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  دار شهريهاي چراغباالبردن ايمني در تقاطع

  ) قرني-تقاطع طالقاني: مطالعه موردي(

                                                    

محمدامين رضاپور
1

  

ورپريناز رضاپ
2

  

  

  :چكيده

در ايـن مقالـه بـا       . كنـد آمار تكان دهنده تصادفات عابرين پياده، لزوم توجه جدي به بحث ايمني عابرين پياده در ايران را دوچندان مـي                   

مطالعـه مـوردي    .  شـد  نهادزي آن براي شرايط ايران، راهكارهاي فرار از اين بحران شـهري پيـش             سا  ميبكارگيري نظريه كنترل اجتماعي و بو     

 آغـاز شـد و بكـارگيري    spss  تحليل اطالعـات آمـاري بـا اسـتفاده از نـرم افـزار      . اطع مزبور شناسايي رفتار عابرين پياده را ميسر ساختتق

قبـل از   (رفتار شناسي افراد در جامعه، پيش زمينه اقدامات موفق ايمني           . ي وضع موجود ياري رساند    نهايرگرسيون لجستيك ما را در تحليل       

 پـذيري عـابرين از      تـأثير رود؛ در همين راستا، بدست آوردن گپ عبور عابرين و واكنش راننده به مشخصات عابر، همچنـين                  يبشمار م ) اجرا

ي بـا نـرم افـزار       نهادپيـش هـاي     ات، تحليل مطلوبيت گزينـه    نهادقبل از ارائه پيش   . شود  ميجمع از ديگر دست آوردهاي اين تحقيق محسوب         

Expert choice اجـراي آن،  نهادو تكنولوژي جديد ايمني در كشورهاي ديگـر و پيـش  ها  بكارگيري يافته. تائيد قرار گرفت انجام شد و مورد 

الـزام  . ي بر ايمن سازي بيـشتر عـابرين پيـاده در ايـران را فـراهم نمـوده و راه را بـراي تحقيقـات بيـشتر همـوار سـازد                              ها  مشايد بتواند مقد  

ن كه در كشورهاي توسعه يافته در حال اجراست، نيز از ضـروريات دهـه حاضـر در صـنعت                    خودروسازان داخلي به رعايت اصول طراحي نوي      

 .رودخودروسازي به شمار مي

  

  .ايمني، عابر پياده، رفتار شنايي، رگرسيون لجستيك :كليد واژه 
  

  :مقدمه

 تصادف بـا عـابر پيـاده    36000 نزديك  در آلمان،2006فقط در سال . شندبا ميعابرين پياده آسيب پذيرترين استفاده كنندگان از جاده      

                                                 

  )ره(المللي امام خميني نقل دانشگاه بين و ريزي حمل دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه. 1

  موميپزشك ع. 2
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 دركشورهاي و رسيد خواهد باربيماريها نظر از سوم  رتبه به دنيا در نهم رتبه از ترافيكي تصادفات ميالدي 2020 سال تا. گزارش شده است  

  .كرد خواهد صعود دوم رتبه به توسعه درحال

 درصـد  15عـابرين پيـاده در   . شـود  مينيا را شامل د ميشهري تماهاي   در محيطها نصدمات وارده به عابرين پياده و حتي مرگ و مير آ      

 درصـد ايـن   50جالب آنكه نزديك به . زندبا مي درصد در تصادفات جان 33شند، اما در امريكا نزديك به با ميتصادفات شهري در دنيا مقصر   

لـذا چنـد وقتـي اسـت كـه بـه       .]1[اتفاق مي افتـد  ) خط كشي عابرين(مخصوص عبور عابرين پياده    هاي    مقدار مرگ و مير در حاشيه محل      

  .صورتي جدي در كشورهاي اروپايي و امريكايي تصميم به رفع اين معضل گرفته شده است

 دسـت  از را خـود  جـان  اتومبيـل  بـا  تصادف پي در اروپايي اتحاديه عضو كشورهاي در پياده عابر هزار 50 حدود ساالنه موجود آمار بنابر

 از قـانوني  پزشـكي  سـازمان  گـزارش  آخرين به بنا و بوده فوتي تصادفات مجموع از رصد د 7/5 گذشته سال طي ايران در آمار اين. دهند  مي

 ضـمن  .نـد ها  تباخـ  جـان  خودروهـا  با برخورد پي در پياده عابر 3948 امسال نخست روز 13 در فقط رانندگي سوانح در مير و مرگ ميزان

 در ديگـران  از بيشتر سال 70 از بيش سني گروه البته و شوند  مي محسوب نقليه وسايط با برخورد ياصل قربانيان درصد، 68 با مردان كه  اين

  . دارند قرار خطر معرض

 ازيـك  بـيش . اسـت  ترافيك ايمني و تروما طب ميعمو بهداشت متخصصين  اصلي چالش موتوري نقليه لوسائ با پياده عابرين تصادفات

 بـا  مقايـسه  در .اسـت  پياده عابرين به مربوط است داده رخ ترافيكي تصادفات بعلت كه درسال صدمه ميليون10  و مرگ ميليون 1/2 از سوم

 در تـصادفات  ايـن  اكثـر  چـه  اگـر . شـوند مـي  بـاالتر  ميـر  و مـرگ  و بيشتر شدت با متعدد جراحات متحمل پياده عابرين ،خودرو سرنشينان

 درنتيجه پياده عابرين  به آسيباز ناشي سنگين هزينه متحمل نيز صنعتي و پيشرفته كشورهاي ولي ميافتد اتفاق توسعه درحال  كشورهاي

 براقتصاد آن تحميلي هزينه ميزان نسبت همين وبه  خودروست درون سرنشينان در آن ميزان برابر 2 ميزان  اين هك شوندمي ترافيكي سوانح

  . )پياده عابر نفر هر براي پوند 57400 ( باشدمي برابر 2 كشور

 .دهنـد  مي تشكيل سواران موتور را درصد 37 و پياده عابران را شدگان كشته درصد 47در ايران،    گذشته سال فوت به منجر ادفاتدرتص

  .است سواران موتور درصد37 و پياده عابران درصد33 ترتيب به جاري سال درتيرماه آمار  اين هك است درحالي اين

 به توجه عدم دليل به عمدتاً كه   ندها  تداش نقش تلفاتكل   درصد 52و   شهري درون فوتي تصادفات درصد 47 دروقوع نيز پياده عابران

 كوچـك  شهرهاي در و است شرياني معابر و ها  بزرگراه در پياده عابران با تصادفاكثر   كالنشهرها در  با اينكه  ]2[. دهد  مي روي رانندگان جلو

لـذا  . انجام گرفته و يـا در حـال انجـام اسـت    ها  ت ايمني جهت بهبود ايمني در بزرگراه، ولي اقداما شهرهاست حاشيه در پياده عابر با تصادف

امـا قـسمت ديگـر      . درسـ   مـي  راه ممكن به نظـر       تنها) و نه تخلف عبور از عرض خيابان      (فرهنگ سازي مردم در استفاده از پلهاي عابر پياده          

  .هاي شهري است كه موضوع اصلي اين تحقيق است تقاطع با وسايل نقليه عبوري درها نتصادفات عابرين پياده، برخورد آ

در حقيقت سيستم فوق، به محض خطر، راننـده         .  براي كاهش اين نقصان، استفاده از سيستم شناسايي راننده است          مؤثريكي از اقدامات    

