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  دهیچک

مطالعات متعددي در مورد  .ترین خصوصیات سیستم حمل و نقل ایمنی استترین و اصلییکی از مهم
عوامل چنانچه از  .گذار بر آن در جهان صورت گرفته است ارتباط تعداد ، شدت تصادفات و متغیرهاي اثر

، جنس و سن فرد یا خودرو، نحوه حرکت، سرعت، وزن خودرو، مصرف شاملبر شدت تصادف  اثر گذار 
ن مقاله یدر ا .هرچقدر سرعت باالتر باشد شدت تصادف بیشتر خواهد بود. باشند یم الکل، دارو و غیره

بر تعداد و شدت تصادف با استفاده از مطالعات  يراه از منظر اثر گذار یمنیاثر سرعت بر ا یفقط به بررس
  جیدر انتها نتا. شده استان یب يگریمحقق برجسته د توسطمطالعات آنها نقد ن پرداخته و یشیقات پیتحق

شدت تصادف به شود که  یم يریجه گینت .خواهد شد ان یبران صورت گرفته یکه در ا يمطالعات مورد
در  .بررسی می شود پیش بینی شدت تصادف در ن یشیمطالعات پمدلهاي ت سرعت وابسته است و راییتغ

ما در  یین عدم توانایکشمکش ب، درصورت ثابت ماندن سایر شرایط مورد وابستگی سرعت با تعداد تصادف
را رد توان آن  یکه نم ین حالیتصادف وجود داشته و در ع میزان افزایش سرعت در افزایشنشان دادن 

  .د نمودییز نمی توان تاین ینمود بطور قطع
  

  سرعت ، ایمنی ، شدت تصادف :واژه کلید
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  مقدمه -1

ترین ترین و اصلیحمل و نقل، یکی از اجزاي حیاتی زندگی امروزي است ؛ یکی از مهم
منظور از ایمنی بر اساس یک تعریف ساده، دستیابی به . خصوصیات سیستم حمل و نقل ایمنی است 

بروز تصادفات ، همواره مهندسین ترافیک را به سوي . ف سفر بدون بروز آسیب جانی و مالی است هد
بررسی راهکارهاي کاهش تصادفات کشانده است، در این دیدگاه، مساله ایمنی ترافیک در هر پروژه به 

ایمنی،  بطور کل. شوندهاي مربوط شناسایی و رفع میطور مستقل مورد بررسی قرار گرفته و کاستی
ریزي کالن حمل و نقل بوده و کاهش تصادفات ترافیکی به عنوان یکی باید یکی از اهداف اصلی برنامه

  . ها و معیارهاي تصمیم گیري و گزینه سازي در عرصه حمل و نقل مورد توجه قرار گیرداز اولویت
بر آن در جهان  مطالعات متعددي در مورد ارتباط تعداد ، شدت تصادفات و متغیرهاي اثر گذار

توان تک تک براي بررسی عوامل موثر در احتمال بروز تصادفات ترافیکی، می .صورت گرفته است
بینی رفتار هدف از این کار، شناخت و پیش. را مورد توجه قرار داد) رانندگان، خودرو، راه(عوامل 

  کاربران راه است
: ه شش طبقه کلی تقسیم می شوندشوند، بمتغیرهایی که موجب تغییر در بروز تصادفات می

مانند (، حمل و نقلی )مانند بیکاري(اجتماعی  - ، اقتصادي)مانند وضع جوي(متغیرهاي خارجی 
، تصادفی بودن و )هاي تصادفاتمانند صحت گزارش(ها ، جمع آوري داده)تسهیالت زیربنایی
  ]1[راهکارهاي اصالحی

ذارد، ازجمله، جنس و سن فرد یا خودرو، گن عوامل متعددي بر شدت تصادف تاثیر مییهمچن
  نحوه حرکت، سرعت، وزن خودرو، مصرف الکل، دارو و غیره

تصادف  ياالیار یرقم بس يران دارایدهد که ا یمطالعه آمار تصادفات در کشور نشان م یاز طرف
است  یالن در حیا. ار باالستیز بسین رقم تلفات نیهمچنابد ی یش میز در طول سال افزایبوده و آن ن

