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 چکيده

-سرباز-را در تصادفات جاده ای در محور ایرانشهر در این تحقیق به شناسایی عواملی که بیشترین سهم

توانستند بررسی کلی مسیر عواملی که می ایران داشته اند، پرداخته شده است. ابتدا با چابهار واقع در بلوچستانِ

یکنواخت از لحاظ طرح هندسی کل مسیر به هشت قطعه همگن و منجر به تصادف گردند شناسایی گردید سپس 

نفر از افراد متخصص و آشنا به مسیر طی یک پرسشنامه نظرخواهی  03 تقسیم بندی شد و ازای و شرایط منطقه

عواملی که نقاط پرتصادف و تحلیل گردید و نهایتا   SPSSها در نرم افزار و نتایج حاصل از پرسشنامه گردید

 بیشترین سهم را در تصادفات داشتند تعیین گردیدند.

 

 ، بلک اسپاتSPSSنقاط پرتصادف،  كلمات كليدي:

 

 مقدمه -1

به خاطر آسیب  350.میلیون نفر در سال  1.,5بر اساس آخرین تخمین سازمان بهداشت جهانی, حدود 

میلیون نفر بر اثر تصادفات و سوانح جاده ای دچار ناتوانی جسمی شده اند.  13-3.های جاده ای فوت شده اند و 

درصد از مرگ و  03در دنیا است و بیشتر از  51-2.گ و میر در بین افراد آسیب های جاده ای نهمین عامل مر

اتفاق می افتد. در حالی که تعداد ماشین های ثبت شده بین سال  51-44میرهای جاده ای در بین افراد بین 

خله درصد افزایش داشته اند تعداد مرگ و میرهای جاده ای کمتر چشم گیر بوده اند. مدا 23، 333.-350.های 

کردن برای بهبود وضعیت جاده ها در دنیا اثرات خیلی زیادی بر روی ایمنی جاده ها و کاهش مرگ و میر داشته 

تعداد مرگ و میر جاده ای را کاهش دادند که نشان دهنده این  350.و  353.کشور بین سال های  92است. 

 .]5[ی تواند نجات داده شونداست بهبود وضعیت جاده ها امکان پذیر است و زندگی تعداد زیادی م

در ایران مرگ و میرهای جاده ای بعد از بیماری های ایسکمیک قلبی  .35.در سال  سازمان بهداشت جهانیبر اساس آمار 

و سکته قلبی رتبه سوم را به عنوان عامل مرگ و میر دارا بوده است. و از آنجایی که مرگ و میر جاده ای و معلولیت ها و 

جسمی از نظر اقتصادی نیز هزینه زیادی را به دولت ها تحمیل می کنند پس اصالح و بهبود جاده ها توجیه ناتوانی های 

باالیی دارد. به مکان هایی از جاده که بیشترین تصادفات در آنجا اتفاق می افتند را نقاط پر تصادف می گویند که شناسایی 

 رند.و اصالح این نقاط در کاهش تصادفات نقش به سزایی دا



 

 همکاران و 5برای شناسایی نقاط حادثه خیز تحقیقات زیادی ارائه شده است به عنوان مثال شبیرالیانی

 بررسی تحقیق این از آنها هدف. پرداختند پاکستان خان قاضی دره در حادثه خیز نقطه یک بررسی به ( 351.)

 دره در تصادفات این سبب که عواملی و جامعه روی بر ای جاده ترافیکی تصادفات خطرات تاثیر به بردن پی

 پایه بر تصادفات نرخ بیشترین که رسیدند نتیجه این به خود تحقیق در آنها. باشد می شوند می خان قاضی

 درصد، 03 باالی پاکستان های جاده در که است داده نشان تحقیقاتشان همچنین و است داده رخ انسانی خطای

 توصیف و بررسی به (351. )  همکاران و .کلودیا ]..[گردد می شدید وخامت و جرح باعث رانندگان خطای

 ایتالیا و برزیل در پیاده عابرین و سواران دوچرخه شامل ای پذیرجاده آسیب کاربران برای خیز حادثه مناطق

 آسیب و تلفات شامل ای جاده تصادفات شدت وسیله به که نواحی و نقاط کردن معین به مقاله آن در.پرداختند

. ]0[است شده پرداخته( ایتالیا)یافته توسعه کشور یک و(  برزیل)توسعه درحال کشور یک در اند شده توصیف ها

 جی آی اس پایه برتحلیل فضایی به روش  آنها مشخصه تحلیل و خیز حادثه نقاط تعیین ( به.35.) 0چن

