ﺗﻮﺿﯿﺢ :ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﯾﻞ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨـﻮان »ﻣﺮﺧﺼـﯽ ﺑﻪ ﻣﺮگﻫﺎی ﺟـﺎدهای« از ﻧﺸـﺮﯾﻪ ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی ﺗﺮاﻓﯿـﮏــ
ﺟﻮﻻی ﺳﺎل  2013ـ ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﯿﺲ )ﻟﻨﺪن( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺟﺎدهای اروﭘﺎ اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺑﻪ ﺑﺮﺧـﯽ راﻫﮑﺎرﻫـﺎی
ﻣﺆﺛﺮ در اﯾﻤﻦﺳﺎزی ﮐﻢﻫﺰﯾﻨﻪ و زودﺑﺎزده اﯾﻤﻨﯽ راهﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﻨـﯽ ﺳـﻔﺮ ﻣﺤﺼـﻮﻟﯽ از ﺗﻌﺎﻣـﻞ
ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ،ﺣﻀﻮر ﭘﻠﯿﺲ )ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﮐﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎر راﻧﻨﺪه( ،اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮدرو و
اﯾﻤﻨﯽ راه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺆﺛﺮ اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻧﻘﺶ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼﺎدﻓﺎت از ﻃﺮﯾﻖ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻢﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﻧﻘﺎط ﭘﺮﺣﺎدﺛﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻤﯽ در ﻃﺮحﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻤﻨـﯽ راه ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﯽﺷـﻮد .ﻟﻮﯾـﻪ
ﻓﻮﻟﺮ و ﻟﯿﻦ ﮐﯿﺒﻞ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﻤﻨﯽ )ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺟﺎن( را ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ 10 ،اﻗﺪام ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺎﻧﻊ )  (Per f ectﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺎﻻت ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣـﺮگ و
ﻣﯿﺮ و ﻣﺠﺮوﺣﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪی و ﺑﻌﻀﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰی از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ،ﺗﻨﻬﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﯿﺴﺮ و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه در ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎدهای ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸـﻮرﻫﺎ در ﺳـﺎل  2012ﺑـﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ،در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ راهﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ و ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  36ﻫﺰار و 200ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ  5درﺻـﺪ اﻓـﺰاﯾﺶ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  2011اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  2012ﻣﺮگ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ داﺷﺖ .در ﺳﺎل  2011آﻣﺎر ﮐﺸﺘﻪﻫﺎ  2درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳـﺎل
 2010ﮔﺰارش ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ  2درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  2009را ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ در ﮐﺸﺘﻪﻫﺎی ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  2005اداﻣـﻪ داﺷـﺖ .راه
ﺣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ،ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ وﮐﻢﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪﺟﺎی ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤـﻮﻣﯽ اﺳـﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ ﺗـﺎ
ﭼﻨﺪﯾﻦ راه ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺮﺧﺼﯽ دادن ﺑﻪ ﻣﺮگﻫﺎی ﺟﺎدهای را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮐﺎرﺑﺮد دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﮐﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎر و ﺳﺮﻋﺖ راﻧﻨﺪﮔﺎن
در ﺳﺎل  2011ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻻﺋﻮری ﺑﺎد ،ﺟﯿﻢ اﺳﮑﻮﻟﯽ و اﺳﺘﻮارت ﻧﯿﻮاﺳﺘﺪ از ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺼﺎدﻓﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮﻧﺎش وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑـﺎ ﻫـﺪف
ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات ﻧﺼﺐ  87دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺛﺒﺖ ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺮﻋﺖ و ﻋﺒﻮر از ﭼﺮاﻏﻘﺮﻣﺰ  FDSRLدر ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼﺎدف  87ﺗﻘﺎﻃﻊ ﭼﺮاﻏﺪار ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻼﺋـﻢ ﺑـﻪ
اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ .آﻧﻬﺎ در  77ﺗﻘﺎﻃﻊ ﭼﺮاﻏﺪار ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
دادهﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻞ ـ ﺑﻌﺪ )ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن( ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭘﻮاﺳـﻮن ﺑـﺮای ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ درﺻـﺪ ﮐـﺎﻫﺶ در ﺗﻌـﺪاد
ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﺣﻮادث در ﻣﺤﻞﻫﺎی اﯾﻤﻦﺳﺎزی ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دوره ﻗﺒﻞ از اﯾﻤﻨﯽﺳﺎزی ،آﻧـﺎﻟﯿﺰ ﺷـﺪﻧﺪ .ﻧﺘـﺎﯾﺞ آﻧـﺎﻟﯿﺰ ﮐـﺎﻫﺶ زﯾـﺎدی در ﺗﻌـﺪاد ﻣﺼـﺪوﻣﺎن
ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ و ﻋﻼﺋﻢﮔﺬاری ذﯾﺮﺑﻂ آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﯾﮏ ﺗﻘﺎﻃﻊ را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺮﺣﯽ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان  47درﺻـﺪ در ﺧﺼـﻮص ﺧﻮدروﻫـﺎی ﻋﺒـﻮری از
ﺑﺎزوی ورودی ﺗﻘﺎﻃﻌﯽ ﮐﻪ در آن دورﺑﯿﻦ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
وﻗﺘﯽ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺧﻮدروﻫﺎ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ورودیﻫﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪ ،ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺮﺣﯽ در ﺣﺪود  26درﺻـﺪ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣـﯽﯾﺎﺑـﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد  44درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ در ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﻠﻮ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ و ﺗﺼﺎدفﻫﺎی ﺷﺎخﺑﻪﺷﺎخ در ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮدش ﺑﻪ راﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﻣﯿﺎن  77ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از  17ﺗﺼﺎدف ﺟﺪی ﯾﺎ ﻓﻮﺗﯽ و  39ﺗﺼﺎدف ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺟﺮاﺣـﺎت ﺟﺰﺋـﯽ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل  8ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻧﯿﻮاﺳﺘﺪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦﻫﺎ ارزش ﺧﻮد را در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﺮﻋﺖ و رد ﮐـﺮدن ﭼـﺮاغ
ﻗﺮﻣﺰ در ﺗﻘﺎﻃﻊﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺟﺎدهای و ﺻﺮﻓﻪﺟـﻮﯾﯽ ﻣﻨﺘﺠـﻪ ﻧﺎﺷـﯽ از ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﺼـﺎدﻓﺎت ﺟـﺎدهای را
داﺷﺖ.

راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﻮس و درﺟﻪ آن
ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺧﻄﺮ و ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﻫﺎی ﻗﻮس ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ درﺟﻪ ﻗﻮس
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺟﺎدهای داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎروﻟﯿﻨﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ) (UNHSRCﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﺋـﻢ ﻫﺸـﺪاردﻫﻨﺪه و
ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎی ﻟﺒﻪ ﺟﺎده ﻗﺒﻞ از ورود راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻗﻮسﻫﺎی ﺟﺎدهای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ روش ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﮐﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﺟﺎده ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دﮐﺘﺮ راﻏﺎوان ﺳﯿﺮﯾﻨﯽ واﺳﺎن ﻣﻬﻨﺪس ارﺷﺪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑـﺮای ارزﯾـﺎﺑﯽ اﯾﻤﻨـﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ
وﺳﺎﯾﻞ اﺧﻄﺎری و ﻣﺰاﯾﺎی اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن و ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻤﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ذﯾﺮﺑﻂ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری دادهﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2006در ﺣﺪود  27درﺻﺪ از  38ﻫﺰار و  588ﮐﺸﺘﻪﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎدهای ﺑـﺮ اﺛـﺮ
