار نیا در تامل یقدر با. دارد قرار هجدهم رتبه درکشته  030  تعداد با آمار نیا در هم کردستان استان و

 و لیتعط یروزها ریسا ایو نوروز امیا در را مسافر نیشتریب و  بوده یگردشگر و یارتیز یها جاذبه یدارا که ییاستانها که
در مطالعاتی که  -..  است بوده شتریب آنها در تصادفات آمار زیون باال کیتراف حجم یدارا ندینما یم جذب خود به امناسبته

انجام شد، نشان داد که شعاع  TRBدر زمینه سازگاری طرح هندسی راه دوخطه برون شهری توسط کمیته تحقیقاتی 

 -وس های ترکیبی قائم و افقی در نظر گرفته شده است. قوس افقی به عنوان مهمترین عامل در پیش بینی سرعت در ق
(در تحقیقی با عنوان بررسی تحلیلی نقاط حادثه خیز شبکه راههای کشور مطالعه موردی نقاط حادثه خیز 1030زایرزاده )

نتیجه گرفت که بهسازی یک محل حادثه خیز ممکن است به تغییرات در حجم ترافیک، « مهم شمال استان خراسان 

(در 1031صادقی ) -خصات هندسی و غیر هندسی راه منجر شود که بر فرکانس تصادفات در آن محل تأثیر گذار است. مش

« ها  داده تحلیل پوششی و مسیر بندی قطعه رویکرد با راه حادثه خیز قطعات بندی اولویت و شناسایی» تحقیقی با عنوان
از مدل سازی از جمله روشهای مورد استفاده در تصمیم گیری بیان می دارد که کمّی کردن عوامل کیفی با استفاده 

ارائه مدلی جهت شناسایی نقاط پرحادثه در جاده های بین شهری  (در تحقیقی با عنوان1032حاج علی ) -مدیریتی است. 

از  با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره نتیجه گرفتند که ساختار یک مدل اولویت بندی، مشتمل بر تعدادی
معیارهای مؤثر در حادثه خیزی نقاط بدست آمده است که می تواند عالوه بر اولویت بندی نقاط پرحادثه، در تعیین میزان 

( در پژوهشی با عنوان 1032ایوب شرافتی،سعید کشفی،محمدرضا مهماندار)  - .حادثه خیزی یک نقطه، از آن استفاده کرد

ده های استان لرستان دریافتند که آموزش فرهنگ ترافیک ،آموزش روانشناسی بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت تصادفات جا

ترافیک، تعامل پلیس با راهداری،نظارت پلیس برانجام معاینات فنی،نظارت پلیس برخودروسازان،اولویت بندی عوامل موثر 
(تحقیقی را با موضوع 1033ر)کیامه -برتصادفات درمدیریت تصادفات جاده ای استان لرستان درحد زیاد تاثیرگذار است. 

(تحقیقی را با موضوع بررسی عوامل 1033تحلیل آماری علل تصادفات جاده ای در استان زنجان ورمضان زاده ونوشین)

(در یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل وترافیک 1033موثر وراهکارهای کاهش در جاده هراز وکاظمی )
الویت بندی نقاط حادثه خیز در جاده های برون شهری و نیز بهبهانی وسادات باالدهی تحقیقی با موضوع شناسایی و

(تحقیقی با موضوع روش گام به 1032زایر زاده ) -(تحقیقی با موضوع بررسی وتحلیل تصادفات انجام داده است. 1032)

احمدی  -حادثه خیز استان خراسان گام ایمن سازی وانجام تحقیقات در مورد نقاط حادثه خیز ومطالعه موردی چند نقطه 
(تحقیقی با موضوع ارائه شاخص های کالن بررسی تصادفات جاده ای وراهکارهای مربوط به بهبود آنها 1032و حبیبیان  )

عامری وملکوتی در تحقیقی با موضوع برهم کنش ویژگی های روسازی راه و حجم ترافیک بر روی نرخ تصادفات حاده ای  -

