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 چکیده

 انیتمهم توسعه کشورهاست.  در م یهااز چالش یکی یاز حوادث رانندگ یناش یهانهیمعابر شهری و هز یمنیبحران ا

با نتر   ییهاعنوان محلنشده بهکنترل یهاتقاطع شوند میشناخته هاگروه نیرتریپذبیاز آس دهایعابران پ ،یاهکاربران جاد

از  یمتیتهتران بتوده کته حتدود نشهر های شرق تقاطع نیتراز مهم یکیپارس راه تهرانسههستند  عابران  تصادفبالای 

 شیافتزابهروند رو  افتدیماتفاق آندر  ادهیران پعاب یها.یاز مصدوم یتوجهو عدد قابل ی اس.آن، خسارت تصادفات در

 یبررست ضتمنرو شیپت   پتووهشستازدیمت انینما شیازپشیبآن را لزوم توجه به  ،تعداد تصادفات در محدوده تقاطع

، در دستته ازلحتا  رو  پتردازد ودر آن می افتراد یمنتیمتثرر در ا یهاشاخص نیترمهم نییتعاین تقاطع، به  .یوضع

ی، اکتابخانته مطالعتات چتارچو های پتووهش در داده دارد قرار  یکاربرد حالنیو درع یلیتحل-یفیتوص یهاپووهش

 یگردآورنفر(  333با حجم نمونه جامعه آماری شامل ساکنین منطقه و کاربران فضا پرسشنامه )طرح ی و دانیمشاهدات م

 همچنتین از متدل  گرف.صتورت آلایتده .یبا وضع پرسشمتغیرهای مورد میانگین و انحراف معیاروضعی.  مقایسه و

( 0/3اعمال قتانون و ناتارت ) زانیم  شدایمنی افراد استفاده  بر عوامل مثرربرای سنجش نحوه ارتباط  یمعادلات ساختار

 ریپذبیآس یهاگروه یمنیدر عوامل مثرر بر احاصل مدل  یعامل یبارها یبررس داراس. را از نگاه افراد  نیانگیم نیشتریب

 روابط نیا ی( نشان از معنادار719/1) تجهیزات مسیر و( 71/1) یتیری( مد79/1) ی(، کالبد79/1) یانسان ابعادبر  تقاطعاین 

 ریتو متغ یمعیار کالبتد ،یونو در یرونیب یرهایمتغمیان ارتباطات موجود   اس. یمعیار انسانهای شاخص نقش پررنگ و

ی شتنهادیدر اقتدامات پ رودیانتاار آن مکه  دهدیرا نشان م یهمبستگ نیشتریب( 90/1)بار عاملی  یاراض یترکیب کاربر

 قرارگیرد  در این تقاطع ریزیمبنای برنامه

 ذیرپآسیب هایگروه ،پارستهرانراه سه تقاطع، ،ایمنی :هاکلیدواژه
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 مقدمه .2

نیتا و انصتاری، حکم.)و متتالی بتتوده و صدمات شدید جتانی  ریوممرگبسیار مهم  از عواملتصادفات ترافیکی 

از  بتیش شتهری معابر  دهندیاز دس. مآن در ارر  در سراسر دنیا جان خود را افرادنیمی از بیش از ( و 009، ص 0370

 ایفتا آن ریتزیبرنامته و شتهری حیتات در بستزایی نقشدهند و یم تشکیل را شهرها از موجود هاییکاربر درصد 31

ناشتتی از ، ریتتوممرگ چهتتارمکی، بتتیش از منتشرشتتدهبتتر استتاس آمتتار   (0، ص 0370مکتتاران، کننتتد )زنگنتته و هیم

اولین عامل مترگ در میتان افتراد در دستته ستوان  و  (2101، 0سازمان جهانی بهداش.بوده اس. ) یاجاده هاییبآس

 هایینتههز و هایبآس ،رهایومرگم شهری، معابر ایمنی بحران ( 2109، 3و روزر 2ریچی) دباشیها مبعد از انواع بیماری

)زنگنته و همکتاران،  اس. کشورها توسعه و عمومی بهداش. سلام.، مهم یهاچالش از یکی رانندگی حوادث از ناشی

المللی برای کشورهای جهتان در دستتور به همین جه.، کاهش تصادفات رانندگی از سوی مجامع بین ( 0، ص 0370

 میتان در  پیاده توجه لازم را به خود جلب نکرده است. عابرانر بسیاری نقاط دنیا ایمنی اما هنوز د اس.  قرارگرفتهکار 

و  0)استاما دارنتد قرار زیادی خطرات معرض در ،هاگروه پذیرترینآسیب از یکی عنوانبه پیاده، عابران ای،جاده کاربران

در سراستر  ادهیتعتابر پ یمورد فتوت ونیلیم 2/1از  شیب هرساله ( 320، ص 2109و همکاران،  9کیم؛ 009، 2109، 1سید

پتذیر معمولتا  آستیب هتایگروهصدمات ناشی از تصادفات   (900، ص 2107و همکاران،  9)لی شودیمجهان گزار  

بر اساس آمتار منتشرشتده در ستال  در ایران ( 009، ص 2107 همکاران، و 9لی) اس. شدید یبه لحا  جسمی و روان

را تشتکیل  ایتصتادفات جتادهشتدگان کشتهاز  درصتد 20 راکبین موتور و یا دوچرختهو درصد  20/9عابران ، 0371

، مربتوط بته شتهر تهتران یشهر، بیشترین آمار تصادفات درون79ماهه دوم سال همچنین بر اساس آمار شش  دهندمی

 بالتای نتر  بتا ییهتامحتل عنوانبته هتایتقاطع  درصد بوده اس. 90هس. که سهم عابران پیاده در تصادفات فوتی، 

 هتایتقاطع و شتوندیم شتامل را نقلیه وسایل و عابران برخورد نقاط از بالایی حجم زیرا، اندشدهشناخته عابران تصادف

در همتین خصتوص، بتر استاس  ( 07ص ، 2109و همکاران،  7ژانگ) کنندیم تشدید را برخورد نقاط این نشده کنترل

(، واقتع در یعتددماونتد و حجربن ابتانی)تقاطع خ پارستهرانراه سه، 0379 سالدر  راهور پلیس ترکیبی آمار گزار 

ی و حتوزه 9 منطقته یشرق و تحت. ناتارت شتهردار انهیپاتهران و در مجاورت  یشهردار 9و  03مناطق  حدفاصل

حتدود نیمتی کته شرق تهران بوده  هایتقاطعو آمدترین  پر رف.و  نیترمهمیکی از متری(  311پیرامونی آن )تا شعاع 

 ایتن حتوزهپیتاده در محتور دماونتد،  عابرانهای از مصدومی. یتوجهقابل، از نوع خسارتی و عدد در آن از تصادفات
                                                           
1. WHO 

2. Ritchie 

3. Roser 

4. Osama 

5. Sayed 

6. Kim 

7. Li 

8. Lee 

9. Zhang  
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از  منتشرشتدهبر استاس آمتار  نیهمچن سازد نمایان می شیازپشیبلزوم توجه به این تقاطع را  مسئلهافتد  این اتفاق می

بتر  ،به بعتد 0373از سال  در محدوده تقاطع یتعداد تصادفات خسارت شیافزاو به رروند  ک،یو تراف یاداره کل مهندس

