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فصلنامه علمى- ترويجى

تأثير مقاومت لغزشى رويه هاى آسفالتى بر تصادفات جاده اى

محمدرضا احدى1 ، ابوذر شفيع پور2 
(از صفحه 11 تا 26)

تاريخ دريافت:91/2/9 تاريخ پذيرش: 91/3/14

چكيده
يكي از پارامترهاي مربوط به سطح رويه هاي آسفالتي كه در تصادفات جاده اي مؤثر است، كاهش 
مقاومت لغزشي در فصل مشترك تاير وسيله نقليه با سطح آسفالت مي باشد. رابطه بين مقاومت 
لغزشي و تصادفات از سال هاي قبل مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است؛ اما روابط كمي بين 
اين متغيرها به طور كامل تعيين نشده است. اين مقاله به تحليل تأثير مقاومت لغزشي در تصادفات 
جاده اي به همراه آمار ترافيك پرداخته است. دراين مقاله مقاومت لغزشي در شرايط مرطوب به 
كمك دستگاه چرخ قفل شونده با استفاده از تاير صاف اندازه گيري شده است و با نرخ تصادفات 
در شرايط خيس مقايسه شده است. عالوه بر اين تأثير حجم ترافيك عبوري در نرخ تصادفات نيز 
مورد بررسي قرار گرفته است. اين مقاله به صورت موردي از اطالعات و آمار ترافيكي در يكي از 
ايالت هاي آمريكا استفاده كرده است. پس از جمع آوري داده ها، اطالعات خام مورد پردازش قرار 
گرفتند سپس گروه بندي و آمار اضافي حذف شدند. آمار تصادفات در مقاطع 1 مايلي محاسبه و بر 
حجم ترافيك آن قطعه تقسيم شدند تا نرخ تصادفات به دست آيد. كمترين مقاومت لغزشي در هر 
قطعه به عنوان مقاومت لغزشي آن قطعه در نظر گرفته شد.  نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه رابطه 
آماري بسيار مناسبي در تأثير مقاومت لغزشي بر روي نرخ تصادفات وجود دارد. نرخ تصادفات با 
كاهش عدد اصطكاك افزايش يافته است. اگرچه همان طور كه انتظار مي رود نمي توان تنها با عدد 
اصطكاك نرخ تصادفات را مدل كرد. همچنين  تحليل نتايج نرخ تصادفات با حجم ترافيك نشان 

داد كه نرخ تصادفات با افزايش حجم ترافيك كاهش يافته است.

كليدواژه ها  
مقاومت لغزشي، نرخ تصادفات، روسازي آسفالتي، مدل هاي پيش بيني تصادفات

1. استاديار، پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و شهرسازى (نويسنده مسئول:                                   )
2. كارشناس ارشد راه و ترابرى، مهندسان مشاور اتحاد راه، تهران.
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مقدمه
افزايش حجم و شدت تصادفات در سال هاي اخير در دنيا موجب افزايش مطالعات در زمينه 
افزايش ايمني راه ها شده است( هال و همكاران1, 2002). در ايران وجه غالب، حمل و نقل جاده اي 
است و اين درحالي است كه ساالنه درحدود 24هزار نفر در جاده هاي ايران كشته شده و ميلياردها 
ريال خسارت برجا مي ماند. تعداد كل مصدومان ناشي از تصادفات در راه هاي كشور در سال 
1389 برابر با 313 هزار مورد بوده است (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور، 1389). 
با توجه به هزينه تصادفات كه توسط پژوهشكده حمل و نقل در سال 1386 منتشر شده است، تأثير 
اقتصادي تصادفات منجر به مرگ در سال 1390 برابر با 26000 ميليارد تومان خواهد بود كه سرانه 
هر نفر برابر با 370 هزار تومان مي شود (آيتي، 1388). سازمان سالمت جهاني(2002) گزارش داد 
كه تصادفات ساليانه 2/1 ميليون مرگ و مير و 50 ميليون مجروح را در پي دارد و هزينه اقتصادي 