ن یو ا) 1شکل(افته استیزان و تلفات تصادفات در طول زمان کاهش یافته میتوسعه  يکه در کشورها
  . رساند یران را میشتر در ایب یت بررسیاهم
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  تعداد تلفات به ازاي یکصد میلیون نفر جمعیت در کشورهاي توسعه یافته :1شکل 

  
  عوامل مؤثر بر سرعت وسایل نقلیه -2

. یادي می توانند بر سرعتی که راننده براي رانندگی انتخاب می کند تاثیر بگذارندعوامل مختلف ز
انتخاب سرعت می تواند تحت تاثیر سن، جنسیت، خلق و خو و میزان ریسک پذیري راننده در 

 . مصادف شدن با یک صحنه تصادف و یا برخورد با اجراي قوانین پلیس باشد
اثیر عوامل محیطی مثل وضعیت جوي، مشخصات جاده تواند تحت ت یانتخاب سرعت همچنین م

  . یا مشخصات وسیله نقلیه یا محدوده هاي سرعت باشد
.  
 یشه در تصور رانندگان دارد چنانچه اکثر رانندگان فکر میدر انتخاب سرعت ر يزم رفتاریمکان     

ان میدهد که تحقیقات نش .رانند یم نیگانیشتر از سرعت میکنند که بهتر از متوسط هستند و ب
  .درصد رانندگان سریعتر از میزان مجاز می رانند50

 ر در سرعت متوسط برییافت که تغیک یالو. گذارد یسرعت اثر مانتخاب ر در سرعت مجاز بر ییتغ
ر در یین تغیباشد که هائر ا یر در سرعت مجاز مییدرصد تغ 25ر در سرعت مجاز حدود ییاثر تغ

  ]2[ .وان کرددرصد عن 42را  ير شهریمناطق غ
  

  شدت تصادف  -3

به طور مرسوم، تصادف به عنوان . هاي مختلفی قابل توصیف استشدت تصادفات ترافیکی به گونه
از . شودو جرحی مطرح می 1مشکلی در ایمنی راه تلقی شده و نتیجه آن به صورت خسارتی ، فوتی

از سوي دیگر، . بیان نمودتوان شدت تصادف را از دست رفتن سالمتی مصدوم یک دیدگاه دیگر، می

                                                
  .روز پس از تصادف  فوت کند30حداقل یک شخص در  1



 

 ٤

توان شدت تصادف را در قالب مسایل اقتصادي مانند هزینه پزشکی، هزینه دوران نقاهت، هزینه می
  ].3[هاي اداري بیان نمود دوران از کار افتادگی، هزینه انسانی، هزینه خسارت وارد به اموال و هزینه

هاي هاي آماري  و یا در سطح دادهروشفزون و به هاي همتوان در سطح دادهشدت تصادف را می
  ].1[فزون براي تک تک افراد به کمک مطالعه موردي، تجربه یا شبیه سازي و مطالعه نمود ناهم

  اركیشدت تصادفات را بر حسب تعداد و نوع تصادفات به شرح زیر توسط مجمع جهانی پ
   ].4[تعیین می شود

)1(ACC.                      FATAL 5/9 + ACC. JNJURY  ×5/3   +PDO  ×1   =EPDO  
   

EPDO   = شدت تصادف 
PDO  = تعداد تصادفات خسارتی 

JnJuryAcc  = تعداد تصادفات جرحی 
Fatal Acc  = تعداد تصادفات فوتی 

  
  یمنین سرعت و ایارتباط ب -4

ب یتصوه و جاده و ینقل یطراح با. ز است یاز موضوعات بحث بر انگ یمنین سرعت و ایارتباط ب
رغم یچرا سرعت مجاز علد ؛ یآ یدو سوال بوجود م نکیل. شود یمن مشخص میسرعت ا، سرعت مجاز 
چقدر  یمنیزان اثر سرعت بر ایم ابد و دوم آنکهی یش میجاده در طول زمان افزا طیشراثابت ماندن 

  .  است
بت بماند شدت ه و جاده ثایط نقلیکه شرا یه در حالیله نقلیش سرعت وسیبا افزا یبطور منطق

