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1. مقدمه 
یکی از مهم ترین الزامات ارائه پژوهشی مؤثر در زمینه ایمنی 
راه، ارزیابی جایگاه و محدوده پژوهش است. دسته بندی مطالعات 
ایمنی راه و آشنایی با منابع مرتبط در هر یک از موضوعات مطرح 
ارائه  توسعه علمی، موجب  بر تسریع در  این مطالعات، عالوه  در 
این  محققان  بین  تعامل  فضای  گسترش  و  منسجم تر  تحقیقات 
عرصه خواهد شد. با این نگرش انواع مطالعات ایمنی راه را می توان 
به چهار دسته کلی تقسیم کرد که در شکل 1 خالصه شده است. 
دسته اول، مطالعات تحلیل آماری تصادفات است. در این نوع از 
شدت  بر  مؤثر  عوامل  و  تصادف  وقوع  بر  مؤثر  عوامل  مطالعات، 
تصادفات مورد ارزیابی و در برخی مطالعات پیش بینی می شوند. 
دسته دوم ارزیابي ایمني راه بدون استفاده از داده تصادفات است 
استفاده  بدون  راه  ایمني  زمینه  در  تحلیلي  مطالعات  شامل  که 
مطالعات  ترافیکی1،  تداخالت  تحلیل  مي شود.  تصادفات  آمار  از 
ایمني  مطالعات  مجهز جهت  از خودروهاي  استفاده  شبیه سازي، 
قرار  راه  ایمني  مطالعات  از  دسته  این  در  پرسش نامه   تحلیل  و 
اقدامات  ارزیابي  ایمني، مطالعات  مي گیرند. دسته سوم مطالعات 
راه،  ایمني  مطالعات  نهایت دسته چهارم  در  ایمن سازي هستند. 
1. Traffic conflict 

پایش ایمني راه است که شامل بازدید، بازرسي و تحلیل صحنه 
تصادف و به طور کلي سناریوسازي و قضاوت کارشناسي مي شود. 
در ادامه دسته بندی ارائه شده در مطالعات ایمنی راه در قالب هر 

یک از این چهار دسته  تشریح می شود.

شکل1 - دسته بندی مطالعات ایمنی راه

چکیده 
به  رغم شمار زیاد تصادفات جاده اي در ایران، انتشار پژوهش هاي بسیار در زمینه ایمني راه، نشان دهنده ضرورت بازنگري و تعیین جایگاه پژوهش 
در مطالعات ایمني است. یکی از مهم ترین الزامات ارائه پژوهشی مؤثر در زمینه ایمنی راه، ارزیابی جایگاه و محدوده پژوهش است. مطالعات ایمنی 
راه طیف گسترده ای از پژوهش ها را شامل می شود. هدف تحقیق پیش رو ارائه دسته بندی نوینی از رویکردهای مطرح در مطالعات ایمنی راه است. 
در این تحقیق مطالعات ایمني راه در قالب چهار رویکرد تحلیل آماری تصادفات، ارزیابی ایمنی راه بدون استفاده از داده تصادفات، ارزیابي اقدامات 
ایمن سازي و پایش ایمنی راه دسته بندی شده اند. نتایج حاصل از دسته بندی ارائه شده در این تحقیق شامل فراهم سازی پویایی علمی، بازنگری در 
پژوهش های ایمنی راه، دسته بندی جامع این مطالعات، تسریع در تطبیق پرسش های مطرح شده در زمینه ایمنی راه با متدلوژی مورد استفاده و 

ارزیابی و تعیین جایگاه و محدوده پژوهش صورت گرفته در زمینه ایمنی راه می شود.

کلمات کلیدي: تصادف، اقتصادسنجی، اقدامات ایمن سازي، ممیزی ایمنی راه
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2. تحلیل آماری تصادفات 
حادثه خیز،  نقاط  یافتن  شامل  تصادفات  آماري  تحلیل هاي 
یافتن نقاط داراي پتانسیل بهبود، مدل هاي پیش بیني و ارزیابي 
تصادفات  ارزیابي شدت  و  پیش بیني  مدل هاي  و  تصادفات  شمار 
پتانسیل  داراي  نقاط  یا  حادثه خیز  نقاط  یافتن  جهت  مي شوند. 
نرخ  تصادفات،  شدت  تصادفات،  شمار  نظیر  شاخص هایي  بهبود، 
استخراج  تصادفات  آمار  از  تصادفات  نرخ  و  تصادفات  همسنگ 
مي شوند و نتایج مبناي قضاوت مهندسین ایمني راه قرار مي گیرند.

