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  ایران

  

  چکیده 

ي افزایش ایمنی این کاربران یکی از راهکارها .پذیر راه هستندآسیبکاربران جمله پیاده از عابران

جزایر ایمنی  89در شهر تهران و از سال . احداث جزایر ایمنی عابرپیاده در معابر با عرض باال است

، سازمان ترافیک بر اساس ضوابط موجود در مرکز مطالعات. عابرپیاده مورد استفاده قرار گرفته است

 1200تا  350نقلیه در معبر که حجم تردد وسایل 2جزایر ایمنی معموال در معابر شریانی درجه 

 باشد در ساعت عابر 250تا  60در هر خط و حجم تردد عرضی عابرپیاده بین در ساعت نقلیه وسیله

گفته از نظر ایمنی عابرپیاده مورد ارزیابی مقادیر حدي پیشدر این تحقیق . گیردمورد استفاده قرار می

نقلیه با توجه به تغییرات حجم میانگین وسایل میزان کاهش سرعتمنظور دین ب. قرار گرفته است

پناه عابرپیاده مورد تحلیل و بررسی قرار جان تحت اثر جزایر نقلیهپیاده و حجم تردد وسایلتردد عابران

بعد توسط مشاهدات میدانی و  نقلیه با رویکرد مطالعات قبل وبرداشت سرعت وسایل. گرفت

نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از جزایر . گرفتانجام  Aimsunافزار نرم با استفاده ازسازي  شبیه

عابر باشد و همچنین در شرایطی  200پیاده کمتر از عابرانایمنی در شرایطی که حجم تردد ساعتی 

  .باشد توجیهی ندارد در هر خط نقلیه وسیله 500نقلیه کمتر از که حجم تردد وسایل
 

تغییرات  ،مطالعات قبل و بعد،  عابرپیاده هاي ترافیکیجانپناه،  سازيزات آرامیتجهاثرسنجی  :کلید واژه

  سرعت وسیله نقلیه
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 saffar_m@modares.ac.ir،  82884914 ،عضو هیئت علمی 
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   مقدمه -1

با رشد روزافزون تعداد وسایل نقلیه، در مقابل ارتقاء سطح رفاه جوامع بشري پیامدهاي منفی اي نیز 

. هاي جانی و مالی ناشی از آن استها، تصادفات و آسیبترین این چالشیکی از مهم. پدید آمده است

پذیرترین کاربران راه اهمیت باالیی در تحلیل ایمنی ترافیک دارند  عابرین پیاده به عنوان یکی از آسیب

پیاده در مسیر، حرکت عرضی به دلیل پتانسیل باالي برخورد با وسایل  در بین حرکات عابرین. ]1،2[

ترین نوع حرکت رناك در معابر و تقاطعات شهري، بحرانیهاي خطنقلیه در حال حرکت و بروز موقعیت

  .]2[پیاده است عابرین

سازي پیاده، احداث تجهیزات آراماز راهکارهاي کاهش احتمال تصادف بین وسایل نقلیه و عابران

یکی از این تجهیزات، جزایر ایمنی عابرپیاده هستند که به عنوان . هاي عرضی است ترافیک در گذرگاه

، 1389در شهر تهران و از سال .  ]3[گیرند ناه در معابر و تقاطعات شهري مورد استفاده قرار میپجان

  .جزایر ایمنی عابرپیاده در معابر یکطرفه و تقاطعات شهري مورد استفاده قرار گرفته اند

ده در بر اساس ضوابط شهرداري تهران، احداث جزایر ایمنی عابرپیاده بر اساس معیارهاي نشان داده ش

  .]4[گردد ارزیابی می 1شکل

  

                       
  شرایط احداث جزایر ایمنی عابرپیاده: 1شکل 

  

وسیله نقلیه در هر خط در ساعت 1200تا  350: متوسط حجم تردد وسیله نقلیه

عابر در ساعت 250تا  60: متوسط حجم تردد عابرپیاده

کیلومتر بر ساعت 70کمتر از : سرعت عملکردي معبر

)خط عبور 4حداقل (متر  12بیش از : عرض معبر

جمع و پخش کننده -شریانی درجه دو فرعی : رده عملکردي معبر

شرایط احداث جزایر ایمنی عابرپیاده



قرار دادن یک مانع در مسیر تردد  ایمنی عابرپیاده در واقع به معناي

تواند سبب افزایش سطح چگالی و ترافیکی می

حـدود ارائـه شـده در     بررسـی هدف از این تحقیـق  

گیـري در  نقلیه در ضوابط شـهر تهـران بـه منظـور تصـمیم     

  در زمینه ایمنی عابرپیاده

اي که در تقاطع به منظور تفکیک و کانالیزه کردن 

با نصب جزایر . ]4[گیرد مورد استفاده قرار می

ز عرض مسیر پیدا مینقلیه را براي گذر ایمن ا

 .رکت عابرین خواهد بودحسازي هاي ایمن

نشان داده شده  2مشخصات هندسی جزایر ایمنی عابرپیاده مورد استفاده در شهر تهران در شکل 