ﺗﺼﺎدﻓﺎت درون ﻗﻮسﻫﺎ و ﭘﯿﭻﻫﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮاً در ﺟﺎدهﻫﺎی دوﺧﻄﻪ ﺑﺮونﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺣﺎدث ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧـﺮخ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺗﺼـﺎدﻓﺎت
در ﻗﻮس ﺟﺎده ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  3ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ در ﮐﺎﻧﮑﺘﯿﮑﺎت و واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻤﻨﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﮑـﺎرﮔﯿﺮی اﻗـﺪاﻣﺎت ﮐـﻢﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻋﻼﺋـﻢ
ﺑﺎزﺗﺎﺑﻨﺪه و ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﻫﺎ در ﻗﻮس را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻗﺒﻞ و درون ﻗﻮس ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  18درﺻﺪی ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺮاﺣـﺎت ﯾـﺎ ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ و ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﻌـﺎدل
 27/5درﺻﺪ در ﺗﺼﺎدﻓﺎت روز و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﺎدل  25/4درﺻﺪ در ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺷﺐ و در اﺛﺮ اﻧﺤﺮاف از ﺟﺎده ﯾﺎ اﻧﺤﺮاف ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺨﺎﻟﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺳﯿﺮﯾﻨﯽ واﺳﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻼﻣﺖﮔﺬاری ﺟﺎدهای ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺳـﻮد ﺑـﻪ ﻫﺰﯾﻨـﻪ
ﺑﯿﺶ از  1ﺑﻪ  8اﺳﺖ.
او ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺼﺐ و ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﺗﺼـﺎدﻓﺎت ﺑـﺮ اﺳـﺎس
اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺎره ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﺗﺼﺎدف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻨﺪه ﺑﺮای آﺷﮑﺎرﺳﺎزی اﻧﻮاع ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﻮﺟﻮد در راه
ﻣﻬﻨﺪس ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ A&Mﺗﮕﺰاس ،ﭘﻞ ﮐﺎرﻟﺴﻮن ﮐﻪ »ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ رؤﯾﺖ اﺷـﯿﺎء« را راﻫﺒـﺮی ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ،ﻣـﯽﮔﻮﯾـﺪ :ﺑـﺮای ﺟﻤـﻊآوری
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ درﺑﺎره اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ اﻧﺪازه روﺷﻨﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻨﺪﮔﯽ ﺳﻄﺢ روﺳﺎزی ﻋﻼﻣﺖﮔﺬاری ﺷﺪه ﺟﺎده را در ﻟﺤﻈـﻪ ﻋﺒـﻮر ﺗﺮاﻓﯿـﮏ اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی
ﮐﺮده و ﺑﺪاﻧﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﮔﺮوه ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن ) (MDOTﮐﺎرﻟﺴﻮن ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در ﺧﺼﻮص اﻧﺪازهﮔﯿﺮی روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺳﻄﺢ روﺳﺎزی ﻋﻼﻣـﺖﮔـﺬاری
ﺷﺪه در ﯾﮏ ﺟﺎده را در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﯾﺎﻓﺖ.
اﮔﺮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮیﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﻋﻼﺋﻢ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ از ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ از ﺑﺎزﺗﺎﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ )ﺗﯿﺮه ،ﮐﺪر ﯾﺎ ﻣﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ( آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﻋﻼﺋﻢ درﺧﺸﺎن و ﻣﺎت )ﮐﺪر( ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺼﺎدف ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻨﺪﮔﯽ ﻋﻼﺋﻢ ﻧﻘﺸﯽ در اﯾﻤﻨﯽ دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﮐﺎرﻟﺴﻮن ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ FHWAدادهﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﺎت و اﻧﺪازهﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺑﺎزﺗﺎﺑﺶ ﺳﻄﺢ ﺟﺎده را از  2002ﺗﺎ  2008ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮد.
او اﻧﺪازهﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺑﻪوﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺷﺐ در ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﺧﺸﮏ و ﻣﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮﺑﺮﻓﯽ ﺛﺒﺖ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد.
ﮐﺎرﻟﺴﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ را در ﺟﻮﻻی  2012ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮده و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﮐﻤﺘﺮی در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮﻧﻤﺎ و ﯾﺎ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﻫﺎی
درﺧﺸﺎنﺗﺮ و ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﻮﻗﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻋﻼﺋﻢ ﺳﻄﺢ روﺳﺎزی ﺟﺎده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ اﯾﻤﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼﺋﻢ درﺧﺸﺎنﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎی ﺟـﺎده
ﻫﺎی اﯾﻤﻦﺗﺮ اﺳﺖ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺎرﻟﺴﻮن ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ راﻫﺎی ﻓﺪرال اﻣﺮﯾﮑﺎ  FHWAﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﺎزﺗﺎﺑﻨـﺪﮔﯽ ﻧـﻮر را ارﺗﻘـﺎ ﺑﺨﺸـﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎن ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎی ﺟﺎدهای را ﺑﻪﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻤﻦﺳﺎزی ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ در راهﻫﺎ

ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  17ﻫﺰار ﺗﺼﺎدف در ﻣﺤﺪوده ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی راﻫﺴﺎزی در ﺳﻄﺢ اﯾﺎﻟﺖ ﺗﮕﺰاس ﺑـﻪوﻗـﻮع ﭘﯿﻮﺳـﺖ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ آن  132ﮐﺸـﺘﻪ و
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻣﺠﺮوح ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺳﺎل  2013ﺣﺪود  4713ﺗﺼﺎدف ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪوﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن  24ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪاردﻫﯽ اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻒ و ﺷﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﻟﺮزاﻧﻨﺪه ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﭘﯿﭽﯿـﺪه و ﺷـﻠﻮغ در اﯾـﻦ ﻣﺤﻮﻃـﻪﻫـﺎی
ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻫﺮ دو ﺳﺎده و ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﮐﻢﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻮده ،وﻟﯽ ﺑﺎ اﺛﺮات ﻧﻔﯿﺲ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﭘﻬﻨﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﮕﺰاس در ﺑﺰرﮔﺮاه اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺷﻤﺎره  35ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺪه اﺳـﺖ از ﺳﻨﺴـﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺮای اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی
ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏﺷﻮﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻼﺋﻢ ﭘﯿﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮ  VMSدر ﺻﻮرت ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺟـﺎدهﻫـﺎی ﻣﺴـﯿﺮ اﺻـﻠﯽ ﺗﻮﺳـﻂ
ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ در ﺷﺐﻫﻨﮕﺎم درﺑﺎره ﺟﺎدهﻫﺎی ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺶرو ،ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺷﯿﺎرﻫﺎی ﻟﺮزاﻧﻨﺪه ﺑﯿﻦ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﺧﻔﯿﻔﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏﺷﻮﻧﺪه ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاب
آﻟﻮده و ﺑﯽﺣﺎل و ﺣﻮاس ﭘﺮت اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل  155ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﭘﺮوژه  35-Iﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﮕﺰاس ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و در آﯾﻨﺪه در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺰرﮔـﺮاهﻫـﺎی
در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی راﻫﺴﺎزی در ﺗﮕﺰاس ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻫﺮ روز ﺑﯿﻦ  55ﻫﺰار ﺗﺎ  115ﻫﺰار ﺳﻔﺮ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺮﯾﺪور 35-1ﺑﻪوﻗﻮع ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد ﮐﻪ  25ﺗﺎ  35درﺻﺪ آن ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻓﯿﻞ وﯾﻠﺴﻮن ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ" "DOT Txﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ را در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﯿﻤﺎی آﺗـﯽ اﯾﻤﻨـﯽ
ﺟﺎدهای را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای ﻫﺸﺪار دادن ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻨﻄـﻮر ﮐـﺎﻫﺶ
اﺣﺘﻤﺎل ورود آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻏﯿﺮﻣﻄﻤﺌﻨﻪ را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻫﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﺎدهای و ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺟﺎده ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺣﺎﺷـﯿﻪ راهﻫـﺎ را دارا ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑـﻪ
راﺳﺘﯽ ارزش ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﭘﯿﮕﯿﺮی را دارد.

