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   چكيده

 عوامل از يكي عنوان به سرعت. روند مي شمار به جهان سرتاسر در جراحات و مير   و گ مر علل ترين اصلي از يكي ترافيكي تصادفات

 معابر نقش با متناسب تلفات، و تصادفات ميزان كاهش و مجاز غير سرعت كنترل براي دارد. تصادفات اين در مهمي نقش انساني،

 كنترل سيستم( سرعت كنترل هوشمند هاي  دوربين از استفاده. اند گرفته قرار بررسي مورد و ارائه تاكنون مختلفي راهكارهاي

 از استفاده كه اي گونه به. است گرديده پيشنهاد بزرگراهي نقش با ها راه براي كه راهكارهاست اين جمله از) هوشمند سرعت

 در توجهي قابل و محسوس شكل به را اي جاده تصادفات همچنين و خودرو سرعت تواند مي ها آن بكارگيري كه داده نشان ها آن

 كنترل هاي دوربين ايمني ارزيابي تحقيق اين انجام از هدف دهد. كاهش سرعت كنترل هاي دوربين نصب هاي مكان نزديكي

 1/65به طول  در تحقيق پيشرو كل شبكه بزرگراهي مشهد .باشد مي به روش ساده و ساده اصالح شده مشهد بزرگراهي سرعت

هاي كنترل سرعت بزرگراهي براي اولين بار براي  و ضريب اصالح تصادفات دوربينمورد مطالعه قبل و بعد قرار گرفته  كيلومتر

 كاربران تصادفات كاهش در هادوربين اين كه دهدمي نشان مطالعه اين نتايج ها در شهر مشهد محاسبه شده است. اين دوربين

  .باشندمي موثر نيز پذير آسيب تصادفات كاهش در كه اگرچه هستند موثرتر پذير آسيب غير

روش ساده و ساده اصالح شده، ضريب ، مطالعات قبل و بعد، هاي كنترل سرعت بزرگراهي دوربين، ارزيابي ايمني: كليدي هايواژه

  اصالح تصادفات

  

 مقدمه - 1

مير و    و گ ترين علل مر تصادفات ترافيكي يكي از اصلي

 هر  كه طوري  روند. به جراحات در سرتاسر جهان به شمار مي

 در) ها مير و مرگ بين در%  1/2(نفر ميليون2/1 به قريب ساله

 نيز نفر ميليون 50 از بيش و روند مي بين از تصادفات اين

 . مطابق )WHO,2008( شوند مي معلول يا و مجروح

 از يكي عنوان به سرعت آمار، اين در گرفته انجام مطالعات

 ايي گونه به داشته، تصادفات اين در مهمي نقش انساني، عوامل

 50 عامل) مختلف جوامع اقتصادي وضعيت به بسته( كه

 30 و درآمد كم كشورهاي در اي جاده تصادفات از درصد

 يافته توسعه و پردرآمد كشورهاي در ميرها و مرگ از درصد

 بديهي اساس اين بر .)Hamzah et al,2000(است بوده

 كننده تعيين مهم عوامل از يكي نقليه وسيله سرعت كه است

 سرعت، افزايش با. بود خواهد نيز جراحت ميزان و شدت

 ايمن توقف احتمال نتيجه در و يابد مي افزايش توقف فاصله
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 كه طوري به. (Mountain et al,2005)شود مي كم خودرو