    گذاردیمصحه مرتفع کردن آن  یو ارائه راهکار برا مسئله نیا یبررس لزوم

 مصتداق  شتوندمی تعریت  خارجی، کنندهمحافا. سلول بدون ترافیک سازنده هایمثلفهراه،  پذیرآسیب کاربران

و در عتین حتال،  نیرتریپتذانعطاف ادهیتعتابران پهستتند   موتورستواران و ستواراندوچرخه پیاده، نعابرا ،تعری  این

 پتذیرآستیب کتاربران سراسر جهان در  (099، ص 2121و همکاران،  0)د جاده هستند  انکاربر نیترینیبشیپرقابلیغ

 بته رقتم ایتن درآمتدکم در کشتورهای و دهندمی تشکیل را ایجاده سوان  شدگانفوت از درصد( 09نیمی ) حدود در

  (092، ص 2107لین و همکاران، ؛ 9، ص 0373صاحبی، ) رسدمی نیز درصد 71از  بیش

بته دنبتال  هاراهمرتبط در کمیسیون ایمنی  یهاسازمانسازوکار  توان گف.،ی میداخل یمنیا یهااس.یس در بررسی

در خصوص توجته بته تلفتات   باشندیم یاجاده ریوممرگامل ادامه روند کاهشی آمار تصادفات و حذف و تعدیل عو

 ییهتاطرح  بتا انتددادهریزی جامع و استمرار اقدامات را سرلوحه کار خود قرار برنامه، مربوط یهاسازمانپیاده،  عابران

استتان، در  31در ستط   0371از سال  هاراهمدارس حاشیه  یسازمنیاهمچون طرح ارتقای ایمنی عابران پیاده و طرح 

 هاییاست.سستازی معتابر بتا استتفاده از و ایمتن عتابرانبه  آموز   و اندکردههدف خود حرک. دستیابی به جه. 

سته سیاست. ی در قالتب جهتان یمنتیا یهااست.یس یبررس ( 9، ص 0370)نوران و همکاران،  اندپرداختهسازی آرام

 و فتوتی تصادفات حذف ،هدف ایمن سیستم رو  در یرد گمیصورت  انداز صفرچشمو  کامل ابانیخ، منیا ستمیس

 بگیترد ناتر در را افتراد پتذیریآستیب کته است. ایمتن ونقلحمل سیستم یک ارائه طریق از شدید جراحات کاهش

 یروهتاادهیپ ی چتوناجزایتتعریت  خیابتان کامتل،  باهدفدر سیاس. دوم،  (9ص  ،2103سازمان جهانی بهداش.، )

، خطتوط مخصتوص دوچرخته(، نیمعلتول یاستتفاده بتراقابل ابتان،یارتباط مناستب بتا خ من،یا ض،یروان، عر) فعال

(، استتاندارد و مناستب یهتابته همتراه دوربرگردان یموتتور هیتنقل لیمشخص عبور وستا یرهایمس)فعال  یهاجاده

بته دنبتال . کته است انداز صتفرچشمسیاس. سوم،   گیرندقرار می موردتوجه یاهیپوشش گو  منیا ادهیخطوط عابر پ

فیلادلفیتا،  انداز صتفرچشتمستند ) باشندیمشدید  هاییبآسیافتن راهبردی برای از بین بردن تمامی تلفات ترافیکی و 

 ،یکتیبته هتدف تلفتات صتفر تراف دنیرست یبترا یو عموم یتعهد رسمبه  توانیمآن  اجزا اصلیاز  ( 02، ص 2109

 یگذارو بته اشتترا  یریکارگبته، جامعته نفعتانیو ذ یدولتت یهاانستازم انیم داریمعن یو هماهنگ یهمکار قیتشو

 اشاره کرد  مشارک. جوامعو لزوم  نانیاطمقابل یهاداده

و  2بر استاس مطالعتات لتین اس. ، مطالعات بسیاری در سراسر جهان صورت گرفته موردبحثدر حوزه موضوع 

ارترات عوامتل مهتم مترتبط بتا  .یتکم نیتیو تع ییشناستا یبترا یشناخت .یبر جمع یرو  مبتن(، 2107همکاران )

 باهتدف یامقالته (،2107کتیم ) است.  جادشتدهیا درآمدکمدر مناطق  هاآن یدگیدبیآسو شدت  ادهیعابر پ تصادفات

                                                           
1. Deb 
2. Lin 
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 داده است.  رائتها هتاتقاطعسالمندان در ستط   ادهیعابر پ یمنیو ا یشهر طیمح یکیزیف طیشرا نیجامع رابطه ب یبررس

 انتددادهارائته  یاجتادهبا توجه به تصادفات  یدر مناطق شهر ادهیعابر پ یمنیاز ا یخط ی(، مدل9210اران )و همک 0هانا

 دیتجد یچتارچوب ،یامقالته (، در2109و همکتاران ) 2فتو  ردیگیمرا در نار  ادهیعابر پ ریمس یمنیمستقل از ا ریکه متغ

روشتی  یا( در مقالته2109)و همکتاران  3سویلانا اند ه، ارائه دادهکنترل نشد یهامکاندر  ادهیعابر پ یمنیا یابیارز یبرا

 یامطالعته(، 2109و همکتاران ) 0کوکمتوئر  انددادها ارائه هتقاطعرا برای ارزیابی چندین شاخص سنجش ایمنی حوزه 

 درآمتدکم متاتیدر تنا ینکودکان دبستا ادهیعابر پ یهابیآس، رفتار عبور از جاده و ادهیعابر پ یمنیدانش ا یابیارز یبرا

(، 2109و همکتاران ) 1گتو  اندگزار  خود استفاده کرده یبرا یتصادف ریو غ یمقطع ینارسنج کیصورت داده و از 

  اندمتمرکزشتده ادهیتدر وقتوع تصتادفات مربتوط بته عتابران پ یاجتادهمختل  شبکه  یبر نقش الگوها یامطالعهدر 

 و پیتاده عتابر ال تحلیل رفتاری همچون سرع. عبور، میزان تبعی. از چراغ و تعامل(، به دنب2102) 9و یوناتان 9پرومال

نتتای  تحقیتق ، گرفتتهانجامی داخلتی هتاپووهشدر مطالعتات و  باشتند یمدر شرایط ترکیب ترافیک مختلط  خودرو

ل قابلیت. دسترستی، از عامت ، بعتدایمنی و امنیت. عاملمیزان اهمی. که  دهدینشان م (0379و همکاران ) حقیقی فرد

بته ی، امقالتهدر ( 0372)ی آبتادیزنگتوزیتری و   رودمی عوامل در تبیین تغییرات میزان سرزندگی به شمار ترینیقو

زنگنته و همکتاران پردازنتد  یمنمودن و تحلیل اطلاعات تصادفات شهر تهران  دارمکانبررسی قسمتی از پروژه وسیع 

 راهکارهتای ارائته به دنبال شهری هاییابانخ و پیاده عابر گذرهای ایمنی یزاتتجه بررسی باهدف پووهشی( در 0370)

، یادر مقالته (0370) نجیب نیتا و همکتاران  باشندیم پیاده عابر گذرهای و شهری هاییابانخ ایمنی افزایش جه. لازم

