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  195-206صفحه

  چكيده

ميزان مسافت طي شده متوسط هاي فيزيكي و عملكردي متفاوتي در مقايسه با وسايل نقليه سبك دارند.  وسايل نقليه سنگين ويژگي

واري بيشتر است. رانندگان اين نوع وسايل نقليه معموال از تبحر و تجربه بيشتري در مقايسه با خودروهاي ستوسط اين وسايل 

است. لذا ممكن  كمترعالوه قدرت مانور، شتاب و ترمزگيري اين وسايل  باشند. به برخوردار بوده ليكن بيشتر در معرض خستگي مي

ها را دچار مشكل و حادثه نمايد. از  نبوده و آن است طرحي كه براي عموم خودروها (سبك) مناسب باشد براي اين گروه مناسب

ها و  ها شناخت كاملي از قابليت در برابر خوردروهاي سنگين زياد است زيرا آن ساير رانندگانسوي ديگر احتمال خطاي 

ت وسايل نتيجه آن است سهم تصادفا ي مشابه با خودروي خود دارند.انتظار ها از آن هاي خودروهاي سنگين نداشته و محدوديت

نقليه سنگين در مقايسه با وسايل نقليه سبك بيشتر بوده و با توجه به مشخصات فيزيكي اين وسايل درصد قابل توجهي از تصادفات 

با اين توضيحات اهميت باشد.  ديدگان مربوط به ساير خودروها مي كه بيشتر حادثه نكته قابل توجه آن باشند.  فوتي و جرحي مي

ارائه اقداماتي جمع بندي و گردد. اين مقاله به  وسايل نقليه سنگين بيش از پيش آشكار ميو كاهش تصادفات ايمني پرداختن به مقوله 

  گردد. كاهش تصادفات اين گروه خاص وسايل نقليه ميارتقاي ايمني و كه منجر به پرداخته 

  

  ، وسايل نقليه سنگين، تصادفاتراهاقدامات ايمني، ايمني  ي كليدي:ها واژه

  

 مقدمه-1

ر د آمريكا    (FARS)آمار ارائه شده از مركز تحليل تلفات

قرباني تصادفات  42116كه از ميان دهد،  مينشان  2001سال 

درصد در  1/12نفر يا  5082 ،كليه وسايل نقليه در آمريكا

 نقليه وسايل .اند شدهتصادفات وسايل نقليه سنگين قرباني 

ايمني وسايل حمل و نقل  طبق تعريف اداره  جا در اين سنگين

  نرخ وزن  با  وسايل نقليه به معني موتوري فدرال

 تن) 5/4(حدودپوند  10000بيش از  ،(GVWR)خالص

يك هشتم از به عبارت ديگر  .)FMCSA , 2003( باشد مي

نكته  .باشند ميقربانيان متعلق به تصادفات وسائل نقليه سنگين 

كه بيشترين سهم است، اين حائز اهميت ديگر در اين تصادفات 

تلفات متعلق به افرادي غير از سرنشينان خود اين وسائل نقليه 

عمدتا سرنشينان ديگر وسايل نقليه درگير در ( .سنگين است

 خودروباشند و به ميزان كمتر ممكن است از غير  ميتصادف 

همچنين  .)سواران نيز باشند مثل عابران پياده و دوچرخه سواران

نفر نيز در تصادفات شامل وسايل نقليه  132000 ،2001در سال 

مجددا غالب اين مجروحان متعلق  .سنگين دچار جراحت شدند
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گفتني است ميزان  .به ساير وسايل نقليه درگير در تصادف بودند

درصد  1/2 ل نقليه سنگين در تصادفات مرگبارمشاركت وسائ

بوده  (VMT) مايل پيموده شده – خودروميليون  100به ازاي 

سال اين در ي سواري خودروهامتعلق به  3/1نرخ  بيش از كه

اهميت پرداختن به مقوله تصادفات مربوط اين آمار  .است بوده

رغم سهم باالي  علي سازد. سنگين را نمايان مي نقليه وسايل به

سنگين در تصادفات فوتي و جرحي،  نقليه تصادفات وسايل

وسائل نقليه سنگين در  رانندگان نكته قابل تامل اين است كه

اشتباهات از  ان ساير وسايل نقليه سهم كمتريمقايسه با رانندگ

كه ميان  در تحليل آن دسته از تصادفاتي .رانندگي دارند

دهد و عامل  ميي سواري رخ خودروهاي سنگين و خودروها

 خودرواشتباهات راننده سهم  ،راننده باعث وقوع تصادف است

 نندگان وسايل نقليه سنگين استسواري دو برابر سهم را

)FHWA 1999b ; Blower 1999(.  بررسي آمار سرعت

ت كه رانندگان دهنده آن اسوسايل نقليه در شمال آمريكا نشان

وسايل نقليه سنگين كمتر از ساير رانندگان از حد مجاز تخطي 

د مجاز فاصله تخطي از اين ح كنند و همچنين در صورت مي

 رانندگانعالوه بر اين آمار تصادفات  كمتري از آن دارند.

آمار بسيار كمتر از  در حالت مستي وسايل نقليه سنگين

 Tardif(است  در اين حالت ي سواريخودروهارانندگان 

2003 ; NHTSA 1991.(  
 ،بنابراين با اين كه ظاهرا رانندگان وسايل نقليه سنگين    

اما تصادفات  ،رانندگان ماهرتري نسبت به ساير رانندگان هستند

 ،و اين به اندازه وسيله نقليهتواند مرگبار باشد  ميبيش تر  ها آن

بر اساس  .باشد ميوزن آن و سختي بدنه وسيله نقليه مرتبط 

درصد از كل  4وسايل نقليه سنگين  1999در سال اي  مطالعه

مسافت پيموده  – خودرودرصد از مجموع  8وسايل نقليه و 

دادند در حالي كه  ميصاص را به خود اخت (VMT)شده 

درصد آمار كل وسايل  9در تصادفات مرگبار برابر  ها آنحضور 

بنابراين . )NHTSA,2001( است رسيدهنقليه حاضر به ثبت 

فجايع نقش بسيار پررنگي در اين  هاتوان گفت كه كاميون مي

آن كه يك  شانس اي ديگر نشان داد مطالعه .اندترافيكي داشته

به يك حادثه با حضور يك وسيله نقليه سنگين  سانحه رانندگي

تر از آن است كه با حضور برابر بيش 6/2 ،مرگبار تبديل شود

ميانگين كل صدمات  اين اتفاق رخ دهد.خودرو سواري يك 

ي سنگين حدودا دو برابر خودروهاجاني و مالي در تصادفات 

 Wang( ي سواري استخودروهااين ميانگين براي تصادفات 

et al. 1999(.  در تصادفات وسايل البته شايان ذكر است كه

 ،نقليه سنگين عوامل متعددي مثل رانندگان ديگر وسايل نقليه

شرايط وسيله  ،مسائل محيطي كاميون،اشتباهات خود راننده 

در همين باشند.  مينقليه و عوامل مرتبط با راه و جاده دخيل 

اقداماتي  ،گينتصادفات وسايل نقليه سن كاهش منظور بهراستا 

  :است  شدهارائه  مقالهاهداف زير در اين در راستاي 

  ها كاميونخستگي رانندگان تصادفات ناشي از  كاهش •

هاي غيرايمن و خصوصيات عملكردي  شناسايي و تصحيح جاده •

  ها  آن

تر كردن شرايط و الزامات مربوط به گواهينامه  سختگيرانه •

   (CDL) تجاريرانندگي 

  در زمينه اشتراك راهومي عمافزايش دانش  •

  هاكاميون ايمني شرايطبهبود  •

  

