
 

 
 

 

 تحلیل و ارزیابی اثرات انواع راههای دسترسی و چگالی آنها بر روی ایمنی ترافیک

 

  2. سیروس حیدر ریحانی1کامران رحیم اف

 تهران ایران 16761-7963استادیار گروه مهندسی راه و ترابری دانشگاه پیام نور صندوق پستی -1

 و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مراغه دانشجوی دکتری رشته مهندسی حمل و نقل دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات-2

 

 چکیده

( تعریف شده که مبنای این طبقه بندیها بر HSMهفت نوع طبقه بندی راه دسترسی بر اساس آیین نامه ایمنی راهها )

اساس کاربری زمین و مقادیر پارکینگ بوده که عمدتا شامل کاربریهای تجاری صنعتی و اداری و مسکونی عمده و خرده و 

فضای پارکینگ بوده و در  05غیره می باشد. راههای دسترسی اصلی و پرتردد به معابری گفته می شود که دارای بیش از 
فضای پارکینگ داشته باشد. مدلهای پیش بینی  05که معابر فرعی و کم تردد به معابری گفته می شود که کمتر از حالی

بر اساس انواع راههای دسترسی و تراکم آنها تعریف شده است. اما اثرات واقعی انواع مختلف  HSMتصادفات در آیین نامه 

نیستند. هدف از این مقاله ارائه روشی جهت تعیین تاثیر انواع  راههای دسترسی بر روی تعداد تصادفات بدرستی مشخص
راههای دسترسی و چگالی آنها بر تعداد تصادفات و نوع و شدت آن می باشد. در این تحقیق انواع راههای طبقه بندی شده 

ی بر اساس پایگاه فوق، بصورت موردی از شهر تبریز انتخاب شده و اطالعات تصادفات در محدوده انتخابی هر راه دسترس

دادهای آن راه جمع آوری شده است. یک مقایسه سطح مقطعی بمنظور تعیین و مقایسه میانگین تعداد تصادفات و نرخ 

تصادف در راههای دسترسی مختلف تعیین شده و از تحلیل آماری برای تعیین روابط بین انواع راههای دستری و میزان 
 .تصادفات استفاده شده است

 

 : چگالی راههای دسترسی، تعداد تصادف، نرخ تصادف، انواع راههای دسترسیواژهکلید 
 

 

 مقدمه -1

 

کنترل ( 3552 راهها مدیریت دسترسی ) کمیتهراهها  مدیریت دسترسیدر آیین نامه  ها دسترسیتعریف مطابق        
رفوژهای  عملکرد سواره روها، فاصله، طراح هندسی، خیابان شامل،دسترسی به یک  همه نقاط سیستماتیک و اصولی

یکی از روشهای مهم کنترل  آنهاو تراکم  ی دسترسیهاراهکاهش تعداد می باشد.  ی اتصالیخیابانها نوع تقاطعها و ،وسط

                                                                 
 _Rahimov@yahoo.comk   تهران ایران 16260-2963استادیار گروه مهندسی راه و ترابری دانشگاه پیام نور صندوق پستی  1

   حمل و نقل دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مراغه دانشجوی دکتری رشته مهندسی 3
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 اکثر ثابت شده است.خیابانها و تاثیر آن بر بهبود ایمنی  و بطور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. بودهدسترسی 

 استفاده کرده اند. خیابانها و جاده هابر  های دسترسیراه اثرات ایمنیبرای پیش بینی ها از تراکم دسترسی مطالعات قبلی

راه نمی توان بطور مستقیم به یک را یمنی انشان میدهد که ا بدست آمدهی که از اندازه گیری ایمنی و تصادفات نتایج
ایمنی را می توان با کاهش راههای دسترسی در یک مایل و بهبود  ،. برای مثالارتباط داد نقطه خاصیا نوع دسترسی 

مختلف بین انواع  هاییتفاوت قبلی انجام شده مطالعاتدر . استشده  تایی بررسی  0-15ال به صورت گروههای معمو

نوع تاثیر هر  تفکیک شود، الزم است. شده می باشد (HSM)راهها ایمنی  آیین نامهدر با تعریفی که  دسترسیهای راه
 راه تاثیر چهار نوع ،این تحقیقبر اساس نوع و عملکردش و تاثیر آن بر روی ایمنی هر دسترسی به خیابان.  دسترسی راه

