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 چكيده 
 منظتور  بته  ایتران  در هتا سیستتم  این استفاده از است. شده واقع مؤثر بسیار افزایش ایمنی و ترافیك سازیروان در (ITS) نقل و هوشمند حمل سیستم از استفاده      

 باشتد.  متی  تجهیتزات  نصت   جهتت  مناست   و بهینه هایمحل تعیین ITSاز  استفاده در مهم نكته اما است. گسترش حال در ایجاده تصادفات کاهش و افزایش ایمنی

 نصت   مناست   و بهینته  هتای  محتل  تعیتین  در آن از توان می که است روشی مكانی، های داده تحلیل و تجزیه و  (GIS) جغرافیایی موقعیت تعیین ی سامانه از استفاده

 ایتران  محورهتای  میتان  در ایالعتاده فتو   اهمیتت  از آسیایی شاهراهی درمسیر گرفتن قرار و طول کیلومتر 60 با زال پل -اندیمشك محور کرد. استفادهITS تجهیزات 

تتثثیر   بته  توجته  بتا  لتذا  .است درصد 97 زال پل -اندیمشك محور در تصادفات انسانی عامل سهم دهدمی نشان زال پل -اندیمشك محور تصادفات تحلیل برخوردار است.

ITS  از  استتفاده  که داشت انتظار توانمی موقع آنها به هشدارهای و راه کاربران سازیآگاه با تصادفات در انسان نقش بر کاهش ITS کنتار  در مناست   هتای مكتان  در 