به علت تلفات عظیم ناشي از تصادفات وسایل نقلیه موتوري 
در جوامع، محققان به طور مستمر به دنبال راه هایي براي به دست 
آوردن درک بهتري از عوامل مؤثر بر احتمال وقوع و شدت تصادف 
هستند تا با انجام اقدامات ایمن سازي بر اساس نقش عوامل مورد 
به  کنند.  فراهم  را  جاده اي  تصادفات  کاهش  موجبات  بررسي، 
دست آوردن درک بهتري از عوامل مؤثر بر احتمال وقوع تصادف 
وسیله نقلیه و شدت جراحات ناشي از تصادفات یکي از زمینه هاي 
محققان  از  بسیاري  است.  بوده  گذشته  دهه هاي  در  تحقیقاتي 
تالش کرده اند تا با ایجاد یک رابطه بین فراواني تصادفات )تعداد 
تصادفات رخ داده در یک مکان جغرافیایي مانند یک بخش جاده 
یا تقاطع در طي یک دوره زماني( و عوامل اثرگذار بر تصادفات، 
یا ایجاد یک رابطه بین شدت جراحات و ویژگي هاي فرد، محیط 
و تصادف، این مسئله را بررسي کنند. درحالي که پیشرفت مداوم 
تصادفي  پارامتر  اخیر  کاربردهاي  )مانند  بدیع  تحلیل  روش هاي 
مؤثر  عوامل  به  نسبت  را  ما  درک  محدود(  ترکیبي  مدل هاي  و 
ترکیب  با  است  امید  است،  بخشیده  بهبود  تصادفات  فراواني  بر 
دقیق  بسیار  تصادف  داده هاي  با  تکامل یافته  تحلیل  روش هاي 
شناخت کامل تري نسبت به عوامل مؤثر بر تصادفات حاصل شود.

مدل هاي آماري تصادفات به طور معمول با استفاده از داده هاي 
ارگان هایي نظیر پلیس، پزشکي قانوني و بیمارستان ها و  به کمک 
روابط ریاضي، ارتباط تعداد و شدت تصادفات را با متغیرهاي مؤثر 
تأثیر  مي توان  ترتیب  این  به  مي کند.  تعیین  تصادفات  بروز  در 
تقریبي تغییر یک )یا چند( متغیر را بر تعداد تصادفات و شدت 

جراحت ناشي از تصادفات پیش بیني کرد.
مدل های  شامل  تصادفات  شــــدت  و  شمــــار  مدل های 
غیر  مدل های  می شوند.  آماری  غیر  مدل های  و  اقتصادسنجی 
به  مدل ها  این  می کنند.  تبعیت  تجربی  الگوریتم های  از  آماری 
ارزیابی  امکان توصیف و    رغم قابلیت پیش بینی باالیی که دارند، 
اقتصاد  مدل های  که  چنان  آن  را  ایمنی  شاخص  بر  مؤثر  عوامل 
نظام مند  با مطالعه  اقتصادسنجی  ندارند.  فراهم می کنند،  سنجی 
و  سر  شده  مشاهده  داده های  از  استفاده  با  اقتصادی  پدیده های 
از  آماری  اقتصادسنجی علم تحلیل های  به عبارتی،  کار دارد]1[. 
در  مطرح  آماری  مدل های  کاربرد  است]۲[.  اقتصادی  مدل های 
این  از  بخش  دو  به  عمدتاً  راه  ایمنی  مطالعات  در  اقتصادسنجی 
دسته مطالعات شامل مدل هاي ارزیابی و پیش بیني شمار تصادفات 

و مدل هاي ارزیابی و پیش بیني شدت تصادفات تقسیم می شوند.
فراواني  تصادفات،  شمار  پیش بینی  و  ارزیابی  مدل های  در 