 ات شهر تبریزبا استفاده از اطالعات تصادفدو طرفه  و عبور باند چهاربا شریانی شهری  هایخیابان را در مختلف دسترسی

  اثرات ایمنی استفاده شده است.و از یک رویکرد آماری برای شناسایی  دادهمورد بررسی قرار 

 
 

 مروری بر پیشینه -2
 

فاصله بین راههای  کرد: مشخص راههای دسترسی راایمنی  در عوامل تاثیر گذار می توان کامل،مرور با یک         

راههای تراکم  ها در تقاطع های چراغدار، چراغ و زمانبندی و هماهنگیفاصله  ،طعهاابین تق فاصله و نزدیکی دسترسی،
حمل و نقل  انجمن بزرگراههای ایالتی و مقاماتیافته مهم  را نام برد. زمین هایکاربری و مسیرعناصر طراحی  دسترسی و

 05-30تصادفات را بین  نرخمی تواند  خیابانمختلف بخشهای  در هااین بود که کنترل دسترسی (AASHTO) آمریکا

دیده می  در بسیاری از مطالعات گذشته ایمنیبر  ی دسترسیهاراه. تاثیرات AASHTO) (2004، درصد کاهش دهد

توجه به تعداد نقاط با  ،افزایش تصادفات با افزایش نقاط دسترسی در هر مایل ،معموال مطالعات نشان می دهدکه .2شود
بعنوان یک نقاط دسترسی در هر مایل  تاثیر ایمنی ارتباط مستقیم دارد.( راه 35به  15مثال افزایش از  بعنوان) دسترسی

بسیاری از  و نشان دهنده افزایش نرخ تصادفات بدلیل افزایش تراکم دسترسی ها می باشد. اصل سالها مدنظر بوده است

 هاکه شامل دسترسی می باشد،زایش تراکم دسترسی اف بدلیلتصادفات  نرخافزایش تصاعدی در نشان دهنده مطالعات 
 طرحمتاثر از  ها نیزتراکم دسترسی ایمنی تاثیرمی باشد.  خیابانهادر  مسکونی و غیره اماکن تجاریدسترسی  لحاظب

تعداد و و  و فرم رفوژ وسطاغلب با نوع  خیابان یهندس طرحتاثیر و حجم ترافیک می باشد.  مجازسرعت  ،خیابانهندسی 

با نیز، و  افزایش خواهد یافتدر حالیکه شدت تصادفات معموال با افزایش سرعت  ؛مشخص می شود عبور وطخط عرض

 گذشته لوینسون و گالک اتبر تحقیق انجام شدهافزایش حجم ترافیک به تعداد تصادفات افزوده خواهد شد. بررسی 
بررسی اطالعات . نتیجه می باشد تصادفات  ترین دلیل اصلی و تراکم دسترسیها نقاط دسترسی ،نشان می دهد (1666)

 تحقیقی در مینه می باشد.نقاط دسترسی افزایش نرخ تصادفات بدلیل افزایش  دهد نشان مینیز  قبل سال 05 تصادفات

 تاتصادف نرخنقطه دسترسی را در هر مایل  35تا  4 در مقایسه بینکه  رسید،نتیجه  به این( 1620) سوتا توسط استفلد
حاشیه ای  دسترسی با کاربریهای راه( که بر انواع 1606) در حالیکه مطالعه دیگری توسط هید ؛از دو برابر می شود بیش

می افزایش  خیاباندر یک  های دسترسیراهتعداد افزایش با  اتتصادف نرخ مشخص شدنیز  انجام شد در هر مایل تجاری

نتیجه  ه، به اینانجام دادایل لحاظ کاربریهای تجاری در هر مبا  1635سال در  اتی کهمطالعدر راههای عمومی  اداره .یابد

در  11/13به  39/1نرخ تصادفات از افزایش  باعث 155به  1در هر مایل از رسیده که با افزایش تعداد کاربریهای تجاری 
مورد  DOT سازمان دسترسی توسط و رابطه آن با نقاطتصادف  نرخدر سالهای اخیر  .4می شود سفرهر میلیون مایل 