آن براي هر سال 518 بيليون دالر تخمين زده شده است.
تصادفات در اثر عوامل مختلفي همچون اشتباه راننده، طرح هندسي نامناسب جاده، نبود 
اصطكاك كافي در فصل مشترك تاير و سطح جاده مخصوصاً در شرايط خيس رخ مي دهد. رابطه 
بين ايمني جاده ها و مقاومت لغزشي آن توسط سازمان هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. 
سازمان سالمت جهانى و FHWA گزارش دادند كه بيش از 5/13 درصد از تصادفات منجر به 
مرگ و 8/18 درصد كل تصادفات در شرايط روسازي مرطوب اتفاق افتاده اند كه اين موضوع 
نشان از اهميت مقاومت لغزشي سطح راه ها دارد (هال و همكاران 2002؛ سازمان بهداشت جهانى، 
2004). در سال هاي بين 1970 تا 2008 ميالدي مطالعاتي به منظور تعيين رابطه بين اصطكاك سطح 
جاده ها و تصادفات انجام شد كه در اين تحقيقات از تاير آجدار به منظور اندازه گيري مقاومت 
لغزشي استفاده شده است كه نتيجه قابل قبول به همراه نداشته است؛ اما بعد از معرفي تاير آزمايش 
صاف روابط قابل قبولي بين مقاومت لغزشي و تصادفات به وجود آمد (الرسون وهمكاران، 2008).
تعيين روابط عددي بين مقاومت لغزشي و تصادفات با ديگر پارامترها اين اجازه را به مديران 
مي دهد كه در نگهداري راه و كاهش تصادفات به گونه اي عمل كنند كه به نفع اقتصاد كشور باشد. 

تأثير مقاومت لغزشى رويه هاى آسفالتى بر تصادفات جاده اى

1. Hall et al
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مطالعات و تحقيقات فراواني در سال هاي اخير در كشورهاي اروپايي و آمريكايي در زمينه كاهش 
تصادفات و ارتباط آن با مقاومت لغزشي انجام شده است و در بيشتر موارد از نتيجه اين تحقيقات به 
عنوان دستورالعمل در نگهداري راه ها و تعيين حداقل مقاومت لغزشي سطح راه استفاده شده است 
(هنرى،1992)، هدف اصلى اين مطالعه شناسايى و تبيين تأثير مقاومت لغزشى رويه هاى آسفالتى 

بر تصادفات جاده اى است.

پيشينه و مبانى نظرى مطالعه
به نيرويي كه در زمان تماس تاير وسيله نقليه با سطح جاده در اثر قفل شدن چرخ يا نچرخيدن 
چرخ وسيله نقليه توليد مي شود "مقاومت لغزشي" گويند. اين مقاومت در واقع توانايي سطح 
روسازي در برابر سرخوردن يك تاير وسيله نقليه بر روي سطح است. عوامل متعددي در مقدار 
نيروي اصطكاك به وجود آمده در فصل مشترك تاير و سطح جاده موثر هستند. به طور كلي، مكانيزم 
اصطكاك و مقاومت در برابر لغزش، تابع دو مؤلفه اصلي يعني خصوصيات سطح راه (بافت ريز و 
بافت درشت) و خصوصيات الستيك وسيله نقليه است. بافت سطح راه بر اساس دو پارامتر طول 
موج و عمق به چهار سطح مختلف به نام هاي بافت ريز، بافت درشت، بافت بزرگ و ناهمواري 
طبقه بندي مي شود كه فقط بافت ريز و بافت درشت در مقاومت لغزشي سطح راه مؤثر هستند 

.(NCHRP , 2009)
بافت ريز به برجستگي و فرورفتگي هاي سطح سنگ دانه اطالق مي شود و تابع نوع و جنس 
سنگ دانه است. اين بافت به مرور زمان و بر اثر عبور بار ترافيك از بين رفته و صيقلي مي شود. 
بافت درشت در نتيجه وجود ذرات سنگ دانه درشت در مخلوط آسفالتي است و تابعي از دانه بندي 
سنگ دانه مي باشد. بافت درشت در سرعت هاي باالي وسيله نقليه از اهميت بيشتري برخوردار 
است. عوامل مربوط به خصوصيات الستيك شامل نوع آج و عمق آن، فشار باد تاير، سرعت وسيله 
نقلية و نحوه توزيع بار مي باشند (NCHRP , 2009). روش هاي اندازه گيري مشخصات سطح 
آسفالت به دو بخش اندازه گيري بافت ريز و درشت تقسيم مي شود. در اين مقاله مقاومت لغزشي با 

