
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


        برگزيده مجموعه مقاالت دومين همايش جامعه ايمن شهر تهران

  

 

307

  

  

  

  

  

  

  راهكارهاي كاهش تصادفات 

  در معابرشهري و غير شهري

  

بابك جعفرزاده
1
  

 

   :مقدمه

يـب   روانـي و همچنـين تخر      - مشكالت اجتماعي    ، سوگواري ، كاهش بهره وري     ، معلوليت و درد   ، مرگ ،تصادفات رانندگي منجر به جرح    

واند بر افزايش سطوح ايمني و كاهش ميزان موارد يـاد شـده     ت  ميند؛ در حاليكه برنامه ريزي مناسب در حمل و نقل           شو  ميگسترده ي اموال    

مهـم سـالمت،    ي  هـا   شناشي از حوادث رانندگي يكي از چـال       هاي    و هزينه ها      آسيب  ، مرگ وميرها  ،بحران ايمني معابر  .  مستقيم بگذارد  تأثير

 سـاله و بـه ويـژه جوانـان     44 تـا  15 درسـنين  هـا  نومي و توسعه كشورها است و قربانيان اصلي آن افرادي هستند كـه اغلـب آ  بهداشت عم 

   ]2[.هستند

هند و بيشترين علت مراجعـه      د  ميقلب و عروق را به خود اختصاص        هاي    در ايران حوادث رانندگي دومين علت مرگ ومير بعد از بيماري          

تجزيه و تحليل دقيق تصادفات تا حد زيادي بستگي بـه           . عمل، حوادث رانندگي در اثر كمبود ايمني معابر است        هاي    اقبه مراكز اورژانس و ات    

  .  داردها نو ارتباط ميان آها   راه، وسائل نقليه،آگاهي رانندگان

 طـور اجمـالي پرداختـه شـده         در مقاله ي حاضر و در بخش نخست به ارزيابي وضعيت موجود ايمني معابر شهري و غير شهري ايران به                   

 بـا ارائـه ي نمـودار        نهايت    و در     -) 2(و  ) 1(شمارههاي      نمودار  -اين ارزيابي با ارائه ي دو نمودار تعداد تصادفات شهري و غير شهري              . است

  . دگرد ميهد تكميل د ميكه دو نمودار پيشين را مورد مقايسه قرار ) 3(شماره ي 

 قانونگـذاران و اجـرأ كننـدگان قـانون در ايـران مـورد بحـث و                  ،متخصصينهاي     با امكانات و توانايي    در بخش بعدي راهكارهاي متناسب    

وان تا حدود مناسبي از خـسارات مختلـف ناشـي از سـطوح پـايين ايمنـي در معـابر ايـران         ت مي ها نارزيابي قرار گرفته است كه با توجه به آ   

  . پيشگيري نمود

 درك عميـق  هـا  ن بخش پيشين نتيجه گيري هايي انجام شده است كه قادر خواهيم بود با بكـارگيري آ در بخش پاياني نيز با استفاده از     

درون و برون شـهري مـورد اسـتفاده         هاي     در راه  ها  نتري از روش هايي كه امروزه در كشورهاي پيشرفته ي دنيا براي نجات جان و مال انسا                

  . قرار مي گيرند دست يافت

  

                                                 

   برنامه ريزي حمل و نقل–رشناس ارشد مهندسي عمران  كا.1
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  :ضعيت موجود ايمني در معابرشهري و غيرشهريارزيابي ومقايسه ي  و

 هـشت  تـا  هفـت  ساالنه به معابر تصادفات ماليي ها تخسار رانندگي، و راهنمايي پليس و كشور وزارت توسط شده اعالم آمارهاي طبق

 كـه ميـانگين جهـاني    اسـت در صـورتي   جاريي ها تقيم به داخلي ناخالص توليد درصد چهار معادل رقم اين كه رسيده تومان ميليارد هزار

  ]2[.  درصد توليد ناخالص ملي كشورها است2 تا 1بين اي  هسوانح جادهاي  هزينه

 و ملمـوس  ارقـام  شـامل  تنها شده اعالم سال در تومان ميليارد هزار هشت تا هفت معادل كهاي  هجاد تصادفات مالي خسارت ميزان اين