 ینیش بیتوان شدت تصادف را پ یم ر در سرعت متوسطییکه با تغ يبطور ابدی یش میتصادف افزا
رود که آن پشتوانه  یش سرعت ، احتمال تصادف باالتر میده عام با افزاین بنا بر عقیهمچن. کرد
  .حاً رد نمودیتوان صر ین حال آن را نمیشته و در عندا يا يقو یقیتحق

. نمود یتوان بررس یدر دو مرحله قبل از وقوع و لحظه وقوع تصادف م یمنین سرعت و ایارتباط ب
زان یم، احتمال تصادف با سرعت و در مرحله وقوع  یزان ارتباط وابستگیدر مرحله قبل از وقوع ، م

  ]5و2[ .شود یق میر سرعت بر تصادف تحقیتاث
مطالعه  98ن حمل و نقل در سال یمحقق ییت سرعت در گردهمایرینار، در گزارش مدیش يآقا
ش سرعت ، زمان عکس العمل راننده یبا افزا یشان اگرچه بطور منطقیدگاه ایاز د. را ارائه داد یجامع

ن فاصله بزرگتر یز با توجه به ارتباط فاصله ترمز با مربع سرعت ، ایشود و ن یدر زمان حادثه کوتاهتر م
و  یدانیجه گرفتند که تمام مطالعات میشان نتیا. ستده تر ایچیار پیت بسیکن واقعیشود ؛ ل یم

که احتمال  ییفاکتورها يریچ کدام قادر به اندازه گیک مورد نمونه کوچک ، هیر از یبه غ يآمار
  ]2[ .ستیابند نیرا ب در اثر سرعت باشد تصادف



 

 ٥

 970در مطالعه ارزشمندي درباره سرعت و تصادفات، شامل ده هزار راننده در مسافت 
، بین سرعت وسیله نقلیه و  سولومون يآقااز بزرگراههاي بین شهري در آمریکا، ) مایل 600(ومترکیل

 جه گرفت کهیشان نتیا. شکل ارائه کرد Uتصادفی ارتباطی یافت که به وسیله یک منحنی  يبرخوردها
 ]2[ .برد یرا باال متصادف ن شانس یانگیم سرعت  شتر از یانحراف ب

  

  
  

  کل ارتباط تعداد تصادف با انحراف از سرعت میانگینش Uمنحنی : 2شکل
  

 یش میاحتمال تصادف افزا ، ش سرعتیدهد که با افزاینشان م ی، سمت راست منحن2شکل در 
  .ابدی یش میش سرعت شدت تصادف افزایدهد که با افزاینشان م 3ن شکلیهمچن. ابدی

  
  

  ش سرعتیبا افزا)  تصادف 100هر در  یو خسارت یتعداد تصادف جرح(ش شدت تصادفیافزا: 3شکل
  

 
 
 
 



 

 ٦

  :ت استیص و عدم قطعینقا يرااقات سولومون ، دیتحق] 2[ده هائریبنا بر عق
 ش سرعت منجر بهیات در اثر افزاتصادفتعداد ش ید که چه مقدار از افزایآ یش مین سوال پیا

سبب ا یکن آیشود ول یش شدت تصادف میش سرعت سبب افزایافزا. است شده یتصادف جرح
  ؟شود یز میش احتمال وقوع تصادف نیافزا

 يز داراین سمت چپ شکل نیهمچن. ت استیعدم قطع يدارا 3بطور کل سمت راست شکل
نشان می دهد که رانندگانی که با سرعت پایین حرکت می کنند بیش از اول آنکه . است یصینقا

ل یکه سرعت کم مربوط به وسایدرحال. رانندگانی که با سرعت باال می رانند درگیر تصادف می شوند
ده شده است نشان یر کشیبه تصو 4ل که در شکل ین موارد از تحلیچنانچه حذف ا.است يه مانورینقل
ل اطالعات  ، یدر تحل) ل بر ساعتیما 15در محدوده (یه گردشیل نقلیوسا يدهد که حذف داده هایم