 اطالعات با تصادفات ثبت برای جغرافیایی مختصات آوری فن بکارگیری چگونگی مورد در مقاله این در.پرداخت

 در که فاکتورهایی تحلیل برای ترافیکی های ویژگی و حادثه خیز نقاط بین ارتباط از و است شده بحث مکانی

( به ارائه یک روش برای رتبه بندی 350.و همکاران ) 4. اگروال]4[است گردیده استفاده تاثیرگذارند تصادفات

پرداختند. مقاله آنها یک رتبه بندی چهار مرحله  مکان های حادثه خیز با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

( در 350.و همکاران ) 1. نگوین]1[ای برای نقاط حادثه خیز بدون استفاده از اطالعات تصادف را ارائه میکند

 ان به رویکردی جهت شناسایی نقاط حادثه خیز بر پایه صرفه جویی در هزینه های جاده ای پرداختندمقاله ش

شدت و ارائه یک روش -( به الویت بندی چهار روش فراوانی، نرخ، شدت و نرخ350.. روحی و بهزادی )]0[

( رتبه بندی نقاط حادثه خیز 350.و همکاران ) 0. بورسز]9[ترکیبی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی پرداختند

در ایتالیا و مجارستان را مقایسه کرده و روش ها و عملکردهایی را که در ایتالیا و مجارستان برای شناسایی و رتبه 

( به شناسایی و تحلیل 350.و همکاران ) 9. ایزن]0[بندی نقاط حادثه خیز به کار رفته اند را معرفی کرده اند

 .]2[نقاط حادثه خیز با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی پرداختند

 های روش بیشتر و رسد می نظر به ضروری پرتصادف نقاط اصالح و شناسایی ایمن، ای جاده داشتن برای

 اطالعات این آوردن دست به آنجاییکه از و باشد می تصادف اطالعات داشتن به منوط خیز حادثه نقاط شناسایی

 روشی ارائه. گیرد نام پرتصادف نقطه عنوان به ای نقطه تا گیرد می قربانی زیادی تعداد و بوده زمان بر تصادف

 کشته تعداد آن ی نتیجه در که پرداخت خیز حادثه نقاط شناسایی به کم زمان مدت در بتوان که این برای

 .گردد ایمن ای جاده داشتن به منجر و بوده مثمرثمر بسیار تواند می یابد کاهش شدگان

 روش تحقيق -2

 ترافیکی محیطی، در این تحقیق به شناسایی نقاط حادثه خیز با استفاده از بررسی و تحلیل مسیر و شرایط

این جاده کوهستانی دوخطه،  واقع در بلوچستانِ ایران پرداخته می شود. "چابهار-سرباز-ایرانشهر"راه  هندسی و
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باشد.)شکل یک مسیر استراتژیک مهم بوده که تنها راه دسترسی ایران از طریق بندر چابهار به اقیانوس هند می

.-5) 

 
 چابهار-سرباز-. مسیر دوخطه ایرانشهر5-.شکل 

این مسیر  ابتدا کل مسیر بررسی شد و نواقص جاده و عواملی که پیش بینی میشد منجر به تصادفات در 

 شامل این موارد می باشند: Iتا  Aمی گردند معین شدند که از 

A. نامناسب بودن قوس های افقی 

B. نامناسب بودن قوس های دائم 

C. نبود عالئم 

D. نبود روشنایی در شب 

E. نامناسب بودن وضعیت دید 

F. نبود شانه 

G. نبود گاردریل و عبور حیوانات 

H. تردد ماشین های حمل قاچاق 

I.  غیرهمسطح در مناطق مسکونینبود تقاطع های 

به هشت قطعه تقسیم گردید به طوری که قطعات دارای همگنی و یکنواختی از  "چابهار-سرباز-ایرانشهر"سپس جاده 

 لحاظ ویژگی های فیزیکی و عملکردی جاده باشند. این قطعات شامل موارد زیر می باشند:

 0پل چمنی-محور ایرانشهر -قطعه یکم

 2دوراهی کالت-منیمحور پل چ -قطعه دوم

 53پل سرباز -محور دوراهی کالت -قطعه سوم
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 55دوراهی پشامگ مورتان-محور پل سرباز -قطعه چهارم

 .5جکیگور -محور دوراهی پشامگ مورتان -قطعه پنجم

 50دوراهی فاز یک دشتیاری-محور جکیگور -قطعه ششم

 54دوراهی کنارك-محور دوراهی فاز یک دشتیاری -قطعه هفتم

 51چابهار-محور دوراهی کنارك -قطعه هشتم

در هر قطعه، مکان هایی از جاده که دارای پتانسیل نقطه حادثه خیز بودند شناسایی شدند که این مکان ها 