 و معنـوي ي هـا  تخـسار  اگـر  و اسـت  عضو نقص و فوت ديه پرداخت بيمارستاني،هاي  هزينه خودرو، خسارت پرداخت فيزيكي،ي ها تخسار

 هشت به نزديك تصادفات خسارت رقم كنيم اضافه آن به را حادثه مجروحان و شده فوت افراد به مربوط رفته دست ازي ها تفرص حال ارزش

 .است كشور داخلي ناخالص توليد درصد 10 تا

 دادن دسـت  از و شـدن  سرپرست بي روزانه هزينه بايد ،تصادفات براي تومان ميليارد 20 روزانه معادل خسارت بر عالوه ديگر، عبارت به 

 خـسارت  محاسـبه  در كارشناسـان  از دسته اين نظر از .كنيم اضافه را افراد معنوي و ماديي ها شارز و انساني نيروي نبود و خانواده آور نان

 عـضو  نقـص  دچـار  تـصادفات  در كـه  افرادي عمرهاي  سال افزوده ارزش و شده فوت افراد رفته دست ازهاي  سال ارزش بايد معابر، تصادفات

 تنهابنابراين  .دگير قرار توجه باشند مورد داشته اقتصادي فعاليت و كار گذشته چون وانندت مين ديگر و داده دست از را خود توانايي ندشو مي

 هبـ  مـي زخ و مجروح هزار 200 و ساالنه معابرهاي  تصادف در نفر هزار 28 رفتن دست ؛ ازكنيم اكتفا عضو نقص ديه يا فوت ديه رقم به نبايد

 مواجـه  اساسي گسست با را انساني سرمايه انباشت به خانوارها اميد و خانوارها درآمد و هزينه نظام و اقتصاديي ها تفعالي حلقه مانده، جاي

 .است كرده

 38 ديه پرداخت با كه شود مي واردها  خانواده به اقتصادي نظر از ناپذيري جبران خسارت انواده،خ مؤثر عضو يا خانوار آور نان هر مرگ با 

 بـا  حتـي هـا   اين هزينـه  از طرفي. شود مي محسوب ناپذيري جبران خسارت نيز كشور اقتصاد براي و نيست جبران قابل تومان ميليون 50 تا

 خسارت، تومان ميليارد هزار هشت تا هفت ساالنه بر عالوه معابر تصادفات بنابراين،  .جبران نيستند قابل نيز درصد 100اي  هبيمي ها شپوش

 زيانبـار  آثـار  كـه  دكنـ  مـي  همـراه  ناپذيري جبراني ها تخسار با را آيندههاي  سال در انساني سرمايه انباشت و اقتصادي افزوده ارزش حلقه

   .داشت خواهد تداوم سال 30 تا حداقل آن معنوي و اقتصادي

 خـسارتي  و انـد  هشـد  مجروح و مصدوم نفر هزار 200 و كشته نفر هزار 28 از بيش ،85 سال دراي  هجاد تصادف به مربوط آمارهاي طبق

معـابر   تـصادف  از ايران سهم و است جهاني ميانگين برابر 20 ايران در تصادف تعداد .است گذاشته جاي بر را تومان ميليارد هزار هفت معادل

 در تـصادفات  ديگـراين  عبارت به. است درصد يك جهان جمعيت كل از ايران سهم كه حالي در است درصد 5/2 جهان هريشهري و غير ش

   .است ايران همتراز كشورهاي برابر پنج و صنعتي كشورهاي برابر پنج ايران،

 بـه  مربوطها  كشته اين درصد 80 و ندوش مي كشتهاي  هجاد تصادفات اثر بر جهان در نفر هزار 200 و ميليون يك ساالنه كه شرايطي در

 قابـل  مـالي  و جـاني ي هـا  تخسار و داده اختصاص خود به را بااليي سهم ايران در تصادفاتهاي  كشته آمار است، توسعه حال در كشورهاي

