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چکيده
در جهان ،ساالنه تعداد بيشماري در اثر حوادث رانندگي کشته شده و خسارات زيادي بر کشورها وارد ميآيد .ايمني راه ايجاد
شرايطي در راه است که استفادهکنندگان از راه از خطرهاي منجر به صدمات و خسارات جاني و مالي دور باشند .يکي از مهمترين
اقدامات بهمنظور داشتن راههاي ايمن ،توسعه نظام درجهبندي ايمني راهها ميباشد .روشهاي متعددي در اين زمينه وجود دارند
که هر يک پارامترهاي مشخصي را بهمنظور درجهبندي ايمني راهها مد نظر قرار ميدهند .در اين پژوهش ،امکانسنجي استفاده از
يکي از بهروزترين روشهاي مورد استفاده در دنيا در زمينه رتبهبندي ايمني راهها ( )iRAPدر کشورمان مورد بررسي قرار
ميگيرد تا با استفاده از نتايج آن بتوان راههاي جديد را از نظر ايمني در سطح مناسبي طرح و اجرا نمود و کيفيت ايمني راههاي
موجود را نيز با راهکارهاي فني و اقتصادي مناسب ارتقا داد .نتايج اين تحقيق نشان ميدهد که استفاده از روش درجهبندي
ستارهدهي در راستاي ارتقاي ايمني راههاي کشورمان ميتواند در راستاي کاهش تلفات و ارتقاي ايمني کمک شاياني نمايد .در
بخش مطالعه موردي ،نتايج اين تحقيق نشان داد که حدود  %07کنارگذر شرقي کرمانشاه تا حداکثر سه ستاره بوده که از نظر
ايمني ميتواند وضعيت نامناسبي قلمداد گرديده و تنها  %07از آن  4يا  5ستاره ميباشد.

واژههاي کليدي:

ايمني راه ،تصادفات ،نظام درجهبندي ،روش ستارهدهيiRAP ،
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 .1مقدمه

و جراحات ترافيکي به نصف مقدار کنوني کاهش يابد.

گزارشهاي جهاني حاکي از آن است که تصادفات

در آرمان دوم ،شهرها و مناطق سکونت انسانها بايد

ترافيکي همچنان عامل مهمي در مرگومير بهحساب

فراگير ،ايمن ،انعطافپذير و پايدار شوند و براي اين

ميآيد .به طوري که مطابق آمارهاي سال  ،2787ساالنه
در جهان  8/20ميليون نفر جان خود را در اثر تصادفات
از دست ميدهند .البته با وجود آن که تعداد وسايل نقليه

منظور بايد تا سال  2797سيستمهاي حملونقل ايمن،
مقرون به صرفه ،قابل دسترس و پايدار ،بهويژه با توسعه
سيستمهاي حملونقل عمومي براي همه افراد و توجه

شمارهگذاري شده در جهان در خالل اين مدت حدود

خاص به نيازهاي کاربران آسيبپذير ،زنان ،کودکان،

 %82افزايش يافته ،اما تعداد تلفات در سال  2787نسبت

سالمندان و معلولين تأمين شده و ايمني راه ارتقا يابد

به تعداد تلفات در سال  2770تغيير محسوسي نداشته

(سلماني و همکاران.)8910 ،

است .در خالل سالهاي  2770تا  ،2787تلفات

بر اساس گزارش وضعيت جهاني ايمني راه در سال

تصادفات در  11کشور روند کاهشي داشته که از اين

 ،2782در حالي که نرخ جهاني تلفات ساالنه نسبت به

ميان 02 ،کشور پُردرآمد 08 ،کشور با درآمد متوسط و

 877هزار نفر جمعيت حدود  80/2است ،اين شاخص

تنها  2کشور کمدرآمد بودهاند (آشتو.)2773 ،

در کشورهاي پُردرآمد ،با درآمد متوسط و کمدرآمد به

در گزارشهاي سازمان بهداشت جهاني ،وضعيت

ترتيب  81/2 ،3/9و  20/8ميباشد .بهخصوص وضعيت

کشورها از لحاظ ميزان درآمد براي توصيف وضعيت

تصادفات و تلفات ناشي از آن در کشورهاي با درآمد

ايمني آنها بهکار ميرود .اساساً تفاوتهاي بسياري بين

متوسط (که کشورمان نيز در اين دسته جاي دارد) مؤيد

کشورهاي توسعهيافته و در حال توسعه از نظر تصادفات

سهم غيرمتناسب از تلفات است .براي نمونه ،در حالي

و اقدامات مناسب براي کاهش اين آمار وجود دارد .در

 %00تلفات جادهاي مربوط به کشورهاي با درآمد متوسط

گزارش وضعيت جهاني ايمني راه در سال ،2781

است که اين کشورها  %02جمعيت جهان را در خود

جراحات ترافيکي راه به عنوان اولين عامل کشته شدن

داشته و تنها  %29وسايل نقليه موتوري در آنها

افراد بين  82تا  23سال شناخته شده که با توجه به قرار
گرفتن اين بازه سني در آستانه بازدهي در جامعه ،بيشترين
بار اقتصادي و اجتماعي ناشي از فوت در اين رده قرار

شمارهگذاري شده است (.)2781 ،WHO
اطالعات گزارش وضعيت جهاني ايمني راه در سال
 2782نشان ميدهد که تلفات جادهاي در ايران به عنوان

ميگيرد .بنا بر اين گزارش ،تعداد کشتههاي جادهاي در

يکي از کشورهاي با درآمد متوسط در منطقه شرق

سالهاي اخير نه تنها کاهش نيافته ،بلکه اندک افزايشي

مديترانه در رده دوم بعد از کشورهاي کمدرآمد و

در اين فراواني نيز مشاهده ميشود .به طوري که اين رقم

کشورهاي منطقه آفريقا قرار دارد .در منطقه شرق مديترانه

از کمتر از  8/2ميليون نفر در سال  2778به بيش از 8/2

نيز اين کشور با بيش از  92کشته در هر  877،777نفر از

ميليون نفر در سال  2789رسيده است (.)2781 ،WHO

نظر نرخ کشتههاي جادهاي در رده دوم بعد از کشور ليبي

در مجموعه آرمانهاي توسعه پايدار که توسط

قرار دارد (.)2782 ،WHO

سازمان ملل متحد به تصويب رسيده است ،در دو آرمان

بررسي آمار تلفات جادهاي در کشورمان مؤيد آن

مجزا ،بر توسعه ايمني راه و کاهش جراحات ترافيکي راه

است که ساالنه شمار زيادي از هموطنان جان خود را در

تأکيد شده است .در آرمان اول ،بر حصول اطمينان از

تصادفات جادهاي از دست ميدهند .بهگونهاي که تلفات

زندگي سالم و ارتقاي سالمت براي تمامي سنين تأکيد

جادهاي به عنوان تبعات نامطلوب حملونقل جادهاي به

شده است .بر اين اساس ،تا سال  2727بايد تعداد تلفات

موضوع مهمي تبديل شده است .در شکل  ،8نمودار
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تغييرات فراواني کشتههاي ترافيکي در ايران طي سالهاي

حاصل شده است .به عنوان نمونه ،مطابق آمارهاي

گذشته نشان داده شده است .بر اساس اطالعات سازمان

سازمان پزشکي قانوني کشور ،تعداد کشتهشدگان

پزشکي قانوني کشور ،مقدار شاخص کشته به 877،777

تصادفات جادهاي در سال  8932به  82392نفر رسيده

نفر جمعيت ايران در سال  8931برابر با  08/0بوده است.

