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 چکیده
را بر آن داشته است که همواره به دنبال   استگذارانیسهزینه بسیار زیاد تصادفات در اکثر کشورها، مدیران و 

ی هامحلی، شهربرونهای نقاط دارای پتانسیل باالی وقوع تصادف در شبکه راه نیترمهمها باشند. یکی از رتقای ایمنی راها

در و نیز  هایدسترسفاصله ایمن بین  نکردن رعایت بویژه ،هایدسترسی دسترسی است. عدم مدیریت هاراهاتصال 

در این مقاله  .شوددر نقاط دسترسی می آنهاادفات و تلفات ناشی از باعث افزایش تص آنهاطرح هندسی ایمن  نظرگرفتن

ی موردی انتخاب و اطالعات اهر به عنوان مطالعه –ی تبریز شهربرون جدا نشده برای بررسی این موضوع، محور دو خطه

ی شده، آورجمعی اهدادهی شد. در این تحقیق بر روی آورجمع 89و 88، 88های تصادفات در محور مذکور برای سال

تحلیل آماری توصیفی و آزمون رگرسیون انجام شد تا نوع ارتباط میان نرخ تصادفات و پارامترهای تراکم دسترسی و ایمنی 

تراکم آنها، وجود سطح معنادار بین  نیترمهممشخص شود. بررسی این موضوع نتایجی را به همراه داشت که از  هایدسترس

نرخ تصادفات است. این تحقیق نشان داد که تراکم دسترسی با نرخ تصادفات به صورت مستقیم  ی و شاخص ایمنی بادسترس

یابند. همچنین ، نرخ تصادفات نیز با همان روند افزایش و یا کاهش میهایدسترسرابطه دارد. یعنی با افزایش و کاهش تراکم 

  یش قابل توجه تصادفات می شود.درصد باعث افزا 57/9نتایج نشان داد که تراکم دسترسی بیشتر از 
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 . مقدمه1

دهد که در کشور ایران بیشتر تصادفات منجر ها نشان میبررسی

ی از اعمشده . بخشش  استی شهربرونی هاراه شبکهبه مرگ در 

خطهشی دشدا نششده     های شریانی کشور از نوع راه اصلی دوراه

 ,Annual Statistic of Road Transportation] اسشت 

دهند. یکی رخ می هاراه گونهنیادر  اکثراًها . و تصادف[2015

ی صششورت گرفتششه، تششراکم هششاتصششادفاز دالیششل مهششم و ششوع 

. در مفهشوم عشام،   استها ای و تعداد دسترسیهای حاشیهکاربری

 اتصشال  محشل  بشه  و سیدستر راه، در خرودی و ورودی هر به

 Highway]ششود  مشی  گفتشه  دسترسشی  محل راه، به دسترسی

Geometric Design Code, No.415]های دسترسی . راه

هشای ارشراف راه، تیسیسشات، امشال ،     اتصال کشاربری  منظور به

ی صشنعتی، رفشاهی و   هشا تیش فعالهای مسکونی، مراکز مجموعه

ی تعشداد  رشورکل بشه  شوند. امروزهغیره به مسیر اصلی ساخته می

های اصلی، یکی از معضشالت اساسشی ششبکه    ها به راهدسترسی

هشا فا شد   های کشور است و با توده به اینکه ایشن دسترسشی  راه

هشای  شرایط الزمِ رراحی، عملکردی و کنترلی هستند، به مکشان 

 91دهشد کشه حشدود    . آمشار نششان مشی   اندشدهپرتصادف تبدیل 

کشششور در نزدیکششی نقششا  ی شششهربششروندرصششد از تصششادفات 

 Annual Statistic of Road] انششددادهدسترسششی رخ 

Transportation, 2011] .ی هشا یدسترسش ، ایجشاد  رونیش ازا

ترین اولویت کاری مهندسین راه در رراحشی یشا   ایمن، باید مهم

 ها باشد.بهسازی راه

هشا و  هدف این مطالعه، بررسی ارتبا  بین تعداد دسترسشی 

 –اهشر   ت. به همین منظشور، محشور دو خطشه   نرخ تصادفات اس

نشده بشا ترافیش    ددا کیلومتر، که راه دو خطه 39تبریز به رول 

وسیله نقلیه است و به عنوان یکشی از   70666روزانه نزدی  به 

های پرتصادف استان آذربایجان شر ی شناخته مشی ششود،   محور

 انتخاب و مورد ارزیابی  رار گرفته است.

