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شناسایی عوامل اثرگذار بر ارتکاب تخلف رانندگی و کیفیت خواب رانندگان ناوگان باری ایران
عبدالرضا شیخ االسالمی* ،علی مقدری ،احسان ایازی
دانشکده عمران ،دانشگاه علم و صنعت ،تهران ،ایران.
خالصه :تصادفات رانندگی بهطور مستقیم به تخلفات رانندگی وابسته هستند و رانندگان با تخلفات بیشتر تصادفات
بیشتری را تجربه میکنند .بنابراین کاهش تخلفات میتواند موجب کاهش تصادفات شود .بنابراین شناخت تخلفات مرسوم
ع آن کاهش فراوانی و
در بین رانندگان ناوگان باری و عوامل اثرگذار در ارتکاب به آنها به منظور کاهش تخلفات و بهتب 
شدت تصادفات ،لزوم انجام مطالعات در این خصوص را بیش از پیش نمایان میسازد .هدف اصلی این مطالعه ،شناسایی و

ت رانندگی است .برای دستیابی به
ب رانندگان ناوگان باری به تخلفا 
بررسی اثرگذاری فاکتورهای مهم و تأثیرگذار در ارتکا 

این هدف ،ابتدا همه متغیرهای مستقل که از طریق تکمیل پرسشنام ه در طول یک بازه  45روزه در دو کالنشهر تهران
و مشهد در میان  392راننده وسیله نقلیه باری یرداشت شد ،طبقهبندی و آزمونهای آماری برای بررسی ارتباط بین هر

متغیر مستقل و متغیر وابسته که در این پژوهش تخلفات است ،استفاده گردید .نتایج نشان داد که با کاهش کیلومتراژ طی
شده توسط راننده ،احتمال ارتکاب به تخلف اضافهتناژ در بین رانندگان ناوگان باری کاهش می یابد .همچنین با کاهش

میزان عمر وسایل نقلیه از بازه  11تا  15سال به  6تا  10سال به میزان قابلتوجهی تخلف سرعت غیرمجاز افزایش یافته

و رانندگان با وسایلنقلیه باری با عمر پایینتر ،بیشتر مرتکب تخلف سرعت غیرمجاز می شوند .در انتها این نتیجه حاصل
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حمل و نقل بارو کاال

رگرسیون لجستیک چندمتغیره.

شد که با کاهش سطح تحصیالت راننده ،احتمال ارتکاب به تخلف صحبت با تلفنهمراه در بین رانندگان ناوگان باری

افزایش می یابد..

 -1مقدمه

کامیون انجام شده است که شاخص  ۲۲۴،۸۳۶میلیون تن-کیلومتر

حملونقل و لجستیک نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارد و

کاالی حمل شده را منتشر کردهاند [.]2

در این بین حملونقل جادهای به عنوان یکی از مهمترین مدهای

افزایش تردد وسایل نقلیه باری در جادهها و به تبع آن افزایش

حملونقلی برای جابهجایی بار و کاال به خصوص در کشورهای در

احتمال برخورد وسایل نقلیه به یکی از نگرانیهای اصلی رانندگان و

حال توسعه مطرح است [.]1

سیاستگذاران بدل شده است [ .]3تصادفات رانندگی بهطور مستقیم

در کشور ایران نیز همانند سایر کشورهای در حال توسعه،

به تخلفات رانندگی وابسته هستند؛ به بیان دیگر تخلفات رانندگی

حملونقل بار و کاال که عمدتاً توسط وسایل نقلیهباری نیمهسنگین

از جمله مهم ترین عواملی هستند که منجر به تصادفات رانندگی

و سنگین جابهجا میشود ،نقش مهمی را در توزیع بارهای صادراتی

میشوند [ ]4و رانندگان با تخلفات بیشتر تصادفات بیشتری را تجربه

و وارداتی دارد .طبق گزارشات سازمان راهداری و حملونقل جادهای

میکنند [ .]5بنابراین کاهش تخلفات میتواند موجب کاهش تصادفات

وزارت راه و شهرسازی در سال ۲۰۱۷؛ میزان کاالی حمل شده در

شود .مطالعه علل وقوع تصادفات نشان میدهد که خطاها و تخلفها

داخل کشور برابر با  ۴۲۸،۳۴۸،۰۰۰تن بوده و  ۲۹،۹۰۹،۰۰۰سفر با

عامل اصلی  74درصد از تصادفات هستند [ .]6همین امر ما را مستلزم

* نویسنده عهدهدار مکاتباتEmail: sheikh@iust.ac.ir :

میکند که در صدد شناسایی عوامل موجب بروز تخلفات برآییم و

حقوق مؤلفین به نویسندگان و حقوق ناشر به انتشارات دانشگاه امیرکبیر داده شده است .این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی ()Creative Commons License
در دسترس شما قرار گرفته است .برای جزئیات این لیسانس ،از آدرس  https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcodeدیدن فرمائید.
1083

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،53شماره  ،3سال  ،1400صفحه  1083تا 1094