(با موضوع پایان نامه شناسایی نقاط حادثه خیز در راههای زنجان وارائه 1032اکبری نیا ) -ری دو خطه برون شه

(با موضوع پایان نامه شناسایی نقاط حادثه خیز در جاده زنجان 1031راهکارهای الزم جهت ایمن سازی آن ها ووثوقی فرد)
و نشریات وپایان نامه های خود در ارتباط با موضوع این خرم دره وارائه راهکارهای الزم و.... کسانی بودند که با مقاالت 

 بابا – قروه جاده در تصادف بروز موجب که یمهم عوامل است دهیگرد یسع پژوهش نیا درپایان نامه اقداماتی انجام دادند.

 یمنطق یاه لیتحل و یبررس بوده، نقاط ریسا از شیب مقاطع آن در تصادفات ی و شدتفراوان که یونقاط دهیگرد گرگر
آیا عدم آشنایی رانندگان به جاده می تواند در افزایش آمار تصادفات در  نکهیا رینظ یسواالت به شودو گذاشته آن یبررو

می تواند از   محور قروه باباگرگر موثر باشد؟ آیا وجود معادن پوکه معدنی در همجواری منطقه سیاحتی و زیارتی باباگرگر
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 عوامل بندی اولویت جهت جامع مدلی به دستیابی برای ساختاری ارائه ایآاین محور باشد؟ علل افزایش وقوع تصادفات در

 .میده پاسخ راست؟یپذ امکان باباگرگر -قروه محور در پرحادثه نقاط شناسایی و تصادفات بر موثر

 

 

 روش های شناسایی و اولویت بندی نقاط حادثه خیز و ایمن سازی جاده ها  -2

 

سایی و ایمن سازی نقاط حادثه خیز در جاده ها و اولویت بندی آنها بر اساس میزان حادثه خیزی این نقاط پروسه شنا      

 را می توان طی سه مرحله به شرح ذیل انجام داد.

 جاده موجود وضع شناخت و مطالعه -الف

 اطالعاتی شامل نقشه ها ، عوارض طبیعی و آمار تصادفات  بانک تهیه -ب

 اطالعات لتحلی و تجزیه -ج

 

 

 خیز حادثه نقاط شناسایی  2-1

 

عدم امکان اصالح و ایمن سازی تمام نقاط حادثه خیز به صورت همزمان باید ترتیبی اتخاذ گردد تا نقاط با  دلیل به      
 در وقوع را کاهش بیشترین شرایط حادثه خیزی حادتر شناسایی و در اولویت قرار گیرند تا بتوان با اصالح این نقاط

 .شود می پرداخته حادثه خیز مناطق شناسایی فرایند بررسی به اینجا در که آورد بوجود تصادفات

 دراین روش مکان. میشود تعیین HAL سیستم از استفاده با پرتصادف های مکان تحلیل و تجزیه سیستم کلی، طور به

 (1031گردد.)وثوقی فردوهمکاران، می تعیین درذیل شده داده یاچندشاخص نشان یک بکارگیری توسط پرتصادف های

 تصادف شدت •تصادف                          تعداد                         

  نرخ    -تعداد  •شدت                         –تعداد 

 
 

 تصادف: تعداد روش 2-1-1

 

 دارای مقاطعی که و نقاط روش این در .باشد می خیز تصادف نقاط شناسایی برای روش ترین ساده روش این      

 .شوند می شناخته خیز حادثه نقاط عنوان به باشند تصادف تعداد بیشترین

رخ داده در نقاط مختلف یک محور در طی دوره زمانی مشخص می توان تعداد تصادفات رخ  تصادفات آمار با جمع آوری

 داده در این نقاط را به دست آورد.

 

 

 تصادف: شدت روش 2-1-2

 

شناسایی نقاط حادثه  جهت در تری قبول قابل و نسبت به روش اول روش بهتری بوده و اطالعات کامل تر روش ینا      

خیز به محقق داده و می توان عالوه بر تعداد تصادفات رخ داده در یک نقطه نوع و شدت تصادف را نیز در وزن حادثه 
  خیزی نقاط لحاظ نمود .

