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 بر تصادفات يكيتراف يهاطرح ير اجرايتأث

 )شهر كاشان :مطالعه مورد(
  

  25/11/1389: تاريخ دريافت           1يدكتر محمدرضا احد
  23/06/1390: تاريخ پذيرش           2يياصغر آقاسرهنگ دكتر 

          3كارديرحمان اسپگرد سر
  

  دهيچك
. ان قلمـداد مـي شـود   جمعيت دومين شهر بـزرگ اسـتان اصـفه    واز لحاظ وسعت  كاشان شهر

باعث شـده كـه حتـي ايجـاد معـابر مـوازي و        شهر نقليه در هسته مركزي يلافزايش تعداد وسا
رو مسئوالن شـهري بـر آن    از اين. نيز نتواند از بار ترافيكي اين معابر بكاهد جديدهاي  دسترسي

ت ترافيكي مدت نسبت به كاهش مشكالحداقل در كوتاه، هاي ساماندهيشدند تا با اجراي طرح
ي انتخـاب شـده و   دو محور خيابان رجـائي و تقـاطع كاشـان   بدين منظور . كننداين معابر اقدام 
 منظـور  بـه سـازي ترافيكـي    بـا اجـراي پـروژه هـاي بـه     ، موردنظر هدف يابي به راهكارهاي دست

كـاهش تعـداد    چنـين  هـم ي ترافيكي و بهبود كيفيت عبور و مـرور در ايـن محورهـا و    ساز روان
براسـاس   و هاي قبـل از اجـراي طـرح   با داده .شود سازي مي پياده ات در محورهاي مذكورتصادف

بـه محورهـاي    توجـه بـا  . ميزان اثربخشي اقدامات مورد ارزيابي واقع شد، روش آماري استاندارد
شده پژوهش و انجام آزمون آماري مقايسه زوجـي بـر داده هـاي مسـتخرج از دو متغيـر       انتخاب

مشـخص  ، سـازي  قبل و بعد از اجراي طرح به يي ترافيك در دو مقطع زمانساز روانتصادفات و 
ميزان تصادفات در خيابان شهيد رجائي پـس از اجـراي طـرح بـه ميـزان معنـاداري        كه گرديد

رغـم عـدم اثربخشـي اجـراي طـرح در كـاهش تصـادفات تقـاطع          ليكن علي. كاهش يافته است
ي سـاز  رواندرخصوص . ي طرح كاهش يافته استجمع تصادفات به نسبت قبل از اجرا، كاشاني

طرح بـر افـزايش سـرعت عملكـردي و كـاهش       قابل مالحظههاي آماري مؤيد تأثير  نيز شاخص
  .در هر دو محور موردنظر طرح بوده استوسايل نقليه ميزان تأخير در حركت 

  
  ، ايمنيكيتراف يساز روان، يكيتراف يها طرح، كيتراف، تصادف :هاواژه   ديكل

                                                 
  ahadi@rahiran.ir، شهرسازيپژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و  راه و ترابري استاديار 1
  ناجا دانشگاه علوم انتظامي تاستاديار مديري 2
  دانشگاه علوم انتظامي) گرايش تصادفات(كارشناس ارشد ترافيك  3
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  و بيان مسئله مقدمه
، هاي معابر منظور استفاده بهينه از معابر موجود و تمامي ظرفيت ريزي صحيح به برنامه

اقتصادي و فرهنگي شهر در تخصص ، اجتماعي، هاي معماري با استفاده از ويژگي
اين مهم را به بهترين نحو ممكن ، هاي ميداني مهندسان ترافيك است كه با انجام بررسي

ريزان شهري و مديران محلي را  وظيفه برنامه، بروز چنين حالتي. ي خواهند كردسامانده
كردن اثر اين معضل تمدن  هايي در راستاي حذف يا حداقل در اجراي برنامه و پروژه

آيد كنكاش بر اثربخشي يكي از  چه در ادامه مي آن. است كردهروزافزون ، صنعتي
يكي از شهرهاي عنوان  كاشان بهفيك شهري شده در جهت ساماندهي ترا هاي ارائه طرح

  .بزرگ كشور است
بندي  به دو دسته عملكردي و ايمني تقسيم ترافيكي مشكالت و مسايل ،طوركلي به

صورت تاخير زياد در يك يا چند جهت حركت و  به، مشكالت عملكردي. شوند مي
عدم پيروي از  ،مانورهاي نادرست، هاي متعدد ورت تداخلص معموالً به، مشكالت ايمني

  ).1373بهبهاني، ( شوند تصادف ظاهر ميدر نهايت وسايل كنترل ترافيك و 
و  ترافيكي مشكالت عملكردي. بايد علت آن شناسايي شود مسئلهپس از تعريف 

