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  چكيده 
 جاده هاي شبكه كيفيت كه آنجايي از و مي باشد كشور راه هاي كيفيت در كننده تعيين عوامل مهم ترين جمله از رانندگي حوادث

 تاثير كشوري هر فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي رشد در تبع به مي باشد، كاال و مسافر ايمن حمل و نقل تضمين كننده كشوري
 و حوادث آن مقابل در كه است آن ايمني جاده اي، شبكه هر مطلوبيت در مهم پارامترهاي از يكي بنابراين. داشت خواهد بسزايي

 از نقل و حمل ميزان كاهش باعث و دارد منفي اثر جاده ايمني روي بر آن شدت و تصادف نرخ نظر از تصادفات. دارد قرار تصادفات
 جامعه سطح در رواني و روحي مسائل ايجاد باعث كالن نگاه در تصادفات وقوع همچنين. مي شود اقتصادي جريان تقليل و مسير آن

 نفر 235000 حدود 1388 تا 1379 سال از باالست بسيار ايران در آن از ناشي متوفيات و تصادفات آمار. ميشود خانواده بعد در و
 راه، روسازي بخصوص مسير شرايط جمله از متعددي عوامل به ايمن فاصله. داده اند دست از ايران در تصادفات اثر در را خود جان

 رعايت عدم. است وابسته مسير بر غالب جوي شرايط نيز و نقليه وسيله نوع رانندگان، جنس و سن راننده، رفتار نوع مجاز، سرعت
 به تحقيق اين در رو اين از باشد،مي ما كشور در رايج تصادفات از يكي كه بوده عقب به جلو تصادفات در اصلي علت يك ايمن فاصله

 موجود، وضع بررسي ،مقاله اين در. شودمي پرداخته امر اين بر مؤثر عوامل بررسي و ايمن فاصله رعايت در رانندگان رفتار بررسي
 آمار روي از. است شده بررسي موردي مطالعه عنوان به نكا،-ساري بزرگراهي محور تصادفات آماري بررسي رانندگان، رفتار

 و زماني فاصله سرعت، مانند پارامترهايي سپس شدند، شناسايي محور اين در رانندگان رفتاري هايشاخص و معيارها تصادفات
  .است شده پيشنهاد مطالعه اين در رانندگان رفتار سنجش براي راهكاري و آمدند بدست سرهم پشت نقليه وسايل بين مكاني

  
  فاصله، ايمن، تصادفات، وسيله نقليه هاي كليدي: واژه

  

  مقدمه -1
اي حتي در كشورهاي توسعه يافته ضنعتي از تصادفات جاده

عوامل مهم در تلفات و صدمات شديد جاني، جرحي و مالي 

گير تصادفات به قدري باال و قابل توجه باشد. هزينه چشممي

 است كه در چند دهه اخير عالوه بر كشورهاي توسعه يافته،

ها را بسياري از كشورهاي در حال توسعه نيز بدقت اين هزينه

هاي فني گيريدهند و نتايج آن در تصميممورد محاسبه قرار مي

گيرد. در ريزان قرار ميو اقتصادي مورد توجه مسئوالن و برنامه

تحقيقي كه توسط مركز مطالعات وزارت راه و شهرسازي در 

هزار  180انجام گرفت گرفت اين هزينه برابر با  1386سال 

ميليارد ريال برآورد شده است. از اين رو انجام اقداماتي پيش 

گيرانه براي كاهش تصادفات امري ضروري مي باشد. شناخت 

نظر گرفتن اقدامات  و بررسي عوامل موثر در تصادفات و در

تواند سبب كاهش هزينه و بهبود ها مياصالحي جهت رفع آن

شرايط ايمني سيستم حمل و نقل گردد. يكي از عوامل مهم در 

بروز تصادفات عدم رعايت فاصله ايمن بين خودروها است. 

توان با آموزش باشد كه مياين عامل يكي از عوامل انساني مي

رفع آن و در نتيجه كاهش تصادفات و اعمال قانون نسبت به 

اقدام نمود. شناخت اين عامل و بررسي تاثير آن در بروز 

تصادف موضوع اصلي اين تحقيق مي باشد. كاظمي و همكاران 

 فردي خصوصيات ، تحقيقي با عنوان آناليز1390در سال 
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ها در اين تصادفات انجام دادند، آن در وسيله نقليه رانندگان

