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  و محيط زيستتصادفات،حمل و نقلمورد  كنترل ترافيك درموثر بر المانهاي

  1محمد مهدي حيدري

 
 

  

  

 :كيدهچ

اين .  است پرداخته مي شودگروه طبقه بندي شدهسه كه به  ارائه عناصر اصلي كنترل ترافيك ،به ه در اين مقال

 ات، كه اثر شدهارائه عناصر كنترل ترافيكي از اين گروه .ر بسزايي روي ايمني ترافيك دارندعوامل تاثي

 كه به عواملي و دارندهي ر قابل توجياثتكاهش تعداد تصادفات عواملي كه در: ي روي تصادفات داردمختلف

عوامل موثر ، عناصر كنترل ترافيكاز گروه بعدي .  مي شودنظر مي رسد منجر به افزايش تعداد تصادفات

بخشد و يا بهبود را  در جاده حمل و نقلتواند  برخي از آنها مي.  هستند و محيط زيستروي حمل و نقل

، كاهش آلودگي محيطي و آلودگي صوتيشامل ستند براي محيط زيست مفيد ه  كهعواملي نيز.  دهد كاهش

  .استشده در نظر گرفته 

  

 د، بهبو، كاهش تصادفات، محيط زيستحمل و نقل، ترافيك عناصر كنترل: كلمات كليدي

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  نزستاخوه هاي آبي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات زسارشته ي دانشجوي دكتر -1
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   :مقدمه

نـي   در مورد وضعيت ايم    ايراندر  . دستيابي به ايمني در جاده ها يكي از مشكالت مهم در حمل و نقل جاده اي است                

در بدترين در ميـان كـشورهاي   ، يكي از  تصادفات جاده بوجود آمده است و از لحاظ ميزان  حالت بحراني   ، جاده اي 

نه تنها ساكنان از تصادفات جاده اي رنج مي برند همچنين در حركت جريان ترافيك و آلـودگي محـيط                    . جهان است 

كـاهش  تـأثير عمـده اي بـر        ،   جـاده     حمـل و نقـل      و سازمان يافتـه ترافيـك    و  كنترل صحيح   .  است گذارزيست تاثير 

 .داردآلودگي محيط زيست كاهش حركت جريان ترافيك و بهبود جاده ، تصادفات 

 
  :عناصر اصلي كنترل ترافيك

 و محـيط زيـست در       حمل و نقل   در تصادفات ،     تاثير زيادي  عناصر كنترل ترافيك ارائه شده كه        ترسيم آماري زير  در  

 ، كه ايمني ترافيك و محيط زيـست در وضـعيت بحرانـي               هايي  مي تواند در مكان    المانهر  . رد   دا شهرها و روستاها  

  :ي از هر مورد به شرح زير است شرح كوتاهو عناصر كنترل ترافيك . هستند مطرح شود

گيني سـن ،   كنترل ترافيك     و مقررات  ها  با استفاده از پيش گيري     :منطقه اي در يك ناحيه منتخب     ترافيكي  آرامسازي  .1

 . ترافيك برطرف شد

 .تفكيك گرديد  وسايل نقليه مسير مردم از مسير حركت.  خيابان هاهاي پياده رو .2

 بـه سـرعت     با توجـه   ، اما سرعت ترافيك      پيچيده اي وود دارد   مناطق شهري ترافيك    در    :خيابان هاي شهري  نقش  .3

 .كاهش مي يابدپياده روها

 تعيـين  مـورد نيـاز  سطح ميزان  با توجه به انتخاب جاده استاندارد و          تعدادي از جاده هاي دسترسي     :ىرسكنترل دست .4

 .مي شود

 ، تعامـل بـين    اصليبهنسبت فرعي ي روي خيابان ترافيكبا كنترل    . تقاطع ها    در اولويت كنترل و عملكرد نشانه ها     .5

 . اصلي افزايش يافته استخيابان هاي ساده شده و ظرفيت خيايانكاربران 

 .ي ترافيكبار براي مشاهده خيابان كاربران  به  كاهش تصادفات با دادن زمان بيشتر :طع ها توقف در تقاعالئم.6

 از ختلف ترافيـك  مباعث تفكيك مسيرهاي كنترل چراغ راهنمايى در تقاطع ها       :كنترل چراغ راهنمايى در تقاطع ها     .7

 .  در تقاطع ها را بهبود بخشديو مي تواند جريان ترافيكشده يكديگر 

مناسب و   مشخص كردن يك محل عبور عابران پياده را هميشه ايمني             :محل عبور عابران پياده   شدار دهنده   عالئم ه .8