 به دهد مي نشان جهاني سالمت و بهداشت سازمان گزارش

 و مرگ ميزان در درصد 3 سرعت، درصد 5 هر كاهش ازاي

 نيازمند كه ،دگير مي صورت كاهش جدي جراحات و مير

 Hamzah et al,2000).(  باشد مي عامل اين به ويژه توجه

 و تصادفات ميزان كاهش و مجاز غير سرعت كنترل رايب

 هئارا تاكنون مختلفي راهكارهاي معابر نقش با متناسب تلفات،

 هوشمند هاي  دوربين از استفاده. اند گرفته قرار بررسي مورد و

 اين جمله از) هوشمند سرعت كنترل سيستم( سرعت كنترل

 گرديده پيشنهاد بزرگراهي نقش با ها راه براي كه راهكارهاست

 بكارگيري كه داده نشان ها آن از استفاده كه اي گونه به. است

 را اي جاده تصادفات همچنين و خودرو سرعت تواند مي ها آن

 نصب هاي مكان نزديكي در توجهي قابل و محسوس شكل به

  Goldenbeld)   دهد كاهش سرعت كنترل هاي دوربين

andSchagen,2005)اثر نفربر 27000 ساالنه نيز ايران . در 

 نفر هزار 250 و داده دست از را خود جان رانندگي تصادفات

 هاي بررسي كه. (Haghshenas,2006)شوند مي مجروح

 عامل ها آن درصد 71 در دهد مي نشان آمار  اين در اوليه

 مهندسي درصد11 در تنها و فني نقص درصد18 در و انساني،

 در سرعت عامل كه. (Soori,2009) است بوده موثر ترافيك

 به است بوده خوردار بر اي ويژه جايگاه از انساني عوامل بين

 عنوان به سرعت كنترل هاي دوربين نصب موضوع كه اي گونه

 چند از ، اي جاده تصادفات كاهش در تأثيرگذار عوامل از يكي

 Safarzadeh et) است گرفته قرار كار دستور در پيش سال

al,2013) .اي ويژه اهميت از بين اين در كه چه آن اما 

 نصب تأثيرگذاري ميزان پايش و كنترل لزوم باشد مي برخوردار

 اين از باشدكه مي مختلف هاي مكان و ها زمان در ها دوربين

 شهر .بود تصادفات آمار بيشتر كاهش شاهد بتوان  طريق

 قاعده اين از نيز ايران شهر كالن دومين عنوان به نيز مشهد

 رشد و نفر ميليون 4/2 از بيش جمعيتي با و نبوده مستثني

 كه باشد مي روبرو تصادف 42558 با ساالنه درصد، 5/2 ساالنه

(شهرداري شوند مي جرح يا فوت به منجر آنها درصد2/18

 نشان نيز شهر اين در اوليه آمارهاي بررسي. )1387مشهد، 

 عامل به مربوط تصادفات از توجهي قابل تعداد كه دهد مي

 چون ابزاري از استفاده كه باشد مي بزرگراهي شبكه در سرعت

 در اساسي نقش تواند مي سرعت كنترل هوشمند هاي دوربين

ها در  باشد. در رابطه با تأثير اين دوربين داشته ها آن كاهش

سرتاسر دنيا مطالعات متعددي صورت گرفته است كه برخي 

  ها در ادامه آورده شده است: از آن

 هاي دوربين تأثير بررسي در1984 سال در  همكارانش و الم

 آلمان، كشور هاي بزرگراه در تصادفات روي بر سرعت كنترل

