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  چکیده

هاي  در جادهها  کامیون باالي ترددبه توجه  نیز با ایران و اي در تصادفات جادهتلفات با توجه به نرخ باالي 

در ابتدا با توجه  .مورد بررسی قرار گرفته استدر این پژوهش ، جراحت ناشی از تصادف این وسایل نقلیه شهري بین

) 2، تصادفات کامیون با وسایل نقلیه) 1: اند ها، این تصادفات به سه دسته تقسیم شده ماهیت تصادف کامیون

هاي  با استفاده از دادها موانعی غیر از وسایل نقلیه ها ب تصادفات کامیون) 3و تصادفات وسایل نقلیه با کامیون 

) اصفهان، قم، قزوین، خراسان جنوبی، کرمان، مازندران و خوزستان(استان  هفت اي پلیس راهور براي تصادفات جاده

براي  تصادفات، جرحی و فوتیي ها شدت بینی پیشلوجیت دوگانه براي  سازي مدل شرق تهرانمنطقه راهداري و 

حالت سه ها انجام گرفته است و اثر متغیرها بر روي شدت تصادفات با ضرائب معنادار در  سه حالت تصادف کامیون

هاي  در حالتدهد که  سازي نشان می بدست آمده از مدلنتایج  .ها مورد بررسی قرار گرفته است از تصادف کامیون

از دیگر . افزاید میحتمال ایجاد شدت جراحت فوتی آلودگی بر ا عواملی همچون خستگی و خواب 2و  1تصادف 

بعنوان مثال عامل شب  .استتصادف کامیون  هاي مختلف ها در حالتبرخی متغیرناهمسان رفتار  ها نتایج این مدل

از احتمال وقوع تصادف با شدت  2افزاید در صورتی که همین متغیر در حالت   می 3بر شدت جراحت فوتی حالت 

  .دکن فوتی کم می
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  مقدمه -1

 .دهند می ایمنی، تصادفات با عوامل تأثیرگذار مختلف همچنان رخ افزایش زمینه در مهم هاي پیشرفت وجود با

 نشان ایران رانندگی سوانح آمار .باشند دارا میرا  ایران هاي بین شهري  ها سهم عمده از تصادفات را در جاده کامیون

 رو به روند هرساله رانندگی حوادثبا این نوع وسایل نقلیه  متوفیات و تعداد مجروحان تصادفات، تعداد که دهد می

همواره این نوع از وسایل نقلیه از این رو شناخت، بررسی و تخمین اثر هریک از عوامل تصادف . داشته استرشدي 

 .استانداردها براي کنترل و کاهش اثر منفی عوامل تآثیرگذار است گیري و تجدید نظر در عامل مهمی براي تصمیم

شدت تصادفات  عوامل مؤثر دراین تحقیق با انتخاب تصادفات ایران به عنوان مطالعه موردي سعی به بررسی 

بندي  ها به سه دسته تقسیم در این پژوهش تصادفات کامیون. دارد را ها به لحاظ جرحی یا فوتی بودن کامیون

  :اند هشد

تصادفات ( باشد کامیون تصادف در مقصر وسیله که صورتی در نقلیه وسایل سایر با ها کامیون تصادفات )1

  ).کامیون با وسایل نقلیه

تصادفات ( تصادفات کامیون با سایر وسایل نقلیه درصورتی که وسیله مقصر در تصادف غیر کامیون باشد )2

 ).وسایل نقلیه با کامیون

تصادفات ( درصورتی که وسیله مقصر کامیون باشددیگر ها بدون حضور سایر وسایل نقلیه  تصادفات کامیون )3

 )کامیون با موانع

 بودن فوتی یا جرحی شدت بر تأثیرگذار عوامل بررسی براي دوگانه لوجیت مدل از تحقیق این انجام راستاي در 

مطالعات  ردر فصل دوم به مروري ب ،این پژوهش در ادامه. است شده استفادهها  براي هر نوع از تصادفات کامیون

ج یدر فصل چهارم نتا قرار خواهد گرفت،مورد بررسی ین پرداخته خواهد شد، در فصل سوم روش تحقیق پیش

