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كاهش چشمگير تلفات حوادث جاد هاي
با اتخاذ اقدامات مؤثر و كمهزينه مهندسي ايمني راه

ترجمه:
• مهندس مهران قرباني ،مهندس سيد اميد برزنجي
(دفتر ايمني راه و حريم)

توضيح :مطالب ذيل برگرفته از مقالهاي با عنـوان «مرخصـي به مرگهاي جـادهاي» از نشـريه بيـنالمللـي تكنولوژي
ترافيكـ جوالي سال  2013ـ كشور انگليس (لندن) با توجه به فصل سفرهاي جادهاي اروپا اقتباس شده ،كه طي آن به برخي
راهكارهاي مؤثر در ايمنسازي كمهزينه و زودبازده ايمني راهها اشاره شده است .البته الزم به ذكر است كه ايمني سفر
محصولي از تعامل سيستماتيك و همزمان عوامل چهارگانه يعني آموزشهاي مؤثر ،حضور پليس (عوامل نظارتي و كنترل رفتار
راننده) ،ايمني خودرو و ايمني راه است .در اين مقاله صرف ًا به برخي عوامل مهندسي مؤثر اشاره شده و نقش ساير عوامل به
قوت خود باقي است.

آرامسازي سرعت ترافيك به روشهاي مهندسي

 )MMAتوليد شده و در جادهها به سهولت نصب ميشود.

نوارهاي عرضي لرزاننده ( )TRSsاخيرا ً رويكرد موفقي از (ايمني راه)

الگوي شكلدهي و فاصل ه مورد استفاده بر مبناي آزمايشهاي

را در پيچ و خمهاي خطرناك يك مقطع از جادهاي در منطقه ارزگه

تجرب 
ي BASTمورد استفاده قرار گرفت .شيارهاي لرزاننده در هنگام

بريگ شبكه راههاي آلمان را ثابت كرده است TRSs .يك استراتژي

نزديك شدن به يك پيچ تند به يك منطقه خوش آب وهوا براي

عمومي اجرايي بهوسيله مقامات محلي به منظور ارتقاي ايمني جادهاي

موتورسيكلتسواران در كوهستان ناحيه  Erzجايي كه بين سالهاي

در جادههاي برونشهري و روستايي در مناطق متعددي از جهان بوده

 2007و  2009در  12تصادف؛ منجر به  7صدمه شديد و  9حادثه

و در بسياري از موارد با موفقيت به كاربران جاده براي تغييرات محيطي

شكستگي و كبودي شد ،بكار گرفته شد.

هشدار داده است .آنها به ويژه در جاهايي مؤثر هستند كه به يك اعالم

بر اساس كميسيون بررسيهاي حوادث منطقهاي ،آن پيچ تند مانند يك

احتياط فوقالعاده نياز ميباشد و با استفاده از توليد يك صداي خاص و

آهنربا براي موتورسيكلتسواران باعث تمايل به افزايش سرعت بيش

لرزش به عنوان هشداري به وسيلهنقليه در حال حركت عمل ميكنند.

از حد و بروز تصادفات ميشد .اقدامات در جوالي  2009براي كاهش

مؤسسه تحقيقات بزرگراهها آلمان فدرال ( )BAStتوصيه كرده است

ريسك تصادفات اتخاذ شد و سطح جاده در هشت بخش جزئي جاده با

 TRSsبر روي جادههايي با نرخ تصادفات باال بكار رود.

شيارهاي  2سانتيمتري بهصورت متقاطع برش خورد.

 ADACآلمان نيز استفاده از نوارهاي لرزاننده با رويكردهاي خاص

يكي از مهندسان ترافيك محلي به اسم بينجامين شولز ميگويد:

بهويژه در جادههاي روستايي كه در آن پيچ و خمهاي خطرناك وجود

شيارهاي ايجاد شده ،يك سطح زبر از جاده براي هشدار به رانندگان

دارد را توصيه كرده است .همچنين شيار لرزانند ه مورد استفاده در پروژه

ايجاد كرد تا در رانندگي دقت بيشتري داشته باشند.