  
  جزایر ایمنی عابرپیاده مورد استفاده در شهر تهران

اقدام به تحقیق در خصوص تصادفات عابرپیاده 

میزان صدمات  .]5[این تحقیق به صورت میدانی و در دانشگاه بیرمنگام انگلستان انجام شد

 همچنین. بندي گردیدتقسیم "خسارتی

آوري شده میالدي، از اطالعات جمع 2001

3

ایمنی عابرپیاده در واقع به معنايبا توجه به اینکه استفاده از جزایر 

ترافیکی می باشد، استفاده از آن در شرایط نامناسبنقلیه می

هدف از این تحقیـق  . با آن شود نقلیهیا افزایش احتمال برخورد وسایل

نقلیه در ضوابط شـهر تهـران بـه منظـور تصـمیم     پیاده و وسایلمعیارهاي حجم تردد عابران

  .خصوص اجراي جزایر ایمنی عابرپیاده است

در زمینه ایمنی عابرپیاده انجام گرفته و تحقیقاتجزایر ایمنی 

اي که در تقاطع به منظور تفکیک و کانالیزه کردن جزایر ایمنی عابرپیاده عبارت است از محوطه

مورد استفاده قرار می پیادهحرکات گردشی و در عین حال توقف عابرین

نقلیه را براي گذر ایمن افاصله زمانی الزم بین عبور وسایلپیاده ایمنی، عابرین

هاي ایمنایمنی یکی از روشبنابراین از این لحاظ، نصب جزایر 

مشخصات هندسی جزایر ایمنی عابرپیاده مورد استفاده در شهر تهران در شکل 

جزایر ایمنی عابرپیاده مورد استفاده در شهر تهران :2شکل 

اقدام به تحقیق در خصوص تصادفات عابرپیاده  Mackay و Ashton  میالدي 1970ي 

این تحقیق به صورت میدانی و در دانشگاه بیرمنگام انگلستان انجام شد

خسارتی"و  "جرحی"، "فوتی"سطح پیاده به سه وارده به عابران

2001در سال  Davis و   میالدي 1992در سال 

 

 

با توجه به اینکه استفاده از جزایر 

نقلیه میوسایل

یا افزایش احتمال برخورد وسایل

معیارهاي حجم تردد عابران

خصوص اجراي جزایر ایمنی عابرپیاده است

  

جزایر ایمنی  - 2

جزایر ایمنی عابرپیاده عبارت است از محوطه

حرکات گردشی و در عین حال توقف عابرین

ایمنی، عابرین

بنابراین از این لحاظ، نصب جزایر  .کنند

مشخصات هندسی جزایر ایمنی عابرپیاده مورد استفاده در شهر تهران در شکل 

  .است

  

 
ي در دهه

این تحقیق به صورت میدانی و در دانشگاه بیرمنگام انگلستان انجام شد. کردند

وارده به عابران

Pasanen  در سال
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Ashton  وMackay نقلیه استفاده براي تعیین ارتباط بین احتمال فوت عابرپیاده و سرعت وسایل

نقلیه بر اساس مطالعات انجام منحنی ارتباط بین احتمال فوت عابرپیاده و سرعت وسایل .]6،7[ ندکرد

  .نشان داده شده است 3گرفته در شکل 

  
  بندي ایمنی عابرپیادهنقلیه و تقسیمپیاده و سرعت وسایلمنحنی ارتباط بین احتمال فوت عابران :3شکل

  

  روش تحقیق - 3

پرداخته خواهد  4مطابق با نمودار نشان داده شده در شکل به ارائه متدولوژي تحقیق این بخش در 

در خصوص ارزیابی تجهیزات ایمنی عابرپیاده، استفاده از  جه به مطالعات پیشین انجام گرفتهبا تو. شد

اطالعات مورد نیاز در این . ]8,9,10[ گرفتمطالعات قبل و بعد مکانی در این مورد استفاده قرار 

