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چكیده 
با توجه به وس��عت كش��ور، رش��د جمعيت، افزايش مالكيت وسايل نقليه و در نتيجه افزايش تبادالت 

درون و برون منطقه اي، حوادث ترافيكي به يكي از معضالت مهم كشور در بخش حمل و نقل تبديل 

ش��ده اس��ت. براي رفع اين معضل بزرگ، شناس��ايي عوامل مؤثر بر تصادفات و تعيين ميزان تأثير هر 

ك��دام از اي��ن عوامل بر حوادث ترافيكي بايد از اولويت هاي اصلي نهاد هاي مربوطه همچون وزارت 

راه و تراب��ري و پلي��س راه ق��رار گيرد. به طور كلي، عوامل اصلي مؤثر بر تصادفات را مي توان به چهار 

گروه شامل جاده )ويژگي هندسي راه، خصوصيات جريان ترافيک(، وسايل نقليه)توانايي وسيله نقليه 

نقص فني قطعات(، عوامل انساني )خصوصيات راننده، رفتارراننده و توانايي فيزيولوژيكي و روحي 

راننده( و محيط )شرايط جوي( تقسيم بندي کرد كه اين عوامل به صورت زنجيره وار به يكديگر متصل 

مي باش��ند. نتايج اين تحقيق نش��ان داد  عوامل جاده، وس��ايل نقليه، عوامل انسانی و محيط با تأثيرات 

متقابل بر يكديگر در وقوع حوادث ترافيكي مؤثر بوده و اگر يكي از اين عوامل دچار ناپايداري شود، 

اين چرخه دچار تزلزل شده و تشديد اين ناپايداري باعث وقوع تصادف مي شود.

کلیدواژه ها  

حوادث ترافیكي/ انسان/ جاده/ محیط/ وسیله نقلیه.

تحلیلی بر تحقیقات انجام شده در زمینه 
عوامل مؤثر بر وقوع تصادفات در راه هاي برون شهري

فاطمه باقري خليلي1، عبدالرضا شيخ االسالمي2  

از صفحه 93 تا116

تاریخ دریافت:90/4/26 تاریخ پذیرش:90/5/21

1. كارشناس دفتر ايمني و ترافيك سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي، كارشناسي ارشد برنامه ريزي حمل و نقل، 
f-bagheri@rmto.ir  دانشگاه علم و صنعت ايران

 sheikh@just.ac.ir 2. وزير كار و امور اجتماعي، استاديار دانشكده عمران، دانشگاه علم و صنعت
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 مقدمه
اثرات زيانبار تصادفات ترافيكي بر پيكره جوامع بسيار قابل توجه است. برای مثال، در كشور 
ما ساالنه بالغ بر 23 هزار  نفر بر اثر تصادفات رانندگي جان خود را از دست مي دهند و بيش 
از هزاران نفر مجروح مي شوند. صرف نظر از مجروحان و كشته شدگان تصادفات ترافيكي با 
مواردي همچون هزينه هاي درماني، خسارات مالي، هزينه هاي تعمير وسايل نقليه، اثرات سوء 
رواني بر خانواده هاي مصدومان و متفويان و از دست دادن يا كاهش بازده و بهره وري افراد درگير 
در تصادف مواجه هستيم. با وجود اينكه مجامع دولتي و عمومي، تالش هايي برروي شاخص ها 
و معيارهاي پيش گيري كننده مانند اعمال مقررات، بهس��ازي وضعيت راه ها، فرهنگ سازي و 
... داشته اند ولي آمار ساالنه تصادفات ترافيكي همچنان روبه افزايش است. از اين رو، نياز به 
تحقيقات بيش تر، بر روي عوامل مؤثر در تصادفات ترافيكي بيش از بيش احس��اس مي ش��ود.

در ش��كل ش��ماره يک زنجيره اي از عوامل كه در وقوع تصادفات مؤثر مي باشند آورده شده 
است. همانطور كه در شكل شماره )1( نشان داده شده اين عوامل با تأثيرات متقابل بر يكديگر 
در وقوع تصادفات مؤثر مي باشند و اگر يكي از اين عوامل دچار ناپايداري شود، اين چرخه 

دچار تزلزل شده و تشديد اين ناپايداري باعث وقوع تصادف مي شود.  

شكل  شماره1: زنجیره اي از عوامل مؤثر بر تصادفات )چانگ و همکاران، 2001(.

تحلیلی بر تحقیقات انجام شده در زمینه عوامل مؤثر بر وقوع تصادفات در راه هاي برون شهري
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در اين مقاله سعي شده عوامل مؤثر در وقوع تصادفات كه به طور خالصه در شكل شماره 1 
آورده شده، شرح داده شود و تحقيقات صورت گرفته در کشورهاي مختلف جهان و همچنين 

ايران در اين زمينه معرفي شود. 
        

عامل جاده 
نقش مس��ير و طراحي هندس��ي آن و داشتن عاليم هش��داردهنده و كنترل ترافيك، يكي از 
عوامل مهم در وقوع تصادفات رانندگي است)گزارش ايمنی جاده انجمن جهانی جاده، 2003(. 

عوامل مؤثر مربوط به جاده را به طور کلي مي توان به صورت زير طبقه بندي کرد:
عوامل مربوط به طرح هندسي جاده و نواقص فني مربوط به جاده

عوامل مربوط به عاليم و تجهيزات کنترلي جاده و حريم راه ها
ساير عوامل موجود در جاده 

در بررسي طرح هندسي جاده، راستاي افقي و راستاي عمودي جاده به طور جداگانه مورد 
بررسي قرار مي گيرند.

1- راستاي افقي جاده

امتداد افقي مس��ير يك راه ش��امل خطوط راس��ت، قوس هاي دايره اي )با ش��عاع ثابت(، 
قوس هاي مارپيچ مي باش��د. تحقيقات مختلفي در مورد بررس��ي تصادفات در راس��تاي افقي 

جاده ها انجام شده است كه در زير به آن ها اشاره مي شود. 