   .زال شود پل -اندیمشك محور تصادفات چشمگیر کاهش موج  راه، پلیس کنترل و نظارت

 هوشمند نقل و حمل سیستم ، ITS تصادف، ، GIS تحلیل،: كليدي كلمات

 مقدمه

 در را قدرتمندی آنالیز و تحلیل ابزارهای (GIS) جغرافیایی اطالعات سامانه   

 پتر  و مهم هایگیریتصمیم در را آنها که دهدقرار می عمران مهندسین اختیار

رونتد   تتا  استت  شتده  موجت   نقل و حمل وGIS تلفیق نماید.می اهمیت کمك

از  استتفاده  شتود.  انجام بیشتر اطمینان با و سریعتر اجرا و گیریتصمیم تحلیل،

 هستتند  متواردی  جزو غیره و خیزحادثه نقاط تعیین پارکینگ، مكانیابی مسیر،

 Claytonگیرند )بهره می آن از امروزه جهان نقل و حمل مهندسان بیشتر که

et al, 2003 .) GIS  و کتاربران  بته  متنتی  و نمایشتی  هتای با داشتن قابلیتت 

 مشتاهده  را بعتد  و قبتل  هتای نتایج تحلیتل  تا دهدمی را امكان این متخصصان

 نتتایج  تحلیتل،  پارامترهتای  و یا ورودی هایداده در تغییرات اعمال با و نمایند

 آنتالیز  بته منظتور   GISاز استتفاده  امروزه همچنین نمایند. مشاهده را احتمالی

 هایسازمان و از نهادها بسیاری و است شده واقع مفید بسیار تصادفات اطالعات

 نواقص و مشكالت تشخیص  جهت سیستم این از دنیا در هاراه ایمنی با مرتبط

 (. Lim et al, 2005کنند )می استفاده هاراه مختلف مقاطع

ITS      از بهینه استفاده و رسانیاطالع مدیریت، جهت در قدرتمند ابزاری که 

 پایته  بطوریكته  استت.  بترده  فتراوان  بهتره   GIS از باشتد می راه هایزیرساخت

 وستایل  ردیابی همچون خدماتی است. استوار GISبر  ITSخدمات  بسیاری از

مترتبط   GISمستتقیم بتا    بطور خطرناك مواد حمل یا مدیریت و عمومی نقلیه

 ITS و GISسیستم  دو تلفیق با خود نیاز به کشورهای مختلف بسته شوند.می

 دیگتر  از آورنتد.  بوجود خود نقل و حمل سیستم در عظیمی تحول اندتوانسته 

 تاسیستات  و تجهیزات نص  بهینه مكان تعیین GIS اساسی و مهم کاربردهای

 تعیتین  در متی تتوان   سیستتم  این از موثر است. پارامترهای به توجه با مختلف

 نمتود.  استتفاده  ITS و همچنین تجهیزات ترافیكی عالئم و تابلوها نص  محل

 نقتل  و حمل کارشناسان برای است که موضوعاتی از یكی ITSنص  تجهیزات 

از دو روش بترای نصت  تجهیتزات     ITSکارشناسان  امروزه باشد.می مهم بسیار

 Down to Upبتا  )  بته  پتایین  روش بته  که اول روش در نمایند.می استفاده

Approachکته  مختلتف   هتای سیستم و تجهیزات از است، تعدادی ( معروف 

-در محتل  و شتده  انتختا   باشند مناس  هدف به دستیابی جهت رودمی گمان

تتاثیر   زمتانی  متدت  از پتس  شتوند. متی  نص  رسندمی نظر به مناس  که هایی

نتتایج   از استفاده با و گرفته قرار ارزیابی و بررسی مورد هاسیستم این از استفاده

دیگر  روش شوند.می انتخا  هامحل مناسبترین و تجهیزات بهترین آمده بدست