 و درصد 18 تا1 تصادفات نرخ كه يافتند دست نتيجه اين به

 Lamm)است يافته كاهش درصد 7 فوت به منجر تصادفات

et al,1984)كشور در 1995 سال در همكاران و . كولمن 

 دو در سرعت كنترل هاي دوربين تأثير يافتن منظور به استراليا

 ارزيابي به نسبت شهري درون و بزرگراهي جداگانه موقعيت

 با شهري درون متحرك سرعت كنترل هاي دوربين ايمني

 نتايج كه نمودند اقدام بعد -  قبل مطالعه روش از استفاده

 مشخص را تصادفات درصدي 22 كاهش حاصله

 2000 درسال   تي ريچارد). Coleman et al,1995(نمود

 با راه، ايمني بر سرعت كنترل هاي دوربين تأثير ارزيابي در

 يكي در سرعت كنترل دوربين 24 از دريافتي اطالعات تحليل

 كريس شهر نزديكي در نيوزلند كشور شهري بين هاي راه از

 و قبل سرعت عامل از ناشي تصادفات آمار مقايسه با چرچ،

 در درصدي17/9كاهش يك به سيستم، اين اندازي راه از بعد

 از مهم و جدي تصادفات در درصدي32/3 و تصادفات تعداد

  همكاران و . چن)Tay,2000(رسيد تلفات، و صدمات حيث

 در كانادا كشور كلمبيا بريتيش در تحقيقي در 2000 سال در

 به نسبت شهري درون هاي خيابان و بزرگراه موقعيت دو

 از استفاده با متحرك سرعت كنترل هاي دوربين تأثير ارزيابي

 افزايش و ها برخورد تعداد كاهش در بعد - قبل مطالعه روش

 درصدي 25 كاهش حاصله نتايج. نمودند اقدام مسير ايمني

 برخوردهاي در درصدي 17 و سرعت با مرتبط تصادفات

  .Chen et al, (2000)داد نشان روز در را فوت به منجر

هاي  با توجه به مطالعات قبل و بعد صورت گفته روي دوربين

در ها  توان نتيجه گرفت كه اين دوربين كنترل سرعت، مي

اند كه  هاي مختلف داراي تأثيرات متفاوتي بوده ها و زمان مكان

ها را با  لزوم كنترل ميزان تأثيرگذاري اين دوربينهمين امر 

  .سازد هاي محلي آشكار مي توجه به داده

  

 تحقيقپيشينه  - 2

 برداري بهره و نصب دوربين 12 تعداد پيشرو تحقيق در

   بزرگراهي شبكه در 1392 سال در) طرفه دو صورت به( شده
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 ،)دارند طول كيلومتر 1/65 درمجموع كه( مشهد شهر

: از اند عبارت ها بزرگراه اين. اند گرفته قرار بررسي مورد

 بزرگراه ،)ع(علي امام بزرگراه كالنتري، شهيد بزرگراه

 غدير، بزرگراه همت، بزرگراه آزادي، بزرگراه نمايشگاه،

 چراغچي، شهيد بزرگراه نظر، بابا شهيد، بزرگراه بسيج، بزرگراه

. الذّهب سلسله بزرگراه رفسنجاني، هاشمي اهللا آيت بزرگراه

 به بررسي مورد قطعات تحقيق اين در كه است ذكر به الزم

 مسير صورت به دوطرفه، صورت به ها دوربين وجود سبب

   .باشند مي برگشت و رفت

  