1-1- قوس هاي افقي

 زگير و همكاران1)1992( در مورد تأثير قوس هاي افقي در نرخ تصادفات نشان دهنده اين 
مطلب اس��ت كه در اين گونه قوس ها نرخ تصادفات 1,5تا 4 برابر بيش تر از مس��ير مس��تقيم2 

متصل به آن است )انجمن جهانی جاده، 2003(.
1. Zegeer

2. Tangents
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 گلنون و همكاران1 )1985(  حاكي از آن است كه شدت تصادفات در قوس ها باالست. 25 
تا 35 درصد تصادفات كشنده و مهلك در قوس ها رخ مي دهد )الم2 و همكاران، 1999(.

- راه هاي درجه دوم برون شهري كه بر اساس استانداردهاي پايين تري ساخته شده اند )كه 
در آن ها قوس هاي افقي بيش تر و تيزتري ديده مي ش��ود( به طور متوس��ط سهم بيش تري 
از تصادف��ات در قوس ه��ا را به خود اختصاص داده اند. در فرانس��ه 30 تا 40 درصد كل 
تصادفات، در جاده هاي اصلي برون شهري و در قوس ها رخ مي دهند كه سهم معادل اين 
تصادفات در راه هاي درجه دوم برون شهري بين 55 تا 60 درصد است )سترا3، 1992. به 

نقل از انجمن جهانی جاده، 2003(.
- تقريبًا 60 درصد از تصادفاتي كه قوس هاي افقي رخ مي د هد مربوط به تصادفات خروج 

از مسير يك خودرو4 است )الم،1999 به نقل از انجمن جهانی جاده، 2003(.
- سهم تصادفات در سطوح مرطوب در قوس هاي افقي زياد است. 

- اصواًل تصادفات در در انتهاي قوس ها رخ مي دهد. كنس��ل5 در س��ال 1998 اشاره كرده كه 
عل��ت 62 درص��د از تصادفات فوتي و 49 درصد از تصادفات جرحي و خس��ارتي كه در 
قوس ها رخ مي دهد، مانور اوليه اي است كه در ابتدا  يا انتهاي قوس ها انجام شده است 

)انجمن جهانی جاده، 2003(.
اگر در قوس ها نياز به كاهش سرعت بيش تري باشد، احتمال وقوع خطا و تصادفات ناشي 

از خروج از خط، خروج از راه، سر خوردن و ...، به ويژه در قوس هاي تيز بيش تر است.
در ادامه به بررس��ي تعدادي از مش��خصه هاي اصلي قوس هاي افقي كه مي تواند در ايمني 

قوس ها  و كاهش تصادفات تأثير گذار باشد مي پردازيم.
صفارزاده و همكاران )1386: 213( در تحقيقاتي كه اولين تحقيق دربارة تصادفات قوس ها 

1. Glennon

2. lamm

3. setra

4. single-vehicle off-road accident 

5. Council 
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در ايران اس��ت با جمع آوري اطالعات از طريق سيس��تم هاي مربوط و برداش��ت هاي ميداني 
از تعدادي راه هاي نمونه و برگزيده در اس��تان خراس��ان رضوي، مدل پيش بيني تصادفات در 
قوس براي راه هاي دو خطه برون ش��هري  براس��اس متغيرهاي تأثير گذار ارايه ش��ده است. در 
اين خصوص از روش هاي مدل س��ازي مرس��وم از جمله رگرسيون خطي عمومي و لگاريتمي 
و همچنين رگرس��يون غير خطي اس��تفاده ش��ده اس��ت. يكي از نتايج اصلي به دست آمده از 
مدل س��ازي چنين اس��ت كه نرخ تصادفات تقريبًا به صورت غيرخطي با افزايش درجه قوس 
)D( )كه با شعاع قوس نسبت عكس دارد( افزايش مي يابد به طوريكه با افزايش درجه قوس از 
0 درجه )مسير مستقيم( تا حدود 0/6 درجه )قوس با شعاع 1000متر( تعداد تصادفات كاهش 
و س��پس افزاي��ش مي يابد. همچنين رابطه عرض خط ب��ا تعداد تصادفات قوس ها به صورت 

خطي است به طوري كه با افزايش عرض خط در قوس ها تعداد تصادفات كاهش مي يابد. 

1-2- عرض خط، عرض شانه و نوع شانه راه 

به ط��ور كل��ي نرخ تصادفات با افزايش عرض ش��انه و عرض راه کاه��ش مي يابد. گزارش 
زگيير1در سال 1991 در مورد تأثير مقطع عرضي راه هاي برون شهري دو خطه نشان داده است 
که افزايش عرض ش��انه راه برابر با 2 فوت در هر طرف، موجب کاهش��ي برابر با  16 درصد 

درتصادفات، بدون درنظر گرفتن قوس هاي افقي و طول قوس، خواهد شد.
در حالي ک��ه گ��زارش  مياهو2 در س��ال 1993 و زگيير در س��ال 1986، تأثير افزايش عرض 
ش��انه راه را ب��ا در نظ��ر گرفتن قوس هاي افقي و طول قوس، ب��ه ترتيب 8 درصد و 6/6 درصد 

بيان مي کند.
لوياندا 3 )1973( نشان داد که نوع شانه راه، که ترکيبي از عرض شانه و نوع سطح آن مي باشد، 

متغير مهمي است، اما جزييات اين متغير را مورد بررسي قرار نداد.

1. Zegeer

2. Miaou

3. Luyanda
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تحليل ژورگنس��ن 1در س��ال 1978رابطه معکوس��ي را بين تصادفات و عرض ش��انه براي 
بزرگراه هاي دو خطه ي برون شهري بر مبناي مطالعات انجام شده در سال هاي 1960 و 1950 

نشان داد.
براس��اس مطالعات زگيير در س��ال 1991 آب بندي ش��انه راه تعداد تصادفات را تا 5 درصد 
كاهش مي دهد. شانه راه بايد عرض كافي براي بازگشت خودروهاي منحرف شده از مسير را 
داش��ته باش��د. وجود مانع در ش��انه راه مانند تيرك و تير چراغ برق مي تواند باعث بروز حادثه 
ش��ود. فرس��ايش باعث پايين افتادن سطح ش��انه از رويه راه مي شود و اين امر خطر از دست 

دادن كنترل وسيله نقليه را افزايش مي دهد.