سطح  در  است  منفی  نا  صحیح  اعدادي  که  تصادف  داده هاي 
از  مي کنند  پیشنهاد  محققان  و  مي شوند  زده  تخمین  هم فزون 
مدل های اقتصادسنجی داده هاي شمارشي یا دیگر روش هایي که 
به درستي بتواند ویژگی عددي داده ها را به حساب آورد، استفاده 
شود]3[. مطالعاتی که در گذشته به تحلیل  آماری شمار تصادفات 
راه  قطعات  یا  تقاطعات  هم فزونی  سطح  در  عموماً  می پرداختند، 
مدل هاي  از  تصادفات  شمار  اخیر،  مطالعات  در  می شدند.  ارائه 
عنوان  با  شده اند،  هم فزون  ناحیه  سطح  در  که  تصادفات  آماري 
ناحیه ای  مدل های  استفاده می شود.  تصادفات،  ناحیه ای  مدل های 
تصادفات در سطح کالن و با توجه به متغیرهای برنامه ریزی حمل  
و نقل و براي داده هاي کل شبکه ایجاد مي شوند. هدف از ساخت 
است.  ایمنی  پیشگیرانه  برنامه ریزی  تصادف،  ناحیه ای  مدل های 
منظور از برنامه ریزی پیشگیرانه ایمنی در نظر گرفتن برنامه های مرتبط 
با ایمنی معابر در مراحل اولیه برنامه ریزی های کالن حمل  و نقل است. 
به همین ترتیب با توجه به این که بروز شدت هاي مختلف جراحت 
و  آسیب دیده  فرد  ویژگي هاي  به  زیادي  وابستگي  تصادف  از  ناشي 
ویژگي هاي منحصر به  فرد تصادف دارد، بررسي عوامل مؤثر بر شدت 
صورت  گسسته۲  انتخاب  مدل هاي  از  استفاده  با  عمدتاً  تصادفات 
مي گیرد. مطالعات مربوط به شدت تصادفات با هدف شناسایي عوامل 
مهم و اثرگذار بر افزایش شدت تصادف صورت مي گیرند تا با حذف یا 
کنترل آن ها، از وقوع تصادف هاي شدید و به تبع آن مصدومیت هاي 
شدید و منجر به فوت جلوگیري شود. از دیدگاه نظري، مدل هاي آماري 
لوجیت یکي از پرکاربردترین مدل هاي به کار رفته در تحلیل شدت 
تصادفات و مصدومیت های ناشی از تصادفات هستند ]4[. شکل ۲ 
تقسیم بندی انواع مدل های آماری شدت تصادفات را نشان می دهد 
]5[. همان طور که در شکل ۲ نشان داده شده است مدل های آماری 
به کار رفته در مدل سازی شدت شامل مدل های لوجیت دوگانه ]6، 
7، 8[، لوجیت چندگانه ]9[، لوجیت آشیانه ای ]10[، لوجیت ترکیبی 
]11[ و شبکه عصبی ]1۲[ می شوند. عالوه بر مدل های مذکور در نتایج 
مطالعه نجف ]5[، انواع مدل هاي پروبیت و انواع مدل های ترتیبي ]13، 
14، 15، 16[ در پژوهش هاي اخیر مدل سازي شدت تصادفات مورد 

استفاده قرار گرفته است.

شکل2 - تقسیم بندي انواع مدل هاي شدت تصادفات ]5[

2.Discrete choice model
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3.ارزیابی ایمنی راه بدون استفاده از داده هاي تصادفات
دالیل متعددي وجود دارد که نشان مي دهد استفاده از آمار 
تصادفات، ابزار چندان مناسبي جهت ارزیابي ایمني نیست. تعداد 
بنابراین الزم  تصادفات رخ داده در یک مقطع مشخص کم است. 
است طي چندین سال )حداقل یک دوره 3 ساله( داده هاي مربوط 
به تصادفات جمع آوري شود. از طرفي ممکن است در طول این 
دوره نسبتاً طوالني، برخي فاکتورهاي مؤثر بر نتیجه تغییر کرده 
لورد نشان  نتایج مطالعه  نتایج گردد ]17[.  و موجب بي اعتباري 
مشکل  سه  حداقل  تصادفات  تعداد  بر  مبتني  مدل هاي  می دهد، 

اساسي دارند ]3[:
1 - مبتني بر رویکرد واکنشي اند، یعني بایستي منتظر وقوع 

تصادف باشیم.
۲ - هرم احتمال برخورد در این مدل ها دیده نمي شود و تنها 
به تصادفات اتفاق افتاده بسنده مي کند. در حالي که تصادف پدیده 
نادري است که نتیجه تعداد به مراتب بیشتري رخداد ناایمن است.