1. Henry
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استفاده از دستگاه چرخ قفل شونده اندازه گيري شده است (احدي و شفيع پور، 1390).
اولين مطالعات در زمينه عددي كردن ريسك تصادفات در سال 1950 در انگلستان انجام گرفت. 
در سال 1958 اولين كنفرانس بين المللي در زمينه مقاومت لغزشي در ورجينيا برگزار شد و دومين 
كنفرانس در سال 1977 انجام شد كه در آن تالش فراواني به منظور تهيه دستورالعمل مقاومت 
لغزشي سطح راه ها صورت گرفت (كارينى1, 2006). مؤسسه تحقيقاتي NCHRP از يك تحقيق 
در زمينه تعيين كمينه مقاومت لغزشي بزرگراه هاي بين شهري در آمريكا حمايت كرد كه نتيجه اين 
تحقيق كه توسط NCHRP منتشر شد اين بود كه مقاومت لغزشي تابعي از ميانگين سرعت 
ترافيكي است. اين مقاومت لغزشي در اين پژوهش توسط آزمايش چرخ قفل شونده با تاير آجدار 
انجام گرفت. اين مقادير در جدول 1 ارائه شده است.اين حداقل مقاومت لغزشي مورد نياز تجربي 
كه در جدول 1 نشان داده شده است به عنوان راهنمايي براي نگهداري راه از نظر مقاومت لغزشي 

در ايالت امريكا استفاده شده است (هال و همكاران، 2002).

جدول 1: كمينه عدد اصطكاك برحسب ميانگين سرعت (هال و همكاران، 2002).
عدد اصطكاكSN40ميانگين سرعت ترافيك مايل در ساعت

0-
10-
20-
3031
4033
5037
6041
7046
8051

يكي از كامل ترين مطالعات اخير در زمينه ارتباط مقاومت لغزشي با تصادفات در كنتاكي انجام 
گرفت. داده هاي مقاومت لغزشي و تصادفات در 770 مايل از راه هاي بين شهري، چهار خطه با 

تأثير مقاومت لغزشى رويه هاى آسفالتى بر تصادفات جاده اى

1. Cariney
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دسترسي هاي محدود جمع آوري شد. اطالعات در 110 مقطع تقسيم بندي شد. نتايج اين تحقيق 
نشان مي دهد كه عوامل ديگري مثل طرح هندسي جاده مي تواند در نرخ تصادفات مؤثر باشد؛ 
بنابراين بهتر است از يك نوع راه با شرايط مشخص به منظور محدود كردن تأثير عوامل اضافي 
استفاده شود. يك مدل پيشنهادي در رابطه با درصد تصادفات و عدد اصطكاك در نمودار 1 نمايش 
داده شده است. نتيجه تحقيق در كنتاكي نشان داد كه پراكندگي داده ها زياد بوده اما روند كلي كه 

افزايش عدد اصطكاك موجب كاهش درصد تصادفات مي شود را دارد(پرى و وينر1, 2005).

نمودار1: مدلي براي درصد تصادفات و عدد اصطكاك(پرى و وينر، 2005).

يك مسئله مهم و اصلي در تحقيقات جديد تالش براي كمي كردن رابطه بين اصطكاك 
سطح جاده با تصادفات در شرايط خيس است. پژوهشي كه در دهه 80 انجام گرفت نشان 
تصادفات  با درصد  تري  مناسب  رابطه  تاير صاف  با  لغزشي  مقاومت  آزمايش  انجام  كه  داد 
نسبت به تايرهاي آجدار دارد. در اين رابطه دپارتمان حمل و نقل فلوريدا در سال 1984 يك 
تحقيق در زمينه انجام آزمايش اصطكاك با استفاده از تاير آجدار و صاف انجام داد. نتايج اين 
تحقيق نشان داد كه مقدار عدد اصطكاك در سرعت 64 كيلومتر برساعت به كمك تاير صاف
 (SN40) نتايج بهتري با درصد تصادفات نسبت به تاير آجدار داشته است و مقدار SN برابر 25 

1. Parry and Viner
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مي تواند مرز بين درصد تصادفات باال را با درصد تصادفات كم مشخص كند.  هنري  (2000) يك 
بررسي جامع در زمينه استفاده از اطالعات عدد اصطكاك سطحي در مديريت در سطح شبكه و 

نگهداري راه ها و احياي سطح روسازي انجام داد (جفري، 2004).