2- راستاي قایم راه 

2-1- شیب راه 

طبق نتايج به دست آمده از تحقيقات هاروود2 و همكاران در سال 2000، تصادفات بيش تر 
در قسمت هاي شيب دار راه اتفاق مي افتد تا در سطوح مستقيم. با افزايش درصد شيب تعداد 
تصادف��ات افزاي��ش مي ياب��د به طوري كه با افزايش يك واحد به درصد ش��يب 1/6 درصد به 
تعداد تصادفات افزوده مي ش��ود. تعداد وش��دت تصادفات در شيب هاي سرازيري بيش تر از 
شيب هاي سربااليي است به خصوص در مسيرهاي داراي حجم باالي وسايل نقليه سنگين. 
به نظر مي رسد كه اختالف ارتفاع بين نقطه باال و پايين سطح شيب دار مشخصه بهتري براي 
نشان دادن ريسك تصادفات در مقايسه با درصد شيب، باشد )سترا، 1997. به نقل از انجمن 
جهانی جاده، 2003(. تحقيقات هاير3 در س��ال 1996 و الم در س��ال 1999 نش��ان مي دهد كه 
خطوط كمكي آرام كننده ترافيك4 در ش��يب هاي س��ربااليي مي تواند تصادفات را بين 5 تا 15 

در صد كاهش دهد)همان منبع(.

1. Jorgensen

2. Harwood

3. Hauer

4. Auxiliary climbing lanes
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2-2- قوس هاي قائم

اولس��ون1 در س��ال 1984 دريافته است كه تعداد تصادفات در قوس هاي محدب2 با كاهش 
فاصله ديد 52 درصد بيش تر از قوس هايي است كه كاهش در فاصله ديد آن ها رخ نداده است. 

بنابراين، در قوس ها بايد مسافت ديد كافي براي سبقت گيري ايمن ايجاد شود.
براساس مطالعات آلماني ها 23 درصد از تصادفات در قوس هاي قائم محدب برون شهري 
مربوط به مانورهاي س��بقت گيري3  اس��ت ) لوين4 با اس��تناد به تحقيقات الم و همكاران، سال 

1999. به نقل از انجمن جهانی جاده، 2003(. 
مايو و همكارانش در س��ال 1993 با مطالعه بر روي تعداد تصادفات كاميون ها نش��ان دادند 

كه قوس هاي قائم باعث افزايش تصادفات مي شوند)همان منبع(.
همچنين وگت وبارد )1998( در تحقيقاتشان بر روي تصادفات در تقاطعات و قطعات جاده 

برون شهري نشان دادند كه وجود قوس هاي قايم باعث افزايش تصادفات مي شود.  

2-2-3- فاصله دید

در هر مقطعي از راه فاصله ديد براي توقف بايد متناس��ب با س��رعت طرح باش��د تا راننده 
بتواند وس��يله نقليه خود را قبل از آنكه به مانع س��اكن موجود در مس��ير برخورد داشته باشد، 
متوقف كند. زماني كه فاصله ديد كاهش مي يابد خطر تصادف افزايش مي يابد. افزايش خطر 
تصادف همچنين تابعي از حجم ترافيك عبوري وامكان تداخالت ترافيكي در نواحي با ديد 

محدود )مثل تقاطعات و دسترسي ها و....( است.
هم چنين برخي از انواع تصادفات دال بر مش��كالت مربوط به مس��افت ديد مي باشند كه در 

جدول شماره 1 بدان اشاره شده است.

1. Olsonh

2. Crest curves

3. Passing manoeuvres

4. Levin
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جدول  شماره 1. مشكالت مربوط به مسافت دید در وقوع تصادفات 

نوع تصادفنوع مكان

تصادف با زاويه قائم، تصادف از روبه رو با وسيله نقليه در حال گردش، تقاطع همسطح
تصادف ازعقب

خروج از جاده، برخورد شاخ به شاخ، تصادف از پشت و تصادف با زاويه قائمقطعه راه

 
رابطه بين نرخ تصادفات و مس��افت ديد يك رابطه خطي نيس��ت، به طوري كه وقتي فاصله 
ديد از مقدار بحراني خود كمتر مي ش��ود، خطر تصادف به س��رعت افزايش مي يابد )فامبرو1 و 

همكاران، 1997 به نقل از انجمن جهانی جاده، 2003( .
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  ]2[ ) رابطه بين نرخ تصادفات و مسافت ديد2شكل (
  

  باشد. متر مي 100تا  90در راههاي برون شهري فاصله ديد بحراني بين 
يابـد   افـزايش مـي  شود  متر كمتر مي 600تا  400تعداد تصادفات مربوط به مانورهاي عبوري هنگامي كه فاصله ديد از حدود 

  ].2[ )1999(الم و همكاران، سال 
  وضعيت روسازي -2-3

باشـد كـه در ادامـه     باشد، زبري و كيفيت سطح جـاده مـي   ها حائز اهميت مي هاي روسازي كه در بحث ايمني جاده از مشخصه
  شود. ها بررسي مي بطور جداگانه اثرات اين فاكتورها برايمني جاده

  زبري سطح راه -2-3-1
افتد كه سطح رو سازي مر  يابد. بدترين حالت زماني اتفاق مي يابد، نرخ تصادفات افزايش مي سطح جاده كاهش مي زبري وقتي

يابد. در سطوح مرطوب،قسمتهايي از جاده كه اصطعكاك  طوب باشد، زيرا سطح تماس بين تايرها و سطح روسازي كاهش مي
  باشد. باشد بيشتر حائز اهميت مي گيري از خطر تصادف ميپاييني دارد و نياز به اصطعكاك بيشتري براي جلو

نرخ تصادفات در سطوح مرطوب در قوسهاي افقي بيشترين مقـدار را دارد، همچنـين تصـادفات در سـطوح مرطـوب در سـر       
 )1986سـال   ،1درصد) نرخ باالتر نسبت به قسمتهاي مسطح جاده دارد (پيج و بوتاس 3ها (شيب بيش از  ها و سراشيبي بااليي

]2.[  
درصد از تصادفاتي مربوط به سطوح مرطوب، در قسمتهاي مماسي جايي كه  2.3گزارش كرده كه فقط  1974در سال  2فاربر

  ].2[دهد باشد، رخ مي نياز به اصطعكاك پايين مي
را تهديـد  طي تحقيقاتي به اين نتيجه رسيده است كه از ميان حالتهاي گونـاگون خطـري كـه راننـدگان      2001در سال  3پاري
كند خطرناكترين حالت رانندگي زماني است كه مقطعي از جاده بعلت بارش سنگين و خصوصيات ضعيف طـرح هندسـي    مي