 این تحقیق در فصل نهایتاً  نتایجشود و  ارائه میها،  کامیوننوع از تصادفات سه سازي بر روي هر  حاصل از مدل

 .ذکر خواهند شد نجم پ

  

  مطالعات پیشین  - 2

عوامل تأثیرگذار و سهم هر یک در رخ دادن تصادف ذهن محققان زیادي را به خود مشغول کرده است این بررسی  

 و تحلیل عوامل با استفاده از اطالعات رخداد تصادفات قبلی به عنوان روشی مناسب براي شناسایی سازي و مدل

زمینه عوامل مرتبط و  در آمریکا و اروپا در فراوانی تحقیقات و مطالعات. شده استانتخاب  تصادف در مؤثر

 نتیجه از موارد بیشتر در و است شده در جهت کاهش نرخ و شدت تصادفات انجام پارامترهاي تاثیرگذار بر تصادفات

  .توان به موارد زیر اشاره کرد از آن جمله می است شده هاي ایمنی استفاده دستورالعمل به عنوان تحقیقات این



 

اي به بررسی عوامل مؤثر بر شدت تصادفات در نواحی تداخلی همگرا و واگراي  در مطالعه ]1[ورکو و همکاران 

در این پژوهش . هاي طرح هندسی، آب و هوا و نرخ تردد پرداختند ها با درنظرگیري خصوصیات راننده، مؤلفه آزادراه

ها براي تعیین سهم عوامل مؤثر بر شدت  آن. است صادفات از گزارشات پلیس ایالت اوهایو استخراج شدههاي ت داده

نتایج این پژوهش نشان داد که افزایش تعداد خطوط . صدمات از مدل لوجیت ترتیبی تعمیم یافته استفاده کردند

در تصادفات وابسته ) ت جرحی و فوتیبخصوص صدما(تواند شدت صدمات  ها در نواحی همگرا می ها و رمپ آزادراه

بعالوه در مناطق واگرا تصادفاتی که به دلیل سرعت غیرمجاز و الکل . به کامیون، سرعت، مصرف الکل را افزایش دهد

از دیگر نتایج آن بود  که با افزایش حجم ترافیک . شوند اند، باعث افزایش احتمال صدمات جرحی و فوتی می بوده

یابد و روشنایی ضعیف باعث افزایش صدمات  کاهش می) بخصوص صدمات فوتی(صادفات میزان شدت صدمات ت

  .شود سطحی می

هاي احتمالی ترتیبی به بررسی شدت تصادفات  هاي لوجیت ترتیبی و مدل استفاده از مدل با ]2[ونگ و همکاران 

هاي احتمالی ترتیبی نتیجه  دلهاي لوجیت ترتیبی همواره بهتر از م گرد پرداختند و نتیجه گرفتند که مدل چپ

 وجیتباهدف پیشبینی شدت تصادفات در آزادراه تایلند از طریق تدوین مدل رگرسیونی ل ]3[واتاناونگس  .دهند می

ارتباط . چندگانه به تجزیه و تحلیل احتمال تصادفات جرحی و فوتی در مقایسه با خسارات مالی تصادفات پرداخت

هوایی،  و توسط سرعت، مقطع روسازي، متوسط حجم ترافیک روزانه، شرایط آبآماري بین متغیرهایی مانند م

این بررسی نشان داد که سرعت مهمترین . هاي فیزیکی نواحی تصادف و دلیل تصادفات را درنظر گرفت مشخصه

  .ها است عامل تأثیرگذار بر شدت تصادفات در آزادراه

در تصادف  یردرگ یلهت مانند نوع برخورد، تعداد وسحموثر بر شدت جرا يفاکتورها یاثر برخ ]4[گلوب و همکاران 

که شدت  ییفاکتورها ]5[و همکاران  یراچاواالچ .کردند یبررس یتمیلگار یخط يهااده از مدلفو نوع جاده را با است

 یررسب یرهد متغگسسته چن يها مدل یريد را با به کار گاندیم یشها افزا یونانواع مختلف کام يتصادفات را برا

و  يدر تصادفات جلو به عقب سوار يسوار یلاتوم ینانشدت جراحت وارد بر سرنش ]6[دانکن و همکاران  .کردند