روش شناسى مطالعه
تعيين رابطه بين نرخ تصادفات و عدد اصطكاك و همچنين حجم ترافيك نيازمند جمع آوري اين 
اطالعات براي راه هاي مختلف است. اين اطالعات كه به صورت گسترده و طي ساليان متوالي در 
دپارتمان هاي حمل و نقل در ايالت هاي مختلف آمريكا جمع آوري مي شود، بايد پس از پردازش 
مورد استفاده قرار گيرد. اطالعات مورد استفاده در اين مقاله از دپارتمان حمل و نقل ورجينيا است.
اين اطالعات شامل 23175 مورد تصادف در انواع راه هاي ايالت ورجينيا در سال 2002 بوده 
است. تصادفات به صورت تصادف درشرايط خيس، خشك و كل تصادفات تقسيم بندي شده اند. 
همچنين نوع تصادفات از نظر فوتي، جرحي و خسارتي و مقدار خسارت تقريبي براي هر تصادف 

نيز موجود است.
به منظور محاسبه نرخ تصادفات و تعيين تأثير حجم ترافيك در تصادفات خيس اطالعات 
ترافيكي براي ايالت ورجينيا مورد نياز است. اطالعات شامل AADT به تفكيك درجه بندي راه 

مورد استفاده قرار گرفته است.
اطالعات مربوط به مقاومت لغزشي از پايگاه داده دپارتمان حمل و نقل ورجينيا تهيه شده است. 
اين اطالعات شامل اطالعات اصطكاك روسازي جمع آوري شده در سال هاي 1987 تا 2003 
مي باشد. مقاومت لغزشي به كمك دستگاه چرخ قفل شونده با استفاده از تاير صاف در سرعت 64 

كيلومتر بر ساعت براساس استاندارد E274ASTM اندازه گيري شده است.
اطالعات مربوط به حجم ترافيك، اصطكاك سطح راه ها و تصادفات از موقعيت هاي مختلف 
و با معيارهاي طولي مختلف جمع آوري شده اند. بنابراين قبل از تحليل بايد با بررسي و تعيين 
موقعيت هاي مشخص با طول معين به حذف اطالعات اضافي بپردازيم. اولين قدم در اين رابطه 
حذف اطالعات مقاومت اصطكاكي است كه به دليل روكش يا تعمير در سطح راه ديگر قابل قبول 

تأثير مقاومت لغزشى رويه هاى آسفالتى بر تصادفات جاده اى
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نمي باشند؛ بنابراين به منظور فيلتر كردن اطالعات مقاومت لغزشي ابتدا مناطقي كه چندين بار در 
زمان هاي مختلف مقاومت لغزشي آنها اندازه گيري شده است از آخرين اندازه گيري به عنوان معيار 
ارزيابي استفاده مي شود و در طول يك مقطع (سايت) مورد مطالعه از كمترين عدد اصطكاك به 

عنوان عدد اصطكاك آن مقطع استفاده شده است.
قبل از بررسي رابطه بين متغيرها الزم است اطمينان حاصل شود كه متغيرها غير وابسته و 
اطالعات مورد استفاده براي هر متغير رنج وسيعي از تغييرات را شامل مي شود و اطالعات مربوط 
به يك تغييرات خاصي نباشد. بنابراين اطالعات مربوط به مقاومت اصطكاكي بايد از محل هاي با 
مقاومت اصطكاكي كم و همچنين محل هاي با مقاومت اصطكاكي زياد انتخاب شده باشد و ترجيحًا 
يك توزيع نرمال داشته باشند. نمودار 2 هيستوگرام از اطالعات عدد لغزش از 3243 محل مورد 