  ]2[ .دكن مي تحميل جامعه و كشور به را توجهي

 85 سـال  در تومان ميليارد هزار هفت به 80 سال در تومان ميليارد رچهارهزا ازاي  هجاد تصادفات مالي خسارت كه هدد مي نشان آمارها

 .است داشته رشد درصد 5/1 تنها 85 سال در كشوراي  هجادي ها تزيرساخ كه است حالي در اين و است يافته افزايش

 درصـد  81 و افـراد  شـدن  زخمـي  و جراحت به منجر درصد 18 فوت، به منجر كشور در تصادفات از درصد يك حاضر حال در همچنين

 5/17 معادل تومان ميليارد 700 تنها 80 سال توماني ميليارد هزار چهار خسارت از كارشناسان، گفته به .شود مي ماليي ها تخسار به منجر

 توسـط  حـوادث  ناكـافي  پوشش و بيمه فرهنگ گسترش عدم دهنده نشان موضوع اين و است شده تأمين گر بيمهي ها تشرك توسط درصد

 بيمه نفوذ ضريب تا شود اجرا خودرو خسارت تأمين و ديه ثالث، شخص بيمه براي گيرانه سخت مقررات تا دارد ضرورت و است بيمه صنعت

  .يابد افزايشاي  هجادي ها تخساراي  هبيم پوشش و

نمـودار  .  شـهري پرداخـت    وان به مقايسه ي وضعيت تصادفات در معابر شهري و غيـر           ت  مي) 3(و  ) 2 (،)1(شماره ي   هاي    مطابق با نمودار  

همين آمـار   ) 2( و نمودار    شماره ي         1386 الي   1370هاي    تعداد تصادفات منجر به جرح و خسارت معابر شهري را بين سال           ) 1(شماره ي   

گويـاي  شـد كـه بـه خـوبي         با  مـي ميان دو نمودار پيـشين      اي    ه نموداري مقايس  ،)3(نمودار شماره ي    . ندكن  ميرا براي معابر غير شهري بيان       

 در معابر شهري با افزايش آمار اين دسته         شود  ميچنانكه مالحظه   . وضعيت بحراني تر معابر شهري طي دهه ي گذشته و دهه ي حاضر دارد             
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 خوشـبختانه  1386 با سرعت كمتري افزايش يافته و در سال         1385 اين آمار طي سال      ، با شيبي زياد مواجه هستيم     1384تصادفات تا سال    

شد با اين تفاوت كه سير صعودي شـديد ايـن     با  ميمورد اخير در مورد معابر غير شهري نيز صادق          . هرچند اندك شده است   مشمول كاهشي   

  . با افتي چشمگير مواجه شده است1386 ادامه داشته و در سال 1385آمار در مورد معابر غير شهري تا سال 

علت اصلي پايين تر بودن آمار      .  در معابر شهري و غيرشهري را لمس كرد        وان به خوبي تفاوت ميزان تصادفات     ت  مي 3در نمودار شماره ي     

صورت گرفته توسط عوامل فني و قانوني را در ي ها شوان كوشت مي با اين حال ن،شدبا ميتصادفات در معابر غيرشهري تراكم و ترافيك كمتر 

. شـد با  مـي در معابر غيرشهري با سرعتي بيشتر در حال كاهش           ميزان تصادفات    شود  ميچنانكه مالحظه   . كاهش دادن اين آمار ناديده گرفت     

زد علي رغم اين واقعيت كه سـير نزولـي   سا مياين نكته نياز به كار كارشناسي و اقدامات جدي تر در مورد معابر شهري را به خوبي مشخص      

  ]2[. ده استاين معابر زودتر از معابر غير شهري آغاز شده است اما كارآيي كمتري را از خود بروز دا

0

100

200

300

400

500

600

700

1370 1375 1380 1382 1383 1384 1385 1386
سال

ه)
ر
ق
رف
زا
ه
) 
ت
فا
د
صا
ت

  