را به  عامل انسانيعوامل مؤثر بر تصادفات تحقيق، از بين 

در  عامل معرفي و مورد بررسي قرار دادند.پررنگترين  عنوان

خصوصيات فردي رانندگان از دو نوع فيزيكي و اين تحقيق 

كه هركدام ازاين  مورد بررسي قرار گرفته است.روحي 

گردند شناخت اين هايي تقسيم ميها به زيرجزئيخصوصيت

هاي انند جنسيت، سن، مشكالت و بيماريها مزيرجزئ

جسمي و روحي ميزان مصرف الكل در كشور مورد نظر و 

پارامترهاي ديگر بسيار كمك كننده به جهت شناخت رفتار 

متفاوت رانندگان از يكديگر و اتخاذ راه كارهاي مناسب جهت 

جلوگيري و كاهش تصادفات و به طبع آن كاهش تلفات جاني 

عبداهللا  ).1390كاظمي و همكاران،   باشدو خسارات مالي مي

، به انجام  تحقيقي با عنوان  1393زاده و همكاران در سال 

فاكتورهاي انساني مؤثر در بروز تصادفات  تحليلي بر نقش

مورد مطالعه (تصادفات  جاده اي از ديدگاه رانندگان نمونه

)، پرداختند. محور سردشت پيرانشهر در استان آذربايجان غربي

شده درخصوص عوامل موثر بر تصادفات  هاي انجامتحليل

اي نشان داده اند كه عامل انساني بيشترين سهم را در جاده

بروز تصادفات به خوداختصاص داده است بدين منظور اين 

  بندي يابي عوامل انساني و طبقهپژوهش به بررسي و ريشه

هريك از اين و ميزان تأثير  ها از ديدگاه رانندگان پرداختهآن

عبداهللا ( تحليلي ارائه نموده است - عوامل را با رويكرد توصيفي

، به 1393كرماني و همكاران در سال  .)1393 ،زاده و همكاران

 تصادفات با آن ارتباط و رانندگي در انساني خطاهاي بررسي

دهند كه رفتارهاي نتايج مطالعات نشان مياند. رانندگي پرداخته

  ترين علل وقوع اين حوادث انساني مهم ناايمن و خطاهاي

درصد در تصادفات  60ها، باشند. بطوريكه خطاي انسانمي

ها، يك ثانيه قبل از نقش دارد. بر اساس همين بررسي ايجاده

وقوع تصادف به خطاي انساني مربوط است. لذا مديريت و 

كنترل خطاها نقش موثري در كاهش تصادفات دارد. تحقيقات 

نشان داده است كه با اعمال قانون  و نظارت بر رفتار ترافيكي 

درصد عوامل انساني  65درصد از 39رانندگان توسط پليس، 

ارهاي ديگر در اين خصوص مي كاهش پيدا مي كند. از راهك

توان به آموزش مردم، افزايش ايمني خودروها، بهبود وضعيت 

، يك مطالعه مروري تحقيقاشاره نمود. اين  غيرهجاده ها و 

، سايتهاي معتبر و بوده و از طريق مراجعه و بررسي منابع علمي

، سعي دارد خطاهاي انساني در رانندگي و تحقيقات انجام شده

 آن با تصادفات رانندگي را مورد بررسي قرار دهدارتباط 

مرزبان راد و همكاران در سال . )1393كرماني و همكاران، (

بيني رفتار شتاب زده رانندگان ميالدي، به بررسي پيش 2015

در حين توقف و حركت با استفاده از الگوريتم ژنتيك و شبكه 

لعه با عصب مصنوعي پرداختند. ايشان سعي كردند در اين مطا

بررسي رفتار رانندگان و با ارائه مدلي ميزان خطر را كاهش و 

تواند سطح ايمن را افزايش دهند كه نتيجه مطالعه ايشان مي

هايي براي كنترل منجر به توليد صنعتي و دقيق و ارزان دستگاه

 بيني رفتار رانندگان براي طراحي كارامد شودو پيش

)Marzbanrad et al, 2015(.  2015احمد در سال آشار 

ميالدي، به بررسي رفتار درست وسائط نقليه و سهم خود آنها 

پرداخته است و  2014هاي مالزي در سال در يكي از تقاطع 

 ,Ahmed et al( به ثبت و مطالعه ترافيكي آن پرداخته است

-ميالدي، طي مقاله 2014مظفري و همكاران در سال   )2015

ايمن خودروها بوسيله  بيني سرعتاي تحت عنوان پيش

هاي كشويي و تحليل سري با حداقل يادگيري ماشين پنجره

پرداختند كه مطالعه موردي آنها شهر سن فرانسيسكو آمريكا 

خال موجود  .)et al, 2014 Mozaffari(   بوده است

 نيدر ا ،عوامل انساني موثر در تصادفات يابيو ارز شناسايي

تحليل و نيز  يهاشود تا با استفاده از روش يوهش تالش مژپ

هاي موردي، وضع موجود و رفتار رانندگان استفاده از مطالعه

در حفظ فاصله ايمن با خودروي جلويي بعنوان يكي از عوامل 

  انساني موثر در تصادفات، شناسايي و بررسي گردد.

  

  سرفاصله يا فاصله از خودروي جلويي -1- 1

اصله از خودروي جلو، دو نوع بطور كلي در بحث ف  

  گردد:سرفاصله مطرح مي

 سرفاصله زماني  )1

 سرفاصله مكاني )2

 گردند.كه هريك به اختصار بصورت زير تعريف و تعيين مي

سرفاصله زماني مدت فاصله زماني عبور دو وسيله نقليه پشت 

باشد. كه معموالً از سرهم از يك نقطه مشخص از مسير مي

سپر جلوي وسيله نقليه جلويي تا سپر جلوي وسيله نقليه پشت 

گيري امروزه از هگردد. براي اين اندازگيري مير اندازهس

گردد. در صورت كم بودن سرفاصله شناساگرها استفاده مي

مكاني از مقداري معين احتمال برخورد دو وسيله نقليه زياد 

اي است كه راننده صله مكاني فاصلهشود. همچنين سرفامي

 وسيله نقليه تصميم به حفظ آن در پشت وسيله نقليه ديگر 

توان بيان كرد كه سرفاصله مكاني، نمايد. به عبارت ديگر ميمي

خودروي جلوتر  مسافت بين سپر جلوي خودرو با سپر پشت

بطور كلي، رانندگي با فاصله كم بدين صورت  باشد.از آن مي
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شود، كه وسيله نقليه پشني آنقدر با فاصله كم به تعريف مي

وسيله نقليه جلويي حركت كند كه در اثر ترمز زدن ناگهاني و 

براي توقف خودروي جلويي، راننده پشت سر توان متوقف 

كردن به موقع وسيله نقليه خود را نداشته باشد و تصادف اتفاق 

يمن از وسيله ها مقدار فاصله انامهبيفتد. در بسياري از آيين

هاي آتي در اين نقليه جلويي تعريف شده است، كه در بخش

شود سرفاصله شود. بطور كلي توصيه ميمورد توضيح داده 

ثانيه از وسيله نقليه جلويي حفظ  2زمتني به اندازه حداقل 

ثانيه و يا  1گردد. در صورت رسيدن اين زمان به مقدار تقريبي 

ول يك وسيله نقليه با خودروي حركت با فاصله اي كمتر از ط

شود و رانندگي به عنوان رانندگي خطرناك تلقي مي جلويي،

همچنين عدم رعايت فاصله ايمن با خودروي جلوي در بسيار 

  گردد.محسوب مياز كشورها جرم و تخلف رانندگي

  