  .كندرا از خطرات پيش روي مطلع ساخته و يا خود سيستم اقدام به رفع خطر مي

تحقيقـات  . جراي اين سيستم، قابل اتكا بودن به سيستم تشخيص وسيله نقليه و شناسايي عـابرين پيـاده اسـت   پيش شرط موفقيت در ا   

پس يك مدل شناسايي رفتار عابرين پياده براي پيش بيني رفتـار            . زيادي بر شناسايي خودكار عابرين پياده انجام شده و در حال انجام است            

  .عابرين مورد نياز است

 بود كه سيستم خط سير مـسير عـابرين پيـاده را طـي     2006در سال ] Rodgers ]3قات، مطالعات انجام شده توسط يكي از اين تحقي

 بحراني در خط سير وسيله نقليه و عـابر پيـاده تعريـف              اي  قهمنط. توسط ايشان بسط داده شد    ) 1PAS(سيستم هشدار عابرين پياده     . كردمي

عيب اين روش اين است كه نياز       . هدد  ميوق شوند، پيغامي صوتي و يا تصويري به راننده هشدار           هنگامي كه عابرين پياده وارد منطقه ف      . شد

ي ديگر رديابي عابرين پيـاده از       ها  شرو. است تا به هر عابر پياده، دستگاهي ردياب نصب شود تا رفتار و خط سير عابر را تحت نظر قرار دهد                    

الزم به ذكر است كـه روش خـط سـير           . ز اقدامات ديگر انجام شده در اين زمينه است         در محل ا   Infrared نهايجمله نصب سنسور و دوربي    

  .شود ميزيرا هر لحظه رفتار عابرين پياده عوض . گفته شده روشي ناقص و داراي عيب است

                                                 

1. Pedestrian Alert System 
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با اسـتفاده   ) ه اجرايي و ن (اگرچه قوانيني تئوريكي    . هدف ديگر اين تحقيق، پيدا كردن قوانين عمومي رفتار عابرين پياده در ترافيك است             

عصبي در ايران انجام گرفته، ولي هميشه جاي خالي تحقيقـاتي اجرايـي در كنـار             هاي    از قوانين مختلف از جمله تئوري مورچگان و يا شبكه         

  .اين تحقيقات به چشم مي خورد

در . شـود   مـي ز خـط فكـر فـرد تخمـين زده           در آزمايش اول، رفتار عابر پياده ا      . واقعي انجام گرفت  ) آمارگيري(در اين تحقيق، سه نمونه      

در حقيقت فاصله بين وسيله نقليه و عابر و زمان . شود مي را بر تصميم گيري وي دارند، تعيين تأثيرحقيقت پارامترهايي از عابر كه بيشترين 

TTC(برخورد 
  . مورد بررسي قرار مي گيرد) 1

گيرند تا به عابر پيـاده اجـازه عبـور از مقابـل وسـيله نقليـه       گان تصميم ميدر آزمايش دوم، هدف پيدا كردن پارامترهايي است كه رانند         

. دهندهد كه عابرين پياده بر فاصله وسيله نقليه بيشتر از زمان برخورد وسيله نقليه با خود، اهميت ميد مينشان ها  آناليز داده. بدهند يا خير

  . پياده در عبور از عرض خيابان استموضوع مهم ديگر تعيين پارامترهاي مورد استفاده توسط عابر

 راهكار اجرائي جهت رفـع      3 با ارائه    نهايت  رفتاري عبور عابرين پياده در تقاطع مزبور اشاره شده و در            هاي    در آزمايش سوم، به ناهنجاري    

  .شود ميآن اقدام 

  

  :مطالعه موردي

 و  45-20 درصد افراد در حدود      80محدوده سن     .  انجام شد  ) درصد زن  41 درصد مرد و     59( نفر   617مطالعه ما در اين تحقيق بر روي        

. شـد با مـي طول فاز قرمز متغير و هوشمند .  قرني انتخاب شد-راه طالقاني4مكان آمارگيري نيز در تقاطع .  درصد بيشتر از اين مقدار بود     20

ن رنج عددي بدست آمد و بسته به شرايط ترافيكي در هـر  البته در زمان آمارگيري اي.( ثانيه متغير بود  71 تا   54دامنه تغييرات فاز قرمز بين      

دامنه تغييرات فاز سـبز نيـز   .) اي در مورد طول فازها انجام گرفت      لحظه متغير است؛ البته با هماهنگي با مركز كنترل ترافيك تغييراتي برهه           

همانطور كـه گفتـه شـد، زمـان         .  ساعت بدست آمد    وسيله نقليه در   1138حجم عبور نيز در حدود      .  ثانيه در حال تغيير بود     43 الي   21بين  

انتخـاب تقـاطع مزبـور، پـس از         . هـوا در مـدت زمـان آمـارگيري متعـادل بـود            .  هفته انجام شد   5 صبح به مدت     8 تا   7آمارگيري از ساعت    

بـراي  . ري رعايت شده اسـت فاكتورهاي زيادي در اين آمارگي. انجام شده  در مورد حجم وسايل نقليه و عابرين پياده انتخاب شد          هاي    بررسي

تصادفات مهلك در كودكان بيشتر در تابستان و در بزرگساالن در زمـستان بيـشتر               (مثال تاريخ و زمان آمارگيري، همچنين فصل آمارگيري         

  .، جنسيت و سن وسال از فاكتورهاي مهم در اين زمينه است.)است

. نيز در برنامه اين چراغ تعبيه شـده اسـت         ) با پيغام صوتي  (بور نابينايان    شهري مجهز بوده و فاز اضافي ع       Scatsتقاطع مزبور به سيستم     

  . انجام شدSpssتحليل آماري اعداد خام نيز با نرم افزار . تعبيه تسهيالت عبور معلولين با ويلچر نيز در اين تقاطع تعبيه شده است
  

  
    قرني-تقاطع طالقاني. 1شكل

                                                 

1. Time To Collision  
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  :تحليلي بر رفتار عابرين پياده

يشان، تصميم به انجـام     ها  هدر حقيقت عابرين پياده با وزن دهي به خواست        .  هزينه است  - رفتارهاي انسان در زندگي بر نسبت سود       بيشتر

 و "عبور و ذخيره زمـان "افراد با وزن دهي به دو آيتم   . در مورد عبور از عرض خيابان نيز اوضاع بدين روال است          . يا عدم انجام كار مي گيرند     

فاصـله از لبـه     : پارامترهاي دخيل در اين وزن دهي عبارتنـد از        . ي خود را مي گيرند    نهاي تصميم   "خاطر احتمال برخورد و تصادف    انتظار ب "يا  

جدول، اندازه شهر، تعداد عابرين پياده منتظر در صف و تعداد عابرين متخلف عبور كننده از چراغ قرمز، سرعت وسيله نقليه و ابعـاد وسـيله                          

ايـن گـپ    . تصادف وسيله نقليه و عابر پياده از پارامترهاي مهم در ايـن زمينـه اسـت               ) گپ(مترهاي ديگري از جمله فاصله      پارا. نقليه عبوري 

افـراد  . دكنـ   مـي سن عابر پياده نقش مهمي را در پارامترهاي فوق بـازي            .  ثانيه متغير است   11 تا   2زماني بسته به خصوصيات فردي افراد از        

  )يكي از نتايج اين تحقيق در ايران.(ندكن ميي عبور نياز دارند، اگرچه در اين مورد همانند جوانان عمل مسن فاصله گپ بيشتري را برا

