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  چكيده

شناسايي فاكتورهاي مهم و تاثيرگذار در ارتكاب رانندگان ناوگان باري به تخلف اضافه تناژ در مسيرهاي بزرگراهي هدف اين مطالعه، 

اضافه تناژ وسايل باري مشكالت  شهري تهران و بررسي اثرگذاري هر كدام از متغيرها در ارتكاب به اين تخلف رانندگي است.درون

ها و توان به وقوع تصادف، افزايش شدت تصادفات، آسيب رساندن به زير ساختجمله ميآورد كه از آن اي به وجود ميعديده

ترين ونقلي و رانندگان اشاره كرد. مهمهاي حملونقل و شركتهاي حملهمچنين ايجاد بازاري با رقابت ناعادالنه مابين طريقه

  براي رسيدن . شهري استل نقليه باري در محورهاي درونهاي تخلفات اضافه تناژ وسايرو، استفاده از دادهنوآوري مقاله پيش

شهري تهران ايستگاه در محورهاي بزرگراهي درون 10به اين هدف، اطالعات مورد نياز پژوهش از طريق برداشت ميداني در 

ساير اطالعات ك جفت باسكول پرتابل و همچنين ستفاده از يبا ااطالعات تناژ وسايل نقليه باري . بدين ترتيب كه برداشت گرديد

هاي حذف دادهپس از اصالح و ه و موردنياز شامل اطالعات راننده، وسيله نقليه، بار و سفر از طريق تكميل پرسشنامه برداشت شد

هاي ماري و تحليلهاي آمدل نتايج هاي آماري، مورد استفاده قرار گرفت.اطالعاتي براي انجام تحليلنمونه  856ناقص، تعداد 

دست ه شهري براي بارهاي از نوع ساختماني بكه بيشترين احتمال حمل اضافه تناژ در محورهاي درون داد لجستيك باينري نشان

سازي در بخش نوع مسير تردد نيز نشان داد كه بيشترين احتمال حمل اضافه بار براي بارهاي داخلي آمده است. همچنين نتايج مدل

است. در انتها نيز اين نتيجه حاصل شد  أ و مقصد خارج از تهران)د داخل تهران) و كمترين آن براي بارهاي عبوري (مبد(مبدأ و مقص

  برابر روزهاي كاري است. 18كه احتمال ارتكاب به تخلف اضافه تناژ توسط رانندگان باري در روزهاي تعطيل در حدود 

 

  ك باينريل بار و كاال، مدل رگرسيون لجستيونقناوگان باري، حملايمني ترافيك، تخلفات  :كليدي هايهواژ

  

  مقدمه-1

 و دارد ها كشور اقتصاد در مهمي نقش لجستيك و نقل  و   حمل

   ترين  مهم از يكي عنوان به اي جاده نقل   و  حمل بين اين در

 خصوص  به كاال و بار جايي جابه براي نقل و حمل هايطريقه

  .است مطرح توسعه حال در  هاي كشور در

)Brodie, Lyndal et al. 2009 (همانند نيز ايران كشور در 

 عمدتاً كه كاال و بار نقل و حمل توسعه، حال در هاي كشور ساير

 جا جابه سنگين و سنگين نيمه باري  نقليه  وسايل توسط

 وارداتي و صادراتي بارهاي توزيع در را مهمي نقش شود، مي

 ايجاده نقل و حمل و راهداري سازمان گزارشات طبق. دارد

 شده حمل كاالي ميزان ؛2017 سال در شهرسازي و راه وزارت
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 29،909،000 و بوده تن 428،348،000 با برابر كشور داخل در

 ميليون 224،836 شاخص كه است شده انجام كاميون با سفر

   .اند كرده منتشر را شده حمل كاالي كيلومتر-تن

 آن تبع به و ها جاده در باري نقليه وسايل تردد افزايش   

 هاي نگراني از يكي به نقليه  وسايل برخورد احتمال افزايش

  .است شده بدل گذاران سياست و رانندگان اصلي

)de Vries, de Koster et al. 2017( .  

 وابسته رانندگي تخلفات به مستقيم طور به رانندگي تصادفات   

 ترينمهم جمله از رانندگي تخلفات ديگر بيان به هستند؛

 شوند مي رانندگي تصادفات به منجر كه هستند عواملي

)Ketabi, Barkhordari et al. 2011( .  

 تجربه را بيشتري تصادفات بيشتر تخلفات با رانندگان و

 تخلفات كاهش اين بنابر. )Fergenson 1971(كنند مي

 وقوع علل مطالعه. شود تصادفات كاهش موجب تواند مي

 74 اصلي عامل  ها تخلف و  خطاها كه دهد مي نشان تصادفات

 .Sullman, Meadows et al(هستند تصادفات از درصد

 شناسايي صدد در كه كند مي مستلزم را ما امر همين. )2002

 تصادفات كاهش براي و برآييم تخلفات بروز موجب عوامل

 اشاره موضوع اين به مطالعات بيشتر. كنيم اقدام آن معلول

 راه و نقليه وسيله انسان، عامل سه به تصادفات كه كنند مي

 انساني عامل و )Cantor, Corsi et al. 2010(دارد بستگي

  شده شناخته ترافيكي تصادفات تحليل در عامل ترين مهم

 .Mehdizadeh, Shariat-Mohaymany et al(است

 انساني مهم عوامل از نيز رانندگان تخلفات ،اين بنابر. )2018

 منظور به مطالعات از بسياري در كه باشدمي تصادفات به منجر

 رانندگي نادرست هاي رفتار بررسي از عامل اين به يابي دست

 هاي ويژگي و رفتاري خصوصيات با كه است  شده استفاده

 Walton 1999, Cantor, Corsi et(است مرتبط رانندگان

al. 2010, de Winter and Dodou 2016, Precht, 

Keinath et al. 2017, Maslać, Antić et al. 2018, 

Mehdizadeh, Shariat-Mohaymany et al. 2018, 

Naderi, Nassiri et al. 2018( .سازمان گزارشات طبق 

 در  شهرسازي  و  راه وزارت اي جاده نقل و حمل و راهداري

   منجر كه شده ثبت تخلف مورد 63472 ؛2017 سال

  335995 و فوتي 16201 و شهري برون تصادف 121108 به

 باري  ناوگان رانندگان بين، اين در .است  شده مصدوميت فقره

 درصد همچنين و نقليه  وسيله متفاوت وزن و ابعاد دليل به

 اهميت اي حرفه  رانندگان گروه عنوان به  معابر در بيشتر تردد

 وقوع آن دنبال به و رانندگي تخلفات كاهش در بااليي

. )Poulter, Chapman et al. 2008(دارند تصادفات

 در سنگين نقليه  وسايل با رانندگي كه دهند مي نشان مطالعات

 دارد قرار مير و مرگ و جراحت اليبا ريسك با مشاغل ميان

)Davey, Wishart et al. 2007( .سنگين نقليه  وسايل 

 شده پيموده مسافت حسب بر سواري نقليه  وسايل به نسبت

 بسيار درصد وجود اين با اما هستند، كمتري هاي تصادف داراي

 وسايل هاي تصادف به ترافيكي  تصادفات هاي كشته از بااليي

 .Reason, Manstead et al(  دارد اختصاص سنگين  نقليه 

ترين تخلفات ناوگان در اين بين، يكي از پر هزينه .)1990

توسعه مرسوم بوده باري كه به خصوص در كشورهاي در حال 

ها و روسازي و مشكالت ايمني و سازه اي ناشي از تخريب پل

معابر را به دنبال دارد، تخلف حمل اضافه بار (اضافه تناژ) 