  ]4[)1386-1370( جرح و خسارت ، آمارتصادفات معابر درون شهري منجر به فوت.1مودار شماره ي ن
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  ]4[)1386-1370( جرح و خسارت ،آمارتصادفات معابر برون شهري منجر به فوت. 2ي  نمودار شماره
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تصادفات برون شهري (  فقره) 

تصادفات درون شهري( فقره) 
  

  ]4[)1386-1370( جرح و خسارت ، مقايسه ي آمار تصادفات معابر برون شهري و درون شهري منجر به فوت.3نمودار شماره ي 
  

 :ي راهكارهاي مناسب ارائه

قابـل اسـتفاده در     با توجه به وضعيت بحراني ايمني در معابر شهري و غير شهري نياز به توجه جـدي تـر در بكـارگيري تمـام امكانـات                           

راستاي كاهش آمار تصادفات منجر به جرح در وهله ي اول و تصادفات منجر به خسارات مالي در وهله ي دوم به خوبي در كشور ما احساس   

ر بـه   قـاد ها نوان در نظر گرفت كه با كمك آت ميشد با ميها نهادبر اين اساس راهكارهاي متفاوتي را كه داراي طيف وسيعي از پيش      . شود  مي

اين گـستره شـامل نكـات و مالحظـات فنـي و فرهنگـي بـه طـور همزمـان          . نزديك خواهيم بوداي  هكنترل و بهبود وضعيت موجود در آيند   

  )]4(نمودار شماره ي . [شندبا مي

تـشكيل شـده   اين نمودار از دو بخـش عمـده    . هدد  ميارتباط ميان عوامل مختلف مؤثر بر ايمني ترافيك را نمايش           ) 4(نمودار شماره ي    

است؛ بخش نخست با عنوان اصالحات فني مربوط به حوزه ي اصالحات مهندسي ترافيك و راه و بخش دوم با عنـوان اصـالحات اجتمـاعي                           

از با اهميـت تـرين   اي  هدست. شدبا ميمربوط به مديريت قانوني ترافيك توسط متخصصان پليس راهنمايي و رانندگي و همچنين قانونگذاران     

  .ر به تفصيل در موارد ذيل مورد بحث قرار مي گيرندموارد مذكو
  

 :كاهش سرعت ترافيك

 و هـا  نوانند عالوه بر كاهش چشمگير ميزان برخوردهاي ترافيكي منجر به كـاهش شـدت آ           ت  ميكاهش سرعت در ترافيك     هاي    استراتژي

با ايـن حـال   . شندبا مير معابر شهري نسبت به غير شهري داراي كارآيي باالتري دها  اين استراتژي.  شوندها نمالي ناشي از آ  نهايكاهش زيا 

بايد در مطالعات قبل و بعد از انجام طرح اين نكته را نيز در نظر گرفت كه كاهش سرعت در يك معبر منجر به انتقال حجم ترفيك به معبر                             

  .مجاور نشود) هاي( 

اين راهكار عالوه بـر اينكـه موجـب         . شدبا  ميبر براي رانندگان     ايجاد فضاي بيشتري در عرض مع      ،افزايش سرعت ترافيك  هاي    يكي از راه  

. د راننـدگان بـا سـرعت بـاالتري راننـدگي كننـد        گرد  ميكاهش امكان برخورد وسائل نقليه با يكديگر خواهد شد اما در مقام مقايسه موجب               

هنـد در   د  مـي هن و در ساعات خلوت شـبانه روز رخ          هند شديدترين تصادفات در معابر پ     د  ميچنانكه آمارهاي ساليانه تصادفات در دنيا نشان        

در مجمـوع معـابر     . ديابـ   مي متر هستند اين ميزان به شكل چشمگيري كاهش          3حاليكه براي معابري كه داراي خطوط حركتي باريك تر از           

دفات منجـر بـه جـرح را دارا         شند كمترين ميزان تصا   با  مي) از لبه جدول تا لبه جدول مجاور      (  متر   7,2شهري كه داراي عرض كلي كمتر از        

  ]1. [شندبا مي
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  ]1[ عوامي ايمني معابر.4نمودار شماره ي 

  

