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 چكيده

ـ نقل ليباشـد. تصـادفات وسـا   ها در جهـان مـي  يكي از مهمترين خطرات تهديد كننده زندگي انسان ينندگافزايش حوادث  را  هي

 در اقتصاد كشورها و مخصوصـاً  ينقش مهم نيسنگ هينقل ليوسا رايمورد توجه بوده است. ز اريبس رياخ يهادر سال زين نيسنگ

ـ دال يبررسـ  نياسـت، بنـابرا   شيرو به افزا نيسنگ هينقل ليسادهد تصادفات وينشان م رياخ قاتيدارند. تحق رانيدر كشور ا  لي

اضـطراب و خشـم  از عوامـل مهـم در       ،يخـواب آلـودگ   ،يخسـتگ  قات،ياز تحق ياريرسد. در بسيبه نظر م يضرور يآن امر

مناسـب، فاصـله    يهـا سـتراحتگاه و نبـود ا  ياجـاده  ينبود امكانات رفاه ايران باشند. در كشوريم نيسنگ هينقل ليتصادفات وسا

ـ دل نيروند. به هميرانندگان به شمار م يمهم در مشكالت رفتار اريبس ليها از دالگاهنامناسب توقف يو زمان يمكان هـدف   لي

(مطالعـه   يشهر نيب يرهايو تصادفات در مس نيسنگ هينقل ليوسا يهااستراحتگاه نيب يو مكان يفاصله زمان يبررس  قيتحق نيا

ـ لنق ليراننـدگان وسـا   هيكل قيتحق ي. جامعه آمارباشد ي) مزيتبر-و آزادراه زنجان انهيم-نجانز ميجاده قد :يمورد  نيسـنگ   هي

نفـر بـرآورد شـد. اطالعـات      170جامعه نامحـدود   يباشد كه حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران برايآزاد راه م نيدر ا

ـ تحق يهـا هيآزمـون فرضـ   يو بـرا  يبنـد و طبقه صيتلخ يفيتوص يآمار يهاحاصل از آن با استفاده از روش  يهـا از روش قي

ـ حاصـل ب  جي. نتـا دياستفاده گرد ونيو رگرس يو آزمون همبستگ رنوفياسم -كلموگروف ياستنباط يآمار آن اسـت كـه    انگري

ـ  ريها تأثامكانات استراحتگاه نيو همچن يو مكان يفاصله زمان ـ همدارد.  يادر كـاهش تصـادفات جـاده    يدار يمعن   يمـدل  نيچن

  .ديها برازش گرداستراحتگاه يو زمان يبراساس فاصله مكان

 

 هاگاهفاصله مكاني استراحتها، گاه، فاصله زماني استراحتايها، تصادفات جادهگاهامكانات استراحت  كليدي: هايهواژ

  

 مقدمه -1

هاي زيربنـايي در اقتصـاد كشـور     حمل ونقل يكي از بخش

كـالن اعـم از توليـد ناخـالص ملـي،      است كـه در اقتصـاد   

هـاي مهـم،    گذاري، اشتغال، ارزبري و ديگر شاخص سرمايه

همچنين در توسعه اقتصادي، اجتمـاعي، فرهنگـي، نظـامي،    

دفاعي و باالخره رفاه و امنيت كشورها نقش بسيار اساسـي  

پـردازان، حمـل ونقـل را     دارد، به طوري كه برخي از نظريه



 1402، بهار 114، سال بيست و يكم، دوره اول، شماره لمي جادهفصلنامه ع

180 

 

در ايـن بـين حمـل ونقـل      ننـد. دا مترادف توسعه كشور مي

ــاده ــژه  ج ــيات وي ــل خصوص ــه دلي ــت،  اي ب ــه داراس اي ك

ترين شيوه حمل ونقل در كشورهاي مختلـف و بـه    متداول

آيـد. پـس    ويژه در كشورهاي در حال توسعه به حساب مي

هاي مجهز و مناسب جهت حفظ سـالمتي  ايجاد استراحتگاه

ــي راه ــدگان و ايمن ــادهرانن ــا و ج ــت ه ــا از اهمي ــااليي ه ب

هـاي  اسـتراحتگاه  وجودبرخوردار است چرا كه در صورت 

هاي اقتصادي و توان از وقوع خسارتمجهز و استاندارد مي

چه بسا كمتر از نيمي تلفات جاني و مالي جلوگيري كرده و 

هـاي  هاي خسارات مالي را صرف تجهيز توقفگـاه از هزينه

  ان مطلوبي كرد كه عالوه بر حفظ جـان و سـالمت راننـدگ   

 هاي مالي و اقتصادي هم كمك شاياني كنند.به حفظ بودجه

اي از عوامل بسيار ). تصادفات جاده1378(حبيبي نوخندان، 

مهم مرگ و مير و صدمات شديد جاني و مـالي بـه شـمار    

آيند و آثار سنگين اجتماعي، فرهنگـي و اقتصـادي آنهـا    مي

جوامع بشري را به شـدت مـورد تهديـد قـرار داده اسـت.      