  .کند یهموارتر م را  یمنحنشکل 
  

  
  ارتباط تعداد تصادف با انحراف از سرعت میانگیندر  یه گردشینقل لیسه اثر وسایمقا :4شکل

  
در  Vه با سرعت یدر تصادفات به نسبت نقل vه با سرعت ینسبت نقل 4و 3شکل  ياهن داه یهمچن

   .اشدی ینم یکین دو ین ایدهد که دقت تخمیجاده را نشان م
 ین میانگیشتر از سرعت میا بیتر کم ، و عادت يافت که رانندگان به جهت رفتاری زیماندن ن يآقا

با  يمتریشکل مال  u یشان منحنیا. رانند یعتر میرانند چنانچه افراد مسن محتاط تر و جوانان سر
  .ارائه نمود يرتب کمیش

  .افتیارتباط سرعت و تصادف ن يشکل برا  u یقات خود منحنیدر تحق لدزیف يآقا
قات آن یخچه تحقیکن تاریاست ل یدف منطقبطور کل اگر چه نقش مسافت ترمز در احتمال تصا

شتر یما در نشان دادن سرعت باالتر و تصادف ب یین عدم توانایکش بمکند و کش یز میرا بحث انگ
  ]2[ .د نمودییتوان تا یز نمین یتوان آن را رد نمود بطور قطع یکه نم ین حالیوجود داشته و در ع
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  زان ارتباط شدت تصادف با سرعتیم – 5

رات ییز به تغیبه فشار وارد آمده که آن ن یبستگ در تصادف،نان یه و سر نشیب به نقلیسآزان یم
انرژي جنبشی نیز بصورت ضرب جرم در مربع  .وابسته است ارتباط دارد یجنبش يژسرعت و انر

ز یقات نیج تحقینتا. با افزایش انرژي جنبشی صدمات بیشتري وارد میشود. سرعت  تعریف میشود
شدت جراحت وارده به  ،ه در لحظه برخوردیرات سرعت اتاقک نقلییش تغیکه با افزا دهدینشان م
  ]6[ .ابدی یش مین افزایسرنش

Joksch دریافت خطر اینکه یک راننده ماشینِ سواري ، 1986- 1980 يلهاق در سایتحق یدر ط
)6.70(88.3شان به صورت یرابطه ا .در تصادف کشته شود با توان چهارم سرعت افزایش می یابد V∆ 

و  O'Dayهمچنین منحنی خطر حادثه منجر به فوت در مطالعه قدیمی تري به وسیله  .باشد یم
Floraنشان داده شده است  5 ، براي مقایسه و سنجش در شکل . 
  

  
  Joksch یمنحن:  5شکل

  
نولوژي به سمت راست می تواند تا حدي بوسیله اصالح در تک Jokschتمایل منحنی جدیدترِ 

  ]7[ .ساخت ماشینها و استفاده از کمربند ایمنی و مراقبت هاي پزشکی اورژانسی توجیه شود
2NHTSA   1(معادله/( 2629.81525.02629.81525.0 −∆−∆ + VV ee ر یسک جراحت غیرا جهت محاسبه ر

ش یفات افزاشدت جراحت و تل ∆Vشیرا ارائه داد که طبق آن با افزا) ار باالیشدت بس( قابل درمان
  ]2[ .ابدی یم

شدت  يبطور کل در مطالعه تحقیقات پیشین در خصوص اثرات کاهش حداکثر سرعت مجاز رو
 90به  110کاهش سرعت از  مطالعه در 90برخی محققان چون نیلسون از سوئد در سال  تصادفات

یکن که کاهش سرعت منجر به کاهش تصادفات فوتی میشود ل جه گرفتینتکیلومتر بر ساعت  

                                                
2 National Highway Traffic Safety Administration  
 



 

 ٨

همچنین مطالعه افزایش حداکثر . سایرین مانند پارکر از آمریکا تغییر محسوسی مشاهده ننمودند
همان نتیجه را گرفت   92در آمریکا ، پارکر در سال   کیلومتر بر ساعت 109به  89از سرعت مجاز 

،NHTSA ندمودکاهش نرخ تلفات را اعالم ن94افزایش تصادفات فوتی لیکن الو در سال 89در سال. 
]7[ 

