كاهش چشمگير تلفات حوادث جاد هاي
با اتخاذ اقدامات مؤثر و كمهزينه مهندسي ايمني راه
ترجمه:
• مهندس مهران قرباني ،مهندس سيد اميد برزنجي
(دفتر ايمني راه و حريم)

توضيح :مطالب ذيل برگرفته از مقالهاي با عنـوان «مرخصـي به مرگهاي جـادهاي» از نشـريه بيـنالمللـي تكنولوژي
ترافيكـ جوالي سال  2013ـ كشور انگليس (لندن) با توجه به فصل سفرهاي جادهاي اروپا اقتباس شده ،كه طي آن به برخي
راهكارهاي مؤثر در ايمنسازي كمهزينه و زودبازده ايمني راهها اشاره شده است .البته الزم به ذكر است كه ايمني سفر
محصولي از تعامل سيستماتيك و همزمان عوامل چهارگانه يعني آموزشهاي مؤثر ،حضور پليس (عوامل نظارتي و كنترل رفتار
راننده) ،ايمني خودرو و ايمني راه است .در اين مقاله صرف ًا به برخي عوامل مهندسي مؤثر اشاره شده و نقش ساير عوامل به
قوت خود باقي است.
پتانسيل كاهش تصادفات از طريق اقدامات كمهزينه مهندسي در نقاط

بـراي مثـال ،در ايـاالت متحـده آمريـكا ،بـه طـور تقريبـي  36هـزار

پرحادثه ويژگي مهمي در طرحها و اقدامات ايمني راه محسوب ميشود.

و 200مـرگ ناشـي از حـوادث ترافيكي در سـال گذشـته ثبت شـد كه

لويه فولر و لين كيبل تعدادي از مؤثرترين اقدامات ارزشمند مهندسي

نشـانگر  5درصـد افزايـش نسـبت بـه سـال  2011اسـت .قبل از سـال

ايمني (محافظت از جان) را جمعبندي و معرفي كردهاند.

 2012مـرگ سـاالنه بـر اثـر حـوادث ترافيكـي سـير نزولي داشـت .در

در اين مقاله 10 ،اقدام پيشگيرانه جامع و مانع ( )Perfectمبتني بر

سـال  2011آمـار كشـتهها  2درصـد كمتر از سـال  2010گزارش شـد

تجربيات بينالمللي ترافيك بر اساس حاالت تأثيرگذار مرتبط با كاهش

كـه خـود نيـز  2درصـد كاهـش نسـبت بـه  2009را شـامل بـود و اين

مرگ و مير و مجروحيتهاي جدي و بعضي اقدامات با نرخ حيرتانگيزي

كاهـش در كشـتههاي ترافيكـي آمريكا تا سـال  2005ادامه داشـت .راه

از بازگشت سرماي ه ارائه ميشود.

حـل مؤثـر ،بكارگيـري اقدامـات هوشـمندانه وكمهزينه ايمنـي بهجاي

البته اين اقدامات ،تنها اقدامات ميسر و نهايي نيستند ،اما با توجه به اينكه

صـرف هزينههـاي سـنگين از بودجه عمومي اسـت .بنابرايـن اين مقاله

وضعيت نگرانكننده در تلفات جادهاي بسياري از كشورها در سال 2012

را بخوانيـد تـا چنديـن راه مؤثـر مهندسـي بـراي مرخصـي دادن بـه

به وجود آمده است ،در مجموع براي شبكه راهها مؤثر و ارزشمندترند.

مرگهـاي جـادهاي را كشـف كنيـم.
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كاربرد دوربينهاي نظارتي و كنترل رفتار و سرعت رانندگان

هشداردهنده و ماركرهاي لبه جاده قبل از ورود رانندگان به قوسهاي

در سال  2011مطالعهاي بهوسيله الئوري باد ،جيم اسكولي و استوارت

جادهاي ميتواند يك روش مقرون به صرفه براي بهبود كلي ايمني جاده

نيواستد از مركز تحقيقات تصادفات دانشگاه موناش ويكتوريا در استراليا با

باشد.

هدف ارزيابي اثرات نصب  87دوربينهاي ثابت ثبت تخلف سرعت و عبور

پژوهش مزبور بوسيله دكتر راغاوان سيريني واسان مهندس ارشد

از چراغقرمز  FDSRLدر كاهش تصادف  87تقاطع چراغدار به كمك

پژوهش در حملونقل انجام پذيرفته و نشان ميدهد كه براي ارزيابي

ساير عالئم به انجام رسيد .آنها در  77تقاطع چراغدار منطقه ويكتوريا

ايمني اينگونه وسايل اخطاري و مزاياي اقتصادي آنها ميبايست با تجزيه

واقع شده بودند.