برای کاهش تصادفات معلول آن اقدام کنیم .بیشتر مطالعات به این

روسازی معابر را به دنبال دارد ،تخلف حمل اضافهبار (اضافهتناژ) است

موضوع اشاره میکنند که تصادفات به سه عامل انسان ،وسیله نقلیه

[ .]23 ,22از دیگر تخلفات مهم که در ناوگان باری مورد توجهاست

و راه بستگی دارد [ .]7و عامل انسانی مهمترین عامل در تحلیل

میتوان به نبستن کمربند ایمنی [ ]24-22و سرعت غیرمجاز [,18

تصادفات ترافیکی شناخته شده است [ .]8بنابراین تخلفات رانندگان

 ]25و دارا بودن نقص فنی [ ]26 ,24اشاره کرد .بنابراین شناخت

نیز از عوامل مهم انسانی منجر به تصادفات میباشد که در بسیاری از

تخلفات مرسوم در بین رانندگان ناوگان باری و عوامل اثرگذار در

مطالعات به منظور دستیابی به این عامل از بررسی رفتارهای نادرست

ارتکاب به آنها به منظور کاهش تخلفات و بهتبع آن کاهش فراوانی

رانندگی استفاده شده است که با خصوصیات رفتاری و ویژگیهای

و شدت تصادفات ،لزوم انجام مطالعات در این خصوص را بیش از پیش

رانندگان مرتبط است [ .]13-7طبق گزارشات سازمان راهداری و

نمایان میسازد.

حملونقل جادهای وزارت راه و شهرسازی در سال ۲۰۱۷؛ ۶۳۴۷۲
مورد تخلف ثبت شده که منجر به  ۱۲۱۱۰۸تصادف برونشهری و
 ۱۶۲۰۱فوتی و  ۳۳۵۹۹۵فقره مصدومیت شدهاست [.]2

 -2پیشینه تحقیق
علیرغم اهمیت موضوع و لزوم کنترل تخلف در ناوگان باری که

در این بین ،رانندگان ناوگان باری به دلیل ابعاد و وزن متفاوت

در بخش مقدمه بیان شد ،تاکنون مطالعات کمی در این خصوص

وسیله نقلیه و همچنین درصد تردد بیشتر در معابر به عنوان گروه

انجام شده است و در اکثر مطالعات از تخلفات به عنوان پارامتری

رانندگان حرفهای اهمیت باالیی در کاهش تخلفات رانندگی و به

برای پیشبینی تصادفات استفاده شده است و یا ارتباط بین تخلفات

دنبال آن وقوع تصادفات دارند [ .]14مطالعات نشان میدهند که

و پارامترهای رفتاری بررسی شده است .در یک تقسیمبندی کلی

رانندگی با وسایل نقلیه سنگین در میان مشاغل با ریسک باالی

میتوان مجموع مطالعات انجام شده در حوزه تخلفات ناوگان باری

جراحت و مرگومیر قرار دارد [ .]15وسایل نقلیه سنگین نسبت به

را در سهدسته طبقهبندی کرد ،که در ادامه به آنها اشاره میشود.

وسایلنقلیه سواری بر حسب مسافت پیموده شده دارای تصادفهای

برخی از مطالعات به بررسی عوامل مؤثر در وقوع تصادفات و

کمتری هستند ،اما با این وجود درصد بسیار باالیی از کشتههای

بررسی مدلهای پیشبینی تصادفات در حوزه ناوگان باری پرداختهاند.

تصادفاتترافیکی به تصادفهای وسایلنقلیه سنگین اختصاص دارد

از مهمترین پارامترهای اثرگذار در وقوع تصادفات ناوگان باری که در

[.]16

ن ساعات
مطالعات گذشته بررسی شده است میتوان به سن و میزا 

نتایج برخی مطالعات نشان داده است که ارتباط معناداری بین

کارکرد راننده اشاره کرد [ .]13 ,8-3 ,1همچنین محققین در مطالعات

تخلفات رانندگان کامیون با وقوع تصادف وجود دارد [ .]4بنابراین

دیگر به این نتیجه رسیدهاند که عواملی نظیر خوابآلودگی ،خستگی

ل نقلیه باری و به خصوص وسایل نقلی ه سنگین برای
تصادف وسای 

و نحوه پرداخت حقوق در افزایش ریسک وقوع تصادفات نقش دارند

کسانی که درگیر آن میشوند بسیار پرهزینه خواهد بود [ .]7از

[ .]9از سایر متغیرهایی که در مدلسازی تصادفات رانندگان باری

مهمترین دالیل ریسک بیشتر تخلفات در رانندگان وسایل نقلیه

مورد استفاده قرارگرفته است میتوان به تجربهرانندگی [،]7 ,5 ,4

باری که منجر به وقوع تصادفات با شدت باالتر میگردد میتوان به

ت جسمانی [ ،]5 ,4مدت زمان خواب [،]13 ,7 ,3
مشخصات سالم 

وجود برخی تفاوتهای مهم بین این گروه از رانندگان و رانندگان

مسافت پیمودهشده [ ،]13 ,7جنسیت [ ]8-6 ,4 ,3 ,1اشاره کرد.

غیرحرفهای اشاره کرد .برای نمونه اکثر آنها مرد هستند و میانگین

در برخی دیگر از مطالعات ،اثرگذاری ارتکاب تخلفات در وقوع

سنی این گروه از رانندگان از عموم رانندگان بیشتر است [ ،]17زمان

ن ناوگان باری مورد توجه قرارگرفته است .یکی
تصادفات رانندگا 

زیادی را به صورت یکنواخت و طوالنی در جاده رانندگی میکنند [,5

از مهمترین تخلفاتی که در مطالعات گذشته به عنوان عامل اصلی

 ]15و دچار خستگی و خواب آلودگی میشوند [ .]21-16یکی دیگر

اثرگذار در وقوع تصادفات شناختهشده ،تخلف سرعت غیرمجاز است

از تخلفات ناوگان باری که بخصوص در کشورهای در حال توسعه

[ .]27 ,21 ,17-14 ,12-10سایر مطالعات انجام شده در این زمینه

مرسوم بوده و مشکالت ایمنی و سازهای ناشی از تخریب پلها و

به این نتیجه رسیدهاند که تخلفاتی نظیر ،عدم رعایت فاصله طولی
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 -3روش تحقیق