است که کمترين ميزان تلفات ثبت شده در سالهاي اخير

آمار تلفات ترافيکي در کشور در سالهاي اخير نشان از

به شمار ميرود .ليکن پايداري اين توسعه در ايمني راه

روند کاهشي چشمگير در تعداد تلفات دارد و دستيابي

بايد بررسي و حاصل شود (سايت سازمان پزشکي قانوني

به هدف کاهش ساالنه  %87در تعداد کشتههاي جادهاي

کشور).

شکل  .1روند تغيير تعداد متوفيان ناشي از تصادفات رانندگي در ايران (سازمان پزشکي قانوني کشور)

همچنين ،بايد توجه داشت که در رويکردهاي جديد

اصلي مورد نياز مجموعه رئوس برنامه عملياتي ملي

بررسي تصادفات ،تلفات و جراحات شديد در تصادفات

ايمني راههاي کشور که مربوط توسعه نظام درجهبندي

رانندگي قابل پيشبيني و همچنين قابل پيشگيري تلقي

ايمني راههاي کشور ميباشد ،نياز است تا وضعيت ايمني

شده و لذا توسعه روشهاي مناسب و برنامهريزي

راهها در کشور در مقايسه با عملکرد کشورهاي الگو

اقدامات مربوطه بايد از طريق توسعه ساختار مناسب در

بررسي شود تا بر اساس نقاط قوت و ضعف و فرصتها

دستور کار قرار گيرد .براي اين منظور ،الزم است حجم

و تهديدهاي موجود ،رئوس برنامه عملياتي براي توسعه

اقدامات پياده شده در کشور در مقايسه با ساير کشورهاي

اين ظرفيت ايجاد شود .نظر به اهميت موضوع ،در پروژه

مشابه مورد بررسي قرار گرفته و ظرفيتهاي موجود در

حاضر سعي گرديده تا پارامترهاي سنجش ايمني راهها در

مديريت ايمني راه بر اساس الگوهاي بهترين عملکرد 8در

کشور به روش ستارهدهي 2مورد ارزيابي و سنجش قرار

کشورهاي موفق تقويت شود.

گيرد.

با توجه به موارد فوق ،و بر اساس يکي از اقدامات
1- Best practice

مهندسی زیر ساختهای حمل و نقل ،سال ششم ،پیاپی بیست و سوم ،پاییز 9311

- Star rating

2

91

امکانسنجی بهبود سیستم درجهبندی ایمنی راهها با استفاده از روش ستارهدهی (مطالعه موردی :کنارگذر کرمانشاه)

دهند.

 .2درجهبندي ايمني راه
بسياري از افراد جامعه ،بهويژه در کشورهاي جهان سوم،

موضوع درجهبندي ايمني راهها که ابتدا در اروپا آغاز

عامل اصلي مرگومير و خسارتهاي جاني و مالي ناشي

شد ،از سال  2778و بر اساس منابع و آمار اطالعاتي سه

از تصادفات رانندگي را اشتباهات راننده ميدانند و

کشور هلند ،سوئد و بريتانيا و نيز استان کاتالونياي اسپانيا

معموالً درک واقعبينانهاي از عوامل و علل متعددي که در

بهصورت آزمايشي در خالل سالهاي  2778و  2772به

تصادفات راهها نقش دارند ،وجود ندارد .علت عدم درک

مورد اجرا گذاشته شد .دليل انتخاب اين کشورها آن بود

اين است که شاخصهاي مشخصي که بتوانند بزرگي

که اطالعات آماري نسبتاً جامعي در مورد ايمني راهها و

مشکل را در شکل ساده و قابل فهم آن بيان کنند ،وجود

تصادفات ترافيکي در اين سه کشور وجود داشته و از

ندارد .متأسفانه ،امروزه بيشتر شاخصهاي مورد استفاده

سوي ديگر دسترسي به اطالعات مورد نياز در آنها نيز

براي اندازهگيري ايمني راه در ايران ،ميزان کشتهها (تعداد

آسان بوده است .در گام بعدي ،کشورهايي نظير آلمان،

کشته بر وسيله نقليه يا نفر) است .اين شاخص بسيار

اسپانيا و ايرلند اجراي اين برنامه را مد نظر قرار دادند تا

پيچيدهتر از آن است که افراد معمولي جامعه و حتي

اينکه هم اينک در  28کشور اين قاره در حال اجرا يا

گاهي تصميمگيرندگان آن را بفهمند .علت اين امر ،عدم

برنامهريزي ارزيابي ايمني راهها ميباشند (ون ياکوب و

يکنواختي مقياس شاخصها و يا تنوع آنها در مطالعات

همکاران.)2782 ،

گوناگون و ارائه نتايج آنها بهصورت اعداد اعشاري

برنامه بينالمللي ارزيابي راه

()8iRAP

يکي از

است .بهعالوه ،ميزان کشته ،اطالعات اندکي در باره ميزان

اقداماتي است که بهمنظور جلوگيري از حدود 9277

بهبود ايمني کشور در راستاي هدف از پيش تعيين شده

مرگومير روزانه جادهاي در نقاط مختلف دنيا مورد

ارائه ميدهد .بنابراين ،آنچه امروزه محققان بدان توجه

استفاده بيش از  07کشور مختلف قرار گرفته است .اين

ميکنند ،ايجاد مقياسي است که امکان فهم آسان علل و

برنامه ،بهمنظور بهبود ايمني راهها و کاهش مرگومير در

بزرگي معضل تصادفات را براي عموم جامعه و

آنها ،ابزارها و آموزشهايي را در اختيار دولتها،

تصميمگيران فراهم آورد (عثمان و همکاران.)2773 ،

شرکتهاي خودروسازي ،شرکتهاي خصوصي،

الگوي جهاني ،واژهاي است که در بسياري از

مؤسسات تحقيقاتي و ديگر ارگانهاي مرتبط با صنعت

حوزههاي تحقيقاتي از آن استفاده ميشود .براي مثال ،در

حملونقل قرار ميدهد .در اين رابطه ،با حمايت بانک

ردهبندي کشورها از نظر شاخص بهداشتي ،تحصيالت،

جهاني ،يک مؤسسه بينالمللي ارزيابي جاده با نام

iRAP

نوآوري ،مديريت کسب و کار ،مديريت در دولت و

با اهداف زير و بهمنظور کمک به کشورهاي با درآمد کم

بسياري موارد ديگر ،از روش الگوي جهاني استفاده

و متوسط تأسيس گرديده است (:)2771 ،iRAP

ميکنند .هدف اصلي اين روش ،مقايسه بهبود و پيشرفت
در بين کشورها يا سازمانها و انتقال دانش و آگاهي به
يکديگر است .در مبحث ايمني راه نيز بسياري از کشورها



بازرسي و ارزيابي جادههاي در معرض خطر



ارائه آموزش و پشتيباني



پيگيري بهبود عملکرد ايمني جاده.