مانند  یطینوع از تصادفات تحت شرا ینها متوجه شدند که اآن. کردند یبررس یترا با ستفاده از مدل لوج ها یونکام

چانگ و  .کنندیم یجاداز جراحت را ا يبا خطوط رفت و برگشت جدا نشده از سطح باالتر ییروستا يهااتفاق در راه

با استفاده از  یونیکام یرو غ یونیدر تصادفات کام ینانسرنش يشدت جراحت تصادفات را برا یزانم ]7[همکاران 

 .کردند یسهاز دو مدل با هم مقا یکگذار در هر  یرتاث يها یرآنها متغ. کردند یبررس یچند سطح یتلوج يمدلها

 یچندگانه عوامل مؤثر بر شدت جراحت راننده را در تصادفات یتبا استفاده از مدل لوج ]8[و همکاران  يخوراشاد

  یبمطالعه به ترت یندر ا. کردند یسهبا هم مقا يو شهر ییروستا يها ها وجود داشتند را در راه ها در آن یونکه کام

  .شد ییشناسا  يو شهر ییروستا يها بر شدت جراحت راننده در راه رگذاریعامل تأث 17و  13



 

 یکفات را به دنوع از تصا ینحضور دارد ا یونکه در آن ها کام یشدت تصادفات یبررس یراي یاغلب مطالعات قبل

 يبرا یتپراب ياز مدل ها ]9[ کاکلمن و همکاران . کنند یم) MV4( یمتقس يا یلهو چند وس) SV3( يا یلهوس

آنها متوجه شدند که رفتار شدت . استفاده نمودند يا یلهو تک وس يا یلهشدت جراحت در تصادفات دو وس یبررس

 .تفاوت دارد يا یلهبا تک وس يا یلهجراحت در تصادفات دو وس
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در انجام مدلسازي این مسئله از مدلهاي  بایدمتغیر هدف جرحی یا فوتی بودن تصادفات گسسته است بنابرین 

  :شود پرداخته میلوجیت گسسته انتخاب گسسته استفاده کرد در زیر به بررسی مدل انتخاب 

ها،  در این مدل. پردازند هاي موجود می گیران از میان گزینه هاي انتخاب گسسته، به بررسی انتخاب تصمیم مدل 

هاي موجود  ي گزینه مجموعه. گیر دیگري باشد ه یا هر واحد تصمیمتواند یک شخص، یک گرو گیرنده می تصمیم

  .شود نامیده می 5گیر، مجموعه انتخاب براي انتخاب یک تصمیم

هاي انتخاب باید  اول اینکه گزینه. ي انتخاب گسسته باید داراي سه ویژگی باشد مجموعه انتخاب یک فرد در نظریه

دوم اینکه مجموعه انتخاب باید . معنی است که انتخاب دو گزینه محال استاین بدان . 6دو جدا از هم باشند دوبه

هاي انتخاب در  سومین ویژگی این است که تعداد گزینه. 7هاي ممکن براي یک فرد باشد شامل تمام انتخاب

  .]10[مجموعه باید محدود باشد

تابع  1ي  رابطه. اي انتخاب استه براي گزینه 8اولین گام در مدلسازي انتخاب گسسته، معرفی تابع مطلوبیت

  . است نشان داده nرا براي فرد  iي  مطلوبیت گزینه

)1(                        ni ni niU V    
مطلوبیت یا ي تابع  نشده بخش مشاهده niو  nبراي فرد  iي  ي گزینه شده مطلوبیت مشاهده niUکه در آن،

  .شود تعریف می 2ي  شود، به صورت رابطه نشان داده می niVکه با  nفرد  9ي شده مطلوبیت مشاهده. خطاست

)2 (                          niV x   

                                                           
3 Vehicle Single 
4 Multy Vehicle 

Choice Set 5   
6 Mutually Exclusive 
7 Exhaustive  
8 Utility Function 
9 Observed Utility 



 

 هایی بردار ویژگی xهمچنین . شود شود و در مراحل مدلسازي، تخمین زده می بردار ضرایب نامیده می که در آن

هاي موجود  را از میان گزینه iي  گزینه nاحتمال اینکه فرد . نقش دارند nبراي فرد  iي  که در مطلوبیت گزینه ستا