( Up to Down Approachپایین ) به با  روش باشدمی تراطمینان قابل که

 نتتایج  آنهتا  نصت   محتل  و تجهیزات تعیین اساس و پایه روش این است که در

 غیره و هاآلودگی تصادفات، تردد، مانند اطالعاتی تحلیل و آوریجمع از حاصل

 استت  شده سعی حاضر تحقیق در (.Tabibi and  Jamili, 2004باشد )می

 هتای تحلیتل  و زال پتل  -محور اندیمشك تصافات و تردد اطالعات آوریجمع با

 مناس  تجهیزات ArcMap GISافزار نرم هایقابلیت از استفاده با و ترافیكی

 کتاهش  هدف با تصادفات در موثر عوامل اساس بر آنها نص  محدوده بهترین و

 محتور  (.Up to Down Approachگردد ) تعیین ایمنی افزایش و تصادفات

( 8آسیایی)مستیر شتماره   راهتی شاه مسیر در گرفتن قرار با زال پل – اندیمشك

و  کشتور  داخلتی  هتای استتان  بته  خمینی )ره( را امام بندر ارتباطی، پل همانند

 کیلومتر 60 با محور این است. کرده متصل مرکزی آسیای کشورهای همچنین

 نقلیته )بتر   وستیله ی  8000 حتدود  در (ADT)روزانه ترافیك میانگین طول و

 یكی کشور(، ایجاده نقل و حمل و راهداری سازمان شمارهای تردد آمار اساس

 ایتن  در تردد افزون روز رشد .است خوزستان استان ترین محورهای تردد پر از

 و ایمنتی  کتاهش  باعت   امتر  این نیست. همگام های زیرساختتوسعه با مسیر،

 ایتن  در تصتادفات  تعتداد  به طوریكه است شده محور این، در تصادفات افزایش

 سال در مورد 364 به درصدی، 104 رشد با 1387 سال در مورد 178 از محور

 راه پلتیس  تصتادفات  آمار روی شده بر انجام هایتحلیل اساس بر رسید. 1389

 پتل  -اندیمشك محور در تصادف283 میانگین به طور سا نه خوزستان، استان

 سا نه گفت توانمی مسیر کیلومتری 60 طول به توجه با که افتدمی اتفا  زال

 میتانگین  برابتر 4/2که  دهدمی تصادف رخ 7/4 مسیر طول کیلومتر هر ازای به

 شده آورده آنها شدت اساس بر تصادفات (تعداد1جدول (در باشد.می کشور کل

 کتل  بتا  مستیر  این در ایمنی هایشاخص (برخی از2 جدول) در همچنین است

 .است شده مقایسه کشور
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 استان( راه پلیس وقوع)آمار شدت اساس بر مختلف سالهای در تصادفات تعداد .1جدول

 مجموع تصادف فوتی تصادف جرحی تصادف خسارتی سال

87 148 21 13 178 

88 208 51 19 308 

89 269 78 18 364 
 

 ,Tabibi and  Jamiliهای ایمنی محور با کل کشور ) مقایسه برخی شاخص .2جدول 

تا  87 کشور، سالهای جادهای نقل و حمل و راهداری سازمان آماری (و سالنامه2004

89 

 کل کشور پل زال-اندیمشك شاخص ایمنی

تعداد تصادف سا نه به ازای هر کیلومتر 

 طول مسیر
7/4 95/1 

سا نه به ازای هر شدگان  تعداد کشته

 کیلومتر طول مسیر
4/0 54/0 

 418 8/0 تعداد تصادفات روزانه

 16 7/6 تصادف 100تعداد کشته شدگان به ازای 

 