در هنگام استفاده از اين جدول هر يك . اند آورده شده يكها در جدول  داليل بالقوه آن
هايي كه داراي  بايد حركت. شود داگانه بررسي ميصورت ج از رويكردهاي تقاطع به

. هاي نشان داده شده در جدول مقايسه شوند شناسايي و با تركيب، مشكل هستند
بازديدهاي  طوركلي به مشكالت عملكردي مشاهده شده در هاي تاخير و تداخل به واژه

  .كند ميداني اشاره مي
اين جدول . دهد د دارند نشان ميها وجو مشكالتي را كه معموالً در تقاطع دوجدول 

 .هاي پيشنهادي را نيز در خود جاي داده است كارهاي اصالحي بالقوه و گزينه راه
كه مشكالت و داليل ديگري غير از موارد فهرست شده در اين جدول در يك  درصورتي

هاي ساماندهي باتوجه به قضاوت مهندسي  تقاطع وجود داشته باشد شناسايي گزينه
رمنفرد رخ يغ يها را كه ممكن است در تقاطع مشكالتينيز سه جدول  .پذيرد يانجام م

 يتر است و برخ ها از محدوده تقاطع گسترده ن تقاطعيحوزه نفوذ ا. دهد يدهند نشان م
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 يسامانده يها نهيگز. رديگ يز در برميرا ن) ا بدون چراغيدار  چراغ(مجاور  يها تقاطع
ز در نظر يرمنفرد است نيكه تقاطع غ يد در مواقعيبا دو و سه ولاه شده در هر جديارا

صورت  دهند به ير قرار ميكه عملكرد تقاطع را تحت تاث ييها نهيگز. گرفته شوند
 يابيارز يد در گام بعديها با ر مثبت آنيكه ممكن بودن و تاث ييها نهيدار و گز رخطيز

  .اند خط نشان داده شده ريشود بدون ز
 )1384شاهي و نادران، ( كردي و داليل احتماليمشكالت عمل: يكجدول 

 فيرد

 يراه اصل يراه فرع كرديرو يعلت احتمال

 1جدول 

 ادير زيتأخ2اديتداخل ز ادير زيتأخ مشكل
تداخل

 اديز

چم رچ م رچ م رچ م ر حركت

         ابانيه خيش از حد در حاشيپارك ب 1

 ادهياد عابر پيحجم ز 2

       يراه اصليهاحركتيناكاف يجدا ساز 3

          يراه فرعيت ناكافيظرف 4

          يراه فرعيحركت هايبرايناكاف يجدا ساز 5

           گردش به چپحركتيبرايت ناكافيظرف 6

         يفرعدر راهيد ناكافيفاصله د 7

         اديار زيسرعت بس 8

          يدر راه اصليد ناكافيفاصله د 9

       ادهياز عابر پيحفاظت ناكاف 10

          )هراننديخطا(حق تقدميعدم توجه به تابلو 11

          توقفياز تابلويعمد يتخط 12

          )رانندهيخطا(توقفيتوجه به تابلو عدم 13

    مجاوريهاابانياز انحراف تردد از خيادناشيحجم تردد ز 14

15 
يفضاعدم وجودويه از راه اصليل نقليورود نامنظم وسا

 يورود به تقاطع از راه فرع يبرا مناسب
        

         ن دستييدار پاطع چراغپس زدن صف از تقا 16

         پس زدن صف از خط گردش به چپ تقاطع بدون چراغ 17

  گرد راست :ر، م رويمستق :م، گرد چپ: چ-1
  تصادفات و عدم پيروي از وسايل كنترل ترافيك است، تداخل شامل مانورهاي نادرست -2
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  )2000نام،  بي( نگر اطعه تقبالقوه ب يسامانده يها نهيگز :دو جدول
مشكل 

مشاهده 
  شده

 1كرديرو
 علت مشاهده

راهكار 
  ياصالح

 ياصل يفرع  3بالقوه يها نهيگز
 چ م ر چ م  ر

ر و يتأخ
 2تداخل

          
ياهيپارك حاش

  اديز
زانيكاهش م
  پارك

، اي در ساعات اوجممنوعيت پارك حاشيه
  اي ممنوعيت دائم پارك حاشيه

       
نااد عابريحجم ز
  ادهيپ

يجداساز
 يها انيجر

  يتداخل

  استفاده از گارد عبور
  رو ادهير مكان معبر پييتغ

 )با چراغ هوشمند عابر پياده(دار  تبديل به تقاطع چراغ
كردن فراهم

  ييراهنما
  م هشداردهندهينصب عال

      
يجدا ساز

حركات  يناكاف
  يراه اصل

يجدا ساز
 يها نايجر

  يتداخل

  ا راست يافزودن پهلوگاه گردش به چپ 
  )ا افزودن بر طول آني(

  ريتأخ

       