، برای تصادفات فوتی که دارای بیشترین اهمیت  0ضریب  با توجه به اهمیت آن جرحی تصادفات برای روش این در      

 نظر گرفته در 0/2و نیز برای تصادفات خسارتی که دارای کمترین اهمیت از لحاظ تصادفات می باشد ضریب  3بوده ضریب 

 :آید می بدست تصادفات برای هر نفطه شدت زیر عدد رابطه با نهایت در و شود می
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(1) P=0/5 N1+3 N2+9 N3                                                                                                         

   P                          : تصادفات شدتکه در آن  

 : N1 خسارتی تصادفات تعداد 

 :    N2 جرحی تصادفات تعداد

 :      N3 فوتی تصادفات تعداد

بندی آنها از لحاظ  اولویت مبنای حاصله برای هر یک از نقاط تصادفات شدت رابطه، این نتایج از استفاده ودر نهایت با

 .گیرد می قرار حادثه خیزی

 
 

 نرخ:-تعداد روش 2-1-3

 

د. از مزایای این می باش دارای کاربرد  شهری های شهری وخیابان راههای بین از قبیل راهها تمامی برای روش این      

 از نقطه یک که به طوری که ممکن است .ندارد درنتایج آن تاثیری ترافیک تغییرات حجم و شبکه روش این است که اندازه

 از استفاده و را نشان دهد کمتری تصادفات نرخ زیاد ترافیک حجم دلیل به ولی باشد برخوردار بیشتری تصادفات تعداد

 تردد ناشی از که باشد باالیی تصادف نرخ دارای ای نقطه است ممکن همچنین .باشد هکنند گمراه تصادفات نرخ روش

 آن نقطه حادثه خیز نباشد. دهد، می نشان نرخ تصادفات که چنان آن امکان دارد که باشد نقطه آن ناچیز بسیار

 .میشود استفاده نرخ-تعداد روش این مشکالت از نمودن برطرف جهت و منظور این به

 شود: می استفاده زیر روابط از تراکم تصادف محاسبه برای ]
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 که در روابط فوق

iD :  قطعه  در تصادف تراکمi  

i-acN :   یا قطعه  نقطه در واقع تصادفات تعدادi 

siL :  قطعه طولi  

:N  نوع  محور در واقع قطعه کل تعداد   j نوع  محور در نقاط کل تعداد یاj 

j-avD :محور در نقطه و یا قطعه در تصادفات تراکم میانگین 

 .شود می گرفته نظر در میانگین برابر دو روش این بحرانی در مقدار

 مقادیربحرانی از راه، از نقطه یا قطعه یک در واقعی تصادفات تعداد نرخ و واقعی دفتصا تراکم چنانچه تعریف طبق بنابراین

 .شود می بندی طبقه تصادف پر مکان یک عنوان به قطع یا نقطه ان نماید، تجاوز
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 تصادفات شدت-تعداد روش 2-1-4

 

 موقعیت هر برای روش این در .گیرد یم نظر در را شدت ضریب آنها، شدت به توجه با تصادفات انواع برای روش این      

 .گردد می محاسبه ذیل فرمول از استفاده با ویژه یک شاخص

( 5                                                                )        d+T ic+T ibT+3  iaT+4 fTL =(9 

 فوق که در رابطه

f:T فوتی فاتتصاد 

ia: T    ع  جرحی نو تصادفاتA  شدید 

ib:T نوع جرحی تصادفات  B  متوسط 

ic:T نوع جرحی تصادفات  C  ضعیف 

d:T خسارتی تصادفات 

 شوند می شناخته خیز تصادف نقاط عنوان به باشد ها موقعیت کل میانگین شاخص برابر دو از بیش آنها شاخص که نقاطی

  .گیرد می نظر در نیز را آنها شدت تصادفات، تعداد بر عالوه که است این قبلی وشهایر به نسبت روش این مزایای.