 :عوامل جايگزين

ه ب  مي خدمات و اطالع رساني عمو     ، شامل مدهاي حمل و نقل گوناگون بلكه شامل افزايش ارتباطات          تنهاعوامل جايگزين حمل و نقلي نه       

جايگزيني حمل و نقل شخصي با حمل و نقل همگاني عالوه بر تبعات مثبت فراواني كه بـا توجـه     . شندبا  مياهش حجم ترافيك نيز     منظور ك 

 كه به عنوان مثـال از اتوبـوس يـا متـرو اسـتفاده               شود  ميبه افزايش جمعيت و آلودگي هوا دربر دارد باعث ايجاد فضايي امن براي مسافرين               

مديريت 

 حمل و نقل

ايمني 

اصالح طراحي  مسافرين

 خودروها 

افزايش كنترل 

 راننده بر خودرو

كاربري 

 اراضي 

پيشگيري از 

 تصادفات

اسلوب هاي 

طراحي معابر 

 و گاردريل ها

تغيير 

مدهاي 

حمل و 

 نقل

رانندگي با 

احتياط 

 بيشتر

آموزش و 

فرهنگ سازي 

 مناسب

كاهش 

سرعت 

 ترافيك

هوشياري در 

 هنگام رانندگي

اصالح الگوهاي 

تعمير و 

نگهداري وسائل 

 نقليه

استفاده 

مناسب از 

كمربند و 

كاله 

 ايمني

اصالح قوانين 

راهنمايي و 

رانندگي مطابق 

عدم استفاده از مواد  با نيازهاي روز

مخدر و مشروبات 

 الكلي

م استفاده از تلفن همراه عد

و ساير ادوات الكترونيكي 

 هنگام رانندگي

رعايت قوانين 

راهنمايي و 

 رانندگي 

ايمني 

عابرين 

راه هاي 

 ايمن تر

عابرايمني در م  

 وسائل نقليه ي

 ايمن تر

 اصالحات اجتماعي اصالحات فني
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مانند مسيرهاي زيرزميني متـرو و يـا خطـوط          ( د وجود معابري حمل و نقل عمومي مجزا از ساير مدهاي حمل و نقل                در اكثر موار   .ندكن  مي

  . شندبا مي مؤثر ها ننيز بر افزايش ايمني اين مدهاي حمل و نقل و افزايش سرعت جابجايي آ) ها  ويژه ي اتوبوس

اسـتفاده ي   .    شـد با  مـي عابر استفاده از سيستم حمل و نقل اشـتراكي          يكي ديگر از راهكارهاي كاهش حجم ترافيك و افزايش ايمني م          

مديريتي به صورت اختـصاص دادن خطـوطي مجـزا از جريـان             هاي    همزمان بيش از يك مسافر از يك وسيله ي نقليه كه با توجه به تشويق              

  .شود ميل و نقل اشتراكي محسوب  روال معمول حم،شود مي ها ن سريع تر و ايمن تر آ،عادي ترافيك موجب جابجايي راحت تر

بـه عـالوه از   . شـود  مي شناخته HOV )(High occupancy vehicleاين روش مديريتي در كشورهاي توسعه يافته با عنوان اختصاري

  . نيز سود جستها   آتش نشانان و آمبوالنس،فاده ي پليسوان در مواقع اضطراري براي استت مياين خطوط 

كوتاه درون شـهري روش ديگـر جـايگزيني    ي ها تاستفاده از پياده روي و يا دوچرخه به عنوان مدهاي حمل و نقل غيرموتوري در مساف               

جابجـايي بخـصوص بـراي      ي  هـا   شايجـاد امكانـات مـورد نيـاز ايـن رو          . شـند با  مـي مدهاي مناسب تر حمل و نقل به ازاي مـدهاي كنـوني             

واند از افزايش ترافيك و به تبع خطر تصادفات رانندگي جلوگيري كرده و مردم را به استفاده ي از حمـل                     ت  ميوانند  ت  ميمحلي  هاي    دسترسي