[ ،]27 ,21نبستن کمربند ایمنی [ ،]17 ,15دارای نقص فنی [,14
 ،]17مصرف مواد الکلی [ ]17 ,16و عواملی همانند ،سابقه تصادف

هدف اصلی این مطالعه ،شناسایی و بررسی اثرگذاری فاکتورهای

[ ،]27 ,17 ,15سوابق تخلف [ ]28 ,26 ,24و برخی پارامترهای

مهم و تأثیرگذار در ارتکاب رانندگان ناوگان باری به تخلفاترانندگی

پرسشنامه رفتار رانندگی ]27 ,12 ,10[ 1تأثیر بسزایی در وقوع

است .برای دستیابی به این هدف ،ابتدا همه متغیرهای مستقل

تصادفات رانندگان ناوگان باری دارند.

طبقهبندی شده و آزمون کایدو پیرسون با  p-valueبرابر با 0/05

در برخی دیگر از مطالعات نیز به موضوع تخلفات در بین رانندگان

برای بررسی ارتباط بین هر متغیر مستقل و متغیر وابسته که در این

ناوگان باری و متغیرهای اثرگذار در ارتکاب تخلفات اشاره شده

پژوهش تخلفات است ،استفاده شده است .سپس با متغیرهای مهم

است .از پارامترهایی که در این بخش در مطالعات مورد بررسی قرار

و بامعنی شناخته شده در ارتکاب تخلفات رانندگی ،مدل رگرسیون

گرفتند میتوان به رفتار رانندگی و ویژگیهای رفتاری فردی [-9

لجستیک چندوجهی ساختهشده و با استفاده از آن ،نحوه اثرگذاری

 ، ]12اطالعات دموگرافیک راننده [ ،]23 ,18میزان مسافت پیموده

متغیرها بر ارتکاب تخلفات توسط رانندگان وسایل نقلیه باری مورد

شده [ ]29 ,15 ,3و خستگی و خوابآلودگی [ ]21 ,11اشارهکرد.

ارزیابی قرار گرفتهاند .الزم به ذکر است در این مطالعه نوع تخلف

نتایج برخی مطالعات نشان میدهد که بین تجربه رانندگی ارتباط

رانندگی در پنج طبقهبندی شامل :اضافه تناژ ،نبستن کمربند ایمنی،

معناداری با ارتکاب به تخلفاتی نظیر سرعت غیرمجاز و نبستن کمربند

سرعت غیرمجاز ،نقص فنی ،صحبت با تلفن همراه به عنوان متغیر

ایمنی وجود دارد [ ]28 ,3و در مطالعاتی دیگر مقدار خطایشناختی

ف شده و فاکتورهای اثرگذار در آن در در گروه مشخصات
وابسته تعری 

ک شده [ ،]30عصبانیت
[ ،]13قوانین فردی و کنترل رفتارهای در 

مربوط به راننده ،وسیلهنقلیه ،میزان مسافت پیمودهشده و وضعیت

و تفاوتهای رفتار رانندگی فردی رانندگان [ ]12و قیمت وسایل

خواب راننده شناسایی میگردد.

نقلیه سنگین باری [ ،]11ارتباط معناداری را با ارتکاب به تخلفات

در مرحله بعدی و پس از شناسایی متغیرهای با معنی ،از مدل

رانندگی نشان میدهند .بطور کلی ،مطالعات انجا م شده در حوزه

سازی رگرسیون لجستیک چندگانه برای ساخت مدل تخلفات
استفاده شده است .رگرسیون لجستیک معموالً برای دستهبندی

ت رانندگان ناوگان باری را میتوان در جدول  1خالصه نمود.
تخلفا 
همانگونه که جمعبندی مطالعات پیشین در خصوص تخلفات

متغیرهای گسسته مورد استفاده قرار میگیرد .این مدلها میتوانند

نشان میدهد ،در این بین تاکنون مطالعات بسیارکمی به شناسایی

برای دستهبندی متغیرهای پاسخ دوتایی مانند متغیرهایی با دو جواب

عوامل اثرگذار در ارتکاب رانندگان ناوگان باری به گروه تخلفات

مورد استفاده قرار بگیرند و همچنین میتوان آنها را برای متغیرهای

رانندگی پرداخته است .در حقیقت مهمترین نوآوری پژوهش حاضر

پاسخ با  rطبقهبندی ( rمیتواند بزرگتر از  2باشد) نیز مورد استفاده

آن است که در این مطالعه نوع تخلف رانندگی در پنج طبقهبندی:

قرار داد .این مدل ها  r-1مدل لوجیت را برای متغیرهای پاسخ

اضافهتناژ ،نبستن کمربن د ایمنی ،سرعت غیرمجاز ،دارای نقص فنی،

قالببندی میکنند تا بتوانند هر کدام از طبقهبندیهای متغیر پاسخ

صحبت با تلفنهمراه به عنوان متغیر وابسته تعریف شده و فاکتورهای

را با طبقهبندی مرجع مقایسه نمایند .در این مطالعه به دلیل این که

اثرگذار در آن در گروه مشخصات مربوط به راننده ،وسیلهنقلیه ،میزان

متغیر وابسته یک متغیر اسمی چندوجهی میباشد به همین سبب از

مسافت پیمودهشده و وضعیت خواب راننده شناسایی میگردد .الزم

مدلسازی با استفاده از رگرسیون لجستیک چندوجهی استفاده شده

به ذکر است که در این مطالعه اثرگذاری برخی متغیرها نظیر نوع

است.