 يت ناكافيظرف
حركات در راه 

  يفرع

ش يافزا
ت يظرف
  كرديرو

 دانيل به ميتبد
  ل به كنترل حق تقدم يتبد

  ).اگر اكنون به صورت كنترل توقف است(
در صورت امكان ( ييل به چراغ راهنمايتبد

  ).زن ت چشمكصور به
  تبديل به كنترل توقف در چند جهت

       

يجدا ساز
حركات  يناكاف

  يدر راه فرع

يجدا ساز
 يها انيجر

  يتداخل

  افزودن خط اضافي به راه فرعي
  افزودن شعاع گردش به راست

       
 يت ناكافيظرف
گردش به  يبرا

  چپ

شيافزا
  تيظرف

  )زن احتماالً چشمك(ييل به چراغ راهنمايتبد
  دانيل به ميتبد

       كاهش تقاضا 

م يت گردش به چپ در ساعت اوج با عاليممنوع
  ييراهنما

ت ير هدايت دائم گردش به چپ با جزايممنوع
  كيتراف
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 نگر اطعبالقوه به تق يسامانده يها نهيگز: دو جدولادامه 

مشكل 
مشاهده 
  شده

 كرديرو
 علت مشاهده

راهكار 
  ياصالح

 اصلي فرعي  بالقوه يها نهيگز
 چ م ر چ م  ر

  2تداخل

         

د يفاصله د
در راه  يناكاف
احتماالً ( ياصل
ل سرعت يبه دل

  )اديز

حذف مانع 
  ديد

د راننده يكه مانع دييايا حذف اشيييجاجابه
  شوند يم

  ممنوعيت دائم پارك در حاشيه خيابان
اختالف فاز به حركات گردش به چپ از جهت 

  مقابل

كاهش فاصله 
 ازيد مورد نيد

  )در صورت امكان(كاهش سرعت
  تبديل به كنترل توقف در چند جهت

  )زن احتماال چشمك( تبديل به چراغ راهنمايي

       
 يمحافظت ناكاف

  ها ادهياز پ

يجدا ساز
 يها انيجر

  يتداخل
  يكيتراف يها رهيافزودن جز

       

د يفاصله د
ه در رايناكاف

  يفرع

حذف مانع
  ديد

د راننده يكه مانع دييايا حذف اشيييجاجابه
  شوند يم

  ر حالتييتغ
  ل به كنترل توقف در دو جهتيتبد

  دانيل به ميتبد

       

به  يتوجه يب
ت يم رعايعال

حق تقدم 
 )راننده يخطا(

  ر حالتييتغ
  ل به كنترل توقف در دو جهتيتبد

  دانيل به ميتبد
فراهم كردن

  ييراهنما
  يبرجسته بر روسازيافزودن نوارها

  ليا وسايدهنده  م هشداريافزودن عال

       
ازيعمديتخط

  عالمت توقف
  ر حالتييتغ

  ل به كنترل حق تقدم در دو جهتيتبد
  دانيل به ميتبد

       

به  يتوجه  يب
عالمت توقف 

 )راننده يخطا(

  ر حالتييتغ
 دانيل به ميتبد

  )زن احتماالً چشمك(تبديل به چراغ راهنمايي 
فراهم كردن

  ييراهنما
  يروساز يبرجسته رويافزودن نوارها
  ل هشدار دهندهيم و وسايافزودن عال

  ج
  گرد راست: ر، رو مستقيم: م، گرد چپ: چ )1
 .تصادفات و عدم رعايت وسايل كنترل ترافيك است، تداخل شامل مانورهاي نادرست )2

  در گام سوم  سنجي امكان: بدون زيرخط ،گزينه در عملكرد تقاطع مؤثر است :دار  زيرخط )3
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  
ك
ت ترافي

فصلنامه مطالعات مديري
 /

شماره 
19

-
زمستان

1389

32 

  )2000نام،  بي( مشكالت در تقاطعات غير منفرد و راهكارهاي اصالحي :سهجدول 
مشكل 

مشاهده 
  شده

 1كرديرو
علت مشاهده 

  شده
راهكار 
  ياصالح

 ياصل يفرع  3اصالحي بالقوه يها نهيگز
 چ م ر چ م ر

ر و يتأخ
          2تداخل

 ياد ناشيحجم ز
ك ياز انحراف تراف

  از معابر اطراف

 يكاهش تقاضا
  منحرف شده

  نيگزيجا يرهايمسيا ساماندهيافزودن
سازيي ترافيك براي  هاي آرام استفاده از روش 

  جلوگيري از انحراف ترافيك معابر اطراف
ت دائم گردش به چپ به كمك يممنوع

  يكيتراف يها رهيجز

  ريتأخ

    