3 - تقریباً در تمامي موارد برخي تصادفات ثبت نمي شوند.
بدون  راه  ایمني  ارزیابي  مطالعات  ضرورت  ترتیب  این  به 
ارزیابي  مطالعات  مي شود.  محرز  تصادفات  داده هاي  از  استفاده 
ایمني راه بدون استفاده از داده هاي تصادفات را مي توان به  چهار 
از  استفاده  با  شبیه سازي  ترافیکی،  تداخالت  تحلیل  کلي  دسته 
نرم افزارهاي  از  استفاده  با  شبیه سازي  رانندگي،  شبیه سازهاي 

شبیه سازي و تحلیل پرسش نامه تقسیم کرد. 

 شکل3 - مطالعات ارزیابی ایمنی بدون استفاده از داده های تصادف

دسته  در  ایمنی  مطالعات  روش های  از  خالصه ای  شکل3 
نشان  را  تصادفات  داده  از  استفاده  بدون  ایمنی  ارزیابی  مطالعات 
می دهد. در ادامه هر یک از این دسته ها به طور مختصر تشریح 

مي شوند.

3.1. تحلیل تداخالت ترافیکی
که  است  موقعیت هایي  شناسایي  ترافیکی  تداخالت  تحلیل 
مي تواند منجر به حوادث بحراني شود. حوادث بحراني، خود وقایع 
خطرناکي هستند که ممکن است به تصادف منجر شوند. حوادث 
بحراني با ترمزگیري ناگهاني، تغییر خط ناگهاني یا منحرف شدن از 

راه محرز و با شاخص هاي احتمال برخورد توصیف مي شوند ]18[.

کلي  دسته  سه  به  مي توان  را  برخورد  احتمال  شاخص هاي 
شاخص هاي  زمان3،  معیار  پایه  بر  برخورد  احتمال  شاخص هاي 
احتمال برخورد بر اساس معیار قدرت ترمز الزم4  و شاخص هاي 

احتمال برخورد بر اساس معیار ایمني5  تقسیم کرد ]19[.

3.1.1.  شاخص هاي احتمال برخورد بر پایه زمان 
و   TTC، TG شاخص هاي  شامل  شاخص ها  از  دسته  این 
سال  در  که   ،TTC  6 تصادف  تا  زمان  شاخص  مي شوند.   PET
دو  بین  برخورد  تا  باقی مانده  زمان  صورت  به  شد  مطرح   197۲
خودرو در صورتي که مسیر و اختالف سرعت آن ها حفظ شود، 
زماني  فاصله  سر  بیانگر    TG  7 شاخص   .]۲0[ می شود  تعریف 
عقب خودروي جلویي تا جلوي خودرو عقبي است ]۲1[. شاخص 
PET 8  به صورت زمان مابین خروج خودرو اول از ناحیه مشترک 

تا ورود خودرو دوم به ناحیه مشترک تعریف مي شود ]۲1[.

3.1.2.  شاخص هاي احتمال برخورد بر اساس قدرت ترمز 
این دسته از شاخص ها شامل شاخص هاي DRAC، PSD و 
CPI مي شوند ]۲0[. شاخصDRAC 9  به صورت حداقل شتاب 
بایستي  که  می شود  تعریف  برخورد  عدم  براي  خودرو  الزم  ترمز 
بر اساس معیاري مشخص )مثاًل شتاب 5/3 متر بر مجذور ثانیه 
سنجیده شود(. شاخص PSD 10  بیانگر نسبت فاصله توقف عملي 
براي عــدم برخورد به فاصله توقف حداقل است ]۲1[. شاخص 
CPI 11  به صورت نسبت مجموع مدت زمان هاي حرکت خودرو 

زمان سفر خودرو مطرح  به مجموع  معیار  از  بیشتر   DRAC با 
می گردد ]۲1[.