وسایل نقلیه سنگین باری (وانت ،کامیونت ،تک ،جفت ،تریلی)،

در این مطالعه ،متغیر وابسته تخلفات در پنج طبقه "اضافه

شرایط محیطی (تأخیر در تخلیه  و بارگیری ،تعداد نوبت تخلیه و

تناژ"" ،نبستن کمربندایمنی"" ،سرعت غیرمجاز"" ،نقص فنی" و

بارگیری ماهیانه) و وضعیت استخدامی راننده بر روی گروه تخلف

"صحبت کردن با تلفنهمراه" تعریف شده و تخلف "نبستن کمربند

رانندگی برای اولین بار مورد ارزیابی قرار میگیرد.

ایمنی" به عنوان طبقهبندی مرجع استفاده شده است تا با عدم تخلف

Driver behavior questionnair

1

نبستن کمربند ایمنی مقایسه گردد .مدل لوجیت همچنین ریسک
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نادری و همکاران
()1111

مسلک و همکاران
()1111

امنیک و همکاران
()1110

پرچت و همکاران
()1110

وریز و همکاران
()1110

تی سنگ و همکاران
()1110

تامسون و همکاران
()1111

ژانگ و همکاران
()1114

توافیان و همکاران
()1111

اوالدیپو و همکاران
()1111

داوی و همکاران
()1110

سالمون و همکاران
()1111

والتون ()1111

ادوارد .اس .کی فکپه
و همکاران ()1119

نویسندگان

ایران

صربستان

نیجریه

آمریکا

هند

تایوان

استرالیا

چین

ایران

نیجریه

استرالیا

از  1101پرسشنامه ارسالشده برای رانندگان
شرکت های حملو نقلی ،تعداد  911پرسشنامه
تکمیلشده مورد تحلیل قرار گرفت

مصاحبه حضوری از  404راننده وسایل نقلیه
سنگین

 111نفر راننده غیرحرفهای و  114راننده
حرفهای

 914مصاحبه شونده در  0منطقه شهر بندری
هارکورت

 9111نفر شرکت کننده در نظرسنجی به صورت
داوطبانه به مدت سه سال

اطالعات  41راننده یک شرکت حملونقل کاال
در هند برای  901سفر

 1111راننده مرد وسایلنقلیه سنگین

اطالعات تخلفات و تصادفات رانندههای ناوگان
سنگین در مدت یکسال

تعداد  11111مورد تخلف سرعت و 11191
مورد تخلف مصرف مواد الکلی

 140راننده وسایل نقلیه تجاری

 111راننده حرفهای کارمند دانشگاه ایبادان

تعداد  449نفر داوطلب کارمند یک شرکت بیمه
بزرگ در استرالیا

آمریکا

آمریکا

 1111کامیون و تریلی که در انواع دو ،سه چهار
و پنج محور
تکمیل  1119پرسشنامه رفتاری با همکاری
 011موسسه حمل و نقل

غنا

کشور

نمونه مورد مطالعه

رفتار رانندگی ()DBQ

رفتار رانندگی ()DBQ

سرعت غیرمجاز،
رانندگی خطرناک

سرعت غیرمجاز،
رانندگی خطرناک

سرعت غیرمجاز

سرعت غیرمجاز

خستگی و
خوابآلودگی و
نداشتن گواهینامه

سرعت غیرمجاز و
مصرف مواد الکلی

سرعت غیرمجاز

عدم استفاده از کمربند
ایمنی

رفتار رانندگیDBQ

رفتار رانندگی DBQ

سرعت غیرمجاز

پرسشنامههای رفتار رانندگی و تئوری
رفتار برنامهریزی شده و مدل رگرسیون
چندگانه

قوانین فردی و کنترل رفتارهای درک شده میتواند میزان تمایل به رانندگی با سرعت مجاز را نشان دهد.

1

مدلسازی معادالت ساختاری ()SEM

تحلیل غیرپارامتری ()PCA

روشهای آماری و استباطی

مدل ( GLMMمدل ترکیبی خطی
سازمان یافته)

رانندگان برونگرا دارای بهرهوری کمتری هستند .همچنین با افزایش تجربه رانندگی ،تعداد تخلفات سرعت
افزایش یافته و بهرهوری کاهش مییابد.

خصوصیات دموگرافیک رانندگان و کیفیت خواب و مقدار مسافت پیموده شده در طول یک سال در شب به
طور معناداری با تخلف سرعت در ارتباط هستند

رانندگان ناوگان سنگین شبیهسازی شده در سیستمهای تشویقی پرداخت برحسب کیلومتر و یا بر حسب
تعداد سفر نسبت به رانندگانی که دارای حقوق ثابت هستند ،بیشتر در معرض مشکالتی نظیر نداشتن
گواهینامه و خستگی در هنگام رانندگی و افزایش ریسک تصادف و جریمه شدن قرار دارند

به هر میزانی که رانندگان نسبت به وضعیت خواب خود نارضایتی داشته باشند ،لغزشها و خطاها و تخلفات
افزایش مییابد .همچنین به هر میزانی که قیمت وسایلنقلیه گرانتر باشد میزان خستگی که توسط راننده
احساس میشود نیز کمتر است.