 .)Jacob and Feypell-de La Beaumelle 2010(است

 ظرفيت قانوني مقدار از كه باري ميزان عنوان به بار اضافه

 Mohammadi( شودمي تلقي ميكند تجاوز كاميون حمل

and Shah 1992(. فه تناژ وسايل باري مشكالت اضا

وقوع  توان بهآورد كه از آن جمله مياي به وجود ميعديده

افزايش شدت  )Fiorillo and Ghosn 2014( تصادف

، آسيب رساندن به زير )Zhang, Li et al. 2019( تصادفات

 Fu and Hag-Elsafi 2000, Fiorillo and( هاساخت

Ghosn 2014(  رقابت ناعادالنه و همچنين ايجاد بازاري با

نقلي و وهاي حملو شركت نقلوحمل هايمابين طريقه

 Jacob and Feypell-de La( رانندگان اشاره كرد

Beaumelle 2010, Zhang, Li et al. 2019( .بررسي 

 معمول امري يافته توسعه كشورهاي در بار اضافه تخلفات

 حمل هاينامه اجازه صدور به سيستماتيك صورت به و است

 حين توزين هايسيستم از استفاده با و پردازندمي باراضافه

 قانون اعمال و شناسايي متخلف رانندگان) WIM( حركت

 كم يا ناديده امر اين توسعه حال در كشورهاي در اما. گردندمي

 وزارت از شده منتشر رسمي آمار طبق .است شده تلقي اهميت

 دستگاه 32 مجموع در 2017 سال در ايران شهرسازي و راه

WIM است كه در اين  گرفته قرار برداريبهره تا به امروز مورد

شهري مورد ها براي محورهاي درونبين، هيچ كدام از آن

؛ شهر تهران نيز به عنوان پايتخت ايران گيرنداستفاده قرار نمي

كيلومتر معبر بزرگراهي درون شهري است كه در  650داراي 

نيمه سنگين و سنگين آن حجم بااليي از وسايل نقليه باري 
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تردد دارند كه داراي مبدا و مقصد داخل و يا خارج از تهران 

ونقل و ترافيك شهر هستند. طبق آمار منتشر شده سازمان حمل

ميليون وسيله  128، در مجموع در حدود 2017تهران، در سال 

كيلومتر در معابر بزرگراهي درون شهر تهران تردد - نقليه باري

ها داراي اضافه تناژ درصد از آن 23حدود اند كه در كرده

  تردد اين حجم از وسايل نقليه باري  ،اند. بنابراينبرآورد شده

  شهري تهران، خسارت زيادي را با اضافه تناژ در معابر درون

هاي شهري نظير پل و روسازي وارد خواهد كرد به زيرساخت

مايان كه لزوم انجام مطالعات در اين خصوص را بيش از پيش ن

فرضيه اصلي پژوهش اين است كه پارامترهاي  سازد.مي

  مختلف در سه گروه راننده، وسيله نقليه و راه در ارتكاب 

به تخلفات رانندگان ناوگان باري اثرگذار خواهند بود. منظور 

سازي از پارامترها، همان متغيرهاي اثرگذار هستند كه در مدل

شوند. از جمله اين به عنوان متغيرهاي مستقل شناخته مي

توان به مواردي همچون مشخصات دموگرافيك متغيرها مي

راننده، نوع وسيله نقليه، نوع بارگير، شماره پالك، نوع بار، ابعاد 

  بار، مبدأ و مقصد بار، مسير تردد و نوع مسير اشاره نمود.

  

  تحقيق پيشينه-2

اضافه تناژ  تخلف كنترل لزوم و موضوع اهميت رغم علي

 مطالعات كنون تا شد، بيان مقدمه بخش در كه باري ناوگان در

انجام  مطالعات در و است شده انجام خصوص اين در كمي

شده تنها به بررسي آمار توصيفي اضافه تناژ، آن هم در 

شهري پرداخته شده است و بررسي پارامترها و محورهاي برون

توجه هاي اثرگذار در ارتكاب تخلف اضافه تناژ مورد مشخصه

 مجموع توان مي كلي بندي تقسيم يك در قرار نگرفته است.

 سه در را باري ناوگان تخلفات حوزه در شده انجام مطالعات

 برخي .شود مي اشاره ها آن به ادامه در كه كرد، بندي طبقه دسته 

 بررسي و تصادفات وقوع در موثر عوامل بررسي به مطالعات از

. اند پرداخته باري ناوگان حوزه در تصادفات بيني پيش هاي مدل

 باري ناوگان  تصادفات وقوع در اثرگذار پارامترهاي ترين مهم از

 و سن به توان مي است شده  بررسي گذشته مطالعات در كه

 ,Fergenson 1971(كرد  اشاره راننده كرد كار ساعات  ميزان

Walton 1999, Sullman, Meadows et al. 2002, 
Brodie, Lyndal et al. 2009, Cantor, Corsi et al. 
2010, Ketabi, Barkhordari et al. 2011, de 
Vries, de Koster et al. 2017, Mehdizadeh, 

Shariat-Mohaymany et al. 2018( .محققين چنين هم 

 نظير عواملي كه اند رسيده نتيجه اين به ديگر  مطالعات در

 افزايش در حقوق پرداخت  نحوه و خستگي آلودگي، خواب

 de Winter and( دارند نقش تصادفات وقوع ريسك

Dodou 2016( .سازي مدل در كه متغيرهايي ساير از 

   است گرفته  قرار استفاده ردمو باري رانندگان تصادفات

 ,Fergenson 1971, Cantor( رانندگي تجربه  به توانمي

Corsi et al. 2010, Ketabi, Barkhordari et al. 
 ,Fergenson 1971( جسماني  سالمت مشخصات ،)2011

Ketabi, Barkhordari et al. 2011(، خواب زمان  مدت 

)Walton 1999, Cantor, Corsi et al. 2010, de 

Vries, de Koster et al. 2017(، شده  پيموده مسافت 

)Walton 1999, Cantor, Corsi et al. 2010(، 

 ,Sullman, Meadows et al. 2002, Brodie( جنسيت

Lyndal et al. 2009, Cantor, Corsi et al. 2010, 
Ketabi, Barkhordari et al. 2011, de Vries, de 
Koster et al. 2017, Mehdizadeh, Shariat-