مطابق اخـرين آمـار سـازمان بهداشـت جهـاني تصـادفات       

  2016ميليـون نفـر در سـال     4/1رانندگي منجـر بـه مـرگ    

دليل اصلي مرگ و  10در جهان شده است كه جزء يكي از 

). 2019مير در جهان مي باشد (سازمان بهداشـت جهـاني،   

هزار نفر  16بيش از  1397اين آمار در كشور ايران در سال 

اي نسـبت بـه تصـادفات درون    دفات جـاده تصـا  باشـد. مي

باشند، به علـت  تري برخوردارمي شهري از ضايعات سنگين

و حضـور وسـائل نقليـه     وجودسرعت باالي وسائل نقليه، 

هاي حمل بار و ... اغلـب  ها و ترانزيتسنگين مانند كاميون

 شوند.منجر به خسارات بسيار سنگين جاني و مالي مي

اي دخالت دارنـد  وادث جادهعوامل مؤثري در بروز ح

(عامل طبيعي)، وسيله نقليـه و   كه در سه عنوان كلي: به راه

شـوند و هـر كـدام از ايـن عوامـل      عامل انساني تقسيم مي

گيرند. يكي از مهمترين هاي گوناگوني را در برميزيربخش

درصـدي   90تا  70ها از نقش ها و آسيبآمارها در تصادف

ها حكايت دارنـد. از ميـان   صادفعوامل انساني در تمامي ت

شديد در ميان  هايتوانند سبب مرگ و آسيبعواملي كه مي

توان به دوري و نامناسب بودن شرايط مي شوندرانندگان مي

اس،  ).1385(زايـرزاده،   اي اشاره كردهاي جادهاستراحتگاه

عوامـل خطرنـاك مـرتبط بـا      2014در سـال   كـيم چوي و 

هاي كشور كره را مـورد  ر آزادراهتصادفات مرگبار كاميون د

ها را به عنوان مهمترين بررسي قرار دادند كه سرعت كاميون

ها تشخيص دادنـد  عامل تاثيرگذار بر شدت تصادف كاميون

هـا،  و همچنين راهكارهايي نظير بهبود وضعيت نـور جـاده  

ايجاد امكانات رفـاهي جهـت اسـتراحت راننـدگان، ايجـاد      

كشي مناسب، ايجاد  نها، خطمحدوديت سرعت براي كاميو

كونـور و   .ه دادنـد يـ هشدار دهنده در مناطق پرخطـر را ارا 

طي مطالعـه انجـام شـده خـود در      2002همكاران در سال 

نيوزيلند نشان دادند، اگر مردم در شرايط خاصـي راننـدگي   

يابد كه درصد كاهش مي 19نكنند ميزان تصادفات جدي تا 

گان احســاس خــواب ي راننــدآن شــرايط عبارتنــد از: وقتــ

 5سـاعت گذشـته، كمتـر از     24كنند، وقتـي در  مي آلودگي

 صـبح.  5تا  2اند و رانندگي در ساعاتي بين ساعت خوابيده

طي پژوهشي بـا عنـوان    1395احمدي و همكاران در سال 

هاي گردشگري بـين   بندي استراحتگاه بندي و سطح اولويت«

افي، معيارهـاي  هاي ك ، با استناد به مطالعات و بررسي»راهي

هاي بين راهـي را عنـوان و    گيري استراحتگاه موثر در شكل

مقصـودي پـور و همكـاران در سـال      انـد. بندي كرده سطح

به بررسي خستگي و خـواب آلـودگي در راننـدگان     1395

پرداختند و عنـوان نمودنـد تصـادفات راننـدگي بـه علـت       

سـاعت در هفتـه    60خواب آلودگي در افرادي كه بـيش از  

هاي كاري نامنظم داشته و يا شب كار ، يا ساعتكنندر ميكا

بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه      ، شيوع بيشتري دارد و هستند

برابـر خطـر    4رانندگي همراه با خـواب آلـودگي بـيش از    

. خسـتگي باعـث   دهـد تصادفات راننـدگي را افـزايش مـي   

، دستكاري كاهش عملكرد در كارهايي كه نيازمند هوشياري

. خسـتگي  شـود بي اطالعات ذخيره شـده اسـت مـي   و بازيا

منجر به افزايش بروز خطاهاي انساني و خطاهـاي انسـاني   

 . ممكن است باعث حادثه شود

نشــان دادنــد كــه  2010و همكــارانش در ســال  ســين

شـود و  رانندگي طوالني مدت منجر به خستگي راننده مـي 

گان كند. راننـدگان جـوان راننـد    عملكرد راننده را مختل مي



 1402، بهار 114، سال بيست و يكم، دوره اول، شماره لمي جادهفصلنامه ع

181 

 

كاميون و رانندگان شركت در معرض خطر به خواب رفتن 

اي كـه مسـافت   باشند هر چند هر رانندههنگام رانندگي مي

 كند، در معـرض خطـر خـواب مـرتبط     طوالني رانندگي مي

هاي پـژوهش مالحظـه    با توجه به پيشينه .با تصادف هستند

ها به رفتارهـاي پرخطـر   اكثر پژوهش در شود در گذشتهمي

هـا و سـهم   دگان وسايل نقليه سنگين و وضعيت جـاده رانن

، اما به علـل و عوامـل   است شده آنها در تصادفات پرداخته

   منشاء و ايجاد اين رفتارهاي پر خطر توجـه نشـده اسـت.   

در اين مطالعه ارتباط ميزان فواصـل زمـاني و مكـاني بـين     

 وسـايل نقليـه  اي هـا بـا تصـادفات و تلفـات جـاده     توقفگاه

تبريـز،  -ميانه و آزادراه زنجان-جاده قديم زنجان سنگين در

گيـري از  اين تحقيق بـا بهـره   ي قرار مي گيرد. واكاومورد 

تر رفتارهاي پر خطر جامع هاي مطالعات قبلي، تحليلپيشينه

رانندگان به تحليل و بررسي تاثير فاصله زماني و مكاني بين 

ي و ها، پرداخته و بـا مـدل كـردن فاصـله مكـان     استراحتگاه

  هـا را  هركـدام از شـاخص  ها، قدرالسـهم  استراحتگاه زماني

  نمايد.مي مشخصاي بر تعداد تصادفات و تلفات جاده

 

 روش تحقيق -2

اين تحقيق از حيث هدف كاربردي و از بعد گـردآوري  

ها از نوع تحقيقاتي پيمايشي و علي است و از بعد زمان داده

امي رانندگان  مقطعي است. جامعة آماري پژوهش، شامل تم

تبريز و جاده قديم -وسايل نقيله سنگين كه در اتوبان زنجان

 1398تا مرداد مـاه   1397ميانه در دوره زماني دي -زنجان 

ها از پرسشنامه باشد. جهت گرد آوري دادهاند ميتردد كرده

استاندارد كيفيت خواب پترزبورك (پيوست مقاله) اسـتفاده  

قيق از روايي محتوايي استفاده و به منظور بررسي روايي تح

هـا بـا   و مورد تاييد اساتيد قرار گرفـت. پايـايي پرسشـنامه   

استفاده از روش آلفاي كرونباخ براي  پرسشنامه به صورت 

زير محاسبه شد، سپس از آمار توصيفي نظير جداول توزيع 

هـاي جامعـه آمـاري، از آزمـون      فراواني براي بيان ويژگـي 

ها و  اي بررسي نرمال بودن دادهاسميرنوف بر-كولموگورف

ها استفاده كردن دادهآزمون همبستگي و رگرسيون براي مدل

  شده است.

  

  تعيين اندازه نمونه براي برآورد نسبت در جامعه 1-2

) 1زماني كه با جامعه نامحدود سروكار داريم از فرمـول (   

براي محاسبه حجم نمونه استفاده و حجـم نمونـه را برابـر    

 كنيم.  به ميمحاس 170

  

 كه در آن

يا حداكثر خطاي برآورد) بـوده كـه   : خطاي نسبي (

مقدار آن از قبل تعيين مي شود معموالً در اغلب تحقيقـات  

شود. حجم نمونه درصد براي آن در نظر گرفته مي 5مقدار 

 1باشد كه مقدار آن بـين  به شدت تحت تاثير اين مقدار مي

 075/0باشد. در تحقيـق حاضـر از مقـدار    درصد مي 10ا ت

 درصد استفاده شده است.