  تعيين فاصله ايمن با خودرو جلو 

له ايمن در رابطه با حفظ ايمني ترافيك، يك حداقل فاص     

شود. اين فاصله ايمن در با خودروي جلويي پيشنهاد مي

شود. ثانيه ) در نظر گرفته مي 2ها برابر با (نامهبسياري از آيين

اين سرفاصله زماني بر اساس زمان عكس العمل راننده در 

العمل، زماني است گردد. زمان عكسشرايط مختلف تعيين مي

سب اقدام به توقف وسيله نقليه كه راننده در بروز شرايطي نامنا

هاي مشاهده، درك خطر، قضاوت كند. اين زمان شامل زمانمي

  العمل مناسب العمل مناسب و انجام عكسدر براي عكس

باشد. اين مدت به عوامل متعددي مانند مهارت، هشياري، مي

سن و حاالت روحي راننده، سرعت خودرو، نوع و رنگ مانع، 

شرايط ديد از لحاظ جوي بستگي دارد. در نوع و شرايط راه و 

العمل با توجه به نامه فرانسه زمان ادراك و ابراز عكسآيين

  هاي مختلف مطالعات بر روي شرايط مذكور براي سرعت

  .به شرح است

 2كيلومتر برابر  100تر از هاي مساوي يا كمبراي سرعت )1

 ثانيه

 ثانيه 8/1كيلومتر برابر  100براي سرعت هاي بيش از  )2

هاي مختلف بر مؤسسه استاندارد اشتو براي تمامي سرعت

 2,5خطر اين زمان عكس العمل را برابر اساس ديد توقف بي

گيرد. در ايران نيز آيين نامه طرح هندسي راه ثانيه در نظر مي

براي همه » ثانيه 2,5« العمل را مشابه اشتو، برابرزمان عكس

العمل، ين اين زمان عكسگيرد. در تعيسرعت ها در نظر مي

كند. خستگي هوشياري راننده نقش بسيار مؤثري را ايفا مي

تواند يكي از عوامل بسيار تأثير گذار در كاهش هوشياري مي

باشد همچنين عوامل ايجاد حواس پرتي. مانند، صحبت با 

توانند به وضوح از مسافرين و يا استفاده از تلفن همراه مي

العمل فرد بيافزايند. و بر زمان عكس شياري كاستهوميزان ه

ثانيه طبق استاندارد راه ايران، براي  5/2العمل زمان عكس

اكثريت رانندگان به منظور جلوگيري از تصادف با وسيله نقليه 

كند. اين سرفاصله زماني مناسب امكان جولويي كفايت مي

گيري الزم به هنگام مواقع ضروري را به راننده خودروي ترمز

دهد و تأمين كننده عدم برخورد آن با وسيله نقليه لويي ميج

باشد. گرچه به هنگام روبرو شدن با شرايط پشتي مي

باشد اضطراري، زمان الزم براي توقف بيش از اين مقدار مي

 2,5ولي ميزان تكرر اين شرايط اضطراري زياد نبوده و زمان 

   .مشخص استنيه براي اكثريت مواقع پاسخ ثا
  

  تحقيقروش 

هاي كيلومتر، يكي از راه 29محور ساري نكا، با طول تقريبي 

اي با وسيله ميانهه باشد. اين مسير ببزرگراهي شمال كشور مي

باشند و نيز تقريباً براي كل حفاظ ايمني از يكديگر جدا مي

طول مسير نيز شانه آسفالتي و يا خاكي تعبيه شده است. مسير 

مانند كارخانه فوالد البرز ايرانيان، هتل هاي مهمي داراي كاربري

، بيمارستان سوختگي خودرو، سايپا و غيرهبادله، نمايندگي ايران

، در آن، وجود دارند. شكل شهيد زارع، شهر سورك و غيره

 )، نمايي از موقعيت اين مسير را نشان مي دهد.1(

  

  نكانمايي از موقعيت مسير ساري . 1شكل 
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داري، عالوه ام گرفته، با استفاده از فيلم بردر مطالعه ميداني انج

بر ثبت فاصله زماني دو وسيله نقليه متوالي، اختالف سرعت 

دست ه ها و در نتيجه فاصله طولي بين دو وسيله نقليه نيز بآن

آمده است. عالوه بر اين با داشتن، سرعت وسيله نقليه پشتي و 

ثانيه، فاصله طولي مجاز و بحراني هر وسيله  5/2زمان بحراني 

دست آمده است، كه ه نقليه با توجه به سرعت حركت آن نيز ب

 شود. در ادامه به تحليل اين نتايج پرداخته مي

  

  هانتايج و تحليل داده

 هاي سالنكا بر اساس ماه-تحليل تصادفات محور ساري

سال، يك نگرش كلي از هاي بررسي تصادفات بر اساس ماه 

هاي هاي مختلف و فصلميزان تردد و شلوغي مسير ماه

، ميزان 3و  2هايو شكل 1دهد. جدول مختلف را نشان مي

هاي مختلف و فصول تصادفات محور ساري نكا را در ماه

  دهد.مختلف سال  نشان مي

  هاي مختلف سال در ماه نكا -ساري  بررسي توزيع فراواني تصادفات محور. 1جدول 

  درصد از سال  فراواني  ماه

  52/10  22  فروردين

  78/4  10  ارديبهشت

  91/1  4  خرداد

  91/1  4  تير

  35/3  7  مرداد

  74/5  12  شهريور

  96/11  25  مهر

  61/8  18  آبان

  65/7  16  آذر

  78/15  33  دي

  48/11  24  بهمن

  26/16  34  اسفند

  100  209  جمع كل

  

  
  سال هايفصلتوزيع فراواني تصادفات طي  روند تغييرات. 2شكل   
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  سال ماه هايتوزيع فراواني تصادفات طي  روند تغييرات. 3شكل 

  

ها و فصول مختلف سال نشان بررسي تصادفات بر اساس ماه

دهد ماه اسفند و فصل زمستان داراي بيشترين آمار تصادف  مي

توان به توريستي بودن استان  ليل اين امر را ميباشد. د مي

مازندران و حجم باالي تردد پيش از تعطيالت نوروزي به 

بيشترين فراواني تصادفات  ،1 جدولشمال كشور اشاره نمود. 