  كاهش تصادفات ناشي از خستگي-2

خصوص به ،نندگانيك مشكل عمده براي بسياري از را

رانندگان برون شهري، پيدا كردن يك مكان مناسب براي توقف 

ي كوتاه تر توقف در ها ناو استراحت در شب و همچنين زم

اي فضاهايي هستند كه دار مسيرهاطول روز است. بسياري از 

 ها ونتوقف رانندگان كامي ،ها آنهدف از احداث ممكن است 

اسكان  براي ها آنتوان در زمان لزوم از  مياما  ،نبوده باشد

يي كه براي خودروهاي ها رد. توقفگاهرانندگان كاميون استفاده ك

ي ها ، معموال در ساعتاست شدهسواري در نظر گرفته 

توانند براي رانندگان  ميبي استفاده هستند و ب ديرهنگام ش

د. نقرار بگير كاميوني كه نياز به استراحت دارند، مورد استفاده

كه بي استفاده  ها سنجش وزن كاميون يها ايستگاه ،مشابه طور به

كار روند. اعمال چنين توانند براي اين منظور به ميهستند نيز 

ل نياز به فضاهاي توقف تغييراتي، اگرچه منجر به تامين كام

سرعت به  م،شود، ولي با هزينه ك ميبراي رانندگان كاميون ن

يك طرح تواند مشكل كمبود فضاي توقف را تعديل كند.  مي

به بررسي تصادفاتي پرداخت كه براي  تنسيدر پژوهشي 

، در حين پارك يا ها ي پارك شده در نزديكي بزرگراهها كاميون
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محوطه ، يا در رمپ و يا در وقفگاهحركت در طول تدر هنگام 

به اين نتيجه رسيد، كه  مطالعهرخ داده است. آن  پاركينگ

اما احتمال  ،اگرچه تعداد رخداد اين تصادفات نسبتا كم است

برابر  3/5( رخداد يك سانحه مرگبار در اين حاالت بيشتر است

برابر بيشتر  27/1همچنين احتمال بروز جراحت نيز تا بيشتر). 

 .)Wegmann and Chatterjee, 1999( است

به عالوه قسمت حمل بار باعث پيچيده  ها افزايش طول كاميون

زارش ويل گي به طها رانندگان كشندهشود.  ميشدن مشكل 

در را براي پارك خودروي خود  را اند كه فضاي كافي داده

، در تعبيه شده معمولي ها براي كاميونكه  موربي ها پاركينگ

. )Wegmann and Chatterjee, 2002( رندندا اختيار

كنند، مشكالت ديگري ايجاد  ميحتي وقتي فضاي پارك را پيدا 

اند  از رانندگان نگران مورد دستبرد بودهشود از جمله برخي  مي

است كه تعداد  اند. بديهي يا به داليلي از خواب بيدار شدهو 

در نهايت  ها براي كاميونعمومي ناكافي و كيفيت پايين توقفگاه 

خستگي راننده  ساز زمينهمنجر به پايين آمدن كيفيت كار و 

اساس مطالعات صورت گرفته برشود.  مي

)Hamilton,1999; Chen et al.,2002; Fleger 

et al. 2002 ،(ي متعددي براي بهبود شرايط توقف ها راه

 :اند شدهدر زير آورده  ها آنوجود دارد، كه تعدادي از  ها كاميون

  عمومي ي ها عه و بهبود توقفگاهتوس •

مخصوص كاميون و مراكز خريد ي ها توسعه و بهبود استراحتگاه •

  بين راهي

ي ها همكاري دولت و بخش خصوصي براي حمايت از پروژه •

مشترك، مثل واگذاري اراضي دولتي در مجاورت 

و يا  ها آنافزايش ظرفيت  منظور به ي خصوصي ها استراحتگاه

  براي توسعه اين اماكن خصوصيهره ي كم بها اعطاي وام

به عنوان توقفگاه كاميون مثل عمومي استفاده از برخي اماكن  •

و  ها ايستگاه سنجش وزن، اماكن دولتي (مثل محل نمايشگاه

  ) يا مراكز تخليه يا بارگيريها استاديوم

تر مثل به  ايمنتر و  براي توقف راحت ها بهبود شرايط پاركينگ •

  داراي ورودي و خروجي مجزا  يها گيري پاركينگكار

طراحي بهبود توسعه امكانات رفاهي، شرايط روشنايي و  •

  هااستراحتگاه

  بهبود شرايط امنيتي در محل استراحتگاه •

فراهم كردن اطالعات الزم براي رانندگان كاميون در  مورد در  •

  دسترس بودن فضاهاي توقف 

يري از الزام رانندگان به توقف در اماكن تعبيه شده و جلوگ •

ي راه و همچنين افزايش زمان ها و شانه ها در رمپ ها آنتوقف 

  ها آنتامين استراحت مناسب  منظور به توقف 

ارزيابي نيازها و  منظور به انجام مطالعات متناوب و پيوسته  •

  ها كيفيت خدمت رساني توقفگاه

براي اصلي توان سه راهكار  مياين قسمت در  خاص طور به

   بيان مي شود.را با جزييات خستگي غلبه بر مسئله 

  

   موجود افزايش بهره وري فضاهاي پاركينگ  -2-1

كه در جستجوي محل توقف وسيله نقليه سنگين اي  راننده  

 ،است رسيدهتا زماني كه به محل مورد نظر ن ،مناسب است

ندارد. اگر  در آن اطالعي از دسترس بودن فضاي مورد نياز

باشد، راننده مجبور به توقف در يك چنين فضايي در اختيار ن

رمپ خروجي و يا محلي است كه براي توقف كاميون 

اگر راننده قبل از رسيدن به توقفگاه . است  شدهداده ن اختصاص

تواند با  مياز دسترس بودن فضاي توقف در آنجا باخبر شود، 

  كند.  گيري تصميماطمينان در مورد خارج شدن از جاده 

با انتشار يك گزارش نشان داد  )Trombly, 2003(ترامبلي 

كه آگاه كردن رانندگان در مورد در دسترس بودن فضاي مناسب 

 كه احتمال موثر ،براي توقف يك راهكار بسيار مناسب است

ي گوناگوني را ها باشد. اين مطالعه راه ميواقع شدن آن زياد 

انتقال اطالعات به  براي مطلع كردن راننده توصيه كرده است.