  ؛ عبور و يا انتظار از نگاه عابر پياده1آزمايش  .3-1

  .سرعت وسيله نقليه و عابر پياده و فاصله نسبي بين اين دو: دو پارامتر مهم در انتخاب عابر پياده در تصميم عبور بدست آمد

 8 تـا  2مثالً در هند گپ زماني بين  . بيشتر بر تعيين گپ زماني جهت تصميم گيري عابر پياده متمركز است           ها    در حقيقت تحليل داده   2

 ثانيه به عنوان گپ زماني مورد انتخـاب افـراد       7طي آمارگيري ديگري در انگلستان، گپ در حدود         . ثانيه به عنوان گپ بحراني شناسايي شد      

فاصله با وسيله نقليه، سرعت وسـيله       ( ما در اينجا تعيين پارامترهاي تصميم افراد جهت انتظار و يا عبور از چراغ قرمز                 سؤالاما  . برگزيده شد 

به معناي دقيق تر، ما بدنبال پيدا كردن ارتباط ميان سرعت و فاصله و تمايل عابر پياده بـراي عبـور از چـراغ                        . باشدمي..) .نقليه، زمان گپ و   

  .يمقرمز هست

 كيلـومتر   60 تـا    35سرعت وسايل نقليه از     . رفتار عابرين در تقاطع با پيگيري خط سير عابرين پياده با بازخواني فيلم ويدئويي انجام شد               

  .بر ساعت متغير بود
  

   1نتايج آزمايش 

 1مودار اين مقادير در نمـودار  ن. مهم اين تحقيق، بدست آمدن گپ زماني عابرين پياده در عبور از عرض خيابان بود            هاي    يكي از خروجي  

. در ايـن بـازه، مقـادير متفـاوت اسـت         . شـود   مي ثانيه خالصه    6 تا   2 در بازه    ها،  ، رنج گپ  شود  ميهمانطور كه مالحظه    . نشان داده شده است   

مـال عبـور عـابرين     ثانيـه، احت 4براي مثال در گـپ      .  و باالتر از آن تقسيم بندي شد       h km 35/سرعت وسايل نقليه عبوري هم به دو دسته         

 راه، 4توجيه اين امر آنست كه عابر پيـاده بـا توجـه بـه فاصـله وسـيله نقليـه از                    .  دو برابر حالت ديگر است     h km 35/پياده در سرعت باالي   

نكه بـه سـرعت   پس عابر پياده، بيشتر از اي . تصميم به عبور و يا عدم عبور مي نمايد، غافل از اينكه سرعت وسيله نقليه دقيقاً چه مقدار است                  

  .گيردوسيله نقليه نزديك شونده دقت كند، به فاصله وسيله نقليه از خود توجه كرده و تصميم مي
  

  
  گپ زماني عابرين پياده در عبور از عرض خيابان. 1نموار 
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 و "فاصـله وسـيله نقليـه و عـابر    "اليي بين متغيرهاي به اين نتيجه رسيد كه همبستگي با) Spss(آمار بدست آمده با تحليل نرم افزاري     

  (r =.66; p <.05) .  برقرار است"احتمال عبور عابر پياده از عرض خيابان"

  

  ؛ عبور و يا انتظار از نگاه راننده2آزمايش 

. تفاده و تحليـل انجـام گرفـت       براي  يافتن پارامترهاي مهم در تصميم گيري راننده براي عبور عابر پياده، باز هم از تصاوير ويـدئويي اسـ                    

 در تـصميم گيـري     ها  ننتيجه اين حاصل شد كه رانندگان به بعضي حركات عابرين از جمله حركات دست و پا و صورت و يا حتي چشمان آ                      

  . اين باره نيستت درسؤااليي جوابگوي تنها توجه به حركات عابرين پياده و يا رانندگان به تنهااما نكته مهم تر اين كه . ندكن ميخود توجه 

  

   2نتايج آزمايش 

) سـرعت و دانـسيته جريـان      (در آزمايش دوم ثابت شد كه خصوصيات ظاهري عابر از جمله سر و پاي عابر پياده عالوه بر جريان ترافيك                   

ن در عابرين پياده و بنابراين تفسير و ترجمه حركات بد. شود مير عبور از عرض خيابان براي راننده وسيله نقليه محسوب د ميپارامترهاي مه

مخصوصاً تمركز بر روي رفتار كودكـان و        . واند در آينده بيشتر مورد توجه قرار گيرد       ت  ميبدست آوردن الگو و مدلي براي تفسير اين حركات،          

ت سؤاالين در حقيقت با كشف جواب ا. واند معضل پيچيدگي رفتار كودكان را در عبور از عرض خيابان كاهش دهدت مي ها  نترجمه حركات آ  

  متوجه خواهند شد كه آيا عابر پياده قصد عبور جدي دارد يا نه؟ آيا بايد سرعت خود را كاهش دهد يا خير؟ها  راننده
  

 

  گپ زماني عابرين پياده در عبور از عرض خيابان. 2نموار 

  

، با اسـتفاده از نـرم افـزار         ها  ني آ ها  ت راننده وسيله نقليه و وزن دهي به اولوي        گفته شده در باال براي عابر پياده و       ي  ها  تبا تحليل مطلوبي  

Expert Choice به اين نتيجه رسيديم كه عابر پياده در صورتي كه مطمئن باشد كه بزودي فرصتي پيدا خواهد شد تا با اطمينان و امنيت 

  )درصد86احتمال با درصد . (باال، عرض خيابان را طي كند، هرگز ريسك نخواهد كرد

  

  هاي عبور عابرين از تقاطعآزمايش سوم؛ ناهنجاري

افـراد در حالـت     . با چراغ قرمز اسـت    هاي    مطالعه ما در اين تحقيق مقايسه بين رفتار فردي در برابر رفتار گروهي عابرين پياده در تقاطع                
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 لمس مي نمايند، در حـالي كـه افـراد واقـع در يـك گـروه           به شخصه احساس و   ) در هنگام عبور از چراغ قرمز     (يي، قانون شكني خود را      تنها

اين . اندد  ميمردمي، اين احساس را با شدت بسيار كمتري در وجود خود احساس كرده و مسئوليت اين تخلف را با كل افراد متخلف شريك                        

خود رفع تخلـف كـرده و گنـاه را بـر گـردن      در حقيقت در اين افراد از . احساس اشتراك در تخلف، افراد را در قبول تخلف، آزادتر مي گذارد        

  . شود ميحتي اين جسارت در تخلف را، هنگامي كه تعداد زيادي از عابرين در آن طرف خيابان منتظر عبورند، بيشتر نيز . ازنداند يجمع م

ن با جماعت، اين تخلـف  كند كه افراد به خاطر همرنگ بود بيان مي]Hirschi, 1969(]4(بر خالف اين نظريه، نظريه كنترل اجتماعي 

ضمانت اجرايي قوانين جامعه مردم را بيشتر از قوانين قـراردادي           . افراد، تمايلي باطني بر عدم قانون شكني دارند       . ندشو  ميجمعي را متحمل    

 هـا  نوه بـودن آ  بنابراين واكنش افراد در اين مواقع، به فـرد يـا گـر   ]Hirschi & Gottfredson, 1994(]5(ارد د ميخودشان، از تخلف باز 

  .بستگي دارد

نتيجه ديگر آن بود كه تمايل به .  راه در مردان بيشتر از زنان است       4يكي از نتايج گوياي اين مطلب است كه فراواني افراد عبور كننده از              