3.1.3.  شاخص هاي احتمال برخورد بر اساس معیار ایمني 
 UD و TET، TIT این دسته از شاخص ها شامل شاخص هاي
مي شوند ]۲0[. شاخص ایمني TET 1۲  طول مدت زماني است 
که مقادیر شاخص TTC، در طول دوره تعقیب کمتر از مقادیر 
تمام لحظاتي  واقع مجموع  این شاخص در  آستانه بحراني است. 
است که راننده خودرو عقبي در فرآیند تعقیب به خودرو جلویي با 
 ،TIT بحراني  نزدیک مي شود. شاخص TTC مقادیري زیر مقدار
از انتگرال پروفیل TTC، در مقادیر زیر بحراني محاسبه مي شود. 
خطرناک  موقعیت هاي  نسبت  بیانگر    UD  13 ایمني  شاخص 
خودرو در مکان و زمان به طول و مدت زماني است که خودرو در 

حرکت است ]18[. 

3.  Time Based Measures 
4.  Required Braking Power Measures 
5.  Safety Indices 
6.  Time to Collision
7.  Time Gap 
8.  Post Encroachment Time  
9.  Deceleration Rate to Avoid a Crash
10.  Proportion of stopping distance 
11.  Crash Potential Index 
12.  Time Exposed to Time to Collision 
13.  Unsafety density 
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 3.2. شبیه سازي با استفاده از شبیه سازهاي رانندگي
در این روش سهم رفتارها و قابلیت های رانندگي افراد، مانند 
مختلف،  سنین  در  بغل  آینه  از  استفاده  انسان،  هر  دید  مخروط 
اثرگذاري خط کشي بر رفتار رانندگي و این قبیل موارد سنجیده 
مي شود. شبیه سازی با استفاده از شبیه سازهای رانندگی می تواند 
یا  شبیه ساز  دستگاه های  استفاده  با  و  آزمایشگاهی  شرایط  در 
روش  در  شود.  انجام  شده  مجهز  خودرو هاي  در  واقعي  رانندگي 
خودروهاي  در  را  سنسورهایي  مجهز14،  خودروهاي  از  استفاده 
مخصوص ارزیابي ایمنی تعبیه مي کنند و پارامترهایی که به نظر 

محقق بر ایمنی اثرگذارند را مي سنجند. 

نــرم افزارهاي  از  استفــاده  با  3.3. شبیــه سازي 
شبیه سازي خرد

شبیه سازی  افزارهای  نرم  از  استفاده  شبیه سازی  دیگر  روش 
خرد،  شبیه سازي  نرم افزارهای  در  موارد،  تمامي  در  تقریباً  است. 
تصادف تعریف نشده است. این نرم افزارها خروجي هاي خود را به 
صورت منحني هاي زمان و مکان15 در اختیار کاربر قرار مي دهند 
و نرم افزارهای دیگر با ورود منحني هاي زمان و مکان و استفاده از 
شاخص هاي نزدیک به تصادف، احتمال بروز برخورد را پیش بیني 

مي کنند )برای نمونه ]۲۲[ را ببینید(.

3.4. تحلیل پرسش نامه
مرسوم  به  صورت  تصادفات  بر  مؤثر  اطالعات  از  بسیاري 
به عنوان  است.  قابل جمع آوري  غیر  عماًل  یا  و  نشده  آوري  جمع  
ویژگي هاي شخصیتي  که  داده اند  نشان  مختلف  تحقیقات  نمونه 
نوع  با  است  ممکن  اجتماعي18  فرهنگ  و  گرایش ها17  فردي16، 
از  محققین  علت  به همین  دارد.  مستقیم  ارتباط  رانندگي  رفتار 
مؤثر  عوامل  سطح  آن  در  که  مي کنند  استفاده  پرسش نامه هایي 
بر تصادفات را سنجیده و ارتباط این عوامل را با رفتارهاي ناایمن 
)مثاًل تصادفات یا تخلفات( را شناسایي نمایند. این پرسش نامه ها 
که تقریباً در تمام موارد به صورت خود اظهاري و توسط کاربران راه 
تکمیل مي شوند، به مثابه ابزارهاي سنجش بوده و لذا اعتبارسنجي 
آن ها پیش از استفاده ضروري است. به عنوان نمونه اي از مهم ترین 
میان  در  اشتباه  و  خطا  تخلفات،  سطح  سنجش  پرسش نامه هاي 
رانندگان مي توان به پرسش نامه رفتار رانندگي ریزن اشاره نمود 
که در سال 1990 تدوین شده ]۲3[ و تا کنون ده ها مطالعه علمي 

بر پایه آن انجام شده است. 