 

 تحقیقات پیشین . مروری بر2

های متعددی که رابطه بین تراکم دسترسی و تصشادفات  گزارش

دهد، ارائه شده است. در موارد اندکی از مورد تحلیل  رار می را

ایت ضشمنی از تعریشا ارتبشا  بشین تشراکم      ، رضهاگزارشاین 

و ایمنی ودشود دارد. در آمریکشا، در مقیشال ملشی،      هایدسترس

شود، امشا  شهری انجام میهای برونهکل سفرها از رریق را 96%

هشا اتفشا    از کلیه تصادفات منجر به مرگ در آن %96در حدود 

میلیشون   766افتد. نشرخ تصشادفات منجشر بشه مشرگ در هشر       می

است که  9/2شهری برابر با های بروننقلیه مایل در راه یوسیله

 ,Persaud]اسشت ششهری یش    هشای درون این نرخ بشرای راه 

Retting and Lyon, 2004]. 
و همکشارش نششان    7در تحقیق انجام شده توسشط کشرازادو  

داده شد که افزایش ی  دسترسشی در یش  نقطشه از راه باعش      

کیلومتر بر ساعت در آن نقطشه و در نتیجشه    9/6کاهش سرعت 

 .  [Mwesige, 2015]شود تغییر رفتار رانندگان می

عامل  91 ناهمفزون نقش با استفاده از ی  رویکردحبیبیان 

خطرآفرینی  زانیاز ادزای راه دو خطه دو ررفه بین شهری در م

است. به این منظور بشا اسشتفاده از فرآینشد     وردهآ به دسترا آن 

 از تحلیل سلسله مراتبی در تحلیل میزان خطرآفرینشی هشر یش    

های داده، نقش هر ی  از این ادزا و عوامشل تششکیل   محدوده

نقلیشه محاسشبه    وسشایل  ادثه برایدهنده آنها در احتمال بروز ح

های شامل کاربریهای دهد که محدودهمی نشان نتایجشده است. 

پلها، دسترسیها و تقارعات،  ،یراه نیب یحاشیه راه و پارکینگها

و محدوده مسیر مستقیم، به ترتیب بیشترین نقش   وسها تونلها،

ن نششا  مطالعشه  در بروز تصادفات داده ای را برعهده دارند. این

تشر، در  عامشل مهشم   72 ،یدهد که از بین عوامل مورد بررسش می

درصشد از احتمشال بشروز     06 ای در مجمشوع بروز حوادث داده

 . [Habibian, 2012]دهندحادثه را تشکیل می

و همکارانش با تحلیل یش  بانش  ارالعشاتی گسشترده      2فی

بشر   766تشراکم دسترسشی از یش  بشه      که یزمانثابت کردند که 

کنشد، نشرخ تصشادفات بشر حسشب      افزایش پیدا مشی  حسب مایل

 71/71بشه   29/7میلیون وسیله نقلیشه رشی ششده در هرمایشل از     

 .[Fee, Beatty and Dietz, 1970افزایش پیدا می کند ]

هشا بشا   گزارش کردند که نرخ تصادفات در راه 9دارت و مان

یابشد  افزایش نقا  دسترسی در هر مایل یا کیلومتر، افزایش مشی 

[Dart and Man, 1970]. 

کیلشومتر( از   996مایشل )  966بشیش از   9النگ و موریسشون 

آمریکشا را بررسشی کردنشد.     0های ایالت فلوریشدای مسیرهای راه

نتایج نشان داد که با افزایش دسترسشی مسشیرها در مایشل، نشرخ     

 ,Long and Morrisonیابشد  نیشز افشزایش مشی    هشا تصادف

1993]]. 
حقیقشات خشود بشه نتشایج زیشر      در ت  1و دیشان  9بعبدالوها

 :[Jian and Abdulwahab, 1994رسیدند ]
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های عمشومی بیششترین تشیثیر را در نشرخ یشا      های راهتقارع (7

تکرار تصادفات دارد. به رشور متوسشط، یش  راه عمشومی     

 برابر ی  مسیر اختصاصی دارد. 76ی معادل ریتیث

با افزایش تشراکم دسترسشی تقریبشاً یش  رونشد خطشی در        (2

 .دیآیمرخ تصادفات به ودود افزایش ن

هشا  ارتبا  افزایش نرخ تصادفات با افزایش تراکم دسترسی (9

 تر است.  های پایینی باالتر  بیشتر از سرعتهاسرعتدر 

برابر اثر ی  تقشارع   0/7ی  دسترسی تجاری اثری حدود  (9

 راه عمومی بر روی نرخ تصادفات دارد.