 ها مواد و روش - 3

  اثر بازگشت به ميانگين -1- 3

هايي با تعداد تصادفات باال را به  ادارات راه سايت معموالً

كنند كه اين  مورد نظر انتخاب ميسازي اقدام  منظور پياده

گردد  مي موضوع باعث به وجود آمدن خطاي انتخاب سايت

ها براساس تاريخچه تصادفات انتخاب  چرا كه اين سايت

اند و نه به صورت تصادفي. در اين هنگام پتانسيلي براي  شده

آيد.  گيري پديده بازگشت به ميانگين به وجود مي شكل

اي است كه به موجب آن يك دوره  دهبازگشت به ميانگين پدي

گيري  با تعداد تصادفات باال در دوره بعدي شاهد شكل

  باشد.  كمتري مي تصادفات نسبتاً

 سادهمطالعه قبل و بعد به روش  -2- 3

 و است بعد- قبل مطالعه انجام راه ترين ساده روش اين

 تعداد روش اين در. باشد مي ساده بسيار ساختاري داراي

 انتظار مورد تصادفات نرخ بيني پيش براي قبل دوره تصادفات

 مورد بعد دوره در انتظار مورد تصادفات تعداد متعاقبا و

 ترافيكي، شرايط بودن ثابت فرض با. گيرند مي قرار استفاده

 از قبل تصادفات تعداد رانندگان، رفتار و هوا و آب هندسي،

 دست به اقدام از بعد تصادفات تعداد از مناسبي تخمين اقدام،

 بعد دوره در انتظار مورد تصادفات كه ترتيب اين به. دهد مي

 نسبت در سايت هر براي قبل دوره تصادفات تعداد ضرب از

 اين با. شود مي محاسبه قبل به بعد تحليل زماني دوره طول

 مورد ايمني، وضعيت بهبود براي شده انجام اقدام تنها فرض،

 ايمني بر زمان گذشت اثر روش اين در. گيرد مي قرار ارزيابي

 ساختار بودن دارا دليل به روش اين. شود مي گرفته ناديده

 بر موثر فاكتور نگرفتن نظر در جمله از نواقصي داراي ساده

، تغيير در تركيب ترافيك، (آب و هوا، رفتار رانندگان ايمني

 آن در اطالعات ميانگين به بازگشت و )سطح اجراي قوانين

 بعد-قبل ساده مطالعه مراحل توضيح به ادامه در. است

  :شود مي پرداخته

  
وش ربيني شده در  تصادفات دوره قبل و بعد و پيش .1شكل 

  نايو   

  

)تخمين - 1- 2- 3 )λ̂ بيني و پيش( )π̂    

با استفاده از اطالعات مربوط به تصادفات دوره قبل و 

)) مقدار1(رابطه  )π̂گردد. همچنين مقدار بيني مي پيش( )λ̂ 

شود. در اين  ) تخمين زده مي2در روش مطالعه نايو از رابطه (

هاي قبل و بعد در  روش ضريب اصالحي براي نابرابري سال

)بيني پيش )π̂ گيرد كه برابر با نسبت  مورد استفاده قرار مي

  باشد: هاي قبل از اجراي اقدام مي هاي بعد به سال سال

)1(                              ˆ ( ) ( )dr j K jπ = ×∑  

  

)2(                                               ˆ ( )L jλ =∑            

π̂ :بيني تعداد تصادفات در دوره بعد؛ پيش  

λ̂ :تخمين تعداد تصادفات در دوره بعد؛  

( )k jتعداد تصادفات مشاهده شده در دوره قبل؛ :  

( )L jدوره بعد؛ : تعداد تصادفات مشاهده شده در  

drها؛ : ضريب اصالح سال  

)تخمين - 3- 2- 2 )ˆVar λ و( )ˆVar π     

 پواسون، توزيع از تصادفات فراواني پيروي فرض با

)واريانس )λ̂ مقدار همچنين. شود مي محاسبه) 3( رابطه از 

)واريانس  )π̂ آيد مي دست به) 4( رابطه ار نيز.  

)3(                                ˆ( ) ( )Var L jλ =∑  

                                                                                                                        

)4(                       
2ˆ( ) ( ) ( )dVar r j K jπ = ×∑  
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  θ̂و δ̂تخمين - 3- 2- 3

)براي آمده دست به مقادير از استفاده با )λ̂و( )π̂ گام در 

)مقدار و اول )ˆVar π مقدار دوم، گام در δ̂و θ̂  استفاده با 

  .شوند مي زده تخمين) 6( و) 5( روابط از

)5(                                           ˆ ˆˆδ π λ= −  

)6  (                  
2ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ( ) / 1 ( )Varθ λ π π π = +   

)ˆتخمين - 3- 2- 3 )Var δ وˆ( )Var θ     

)براي آمده دست به مقادير از استفاده با )λ̂و ( )π̂گام در 

)مقدار و اول )ˆVar π و( )ˆVar λ مقادير دوم، گام در 

ˆ( )Var δ وˆ( )Var θ دست به) 8( و) 7( روابط از ترتيب به 

  .آيند مي

)7(                           { }ˆ ˆˆ ˆ ˆˆ( ) ( )Var Var Varδ π λ= +  

                                                                                     