طبق این . آید دست می به 3ي  نشان داده شده و مستقل از نوع مدل مورد استفاده، از رابطه niPانتخاب کند، با 

هاي دیگر بیشتر  رابطه، احتمال انتخاب یک گزینه برابر با احتمال این است که مطلوبیت آن از مطلوبیت تمام گزینه

  .]10[باشد

)3(                                                Pr( )ni ni ni nj njP V V j i     

                        
Pr( )ni nj ni ni njP V V j i       

 
niاست که در  njکه عبارت فوق، در واقع توزیع تجمعی براي هر  ni njV V   تابع زیر تابع . شود محاسبه می

.گردد که مطابق با آن احتمال انتخاب هر گزینه مشخص می احتمال لوجیت است
                                                                                            

)4(                             

                                   

ni

nj

V

ni V

j
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براي هفت استان ایران  93تا  90هاي  هاي تصادفات بین شهري سال داده از به کار رفته در این پژوهش اطالعات

استخراج شرق تهران منطقه حوزه راهداري و ) اصفهان، قم، قزوین، خراسان جنوبی، کرمان، مازندران و خوزستان(

  .شده است

همانطور که در . اند آمده 1متغیرهایی است که در جدول اند  شامل  این داده ها که توسط پلیس راهور تنظیم شده

سازي بهتر از رفتار شدت تصادفات اطالعات را به دو دسته  فصل مطالعات پیشین ذکر شد، بطور معمول براي مدل

در این . کنند تقسیم می) MV(و چند وسیله دخیل در تصادف  ) SV(دخیل در تصادف   یک وسیله: کنند تقسیم می

: ها با سایر وسایل نقلیه دسته دوم نیز به دو بخش تر دسته دوم یعنی تصادفات کامیون اي مدلسازي دقیقپژوهش بر

ها در  با کامیون) اي چند وسیله(ها در صورتی که کامیون مقصر باشد و تصادف  با کامیون) اي چند وسیله(تصادف 

ها از داده  مجزا از اطالعات تصادفات با کامیون بنابراین سه دسته. صورتی که کامیون مقصر نباشد، تقسیم شده است

در ادامه به بررسی رفتار متغیرهاي دخیل در شدت تصادفات بر این سه دسته از اطالعات اقدام . استخراج شده است

  .شده است

  

   



 

  هاي به کار گرفته شده در مطالعه داده :1جدول 

 در مدل نماد ریمتغ ریگروه متغ

 طیشرا

 تصادف

 Crash Severity تصارف شدت

 Upside down واژگونی

 Obstacle ثابت شی

 Pedesterian عابر

 Truck P تصادف در نیسنگ نیماش کی حضور

 لینوع وسا

 در ریدرگ

 نوع و تصادف

 مقصر لهیوس

/ کلتیموتورس/ ونیکام/ اتوبوس/ ون/ بلند یشاس/ وانت/ يسوار يخودرو

 ادهیپ/ ریسا/ یعموم خودروهاي

Sedan/ Pick up1/ 
SUV1/ Van1/ Bus1/ 
Truck1/ Motorcycle/ 

Public vehicle/ Other1/ 
Ped1 

 تصادف لیدل

 در حرکت/ ناگهانی مسیر تغییر/ مطمئنه سرعت از تخطی/ چپ به انحراف

 عدم/ ممنوعه محل از عبور/ سایر/ آلودگی خواب و خستگی/ جهت خالف

 عدم/ تقدم حق رعایت عدم/ جلو به توجه عدم/ وسیله کنترل در توانایی

  راهها نامه آیین 4 ماده نقض/ فنی نقص/ طولی فاصله رعایت

MTL/ S/ SM/ MIOD/ 
TAS/ OTHER/ CBR/ 
DVC/ DARA/ DCP/ 

DCD/ VD/ CRR 

 Age سن راننده

 SSH/ D/ SS/ N شب/ غروب/ روز/ طلوع زمان

 MW/ BW/ RW روستایی/ فرعی/ اصلی جاده نوع

 /Clear/ Cluody/ R/ SS/ F برفی/ آلود غبار/ آلود مه/ کوالك و برف/ بارانی/ ابري/ صاف يجو طیشرا
D/ S 