  ر سـبز شـدن   ، هنگامي كه افراد كـم باشـند، بيـشتر از حـالتي اسـت كـه صـفي از افـراد پـشت تقـاطع منتظـ                           )فارغ از جنسيت  (عبور افراد   

  .چراغ هستند

. هنـد د ميجوانان نيز بيشتر از افراد مسن در اين زمينه شجاعت نشان . ندكن ميهمچنين مردان بيشتر از زنان در عبور از خيابان ريسك       

 ]Rosenbloom, 2003 (]5.(دهندهمچنين افراد عجول و با استرس كاري و زمان محدود نيز در اين امر پر ريسك تر نشان مي

Hamed, 2000 ]7[كند در مقاله خود به ميزان توسعه يافتگي كشورها به عنوان فاكتور ديگري اشاره مي .Gueguen ]8[ نيز مجرد يا 

اما مجله سازمان ملـل، طـي آمـاري ديگـر       . اندد  مي ديگر   مؤثرمتاهل بودن، ميزان تحصيالت، درآمد و وضعيت استخدام را نيز از فاكتورهاي             

  . داندرده به عابرين پياده را در كشورهاي فقير تر، بيشتر از كشورهاي توسعه يافته ميواهاي  ميزان آسيب

و عابرين پياده در كشورهاي در حال توسعه، به طور تمام و كمال از قوانين راهنمايي و رانندگي                  ها     معتقد است كه راننده    Hamedآقاي  

از  .با ترافيك باالي عبوري و دانسيته باالتر جمعيت، بيشتر است          يها  مكانفات در   البته اين امر واضح است كه ميزان تصاد       . ندكن  ميتبعيت ن 

عدم قبول قوانين راهنمايي توسط ايـشان       ) كه خود عابرين بيشتر از همه بر آن اتفاق نظر دارند          (مهمترين داليل بروز تصادفات عابرين پياده       

  .است

  

  3نتايج آزمايش 

 1خـصوصيات آمـاري عـابرين در جـدول     .  پياده شد»كنترل اجتماعي«جستيك تحليل شد و تئوري      نتايج با استفاده از يك رگرسيون ل      

يكـي از   .  درصد از افراد، در هنگام قرمز بودن چراغ راهنمايي بـه تقـاطع رسـيدند               63 نفر مشاهده صحيح، حدود      596از بين   . اند  هليست شد 

  .ندكن ميز عبور نتايج جالب اين بود كه مردان بيشتر از زنان از تقاطع قرم

  

  تحليل اوليه آمار برداشت شده از تقاطع. 1جدول 

  كل مشاهدات  قرمز  سبز  وضعيت چراغ در لحظه رسيدن به تقاطع

    قرمز  سبز  سبز  وضعيت چراغ در لحظه عبور از عرض خيابان

  مرد

  زن

127)57(%  

94)43(%  

143)68(%  

131)79(%  

67)32(%  

34)21(%  

337)57(%  

259)43(%  

45-20   195)88(%  208)73(%  77)27(%  480)80(%  

  %)20(116  %)17(15  %)83(75  %)12(26   45باالتر از 

  . همگني اعداد آماري با عدد فيت بااليي نشانگر پراكنش كم و مناسب بودند. اند  ريز شده2در جدول ديگر خصوصيات عبوري 
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  )p<.001(مقاير رگرسيون لجستيك متغيرهاي پيش بيني شده . 2جدول 
  

           اخص هاش
  2,00-6,49  3,29  16,9  0,29  1,26  جنسيت

  0,48-0,73  0,74  18,57  0,12  -0,58  تعداد افراد منتظر براي عبور

تعداد افراد ملحق شده بعد از سبز شـدن         

  چراغ
0,53-  0,14  13,2  0,64  0,79-0,45  

  1,19-4,23  2,06  6,11  0,4  -0,04  حجم ترافيك در فاز قرمز چراغ

      0,001  8472,91  -25,18  در طول فاز قرمزها  دهعبور پيا

  

   طبقه بندي جنسي

مردان عالوه بر جـسارت بـاالتر در عبـور،          . كردند از تقاطع قرمز عبور مي     ها  نفارغ از جنسيت و گروهي بودن يا نبودن، مردها بيشتر از ز           

  .بينندتعداد تصادفات بيشتري را نيز مرتكب شده و يا صدمه مي

  

   يا گروهي انفرادي و

بيشتر افراد  . دارند) عبور از چراغ قرمز   (اولين فرضيه مطالعه، بررسي اين مورد بود كه افراد در حالت انفرادي و يا گروهي تمايل به تخلف                   

 هـا   نايـن رفتـار دو توجيـه دارد كـه يكـي از آ             . ند درحالي كه تعداد كمتري هستند كه تمايل به شكستن قانون دارند           كن  مياز تقاطع عبور ن   

  .تر استگرا واقع

در .  اولين دليل اين امر براي طبعيت فرد از جمع است كه در اين تئـوري ثابـت شـده اسـت    (Hirschi, 1969)تئوري كنترل اجتماعي 

را تواننـد قـانون      طبعيت اجتماعي قرار گرفتـه و آسـانتر مـي          تأثيرحقيقت افرادي كه تقاطع رسيده و افراد در آنجا وجود ندارند، كمتر تحت              

البتـه  . هـايي بـين مـردم دارد   اگرچه اين رفتار نيز اسـتثنا . هدد مي قرار  تأثير را تحت    ها  ندر حقيقت يك قانون گرايي كوتاه مدت آ       . بشكنند

همان طور كه گفته شد، خيلي از رفتارهاي افراد به فرهنگ اجتماعي جامعه بستگي دارد، بنابراين از شهري بـه شـهر ديگـر و كـشوري بـه                             

  .گر متفاوت استكشور دي

 يـك هـشدار بـراي عـابرين     تنها؛ بلكه شود  ميبراي مثال در كشور ايرلند، عبور از چراغ قرمز براي عابرين پياده، جرم و تخلف محسوب ن                

ناخته اما براي مثال در آلمان اين امر، نقض قانون است و افراد متخلف به عنوان افـراد ناسـازگار بـا پلـيس شـ                        . است تا با احتياط عبور كنند     

 ]9[ند شو مي

يم كه اگرچه ايمني عبور براي عابرين بسيار مهم بوده، ولي افراد با توجه بـه                رس  مي هزينه عابرين پياده، به اين نتيجه        -با يك آناليز سود   

هـاي   ب شمارشگر نصنهادلذا پيش. ي را در انتخاب قانون گرايي و يا نقض قانون مي  گيرندنهاي هزينه براي خود، تصميم  -آناليز شخصي سود  

  .رسدجهت سبز شدن چراغ عبور، منطقي به نظر مياي  هعابرين پياده براي نشان دادن دقيق ثاني

 كه فرد مشاهده كند كه فرد ديگري پيش از او،           شود  ميفرضيه دوم بر اين قرار بود كه احتمال اينكه فردي تخلف كند در حالتي  بيشتر                 

 البته اين فرضيه بـه  ]Bandura  ]10 .دكن مي در حقيقت فرد متخلف، ديگران را نيز ترغيب به تخلف .دكن مياز چراغ قرمز عبور كرده و يا 

  .، اما رقم محدودي استشود مير آمار گرفته شده ما ديده د ميمقدار ك
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  )رفتار انفرادي و گروهي(رفتار عابرين در تقاطع مزبور . 2شكل 

  

  .كند و آبرومندي شغلي خود، با اين امر كنار آمده و رفتار منحصر به فرد خود را اعمال ميدر حقيقت افراد با توجه به جايگاه اجتماعي