  نداهکالبدی و کارکردی مثرر در احساس امنی. عابر پیاده نمود هاییوگیسعی در شناسایی و

معیارهتایی در چتارچو  ناتری شتامل ، در پتووهش پتیش رو با مطالعات صورت گرفته و بررسی منابع مختل 

تبیتین  افتراد، ایمنی بحث در ، مدیریتی و الحاقات مسیر(990، ص  2107، 7و گارسیا 9)پار  انسانی، کالبدی یهانهیزم

 موردمطالعتهتقتاطع هتدف در  در ایمنی گروه مثررعوامل مدل ساختاری  یریگشکلو مبنای ارزیابی  یارهامعشد  این 

 زانیتم، (0370نتوران و همکتاران،) عابران یشناخ. و آگاه زانیمدر این چارچو ، معیار انسانی شامل   گیرندیمقرار 

ستازمان ) اطتراف طیشتناخ. فترد از محت زانیتمو  متنیا طیشرا یمشارک. در برقرار، یمنیا نیعابران از قوان یرویپ

 .یوضتع، تقتاطع یستاختار هندست، روادهیموجود پ .یساختار و وضعکالبدی با اس.  معیار  (2103بهداش.،  یانجه

 (،2103بهداشت.،  یستازمان جهتان) یکاربری اراضت بیسرع. طرح راه، ترک، راه یطرح هندس، ریمس یاهیپوشش گ

                                                           
1. Hannah 

2. Fu 

3. Soilána 

4. Koekemoer 
5. Guo 

6. Ynathan 

7. Perumal 

8. Park 

9. Garcia 
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حجتم تتردد  ،هتا و خطتوطعترض راه (0370نوران و همکتاران،) ادهیو عابران پ هینقل ةلیوس نیمتقابل ب دید .یوضع

( شتناخته 0370 تهتران،یشهردار) نیاستفاده معلول یمعبر برا .یوضعو  (0371و همکاران، یذوق) عبوری هینقل لیوسا

 یتاوجتود (، 2103بهداش.،  یسازمان جهان) اعمال قانون و ناارت زانینحوه و مهایی چون شود  همچنین شاخصمی

، هیتنقل لهیکنتترل سترع. وست زانیم(، 2109 ،2تومار) قواعد تقاطع یسازیبوم زانیم(، 2101،  0ومشا) نبود برنامه اقدام

تشتکیل دهنتده  (2103بهداش.،  یسازمان جهان) عابران یمنیا اس.یاجرای س زانیمو  یدر مسکون کیتراف .یمحدود

 در تقتاطع ییروشتنا .یوضتع، ITS یهاهاز دستتگا یریگبهرهبا  ریمس زاتیتجه اریمعدر نهای.  معیار مدیریتی هستند 

( شتناخته 2103بهداشت.،  یسازمان جهان) ادهیو چراغ عابر پ علائمو  خطوط عابر .یوضع(، 2107و همکاران ،  3چو)

 شود می

کاهش خستارات اقتصتادی و ، پذیرآسیب هایگروه تلا  در جه. افزایش ایمنیهدف اصلی انجام این پووهش، 

است. کته بترای دسترستی بته  بترای شتهروندانی ایجاد محیطی ایمن و سترزندهو همچنین  راه جانی به سایر کاربران

ریزی در ایتن بتودن برنامته شتمولهمهبتر  دیتأکباشند  در اینجا خود ناگزیر به عبور از این تقاطع می ازیموردنخدمات 

 آن بتر تلتا  رو پتیش گزار  رد  هس.سازی آن برای تمامی افراد در هر گروه سنی و شرایط جسمی حوزه و ایمن

، از طریتق ریپذبیآستهتای در میزان ایمنی گروه مثررو عوامل  بررسی شده ینار یاستخراج چارچو  مبانتا با  اس.

راه در حتوزه سته اطلاعتات بتا ابتزار گونتاگون یآور، بته جمتعمطالعه مبانی ناری و بررسی تجربیات موفق جهتانی

 نیتترمهم نیتیدر تع یمعادلات ساختارشود و بر پایه ایجاد مدل  تهران پرداخته یردارشه 9پارس، واقع در منطقه تهران

باشتد کته چته  ستثالدنبال پاست  ایتن  به ی، گام برداشته شود وافراد در تقاطع موردبررس یمنیمثرر در ا یهاشاخص

 این تقاطع، ارائه نمود؟ ی.با توجه به وضع پذیرهای آسیبایمنی گروه ارتقای خصوص در توانیمرا  راهکارهایی

 لوژیومتد. 1

ستازی جهتانی در خصتوص ایمن کاررفتتهبههای از مطالعات و سیاست. آمدهدس.بهچارچو   پووهش، این در

آوری جمتعاست.   گرفتهشتکل پتارستهرانراه در سه انجام مطالعه میدانی و پیاده عابرانمعابر و خصوصا  بحث ایمنی 

مصاحبه بتا افتراد حاضتر در محتل، مطالعته استناد پرسشنامه، ت میدانی و حضور در سای.، اطلاعات از طریق مشاهدا

تهتران( صتورت  03و  9و ترافیک منطقته  ونقلحملهای مرتبط )معاون. آوری اطلاعات از سازمانای و جمعکتابخانه

 مستیر در بحتث ایمنتی افتراد، تالحاقا و مدیریتی کالبدی، انسانی، زمینه چهار در رگذاریتأر هایشاخص تبیین  گرف.

نامه قرار گرفته و با توجه به جمعی. منطقه و گتذری بتودن ستای. متورد بررستی، بتا استتفاده از پرسش طرحاساس 

گیتری اطلاعات آن بتا بهره که شدنمونه در نار گرفته به عنوان حجم  333و تعداد ی تحدید جامعه آمارفرمول کوکران 

                                                           
1. Shahum 

2. Tumar  

3. Cho  
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)میتانگین و انحتراف  نحتوه توزیتعنار ماز  های مورد مطالعه پووهشوضعی. شاخص ل وتحلی «SPSS 0»افزار از نرم

 نیتترمهم نیتیدر تع یمعادلات ساختار ،آمدهدس.به اطلاعات لیوتحلهیتجز برهیتکبا    سپساس.شده توصی  معیار(

 افتزارنرما استتفاده از رو  بت نیتدر ا  شتدبته کتار گرفتته  یموردبررستافتراد در تقتاطع  یمنیدر ا مثرر یهاشاخص

 بتر استاس یمرتبط با هر عامل اصتل یرهایمتغ سپس ،دهیمشخص گرد ریپنهان هر متغ یهاعاملابتدا « 2گرافیکآموس»

متدل ستاختاری  برهیتتکبتا  ،.یتدرنها  گترددیمتهر عامل استخراج  یارهایمع نیو مثررتر شده یریگاندازه یبار عامل

در  پذیرآستیب هتایگروه ایمنتی ارتقتای خصتوص در منتدمکان صورتبههایی راهکارحاصل و براز  مناسب آن، 

 حتالنیدرعو  تحلیلتی-توصیفی هایپووهش دسته در رو ، لحا از روپیش پووهش لذا  شد ارائه ،پارستهرانراه سه