مطالعه را نشان مي دهد.
مشكل اوليه در بررسي اطالعات تصادف قبل از هر تحليلي اين است كه اطمينان حاصل 
شود كه اطالعات يك رنج وسيعي از نرخ تصادفات را شامل مي شود. اين مهم است كه 
محل هاي با نرخ تصادف كم با محل هاي بدون نرخ تصادف در تحليل در نظر گرفته شود. 
با اين وجود هر رابطه اي كه به دست آيد نمي تواند با اين فرض كه براي هر محلي قابل 
قبول است استفاده شود. در اين تحقيق در 1728 مورد يا 52 درصد از 3243 محل مورد 
مطالعه، هيچ تصادفي در سال 2002 رخ نداده بود. در مورد اطالعات ترافيك الزم است 
مشخص شود كه توزيع AADT براي محل مورد مطالعه شبيه به توزيع ترافيك در كل 
شرايط خاص  براساس  روابط  تمام  كه  داد  خواهد  اطمينان  موضوع  اين  مي باشد.  شبكه 
ترافيكي انجام نشده و تجزيه و تحليل در شرايط نرمال ترافيكي بوده است. نمودار 3 يك 

هيستوگرام از مقدار AADT براي محل هاي مورد بررسي و كل شبكه را نشان مي دهد.
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نمودار2: هيستوگرام اطالعات عدد اصطكاك (جفري، 2004)

نمودار 3: توزيع اطالعات حجم ترافيك (جفري، 2004)

يافته هاى مطالعه
تجزيه و تحليل اطالعات شامل يك سري از آزمايش هاي آماري به منظور كمي كردن روابط ميان 
مقاومت اصطكاكي، حجم ترافيك و نرخ تصادفات خيس است و رگرسيون خطي و تست هاي 

وابستگي از ديگر تحليل هاي آماري خواهند بود.

تأثير مقاومت لغزشى رويه هاى آسفالتى بر تصادفات جاده اى
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قبل از انجام رگرسيون خطي، متغيرها در مقابل يكديگر براي مشاهده روند عمومي و دستيابي 
به بهترين مدل ترسيم شده اند. نمودار 4 نمايشي از نرخ تصادفات خيس را در برابر عدد اصطكاك 

براي همه 3243 محل ارائه مي كند.

نمودار4: نرخ تصادفات در برابر عدد اصطكاك (جفري، 2004)

با توجه به نمودار 4 يك پراكندگي زيادي بين متغيرها وجود دارد؛ اما روند كلي كاهش نرخ 
تصادفات با افزايش عدد اصطكاك را نشان مي دهد.

تغييرات نرخ تصادفات در برابر حجم ترافيك در نمودار 5 نشان داده شده است. اين شكل 
نشان مي دهد كه يك رابطه نسبتاً خوبي ميان متغيرهاي موجود وجود دارد. اطالعات در اين شكل 
نشان مي دهد كه همه محل هاي با عدد اصطكاك باال، ترافيكي در سطح پايين دارند؛ عالوه بر اين 
محل هايي با سطح ترافيك باالتر از 50 هزار وسيله نقليه در روز، عدد اصطكاك زير 40 را دارا 
مي باشند. اين موضوع مي تواند تعيين كند كه سطح باالتر از  اين ترافيك منجر به سايش سنگ دانه ها 

و كاهش مقاومت لغزشي مي شود.
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نمودار5: نرخ تصادفات در برابر حجم ترافيك (جفري، 2004)

پس از تعيين روند كلي تغييرات نرخ تصادفات با عدد اصطكاك و حجم ترافيك، تجزيه و 
تحليل آماري به كمك نرم افزار SAS انجام گرفت. اولين تجزيه و تحليل مربوط به روابط ميان عدد 
اصطكاك و نرخ تصادفات در حالت خيس بود. در اين رابطه يك مدل خطي كه درآن اصطكاك به 
عنوان متغير مستقل در نظر گرفته شد پردازش شد كه به صورت فرمول 1 مي باشد. جزئيات كامل تر 

اين مدل در جدول 2 ارائه شده است.
WAR=5.8-0.007*SN                                                                  (1)

كه در آن WAR نرخ تصادفات خيس و  SN عدد اصطكاك مي باشد.