نتایج ،همبستگی میان رانندگان غیرحرفهای و تخلفات معمولی و تهاجمی و خطاها را نشان میدهد ،در حالی
که رانندگان حرفهای با رفتارهای مثبت مرتبط هستند.

تخلف سرعت با  99درصد و رانندگی خطرناک با  19درصد بیشترین تخلفاتی هستند که در شهر بندری
هارت کورت اتفاق میافتند.

عصبانیت ،حضور مسافر و تفاوتهای رفتار رانندگیفردی عوامل اصلی مرتبط با ارتکاب تخلف و هیجانزدگی
و حواسپرتی عوامل اصلی خطاها هستند.

تحلیلهای آماری دوتایی و استفاده از
نسبت درستنمایی آماری

رگرسیون لجستیک باینری

شبیهسازی به روش TST

رگرسیون لجستیک

عوامل بسیاری ،معناداری زیادی را با سرعت و رانندگی در حالت مستی نشان میدهند ،که به طور مشخص
میتوان به جنسیت راننده ،نوع وسایل نقلیه و کمبود نور در خیابانها در شب و محدود بودن دید اشاره کرد.

مدل آمار توصیفی و منحنیهای خی
اسکور

بسیاری از موارد تخلفات بزرگراهی مرتبط با رفتارهای رانندگی تهاجمی هستند و تنها پارامتری که میتواند
تخلفات را پیشبینی کند میزان کیلومتر پیموده شده در یک سال است

 4عامل (خطا ،لغزش ،تخلفات عادی ،تخلفات تهاجمی) شناخته شد و تنها عامل تخلفات ارتباط معناداری را
در ارتباط با پیشبینی تصادفات نشان داد

ارتباط معناداری بین نظر پاسخدهندگان در مورد بستن کمربند و سن راننده و استفاده از کمربند ایمنی و
میزان تجریه رانندگی و تحصیالت وجود دارد.

روش  pcaبرای تحلیل موارد پرسشنامه
رفتار رانندگی )(DBQ

تحلیل عاملی

استفاده از الگوی منطقی  xyzمدلهای
 ,the XYZ Schemataمنحنیهای خی
اسکور و متد سه گانه

رگرسیون غیرخطی

برای هر نوع وسیله نقلیه سنگین باری و هر جادهای میبایست شاخصی به منظور محدودیت میزان اضافهبار
در نظر گرفته شود تا از خرابی روسازی راه و نیز ارتکاب به تخلف اضافهتناژ جلوگیری شود.

یافته ها و نتایج

در سه متغیر سرعت و احتیاط و ایمنی خطاهایی در خوداظهاریهایشان داشتند ولی در مهارتشان هیج
خطایی وجود نداشت .در خصوص سرعت و احتیاط مشخص شد که دلیل بروز این خطا در دست کم گرفتن
سایر رانندهها در این زمینهها است.

اضافهتناژ

نوع تخلف

روش تحلیل

Table
1. Summary
in the
thefield
fieldofofcargo
cargofleet
fleet
violations
Table
1. Summaryofofstudies
studiescarried
carried out
out in
violations

باریباری
ناوگان
تخلفات
انجام
مطالعات انجا
بندیمطالعات
جمعبندی
جمع
جدول .1
ناوگان
حوزهتخلفات
شدهدردرحوزه
م شده
جدول :1
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:

exp  x  j 
T
i

کمربندایمنی" را با عدم ارتکاب به تخلف
ارتکاب به تخلف "نبستن ()2
محاسبه میکند.
نبستن کمربندایمنی
:

تخلفات که با  Yنمایش داده میشود ،به عنوان متغیر پاسخ

میباشد و متغیرهای محیطی (و)3انسانی و وسیله نقلیه و مسافت پیموده

شده به عنوان متغیرهای پاسخ بوده و با  xi1 , xi 2 , xi 3 ,...., xipنمایش

 Πبا
برای طبقهبندی پایه
*exp
(مرجع)x i ،

استفاده از
k

T
i

رابطه ( )3در زیر تعریف میگردد [:]31

k j

 1βبه 
صورت

1
1   k  j* *exp  xiT  k 

()3

ij



*ij



داده می شوند که  iتعداد مشاهدات و  pتعداد متغیرهای مستقل
را نمایش می دهند .فرض بر این است که

) Yi = (Yi1 , Yi 2 ,..., Yir

T

دارای یک توزیع چندجملهای با شاخص  ni = ∑ rj =1 Yijو پارامتر
 ( Π i1 , Π i 2 ,..., Π ir )Tمیباشد.
زمانی که طبقهبندیهای 1و2و ....و  rمتغیر پاسخ به صورت
نامرتب میباشند  Π iبا متغیرهای مستقل از طریق مجموعهای از
 r-1طبقهبندی پایهای تابع لوجیت مرتبط است .اگر *  jرا به عنوان
طبقهبندی پایه در نظر بگیریم ،مدل به صورت رابطه ( )1در زیر
تعریف می گردد:

در این مطالعه ،تخلف (نبستن کمربندایمنی) به عنوان طبقهبندی
مرجع استفاده شده است .برای تحلیلهای آماری مدل رگرسیون
لجستیک چندمتغیره از نرمافزار  SPSS-22استفاده شده است.
 -4جمعآوری اطالعات
برای برداشت اطالعات موردنیاز در این پژوهش از روش برداشت
میدانی و به صورت تصادفی استفاده شده است .بدینصورت که در
ابتدا ،پرسشنامهای با سواالت گزینهای و به صورت ترکیبی از دو

  ij 
*  it  j , j  j
log  
  *
 ij 

()1

T
 expمتغیر پاسخ در
شده xبرای
به دلیل اینکه پنج طبقهبندی انجام 

مدل لوجیت1 تعمیمij
یافته
این مطالعه هیچ ترتیب خاصی
ندارند xiT ،
چهار k  j *exp
k
j

i



برای محاسبات تعریف شده است که با  jنمایش داده می شوند .از
مدل  (r − 1) × pپارامتر
آنجایی که  xiدارای تعداد  pمی باشد ،این 1


خواهد داشت که می توانند به  k 
1 
صورت *exp  xi
شوند.
مرتب
ماتریسی k  j
T

*

*ij



در این مدل:
هر کدام از طبقهبندیهای انجام شده میتوانند به عنوان

بخشی و اسمی ،ترتیبی و کراندار ،در خصوص برداشت اطالعات
جمعیت شناختی راننده ،شرایط محیطی ،وضعیت خواب راننده و
اطالعات خوداظهاری راننده در خصوص ارتکاب به تخلفاترانندگی با
استفاده از مطالعه پژوهشهای پیشین و بررسی پارامترهای مناسب،
تهیه شد .سپس این پرسشنامهها در طول یک بازه  45روزه در دو
کالنشهر تهران و مشهد ،از طریق انجام مصاحبه به صورت انتخاب
تصادفی با استفاده از رندوم و در میان  392راننده وسیله نقلیه باری
تکمیل گردید و پس از اصالح و یا حذف داده های ناقص ،به تعداد
 340نمونه اطالعاتی برای انجام تحلیل های آماری ،مورد استفاده
قرار گرفت .اطالعات محل انجام مصاحبه در جدول  2بیان شده است.

طبقهبندی مرجع انتخاب شوند .در این حالت فقط مقدار و نحوه

الزم به ذکر است در این مطالعه نوع تخلف رانندگی در پنج

Kامین عنصر از  β jمیتواند به عنوان یک عامل برای افزایش

دارای نقصفنی ،صحبت با تلفنهمراه به عنوان متغیر وابسته تعریف

تفسیر ضرایب متفاوت خواهد بود.
شانس قرار گرفتن پاسخ در طبقهبندی  jدر مقابل طبقهبندی *j

طبقهبندی1شامل :اضافه تناژ ،نبستن کمربندایمنی ،سرعت غیرمجاز،
شده و فاکتورهای اثرگذار در آن ،در گروه مشخصات مربوط به راننده،

مطرح شود در حالتی که یک واحد افزایش در  kامین متغیر مستقل

وسیله نقلیه ،میزان مسافت پیموده شده و وضعیت خواب راننده

  ij 
*  it  j , j * j

logبه
استفاده
از β 
برای طبقهبندیهای غیرپایه j ≠ j ، Π i ،با 
*
 ij 

شناسایی میگردد که در جدول  3نشان دادهشده است .برای بررسی

رخ دهد و در عین حال ،سایر متغیرهای مستقل ثابت بمانند.
صورت رابطه ( )2در زیر تعریف می گردد:
()2

exp  xiT  j 

1   k  j *exp  xiT  k 

1
*exp  xiT  k 

*1   k  j





ij



*ij



وابستگی متغیرهای مستقل ،از آزمون ناپارامتری کندال (متغیرهای
گسسته) استفاده شده است .نتایج نشان داد که همه متغیرهای
مستقل دارای ضریب همبستگی کمتر از  0/5هستند و لذا متغیرهای
مستقل ،نسبت به هم وابستگی زیادی ندارند .همه متغیرهای مستقل
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جدول  .2اطالعات محل برداشت داده های موردنیاز تحقیق
جدول  :2اطالعات محل برداشت دادههای موردنیاز تحقیق
Table2.2.Information
Informationon
onthe
thelocation
locationofofharvesting
harvestingofofdata
data
required
research
Table
required
forfor
research
درصد
تعداد پرسشنامههای
تعداد مصاحبه
محل جمع آوری
ردیف
مشارکت
ناقص
شده
1
1
9

مشهد (پایانه بار شهید خبیری)
مشهد (دوره آموزشی رانندگان
خودروهای باری)

110

11

14/10

111

10

10/01

09

0

11/11

تهران (موسسه باربری وطن)

نبستن است.
موضوع را دارا
مطالعه از
آماری
تحلیل های
کمربند ایمنی ،سرعت غیرمجاز ،دارای نقص فنی،
شامل :اضافه تناژ،
اینبندی
پنجدرطبقه
رانندگی در
انجامتخلف
برای نوع
شده ومطالعه
طبقهبندیر این
2
آنهامشخصات مربوط به راننده ،وسیله نقلیه،
تحلیلگروه
نتایجدرو آن ،در
اثرگذار
شده و
هایتعریف
وابسته
متغیر
تلفن همراه
نرمافزارصحبت با
فاکتورهای-5
 )Rدر
پزودو (
آزمون
عنواننتایج
استفادهبهشد.
SPSS-22
وضعیت
شده و
پیموده
میزان
در این مطالعه ،اثرگذاری هرکدام از متغیرهای مستقل بر تخلفات
است از:Cox and Snell :
عبارت
ترتیب
مسافت به
لجستیک
رگرسیون
 0/691و  0.722 :Nagelkerkeو  0/370 :McFaddenکه به این