 

 

 باباگرگر( -محورقروه تحلیل نقاط حادثه خیز)مطالعه موردی  -3 

 

 منطقه گردشگری و زیارتی باباگرگر  3-1 

 

وار این منطقه مقبره و زیارتگاه امامزاده منطقه گردشگری و زیارتی باباگرگر در کنار روستای باباگرگر قرار دارد.در ج      
سید جالل الدین از نوادگان امام موسی کاظم)ع( قرار گرفته است. در کنار این منطقه دهانه یک آتشفشان خاموش وجود 

دارد که باعث ایجاد عوارض طبیعی متعددی در این منطقه شده است. یکی از این عوارض طبیعی وجود استخر آب 

متر و عمق نا محدود بوده که حجم نسبتاً زیادی آب مخلوط به گاز  02زرد مایل به نارنجی به قطر حدود  گوگردی به رنگ
گوگرد از اعماق زمین به بیرون آمده که خاصیت درمانی و طبی جهت مداوای بیماری های پوستی دارد و نمای خاصی به 

اید .یکی دیگراز جاذبه های طبیعی این منطقه وجود این منطقه داده که توجه گردشگران زیادی را به خود جلب می نم

چندین حفره و چشمه خروشان در منطقه بوده که گاز گوگرد و آب از آنها خارج میگردد و گاهاً صداهای عجیبی از آن به 

گوش می رسد. از دیگر جاذبه های این منطقه گردشگری خروج گاز گوگرد از سطح وسیعی از زمین بوده که در هنگام 
ارندگی باعث ایجاد حباب هایی در سطح زمین شده که توجه هر بیننده را به خود جلب می نماید. همچنین وجود چند ب

از دیدنی های باباگرگر بوده که عجیب ترین آن صخره سنگی به طول چین خوردگی طبیعی در این منطقه یکی دیگر 

 متر می باشد  که به شکل اژدها در آمده و گردشگران از آن به وفور دیدن می نمایند. 222تقریبی 
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 منطقه گردشگری و زیارتی باباگرگر 2-0شکل 

      

 
 منطقه گردشگری و زیارتی باباگرگر 0-0شکل 

 

 
 از دهانه آتشفشان خاموش در منطقه سیاحتی و زیارتی باباگرگرنمایی  4-4شکل 
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 باباگرگر –محور توریستی و گردشگری قروه   3-2

 

کیلومتر بوده که در طول مسیر از کنار روستاهای دیوزند ، خریله ، طوغان و نیز شهر  0/23مسیرقروه باباگرگر به طول       

بوده که در زمان احداث آن به صورت محور روستایی با  02ده مربوط به دهه دلبران عبور می نماید . زمان احداث این جا

متر سواره رو و یک متر شانه در طرفین طراحی شده و در طی سالهای بعد به دلیل تردد زیاد از این محور و  0.0عرض کل 

به این فکر انداخته است تا  اکتشاف چندین معدن پوکه و از همه مهمتر منطقه گردشگری و زیارتی باباگرگر مسئولین را
نسبت به تعریض این محور اقدام نمایند ولیکن به دلیل عدم مطالعه دقیق و لحاظ ننمودن ابعاد مختلف و پارامترهای موثر 

مانند توریستی و گردشگری بودن محور و نیز وجود معادن پوکه غنی در منطقه در حال حاضر این محور یکی از پر حادثه 

 منطقه به حساب می آید.در این فصل به معرفی نقاط حادثه خیز این جاده خواهیم پرداخت. ترین محور های
 

 

 
 باباگرگر -مسیر قروه 1-0شکل 
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 اولویت بندی نقاط حادثه خیز در محور قروه باباگرگر   3-3

 