درصدي توزيع نرمال استاندارد اسـت   : نقطه 

 وجـود مسـاحت   كه در دنباله سمت راست آن به انـدازه  

    1,96درصـدي مقـدار آن    95مثالً در سطح اطمينـان      دارد.

و در سـطح   1,65درصـد مقـدار آن    90مينـان  در سطح اط

 باشد.مي 2,57درصدي مقدار آن  99اطمينان 

  : نســـبت موفقيـــت در جامعـــه مـــورد مطالعـــه  

(نسبت افرادي از جامعه كه با نظر يا سـئواالت مـا    باشدمي

موافق هستند) و در صورتيكه اطالعي از آن در دست نباشد 

دهـيم كـه در ايـن صـورت     قـرار مـي   5/0بجاي آن مقدار 

  بيشترين مقدار حجم نمونه به دست خواهد آمد.

 

 بررسي پايايي با روش آلفاي كرونباخ -2-2

در اين پژوهش براي محاسبه آلفاي كرونبـاخ در همـه   

نتيجه  1شود. در جدول نمونه استفاده مي 50ها از پرسشنامه

  ه شده است.يآلفاي كرونباخ براي اين پرسشنامه ارا

 

 

 هاگاه آلفاي كرونباخ پرسشنامه استراحت .1 جدول

 متغيرها تعداد سواالت آلفاي كرونباخ

 ها استراحتگاه پرسشنامه 18 753/0
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هـاي  با توجه به جدول فوق آلفاي كرونباخ پرسشـنامه 

 7/0بـاالتر از   ها و رفتارهاي رانندگانمربوط به استراحتگاه

خـوبي   هـا از پايـايي  دهـد پرسشـنامه  است كـه نشـان مـي   

  برخوردار است.

 

 هاي پژوهش  يافته-3

ها و نـوع  در پژوهش حاضر، با توجه به ماهيت فرضيه

هاي آماري متعددي استفاده شده است. از متغيرها از آزمون

آمــار توصــيفي نظيــر جــداول توزيــع فراوانــي بــراي بيــان 

ــي ــورف   ويژگ ــون كولموگ ــاري، از آزم ــه آم ــاي جامع -ه

هـا و از آزمـون    بـودن داده اسميرنوف براي بررسـي نرمـال   

  همبستگي و رگرسيون نيز استفاده خواهد شد. 

 

 متغيرهاي اصلي پژوهش آمار توصيفي -3-1

فواصـل زمـاني و   هاي مسـتقل  در تحقيق حاضر متغير

 و استفاده ازها  گاهاستراحت امكانات ها،گاه استراحتمكاني 

   باشـند و تعـداد تصـادفات متغيـر وابسـته     ها مياستراحتگاه

هـاي توصـيفي و توزيــع   شـاخص  2باشـد. در جـدول   مـي 

هاي مربـوط  فراواني مربوط به متغير رفتار رانندگان و مولفه

  به هركدام از متغيرها نشان داده شده است. 
  

 هاي مربوط به آن ها و مؤلفهگاههاي توصيفي پاسخ مربوط به استراحتتوزيع فراواني و شاخص .2جدول 

 بيشينه كمينه كشيدگي چولگي ارانحراف معي ميانگين 

 2 0 -955/0 343/0 264/1 853/0 ها گاه استراحت امكانات    

 4 2 519/1 -427/1 642/0 500/3 فاصله مكاني

 4 50/2 -292/1 200/0 570/0 165/3 فاصله زماني

 4 2 034/0 581/0 444/0 172/3 ها گاه استفاده از استراحت   

 4 0 042/1 -202/0 264/1 171/2 تعداد تصادفات

هـاي  ، ميانگين مشـاهده شـده مؤلفـه   2با توجه به جدول   

دهــد اسـت كـه نشــان مـي    170/2تعـداد تصـادفات برابــر   

باشـد. ميـانگين   مـي  2ترين تعـداد تصـادفات نزديـك     بيش

  باشـد كـه نشـان    مـي  853/0هـا برابـر    اسـتراحتگاه  امكانات

ندرت  هاي هرگز و به ينهزتر گ دهد در اين سواالت بيشمي

انتخاب شده است. در متغيرهـاي فاصـله مكـاني و فاصـله     

باشـد  مي 835/3و  500/3ترتيب برابر  زماني نيز ميانگين به

دهد كه است و نشان مي 3كه بيشتر از ميانگين نظري يعني 

(بعد از  هاي زياد و خيلي زيادتر گزينه در اين سواالت بيش

صله زماني معكوس كردن سواالت) انتخاب شده است و فا

و مكـاني در وضــعيت نـامطلوب قــرار دارد. در متغيرهــاي   

باشـد  مـي  172/3ها، ميانگين برابـر  گاه استفاده از استراحت

دهـد  است و كه نشـان مـي   3بيشتر از ميانگين نظري يعني 

تر اوقـات و هميشـه انتخـاب شـده      هاي بيش تر گزينه بيش

   است. با توجـه بـه مقـادير چـولگي و كشـيدگي مالحظـه      

  ) قـرار دارد كـه نشـان    -2و  2شـود ايـن مقـادير بـين (    مي

  ها تقريبا نرمال است.دهد توزيع دادهمي

 آمار استنباطي -2-3

 ها  آزمون نرمال بودن داده -2-3-1

ــودن   ــال ب ــي نرم ــراي بررس ــون ب ــوگروف  آزم كولم
ـ ارا 3كنيم. نتايج در جـدول  اسميرنوف استفاده مي ه شـده  ي

  .است
وجي آزمون كولموگروف اسميرنوف براي خر .3جدول 

 هاي آنها و زير مولفهبررسي نرمال بودن متغير

نتيجه 

 آزمون

سطح 

 معناداري

مقدارآماره 

كولموگروف 

 اسميرنوف

 متغير

 201/0 102/0 نرمال است
 امكانات

 ها گاه استراحت

 فاصله مكاني 110/1 112/0 نرمال است

 فاصله زماني 901/0 752/0 نرمال است

 196/1 302/0 نرمال است
از  استفاده

 ها گاه ستراحتا

 تعداد تصادفات 902/0 753/0 نرمال است
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 05/0داري بزرگتـر از  دهد سطح معنـي نتايج نشان مي

  باشد. ها داراي توزيع نرمال مياست و داده

 

 هاآزمون فرضيه -3-2-2

 ميـزان  در هـا  گـاه  استراحت امكانات: 1 شماره فرضيه

 داري دارد. ر معنيتأثي سنگين نقليه وسايل تصادفات

صـورت زيـر    ابتدا با توجه به فرضيه فـوق آزمـون بـه   

 است:

H0: در ميــزان تصــادفات  هــا گــاه اســتراحت امكانــات

 داري ندارد. وسايل نقليه سنگين تأثير معني

H1:  در ميـزان تصـادفات    هـا  گـاه  اسـتراحت  امكانـات

 د.داري دار وسايل نقليه سنگين تأثير معني

هـاي   ابتدا با توجه بـه نرمـال بـودن متغيرهـا و زيرمولفـه       

انجام  4جدول صورت  مربوط به آن آزمون همبستگي را به

ضريب همبستگي تصـادفات   4با توجه به جدول  .دهيم مي

هـا برابـر    گـاه  اسـتراحت  امكانـات وسايل نقليـه سـنگين و   

است كه ايـن ضـريب بـا توجـه بـه مقـدار سـطح        -714/0

دار  معني 01/0است در سطح   01/0كه كمتر از  دار آن معني

باشد. با توجه به منفي بودن اين ضريب، ايـن دو متغيـر    مي

هـا،   گـاه  اسـتراحت  امكاناتناهمسو بوده و با افزايش متغير 

 امكانـات براي بررسي تاثير يابد.  ميزان تصادفات كاهش مي

ها بر ميـزان تصـادفات  از آزمـون رگرسـيون      گاه استراحت

  شود. تفاده مياس

  

  

  

ضريب همبستگي پيرسون بين تصادفات وسايل  .4جدول 

 ها گاه استراحت امكاناتنقليه سنگين  و 

تصادفات    

 وسايل نقليه سنگين

 امكانات

 ها گاه استراحت

**-714/0 ضريب همبستگي
 

p-value 000/0 

 170 تعداد

  .معني دار است 01/0در سطح **

 واتسون-اره دوربينضريب تعيين و آم .5جدول 

غير تم

 وابسته

ميزان 

 تصادفات

آماره دوربين  Rتوان دوم 

 واتسون

متغير 

 مستقل

 امكانات

 ها گاه استراحت

510/0 986/1 

ضريب تعيـين كـه نشـان دهنـده      5با توجه به جدول 

ميزان تغييرات مدل رگرسيون در كل تغييرات متغير وابسـته  

دهـد   شد كه نشان مـي با مي 510/0است، براي مدل برابر با 

درصد از تغييرات متغيـر ميـزان تصـادفات ناشـي از      0/51

آماره دوربين واتسـون   ها است. ضمناً گاه استراحت امكانات

اسـت پـس فـرض     5/1و بيش از  986/1برابر   در اين مدل

شـود. بـا توجـه بـه      ناهمبستگي بين جمالت خطا تأييد مي

اعتبـار مـدل   نتايج آناليز واريانس مدل، كـه بـراي سـنجش    

رگرسيون خطي با حداقل يك متغير مستقل، است نيز سطح 

است كـه داراي اعتبـار    000/0داري اين آزمون برابر  معني

 امكانـــاتضـــريب متغيـــر   6جـــدول الزم هســـتند. 

 دهد. هارا در مدل رگرسيون نشان مي گاه استراحت

 

 ها) گاه استراحت امكانات( ضرايب مدل رگرسيوني .6جدول 

متغير وابسته ميزان  مدل استاندارد نشده تاندارد شدهمدل اس  

 تصادفات

 

p-value  مقدار آمارهt Beta  انحراف

 استاندارد
 برآورد

  

000/0 742/29  113/0 370/3 (Constant)  1مدل 

 ها گاه استراحت امكانات -406/1 106/0 -714/0 -253/13 000/0
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، 6در جدول ه شده يداري ارا با توجه به سطوح معني 

وسـايل نقليـه    ها بر ميـزان تصـادفات   گاه استراحت امكانات

متغيـر ميـزان تصـادفات را     1سنگين تأثيرگذار است. مـدل  

 هاتخمين زده است. گاه استراحت امكاناتبراساس 

 )2(                           Y = 3.370- 1.406* X1      

همچنين  متغير  X1با  ها گاه استراحت امكاناتدر اين مدل  

 ميزان تصادفات وسايل نقليه سنگين وابسته يعني 

  نشان داده شده است. Yبا 

ضريب شيب رگرسيوني  1با توجه به جدول در مدل  

هاي وسايل نقليه  گاه استراحت امكاناتاستاندارد شده 

ازاي  عبارتي به باشد. يا به مي -714/0) برابر X1سنگين (

ها، متغير گاه استراحت اناتامكافزايش يك واحد افزايش 

يابد كه از نظر  واحد كاهش مي 714/0ميزان تصادفات 

  باشد.دار مي آماري معني

 ميزان در ها گاه استراحت مكاني ي فاصله :2 شماره فرضيه

 .دارد داري معني تأثير سنگين نقليه وسايل تصادفات

 صورت زير است: ابتدا با توجه به فرضيه فوق آزمون به

H0  :ــتراحت فاصــله ــاني اس ــاه ي مك ــزان  گ ــا در مي ه

 داري ندارد. تصادفات وسايل نقليه سنگين تأثير معني

H1ــزان  گــاه ي مكــاني اســتراحت :   فاصــله هــا در مي

 داري دارد. تصادفات وسايل نقليه سنگين تأثير معني

هـاي   ابتدا با توجه به نرمال بودن متغيرهـا و زيرمولفـه  

انجام  7جدول  صورت را بهمربوط به آن آزمون همبستگي 

 .دهيم مي

ضريب همبستگي پيرسون بين تصادفات وسايل  .7جدول 

 ها گاه ي مكاني استراحت فاصلهو  نقليه سنگين

تصادفات وسايل   

 نقليه سنگين

ي  فاصله

مكاني 

 ها گاه استراحت

**529/0 ضريب همبستگي
 

p-value 000/0 

 170 تعداد

مبسـتگي تصـادفات   ضـريب ه  7با توجـه بـه جـدول   

هـابرابر   گاه ي مكاني استراحت وسايل نقليه سنگين و  فاصله

است كه ايـن ضـريب بـا توجـه بـه مقـدار سـطح         529/0

دار  معني 01/0است در سطح   01/0دار آن كه كمتر از  معني

باشد. با توجه به مثبت بودن اين ضريب، ايـن دو متغيـر    مي

 كــاني ي م همســو بــوده و بــا افــزايش متغيرفاصــله    

يابـد. بـراي    ها، ميزان تصـادفات افـزايش مـي    گاه استراحت

هـا بـر ميـزان     گـاه  ي مكـاني اسـتراحت   بررسي تاثير فاصـله 

 شود. تصادفات از آزمون رگرسيون استفاده مي

  

 واتسون-ضريب تعيين و آماره دوربين .8جدول 

ــر  متغيــــ

 وابسته

ــاره  Rتوان دوم  ميزان تصادفات آمــــــ

ــين  دوربــــ

 واتسون

ــر  متغيــــ

 قلمست

ــله  ي  فاصـــــ

مكــــــــــاني 

 ها گاه استراحت

278/0 916/1 

  