در ايـن نقـاط از   ، مي تـوان   ؛ به منظور بهبود محل عبور عابران پياده نمي كند    فراهم به اندازه كافي براي عابران پياده     

 .عالئم هشدار دهنده استفاده كرد

 . را براي راننده مشخص مي كند باالترين سرعت مجاز در جاده، ز سرعت  حد مجا :حد مجاز سرعت.9

 سرعت  در خودرو را    كه با اعمال نيرو    كاهش سرعت دستگاه هاي هستند       ابزارهاي :كاهش سرعت وسايل و ابزار    .10

 .مي يابد دارند ، به طوري كه خطر تصادفات كاهش مي يابد و احساس ايمني  افزايش مي هاي پايين نگاه 

به كـاربران   مفيدي را    و اطالعات    تعبيه شده  يترافيكطبق قوانين    نشانه گذاري هاي جاده      : جادهئم موجود در    عال.11

 . مي دهد جاده ها 

كنتـرل  ،   با استفاده از كنتـرل ترافيـك ، مجموعـه اقـدامات               :سواران و دوچرخه عابرين پياده   كنترل ترافيك براي    .12

 .آنها را در پي دارد و بهبود ايمني سواران  و دوچرخهمسيرهاي عابرين پياده 
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 را بهبـود    يجريان ترافيكـ  و    محل اقامت   محيط زيست   كردن ،   كنترل توقف و پارك    : كردن   كنترل توقف و پارك   .13

 . مي بخشد

 تنظـيم  مي تـوان را نيز  مي تواند كاهش يابد ، جريان ترافيك  و برخورد تعداد نقاط درگير: هاي يك طرفه    خيابان.14

 .كرد 

  و مـسيرهاي  به منظور بهبود جريان ترافيـك در جـاده هـاي         دور برگردان  خطوط   :ي   ترافيك شت پذير برگخطوط  .15

 .ايجاد مي گردند  ترافيك مخالف جريانمسير ايجاد اصلي با 

بمنظـور جـداكردن    خطوط اتوبوسـراني و ايـستگاههاي اتوبـوس        :اتوبوس  ايستگاه  طراحي  و  خطوط اتوبوسراني   .16

 توسط جابه جاييكاهش تعداد تصادفات ، افزايش باعث  در نظر گرفته شده و در نتيجه         يهوسايل نقل اتوبوس از ساير    

  .مي شود حمل و نقل عمومي و در نتيجه كوتاه شدن زمان سفر

 .استفاده مي شودو فرمانها  تابلوهاي جاده اي متغير به طور منظم براي تكرار عوامل :تابلوهاي جاده اي متغير.17

 

  
 تعداد تصادفاتدهنده كاهش  يالمان ها - 1شكل 

  

  : تصادفاتموثر درعناصر اصلي 

و ،  مي دهـد    كاهش   را    كه تعداد تصادفات   ييالمان ها .  دارند   عناصر كنترل ترافيك اثرات متفاوتي بر تعداد تصادفات       

تـصادفات   و عناصري كه منجر به افزايش تعـداد          تصادفات ندارند   از نظر آماري اثر قابل توجهي در تعداد        عواملي كه 

 .نشان داده شده است 3 و 2 ، 1شكل هاي در مي شوند 

كـاهش تعـداد    بيـشترين   نشان مي دهـد كـه       ) 1992(منطقه اي در يك ناحيه منتخب توسط فوره         ترافيكي  آرامسازي  

كاهش تعداد تصادفات در خيابـان هـاي اصـلي تـا حـد      . كاهش ترافيك است ، با   تصادفات در خيابان هاي مسكوني      

تعـداد تـصادفات عـابر پيـاده در     زيـاد  پياده روي خيابان ها با كـاهش   . نصادف است سرعت  كاهش  به  ته  وابسزيادي  

اين كاهش عمدتا به كاهش قابـل تـوجهي در ترافيـك اتومبيـل و حـد مجـاز سـرعت در            . خيابان ها در ارتباط است    

   ت خيابـان هـاي شـهري بهتـر     همچنين ، به دليل كاهش سرعت مجاز و جريان ترافيك ، وضعي      . وابسته است   خيابان  

  .مي شود 
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 دنندارقابل توجه عناصري كه اثرات آماري  : 2شكل 

  

 ي كه  به پژوهش   را با توجه   دسترسي كاهش تصادفات  و ايجاد   ، با كنترل    فرعيدسترسي  جاده هاي   جاده اصلي ، بدون     

نـشانه  .  باشـد  اصلي بايد حـداقل  تعداد جاده هاي دسترسي در جاده.  انجام شده به همراه دارد     ) 2005( اراند   توسط