  دارد قرار کاربردی

 حدفاصتلعدی(، واقتع در و حجربن)تقاطع خیابان دماوند  پارستهرانراه سه یموردبررسمحدوده  :محدوده عیینت

 معبتر   درهست.تهتران  9شرق و تح. ناارت شهرداری منطقته  انهیپاشهرداری تهران و در مجاورت  9و  03مناطق 

 و تتوان شترقی، دهانته در خیابتان ایتن گرفتن قراربه توجه با  اس. شدهبیترک باهم دسترسی و تردد نقش دو دماوند،

 خیابتان ایتن  است. شتدهمطرح دسترستی از ترقتوی خیابتان این تردد نقش ،شهر ورودی دروازه عنوانبه آن عملکرد

، 0391، برنامته و طترح مشتاور مهندستین) کنتدمی جتدا 03 منطقته از را بالادس. مناطق هایفعالی. لبه، یک عنوانبه

  (0)شکل  شودیمدیده  پارستهران راهسه موجود وضع در ادامه پلان  (21ص 

 

 
  پارستهرانراه سه موجود یتوضعموقعیت و پلان  .2 شکل 

 (0371ترافیک شهرداری تهران،  ونقلحملمعاون. ): مأخذ

 

 استتتتتتت. ازیتن نفتر 011 کمدس. یشیمایپ یکارها یبرا ینبودن جامعه آمار مشخص در صورت :جامعه آماری

لاعتات موجتود در طترح بتر استاس اط استب،من یخروجت بهتر شتدن کتار و یبترا جادر این امتا(، 0379نیا، )حافظ

 شتد دیل، این جمعیت. تعتموردمطالعه، جمعی. محدوده استخراج شد و با توجه به گذری بودن تقاطع تفصیلی منطقه

                                                           
1. SPSS: Statistical Package for Social Sciences 

2. AMOS Graphic 
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پرسشتنامه در ایتن پتووهش  333، تعتداد درمجمتوعاستتفاده شتد  ی جامعته آمتار دیتحد ، برای0از فرمول کوکران و

ماری مورد مطالعه شتامل ستاکنین منطقته و کتاربران فضتا در زمتان انجتام مطالعتات جامعه آ  قرار گرف.ی موردبررس

 این فرمول به شرح زیر اس.: میدانی هس. 

 
 

= مقتدار متغیتر نرمتال Z= حجم نمونته n= حجم جامعه آماری Nاگر حجم جامعه مشخص باشد خواهیم داش.: 

مقدار نستب. صتف. موجتود در جامعته است.   =p  س.ه 0٫79درصد برابر  71واحد استاندارد، که در سط  اطمینان 

  رستدمیقدار واریانس بته حتداک ر مقتدار ختود مدر نار گرف.  در این حال.  1٫1آن را  توانمیاگر در اختیار نباشد 

q( 1= درصد افرادی که فاقد آن صف. در جامعه هستند-p=q ) وdبتا توجته بته جمعیت. است.   = مقدار اشتباه مجاز

 بته دست.( 0، مقدار حجم نمونه به شترح جتدول )d =0.5گیری از فرمول بالا با احتسا  و بهره ووهشموردپمحلات 

 آمد 

 

 موردپژوهشحجم نمونه در محدوده  .2جدول 
 حجم نمونه 19 تیجمع یموردبررسمنطقه 

 333 021079 شهرداری تهران 9منطقه 

 (0377های پووهش، : )یافتهمأخذ
 

مشتورت شتد و ستثالات  دیناران و استاتپرسشتنامه بتا چنتد تتن از صتاحب ییروا نییتع یبرا در این پووهش،

موردمطالعته  دودهپرسشتنامه در محت 32 لیپرسشنامه، ابتدا به تکم ییایپا یمناور بررسبه همچنین .شدند لیوتعدجرح

 یهاکرونبتا  پرسشتنامه یآلفا زانیاز آن، م یریگشد  با بهره لیتحل SPSS افزارنرم لهیوسپرداخته شد و اطلاعات آن به

 ختود بته را 901/1 زانیکمتر به موضوع، م یهمبستگشده و سپس با استفاده از حذف سثالات با ، استخراجشدهلیتکم

 .اندشده( مشخص3( و )2در جداول ) ریمقاد نیشده اس.  اسثالات مطرح یبالا ییاید که نشانگر پادا اختصاص
 

 قیتحق یهاهیگوکرونباخ تمام  یآلفا .1جدول 

 درصد تعداد  

 نمونه

 9/73 31 1معتبر

 3/9 2 0مستثنی

 011 32 مجموع

 (0377های پووهش، : )یافتهمأخذ

                                                           
1. Cochran formula 

2. Valid 

3. Excluded 
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 آمار پرسشنامه ییایپا .0جدول 
 تعداد آلفای کرونباخ

901/1  20 

 (0377های پووهش، : )یافتهمأخذ
 

. موجتود ایتن تقتاطع، معیارهتای متفتاوتی بررستی وضتعی مناوربته: پـارسشناخت وضع موجود تقـاطع تهران

(، صتورت 2) شتکلدر  پتارسراه تهرانموجتود سته .یوضتع یبررست و (0جتدول ) است. قرارگرفتته موردمطالعه

از  یتوجهو عتدد قابتل یاز تصتادفات، از نتوع خستارت یمتیحتدود ن پتارسراه تهرانستهو  9منطقته در اس.  گرفته

 افتتدیشترق اتفتاق مت انتهیپتارس و محتدوده پاراه تهراندماوند، در حتوزه ستهدر محور  ادهیعابران پ یها.یمصدوم

همچنین با توجه به روند افتزایش تعتداد تصتادفات خستارتی   (0379، راهور بر اساس راه سیپل یبیگزار  آمار ترک)

و ارائته راهکتار  مستئله، بررستی ایتن (0379مورد در سال  29به  0373مورد در سال  3)افزایش از  در محدوده تقاطع

 ( 0379تهران،  9معاون. شهرداری منطقه  کیو تراف یاداره کل مهندسرسد )یمبرای مرتفع کردن آن ضروری به نار 
 

 پارستهران شناخت وضع موجود تقاطع .0جدول
 معیار وضعیت موجود

 نوع کنترل تقاطع زنچشمکچراغ راهنمایی 

 تجهیزات هوشمند دوربین ناارت تصویری

 وضعی. روشنایی در تقاطع استاندارد روشنایی فاقد

 تقاطع کلموتورسیکل.  | سنگین نقلیه وسایل درصد درصد 02/9 |درصد  02/3

 (0377 ک،یو تراف یمأخذ: )اداره کل مهندس

 

 
  پارستهران راهسه موجود وضعیت بررسی .1 شکل
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بتر  بعتد 0در  متغیر اصتلی 20شده بر پایه طرح نامهها از پرسشبرای گردآوری داده: ها و متغیرهای پژوهششاخص

 پتووهش یرهتایها و متغشتده شتاخصانجاماین متغیرها، بر مبنتای مطالعتات   اس.شدهبهره گرفته( 9جدول ) اساس

قابتل  در ایتن پتووهش،ها، دو اصتل یتافتن شتاخص مناستب با در نار گرفتن مسئله تعدد شاخصاند   شدهاستخراج

ها در حتوزه مطالعتات های موردنار و مورد دوم، توجه بته اصتل پاستخگویی شتاخصاخصش یداده بودنحصول 