جدول 2: نتايج تحليل آمار به كمك نرم افزار SAS (جفرى، 2004)

كل تصادفات (WART)نرخ تصادفات خيس (WAR)متغير وابسته

F Value11.929.02
Pr>F0.00060.0027

(R2R2)0.00370.0039ضريب همبستگي
SN 0.00154-0.07737ضريب-
t- value3.45-3.00-

Pr>t0.00060.0027
WAR=5.8-0.007*SNWART=0.227-0.0015*SNمدل پيشنهادي

تأثير مقاومت لغزشى رويه هاى آسفالتى بر تصادفات جاده اى
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با توجه به جدول 2 ضريب همبستگي (R2) براي اين مدل بسيار پايين است كه در نتيجه نشان 
مي دهد كه درصد كمي از تغييرات نرخ تصادفات را تنها با عدد اصطكاك مي توان توضيح داد. همان 
طور كه انتظار مي رفت عدد اصطكاك يكي از پارامترهاي تأثيرگذار در نرخ تصادفات است. نتيجه 
مهم از اين مدل اين است كه نرخ تصادفات با افزايش عدد اصطكاك كاهش مي يابد. در ستون 3 
از جدول 2 مدل خطي با توجه به كل تصادفات صورت گرفته است كه نتايجي شبيه به تصادفات 

در حالت خيس داشته است.
تجزيه و تحليل بعدي تعيين رابطه بين حجم ترافيك و نرخ تصادفات خيس است كه دراين 
مورد لگاريتم نرخ تصادفات به عنوان متغير وابسته و حجم ترافيك به عنوان متغير مستقل در نظر 
گرفته شده است. انتخاب لگاريتم نرخ تصادفات ضريب همبستگي(R2) بيشتري نسبت به حالت 
لگاريتم حجم ترافيك داشته است كه اين موضوع موجب انتخاب اين مدل شده است(فرمول 2). 
نتايج اين تجزيه و تحليل آماري در جدول 3 ارائه شده است كه نشان مي دهد ترافيك به تنهايي 
در حدود 30 درصد كل متغيرها را در نرخ تصادفات خيس تشكيل مي دهد. عالوه بر اين، روند 

مدل نشان مي دهد كه نرخ تصادفات در حالت خيس با افزايش حجم ترافيك كاهش يافته است.
LN(WAR)=1.96-0.0000247*AADT                                             (2)

كه در آن WAR نرخ تصادفات خيس و AADT متوسط حجم ترافيك روزانه در سال است.

جدول 3: نتايج تحليل آمار به كمك نرم افزار SAS (جفري، 2004)

نرخ تصادفات خيس(WAR)متغير وابسته

F Value645.53
Pr>F0.0001

(R2 R2)0.2991ضريب همبستگيه
AADT 0.00002470ضريب-

t- value25.41-
Pr>t0.0001

LN(WAR)=1.96-0.0000247*AADTمدل پيشنهادي
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آخرين آناليز شامل در نظر گرفتن نرخ تصادفات در حالت خيس با حجم ترافيك و عدد 
اصطكاك مي باشد. در اين مدل نرخ تصادفات به صورت لگاريتم به عنوان متغير وابسته و عدد 
اصطكاك و حجم ترافيك به عنوان متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شدند(فرمول 3). نتايج در 
جدول 4 براي اين مدل ارائه شده است. ضريب همبستگي در اين حالت برابر با 0.3122 بوده است.

WAR=2.54-0.01492*SN-0.000026*AADT                                 (3)
كه در آن WAR نرخ تصادفات خيس و  SN عدد اصطكاك و AADT متوسط حجم 

ترافيك روزانه در سال مي باشد.

جدول 4: نتايج تحليل آمار به كمك نرم افزارSAS (جفري، 2004)

نرخ تصادفات خيس(WAR)متغير وابسته
F Value343,09

Pr>F0,0001
(R2R2)0,3122ضريب همبستگي

SN 0,01492-ضريب
t- value-5,37

Pr>t0,0001
AADT 0,00002605-ضريب

t- value-26,16
Pr>t0,0001

WAR=2.54-0.01492*SN-0.000026*AADTمدل پيشنهادي

مرحله بعدي از تحليل آماري شامل يك سري تحليل مقايسه اي بر روي اطالعات گروه بندي 
شده است. اين مقايسه در تغييرات نرخ تصادفات با كاهش عدد اصطكاك از يك مقدار مشخص 
مي باشد. بدين منظور چهار عدد اصطكاك كه 25 ، 30، 35 و 40 مي باشند، به عنوان معيار انتخاب 
شده اند سپس ميانگين نرخ تصادفات براي محل هاي با عدد اصطكاك كمتر و بيشتر از مقادير باال 
به طور جداگانه محاسبه شدند. تحليل آماري به منظور معنا دار بودن نتايج انجام شد كه نتايج آن در 
جدول 5 نمايش داده شده است. با توجه به نتايج آماري به طور ميانگين، محل هاي با عدد اصطكاك 