 يورود دسته ها
ل ينامنظم وسا

باعث ، هينقل
ت يت ظرفيمحدود
  شود يم

 ياصالح الگو
  ورود

 ييراهنما يهاچراغيم زمان بنديتنظ
  باالدست

  )در صورت امكان(ر مكان تقاطع ييتغ
متمركز كردن و

 يسازمانده
 يها دسته

  هيل نقليوسا

ستم يس( ييل به چراغ راهنمايتبد
  )شده اهنگهم

  

زدن صف از  پس
 ييچراغ راهنما

  ن دستييپا

ت يش ظرفيافزا
  ن دستييپا

  دست نتنظيم زمان بندي چراغ راهنمايي پايي
  ها چراغ ياصالح هماهنگ

  دست نييافزودن خط به چراغ پا
يجدا ساز
  ها تداخل

  )در صورت امكان(ر محل تقاطع ييتغ

فراهم كردن
  ييماراهن

  كننده  ييم راهنمايافزودن عال
  )ديتقاطع راه اشغال نكن براي مثال(

  

زدن صف به  پس
علت گردش به 
چپ در تقاطع 

ن ييبدون چراغ پا
  دست

تيش ظرفيافزا
  ن دستييپا

  دست نييافزدون پهلوگاه به تقاطع پا

  كاهش تقاضا
ت گردش به چپ در تقاطع يممنوع

  دست نييپا
فراهم كردن

  ييراهنما
  كننده  ييم راهنمايافزدون عال

  )ديتقاطع را اشغال نكن براي مثال(

  گرد راست: رو، ر مستقيم: گرد، م چپ: چ )1
 .تداخل شامل مانورهاي نادرست، تصادفات و عدم رعايت وسايل كنترل ترافيك است )2

 سنجي در گام سوم  انامك: بدون زيرخط گزينه در عملكرد تقاطع مؤثر است، :دار  زيرخط )3

  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

رح
ي ط

جرا
ر ا

تأثي
ات

ادف
تص

بر 
ي 

فيك
ترا

ي 
ها

  

33 

 شناسي پژوهشي  روش

محور خيابان شـهيد  دهي برروي  در اين تحقيق مطالعه قبل و بعد از اجراي طرح سامان
هاي مرتبط با اين مطالعه  داده. انجام گرفته است كاشاني... يت اآرجايي و تقاطع مركزي 

اهنمايي و رانندگي از طريق بررسي مستندات مربوط پرونده هاي بايگاني شده مديريت ر
 )بعـد از اجـراي طـرح   (و سرشـماري ميـداني   ) ها قبل و بعد از اجراي طرح( شهر كاشان

و  )سـاماندهي هـاي   قبل از اجـراي طـرح  (1385سال  زماني دو مقطعبه  دست آمده و هب
  .دشو مربوط مي )ي ساماندهيها پس از اجراي طرحيك سال ( 1386

حجم و سرعت عبور و مرور وهاي عبوري و تعداد خودر، در بخش آمارگيري ميداني
مـورد سـنجش     از اجراي طـرح  بعدخودروها در معابر مورد اجراي طرح در مقطع زماني 

  .قرار گرفت
هـاي   اطالعـات موردنيـاز تصـادفات براسـاس آيـتم     ، تحقيـق  هاي ضيهبه فر توجهبا

هـاي   داده گروه 3تصادفات در هاي  دادهبندي شد و بدين منظور  دسته ،مختلف فرم كام
، با يك وسيله ديگـر ، برخورد يك خودرو و موتورسيكلت( به تفكيك نوع تعداد تصادفات

شي ثابت يا بر اثر واژگوني و سقوط يا بر اثر برخورد ، حيوان، عابرپياده، چند وسيله ديگر
) جرحي و خسارتي، فوتي(شدت تصادفات هاي  داده، )موتور با دوچرخه يا موتور با موتور

جلـو بـه    ،پهلو به پهلو ،عقب به پهلو ،جلو به عقب ،جلو به جلو(هاي نحوه برخورد  و داده
، بندي شدند و آمار كل تصـادفات در هـر دو مقطـع زمـاني     دسته )پهلو و ساير برخوردها

  .)1384نام،  بي( برحسب نوع تصادفات توزيع شد

طالعه در هاي مورد م المان، آورده شده است يكدر نقشه شهر كاشان كه در شكل 
هـا پرداختـه    و قسمت بعدي به تشـريح هـر كـدام از آن    داخل محدوده دايره قرار دارند

  .شود مي
  

  خيابان شهيد رجايي )الف
، هـاي سـاماندهي ترافيـك    هاي اصلي شهري اسـت كـه براسـاس طـرح     كي از محدودهي