و تحليل دستاوردهاي مترتب بر آن و مزاياي ايمني و اقتصادي ذيربط

دادهها با استفاده از يك طراحي شبه تجربي مطالعات قبل ـ بعد (با لحاظ

پرداخت.

كردن) كنترلها رگرسيون پواسون براي محاسبه درصد كاهش در تعداد

تجزيه و تحليل آماري دادههاي تصادفات نشان ميدهد كه در سال

مصدومان حوادث در محلهاي ايمنسازي شده در مقايسه با دوره قبل

 2006در حدود  27درصد از  38هزار و  588كشتههاي تصادفات

از ايمنيسازي ،آناليز شدند .نتايج آناليز كاهش زيادي در تعداد مصدومان

جادهاي بر اثر تصادفات درون قوسها و پيچها به وقوع پيوسته است

حوادث ترافيكي با دوربين و عالئمگذاري ذيربط آن را نشان ميدهد.

كه اكثرا ً در جادههاي دوخطه برونشهري و روستايي حادث شده است.

وقتي تنها تصادفات يك تقاطع را مدنظر قرار دهيم تخمين زده ميشود

نرخ متوسط تصادفات در قوس جاده تقريباً  3برابر بخشهاي مستقيم

كه تصادفات جرحي به ميزان  47درصد در خصوص خودروهاي عبوري

آن است.

ن نصب شده است كاهش خواهد
از بازوي ورودي تقاطعي كه در آن دوربي 

با استفاده از جمعآوري دادهها در كانكتيكات و واشنگتن محققان

يافت.

پيامدهاي بهبود ايمني ناشي از بكارگيري اقدامات كمهزينه مانند تأثير

وقتي تصادفات پيچيده خودروها از تمامي وروديها مقايسه شد،

عالئم بازتابنده و جهت نماها در قوس را ارزيابي كردند.

تخمين زده شد كه تصادفات جرحي در حدود  26درصد كاهش مييابد.

نتايج حاكي از كاهش قابل مالحظه تصادفات قبل و درون قوس به

همچنين تخمين زده ميشود  44درصد كاهش در تصادفات جلو به پهلو

ميزان  18درصدي تصادفات منجر به جراحات يا مرگ و مير و كاهش

و تصادفهاي شاخبهشاخ در هنگام گردش به راست خواهد بود.

معادل  27/5درصد در تصادفات روز و كاهش معادل  25/4درصد در

در ميان  77محلي كه دوربينهاي ارزيابي نصب شدهاند ،تخمين زده

تصادفات شب و در اثر انحراف از جاده يا انحراف به خط مخالف را نشان

ميشود كه از  17تصادف جدي يا فوتي و  39تصادف مربوط به جراحات

ميدهد.

جزئي جلوگيري خواهد شد كه معادل  8ميليون دالر صرفهجويي براي

سيريني واسان با تجزيه و تحليل اقتصادي نشان داد كه بهبود

جامعه در يك سال است.

عالمتگذاري جادهاي يك راه حل به شدت مقرون به صرفه با نسبت

نتايج جمعبندي شده بهوسيله نيواستد خود نشانگر آن است كه اين

سود به هزينه بيش از  1به  8است.

دوربينها ارزش خود را در كاهش تصادفات حاصله بر اثر سرعت و

او تأكيد ميكند اين تخمين بهوسيله مقايس ه هزين ه ساالن ه نصب و

رد كردن چراغ قرمز در تقاطعهاي خطرناك ثابت كردهاند و ميتوان

نگهداري اين عالئم حاصل شده است و كاهش مورد انتظار در تصادفات

انتظار افزايش مزاياي ايمني جادهاي و صرفهجويي منتجه ناشي از كاهش

بر اساس اطالعات در بار ه هزين ه متوسط هر تصادف خواهد بود.

تصادفات جادهاي را داشت.
استفاده از عالئم مناسب بازتابند ه براي آشكارسازي انواع
س و درجه آن
راهنمايي رانندگان در تشخيص قو 

مخاطرات موجود در راه

با نصب تابلوي خطر و جهت نماهاي قوس متناسب با درجه قوس

مهندس پژوهش انستيتو حملونقل  A&Mتگزاس ،پل كارلسون كه

مطالعات اخير انجام شده بوسيله مركز تحقيقات ايمني جادهاي دانشگاه

«البراتوار تحقيقاتي رؤيت اشياء» را راهبري ميكند ،ميگويد :براي

كاروليناي شمالي ( )UNHSRCنشان ميدهد كه مشاهده عالئم

جمعآوري اطالعات مفيد درباره ايمني شما مجبوريد اندازه روشنايي

سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
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يا بازتابندگي سطح روسازي عالمتگذاري شده جاده را در لحظه عبور
ترافيك اندازهگيري كرده و بدانيد.
به لطف گروه حملونقل ميشيگان ( )MDOTكارلسون فرصت خوبي
براي هدايت تحقيقي در خصوص اندازهگيري روشنايي سطح روسازي
عالمتگذاري شده در يك جاده را در چند سال يافت.
اگر اندازهگيريها نشان ميداد عالئم بكار رفته از سطح پايين از بازتابندگي
برخوردارند (تيره ،كدر يا مات هستند) آنها ميبايست تعويض ميشدند.
با تطبيق هر دو نوع عالئم درخشان و مات (كدر) با اطالعات تصادف،
ميتوانيم تعيين كنيم كه بازتابندگي عالئم نقشي در ايمني دارد يا خير.