)8(   

{ } { } { } { }2
2 22

ˆˆ ˆ ˆˆ ˆˆ ˆˆ / 1ˆ ˆ ˆ

V ar V ar V ar
V ar

λ π πθ θ
π πλ

    ≈ + +     

  روش ساده اصالح شده - 3- 3

ظور ناين روش كه توسط لرد و كو پيشنهاد شده است به م

هنگامي گيرد.  تصحيح اثر انتخاب سايت مورد استفاده قرار مي

معيار كه مشاهدات براي ورود به مطالعه قبل و بعد داراي 

گيرد. روش  باشند، خطاي انتخاب سايت شكل مي خاصي

تري را نسبت به روش  هاي دقيق ساده اصالح شده تخمين

ايمني  هاي ارزيابي دهد و نسبت به ساير روش ساده ارائه مي

هاي  دادهاي در زماني كه  مانند روش بيز تجربي و گروه مقايسه

در  عملكرد بهتري دارد.  موجود نباشد،گروه كنترل مربوط به 

  اين روش مقدار اثر ايمني اقدام مورد نظر با توجه به رابطه

  شود: محاسبه مي 9 

)9(  

1,
1

1,

1

( 1)
(1 )

( 1)
1

1ˆ
( 1)ˆ ˆ( 1) (1 )
( 1)

naive

naive

naive naive

C

P N C

P N C

C
A
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  كه در آن:

C: معيار ورود به مطالعه؛  

â: پارامتر پراكندگي؛  

1,
ˆ
naiveA:  تخميمني از نرخ ميانگين تصادفات در دوره قبل

  ها؛  براي تمامي سايت

P:  باشد.احتمال مي  

به منظور دستيابي به در اين تحقيق از روش فوق 

حساسيت مقدار اثر ايمني اقدام نسبت به معيار ورود استفاده 

  شده است.

  ها و اطالعات مورد نياز آوري داده جمع -4- 3

 ترافيك حجم و تصادفات جرحي به مربوط اطالعات

 سازمان از مطالعات، اين انجام اساس عنوان به ها بزرگراه

 واقع بررسي مورد و اخذ مشهد شهرداري ترافيك و ونقل حمل

 ميانه، نوع راه، عرض قبيل از ژئومتري هاي داده. گرديدند

   هاي نقشه براساس نيز غيره و ميانه، عرض ها، تعدادرمپ

 مشهد ترافيك و ونقل حمل سازمان توسط شده تهيه روز به

هاي مربوط به تصادفات جرحي  داده. است گرديده برداشت

 5) و تا 1391ها (سال دوربينفقط براي يك سال قبل از نصب 

بنابراين در اين  ) موجود بود.1396نصب (سال سال بعد از

سال  5مطالعه دوره قبل شامل يك سال و دوره بعد شامل 

  باشد. مي

  

 تقسيم بندي متغير وابسته به سه دسته مجزا -4- 3

 كل از نيمي از بيش جهاني بهداشت سازمان آمار براساس

  پذير آسيب كاربران گروه در ترافيكي سوانح از ناشي ومير مرگ

 پياده، عابرين شامل گروه اين. افتد مي اتفاق راه

 و چرخه سه رانندگان موتورسواران، سواران، دوچرخه

 اين نسبت. باشند مي ها آن مسافران و موتوري هاي دوچرخه

 بيشتر پايين، درآمد با كشورهاي در پذير آسيب شدگان كشته

 به تصادفات مجروحين نسبت زيركه شكل به توجه با. است

 مشهد شهر در1396  سال در استفاده مورد نقليه وسايل تفكيك

 تصادفات در كه نمود مشاهده توان مي دهند، مي نشان را

 درصد مشهد، شهر  معابر شبكه در پيوسته وقوع به جرحي

 و دوچرخه عابر،( پذير آسيب كاربران به مربوط تصادفات

 سواري،( پذير آسيب غير كاربران با مقايسه در) سيكلت موتور

   است توجه قابل) سنگين خودرو و بوسميني و اتوبوس

 تحقيق در كه گرديد سبب مهم اين. )1397(شهرداري مشهد، 

 بررسي مجزا صورت به دسته سه در جرحي تصادفات پيشرو
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 اين از يك هر بر سرعت كنترل هاي دوربين اثر و گردند