دچار كاهش اصطكاك شود و يا در حالتي كه در قسمتي از جاده بعلت بـارش بـرف و زوال سـطح جـاده تغييـر ناگهـاني در       
  ].2[ شود اصطعكاك سطح جاده ديده مي

  ي سطح راههموار -2-3-2

1 Page and Butas 
2 Farber 
3 Parry 
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نمودار شماره 1: رابطه بین نرخ تصادفات و مسافت دید 

در راه هاي برون شهري فاصله ديد بحراني بين 90 تا 100 متر است.
تع��داد تصادف��ات مربوط به مانورهاي عبوري هنگامي كه فاصله ديد از حدود 400 تا 600 
متر كمتر مي شود افزايش مي يابد )الم و همكاران، سال 1999 به نقل از انجمن جهانی جاده، 

.)2003

1. Fambro
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3- وضعیت روسازي

از مش��خصه هاي روس��ازي كه در بحث ايمني جاده ها حايز اهميت اس��ت، زبري و كيفيت 
سطح جاده است كه در ادامه به طور جداگانه اثرات اين عوامل برايمني جاده ها بررسي مي شود.

3-1- زبري سطح راه

وقتي زبري س��طح ج��اده كاهش مي يابد، نرخ تصادفات افزاي��ش مي يابد. بدترين حالت 
زماني اتفاق مي افتد كه س��طح رو س��ازي مرطوب باش��د، زيرا س��طح تماس بين تايرها و 
س��طح روس��ازي كاهش مي يابد. در س��طوح مرطوب، قس��مت هايي از جاده كه اصطكاك 
پايين��ي دارد و ني��از ب��ه اصطكاك بيش تري براي جلوگيري از خطر تصادف اس��ت بيش تر 

حايز اهميت مي باشد.
ن��رخ تصادفات در س��طوح مرطوب در قوس هاي افقي بيش تري��ن مقدار را دارد، همچنين 
تصادفات در س��طوح مرطوب در س��ر بااليي ها و سراشيبي ها )ش��يب بيش از 3 درصد( نرخ 
باالتر نسبت به قسمت هاي مسطح جاده دارد )پيج و بوتاس1، 1986 به نقل از انجمن جهانی 

جاده، 2003(.
فاربر2 در سال 1974 گزارش كرده كه فقط 2/3درصد از تصادفاتي مربوط به سطوح مرطوب، 

در قسمت هاي مماسي جايي كه نياز به اصطكاك پايين مي باشد، رخ مي دهد )همان منبع(.
پاري3 در سال 2001 طي تحقيقاتي به اين نتيجه رسيده است كه از ميان حالت هاي گوناگون 
خطري كه رانندگان را تهديد مي كند خطرناك ترين حالت رانندگي زماني اس��ت كه مقطعي از 
جاده به علت بارش سنگين و خصوصيات ضعيف طرح هندسي دچار كاهش اصطكاك شود 
ي��ا در حالتي كه در قس��متي از جاده بعلت بارش برف و زوال س��طح ج��اده تغيير ناگهاني در 

اصطكاك سطح جاده ديده مي شود )همان منبع(.

1. Page and Butas

2. Farber

3. Parry
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3-2- همواري سطح راه

ترك ها، تغيير شكل سطح راه و گسيختگي باعث ناهمواري در سطح جاده مي شود. بررسي 
مطالعات موجود رابطه واضحي را بين ايمني و ناهمواري سطح راه نشان نمي دهد، كه شايد 
به خاطر كم بودن مطالعاتي باش��د كه در اين زمينه انجام ش��ده اس��ت. هر چند انتظار مي رود 
با افزايش ش��اخص كيفيت روس��ازي1 منجر به كاهش س��طح تماس بين تاير وجاده، كاهش 

مانورهاي اضافي، از دست دادن كنترل و خرابي مكانيكي وسيله نقليه شود.
وقتي همواري كل مقطع راه به شدت آسيب ببيند، رانندگان به سمت كاهش سرعت متمايل 
مي ش��وند تا به راحتي رانندگي كنند و بالعكس بهبود همواري س��طح راه و تجديد روس��ازي 
)به خصوص زماني كه در وضعيت بقيه قس��مت هاي راه تغييري ايجاد نش��ود(، باعث افزايش 

افزايش سرعت و همچنين افزيش خطر تصادف مي شود.
ناهمواري هاي روسازي همچنين مي تواند تهديد جدي براي ايمني جاده ها باشد زماني كه 
خرابي ها در يك نقطه غير منتظره باشد، چنين موقعيت هايي ممكن است باعث ايجاد مانورهاي 
خطرناك از طرف راننده و از دس��ت دادن كنترل  يا خرابي فني وس��يله نقليه ش��ود و در نتيجه 

خطر تصادف را افزايش دهد.
كاهش مقاومت در برابر لغزندگي در سطح راه هاي ناهموار كه به علت نوسان عرضي وسايل 
نقلي��ه به وجود مي آيد، به خص��وص براي خودروهاي س��نگين  در محل هايي مثل تقاطعات، 

قوس هاي افقي و شيب هاي سطح، مي تواند مشكل ساز و خطر آفرين باشد.
آل مس��ائيد2 و هم��كاران )1997(  مطالعاتي كه ب��ر روي 113 كيلومتر از جاده هاي دو خطه 
اصلي برون شهري در كشور اردن انجام دادند، تأثير ناهمواري و خرابي هاي روسازه را بروي 
تصادفات مورد بررس��ي قرار داده اند. در اين رابطه مطالعه با اس��تفاده از يك پايگاه اطالعاتي 
در م��ورد جاده ه��اي مذكور اثر پارامترهاي وضعيت روس��ازه بر روي تصادفات فردي و چند 
گانه مورد بررس��ي قرار گرفته اس��ت. نتايج تحليل آماري ورگرس��يوني آن ها نشان مي دهند كه 

1. Roughness

2. Al-Masaeid
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وضعيت روسازي راه اثر قابل توجهي بر روي تعداد تصادفات فردي و چند گانه دارد )انجمن 
جهانی جاده، 2003(.

براساس تحقيقات آل مسائيد، تأثير وضعيت ناهمواري سطح راه، بر ايمني جاده ها با توجه 
به نوع تصادف مورد نظر متفاوت است:

é شمار تصادفات تك خودرويي به مجرد افزايش شاخص زبري سطح راه1، به دليل كاهش 
سرعت افزايش خواهد يافت.