 رگرباباگ -( روند تغییرات شاخص های تصادفات در نقاط حادثه خیز محور قروه 1) جدول

تصادفات  تصادفات فوتی کیلومتراژ
 جرحی

تصادفات 
 خسارتی

تعداد 
 تصادف

N 

شدت 
 تصادف

P  

–تعداد 

 نرخ

Di 

 -تعداد 
 شدت

L درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 

022+1 2 2 1 20 0 70 4 4/5 8 1 

022+0 1 22 2 02 2 02 5 16 10 17 

722+3 1 7/11 2 0/00 0 02 6 16/5 12 13 

022+3 2 2 0 12 2 02 5 10 10 11 

322+11 2 20 0 0/07 0 0/07 8 28/5 11 30 

022+10 1 7/11 0 02 2 0/00 6 19 12 20 

722+21 2 2 2 02 0 12 5 7/5 10 3 

122+27 2 2 2 02 2 02 4 7 8 3 

 

 تعداد نکهیا به توجه با و .است داده رخ تصادف مورد 73  باباگرگر – قروه محور در مطالعه مورد زمان مدت طول در      

 1+400 و  27+600،  21+700،  9+400،   3+500 ، 3+722 ، 14+300 ، 11+800ی  لومترهایک نقاط در مورد 00

و بر اساس شاخص های تصادفات به شرح فوق  داده خرریمس نقاط ریسا در تصادفاتی مابق و (تصادفات درصد 00 حدوداً)
ی برای اصالحی راهکارها ارائه با و.می باشدی ضرور شده ذکر نقاط در تصادفات علل لعهمطا لذا ندا اولویت بندی گردیده

در  .نمود متقاعد نقاط نیا اصالح جهت رای زیر برنامه و تیریمد سازمان زین وی شهرساز و راه ادارات توانی م نقاط نیا

قطه از مسیر به عنوان نمونه مورد بررسی قرار همین راستا علل و عوامل موثر در تصادفات و راهکارهای پیشنهادی در دو ن
 می گیرد.

 
 

و  11+088شناسایی علل و عوامل موثر در تصادفات در نقاط حادثه خیز محور قروه باباگرگر ) کیلومترهای   3-4

388+14 ) 

 

ی که حادثه خیز ترین نقطه محور قروه باباگرگر م 11+088بررسی علل وعوامل تصادفات در کیلومتر  3-4-1

 باشد.

 

مسیر  11+322با استناد به آمار جزئیات تصادفات رخ داده و مطالعات میدانی و بررسی نقشه های مربوط به کیلومتر      

 باباگرگر میتوان اینچنین ارزیابی کرد :-قروه

 وجود یک دهانه پل کم عرض و نیز وجود دو قوس افقی در قبل و بعد از پل و همچنین نبود گاردریل و عالئم -1
 افقی از دالیل اصلی وقوع تصادفات در این نقطه بوده است.

سال رخ داده و بی توجهی به مقررات و عدم آشنایی  02تا  21اکثر تصادفات در میان رانندگان دارای سنین  -2

 رانندگان به جاده از دالیل اصلی وقوع تصادفات بوده است

ن سفر در این روزها زیاد می باشد رخ داده و بسیاری اغلب تصادفات در روزهای غیر تعطیل و نیز تعطیل که میزا -0
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از تصادفات در ساعات اولیه صبح و نیز ساعات اولیه شب و اغلب در زمانی رخ داده که مسیر حرکت از سمت 

 قروه به سمت باباگرگر بوده است.

صادفات در این نقطه واژگونی  وسقوط به دلیل ارتفاع زیاد پل و طرفین آن دارای بیشترین آمار بوده و اغلب ت -0

 فوتی و یا جرحی بوده است.

با توجه به موقعیت خاص این نقطه و شرایط جوی منطقه، نبود زنجیر چرخ در زمستان یکی از دالیل وقوع  -0

تصادفات و پس از سواری کامیونها دارای بیشترین آمار تصادفات در این نقطه بوده که به منظور حمل پوکه در 
 یند.این محور تردد می نما

با توجه به موارد فوق الذکر دالیل اصلی زیاد بودن تصادفات در این نقطه می تواند وجود پل چم شور و عدم آشنایی به 

 مسیر رانندگانی که به سمت باباگرگر و نیز معادن در حال ترددند باشد.
 11+322پیشنهادات اصالحی کوتاه مدت و بلند مدت جهت اصالح و ایمن سازی کیلومتر  0-2