 Eibenstochبا استفاده از دو نوع پالستيك سرد (متيل متاكريالت –

از زمان ايجاد اين شيارهاي لرزاننده حتي يك تصادف نيز گزارش نشده
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است .اين نشان ميدهد ايجاد يك سطح مصنوعي ناهموار تأثير قابل

اصالح ميزان اصطكاك فقط در باند جنوبي بكار برده شد كه خودروها در

مالحظهاي در كاهش تصادفات و هوشيارسازي رانندگان براي تغييرات

سرپاييني قرار داشتند .براي يك دوره زماني سه ساله ،شش تصادف در آب

محيطي جاده و افزايش هوشياري و احتياط دارد .اميدواريم اين اقدامات

و هواي مرطوب و  27تصادف در آب و هواي خشك (با نرخ  11تصادف

به طور دائم تعداد تصادفات را در اين مقطع از جاده كاهش دهد و در

در سال) عمدتاً از نوع جلو به عقب اتفاق افتاده بود ،در يك تا سه سال

انجام سفر ايمنتر به منطقه كوهستاني  Erzكمك حال رانندگان باشد.

بعد از موقع اجراي  HFSTsتنها  2تصادف در آب و هواي مرطوب و 5
تصادف در آب و هواي خشك اتفاق افتاد (با نرخ  5/38تصادف در سال).

تأمين رويه هموار و داراي ضريب اصطكاك مناسب
ساالنه بيش از  25درصد تصادفات منجر به فوت در جادههاي اياالت

ايمنسازي تقاطعها

متحده در قوسهاي افقي و يا نزديكي آنها اتفاق ميافتد.

يافتههاي يك مطالعه چراغ راهنمايي در منطقه شهري بهوسيله «بولن»

اما بهبود مشخصات سطح جاده بهويژه اصطكاك در مكانهاي خاصي از

و «رغاوان سريني واسان» از مركز تحقيقات ايمني دانشگاه كاروليناي

راه ،براي افزايش ايمني و كاهش تصادفات مؤثر است.

شمالي در اياالت متحده امريكا نشان داد كه تغيير عملكرد از چراغ

بهبود سطوح آسفالتي به سطوح با اصطكاك باال ( )HFSTsميتواند يك

چشمكزن تأخيري ( )Lateanight flashing) (LNFبه چراغ

سطح با عملكردهاي بهتر اصطكاك از سطوح روسازيهاي سنتي براي

راهنماي معمولي فازبندي شده منجر به كاهش  48درصد در كل

دستيابي به يك جاده ويژه را فراهم سازد.

تصادفات شبهنگام ،كاهش  53درصد تصادفات شبانگاهي در مجروحان

اداره حملونقل كنتاكي در بعضي نقاط پرحادثه با سطح جاده مرطوب،

و كشتهها و  57درصد در تصادفات شاخ به شاخ خواهد شد.

كه سابقه تصادفهاي خروج از جاده را داشتند ،از سطوح اصطكاك باال

( LNFچراغ چشمكزن تأخيري) آزمايشي است كه در خالل آن

استفاده كرد.

مشخص ميسازد وقتي ترافيك با حجم پاييني در جريان است چراغ

تريسي الول ،مهندس حملونقل در بخش عمليات ترافيك اداره ميگويد:

چشمكزن چگونه تنظيم شود .رنگ زرد به خيابان اصلي هشدار داده و

 HFSTsميتواند يك سطح با عملكرد بهتر در خصوص اصطكاك از

رنگ قرمز نيز به خيابان فرعي هشدار خواهد داد.

سطوح روسازيهاي سنتي براي دستيابي به يك جاده بسيار ايمن را

مسير فرعي يك تقاطع (خيابان فرعي) ،به اين معنا است كه رانندگان

فراهم سازد.