ران بشر روی  ی انجام شده توسط اندرسن و همکادر مطالعه

هشای  ی بین شاخصکیلومتر، رابطه 716ی به رول شهربرونراه 

AADTرو، تراکم دسترسی، تراکم ، عرض شانه، عرض سواره

ی راه بررسی شد. نتشایج حاصشل نششان    تقارع و کاربری حاشیه

هشای مشوکور بشه رشور دداگانشه تشیثیر       داد که تمشامی ششاخص  

 .Andersen et al]چششمگیری بشر نشرخ تصشادفات دارنشد      

2013]. 

ی ششهر برونهای از تحقیق انجام شده در راه آمدهدستبهنتایج 

ی ایاالت میشیگان، کلمبیا و فلوریدا نششان داد کشه   شهردرونو 

ی، نششرخ شششهربششرونی هششاراهبششا افششزایش تششراکم دسترسششی در 

یابشد. نشرخ   چششمگیری افشزایش مشی    صشورت بشه تصادفات هم 

عالوه بر تراکم دسترسی بشه   ی،شهر درونهای تصادفات در راه

عوامل دیگری نیز بستگی دارد. اسشتفاده از راه دسترسشی بشرای    

هشای  محشل  نیتشیم های مختلا بشه راه اصشلی و   ارتبا  کاربری

هشای ممکشن بشرای کشاهش     تو ا )پشار ( از دملشه سیاسشت   

 .[[Levinson and Jerry, 1997 استتصادفات 

 

 . روش تحقیق9

ت و ارالعات د یق مو عیشت آنهشا، بشا    های تصادفادر ابتدا داده

آوری ارالعشات و ارتبارشات نادشا، بشرای     همکاری مرکشز فشن  

استخراج گردید. سپس به علت  7936و  7913، 7911ی هاسال

های مودود در ثبت آمار تصادفات به همراه دزئیات محدودیت

-ی نشواری راه هانقشهو کیلومتراژ د یق آنها و عدم دسترسی به 

 هشا یدسترسش ی و اهیحاشش هشای  کاربری هاآنه در های کشور ک

در ایشن   استفاده موردی سایر ارالعات آوردمعمشخص باشد، 

ای از نتشایج  تحقیق از رریق برداشت میدانی انجام شد. خالصشه 

 7هشا در دشدول   بازدید میدانی و وضشعیت هندسشی دسترسشی   

های مهشم،  آورده شده است. در مرحله بعد با شناسایی دسترسی

بنشدی مسشیر بشر اسشال حجشم ترافیش  ورودی و       مکان  طعها

خرودی از این دسترسیها و تیثیر آن بر ترافیش  محشور اصشلی    

مورد بررسی  رار گرفت. مهمترین دسترسیها، دسترسی خواده، 

دسترسی ورز ان، دسترسی هریس و دسترسی دانشگاه بود کشه  

 روز منتهی به آخشر هفتشه، متوسشط حجشم     9با برداشت میدانی 

ترافی  روزانه تقریبی برای این  سمتها مشخص شد که در زیر 

 آورده شده است.