  

ضريب تعيـين كـه نشـان دهنـده      8با توجه به جدول 

ميزان تغييرات مدل رگرسيون در كل تغييرات متغير وابسـته  

دهـد   باشد كه نشان مـي  مي 278/0است، براي مدل برابر با 

درصد از تغييرات متغيـر ميـزان تصـادفات ناشـي از       8/27

ها است. ضمنا آمـاره دوربـين    گاه ي استراحتي مكان فاصله

است پـس   5/1و بيش از  916/1برابر   واتسون در اين مدل

شود. با توجه  فرض ناهمبستگي بين جمالت خطا تأييد مي

به نتايج آناليز واريانس مدل، كه براي سنجش اعتبـار مـدل   

رگرسيون خطي با حداقل يك متغير مستقل، است نيز سطح 

اسـت كـه داراي اعتبـار     000/0داري اين آزمون برابر معني

ــر  9الزم هســتند. جــدول  ــاني  فاصــلهضــريب متغي ي مك

  دهد.هارا در مدل رگرسيون نشان مي گاه استراحت
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 ها) گاه ي مكاني استراحت فاصله( ضرايب مدل رگرسيوني .9جدول 

  
 مدل استاندارد نشده مدل استاندارد شده

متغير وابسته ميزان 

 تصادفات

 

P-value  مقدار آمارهt Beta برآورد انحراف استاندارد   

000/0 760/3-  514/0  934/1 (Constant)  2مدل 

 ها گاه ستراحتا ي مكاني فاصله 173/1 145/0 529/0 085/8 000/0

  

، 9ه شده در جدول يداري ارا با توجه به سطوح معني 

ان تصـادفات وسـايل   هابر ميـز  گاه ي مكاني استراحت فاصله

متغير ميزان تصـادفات   2نقليه سنگين تأثيرگذار است. مدل 

هـاتخمين زده   گـاه  ي مكـاني اسـتراحت   را براساس  فاصـله 

  است.

)3( 

Y = -1.934+1.173* X2               

 X2هابـا   گـاه  ي مكـاني اسـتراحت   فاصـله  در اين مدل

قليـه  همچنين متغير وابسته يعني ميزان تصـادفات وسـايل ن  

نشان داده شده است. با توجه بـه جـدول در    Yسنگين  با 

ي  ضريب شيب رگرسيوني اسـتاندارد شـده  فاصـله    2مدل 

) برابـر  X2هاوسـايل نقليـه سـنگين (    گـاه  مكاني اسـتراحت 

ازاي يـك واحـد افـزايش      عبـارتي بـه   باشد يا بـه  مي 529/0

 529/0گاه ها، متغير ميزان تصادفات  فاصله مكاني استراحت

 باشد.دار مي يابد كه از نظر آماري معني واحد افزايش مي

  

ها  در ميزان  گاه ي زماني استراحت فاصله  :3فرضيه شماره 

 داري دارد. تصادفات وسايل نقليه سنگين تأثير معني

 ادامـه صـورت   ابتدا با توجه به فرضيه فوق آزمـون بـه  

 .است

H0:  ــله ــتراحت فاص ــاني اس ــاه ي زم ــزان   گ ــا در مي ه

 داري ندارد. تصادفات وسايل نقليه سنگين تأثير معني

  

  

  

H1: ــله ــتراحت فاص ــاني اس ــاه ي زم ــزان  گ ــا در مي ه

 داري دارد. تصادفات وسايل نقليه سنگين تأثير معني

هـاي   ابتدا با توجه به نرمال بودن متغيرهـا و زيرمولفـه  

صـورت زيـر انجـام     مربوط به آن آزمـون همبسـتگي را بـه   

  .دهيم مي

ريب همبستگي پيرسون بين تصادفات ض .10جدول 

 ها گاه ي زماني استراحت وسايل نقليه سنگين  و فاصله

تصادفات وسايل   

 نقليه سنگين

ي زماني  فاصله

 ها گاه استراحت

ضريب 

 همبستگي

537/0** 

p-value 000/0 

 170 تعداد

 معني دار است 01/0در سطح **

  

 ضـريب همبسـتگي تصـادفات    10با توجه به جـدول  

ها برابـر   گاه ي زماني استراحت فاصلهوسايل نقليه سنگين و 

است كه ايـن ضـريب بـا توجـه بـه مقـدار سـطح         537/0

دار  معني 01/0است در سطح   01/0دار آن كه كمتر از  معني

باشد. با توجه به مثبت بودن اين ضريب، ايـن دو متغيـر    مي

 ي زمــاني  و بــا افــزايش متغيــر فاصــله   همســو بــوده  

بـراي  يابـد.   ها، ميزان تصـادفات افـزايش مـي    گاه استراحت

بـر ميـزان    هـا  گـاه  ي زمـاني اسـتراحت   فاصـله بررسي تاثير 

  شود.  از آزمون رگرسيون استفاده مي تصادفات
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 واتسون-ضريب تعيين و آماره دوربين .11جدول 

توان دوم  ميزان تصادفات متغير وابسته

R 

آماره 

دوربين 

 واتسون

ي زماني  هفاصل متغير مستقل

 ها گاه استراحت

288/0 966/1 

ضريب تعيين كه نشـان دهنـده    11با توجه به جدول  

ميزان تغييرات مدل رگرسيون در كل تغييرات متغير وابسـته  

دهـد   باشد كه نشان مـي  مي 288/0است، براي مدل برابر با 

درصد از تغييرات متغيـر ميـزان تصـادفات ناشـي از       8/28

آمـاره دوربـين    هااسـت. ضـمناً   گاه احتي زماني استر فاصله

است پـس   5/1و بيش از  966/1برابر   واتسون در اين مدل

شود. با توجه  فرض ناهمبستگي بين جمالت خطا تأييد مي

به نتايج آناليز واريانس مدل، كه براي سنجش اعتبـار مـدل   

رگرسيون خطي با حداقل يك متغير مستقل، است نيز سطح 

است كـه داراي اعتبـار    000/0برابر  داري اين آزمون معني

ي زمــاني  ضــريب متغيــر فاصــله 12الزم هســتند. جــدول 

 دهد. هارا در مدل رگرسيون نشان مي گاه استراحت

 ها) گاه ي زماني استراحت فاصله( ضرايب مدل رگرسيوني .12جدول 

  متغير وابسته ميزان تصادفات مدل استاندارد نشده مدل استاندارد شده  

p-value  مقدار آمارهt Beta برآورد   انحراف استاندارد   

000/0 594/3-  479/0 723/1- (Constant)  3مدل 

ي زماني  فاصله 230/1 149/0 537/0 244/8 000/0

 ها گاه استراحت

 

  

ـ داري ارا با توجه به سطوح معني  ه شـده در جـدول   ي

 هـابر ميـزان تصـادفات    گـاه  ي زماني اسـتراحت  ، فاصله12

متغيـر ميـزان    3ل نقليه سنگين تأثيرگذار اسـت. مـدل   وساي

هاتخمين  گاه ي زماني استراحت تصادفات را براساس  فاصله

  زده است.