براي ثبت  به منظور داشتن زاویه دید مناسب. برداري ثبت شد تحقیق با استفاده از دوربین فیلم

به منظور برداشت سرعت وسایل نقلیه . گردیددوربین بر روي یک ساختمان چهارطبقه نصب  ،سرعت

به عنوان  روز دوشنبه 24تا  8ساعت  داري ازبر سایل نقلیه و عابرین پیاده، فیلمدر احجام متفاوت و

   .و در شرایط مطلوب آب و هوایی انجام شد 28/5/92یک روز میان هفته در تاریخ 

  

 بندي ایمنی عابرپیادهنقلیه و تقسیمپیاده و سرعت وسایلمنحنی ارتباط بین احتمال فوت عابران :4شکل 

  

انتخاب محل 

برداشت

برداشت آمار حجم تردد 

وسایل نقلیه و عابران پیاده

برداشت سرعت 

وسایل نقلیه

درونیابی سرعت وسایل نقلیه 

در حجم هاي مشاهده نشده
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  هادادهآوري روش جمع -4

نقلیه و عابرپیاده براي احداث هاي تردد وسایلتطبیقی و بررسی حدود حجمي به منظور انجام مطالعه

اي انتخاب شود تا سایر پارامترهاي موثر در جزایر ایمنی، الزم است تا مشاهدات میدانی در محدوده

اي بنابراین باید نمونه. احداث این تجهیزات مطابق با معیارهاي ذکر شده در شهر تهران رعایت شود

  : انتخاب شود تا

  جمع و پخش کننده باشد -و یا فرعی 2رده عملکردي معبر شریانی درجه 

  ط عبورخ 4حداقل (متر باشد  12عرض معبر بیش از( 

  کیلومتر بر ساعت باشد 70سرعت عملکردي معبر کمتر از  

 خیابان ینببا توجه به شرایط بیان شده، جزیره ایمنی موجود در خیابان شهید مطهري شهر تهران، 

این معبر در مرکز اداري شهر، به . انتخاب شد ي مورديبه عنوان مطالعه و خیابان وزوایی سهروردي

متر و پارك  5/3خط عبور وسیله نقلیه به عرض  4صورت یکطرفه با رویکرد غرب به شرق، داراي 

ین و با توجه به بر اساس مطالعات انجام شده در تحقیقات میدانی پیش .اي در دو طرف استحاشیه

هاي  وسایل نقلیه به ترتیب مطابق شکل پیاده و حجم ترددهاي تردد، حجم تردد عابرانفراوانی حجم

  .شودبندي میدسته 6و  5

  
  

  

  

  پیادهبندي حجم تردد عابراندسته :5شکل

  

  
  

  
  
  

 نقلیه در هر خطبندي حجم تردد وسایلدسته :6شکل

 

شده در تحقیقات پیشین، سرعت وسایل نقلیه در دو مقطع برداشت بر اساس مطالعات میدانی انجام 

  : شودمی

متري از جزیره ایمنی عابرپیاده  100تا  70فاصله : خارج از ناحیه تحت تاثیر جزیره ایمنی )1

 ).الف-7 شکل(

حجم تردد عابران پیاده

200-0 400-200 600 -400 800-600

حجم تردد وسایل نقلیه در هر خط

500-250 750-500 1000 -750 1250 -1000
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             )ب-7شکل (در نزدیکی جزیره ایمنی عابرپیاده  )2

هاي مختلف اي از حجمدقیقه 15هاي که در بازهنحوه تعیین سرعت وسایل نقلیه به این صورت 

وسایل نقلیه و عابرپیاده، وسایل نقلیه به صورت تصادفی انتخاب شده و سرعت حرکت آنها پیش از 

وسیله نقلیه  840در این تحقیق تعداد . شدرسیدن و بعد از رسیدن به جزیره ایمنی عابرپیاده ثبت 

فرض این است که  .شددر دو مقطع مورد نظر ثبت  هات آنمجزا به صورت تصادفی انتخاب شده و سرع

نحوه محاسبه سرعت وسیله . کننددر محدوده برداشت سرعت، وسایل نقلیه با سرعت ثابت حرکت می

 :آیدبدست می 2و  1 ابطونقلیه انتخاب شده بر اساس ر

 ������� = 3.6 ×
�������

��
                                                                   (1) 

    ������ = 3.6 ×
������

��
                                                                      (2) 

  :که در آن

  ) ثانیه(زمان عبور وسیله نقلیه مورد نظر از محدوده = �� متر، 20=������، متر 55= ������� 

 
  