 وسیله نقلیه در روز  70666خواده تقریباً با دسترسی تاتبریز  (7

وسیله  76666دسترسی خواده تا دسترسی ورز ان تقریباً با  (2

 نقلیه در روز

وسشیله   76666دسترسی ورز ان تا دسترسی هریس تقریباً با  (9

 روزنقلیه در 

وسیله  76666دسترسی هریس تا دسترسی دانشگاه تقریباً با  (9

 نقلیه در روز

 وسیله نقلیه در روز 79666دسترسی دانشگاه تا اهر تقریباً با  (0

بررسی اولیه نشان داد که روند تغییرات حجشم ترافیش  بشا    

 طعه بنشدی اولیشه    بنابراینندارد.  مطابقتروند تغییر تصادفات 

و کل محور به صورت یکپارچه فرض بر اسال ترافی  حوف 

و  طعه بندی بر اسال رول ثابت انجام شد. در ابتدا رول ثابت 

در عمشل،   امشا  ،کیلومتر تعریا شده بود 0ها د یقاً برابر با  طعه

هشا  ها با توده به مو عیت دسترسشی مو عیت ابتدا و انتهای  طعه

بنشدی   اصالح و در نتیجه رول  طعات نیز تغییر کرد. این  طعه

 طعه تعریا شد که نتایج آن در  73در نهایت منجر به تعریا 

ها نیشز از  به تفصیل آورده شده است. برای تحلیل داده 2ددول 

هشای  تحلیلی استفاده ششد. بشا اسشتفاده از داده    –روش توصیفی 

پردازش شده، نمودار تراکم دسترسی و نرخ تصشادفات مربشو    

 افشزار آمشاری   سشتفاده از نشرم  ترسیم و با ا هاسالبه هر ی  از 

SPSS .مورد تجزیه و تحلیل  رار گرفت 

 

 هاآنهای برداشت شده و تحلیل داده. 1

های به آوری شده از برداشت میدانی و دادهارالعات دمع

ها در به تفکی  سال 2در ددول شماره  راهسیپلدست آمده از 

 هر  طعه نشان داده شده است.

 

 یتحلیل آمار توصیف 1-1
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هشای آمشاری از   به بررسی چگونگی توزیع نمونشه  بخشدر این 

نظر تعداد تصادفات ثبت شده در هشر سشال و تشراکم دسترسشی     

و  13، 11ی هشا سشال درصد تصادفات  7شود. شکل پرداخته می

 دهد.را نشان می 36

رابطه میان تراکم دسترسی و نرخ تصاادفات در   1-1-1

 طول محور

و میانگین نرخ تصادفات در  سترسید، نمودار تراکم 2در شکل 

سال برحسب کیلومتراژ راه رسشم ششده اسشت. محشور      9مدت 

، نرخ تصادف و تشراکم   ائمافقی نمودار، کیلومتراژ راه و محور 

 دهد.دسترسی را نشان می

ششود، تشراکم   مششاهده مشی   فشو  کشه در ششکل    گونههمان

دسترسی با نرخ تصادف رابطه دارد و ایشن رابطشه بشه صشورت     

. در اکثر مقارع، تراکم دسترسشی رونشدی هماننشد    استمستقیم 

، هشا یدسترسنرخ تصادف دارد؛ یعنی با افزایش و کاهش تراکم 

 . ابدییمنرخ تصادف هم افزایش یا کاهش 

هشای اول  دهد که در  طعشه نشان می 2 بررسی نمودار شکل

های مورد مطالعشه ایشن   و نوزده )ورودی شهرها( در تمامی سال

ق، نرخ تصادف، باال است. آمار باالی این تصادفات، عالوه تحقی

بر تراکم دسترسی در کیلومترهای نزدی  بشه اهشر و تبریشز، بشه     

عوامل دیگر تصادفات هم بستگی دارد. تجزیه و تحلیل آمشاری  

درصشد از کشل تصشادفات ایشن      96کشه حشدود    استبیانگر این 

ای ابتدایی و ههای شهرهای اهر و تبریز ) طعهمحور در ورودی

 . دهدیم( رخ پایانی

هشای ششماره دو و سشه، تشراکم دسترسشی و نشرخ       در  طعه

تصادفات روند منطقی داشته و با کاهش تراکم دسترسشی، نشرخ   

هشا،  . در ایشن  طعشه  ابدییمتصادفات هم به همان نسبت کاهش 

نرخ تصادفات نسبت به  طعه اول کاهش یافته اسشت کشه دلیشل    

باال بشودن نشرخ تصشادفات در ورودی ششهر      تواناین امر را می

 ) طعه اول( ذکر کرد.

های چهار و پنج هم با افشزایش تشراکم دسترسشی،    در  طعه

. در  طعشه ششماره پشنج نشرخ     ابشد ییمش نرخ تصشادفات افشزایش   

تعشداد   .تصادفات به صشورت محسوسشی افشزایش یافتشه اسشت     

های مهمی که دسترسی استدسترسی  9دسترسی در این  طعه 

. عشدم  هسشتند دمله سه راهی ورز ان و خواده در این  طعه  از

ی مشورد نظشر،   هشا سشال در  هشا یدسترسش ساماندهی مناسب این 

از دالیل افزایش نرخ تصادفات به شمار آید. همچنشین   تواندیم

( نسبت بشه  7)ددول  36از دالیل کاهش نرخ تصادف در سال 

راهشی   ی و سشاماندهی سشه  سشاز مشن یاتوان به ی  بل میهاسال

 ورز ان اشاره نمود.