عامل تصادف که در باال ذکر شده است تعیین گردیدند. مکان  2بر اساس طرح هندسی مسیر، عوامل محیطی و 

 آورده شده اند. 0-.تا  5-.عه یکم تا هشتم به ترتیب در جداول از های دارای پتانسیل نقطه حادثه خیز برای قط

 پل چمني-. محور ايرانشهر1-2جدول

 مختصات انتها

(UTM) 

مختصات ابتدا 
(UTM) 

طول 

 )متر(
 نقص

مکان داراي پتانسيل نقطه حادثه 

 خيز
41R 275283 
3007905   

41R 272426 
3011080   

 بغدانیه-شهردراز روستاهای تقاطع تقاطع هم سطح 4.90

 

 دوراهي كالت-. محور پل چمني2-2جدول

 مختصات ابتدا مختصات انتها
طول 

 )متر(
 مکان داراي پتانسيل نقطه حادثه خيز نقص

41R 318165 
2950778   

41R 317918 
2951610   

  کالت دوراهی تقاطع تقاطع هم سطح 005

 

 پل سرباز-. محور دوراهي كالت3-2جدول

 مختصات ابتدا مختصات انتها
طول 

 )متر(
 مکان داراي پتانسيل نقطه حادثه خيز نقص

                                                                                                                                                                                                     
 10kalaat- sarbaaz 

 11sarbaaz- pashaamag mortaan 

 12pashaamag mortaan-Jakigor 

 13Jakigor- dashtyari 

 14dashtyari- konaarak 

15konaarak-Chaabahaar 

 



 

41R 321903 
2941725   

41R 321362 
  سرباز پل تقاطع هم سطح 005   2942013

 

 دوراهي پشامگ مورتان-. محور پل سرباز4-2جدول

 مختصات ابتدا مختصات انتها
طول 

 )متر(
 مکان داراي پتانسيل نقطه حادثه خيز نقص

41R 319751 
2932253 

41R 319367 
2932904   

030 
تقاطع -قوص افقی

 همسطح
  دپکور

41R 326478 
2928117 

41R 326097 
2928583  

 5502 

تردد -قوس افقی

ماشین های حمل 
 قاچاق

 بپاتان

 

مشهود است قوس افقی غیر استاندارد و تردد ماشین های حمل کاالی قاچاق،  .-.در شکل همانطور که 

 دارای پتانسیل نقطه حادثه خیز کرده است.را  بپاتان

 
 بپاتان-. قطعه چهارم2-2شکل 

 

 جکيگور-. محور دوراهي پشامگ مورتان5-2جدول

 مختصات ابتدا مختصات انتها
طول 

 )متر(
 مکان داراي پتانسيل نقطه حادثه خيز نقص

41R 333022 

2916129  

 

41R 332181 

2916100  

 

200 
تقاطع -قوس افقی

 همسطح
 گریکان

41R 338648 

2912386   

41R 338316 

2912501   
تقاطع -قوس افقی 092  جنگل



 

 همسطح

41R 343245 

2907886   

41R 343358 

2908148   
.22 

تقاطع -قوس افقی
 همسطح

 فیروزآباد

41R 345407 

2900409   

41R 345407 

2900409   
400 

تقاطع -قوس افقی
 همسطح با پمپ بنزین

 درخشان بنزین پمپ

41R 353557 

2889543   

41R 353938 

2890392   
 جکیگور قوس افقی 53.0

 

 عوامل حادثه زا در فیروزآباد هستند. ،قوس افقی و قائم نامناسب 0-.بر اساس شکل 

 
 فیروزآباد-. قطعه پنجم0-.شکل 

 

 دوراهي فاز يک دشتياري-. محور جکيگور6-2جدول

 مختصات ابتدا مختصات انتها
طول 

 )متر(
 مکان داراي پتانسيل نقطه حادثه خيز نقص

41R 321363 
2829744   

41R 321744 
2830278   

  دشتیاری یک فاز تقاطع تقاطع همسطح 003

 

 دوراهي كنارک-. محور دوراهي فاز يک دشتياري7-2جدول

 مختصات ابتدا مختصات انتها
طول 

 )متر(
 مکان داراي پتانسيل نقطه حادثه خيز نقص

41R 320138 
2826235   

41R 320581 
2827386   

 راهی عورکی دو تقاطع همسطح 5.04



 

41R 316273 
2820726   

41R 317551 
2821845   

 نوبندیان راهی دو تقاطع همسطح 5020

41R 310547 
2818988   

41R 310798 
2818947   

  نگور راهی دو تقاطع همسطح 03.