                                                                 
3 Eisele et al. (2005), Gluck et al. 1999; papayannoulis et al. 1999, Brown et a l. 1999, Mouskos et al. 1999 

4 Cirillo et al 1970 



 

 
 

مشترک تصادفات در نواحی شهری در جاهاییکه نقاط دسترسی  نرخکه  و در آن اشاره شده که ،بررسی قرار گرفته است

که  این تحقیق نشان دادحال  با این افزایش می یابد. حومه شهرهامعموال در بین محدوده های شهری و در  می باشند،

 در .را داردتاثیر کمتری  ،هر مایل نقاط دسترسی درتعداد  جدا شده باشد، رفوژ وسطبواسطه یک میانه یا  خیابانوقتی 
راههای مدیریت دسترسی با محوریت  رتاثیبه  ،انجام گردید 1662توسط لی در سال در بریتیش کولمبیا  که مطالعه ای

( 45الی  19( به )30الی  15از ) ی دسترسیهاراهو از طریق مدلسازی آماری دریافت که افزایش تعداد  پرداخت دسترسی

رویکرد متفاوتی برای تعیین تاثیر نقاط دسترسی بر ظرفیت  درصد می شود. 10تا  اتتصادف باعث افزایش نرخدر هر مایل 
ترافیک در  حجمپیش بینی  بمنظور آیین نامهاین  در .استاتخاذ شده  (HCM) هاظرفیت بزرگراهآیین نامه در  جاده

شرایط  که با توجه بهبر اساس نوع راه و یکسری متغییرها  باندهبرای بزرگراههای چند  پارامترهای اصالحیاز راهها انواع 

 می شودهر مایل استفاده  دراز تعداد نقاط دسترسی  ،دسترسی اطنق فاکتور اصالحبرای  .می شوداستفاده  ،داردوجود  راه

ملی  تحقیقات) انجمن       .و فرض می کند که تعداد حداقلی از نقاط دسترسی همیشه در هر مایل وجود خواهند داشت
3515.) 

 را خیابان روی بخشهای مختلف یک راه دسترسی برهیچیک از مطالعات گذشته نتوانسته تاثیر واقعی  ،با این وجود        

 .مشخص نشده استبه طور کامل  خیابان کخاص بر یدسترسی  راهتاثیر یک نوع  نهایتا می توان گفت .دارزیابی نمای
 

 

 روش تحقیق -7

 

با کاربری  : اصلیتقسیم می نماید مختلفهفت نوع انواع راههای دسترسی را به  HSM آیین نامه ایمنی راهها         
فرعی با کاربری  ،مسکونی اصلی با کاربری  ،فرعی و اداریصنعتی  ،اصلی و اداری صنعتی ،فرعی فرعی با کاربری ،تجاری

فرعی  خیابانهایدر حالیکه  می باشند.فضای پارکینگ  05دارای بیش از  خیابانهایی ،های اصلیخیابان. بقیهمسکونی و 

تجاری امکان دسترسی به  راههای دسترسی با کاربریفضای پارکینگ را شامل می شوند.  05دارای کمتر از  خیابانهای
ی واحدو تک  واحدیچند  خانه هایمسکونی امکان دسترسی به  و راههای دسترسی با کاربریهای اطراف ،خرده فروشان

 ،بیمارستانها ،مدارس ،نبارهاا ادارت، کاربریهای خدماتی،دسترسی به  و اداری صنعتی دسترسی هایرا فراهم می کنند و 

دسترسی  نظیر دسترسی راههای برخی از انواع را فراهم می نمایند. اشتغالی یا مکانهای تسهیالت عموم ،دفاتر رسمی

و معامالت نیز  کاربریهای تجاریاز حجم باالیی  داراید اما نفضای پارک داشته باش 05تجاری ممکن است کمتر از  های
مواردی می از  از سفرها گسترده ایبرای چنین توزیع  دسترسیوجود یک مسیر  و تردد و حجم باالی معامالت .باشند

 نشده است.باشد که اثرات آن بر روی ایمنی مشخص 

ابتدا  ،آنها نوع بر حسب راههابندی  و طبقه ،شهری خیابانهای دروندر  ی دسترسیراههاتنوع انواع  با توجه به        