 از دسته سه اين. شود بررسي جداگانه طور به ها دسته

) 2پذير  ) تصادفات كاربران آسيب1از:  اند عبارت تصادفات

  .) تصادفات كل3پذير  تصادفات كاربران غير آسيب

موتور سيكلت  

41,1%

%29/4عابر 

سواري  

22,3%

دوچرخه  

2/9%

خودرو  

%0,1سنگين 

اتوبوس و  

ميني بوس  

0,5%

نامشخص  

3/7%

مجروحين تصادفات به تفكيك وسايل نقليه  .2شكل    

  1396مورد استفاده در سال 

  

  تجزيه و تحليل و بحث - 4

  نتايج مطالعه قبل و بعد ساده -1- 4

در مطالعه قبل و ساده نتايج حاصل از بكارگيري روش  

هاي كنترل سرعت بزرگراهي شهر مشهد در  وربيند بعد

 .آورده شده است 1جدول 

  به روش نايوهاي كنترل سرعت  . تخمين اثرات دوربين1جدول 

  كل  پذير غير آسيب  پذير آسيب  نوع تصادف

  72/0  61/0  81/0  اثر ايمني

  03/0  04/0  04/0  واريانس مقادير

مقدار كاهش 

  تصادفات
19/0  39/0  28/0  

  

ل باال مشخص است ميزان كاهش در وطور كه از جد مانه

 %،19 00/4%پذير تصادفات مربوط به كاربران آسيب

براي  و %39  00/4پذير % تصادفات كاربران غير آسيب

باشد. بيشترين ميزان كاهش در  مي %28  0/3%تصادفات كل 

  شود. پذير مشاهده مي گروه تصادفات كاربران غير آسيب

 در كاهش مقادير اين تمامي كند مي بيان هائر كه طور همان

 و نبوده نظر مورد اقدام بكارگيري از ناشي تصادفات،

 هوا، و آب ترافيك، حجم تغييرات همچون ديگر فاكتورهاي

 در نيز غيره و ونقل حمل ناوگان تغيير رانندگان، رفتار تغيير

 زير هاي شكل در. )reuaH,1997( باشند مي موثر كاهش اين

 عوامل ساير اثر و افقي محور در نظر مورد اقدام بكارگيري اثر

 45 زاويه با پر خط. است شده داده نمايش عمودي محور در

 تأثير مجموع آن در كه است نقاطي همه دهنده نشان درجه

 39 ،)پذير آسيب كاربران تصادفات( 19 با برابر شده ياد عوامل

) كل تصادفات( 28،)پذير آسيبغير كاربران تصادفات(

 نشان را قطعيتي عدم چين خط خطوط محدوده. باشد مي

 عوامل ساير و اقدام تأثيرات مجموع آن در كه دهد مي

  . است مشخص

  
 ساير فاكتورها اثر از ها دوربين اثر جداسازي .3شكل 

 )پذير آسيب كاربران تصادفات(

 

   فاكتورها ساير اثر از ها دوربين اثر جداسازي .4شكل 

  پذير) كاربران غير آسيب تصادفات(

  
 فاكتورها ساير اثر از ها دوربين اثر جداسازي .5 شكل

  كل) تصادفات(
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  هاصالح شدنتايج مطالعه قبل و بعد ساده  -2- 4

  

 ساده و ساده روش در CMF مقدار مقايسه .6 شكل

  )پذير آسيب كاربران تصادفات( شده اصالح

  

 ساده و ساده روش در CMF مقدار مقايسه .7 شكل

  )پذير غير آسيب كاربران تصادفات(شده اصالح

  

در روش ساده و ساده   CMFمقايسه مقدار .8شكل 

  (تصادفات كل) اصالح شده

بكارگيري روش ساده اصالح شده به وضوح نشان نتايج 

دهد كه هرچه مقدار معيار ورود بيشتر باشد تخيمن اثر  مي

ها بيشتر از مقدار تخميني روش ساده خواهد  ايمني دوربين

تواند مقدار خطاي  استفاده از روش ساده اصالح شده مي بود.