é تصادفاتي كه در آن چند وسيله نقليه در گير مي باشند به علت افزايش احتمال انحرافات 
و تغييرات سرعت، افزايش مي يابد.

é آل مس��ائيد همچنان نش��ان داده كه نگهداش��تن رويه در شاخص سطح رويه راه2 باالتر از 
2/8 يا ش��اخص زبري س��طح راه كمتر از 5m/km،  باعث مي شود كه تعداد تصادفات به 

مقدار قابل توجهي كاسته شود.
é در رابطه با ش��يارهاي باقيمانده ناش��ي از وس��ايل نقليه بر روي سطح راه برخي مطالعات 
نش��ان دهنده آن اس��ت كه تعداد تصادفات در ش��رايط بارندگي با توجه به عمق اين گونه 
ش��يارها، افزايش مي يابد )اوبرگ3 ، 1991، شاندرس��ون4 ،1994، اس��تارت5 و همكاران ، 

1995 به نقل از انجمن جهانی جاده، 2003(.
در مدلي كه توس��ط عامري، ش��فابخش، نوبخت و ملكوتي در س��ال 1384 براي تصادفات 
جاده هاي دو خطه برون شهري استان بوشهر با توجه به ويژگي هاي رويه راه ارايه شده نتايج 

حاصله به شرح زير است.
الف( در راه هاي دو خطه برون شهري براي جريان ترافيك كم، ضريب لغزندگي بيش ترين 
اهميت را در بروز تصادفات دارد، در صورتي كه در جريان ترافيك زياد اثر عرض جاده 

1. IRI 

2. Pavement Surface Index

3. Oberg

4. Schanderson

5. Start
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مهم تر است. اين موضوع را مي توان به اين صورت تفسير كرد كه در حجم ترافيك كم، سرعت 
جريان بيش تر و اثر لغزندگي مهم تر است، در صورتيك ه در حجم ترافيك باال، وسايل نقليه 
از جريان ترافيك در خالف جهت تأثير گرفته و بنابراين عرض جاده يك عامل مهم است

ب( به ط��ور كل��ي در راه هاي دو خطه برون ش��هر ي، اثر كاه��ش لغزندگي در كم كردن نرخ 
تصادفات از اثر كاهش خرابي بيش تر است.

كاران1 و هم��كاران )2003( اث��ر ناهمواري رويه را ب��ر روي تعداد تصادفات فردي و چند 
گانه بطور جداگانه مورد بررسي قراردادند. مطالعات اين پژوهشگران نشان مي دهند كه توجه 
و احتياط بيش تري كه رانندگان در هنگام رانندگي بر روي سطوح ناهموار دارند عامل مهمي 
در كاهش نرخ تصادفات فردي در مقايس��ه با نرخ تصادفات چند وس��يله نقليه است. عالوه بر 
اين مانورهاي عرضي و جانبي وسايل نقليه براي پرهيز از برخورد با ناهمواري ها و خرابي ها 

ئيست كه در سطح رويه روسازي راه ظاهر شده اند )انجمن جهانی جاده، 2003(.

4- پارامترهاي ترافیكي

)ADT( 4-1- میانگین حجم ترافیک روزانه

ميانگي��ن حج��م ترافيک روزانه يکي از مهم ترين متغيرها در پيش بيني تصادفات به ش��مار 
مي رود. مطالعات موجود در اين زمينه س��عي ش��ده اس��ت تا ارتباط بين ش��رايط ترافيكي و 
نرخ تصادفات نش��ان داده ش��ود. اولين مدل هاي پيش بيني تص��ادف براي راه هاي چند خطه 
توس��ط پرس��اد2 و ديزبيك3 در س��ال 1993 پيشنهاد ش��ده و در آن رابطه بين آمار تصادفات و 
جريان ترافيك توسط ميانگين روزانه4 و حجم ساعتي جريان5 توضيح داده شده است. نتايج 
نش��ان دهنده آن اس��ت كه نرخ تصادفات با افزايش جريان ترافيك كه توس��ط ميانگين حجم 

1. Karan

2. Persaud 

3. Dzbik 

4. Average Daily traffic

5. Hourly volume
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ساعتي جريان ترافيك روزانه توضيح داده مي شود، افزايش مي يابد و هم چنين نشان داده شد 
كه ريس��ك تصادف در بزرگراه هاي چهار خطه كم تر از بزرگراه هاي بيش از چهار خط اس��ت، 
در شرايط حجم ترافيك يكسان، شرايط جريان آزاد در بزرگراه هاي بيش از چهار خط غالب 
است كه ريسك تصادف زيادي را ايجاد مي كند و در نتيجه حجم ساعتي جريان معيار سنجش 
مناس��ب تري براي توضيح تصادفات نس��بت به ميانگين ترافيك روزانه به شمار مي رود، زيرا 

شرايط تراكم يا جريان آزاد در آن در نظر گرفته مي شود )پرساد و همکاران، 1999: 7-12(.
كن��دوري1 و هم��كاران )2003 ( يك مدل پيش بيني كننده حادث��ه براي قطعات آزاد راه ها 
توس��عه داده اند كه تابعي از حجم ترافيك، درصد وس��ايل نقليه س��نگين و شرايط جوي بوده 
است. آن ها تحليل كرده اند كه بر خالف طول قطعات، حجم ترافيك رابطه غير خطي با وقوع 

حوادث ترافيكي در آزاد راه ها دارد. 

4-2- درصد وسایل نقلیه سنگین

وك��ت و بارد2 در س��ال 1998 در گزارش اداره بزرگ راه هاي امري��كا دريافتند كه درصد 
ب��االي كامي��ون باعث كاهش تع��داد تصادفات كاميون ها و هم چني��ن كاهش تصادفات در 
جاده هاي برون ش��هري مي ش��ود. مياهو  و همكاران بيان كردند كه ش��ايد اين بدان علت 
باشد كه  براي يك چگالي ثابت وسايل نقليه وقتي درصد تعداد كاميون ها اضافه مي شود، 
تعداد مانورهاي تغيير خط و يا سرعت توسط خودروهاي سواري كاهش مي يابد )عامری 

و همکاران، 1384(.
محمود آبادي و همکاران )1387( در مدلي كه براي برآورد تعداد روزانه تصادفات جاده اي 
براي جاده اي ايران در سال 87 ارايه كرده به اين نتيجه رسيده است كه تعداد انواع تصادفات 
با وضعيت تركيب ترافيكي رابطه اي عكس دارد به اين معنا كه هر چقدر س��هم وس��ايل نقليه 

سنگين بيش تر شود، تمامي تصادفات از نوع جرخي, فوتي و خسارتي افزايش مي يابد.