دريافتهاند که اهميت الگو قرار دادن براي اندازهگيري

برنامه و پروژههاي  iRAPاکنون در بيش از  17کشور

دستاوردهاي آنها ،به کشورها اين امکان را ميدهد که

دنيا انجام شده و بيش از  077777کيلومتر از جادههاي

مشکالتشان را شناسايي و عملکردشان را در حوزه ايمني

اين کشورها رتبهبندي گرديدهاند (شکل ( )2استيسي،

راه بر اساس تجربيات و درسهاي ساير کشورها بهبود

.)2781
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شکل  .2کشورهاي رتبه بندي شده توسط مؤسسه ( iRAPاستيسي)2772 ،

عالوه بر مؤسسه  ،iRAPمؤسسات ديگري مانند
مؤسسه ارزيابي ايمني راههاي اروپا 8و مؤسسه ارزيابي

رنگهاي مشکي ،قرمز ،نارنجي ،زرد و سبز
انجام ميگردد (.)2771 ،usRAP

ايمني راههاي استراليا 2نيز در اين زمينه تأسيس گرديده و

در اين روش ،جادههاي  2ستاره امنترين و جادههاي

فعاليت مينمايند (يانيس و همکاران .)2781 ،در پروتکل

يک ستاره پايينترين سطح ايمني را دارا ميباشند .در يک

اروپايي ،از سه روش زير جهت درجهبندي ايمني راهها

جهان ايدهآل ،تمام جادهها براي تمام گروههاي کاربران

استفاده ميگردد:

جادهاي  2ستاره خواهند بود 2 :ستاره براي عابران پياده،






نقشه رنگ -ريسک :9در اين نقشه ،از پنج رنگ

دوچرخهسواران ،موتورسيکلتها ،و خودروها و مسافران

براي نشان دادن ميزان ريسک مرگومير و

آنها .اما در دنياي واقعي ،و در کشورهاي مختلف ،با توجه

آسيبهاي جدي به کاربران جادهاي استفاده

به اقتصاد آن کشور ،کوشيده ميشود تا سطحي از کيفيت

ميگردد

در رانندگي در اختيار کاربران قرار گيرد .شکل 9

ارزيابي عملکرد : 0درصد آمار کشتهها و

مثالهايي از جادههايي را نشان ميدهد که توسط مؤسسه

مجروحين طي زمان مشخص

 iRAPبررسي و ستارهدهي شدهاند.

روش ستارهدهي :در اين روش ،ارزيابي به
کمک ستارهدهي (امتياز) از يک تا پنج ستاره به

شکل  .0مثالهايي از جادههاي ستارهدهي شده توسط مؤسسه )2772 ،usRAP( iRAP
1

3

2

4

- European Road Assessment Programme
- Australian Road Assessment Programme
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امکانسنجی بهبود سیستم درجهبندی ایمنی راهها با استفاده از روش ستارهدهی (مطالعه موردی :کنارگذر کرمانشاه)

خروجي اين روش نشان ميدهد که جاده به چه

ميباشد GTC .تضمين ميکند که اين مدل آخرين

ميزان کاربران جادهاي را در برابر تصادفات احتمالي

تحقيقات در زمينه ايمني جادهها را شامل شده و در سطح

محافظت مينمايد .نقشه ستارهدهي راه نشاندهنده ميزان

جهاني با کيفيت و سازگارانه مورد استفاده قرار

تأثير تجهيزات ايمني ،طرح هندسي ،محيط و جسم راه

ميگيرد iRAP .توصيه ميکند که الزم است تا

در حفظ کاربران جادهاي در صورت وقوع حادثه خواهد

سرمايهگذاري در جادهها بهمنظور به حداقل رساندن

بود.

تلفات و آسيبهاي جدي مورد هدف قرار گيرد
در امتيازدهي ايمني راه به روش ستارهدهي ،ابتدا

فرض ميشود راننده اشتباهي انجام ميدهد که منجر به

(.)2771 ،AusRAP
در سال  ،2778برنامه ارزيابي جادهاي اروپا توسط

بروز سانحه ميشود .در اين روش ،موضوع اصلي آن

TRLبهمنظور کاهش ريسک حوادث ناشي از مرگومير

است که راه چقدر ميتواند در نجات و حفظ جان راننده

در نقاط مختلف شبکه اصلي جادهاي بريتانيا پيادهسازي

و سرنشينان ،در صورت وقوع تصادف ،مؤثر بوده و کمک

شد .تعريف بخشهاي جاده و استفاده از نرخ خطر

کند.

بهعنوان پارامتر اندازهگيري ايمني از مجموعه اقداماتي
بود که در مرحله نخست صورت پذيرفت .اين روند پس

 .1-2تاريخچه تحقيق

از آن در چندين کشور اروپايي ديگر نيز اجرا گرديد.

مدل رتبهبندي  iRAPتوسط سازمانهاي پيشرو در

بهعنوان مرحله دوم مقايسه خطر ،سيستم رتبهبندي

زمينه تحقيقات زيرساختهاي جادهاي توسعه يافته و

ريسک توسعه داده شد که بخشهاي جاده را با توجه به

بهطور کامل در وبسايت  iRAPمستند شده است .اين

ويژگيهاي طراحي آنها رتبهبندي نمايد .اين فرايند در

رتبهبندي براي مسافرين خودرو ،موتورسيکلتها،

ابتدا بهشدت روي ويژگيهاي حفاظت از آسيب جاده

دوچرخهسواران و عابران پياده در دسترس است که

متمرکز بود و بهعنوان "نمره حفاظت از جاده"

منعکسکننده امنيت نسبي ويژگيهاي زيرساختهاي

توصيف شد .فرايند رتبهبندي براي اولين بار بهطور

جاده در آن مکان ،براي کاربر آن نوع است .از ويژگيهاي

گسترده در سوئد و آلمان استفاده شد .اما پس از آن در

خوب اين شيوه رتبهبندي آن است که در مناطق شهري

ديگر کشورهاي اروپايي ،از جمله انگلستان ،بهکار رفته

و روستايي قابل اجرا بوده و همچنين در جادههاي با

است.

حجم زياد يا کم و در جادههاي آسفالت شده يا نشده

مفاهيم پيشگام برنامه ارزيابي جادهاي اروپا در
استراليا بهعنوان  AUSRAPمورد بررسي قرار گرفت و

مورد استفاده قرار ميگيرد.
توسعه مدل و يکپارچگي فني

(9)RPS

پروتکلهاي iRAP

در آنجا سيستم رتبهبندي با هدف بررسي احتمال حادثه

در سراسر جهان توسط کميته فني جهاني( )GTCنظارت

و همچنين حفاظت از آسيبپذيري گسترش يافت .پس

ميشود GTC .متشکل از کارشناسان پيشرو در

از آن ،الگوي فوق در اياالت متحده با عنوان  USRAPو

سازمانهاي ايمني جادهاي و سازمانهاي تحقيقاتي از

در نيوزيلند با عنوان  KiwiRAPمورد آزمايش قرار

سراسر جهان از جمله ( ARRBاستراليا) MRI( ،8اياالت

گرفت (.)2781 ،iRAP

متحده) TRL( ،بريتانيا) IMT( ،2مکزيک)،

(RIOH

در سال  ،2771تحت برنامه بينالمللي ارزيابي راه

(SWOV

هلند)