Mohaymany et al. 2018(  از ديگر برخي در .كرد اشاره 

 تصادفات وقوع در تخلفات ارتكاب اثرگذاري مطالعات،

 از يكي. است گرفته قرار توجه مورد باري  ناوگان  رانندگان

 اصلي  عامل عنوان به گذشته  مطالعات در كه تخلفاتي ترين مهم

 سرعت تخلف  شده،  شناخته تصادفات وقوع در گذار اثر

 ,Reason, Manstead et al. 1990( است غيرمجاز

Davey, Wishart et al. 2007, Poulter, Chapman 
et al. 2008, Rosenbloom, Eldror et al. 2009, 
Attarchi, Dehghan et al. 2012, Thompson, 
Newnam et al. 2015, Precht, Keinath et al. 
2017, Maslać, Antić et al. 2018, Naderi, 

Nassiri et al. 2018( .اين در شده  انجام مطالعات ساير 

 رعايت  عدم نظير، تخلفاتي كه اند رسيده نتيجه اين به زمينه

 ,Attarchi, Dehghan et al. 2012( طولي  فاصله

Thompson, Newnam et al. 2015(، كمربند نبستن 

 ,Davey, Wishart et al. 2007, Rosenbloom( ايمني 

Eldror et al. 2009(، فني  نقص ارايد )Poulter, 

Chapman et al. 2008, Rosenbloom, Eldror et 
al. 2009(، الكلي مواد مصرف )Reason, Manstead et 

al. 1990, Rosenbloom, Eldror et al. 2009( و 

- .Davey, Wishart et al( تصادف  سابقه همانند، عواملي

2007, Rosenbloom, Eldror et al. 2009, 
Attarchi, Dehghan et al. 2012(، تخلف سوابق 

)Blower, Green et al. 2010, Oladepo and 

Onyema 2011, Rezapour, Wulff et al. 2018( و 
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 ,Attarchi( رانندگي  رفتار  پرسشنامه پارامترهاي برخي

Dehghan et al. 2012, Precht, Keinath et al. 
2017, Maslać, Antić et al. 2018( در سزايي به تاثير 

 از ديگر برخي در .دارند باري ناوگان رانندگان تصادفات وقوع

 باري ناوگان رانندگان بين در تخلفات موضوع به نيز مطالعات

  . است شده  اشاره تخلفات ارتكاب در گذار اثر متغيرهاي و

  قرار بررسي  مورد مطالعات در بخش اين در كه پارامترهايي از

 رفتاري هاي ويژگي و رانندگي  رفتار به توان مي گرفتند

 ,de Winter and Dodou 2016, Precht(فردي 

Keinath et al. 2017, Maslać, Antić et al. 2018, 
Naderi, Nassiri et al. 2018( ، دموگرافيك اطالعات  

 .Chen, Sieber et al. 2015, Zhang, Li et al(راننده

 Davey, Wishart et( شده  پيموده مسافت  ميزان ،)2019

al. 2007, Tseng, Yeh et al. 2016, de Vries, de 
Koster et al. 2017(آلودگي خواب و خستگي و 

)Thompson, Newnam et al. 2015, Naderi, 

Nassiri et al. 2018( مطالعات برخي نتايج.  كرد اشاره 

 ارتكاب با معناداري ارتباط رانندگي  تجربه بين كه دهد مي  نشان

 وجود ايمني  كمربند نبستن و مجاز غير سرعت نظير تخلفاتي به

 Oladepo and Onyema 2011, de Vries, de( دارد

Koster et al. 2017(خطاي مقدار ديگر مطالعاتي در و 

 رفتارهاي كنترل و فردي  قوانين ،)Walton 1999(شناختي 

  ،)Tavafian, Aghamolaei et al. 2011(شده  درك 

 رانندگان فردي  رانندگي فتارر هاي تفاوت و عصبانيت

)Precht, Keinath et al. 2017( نقليه  وسايل قيمت و 

 ارتباط ،)Naderi, Nassiri et al. 2018( باري سنگين

. دهند مي نشان رانندگي  تخلفات به ارتكاب با را معناداري

 رانندگان  تخلفات حوزه در شده  انجام مطالعات كلي، طور به

  .نمود خالصه 1جدول  در ميتوان را باري ناوگان

دهد، ميبندي مطالعات پيشين نشان گونه كه جمعهمان

گذار تورهاي اثراي كه در آن به طور خاص به فاكتاكنون مطالعه

در ارتكاب تخلف اضافه تناژ بپردازد انجام نشده است. ضمن 

ز اطالعات به دست آمده از مطالعات فوق با استفاده ا كهآن

هاي توزين حين حركت (توزين تقريبي) انجام شده و دستگاه

هاي پرتابل استفاده از باسكولاز اطالعات توزين دقيق با 

استفاده نشده است، همچنين هيچكدام از مطالعات فوق براي 

معابر درون شهري نبوده و متغيرهايي نظير نوع مسير بار 

(ورودي، خروجي، عبوري و داخلي)، مشخصات محموله 

شامل جنس آن و نوع بسته بندي، ابعاد محموله، سن راننده و 

ولين بار در اين مطالعه مورد ارزيابي عمر وسيله نقليه براي ا

  گيرد.قرار مي

  