رانندگان ناوگان باری مورد ارزیابی قرارگرفته و نتایج آزمون کایدو

ترتیب مدل طراحی شده بین  37تا  72/2درصد قابلیت تبیین این

در جدول  4نشان داده شده است .همان طور که از نتایج آزمون

جدول  .3متغیرهای ارزیابی شده به همراه درصد فراوانی هر طبقه بندی

Table 3. Estimated variables with frequency of each classification
متغیرها

تخلفات

تعداد راننده وسیله نقلیه

طبقات

اضافهتناژ

وضعیت تاهل

نقصفنی

19,1

صحبت با تلفن همراه
دو راننده

4,1

تک راننده

کامیونت
تک

جفت

عمر وسیله نقلیه

19

متاهل
91-91

41,1

41-41

فوق دیپلم

9

باالتر از لیسانس

1

11-0

11,1

لیسانس

91

0,1
11

11-11

11

<11

90,1

11-10

نحوه دریافت درآمد

1

111-01

111-111

راننده مالک است

1تجربه رانندگی

1088

10,1
11
00

بر حسب تن کیلومتر

11,1

بر حسب تعداد سرویس

10,1

حقوق ثابت

11

بر حسب ساعت

پنج یا شش

1

0,1
11

0,1

هفت یا هشت

91

باالتر از دوازده

11,1

1-0

41,1

<0

کیفیت خواب
(روزهای کاری)

10

10,1

راننده مالک نیست

نه تا دوازده

مدت زمان خواب در یک شبانهروز

11,1

راننده شریک است

سه یا چهار

تعداد نوبت تخلیهو بارگیری در ماه

0

11,1

یک یا دو

11,1

زیر دیپلم
دیپلم

مالکیت وسیله نقلیه

1,1

10,1

11-1

<111

4,1

11,1

01-11

11

111-111

19,1

11,1

1-1

.

11

91,1

تریلی
مجرد

مسافت پیموده شده در سال (هزار کیلومتر)

11,1

11

<= 11

تحصیالت

11
19

<91

راننده سن

11,1

نبستن کمربند ایمنی

وانت

توع ناوگان سنگین

درصد تکرار
14

سرعت غیرمجاز

متغیرها

طبقات

درصد تکرار

<1

هیچوقت

گاهی از اوقات
بیشتر اوقات
11-1

11-11
<11

14,1
11,1
0

41,1
10,1
94
41
90
11
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جدول  .4نتایج آزمون کای-دو برای متغیرهای مستقل

Table 4. Chi-square test results for independent variables
متغیرها

درجه آزادی

آماره

کای  -دو

()df

نقلیهتعداد راننده وسیله

11/111

4

وضعیت تاهل

19/914

4

41/141

14

14/141

1

توع ناوگان سنگین
سن راننده
تحصیالت

40/101
19/010

نقلیهعمر وسیله

91/100

شده در سالمسافت پیموده

14/001

تجربه رانندگی

مالکیت وسیله نقلیه
نحوه دریافت درآمد

بارگیری در ماهوتعداد نوبت تخلیه

روزمدت زمان خواب در یک شبانه
کیفیت خواب (روزهای کاری)

1/191

10
11

1/119

10

1/111

1

11/100

()sig

1/111

11

0/111

سطح معنی داری

10

1/111
1/111
1/111
1/111
1/411
1/110

99/010

14

1/111

91/010

10

1/111

1

1/114

1/911

کایدو در جدول شماره  4مشخص است ،همه متغیرهای مستقل مورد

 96/5درصد کاهش مییابد .به عبارت دیگر ،با کاهش کیلومتراژ

بررسی در سطح اطمینان  %95معنیدار هستند ( .)0.05<Sigمدل

طی شده توسط راننده ،احتمال ارتکاب به تخلف اضافه تناژ در بین

رگرسیون لجستیک چندمتغیره به منظور تحليل داده-ها و شناسايي

رانندگان ناوگان باری کاهش یافته است.

عوامل مؤثر بر ارتکاب به تخلفات رانندگان ناوگان باری مورد استفاده

تحلیل نتایج در بخش مدل سرعت غیرمجاز نشان میدهد که

قرار گرفت .روش پیش رو والد به منظور توسعه مدل در نرمافزار

ناوگان سنگینی که بین  10-6سال عمر دارند نسبت به ناوگان

 SPSSمورد استفاده قرار گرفت .تمام متغیرهای اثرگذار و معنی دار

سنگینی که بیش از  20سال عمر دارند ،بیشتر مرتکب تخلف سرعت

در توصیف مدل پیشنهادی این مطالعه در مرحله اول با آزمون کایدو

غیرمجاز می شوند .همچنین ناوگان سنگینی که بین  15-11سال

شناسایی شده و وارد مدل شد .نتایج مدل سازی ارتکاب تخلفات

عمر دارند نسبت به ناوگان سنگینی که بیش از  20سال عمر دارند،

رانندگی برای متغیر نوع تخلف رانندگی در پنج طبقه بندی در جدول

بیشتر مرتکب تخلف سرعت غیرمجاز میشوند .به عبارت دیگر میتوان

 5بیان شده است .الزم به ذکر است که نوع تخلف نبستن کمربند

نتیجه گرفت که با کاهش میزان عمر وسایل نقلیه از بازه  11تا 15

ایمنی بهعنوان طبقهبندی مرجع انتخاب شده است ،همچنین در

ل توجهی تخلف سرعت غیرمجاز
سال به  6تا  10سال به میزان قاب 

طبقه بندی های تعریفشده برای متغیرهای مستقل ،طبقه بندی آخر

افزایش مییابد و رانندگان با وسایل نقلیه باری با عمر پایینتر ،کمتر

بهعنوان طبقه بندی مرجع ،مورد ارزیابی قرار گرفته است.