 

 

 الف( پیشنهادات کوتاه مدت:

 

نصب تابلو کاهش سرعت ، سبقت ممنوع ، خطر سقوط در آب ، جاده لغزنده ، خطر ، جاده باریک میشود از حدود  -1

 یکصد متر قبل از رسیدن به محل پل.
 نصب چشم گربه ای با قابلیت دید در شب در آکس جاده -2

 پلنصب گارد ریل در قسمت های پرتگاه طرفین  -0

 خط کشی آکس و طرفین محور -0

 متر از دو طرف 02نصب روشنایی در محل پل وطرفین آن به طول  -1

 ب( پیشنهادات بلند مدت :
 

 وجدا سازی مسیر های رفت و برگشت 02/7احداث یک دهانه پل با عرض  -1

متر در  32/1 تعریض جاده در طرفین پل وجدا سازی مسیر های رفت و برگشت واحداث شانه با عرض حداقل -2

 طرفین محور

 
 

 14+388بررسی علل و عوامل تصادفات در کیلومتر   3-4-2

 

مسیر  10+022با استناد به آمار جزئیات تصادفات رخ داده و مطالعات میدانی و بررسی نقشه های مربوط به کیلومتر
 باباگرگر میتوان اینچنین ارزیابی کرد :-قروه

 جاده بودن عرض کماین محل و متعاقب آن وجود قوس قائم در انتهای آن ،  وجود دو قوس افقی تند و طوالنی در   
 و نبود شانه راه و نبود عالئم افقی و قائم به میزان کافی از دالیل وقوع تصادف در این نقطه بوده است .

  و تردد عدم آشنایی رانندگان به مسیر ، بی توجهی به مقررات و سرعت غیر مجاز ، انحراف به چپ رانندگان
 رانندگان جوان و کم تجربه از دالیل وقوع تصادفات در این نقطه بوده است.

  نبود زنجیر چرخ در زمستان یکی از دالیل وقوع تصادفات بوده و پس از سواری وانت بار دارای بیشترین آمار
 د.تصادفات در این نقطه بوده که به منظور حمل محصوالت کشاورزی در این محور تردد می نماین
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  وجود مرغداری پرچینه و نیز سنگبری عبیری در محل نقطه انتهایی قوس می تواند از عوامل  وقوع تصادفات در
 این نقطه بوده است.

  با توجه به موارد فوق وجود دو قوس افقی متوالی و نیز وجود قوس قائم در نقطه پایانی این قوسها و عدم وجود دید

ینه و سنگبری عبیری در این نقطه از عوامل اصلی وقوع تصادفات می تواند کافی و از طرفی وجود مرغداری پرچ
 باشد.

 

 

 : 14+388پیشنهادات اصالحی برای کیلومتر 

 

 الف( پیشنهادات کوتاه مدت:

 

 تعریض قوس افقی از قسمت داخلی قوس

 خط کشی آکس و طرفین محور 

 سبقت ممنوع –پیچ خطرناک  –نصب تابلو کاهش سرعت 

 متر در طرفین محور 32/1خاکی به عرض  احداث شانه

 

 

 ب( پیشنهادات بلند مدت:

 

 اصالح طرح هندسی قوس قائم و پایین آوردن خط پروژه وافزایش فاصله دید در قوس قائم -1

 اصالح طرح هندسی قوس افقی وافزایش شعاع قوس و حتی االمکان حذف قوس -2

و عرض شانه  02/7خط عبوری به عرض  2دام از خطوط تعریض محور و جدا سازی خطوط رفت و برگشت هر ک -0
 32/1حداقل 

 راهکارهای اجرایی برای کاهش تصادفات در محور مورد مطالعه -4
با توجه به اینکه میزان حجم ترافیک در زمان طراحی و نیز بازسازی سالهای بعد بسیار متفاوت از حجم ترافیک       