( ،)iRAPمفهوم فرايند ارزيابي  RPSبيشتر توسعه يافت

چين)،

(MIROS

مالزي) و

1

- Australian Road Research Board
- Transportation Research Laboratory

3

- Road protection score

2
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احدی ،صادق نژاد ،پژمانزاد

تا بتوان آن را در کشورهاي با درآمد متوسط بهمنظور

راه که در تصادفات کاهش داشتهاند شناسايي شوند و نيز

توسعه برنامههاي مقرون بهصرفه براي اين کشورها مورد

قطعاتي که کاهش در آنها قابل توجه نبوده يا اصالً

استفاده قرار داد .براي انجام اين کار ،مدلي توسعه يافت

کاهشي مشاهده نگرديده است نيز مشخص شوند .سپس،

که ابتدا خطر تصادفات شديد در هر بخش جاده را

آمار سالهاي مختلف مورد بررسي قرار ميگيرد تا روند

ارزيابي مينمود .سپس ،از ميزان خطر 8براي تخمين

وقوع تصادفات در هر قطعه ارزيابي گردد و در نهايت

تعداد تلفات مرگبار و جدي و پيشبيني حادثه استفاده

مجموعه اقداماتي که براي مقابله با هر نوع تصادف مفيد

ميکند .سپس ،اين مدل ،ريسک توسط  TRLبا دريافت

واقع شده است به برنامهريزان و مسئولين ارائه ميگردد

اطالعات و کمکهايي از اعضاي  EuroRAPو ،iRAP

(لينام و همکاران.)2770 ،

بهويژه اداره ملي جاده سوئد ،هيئت تحقيقات جاده

 -9روش امتيازدهي (ستارهدهي) به ايمني راه :اين

استراليا (گروه  )ARRBو مؤسسه تحقيقات ميدويدز

روش بر مبناي ميزان قابليت حفاظت يک راه از سرنشينان

مورد ارزيابي و تکميل قرار گرفت ( .)2780 ،iRAPبرنامه

وسيله نقليه در زمان تصادف احتمالي است که به

درجهبندي ايمني راهها در اروپا از سه بخش تشکيل شده

مطلوبيت و دقت طراحي يک راه باز ميگردد .بر اين

است که عبارتند از:

اساس ،به هر راه ستاره اختصاص داده ميشود که

 -8تهيه نقشه ريسک ايمني راهها :اين کار شامل تهيه

ميتواند از يک تا پنج ستاره باشد .راه پنج ستاره بيانگر

نقشه کدبندي شده بر اساس رنگ بوده که بر مبناي

راهي است که بهگونهاي ساخته شده است که در برابر

تاريخچه آمار و تصادفات ثبت شده در مقطع راه تهيه

حادثه احتمالي حداقل جراحت به سرنشينان وسيله نقليه

ميگردد .اين نقشه نشاندهنده خطر مرگ يا جراحت

وارد شود و يا در مواقع بروز سوانح شديد احتمال مرگ-

جدي است که کاربران راه در طي مسير با آن مواجهاند.

ومير سرنشينان به حداقل ممکن کاهش يابد.

 -2پيگيري اقدامات (ارزيابي اقدامات صورت گرفته

در اين روش ،تمام تجهيزات و خصوصيات مربوط

براي افزايش ايمني راه) :که عملکرد راهها را در بازههاي

به راه که ميتواند در ايمني آن تأثيرگذار باشد بر اساس

زماني مشخصي مورد بررسي قرار ميدهد و تغييرات در

موقعيت جغرافيايي آن در يک بانک اطالعاتي ثبت

ميزان تصادفات ثبت شده را مد نظر قرار ميدهد .اين کار

ميشود .با استفاده از يک ماتريس ريسک و يک سري

مشخص خواهد نمود که آيا در نتيجه اقدامات انجام شده،

محاسبات معمولي ،ميتوان امتياز هر يک از سه عامل

تعداد تلفات و جراحات در يک بازه زماني مشخص

بروز تصادفات را محاسبه کرد (لينام و همکاران.)2770 ،

کاهش يافته يا خير ،ميزان کاهش به چه اندازه بوده و اين

ساختار روش امتيازدهي در اين روش بدين صورت

اندازه کاهش تغييري در سطح ريسک ايجاد کرده است؟

است که امتياز ريسک مرتبط با هر يک از سه نوع تصادف

مثالً از خيلي زياد به زياد تغيير کرده است؟ در نتيجه

تعريف شده بر اساس تجهيزات ايمني مرتبط با آن تعيين

چنين ارزيابي ،اقداماتي که کارايي و اثربخشي مناسبي

ميشود .اين سه نوع تصادف عبارتند از:


برخورد جلو به جلو

در روش پيشنهادي اروپا براي درجهبندي ايمني



انحراف و خروج از راه

راهها ،پيگيري و ارزيابي اقدامات انجام شده در بازههاي



برخورد در تقاطعها

زماني به اين صورت انجام ميشود که ابتدا آمار تصادفات

هر تصادف به وقوع پيوسته وابسته به اينکه در

پردازش شده و سپس مورد تحليل قرار ميگيرد تا قطعات

کداميک از طبقهبنديهاي فوق باشد مورد بررسي قرار

دارند مشخص ميشوند (.)2780 ،iRAP

1

- Risk value
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گرفته و ريسک تصادفات از جداول  8تا  9به دست

(هاروود و همکاران.)2777 ،

خواهد آمد.

با توجه به تمامي موارد اشاااره شااده ،مشخص است که

هدف اصلي موضوع درجهبندي راهها در کشور

در ساليان گذشته تحقيقات و سرمايهگذاريهاي فراواني

آفريقاي جنوبي شناسايي اولويتهاي کاري و

در زمينه برنامه بينالمللي ارزيابي راه ( )iRAPصاااورت

سرمايهگذاري بوده و در واقع مخاطب اصلي آن

پاذيرفتاه کاه در اين راه محققاان حوزه حمال ونقل در

برنامهريزان هستند .به همين دليل نيز برخالف روش

کشااورهايي نظير آمريکا ،اسااتراليا ،انگلسااتان ،بلژيک و

کشورهاي اروپايي و آمريکا ،کمتر به نحوه ارائه نتايج با

چين نقشهاي ويژهاي داشااته اند .با توجه به توضيحات

نقشههاي مربوطه پرداخته شده است .اساس اين روش

فوق و اهميت موضوع ايمني ،الزم است در کشور ما نيز

براي انجام درجهبندي راهها و اولويتبندي آنها شاخص

با در نظر گرفتن شااارايط حاکم موجود ،چارچوب اوليه

بازدهي اقداماتي است که در جهت افزايش ايمني آنها

اجرايي يکي از روشهاي مذکور بهصااورت آزمايشي و

ميتواند صورت گيرد .مطابق اين روش ،براي انجام

جديتر بنا نهاده شااود .به منظور بوميسااازي و اجراي

درجهبندي الزم است تا ميزان عوايد يا منافع حاصل از

چنين برنامهاي در کشاور الزم است در خصوص امکان

بهبود وضعيت در خصوص پارامتر مورد بحث مشخص

انطبااق برنااماههااي موجود براي ارزيابي و درجهبندي

شود .براي اين کار ،ميزان منفعت حاصل از انجام اقدامات

ايمني راهها که در ساااير کشااورها صااورت گرفته است

در زمينه هر يک از عوامل مهندسي را به شش گروه بدون

مطاالعات کافي بهعمل آيد .اين مطالعات بايد با در نظر

منفعت ،منفعت اندک ،منفعت متوسط ،پرمنفعت ،بسيار

گرفتن شرايط خاص کشورمان باشد.