رستد،  می نظر به ایمنی افزایش و تراکم کاهش منظور به که ابتدایی حلراه

 افتزایش  باع  بیشتر هاراه توسعه اگرچه. باشدمی بیشتر هایراه خطوط ساخت

زمتانبر   و هزینته  پتر  راهكتار  یك حل راه این اما شودمی تراکم کاهش و ظرفیت

 -خطتوط  تعتداد  شتهری  منتاطق  بخصتو   منتاطق  بیشتتر  در همچنین است.

 محتدود  آور سرسام هزینه های یبه وسیله تنها ساخت قابل جدید کیلومتر راه

 را جدید هایراه ساخت ها،راه این ایجاد منظور به محدود بلكه فضای شوندنمی

 .سازندمی محدود

 .رستد می نظر به تریمناس  حل راه موجود هایراه از بهینه یاستفاده بنابراین

و  هوشتمند  ینقلیته  وستایل  بته کتارگیری   جدیتدتر،  و ایمن تتر  هایزیرساخت

 زودبازده و مؤثر راههای رانندگان، به خطر احتمال هشدار به مجهز هایسیستم

 محستو   راننتدگان  بته  شده وارد هایآسی  و ترافیك شدت کاهش به منظور

 (Hutton, 2006) شوندمی

 تحقيق روش
 افزایش هدف با و  ITSهای سیستم نص  مناس  مقاطع بررسی منظور به     

 شتد  بررسی و تحلیل ثبت، و آوریجمع از پس تصادفات اطالعات محور، ایمنی

 و مكتان  زمتان،  همچنتین  و تصادف نوع هر در تثثیرگذار مختلف سهم عوامل و

 آمتاری  بررستی  جهتت  مناس  مرجع آمد. به دست برخورد هر مشخصات دیگر

استت.   COM113)راه )فترم هتای    پلیس کروکی تصادفات فرمهای تصادفات،

(Tabibi, 2003این ) در حضور از پس راه پلیس کارشناسان توسط که هافرم 

 تمتامی  تقریبتا  کته  هستند مختلف آیتم 35شامل  شوند،می پر حادثه موقعیت

 از پتس  منظتور  بدین شود.می درج در آنها تصادف وقوع در موثر مختلف عوامل

 پتل  -اندیمشتك   (COM113)های کروکتی فرم ساله سه یدوره یك انتخا 

 شد. آوریجمع1389 تا 1387 ازسال خوزستان استان راه پلیس همكاری با زال

 حست   بتر   زم هتای اطالعاتی تحلیتل بانك  تشكیل و هافرم کامل ثبت از پس

 افتزار  نترم  توستط GIS و  Excelو  Access  مختلف در محتیط  هایموضوع

ArcMap GIS شده ارائه متعددی هوشمند هایسیستم امروزه گرفت. انجام 

 توانتایی  گیترد. متی  بهتره  آنها از خود توانایی و به نیازها بسته کشور هر و است

 بتا  و استت  متفتاوت  برخوردها و تراکم کاهشدر  هوشمند مختلف هایسیستم

 آنها از جامع های طرح در شده تعیین هایو برنامه هامحدودیت نیازها، به توجه

 از استتفاده  منظتور  بته  کشتور  زیرساختی به ضعف توجه با اما شود.می استفاده

بته   بتا ی  یهزینته  همچنتین  و نقل و هوشمند حمل هایسیستم مختلف انواع

 استفاده منفعت طو نی زمان مدت )اگرچه در هاسیستم این از برخی کارگیری

 آنهتا  بازدهی زمان مهمتر همه از آنهاست( و به کارگیری هزینه از بیشتر آنها از

 ایتن  ایتران، در  راه هتای  ایمنتی در  مستاله  اهمیت حاد دلیل به مدت کوتاه در

 نصت   و استتفاده بتا   که است شده گرفته نظر در  ITS از هاییسیستم تحقیق

 تتوجهی  قابتل  بته طتور   و کمتتر  یهزینه با سریع، نسبتاً را تصادفات بتوان آنها

 (.Tabibi, 2003داد) کاهش

 ITS هايسيستم بهينه ي يابيمكان

 تصادفات  شدت لحاظ به بحراني نقاط تعيين
 زال پتل  -اندیمشتك  محتور  کیلتومتری  5 مقاطع یدهنده نشان (1شكل)      

 شتده  بنتدی تقستیم  84 تتا  81 سالهای تصادفات مجموع اساس بر باشد کهمی

-بتوده  دوره این طی تصادف بیشترین دارای 9و 6،4،1شكل  این اساس بر است.