4. ارزیابی اقدامات ایمن سازی از نظر کاهش تصادفات
یکي دیگر از رویکردهاي مطرح در مطالعات ایمني راه ارزیابي 
امکان  راه  ایمن سازي  اقدامات  ارزیابي  است.  ایمن سازي  اقدامات 
را  ایمن سازی  برنامه های  پیشنهاد شده در  اقدامات  تأثیر  بررسي 
14.  Instrumented 
15.  trajectory  
16.  Personality Traits 
17.  Attitudes 
18.  Culture 

فراهم می سازد و توجیه فني و اقتصادي قوي تري در رد یا پذیرش 
به  ایمن سازي  اقدامات  ارزیابي  ارائه مي دهد.  پیشنهادي  اقدامات 
روش هاي تحلیل هزینه - منفعت، مطالعات قبل و بعد و تحلیل 
متا انجام مي شود. در ادامه هر یک از روش هاي ارزیابي اقدامات 

ایمن سازي تشریح مي شوند.

مطالعات قبل و بعد  .4.1
ایمني  بر  اقدام  اثر یک  بررسي  بعد19 جهت  و  قبل  مطالعات 
انجام  تصادفات  بر شمار  اقدام  اثرگذاري  میزان  ارزیابي  یا  نهاد۲0 
مي شود. هر مطالعه قبل و بعد جهت ارزیابي میزان اثرگذاري اقدام 

بر شمار تصادفات بر محاسبه دو رکن اساسي استوار است ]۲4[.
رکن 1 - پیش بیني π(۲1(؛ شاخص ایمني است که براي دوره 

بعد از اقدام بدون انجام اقدام، پیش بیني مي شود.
رکن ۲ - تخمین λ(۲۲(؛ شاخص ایمني است که بعد از اقدام 

رخ داده است. 
پس از محاسبه پیش بیني و تخمین، شاخص میزان کاهش۲3  
و شاخص اثرگذاري ۲4 دو کمیت ارزیابي کننده میزان اثرگذاري 
زیر محاسبه  به شرح   ۲ و  رابطه 1  از  استفاده  با  ایمني  بر  اقدام 

مي شوند ]۲4[:
δ=π  –λ                            )1

در این رابطه δ بیانگر شاخص میزان کاهش است ]۲4[.
                                 θ= λ/π      )۲

این  اثرگذاري است. چنانچه  بیانگر شاخص   δ رابطه  این  در 
شاخص کمتر از یک بود )θ<1(، آن گاه اقدام مؤثربوده است و 
چنانچه شاخص بزرگ تر از یک بود )θ>1 (، اقدام مضر بوده است.

در نهایت پس از محاسبه کمیت هاي مبین میزان اثرگذاري 
که  جایي  آن  از  مي شود.  اندازه گیري  محاسبه  دقت  اقدام، 
تصادفي  متغیرهاي  از  تخمیني  همگي  استفاده  مورد  متغیرهاي 
انحراف  به عنوان شاخص کنترل  واریانس تخمین آن ها  بوده اند، 

محاسبه مي شود ]۲5[.

تحلیل متا  .4.2
ترافیک  ایمني  زمینه  در  مطالعات  از  بسیاری  اصلي  موضوع 
اقدام  چند  یا  یک  اثر  اندازه گیري  براي  تالش  یا  اندازه گیري  به 
ایمن سازي بر شمار تصادفات یا خطر جراحت معطوف مي شود. 
نتایج چندین مطالعه است که هر  تحلیل متا فرآیند کّمي سازي 
بررسي  جاده  یک  روي  بر  را  مختلفي  ایمن سازي  اقدامات  یک 
بیان  اثر  از میانگین وزني  را به صورت تخمیني  نتایج  کرده اند و 

کرده اند ]۲6[.
هدف مطالعه در تحلیل متا یک نتیجه یا یک تخمین اثر است. 
معلوم  اثر  تخمین  هر  معیار  انحراف  بایستي  مطالعه  نوع  این  در 
باشد، تا حداقل وزن نتایج بر اساس دقت آماري شان تعیین گردد 
19. Before After Study  
20. Entity or element of network 
21. Prediction 
22. Estimation
23. Reduction 
24. Ratio or index of effectiveness
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]۲6[. شرایط شمول مطالعات در تحلیل متا عبارتند از:
• حداقل یک تخمین عددي از تأثیر اقدام بر ایمني جاده ارائه 
یا اطالعاتي ارائه شود که بتوان به وسیله آن ها این چنین تخمیني 