پرمنفعت و فوقالعاده پرمنفعت تقسيمبندي ميکنند
جدول  .1امتياز ريسک تجهيزات براي تصادف جلو به جلو
سرعت مجاز (مايل بر ساعت)

نوع ميانه راه
07

25

27

55

57

45

47

05

ميزان امتياز ريسک تجهيزات مرتبط با تصادف شاخ به شاخ

02

جزيره مياني با عرض بيش از  07فوت

7/1

7/1

7/1

7/1

7/1

7/1

7/1

7/1

جزيره مياني با عرض  27تا  07فوت

7/1

7/1

7/1

7/1

7/1

7/1

7/1

7/1

موانع مياني (نيوجرسي يا گارد ريل)

7/1

7/1

7/1

7/1

7/1

7/1

7/1

7/1

موانع مياني با عرض  97تا  27فوت

8

8

8

8

8

8

8

8

موانع مياني با عرض  82تا  97فوت

0

0

0

9

2

8

8

8

موانع مياني با عرض  9تا  82فوت

81

82

3

0

0

2

8

8

راه دوطرفه جدا نشده با نوارهاي برجسته مياني

20

27

80

1

2

2

8

8

راه دوطرفه جدا نشده تنها با خطکشي مياني

91

21

83

82

0

2

8

8
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احدی ،صادق نژاد ،پژمانزاد
جدول  .2امتياز تصادف از نوع انحراف و خروج از راه
سرعت مجاز (مايل بر ساعت)

ساختار کنار راه
عرض ناحيه عاري از مانع

شيب کناره راه

07
جهت شيبراه

25

27

55

45

57

47

05

امتياز ريسک مرتبط با تجهيزات کناره راه

مقاطع واقع در خاکريزي
0

9

9

2

2

8

0

بيش از  97فوت

8:1

پايين

2

1

2

0

9

9

2

88

3

1

1

0

9

بيش از  97فوت

8:0

پايين

1

0

بيش از  97فوت

8:9

پايين

82

89

27

80

80

88

1

2

بيش از  97فوت

8:2

پايين

22

22

1

2

0

9

2

 82تا  97فوت

8:0

پايين

3

1

0

1

1

2

9

 9تا  82فوت

8:1

پايين

80

89

88

87

87

1

1

9

 7تا  9فوت

8:1

پايين

81

81

80

89

-

-

مقاطع با گاردريل
80

-

82

87

1

2

1

9

2

مقاطع واقع در خاکبرداري
بيش از  97فوت

8:1

باال

2

2

8

8

8

8

8

8

 82تا  97فوت

8:1

باال

9

2

2

2

8

8

8

8

 9تا  82فوت

8:1

باال

82

87

3

1

1

2

0

2

 9تا  82فوت

8:2

باال

88

87

3

0

1

0

9

2

جدول  .0امتياز ريسک تجهيزات براي تصادفات واقع در تقاطعها
سرعت مجاز (مايل بر ساعت)
نوع تقاطع

07

25

27

55

57

45

47

05

امتياز ريسک تصادفات در تقاطعها
راه دسترسي جزئي (غير چراغدار)

7/2

7/22

7/22

7/22

7/22

7/22

7/22

7/22

راه دسترسي اصلي (غير چراغدار)

2/77

8/02

8/27

7/22

7/77

7/02

7/2

7/2

همگرايي مسير فرعي به اصلي با خط ويژه

7/2

7/2

7/2

7/2

7 /2

7/2

7/2

7/2

ميدان (در مناطق با سرعت کم)

7/2

7/2

7/2

7/2

7 /2

7/2

7/2

7/2

ميدان (در مناطق با سرعت زياد)

8/22

8/22

8/22

7/77

7/02

7/2

7/2

7/2

سهراهي غيرچراغدار با خط ويژه گردش

2/77

8/02

8/22

7/22

7/77

7/02

7/2

7/22

سهراهي غيرچراغدار بدون خط ويژه گردش

0/22

9/02

9/77

7/2

7/77

7/2

8/77

7/02

سهراهي چراغدار با خط ويژه گردش

1/22

0/02

2/22

7/77

7/77

7/22

8/02

8/22

سهراهي چراغدار بدون خط ويژه گردش

87/02

1/02

1/02

7/77

7/02

7/02

2/22

8/02

 .0روش تحقيق

را داشته باشد که سوانح رانندگي و تلفات ناشي از آن به

روش درجهبندي ايمني راه به روش ستارهدهي يکي از

دقت بر اساس نوع تصادف و عامل آن شناسايي و ثبت

مهمترين و بهروزترين روشهاي درجهبندي ايمن راه

شده باشد و الزمه بهکارگيري آن وجود کارشناسان خبره

بوده که در کشورهاي توسعهيافته اروپايي ،آمريکا و
استراليا بهکار گرفته شده و زماني ميتواند حداکثر کارايي

در بررسي صحنه تصادف و نيز وجود پايگاه اطالعاتي
جامعي از تصادفات است که اين اطالعات را در بر داشته
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در زمان حادثه ،اوالً الزم است حوادث و تصادفات

باشد.
با توجه به توضيحاتي که پيش از اين در خصوص

رانندگي برحسب نوع دستهبندي گردند .سپس ،عوامل و

اين روش آورده شد ،ميتوان فهميد که فلسفه اين روش

تجهيزاتي که ميتوانند شدت صدمه را در صورت بروز

بر مبناي تعيين ميزان قابليت حفاظت يک راه از سرنشينان

هر نوع حادثه کاهش دهند شناسايي شده و سپس به هر

وسيله نقليه در زمان تصادف احتمالي است که اين امر به

يک از عوامل و تجهيزات بر اساس ميزان حفاظت و

مطلوبيت و دقت طراحي يک راه باز ميگردد .چرا که در

جلوگيري از وقوع حادثه يا صدمه ناشي از آن امتيازي

امتيازدهي ايمني راه فرض بر اين است که راننده اشتباهي

داده شود .در نهايت ،با توجه به مجموع امتيازاتي که يک

انجام ميدهد که منجر به بروز سانحه ميشود و هدف

راه به جهت مقابله با انواع مختلف تصادف کسب ميکند

يافتن پاسخ اين سؤال است که راه چقدر ميتواند در

به آن ستاره اختصاص داده شود .با توجه به توضيحات

نجات و حفظ جان راننده و سرنشينان در چنين مواقعي

فوق ،روش کلي انجام درجهبندي به شيوه ستارهدهي و

مؤثر باشد و کمک کند.

 iRAPبهصورت گامهاي زير ميباشد .اين اقدامات در

براي شناسايي ميزان محافظت يک راه از سرنشينان

فلوچارت شکل  0نيز نمايش داده شده است.

گردآوري اطالعات

گردآوري اطالعات الزم از

گردآوري آمار تصادفات

وضعيت موجود محور

تجزيه و تحليل دادهها

تحليل نرمافزاري دادهها

استخراج تعداد ستاره هر مقطع
شکل  .4فلوچارت اقدامات مورد نياز به منظور اجراي روش ستارهدهي و iRAP
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 دارا بودن يک نرخ حداقلي تصادف يا تلفات در يک

 تعيين راه کانديدا

دوره زماني خاص (بهعنوان مثال ،در طول  2سال

فلسفه انتخاب مجموعهاي از راهها از ميان کل شبکه

حداقل  27کشته در آن بخش ثبت شده باشد)

راههاي کشور براي انجام ستارهدهي ،اوالً آزمايش ميزان

 قطعات معنيدار و توسط کاربران راه قابل تشخيص و

کارآيي و فايده يک روش جديد به منظور ارتقاء سطح

تفکيک باشد (بهعنوان مثال ،شروع و پايان آن يک

ايمني راههاست که طبعاً الزم است هر روش جديدي ابتدا

مکان مشخص و شناخته شده از قبيل يک پل ،تونل يا

در مقياس کوچک اجرا گردد و ثانياً اينکه منابع مالي براي

تقاطع باشد)