به صورت  ی دسترسیهاراه (HSM)راهها ایمنی  آیین نامهبق اطم هر کدام اثرات ایمنیبمنظور تفکیک  ستیبای
تعداد فضای  از لحاظ و در زیر مجموعه آنهامی شوند  طبقه بندیصنعتی و مسکونی  اداری و ،تجاری دسترسیهای

دسترسی با کاربریهای تجاری که واحدهای تجاری ارتباط  یهاراه (HSM)در آیین نامه  .طبقه بندی می گردندپارکینگ 

. کاربریهای تجاری از نوع ماشین بر که در آن وسیله بندی می کند طبقهبه طور جداگانه مستقیم با وسایل نقلیه دارند را 
مستیم در ارتباط با کاربری تجاری می باشد و در آن راننده بدون پیاده شدن از وسیله نقلیه خرید و یا دریافت  ،نقلیه

خدمات می کند. بعنوان نمونه یکی از کاربریهای شاخص در این زمینه رستورانهای غذای آماده و یا خدمات بانکی خاص 

با توجه به اینکه این تحقیق در ایران و در شهر تبریز  کاربری است.می باشد که در آن راه دسترسی در ارتباط مستقیم با 

                                                                                                                                                                                                     
 



 

 
 

انجام شده است. و چنین کاربریهایی در ایران در شرایط فعلی مرسوم نمی باشد. لذا در این تحقیق این نوع دسترسی از 

 کسر شده است.  HSM) (انواع هفتگانه راههای دسترسی ارائه شده در 

می یا ارائه خدمات  تتجاری را می دهند که به فروش محصوال مراکزجاری امکان دسترسی به ت دسترسی راههای         
 ،کنند میو معموال اشخاصی که وارد مرکز تجاری می شوند تا خریدی انجام دهند و سپس بالفاصله مکان را ترک  کنند

کارگاههای صنعتی، نظیر کاری نظیر  محلهایصنعتی امکان دسترسی به  دسترسی های راه. باالیی دارند ترددحجم 

بیشتری را به خود اختصاص می خودروهای  اداری دسترسیهایانبارها را ممکن می سازند.  ، خدمات و تعمیرات خودرویی
خانه به دو نوع، مسکونی  دسترسی هایراه. می باشندتسهیالت عمومی  ادارات و و بیمارستانها ،و شامل مدارس دهند

 بیشتر بعنوان محلی برای اقانت تعریف می شوند.مسکونی  مناطق. تقسیم می شوند تک واحدیهای چند واحدی و 

 کاملنقد و بررسی  مقاله،برای این  رویکرد انتخابی می باشند. فوق چند واحده نیز درطبقه بندیتمع های آپارتمانی مج

ارتباط ایمنی با تراکم راههای دسترسی با توجه به انواع مختلف  ارزیابیو  موجود در این زمینه و تحقیقاتمطالب 
 می باشد.در این مطالعه  ی تعریف شدهدسترسی ها

با مشخصاتی مشابه از نظر طرح هندسی می باشد، تا عوارض  شریانیخیابانهای گام بعدی انتخاب تصادفی در           

در  ات آناطالعات تصادفو سرعت طرح منتفی گردد. همچنین خیابانهایی انتخاب گردد که ناشی از اختالف طرح هندسی 
و  پزشکی قانونیادارات بیمه و اطالعات تصادفات در این مطالعه از راهنمایی و رانندگی شهرستان تبریز و . اشددسترس ب

دسترسیها و  لحاظی مورد نظر از بانهاخیااولیه برای شناسایی  Google Earth از و است.سازمان ترافیک بدست آمده 

از هر  دسترسی 25به طور کلی حدود انتخاب نهایی شده اند  بازدیدهای میدانی با تقاطع ها استفاده شده. و معابر  انتخابی

تصادفات برای هر خیابان انتخاب  نرخ. در نهایت یددگرمشخص هر منطقه  در اتفاق افتاده اتد و تصادفشانتخاب نوع 
 .شداستفاده  بین انواع مختلف راههای دسترسیآماری برای تشخیص تفاوتهای  هایآزمون ازو  هشده محاسبه شد

 

 

 تاثیر مناطق  اطراف برای راه دسترسی -7-1

 
 تاثیر شده که نشان می دهد، انجامقبلی  لحاظ مطالعاتبا  مطالعه،در این  تاثیر مناطق اطراف یک راه دسترسی که         

نظر بصورت نیاز داشتن به طول الزم برای تغییر خط و کاهش سرعت و خروج از دسترسی ناحیه مورد  بهناحیه باالدست 

و افزایش  ورودی دسترسی به شریانیهمچنین تاثیر ناحیه پایین دست به منطقه مورد نظر بصورت نیاز به  می باشد.