تأثير مقاومت لغزشى رويه هاى آسفالتى بر تصادفات جاده اى
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25 يا كمتر نرخ تصادفاتشان 57 درصد بيشتر از محل هاي با عدد اصطكاك بزرگ تر از 25 بوده 
است. محل هاي با عدداصطكاك 30 يا كمتر نرخ تصادفاتشان 44 درصد بيشتر از محل هاي با عدد 
اصطكاك بزرگ تر از 30 بوده است. محل هاي با عدد اصطكاك 35 يا كم تر نرخ تصادفاتشان 34 
درصد بيشتر از محل هاي با عدد اصطكاك بزرگتر از 35 بوده است. محل هاي با عدد اصطكاك 40 
يا كمتر نرخ تصادفاتشان 10 درصد بيشتر از محل هاي با عدد اصطكاك بزرگ تر از 40 بوده است.

جدول 5: نتايج تحليل آمار به كمك نرم افزار SAS (جفري، 2004)

پارامترهاي آماري
SNSNSNSN

<25>30<30>30<35>35<40>40
WAR 3.9762.5323.4882.4243.1052.3162.7922.328ميانگين

Variance36.5436.4435.4936.6132.2739.1331.7144.34
t- value3.3993.9893.7151.965

Pr>t0.00070.00010.00020.0495

نتيجه گيري
اين تحقيق در زمينه تأثير مقاومت اصطكاكي سطح راه ها بر روي تصادفات انجام گرفته و از آمار 
و اطالعات راه ها در ايالت ورجينيا استفاده شده است. آمار و اطالعات تصادفات، عدد اصطكاك 
و حجم ترافيك عبوري مربوط به سال 2002 بوده است. پس از پردازش آمار و انجام تحليل هاي 

آماري بر روي اطالعات نتايج زير حاصل شد:
اين تحقيق نشان داد كه عدد اصطكاك يك پارامتر آماري مهم در تفاوت نرخ تصادفات در • 

راه هاي مختلف مي باشد. عالوه بر اين نرخ تصادفات با كاهش عدد اصطكاك افزايش يافته است.
حجم ترافيك يكي ديگر از پارامترهاي مؤثر در نرخ تصادفات بوده است و نرخ تصادفات با • 

افزايش حجم ترافيك كاهش يافته است.
به طور ميانگين، محل هاي با عدد اصطكاك 25 يا كمتر نرخ تصادفاتشان 57 درصد بيشتر از • 

محل هاي با عدد اصطكاك بزرگ تر از 25 بوده است.

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

24

محل هاي با عدداصطكاك 30 يا كمتر نرخ تصادفاتشان 44 درصد بيشتر از محل هاي با عدد • 
اصطكاك بزرگ تر از 30 بوده است.

محل هاي با عدد اصطكاك 35 يا كمتر نرخ تصادفاتشان 34 درصد بيشتر از محل هاي با عدد • 
اصطكاك بزرگ تر از 35 بوده است.

محل هاي با عدد اصطكاك 40 يا كمتر نرخ تصادفاتشان 10 درصد بيشتر از محل هاي با عدد • 
اصطكاك بزرگ تر از 40 بوده است.

پيشنهاد
 نتايج اين تحقيق نشان داد كه نمي توان تنها با عدد اصطكاك نرخ تصادفات را مدل كرد. اين 
موضوع با توجه به پراكندگي اطالعات و تغييرات عوامل ديگري همچون طرح هندسي متفاوت 
در محل هاي مورد بررسي انتظار مي رفت. به منظور تعيين دقيق تر تأثير عدد اصطكاك بر روي 
تصادفات پيشنهاد مي شود كه با فيلتر كردن اطالعات از نظر درجه راه مورد بررسي و حجم ترافيك 

عبوري، اين متغيرها در تحليل ثابت فرض شود و سپس  تحليل آماري انجام شود.
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