    

که نتایج آن در جدول . دسته از اطالعات انجام شده استسه هاي با اهمیت برا ي مدلسازي لوجیت براساس متغیر 

مقصر کامیون با : لوجیت برايدهنده ضرایب معنادار سه مدل  نشان 2هاي جدول  ستون. قابل مشاهده هستند 2

و تصادف کامیون به تنهایی هستند و  وسایل نقلیه دیگر، مقصر غیر کامیون در تصادف کامیون با وسایل نقلیه دیگر

    .  دهند آورد مدل نشان می هاي مختلف را در بر ردیف هاي این جدول متغیر

  

  با وسایل نقلیه  تصادفات کامیون 1مدل  -1 -4

است  قابل مشاهده است عامل نقص در کامیون با ضریب مثبت در تابع مطلوبیت ظاهر شده 2دول همانطور که از ج

اگر تصادف کامیون با سایر وسایل نقلیه صورت گیرد ) 1/0در سطح اهمیت (باشد که  دهنده این مطلب می که نشان

با مشاهده ضریب مثبت . شود تصادف منجر به فوت می احتمالو در آن کامیون نقص داشته باشد موجب افزایش 

توان دریافت که اگر تصادفی بین کامیون و سایر وسایل نقلیه اتفاق افتد و دلیل تصادف  می) 01/0در سطح اهمیت (



 

گردد و  آلودگی و خستگی راننده کامیون باشد احتمال اینکه این تصادف منجر به فوت شود بیشتر می خواب

کامیون باشد در امتداد حرکت اگر دلیل تصادف حرکت ناگهانی  توان مشاهده نمود در این مدل همچنین می

  . گردد می جرحی زیاد احتمال وقوع تصادف 

چنین نتیجه گرفت که اگر  توان این متغیر مربوط به انحراف به چپ می) 01/0در سطح اهمیت (از ضریب مثبت 

اشد احتمال منجر به فوت شدن این تصادف کامیون با سایر وسایل نقلیه صورد گیرد بطوري که کامیون مقصر ب

دهد  در این مدل نشان می) 05/0در سطح اهمیت (حق تقدم متغیر همچنین ضریب منفی . یابد تصادف افزایش می

با توجه به . گردد که اگر دلیل تصادف عدم رعایت حق تقدم باشد احتمال منجر به فوت شدن تصادف کاسته می

توان نتیجه گرفت که  می 1غیر اتفاق تصادف در طول روز با شرایط مدل مت)  01/0در سطح اهمیت (ضریب منفی 

 .گردد اگر تصادف در طول روز اتفاق افتد با احتمال کمتري موجب فوت می
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تصادفی بین  توان نتیجه گرفت که اگر می) 01/0در سطح اهمیت (آلودگی  با توجه به ضریب مثبت متغیر خواب

آلودگی راننده وسیله نقلیه مقابل  کامیون و سایر وسایل نقلیه صورت گیرد در صورتی که دلیل تصادف خواب

در سطح اهمیت ( شود و همچنین ضریب منفی کامیون باشد این تصادف با احتمال بیشتري منجر به فوت می

ده این امر است که اگر تصادفی بین کامیون و دهن نشاندر امتداد حرکت متغیر مربوط به حرکت ناگهانی ) 01/0

سایر وسایل نقلیه رخ دهد که در آن دلیل تصادف حرکت ناگهانی وسیله نقلیه غیرکامیون باشد احتمال منجر به 

متغیر مربوط به سواري )05/0در سطح اهمیت (همچنین از ضریب منفی . شود فوت شدن این تصادف کم می

از ضریب . شود وسیله مقصر سواري باشد تصادف با احتمال کمتري منجر به فوت میتوان نتیجه گرفت که اگر  می

کامیون با سایر وسایل شب هنگام  اتتصادفدر توان نتیجه گرفت که  می) 1/0در سطح اهمیت ( منفی عامل شب

نندگان به نظر می رسد را .شود باشد احتمال منجر به فوت شدن این تصادف کم مینمقصر  کامیون نقلیه  که 