واقعیت . می باشدباالدست و پایین دست نقطه دسترسی  متر 10ناحیه تاثیر معموال شامل کمتر از . می باشدسرعت سفر 
عملکرد ناحیه مربوط به شهری  راههای شریانیدر امتداد  ی دسترسیراهها این است که در حال حاضر با توجه به تعدد

 ،مجزا دسترسیتاثیرات یک از ای اطمینان بر یک راه دسترسی با عملکرد راه دسترسی مجاور همپوشانی پیدا می کند.

 1تصویر ناحیه عملکرد راههای دسترسی از تقسیم بخش مشخص شده بر فاصله بین دو دسترسی مجاور تعیین می شود. 
کشیده شده نشان دهنده ناحیه جاییکه خطوط عمودی  .تعیین خواهد شدنشان می دهد که چگونه نواحی تحت تاثیر 

 دسترسی مشخص )مجزا( در شرایطی که نواحی دسترسی با هم همپوشانی دارند را مشخص می کند.عملکردی یک راه 

در تنها تصادفاتی که . مشخصات عملکردی ناحیه مربوطه تعریف می شوندهمان  با دسترسیدر این مطالعه راههای 

از آن جهت این رویکرد  ،شود داده می به آن خیابان اختصاص ،دتمی اف اتفاق شده هر خیابانمشخص  منطقه عملکردی
 ینقاط ورود به صرفا به را نمی توانبنابراین تصادفات  در دسترس نمی باشد.مقصد مبدا و که اطالعات  می شودانتخاب 

 .داد اختصاص ییا خروج

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . منطقه تاثیر یک راه دسترسی1تصویر

 

 جمع آوری اطالعات -7-2

 
 دارا می باشند.پارکینگ را  05بیش از که  دسترسی هاییکه  مشخص می شودطی فرآیند جمع آوری اطالعات          

اطالعات  خیابانهایی انتخاب گردید که با توجه به وضعیت بانک اطالعاتی تصادفات شهر تبریز، ،می باشندچراغدار معموال 

رخ داده در شهر بر روی  تصادفات همه. شهر تبریز موجود باشددر بانک اطالعات تصادفات در آن تصادفات اتفاق افتاده 
زرد و  نقطه به رنگبا  یخسارتتصادفات فقط  شدت تصادفات نشان داده می شود. نقشه مشخص شده و با استفاده از رنگ

امتداد  در نجر به فوتاما تصادفات م .می شودمشخص بر روی نقشه قرمز  نقطهتصادفات منجر به جراحات با یک مکان 

با استفاده از عکس  در مرحله اول مطالعهمورد نیاز در  خیابانهایاطالعات نمایش می دهیم. مشکی  یک نقطهبا شریانی را 

 ،خیابانها: طبقه بندی عکس های هوایی شاملشده از  جمع آوری. اطالعات جمع آوری شد Google Earth های هوایی
، همچنین های دسترسی و عملکرد مناطق از نظر کاربریهای اطرافراهبندی  طبقه شبکه و اتصال کوچه ها و محالت،

که از عکس های هوایی برای مقایسه خیابانهای انتخاب شده  بودبررسی از لحاظ طرح هندسی یکی دیگر از مواردی 

حت داده ها و برای حصول اطمینان از ص و موقعیت های انتخابی از سایتها میدانی بازدید و در نهایت .شداستفاده 
 6/5با قدرت  یجفت Tاز هر نوع بر مبنای آزمون قدرت برای آزمون  دسترسی راه 25 در مجموع. می شوداطالعات انجام 

  .گردیدانتخاب  50/5و آلفای 

 
 