تشراکم دسترسشی    72ی ششماره  تشا  طعشه   9از  طعه شماره 

 کند. متناسب با نرخ تصادفات، سیر نزولی و صعودی را ری می

 99عدم انطبا  نرخ تصادف و تراکم دسترسی در کیلشومتر  

( 79) طعه ششماره   12تا  91( و کیلومتر 79) طعه شماره  91تا 

، تشراکم دسترسشی نسشبت بشه     79شماره  شود. در  طعهدیده می

اما نرخ تصادف کاهش یافته است. دلیشل   ، طعه  بلی ثابت بوده

بشه ایشن    بشوده کشه   90این امر حضور دائمی پلیس در کیلشومتر  

از بروز تصادفات دلوگیری شده و باعش  کشاهش نشرخ     وسیله

که  استکیلومتر  9به رول  79تصادف شده است.  طعه شماره 

آیشد، در  ه دزء نقا  پر تصادف استان به شمار مشی به دلیل اینک

ی   طعه مورد مطالعه  رار گرفته است. نرخ باالی تصادفات و 

 ،این  طعشه اسشت   فردبه منحصرعدم ودود دسترسی از ویژگی 

تصادف در کیلشومتر   9/9اما با این ودود، میانگین نرخ تصادف 

است کشه  بل . علت عدم انطبا ،  رار گرفتن گردنه گویجهاست

. در این گردنشه بشه   دیآیماز نقا  پرتصادف این محور به شمار 

بشودن سشالیانه    العبشور صعبو  ریگبرفعلت شرایط کوهستانی، 

نیشز نشرخ    71تا  70های دهد.در  طعهتصادفات بسیاری رخ می

 تصادفات و تراکم دسترسی متناسب بشا هشم هسشتند. در  طعشه    

. در این  طعشه  شودیمشاهده ، رفتاری همانند  طعه اول مپایانی

با توده به اینکه ورودی شهر اهر، ورودی دانشگاه آزاد و مراکز 

 7صنعتی  رار دارد، نرخ تصادف باال است.با توده بشه دشدول   

(، نشرخ  73راه ) طعشه   پایشانی کشه در کیلشومتر    گرددیممشاهده 

کاهش چشمگیری داشته است. نرخ  36تا  11 تصادفات از سال

تصشادف   1/1برابر  7913در سال  73شماره  ر  طعهتصادفات د

تصادف در کیلومتر در سال  1/0در کیلومتر بوده که این ر م به 

کاهش یافته است. دلیل اصلی این امر چهار خطه کشردن   7936

 طعشه   36. در سشال  اسشت فیزیکی  دداکنندهبا  73 طعه شماره 

ی دداششدگ ددا نشده به راه چهار خطشه بشا    از راه دو خطه 73

ها تشراکم دسترسشی   فیزیکی تبدیل شده است که در این نوع راه

کهبررسی آن خشارج از محشدوده    دهدیمرفتار متفاوتی را نشان 

و داده ایشششن سشششال حشششوف ششششد.   اسشششتایشششن تحقیشششق  
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 های مختلفدر سال تصادفاتهای بندی و داده. قطعه9جدول 

 شماره

 قطعه
 کیلومتراژ

طول قطعه 

(km) 