در خرداد رصد و كمترين فراواني را د 26/16با  اسفند ماه در 

  .باشدميدرصد  91/1با ماه و تير ماه 

  

  تصادف وقوع زمان نكا-تصادفات محور ساري تحليل

تغييرات روزانه حجم ترافيك در ساعاتي از صبح كه معموالً    

كنند  اي شروع به حركت مي اكثر مردم براي شروع سفر از نقطه

و دوم در ساعاتي از عصركه مردم در حال بازگشت به محل و 

يا رسيدن به مقصد سفرخود هستند متغير است. روند اين 

غييرات براي سفرهاي درون شهري و برون شهري تقريبا ت

باشد. در مورد  يكسان است اما زمان اوج ترافيك متفاوت مي

سفرهاي برون شهري عموما شروع سفرها نسبت به سفرهاي 

شود و خاتمه آن نيز در  درون شهري از زماني زودتر واقع مي

ات در افتد. بيشترين زمان وقوع تصادف زماني ديرتر اتفاق مي

تواند ناشي از افزايش تردد وسايل نقليه  ساعات مياني روز مي

)، نرخ تصادفات 4) و شكل (2در اين ساعات باشد. جدول (

  دهند.در ساعات مختلف روز را در سال نشان مي

 

  مختلف ساعاتدر  نكا - يتصادفات محور سار يفراوان يعتوز يبررس. 2جدول 

  درصد از كل  فراواني  ساعت

  85/1 4 2تا  0

  78/2  6 4تا  2

  92/0  2 6تا  4

  78/2  6 8تا  6

  63/4  10 10تا  8

  04/12  26 12تا  10

  35/14  31 14تا  12

  81/14  32 16تا  14

  11/11  24 18تا  16

  42/13  29 20تا  18

  65/10  23 22تا  20

  65/10  23 24تا  22

  100  209  جمع كل
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  ساعات مختلف روزتوزيع فراواني تصادفات طي  روند تغييرات. 4شكل

در بررسي زمان تصادف محور، بيشترين تصادف  اتفاق افتاده 

 4فراواني مي باشد، همچنين ساعت  32با  16تا  14در ساعت 

باشد. در فراواني كمترين تصادف را دارا مي 2بامداد با  6تا 

توزيع فراواني ايام هفته تصادفات محور )، 3(جدول ادامه، 

هاي جدول، روز  دادهدهد. با توجه به  مورد نظر را نشان مي

 جمعهرصد بيشترين فراواني تصادفات و روز د 7/16با  دوشنبه

درصد كمترين فراواني تصادفات را داشته است. 2/9با 

      

  بررسي توزيع فراواني ايام هفته تصادفات محور. 3جدول 

  درصد  فراواني  روز

  9/13  30  شنبه

  13  28  شنبه يك

  7/16  36  دوشنبه

  7/15  34  شنبه سه

  2/16  35  چهارشنبه

  3/15  33  شنبه پنج

  2/9  20  جمعه

  100  209  جمع

  

  
  هفته تصادفات محور ياما يفراوان يعتوز يبررس. 5شكل
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  نكا-بررسي شدت تصادفات محور ساري
    

دهد كه بدليل نرخ باالي  بررسي تصادفات اين محور نشان مي  

اين محور و تمركز ادارات در مركز استان و وسيله تردد در 

نقليه كيلومتر طي شده درصد تصادفات منجر به فوت در اين 

تصادف  12محور باالست. از ميان تصادفات بوقوع پيوسته، 

نفر جان باختند كه در  16ها منجر به فوت بوده است كه در آن

نيز  تصادف منجر به جرح 54عابر وجود دارد.  8ميان آنها 

 8ها نيز نفر شده است كه در ميان آن 72سبب مجروح شدن 

پذير بودن اند. اين امر نشان دهنده آسيبعابر وجود داشته

)، شدت 5) و (4باشد. جدول (عابرين در اين محور مي

دهد.)، سهم شدت تصادفات را نشان مي6تصادفات و شكل (

  

 شدت تصادف در محور بر حسب فراواني. 4جدول 

  درصد  فراواني  تصادف نوع

  7/5  12  فوتي

  83/25  54  جرحي

  42/68  143  خسارتي

  100  209  جمع

  

 شدت تصادف در محور. 5جدول 

تعداد كل 

  تصادفات

تعداد تصادفات 

  فوتي

تعداد 

  فوتي

تعداد تصادفات 

  يجرح

تعداد 

  جرحي

تعداد تصادفات شامل 

  عابرين

تعداد عابرين 

  فوت شده

تعداد عابرين 

  مجروح

209  11  16  54  72  16  8  8  

  

  
  درصد شدت تصادفات در محور. 6شكل 

تصادف  16تصادف،  209، از ميان در محور مطالعاتي در سال

تصادف  8تصادف،  16عابر پياده رخ داده است، كه از اين 

 در پياده عابرين هايتصادف داليل ترينمهم فوتي بده است. از

 عدم نقليه، زياد وسايل سرعت به توانمي نكا-محور ساري

 رويتسهيالت پياده ،پياده عابرين غيرهمسطح هايوجودگذرگاه

 مقررات اعمال اشاره كرد  زمين كاربريهاي وضعيت و نامناسب

 بايد مورد اين در و نيست اجرا قابل چندان پياده درمورد عابرين

 توجه نكته اين به شود. بايد مهندسي بكارگرفته هايروش

 و پشتيباني از حادثه رانندگي يك در پياده عابرين كه داشت

   نيستند. برخوردار كافي حمايت
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 فراواني تصادفات عابر پياده. 7شكل 

  

 