نتیجه  .نمایند کامیون به علت تجربه رانندگی بیشتر در چنین شرایطی شدت تصادفات را تا حدودي مدیریت می

توان گرفت این است که اگر تصادفی   می 2مدل  )01/0در سطح اهمیت (دیگري از ضریب متغیر انحراف به چپ 

آن اتقاق افتد و دلیل این تصادف انحراف به چپ  رهبلند و غی مانند سواري، شاسی بین کامیون و سایر وسایل نقلیه

  .گیرد تصادف قوت میاین باشد احتمال منجر به فوتی شدن  )غیر کامیون(وسیله نقلیه 

توان نتیجه گرفت اگر  می 2جدول ) 01/0در سطح اهمیت ( همچنین از ضریب منفی متغیر رعایت فاصله طولی

کامیون باشد، احتمال منجر به فوت شدن  آن ها با تصادف دلیلتوسط وسایل نقلیه طولی  فاصله رعایت عدم

توان  متغیر عدم توجه به جلو می) 05/0در سطح اهمیت ( در این مدل با توجه به ضریب منفی  .شود تصادف کم می

 باشد، از احتمال منجر به فوت )غیرکامیون(نقلیه دریافت که اگر دلیل تصادف عدم توجه به جلوي راننده وسیله 

براي مدل قابل مشاهده است که ضریب مربوط به متغیر موتورسیکلت  2از جدول . گردد شدن تصادف کاسته می



 

و این بدان معنا است که اگر وسیله مقصر در تصادف با کامیون  )01/0در سطح اهمیت (مثبت شده است 

  . گیرد موتورسیکلت باشد، احتمال منجر به فوت شدن این تصادف قوت می
  

  ها کامیون تصادفات فوتی و جرحی تصادفات شدت به مربوط دوگانه لوجیت مدل نتایج : 2 جدول

 نماد متغیر
کامیون با وسایل تصادف 

 نقلیه

با   وسایل نقلیهتصادف 

 کامیون

با کامیون تصادف 

 مانع

 *** cons -1.3353 *** 0.9649 ** -1.306 ثابت

 _ _ * VD 0.7646  نقص وسیله

 _ *** TAS 1.1260 *** 0.9154  آلودگیخستگی و خواب 

 * SR _ _ -0.2480 بعد از طلوع

 ** SM -1.0001 *** -0.7169 *** -0.6636 حرکت ناگهانی

 _ ** Sedan _ -2.0898 سواري

 *** MTL 0.9134 *** 1.0226 *** 0.5784 انحراف به چپ

 ** DCP -0.3624 ** _ -0.3119 عدم رعایت حق تقدم

 _ *** DCD _ -0.6859 فاصله طولیعدم رعایت 

 _ ** DARA _ -0.2442 عدم توجه به جلو

 **N _ -0.1661* 0.1843 شب

 _ _ ** D -0.2499 روز

 موتورسیکلت
Motorcycl

e 
_ 0.4018 *** _ 

 0.0145 0.0655 0.0543  ��میزان 

حداگثر لگاریتم تابع زیان 

 نمایی
LL  -809.99 -1770.24 -1999.4 

 n 1634 3124 3631 تعداد مشاهدات

 .هستند 01/0و  0./5، 1/0دهنده معناداري متغیر در سطح اهمیت  به ترتیب نشان "***"و  "**"، "*": توضیح
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براي تصادفاتی که فقط براي یک کامیون پیش آمده است  )1/0در سطح اهمیت (متغیر صبح زود عالمت منفی 

. شود با احتمال کمتري منجر به فوت میآفتاب در یک ساعت بعد از طلوع   اتتصادف که است ده آننده نشان

 )05/0در سطح اهمیت ( با توجه به عالمت مثبت ضریب متغیر حرکت ناگهانیتوان  می 2همچنین از جدول 

دلیل تصادف حرکت ناگهانی در تصادفات کامیون بدون حضور هیچ وسیله نقلیه دیگر اگر طور نتیجه گرفت که  این

و نیز با توجه به عالمت مثبت ضریب متغیر شب در مدل  شود احتمال کمتر منجر به فوت می راننده کامیون باشد با