 تعداد

 88تصادفات

تعداد 

تصادفات 

83 

تعداد 

تصادفات 

36 

تعداد 

 دسترسی

تراکم دسترسی 

 )در هر کیلومتر(

 88نرخ تصادفات

 )در هر کیلومتر(

  83نرخ تصادفات

 )در هر کیلومتر(

  36نرخ تصادفات

 )در هر کیلومتر(

7 0-6 0 06 93 03 9 1/6 76 1/1 1/77 

2 76-0 0 96 21 99 2 9/6 9 9/0 2/1 

9 71-76 1 3 77 79 7 70/6 9/6 9/7 2 

9 22-71 0 22 79 72 7 2/6 9/9 2/9 9/2 

0 21-22 0 97 21 21 9 1/6 2/9 9/0 9/0 

9 99-21 9 22 70 70 7 71/6 1/9 0/2 0/2 

1 91-99 0 79 26 73 2 9/6 2/9 9 1/9 

1 99-91 0 71 76 79 2 9/6 9/9 2 2/9 

3 91-99 0 26 76 77 7 2/6 9 2 2/2 

76 09-91 0 72 72 70 2 9/6 9/2 9/2 9 

77 01-09 0 79 76 79 9 9/6 9/2 2 1/2 

72 99-01 0 72 71 79 2 9/6 9/2 9/9 9/2 

79 91-99 0 9 1 3 2 9/6 2/7 9/7 1/7 

79 12-91 9 26 79 3 6 6 0 0/9 9/2 

70 11-12 0 29 22 70 9 9/6 1/9 9/9 9 

79 12-11 0 70 77 3 2 9/6 9 2/2 1/7 

71 19-12 9 0 9 9 7 20/6 9/7 7 0/7 

71 36-19 9 77 72 22 9 10/6 1/2 9 0/0 

73 39-36 9 07 90 29 0 20/7 1/72 1/1 1/0 

 

91 %

97  %

92 % 11سال 

13سال 

36سال 

 

 تعداد تصادفات فراوانی. نمودار 1شکل 
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 سال 9نمودار نرخ تصادفات و تراکم دسترسی در مقابل کیلومتراژ برای کل . 2شکل 

 

 
 . میانگین نرخ تصادفات در مقابل تراکم دسترسی 9شکل 

 
 

و نرخ تصاادفات در   یتراکم دسترس انیرابطه م 1-1-2

 کل مقطع

تراکم دسترسشی   میانبررسی ارتبا  کلی  منظوربهدر این بخش 

ها به پشنج بشازه   یدسترسقارع، تراکم و نرخ تصادفات در تمام م

ی شده، سپس مقدار نرخ تصادفات متناظر با هر تشراکم  بنددسته

دسترسششی را در هششر بششازه تعیششین و در نهایششت میششانگین نششرخ  

 شود.  تصادفات در هر بازه محاسبه می

توان به این نتیجه رسشید کشه میشانگین    می 9از شکل شماره 

سترسی افشزایش یافتشه اسشت.    نرخ تصادفات با افزایش تراکم د

امششا هنگشامی کششه تششراکم   ،البتشه ایششن رششد رونششدی مالیشم دارد   

شششود، دسترسششی در کیلششومتر بیشششتر مششی 10/6هششا از دسترسششی

میانگین نرخ تصادفات رشد  ابل تشودهی داششته و زمشانی کشه     

دسترسشی در کیلشومتر اسشت،     20/7تشا    7تراکم دسترسی بشین  

و میانگین نرخ تصادفات در این تعداد بیشتری تصادف رخ داده 

. این نشان می دهد که رسدتصادف در کیلومتر می 9/21بازه به 
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متشر )عکشس    7966ودود دسترسی بیششتر در فاصشله کمتشر از    

است(، بشر افشزایش تصشادفات     10/6تراکم دسترسی که برابر با 

تاثیر بیشتری داشته است. به عبارت دیگر مشی تشوان گفشت کشه     

متشر از   166ر دسترسی در ایشن راه تقریبشاً،   فضای عملکردی ه

 ررفین می باشد.

 یآمار استنباط لیتحل 1-2 
یرگشوار  تیثیاز و ن مورددر بررسی آمار استنباری، ابتدا متغیرهای 