  . و نقل پايدار ترغيب نمايد

 ،شـب نمـا  هـاي    نصب چـراغ  ،از كاله ايمني  واند از طريق آموزش استفاده      ت  مي ايمني استفاده كنندگان از وسائل نقليه غيرموتوري         تأمين

مناسب و حفاظت شده ي عابر پيـاده در كنـاره           هاي    ايجاد راه . روشن در هنگام شب باشد    هاي    چراغ جلو و عقب دوچرخه و استفاده از لباس        

شـد كـه بـه      با  ميمني معابر پياده     از راهكارهاي افزايش اي    ها  نمناسب براي آ  هاي    و گاردريل ها    عابر پياده و نصب حفاظ    هاي     پل ،ها  ي بزرگراه 

 هم از لحاظ پيشگيري از برخورد خودروها با عـابرين و هـم از               ؛ مي گذارند  تأثيرصورت مستقيم و غيرمستقيم بر جريان افزايش ايمني معابر          

  .لحاظ ترغيب عموم به استفاده از اين روش جابجايي و كاهش حجم ترافيك

  

  :مديريت و نظارت كارآ بر ايمني معابر

ي ايـن   از جملـه . وانند نقش غيرقابل انكاري را در افزايش ايمني معابر شهري و غيـر شـهري ايفـا كننـد          ت  ميمباني و تمهيدات مديريتي     

هاي  بوده كه از طريق كاهش تعداد راهها  از مباني طراحي راه اي    هدسترسي اشاره كرد كه شامل مجموع     هاي    وان به مديريت راه   ت  ميتمهيدات  

 تنهـا ايـن كمـك نـه    . دكن مياصلي كمك هاي   به افزايش ايمني راهها ناصلي و گسترش گروه بندي آ هاي    در راه ها     و تقاطع  دسترسي فرعي 

اصلي كه شامل تشويق ساكنان يك منطقه به استفاده از وسـائل  هاي  شامل پيشگيري از برخوردهاي احتمالي ناشي از ورود و يا خروج به راه       

مـورد نيـاز   ها  مطالعات جامع و دقيقي در رابطه با مديريت دسترسي راه. شود ميستفاده از حمل و نقل عمومي نيز نقليه ي غيرموتوري و يا ا    

 منجر به افزايش آمار تصادفات و تلفـات نيـز   نهايت يي اصلي شود  در ها هاست چرا كه اگر تصميمات ناشي از آن موجب افزايش سرعت در را  

مفيد كاربري اراضي و يا ارتقأ مدهاي حمـل و نقلـي موجـب افـزايش ايمنـي                  هاي    به پشتيباني از طرح    در حاليكه تصميمات منتهي      شود  مي

  . معابر اصلي خواهند شد

محلـي باشـند ناشـي از تـواتر و           نهايامروزه اين واقعيت كه اغلب تصادفات منجر به جرح بيش از آنكه ناشي از كاربري اراضي و يا خيابا                  

هـاي    درصد تصادفات بـه علـت وجـود راه   60بيش از  ها    در اين راه  . اصلي هستند ثابت شده است    هاي    در راه طراحي نادرست نقاط دسترسي     

اصلي كه اغلب ناشـي از      هاي    دسترسي و راه  هاي    ر انتخاب نقاط اصلي ارتباط بين راه      د  ميناكا ]1. [شندبا  ميدسترسي متعدد و غيراستاندارد     

وان اينطـور تخمـين زد كـه بـا اسـتفاده از      تـ  مـي . هندد ميحسوسي تصادفات مرگبار را افزايش     ناكارآمد شهرسازي هستند بطور م    هاي    طرح

مـورد تـصادف در     1500 قادر خواهيم بود تا به طور متوسط از بـيش از             ،اصليهاي    با راه ها    مدرن در محل تقاطع   هاي    و طرح ها    خيابان بندي 

  ]2. [ كنيم كيلومتري طي يك دوره ي پنج ساله پيشگيري4,8يك كريدور 

با اجراي قاطعانه تـر قـوانين راهنمـايي و          . شدبا  ميپراهميت مديريت ايمني معابر اجراي صحيح و اصالح قوانين          ي  ها  شيكي ديگر از بخ   