  

  :اتنهادپيش

  ها   نوشتن متون بر روي روسازي در قبل از تقاطعتأثير

 اسـت قبـل از   يا قهمنطقه بحراني منط . ند، ممكن است تامل كرده و يا عبور نمايند        رس  ميهنگامي كه افراد در موقع چراغ زرد به تقاطع          

 ]11[.هدد ميراه، در صورتي كه تقاطع رنگ زرد را نشان چهار

 به راننده كمك كرده تا بتواند تصميم "تقاطع پيش رو"نوشتن عبارت . شود ميبر روي روسازي راه بررسي    ها     نوشته تأثيردر اين قسمت    

 مثبت خوبي بر رفتار تأثيرن داده است كه نوشتن بر روي روسازي، نتايج نشا. خود را در مورد عبور و يا توقف در پشت چراغ راهنمايي بگيرد  

 احتمال حركات پر خطر و تنهاوانند نه ت مي، ها هتجربه اجراي اين اقدام نشان داده است كه اين نوشت       . چراغ دار دارد  هاي    راننده قبل از تقاطع   

يش از حد محافظه كارانه توقف در پشت چراغ قرمز را نيز كـاهش  پر ريسك عبور از تقاطع در وضعيت بحراني را كاهش داده، بلكه حركات ب           

  .دياب ميبه تبع اين امر، درصد تصادفات وسايل نقليه با هم و همچنين با عابرين پياده نيز به شدت كاهش . هدد مي

حال به درستي به مرحله اجـرا  ات آن تا بتأثيربيان شده، ولي اجرا و ) ITE) 1999در هندبوك ترافيك ها  اگرچه فرمول بندي اين نوشته   

  .در نيامده است

 
 زمان عكس العمل  و m/s( ،t(درصد وسايل نقليه85 سرعت Vاز خط ايست تقاطع بوده، در حالي كه ها   در آن معرف فاصله نوشتهXكه  

a معرف شتاب منفي )m/s2 3,05 (شدبا مي.g  شدبا مي نيز شيب تقاطع مزبور.  

 است، بلكه از ايجاد شوك بر جريـان  نهادري براي رانندگان جهت عبور و يا توقف از اهداف اصلي اين پيش           آسان كردن تصميم گي    تنهانه  

  .عبوري و حركات پرخطر رانندگان جلوگيري مي نمايد

ه در صورتي   بيشتر رانندگان بر اين باور معتقد بودند ك       .  به صورت رندوم مصاحبه شد     ها  ن راه، با بعضي از آ     4پس از عبور وسايل نقليه از       

  !)هيمد ميحتي اگر الزم باشد، سرعت را نيز افزايش (كه كار اورژانسي داشته باشند، حتماً از تقاطع عبور خواهند نمود 

از جمله فاصله تا تقاطع از لحظه زرد شدن چراغ،          . نتايج حاكي ازاين بود كه عوامل مختلفي بر رفتار رانندگان در اين مواقع اثرگذار است              

  ...حظه زرد شدن چراغ، سن راننده، جنسيت راننده، تيپ ماشين وسرعت در ل
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در كل اگر رانندگان تصميم بگيرند تا در تقاطع توقف كنند، هنگامي كه نزديك به تقاطع هستند، از بيم ترس تصادف و برخورد وسـايل                     

نـد، از   كن  مـي راه عبور   چهار در زرد بودن تقاطع از       بر عكس در حالتي كه رانندگان     . هندد  مينقليه از پشت سرعت خود را به يك باره تغيير ن          

وانند تصميم خود را از قبل گرفته و در        ت  مي خيلي بهتر    "تقاطع پيش رو  "در حقيقت رانندگان با مشاهده عالمت       . رسندت  ميتصادفات جانبي   

  . تقاطع جلوگيري نماينديكباره و ايجاد خطر درهاي  سر تقاطع دچار آشفتگي در رفتار و بروز تصادف نگردند و از ترمز

 بيشتري  تأثيرباالتر  ي  ها  ت كمتري دارد و در سرع     تأثيركم  ي  ها  تبر روي روسازي در سرع    هاي     نوشته تأثير يك نتيجه ديگر اين بود كه       

  .دارد

  

  
  نوشتن متون بر روي روسازي راه. 3شكل

  

كوتاه شدن منطقه بحراني يكي از بهترين برآوردهـاي ايـن          .  گذارد ميها    در تقاطع ها    ات مثبت زيادي بر رفتار راننده     تأثيرها    وجود نوشته 

در حقيقت با انجام اين عمل نـرخ وسـايل نقليـه عبـوري از چـراغ      . داردها   بسيار زيادي بر تصادفات در تقاطع    تأثير كه   اي  قهمنط. عمل است 

  .دياب ميقرمز كاهش يافته و به تبع آن نرخ تصادفات پهلو به جلو كاهش 

يي كه قادر به محاسبه زمان عبور مناسب از چهار راه نيستند و به صـورت غيـر عمـدي تقـاطع را        ها  هيي براي رانند  ها  هين نوشت وجود چن 

  .شود ميند، مفيد واقع كن ميتخلف 

  . و مفيد نيستمؤثرهند، د ميدر هر صورت عالمت گذاري روسازي، براي متخلفاني كه از روي عمد اين كار را انجام 

  .شونداست كه با سرعت باال به تقاطع نزديك مياي  ه، كم شدن شتاب منفي وسايل نقليها ه ديگر اين نوشتثيرتأهمچنين 

هـاي    شديد شده است كه نتيجتـاً نـرخ تـصادف         هاي    بيش از پيش محافظه كارانه و يا توقف       هاي    نشان از كاهش تعداد توقف    ها    اين يافته 

زيرا بيشتر تصادفات عقب به جلو در خودروها ناشي از تغيير ناگهاني در             .  محسوسي يافته است   كاهشها    عقب به جلو وسايل نقليه در تقاطع      

  .ر زمان عكس العمل ترمز راننده نخواهد داشتب مي مهتأثيربر روي روسازي ها  در هر صورت نوشته. رفتار راننده بوجود آمده است

 و تصميم به توقف دارد، راننده مجبور نيست تا بـا زحمـت زيـاد و بـا ترمـز                     )ها باالدست نوشت ( چهار راه دور است      هنگامي كه راننده از   

و تصميم به توقف گرفتـه  ) ها هپايين دست نوشت(از طرف ديگر، اگر راننده نزديك تقاطع باشد . گرفتن يكباره، اتومبيل خود را خاموش نمايد      

العمل  ر زمان عكس  د  ميبنابراين هيچ تفاوت مه   .) عبور كرده است  ها    نوشتهزيرا از   ( ي بر روي رفتار راننده نگذاشته است      تأثيرها    باشد، نوشته 

ي پايين، رانندگان مرد جوانتر زمان كوتـاه تـري بـراي ترمـز              ها  تدر سرع . در راننده بوجود نخواهد آمد    ها    ترمز در دو حالت با و بدون نوشته       

  .كنندسني و جنسي صرف ميهاي  نسبت به ديگر گروه

بيـشتر در  )  سـال 30كمتـر از  (التر بـا  مي سال و ك26اين تحقيق و تحقيقات قبلي مشخص است كه افراد در سن هاي    همچنين از يافته  
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   .تخلفات عبور از چراغ قرمز سهيم اند

 بـراي  خصوص به ،آسيب شدت و سرعت بين ارتباط. ، تذكر به راننده جهت كنترل سرعت خود در تقاطع است          ها  ه ديگر اين نوشت   تأثير 