  اس.فضایی و متناسب با مقیاس عملکردی پووهش 

 هاافتهی. 0

 تصادفات وقوع شناسایی پتانسیل. 2. 0

امات اقتد نیو همچنت یشتهر یزیربرنامته یبرا ادهیصدمه به عابر پ یبرا ابانیعوامل خطرساز در سط  خ ییشناسا

بتا   (0، ص 2109و همکتاران،  2ایبتو؛ 217، ص 2109و همکتاران،  0)نستوف است. یاز صدمات ضترور یریشگیپ

 وقتوع هایها، پتانستیلدر اسناد و مشاهدات میدانی و بررسی نتای  حاصتل از پرسشتنامه مطالعه موردبررسی محدوده 

 شود دیده می (1) در جدول نقلیه شناسایی شد، که وسایل و پیاده عابرانبه تفکیک  تصادفات
 

 و وسایل نقلیه عابرانشناسایی پتانسیل وقوع تصادفات  .9جدول 

 توضیحات عامل وقوع سانحه عامل

0  
شناسا

ت عابر پیاده
صادفا

یی پتانسیل وقوع ت
 

 روسوارهاز  روادهیپعدم تفکیک 

 تداخل حرکتی عابر و وسایل نقلیه در محدوده

 
 ی خطی در مسیرهایتاکسو  ی شخصیهامسافرکشتوق  

 

 های ایمنعدم وجود گذرگاه

 

 عمومی، پایانه شرق، هتل شهر ونقلحملی هاستگاهیای هایکاربر وجود کاربری و مراجعین خاص

 موجود یروادهیپ طول در نرده بریدگی و شدن قطععدم تعری  تجهیزات مناسب جه. 

                                                           
1. Nesoff  

2. Eyobu 
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 توضیحات عامل وقوع سانحه عامل

 ایجاد محدودی. حرک. عابران

 
 ی محوری معابر منتهی به تقاطعکشخطنقص در 

2  
شناسا

یی
 

پتانس
لی

 
ت وسا

صادفا
وقوع ت

لی
 
نقل
هی

 

 طرح هندسی معبر

 مشکل طرح هندسی در مقطع تداخلی ابتدای معبر بسی 

 

عدم تعری  تجهیزات مناسب جه. 

ی مناسب به رانندگان جه. رساناطلاع

 یریگمیتصم

 عدم تعری  روشنایی مناسب در تقاطع

 
 (0377، های پووهشیافته): أخذم

 

 هتر بعتد و یارهتای، معریپذبیآست یهتاگروه یمنتیا یعوامل مثرر بر ارتقتاابعاد  یبنددستهبه ، (9)جدول شماره 

 0 عتدد بتا آمدهدست.به یهانیانگیم فاصله .پرداخته اس. ارهایمع نیدر ارتباط با ا افراد و کاربران فضا نارات نیانگیم

ی، متغیرهتای انستان، در بعتد آمتدهعملبهبتا توجته بته بررستی   شودیمسنجیده  ،دهندیمنشان  را خو  .یکه وضع

ی، منتیمنجتر بته ا نیعابران از قتوان یرویپ زانیم، هاآنو در میان  اندشده یتعردر وضعی. نزدیک به هم  شده یتعر

را کستب  ازیتامت نیشتتریکته ب ییرهتایغمتی، و کالبتد یکتیزیف  در بعتد دهدیممیانگین بیشتری را به خود اختصاص 

 لیحجتم تتردد وستا، روادهیتموجود پ .یساختار و وضع، ریمس یاهیپوشش گ .یوضع، به ترتیب مربوط به اندنموده

هست.  در بعتد  و عابران هینقل ةلیوس نیمتقابل ب دید .یوضعو  راه یطرح هندس، ها و خطوطعرض راه، عبوری هینقل

نحتوه و ی و در منتاطق مستکون کیتمحدود کردن تراف شدتبهین میانگین به ترتیب مربوط مدیریتی، کمترین و بیشتر

بیشتترین میتانگین و  ادهیتعلائم و چراغ عابر پدر خصوص تجهیزات مسیر نیز، بوده اس.   اعمال قانون و ناارت زانیم

 خود اختصاص داده اس.  میانگین را از نگاه افراد به نیترنییپاهای هوشمند، سامانه از یریگبهره .یوضع
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 از دیدگاه افراد ریپذبیآس یهاگروه یمنیا یوضعیت عوامل مؤثر بر ارتقا .0 جدول
 M SD متغیر بعد 2M 1SD متغیر بعد

انسان
 ی

97/2 میزان شناخ. و آگاهی عابران  03/0  

مدیریتی
 

70/2 وجود / نبود برنامه اقدام   11/0  

72/2 میزان پیروی عابران از قوانین ایمنی  19/0 09/3 ترافیک در مسکونی  ی.محدود   72/1  

99/2 مشارک. در برقراری شرایط ایمن  19/0 91/2 قواعد تقاطع یسازیبوممیزان    20/0  

90/2 میزان شناخ. فرد از محیط اطراف  02/0 19/2 میزان کنترل سرع. وسیله نقلیه   13/0  

ی
فیزیکی و کالبد

 

99/2 روساختار و وضعی. موجود پیاده  03/0 0/3 نحوه و میزان اعمال قانون و ناارت   10/0  

19/3 وضعی. پوشش گیاهی مسیر  09/0 23/3 ایمنی عابران اجرای سیاس.میزان    19/0  

99/2 طرح هندسی راه  03/0  

ت 
تجهیزا

مسی
ITS 3/2های گیری از دستگاهبهره ر  90/1  

92/2 ها و خطوطعرض راه  11/0 91/2 وضعی. روشنایی در تقاطع   13/0  

97/2 ترکیب کاربری اراضی  3/0 09/2 وضعی. خطوط عابر   03/0  

93/2 حجم تردد وسایل نقلیه عبوری  03/0 09/3 علائم و چراغ عابر پیاده   21/0  

91/2 بین وسیلة نقلیه و عابران وضعی. دید  13/0  
 

 (0377های پووهش، : )یافتهمأخذ
 

 معادلات ساختاری ایجاد مدل فرایند. 1. 0

کته همتواره  یرونتیب یرهایوجود دارد: متغ یاصل ریدو نوع متغ یمعادلات ساختار یسازمدل در :متغیرها یگذارنام

 ی  با مطالعات صورت گرفتته و بررستشوندینشان داده م Yبا  یاند و در معادلات ساختارمستقل ییرهایصورت متغبه

افتراد،  یمنتیدر بحتث ا ریو الحاقتات مست یتیریمتد ،یکالبد ،یانسان نهیزم 0در  یهان درونپن یرهایمنابع مختل ، متغ

هتر  یگتذارنام (9)  در جدول رندیگیقرار م موردمطالعهتقاطع  یابیسنجش و ارز یدر ادامه مبنا ارهایمع نیشد  ا نییتب

 یرهتایو متغ یپنهتان درونت یرهتایمتغ ،یونتریب یرهایمتغ نیبه ارتباط ب( 3)شکل شده اس.  نشان داده رهایاز متغ کی

در  ریپذبیآست هتایگروه یمنتیا یبتر ارتقتا متثررشده اس.  در متدل مستتخرج ابتتدا عوامتل پرداخته یرونیب نهانپ