   افزايش .وان تا حدود زيادي به ايمني معابر كمك نمودت ميرانندگي و توجه به زواياي جديد در تخلف رانندگان 

اسـتفاده از كـاله ايمنـي بـراي         ،و توجه به قوانيني از جمله لزوم هوشياري كامل در هنگـام رانندگي            ها    در راه نظارت بر سرعت رانندگان     

 توجه به عالئم راهنمـايي و راننـدگي و      ، استفاده از چراغ راهنما    ،خودروهاي    و چراغ ها     سالم بودن محافظ   ،موتورسواران، بستن كمربند ايمني   
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وان بـا اعمـال محـدوديت    تـ  ميدر اين راستا . فني و فرهنگي ترافيك در معابر باشند  هاي    سياري از نارسايي  وانند جبران كننده ي ب    ت  ميغيره  

 درصد از وقوع تصادفات مرگبار در سـاعات خلـوت شـبانه روز    60تا ) مثالَ در ساعات آخر شب و اوائل صبح         ( زماني براي رانندگان كم سال      

  ]  1. [جلوگيري نمود

  

  :ايمني عابرين

با اين حـال گـستره ي سـني         . هندد  ميو هنگامي كه عابر در حال عبور از خيابان است رخ            ها    ترين تصادفات عابرين پياده در تقاطع     بيش

بيشترين ميزان تصادفات عـابرين در      . شود  ميمختلف دستخوش تغيير     يها  مكانند مطابق با آمار در      شو  ميكه دچار تصادف    اي    هعابرين پياد 

تـصادفات  . هـد د  مي سال رخ    5اد مسن و بيشترين ميزان تصادفات در عبور از بين دو تقاطع براي افراد گروه سني كمتر از                   براي افر ها    تقاطع

پيچيـده ي خيابـاني يـا    هـاي   مربوط به گروه نخست اغلب ناشي از سردرگمي افراد سالمند كه از هوشياري كمتـري برخوردارنـد در تقـاطع                 

با آموزش خطرات تصادف بـه      . م نيز در اثر رفتار غير منظم در حركت به سمت ترافيك به وجود مي آيد               دسته ي دو  . دگرد  ميناشي  اي    هجاد

 و همچنـين بـراي دسـته ي دوم نيـز آمـوزش و      هـا  ن براي مراقبـت بيـشتر از آ  ها نو همچنين والدين آها  كودكان در مدارس و مهد كودك    

كه چراغ عابر را براي افراد مسن كه با سرعت كمتري از خطوط عابر پياده ها  تقاطعچراغ عابر در هاي  بكارگيري فناوريهايي چون نصب دگمه

در مقايسه ي عملـي مـشخص       . وان تا حدود مناسبي از اين خطرات پيشگيري نمود        ت  ميارد  د  ميند مدت زمان بيشتري سبز نگه       كن  ميعبور  

بزرگساالن مي كوشند كه موقعيت را قبـل از رسـيدن بـه             . ود دارد قابل توجهي وج  ي  ها  تشده است كه بين رفتار بزرگساالن و كودكان تفاو        

 با زاويه ي مناسب و به موقـع از مـسير بـين دو تقـاطع عبـور      ها ن درواقع به احتمال زياد آ؛كنترل شده تشخيص دهند ي  ها  تي قسم ها  تان

يكي نسبت به كودكان قابل تشخيص تر و واضح تر          همچنين بزرگساالن از نقطه نظر ديد فيز      . وندد  ميند و به ندرت در طول مسير راه         كن  مي

  ]3.[هستند

  

 :گيري نتيجه

. گـذار باشـد   تأثيروانند از طرقي متفاوت بر ايمني معابرشهري و غيرشهري          ت  ميايجاد تغييرات در الگوهاي سفرهاي شهري و بين شهري          

  :ذيل طبقه بندي نمودهاي  وان در دستهت مياين تغييرات را 

با استفاده از ابزار كاهش سرعت بخصوص در در نقاط حادثه خيز قادر به كاهش تواتر تصادفات در هـر كيلـومتر و      استراتژي هايي كه     .1