ودروها، افزایش تمایل مردم به گردشگری وهمچنین اکتشاف معادن پوکه موجود بوده و با وجود افزایش تعداد خ

معدنی که روزانه تعداد کثیری از کامیون ها جهت حمل پوکه از این محور تردد می نمایند،می توان راهکارهای اجرایی 

 ممکن در کاهش تصادفات جاده قروه باباگرگر را به شرح زیر ارائه نمود:

 باند برگشت(با سرعت  2باند رفت و 2بانده ) 0مه ریزی جهت تعریض محور و احداث جاده مطالعه و طراحی و برنا

 کیلومتر در ساعت 112طرح 

  اصالح طرح هندسی قوس های افقی و قائم که منجر به کاهش فاصله دید توقف و سبقت شده به   ویژه قوس های
 ند.افقی و قائم که با یکدیگر تالقی داشته و بسیار حادثه خیز هست

 مطالعه ، طراحی و برنامه ریزی جهت احداث کنار گذر در شهر دلبران و روستاهای واقع در مسیر 

 احداث رمپ های ورودی و خروجی در تقاطع ها 

  احداث و استقرار مرکز اطالع رسانی در ابتدای جاده و آگاه سازی و فرهنگ سازی رانندگان جهت رعایت مقررات
 یر و شرایط و خطرات مسیر راهنمایی ورانندگی در طول مس

   متر 32/1احداث شانه در طرفین جاده به ویژه در نقاط حادثه خیز به عرض حداقل 

 نصب تابلو عالئم و چراغ های راهنمایی در طول مسیر با اولویت نقاط پرحادثه 
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  انجام روکش آسفالت 

 گان جوان ، کنترل موتور سیکلت ها از بازرسی بیشتر پلیس نسبت به وسایل نقلیه از لحاظ کنترل گواهینامه رانند

لحاظ استفاده از کاله ایمنی و گواهینامه رانندگی موتور سیکلت ، عدم تردد ماشین آالت کشاورزی کند رو ، 

 بستن زنجیر چرخ در روزهای برفی و سایر قوانین و مقررات رانندگی.

 
 

 نتیجه گیری  -5

 

به دلیل وجود جاذبه های گردشگری و زیارتی به یک مسیر پرتردد تبدیل شده  باباگرگر -قروه جادهبا توجه به اینکه       

 جاده سیسرو سطح بودن نییپا و خودروها تعداد روزافزون شیافزاواز طرفی وجود معادن پوکه معدنی در این منطقه و 

 منظور به که ینیمسافر زا نفر نیچند جان ساله وهمه داده  رخ جاده مختلف یها مکان در یگوناگون سوانح باعث گردیده
   تلخ شانیها خانواده و افراد نیا از یادیز تعداد کام به را یزندگ و گرفته را نموده متیعز منطقه به حیتفر و یگردشگر

برخی از رانندگانی که از اقصی نقاط کشور و یا سایر کشورهاجهت گردشگری به این  که عدم آشنایی به مسیر گرداند یم

وجود معادن پوکه معدنی در همچنین . ند باعث افزایش میزان و شدت تصادفات در این محور شده استمنطقه سفر می کن

. لذا عالوه بر همجواری منطقه سیاحتی  و زیارتی باباگرگر از عوامل اصلی افزایش وقوع تصادفات در این محور می باشد
 کاهشدر  به میزان قابل توجهیفرهنگ ترافیک آموزش  عملیات اصالح طرح هندسی و ایمن سازی مسیر اطالع رسانی و

لذا به منظور ایمن سازی جاده ها و کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات که امروزه  .باشدمؤثر می توان ای جاده تصادفات

 از دغدغه های مردم و مسئولین می باشد تنها با همکاری و پشتیبانی همه دستگاه های اجرایی مرتبط، صدا و سیما و نیز
 مردم امکان پذیر خواهد بود.