انجام هر اقدامي معموالً محدود است.
طول راههايي که در اين روش مالک قرار ميگيرند
با توجه به نرخ وقوع تصادفات رانندگي ،آمار تردد و
تاريخچه سوانح تعيين ميگردد .با توجه به محدوديت
منابع مالي ،معموالً تالش ميشود که با کمترين اقدامات
بيشترين نتيجه حاصل شود و به همين دليل کشورهاي
مختلف بر اساس شبکه راههاي خود و توزيع آمار سوانح
و تصادفات در آنها راههاي کانديدا را انتخاب ميکنند.
در ايران نيز ميتوان به عنوان مثال طولي از شبکه راههاي
اصلي که حداقل  %97تلفات در آن رخ داده است را
انتخاب کرد .البته عدد  %97پيشنهادي بر مبناي تجربه
ساير کشورهاست که در کشور ما با عنايت به معيارهاي
فوق ميتواند تغيير کند.
 قطعهبندي راه مورد مطالعه
انتخاب طول قطعه وابسته به تغييرات اجزاي طراحي و
مبلمان ايمني راه در طول مسير است .همچنين ،هر قطعه
بايد داراي خصوصيات و ويژگيهاي مشابه در تمام طول
خود از قبيل تعداد خطوط (يک يا چندخطه بودن) باشد.
بهطور کلي ،تا وقتي که تغيير محسوسي در خصوصيات
شرايط فيزيکي و تجهيزات ايمني راه مشاهده نشود
(بهگونهاي که تعداد ستارههايي که به آن اختصاص
خواهد يافت با مجموع امتياز آن قطعه تغيير قابل توجهي
نکند) قطعه جديدي به وجود نخواهد آمد .بهطور کلي،
براي قطعهبندي راهها سه معيار اساسي را بايد در نظر
داشت که عبارتند از:

 هر قطعه بايد داراي خصوصيات و ويژگيهاي مشابه
در تمام طول خود از قبيل يکخطه بودن يا چندخطه
بودن باشد.
 استخراج آمار ترافيک با جزييات کامل
جمعآوري اطالعات ترافيک از قبيل تعداد خودروهاي
عبوري از يک محل و يا يک ناحيه که ميتواند بر اساس
اطالعات ترافيکي (مبدأ -مقصد) و با استفاده از احجام
ترافيکي کمانها و مقاطع مختلف مجاور يا منتهي به مقطع
مورد بحث به دست آيد .در تهيه اطالعات تردد ترافيک
در مقطع يا راه مورد مطالعه بايد حداقل بازه زماني  9الي
 2ساله در نظر گرفته شود تا از اثر تغييرات احتمالي در
تردد در بازههاي زماني مختلف کاسته شود.
 شناسايي الگوي وقوع تصادفات
از بخش مطالعات پيشين مشاهده ميگردد که کشورهاي
مختلف از جمله اياالت متحده آمريکا و کشورهاي
اروپايي در روش امتيازدهي ايمني راهها سه نوع تصادف
(الگوي تصادف) را در نظر گرفتهاند که عبارتند از:
 .8انحراف از راه  ،واژگوني يا برخورد به اشياء ثابت
 .2تصادفات از نوع برخورد از مقابل (جلو به جلو)
 .9تصادف در تقاطعها و محلهاي اتصال جادههاي
دسترسي به اصلي
 گردآوري اطالعات الزم از محور مورد مطالعه با
استفاده از عکس ،فيلم و ...
 بازديد ميداني به منظور شناسايي وضع موجود جهت
کدگذاري اطالعات مسير بر اساس شاخصهاي
مؤسسه بينالمللي iRAP
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از طريق بازرسي ميداني ،بازرسان شرايط و ويژگيهاي

 پتانسيل بهبود :ميزان قابليت کاهش در تلفات و

راه را با توجه به روشي که از قبل براي ايشان مشخص

صدمات جدي در آن قطعه از راه با در نظر گرفتن منابع

شده است ثبت ميکنند .آنچه که در فرايند اين بازرسي

مالي مورد نياز ،بر اساس يک تحليل هزينه -فايده.

مورد توجه است بهطور کلي همه ويژگيهاي مرتبط با

 امتياز و ستارهدهي به شيوه کيفي و کمي

راه است که ميتواند در پيشگيري از وقوع آن نوع تصادف

پس از اينکه تجهيزات و عواملي که ميتوانند در محافظت

يا در کاهش شدت صدمه ناشي از وقوع آن مؤثر باشد.

از سرنشين در مقابل نوع خاصي از تصادف مؤثر باشند

اين عوامل و ويژگيها در بخش شناسايي تجهيزات ايمني

شناخته و تعريف شدند ،الزم است با توجه به ميزان تأثير

تعريف شدهاند.

و بازدارندگي به آنها امتيازي اختصاص يابد .براي تعيين

 شناسايي تجهيزات ايمني

امتياز راهها دو روش وجود دارد :روش کيفي و روش

در اين مرحله ،الزم است تمام تجهيزات و خصوصيات

کمي.

مربوط به راه که ميتواند در پيشگيري و يا کاهش خسارت

در روش کيفي ،بدون اينکه بخواهيم هر عامل را

وارده ناشي از وقوع هر يک از انواع خاص تصادف

مشخصاً درجهبندي عددي نماييم و جداولي را براي نحوه

تعريف شده تأثيرگذار باشد تعريف و شناسايي گردد.

محاسبه امتياز ارائه دهيم و امتيازها را جمع نموده و بر

الزمه انجام اين کار مروري بر مقاالت و مستندات علمي

مبناي آن تعداد ستارهها را تعيين کنيم ،بر مبناي يک

موجود در اين زمينه ،استانداردهاي موجود در زمينه

توصيف کيفي از راه تعداد ستارهها را تعيين ميکنيم .اين

طراحي و ايمني راهها و نيز بررسي گزارشهاي موجود

شيوه امتيازدهي يا ستارهدهي عليرغم اينکه تا حدودي بر

در زمينه نحوه عملکرد تجهيزات راه در زمان حادثه و

مبناي قضاوت بازرس يا کارشناس ميباشد ،سريع و

همچنين نظرسنجي از متخصصان مرتبط با موضوع است.

سهل است ،چرا که نياز به تهيه يا واسنجي جداول متعدد

 ترسيم نقشهها و بروز نمودن آنها بر اساس يک

ندارد .استفاده از اين روش به عنوان يک روش يا گام اوليه
براي درجهبندي راهها به روش ستارهها قابل توصيه است.

برنامه منظم و دورهاي
بر اساس اطالعات گردآوري شده و شاخصهاي تعريف

در روش کمي ،امتيازدهي عوامل مرتبط با هر يک از

شده ،ميتوان اقدام به تهيه نقشههاي ريسک راه نمود.

سه الگوي تصادف به تفکيک مورد بررسي قرار گرفته و

براي درجهبندي و بيان وضعيت ايمني راهها چهار نوع

راه به لحاظ حفاظت در مقابل هر يک از سه نوع تصادف

نقشه پيشنهاد ميشود که در هر يک ريسک تصادف بر

تعريف شده ،ارزيابي ميگردد و امتياز آن قطعه از راه به

اساس يکي از شاخصهاي زير محاسبه ميشود:

تفکيک عوامل بروز تصادف معين ميشود .معيارهايي

 نقشه چگالي تصادفات :تعداد تصادف در هر کيلومتر

عددي براي بيان اهميت و نقش آنها در تأمين ايمني و
محافظت تعريف ميشود .سپس ،ضرايب وزني پيشنهادي

(بيانکننده ريسک راه)
 نرخ تصادفات :تعداد تصادف به ازاي هر صد ميليون

براي ترکيب سه عامل ذکر ميشود .از ضرب عدد به

وسيله -کيلومتر طي شده (مبين ريسک کاربر راه)