 تجزیه تحلیل اطالعات-7

 

 .ه استشد استفادهآماری  وشیک ر یک خیابان ازدر  توجه به نوع آنبا  یک راه دسترسیتاثیرات واقعی تعیین برای          

-t( و آزمون ANOVA)واریانستحلیل  آن روشکه از نظر عملکرد بروی تصادفات امتحان شده و مطمئن می باشد و 

test زوجی می باشد .( تحلیل واریانسANOVA ) متوسط حجم ترافیک روزانه در سال  اثرات تعیینهمچنین برای

(AADT)  در نتیجه آن تعداد و نرخ تصادفات محاسبه گردیدقطعه استفاده شد و و طول. 

 مقایسهبا  ی دسترسیهاراهانواع تمام  در آن ومورد آزمایش قرار گرفت  ANOVA با استفاده از داده هاابتدا         

 امکان دارد برخی نشان داد که ANOVA. آزمون قرار گرفتند آزمایشمورد  با یکدیگرنمونه از لحاظ تفاوتها  میانگین



 

 
 

آزمون این  ( نشان داده شده اند.3( و )1) معادلهدر آماری نمونه وجود داشته باشد. فرضیه و آزمونمیانگین تفاوتهای بین 

تفاوتهایی بین میانگین نمونه ها وجود دارد که  می باشد. نتایج حاکی از این استدرصدی انجام شده  60در سطح اطمینان 

 تقویت شده است.  551/5کمتر از  Value P-که با 

 
(1)                                                                           a-1 , N-α , aF<   0  F                                                          3  µ 2  =µ1  = µ:   0  H 

(2)                                                                 a -1 , N-α , aF>   0  F                     : some means are fifferent1 H 

                                                        21.06=   0  F                         2.82  =0.05 , 2 , 87   =  F  a-1 , N-α , aF  

 
میانگین تفاوتهای بین دو  تعیینبرای  زوجی می باشد. t-testآزمون  انجام می شود،بعدی که بر روی داده ها  آزمون       

. آزمون با سطح دسترسی استفاده می شود راههر نوع  برایتصادفات  نرخ تفاوتمطالعه برای تعیین یا در این  نمونه

 (4( و )2)ه آمار آزمون در معادلی دسترسی تعیین گردید. راههادی انجام شد و تفاوتهای بین تمام انواع صدر 60 اطمینان
مشخصی است که در سطح  میانگینینگر بیا H1است که برابر هستند و  میانگین هاییر بیانگ 0Hکه در آن  می دهدنشان 

 متفاوت هستند. ،اطمینان از

(3)                                                                                             1-, n αt   < 0│t│j                                                        µi  = µ:   0  H 

  (4)                                                                                             1-, n αt   > 0│t│                                                      j  µ ≠i  µ:     1H 

 در یک سطح همه موارد مقایسه شدهتفاوتهایی بین  دید. می توان 1را در جدول  زوجی tنتایج تمام آزمونهای          

 α = 0.05  در سطح اطمینان  دسترسی تعریف شده تمام راههایدیده شد که نشان می دادα = 0.05  از هم متفاوت 

  عمل می کنند.

 

 جفتی T-Test. نتایج 1جدول

Differences       Value     -Test Statistics            P                   Value-T                   Driveway comparison 

  Commercial  vs  Residential              5.12                    2.108                      0.011                    Yes               

  Commercial vs Institutional              2.82                    2.108                      0.017                    Yes               

  Residential vs Institutional               -2.97                   2.108                      0.023                    Yes               

 

یک از عوامل تاثیر گذار بر روی تعداد تصادفات در تاثیر هر  تعیینبرای  (ANOVA) تحلیل واریانس از همچنین        

. استفاده شد ددارنتاثیری بر نتیجه بررسی  اتتصادف نرخ. این تست برای اطمینان از اینکه استفاده شد اتتصادف رخنمقابل 
ی رویکرد ،کردمی خنثی  مقطع انتخابی راو طول AADT اتبرای اینکه اثرتصادف بعنوان یک معیار انتخاب شده بود  نرخ

 دسترسیدر هر منطقه انتخابی و طول  طبقه بندیبرای  متفاوتدر موقعیتها و محلهای AADT که بدلیل ثابت نبودن