گیشرد. در راسشتای تجزیشه و    در تحقیق، مورد شناسایی  رار می

، روابط بین متغیرها و وضشعیت نرمشال بشودن    هاهتحلیل این داد

نششان داده ششده    9ددول ها مورد بررسی  رار گرفته و در دهدا

است. برای بررسی آزمون توزیشع نرمشال متغیرهشای تحقیشق، از     

شود. در ایشن آزمشون   کلومگروف استفاده می -آزمون اسمیرنا

باششد،   α= 60/6از تشر بشزرگ ( Sigداری )زمانی که سطح معنی

ششود کشه در چنشین    رد مشی   تییید شده و فرض فرض 

 باشند.ها نرمال میحالتی داده

، سطح معناداری دو متغیر نرخ 9با توده به خرودی ددول

 انشد بوده 727/6و  736/6تصادفات و تراکم دسترسی به ترتیب 

هشای  . بنابراین دادهاست α=60/6از سطح معناداری  ترکه بزرگ

 .استنرمال  نرخ تصادفات و تراکم دسترسی دارای توزیع

ارزیابی آزمون همبستگی برای تشراکم دسترسشی و    منظوربه

نرخ تصادفات، ابتدا رابطه معناداری بین تراکم دسترسی با نشرخ  

ششود. زیشرا امکشان دارد بشین دو متغیشر      یمش تصادفات بررسشی  

همبستگی کامل ودود داشته باشد اما رابطه متغیرها با همشدیگر  

مبستگی بشین دو متغیشر نرمشال از    معنادار نباشد. برای بررسی ه

شود که نتشایج حاصشل از ایشن    آزمون فرض پیرسون استفاده می

 .نشان داده شده است 9آزمون فرض در ددول 
 

 قطعه 13 یکلومگروف برا-رنفی. آزمون اسم9جدول

 متغیرها نرخ تصادفات تراکم دسترسی

 (N)ها تعداد  طعه 73 73

 میانگین 9992/77 9077/6

 انحراف استاندارد 71907/1 23090/6

 مقدار مطلق 299/6 209/6

 مثبت 299/6 209/6

 منفی 299/6 209/6

 کلوموگروف-آماره اسمیرنا 299/6 209/6

 سطح معناداری 736/6 727/6

و نرخ  یتراکم دسترس نیب رسونیپ ی. آزمون همبستگ1جدول

 تصادفات

 

تراکم 

 دسترسی

نرخ 

 تصادفات

   

نرخ 

 تصادفات

 7 190/6 پیرسونضریب 

Sig 666/6  

N 73 73 

 

، آزمشون  9ا توده به نتشایج ارائشه ششده دردشدول ششماره      ب

همبستگی پیرسون، سطح معناداری برابر صشفر بشوده اسشت کشه     

 %30. بنشابراین در سشطح ارمینشان    اسشت  α=60/6از  ترکوچ 

تشراکم   ششود. یعنشی  تییید می   رد شده و فرض   فرض

 دسترسی تیثیر معناداری بر نرخ تصادفات داشته است.  

هشای تحقیشق و   بررسی و تحلیل آماری بین متغیر منظور به

همچنین تعیین ضریب همبستگی از آزمون رگرسشیون اسشتفاده   

دهشد. بشا   نتایج آزمون رگرسیون را نشان مشی  0شود. ددول می

در سشطح   7بشا دردشه آزادی    Fمقدار آمشاره   0توده به ددول 

. با توده به مقشدار ضشریب   است 290/27معناداری صفر، برابر 

و مثبت بودن این مقشدار ایشن نتیجشه حاصشل      190/6رگرسیون 

شود که بین دو متغیر تراکم دسترسی و نرخ تصادفات رابطه می

 مستقیم ودود دارد.

 

 

 . آزمون رگرسیون بین تراکم دسترسی و نرخ تصادفات5جدول

 Fآماره  -الف

Sig 
آماره 

F 
 میانگین

درجه 

 آزادی

جمع 

 مربعات
 مدل

66
6

/6
 

29
0

/
27

 

91
3

/
07
9

 

7
 

91
3

/
07
9

 

ون
سی
گر
ر

 

7 

  22
9

/
29

 

71
 

19
0

/
97
7

 

ده
مان
ا ی
ب

 

   17
 

02
9

/
32
9

 

کل
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 ضرایب -ب

Sig 
آماره 

t 

ضریب 

 استاندارد

ضریب غیر 

 مدل استاندارد

Beta 
Std. 

Error 
B 

79
0

/6 

02
1

/7
 

 63
3

/2
 

26
0

/9 

نرخ 

 تصادفات
7 

66
6

/6
 

96
3

/9
 

19
0

/6
 

32
9

/9
 

61
9

/
71

 

تراکم 

 دسترسی

 خالصه مدل -ج

 نام متغیرها
ضریب 

 همبستگی
داری عدد معنی

(Sig) 

رابطه 

 دارمعنی

تراکم دسترسی و 

 نرخ تصادفات
190/6 666/6 

ودود 

 دارد

 نتیجه گیری. 5

ترین نقا  دارای پتانسیل بشاالی و شوع تصشادف در    یکی از مهم

هشای دسترسشی   های اتصشال راه شهری، محلبرونهای شبکه راه

هشا فا شد ششرایط الزمِ    است و با توده به اینکشه ایشن دسترسشی   

هشای پرتصشادف   رراحی، عملکردی و کنترلی هستند، به مکشان 

درصشد از   91دهشد کشه حشدود    اند. آمشار نششان مشی   تبدیل شده

شهری کششور در نزدیکشی نقشا  دسترسشی رخ     تصادفات برون

همین راستا، در این مقاله محور دو خطه ددا نششده   اند. درداده

موردی انتخاب و ارتبا  بین تراکم  اهر به عنوان مطالعه –تبریز 

دسترسی و نرخ تصادفات بررسی شد که نتایج حاصل از آن در 

 ذیل آورده شده است:

( تراکم دسترسی تیثیر مستقیمی بر نشرخ تصشادفات دارد.   7

سی، نشرخ تصشادفات افشزایش و بشا     یعنی با افزایش تراکم دستر

 یابد.کاهش آن، نرخ تصادفات هم کاهش می

( در این مطالعه رشد نشرخ تصشادفات همشراه بشا افشزایش      2

کششه تششراکم تششراکم دسترسششی رونششدی مالیششم دارد. امششا هنگششامی

ششود، نشرخ تصشادفات رششد  ابشل      بیشتر می 10/6دسترسی از 

 20/7تشا   7ین که تشراکم دسترسشی بش   تودهی داشته است. زمانی

دسترسی در کیلومتر است نشرخ تصشادفات بشه حشداکثر مقشدار      

 رسد. می

( مقایسششه نمششودار نششرخ تصششادفات و تششراکم دسترسششی   9

های هر ششهر  دهد که ورودینشان می 7936و  7913های سال

از نرخ تصادف بشاالیی برخشوردار بشوده کشه عشالوه بشر تشراکم        

 گی دارد. دسترسی، به عوامل دیگر تصادفات هم بست

( بین تراکم دسترسی و نرخ تصشادفات همبسشتگی کامشل    9

ودود دارد. با توده به ودود سطح معناداری، تشراکم دسترسشی   

تیثیر معناداری بر نرخ تصادفات دارد. همچنشین مقشدار ضشریب    

که عالمشت مثبشت ضشریب همبسشتگی      است 190/6همبستگی 

سترسشی و  نشان دهنده ودود رابطه مستقیم بین متغیشر تشراکم د  

 .استنرخ تصادفات 

( با توده به متفاوت بودن نوع دسترسیها و نیز عدم لحاظ 0

توان گفت که تراکم دسترسی فشار  از  ترافی  در این تحلیل می

 نوع دسترسی و ترافی  آن در و وع تصادف نقش دارد.

 

 هاپی نوشت .0

1. Cruzado 

2. Fee 

3. Dart and  Man 

4. Long & Morrison 
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6. Abdulwahab 

7. Jian 
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 امور نظام فنی.(، معاونت نظارت راهبردی 7937(، )970

 

شناسایی نقش ادزای مختلا "( 7932حبیبیان، م. )-

راههای دو خطه دو ررفه بین شهری در ایمنی با استفاده 

صلنامه علمی و پژوهشی ، ف"از ی  رویکرد ناهمفزون

 969-239ص. ،حمل و نقل، سال چهارم، شماره سوم
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 های کشور، تهران.ونقل پایانهحمل

-Andersen, C., Olsen, A. and Bolet, L. (2013) 
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از دانشگاه تبریز و درده  7919عمران را در سال  -ا خاوندی، درده کارشناسی در رشته عمرانعلیرض

از دانشگاه علم و صنعت  اخو نمود. در سال  7913در سال را راه و ترابری  -کارشناسی ارشد در رشته عمران

عت گردید. زمینه های راه و ترابری از دانشگاه علم و صن -موفق به کسب درده دکتری در رشته عمران 7911

پژوهشی مورد عال ه ایشان توسعه پایدار، مدیریت زیرساختها، مدیریت نگهداری، رراحی روسازی،  

تکنولوژی آسفالت و  یر، ررح هندسی، ایمنی و فرودگاه  بوده و در حال حاضر عضو هیات علمی با مرتبه 

 استادیاری در دانشگاه  زنجان است.

از دانشگاه آزاد اسالمی واحد  7936عمران را در سال  -ه کارشناسی در رشته عمرانسید امید رضائیان، درد 

از دانشگاه آزاد اسالمی واحد  7939راه و ترابری را در سال  -تبریز و درده کارشناسی ارشد در رشته عمران

ضر در زمینه اهر  اخو نمود. زمینه های پژوهشی مورد عال ه ایشان ایمنی و ادرای راه بوده و در حال حا

 پیمانکاری راه فعال است.

 

 

 

 
 