 
 
 
 
 
 

     

  "بعد"و  "قبل"محدوده برداشت سرعت وسایل نقلیه در مقاطع  :7شکل 

  

 تحلیل و آنالیز - 5

به منظور تعیین نتایج تحقیق، از اطالعات سرعت مشاهده شده و همچنین اطالعات سرعت بدست 

نشان داده شده است، میانگین  1بر اساس آنچه که در جدول  .شدافزار شبیه ساز استفاده آمده از نرم

به منظور  .هاي مشاهده شده ثبت شده استرتبنقلیه در دو مقطع قبل و بعد در زوج مسرعت وسایل

فزار از نرم ا ابتدا قطعه مسیر مورد مطالعه با استفاده به ازاي مقادیر مشاهده نشده، 1تکمیل جدول 

Aimsun.v6 به ازايپیاده با وارد کردن حجم تردد وسایل نقلیه و عابران سپس. شد سازيشبیه 

سپس با وارد کردن . شدمقطع قبل و بعد کالیبره دو هاي مشاهده شده، سرعت وسایل نقلیه در بازه

 )ب( )الف(
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. برآورد شدندو نقلیه درونیابی  وسایلهاي تردد براي موارد مشاهده نشده، سرعت قبل و بعد حجم

  . آمده است 2در جدول  سازافزار شبیهمقادیر سرعت برآوردي توسط نرم

 
  هاي مشاهده شدهنقلیه در دو مقطع قبل و بعد در زوج مرتبمیانگین سرعت وسایل :1جدول

  
  حجم ساعتی وسایل نقلیه

250 -500  500 -750  750-1000  1250-1000  

ن پیاده
ی عابری

ساعت
م 

ج
ح

 

200 -0  

9/51  5/45   

4/34  7/37  

5/17  8/7  

400 -200  

  7/37 7/33 

  7/25 1/22 

  0/12 6/11 

600-400  

  2/36  

  7/26  

   5/9  

800 -600  

  4/35 6/31 

  3/27 5/21 

  1/8 1/10 

 تغییرات سرعت       سرعت بعد              سرعت قبل  سرعت مشاهده نشده                      
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  سازهاي مشاهده نشده توسط شبیهنقلیه در دو مقطع قبل و بعد در زوج مرتبمیانگین سرعت وسایل :2جدول

  حجم ساعتی وسایل نقلیه  

250 -500  500 -750  750-1000  1250-1000  

ن پیاده
ی عابری

ساعت
م 

ج
ح

 

200 -0  

9/51 4/54 5/45 5/35  

4/34 6/33 7/37 0/30 

5/17 8/11 8/7 5/5 

400 -200  

7/49 3/45 7/37 7/33 

7/32 4/30 7/25 1/22 

0/17 9/14 0/12 6/11 

600-400  

7/49 1/45 2/36 7/26 

0/30 2/72 7/26 7/22 

7/19  9/17 5/9 0/4 

800 -600  

6/49 1/44 4/35 6/31 

0/30 5/22 3/27 5/21 

6/19 6/21 1/8 1/10 

  تغییرات سرعت      سرعت بعد                سرعت قبل        سرعت مشاهده شده                      

  

  

 

 ارزیابی -6

احداث این تجهیزات افزایش ایمنی عابرپیاده به سطح  ارزیابیبه منظور اثرسنجی جزایر ایمنی، معیار 

احداث جزیره ایمنی عابرپیاده در . ي نقلیه به جزیره ایمنی استپس از رسیدن وسیله "خسارتی "

یا  "فوتی"عابرپیاده پیش از رسیدن وسیله نقلیه به جزیره ایمنی  سطح خطرشرایطی الزامی است که 

نقلیه بر اساس تغییرات حجم با توجه به معیارهاي ذکر شده، تغییرات سرعت وسایل .باشد "جرحی"

 8بر اساس شکل . گیردنقلیه مورد ارزیابی قرار میتغییرات حجم تردد وسایل تردد عرضی عابرپیاده و

نقلیه پس از رسیدن به عابر در ساعت، سرعت وسایل 200تا  0در حجم تردد عرضی عابرپیاده بین 

در حجم تردد  9همچنین با توجه به شکل . نرسیده است "خسارتی "تر از سطح جزیره ایمنی پایین

نقلیه پس از رسیدن به وسیله نقلیه در ساعت در هر خط، سرعت وسایل 500تا  250ین نقلیه ب وسایل

نقلیه در تغییرات سرعت وسایل 3در جدول  .نرسیده است "خسارتی"تر از سطح جزیره ایمنی پایین