را درباره  کاملیاطالعات  (ITE)موسسه مهندسی حمل و نقل  ، مربوط بهمهندسی حمل و نقل آیین نامه .می باشدالزم 

تعداد باالی  باهای خیابان عیینبه طور گسترده برای ت تصادف نرخ. روش کرده استتصادف ارائه  نرخروشهای محاسبه 
تصادف  در این مقاله برای تعیین نرختصادف را نشان می دهد که  نرخفرمول محاسبه  0. معادله استفاده می شودتصادفات 

 .شده استاستفاده خیابان هر 

 



 

 
 

 :که در آن

R= در هر مایل( وسیله نقلیههر میلیون   )تصادفات در در یک مقطع تصادف نرخ 

A= تعداد تصادفات گزارش شده 

T =  سال بر حسبزمانی تحلیل محدوده 

V= متوسط ترافیک ساالنه (AADT)  

L=  منتخب در واحد مایل مقطعطول 

و طول  AADT  های ورودینتیجه ای مقابل بعنوان  اتتصادف تناوببا استفاده از  ANOVAتحلیل توسط اولین        
 = αدر یک سطح  قطعه و طولقطعه انتخاب شده از خیابان  AADT نتایج نشان می دهد که  شده بود. قطعه انتخاب

یا طول  AADTهیچ تاثیری همچنین  دارند.تاثیر  P-valuesو   F-values توسط اتفاق افتاده بر تعداد تصادفات 0.05

که  بررسی ها نشان داد. نشان داده نشد P-valuesو   F-valuesبرایتصادفات  نرخموقع استفاده از  قطعه انتخابی

منطقه طول  انتخابیا  AADTتاثر از سطوح مختلفخیابان شریانی مایمنی ارزیابی تاثیر تصادف در  نرخاستفاده از 
 قابل مشاهده است. 3و جدول  3 ، 9در فرمولهای  ی و نتایج آنآمار انتخابی ندارد. آزمون های

 

  (6)             a                                                                 -1 , N-α , aF<   0  Fj                                                              µi  = µ:   0  H 

(7)                                                                       a       -1 , N-α , aF>   0  F                                       j    µ ≠i  µ:   1 H 

 

 ANOVA. نتایج آزمون 2جدول

Value           Effects present   -Test Statistics            P            0     F        efficients   oC 

        AADT           21.122             4.382                    0.008                     Yes            

Crash frequency                                                                                                                                                

        Length           36.532             4.382                    0.008                     Yes            

                                                                                                                     

        AADT           0.5123              4.382                    0.518                     NO            

Crash rate                                                                                                                                                         

        Length           0.4621              4.382                    0.598                     NO            

 
دسترسی می  نوع راه ما بین هرمیانگین یا ارزش مورد انتظار  عیینت اتتصادف اطالعاتگام نهایی در تحلیل آماری        

باالترین  با کاربریهای تجاری ،دسترسیراههای  دسترسی نشان می دهد کههر نوع راه  در مورد انتظار اتتصادف باشد. نرخ

راههای مسکونی پایین ترین کاربریهای اداری صنعتی و نهایتا به  می شودتصادف مربوط  رخندومین تصادف را دارند.  نرخ

قابل مشاهده می  2نتایج در جدول  تمامی انواع آزمون های آماری در این تحقیق نشان می دهد.در بین ات را تصادف نرخ

 باشد.
 

 . نرخ متوسط تصادفات برای هر نوع راه دسترسی7جدول

             

 

 

 

 

             Crash rate                                                                                  Driveway type 

Commercial                                                                                      4.127         

Industrial-institutional                                                                     2.752        

Residential                                                                                       1.301        



 

 
 

 

 ارزیابی نتیجه گیری و -4

  

مقایسه  بمنظور می توان فاکتور ارزیابییک  ،دسترسی هر چهار نوع راه برایتصادف مورد انتظار  با توجه به نرخ         
می حداقل حجم تصادفات بعنوان مبنا استفاده  دسترسی با . راههاینمودمختلف محاسبه  دسترسی تاثیرات ایمنی راههای

برای مقایسه  را . این فرض روشیدنبا آن مبنا سنجیده می شوبمنظور مقایسه یا هم ارزی  دسترسی هاو بقیه انواع  شود.