هـا،   هي برداشت دادمنظور حفظ وحدت رويه الگو به. دشتغييرات پيشنهادي در آنها اجرا 
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 هاي قبل از طـرح بـوده و   صورت كامل در تطابق با برداشت داده مطالعات پس از طرح به
شـايان ذكـر اسـت     .آمـارگيري كـامالً يكسـان بـوده اسـت     ساعات و حتي فصـل و مـاه   

  .دشاجرا  جداگانهصورت  در طول دو مسير رفت و برگشت به ها آوري داده جمع
  

  
  نقشه معابر مورد مطالعه :يكشكل 

  

ـ  هاي مورد بررسي در اين مطالعه عبارت داده وسـايل نقليـه   تعـداد  (تـردد   -1داز ان
ميانگين مدت زمان طي مسير  -3 ؛سرعت عملكردي -2 ؛)عبوري در مقطع زماني خاص

 با مدت زمان مجاز برحسب ثانيـه  ن عبور از مسيرزمامقايسه با ( خيرأمدت زمان ت -4و 
  ).دست آمده است هطريق مقايسه طول مسير و سرعت مجاز حركت در آن بكه از 

صـورت تفكيـك نشـده بـوده و هـيچ       قبل از اجراي طرح مسير رفت و برگشت بـه 
مسـير  در طرح ساماندهي ترافيك در اين خيابان، . ها وجود نداشت اي بين آن جداكننده

بررسـي   بـراي . ك گرديـد از يكـديگر تفكيـ   وسيله جداكننـده    رفت و برگشت خيابان به
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كل محـور بـه دو بانـد رفـت و برگشـت      ، ي ترافيك در اين محور در ابتداي امرساز روان
هاي مربوطه و  به تئوري توجهي نيز باساز رواني تأثيرگذار بر مبحث عوامل .تقسيم گرديد

چون طول مسـير و   چنين متغيرهاي مؤثر بر موضوع و ضمن درنظرگرفتن عواملي هم هم
ميـانگين مـدت زمـان تـأخير و     ، در قالب مدت زمـان تـأخير  ، از عبور خودروسرعت مج

گرچه عـواملي ديگـر نيـز مـي تواننـد بـر       . سرعت عملكردي مورد بررسي قرار مي گيرد
به ميـزان سـرعت مجـاز محـور تمـامي انـواع        توجهموضوع تأثير بگذارند اما از آنجاكه با

ات خاصي نيز در طول محـور در هـر دو   چنين تغيير را دارند و هم خودرو قابليت طي آن
تواند تأثير شگرفي بـر موضـوع    تعداد خودروها مي عاملتنها ، مقطع انجام نپذيرفته است

خودروها در طول سال قبل و اجراي طرح  دمنظور حذف عامل افزايش تعدا لذا به. بگذارد
 از شاخص سرعت عملكردي بر حجم خودروهـاي عبـوري بـه   ، جاي سرعت عملكردي به

خطاي رشد ، كردن خروجي تا با نرمال ده استشاستفاده  ساز روانعنوان يكي از عوامل 
  .تعداد وسايل نقليه نيز حذف شود

  
  كاشاني... چهارراه آيت ا) ب

اسـت از آنجاكـه    كاشـاني ... آيت اراه در شهر كاشان چهارقاطع ت ترين و پرترددترين مهم
پرتـردد و جـاذب سـفر شـهري منتهـي      هـاي   اين تقاطع از هر سو به يكـي از محـدوده  

منفك گرديد و عبور و مرور خودروها ، مسيرهاي مختلف تردد خودروها در آن، گردد مي
  .صورت مجزا از يكديگر شمارش شد به، در هر يك از اين محدوده ها

شامل حذف دو حركت گردش بـه چـپ از خيابـان     در اين تقاطع،طرح ساماندهي 
مطـابق  . و از خيابان كاشاني به خيابـان شـهيد بهشـتي بـود    رجايي به خيابان بابا افضل 

حذف گرديد و بـا ايـن كـار     Rو  Sحركت موجود در تقاطع، دو حركت  12از  دوشكل 
منظور بررسي چگونگي  به فاز كاهش پيدا كرد و 3فاز به  4هاي راهنمايي تقاطع از  چراغ

 Iتـا   Aمسـير از   10بـه   خودروهـا  رعبور و مرو، پس از اجراي طرحي ساز روانو ميزان 
بـه ازاي هـر يـك    گيـر   نفـر آمـار    سپس با گماردن يـك ). سه شكل(بندي گرديد  تقسيم
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بينـي   كيفيت تردد وسايل نقليه در شبكه موجـود و شـبكه پـيش   ، حركت در اين تقاطع
ايـن تحليـل بـا اسـتفاده از حجـم و       در مطالعات ترافيك معموالً . شده استتعيين شده 