 و انتد شتده  داده نمتایش  تصادفات نوع اساس بر مقاطع مقاطع (2شكل)در  اند.

 بیشتتر  اما باشدمی تصادف بیشترین دارای 1 مقطع اگرچه شود کهمی مشاهده

 زال(، پل شهر )نزدیك11و  10،9،8،4مقاطع در اما است خسارتی تصادفات این

 کیلومتری 5تا  0، 1 مقاطع گفت توانمی بنابراین است. بیشتر تصادفات شدت

 مقطتتع چهتتار و کیلتتومتری پلتتیس راه( 20تتتا  15) 4راه( ، پلتتیس

 هایطرح اجرای اولویت از که هستند هاییمكان کیلومتری پل زال(20انتهایی)

 .ایمنی برخوردارند

  برخورد نحوه لحاظ به بحراني نقاط تعيين

 به جلو تصادفات دهد.می نشان مختلف مقاطع در را برخورد ( نحوه3)شكل      

انتد  داده اختصا  خود به را محور تصادفات سهم بیشترین عق  به جلو و پهلو 

(Tabibi and  Jamili, 2004علت .) وجتود  پهلتو  بته  جلتو  تصادفات اصلی 

 از ناشی چپ به تجاوز همچنین و حق تقدم رعایت عدم و متعدد هایدسترسی

 راننتدگان  دهتد، می رخ تصادف این نوع که مقاطعی در و است محور در سبقت

 شتود  گوشتزد  آنهتا  بته  تقتدم عبتور   و شده آگاه دسترسی راههای وجود از باید

 عامتل  مناست   طتولی ی فاصتله  نكتردن  رعایتت  و جلتو  به توجه عدم همچنین

 .باشد می عق  به جلو تصادفات

 بته  پهلتو  بته  جلتو  تصادف بیشترین که کرد مشاهده توان( می3)شكل  در      

 8و  6،2،1 مقتاطع  همچنتین  استت.  افتتاده  اتفتا   10و 6،4،1مقاطع  در ترتی 

 جلو برخوردهای خسارتی تصادفات در دارند. را عق  به جلو تصادفات بیشترین

 نشتان  دیگتر  هتای تحلیتل  همچنین دارند. بیشتری سهم پهلو به جلو و به عق 

مقاطع  در و عق  به جلو خسارتی تصادفات بیشترین 9و  7،1که مقاطع دهدمی

 استاس  بتر  استت.  داده رخ پهلتو  بته  جلتو  خسارتی تصادفات بیشترین 6و  4،1

 به جلو تصادفات به مربوط جرحی تصادفات در برخورد بیشترین نحوه هاتحلیل

 GISهتا در محتیط    تحلیتل  (. نمتایش 1385جلو است )تورانپور،  به جلو و پهلو

 رخ جرحتی  پهلوی به جلو تصادف بیشترین10و 9،8،1 مقاطع در دهدمی نشان

 جرحتی  جلتوی  به جلو تصادف بیشترین دارای9و  7،6،5،1 مقاطع و است داده

 غیتر  سرعت که - جلو به جلو برخوردهای محورنیز فوتی تصادفات در باشند.می

 و- برخوردهاستت  ایتن  عامتل  بیشتترین  ازستبقت،  ناشتی  چپ به تجاوز و مجاز

 (..1385هستند )تورانپور،  تصادفات وقوع عاملدر. بیشترین پهلو به جلو برخورد

 بته  جلو تصادفات و 10و 9،4،2 مقاطع در فوت به منجر جلوی به جلو تصادفات

 متذکور  مقتاطع  دارند. را درصد بیشترین 9و6،3مقاطع در فوت به منجر پهلوی

 کنتترل  تجهیزات و VMS هوشمند مانند خا  تجهیزات اجرای و نص  برای

 در بحرانتی  و برخوردهای شتایع  کاهش منظور به مرور و عبور نظارت و سرعت

 .هستند اولویت
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  نمایش مقاطع بر اساس مجموع تصادفات .1شكل 