)4( 

Y = -1.723+1.230*X3           
 X3هابـا   گـاه  ي زمـاني اسـتراحت   در اين مدل   فاصله

ميزان تصادفات وسـايل نقليـه   همچنين  متغير وابسته يعني 

با توجه بـه جـدول در    ان داده شده است.نش Yبا سنگين  

ي  ضريب شيب رگرسيوني اسـتاندارد شـده  فاصـله    3مدل 

) برابـر  X3هاوسـايل نقليـه سـنگين (    گـاه  زماني اسـتراحت 

ازاي  يـك واحـد افـزايش      عبـارتي بـه   باشد يا به مي 537/0

 623/0گاه ها، متغير ميزان تصـادفات   زماني استراحت فاصله

 دار مي باشد. د كه از نظر آماري معنيياب واحد افزايش مي

هـا در ميـزان    گاه استفاده از استراحت   :4فرضيه شماره 

 داري دارد. تصادفات وسايل نقليه سنگين تأثير معني

  

 .است ادامهصورت  فرضيه فوق آزمون بهبا توجه به 

H0: هـا در ميـزان تصـادفات     گـاه  استفاده از استراحت

 داري ندارد. وسايل نقليه سنگين تأثير معني

H1:  هـا در ميـزان تصـادفات     گاه استفاده از استراحت

 داري دارد. وسايل نقليه سنگين تأثير معني

هـاي   ابتدا با توجه به نرمال بودن متغيرهـا و زيرمولفـه  

 13جـدول  صـورت   مربوط به آن آزمـون همبسـتگي را بـه   

 .دهيم انجام مي

ضريب همبستگي تصـادفات   13با توجه به جدول كه 

 395/0هابرابر  گاه ايل نقليه سنگين و استفاده از استراحتوس

دار آن كه  است كه اين ضريب با توجه به مقدار سطح معني

  باشـد.   دار مـي  معنـي  01/0اسـت در سـطح     01/0كمتر از 

با توجه به منفي بودن اين ضريب، ايـن دو متغيـر ناهمسـو    

ميـزان  هـا،   گـاه  بوده و با افزايش متغير استفاده از اسـتراحت 

بـراي بررسـي تـاثير اسـتفاده از     يابـد.   تصادفات كاهش مي

ها بر ميـزان تصـادفات  از آزمـون رگرسـيون      گاه استراحت

  شود.  استفاده مي
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وسايل  ضريب همبستگي پيرسون بين تصادفات .13جدول 

 ها گاه نقليه سنگين  و استفاده از استراحت

تصادفات وسايل   

 نقليه سنگين

استفاده از 

 ها گاه احتاستر

ضريب 

 همبستگي

395/0-**
 

p-value 000/0 

 170 تعداد

 معني دار است 01/0در سطح **

 واتسون-ضريب تعيين و آماره دوربين .14جدول 

متغير 

 وابسته
 Rتوان دوم  ميزان تصادفات

آماره 

دوربين 

 واتسون

متغير 

 مستقل

استفاده از 

 ها گاه استراحت
156/0 965/1 

ضريب تعيين كه نشـان دهنـده    14ل با توجه به جدو 

ميزان تغييرات مدل رگرسيون در كل تغييرات متغير وابسـته  

دهـد   باشد كه نشان مـي  مي 156/0است، براي مدل برابر با 

درصد از تغييرات متغيـر ميـزان تصـادفات ناشـي از      6/15

است. ضمنا آماره دوربين واتسون  ها گاه استفاده از استراحت

اسـت پـس فـرض     5/1و بيش از  965/1 برابر  در اين مدل

شـود. بـا توجـه بـه      ناهمبستگي بين جمالت خطا تأييد مي

نتايج آناليز واريانس مدل، كـه بـراي سـنجش اعتبـار مـدل      

رگرسيون خطي با حداقل يك متغير مستقل، است نيز سطح 

است كـه داراي اعتبـار    000/0داري اين آزمون برابر  معني

ــتند.  ــدول الزم هسـ ــريب  15جـ ــتفاده از ضـ ــر اسـ متغيـ

 دهد. هارا در مدل رگرسيون نشان مي گاه استراحت

  

  

  

  
 ها) گاه ضرايب مدل رگرسيوني(استفاده از استراحت .15جدول 

متغير وابسته ميزان  مدل استاندارد نشده مدل استاندارد شده  

 تصادفات

 

p-value  مقدار آمارهt Beta برآورد انحراف استاندارد   

000/0 425/9  552/0 202/5 (Constant)  4مدل  

استفاده از  956/0 172/0 -395/0 -566/5 000/0

 ها گاه استراحت

 

  

ـ داري ارا با توجه به سطوح معني  ه شـده در جـدول   ي

وسـايل   ها بر ميـزان تصـادفات   گاه ، استفاده از استراحت15

متغير ميزان تصـادفات   4نقليه سنگين تأثيرگذار است. مدل 

  هاتخمين زده است. گاه را براساس استفاده از استراحت

)5  (                      Y = 5.202- 0.956* X4          

همچنـين    X4هابـا   گاه استفاده از استراحت در اين مدل

  ميزان تصـادفات وسـايل نقليـه سـنگين     متغير وابسته يعني 

 4 در مدل 15 با توجه به جدول نشان داده شده است. Yبا 

ــيوني   ــيب رگرس ــريب ش ــتفاده از  ض ــده اس ــتاندارد ش اس

   .باشد مي 395/0) برابر X4ها ( گاه استراحت

  

  

ها  گاه ازاي يك واحد استفاده از استراحت عبارتي به يا به

يابـد كـه از    واحد كاهش مـي  395/0تصادفات متغير ميزان 

 باشد.دار مي نظر آماري معني

هـاي  مولفهميزان تصادفات براساس  :5شماره فرضيه 

ها، فاصـله  گاهصله مكاني استراحتها، فاگاهتراحتسا امكانات

ها قابـل پـيش   گاهاستفاده از استراحت و هازماني استراحتگاه

بـراي بررسـي اينكـه چـه ميـزان از تصـادفات        بيني است. 