زمان تصادف به طوري که  به تنهایی صورت گیرد،توان دریافت که اگر تصادف کامیونی  می )01/0در سطح اهمیت (

در سطح اهمیت ( مثبت همچنین با توجه به ضریب .شود شب باشد این تصادف با احتمال باالتري منجر به فوت می

توان دریافت که اگر کامیونی بدون حضور وسیله  می 3براي مدل براي متغییر انحراف به چپ بدست آمده  )01/0

ریب عالمت منفی ض .شود منجر به فوت مینقلیه دیگري در تصادف انحراف به چپ داشته باشد با احتمال باالتري 

اگر کامیونی به تنهایی دهنده آن است که  نشان 3در مدل  )05/0در سطح اهمیت ( عدم رعایت حق تقدممتغیر 

 .شود احتمال کمتري منجر به فوت میتقدم باشد با  تصادف داشته باشد و دلیل این تصادف عدم رعایت حق
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تصادفات ) 1: دهد که رفتار برخی متغیرها بر شدت جراحت در سه حالت می  هاي ساخته شده نشان نتایج حاصل از مدل

ی که ها به تنهایی درصورت تصادفات کامیون) 3و  ها  با کامیونتصادفات وسایل نقلیه ) 2ها با سایر وسایل نقلیه،   کامیون

عامل اتفاق افتادن حادثه در شب را نام  ،توان  یرها میاز این جمله متغ. فرق دارددر مقایسه با هم خودشان مقصر باشند، 

شود ولی این متغییر  فوت میبرد که در حالتی که کامیون به تنهایی در شب تصادف کند، با احتمال بیشتري منجر به 

ر حادثه در شب اتفاق افتد براي حالت تصادف کامیون با وسایل نقلیه دیگر کند یعنی اگ در مدل دوم برعکس عمل می

هاي  هاي دیگر این سه دسته از حالت از فرق .شود که غیرکامیون مقصر باشد، احتمال منجر به فوت شدن کم می بطوري

در  اند اما ادار شدهمنظور اثرگذاري بر شدت جراحت معن توان به متغیرهایی اشاره کرد که در یک مدل به تصادف می

توان به عامل نقص در وسیله مقصر اشاره کرد که  ازاین جمله می. اند معنادار تشخیص داده نشدههاي تصادف  سایر حالت

وسایل نقیله تصادف می کند بطوري که کامیون مقصر تصادف یعنی زمانی که تصادف کامیون با سایر  1براي حالت 

ها معنادار  شود اما  در دو حالت دیگر از تصادفات کامیون در شدت جراحت فوتی میاست بطور معناداري موجب افزایش 

  .تشخیص داده نشده است

نشان می دهد که هاي به کار رفته در مطالعات قبلی  نسبت به دادهقابل ذکر است که بررسی داده هاي این مطالعه 

نوع برخورد : گردد متغیرهاي دیگري نظیر داراي کمبودهایی است که پیشنهاد میاطالعات گردآوري شده توسط پلیس 

، جنسیت راننده، نوع گواهینامه راننده، تخمین سرعت به هنگام تصادفات، مکان )جلو به جلو، جلو به عقب و غیره(

  .ه گردندبه آن اضاف) جراحت با معلولیت و بدون معلولیت(، نوع جراحت )X,Y(جغرافیایی دقیق حادثه 
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Abstract :  

The high amount of fatal accidents in Iran's road network as well as the considerable level 
of truck volume passing through this network is a reason to address the truck accident 
problems. This research evaluates truck accidents severity with respect to their types 
defined as: 1) Multi vehicle accident (truck-involved) with responsibility of truck, 2) Multi 
vehicle accident (truck-involved) with no responsibility of truck and 3) Single vehicle 
accident (truck- involved). The Data that used for this research was extracted from Iran's 
traffic police reports for seven provinces (i.e., Isfahan, Kerman, Mazandaran, Qom, Qazvin, 
South Khorasan, and Khuzestan) in addition to the East part of Tehran during 1390 to 1393. 
The crash severity in form of fatal/non-fatal was modeled in form of three different binary 
Logit models for the three truck-involved accident types. Significant factors for each of the 
three types of truck-involved accidents are extracted and discussed.  

 