 

 

 نابع فارسیم

 

 ؛انتشارات مهرگانیاحد رضا محمد دکتر ترجمه راه،ی منیا گزارش. ( 1030 )یا. دبرندیهلی د و اف آرپلون -

تحلیل  و مسیر بندی قطعه رویکرد با راه حادثه خیز قطعات بندی اولویت و شناسایی (.1032اسماعیل ،) آیتی، -
 ایران مشهد، مشهد، فردوسی دانشگاه ای، جاده ایمنی اقتصادی و فنی تحقیقات ،ه ها داد پوششی

 صحنه تصادفات مدیریت راه در پلیس نقش بررسی. ( 1031 معراج) ظهیری، و حمیدرضا عزیزی، علیرضا، اسماعیلی، -

 انتظامی علوم دانشگاه. ای جاده

 .تهران حسین)ع( امام دانشگاه. دکتری رساله.اس،توس دیراهبر الگوی تدوین و طراحی (.1037علیرضا،) اسماعیلی، -
 شبکه در خیز حادثه نقاط رفع بندی (اولویت1037، مسعود،) خدادادیان ، ، نوید کالنتری ، شهریار، زاده افندی -

 راهها،پایان نامه دانشگاه تهران

 مواد نقل و حمل در خیز حادثه نقاط بندی اولویت بهینه روش (.تعیین1033فضائلی، حسن ،) زعیمی، مهدی، باوقار -
 خطرناک،مقاله علمی پژوهشی

 پلیس گشت کارایی و خیز حادثه نقاط تعیین و بررسی(.1032، رسول،) رحمانوند ، کاوه، مالیی پورقیصری ،حسین -

 ( 1032 سال شهرکرد شهر موردی راهور)مطالعه
(. انتشارات پژوهشکده حمل و نقل، وزارت علوم و 1031تحلیل تصادفات و شناسایی و اصالح نقاط پر تصادف،) -

 تحقیقات و فناوری 
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 کنفرانس نیاول. کشور یه ا جاد تصادفات در راه به نسبتی انسان عامل پررنگ نقش (. 1033 منصور)ی عل ،یخاک -

 زنجان. رانیای لیر وی ا جاده سوانح و تصادفاتی مل
 از استفاده با شهری بین های جاده در پرحادثه نقاط شناسایی جهت مدلی ارائه خالصه(.1032کامران،) ،رحیم اف -

 ،پایان نامه علمی پژوهشی دانشگاه تهرانچندمعیاره گیری روش تصمیم

 علوم دانشگاهی. ا نقل جاده و حملی منیای ارتقا در کیتراف کنترل و تیریمد نقش. ( 1032 محمود) صفارزاده، -

 یانتظام

(. جلد اول، انتشارات پژوهشکده حمل و نقل، وزارت علوم و تحقیقات و 1033یابان ها ،)طراحی هندسی راهها و خ -

 فناوری

 یانتظام دانشگاه علوم انتشارات: تهران. کیتراف فرهنگ درک بری ا مقدمه. ( 1033 ) رضا ،یعبدالرحمان -
نی راه و تحلیل متعهد به هزینه، (. اولویت بندی نقاط حادثه خیز با استفاده از بازرس ایم1030عبدولی، حسن،) -

 دومین کنگره ملی عمران 

 سیستم از استفاده کردستان با استان در اکوتوریسم توسعه مناسب پهنه های تحلیل(.1037منوچهر،) ،اصل زاده فرج -

 جغرافیایی،مقاله علمی پژوهشی اطالعات
 دوم شماره اول، سال ک،یترافی ها تازه ررسب. ( 1037 مرور) و عبوری منیا تیوضعی  حسن،ماهنامه پور،ی فرض -

 اول چاپی. ترابر و راه وزارت: تهران. راهی منیا تیریمد. ( 1030 مهران) ،یقربان -

 نرم افزار ارائه و شهری برون های جاده در خیز حادثه نقاط بندی اولویت و (.شناسایی1033امین ،) کاظمی، 
- 

 

 

 
 

 و تحلیل و تصحیح مکان های پر تصادف، شرکت کنترل ترافیک تهران(.راهنمای تشخیص 1071محمدی.رضا،)
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