ــاس  ــلبراس ــده  عوام ــان ش ــت،  بي ــي اس ــيش بين ــل پ   قاب

  .شود د متغيره استفاده مياز رگرسيون چن
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سون و ضريب تعيين و ضريب همبستگي پير .16جدول 

 واتسون- آماره دوربين

 5مدل 
R  توان دومR 

آماره دوربين 

 واتسون

764/0 583/0 905/1 

  

تعيين كـه نشـان دهنـده ميـزان      16با توجه به جدول  

تغييرات مدل رگرسيون در كل تغييرات متغير وابسته است، 

 58دهـد   باشد كه نشان مي مي 583/0براي اين مدل برابر با 

هـاي  از تغييـرات تعـداد تصـادفات ناشـي از مولفـه      درصد

هـا،  گـاه ها، فاصله مكـاني اسـتراحت  استراحت گاه امكانات

هـا  گـاه ها، اسـتفاده از اسـتراحت  گاهفاصله زماني استراحت

آماره دوربين واتسـون در مـدل    بيني است. ضمناًقابل پيش

نهايي كه براي آزمون خود همبستگي بين جمالت خطاست 

است پـس فـرض ناهمبسـتگي     5/1و بيش از  905/1برابر 

 شود. بين جمالت خطا تأييد مي

با توجه به نتايج كه آناليز واريانس مدل، براي سـنجش  

اعتبار مدل رگرسيون خطي با حداقل يـك متغيـر مسـتقل،    

داري ايــن آزمــون در مــدل  دهــد ســطح معنــي نشــان مــي

ر الزم است كه داراي اعتبا 000/0ه شده برابر يرگرسيون ارا

ــدل نهــايي   17هســتند. جــدول  ضــرائب متغيرهــا را در م

   دهد.رگرسيون نشان مي

 

 

 ضرايب مدل رگرسيوني .17جدول 

   مدل استاندارد نشده مدل استاندارد شده  

p-value  مقدار آمارهt Beta 
انحراف 

 استاندارد
   برآورد

000/0 779/3  882/0 33/3 (Constant)  5مدل  

  ها گاه تاستراح امكانات -035/1 160/0  -526/0 -469/6 000/0

  فاصله مكاني 001/0 161/0 000/0 004/0 996/0

  فاصله زماني 415/0 144/0 181/0 882/2 004/0

  هاگاه استفاده از استراحت -426/0 134/0  -176/0 -181/3 002/0

  

، 17ه شده در جدول يداري ارا با توجه به سطوح معني

ــه ــاي  مؤلف ــاته ــتراحت امكان ــاهاس ــا، فاصــله گ ــانيه    زم

  گـاه تأثيرگـذار اسـت.    استراحت استفاده ازها، گاهاستراحت

  با توجه به مدل نهايي به صورت زير تخمين زده شد.

)6( Y =3.33+ -1.035* X1+0.415 *X2 -0.426*X3    

فاصـله  ، X1هـا بـا   اسـتراحتگاه  امكانـات در اين مـدل  

نشـان داده   X3بـا  ها گاهاستفاده از استراحتو  X2 بازماني 

بـا  تعداد تصادفات شده است و همچنين متغير وابسته يعني 

Y       5نشان داده شده است. بـا توجـه بـه جـدول در مـدل 

)، X1هـا ( هگـا  اسـتراحت  امكاناتضريب شيب رگرسيوني 

   .باشد مي-526/0برابر 

  

 امكانـــاتازاي افـــزايش يـــك  عبـــارتي بـــه يـــا بـــه

يابـد.   واحد كاهش مي 53/0گاها، ميزان تصادفات  راحتاست

 181/0برابـر  )، X2ضريب شيب رگرسيوني فاصله زمـاني ( 

ازاي افزايش يك واحد فاصله زماني  عبارتي به باشد يا به مي

واحــد افــزايش  18/0ادفات هــا، ميــزان تصــگــاه اســتراحت

هـا  هگا استراحت استفاده ازضريب شيب رگرسيوني  .يابد مي

)X3 ،( ازاي افـزايش   عبـارتي بـه   يا به ،باشد مي-176/0برابر

واحد  18/0ها، ميزان تصادفات هگا استراحت استفاده ازيك 

  يابد.  كاهش مي
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  گيرينتيجه-4
خستگي رانندگان وسايل نقليه سنگين يكـي از داليـل   

باشـد كـه از   مهم تصادفات اين دسته از وسـايل نقليـه مـي   
 امكانــاتتــوان عــدم مــي عوامــل تشــديد كننــده خســتگي

 هاي مناسب اين نوع از وسايل نقليه اشاره نمود.استراحتگاه
اد كننده رفتارهاي نـامطلوب راننـدگان و   جبررسي عوامل اي

  نشــان داد نبــود   هــا بــود. نتــايج تحقيــق   خســتگي آن
، و داراي امكانات رفـاهي مطلـوب   مناسبهاي استراحتگاه

اي هـاي جـاده  حت گاهفاصله زماني و مكاني زياد بين استرا
از عوامل بسيار مهم در افزايش ميزان تصـادفات بـه شـمار    

هـا  گـاه استراحت و مكاني د. زياد بودن فاصله زمانينرومي
هاي مناسب باعث عدم استراحت مناسب رانندگان در مكان

شود و همين امر باعث خواب آلودگي رانندگان وسـايل  مي
هـاي بـين   گـاه اسـتراحت شود. از طرفي در نقليه سنگين مي

اي امكانات الزم جهـت اسـتراحت راننـدگان وسـايل     جاده
هاي بهداستي سرويس امكاناتندارد. عدم  امكاناتسنگين 

صـدا بـراي    سـر و هـاي مناسـب و بـي   مناسب، نبود مكـان 
هاي وسايل نقليـه سـنگين   استراحت، عدم تفكيك پارگينك
رد توجـه  ست كه بايد مـو از ساير خودروها نيز امري مهم ا

  .قرار گيرد

  

  راجعم-5
بررسي نقش وسايل نقليه سـنگين در  " ،)1389( ،د. ،احمدي-

فصلنامه مطالعات ، "اي مورد مطالعه: محور هرازتصادفات جاده
  .17ص. ،5 ،مديريت ترافيك

خستگي " ،)1395، (.مرادي رم. و  ،پوياكيان .م ،پورمقصودي-
، 2، شـماره  8كـار، دوره   ، طب"و خواب آلودگي در رانندگان

  . 110-90ص.
آب و هـوا و  " )،1383ق.، (عزيـزي،  م. و حبيبـي نوخنـدان،   -

ــراز و     ــاده ه ــوردي: ج ــه م ــران (مطالع ــتاني اي ــي كوهس ايمن
شناسي، بـه راهنمـايي    ، رساله دكتري در رشته اقليم"فيروزكوه)

  دكتر قاسم عزيزي، دانشگاه تهران.
بـر تصـادفات ترافيكـي     عوامـل مـؤثر  " ،)1390( ،ا. ا. ،ديزج-

 21و  15، 4وسايل نقليه موتوري سنگين نمونه موردي مناطق 
ــال    ــران در س ــهر ته ــرانس   ،"1390-89ش ــين كنف   دوازدهم

المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك سازمان حمل و نقل بين
  ترافيك تهران. 