 

نبود تقاطع غیرهمسطح و نداشتن عالئم عواملی هستند که این تقاطع را ( 4-.در دوراهی نوبندیان )شکل 

 اند.مستعد حادثه خیز بودن کرده

 
 نوبندیان-. قطعه هفتم4-.شکل

 

 چابهار-. محور دوراهي كنارک8-2جدول

 مختصات ابتدا مختصات انتها
طول 

 )متر(
 مکان داراي پتانسيل نقطه حادثه خيز نقص

41R 277696 
2804755   

41R 277923 
2804901   

  کنارك جاده تقاطع تقاطع همسطح 413

41R 268544 
2799918   

41R 274547 
2802895   

  کوپان تیس  تقاطع تقاطع همسطح 0299

 

چابهار به دلیل عدم تقاطع غیرهمسطح و نداشتن عالئم ترافیکی پتانسیل -تقاطع کنارك 1-.طبق شکل 

 باشد.نقطه حادثه خیز را دارا می



 

 

 کنارك-. قطعه هشتم1-.شکل 

نفر از افراد متخصص و آشنا خواسته شد تا از یک تا  03دو نمونه پرسشنامه برای هر قطعه تهیه گردید و از 

برای امتیازدهی به  2-.طبق جدول  5ده به مقدار تاثیر هر کدام از عوامل بر تصادفات امتیاز دهند. پرسشنامه 

به امتیازدهی گزینه های دارای پتانسیل نقطه  53-.طبق جدول  .عوامل تصادفات در هر قطعه و پرسشنامه 

 حادثه خیز بر اساس هر عامل تصادف، اختصاص یافت. 

 1نمونه پرسشنامه . 9-2جدول 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2نمونه پرسشنامه . 11-2جدول 

امتيازدهي به مقدار تاثير هر يک از 

 11تا  1عوامل بر تصادفات از 
 تاثيرگذار بر تصادفاتعوامل 

 نامناسب بودن قوس افقی 

 نامناسب بودن قوس قائم 

 نبود عالئم 

 عدم روشنایی در شب 

 نامناسب بودن وضعیت دید 

 نبود شانه 

 عدم وجود گاردریل و عبور حیوانات 

 تردد ماشین های حمل قاچاق 

 
نبود تقاطع های غیر هم سطح در 

 مناطق مسکونی

 نامناسب بودن قوس افقي

 نقاط داراي پتانسيل نقطه پرتصادف 11تا  1مقدار تاثير بر تصادفات از 

 بغدانیه-شهرداز روستاهای تقاطع 

 کالت دوراهی تقاطع 

 سرباز پل 

 دپکور 

 بپاتان 

 گریکان 

 جنگل 

 فیروزآباد 

 درخشان بنزین پمپ 

 جکیگور 

 دشتیاری یک فاز تقاطع 

 سه راهی عورکی 

 نوبندیان راهی سه 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتايج -3

نتایج حاصل از وارد شده و تحلیل گردیدند و  SPSSدر نرم افزار  .و  5داده های حاصل از  پرسشنامه های 

و نتایج حاصل از پرسشنامه برای دستیابی به مهمترین عامل تصادف در هر قطعه  5-0مانند جدول 5پرسشنامه 

کل مسیر هر قطعه از بر اساس هر عامل تصادف زا، در  قطعه حادثه خیزترینیافتن برای  .-0مانند جدول  .

 باشد.می 3,31حداکثر سطح معناداری در همه نتایج  حاصل شد.

 پل چمني-. قطعه يکم محور ايرانشهر1-3جدول 

 انحراف استاندارد ميانگين عوامل حادثه زا

 5,90 91,. نامناسب بودن قوس افقی

 5,04 . مناسب بودن قوس قائمان

 30,. 0,30 نبود عالئم

 42,. 4,91 عدم روشنایی

 40,. 0,30 نامناسب بودن وضعیت دید

 نگور راهی سه 

 کنارك جاده تقاطع 

 کوپان تیس روستایی تقاطع 



 

 99,. 0,30 نبود شانه

 .5,9 0,45 وجود گاردریلعدم 

 5,. 0,25 تردد ماشین های حمل قاچاق

 0,1 1,30 نبود تقاطع غیر همسطح

 

پل چمنی تردد ماشین های حمل -بیشترین عامل منجر به تصادف در محور ایرانشهر 5-0بر اساس جدول 

و در قطعه  9,10در قطعه دوم با میانگین طبق نتایج به دست آمده  باشد ومی  0,25کاالی قاچاق با میانگین 