  .هاي مختلف عابرپیاده و وسیله نقلیه نشان داده شده استحجم

  



 
   پیادهاساس تغییرات حجم تردد عرضی عابران

  
 نقلیهنقلیه بر اساس تغییرات حجم تردد وسایل

   

9

اساس تغییرات حجم تردد عرضی عابران نقلیه برتغییرات سرعت وسایل :8شکل

  

نقلیه بر اساس تغییرات حجم تردد وسایلتغییرات سرعت وسایل :9شکل
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 گیرينتیجه -7

گسترش  هاي اخیردر سال همانگونه که بیان شد، استفاده از جزایر ایمنی عابرپیاده در شهر تهران

حجم تردد  هایی مانندبررسی شاخصاین نوع خاص از تجهیزات  به منظور اثرسنجی .یافته است

  در این تحقیق. باشدحائز اهمیت مینقلیه پیاده و سرعت وسایلوسایل نقلیه، حجم تردد عابران

  

  (%) هاي مختلف عابر و وسیلهو در حجم دو مقطعاحتمال فوت عابرپیاده در : 3جدول 

  
   در هر خط نقلیه یلهحجم ساعتی وس

  
500 -250 750 -500 1000 -750  1250-1000 

ی عابر پیاده 
ساعت

م 
ج

ح
  

0 -200 7/67 3/15 4/52 5/50  6/13 9/36 5/50 7/34 8/15 3/30 2/11 1/19 

200-400 9/58 1/13 8/45 4/50 1/11 3/39 2/35 3/8 9/26 8/20 4/5 4/15 

400 -600 8/57 4/10 4/47 2/50 9/8 3/41 7/33 7/8 0/25 9/8 1/6 8/2 

600 -800 4/58 2/10 2/48 8/47 2/6 6/41 7/33 7/8 0/25 2/12 1/6 1/6 

  درصد تغییرات سرعت                 میانگین بعدسرعت             رعت میانگین قبلس                     

  

  

نقلیه در دو مقطع قبل و بعد تحت اثر بر اساس نتایج بدست آمده از تغییرات میانگین سرعت وسایل

  :بدست آمد زیر نتایج 3جدول  مطابق با و همپنین پیادهنقلیه و عابرانتردد وسایلتغییرات حجم 

  

نقلیه پیش از رسیدن به جزیره بیشتر باشد، تاثیر جزایر ایمنی در شرایطی که سرعت وسایل - 1

  .نقلیه داردگذاري باالتري در کاهش سرعت وسایل

عابر  200پیاده کمتر از استفاده از جزایر ایمنی در شرایطی که حجم تردد ساعتی عابران - 2

 . توجیهی ندارد در نتیجه استفاده از آن. نمیرساند% 10، احتمال فوت عابر را به کمتر از باشد

در نقلیه  وسیله 500نقلیه کمتر از استفاده از جزایر ایمنی در شرایطی که حجم تردد وسایل - 3

توجیهی  در نتیجه استفاده از آن. نمیرساند% 10احتمال فوت عابر را به کمتر از  ،خط باشد هر

 .ندارد
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با ضوابط مورد استفاده در شهر تهران مبنی بر اینکه شرایط استفاده از جزایر ایمنی  باالنتایج   - 4

ساعت و  عابر در 250تا  60پیاده بین عابرپیاده به صورتی است که حجم تردد ساعتی عابران

 .وسیله نقلیه در ساعت در هر خط است مغایرت دارد 1200تا  350نقلیه حجم تردد وسایل
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Abstract 

Pedestrians are one of the most vulnerable road users. One of the solutions to 
increase safety of these users is constructing pedestrian refuge islands at wide 
midblocks and intersections. Pedestrian refuge islands have been used in 
Tehran since 2010. Due to the criteria using in Tehran Traffic Organizations, 
these equipment are used at secondary streets with 350 to 1200 vehicle hourly 
volume per lane and also 60 to 250 pedestrian hourly volume. The aim of this 
study is to evaluate the criteria using in Tehran. So that, changes in average 
speed of vehicles is measured according to changes of pedestrian and vehicle 
volume affected by pedestrian refuge islands. Speed of vehicles is recorded 
with “Before and After” approach and field observation and also modeled with 
Aimsun V.6 simulation software. The results show that using pedestrian refuge 
islands at situations which vehicle volume is less than 500 vehicles per hour 
per lane and also pedestrian volume is less than 200 pedestrian per hour does 
not have justification 

 