  تعداد تصادفات عابرپياده. 8شكل 

  نكا-علت تامه تصادفات محور ساري

علت تامه از مواردي است كه از اهميت زيادي برخوردار   

 سه از يكى عملكرد در نقص و اشتباه حاصل است. تصادف

 .است نقليهوسيله و )آن اطراف محيط (و راه انسان، عامل

 انجام درست را خود وظيفه عامل سه اين از يك هر كه مادامى

. رسد مي صفربه  حادثه بروز احتمال ،باشند عيب بدون و دهند

 را خود وظيفه عامل سه اين از يكى حداقل كه زماني اما

 از .نيست انتظار از ناگوارى دور اتفاق هيچ ندهد انجام بدرستي

 به است آنها ترينهوشمند انسان ،تصادف اصلى اركان ميان

 نقش كنترل ،عامل يك عنوان به سهم خود بر عالوه كه ايگونه

 پذير امكان وي توسط نيز تصادفات بروز در ديگر عامل دو

   تمام ،افتدمى اتفاق كه تصادفى هر همين دليل است. به

 ديگر ركن دو اگر حتى ،است انسانى عامل متوجه هاقضاوت

 اين اهميت. باشند شده تصادف باعث و خودرو راه يعنى

 گروهي هايرسانه طريق از بارها كه است حديه ب موضوع

 كشور راه و ايمني به مربوط محترم مسئولين زبان و از كشور

 در كشور تصادفات بروز در انساني خطاي يدرصد 70 سهم

 محور چند در سهم اين مقايسه ترديد بدون. است شده اشاره

 زمينه تواند مي جهاني معيارهاي با آن مقايسه و كشور نمونه

 بررسي و انسان درصدي 70 نقش تحقق براي را تري مطمئن

بوجودآورد. در بررسي علت  سهم اين بهبود چگونگي تر علمي

عامل تصادفات مرتبط با  11نكا، - تامه تصادف محور ساري

فراواني علت  92عامل انسان شناسايي و عدم توجه به جلو با 
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باشد. پس از آن تخطي از اصلي تصادف در اين محور مي

فراواني در جايگاه دوم و تغيير مسير  52سرعت مطمئنه با 

فراواني در جايگاه سوم قرار  29گهاني و انحراف به طرفين با نا

دارد. در ادامه جدول علت تصادفات در محور و نمودارهاي 

)، علل تامه 9) و شكل (6مرتبط با آن آمده است. جدول (

 دهند.تصادفات از ديدگاه پليس را نشان مي

 

  محورعلت هاي تامه تصادف در . 6جدول 

  تعداد  علت تصادف  رديف

 92 عدم توجه به جلو  1

 52 عدم توانايي در كنترل وسيله ناشي از تخطي از سرعت مطمئنه  2

 29 تغيير مسير ناگهاني و انحراف به طرفين  3

 14 عدم رعايت فاصله طولي  4

 6 عدم رعايت حق تقدم  5

 6 عدم رعايت فاصله عرضي  6

 4 وسيله ناشي از خستگي و خواب آلودگيعدم توانايي در كنترل   7

 2 حركت با دنده عقب  8

 2 سبقت از راست  9

 1 عبور از عرض مسير  10

 1 عدم توانايي در كنترل وسيله ناشي از برخورد با شي ثابت  11

  209  جمع كل

  

  
  انك-ور ساريتامه تصادفات در مح فراواني علل. 9شكل 

  نكا -تصادفات محور ساريبررسي نوع برخورد وسايل نقليه در 

هاي شناسايي علت نوع برخورد وسايل نقليه، يكي از روش 

تواند باشد، براي مثال بسياري از تصادفات عقب تصادفات مي

افي با به جلو به علت سرعت باال و عدم رعايت فاصله ك

ن دهد. در تحليلي آمار تصادفات ايلويي رخ ميوسيله نقليه ج

 92برخورد عقب به جلو بوده كه با توجه به  113محور، 

تصادف  14فراواني تصادف به علت عدم توجه به جلو و نيز 

به عال عدم رعايت فاصله طولي، عدم رعايت فاصله كافي بين 

  دهد.دو وسيله نقليه را توسط رانندگان اين محور نشان مي
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  نكا-دفات محور سارينوع برخورد تصا. 7جدول 

  نوع برخورد تعداد در صد

 عقب به جلو 113 1/54

 پهلو به پهلو  32 3/15

 جلو به پهلو  9 3/4

 خروج از مسير 11 26/5

 شي ثابت 23 11

 عابر پياده 16 65/7

 واژگوني 4 91/1

 

 

  نكا-فراواني نوع برخورد تصادفات محور ساري .10شكل

 رانندگان، در مسير مطالعاتيبررسي سرفاصله زماني 

)، 8در جهت بررسي سرفاصله زماني، مي توان در يك تحليل، ميزان كمي عدم رعايت سرفاصله زماني را مورد بررسي قرار داد، جدول (

  دهد.نتايج اين بررسي را نشان مي

  باند اولثانيه، در  5/2تعداد و درصد وسايل نقليه متجاوز از سرفاصله زماني بحراني . 8جدول 

  درصد  تعداد وسايل نقليه  

  %59  845  عدم رعايت سرفاصله زماني

  %41  576  رعايت سرفاصله زماني

  %100  1421  كل

  

  

  ثانيه، در باند اول مسير 5/2درصد وسايل نقليه متجاوز از سرفاصله زماني بحراني . 11شكل 
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  ثانيه، در باند دوم مسير 5/2بحراني تعداد و درصد وسايل نقليه متجاوز از سرفاصله زماني . 9جدول 

 در صد تعداد وسايل نقليه 

%58 849 عدم رعايت سرفاصله زماني  

%42 626 رعايت سرفاصله زماني  

%100 1475 كل  

  

  

  ثانيه، در باند دوم مسير5/2درصد وسايل نقليه متجاوز از سرفاصله زماني بحراني . 12شكل 

  ثانيه، در كل مسير مطالعاتي 2,5متجاوز از سرفاصله زماني بحراني  تعداد و درصد وسايل نقليه. 10جدول 

  در صد  تعداد وسايل نقليه  

 %59  1694  عدم رعايت سرفاصله زماني

 %41  1202  رعايت سرفاصله زماني

  %100  2896  كل

  

  

  ثانيه، در كل مسير مطالعاتي5/2درصد وسايل نقليه متجاوز از سرفاصله زماني بحراني . 13شكل 

%،  60با توجه به نتايج بدست آمده، محور مطالعاتي، نزديك به 

  از رانندگان، اقدام به عدم رعايت سرفاصله زماني ايمن 

نمايند. در روش تحليلي ديگري كه در اين تحقيق، استفاده مي

پذيري، فاصله زماني كمتر از سرفاصله شده است، ميزان خطر

مورد بررسي قرار گرفته است تا ميزان ريسك  زماني بحراني،

پذيري رانندگي در محور مورد بررسي، تحليل گردد. منظور از 
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تحليل ريسك رفتار رانندگان، اين است كه غالب رانندگان چه 