 یرهتایبته متغ بیتاز ابعتاد بته ترت کیتستپس هتر  اند،شتدهیبندمذکور دستته یدر چهار بعد اصل یشهر هایتقاطع

  اندشدهمی( تقسY21ا ت Y1) یرونیب شدهمشاهده
 

 متغیرها یگذارنام .7 جدول
 جنس متغیر متغیر نماد جنس متغیر متغیر نماد

Y1 عابران یشناخ. و آگاه زانیم 
 شدهمشاهده

 بیرونی

Y14 
 یقواعد و اصول برا یسازیومی  زانیم

 شدهمشاهده تقاطع

 بیرونی
Y2 

منجر به  نیاز قوان عابران یرویپ زانیم

 یمنیا
Y15 

 لهیکنترل سرع. وس یتلا  برا زانیم

 هینقل

                                                           
0. Mean   (میانگین) 

2. Std.Deviation (انحراف معیار)  
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 جنس متغیر متغیر نماد جنس متغیر متغیر نماد

Y3 مشارک. در برقراری شرایط ایمن Y16 یدر مناطق مسکون کیتراف شدت 

Y4 اطراف طیشناخ. فرد از مح زانیم Y17  عابران یمنیا یهااس.یساجرای 

Y5 روادهیموجود پ .یو وضع ساختار Y18 یهادستگاهاز  یریگبهره ITS 

Y6 ریمس یاهیگپوشش  .یوضع Y19 در تقاطع ییروشنا .یوضع 

Y7 راه یهندس طرح Y20 خطوط عابر .یوضع 

Y8 و خطوط هاراه عرض Y21  ادهیعابر پعلائم و چراغ 

Y9 یکاربری اراض بیترک Z1 یانسان اریمع 

پنهان 

 درونی

Y10 عبوری هینقل لیتردد وسا حجم Z2 یو کالبد یکیزیف اریمع 

Y11 و عابران هینقل ةلیوس نیب دید .یوضع Z3 یتیریمد اریمع 

Y12 اعمال قانون و ناارت زانیو م نحوه Z4 ریمس زاتیتجه اریمع 

Y13 نبود برنامه اقدام وجود / X1 
 هایگروه یمنیا یبر ارتقا مثررعوامل 

 یشهر هایتقاطعدر  ریپذبیآس

پنهان 

 بیرونی

 (0377های پووهش، : )یافتهمأخذ

 

( از Pو معنتا و مفهتوم ) یبحرانت ریمقتاد ،یعامل ی( بارها9توجه به جدول شماره ) با :هارگرسیونی شاخص بررسی

 23ارتباطتات از  نیت  اکننتدیمت .یتحکا یرونتیو ب یپنهان درون یرهایبا متغ یرونیب یرهایمتغ نیمعنادار بودن رابطه ب

 یبترا اریتمع 0تعتداد  کته است. یانسانبعد پووهش  نیا موردمطالعه در ابعاداز  یکی  کنندیم .یحکا جادشدهیا ریمس

در  ریپذبیآست یهتاگروه یمنتیا یعوامتل متثرر بتر ارتقتا ی، نحوه اررگذار0 رمسی در در نار گرفته شد  سنجش آن

 جتهی( نت792/1استتاندارد ) نیتیتع بیضتر یاس.  با توجه به بتار عتامل شدهیبررس یبر معیار انسان یشهر هایتقاطع

 زانیتممشتاهده شتد کته ، یهمبستتگ زانیتم یپس از بررس  وجود دارد ریدو متغ نیا انیم یکه رابطه معنادار میریگیم

 یمنتیا یارتقتابر  مثرربعد انسانی در عوامل با  یارتباط تنگاتنگ شودیها مآن یمنیکه منجر به ا ینیاز قوان عابران یرویپ

 یارهتایمع بیتبته ترت یرونیب یرهایمتغسایر  نیاز ب(  92/1عاملی )بار  دارد یشهر هایتقاطعدر  ریپذبیآس هایگروه

مشتارک. گتروه هتدف در  درجته( و 19/1) .یتو امن یمنیبه ا یابیاطراف در جه. دست طیشناخ. فرد از مح زانیم

 عتابران یشناخ. و آگتاه زانیم اریمع نیبنیاند  دراعامل داشته نییسهم را در تب نیشتریب( 01/1) منیا طیشرا یبرقرار

 گتریدیعبارتبتوده و بته انستانیعامتل  نیتیمقدار در تب نیکمتر 20/1 یبا بار عامل یخطرات و سوان  رانندگ ن،یاز قوان

 مستئلهتتوان اشتاره بته ایتن   در توجیه این متورد میعامل را داشته اس. نیدر ا یو همبستگ یاررگذار زانیم نیکمتر

پتووهش  نیتموردمطالعته در ادیگتر  بعتد واقع شود  مثرردر ایمنی  تواندینمداش. که شناخ. صرف و بدون عمل، 

 ی، عوامتل متثرر بتر ارتقتا2در مسیر در نار گرفته شد   سنجش آن یبرا اریمع 9تعداد  که اس. یو کالبد یکیزیفبعد 

س بتار متدنار قرارگرفتته است.  بتر استا یو کالبتد یکیبر معیار فیز یشهر هایتقاطعدر  ریپذبیآس یهاگروه یمنیا

 زانیتم یپتس از بررست  دو شتاخص وجتود دارد نیتا نیب یگرف. رابطه معنادار جهینت توانیم 79/1استاندارد  یعامل

 یدر عوامتل متثرر بتر ارتقتازیتادی ارتبتاط  یاراض یترکیب کاربرمشاهده شد که موردنار، با بعد  هامتغیر یهمبستگ



  001                                         ریپذبیآس یهاگروه یمنیا یعوامل مثرر بر ارتقا یبررس                           سال هشتم            

 

(  کتاربری اراضتی شتهری در پیوستتگی بتا 90/1بتار عتاملی ) دارد یشتهر هایتقاطعدر  ریپذبیآس هایگروه یمنیا

 نیاز بت مختلت  جمعیتتی دارد  هایگروهدر جذ   یاکنندهنییتعو شبکه ارتباطی قرار دارد و نقش  ونقلحملسیستم 

، 19/1 یبتا بتار عتامل طتوطخو  هاراهعرض ، 90/1 یبا بار عامل راه یطرح هندس یارهایمع بیبه ترت یرونیب یرهایمتغ

بتار ی )نقلیته عبتور لیحجم تردد وسا( و 19/1بار عاملی ) نقلیه و عابران پیادهه متقابل بین وسیل دید هوضعی. و فاصل

بتار ) روادهیتپتار و وضتعی. موجتود خستا هایاریمع نیبنیاند  دراعامل داشته نییسهم را در تب نیشتریب( 13/1عاملی 

بتوده و  محیطتیعامتل  نیتیمقتدار در تب نیکمتتر (09/1ملی )بتار عتا مستیر یوضعی. پوشش گیتاهو  (09/1 یعامل

، بعتد عوامتل متثرربعد سوم در تبیتین   عامل را داشته اس. نیدر ا یو همبستگ یاررگذار زانیم نیکمتر گریدیعبارتبه