بنـدي و سـطح   اولويت" ،)1395احمدي ع، قليچ خاني ب، (-
، مطالعــات "ي گردشــگري بــين راهــيهــابنــدي اســتراحتگاه

ــانگردي)    ــات جهــ ــگري (مطالعــ ــديريت گردشــ    ،11مــ
  . 126-105 ص.

روش گام به گام ايمن سازي " ،)1385( ،ك. ب. ع. ،زايرزاده-
خيـز و مطالعـه مـوردي    و انجام تحقيقات در مورد نقاط حادثه

هفتمين كنفرانس مهندسي  ،خيز استان خراسانچند نقطه حادثه
  تهران. ترافيك ايران  حمل و نقل و

رفتاري رانندگان -هاي شناختيويژگي" ،)1394( ،س. ،علوي-
مجله  1392-1393اتوبوس و كاميون طي سوانح ترافيكي سال 
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  1پيوست 

 ميانه تبريزو جاده قديم زنجان-هاي زنجانهاي آزادراهبخش سواالت مربوط به استراحتگاه

 شرح پارامتر هرگز ندرت به گاهيگاه وقاتابيشتر  هميشه

، استراحتگاه براي رانندگان كاميون انهمي- تبريز و جاده قديم زنجان-درطول تمام آزادراه زنجان-1     

 .دارد امكانات

ميانه مناسب  -جاده قديم زنجان تبريز و-ها در آزاد راه زنجانفاصله مكاني بين استراحتگاه-2     

 .است

ها مانع هاي با جاده به صورت استاندارد بوده و سر و صداي ماشينگاه فاصله استراحت-3     

  شود.استراحت نمي

ميانه مناسب  -تبريز وجاده قديم زنجان- ها در آزاد راه زنجانبين استراحتگاه زمانيفاصله -4     

 .است

توان به اي است كه در صورت خستگي به راحتي مي ها به گونهگاهفاصله زماني استراحت -5     

  گاه دسترسي داشت. تحاسترا

 .جاده قديم زنجان ميانه كافي است و تبريز-ها در آزاد راه زنجانتعداد استراحتگاه-6     

تبريز و جاده قديم -هاي آزادراه زنجاننحوه دسترسي و ورودي و خروجي استراحتگاه-7     

 زنجان ميانه ايمن و شيب آنها مناسب است

تبريز و جاده قديم زنجان ميانه در طول كليه -در آزادراه زنجانموجود هاي استراحتگاه-8     

 .باشندشبانه روز فعال و آماده سرويس دهي به رانندگان كاميون ها ميساعات 

تبريز و جاده قديم زنجان ميانه پاركينگ -در آزادراه زنجان موجودهاي گاهدر استراحت-9     

 .بيني شده استها به اندازه كافي پيشمجزا مخصوص كاميون مناسب و

تبريز و جاده قديم زنجان ميانه امنيت كامل -راه زنجاندر آزاد موجودهاي گاهدر استراحت-10     

 .دارد امكاناتها و ... براي حفظ بار و تجهيزات كاميون

تبريز و جاده قديم زنجان ميانه زمان ورود و -در آزادراه زنجان موجودهاي در استراحتگاه-11     

 .شود، محموله و راننده ثبت و ضبط ميخروج كاميون و اطالعات كاميون

تبريز و جاده قديم زنجان ميانه براي رانندگان -در آزادراه زنجان موجودهاي در استراحتگاه-12     

 .دارد امكانات، سالن غذا خوري، حمام و سرويس بهداشتي مخصوص هاكاميون

دگان تبريز و جاده قديم زنجان ميانه براي رانن-در آزادراه زنجان موجودهاي در استراحتگاه-13     

 .دارد امكاناتهاي غذا و ...هاي ويژه در هزينه، تخفيفهاكاميون

تبريز و جاده قديم زنجان ميانه محل -در آزادراه زنجان موجودي هادر استراحتگاه -14     

 .دارد امكاناتاستراحت داراي فاصله مناسب از ساير مراكز بوده و آسايش كافي براي رانندگان  
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تبريز و جاده قديم زنجان ميانه  خوابگاه با - در آزادراه زنجان موجودهاي حتگاهدراسترا-15     

 .دارد امكاناتامكانات الزم و كافي با رعايت الزامات بهداشتي براي خوابيدن  رانندگان 

تبريز و جاده قديم زنجان ميانه  محل استراحت -در آزادراه زنجان موجودهاي در استراحتگاه-16     

 .خوابدباشد و راننده با خيال راحت ميدگان كاميون داراي نور مناسب و ايزوالسيون صدا ميرانن

امكانات  تبريز و جاده قديم زنجان ميانه-در آزادراه زنجان موجودي هادر استراحتگاه-17     

 .دارد امكاناتارتباطي و مخابراتي براي رانندگان كاميون 

 كنم.و مراكز خدمات رفاهي استراحت مي هامن در استراحتگاه-18     

 كنم.در حاشيه جاده به عنوان استراحتگاه استفاده مي موجودهاي من از پاركينگ-19     

 كنم.ساعت رانندگي مي 8روزانه بيش از -20     

 كنم.من از كابين كاميون به عنوان استراحتگاه استفاده مي-21     
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ABSTRACT 

The increase in traffic accidents is one of the most important life-threatening dangers in the 

world. Heavy vehicle accidents have also been focused of attention in recent years. Because 

heavy vehicles play an important role in the economy of countries especially in Iran. Recent 

research shows heavy vehicle accidents are on the rise, so investigating the causes seems 

necessary. In many studies, fatigue, drowsiness, anxiety, and anger are important factors in 

heavy vehicle accidents. In Iran, lack of road amenities and lack of suitable reast area, 

inappropriate spacing and time of rest area are some of the most important causes of drivers' 

behavioral problems. Therefore, the aim of this study was to investigate the time and location 

distance between heavy vehicle rest area and traffic accidents on intercity routes (Case Study: 

Zanjan-Mianeh main Road and Zanjan-Tabriz Freeway). The statistical population of the study is 

all drivers of heavy vehicles in this freeway. The sample size was estimated to be 170 people 

using Cochran formula. The data were categorized and analyzed using descriptive statistical 

methods. In order to test the research hypotheses, Kolmogorov-Smirnov's inferential statistical 

methods and correlation and regression tests were used. The results indicate that the time and 

location distance as well as the facilities of rest area have a significant effect on reducing road 

accidents. Also a model was fitted based on the spatial and temporal distance of the rest area. 
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