سرفاصله زماني و فاصله طولي را نسبت وسيله نقليه جلويي 

 كنند. در اين روش، ميزان سرفاصله زمانيخود، انتخاب مي

  بندي رانندگان به فواصل نيم ثانيه تقسيم شده، و گروه

پذيرد. ريسك پذيري رفتار رانندگان محور مطالعاتي انجام مي

بندي ميزان ريسك رفتار رانندگان محور )،  گروه11جدول (

  دهد.مطالعاتي را نشان مي

  نكا - محور ساري گروه بندي ميزان ريسك رفتار رانندگان . 11جدول 

  سطح ريسك  گروه زماني  گروه

  بسيار زياد خطرناك  ثانيه) 5/0-0(  1گروه 

  بسيار خطرناك  ثانيه) 1-5/0(  2گروه 

  خطرناك  ثانيه) 5/1-1(  3گروه 

  خطر متوسط  ثانيه) 2-5/1(  4گروه 

  خطر كم  ثانيه)5/2-2(  5گروه 

  

جدول فوق در اين مطالعه، بر هاي زماني سطح ريسك گروه

  هاي نامهاساس ميزان سرفاصله زماني بحراني، در آيين

ي  مختلف بوده است. بطور كلي در بسياري از آيين كشورها

هاي كشورهاي اروپايي و ايالت متحده، ميزان سرفاصله نامه

شود، در بسياري از ثانيه در نظر گرفته مي 2,5زماني كمتر از 

ثانيه بوده و حتي كمتر از آن  2ان بحراني برابر ها، اين زمآن

باشد، براي مثال، ميزان سرفاصله ايمن، يا همان زمان عكس مي

باشد. ميزان اين ثانيه مي 8/1العمل، براي كشور فرانسه، برابر 

زمان با توجه به پيشرفت تكنولوژي صنعت خودروسازي و 

دهنده هاي هشدار هاي ترمز و سيستمپيشرفت سيستم

اند، از اين رو، خودروها نسبت به موانع، به مراتب كاهش يافته

گروه پنجم ريسك پذيري، در جدول فوق، در رده خطر كم 

تواند از  زمان بحراني خارج مطرح گشته است، كه حتي مي

هاي حركتي مسير، تحليل گردد. در ادامه براي هر يك از باند

)، و شكل 12جدول (پذيرد. ريسك رفتار راننده انجام مي

  دهد.مسير،  نشان مي 1)، اين تحليل ريسك را باند 14(

  مسير 1تحليل سطح ريسك رفتار رانندگان محور مطالعاتي در باند . 12جدول 

  درصد  وسايل نقليه  تعداد وسايل نقليه  سطح ريسك  رده زماني  گروه

  %8,17  69  خطرناكبسيار زياد   ثانيه) 5/0-0(  1گروه 

  %28,28  239  بسيار خطرناك  ثانيه) 1-5/0(  2كروه 

  %18,34  155  خطرناك  ثانيه) 5/1-1(  3گروه 

  %18,34  155  خطر متوسط  ثانيه) 2-5/1(  4گروه 

  %13,96  118  خطر كم  ثانيه)5/2-2(  5گروه 

  100  845  كل
  

  

  مسير 1تعداد وسايل نقليه در هر گروه ريسك، در باند . 14شكل 



 1399تابستان ، 63، شماره دوم، دوره هفدهمفصلنامه علمي پژوهشنامه حمل و نقل، سال 

 

181 

 

  
  مسير 1درصد تعداد وسايل نقليه در هر گروه ريسك، در باند . 15شكل 

نتايج بدست آمده از تحليل، در مسير رفت محور  ،اينبنابر  

مطالعاتي، غالب تمايل رانندگان متجاوز از سرفاصله زماني ايمن، در 

ار كمي براي عكس ) ثانيه بوده است، كه زمان بسي1- 5/0بازه زماني (

توان غالب رفتار رانندگان را العمل راننده نسبت به توقف بوده و مي

  ) و 13در سطح ريسك بسيار خطرناك در نظر گرفت. جدول (

)، تحليل ريسك رفتار رانندگان را در باند دوم 17) و (16هاي (شكل

  دهد.مسير مطالعاتي نشان مي

  مسير 2سطح ريسك رفتار رانندگان محور مطالعاتي در باند  تحليل. 13جدول 

  درصد  وسايل نقليه  تعداد وسايل نقليه  سطح ريسك  رده زماني  گروه

 %7/4 40  بسيار زياد خطرناك  ثانيه) 5/0-0(  1گروه 

 %96/22 195  بسيار خطرناك  ثانيه) 1-5/0(  2كروه 

 %03/26 221  خطرناك  ثانيه) 5/1-1(  3گروه 

 %85/24 211  خطر متوسط  ثانيه) 2-5/1(  4گروه 

 %44/21 182  خطر كم  ثانيه)5/2-2(  5گروه 

  100  849  كل
  

  

  مسير 2تعداد وسايل نقليه در هر گروه ريسك، در باند . 16شكل 

  
  مسير 2درصد تعداد وسايل نقليه در هر گروه ريسك، در باند . 17شكل 
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محور مطالعاتي،  1نتايج بدست آمده از تحليل، در باند  ،اينبنابر

غالب تمايل رانندگان متجاوز از سرفاصله زماني ايمن، در بازه زماني 

) ثانيه بوده است، كه زمان بسيار كمي براي عكس العمل 1-5/1(

توان غالب رفتار رانندگان را در راننده نسبت به توقف بوده و مي

  ) و 14گرفت. در ادامه، جدول ( سطح ريسك خطرناك در نظر

)،  تحليل ريسك كل محور را در هر دو باند 19) و (18هاي (شكل

  دهد.نشان مي

  تحليل سطح ريسك رفتار رانندگان محور مطالعاتي در كل محور. 14جدول 

  درصد  وسايل نقليه  تعداد وسايل نقليه  سطح ريسك  رده زماني  گروه

 %43/6 109  بسيار زياد خطرناك  ثانيه) 5/0-0(  1گروه 

 %62/25 343  بسيار خطرناك  ثانيه) 1-5/0(  2كروه 

 %2/22 376  خطرناك  ثانيه) 5/1-1(  3گروه 

 %61/26 366  خطر متوسط  ثانيه) 2-5/1(  4گروه 

  %71/17 300  خطر كم  ثانيه) 5/2-2(  5گروه 

  %100  1694  كل

  