اين دو سيستم نسبتاً هر دو ساده و با تكنولوژيهاي كمهزينه بوده،

كارلسون با حمايت مالي  FHWAدادههاي تصادفات و اندازهگيريهاي

ولي با اثرات نفيس و ارزشمند هستند.

بازتابش سطح جاده را از  2002تا  2008جمعآوري نمود.

اين سيستم كه به عنوان اولين تجربه در پهنه مركزي تگزاس در

او اندازهگيريهاي خود را در خصوص تصادفات بهوقوع پيوسته در

بزرگراه ايالتي شماره  35ساخت شده است از سنسورهايي براي

شب در شرايط آب و هوايي خشك و ماههاي غيربرفي ثبت و مقايسه

اندازهگيري سرعت خودروهاي نزديكشونده استفاده كرده و سپس

كرد.

از طريق عالئم پيام متغير  VMSدر صورت مسدود كردن جادههاي

كارلسون تحقيق را در جوالي  2012تكميل كرده و نتيجه گرفت كه

مسير اصلي توسط عوامل كارگاهي در شبهنگام درباره جادههاي

تصادفات كمتري در صورت استفاده از ماركرهاي مسيرنما و يا جهت

جانشين مسير پيشرو ،هشدار ميدهد.

نماهاي درخشانتر و جديدتر بوقوع خواهد پيوست.

شيارهاي لرزاننده بين سنسورها بهگونهاي تعبيه شدهاند كه ارتعاشات

او ميگويد :تحقيق نشان ميدهد نگهداري عالئم سطح روسازي جاده

خفيفي از طريق خودروهاي نزديكشونده براي جلب توجه رانندگان

ميتواند اثر مثبتي بر ايمني داشته باشد .عالئم درخشانتر به معناي

خوابآلوده و بيحال و حواس پرت ايجاد ميكند.

جادههاي ايمنتر است.

سيستم هشداردهنده پيشرفته در بخشي به طول  155كيلومتر از

در عين حال كارلسون با مؤسسه راهاي فدرال امريكا  FHWAبدين

پروژه  35-Iتوسعه تگزاس مستقر شده است و در آينده در ساير

منظور همكاري كرد تا بتواند استانداردهاي بازتابندگي نور را ارتقا

بزرگراههاي در دست ساخت و به منظور افزايش ايمني كارگاههاي

بخشد .همچنين زمان تعويض و جانشيني ماركرهاي جادهاي را

راهسازي در تگزاس گسترش مييابد.

بهصورت استاندارد تعيين كنند.

ل نقليه از طريق كريدور35-1
هر روز بين  55هزار تا  115هزار سفر با وساي 
بهوقوع ميپيوندد كه  25تا  35درصد آن ترافيك كاميوني است.

ايمنســازي محوطههــاي كارگاهــي و عمليــات

فيل ويلسون مدير اجرايي" "Tx DOTميگويد :ما اميدواريم

اجرايــي در راههــا

سيستم را در ساير مناطق ايالتي گسترش دهيم اين تكنولوژي

سال گذشته نزديك به  17هزار تصادف در محدوده كارگاههاي

سيماي آتي ايمني جادهاي را معرفي ميكند .همچنين بهعنوان يك

راهسازي در سطح ايالت تگزاس بهوقوع پيوست و در نتيجه آن 132

رويكرد جامع براي هشدار دادن به رانندگان براي مسيرهاي جايگزين

كشته و تعداد زيادي مجروح شدند .تاكنون در سال  2013حدود

است و همينطور كاهش احتمال ورود آنها به مناطق كارگاهي با

 4713تصادف كارگاهي بهوقوع پيوسته است كه نتيجه آن كشته

سرعت غيرمطمئنه را در پي خواهد داشت.

شدن  24نفر ميباشد .تركيب سيستم هشداردهي انتهاي صف و

هر تكنولوژي كه بهطور همزمان پتانسيل حفاظت از كاربران جادهاي

شيارهاي موقت لرزاننده براي كاهش برخوردها در اين مناطق پيچيده

و كارگران تعمير و نگهداري جاده مستقر در حاشيه راهها را دارا باشد،

و شلوغ در اين محوطههاي كارگاهي بكار رفته است.

بهراستي ارزش تعقيب و پيگيري را دارد.
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