در مدلسازي تصادفات شریانی شهري در پیوندها و گره ها ، نتیجه گرفت که مهمترین  ]8[گریب
، تصادف کاهش )km/h( 70به  50همچنین با افزایش سرعت از . پارامتر در تصادف ، حجم تردد است

  . می یابد که به معناي ایمنی بیشتر در سرعت باال نیست چرا که شدت تصادف افزایش می یابد
  .شود توافقی بین محققان در این خصوص وجود ندارد مشاهده می

  
  ر سرعت متوسطییبا تغ یمنیر اییزان تغیم -6

. دهند یسرعت پاسخ نم عیبه توز یفوت/یتعداد تصادفات جرح ین به بستگیشیقات پیاکثر تحق
ع یو ارتباط آن با توز ∆Vن یز تخمیست و نیاحتمال تصادف به سرعت ن یوابستگ يز براین یتوافق

ست بلکه به سرعت و جهت یرا که آن فقط به سرعت قبل از تصادف وابسته نیست زیسرعت آسان ن
  .ستگر وابسته اید يه در تصادف ، جرم و فاکتورهاینقل

افت که یکند مطالعه و  یر مییق که سرعت متوسط تغین تحقیج چندی، با استفاده از نتا لسونین

01ر کند نسبت تصادفییتغ  1Vبه 0Vاگر سرعت متوسط از  NN  با نسبتα)(
0

1

V
Vو . متناسب است

 یم 2و  4،3ب برابر با یبه ترت یخسارت/ید و جرحیار شدیبس یو جرح یتصادف فوت يبرا αدر آن
تصادفات فوتی % 20 یخسارت تصادفات%  10سرعت از سرعت مجاز تقریباً % 5افزایش ن یبنابرا. باشد

  ]2[ .را افزایش می دهد
ارتباط بین سرعت و   .یل ریاضی می باشدکه بر اساس تحل ده شده استینام 3، مدل پاورن مدل یا

احتمال تصادف با رشد سرعت از سرعت مجاز افزایش می یابد و این افزایش با توجه به قانون انرژي 
  ]2[ .جنبشی توسط نیلسون ارائه شده است 

را جمع و  1Nو0Nو1Vو0Vجه درباره ینت 460مطالعه منتشر شده شامل  97 يداده ها کیالو 
 expectedج در منطقه یاکثر نتا.ک مطالعه استیجه ین شکل نتیهر نقطه در ا .رائه نمودا را 6شکل 

و  یش تصادفات فوتیش سرعت متوسط سبب افزایآن است که افزا ين به معنایو ا.موردانتظار است
 يریط گزارش گیبودن تصادف، مختلف بودن شرا یل تصادفین شکل بدلیدر ا .شود یم یجرح

  ]2[ .پرت وجود دارند يداده ها، رات در سرعت متوسط ییتصادفات و تغ
 
 
 
 

                                                
3 power model 



 

 ٩

  

  
  یر در تصادفات فوتییر در سرعت متوسط در براربر تغییتغ 6 شکل

  
تصادفات  يبرا αکه در آن ارائه نمود αن یتخم يبرا را یلسون استفاده و  جدولیشان از مدل نیا
 یم 1و  5/1،  1/1،  2،  6/3ب برابر با یبه ترت یو خسارت یکم ، جرح ید ، جرحیشد ی، جرح یفوت

 mph60کاهش از سرعت  mph6به اندازه 30mphاز سرعت متوسط  3mphن مبنا کاهش یبر ا. باشد
   .دهد یف را مکاهش در تعداد تصاد

  .ندر را انجام دادیک مطالعه زیق مطالعه الویدر جهت تحق]2[هائر و بنسون 
  نوشت ریزل یفرانسیمعادله درا بصورت   6در شکل  ارتباط محورها توان یم
)3                                                                                         (vdvfNdN )(/ α=  

)(اگر آن ثابت باشد آنگاه . دارد vf)(به  یحل معادله بستگ
0

0vveNN −= α  و اگر

vvf /1)( )(αآنگاه=
0

0 v
vNN vvfواگر= β+= )()(/2آنگاه )(1

0

2
0

2
0 vvvveNN −+−= βα 

vvfاگر ن یبنابرا. باشد یم /1)( توان با  یآن را م یدرست  .است ینه درستیمدل پاور گزآنگاه =
)1/)(/(م یترس 0 vddNN در برابرv وجود ندارد  یچ ارتباطیمشاهده خواهد شد که ه .امتحان نمود

رات  ییشود که تغ ین مدل مشاهده مین در ایبنابرا .نخواهد شد نصفv ،)(vfو قطعا با دو برابر شدن 
)(vf  باv است یخط.  