 
 نمایش مقاطع بر اساس نوع تصادفات .2شكل 
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 تصادفات کل در برخورد نحوه  .3شكل

 

 

  تصادف تامه علت اساس بر بحراني نقاط تعيين

 5 در ترافیكتی  رفتتار  نامناس  شرایط دیدگاه از ، (5و 4هایشكل) اساس بر     

 شودمی مشاهده شرایط ترین بحرانی زال پل  –اندیمشك مسیر ابتدای کیلومتر

عتدم   و جلتو  به توجه عدم از ناشی فوتی و جرحی تصادفات بیشترین به طوریكه

 و هتا دوربتین  از استتفاده . استت  افتتاده  اتفتا   مقطتع  این در تقدم حق رعایت

 کاهش موج  ، مطمئناً  VMSتابلوهای و سرعت کنترل های نظارتی وسیستم

 .شد خواهد تصادفات این

ستبقت   از ناشی چپ به تجاوز آنها علت که تصادفات بیشترین حالی که در      

 بیشتترین  امتا  دهتد متی  رخ اندیمشتك  کیلتومتری  45 تا25 فاصله ی در است

 45 تتا  40 یفاصتله  در تصتادف  عامتل  ایتن  از ناشتی  فوتی و تصادفات جرحی

 کنتترل  نظتارتی  هتای دوربتین  از استتفاده  افتتد. می اتفا  کیلومتری اندیمشك

 و جرحتی  تصتادفات  کتاهش  موج  مقاطع این در به رانندگان هشدار و سبقت

-بحرانتی  اندیمشك کیلومتری 45 تا 35 یفاصله در شد. همچنین خواهد فوتی

 شتود. متی  مشتاهده  جلتو  به توجه عدم از ناشی لحاظ تصادفات به شرایط ترین

 کتاربران  و راننتدگان  بیشتر توجه منظور به VMSتابلوهای  از استفاده بنابراین

 .شود واقع مؤثر تصادفات نوع این کاهش در تواندمی راه

  مختلف مقاطع در بحراني نقليه وسايل تعيين

 موجت   تریلتر،  و کامیونتت  کامیون، همچون سنگین، ینقلیه وسایل تردد      

 بتا  نقلیته  وسایل این به طوریكه، است شده محور این در بسیاری بروز تصادفات

-داده اختصتا   به خود مقصر نقلیه وسایل بین در را سهم بیشترین درصد، 54

 تمتامی  در تقریبتاً  شتود، متی  مالحظته  (7 شتكل ) در که (. همانطور6اند )شكل

 راه پلتیس  از 40 تتا  35 و 10 تتا  5 )کیلتومتر  8و2 جتز در مقتاطع   بته  مقاطع

 تصادفات در مقصر ینقلیه وسایل بین در تریلرها و هاکامیون سهم اندیمشك(،

 ستواری  و شخصتی  )سواری هاسواری 8 و 2 در مقطع است. درصد 50 از بیش

 نشتان  (8شكل ) دارند. مقصر نقلیه وسایل از سهم بیشتری بارها وانت و کرایه(

 ینكتته  استت.  فتوتی  و جرحتی  تصادفات در نقلیه مقصر وسایل سهم یدهنده

 جرحی تصادفات در دوچرخه و موتورسیكلت سهم با ی (7شكل) در توجه قابل

 درصد نه در تصادفات، کل از درصدی دو سهم وجود داشتن با که است فوتی و

 و بارهتا  وانتت  انتد. بوده مقصر نقلیه وسایل این یا فوت، جرح به منجر تصادفات

 تصتادفات  در با یی سهم که هستند اینقلیه جزو وسایل نیز کرایه هایسواری

 در نقلیه وسایل این ترافیكی رفتار بر خا  بنابراین توجه دارند. فوتی و جرحی

 وستایل  ایتن  ستهم  که مقاطعی در خصو  به کنترلها سایر و VMSهای پیام

 تصادفات نوع این کاهش موج  است، جرحی بیشتر و فوتی تصادفات در نقلیه

 5)کیلومتر 9و 7،5،2مقاطع   شودمی ( دیده8شكل) در که همانطور شد. خواهد

 که هستند مقاطعی اندیمشك( راه پلیس از 45تا40و  35تا25،30تا20 ، 10 تا

 تصتادفات  در مقصتر  ینقلیته  وستایل  از ستهم بیشتتری   دوچرخ ینقیله وسایل

 40تا 25،30تا10،20تا 5)کیلومتر  8و  7،5،2 مقاطع در و دارند فوتی و جرحی

 8و6 مقتاطع  در استت. همچنتین   بیشتر بارها وانت اندیمشك( سهم راه پلیس از

 بیشتتر  هتا اتوبوس اندیمشك( سهم راه پلیس از40 تا 35 و 30 تا 25 )کیلومتر

 .باشدمی

 باراني هواي و آب شرايط در بحراني مقاطع تعيين
ایتن   درصتدی  49 و 18 ستهم  و تصتادفات  کتل  در بارانی شرایط درصدی 17 سهم      

 توانتد محتور متی   در بتارانی  شرایط که دهدمی نشان فوتی و جرحی تصادفات در شرایط

)تورانپتور،   گتردد.  محتور  در تصتادفات  شتدت  افتزایش  موجت   و باشتد  خطرنتاك 

 دادن آگتاهی  بتا  محور، هوایی و آ  شرایط رسانیاطالع هایسیستم استفاده از(.1385

کتاهش   و آنهتا  بیشتر توجه موج  محور، لغزندگی و هوایی و آ  شرایط از کاربران راه به

 مقتاطع مختلتف   در بارانی شرایط در که تصادفاتی تعداد (9شكل ) در شود.می تصادفات

 بته  )نستبت  50تتا  20 کیلومتر نمودار این طبق است. شده داده نشان افتاده اتفا  محور

 بنتابراین  باشتد بارانی می شرایط در تصادفات بیشترین دارای محور اندیمشك( راه پلیس

 تعتداد  از توانتد می این فاصله در هوایی و آ  شرایط رسانیاطالع هایسیستم از استفاده

 .بكاهد آنها شدت و تصادفات
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 مختلف مقاطع در فوتی و جرحی تصادفات یتامه علت نمایش .4شكل

 

 
 مختلف مقاطع در تصادفات کل یتامه علت نمایش .5 شكل

 

 
 تصادفات کل در مقصر ینقلیه وسایل سهم. 6 شكل

 

 
 فوتی تصادفات در مقصر ینقلیه وسایل سهم .7 شكل
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 تصادفات کل مختلف مقاطع در مقصر ینقلیه وسایل سهم . 8 شكل

 

 
 مختلف های کیلومتر در بارانی شرایط در تصادفات تعداد .9 شكل

 

 