 روش تحقيق-3

هدف اصلي اين مطالعه، شناسايي فاكتورهاي مهم و 

تاثيرگذار در ارتكاب رانندگان ناوگان باري به تخلف اضافه 

شهري تهران و بررسي تناژ در مسيرهاي بزرگراهي درون

تخلف اثرگذاري هر كدام از متغيرها در ارتكاب به اين 

رانندگي است. براي دستيابي به اين هدف، ابتدا همه متغيرهاي 

 p-valueبندي شده و آزمون كاي دو پيرسون با مستقل طبقه

براي بررسي ارتباط بين هر متغير مستقل و متغير  05/0برابر با 

وابسته كه در اين پژوهش تخلف اضافه تناژ است، استفاده شده 

با معني شناخته شده در  است. سپس با متغيرهاي مهم و

ارتكاب تخلف اضافه تناژ، مدل رگرسيون لجستيك باينري 

 ساخته شده و با استفاده از آن، نحوه اثرگذاري متغيرها 

بر ارتكاب تخلف اضافه تناژ توسط رانندگان وسايل نقليه باري 

  شهري مورد ارزيابي قراردر محورهاي بزرگراهي درون

پس از شناسايي متغيرهاي بامعني،  در مرحله بعدي و اند.گرفته

سازي رگرسيون باينري براي ساخت مدل تخلف اضافه از مدل

 براي  تناژ استفاده شده است. رگرسيون لجستيك معموالً

گيرد. اين بندي متغيرهاي گسسته مورد استفاده قرار ميدسته

بندي متغيرهاي پاسخ دوتايي مانند توانند براي دستهها ميمدل

استفاده قرار بگيرند و همچنين يي با دو جواب مورد متغيرها

  بندي طبقه rها را براي متغيرهاي پاسخ با توان آنمي

)r باشد) نيز مورد استفاده قرار داد.  2تواند بزرگتر از مي  

 دوتاييبه دليل اينكه در اين مطالعه، متغير پاسخ به صورت 

  تري است. است، مدل لجستيك باينري مدل مناسب

قالب مدل لوجيت را براي متغيرهاي پاسخ  r-1ها اين مدل

هاي متغير پاسخ بنديكنند تا بتوانند هر كدام از طبقهبندي مي

در اين مطالعه، متغير  بندي مرجع مقايسه نمايند.را با طبقه

و  "داراي اضافه تناژ"وابسته تخلف اضافه تناژ در دو طبقه 

   "اضافه تناژ"تعريف شده و تخلف  "بدون اضافه تناژ"

به عنوان طبقه بندي مرجع استفاده شده است تا با عدم تخلف 

اضافه تناژ مقايسه گردد. مدل لوجيت همچنين ريسك ارتكاب 

اب به تخلف اضافه تناژ با عدم ارتك را "اضافه تناژ"به تخلف 

  نمايش داده  Yتخلف اضافه تناژ كه با  كند.محاسبه مي
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باشد و متغيرهاي هندسي و شود، به عنوان متغير پاسخ ميمي

 محيطي و انساني به عنوان متغيرهاي پاسخ بوده و 

,���با  ������, … . , تعداد  iنمايش داده مي شوند كه   	��

دهند. تعداد متغيرهاي مستقل را نمايش مي pمشاهدات و 


فرض بر اين است كه � = (
��, 
��, … . 
�داراي  �(

��يك توزيع چندجمله اي با شاخص  =	∑ Y������  

∏)و پارامتر    ,∏ ,… ,∏ )�����   .باشدمي  �

متغير پاسخ به صورت  rو.... و 2و1هاي بنديزمانيكه طبقه

∏ باشند،ب مينامرت   با متغيرهاي مستقل از طريق �	

اي تابع لوجيت مرتبط است. بندي پايهطبقه r-1اي از مجموعه

  را به عنوان طبقه بندي پايه در نظر بگيريم، مدل  ∗�اگر 

  گردد:به صورت زير تعريف مي

log � 	∏ 	 !
	∏ 	 !∗

" = 	���#$ ,						� ≠ 	 �∗                      )1(  

  طبقه بندي انجام شده براي متغير پاسخ  2به دليل اينكه 

مدل لوجيت تعميم  1در اين مطالعه هيچ ترتيب خاصي ندارند، 

  نمايش داده  jيافته براي محاسبات تعريف شده است كه با 

  باشد، اين مدلمي pداراي تعداد  ��شوند. از آنجايي كه مي

	(& − 1) × توانند به صورت پارامتر خواهد داشت كه مي*

  در اين مدل: ماتريسي مرتب شوند.

K  امين عنصر ازβ$  مي تواند به عنوان يك عامل براي افزايش

 ∗�بندي در مقابل طبقه jشانس قرارگرفتن پاسخ در طبقه بندي 

امين متغير  kمطرح شود در حالتي كه يك واحد افزايش در 

مستقل رخ دهد و در عين حال، ساير متغيرهاي مستقل ثابت 

 بمانند.

	�	هاي غيرپايه، براي طبقه بندي ≠ 	 �∗ ،  ∏  βبا استفاده از �	

  گردد:به صورت زير تعريف مي

∏ =	 ,-.(/ 01!)
�2	∑ ,-.	(/ 013)45!∗�$                                        

)2(  

∏  (مرجع)، براي طبقه بندي پايه به صورت  βبا استفاده از �	

 :)Bham, Javvadi et al. 2011( گرددزير تعريف مي

∏ =	 �
�2	∑ ,-.	(/ 013)45!∗�$∗                                  )3(  

  

  

  

به عنوان طبقه بندي مرجع تناژ در اين مطالعه، تخلف اضافه    

هاي آماري مدل رگرسيون استفاده شده است. براي تحليل

  استفاده شده است. SPSS24لجستيك چندمتغيره از نرم افزار 

  

  

  جمع آوري اطالعات-4
براي برداشت اطالعات مورد نياز در اين پژوهش از روش     

برداشت ميداني استفاده شده است. بدين صورت كه در ابتدا، 

احجام تردد در مبادي ورودي و خروجي شهر تهران كه در 

نشان داده شده است، براي كل ساعات يك روزكاري  2جدول 

  اي دريافت گرديد ونقل جادهاز سازمان راهداري و حمل

تا با استفاده از اطالعات تردد وسايل نقليه، محورهاي 

ترين تردد وسايل نقليه باري شهري داراي بيشبزرگراهي درون

و همچنين ساعت اوج برداشت محورها مشخص گردد. پس از 

ترين تردد و همچنين انتخاب محورهاي بزرگراهي داراي بيش

ي هاانتخاب ساعت اوج تردد براي برداشت ميداني، محل

مناسب براي توقف وسايل نقليه باري در كنار راه براي 

ايستگاه در  10برداشت اطالعات ميداني پژوهش شامل 

با  1شهري تهران مطابق با شكل محورهاي بزرگراهي درون

  رعايت نكاتي نظير وجود فضاي كافي براي پهلوگيري 

ها، شيب كم مسير، فاصله ديد توقف كافي، طول كاميون

   ي تداخلي و وجود روشنايي مسير، انتخاب گرديد.مناسب نواح

  ايستگاه، عمليات برداشت ميداني  10پس از انتخاب  

  روز كاري  30با همكاري پليس راهور تهران طي مدت 

  انجام گرفت.  97هاي تير و مرداد سال در ماه

 در اين برداشت، در ابتدا وسايل نقليه باري به صورت كامالً  

تصادفي توسط پليس راهور متوقف شده و با استفاده از يك 

ها برداشت شد. جفت باسكول پرتابل، اطالعات توزين آن

سپس ساير اطالعات موردنياز شامل اطالعات راننده، وسيله 

دست آمده و ه نقليه، بار و سفر از طريق تكميل پرسشنامه ب

ركورد  856هاي ناقص، به تعداد پس از اصالح و يا حذف داده

هاي آماري، مورد استفاده قرار اطالعاتي براي انجام تحليل

گرفت.
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  شده در حوزه تخلفات ناوگان باري بندي مطالعات انجامجمع .1جدول 