 زمان در پياده عابران كه است شده ثابت مثال عنوان به. است بحراني سواران دوچرخه و وموتورسواران پياده عابران مانند پذيري  آسيب افراد

 برخـورد  زمـان  در كـه  حـالي  در دارنـد،  مانـدن  زنـده  شانس% 90 است، كمتر يا ساعت در كيلومتر 30 آن سرعت كه خودرو يك با برخورد

 كه باخودرويي تصادف در پياده عابران. است% 50 از كمتر پياده عابران ماندن زنده شانس دارد، سرعت ساعت در لومتركي 45 كه باخودرويي

 سـرعت  افزايش با پياده عابران ماندن زنده شانس واقع در. ندارند ماندن زنده شانس اصالً تقريبي طور به دارد، سرعت ساعت در كيلومتر 80

 .يابد مي كاهش كند مي ردبرخو ها نآ با كه خودرويي

  

   در بهبود ايمني عابرين پيادهمؤثراقدامات كم هزينه و 

، جـدول گـذاري و   هـا  هنور پـردازي را   . تعدادي از اين اقدامات شامل نشان گذاري و رنگ آميزي روسازي و عالمت گذاي ديناميكي است               

 راننده را براي رودرويي با حوادث ها، اين استرتژي. اين زمينه استاصالحات هندسي يا كنترل خطوط عبوري از ديگر اقدامات انجام شده در         

  .د تا حداكثر ايمني را براي راننده فراهم آوردكن ميپيش روي آماده 

  :عبارتند ازها  اقدامات ايمني فراهم شده براي تقاطع

 با زمان تمام قرمزها  زمان بندي تقاطع �

  اينچ12  اينچ چراغ راهنمايي با8هاي  جايگزيني فانوس �

  براي بهبود قابليت ديد و فرار از تقاطعها  جابجايي فانوس �

  هوشمند مجهز به اشعه مادون قرمزهاي  خط كشي �

 بحرانيهاي  اضافه نمودن فاز گردش به چپ در تقاطع �

 ها ط به جاي تابلوهاي توقف در تقاطعجايگزين نمودن تابلوهاي احتيا �

 راهنمايي جديدهاي  نصب چراغ �

 حادثهپرهاي  ستاندارد تابلوهاي مهم در بعضي تقاطعبزرگ نمودن ا �

 تسطيح و بهبود روسازي خطوط عابر پياده �

 

  
  )قرني-تقاطع طالقاني(از روسازي خطوط عابر پياده اي  هنمون. 4شكل 

 

 مهم و بحراني هاي  پر رنگ تر نمودن و رنگ آميزي دوباره خطوط عبوري تفكيك كننده و خط توقف در قبل از تقاطع �

بل ذكر است كه در حين آمارگيري از تقاطع فوق، با مقايسه تخلفات وسايل نقليه عبوري در توقف در پشت خط كـشي عـابر پيـاده و                            قا
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 چشم گيري بر رعايت حق تقدم و توقف صـحيح وسـايل      تأثيرتحليل آمار موجود به اين نتيجه رسيديم كه كيفيت رنگ آميزي خطوط عابر              

كـه خـط كـشي از كيفيـت         ) ورودي از خيابان قرنـي بـه تقـاطع        (؛ بدين شرح كه در رويكرد جنوب به شمال          نقليه در پشت خط مزبور دارد     

كمتـر  ) ورودي خيابـان طالقـاني    (نسبت به ورودي غرب به شرق     % 32مطلوب تري برخوردار است، توقف وسايل نقليه درست در پشت خط،            

رودي خيابان قرني است كه رانندگان را به رعايت بيـشتر توقـف در پـشت خـط     دليل اين امر نيز پررنگتر بودن خطوط عابر پياده در و   . است

  .زدسا ميمجبور 

  

  
   رنگ آميزي بر رفتار عمومي عابرين پيادهتأثير. 5شكل 

 

 مهم و داراي يك تابلوي توقفهاي  در تقاطع) در سمت چپ خيابان(اضافه نمودن يك تابلوي ديگر توقف  �

 )مثالً عبور آزاد در نيمه شبها و يا اوايل صبح(خاص  نهايبراي زماها  برنامه ريزي زماني مجدد تقاطع �

 راهنمايي با استفاده از نرم افزارهاي  برنامه ريزي مجدد و بهينه چراغ �

 "چراغ راهنمايي پيش رو"نصب تابلوي  �

هـاي   ام قرمـز بـراي تقـاطع   اضافه نمـودن زمـان تمـ     (بحرانيهاي    راهنمايي به صورت تمام قرمز براي تقاطع      هاي    برنامه ريزي چراغ   �

 )پرحادثه

   مـشاركت  بـا  شـهر  شـلوغ هـاي       تقـاطع  و هـا   نميـدا  دور تـا  دور در مكـانيزه   ترجيحـاً  پيـاده،  عـابر  هواييهاي      پل اي  هشبك نصب �

  خصوصي بخش

 راهنمايي مورانمأ طريق از قانون اعمال و تهران شهرداري سوي از شلوغهاي      تقاطع و ها  نميدا در پياده عابر هايكشيخط اجراي �

  رانندگي و

 متخلـف  راننـدگان  با برخورد مانند كنند مي تخلف كه اي  هپياد عابران با برخورد در قانوني وظايف انجام در مأموران جديت و دقت �

  .) ارائه شده استمجلس به رانندگي و راهنمايي پليس  طرح توسطنهادپيشاخيراً (

 آخرين عنوان بهها  قاطعت پياده عابرين عبور كنترل جهت برقي بند راه نصب ندهد، نتيجه قانوني و فرهنگي اقدامات كه صورتي در �

 حل راه

 اجرايي براي كم كردن تخلفات عابرين و كاهش تصادفات و افزايش ايمني عابرين پياده، كوتاه تر كردن طول سيكل             نهادديگر پيش  �

با توجه به درصد بـاالتر تـصادفات در شـبها، ايـن امـر          . ه رعايت قانون نمايد    را بيشتر از پيش  ترغيب ب       ها  نزمان قرمز براي عابرين است تا آ      

 برابـر افـزايش     3 تـا    2خصوصاً در شبهاي جمعه كه تعـداد تـصادفات بـه نـسبت              . واند به صورت آزمايشي در شبها به مرحله اجرا درآيد         ت  مي

 ) هفتهروز قبل از تعطيالت آخر(د كه اين امر در اكثر كشورها مشترك است ياب مي
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  :بكارگيري تكنولوژي در بهبود ايمني عابرين پياده

شد كه در صـورت  با  مياز ديگر مطالعات انجام شده بر روي تصادفات عابرين پياده، مربوط به تغيير جزئي در ساختار كاپوت وسيله نقليه                    

 در كـه  هـايى  اتومبيـل  سـاخت  راه در را هـا   ماگـ  نخستين خودروسازان 2005 سال  از .برخورد با عابر، حداقل ضربه را به شخص وارد نمايد         

  .داشتندبر نسازند، وارد ها نآ بدن به سنگينى ىها هضربها  پياده با برخورد

 ازبرخـورد  پس( هوشمند كاپوتبراي مثال در مطالعات انجام شده در فنالند و شبيه سازي صحنه تصادف، راه كارهايي از جمله سيستم                   

، و يـا ايجـاد      ).آوردمـي  پديـد  سـر  فـرود  براي نامناسب و نرم بستر يك نتيجه ودر كند مي باالحركت سمت به آن عقب قسمت پياده عابر با