 یمنتیا یارتر عوامتل متثرر بتر ارتقتا 3 رمستی در  در نار گرفته شد سنجش آن یبرا اریمع 1تعداد  که هس.ی تیریمد

و نستب.  707/1استتاندارد  یشده اس.، بار عتامل دهیسنج یتیریبر معیار مد یشهر هایتقاطعدر  ریپذبیآس یهاگروه

 ایتن وجتود دارد  یو عوامل مثرر بر ارتکا  جترم رابطته معنتادار یتیریشاخص مد نیاز آن اس. که ب یحاک یبحران

 91/1 یبتا بتار عتامل موردمطالعهتقاطع  یقواعد و اصول برا یساز فردمنحصربهمیزان  اریمع بیبه ترت یرونیب یرهایمتغ

 یرهتایمتغ ستایر اند داشتهرا  بیشترین سهم عاملاین  نییدر تب 10/1 ینحوه و میزان اعمال قانون و ناارت با بار عامل و

/ نبتود برنامته  وجتود (،0/1 یبا بار عتامل) عابران یمنیا یهااس.یس یمیزان توسعه و اجرا یارهایمع بیبه ترت یرونیب

چهارمین بعتد در تبیتین  اس. ( 30/1 یکنترل سرع. وسیله نقلی )بار عامل یمیزان تلا  برا و (39/1 یبار عامل)اقدام 

 0کته در ابتتدا بتا  هس. معیار تجهیزات مسیری، شهر هایتقاطعدر  ریپذبیآس هایگروه یمنیا یبر ارتقا مثررعوامل 

 هتایتقاطعدر  ریپذبیآست یهتاگروه یمنتیا یعوامل مثرر بر ارتقتا ینحوه اررگذار ،0 رمسی در  شودیمعامل شناخته 

 جتهینت 719/1استتاندارد،  نیتیتع بیضتر یاس. و با توجته بته بتار عتامل شدهیبر معیار تجهیزات مسیر بررس یشهر

 ونقتلحمل یهتامستتیساز  یریتگبهره .یوضتععامتل  وجتود دارد  ریتدو متغ نیا انیم یکه رابطه معنادار میریگیم

 ادهیتعتابر پعلتائم و چتراغ به دلیل همبستگی پایین در نمودار نشان داده نشده اس.  از میتان ستایر عوامتل،  هوشمند

( بته ترتیتب بیشتترین همبستتگی بتا ایتن 19/1) در تقاطع ییوضعی. روشنا( و 17/1) طوط عابرخ وضعی. (،99/1)

 شده اس. خطا مشخص ریندارد پس از کسر مقاداستا ونی( وزن رگرس9در جدول ) عامل را دارند 

 

 هاوزن رگرسیونی شاخص .8 جدول

Estima مسیر ردیف Estimate S.E. C.R. P مسیر ردیف

te 
S.E. C.R. P 

0 Z1 ---< X1 792/1 039/1 021/9 *** 03 Y10 ---< Z2 129/1 019/1 197/9 *** 

2 Z2 ---< X1 717/1 003/1 017/9 *** 00 Y11 ---< Z2 119/1 031/1 701/9 *** 

3 Z3 ---< X1 707/1 - - - 01 Y7 ---< Z2 939/1 090/1 911/9 *** 

0 Z4 ---< X1 719/1 027/1 919/9 *** 09 Y12 ---< Z3 102/1 - - - 

1 Y1 ---< Z1 219/1 019/1 297/3 
110/

1 
09 Y13 ---< Z3 391/1 001/1 231/9 *** 
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Estima مسیر ردیف Estimate S.E. C.R. P مسیر ردیف

te 
S.E. C.R. P 

9 Y2 ---< Z1 907/1 - - - 09 Y14 ---< Z3 177/1 099/1 090/9 *** 

9 Y4 ---< Z1 192/1 002/1 720/9 *** 07 Y15 ---< Z3 339/1 000/1 710/1 *** 

9 Y3 ---< Z1 009/1 010/1 021/9 *** 21 Y17 ---< Z3 010/1 033/1 307/9 *** 

7 Y5 ---< Z2 097/1 - - - 20 Y19 ---< Z4 199/1 -- - - 

01 Y6 ---< Z2 000/1 010/1 392/9 *** 22 Y20 ---< Z4 199/1 000/1 091/9 *** 

00 Y8 ---< Z2 199/1 007/1 019/9 *** 23 Y21 ---< Z4 919/1 090/1 909/9 *** 

02 Y9 ---< Z2 917/1 209/1 707/9 *** - - - - - - - - 

 (0377های پووهش، : )یافتهمأخذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی و ساختاری(ریگاندازه)کاهش خطای  استانداردشده. وزن رگرسیونی 0شکل 
 

گونتاگونی در ستنجش  یهاآورده شده است.، شتاخص (7)گونه که در جدول همان: یسنجش برازش مدل مفهوم

 .و با وضعی. استاندارد مقایسه صورت گرفته اس. اندشدهبراز  مدل استفاده
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 برازش مدل مفهومی .1 جدول

 استاندارد نام شاخص
 مدل

 تفسیر
 مستقل اشباع فرضپیش

C
M

IN
 

NPAR - 99 071 07  مطلو 

CMIN - 0/032 111/1 9/0790  مطلو 

DF - 002 1 090  نسبتا  مطلو 

P - 171/1  111/1  مطلو 

CMIN/DF 3-2 097/0  131/00  مطلو 

R
M

R
, G

F
I

 

RMR 0/1> 103/1 111/1 310/1  مطلو 

AGFI 7/1-91/1 7/1  309/1  مطلو 

PGFI >1/1 199/1  309/1  مطلو 

B
aselin

e C
o

m
p

ariso
n

 

IFI Delta2 >7/1 797/1 0 111/1  مطلو 

TLI rho2 >7/1 793/1  111/1  مطلو 

CFI >7/1 797/1 0 111/1  مطلو 

NFI Delta1 - 733/1 0 111/1  مطلو 

RFI rho1 - 979/1  111/1  مطلو 

P
arsim

o
n

y
-

A
d

ju
sted

 

PRATIO >1/1 911/1 111/1 0  مطلو 

PNFI >1/1 900/1 111/1   مطلو 

PCFI >1/1 909/1 111/1   مطلو 

NCP 

NCP - 190/21 111/1 99/0911  مطلو 

LO 90 - 111/1 111/1 009/0990  مطلو 

HI 90 - 73/12 111/1 293/0709  مطلو 

H
O

E
L

T

E
R

 

HOELTER.05 >211 309  31  مطلو 

HOELTER.01 >211 399  39  مطلو 

 (0377های پووهش، : )یافتهذمأخ

 بحث. 0

نیتا و انصتاری، روند افزایشی تعداد تصادفات خسارتی و جرحتی )حکم. در زمینه شدهانجاممطالعات سایر  نتای 

 یو محورهتاپتارس تقتاطع تهراندر ی بر لزوم انجتام پتووهش است.  دیتأک( در معابر شهری، 039-001  ص ،0370

 ستتگاهیشترق، ا انتهی)همچتون پا یونقلجاذ  و پرکتاربرد عمتدتا  حمتل یهایکاربروجود  لیآن به دل دهندهلیتشک