 . شندبا مي ها نهمچنين ميزان شدت آ

ند اما در عين حال موجب كن ميبه كاهش تواتر تصادفات در هر كيلومتر كمك ) عبور و مرور( روش هايي كه با كاهش حجم ترافيك  .2

ند اما قادر بـه كـاهش ميـزان سـفر وسـائل نقليـه       شو مياين دسته تمهيدات باعث كاهش زمان سفر     . ندشو  مي ها  ندت و سختي آ   افزايش ش 

 .نخواهند شد

اين گـروه تمهيـدات بطـور    . ندشو  ميراهكارهايي كه موجب تبديل استفاده ي عموم از حمل و نقل خصوصي به حمل و نقل همگاني                   .3

 .ابر و كاهش ميزان تصادفات راننگي اثرگذار هستندچشمگيري در افزايش ايمني مع

هاي   به عنوان بخشي از سياستگذاري–حمل و نقل غير موتوري هاي  حمل و نقلي موتوري با مد   هاي    اقدامات مربوط به جايگزيني مد     .4

كـاهش آلـودگي هـوا و سـالمت         ند بلكه بـه     شو  مي باعث كاهش مرگ و مير و تصادفات         تنها كه نه    –) حمل و نقل سبز   ( حمل و نقل پايدار     

گفتني است كه بحث ايمني و وسائل حمل و نقل غيرموتوري بحثي است كه نياز به توجه بيشتر بـه          . جامعه كمك شايان توجهي مي نمايند     

 .  شود ميآن  بخصوص در كشورهاي در حال توسعه چون ايران احساس 

سني و شغلي براي اقشار متفاوت جامعه كه به شكلي كارآ اما كم            هاي    وهانجام سهم بندي زماني استفاده از معابر مختلف بر اساس گر           .5

الزم به ذكر است كه طبق مطالعات صورت گرفته به طور كلي به ازاي هر . شدبا ميهزينه قادر به افزايش ايمني معابر عالوه بر ساير فوائد آن      

اين مورد در رابطه با ايمنـي       ] 1. [دياب  ميآمار تصادفات نيز كاهش      درصد از    1,8 تا   1,4 بين   ،يك درصد كاهش سفر وسائل نقليه ي موتوري       

واند اثرگذار باشد به اين ترتيب كه ساعاتي از شبانه روز به استفاده كنندگان از وسائل نقليه ي غيرموتـوري                    ت  ميوسائل نقليه ي غير موتروي      
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 . اختصاص يابد

و كاهش حجم رفت    ها    واند منجر به افزايش ايمني راه     ت  مياقداماتي است كه    مربوط به كاربري بهينه ي اراضي از دسته         هاي    استراتژي .6

بحث كاربري اراضي يكي از مهمترين ترين مباحث در مطالعات حمل و نقل اقتصادي و ايمني ترافيك محـسوب    . غيرضروري شود هاي    و آمد 

 . شود مي

ند اما در عين حال داراي اثـرات منفـي بـر ايمنـي     شو مي برخي اصالحات ترافيكي صورت گرفته منجر به كاهش ترافيك و زمان سفر        .7

به عنوان مثال تعريض معابر كه به عنوان يكي از كارآمدترين راهكارهاي كاهش حجم ترافيك معـابر هميـشه مـدنظر                     . نيز خواهند بود  ها    راه

سـبب افـزايش ميـانگين    هـا    نقـاط شـبكه راه  ترافيكي و روان كردن عبور و مرور در بـسياري از هاي  بوده و هست علي رغم از بين بردن گره   

بديهي است در اينگونه موارد انجـام مطالعـات پـيش و پـس از اجـراي      . سرعت خودروها و در نتيجه افزايش آمار تصادفات مرگبار شده است  

پيش بيني نـشده    ي  ها  شالشد تا به خوبي بتوان از ايجاد چ       با  ميطرح به منظور حفظ حدود ايمني و سالمت راننگان و عابرين پياده ضروري              

 .ي جديد پيشگيري نمود
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