بايد توقف كامل كرده و پس از عبور ترافيك از مسير اصلي (خيابان

تريسي الول مهندس حملونقل در بخش عمليات ترافيك اداره ميگويد:

اصلي) به حركت ادامه دهند.

 HFSTsيكي از اقدامات مؤثر پيشگيرانه شناسايي شده در خصوص

 LNFبرق كمتري مصرف ميكند و ميزان تأخير رانندگان را كاهش

كاهش تصادفات جادهاي است.

ميدهد ،اما مسئوليتپذيري بيشتري براي مراقبت از ساير رانندگان

آنها  30قوس را بهعنوان بدترين قوسها شناسايي كردند 15 .نقطه

فراهم ميسازد.

بهعلت تصادفات در مقاطع مرطوب جاده و  15قوس ديگر براي انواع

«سـريني واسـان» ميگويد :حذف چنين سيسـتمهايي ممكن اسـت

تصادفات؛ همچنين  10تا از بدترين رمپها انتخاب شدند .يكي از اين

باعـث كاهـش هزينـه وقـت رانندگان بـه مقدار بسـيار شـود ،ولي در

مكانها در منطقه «الدهام» است .در خالل يك دوره مطالعاتي چهارساله

بيشـتر مـوارد ايمنـي را افزايـش ميدهـد .مطالعـات قبلـي همچنين

قبل و بعد (از اگوست  2007تا اگوست  )2011تصادفات ناشي از انحراف

ايـن موضـوع را تأييـد كردهاند ،اگرچه انـدازه ميـزان تصادفات بهطور

از جاده (خروج از مسير) از  47فقره در  2سال قبل به فقط  5تصادف در

قابـل مالحظـهاي كاهـش يافته اسـت (بيـش از  27درصـد و كمتر از

 2سال بعد كاهش يافت.

 78درصد).

در منطقه ناكس (ناكس كانتي) HFSTs ،يا همان سطوح اصطكاكي با

با استفاده از دادههاي جمعبندي شده  61تقاطع تغيير يافته از  LNFبه

اصطكاك باال در جاده  US25در يك تقاطع با تصادفات جلو به عقب

چرا غ راهنمايي معمولي فازبندي شده و  395تقاطع كه هنوز از سيستم

 Real end crashمكانيابي شده بود ،اجرا شد.

 LNFاستفاده ميكنند.

سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
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ميگويد :اين اياالت بيشتر از  200ميدان دارد و مطالعه  24ميدان از
اين جمع نشانگر يك كاهش  52درصد در تصادفات فوتي و جرحي و
 90درصد در همه انواع تصادف است .مطالعاتي كه موضوع فوق را تأييد
ميكند در انستيتو بيمه براي ايمني جادهها و برنامه تحقيقاتي ملي
جادهاي گزارش ( 572 )NCHRPنقل شده است .هر دو آنها مشخص
ميسازند ميادين تصادفات در تقاطعها را كاهش ميدهند.
فليمينگ ميگويد :هزينه احداث يك ميدان و يك چراغ راهنمايي قابل
مقايسه است .بهعالوه ،ميدان سختافزارها را حذف ميكند از جمله
ايمنسازي راههاي نواحي مسكوني
اجراي طرح محدودههاي با سرعت مجاز 30و  50كيلومتر بر ساعت.

نگهداري و هزينههاي برق وابسته به چراغهاي راهنمايي ،كه ميتواند
بالغ بر  5000دالر آمريكا در يك سال شود.