1. Konduri

2. Vogte and Bared
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4-3- مدیریت سرعت 

فنچ 1  )2001( با بازخواني مطالعات گذشته در مورد ارتباط بين تصادفات و ايمني با استفاده 
از اطالعات لحظه اي به نتيجه رس��يد اس��ت که براي بهبود ايمني بايد تغييرات سرعت كاهش 
ياب��د ت��ا ترافيك در مح��دوده مورد نظر تغيير چنداني نکند. اي��ن يافته ها اين مطلب را خاطر 
نشان مي کند كه كنترل تغييرات سرعت عملياتي به صورت لحظه اي در پيش بيني احتمال وقوع 

تصادفات و تحليل علت وقوع آن بسيار مهم است. 
مطالعات مربوط به مديريت س��رعت معمواًل تأثير اعمال محدوديت هاي سرعت و سرعت 
طرح را بر ايمني راه نشان مي دهد. تورتن2 و اليلس3  )1996( گزارش كرده اند كه سرعت هاي 
باالتر منجر به تعداد تصادفات بيش تر نمي شود. اين مطالعه با آزمايش محدوديت هاي سرعت 

مختلف به خصوص بين 55mph و 65mph در ميشيگان انجام شده است.
آناليزي كه توس��ط الو4 انجام ش��ده نش��ان مي دهد كه فاكتور اصلي كه منجر به تصادفات 
مي ش��ود، خود سرعت به تنهايي نمي باش��د بلكه تفاوت بين سرعت وسايل نقليه اي است كه 
در يك مس��ير در حال حركت هس��تند، يعني وقتي كه خودروها با س��رعت يكس��اني حركت 
مي كنند، جدا اين س��رعت باال باش��د چه نباشد وضعيت ترافيكي ايمن تر است چون احتمال 

وقوع تصادف كمتر خواهد بود.

2-5- نواحي کنار جاده

هنگامي که خصوصيات کناره جاده مانند ش��يب، گاردريل، درختان و تيرهاي چراغ برق 
به صورت مجزا در نظر گرفته ش��وند، نس��بتي از تصادفات که مي توان به آن ها نس��بت داد 
بس��ياري جزيي خواهد بود. گزارش��ات گراهام5 و هاروود6 در س��ال 1982 تاييد کننده اين 
1. Feng 

2. Thorton

3. Lyles

4. Lave

5. Graham

6. Harwood
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موضوع هستند.
زگيير درس��ال1991، متغيرهاي وابس��ته به ش��رايط کنار جاده را در شاخصي به نام درجه ي 
خطر کنار جاده 1بر مبناي ارزيابي چش��مي ش��يب کنار جاده و ناحيه عاري از مانع جمع کرد. 
اين ش��اخص مقدار1 تا 7را به خود مي گيرد وآس��يب وارده به خودرو ها را از 1 )براي حالتي 
که احتمال برخورد خارج از جاده  يا واژگوني کم اس��ت( تا 7 )حالتي که تصادفات منجر به 
جراحت جدي يا مرگ مي شود( شماره گذاري مي کند. به طولي از جاده که متغيرهاي گوناگوني 
که خطرساز هستند وجود دارند مقدار ميانگين اختصاص داده مي شود  )انجمن جهانی جاده، 

.)2003
 

2-6- مسیرهاي ورودي جاده 

 تأثير تصادفات ورودي هاي جاده در دو مطالعه في2 در سال 1970 ومک گورک3 واستاترلي4 
درس��ال 1976  مورد بررس��ي قرار گرفته است که در آن ها چگالي ورودي ها و نيز فاصله آن ها 
عوامل مؤثر بر وقوع تصادفات ش��ناخته ش��ده اند. مک گورک و اس��تاترلي مدل خطي را براي 

نرخ تصادفات y توسعه دادند:
(2-3( X 0.055- 728/7=y

که دراين رابطه x فاصله بين ورودي هاست )دلن و بارد، 1998(.
وجود دسترس��ي در مس��ير مي تواند يكي از عوامل بروز تصادف باشد و اين نقاط در برخي 

از مسيرها نقاط حادثه خيز مطرح شده اند.
در مدلي كه توسط مايورا و روبيو5 در سال 2003 براي راه هاي دو خطر برون شهري اسپانيا 
توسعه داده شده است. اثر دسترسي ها به صورت چگالي دسترسي و نقاط دسترس در كيلومتر( 
لحاظ شده است و نتيجه حاصله آن بوده كه با افزايش چگالي دسترسي نرخ تصادفات افزايش 
1. roadside hazard rating

2. Fee 

3. MCguirk

4. Staterly

5. Mayora and Rubio
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پيدا مي كند اين رابطه در نمودار زير نشان داده شده است.
هم چنين در مدلي كه وگت و بارد در سال 1998 براي دو ايالت مينه سوتا و واشنگتن براي 
راه هاي دو خطه برون شهري و بدون جدا كننده مياني ارايه داده اند چگالي دسترسي به عنوان 
يك متغير مس��تقل در مدل آورده ش��ده اس��ت و نشان داده شده كه با افزايش چگالي دسترسي 

تعداد كل تصادفات در نقاط غير تقاطعي افزايش مي يابد.