  . شدنهادبين كاپوت و موتور پيش)  سانتي متر10حداقل (اي  هفاصل

  

  
  سيستم هوشمند كاپوت در خودروها. 6شكل

  

 كـه  است خودرو سخت نقاط وديگر بادگيرها دراطراف ،موتور و اپوتك بين فاصلة در هوا كيسة كارگيري به راه ترين مؤثر ها  ناي وجود با

 درپـوش  زيـر  در ضـربه  جذب كلفت اليه يك كارگيرى به دارد وجود كار اين براى كه ديگرى  آلترناتيو .دارد وجود ها  نآ سربا برخورد امكان

 ولـى  رسد نمى ىآسيب پياده عابر بدن به و شود مى جذب اليه اين در موتور درپوش روى بر پياده عابر برخورد ضربه روى بدين. است موتور

  .ندارد وجود اليه اين براى جايى خودروها بيشتر در

EEVC  (اروپا در خودرو ايمني ضريب افزايش كميته ينهادپيش آزمون
 40 سـرعت  در نقليـه  وسيله با خودرو تصادف اثر دهنده نشان  )1

  .است برخوردار پذيري تكرار قابليت از و اقتصادي آزمون اين است درساعت  كيلومتر

 شـدت  كـه  هـستند  ئيهـا   هگيرنـد  به مجهز نقاط اين. شودمي شامل را باشد وزانو سر جايگاه تواندمي كه را كاپوت نقاط اكثر آزمون اين

 سـروپاها  بيومكـانيكي  هـاي  شاخص و بدن مقاومت  سطح  به  توجه  با و رايانه توسط را آمده وجود به شتاب و آن از حاصل جابجائي ،ضربه

 ازسال بعد كه خودروهائي دارد ازاين حـــكايت گرفته صورت اروپا در خودرو سازندگان بين كه يها  نداوطلبا توافق. كندمي تحليل و تجزيه

 ارزيـابي  هبرنامـ  تحـت  اكنـون  هـم  و باشند گذارنده موفقيت را ) EEVC ( ينهادپيش يها  نوآزم بايد شوندمي بازارعرضه به ميالدي 2010

NCAP ( جديد خودروهاي
 بيـشتر  اطالعـات  بـراي  هـا   نآ نتـايج  و دهنـد مي انجام را ها  نآزمو اين دنيا نقاط اقصي در كشورها از بسياري) 2

 ميـر  و مـرگ  ميـزان  كه شودمي زده تخمين گردد اجباري خودروسازان همة براي ها  نآزمو اين اگر. گيردمي قرار ايشان اختيار در مشتريان

 و خودرو بادگير كه بخصوص و ضروريست ها  نآزمو كردن هنگام به ميزان اين بيشتر كاهش براي و يابد كاهش% 20از بيشتر تا پياده برينعا

  .است پياده عابرين هايآسيب ازكل بيشتر ويا% 15 مسئول ئيتنهاب  خود  اين هك دهند قرار ها نآزمو اين اجزاء از يكي نيز آنرا دور قاب

  

   ايمني تصادفات عابرين پياده -كيبررسي پزش

 و اصـلى  نقطه 4 اتومبيل هر جلو سمت در: اصلى نقطه چهار   . باشد داشته خودرو طراحى زيبايى روى بر منفى اثر تواند مى عابرين براى

  :دارد وجود پياده عابرين با برخورد در رسان آسيب

  سپر ارتفاع .1

                                                 

1. European Enhanced Vehicle-safety Committee 

2. New Car Assessment Program 
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  اتومبيل به بزرگسال يك ران برخورد ارتفاع هدربرگيرند موتور درپوش جلويى لبه ارتفاع .2

  )بزرگسال ارتفاع به نزديك اندازه تا (اتومبيل به كودك يك سر برخورد ارتفاع .3

  . نمايد برخورد آن با تواند مى بزرگسال يك سر كه اى نقطه .4

 آسـيب  بـدون  شـكل  تغييـر  آن پـى  در و صادفتـ  ضربه جذب توانايى از شده نامبرده نقطه 4 هر بايد پياده عابرين امنيت باالبردن براى

 كـه  اند  هرساند تصويب به را هايى قانون اكنون هم از اروپا در عابرين امنيت ارزيابى هاى كانون انگيزه، بدين. باشند برخوردار پياده به رسانى

  : ندها نگو دينب اروپايى كشورهاى مهم بسيار قانون 3 ميان اين در. شد خواهند نمايان آينده در ها نآ مزاياى

 پـشت  را پيـاده  عابرين با برخورد تست دو كم دست بايد كرد خواهند وآمد رفت اروپا در كه هايى اتومبيل همه 2005 سال اكتبر ماه از

. بـود  واهدخ پياده سر با برخورد در آزمايش 2 و پا با برخورد آزمايش 4 بايد اروپا در نو اتومبيل هر 2010 سپتامبر ماه از. باشند گذاشته سر

 بينـى  پـيش . نماينـد  برآورده را پياده عابرين با برخورد ايمنى هاى قانون آخرين بتوانند اروپا در نو هاى اتومبيل همه بايد نيز 2015 سال تا

 يـك  اب بزرگسال برخورد هاى آزمايش در. باشند رفته بيرون شهرى ترافيك گردونه از امروزى خودروهاى از بسيارى سال آن تا كه شود مى

 تر پايين در را مهم نكته 4 اروپا ايمنى هاى كانون روى بدين. نمايد برخورد نيز اتومبيل شيشه به تواند مى بزرگسال انسان يك سر اتومبيل،

  : اندنموده نهادپيش خودروسازان بهها  آسيب آوردن

  جلو دماغه ساختن درازتر .1

   نها نپ هاى كن پاك برف ساخت و گيرى كار به .2

   نرمتر آلياژهايى از جلو چراغهاى ساختن .3

 يـك  طراحـى  زيبـايى  در منفـى  تـأثير  تواننـد  مـى  نكـات  همه اين  كه آنجا از. پشت در فلزى شاسى بدون و نرمتر سپرهايى ساختن .4

 و ترافيك ها  نكميسيو ،ها  تمخالف اين پى در. ندها  تپرداخ هايى دگرگونى چنين ايجاد با مخالفت به نيز خودروسازان باشند، داشته اتومبيل

 را هـا   نآ از فـرار  راه خودروسـازى  هيچ ترتيب بدين تا آورد در اجرا قابل هاى قانون گونه به را موارد  اين  هك دارد نظر در اروپا پارلمان امنيت

 در نيز قانون اين فاز ترين سخت .است درآورده اجرا به زمينه اين در را هايى قانون 2001 سال از نيز اين از پيش اروپا پارلمان. باشد نداشته

 هـاى  كـانون  از قبـولى  نمـره  سـخت  و بلند و سخت يىها  هدماغ با رولزريس چون خودروهايى نآ پى در و آمد درخواهد اجرا به 2015 سال

  . داشت نخواهند دريافت ايمنى

  

  :مشاركت جهاني در بهبود ايمني عابرين پياده

 طـرح  اجـراي  با را پياده عابران تصادف از ناشي مير و مرگ ميزان ميالدي، 2010 سال تا يعني آينده سال تا است درصدد اروپا اتحاديه

 هـاي   كارخانـه  ميتمـا  مرحله، اين در. است شده اجرا طرح، اين اول مرحله پيش سال 3 اكتبر از. دهد كاهش نصف به »پياده عابران امنيت«