كاربران براي مشاهده ترافيك پيش از به   به منظور كاهش تصادفات جاده اي با دادن زمان بيشتري            تقاطع ها توقف در   

 مـرور بـسيار   چراغ راهنمايى در بهبود ايمني عبور وبا ايجاد  كنترل ترافيك تقاطع ها     .  ايجاد مي گردد     ورود به تقاطع  

  .موثر است

خـودرو و دوچرخـه و يـا خـودرو و عـابر       يكديگر ، بين ابدو خودرو  كنترل تصادفات اغلب بين بدوناطع ها در تق 

   .رخ مي دهدپياده 

 تعـداد تـصادفات در اطـراف     شـده و تـسهيل عبـور عـابران پيـاده      باعث   محل عبور عابران پياده   عالئم هشدار دهنده    

عالئم هـشدار دهنـده     با اين حال ،     . كرد  ارائه  ) 1992( فوره    اين را   ميدهد كه  كاهشدرصد   10 تا   5 ديده را جراحت  

  برخـورد  قبـل از   ناگهـاني    ترمز كـردن   مي تواند منجر به      و ور است  يك راننده تعجب آ     براي محل عبور عابران پياده   

  .شود 

  .جلوگيري كنداز تصادف  مي تواند تابلو راهنمايي مناسب

بـاال بـردن سـرعت محـدود موجـود ، كـاهش             : صورت منتج شـد     به اين  ) 1990( بوم    محدود توسط  مجاز و سرعت  

. محـدود بـه سـرعت محـدود    ناانتقال از سـرعت   : محدوديت هاي سرعت موجود و كاهش محدوديت هاي سرعت          

دسـت انـدازها و انـواع       : كاهش سـرعت عبارتنـد از       ابزارهاي  .  كاهش تصادفات  مي شود    باعث  محدوديت سرعت   

عـرض  كم كـردن    ،     بر پياده ، شيارهاي لرزاننده    اع ، افزايش تقاطع      )Humps(ها   سرعت كاه     ، )Bumps(سرعت گير 

در  با استفاده از تمام دستگاه ها     . است كوچك ، و غيره   فلكه و ميدانهاي    براي جلوگيري از اتومبيل ،      بوالرد ها   جاده ،   

يتهاي پاركينگ در خيابان ها     معرفي محدود .درصد كاهش داد     25حدود  در  را  منطقه به نظر مي رسد تعداد تصادفات        

  موجـود در      رعايت حـق تقـدم     هايتابلو. درصد انجام مي شود      25 تا   20 در حدود به منظور كاهش تعداد تصادفات      

بـه علـت   كه اينگونه تفسير شود    ممكن است   . ندارد  تقاطع ها از نظر آماري هيچ اثر قابل توجهي در تعداد تصادفات             

 كه مردم بيشتر رعايت قـانون   را نشان مي دهد    ، بيشتر اين واقعيت      اين تابلوها ر ،   از سوي ديگ  . باشد  افزايش سرعت   

سواران شـامل اقـدامات فـوره         و دوچرخه  عابران پياده كنترل ترافيك براي    .راست را انجام مي دهند      حق تقدم دست    

 ،  عابرعبورمحل در ي  توسط چراغ راهنماي  عبور عابران پياده ، كنترل ترافيك       مشخص كردن محل    : مي شود   ) 1992(

ادن بـه   تقـاطع ، وسـعت د     گشت هاي    ،    عابر پياده  ، گارد ريل  ) جزاير ترافيكي ( ، پناهگاه ها     افزايش تقاطع هاي عبور   
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گونـه افـزايش    ايـن اقـدامات هـيچ       .  مسير دوچرخه سواري     چرخهو د مشخص كردن خطوط  پياده رو در تقاطع ها ،       

ممكن است به نظر رسد كـه عناصـر كنتـرل ترافيـك در درجـه اول بـراي                   . را به همراه ندارد      آماري تعداد تصادفات  

 گردش به راست در زمان چراغ قرمـز  ،  مجازافزايش سرعت(و يا بهبود جريان ترافيك    و جابه جايي    افزايش تحرك   

 ...از سوي ديگر ، گزارش شـده توسـط جهـان در جـاده        .  محدود مي شود     لزوما به كاهش تعداد تصادفات    ) ، و غيره  

محدود با سـرعت پـايين تـر ،    ( كه سرعت را كاهش دهد و يا وظايف كاربران جاده          ي، عناصر كنترل ترافيك   ) 2005(

  . مي شود منجر به تصادفات كمتركه اغلب به نظر مي رسد آسانتر سازد ، ) نشانه هاي ترافيك ، و غيره