در باشد.  ميصورت لحظه اي براي راننده يك روش مناسب 

 تابلو كاروليناي شمالي در نزديكي مرز ويرجينيا، از سيستم

خورشيدي  با انرژي كه است  شدهاستفاده هاي متغيري  پيام

به  هاي مناسب را پيام تواند را براي رانندگان ميشود و  شارژ مي

از  صد متريدود چهارحاي  نمايش بگذارد. اين تابلو در فاصله

. وقتي كه در اين است  شدهنصب ورودي شهر مركز اقامتي 

اين تابلو  ،مركز ظرفيت بيشتري براي پاركينگ وجود ندارد

دهد كه ظرفيت پاركينگ  ميروشن شده و به رانندگان پيام 

در اثر تكميل است و تا خروجي بعدي به راه ادامه دهند. 

و در  ها رمپ در توقف و ازدحام كاربرد اين سيستم كاهش
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 نتيجه افزايش ايمني حاصل شد.

 

  جديد احداث فضاهاي پاركينگ  -2-2

موجود  كينگتر از فضاي پار در بعضي از موارد، استفاده بهينه    

ممكن است كه اساسا فضاي  باعث حل مشكل نخواهد بود.

فعلي پاسخگوي ميزان مورد نياز پاركينگ نباشد.  پاركينگ

در يك طرح آزمايشي كه توسط دانشگاه تنسي  مثال، طور به

كاميون سنگين  1224صورت پذيرفت، مشاهده شد كه از ميان 

تنسي پارك شده بودند،  ايالت يها كه در طول شب در طول راه

و يا ساير  ها ، شانهها درصد در رمپ 38دستگاه معادل  470

پاركينگ كاميون نيست، توقف كرده  ها آنفضاهايي كه كاربري 

  . )Chatterjee and Wegmann,2000( بودند

 .Chen et al(در يك نظرسنجي كه توسط چن و همكاران 

 48صورت پذيرفت،  اداره راه فدرال امريكابراي ) 2002

ي ها درصد شركت كنندگان معتقد بودند كه در استراحتگاه

فضاي پاركينگ ندرتا وجود دارد يا هرگز وجود ندارد. عمومي 

اند كه تقريبا هميشه يا  شركت كنندگان گفتهدرصد از  9فقط 

 پارك كنند. ترامبليعمومي اند، در استراحتگاه  توانسته اغلب

)Trombly, 2003(  ي ها از مسئوالن بزرگراه سنجي نظربا

بهبود وضع ايالتي نشان داد كه اين راهكار به عنوان يك راهكار 

در  طالعاتتواند موثر واقع شود. م ميموجود، با احتمال زيادي 

دهد كه در شهرهاي اين ايالت نياز به  ميتنسي نشان  ايالت

 Wegmann and( باشد ميپاركينگ جديد  1500احداث 

Chatterjee, 1999(. اي در ايران به  اگرچه چنين مطالعه

صورت خاص صورت نپذيرفته است اما وجود اين معضل قابل 

توان فضاي  ميبا انجام برخي اقدامات اصالحي باشد.  درك مي

 ها در پاركينگ فعلي استراحتگاه ها پارك بيشتري را براي كاميون

ايجاد كرد؛ همچنين فضايي كه در طول روز توسط خودروهاي 

 ها تواند به كاميون ميدر ساعات شب  ،شود ميسواري اشغال 

با اعمال برخي تغييرات بر روي  همچنين گاهياختصاص يابد. 

يك مجموعه  ها آن، در كنار ها نسنجش وزن كاميو ايستگاه

. شود مياحداث  ،توقف و استراحت وسايل نقليه منظور به جديد

 منظور به استفادهديگر راهكار استفاده از فضاهاي متروك و بي

  ي جديد است. ها احداث استراحتگاه

ي ها ي بهداشتي و دستگاهها سرويس ها استراحتگاه در اين  

ي ها باشد. وجود سرويس يم موجود خودكار فروش مواد غذايي

براي اقامت در اين را تواند رانندگان  ميبهداشتي تميز 

مجموعه كيفيت استراحتگاه ترغيب كند، چراكه تبليغي براي 

هرچند اين راهكار يك روش باشد.  ميخدمات اين استراحتگاه 

زماني  باشد، اما ميبهينه براي تسهيل استراحت رانندگان كاميون 

كه راننده با آرامش خاطر در اين اماكن  ود،خواهد بثمربخش 

ي احتمالي كه ها توقف كند و نگراني بابت معاينات و بازرسي

منجر به جريمه و يا جلوگيري از رانندگي او و يا حتي معطلي 

  شود، وجود نداشته باشد. 

  

ي موجود و ها استفاده از نوارهاي لرزاننده در جاده -2-3

  جديد

تلفي است. زمان ه تحت تاثير عوامل مخميزان هوشياري رانند  

 5تا  3خصوص زمان خواب و استراحت مثل (به انجام رانندگي

رانندگي، از جمله اين  زمان مدتبامداد)، ميزان خواب راننده، 

ميزان استراحت و  .)Wylie et al. 1996( عوامل هستند

خيلي كمتر از  ،تجاريوسايل نقليه خواب بسياري از رانندگان 

يكي از ن مورد نياز براي داشتن هوشياري مطلوب است. ميزا

 باشد ميراه   خارج شدن از پهنه ،ي كاهش هوشياريها نشانه

)Wierwille et al. 1994( خروج  عوامل تصادفات. يكي از

به خواب رفتن راننده در حين رانندگي  دليل از پهنه راه به

و از باشد. در صورتي كه جاده به صورت چند خطه بوده  مي

جداكننده مسير استفاده نشده باشد، امكان رخداد تصادف شاخ 

تاثير مثبت استفاده از نوارهاي لرزاننده  به شاخ نيز موجود است.

  . است رسيدهدر كاهش خطر اين دسته از تصادفات به اثبات 

  

 و غيرايمن هاي جاده تصحيح و شناسايي-3

 ها آن عملكردي خصوصيات

هاي سنگين عمدتا  كردي كاميونخصوصيات فيزيكي و عمل  

ها  ها در نزديكي مرز ايمني موجود در راه باعث قرار گرفتن آن

ها و  گردد. اين مرز ايمني با توجه به طرح هندسي راه مي

 .Harwood et alشود ( شرايطي ترافيكي تعيين مي

2003a and 2003bها يعني تعيين  ). بنابراين طراحي راه

 بااليي و سرازيري، شيب سر خصوصياتي نظير عرض راه،
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ها، با در نظر گرفتن مسائل ايمني  هاي افقي، رمپ تقاطعپيچ