 .انتخاب سايت را كاهش دهد

  

 گيري نتيجه -5

در  سرعتهاي كنترل  در اين مطالعه به بررسي اثر دوربين

كاهش تصادفات جرحي پرداخته شد. براي اين منظور تمامي 

بندي و  هاي داخلي شهر مشهد به قطعات همگن تقسيم بزرگراه

هاي كنترل سرعت از مطالعه قبل  براي بررسي كارايي دوربين

ز اين استفاده گرديد. نتايج حاصل اساده و بعد به روش 

ها را در تصادفات مربوط  مطالعه بيشترين كارايي دوربين

دهد كه در توجيه اين موضوع  پذير نشان مي كاربران غير آسيب

 رانندگان بيشتر تبعيت موضوع اين داليل از يكي توان گفت مي

 سرعت، كنترل هاي دوربين از سنگين و سواري نقليه وسايل

 سواران دوچرخه و پياده عابران و موتور راكبان با مقايسه در

 سرعت كنترل هاي دوربين وجود ديگر عبارت به. باشد مي

 درنتيجه و سنگين و سواري نقليه وسايل سرعت كاهش باعث

  .گردد مي گروه اين به مربوط تصادفات كاهش

  

 مراجع-6

 و شخصيتي هاي ويژگي بين رابطه" ،)1384( ،، ح.شناس حق-

 ،)3( 11حكيم، پژوهشي مجله ،"شيراز شهر در رانندگي رفتار

  .  47- 55ص.

 مشهد، همايش ،"ترافيك  روانشناسي" ،)1387( ،، ا.سوري-

  .ناجا، مشهد آينده، ترافيك،

 ،)1391( ،ه. ،خسرويس. ا.،  ابريشمي، م.، صفارزاده،- 

 در سرعت كنترل هايدوربين كارايي ارزيابي براي روشي"

 استان محورهاي موردي مطالعه( شهري برون محورهاي

 ترافيك و نقل و حمل مهندسي كنفرانس دوازدهمين ،")سمنان

 معاونت تهران، ترافيك و نقل و حمل سازمان تهران، ايران،

  .تهران شهرداري ترافيك و نقل و حمل

  

 معاونت ،"مشهد شهر آمارنامه")، 1387( مشهد، شهردارى-

  وتوسعه. ريزىبرنامه

 

 نقل و حمل آمارنامه چهاردهمين" )،1397( مشهد، شهرداري-

  .پاييز ريزي،برنامه و مطالعات معاونت ،"مشهد شهر
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ABSTRACT  

Road traffic crashes are one of the major causes of deaths and injuries around the world. 

Approximately 1.2 million people (2.1% of all deaths) are killed every year and over 50 

million are injured or disabled worldwide due to road traffic crashes. To control speeding 

and deaths different approaches regarding the road function has been proposed already. 

Speed cameras are one of these options in use. It has been approved that they are effective 

in reducing speed and crashes near speed cameras locations. This Study aims at evaluating 

the highways speed cameras through the Naïve and Naïve adjustment method in city of 

Mashhad. In this study Mashhad highway network was evaluated by before and after study 

and speed cameras crash modification factor was calculated for the first time for these 

cameras. This study revealed that these cameras are most effective in reducing 

invulnerable crashes however they are effective in reducing vulnerable crashes. 

Keywords: Safety Evaluation, Highway Speed Cameras, before and after Studies, Naïve 

and Naïve Adjustment Method, Crash Modification Factor  
 