  نويسندگان كشور نمونه مورد مطالعه نوع تخلف روش تحليل يافته ها و نتايج

بايست شاخصي به منظور اي مي نقليه سنگين باري و هر جاده براي هر نوع وسيله 

  بار در نظر گرفته شود تا از خرابي روسازي راه و نيز ارتكاب  محدوديت ميزان اضافه

  تناژ جلوگيري شود. به تخلف اضافه

 تناژ اضافه رگرسيون غيرخطي
سه  ،كاميون و تريلي كه در انواع دو 1182

 چهار و پنج محور
 غنا

ادوارد .اس. كي 

فكپه و همكاران 

)1993( 

 در ولي داشتند هايشان اظهاري خود در خطاهايي ايمني و احتياط و سرعت متغير سه در

 كه شد مشخص احتياط و سرعت خصوص در نداشت. وجود خطايي هيج مهارتشان

 .است ها زمينه اين در هاراننده ساير گرفتن كم دست در خطا اين بروز دليل

   xyz منطقي استفاده از الگوي

 the XYZ هايمدل

Schemata، خي هايمنحني 

 گانه سه متد و اسكور

 غيرمجاز سرعت
  پرسشنامه رفتاري  1013تكميل 

 موسسه حمل و نقل 680با همكاري 
 )1999والتون ( آمريكا

و تنها عامل  شناخته شدتخلفات عادي، تخلفات تهاجمي)  لغزش، عامل (خطا، 4

 .داد تصادفات نشانبيني  تخلفات ارتباط معناداري را در ارتباط با پيش
رفتار رانندگي   تحليل عاملي

DBQ 

براي شده  پرسشنامه ارسال 1065 از

و نقلي، تعداد  هاي حملرانندگان شركت

شده مورد تحليل  تكميل پرسشنامه 382

 گرفت قرار

 آمريكا
سالمون و 

 )2002همكاران (

هستند و تنها  بسياري از موارد تخلفات بزرگراهي مرتبط با رفتارهاي رانندگي تهاجمي

شده در يك سال   بيني كند ميزان كيلومتر پيموده تواند تخلفات را پيش پارامتري كه مي

  .است

 موارد تحليل براي pca روش

  (DBQ)رفتار رانندگي پرسشنامه
 رفتار رانندگي

DBQ 

داوطلب كارمند يك نفر  443 تعداد

  بيمه بزرگ در استراليا  شركت
  استراليا

داوي و همكاران 

)2007(  

 از استفاده و راننده سن و كمربند بستن مورد در دهندگان پاسخ نظر بين معناداري ارتباط

 وجود دارد. تحصيالت و رانندگي تجريه  ميزان و ايمني كمربند 

 هايمنحني و توصيفي آمار مدل

  اسكور خي

عدم استفاده از 

  كمربند ايمني

  

اي كارمند دانشگاه راننده حرفه 228

 ايبادان

 نيجريه
اوالديپو و 

  )2011همكاران (

 سرعت با رانندگي به تمايل ميزان تواندمي شده  درك رفتارهاي  كنترل و فردي قوانين 

 .دهد نشان را مجاز

 و رانندگي رفتار هاي پرسشنامه

شده و  ريزي برنامه رفتار تئوري

 مدل رگرسيون چندگانه

 ايران تجاري نقليه  وسايل راننده 246 سرعت غيرمجاز
توافيان و همكاران 

)2011( 

   نشان مستي حالت در رانندگي و سرعت با را زيادي معناداري بسياري، عوامل

   كمبود و نقليه نوع وسايل  جنسيت راننده، به توانمي مشخص طور به كه دهند،مي

  كرد. اشاره ديد بودن محدود و شب در ها خيابان در نور

 

 رگرسيون لجستيك
و سرعت غيرمجاز 

 مصرف مواد الكلي

مورد تخلف سرعت و  11055تعداد 

 مورد تخلف مصرف مواد الكلي 10035
 چين

ژانگ و همكاران 

)2014( 



1401، زمستان 73فصلنامه علمي پژوهشنامه حمل و نقل، سال نوزدهم، دوره چهارم، شماره   

217 

 

 حسب بر پرداخت تشويقي هاي سيستم در شده سازي شبيه سنگين ناوگان رانندگان

 هستند، ثابت حقوق داراي كه رانندگاني به سفر نسبت  تعداد حسب بر يا و كيلومتر

 و رانندگي هنگام در خستگي و گواهينامه نداشتن نظير مشكالتي معرض در بيشتر

 .دارند قرار شدن  جريمه تصادف و ريسك افزايش

 TST به روش سازي شبيه

خستگي و 

آلودگي و  خواب

 گواهينامه نداشتن

هاي   اطالعات تخلفات و تصادفات راننده

 ناوگان سنگين در مدت يكسال
 استراليا

تامسون و 

 )2015همكاران (

 طول در شده پيموده   مسافت مقدار و خواب  كيفيت و رانندگان دموگرافيك خصوصيات

 هستند ارتباط در سرعت تخلف با معناداري طور به شب در سال يك
 تايوان سنگيننقليه  وسايل راننده مرد 2101 سرعت غيرمجاز باينري لجستيك رگرسيون

تي سنگ و 

 )2016همكاران (

رانندگي،   با افزايش تجربه. همچنين وري كمتري هستند گرا داراي بهره رانندگان برون

  .يابد وري كاهش مي و بهره يافتهتعداد تخلفات سرعت افزايش 

 و دوتايي آماري هاي تحليل

 نمايي  درست نسبت از استفاده

  آماري

  سرعت غيرمجاز
نقل  و راننده يك شركت حمل 49اطالعات 

  سفر 370براي كاال در هند 
  هند

وريز و همكاران 

)2016(  

   مرتبط اصلي عوامل  فردي رانندگي رفتار هاي مسافر و تفاوت حضور عصبانيت،

 هستند. خطاها اصلي عوامل پرتي حواس و زدگي هيجان و تخلف ارتكاب با

 تركيبي (مدل GLMM مدل

 يافته)  سازمان خطي

سرعت غيرمجاز، 

 رانندگي خطرناك

  در نظرسنجي نفر شركت كننده  3500

 به صورت داوطبانه به مدت سه سال
 آمريكا

پرچت و همكاران 

)2017( 

 كه هستند تخلفاتي بيشترين درصد 23 با خطرناك رانندگي و درصد 33 با سرعت تخلف

 .افتند مي اتفاق كورت هارت بندري شهر در
 استباطي و آماري هاي روش

سرعت غيرمجاز، 

 خطرناك  رانندگي

  منطقه  6شونده در  مصاحبه 394

 شهر بندري هاركورت
 نيجريه

امنيك و همكاران 

)2017( 

 را خطاها و تهاجمي و معمولي تخلفات و اي غيرحرفه رانندگان ميان همبستگي نتايج،

 هستند. مرتبط مثبت رفتارهاي با اي حرفه رانندگان كه حالي در دهد مي نشان
 )PCA( پارامتري غير  تحليل