تري را در مقايسه با ها، ممكن است الزامات سخت كاميون

نامه تر ايجاد كند. از اين رو آيين تر و سبك وسايل نقليه كوچك

) در بخش طراحي سرعت، 1391هاي ايران ( طرح هندسي راه

تفاوتي را براي انواع وسايل نقليه سنگين (نظير انواع بندي م طبقه

ها) ارائه داده است.  همچنين ضريب  ها و اتوبوس كاميون

اطمينان اشتباهات راننده براي اين گروه از وسايل نقليه، بسيار 

  تر است. تر و سريعكمتر از وسايل نقليه كوچك

دفات برخي از قطعات راه به داشتن آمار بسيار باالي تصا  

هاي سنگين معروف هستند. قطعا آمار بسيار باالي عبور  كاميون

  گيري اين وضعيت و مرور وسايل نقليه سنگين در شكل

ها را باشد؛ با اين وجود بايد خصوصيات اين راه گذار ميتاثير

به دقت بررسي كرده و تمهيدات ممكن را براي كاهش اين آمار 

در اين بخش منجر به تغيير  هاي ممكناعمال كرد. بيشتر راهكار

سرعت كاميون و يا اقداماتي براي حفظ كنترل كاميون در هنگام 

شود. برخي از نهادها به بررسي داشتن سرعت خيلي زياد مي

ها اثر ايمني محدود كردن برخي از خطوط براي استفاده كاميون

  اند. ها پرداخته و يا استفاده از خطوط ويژه براي آن

دهد كه عمده رانندگان از هر دو گروه وسايل مي مطالعات نشان

  نقليه سبك و سنگين در خيلي از مواقع از حد سرعت 

كنند. هر دو گروه رانندگان از حد مجاز شده تخطي ميتعيين

كنند، ولي ميانگين سرعت وسايل نقليه سنگين در تخطي مي

تر است. كيلومتر بر ساعت از گروه ديگر پايين 8تا  3حدود 

هايي كه داراي سرعت غيرمجاز الوه بر اين، درصد كاميونع

كيلومتر در ساعت)، در مقايسه  120هستند (مثال سرعت باالي

با وسايل نقليه سبك بسيار كمتر است 

)Tardif,2003;NHTSA,1991 .(  

با اين وجود، همچنان سرعت غير مجاز يكي از عوامل اصلي 

ممكن در اين زمينه  ها است. اقداماتايجاد خطر براي كاميون

تواند استفاده از تابلوهايي باشد، كه رانندگان كاميون را به مي

 مانند ساير رانندگان از پرخطر بودن اين قسمت از راه آگاه 

هاي هوشمند كه با برآورد سرعت سازد؛ استفاده از سيستممي

تواند به رانندگان در مورد سرعت بيش رانندگان در لحظه، مي

 هايي كه در ها هشدار دهد؛ تعبيه خروجي ز آناز حد مجا

دهد كه به طور ايمن بتواند از ها به راننده اين امكان را ميشيب

ها به هنگام شيب گذر كند؛ استفاده از تجهيزات مهار كاميون

هاي فرار مخصوص ريل و يا رمپخروج از جاده نظير گارد

 يگر در ميانه ها؛ نصب نوارهاي لرزاننده و يا موانع دكاميون

ها در نواحي كه تصادفات به علت خروج كاميون يا خودرو راه

دهد. اگرجه بسياري سواري از محدوده سمت چپ خود رخ مي

اند، ليكن هاي سنگين طرح نشدهاز اين موانع براي مهار كاميون

هاي بزرگ و سنگين براي مهار در برخي از نواحي از گاردريل

 Harwoodاست ( خيز استفاده شدههها در نقاط حادثكاميون

et al. 2003a در ذيل به طور خاص به برخي از اين .(

  شود.  دسته اقدامات با جزييات بيشتر پرداخته مي

  

 نصب و راه خيز حادثه قطعات اصالح و شناسايي -3-1

  هشداردهنده تابلوهاي

ها هميشه ممكن بندي راهايجاد تغييرات گسترده در پيكر  

ي اگر وجود مشكل براي برخي رانندگان و وسايل نيست، حت

بندي محرز باشد. اما در برخي از نقليه به دليل وجود اين پيكر

ها بسيار چشمگير  قطعات راه كه نسبت رخداد تصادفات در آن

آفرين را به رانندگان توان وجود اين وضعيت خطرباشد، ميمي

گي خود را اصالح ها مطابق با اين وضعيت رانند اطالع داد تا آن

توانند به صورت سنتي و ثابت بوده و يا كنند. اين عالئم مي

هايي متغيري را مخابره كنند (مثل حد سرعت پيشنهادي). پيام

توانند الزامات ترافيكي را نيز به رانندگان گوشزد اين عالئم مي

كنند. عموما گوشزد كردن اين الزامات ترافيكي از طريق همين 

توان راننده پذيرد. با پيشرفت تكنولوژي، ميت ميتابلوها صور

وسيله نقليه تجاري را به صورت اختصاصي از نزديك شدن به 

خيز مطلع كرد. براي اين منظور در ايالت متحده در محل حادثه

هاي هوشمند دپارتمان حمل و نقل، يك طرح بخش برنامه

ي تحقيق و توسعه با تمركز بر عملكرد وسايل نقليه تجار

- است. اين طرح با نصب تجهيزاتي بر روي كاميونتعريف شده

است. سه سيستمي كه در اين طرح اجرا درآمده هاي ماك به

اند؛ سيستم اعالم كننده خط فعلي مورد آزمايش قرار گرفته

كاميون، سيستم اعالم قرارگيري كاميون در يك موقعيت 

ن سيستم خطرناك و سيستم اتوماتيك اعالم رخداد تصادف (اي

به صورت اتوماتيك رخداد تصادف را به اورژانس محلي 

باشد. سيستم اعالم موقعيت خطرناك كند) ميرساني مياطالع

جا بيش از سايرين مورد توجه است. اين سيستم براي در اين
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ها و محل قرارگيري كاميون از سامانه جهاني شناسايي موقعيت

اساس آمار تصادفات و كند. براستفاده مي   (GPS)يابمكان

خيز، هاي تند، مناطق بادمثل پيچها (نيز ساير خصوصيات راه

هاي باريك، ساعات شلوغي) هاي خروجي باريك، پلرمپ

ها شناسايي شده و  در خيز براي كاميونهاي حادثه موقعيت

  حدود يك و نيم كيلومتر قبل از موقعيت بحراني، پيام 

گردد. اين فرآيند يك مثال در ميدهنده براي راننده صاهشدار

هاي مخصوص خوب از چگونگي به كارگيري تكنولوژي

ها و ساير اقدامات گذاري زيرساختوسايل نقليه براي عالمت

گيري اين كاراصلي براي به مشابه است. البته محدوديت

زمان زيادي است، كه مورد نياز است تا  ها، مدتتكنولوژي

كامل در صنايع خودروسازي پياده كرد.  طورها را بهبتوان آن

ها بستگي زيادي به استقبال همچنين اجراي اين تكنولوژي

ها خريداران و سفارش اين تجهيزات به هنگام خريد كاميون

  دارد. 