را استخراج کرد ]۲7[.
• وضعیت هر تخمین از شمار تصادفات بایستي بر پایه سایر 
اطالعات که منجر به محاسبه عدم قطعیت آماري مي شود. تعیین 
شود به طور مثال این وضعیت مي تواند با بازه اطمینان مطرح شود 

.]۲7[
دارد:  وجود  متا  تحلیل  روش  در  اثر  تخمین  براي  روش  دو 
بر  ثابت  ثابت و مدل ضرایب تصادفي. مدل ضریب  مدل ضرایب 
تغییر سیستماتیک در مجموعه  است که هیچ  استوار  این فرض 
مشابه  اثر  هر  تخمین هاي  تمامي  و  ندارد  وجود  اثرات  مطالعات 
تغییرات  که  وقتي  هستند.  واقعي(  اثر  از  )نمونه هایي  یکدیگر 
در  باشد،  داشته  وجود  یکنواختي  عدم  یا  باشند  سیستماتیک 
تخمین هر اثر، تخمین ها نمي توانند نمونه هایي از اثر واقعي باشند. 
در این شرایط یک مدل ضرایب تصادفي مي تواند مفیدتر باشد. در 
یک مدل ضرایب تصادفي از یک مقدار حاصل از عدم یکنواختي در 
نتایج استفاده مي شود و یک مقدار کوچک حاصل از عدم اطمینان 
دو  تفاوت هاي  مي توان   .]۲7[ مي شود  چشم پوشي  نهایي  اثرات 
مدل ضرایب ثابت و مدل ضرایب تصادفي را این طور خالصه کرد 
که مدل ضرایب ثابت تنها در صورتي مناسب است که به هیچ وجه 

عدم یکنواختي در نتایج مشاهده نشود.

تحلیل منفعت - هزینه25   .4.3
تحلیل منفعت - هزینه رویکردی است که به منظور ارزیابی 
اقدامات ایمن سازی جهت انتخاب گزینه مناسب استفاده می شود. 
در تحلیل منفعت هزینه نخست تخمین اثر هر سیاست در ایمنی 
جاده ای محاسبه و سپس میزان عدم قطعیت در تخمین اثر مورد 
پس  ایمنی جاده ای محاسبه می شود. طبیعتاً  در سیاست  انتظار 
از تخمین اثر هر سیاست بایستی در مرحله نهایی سیاست ارجح 
نشان  تحقیقات  است.  اقدام سیاست گزارانه  انتخاب  شود که یک 

دادند که می شود این انتخاب را با تحلیل سود و زیان انجام داد.
وسیله ای  عنوان  به  متمادی  سالیان  هزینه   - منفعت  تحلیل 
برای الویت بندی سیاست گزاری ایمنی جاده ای مورد استفاده بوده 
است. استفاده از این روش مطالعات ایمنی راه حداقل به ۲5 سال 
پیش بر می گردد ]۲8[. مطالعات مربوط به هزینه تصادفات عمدتاً 
هزینه های  می گیرد.  قرار  بحث  مورد  مطالعات  از  دسته  این  در 
تصادف هزینه هایی هستند که به طور معمول در تحلیل منفعت - 
هزینه مطالعات ایمنی راه نقش اساسی را ایفا می کنند. هزینه های 

تصادف شامل مجموع 5 مورد است:
• هزینه های درمانی

• هزینه های فقدان ظرفیت تولید
• هزینه های خسارت اموال

• هزینه های اداری

25.  Cost- benefit 

• بهای مالی از بین رفتن کیفیت زندگی
در تحلیل منفعت - هزینه سود و زیان برای تمامی دوره های 
اقدامات  تمام  ارزش  زده می شود.  تخمین  فنی  و  اقتصادی  اقدام 
آینده با نرخ نزول تبدیل به مقدار فعلی می شود و در نهایت اقدام 

مورد بررسی به لحاظ منفعت - هزینه ارزیابی می شود ]۲8[.