 عامل انساني
 در مقايس��ه با تحقيقاتي كه اثر مش��خصات هندسي راه و وضعيت ترافيكي را بر تصادفات 
نش��ان مي دهد، تحقيقات مربوط به بررس��ي عوامل انساني بر تصادفات بسيار اندك است. در 
فرهنگ ترافيک و تعاريف بين المللي »عامل انس��ان«، راننده وس��يله نقليه و عابران پياده را 
شامل مي شود و همواره اين عامل بيش ترين نقش را در حوادث به خود اختصاص داده است. 
از عوامل اصلي که باعث بروز تصادفات با علت انس��ان مي ش��ود مي توان به خصوصيات 
ف��ردي رانن��ده، تخلفات رانندگي، اختالالت روحي و رواني، عوامل تخدير کننده، خس��تگي 
و خواب آلودگي، معلوليت، نا مناس��ب بودن سيس��تم اعطاي گواهي نامه هاي رانندگي، کمبود 
آموزش هاي الزم براي رعايت مس��ايل ايمني، کمبود عوامل نظارت بر نيروي انس��اني اشاره 

كرد كه در ادامه برخي از پژوهش های انجام شده در اين زمينه معرفي مي شود.
 بائك و همكاران در س��ال 2005 طي تحقيقاتي اثرات طول س��فر را بر تصادفات آزادراهي 
مورد بررسي قرار داده اند. علت انجام اين تحقيق  آن بوده كه مدل هاي قبلي كه بر پايه اثرات 
طرح هندس��ي راه و ش��رايط ترافيكي بر تصادفات س��اخته شده بودند، قادر نبودند نرخ باالي 
تصادفات در شرايطي كه وضعيت ترافيكي و طرح هندسي مناسب بوده است را شرح دهند. 
در اين تحقيق مدلي براي ارتباط بين طول زمان سفر و تصادفات واقع شده در آزادراه ها  ارايه 
ش��ده اس��ت و پتانس��يل نرخ تصادفات  )PAR(، با در نظر گرفتن توزيع فراواني نرخ س��فر به 
عنوان ايده نو در زمينه تحليل تصادفات معرفي شده است. نتايج نشان دهنده اين مطلب بوده 
كه بين پتانس��يل نرخ تصادفات، حجم ترافيكي و تصادفات به وقوع پيوس��ته ارتباط تنگاتنگي 
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وجود داشته است.
لرد  )2002 ( در تحقيقاتش به اين نتيجه رسيده كه وقتي حجم ترافيك افزايش پيدا مي كند 
خطر فردي درگير شدن در يك تصادف كاهش پيدا مي كند )هک کنن و همکاران، 2000(.  

لين  )1994( با اس��تفاده از مدل رگرس��يون لجس��تيک زمان��ي1، از پارامترهاي مدت زمان 
رانندگي، ميزان تجربه، ساعت رانندگي )شب يا روز( و يک سري عوامل مربوط به زمان براي 
مدل س��ازي تصادفات استفاده کرد. وي نش��ان داد مدت زمان رانندگي داراي بيش ترين تأثير 
مس��تقيم بر روي احتمال وقوع تصادف اس��ت. بر اساس نتايج اين مطالعات در 4 ساعت اول 
رانندگي احتمال وقوع تصادف حداقل اس��ت كه با افزايش مدت زمان رانندگي به بيش از 4 
ساعت، احتمال وقوع تصادف در حدود 50 درصد افزايش مي يابد و براي رانندگي در حدود 7 
ساعت، اين مقدار به 80 درصد رسيده و در ساعت هشتم و نهم تا 130 درصد افزايش مي يابد.

عوامل محیطي
ب��روز برخي تصادف��ات رانندگي به ميزان قابل توجهي به ش��رايط جوي در لحظه تصادف 
مرب��وط اس��ت. اين تنها عاملي اس��ت كه در كنترل نبوده ولي بهب��ود عوامل ديگر، مي تواند تا 
ميزان قابل قبولي تأثير عوامل طبيعي در تصادفات رانندگي را كم رنگ كند. مش��خصات آب 
و هوايي و عوامل طبيعي در تصادفات رانندگي نقش بس��زايي دارند. نور خورش��يد از عوامل 
تأثيرگذار بر تصادفات رانندگي است. در ساعات اوليه و پاياني روز با توجه به زاويه تابش، نور 
خورشيد موجب كاهش ديد رانندگان شده و بسياري از آنان را دچار مشكل مي كند. لغزندگي 
معابر بر اثر بارندگي و س��رما از عوامل طبيعي ديگري اس��ت كه در افزايش تعداد تصادفات و 

خسارت هاي جاني و مالي آن بسيار مؤثر است.
ش��رايط مختل��ف جوي مانند بارش باران، ريزش برف و م��ه گرفتگي جاده از طريق ايجاد 
اثرات نامطلوب برروي س��طح جاده از قبيل لغزندگي و يخ زدگي معابر برروي ش��دت و تعداد 

تصادفات رانندگي تأثيرگذار است.

1. time dependent logistic regression
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شانکار  در سال 2005 با استفاده از تحليل چند متغيري  به بررسي رابطه بين تعداد تصادفات 
بزرگراهي و عواملی از قبيل طرح هندس��ي مس��ير، ش��رايط آب و هوايي و ساير خصوصيات 
مربوط به فصول مختلف سال پرداخت. مطالعات وي نشان مي دهد که بيش ترين ميزان ريزش 
ب��اران، تع��داد روزهاي باراني و بيش ترين تعداد ب��ارش روزانه برف نقش مهمي را در وقوع 
تصادفات رانندگي بازي مي کند. بر اس��اس اين مطالعات لغزندگي س��طح روس��ازي و کاهش 
مي��زان ديد راننده عواملي هس��تند ک��ه در روزهاي باراني در وقوع تصادفات نقش بس��زايي 
دارند، همچنين در مورد روزهاي برفي مشکل ديده نشدن خط کشي ها و لغزندگي زمين نقش 

تعيين کننده در وقوع تصادفات دارد )شانکار و همکاران، 1995(.
ب��راون  و ب��اس)1997(  نيز نش��ان دادند تصادفات رانندگي جرحي و خس��اراتي در فصل 
زمس��تان نسبت به س��اير فصول سال بيش تر است. مطالعات آن ها نشان مي دهد که تصادفات 
رانندگي با ش��دت کم و تصادفات خس��ارتي در فصل زمستان نس��بت به ساير فصول بيش تر 
است. اين در حالي است که تعداد تصادفات فوتي در اين فصل کم تر از ساير فصول است.

مطالع��ات ه��ال )1980(  نيز در رابطه با واژگوني وس��ايل نقليه نش��ان مي دهد که ش��رايط 
نامس��اعد جوي رابطه مس��تقيم با واژگوني وسايل نقليه دارد. وي هم چنين نشان داد واژگوني 
وسيله نقليه باعث افزايش شدت تصادفات مي شود و عالوه بر شرايط نامساعد جوي، زاويه 
قوس ها، نوع وسيله نقليه و رانندگي در مسيرهاي بين شهري با احتمال واژگوني وسيله نقليه 

در ارتباط مستقيم است.