رفتار رانندگي 

)DBQ(  

   اينفر راننده غيرحرفه 918

 ايراننده حرفه 504و
 صربستان

مسلك و همكاران 

)2018( 

   باشند، داشته نارضايتي خود خواب وضعيت به نسبت رانندگان كه ميزاني هر به

نقليه  وسايل قيمت كه ميزاني هر به يابد. همچنين افزايش مي تخلفات و خطاها و هالغزش

 است. كمتر نيز شودمي احساس راننده توسط كه خستگي ميزان باشد تر گران

 ساختاري معادالت سازي مدل

)SEM( 

رفتار رانندگي 

)DBQ(  

وسايل راننده  474از مصاحبه حضوري 

 سنگيننقليه 
 ايران

نادري و همكاران 

)2018( 
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  اطالعات آمار تردد وسايل نقليه در مبادي ورودي شهر تهران .2جدول 

  رديف
نام محور ورودي و يا 

  خروجي از شهر تهران
  ساعت اوج

  نقليه تعداد وسيله

  در ساعت اوج

سنگين  نقليه درصد وسيله

  در ساعت اوج

  %6  6174  8تا  7  كرج-آزادراه تهران  1

  %6  6103  18تا  17  شهريار (دپو) -تهران   2

  %5  5363  8تا  7  پاكدشت -تهران   3

  %4  4520  19تا  18  قم (آزادراه) -تهران   4

  %7  4266  8تا  7  قرچك -ري   5

  %4  4038  9تا  8  جاجرود -تهران   6

  %8  3998  7تا  6  شهريار (چيتگر) -تهران   7

  %22  2669  17تا  16  كرج (مخصوص) -تهران   8

  %1  2369  8تا  7  وردآورد -همت   9

  %0  1349  20تا  19  (پرند) ساوه –آزادراه تهران   10

  %1  1811  9تا  8  پرديس -تهران   11

  %3  1641  8تا  7  لواسان (طالييه) -تهران   12

  %10  2278  8تا  7  ساوه -رباط كريم   13

  %32  1246  12تا  11  حسن آباد -تهران   14

  %3  564  20تا  19  لواسان (سوهانك) -تهران   15

  %4  291  18تا  17  شمال -تهران   16

  

  
 محل قطعات برداشت اطالعات وسايل نقليه باري در شهر تهران .1شكل 

سپس متغير نوع تخلف اضافه تناژ رانندگان ناوگان باري     
متغير  12 نيو همچنبندي طبقه 2متغير وابسته در  عنوان به

مستقل مربوط به راننده، وسيله نقليه، بار و سفر مورد بررسي 
. براي شده است داده نشان 3ند كه در جدول شماره قرار گرفت

دال  بررسي وابستگي متغيرهاي مستقل، از آزمون ناپارامتري كن

. نتايج نشان داد كه همه شده است استفاده(متغيرهاي گسسته) 
هستند  5/0ضريب همبستگي كمتر از متغيرهاي مستقل داراي 

ي زيادي ندارند. وابستگ  همو لذا متغيرهاي مستقل، نسبت به 
براي همه  شده گرفته در نظري ها يبند طبقه، 3شماره در جدول 

بندي نشان داده متغيرها به همراه درصد فراواني هر طبقه
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و براي انجام  شده يبند طبقهاست. همه متغيرهاي مستقل  شده
 استفاده SPSS24افزار  نرمهاي آماري در اين مطالعه از لتحلي
  شد.

 

 هانتايج و تحليل آن
  از متغيرهاي مستقل  هركدامدر اين مطالعه، اثرگذاري   

بر تخلف اضافه تناژ رانندگان ناوگان باري مورد ارزيابي 
نشان داده شده  4دو در جدول  گرفته و نتايج آزمون كاي قرار

  دو مشخص است،  كه از نتايج آزمون كايطور ناست. هما 
متغير مستقل مورد بررسي در سطح  12متغير از مجموع  7

. در ادامه، مدل )Sig<0.05(دار هستند  % معني95اطمينان 
ها و شناسايي منظور تحليل داده رگرسيون لجستيك باينري به 

بر ارتكاب به تخلف اضافه تناژ رانندگان ناوگان  مؤثرعوامل 
افزار  نرمتوسعه مدل در  منظور  بهرو والد پيش روش و باري

SPSS گذار و متغيرهاي اثر تمام استفاده قرار گرفت. مورد
مطالعه در مرحله اول  دار در توصيف مدل پيشنهادي اينمعني

  دو شناسايي شده و وارد مدل شد. نتايج  - با آزمون كاي
  بندي  طبقهدو در سازي براي متغير تخلف اضافه تناژ مدل

  به ذكر است كه الزم است. بيان شده  5در جدول 
بندي  براي متغيرهاي مدل، طبقه شده فيتعرهاي  بندي در طبقه

  است. بندي مرجع، مورد ارزيابي قرار گرفته  طبقه عنوان بهآخر 
 نشان آماري) مدل (خروجي 5 جدول در شده داده نشان نتايج 

  به تخلف اضافه تناژ  كه بيشترين احتمال ارتكاب دهد  مي
  تن اتفاق  19تا  3,5در بين رانندگان ناوگان باري با ظرفيت 

افتد به طوري كه در اين گروه از رانندگان، احتمال حمل مي
برابر رانندگان ناوگان باري با ظرفيت  26اضافه تناژ در حدود 

بخش نوع  در نتايج تن است. همچنين، تحليل 40بيش از 
دهد كه كمترين احتمال ارتكاب به تخلف مي وسيله نقليه نشان

اضافه تناژ در بين رانندگان وانت بار از گروه وانت پيكان و 
افتد و احتمال ارتكاب تخلف اضافه تناژ وانت پرايد اتفاق مي

توسط اين گروه از رانندگان در حدود يك سوم برابر رانندگان 
  دست آمده است.ه وانت نيسان و كاميونت ب

  

  بنديمتغيرهاي ارزيابي شده به همراه درصد فراواني هر طبقه .3جدول 

 متغير طبقه بندي فراواني متغير طبقه بندي فراواني

 شخصي 21%
 نوع پالك

 دارد 53%
 اضافه تناژ

 ندارد %47 عمومي 79%

 فلزي 11%

 نوع بار

 روز 79%
 نوبت برداشت

 شب %21 ساختماني 25%

  روز كاري %82 ضايعات و نخاله 23%
  وضعيت تعطيلي

  روز غيركاري %18 كشاورزي و غذايي 18%

 وانت %23 ساير 23%

 نوع ناوگان
 بنديبسته 48%

 بندينوع بسته

 كاميونت 21%

 كاميون %39 فله 46%

 تريلي %17 ترافيكي 6%

 داخلي 39%

 نوع مسير تردد

 5/3كمتر از  16%

  نقليه ظرفيت وسيله

 (تناژ مجاز)