هـاي   از ميـان آيـتم  . فر و مدت زمان تأخير در نظر گرفته شـده اسـت  ظرفيت و زمان س
حجـم تـردد و زمـان تـأخير در ايـن تقـاطع داراي معنـاي         عواملگيري شده تنها  اندازه

متغيـر قابـل اسـتفاده     عوامـل تـرين   ي مدنظر هستند و به عنوان مهـم ساز روانترافيكي 
  .شود سنجيده ميترافيكي 

  

  فرآيند تحقيق) ج
كـه توانـايي حـل     هـايي  گزينـه  ي ازفهرسـت اجراي طرح ساماندهي ترافيكي، ول ام ادر گ

هـا سـاماندهي و غربـال     اين گزينه، در گام بعدي. شود ، تهيه ميرا دارندترافيكي مشكل 
هـاي   محـدوديت شـرايط و  هاي پيشنهادي براسـاس   گزينه اي نهايي شوند تا مجموعه مي

  .دست آيد موجود به

  
  ساماندهي طرحاجراي از  قبلكت حر يرهايمس :دوشكل 
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االت كه آيا پيشنهادهاي ؤهاي بالقوه براي پاسخ به اين س در طي اين فعاليت گزينه
تر است يا  ها اقتصادي مناسبي براي محل موردنظر هستند يا خير و آيا اجراي فوري آن

ي فوري اي براي اجرا كه هيچ گزينه درصورتي. شوند ارزيابي مي، انجام مطالعات مهندسي
هاي ساماندهي  عنوان گزينه شدن به مانده پس از غربال هاي باقي انتخاب نشود گزينه

  .راه خواهند يافت بعديپيشنهادي به گام 
  

  
  ساماندهي طرحاجراي از  بعدحركت  يرهايمس :سه شكل

  

  ها يافته
گروه تعداد  3هاي تصادفات به  ها ذكر شد، داده طوركه در بخش مواد و روش همان

 چهارجداول . بندي شدند صادفات به تفكيك نوع، شدت تصادفات و نحوه برخورد دستهت
ها را در مطالعات قبل و  هاي اين گروه دست آمده از داده هنيز به ترتيب نتايج ب ششتا 

  .دهد بعد از ساماندهي ترافيكي در چهار راه كاشاني و خيابان رجايي نشان مي
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  و بعد از ساماندهيقبل تصادفات  شدت: چهار جدول
 86سال 85سال

نوع 
 تصادف

درصد ييد رجايخ شه -يه كاشانراچهار
نوع 
 تصادف

 درصد ييد رجايخ شه -يه كاشانراچهار

 0 0 يفوت 0 0 يفوت

53/31 35يجرح 33 42يجرح
47/68 76يخسارت 67 84يخسارت
 100 111 جمع100 126 جمع

  

شـده در   شـمارش وسايل نقليـه  جدول عبور و مرور ، عمل آمده به هاي آمارگيريبراساس 
هـاي   توزيـع داده  .دشـو  ارائه مي زيرصورت  ، بهشده در تقاطع هر يك از مسيرهاي تعريف

نشـان   هشـت حاصل از شمارش بصري در اين تقاطع در جدول  جآوري شده از نتاي جمع
اي بـراي   يقـه دق15دست آوردن اين از روش آمـارگيري اسـتاندارد    هبراي ب .شود داده مي

  .دست آوردن نرخ جريان استفاده شد هب
  

  قبل و بعد از ساماندهيتصادفات  نحوه: پنججدول 
 86سال 85سال

 نوع تصادف
  –يه كاشانراچهار

 ييد رجايشه يابانخ
 نوع تصادف درصد

 –يه كاشانراچهار
 ييد رجايشه يابانخ

 درصد

 5/4 5 جلو به جلو 11/11 14 جلو به جلو

 4/24 47 جلو به عقب 8/23 30 جلو به عقب

 0 0 عقب به پهلو 3/2 3عقب به پهلو

 18 20 پهلو به پهلو 8/23 30 پهلو به پهلو

 8/19 22 جلو به پهلو 6/24 31 جلو به پهلو

 3/15 17 ريسا 4/14 18 ريسا

 100 111 جمع 100 126 جمع
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  ماندهيقبل و بعد از سا تصادفاتايل نقليه در نوع وسع يتوز: ششجدول 
 86سال 85سال