  

 واژگوني از جلوگيري براي هوشمند عاليم نصب -3-2

     ها كاميون

زيادي از  طور معمول ارتفاعهاي سنگين بهمركز ثقل كاميون   

سطح زمين دارد و اين مسئله وقتي كه قسمت بار نيز پر باشد، 

شود تا اهميت بيشتري دارد. اين خصوصيت فيزيكي باعث مي

ها به نسبت ساير وسايل نقليه كوچكتر به هنگام عبور از كاميون

ها بيشتر در معرض خطر واژگوني قرار گيرند. عالوه بر اين پيچ

يله نقليه بر درك راننده از سرعت واضح است كه ارتفاع وس

اي كه هرچه ارتفاع باالتر گونهباشد؛ بهحركت خود، اثرگذار مي

باشد، راننده آگاهي كمتري از بزرگي سرعت خود دارد 

)Rudin-Brown, 2004 همچنين رانندگان تريلرها به .(

علت وجود اتصال ميان قسمت سرنشين و قسمت حمل بار، 

جانبي وارده بر قسمت بار را متوجه توانند شدت شتاب نمي

ها و همچنين هاي خروجي در بزرگراهشوند. بنابراين پيچ رمپ

  شهري، نقاط خطرناكي براي تريلرهاي كشنده هاي بينراه

باشد و الزم است راننده در لحظه مناسب از وجود اين نقاط مي

خيز مطلع شده و براي گرفتن ترمز و كاهش شتاب خود حادثه

زان كافي اقدام كند تا بتواند با ايمني از پيچ عبور كند. به مي

استفاده از عالئم هوشمند بزرگراهي نيز براي اين نقاط 

 Bushman andپذير است (شده امكانشناسايي

Lindsay, 2002 يك سيستم هشداردهنده هوشمند در .(

جا شامل: سنسورهاي سنجش وزن (وزن در حال حركت) و اين

رعت و نيز يك نمايشگر براي اعالم خطر همچنين سنجش س

  براي كاميوني است، كه در معرض خطر واژگوني ارزيابي 

تواند به لحاظ هزينه و همچنين است. اين سيستم ميشده

ترين نوع آن تنها پيچيدگي عملكرد، بسيار متنوع باشد. ساده

كند (از روي آن گيري ميسرعت و ارتفاع وسيله نقليه را اندازه

  تر هاي پيچيدهبرد). اما سيستمكاميون بودن آن پي ميبه 

توانند چندين پارامتر نظير سرعت، ارتفاع و وزن را در مورد مي

گيري كنند و سپس با دقت بيشتري خطر واژگوني كاميون اندازه

تري را به اطالع راننده برسانند را محاسبه كرده و هشدار جزيي

)Harwood et al., 2003a تواند هشدار مي). پيام

جمالت ثابتي باشد و يا بر اساس رخداد شرايط مختلف تغيير 

كند. در صورت طراحي، نصب و نگهداري صحيح از اين 

 توان شاهد كاهش چشمگير سرعت سيستم هوشمند مي

ها بود و نتيجه نهايي آن كاهش خطر رخداد ها در رمپكاميون

ن براي كنترل سرعت توا. ايده مشابهي را ميباشدتصادف مي

كار گرفت. مشابه ها بهها در سرازيريبيش از حد كاميون

ها ها براي راننده وجود داشت، در سرازيريشرايطي كه در پيچ

- نيز وجود دارد و ممكن است راننده در برخي شرايط نتواند به

ها درستي خطرناك بودن حد سرعت خود را در سرازيري

ها، دهنده در سرازيريشداراحساس كند. ساختار سيستم ه

باشد. وزن وسيله ها ميشده در پيچكارگرفتهمشابه سيستم به

كننده براي تعيين خطر ي سنگين در اين حالت عامل تعييننقليه

باشد، بنابراين اين سيستم بايد از دست رفتن كنترل كاميون مي

داراي تجهيزات سنجش وزن در حال حركت باشد. بيشينه 

در اين سيستم با استفاده از فرمولي برحسب وزن  سرعت ايمن

گيري و كاهش كاميون، سرعت آن، شيب راه و قابليت ترمز

  شود. شتاب آن محاسبه مي

  

 رعايت به اجبار افزايش و سرعت مجاز حد اصالح -3-3

  آن

يك دليل بديهي براي كاهش حد سرعت مجاز، كاهش    

هش فراواني رخداد نهايت كاسرعت ميانگين وسايل نقليه و در

باشد تصادفات و يا كاهش ميانگين شدت رخداد تصادفات مي

)Stuster et al. 1998 هر چند ميان حد تعيين شده .(
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ها همواره رابطه سرعت و سرعت عملكردي رايج در جاده

). سرعت Fitzpatrick et al. 2003مشخصي وجود ندارد (

بت ساير هاي سنگين ممكن است به نسمجاز براي كاميون

گيري بيشتر تر باشد، علت اين سختگيرانهوسايل نقليه سخت

پذيري نقليه و همچنين آسيببودن مسافت توقف اين وسايل

باشد. از سوي ها ميها در برابر رخداد واژگوني در پيچ بيشتر آن

ديگر، برخي از كارشناسان به وجود سرعت مجاز يكنواخت 

ها وجود تفاوت  نظر آن به ها معتقد هستند؛براي همه خودرو

ها و ساير وسايل نقليه باعث ايجاد ميان سرعت مجاز كاميون

ها شده و منجر به ايجاد اختالل پراكندگي سرعت ميان خودرو

هاو احتمال رخداد تصادفات از پشت و همچنين در تردد كاميون

دهد. در مطالعه رفتار تصادفات در حين سبقت را افزايش مي

 .Harwood et al(ها ها در بزرگراهسواري -هامابين كاميون

2003a(  گزارش شده است كه، كاهش سرعت مجاز تنها براي

طور قطع منجر به  ها (وجود تفاوت در سرعت مجاز) بهكاميون

كاهش آمار تصادفات نخواهد شد، بلكه ممكن است توزيع 

تخوش تغيير كند. گاربر و انواع مختلف تصادفات را دس

اثر ايمني اعمال سرعت ) Garber et al., 2003(همكاران 

ها را با حالت ديگر يعني ها و سوارييكنواخت براي كاميون

هاي برون شهري درون ايالتي اعمال سرعت متفاوت، در راه

برانگيز در اين مطالعه  مورد مقايسه قرار دادند. يك يافته تعجب

  ر مجموع سرعت وسايل نقليه، تغيير قابل اين بود كه د

اي را نسبت به نوع تصميم اتخاذ شده براي حد سرعت مالحظه

مجاز (حد جداگانه يا يكنواخت براي انواع وسايل نقليه) نشان 

  است. عالوه بر اين تغيير سياست تعيين سرعت مجاز در نداده 

تغيير از يكنواخت به جداگانه و بالعكس،  شهري هاي برونراه

خصوص اي را در نرخ تصادفات، بهباثبات و يا قابل مالحظه

  است. تصادفات از جلو به پشت، به ثبت نرسانده

بنابراين در صورت نياز به كاهش سرعت در طول مسير الزم 

است اين محدوديت براي همه وسايل نقليه صورت پذيرد يا از 

وط تردد وسايل نقليه سنگين در بعضي از خطوط مثال خط

ها جلوگيري شود. البته در برخي از شرايط  سرعت در بزرگراه

گردد. اين شرايط شامل تعيين سرعت مجاز متفاوت، توصيه مي

ها باشند. در اين موقعيتهاي با شيب تند ميها و سرازيريپيچ

ملزم شوند تا با سرعت كمتري تردد  الزم است رانندگان كاميون

ير واژگوني، خرابي ترمز و يا كنند، تا از رخداد حوادثي نظ

  خروج از مسير جلوگيري شود. 