وسیله نقلیه
وس��يلة نقلي��ه ب��ه عنوان پاية ايجاد حركت در ش��بكة حمل و نقل، نقش ان��كار ناپذيري در 
ش��كل گيري و نيز كيفيت بهره برداري از سيس��تم حمل و نقل جاده اي دارد. به همين ترتيب، 
وس��يلة نقليه در ش��كل گيري حوادث جاده اي نيز بسيار مؤثر اس��ت. نقص فني وسيلة نقليه و 
اس��تفادة نادرس��ت از آن مي تواند در ايجاد حوادث يا تشديد حادثة ايجاد شده توسط عوامل 
ديگر تأثيرگذار باش��د. س��ازمان بهداشت جهاني در تحقيقات خود نقش وسيله نقليه در مسئله 
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ايمني را به دو جنبه پيشگيري و حفاظت تقسيم مي کند. تا آنجا كه به حفاظت مربوط مي شود، 
پديده مهمي كه اين س��ال ها مورد توجه قرار گرفته اس��ت، استفاده سرنشينان از كمربند ايمني 
و طراحي كيس��ه هوا در خودروهاس��ت. هم چنين تالش هايي براي مجهز كردن خودروها به 

سپرهايي كه در تصادف به عابران پياده صدمه كم تري وارد کند، به عمل آمده است.
بررسي هاي آماري و مطالعات به عمل آمده نشان مي دهد كه، تنها يك سوم از وسايل نقليه 
در حال تردد در كشور داراي حداقل استانداردهاي ايمني و فني قابل قبول هستند و دو سوم 
ديگر به خاطر اشكاالت فني، نفص شديد در سيستم هاي روشنايي، الستيك ها و ديگر نواقص 
در حقيق��ت نبايس��تي ب��ر روي جاده حركت کرده و از نظر ايمني براي رانندگان، سرنش��ينان، 
عابران و ساير استفاده كنندگان از تسهيالت ترافيكي، خطرناك  هستند. آمارهاي موجود ثابت 
كرده است، دو عامل فرسوده بودن الستيك ها و نقص سيستم ترمزها، درصد قابل توجه اي از 
تصادفات رانندگي را كه عامل وسيله نقليه در ايجاد آن مؤثر بوده، به خود اختصاص داده است.

هم چنين تعداد قابل توجه وسايل نقليه فرسوده و باال بودن سن متوسط آن ها در شبكه فعال 
ترافيكي شهري يكي از عواملي است كه موجب بروز تصادفات مي شود. در حالي كه در بيش تر 
نقاط دنيا س��ن قانوني وس��ايل نقليه ده س��ال است، اما در كشور ما به جز سال هاي اخير روند 
قانون مندي براي تعيين س��ن فرس��ودگي وسايل نقليه وجود نداشته است. از اين رو در شبكه 

ترافيكي، وسايل نقليه با سن باالي 30 سال نيز مي توان يافت.
بر اساس آمارهاي موجود عمر متوسط وسايل در كشور حدود 16 سال و عمر وسايل نقليه 
سبك بين 14 تا 15 سال است. بنابراين، تردد وسايل نقليه فرسوده عالوه بر اينكه ممكن است 
باعث بروز سوانح رانندگي گردد، آلودگي محيطي، اتالف انرژي )سوخت( و آثار تخريبي بر 

جاده را نيز در بر خواهد داشت.
شرايط نامناسب وسايل نقليه باري و مسافري مانند اتوبوس هاي بين شهري از نظر وضعيت 
فيزيکي و مکانيکي اين وس��ايل باعث ايجاد بس��ياري از تصادفات رانندگي مي ش��ود )براور، 

.)1993
مطالعات بلوئر  درخصوص نقص سيس��تم ترمز وس��يله نقليه نشان مي دهد كه اين نقص در 
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اغلب موارد باعث وقوع تصادفات جلو-عقب، انحراف وس��يله نقليه از مس��ير يا ورود وسيله 
نقليه به جهت مخالف مس��ير مي ش��ود. اين حوادث معمواًل هنگامي اتفاق مي افتد که راننده به 
علت نقص سيستم ترمز نتواند سرعت وسيله نقليه را به موقع کاهش داده و وسيله را در طول 
يک فاصله معين متوقف سازد. هم چنين ضعيف بودن سيستم ترمز در بسياري از وسايل نقليه 
س��بب مي ش��ود که راننده در تقاطعات هنگام زرد ش��دن چراغ راهنمايي، ترجيح دهد به جاي 
توقف از تقاطع عبور کند که اين مس��ئله خود باعث بروز تصادفات س��نگين در اين وس��ايل 

مي شود )ميرزاده و همکاران، 1383(.

نتیجه گیري 
در اين مقاله تحقيقات مختلفي كه در سطح دنيا در مورد تحليل تصادفات انجام شده، معرفي 
ش��ده اس��ت و چگونگي اثر عوامل مربوط به جاده، انس��ان، محيط و وسيله نقليه بر تصادفات 
تشريح شده است. همان طور كه قباًل بدان اشاره شد از مزاياي اصلي اين مطالعات شناسايي 
عوام��ل خط��ر مؤثر بر تصادفات و تالش در جهت كاهش و رفع اين عوامل در جهت ارتقای 
ايمني جاده هاس��ت. با توجه به اينكه تحليل و س��اخت مدل تصادفات مي تواند مسئوالن امور 
ايمني در كش��ور را در مديريت بهتر مس��ايل ايمني ياري کند توصيه مي شود كه عالقه مندان با 
اس��تفاده از اطالعات تصادفات )كه دس��تيابي به آن در كشور ما كار بسيار مشكلي است( براي 
قطع��ات مختل��ف جاده ها، مدل ه��اي پيش بيني تعداد تصادفات را با اس��تفاده ار پارامترهاي 
مختلف تأثيرگذار در اين زمينه توس��عه دهند تا در كش��ور ما نيز ميزان تأثير هر كدام از عوامل 
بر تصادفات جاده اي مش��خص ش��ده و راهكارهاي مناس��ب و علمي برای كاهش تصادفات 

ارايه شود.
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