بررسي اطالعات اواسط سال  1990نشان ميدهد كه در مناطقي كه
محدوديت سرعت  20مايل بر ساعت وضع شده ،ميزان متوسط تعداد

كاربرد عالئم ارائه پيام متغير كنترل و تعديل رفتار راننده ()VAS

تصادفات در آن مناطق تا  60درصد كاهش يافته است .تعداد تصادفاتي

تابلوهاي محدوديت سرعت مجهز به هشدار دهنده سرعت غير مجاز

كه در آنها كودكان ،عابران پياده ،دوچرخهو موتورسيكلتسواران درگير

 VASاز سال  1992در منطقه سورري انگلستان به كاربرده شدهاند.

بودند ،تا  67درصد و سرعت متوسط سفر در كل ناحيه به  9/3مايل بر

البته كاربرد اوليه آنها تشخيص وسايلنقليه با وزن غيرمجاز بود.

ساعت كاهش يافته است.

تا سال  2005حدود  68دستگاه  VASبكار گرفته شدند264 ،دستگاه

دپارتمان حملونقل ،با شجاعت مقامات محلي را براي اجراي مناطق

ديگر تا سال  2008در  161منطقه و تا ژوئن  2009تعداد آنها به 500

 20مايل بر ساعت در مناطق با ريسك ويژه براي كاربران آسيبپذير،

دستگاه افزايش يافت .امروز تعداد آنها به طور قابل مالحظهاي افزايش

حمايت ميكند.

يافته است.

در سال  ،2011در انگلستان  35كودك و  311نفر بزرگسال عابرپياده

آناليزهاي قبل و بعد از تصادفات در  218سايت مشخص كرد استفاده از

در مناطق مسكوني كشته شدند .در همان سال بالغ بر  25هزار و 346

اين ابزارهاي ترافيكي ،چه اندازه در افزايش ايمني مؤثراست.

نفر از عابرانپياده مصدوم شدند .موتورسيكلتسواران همچنين در مناطق

در سراسر ناحيه مورد مطاله ،عالئم  20درصد در ميزان كاهش كشتهها و

مسكوني آسيبپذيرند و  59موتورسيكلت سوار كشته شده و  17هزار و

مجروحان جدي تأثيرگذار بودند ،ب ه طوري كه شوراي منطقه «سورري»

 789نفر از كل مجروحان شديد ،موتورسيكلتسوار بودند.

كاهش  28نفري جراحات جدي و كشتهها در اين منطقه را تأييد كرد.
همچنين كاهش  30درصد در تعداد مجروحان شخصي تصادفات ،كه

اجراي ميدانها در راههاي با حجم ترافيك كم

به معناي حفظ جان  273نفر از شهروندان در همان بازه زماني بوده،

هر روز در آمريكا بيشتر از  20نفر در اثر تصادفات در تقاطعها يا كشته

حادث شده است.

شده و يا به طور جدي مجروح ميشوند.بيشتر اين كشتهو مجروحان بر

بكارگيـري ايـن ابـزار موجـب صرفهجويـي بـراي جامعـه در ناحيـه

اثر تصادف جلو به پهلو(از سمت راست) در تقاطعهاي چراغدار يا مجهز

موردنظـر بـه ميـزان  28/6ميليون پوند بوده اسـت ،سـخنگوي شـوراي

به كنترل ترافيك به وسيله تابلوي ايست هستند.

ناحيه «سـورري» گفت :هزينه متوسـط يك تابلوي محدوديت سـرعت

تحقيقات انجام شده بهوسيله البراتوار ايمني و تحقيقات ترافيكي دانشگاه

شـبكه مجهز به حسـگر هشـداردهنده سـرعت غيرمجاز ( )VASحدود

ويسكانسين ( )UWTOPSنشان داد ،ميادين قادرند تصادفهاي

 2500پونـد بوده اسـت كـه معادل  660هـزار پوند براي  264دسـتگاه

ترافيكي را كاهش دهند.

نصـب شـده در كل ناحيـه خواهـد بـود ،در حالـي كـه نسـبت فايده به

پاتريك فلمينگ مهندس توسعه استاندارد اداره حملونقل ويسكانسين

هزينـه آن  43بـه يك اسـت.
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