 

 
 باعث افزايش تصادفات مي شوندعناصري كه  - 3شكل 

  

  :موثر بر حمل و نقل عناصر اصلي

 اقدامات.  ايجاد مي كند    و ايمني ترافيك   حمل و نقل   بين    توافق و سازشي   انتخاب اقدامات كنترل ترافيك هميشه يك     

 كنتـرل  . هاي موثر هستند     انتخابجزء    نيز  ، شرايط زيست محيطي و همچنين هزينه ها         بودن دسترسدر  ديگر مانند   

سـنگين    ، كه به طـور معمـول از ترافيـك   اصليكاربران جاده اي در جاده هاي براي   ( ها و جاده ها    راه حق تقدم در  

در تقاطع ها با ترافيك سنگين ، كنتـرل چـراغ   .  ها موثر استخيابانحمل ونقل در  بهبود براي)  برخوردار است   تري

ي چـراغ   هماهنـگ سـاز    . را بـه همـراه خواهـد داشـت          كاهش زمان انتظار   يترافيكهاي  راهنمايى براي همه حركت     

، مي تواند زمان انتظار را كـاهش دهـد و بطـور قابـل تـوجهي ميـانگين          ارائه شد    ) 2005( اراند    توسط كهراهنمايى ، 

 خيابان ، پـارك  شهرها و در كنار     در  . دهد افزايش مشكالت جريان ترافيك  توجه به    با    را   سرعت در خيابان هاي شهر    

حمل و نقل عمـومي ، وسـيله نقليـه            (يبه وسايل نقليه خدمات   دسترسي  از    كه اين ممكن است  . مي باشد رايج   كردن

وسـايل  پاركينگ خيابان مي توانـد دسترسـي بـه          محل  توقف در   . كند  جلوگيري  و ساير وسايل ضروري     )  اورژانس

 و حمل و نقـل را بـه همـراه داشـته          خيابان يك طرفه مي تواند به افزايش سرعت         . را افزايش دهد  ديگر  حمل و نقل    

 كـه افـزايش   يجريان ترافيك در مسير،  يخطوط برگشت پذير ترافيك .يابد خيابان مي تواند افزايش   ظرفيت بنابراين

 و كوتاه شدن زمان سفر كل بـراي هـر   را نداشته مقدار ترافيك  ي در  افزايش كل  مي بخشد و  بهبود  وجود دارد   ظرفيت  

  . ) 4شكل  (را به همراه دارد دو جهت 
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  نقل را بهبود مي بخشدحمل وعناصري كه  - 4شكل 

  

ـ افـزايش مـي   ، منطقه اي در يك ناحيه منتخـب  ترافيكي آرامسازي زمان سفر مسيرهاي مختلف با توجه به     بـا  . دياب

ايـن محـدوديت هـاي    مـي دهنـد و   افزايش را طول برخي از مسيرهاي يكطرفه خيابان هاي توجه به اين حقيقت كه   

  .مشخص كاهش مي دهد  يك مسير طولر دابزارهاي مربوط به كاهش سرعت را سرعت و 

ا توجـه  سرعت را بكاهش  تقاطع ها منجر به افزايش سرعت در جاده اصلي و             موجود در      رعايت حق تقدم   هايتابلو

 .حمـل و نقـل را كـاهش مـي دهـد        ،محل عبور عابران پيادهعالئم هشدار دهنده .به قانون حق تقدم به همراه دارند     

در تمام سطوح از    عابرين پياده   كوتاهترين زمان انتظار براي     ، عابران پياده مشخص شده      بوردر محل ع  معمولي ،   بطور  

 رعايت قـانون  كه رانندگان موظف به     است  اين نتيجه احتماال با اين فرض       . ها در نظر گرفته مي شود       ترافيك خودرو 

زمـان   عبور طوالني تـر از       برايان انتظار    ، زم  جايگاه ها با  عابرين  عبور  محل هاي   در  . عابرين پياده باشند    براي عبور   

جـاده  عابرين پياده از دو طرف خيابان يا        كه تعداد زيادي    باشد  اين واقعيت   ا توجه به    اين ممكن است ب    . است   عادي

محل عبور عـابران    عالئم هشدار دهنده    هر گونه    . عبور از مسير منتظر بمانند     براي   در اين جايگاه ها    و   عبور مي كنند  

عبور كنند تغييـر  توانند بمردم اينكه  بايد قبل از چراغ ، زيرا  عابرين پياده را طوالني تر مي سازد مان انتظار براي  ز پياده

 ، بنـابراين زمـان   سرعت ، كاهش حمل و نقل را با توجه به كاهش سرعت به همراه دارند    كاهش   مه ابزارهاي ه .كند  