نتتای    باشتندیبته عبتور از آن مت ریو نتاگز کنندیم دایاز افراد حضور پ یادیروزه تعداد ز(، همهو غیرهاتوبوس تندرو 

 ،یکالبتد ،یابعتاد عوامتل انستانتقتاطع را در  نیتکاربران ا یمنیعوامل مثرر در ا توان،یحاکی از آن اس. که م حاصل

 زیتمطالعتات ن ریپتووهش، ستا نیتدر ا آمدهدس.به  یهمسو با نتاکرد    یتعر ر،یو الحاقات مس زاتیو تجه یتیریمد
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 ادهیتعتابر پ یمنتیا یمنجر به مسائل جد منیا طیممکن اس. در صورت نبود مح یروادهیپبه  قیکه تشو اندآننشانگر 

ی جهتتانی هااستت.یساز  برگرفتتتهی هاشتتاخص (023-009، ص 2107همکتتاران،  و یشتتود )لتت یدر تقتتاطع شتتهر

در  شتدهانجامی هتاپووهش، در ستایر اندقرارگرفتهصفر و خیابان کامل( که در این پووهش مبنای مطالعات  اندازچشم)

، 2107 م،ی)کت شتوندیمتده ، استفاهاسنجهی برای ارائه راهکارها و تعیین زیدستاو عنوانبهبوده و  دییتأاین حوزه مورد 

 ،یموتتور هیتنقل لیو وستا ریپذبیآست یهتاگروه یوقوع تصتادفات بترا لیپتانس یبررس با  از طرفی، (290-299ص 

در  ریپذبیآست یهتاگروه یمنیا یدر عوامل مثرر بر ارتقا یترنقش پررنگ یمعیار انسان یهامشخص شد که شاخص

 هتوا یکیتتار کته شترایط محیطتی چتون ردیگیمیی قرار هاپووهشتمایز با که این در  تقاطع موردمطالعه داشته اس.

)گتو و همکتاران،  اختار شتبکه(، ست090-092، ص 2107لتین و همکتاران، ؛ 990-991ص  ،2107 ا،ی)پار  و گارس

و  می)کتو نتوع وستیله نقلیته عبتوری  (29-07ص  ،2109)ژانگ و همکتاران،  کیحجم تراف(، 020-000، ص 2109

  انتدکرده یمعرفت هتاابانیخدر  یمنتیاحساس ا شیعامل در افزا نیترمهم عنوانبهرا  (290-299، ص 2109 همکاران،

 دیتتأکدر ستایر مطالعتات کمتتر متورد  یاراضت یترکیتب کتاربر ریتو متغ یو کالبد یکیمعیار فیز نیارتباط ب نیهمچن

است. کته  شتناختیرو  زاتیات جتامع، از تمتاکاررفته در پتووهش و مطالعتبه یبیرو  ترک نجایادر   اندقرارگرفته

 عابران، به آن اشاره نمود  یمنیمطالعات صورت گرفته در حوزه ا با سهیدر مقا توانیم

 یریگجهینت. 9

عنوان بته هتاتقاطعو  قترار دارنتد ادییتها، در معرض خطرات زگروه نیرتریپذبیاز آس یکیعنوان به اده،یعابران پ

کته  پتارسراه تهرانسته  به همین مناور به بررسی این مهتم در اندشده ی تصادف عابران شناختهبا نر  بالا ییهامحل

ایتتن مطلتتب استت.  دهندهنشتان، ذکرشدهموارد رود، پرداخته شد  شمار میی مهم در شرق تهران بههاتقاطعیکی از 

شهرهای کشور صتتورت نگیتترد، در  درهای موجود تقاطع مطالعه دقیقی در جه. بهبود وضعی. ایمنی کته چنانچته

اررات منفتی اقتصتادی و روانتی ناشتتی از  جهیدرنتو  عابر پیاده افزایش وسایل نقلیه، میزان تصادفات آتتی بتا یهاسال

، ابتتدا کتاهش و جلتوگیری از تتتصادفات راهبردهتتای در دو قتتسم. مناوربتهبنابراین   ابدییمافزایش  شدتبهآن 

، ارائته موردمطالعتهمنتد و مختتص محتدوده مکان صتورتبهو ستپس  هتاتقاطعاربردی در تمامی کلی و ک صورتبه

توان با استناد به نتای  حاصل از این پووهش، در متوارد زیتر ی را میشهر یهاتقاطع یمنیا یارتقا یراهبردها  گرددیم

 بر شمرد:

 هینقل لیوسا ریه مساز وارد شدن عابران ب یریدر جه. جلوگ روهاادهیپ .یبهبود وضع 

 ادهیعبور عابر پ رهاییبا مس هاابانیاحتمال متقاطع شدن خ کاهش 

 ادهیدر اطراف محل تردد عابران پ یکیعلائم و تابلوهای تراف یریکارگبه 

 محدودکننده حرک. عابران یهاها و حفا نرده .یوضع اصلاح 

 عابران به آن یو بهبود دسترس ادهیپل عابر پ زیتجه 
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 به تقاطع یمحوری معابر منته یکشخط .یعوض بهبود 

 تقاطع ریاز مس یعبور یهاکل.یموتورس یسامانده 

 معابر متصل به تقاطع یطرح هندس اصلاح 

 برجستته تقتاطع، ریکتردن مست کیبار) هینقل لیکم کردن سرع. وسا یبرا یطراح یهابهره از شاخصه ،

 (رهایگاز سرع. یریگبهره

 هاعبور عابران و زمان مناسب عبور آن یمناسب برا یمناسب، معبرها دیتقاطع باد 

 تقاطع زیخو حادره یبالأخص در مقاطع بحران ییروشنا نیتأم 

 ادهیو عابران پ هینقل لیوسا نیب دید شیافزا 

 و هوشمند نینو یهاوهیکنترل تقاطع با استفاده از ش وهیش بهبود 

 ینتهیدرزم شتدهمطرحمستائل و مشتکلات  در شتناخ. تقتاطع موجتود و بررستی ذکرشتدهبا توجته بته متوارد 

ی میدانی و همچنین تحلیتل عتواملی هایبررسو وسایل نقلیه، نتای  حاصل از  عابرانهای وقوع تصادفات برای پتانسیل

برختی از  اولویت. جانمتایی کته در آن، است. شتدهمیتناای نقشهصورت گرف.،  شدهارائهکه توسط مدل ساختاری 

انتاتار   (0)شتکل  است. شدهمشخصهای میدانی صورت گرفته، مشاهدات و بررسی برهیتکا ب شدهمطرحراهبردهای 

عتابران  قیعتابران، تشتو یشتناخ. و آگتاه زانیتبهبود م یمناسب برا نهیزم جادیا یشنهادیکه در اقدامات پ رودیآن م

 طیشترا یروه هتدف در برقترارمساعد مشارک. گ طیشرا جادیو ا یمنیمنجر به ا نیاز قوان یرویپ زانیم شیجه. افزا

ختاص و  .یتقتاطع بتا توجته بته وضتع نیتدر حتوزه ا یاراضت یرکارب یزیرو برنامه رندیدر رأس امور قرار گ منیا

 اس.  یبازنگر ازمندیگرفته در آن، نشکل یها.یفعال
 

 
  جانمایی راهبردهای پیشنهادی .0 شکل
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