 گيري نتيجه

 مطالعه مورد محور تصادفات در انسانی عامل درصدی 97 سهم به توجه با      

 حمل هوشمند هایسیستم تثثیر بیشترین اینكه به با عنایت ( و1385)تورانپور، 

 و راننتده  عنوان به انسان عملكرد بر رانندگان، به و هشدار رسانیاصالع با نقل و

 -اندیمشتك  محتور  در هاسیستم این از استفاده رودانتظار می باشدمی راه کاربر

هتای  نقشته  و بررستی  گرفتته  انجتام  هایتحلیل واقع شود. از مؤثر بسیار زال پل

GIS رسید: زیر نتایج به توانمی استخراج شده 

 افزار نرم از استفاده با ArcMap GIS محور مختلف هایمحدوده توانمی 

 تتاثیر  از دانتش  بتا  و نمتود  مشتخص  تصتادفات  در موثر عوامل اساس بر را

 را ITS سیستتم  نتوع  تصادفات، بهترین کاهش موثر بر ITSهای  سیستم

 .نمود انتخا  محدوده هر در

 بیشتترین  کته  کترد  مشتاهده  تتوان  می شده انجام های تحلیل به توجه با 

 تقدم حق رعایت عدم و جلو به توجه عدم از ناشی فوتی و جرحی تصادفات

 و هتا دوربتین  از استتفاده  استت،  افتتاده  اتفتا   مستیر  ابتتدای  کیلومتر5در

 موجت   مطئنتا  VMS  تابلوهتای   و سرعت کنترل و های نظارتیسیستم

 .شد خواهد تصادفات این کاهش

 عقت   بته  جلتو  و پهلتو  بته  جلتو  تصادفات شده انجام هایبررسی اساس بر 

اینكته   به توجه با اندداده اختصا  خود به را محور تصادفات سهم بیشترین

 در توجته  و تقتدم  حتق  رعایتت  عتدم  پهلتو  به جلو تصادفات در موثر عامل

 سترعت  و طتولی  فاصتله  رعایت عدم عق ، به جلو تصادفات در و هاتقاطع

 هادوربین دهنده، هشدار هایسیستم از استفاده لذا است مجاز از حد بیش

 هشتدار  هتای سیستتم  همچنتین  و سرعت کنترل و نظارتی هایسیستم و

 بر توانندمی هاتحلیل در شده مشخص هایمحدوده در فاصله طولی رعایت

 .شوند واقع موثر کاهش تصادفات

 قابتل  ستهم  ستقوط،  و است واژگونی شده موج  خطرناك و فراوان هایپیچ وجود 

سترعت،   هشتدار  هتای سیستتم  از استتفاده  باشد. داشته محور تصادفات در توجهی

 وستایل  وزن کنتترل  منظتور  به (WIM)حرکت  حال در نقلیه وسایل وزن کنترل

 در واژگتونی  های هشتدار سیستم از استفاده بعدی مراحل در همچنین و باری نقلیه

 .شد خواهد کاهش تصادفات موج  هاتحلیل در شده تعیین هایمحل

 و  باشد خطرناك تواندمی محور در بارانی شرایط که دهدمی نشان هاتحلیل

 هتای سیستتم  از استتفاده  گتردد.  محتور  در تصادفات شدت افزایش موج 

 از راه کتاربران  بته  دادن آگتاهی  بتا  محور، هوایی و آ  شرایط رسانیاطالع

 هتا تحلیل در شده مشخص مقاطع در محور لغزندگی و هوایی و شرایط آ 

 .میشود تصادفات کاهش و آنها بیشتر موج  توجه

 را ستهم  بیشتترین  تریلتر  و کتامیون  کامیونتت،  انواع شامل باری نقلیه وسایل 

و  فتوتی  تصتادفات  در چرخ دو ینقلیه وسایل سهم اما دارند محور درتصادفات

 توجته  با .شود کاربران از دسته این به خاصی توجه باید و است بیشتر جرحی

بینتی  پتیش  محتور  در تصتادفات  هتای ویژگتی  و شتده  انجتام  هتای بررستی  به

به  هایمكان پیشنهادی در ITS هایسیستم از استفاده با شودمی پیشنهادی

 (4 و3جدول) در یابند. کاهش درصد 40 تا تصادفات ها،تحلیل آمده از دست

-محتل  و تجهیتزات  انتخا  و طرح این در شده های انجاماز بررسی ایخالصه

 .است آمده نص  آنها مناس  های
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 پل زال -به منظور استفاده در محور اندیمشك ITSهای  مناس  ترین سیستم .3جدول 

 شرایط بحرانی نوع بررسی

 های پیشنهادی سیستم

VMS WIM 
دوربین 

 سنج سرعت

کنترل 

 سرعت

نظارت بر 

 سبقت
 سایر

 علت تامه تصادف
نقلیه عدم رعایت حق تقدم عدم توانایی در کنترل وسیله 

 تجاوز به چپ ناشی از سبقت انحراف به راست
* * *  * * 

 * *  *  * جلو به عق ، جلو به عق  ،جلو به پهلو نحوه برخورد

 *     * مورد عجله و شتا  بی، توجهی به مقررات بی عامل انسانی

 * *  *  * کم عرض بودن معبر، نقص عالئم عمودی نقص معبر

  * * *  * پیج دیدموانع 

   *   * بارانی، صاف آ  و هوا

   *   * - برخورد با عابر

 

 

 

 

 

 

 خالصه وضعیت مقاطع مختلف محور .4جدول 
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   *   *  *   * مجموع تصادفات

 * * * *    *    شدت تصادفات
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   *        * عدم توجه به جلو

           * عدم رعایت حق تقدم

   * * * *      تجاوز به چپ
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  * * * * * * *    پیچ

      * *     شی  و پیچ
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  *      *  * * سواری

    * *  *   *  وانت بار

   *   * *    * وسایل باری

   *  *  *   *  موتور و دوچرخه

 *  *   *    * * نقص عالئم عمودی و افقی

  * * * * * *     تصادف در شرایط بارانی
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