  

  و نظارت بر آن تجاريصدور گواهينامه روند اصالح -3-4

حتي با وجود تنها در ايران، بلكه در اقصي نقاط جهان،  نه

، همچنان تجاري گواهينامه صدورگيرانه براي الزامات سخت

به عنوان . برخي از مشكالت در اجراي اين برنامه وجود دارد

در مثال بر اساس مطالعات صورت گرفته مشخص شد كه 

الزامات مربوط به اين قانون   همه ي آمريكاها برخي از ايالت

امكان بروز تقلب ). همچنين FHWA,1999a(شود  مياجرا ن

از آنجايي كه داشتن  .وجود دارددر روند صدور اين گواهينامه 

رانندگي است، هم  گواهينامه رانندگي الزمه داشتن اجازه

ي حمل و نقل ممكن است براي كسب ها رانندگان و هم شركت

عدم در صورت شوند.  ين گواهينامه مرتكب اعمال غيرقانونيا

، حتي در تجاري گواهينامه صدوررعايت الزامات مربوط به 

، سالمت و ايمني مردم در همه ها مراكز و استاناز   ميتعداد ك

 تجاري گواهينامهصدور كه،  اين دليلافتد. به  ميبه خطر  كشور

كند و  ميكفايت  ها همه استانبراي رانندگي در  استاناز يك 

رانندگي  كشور سراسرتواند در  ميسنگين  خودروراننده يك 

قانون و صدور گواهينامه نياز به افزايش كيفيت اجراي كند. 

و  بودهدرك قابل به روشني در كشورهاي مختلف تجاري 

براي كاهش ميزان تقلب و سهل  مات و پيشنهادهاخالصه اقدا

  است. بوده به شرح ذيل آزمون و صدور گواهينامه انگاري در 

شناسايي جعل و تقلب  اجراي طرح جامع آموزش. توسعه و 1

  كاركنان اين بخش و ماموران اجراي قانون در مدارك براي

هاي شناسايي ك مدل يكنواخت براي روش. تكميل و توزيع ي2

  صدور گواهينامه و مدارك شناسايي منظوربه

گواهينامه برگزاري سمينارهاي بين المللي در مورد تقلب در . 3

 مدارك شناسايي و  تجاري

معرفي بهترين تدابير و راهكارها  منظور به . انتشار يك راهنما4

سنجش توانايي  براي بهبود ارزيابي سطح مهارت رانندگان،

  و همچنين كشف تقلب  ها آنكنترل وسيله نقليه توسط 

. ايجاد و توسعه يك كتابخانه و پايگاه داده آنالين و در 5

 منظور به قانون و نهادهاي ناظر اجراي دسترس براي ماموران 
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  يي از مدارك شناسايي معتبر و جعليها و نمونه ها معرفي مثال

دريافت گزارش  منظور به . راه اندازي يك سيستم الكترونيكي 6

گواهينامه و مدارك شناسايي جعلي در هر محدوده در مورد 

  استحفاظي

تاييد صحت  منظور بهاندازي يك سيستم آنالين . راه7

  ي صادر شده ها گواهينامه

و مدارك  ها . اجراي آزمايشي الكترونيكي كردن گواهينامه8

  شناسايي 

فراهم  منظور به ي تجاريها العات گواهينامه. توسعه سيستم اط9

و سوابق راننده در دسترسي به شرايط گواهينامه  شدن امكان

  . سراسر كشور

. راه اندازي يك سيستم اطالعاتي براي ثبت رويدادهاي مهم 10

  ..).تولد در سرزمين ديگر، گواهي تولد و(مهاجرت و 

برنامه صدور . شناسايي بهترين روش براي اجراي يكسان 11

  صحت مدارك در احراز  از آن براي استفاده ،مجوز ديجيتال

. ايجاد يك البراتوار امنيتي براي مدارك به همراه كاركنان 12

حفظ و نگهداري تجهيزات و  متخصص در امور امنيت مدارك

  احراز صحت مدارك

..) .. تعيين خصوصيات بيومتريك (اثر انگشت، رنگ چشم و13

امات اجراي اين براي شناسايي و صدور گواهينامه و تعريف الز

  فاده از آن در احراز هويت افرادطرح براي است

تدوين و اجراي يك تعهدنامه رانندگي اصالح شده كه به . 14

مربوط به صدور گواهينامه، حفظ سوابق  يها و روش ها سياست

 بپردازد.  خودروها  همهو نظارت بر 

  

  راه اشتراك زمينه در عمومي دانشافزايش 4- 
سرنشينان  درصد از تلفات جاني رخ داده براي 85حدود    

دهد،  ميرخ  ها وسايل نقليه، در تصادفاتي كه با حضور كاميون

 متعلق به سرنشينان وسيله نقليه ديگر حاضر در تصادف است

)FMCSA, 2003(و  ها . در اين تصادفات، بين كاميون

خودروهاي سواري، وقتي خطاي راننده عامل بروز تصادف 

نقش دارد،  اهاسوم اين خطسواري در دو خودرواست، راننده 

 سوم از حوادث استي كه سهم راننده كاميون معادل يكدر حال

)Craft and Blower 2003; FHWA, 1999b; 

Blower, 1999( رفتارهاي رانندگان سواري مثل تغيير .

ي نامناسب به عنوان پرخطرترين رفتارها در اطراف ها خط

 .)Kostyniuk et al.,2002( شود ميدسته بندي  ها كاميون

با ) Hanowski et al., 2001( و همكاران هانوسكي

شده به ثبت زيهي تجها مدنظر قرار دادن يك دسته از كاميون

ي سنگين با ها كاميونرخ داده بين برخورد  مورد 210، رفتار

مورد بوده  راننده اشتباهات از ناشي كه ي سبك راخودروها

 شامل: تبررسي قرار دادند. رايج ترين عوامل در اين تصادفا

تغيير خط ناگهاني بدون داشتن فاصله مناسب، ورود به پهنه راه 

بدون داشتن فاصله كافي با كاميون نزديك شونده، گردش به 

چپ بدون داشتن فاصله كافي با كاميون، ترمز كردن ديرهنگام 

در لحظه نزديك شدن به ترافيك متوقف شده و يا در حال 

دفات ناشي از خطاي بوده است. سه چهارم اين تصا ،توقف

 طور بهراننده خودروي سواري درنزديكي كاميون بوده است. 