هر مطالعه از  یبا استفاده از حداقل مربعات وزن باال یلیفرانسیدر معادالت د βو α يپارامترها
ل بر ساعت یبرحسب ما dvمختلف  که دو مدل  يبرا 1داد تصادف و نوع روش مطابق جدول نظر تع
بر با ابر یتصادف فوت يان شد که برایک بیز قبال توسط الویمدل پاور ن يبرا α. ن زده شدیتخماست 

dvvNdNیلیفرانسینها در معادله دیا .باشد یم 6/3 )1( βα ب یو ضر شودیاده ماستف =+
vdvز بصورت ین) AMF(یاصالح

N
dNNAMF )1(1 βα ++=

+
  .شودیحساب م=
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  βو α ين پارامترهایتخم:1جدول
β  α      

  یتصادف فوت 1مدل  1046/0  0
  2مدل  2666/0  -0098/0

  یتصادف جرح  1دلم  0670/0  0
  2مدل  0838/0  - 0051/0

  
مدل پاور با جه ینت نشان داده شده و باال  یلیفرانسید کاربرد معادالتدر ادامه با یک مثال عددي 

  .شود یسه میمقا
باشد با کاهش سرعت  500 یتعداد تصادفات فوتباشد و  60mphکه سرعت متوسط  یدر صورت
  .در خواهد بودقچ یصادفات فوتزان کاهش تیم 1.2mphزان یمتوسط به م

1046.0*500*8.622.1 ، 1از جدولو با استفاده  1طبق مدل  −=−=dN 
،874.02.1*1046.01 =−+=AMF  2و طبق مدل 

9.652.1*)60*0098.1(*500*2666.0 −=−−=dN  ،
868.0)2.1(*)60*0098.01(*2666.01 =−−+=AMF  و مطابق مدل پاور

1.35)093.1(*500)60/8.58(/)( 6.3 =−===+ dNNdNN  ،93.0=AMF که باشد  یم
تمام  .افتیخواهش خواهد  يزان کمتریبه م یشود طبق مدل پاور تعداد تصادفات فوتیه مدهمشا

دهد که مدل هائر  یافته هائر با پاور نشان میسه مدل توسعه یمقاوابسته است  dvزان یمحاسبات به م
  ]2[.ت داردیبا واقع يشتریتطابق ب یجرح/ یتصادف فوت ینیش بیدر پ

  
  يمورد اتمطالع -7

انجام شده است بیان تا تطابق خش دو مطالعه که در آن مدلسازي تعداد و شدت تصادف در این ب
  .نتایج آن با مطالعات محققین و نتایج کلی ارائه شده بررسی شود

در تیر و بوده است   km/h  110 85در سال  آنسرعت مجاز  کهقزوین - در آزاد راه کرجبررسی 
با افزایش تغییر از سرعت  نشان می دهد شدت تصادف افزایش یافته است  km/h 120 به  86ماه 

بیشترین علت تصادف نیز عدم رعایت فاصله طولی و تجاوز از سرعت مقرره  .افزایش یافته است مجاز 
 ]9[ .می باشد

نیز  88-86نتایج مدلسازي تصادف دوربرگردانهاي اجرا شده در شهر تهران در فاصله سالهاي 
- یش بینی تعداد کل تصادف قابل اغماض و تنها در تعداد تصادف جلونشان داد که عامل سرعت درپ

. عقب اثر گذار است که آن نیز بعلت تفاوت سرعت در مسیر اصلی با نقلیه هاي گردشی است 
همچنین شدت تصادف صرفا مربوط به نقلیه هاي گردشی در دور برگردان و اکثرا در برخورد با مانع 