دست آمده در ضريب ميانگين وزني تعريف شده براي

 نسبت نرخ تصادفات :تعداد تصادفات يک مقطع به

هر يک از انواع تصادفات که بر اساس فراواني آن نوع

ميانگين تعداد تصادفات در طول راههاي با شرايط

خاص تصادف به دست ميآيد و نهايتاً جمع سه عدد

مشابه به ازاي همان طول (بيان کننده وضعيت نسبي

امتياز به دست آمده به يک امتياز کلي براي آن راه دست

مقاطع راههاي با ويژگي مشابه)

مييابيم که مبين ايمني آن راه ميباشد.
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ب) مبلمان کناره راه

بهطور خالصه و با جمعبندي تمامي موارد ذکر شده
فوق ميتوان بيان داشت که روش ستارهدهي و مؤسسه

ج) ارزيابي ايمني تابلوها ،عالئم و خطکشيهاي راه

 iRAPکليه پارامترهاي مد نظر در مبحث ايمني را

د) ارزيابي انتظارات ذهني راننده

بهصورت زير و جدول  0در نظر خواهند گرفت که

ه) ارزيابي ايمني محيط راه

تمامي معيارهاي زير بايد در چکليست بازديد ميداني

و) ارزيابي ايمني وضعيت روسازي

موجود بوده و در محور مورد نظر مورد بررسي قرار

ز) ارزيابي ايمني شرايط بهرهبرداري

گيرند:
الف) ويژگيهاي مربوط به طرح هندسي راه
جدول  .4آيتمهاي مورد نياز به منظور رتبهبندي به روش iRAP
شاخص
عرض شانه روسازي شده
نوع منطقه (شهري ،روستايي و )...

ثبت جريان عبور عابر پياده از عرض جاده
نوار لرزآور شانه (با استفاده از برش و شيار
زدن)

ثبت زمينها و کاربريهاي اطراف جاده
شيب طولي

سرعت مجاز (به تفکيک کاميون و ساير خودروها)

نوع تقاطع

وضعيت قوس (افقي)

اختالف سرعت

کاناليزه کردن تقاطع

وضعيت پيادهرو

نوع ميانه

کيفيت تقاطع

روشنايي

پارکينگ خودرو

نوار خط مياني مرکزي بهصورت برجسته

عرض خطوط عبور

نوع موانع سخت کنار جاده -به تفکيک براي سمت
چپ و سمت راست (اشياء کوچک و نيز پوششهاي
گياهي مانند علفها و بوتهها و درختچههاي کوچک
ثبت نميگردد)

کيفيت قوس (افقي) (نشاندهنده ميزان تأثير
عالئم و شناسهها در تشخيص به موقع جهت
پرهيز از تغيير سرعت ناگهاني در داخل قوس)

توصيف (عالئم ،مراکز و )...
تعريف ويژگيهايي از جاده و آگاهي
دادن به رانندگان در خصوص مسير
پيش رو

کيفيت عبور عرضي پيادهرو (بر اين اساس

مديريت سرعت – آرامسازي ترافيک

تعداد نقاط دسترسي به مالکيتهاي شخصي اطراف

ارزيابي ميشوند که اوالً رانندگان بهطور

در تقاطعات و نقاط شهري (از طريق

جاده

واضح و کامل آن را ميبينند يا خير؟ دوم

ايجاد خطوط ترافيکي و خط نوشته و

اينکه رانندگان ترمز ناگهاني ميکنند يا خير؟)

برجسته کردن)

تعداد کل خطوط عبور در هر سمت

ميزان کيفيت سطح جاده که ممکن

فاصله موانع سخت کنار جاده (فاصله نزديکترين

(خطوط اختصاصي عبور مانند خط عبور

است بر مسير خودرو يا کنترل آن تأثير

شيء تا لبه) -به تفکيک براي سمت چپ و راست

کاميونها نبايد ثبت گردد).

بگذارد (موارد نقص که باعث کيفيت

(عرض ناحيه عاري از مانع)

(تغييرات در طول کمتر از  077متر نبايد ثبت

پايين ميگردد شامل تغيير شکل ،چاله،

گردد)

نقص لبه و )...

کارگاههاي عمليات جادهاي

فاصله ديد (توانايي راننده براي ديدن پياده يا
دوچرخهسوار در مسير جاده)
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امکانسنجی بهبود سیستم درجهبندی ایمنی راهها با استفاده از روش ستارهدهی (مطالعه موردی :کنارگذر کرمانشاه)

 .تحليل نتايج

گرديده اساات .شااکل  ،2موقعيت و مشااخصااات محور

باه منظور تکميال اهداف تعيين شاااده براي اين تحقيق

مورد نظر را نشاان ميدهد .اين راه برونشهري به لحاظ
طبقهبندي عملکردي از نوع بزرگراه بوده که مشاخصات

الزم اساات تا پروژه سااتارهدهي براي يکي از راهها اجرا

آن پس از قطعهبندي مطابق جدول  2ميباشد

گردد .بدين منظور ،کنارگذر شااارقي کرمانشااااه انتخاب

شکل  .5عکس منتخب کنارگذر شرقي کرمانشاه
جدول  .5مشخصات محور مورد مطالعه
نام محور

بخش

کنارگذر

8

شرقي
کرمانشاه

2

نوع راه

طول
()km

تعداد

عرض

خطوط

خطوط

عبور

عبور ()m

82
بزرگراه

27

2

9/12

عرض شانه
راست ()m

عرض

سرعت

جنس سطح

شانه چپ

مجاز

شانههاي

()m

()km/h

راه

2

8

8/27

8/27

887

آسفالت

بر اساس آمار تردد موجود در سايت سازمان

شناسايي الگوي وقوع تصادفات رانندگي از آمار  9تا 2

راهداري ،سرعت عملکردي اين مسير (ميانگين سرعت

سال پياپي استفاده گردد ،اما متأسفانه بهدليل عدم وجود

تردد)  02کيلومتر در ساعت و ميانگين آمار تردد روزانه

آمار ،به جامعه آماري يک سال بسنده گرديد .با توجه به

( 9711 )ADTوسيله نقليه ميباشد.

استعالم از پليسراه ،آمار تصادفات اين محور در طول

به منظور استخراج نتايج بهتر الزم است تا براي

يک سال به شرح جدول  1ميباشد.
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جدول  .2آمار تصادفات محور مورد مطالعه
نوع تصادف

جلو به عقب

جلو به پهلو

پهلو به پهلو

خروج از جاده

جلو به جلو

واژگوني

ساير موارد

فروردين

-

8

-

8

-

-

2

ارديبهشت

-

-

-

9

-

8

-

خرداد

8

-

-

-

-

9

-

تير

8

-

-

-

-

0

-

مرداد

-

-

-

-

-

-

-

شهريور

2

-

8

8

-

82

-

مهر

2

-

-

-

-

0

-

آبان

2

-

-

-

-

-

8

آذر

2

8

-

2

-

2

-

دي

8

-

-

8

-

8

-

بهمن

9

-

-

-

-

1

-

اسفند

2

8

-

8

-

-

-

کل سال

80

9

8

87

7

00

2

درصد تصادفات

28

9/1

8/9

82/1

7

22

1/9

زمان تصادف

همانطور که از جدول  1مشخص است ،سهم

با استفاده از شاخصهاي مطروحه و نيز عکسها و

وسيعي از تصادفات اين مسير به موارد زير اختصاص

فيلمهاي ويدئويي برداشت شده ،ويژگيهاي قطعات

مييابد .لذا ،به عنوان تصادفات غالب مبناي ارزيابي اين

مورد مطالعه در قالب جدول  0کدگذاري گرديد.