  

  هر گروه ريسك، در كل محور مسير تعداد وسايل نقليه در. 17شكل 

  
  درصد تعداد وسايل نقليه در هر گروه ريسك، كل مسير مطالعاتي. 18 شكل

نتايج بدست آمده از تحليل، در كل محور مطالعاتي،  ،بنابراين   
غالب تمايل رانندگان متجاوز از سرفاصله زماني ايمن، در بازه 

ه بوده است، كه زمان بسيار كمي براي ) ثاني1- 5/0زماني (

توان غالب رفتار العمل راننده نسبت به توقف بوده و ميعكس
رانندگان را در سطح ريسك بسيار خطرناك در نظر گرفت و 
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  پس از آن، غالب تمايل رفتاري رانندگان، در گروه زماني 
  باشد، قرار دارد.) ثانيه كه گروه خطرناك مي5/1- 1
  

  هاي تصميم گيري چند معياره  تحليل
هاي اي از روشگيري چند معياره مجموعهآناليز تصميم   

تحليل است كه به تصميم گيرندگان در حل مسائل پيچيده و 
كند و از دانش تصميم داراي ساختار ضعيف يا ناقص كمك مي

جويد. گيرندگان و معيارهاي مؤثر در حل اين مسائل بهره مي
مسايل تصميم گيري چند معياره با مجموعه به طور كلي 

ي يك سري شاخص هايي سر و كار دارند كه بر پايهگزينه
همگون و گاهي متضاد  شود. اين معيارها  غالباًارزيابي مي

هايي است كه در فرايند ، متغيرهاهستند. منظور از گزينه
گيري مورد ارزيابي قرار گرفته و ميزان مناسب هر يك تصميم

شود. اين ارزيابي با توجه به معيارهايي كه اساس اسبه ميمح
گيرد. معيارهاي تصميم گيري گيري هستند صورت ميتصميم

هاي متفاوت و يا متضادي دارند. براي نمونه  غالباً ماهيت
ماهيتي كمي دارد. » هزينه«داراي يك ماهيت كيفي و » كيفيت«

معموال با افزايش در عين حال با هم متضاد نيز هستند زيرا كه 
جا منظور از مسائل با ساختار رود. در اينكيفيت هزينه باال مي

ها ضعيف و ناقص مسائلي هستند كه چون تمام جوانب آن
در تحليل  اند.گيري نيست به خوبي تعريف نشدهقابل اندازه

آماري كه از تصادفات مسير مورد نظر بدست آمد، چنين نتيجه 
راه و تجهيزات آن بسيار كمتر از  گردد كه  نقصگيري مي

باشد و از طرف ديگر  درصد عوامل انساني و وسيله نقليه مي
دست آمده از آمار ه تصادفات ناشي از خطاهاي انساني ب

باشد. از اينرو، جهت اين امر را مي تصادفات موجود نيز مؤيد
تعيين عوامل مؤثر بر عدم رعايت فاصله ايمن در رانندگي يا 

تحقيق و تعيين راهكارهاي رفع اين مشكل، يا زير  معيارهاي
و همچنين تجزيه و  معيارهاي تحقيق، مطالعات پيشين تحقيق

تحليل آمار تصادفات موجود اين محور، مورد توجه، بررسي و 
ر گرفته شد. معيارهاي انتخابي در اين پژوهش اارزيابي قر

از  جهت اولويت بندي راهكارهاي بهبود وضع موجود، برگرفته
دست آمده از ه مشكالت وضع موجود و نيز علل تامه ب

تصادفات به جهت حفظ سرفاصله ايمن رانندگان بوده است. 
پس از تعيين عوامل و راهكارهاي اوليه در راستاي تحقيق، 

اي تهيه شده و بوسيله خبرگان اين امر امتياز پرسشنامه اوليه
پيوست، آمده اي از اين پرسشنامه در دهي گشتند كه نمونه

است. با توجه به تعيين عوامل تأثيرگذار انتخابي توسط 
ها تعيين شدند و هاي مرتبط با آنخبرگان، معيارها و گزينه

و مقايسات زوجي  AHPپرسشنامه ديگري منطبق اصول 
وسيله خبرگان امتياز دهي ه تشكيل شده و اين پرسشنامه نيز ب

معيارها، ابتدا بايد ها و براي محاسبه وزن نسبي گزينه شد.
ها نرمال گردند و پس از نرمال سازي، در يك روش، ماتريس

گيري از هر سطر ماتريس نرمال شده، وزن نسبي با ميانگين
ساي اينگونه است كه ابتدا حاصل شود. روش نرمالمحاسبه مي

آوريم، سپس هر عضو در ست ميه جمع هر ستون را ب
كنيم تا ش تقسيم ميماتريس زوجي را به جمع ستون خود

ماتريس زوجي نرمال شود، حال مقدار ميانگين هر سطر در 
كنيم تا وزن نسبي هر عنصر ماتريس نرمال را محاسبه مي

اي از ماتريس نرمال معيارها )، نمونه15محاسبه گردد. جدول(
از محاسبه وزن نسبي پس دهد.و وزن نسبي آنها را نشان مي

رها، براي محاسبه وزن نهائي هر ها و معيابراي تمام گزينه
   شوند.اي اين دو وزن ادغام ميگزينه، از طريق رابطه

  اي از ماتريس نرمال معيارها و وزن نسبي آنهانمونه. 15جدول 

عدم توجه به   

  جلو

خستگي و خواب 

  آودگي

تخطي از سرعت 

  مطمئنه

  وزن نسبي  نقص تجهيزات راه

  32/0  45/1  93/0  13/2  1  جلوعدم توجه به 

  21/0  12/1  89/0  1  47/0  خستگي و خواب آودگي

  31/0  2  1  12/1  08/1  تخطي از سرعت مطمئنه

  18/0  1  5/0  89/0  69/0  نقص تجهيزات راه

  هاي پيشنهادي با توجه به وزن نهائي هر گزينهبندي گزينهاولويت. 16جدول 

  وزن نهائي زير معيار  زيرمعيار  رديف  وزن نهائي زير معيار  زيرمعيار  ش

  049/0  ارتقاء وسائل نقليه به سيستم ترمز ناسب  6  229/0  ارتقاء فرهنگ آموزش  1

  048/0  ايتابلوهاي اعالم سرعت لحظه  7  209/0  كشي و عالئم سطح راهارتقاء خط  2

  048/0  هاي مناسبايجاد استراحتگاه  8  111/0  نصب نوارهاي لغزش  3

  041/0  حفاظ ايمني ميانه و حاشيه  9  095/0  نقش پليس  4

  03/0  سيستم ناوبري مناسب  10  057/0  ارتقاء كيفيت روسازي  5
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  بندي معيارهاي تحقيق با توجه به وزن نسبي هر معياراولويت. 17ل جدو