 ]10[ .رخ داده است
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  گیري نتیجه -8

احتمال تصادف به سرعت با توجه به زمان عکس العمل راننده و فاصله  در خصوص وابستگی- 1
که شود که افزایش سرعت افزایش تصادف را بدنبال دارد لیکن مطالعات پیشین  ترمز  نتیجه می

شواهد سبب عدم قطعیت در نتیجه گیري می شود زیرا که  مقایسه با  ونواقص آنها نیز بیان شد 
وافقی بین محققان وجود نداشته و حتی در سرعتهاي باالتر با افزایش دقت رانندگان و پیچیدگیهاي ت

برخی دیگر نیز عقیده حتی احتمال کاهش تصادف وجود دارد در انتخاب سرعت ،مکانیزم رفتاري 
د چرا هائر تالش کردتا توضیح ده. دارند که احتمال تصادف با انحراف استاندارد سرعت ارتباط دارد

داده هاي وي دالیل را عدم تمایز بین . آنچه که به نظر مسلم است ساده به تصویر کشیده نمی شود
، عدم استنباط ارتباط تفاوت مشاهده شده در نرخ با سایر نقلیه هاوسایل نقلیه گردشی با سرعت کم 

 عت تصادفتصادف با احتمال تصادف و شدت آن و متفاوت بودن دقت در تخمین سرعت جاده و سر
  .شکل نمی باشد Uو نتیجه آنکه واقعیت منحنی  عنوان نمود

در خصوص ارتباط شدت تصادف با سرعت مکانیزم آسیب به نقلیه و سرنشین از دیدگاه انرژي - 2
شدت تصادف به  .شدت آسیب قطعا باالتر می رود، با افزایش سرعت  .جنبشی بسیار واضح است

خمین آن می توان احتمال شدت جراحت را بیان نمود لیکن تغییرات سرعت وابسته است که با ت
ین مسافر صرفا به سرعت وابسته نیست بلکه به سایر فاکتورها چون جرم نقلیه بیرات سرعت کایتغ

الویک و مدل پاور ارائه و هائر با داده هاي الویک ،نتایج محققان شامل نیلسون  در آخر .ارتباط دارد
  .که با شهود تطابق بیشتري دارد ارائه داد ی شدت برخوردجهت پیش بین یک مدل متفاوت

قزوین با افزایش -ر آزاد راه کرجزادراهها و دوربرگردانها نیز نشان داد که دآدو مطالعه موردي  - 3
سرعت مجاز شدت تصادف افزایش یافته است و مطالعه تعداد دوربرگردانها که در آن شامل وسایل 

هد که با نتایج بیان شده تطابق دارد و عامل سرعت درپیش بینی نقلیه گردشی میشود نشان مید
عقب اثر گذار است که آن نیز بعلت تفاوت - تعداد تصادف جلودر تنها تعداد کل تصادف قابل اغماض و 

همچنین شدت تصادف صرفا مربوط به نقلیه هاي . سرعت در مسیر اصلی با نقلیه هاي گردشی است 
 .خورد با مانع رخ داده استرکثرا در بگردشی در دور برگردان و ا
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The Effect of Speed in Safety 
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Abstract 

 
Safety is one of the most significant parts of Transportation System. Many 
researchers have been done to illustrate contributing factors on accident frequency 
and severity. The main parameters that cause more sever crashes are age and gender 
of driver, drunk driver, speed and mass of vehicles and type of maneuver. Also, if 
speed increases, more severe accidents will happen .In this paper the effect of speed 
on road safety was studied through outcomes of earlier researches, then their result 
was reviewed by one of the renowned professor. Finally the two conducted research 
in Iran was browsed to find adjustment the result of paper and reach consistent 
conclusion .It can be concluded that Accident Severity Depends on Speed and safety 
changes when mean speed changes. So, in this regard, the previous existence models 
were studied. Overall, There can be no reasonable doubt that if speed increases while 
other conditions (vehicles, roads, medical services) remain unchanged, what 
accidents occur will tend to be more severe 

  