 19تا  5/3 %30 عبوري 9%

 40تا  19 %34 ورودي 26%

 40بيشتر از  %20 خروجي 27%

  40كمتر از  51%
  سن راننده

 (سال)

10تا  1 42%  
  عمر ناوگان

 (سال)
 20تا  11 %34 50تا  40 29%

 20بيشتر از  %24 50بيشتر از  20%

 10تا  1 41%
  تجربه رانندگي

 (سال)

  راننده مالك است  66%

 راننده شريك است  %13 20تا  11  %37 نوع مالكيت ناوگان

 راننده مالك نيست  %21 20بيشتر از   22%
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  دو براي متغيرهاي مستقل-نتايج آزمون كاي .4جدول 

 متغير

  آماره

  دو-كاي

درجه آزادي 

)df(  

داري سطح معني

)sig(  

 0,48 1  10,122 نوبت برداشت

 0,000 1  46,079  وضعيت تعطيلي

 0,010 3  13,324 نوع وسيله نقليه

 0,023 3  23,626 ظرفيت وسيله نقليه

 0,115 2  45,541 عمر وسيله نقليه

 0,69 2  32,877 نوع مالكيت

 0,002 1  24,840 نوع پالك

 0,000 4  54,665 نوع بار

 0,012 2  7,811 بندينوع بسته

 0,027 3  28,567 نوع مسير تردد

 0,215 2  33,707 سن راننده

 0,35 2  8,904 تجربه رانندگي

  

بندي، نتايج آناليز مدل در ارتباط با متغير نوع بسته
رگرسيون باينري نشان داد كه بيشترين احتمال حمل اضافه بار 

  افتد. اي) اتفاق ميبندي (جعبهبراي بارهاي از نوع بسته
درصد بيشتر از حمل  20به طوري كه اين احتمال در حدود 

بارهاي فله بدست آمده است. در ادامه و مطابق با نتايج آناليز 
  و در بخش نوع بار، نتايج نشان داد  5رگرسيون در جدول 

شهري كه بيشترين احتمال حمل اضافه تناژ در محورهاي درون
ت. به طوري كه براي بارهاي از نوع ساختماني بدست آمده اس

 2,5و  6، 10احتمال اضافه تناژ براي اين نوع بار به ترتيب 
برابر ساير بارها، ضايعات و همچنين بارهاي فلزي بدست آمده 

سازي در بخش نوع مسير تردد نيز نشان داد است. نتايج مدل
  كه بيشترين احتمال حمل اضافه بار براي بارهاي داخلي (مبدأ 

  و كمترين آن براي بارهاي عبوري و مقصد داخل تهران) 
(مبدأ و مقصد خارج از تهران) بدست آمده است. به طوري كه 

 1,5و  5احتمال حمل اضافه تناژ براي بارهاي داخلي به ترتيب 
برابر بارهاي عبوري و خروجي بدست آمده است. در انتها نيز 
اين نتيجه حاصل شد كه احتمال ارتكاب به تخلف اضافه تناژ 

برابر  18رانندگان باري در روزهاي تعطيل در حدود توسط 
روزهاي كاري است و رانندگان در روزهاي تعطيل تخلف 

  شوند.اضافه تناژ بيشتري را مرتكب مي
روند تغييرات متغيرهاي اثرگذار در ارتكاب تخلف اضافه 

  نشان داده شده است.  2تناژ رانندگان ناوگان باري در شكل 
  
 
 

 
 

دهد، تغييرات مودارها تحليل شده نشان ميگونه كه نهمان
بندي تعريف شده داراي روند برخي متغيرهاي مستقل در طبقه

  گردد.مشخصي است كه در ادامه مطالعه تشريح مي
  دهد تحليل توصيفي متغيرها در بخش نوع بار نشان مي

  كه بيشترين نسبت حمل اضافه بار براي بارهاي از نوع نخاله 
گونه افتد. همانو پس از آن براي بارهاي ساختماني اتفاق مي

درصد  74مشخص است، در حدود  2كه در نمودار شكل 
هاي حمل نخاله در شهر تهران حامل اضافه تناژ هستند. كاميون

اژ در اين نوع بار، ترين داليل درصد باالي اضافه تنيكي از مهم
عدم توزين و صدور برگه باسكول در مبدأ و يا مقصد است. 
در ارتباط با نوع مسير تردد، بارهاي عبوري داراي كمترين 

رسد كه صدور برگه درصد اضافه تناژ هستند. به نظر مي
  باسكول و كنترل تناژ وسايل نقليه باري در محورهاي 

عبوري و ورودي انجام شهري كه براي بارهاي از نوع برون
ترين داليل كاهش تخلف اضافه تناژ براي گيرد، يكي از مهممي

اين گروه از رانندگان است. نمودار تحليل توصيفي نوع پالك 
دهد كه بيشترين اضافه تناژ در بين وسيله نقليه نيز نشان مي

  وسايل نقليه باري با پالك عمومي و كمترين آن براي 
رسد، رانندگاني كه دهد. به نظر مييهاي شخصي رخ مپالك

مالك وسيله نقليه باري هستند حساسيت بيشتري روي وسيله 
نقليه خود نشان داده و با توجه به اثرات مخرب حمل اضافه 
  تناژ بر روي وسيله نقليه، كمتر اقدام به حمل اضافه تناژ 

نمايند.مي
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  متغيرهنتايج تجزيه و تحليل مدل آماري رگرسيون چند .5جدول 

  طبقه متغير
طبقه 

  مرجع

ضريب 

  مدل
   معيارخطاي 

  سطح 

  داريمعني

(sig) 

نسبت 

 بخت ها

براي  %95فاصله اطمينان 

Exp(B)  

  كران باال  كران پايين

  ثابت
   

9,73-  2,508 0,000 
   

  )VCظرفيت وسيله نقليه (
VC1 

VC4 

5,026  2,073 0,015 15,25 5,031 46,07 

VC2 7,901  1,768  0,000  26,99  14,74  49,42  

VC3 5,53  1,315  0,000  25,4  2,92  220,8  

  )VTنوع وسيله نقليه (
VT1 

VT4 
1,856-  0,958  0,053  0,156  0,032  0,755  

VT2 0,913-  0,948  0,335  0,401  0,084  1,907  

  )PTبندي (نوع بسته
PT1 

PT3 
4,078  1,183  0,001  59,02  8,43  413,18  

PT2 4,023  1,176  0,001  55,86  8,07  386,62  

  )CTنوع بار (

CT1 

CT5 

1,49  0,483  0,002  4,439  2  9,83  

CT2 2,31  0,472  0,000  10,16  4,675  22,10  

CT3 0,543  0,499  0,277  1,721  0,757  3,915  

CT4 1,24  0,395  0,002  3,47  1,815  6,654  

  )RTنوع مسير تردد (
RT1 

RT4 

0,031  0,349  0,93  1,031  0,581  1,83  

RT2 1,404-  0,554  0,011  0,246  0,099  0,611  

RT3 0,289-  0,393  0,462  0,749  0,392  1,429  

  HS(  HS1 HS2 2,183-  0,762  0,000  0,056  0,016  0,198وضعيت تعطيلي (

 