  38/0  عدم توجه به جلو  1

  3/0  تخطي از سرعت مطمئنه  2

  17/0  خستگي و خواب آلودگي  3

  14/0  نقص تجهيزات راه  4

  مراجع -6                                                          گيري نتيجه- 5
در اين مقاله، بررسي وضع موجود، رفتار رانندگان، بررسي   

نكا، به عنوان مطالعه  -آماري تصادفات محور بزرگراهي ساري
ت معيارها و موردي بررسي شده است. از روي آمار تصادفا

هاي رفتاري رانندگان در اين محور شناسايي شدند، شاخص
برداري از مسير پارامترهايي مانند سرعت، فاصله سپس با فيلم

زماني و مكاني بين وسايل نقليه پشت سرهم بدست آمدند و 
راهكاري براي سنجش رفتار رانندگان در اين مطالعه پيشنهاد 

  ين تحقيق به شرح زير است:شده است. نتايج بدست آمده از ا
در بررسي آماري تصادفات از محور مطالعاتي، علت عمده  )1

تصادفات شامل عدم توجه به جلو، تخطي از سرعت مطمئنه، 
خستگي و خواب آلودگي و نواقص تجهيزات راه، به عنوان 
علت عمده تاثيرگذار بروي عدم رعايت فاصله ايمن رانندگان 

 شناسايي شدند.

هاي كشورها و نامهتحقيق، پس از بررسي آيين در مباني اين )2
  هاي مختلفي مانند كانادا، انگليس، فرانسه، استراليا، ايالت
  نامه راه ايران، زمان نامه آشتو و در آخر آيينآيين

نامه ايران براي ثانيه، با توجه به پيشنهاد آيين 5/2العملعكس
اني ايمن، به هاي برون شهري، براي تحليل ميزان فاصله زمراه

 عنوان سرفاصله زماني بحراني انتخاب شد.

هاي فيلمبرداري از مسير، سرعت، فاصله طولي، فاصله از داده )3
 زماني و جنسيت راننده مورد بررسي قرار گرفته است.

براي تحليل رفتار رانندگان، روشي به عنوان تحليل ريسك  )4
ها در بندي آنرفتار رانندگان محور مطالعاتي از طريق گروه

هاي بسيار زياد خطرناك، بسيارخطرناك، خطرناك، خطر دسته
متوسط، خطر كم، براي رانندگاني كه سرفاصله زماني كمتر از 

 ثانيه داشتند پيشنهاد و مورد بررسي قرار گرفت. 5/2

ه شده در اين تحقيق، جهت بهبود رعايت ايراهكارهاي ار )5
رار گرفت. بندي ق، مورد اولويتAHPفاصله ايمن، به روش 

كشي و عالئم سازي، بهبود خطزير معيارهاي اوليه، فرهنگ
رعايت سرفاصله ايمن و نصب نوار لغزش و نقش پليس بوده 

 است.

  
  

 )،1393م.، ( زاده،و حسن ، خ.زادهاسماعيل ف. ،زادهعبداهللا- 
تحليلي بر نقش فاكتورهاي انساني مؤثر در بروز تصادفات "

گان نمونه مورد مطالعه (تصادفات جاده اي از ديدگاه رانند
سومين  ،")محور سردشت پيرانشهر در استان آذربايجان غربي

اي، سوانح ريلي و هوايي، زنجان، كنفرانس ملي تصادفات جاده
 .دانشگاه آزاد اسالمي واحد زنجان

  
آناليز خصوصيات "، )1390س. ر.، ( و باقري، ، م.،كاظمي- 

اولين همايش ملي  ،"تصادفاتنقليه در  فردي رانندگان وسيله
ترافيك و ايمني، كرمان، دفتر تحقيقات كاربردي فرماندهي 

 .انتظامي استان كرمان

  
بررسي "، )1393م.، ( و شعيري، ، ج.جندقي ، ع.كرماني- 

خطاهاي انساني در رانندگي و ارتباط آن با تصادفات 
اي، سوانح سومين كنفرانس ملي تصادفات جاده ،"رانندگي

  .و هوايي، زنجان، دانشگاه آزاد اسالمي واحد زنجانريلي 
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ABSTRACT  

Traffic accidents are among the most important determinant factors in the quality of the 

country's roads and as the quality of country roads ensure safe transportation of passengers 

and goods. Consequently, economic and social and cultural development will have a great 

impact on every country. Therefore, one of the important parameters in the utility of any 

road network is the safety of those accidents and accidents. The accidents are negatively 

affected by the accident rate and its intensity on the road safety, reducing transport rates 

from that route and reducing the economic flow. The occurrence of accidents at a macro 

look also causes mental and mental issues at the community level and in the dimension of 

the family. In 2000 to 1388, some 235000 people have died due to accidents in Iran. The 

safe distance is dependent on several factors, such as path conditions, allowable speed, 

allowable speed, type of driver behavior, age and gender, type of vehicle, as well as the 

prevailing atmospheric conditions. The absence of safe distance is a major cause in the 

front of a traffic accident, which is one of the most common accidents in our country, thus 

investigating the behavior of drivers in respect of safe distance and investigating the 

effective factors on this issue. In this paper, investigating the status quo, drivers ' behavior, 

the statistical analysis of the accident - based accident on the Sari- Neka highway has been 

studied as case study. Then, parameters such as speed, time distance and space between 

vehicles were determined and the solution was proposed to measure drivers ' behavior in 

this study. 
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