 نوع تصادف
 -يه كاشانراچهار

 ييد رجايشه يابانخ
 نوع تصادف درصد

  -يه كاشانراچهار
 ييد رجايشه يابانخ

 درصد

 4/15 17 كلتيموتورس 46/17 22 كلتيموتورس

 3/51 57 لهيك وسي 58/51 65 لهيك وسي

 7/2 3 لهيچند وس 58/1 2 لهيچند وس

 7/7 8 عابر 14/7 9 عابر

 7/2 3 ثابتيش 4/6 8 ثابت يش

 8/1 2 و سقوطيواژگون 79/0 1 و سقوط يواژگون

 3/7 9 موتور با دوچرخه 5/5 7 موتور با دوچرخه

 8/10 12 موتور با موتور 6/9 12 موتور با موتور

 100 111 جمع 100 126 جمع

  

  ينه در چهارراه كاشايل نقليوسا يج حاصل از شمارش بصريجدول نتا: تفهجدول 
  )در ساعت اوج بعدازظهر(

 جمع كل A B C D E F G H J I يبازه زمان

 2854664820 389306604208757 599428778 قبل از طرح

 2514837140 7923028675301283 9096021040 بعد از طرح

  

 سرعت عملكردي، ميـانگين هاي  دست آمده از مطالعات ميداني آيتم نتايج بهچنين  هم
  .شده استارائه  هشتدر جدول  خيابان رجاييمدت زمان سفر و مدت زمان تاخير براي 

  ييابان رجاير در خيمتوسط سرعت و مدت زمان تأخ: هشت جدول
  )هابدون در نظر گرفتن تأثير تقاطع(

زمان
 - مبداء

 مقصد

طول 
  ريمس

)متر( 

سرعت 
  مجاز

)km/h(

مدت 
زمان 
مجاز 

)هيثان(

 يكاشانر رفت چهارراهيمس
 خرداد 15به  

  خرداد  15ر برگشت يمس
 يبه چهارراه كاشان

سرعت 
عملكرد

نيانگيم
مدت 
زمان 
 سفر

مدت زمان
  ريتأخ

 )هيثان( 

سرعت 
عملكرد

ن يانگيم
مدت 
زمان 
 سفر

مدت 
زمان 
  ريتأخ

 )هيثان(

قبل از
طرح

 -يچهارراه كاشان

 خرداد 15دان يم
7/89250 64 76/16 192 128 15/19168 104 

بعد از
طرح

 -يچهارراه كاشان

 خرداد 15دان يم
7/89250 64 46/17 184 120 47/19165 101 
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صـورت معـادل    زان حجم تردد آنهـا بـه  يل ميو تبدوسايل نقليه ج حاصل از شمارش ينتا
در  يقبلـ  يسـامانده  يهـا  شده در طـرح  شمارش يها سه آن با دادهيتاً مقايو نها يسوار

  .شود مشاهده ميه ن جدول درطرح  يااز اجر شيزمان پ
  

  يقبل و بعد از طرح معادل سوار يه چهارراه كاشانيل نقليحجم تردد وسا: نه جدول
 طرحيبعد از اجرا طرحيقبل از اجرا ر حركتيمس

A 487 647 

B 324 374 

C 645 728 

D 306 522 

E 256 273 

F 473 656 

G 175 337 

H 655 975 

J 238 151 

I 352 303 

R 96  - 

S 178  - 

 4996 3911 جمع كل

  

صـورت   نتايج وضعيت تقاطع كاشـاني را بـه   توان مي Getram افزار با استفاده از نرم
 4060طـرح   يدر قبـل از اجـرا  وسايل نقليـه  زان حجم تردد يم. گرافيكي مشاهده نمود

در سـاعت  ه يـ له نقليوسـ  5628طـرح بـه    يه در ساعت بوده كه بعد از اجـرا يله نقليوس
دهنده تغيير در ميزان تردد در اين تقاطع  نشانچهار و پنج  يها شكل .دا نموديش پيافزا

  .باشد قبل و بعد از اجراي طرح مي
  يچهارراه كاشان Getramافزارج حاصل از نرمينتا :دهجدول 

Total Travel Time
hh:mm:ss 

Stops 
# veh/km

Stop time 
hh:mm:ss/km

Delay 
hh:mm:ss/km

Travel Time
hh:mm:ss/km

H. Speed
Km/hr 

Speed
Km/hr

Density
Veh/km

Flow 
Veh/km

 

30:10:40 1.8 00:01:16 00:01:31 00:02:44 21.9 29 21.1 4060 Before

38:24:41 2 00:01:09 00:01:27 00:02:40 22.5 29.3 27.5 56.28 After
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در قبل از اجراي  Getramافزار  سه نرمباتوجه به افزايش ميزان حجم تردد براساس مقاي
ثانيه در بعـد   31طرح زمان تأخير در تقاطع به ازاي هر كيلومتر از مسير از يك دقيقه و 