بعد  و راههای مسکونی بعنوان مبنا در نظر گرفته می شوداز لحاظ ایمنی فراهم می کند.  با یکدیگر دسترسیانواع راههای 

 دسترسی تصادف با برای تعیین میزان افزایش مورد انتظار نرختجاری  های دسترسی نهایتاو  صنعتی -اداریدسترسی های 
برای پیش بینی افزایش مورد  از آنکه  نمایش می دهدمحاسبه شده را  فاکتور ارزیابی 4مبنا سنجیده می شوند. جدول 

برای مثال تعداد تصادفاتی که به طور میانگین از یک  .شده استنا مورد استفاده بم نسبت به فرضتصادف  نرخانتظار در 

دسترسی ی یمنتاثیر ا از لحاظ. به این معنا که می باشدبیشتر از یک راه مسکونی  برابر 1/0 اتفاق می افتدتجاری  دسترسی
ع نوابا ایمنی ا که در ارتباط این تحقیق نتایج دیگر ازد. نمی باش ایمن تر از یک مسیر تجاری  برابر  1/0مسکونی  های

دسترسی می توان گرفت این است که برای ارزیابی تاثیر اضافه شدن یک دسترسی به شریانی و یا تغییر نوع  یراهها

 .اقدام نمود 4عملکرد آن می توان با روشی مشابه با جدول 

   
 . فاکتورهای ارزیابی بین انواع مختلف راههای دسترسی4جدول

 

از لحاظ امنیت عمومی حائز اهمیت می  شریانی شهریتعیین اثرات ایمنی راههای دسترسی بر روی خیابانهای          

نقاط  تمرکز به جای همیشه اما ،مورد بررسی قرار گرفته از مطالعات قبلی بسیاریی دسترسی توسط راههااثرات باشد. 

به طور  انواع راههای دسترسیی یمناواقعی ت اثرادر نتیجه  بر روی هر مایل خیابان شریانی بوده است. دسترسی راهها،

 کرد مشخص (α = 0.05) اطمینان و درصد 60با تحلیل آماری  با استفاده ازاین تحقیق  .تشخیص نمی باشدکامل قابل 
 دردسترسی  راه ایمنی هر نوع اثیرتعمل می کنند و  دسترسی از نظر تاثیر بر تصادفات متفاوت راههایمختلف انواع  که

نرخ تصادفات مورد انتظار برای دسترسی های با کاربری تجاری . بدست آمدحالت همپوشانی با دسترسی های دیگر را 

پارامترهای ارزیابی تعیین گردید. و و در آخر دسترسی های مسکونی محاسبه شد  صنعتی -سپس راههای دسترسی اداری
بیشترین تاثیر و راههای دسترسی مسکونی کمترین تاثیر ایمنی را بر  ،نتایج نشان داد که راههای دسترسی تجاری

خیابانهای شریانی دارند. نتایج بدست آمده از این تحقیق می تواند درک بهتری از اثرات ایمنی راههای دسترسی مختلف 

ت آمده می تواند مورد ارائه دهد. همچنین فاکتورهای ارزیابی بدس HSMنسبت به اثرات ایمنی ارائه شده در آیین نامه 

مورد استفاده مهندسان و طراحان برای هم ارزی دسترسی های مختلف نسبت به دسترسی مبنا ) دسترسی مسکونی( 
استفاده قرار گیرد، تا بهتر بتوانند اثرات ایمنی تراکم راههای دسترسی در خیابانها شریانی چند بانده شهری را اندازه گیری 

 نمایند.

DriveWay                                                                    Equivalence factorvs 

Commercial                                                                                     5.07                

Industrial-institutional                                                                      2.88                

Residential                                                                                      1.00                



 

 
 

ه تحقیقات به بررسی انواع دیگر خیابانهای شریانی نظیر شریانی های دو خطه جدا نشده از هم توسط رفوژ توان برای ادام

وسط و یا چهار خطه جدا نشده ازهم پرداخت. هدف نهایی از این بررسی تعیین نسبتا دقیق تعداد تصادفات مورد انتظار هر 

 نوع دسترسی در انواع خیابانها می باشد. 
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