تردد ماشین های حمل کاالی  9,00نامناسب بودن قوس افقی ،در قطعه چهارم با میانگین  9,50سوم با میانگین 

، در قطعه ششم تردد ماشین های حمل  9,30نامناسب بودن قوس های افقی با میانگین قطعه پنجم در قاچاق، 

و  1,00به ترتیب با میانگین و هشتم و نبود تقاطع غیرهمسطح در دو قطعه هفتم  1,91کاالی قاچاق با میانگین 

 باشد.مهمترین عامل تصادفات می 1,00

 امناسب بودن قوس افقي. حادثه خيز بودن هر قطعه بر اساس عامل ن2-3جدول

 انحراف استاندارد ميانگين محور

 5,90 91,. پل چمنی-ایرانشهر

 5,00 9,30 دوراهی کالت-پل چمنی

 0,35 9,30 پل سرباز -دوراهی کالت

 02,. 0,1 دوراهی پشامگ مورتان-پل سرباز

 .5,9 9,30 جکیگور -دوراهی پشامگ مورتان

 55,. 4,1 دوراهی فاز یک دشتیاری-جکیگور

 5,95 1.,0 دوراهی کنارك-دوراهی فاز یک دشتیاری

 5,10 25,. چابهار-دوراهی کنارك

 

بر اساس عامل محورها پرحادثه ترین  9,30با میانگین جم پنقطعه های دوم،سوم و  .-0طبق جدول 

 د.ننامناسب بودن قوس افقی می باش

، نبود عالئم در 1,45با میانگین  در قطعه دومعامل نامناسب بودن قوس قائم بر اساس نتایج به دست آمده 

 ، نامناسب بودن وضعیت دید در قطعه دوم1,45با میانگین  ، عدم روشنایی در قطعه دوم1قطعه سوم با میانگین 

، عدم وجود گاردریل در قطعه پنجم 4,00، نبود شانه در دو قطعه سوم و ششم با میانگین یکسان 1,9با میانگین 

و نبود و ششم چهارم یکم، قطعه  سه در 9,00های حمل کاالی قاچاق با میانگین ، تردد ماشین4,00با میانگین 

 باشند.موثرترین عامل تصادفات میو هشتم هفتم  دو قطعهدر  1,00تقاطع غیرهمسطح با میانگین 

 گيرينتيجه -4

 یک فاز دوراهی" محور در غیرهمسطح تقاطع نبود-5مقایسه آنالیزهای حاصل از دو پرسشنامه سه عامل  با

 استاندارد غیر و نامناسب افقی های قوس -. "چابهار-کنارك دوراهی" محور و "کنارك دوراهی-دشتیاری

 ،"مورتان پشامگ دوراهی-سرباز پل ،"سرباز پل-کالت دوراهی" ،"کالت دوراهی-چمنی پل" درمحورهای

 با قاچاق حمل های ماشین تردد-0و  "دشتیاری یک فاز دوراهی-جکیگور" و "جکیگور-مورتان پشامگ دوراهی"



 

 پشامگ دوراهی-سرباز پل"  ،  "چمنی پل-ایرانشهر " محورهای در رانندگانشان باالی سرعت و دقتی بی

 در ای جاده تصادفات در را سهم بیشترین که هستند عواملی "دشتیاری یک فاز دوراهی-جکیگور" و "مورتان

با مقایسه و ارزیابی سه عامل مهم تصادف به . باشند می دارا  "چابهار-سرباز-ایرانشهر" مسیر در خیز حادثه نقاط

، نقاط پرتصادف به شرح جدول 0-.تا  5-.دست آمده در این محور و نقاط دارای پتانسیل حادثه خیز از جداول 

 به دست آمدند. 4-5

 

 . نقاط پرتصادف4-1

  نام محل

 5 بغدانیه-شهردراز روستاهای تقاطع

 . دپکور

 0 بپاتان

 4 گریکان

 1 جنگل

 0 فیروزآباد

 9 پمپ بنزین درخشان

 0 جکیگور

 2 سه راهی عورکی

 53 سه راهی نوبندیان

 55 سه راهی نگور

 .5  کنارك جاده تقاطع

 50 تقاطع تیس کوپان

 

 بنزین پمپ، فیروزآباد، جنگل، گریکان، بپاتان، دپکور، کالت راهی دونقاط حادثه خیز طبق آمار پلیس راه شامل 

باشند که نقاط به دست آمده در جدول می نگور راهی ، و دونوبندیان راهی دو  ،عورکی راهی ، دوجکیگور، درخشان

 نقطه از این نقاط همپوشانی دارند. 53با  4-5
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