5. مطالعات پایش ایمنی راه
ایمني راه۲6،  بازرسي  از سه بخش  ایمني راه  مطالعات پایش 
مي شود.  تشکیل  تصادف  صحنه  تحلیل  و  راه۲7  ایمني  بازدید 
بازرسي ایمني راه رویکردي پیشگیرانه است که در آن از طریق 
یک نظام مشخص حقوقي- فني، نقاطي که احتمال خطر تصادف 
پیشنهادي  اقدام  و  خطر  سطح  به همراه  است،  متصور  آن ها  در 
ایمني راه، تضمین  ارائه مي شود. هدف اصلي ممیزي  به کارفرما 
سطح باالیي از ایمني باهدف برطرف نمودن یا بهبود عناصر حادثه 
هر  از  مختلفي  مراحل  در  راه  بازرسي  انجام   .]۲9[ است  برانگیز 
از  اروپایي  اتحادیه  مقررات  مطابق  است.  الزامي  راه سازي  پروژه 
احداث  پروژه هاي  در  ایمني  بازرسي  انجام  میالدي   ۲008 سال 
است.  الزامي  عضو  کشورهاي  در  نقلي  و  حمل  زیرساخت هاي 
همچنین در کشور انگلستان، انجام بازرسي راه در راه هاي اصلي 
در مراحل فاز مقدماتي، طراحي جزئیات، پیش از بازگشایي و در 

مرحله پس از بازگشایي الزامي است ]30[.
ایمني  بازدید  انجام  طریق  از  است  ممکن  راه  ایمني  پایش 
راه انجام شود. در واقع بازدید ایمني ممکن است بخشي از یک 
پروژه بازرسي ایمني باشد. لیکن بازدید ایمني فقط وقتي بخشي از 
فرآیند بازرسي ایمني است که در قالب نظام فني- حقوقي بازرسي 
بر  راه ممکن است مبتني  ایمني  بازدید  باشد.  انجام شده  ایمني 

بررسي نقاط پر تصادف باشد و یا از کل شبکه معابر انجام گیرد.
شرایط  در  سناریوسازي  به  تصادف  صحنه  تحلیل  مطالعات 
پیش از تصادف و حین تصادف مربوط مي شود. تحلیل ابعادي و 
فیزیکي صحنه تصادف، ارزیابي و طراحي اسناد تصادف و طراحي 
شبکه بایگاني داده هاي تصادفات از جمله مطالعاتي است که در 

مطالعات تحلیل صحنه تصادف جاي مي گیرد.

6. نتیجه گیري
بر مطالعه مقاالت متنوع  با تکیه  این تحقیق  نویسندگان در 
را  این مطالعات  راه،  ایمني  و بررسي مطالعات مختلف در زمینه 
ارزیابی ایمنی  در قالب چهار رویکرد کلي تحلیل آمار تصادفات، 
ایمن سازي  اقدامات  ارزیابي  تصادفات،  داده  از  استفاده  بدون  راه 
و پایش ایمنی راه دسته بندي کرده اند. در این دسته بندی سعی 
شد تا همپوشانی مطالعات در دسته های ارائه شده حداقل گردد. 
ارائه             همچنین تالش شد تا منابع مفیدی در هر یک از دسته ها 
شود. مطالعه منابع مرتبط معرفی شده می تواند چارچوب علمی 
مدونی را در ذهن محققان ایمنی راه، برای ارائه تحقیقاتی منسجم، 
زمان  کاهش  دسته بندی ضمن  این  از  استفاده  کند.  قالب ریزی 

26.  Road safety audit 
27.  Road Safety Inspection 
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توسعه علمی در تحقیقات ایمنی راه، به محققان کمک می کند؛ 
تحقیقاتی هم راستا با تحقیقات پرشتاب ایمنی راه در جهان ارائه 
ارائه شده در  از دسته بندی  نتایج حاصل  نمایند. به طور خالصه 
این در این تحقیق شامل فراهم سازی پویایی علمی، بازنگری در 
پژوهش های ایمنی راه، دسته بندی جامع این مطالعات، تسریع در 
متدلوژی  با  راه  ایمنی  زمینه  در  تطبیق پرسش های مطرح شده 
مورد استفاده و ارزیابی و تعیین جایگاه و محدوده پژوهش صورت 

گرفته در زمینه ایمنی راه می شود.
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