نياز به اصالح رفتار رانندگان  ها افزايش ايمني راه منظور به كلي، 

 وجود دارد. ها در هنگام مواجهه با وسايل نقليه سنگين و كاميون

رانندگان خودروهاي سواري در بيشتر تصادفات معمولي و 

هستند و بيشتر صدمات اين تصادفات نياز شامل  مرگبار مقصر

  شود.  مي ها آنحال خود 

ي باال، نياز مبرم به يك اطالع رساني فراگير در مورد ها يافته   

خطرات عدم رعايت فاصله مناسب از جانب ساير وسايل نقليه 

و درك عمومي آگاهي  رساند. ميرا به اثبات  ها نسبت به كاميون

باشد،  ميبسيار حياتي  ها امين ايمني كاميوناين مسئله، براي ت

هرچند ممكن است تاثير اين اقدامات تا چندين سال محسوس 

، اين مسئله مشابه مسئله ايجاد ها نباشد. در بسياري از جنبه

استفاده از كمربند ايمني و يا اطالع  منظور به عمومي آگاهي 

تا د. باش ميبه هنگام مستي رساني در مورد خطرات رانندگي 

اد نشود، بايد ايج ها كافي در اين زمينهعمومي زماني كه آگاهي 

در  ها تداوم داشته باشد. افزايش ايمني در بزرگراه اين اقدامات

را نشان  ها سال گذشته، اثربخش بودن اين اطالع رساني 25طي 

توان اميدوار بود كه اطالع رساني  ميدهد. در همين راستا،  مي

قت در رانندگي به هنگام حضور در نزديكي در زمينه افزايش د

نيز براي كاهش تصادفات مفيد واقع شود. از آن جايي  ها كاميون

باشد، هرچه سريعتر آغاز  ميبر زمان ها كه اجراي اين طرح

كه كاهش آمار تصادفات است، نيز  ها آنشوند، حصول نتيجه 
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  تر خواهد بود.سريع

 فدرال موتوري نقل و حمل وسايل ايمني ادارهاخيرا،    

)FMCSA(  و ساير نهادهايي كه متولي اجراي طرح آموزش

هستند، بر مفهوم  ها در زمينه نحوه اشتراك راه با كاميونعمومي 

محدوده ممنوع تاكيد دارند. مانند رانندگان خودروهاي سواري، 

ي خود نقاط كور دارند؛ ها رانندگان كاميون نيز در عقب و كناره

باشد.  ميتر  بسيار وسيع ها آنه اين نقاط براي با اين تفاوت ك

و همچنين با  ها حضور وسايل نقليه ديگر در نقطه كور كاميون

بسيار  ها آن، براي ها بسيار كم در جلوي كاميوناي  فاصله

به  ها است. توانايي تغيير مسير و توقف كاميون آفرين خطر

گام تر، بسيار كمتر است. به هن نسبت وسايل نقليه كوچك

برابر  25تا ن از كاميون (رخداد تصادف، يك بدنه سنگي

تر از وسيله نقليه ديگر) با يك وسيله نقليه سبك برخورد  سنگين

يان بار براي راننده كند، بنابراين احتمال رخداد صدمات ز مي

  تر و سرنشينان آن بسيار باال خواهد بود.  سبك خودرو

وارد شدن اين اطالعات به  يك گام مهم ابتدايي در اين زمينه،   

براي اخذ  ها آن  ميي علها رانندگان و آزمون ي راهنمايها كتاب

البته نكته حائز است.  تجاريگواهينامه معمولي و گواهينامه 

بيشتر توسط رانندگان  كتب راهنمااين اهميت آن است كه 

گيرد و رانندگاني كه  ميجوان و تازه كار مورد استفاده قرار 

، كمتر به اين اند شدهي ديگر ها اخذ گواهينامه از ايالتموفق به 

از آنجايي كه براي اين دسته از رانندگان كنند.  ميمنابع مراجعه 

شود، و در صورت برگزار  ميمجددي برگزار ن  ميآزمون عل

باشد، نيازي به مطالعه  ميشدن شامل مطالب اين كتب راهنما ن

د. به هر حال، كتاب شو مياين منابع از سوي رانندگان حس ن

راهنماي راننده، يك منبع مناسب براي انتشار اصول اشتراك راه 

و نقاط كور و پرهيز از حضور در نواحي خطرناك  ها با كاميون

گيري ناگهاني در مقابل كاميون با راننده و همچنين قرار

  اندك پس از سبقت است. اي  فاصله

كتاب راهنماي  جايي كه داوطلبان تجديد گواهينامه، از آن

اخذ  ها آنكنند و يا آزمون ديگري از  ميرانندگي را مطالعه ن

 ها آني ديگري به ها گردد، نكات آموزشي بايد از راه مين

از جانب  ها آنگوشزد شود. يك راه ارسال منابع آموزشي براي 

فرصتي براي ر كننده گواهينامه است. اين روش نهادهاي صاد

رانندگي درست در نزديكي  در زمينه ها آنآگاه سازي 

تواند اين  مي هست. بروشورها و ساير محتواهاي مربوطها كاميون

  منابع آموزشي تكميلي را تشكيل دهد. 

تواند محكوم كردن رانندگان خاطي به حضور  مييك راه ديگر 

بهبود مهارت  منظور به ي رانندگيها دوباره در آموزشگاه

  . باشدرانندگي آنان 

ه بهبود دانش رانندگي از طريق منابع آموزشي و از آنجايي ك  

وط به انجامد، اطالعات مرب ميبه طول  ها سال ،ها آزمون

مختلف منتشر شده و در  هاي چگونگي اشتراك راه بايد از راه

اغلب ستوني براي درج  ها دسترس عموم قرار گيرد. روزنامه

دارند، كه  ها نكات ايمني در رانندگي و يا راهنماي استفاده از راه

تواند براي خوانندگان مفيد باشد. تلويزيون  مياين اطالعات نيز 

يي در مورد نحوه اشتراك راه در آگهي ها تواند پيام مينيز 

تواند از منابع مختلف و  مي ها اين پيامخود داشته باشد. عمومي 

و در نهايت آشنايي در يك بازه زماني طوالني پخش شده 

  . آموزشي را باعث شود با اين نكات رانندگان

  

  ها كاميون ايمني شرايط بهبود-5

  ها بهبود شرايط نگهداري از كاميون -5-1

ي ها ترين وظايف شركت يكي از اصلي ها نگهداري از كاميون  

است.  هاناوگان كاميون حمل و نقل در زمينه مديريت ايمني

متاسفانه نرخ معاينات فني كه منجر به اثبات نقص فني 

باشد. بر اساس  ميشود، نسبتا باال  ميدر حين استفاده  ها كاميون

 ،درصد 30تا  20اين نرخ بين مطالعات انجام شده در آمريكا 

دهد  مينشان اين مطالعه  ).Blower,2002( باشدمي متغير

يي كه در تصادفات مرگبار حضور ها درصد كاميون 55كه 

از اين   مييداراي حداقل يك نقص فني بوده اند و ن اند داشته

موارد به حدي بوده است كه بتواند باعث جلوگيري از استفاده 

تعيين اين كه يك نقص فني مستقيما عامل  البته .گردداز كاميون 

رخداد تصادف بوده است يا عامل افزاينده رخداد تصادف بوده 

اعتقاد  نويسندهبا اين وجود،  اما است، كار بسيار دشواري است

و ساير خصوصيات  ها يستم ترمز، الستيكدارد كه نقص در س

  مكانيكي كاميون نقش بسزايي در ايجاد سوانح دارد. 