بـار  نيـز ممكـن اسـت       سرعت  كاهش  اقدامات  .  )  ) 1990( بوم   (افزايش مي يابد    رفت و آمد و تعداد وسايل نقليه        

وسايل نقليه در جريان ترافيك بصورت تئـوري مـي توانـد            بين  توزيع مساوي سرعت    افزايش  . را بيشتر كند    ترافيك  

 در مورد جايي كه حجم ترافيـك را بهتر حمل و نقل   اين مي تواند    . را به همراه داشته باشد      جاده ها    افزايش ظرفيت   

 .را بهبود بخشد است نزديك به ظرفيت جاده 

 
  :موثر بر محيط زيستعناصر اصلي 

اثر اقدامات كنترل ترافيك بر روي محيط زيست به ميزان كمتري نسبت به اثر بر ايمني ترافيك و تحرك مطالعه شده                     

  .ه شود پرداختآن به  با اين حال ، الزم است با توجه به نيازهاي زيست محيطي. است

 را  در منـاطق مـسكوني     و آلـودگي صـوتي        سر و صدا   ميزاند آلودگي هوا و     نمي توان  5در شكل   موجود  ه عناصر   هم

  .  بدست آمده است )1992(تحقيقات  فوره دهند كه با توجه به كاهش 
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 باعث كاهش حمل و نقل  مي شوند كه وامليع - 5شكل 

  

 سر  ميزان  مشكالت آلودگي هواي محلي و      ،  يك ناحيه منتخب    منطقه اي در    ترافيكي  پياده رو خيابان ها ، آرامسازي       

  .  را كاهش مي دهد  در مناطق شهري و آلودگي صوتيو صدا

 كـاهش ميـزان     ، بنابراين مي توانـد بـه         استكاهش سرعت و كاهش ميزان ترافيك سنگين        در خيابانهاي شهري    نقش

 و يـا   هـا  پيـاده رو ي بيشترمي كنند تا بـا  دلنشينوراحتي مردم اغلب احساس . كمك كند  و آلودگي صوتيسر و صدا 

  . همراه باشند دوچرخه سواردر اين خيابانها

ختلـف   مصرف سوخت ، تخليه گازهاي خروجـي و سـر و صـدا م         گيچگونروي  بر محيط زيست    مجاز  اثر سرعت   

همچنـين  متوسـط و  هـاي  كاهش محدوديت سرعت تقريبا هميشه منجر به كـاهش سـرعت   . ثر و تاثير گذار است  ؤم

  . ) 6شكل (مي شودآلودگي محيط زيست كاهش 

سـر   اين ممكن است منجر به افزايش     . افزايش مي دهد    منطقه  را در يك    اتومبيل  از  استفاده  ،   فضاي پاركينگ    افزايش

 كردن خودرو ها و پاركينگ هـا، افـزايش          همچنين اين امكان وجود دارد كه كنترل پارك       .  هوا شود    و صدا و آلودگي   

با قراردادن سيستم هاي كه نـشان دهنـده جاهاييكـه           مي توان   را  اين  . را نيز به همراه داشته باشد       اي پاركينگ   مكان ه 

 .پاركينيگ وجود دارد شمارش كرد 

  
 براي محيط زيست مفيد هستندعناصري كه  - 6شكل 
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  :نتيجه گيري

  . ارائه شد دارند رافيكت در اين مقاله عناصر اصلي كنترل ترافيك كه تأثير عمده اي بر ايمني .1

 محيط زيست بـه سـه بخـش         حمل و نقل و   تعداد تصادفات ،    ، عوامل موثر بر     توسط عناصر كنترل ترافيك      .2

  . دسته بندي مي شوند

 ، موثر اسـت بر تعداد تصادفات بودن تاثيربي كاهش و يا اينكه    در  اگر واضح است كه عناصر كنترل ترافيك         .3

 .  بخشيد بهبودجاده ها في و يا حذف آنها در زيرساخت مي توان با معررا ايمني ترافيك 

 را حمـل و نقـل  عناصر كنترل ترافيك در بهبود و يا كاهش تعداد تصادفات در جاده يا خيابان ها كه معموال          .4

 .، اما كامل نيستمي سازد امكان پذير حمل و نقل را  و يمني بين اتوافق و سازگاري .  موثر است دهدمي كاهش 

گازهـاي  و  و سـر و صـدا       هـوا    كـاهش آلـودگي      كه مبنـاي آن   ترل ترافيك بر روي محيط زيست       عناصر كن  .5

  . از وسايل است نيز موثر است خروجي
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