  
  تحليل توصيفي پارامترهاي اثرگذار بر روي تخلف اضافه تناژ .2شكل 
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  گيرينتيجه-5
هدف اصلي اين مطالعه، بررسي فاكتورهاي مهم و تاثيرگذار    

  در ارتكاب رانندگان ناوگان باري به تخلف اضافه تناژ 

شهري بوده است. براي برداشت اطالعات در محورهاي درون

اين پژوهش از روش برداشت ميداني استفاده شد. مورد نياز در 

ترين بدين صورت كه در ابتدا، محورهاي بزرگراهي داراي بيش

هاي مناسب براي توقف تردد ناوگان باري، و همچنين محل

وسايل نقليه در كنار راه براي برداشت ميداني اطالعات 

ايستگاه در محورهاي بزرگراهي  10موردنياز پژوهش، شامل 

گرديد. سپس عمليات برداشت شهري تهران انتخاب درون

ميداني با همكاري پليس راهور تهران انجام گرفت. بدين 

ترتيب كه در ابتدا وسايل نقليه باري توسط پليس راهور 

متوقف شده و با استفاده از يك جفت باسكول پرتابل، 

ها برداشت شد. سپس ساير اطالعات اطالعات توزين آن

اطالعات راننده، وسيله نقليه، بار و سفر از موردنياز شامل 

طريق تكميل پرسشنامه بدست آمد و پس از اصالح و يا حذف 

ركورد اطالعاتي براي انجام  856هاي ناقص، به تعداد داده

  هاي آماري، مورد استفاده قرار گرفت.تحليل

  كه بيشترين احتمال حمل اضافه تناژ  داد نشان نتايج   

شهري براي بارهاي از نوع ساختماني در محورهاي درون

بدست آمده است. حمل اضافه تناژ در اين نوع بارها به دو 

  عمده اين بارها در شهر تهران،  افتد. اوالًدليل عمده اتفاق مي

هاي شهرداري و پليس راهور در گذاريبا توجه به سياست

شوند كه عوامل پليس راهور، حضور كمتري در شب جابجا مي

داشته و در نتيجه كنترل چنداني در حمل اين بارها  معابر

ندارند. ثانيا اين نوع بارها فاقد بارنامه هستند و در مبدأ و 

گونه كه بيان شد، حمل اين نوع شوند. همانمقصد توزين نمي

بارها عالوه بر كاهش ايمني تردد منجر به وارد آمدن خسارت 

رسد كه در گردد. به نظر ميهاي شهري ميبه زيرساخت

هاي هاي توزين در محل تخليه نخالهصورت استفاده از دستگاه

هاي متخلف ساختماني در شهر تهران و اعمال قانون راننده

بتوان ميزان تردد وسايل نقليه باري از نوع نخاله و ساختماني 

  شهري را كاهش داد.حامل اضافه تناژ در معابر درون

     

  

  

بخش نوع مسير تردد نيز نشان داد سازي در همچنين نتايج مدل

  كه بيشترين احتمال حمل اضافه بار براي بارهاي داخلي 

(مبدأ و مقصد داخل تهران) و كمترين آن براي بارهاي عبوري 

دست آمده است. يكي از ه (مبدأ و مقصد خارج از تهران) ب

ترين داليل كمتر بودن حمل اضافه تناژ براي بارهاي مهم

هاي پليس راه يل نقليه باري در پاسگاهعبوري، توزين وسا

هاي توزين ثابت شهري با استفاده از باسكولبرونمحورهاي 

هاي توزين كه امكان استفاده از باسكولبا توجه به ايناست. 

شهري وجود ندارد، استفاده از ثابت در محورهاي درون

) به خصوص در WIMهاي توزين حين حركت (باسكول

  شهري كه تردد وسايل نقليه باري زيادي دارند، درونمعابر 

تواند منجر به كاهش تخلف حمل اضافه تناژ در اين معابر مي

  در انتها نيز اين نتيجه حاصل شد كه احتمال ارتكاب  گردد.

به تخلف اضافه تناژ توسط رانندگان باري در روزهاي تعطيل 

 برابر روزهاي كاري است. در اين خصوص  18در حدود 

رسد كه حضور عوامل راهور در روزهاي تعطيل نظر ميبه 

كمتر از روزهاي كاري است. عالوه بر حضور بيشتر عوامل 

در روزهاي تعطيل در محورهايي كه بيشترين پليس راهور 

هاي گيرد، استفاده از باسكولتردد وسايل نقليه باري انجام مي

نين شهري و همچتوزين حين حركت در معابر بزرگراهي درون

 هاي الزام صدور بارنامه براي كليه بارها توسط شركت

 ونقل بار و كاال در راستاي كاهش تخلف اضافه تناژ حمل

  گردد.شهري پيشنهاد ميبه خصوص در محورهاي درون

ترين عوامل اثرگذار در ارتكاب به تخلف يكي از مهم     

مطالعات رانندگان؛ عوامل مرتبط در رفتار راننده است كه در 

هاي رفتار ونقل با استفاده از پرسشنامهحوزه مهندسي حمل

گردد. يافتن ارتباط ميان رفتار ) استخراج ميDBQرانندگي (

ونقل باري با ارتكاب به تخلفات رانندگان ناوگان حمل

تواند به عنوان رانندگي و به خصوص تخلف اضافه تناژ مي

  گيرد. مطالعات پژوهشي تكميلي مورد بررسي قرار
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ABSTRACT 

The aim of this study is to identify the important factors influencing lorry drivers 

overloading on Tehran's highways and to investigate the effect of each variables in 

committing this violation. To this end, the required information was collected through field 

surveys at 10 stations on the Tehran urban highways. The tonnage data of freight vehicles 

were collected using a pair of portable scales as well as other information needed including 

driver information, vehicle, load and travel by completing the questionnaire. After 

correcting or deleting incomplete data, 856 data records were used for statistical analysis. 

The results of statistical models and binary logistic analyzes showed that the highest 

probability of overloading in the inner-city axes was obtained for construction loads. Also, 

the results of modeling in traffic type section showed that the highest likelihood of 

overload for internal loads (origin and destination inside Tehran) and the least probability 

of overburden (origin and destination outside of Tehran) were obtained. Finally, it was 

concluded that drivers are more likely to commit overloading on weekends. 

 

Keywords: Traffic Safety, Lorry Driver’s Offenses, Load Transportation, Multinomial 

Logistic Regression Model 

 