در ) Knipling et al., 2003(نيپلنيگ و همكاران  

صورت گرفته ميان مديران و كارشناسان بخش ايمني  سنجي نظر
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و  ها ، دريافتند كه مسئله نگهداري كاميونها و اتوبوس ها كاميون

 فني نسبت به ساير مسائل ايمني، م معايناتهمچنين انجا

. با اين وجود مديران ايمني براي اين گروه دارد اهميت كمتري

معاينات فني را موثرترين اقدام در راستاي  سنجي نظردر همين 

اقدام موجود در اين نظرسنجي  28ايمني از ميان  دستيابي به

  . اند كردهاعالم 

به  ها معاينه فني كاميونجامع و گسترده جهت طرح تهيه    

همراه نظارت و كنترل دقيق به منظور اجراي صحيح و اصولي 

كاهش تعداد و اي منجر به  تواند به ميزان قابل مالحظه آن مي

ايجاد   طرح از اين هدف  .ها گردد شدت تصادفات كاميون

در زمينه تامين ايمني وسايل  تاثيرگذاريو  گي، يكپارچانسجام

و  ها نقايص فني كاميون طرح بايد در مورد اين .نقليه است

 پرداختهي حمل و نقل به جستجو ها عملكرد غير ايمن شركت

  كند. پيش از بروز تصادف تالش  ها آنو براي رفع و تصحيح 

 محلي  نهادهاي همكاري و پشتيباني راهكار اين موفقيت براي

 سوي از آغاز در است ممكن .باشد مي قانون الزم اجراي

 جديد، هاي مسئوليت ايجاد ربط به دليل و مسئولين ذي  تمقاما

باشد  داشته وجود راهكار اين اجراي به نسبت ميلي بي از نوعي

 و طرح اين صحيح اجراي صورت در رود مي انتظار ليكن

 اين مشتاقانه حمايت با طرح اين كاركنان، تجارب افزايش

 ست،ا ممكن نيز نقل و حمل هاي شركت. شود همراه نهادها

 مشاهده با اما باشند؛ ميل بي راهكار اين اجراي به نسبت

 پشتيباني به ها، كاميون از نگهداري مسئله پيگيري و دقيق نظارت

  .پرداخت خواهند آن بهتر اجراي منظور به  راهكار اين از

  

  ها كاميون در ايمني هاي فناوري كارگيري به و ارتقا -5-2

 هاه تامين ايمني كاميونبخش عمدعالوه بر موارد يادشده،  

 به عبارت ديگر، باشد.ميخودروسازي برعهده بخش صنعت 

بهبود طراحي سيستم ايمني يك كاميون سنگين و فناوري 

(هم راننده خود كاميون و  تواند به رانندهشده در آن، مياستفاده

هاي حاضر در پيرامون كاميون) براي خودروهم راننده 

كمك كند و يا ايمني جاني  جلوگيري از رخداد تصادف

  سرنشينان را در پي رخداد يك تصادف افزايش دهد. 

مطابق با  توليدكنندگان با طراحي سيستم ايمني وسايل نقليه

 ها آناستانداردها و نيز استفاده از تجهيزات ايمني تكميلي در 

طور مثال، استفاده از سيستم نقش كليدي را برعهده دارند. به

ي، تكنولوژي نسبتا جديدي است كه استفاده از ترمز الكترونيك

است. سيستم ترمز ضد قفل، ها رواج يافتهاخيرا در كاميون ها آن

ها دارتري است، كه استفاده از آن براي كاميونتكنولوژي سابقه

است. الزامي شدهدر آمريكا  1996هاي جديد از سال و تريلي

  ).FMVSS 121(استاندارد فدرال ايمني وسايل نقليه 

هاي مرتبط با ايمني نظير ترمز و عالوه بر اجزا و سيستم

هاي پيشرفته و گوناگوني به منظور ها، تكنولوژيالستيك

طور اند. بهجلوگيري از رخداد تصادف ابداع و وارد بازار شده

يك سيستم هشداردهنده  Eaton-VORAD مثال، سيستم

عات وبسايت آن باشد و مطابق با اطالبراي برخورد از جلو مي

ها درصدي تصادفات از جلو به عقب كاميون 35باعث كاهش 

هاي پيشرفته كه در حال حاضر وارد گردد. ساير تكنولوژيمي

تشخيص هاي تطبيقي كنترل سرعت، اند، شامل سيستمبازار شده

تشخيص خط حركت،  ،هاكنترل واژگوني كاميونفاصله جانبي، 

اطالعات (جعبه سياه) و  ثبت ،هشداردهنده خروج از مسير

سنسورهاي  .باشندميسيستم نظارت بر هوشياري راننده 

هاي مرتبط با ايمني را مورد نظارت توانند، سيستمپيشرفته مي

توانند هاي پيشرفته مييابي كنند. اين تكنولوژيقرار داده و عيب

هاي جديد نصب شده و يا به خودرودر هنگام خريد بر روي 

هاي در حال كار، خريداري شوند. عالوه خودرو منظور بهسازي

عنوان سيستم هاي پيشرفته بهبر عملكرد اين تكنولوژي

د براي نظارت و اصالح عملكر ها آنتوان از هشداردهنده، مي

  بهره برد.  تجاريرانندگان وسايل نقليه 

 

  گيري نتيجه-6
هاي وسايل نقليه سنگين و سبك  ابتدا تفاوتمقاله  نيادر   

بيين و در ادامه به ضرورت پرداختن به موضوع تصادفات ت

 وسايل نقليه سنگين پرداخته شد. بر اين اساس اقدامات ممكن

ي جهت و آموزش يگذار قانون ،يبا توجه به تمام جوانب مهندس

تشريح و  ارتقاي ايمني و كاهش تصادفات وسايل نقليه سنگين

هش تصادفات رويكرد اصلي اين راهكارها شامل كا ارائه شد.

ها، شناسايي و تصحيح  ناشي از خستگي رانندگان كاميون
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ها، بهبود شرايط  هاي غيرايمن و خصوصيات عملكردي آن جاده

اخذ و كنترل گواهينامه رانندگي، افزايش دانش عمومي در زمينه 

ها بود. جزييات اشتراك راه و بهبود شرايط ايمني كاميون

براي هر مورد منابع مرتبط اقدامات در حد يك مقاله بيان و 

از  ياريهرچند بسجهت دستيابي به جزييات بيشتر ارائه گرديد. 

 كنياقدامات در حال حاضر در كشور در حال اجراست، ل نيا

مقاله بتواند با مدون نمودن مجموعه اقدامات  نياست ا ديام

  كشور بردارد.  يها جاده يمنيدر جهت بهبود ا يممكن گام
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