 هفـت و  شـش هـاي   ثانيه كاهش يافته است كه شكل 27از اجراي طرح به يك دقيقه و 
ر نتـايج ايـن   بنـاب ، بـدين ترتيـب   .باشد گر اين مطلب مي افزار فوق بيان نتيجه تحليل نرم

هاي ساماندهي  محاسبه زمان تأخير در تقاطع مذكور كاهش يافته در نتيجه اجراي طرح
ي تردد در اين محور را فراهم آورده ساز روانموجبات ، كاشاني... ترافيك در تقاطع آيت ا

  .است

  
  طرحقبل از  يبه تقاطع كاشان يمنتهك از معابريه در هر يل نقليان تردد وسايجر :چهارشكل 

  

  
  بعد از طرح يبه تقاطع كاشانيك از معابر منتهيه در هر يل نقليان تردد وسايجر :پنج شكل
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  ر در تقاطع قبل از طرحيزان تأخيم: شش شكل

  

  
  ر در تقاطع بعد از طرحيزان تأخيم: هفتشكل 

  يريگ جهينت
د ك در هـر دو بعـ  يـ تراف يسـامانده  يهـا د كه طرحشمشخص ، ج پژوهشينتا يبا بررس

مناسـب بـوده    ياثربخشـ  يمـذكور دارا  يهاشـنهاد يپ يدر اجرا يران محليموردنظر مد
. بـوده اسـت  ي مـوفق  ياهـ  پروژه، معابر موردنظر يساز د آن است كه بهين امر مؤيا. است

 يهـا  ر پـروژه يسـا  ياجـرا ، به اجرا درآمـده  يسامانده يهاد طرحييب ضمن تأيترتنيبد
ر مداوم ييبه تغ توجهن بايچن هم .گردديه ميتوص يمركزر معابر هسته يدر سا يشنهاديپ
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ش يپـا ، ك در معابر موردنظر پژوهشيتراف يساز روانرگذار بر تصادفات و يتأث يرهايمتغ
  . گردديشنهاد ميك پيطرح تراف يمجر يمستمر موارد از سو

هـاي راهنمـايي در    هـاي چـراغ   كـردن تعـداد فـاز    چنين مشخص گرديد كه كم هم
تواند نقش موثري در كاهش ميزان تصادفات و زمان تـاخير   با ترافيك باال مي هاي تقاطع

قابـل   هـا نقـش   كننده وجود جدااما به هرحال مشخص شد كه . وسايل نقليه داشته باشد
  .كنند كردن زمان تاخير ايفا نمي توجهي در كم
 يكـار  عنـوان راه  بـه ، معـابر  يسـاز  اصالح و به يهاپروژه يب گرچه اجرايبه هر ترت

ت يـ ن موفقيكن تداوم ايمؤثر به نظر برسد ل، حاضر يدوره زمان يتواند برايم، مدت كوتاه
از . از اعتبار الزم برخوردار نخواهـد بـود  وسايل نقليه ت و يش جمعيدر بلندمدت و با افزا

 .سـر خواهـد بـود   يم راهبـردي  يشهر با نگرشـ  يك هسته مركزيرو حل معضل تراف نيا
  :مواردي نظير

  ؛به نقاط مختلف شهر يشهر يها يم كاربريتقس -1
 يشـهر و بـه مـوازات محورهـا     يدر هسـته مركـز   يمـواز  يها يجاد دسترسيا -2

 ؛موجود و گسترش هدفمند

 يهـا ازجملـه برنامـه   يعمـوم وسـايل نقليـه   ن ينـو  يهـا  ستمياز س يريگ بهره -3
  .است يشهر يك هسته مركزيحل معضل تراف يراهبرد

  

 منابع

ايمني راه و ترافيك در كشـورهاي  . )1386( ؛ حمل و نقل انگلستان ه وآزمايشگاه تحقيقات جاد
). شركت مطالعات جامع حمل و نقـل ترافيـك تهـران   (غالمرضا حسامي : ترجمه، درحال توسعه

  .هدي: تهران
، سازمان حمل و نقل ترافيك تهران، مهندسي ترافيك تئوري و كاربرد). 1373( ؛حميد ،انيهبهب

  .هدي: تهران
مهران و  محمد نوري اميري: ترجمه). 1384( ؛)پيارك -مجمع جهاني راه (  ،ايمني راه راهنماي
 .مهرگستر: تهران. قرباني
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  .پردازاننور: تهران، ها تقاطع يده سامان يراهنما). 1384( ؛ يعل، نادران، ليجل، يشاه
ك شـهر  يحمل و نقل تراف يده مطالعات سامان). 1384( ؛ييطال يها ن مشاور طرح راهامهندس
  .كاشان يشهردار، كاشان

Highway Capacity Manual (HCM), 2000. Transportation Research 
Board. Washington, D.C: (TRB). 
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