محور قرار خواهند گرفت:

همچنين ،نتايج ستارهدهي محور در شکلهاي  1و  0و



واژگوني

خالصه درجهبندي محور در جدول  1نشان داده شده



خروج (انحراف) از جاده

است.



جلو به عقب.
جدول  .0نتايج امتياز ريسک تصادفات و رتبهبندي ايمني قطعات محور مورد مطالعه به روش ستارهدهي
شماره

امتياز ريسک

رتبه ايمني

شماره

امتياز ريسک

رتبه ايمني

قطعه

تصادف

(تعداد ستاره و رنگ)

قطعه

تصادف

(تعداد ستاره و رنگ)

8

9

 0ستاره  -زرد

29

0

 0ستاره  -زرد

2

9

 0ستاره  -زرد

20

0/1

 0ستاره  -زرد

9

0

 0ستاره  -زرد

22

2/0

 2ستاره  -سبز

0

0/2

 9ستاره  -نارنجي

21

9

 0ستاره  -زرد

2

2/0

 0ستاره  -زرد

20

87/2

 9ستاره  -نارنجي

1

81

 2ستاره  -قرمز

21

0/2

 9ستاره  -نارنجي

0

80/2

 2ستاره  -قرمز

23

0/2

 9ستاره  -نارنجي

1

82/2

 2ستاره  -قرمز

97

2/0

 2ستاره  -سبز

مهندسی زیر ساختهای حمل و نقل ،سال ششم ،پیاپی بیست و سوم ،پاییز 9311

01

امکانسنجی بهبود سیستم درجهبندی ایمنی راهها با استفاده از روش ستارهدهی (مطالعه موردی :کنارگذر کرمانشاه)
3

87/2

 9ستاره  -نارنجي

98

23/0

 8ستاره  -قرمز

87

89

 2ستاره  -قرمز

92

0/2

 9ستاره  -نارنجي

88

1

 9ستاره  -نارنجي

99

2/0

 2ستاره  -سبز

82

89/2

 2ستاره  -قرمز

90

0

 9ستاره  -نارنجي

89

1

 9ستاره  -نارنجي

92

3

 9ستاره  -نارنجي

80

1

 9ستاره  -نارنجي

91

2/0

 2ستاره  -سبز

82

1/2

 9ستاره  -نارنجي

90

3

 9ستاره  -نارنجي

81

3

 9ستاره  -نارنجي

91

0/2

 9ستاره  -نارنجي

80

82/0

 2ستاره  -قرمز

93

0/2

 0ستاره  -زرد

81

9/2

 0ستاره  -زرد

07

82/8

 2ستاره  -قرمز

83

80

 2ستاره  -قرمز

08

2/0

 0ستاره  -زرد

27

1

 9ستاره  -نارنجي

02

88/2

 9ستاره  -نارنجي

28

1

 9ستاره  -نارنجي

09

0

 0ستاره  -زرد

22

1

 9ستاره  -نارنجي

00

87/2

 9ستاره  -نارنجي

شکل  .2مثالهايي از ستارههاي اختصاص داده شده به محور مورد مطالعه

شکل  .0نقشه رتبهبندي ايمني کنارگذر شرقي کرمانشاه به روش ستارهدهي
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احدی ،صادق نژاد ،پژمانزاد
جدول  .8خالصهاي از نتايج درجهبندي محور مورد مطالعه
طول کل راه مورد مطالعه

 97کيلومتر

مجموع قطعات  1ستاره

 9درصد

مجموع قطعات  2ستاره

 80درصد

مجموع قطعات  0ستاره

 01درصد

مجموع قطعات  4ستاره

 20درصد

مجموع قطعات  5ستاره

 1درصد

 .5نتيجهگيري

در خصوص امکان انطباق برنامههاي موجود براي

در ساليان گذشته ،تحقيقات و سرمايهگذاريهاي فراواني

ارزيابي و درجهبندي ايمني راهها که در ساير کشورها

در زمينه برنامه بينالمللي ارزيابي راه ( )iRAPصورت

صورت گرفته است مطالعات کافي بهعمل آيد .اين

پذيرفته که در اين راه محققان حوزه حملونقل در

مطالعات بايد با در نظر گرفتن شرايط خاص کشورمان

کشورهايي نظير آمريکا ،استراليا ،انگلستان ،بلژيک و چين

باشد .در نتيجه ،در اين تحقيق ،الزامات و ضوابط مدل

نقشهاي ويژهاي داشتهاند.

 iRAPبهمنظور ارزيابي سطح ايمني راههاي کشور مورد

با توجه به اجراي موفقيتآميز روش ستارهدهي در

استفاده قرار گرفت .با توجه به اينکه اين برنامه تا کنون

ديگر کشورها ،در سال  2770يک سازمان بينالمللي

بهصورت جامع در ايران مورد استفاده قرار نگرفته است،

بهعنوان يک نهاد حمايتي بنا نهاده شد تا تالشهايي در

الزم است تا همگام با ديگر کشورها ،راههاي کشور نيز

سطح بينالمللي را در جهت موضوع سروسامان دهد و

توسط اين برنامه جامع مورد ارزيابي قرار گرفته و ميزان

اقدامات ارزيابي و درجهبندي ايمني را در سراسر جهان

تأثير زيرساختهاي حملونقلي بر ايمني جادهها بهوسيله

به مورد اجرا گذارد .وظيفه اين سازمان ،کاهش تصادفات

يک برنامه استراتژيک مورد بررسي قرار گيرد .ارائه

مرگبار بهواسطه بهبود وضعيت ايمني زيرساختها و

ضوابط و الزامات مورد نياز روش ستارهدهي و مؤسسه

تجهيزات راهها است .اين اقدامات و دستورالعملها که

 iRAPبه منظور درجهبندي ايمني راهها به جزئيات در

ابتدا در اروپا به مورد اجرا گذاشته شد هم اکنون در ساير

اين تحقيق مورد بحث قرار گرفت و زيرساختهاي

کشورها نيز آمادگي و قابليت اجرا دارد .ليکن در هر

مهندسي به منظور پيادهسازي اين روش در راههاي کشور

کشور ،بنا به مؤلفهها و مقتضيات خاص آن کشور الزم

مورد بررسي و تحليل قرار گرفت .نتايج اين تحقيق نشان

است اصالحاتي صورت پذيرد .کما اينکه سابقه اجراي
اين برنامه در اياالت متحده آمريکا و استراليا نشان ميدهد
بخشهايي در جهت تکميل شدن برنامه به آن افزوده
شده است.

داد که ميتوان از برنامه بينالمللي  iRAPو روش
درجهبندي ستارهدهي در راستاي ارتقاي ايمني راههاي
کشورمان استفاده کرد .در بخش مطالعه موردي ،نتايج اين
تحقيق نشان داد که حدود  %07کنارگذر شرقي کرمانشاه

با توجه به توضيحات فوق و اهميت موضوع ايمني،

تا حداکثر سه ستاره بوده که از نظر ايمني ميتواند

الزم است در کشور ما نيز با در نظر گرفتن شرايط حاکم

وضعيت نامناسبي قلمداد گرديده و تنها  %97از آن  0يا

موجود چارچوب اوليه اجرايي يکي از روشهاي مذکور

 2ستاره ميباشد .اين شيوه از درجهبندي در بخش

بهصورت آزمايشي و جديتر بنا نهاده شود .به منظور

تخصيص بودجه ،به منظور ارتقاي کيفيت ايمني اين

بوميسازي و اجراي چنين برنامهاي در کشور الزم است

محور ،کمک شاياني مينمايد.
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