 گيـرد   مي قرار معمولي سپرهاي از تر  پايين كه تر  بزرگ سپر اين. دارند تري  بزرگ سپر كه كنند توليد خودروهايي اند  شده موظف خودروسازي

 هواي كيسه است خواسته خودرو توليدكنندگان از همچنين اروپا اتحاديه. دهد  مي كاهش زيادي حد تا را پياده افراد با خودرو برخورد شدت

  .كند طراحي را پياده عابران مخصوص

 در آلمـان  آخـن  شهر در خودرو كيفي كنترل مؤسسه در. است تست مرحله در پياده عابران مخصوص ايهو كيسه طرح حاضر، حال در

 كه است سرعتي ميانگين ساعت، در كيلومتر چهل. خورد مي انساني ماكت به ساعت در كيلومتر چهل سرعت با خودرو آزمايشي تصادف يك

 بـونكرك  ينز. شود برخورد اين مانع بايد پياده عابران مخصوص هواي كيسه. كند مي برخورد خودرو جلو شيشه به فرود هنگام پياده عابر سر

)Jens Bovenkerk( كه است جايي اينجا. كرد جاسازي موتور روي و جلو شيشه بين شود مي را هوا كيسه«: گويد مي خودروسازي مهندس 

  .»آيد مي فرود پياده عابر تصادف، صورت در

 اين خودرو، كاپوت روي هوا در معلق مصدوم آمدن فرود از پيش تصادف زمان. گيرند  مي قرار خودرو ندرو كيسه، آزادكننده سنسورهاي

 در مـصدوم  فـرود  سـرعت . كند  مي پيشگيري خودرو، جلويي شيشه و كاپوت به مصدوم برخورد از و شود  مي پر مخصوصي گاز با و باز كيسه

  .كند مي آسيب دچار را جمجمه جا در كه سرعتي .رسد مي ساعت در كيلومتر سيصد به گاه شديد، تصادفات
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 جلـوي  فـضاي  هـوا،  كيـسه  اين كه،همه اين  از پيش. شوند برطرف بايد كه دارند هايي  نقص هستند تست مرحله در كه اي  اوليه هاي  مدل

 مثـال  بـراي . انـد   كـرده  طـرف بر را نقـص  ايـن  حـدي  تـا  جديد ينهادپيش هاي  طرح. كنند  مي كور را راننده ديد و پوشاند  مي كامالً را خودرو

 تويوتـا  ژاپـن،  خودروسـازي  كارخانـه  كه است طرحي اين. گذارند  مي باز ميك را راننده ديد ميدان و دارند كوچك هاي  سوراخ كه هايي  كيسه

 بـسياري  كه جاست اين  همسئل دارد وجود استاندارد و مناسب هواي هاي  كيسه طراحي در كه اي  اوليه مشكالت از گذشته. است كرده طراحي

. داشـت  خواهـد  پـي  در تـوجهي  قابـل  هزينـه  ها، كيسه  اين  هانبو توليد و ساخت. كنند  مي نگاه ترديد با طرح  اين  هب خودرو توليدكنندگان از

 عنيي فعال موتور پوشش«: كند  مي تعريف طور  اين را فعال كاپوت بونكرك ينز. دهند  مي ترجيح را فعال كاپوت توليدكنندگان اين از بسياري

  .»شود مي كمتر خودرو كاپوت با پياده عابر بدن برخورد شديد تصادف صورت در كه دارد مانند فنر حالت و نيست ثابت ماشين كاپوت اينكه

 نـوع  ايـن  درصـد  هـشتاد  در مـرگ  علـت . شـوند   نمـي  خودرو جلويي شيشه با مصدوم سر برخورد از مانع موتور، يها  شپوش نوع اين اما

 پرتـاب  هـوا  بـه  تصادف از بعد كه هم اي  پياده عابران براي هوا كيسه البته. است خودرو جلويي شيشه با مصدوم سر ديدش برخورد تصادفات،

  .ندارد اي فايده آيند مي فرود آسفالت روي خودرو كاپوت جاي به و شوند مي

 كـه  اسـت  ايـن  نهايت در برنامه اين هدف ماا خطرند، معرض در ديگران از بيشتر پياده عابران هم باز حال هر در«: است معتقد بونكرك

  .»شود كم است مقدور كه جايي تا تصادفات اين از ناشي آسيب

 جراحـات  و كنـد   مي كمتر درصد نود تا را سر ناحيه به آسيب احتمال پياده، عابر مخصوص هواي هاي  كيسه زنند  مي تخمين كارشناسان

 ينـز . نـد ها  تنپـذيرف  را هـوا  هاي  كيسه اين كردن اضافه طرح هنوز خودروسازي هاي  نهكارخا از بسياري. رساند  مي نصف به كم دست را بدني

 ،انـد   گرفته نظر را پياده عابران امنيت كه هستند مدعي خود تبليغات در خودروسازي هاي  كارخانه از بسياري كه چند هر«: گويد  مي بونكرك

 كارشناسـان  .»باشند آن اجراي به موظف توليدكنندگان كه شود تصويب قوانيني بايد. نيستند زمينه اين در باال هزينه پرداخت به حاضر اما

  .شد خواهد اجباري اروپا در آينده سال تا پياده عابران براي هوا كيسه طرح زنند مي تخمين

  

 :نتيجه گيري

ابرين پياده در آن، لـزوم توجـه        رشد باالي تصادفات شهري و سهم زياد ع       . شوندپذير ترين قشر ترافيكي محسوب مي     عابرين پياده آسيب  

لـذا در ايـن مقالـه اوالً بـا اسـتمداد از             . دهـد نشان مـي  ) همانند ديگر كشورهاي توسعه يافته    (جدي به بحث ايمني عابرين پياده را در ايران          

آمـار مربوطـه،    ي كنترل اجتماعي، سعي در پيش بيني رفتار عابرين پيـاده و راننـدگان وسـايل نقليـه شـد، سـپس بـا جمـع آوري                            ها  شرو

  .ات اجرايي در جهت بهبود و كاهش تصادفات عابرين پياده ارائه شدنهادپيش

رسد، اما به موازات ايـن امـر، اقـدامات فنـي ديگـر از جملـه نوشـتن بـر روي            ر اين امر ضروري به نظر مي      د  مياگرچه ارتقاء فرهنگ عمو   

توانـد در كـاهش ايـن ميـزان مـرگ وميـر و        رعايت اصول طراحـي، مـي  روسازي و اصالحات هندسي در محل و يا اجبار خودرو سازان براي           

  .جراحات وارده بر عابرين پياده نقش مهمي ايفا نمايد

 

 :تشكر و قدرداني

 و افرادي كـه مـا را در جريـان    ها نباشد، جز با عنايت حق ميسر نبود؛ و نيز زحمات سازما اين مختصر كه حاصل تالش چند ماهه ما مي        

از جمله در جريان فيلم برداري از تقاطع مزبـور كـه دوسـتان عزيـزم در سـازمان بازرسـي كـل كـشور                         .  كار ياري رساندند   هرچه بهتر شدن  

همچنين هماهنگي جهت تغيير موقت فاز چراغ راهنمايي تقاطع مزبور جز با همكاري دلسوزانه سازمان كنترل                . تداركات كار را فراهم ديدند    

جناب آقاي دكتر ظهوركاري كه در جريان آسيب شناسي و ارتوپدي صدمات وارده بر عـابرين پيـاده، مـا را                     همچنين از   . ترافيك مقدور نبود  

  . نمائيمياري رساندند، كمال تشكر و قدرداني را مي
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