مرتکب تخلف سرعت غیرمجاز میشوند .بررسی تحلیلهای آماری نشان

نتایج نشان داده شده در جدول  5خروجی مدل آماری نشان

داد که رانندگانی که بین  1تا  10سال تجربه رانندگی دارند نسبت به

میدهد که در سنین کمتر از  30سال نسبت به گروه سنی باالی 50

رانندگانی که بیش از  20سال تجربه دارند ،به میزان بیشتری مرتکب

سال ،میزان تمایل ارتکاب به تخلف اضافهتناژ بیشتر است .همچنین

تخلف سرعت غیرمجاز میشوند و با کاهش تجربه رانندگی میزان

نتایج تحلیل آماری نشان داده است که رانندگانی که در طول سال

ارتکاب به تخلف سرعت غیرمجاز افزایش مییابد .همچنین رانندگانی

بین  100-61هزارکیلومتر میپیمایند نسبت به رانندگانی که بیش

که در طول سال بین  151تا  200هزارکیلومتر میپیمایند ،نسبت

از  200هزار کیلومتر میپیمایند تمایل کمتری به ارتکاب به تخلف

به رانندگانی که بیش از  200هزارکیلومتر در سال میپیمایند ،کمتر

اضافه تناژ دارند و احتمال ارتکاب به تخلف اضافه تناژشان به میزان

مرتکب تخلف سرعت غیرمجاز می شوند و احتمال ارتکاب به تخلف
4
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جدول  : 5نتایج تجزیه و تحلیل مدل آماری رگرسیون چندمتغیره
رگرسیون
 Regressionمدل آماری
Modelتجزیه و تحلیل
 . Analysisنتایج
جدول 5
چندمتغیرهTable
5. Results
of Multivariate
Table 5. Results of Multivariate Regression Model Analysis
متغیر

طبقه

طبقه

مرجع

ثابت

ضریب
مدل

-10/414

خطای

انحراف

استاندارد
0011/011

سن راننده (*)DA

DA1

DA4

کیلومتر پیموده شده
()KPY

KPY9

KPY0

-9/909

1/441

KPY9

KPY0

-9/011

1/410

1/441

4/101

سن راننده ()DA
عمر وسیله نقلیه ()VA
تجربه رانندگی ()DE
کیلومتر پیموده شده
()KPY

تخلیه و بارگیری ()LU

تجربه رانندگی ()DE
درآمد ()INC

کیفیت خواب ()SQ

کیلومتر پیموده شده
()KPY

سرعت غیرمجاز

1

1/111
1/190

کران پایین

کران باال

41/011

1/111

1111/101

1

1/111

1/191

1/111

1/119

1

1/119

1/114

1/111

1/401

1

1/111

DA1

DA4

-1/111

1/111

1

1/110

1/114

1/111

DA9

DA4

-9/901

1/911

1

1/119

1/194

1/111

1/411

VA1

VA1

VA9

VA1

1/111
1/019

1/010

1

1/941

DE1

DE9

9/114

1/011

1
1

1/111
1/140
1/141

101/190
14/099

90/110

0/111

1/141
1/104

4011/141
111/101

1114/111

KPY1

KPY0

-9/911

1/011

1

1/141

1/191

1/111

1/111

LU9

LU0

-1/141

9/110

1

1/111

1/111

1/111

1/199

-44/111

0141/040

1

1/111

VA1

VA5

DE1

DE3

INC9

INC5

SQ4

SQ5

ثابت
تحصیالت ()EDU

1/101

1

sig.

بخت ها

)EXP(Bاطمینان برای

1/111

ثابت

عمر وسیله نقلیه ()VA

آزادی

اضافه تناژ

9/111

ثابت

درجه

نسبت

نود و پنج درصد فاصله

9/111

-9/114
1/000
4/110

نقص فنی

1/111
1/014

1
1
1

1/919

1

1/141

صحبت کردن با تلفنهمراه

-14/109

4/104

1

11/119

1/099

1

11/114

EDU1

EDU0

EDU9

EDU0

EDU4

EDU0

EDU1

EDU0

19/101

KPY4

KPY0

-9/011

11/111

1

1/991

1

1/011

1

1/011

1

1/011

1/141
1/111
1/141
1/119
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/191

14/111

1/119

111/101

10/111

1/191

110/111

1/111
1/111

09/091
11/141
11/119

1/111
1/111

1/914
1/411
1/914

111/194

4/101

1/111

1/111

1/401
1/911

1191/141
1104/914
1109/111
9091/111
1/110

*DA: Driver Age
KPY: Kilometer per Year
VA: Vehicle Age
DE: Driver Exprience
LU: Loading and Unloading
INC: Income
SQ: Sleep Quality
EDU: Educatio

1

دچار تخلف صحبت با تلفن همراه میشوند .همچنین رانندگانی

تحصیالت باالتر از لیسانس هستند ،بیشتر دچار تخلف صحبت با تلفن

که دارای تحصیالت سیکل هستند ،نسبت به رانندگانی که دارای

همراه میشوند .به عبارت دیگر ،نتایج مدلسازی آماری که در جدول
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سرعت غیرمجازشان به میزان  96/5درصد کاهش مییابد .در انتها نیز

 5بیان شده است ،نشان داد که با کاهش سطح تحصیالت راننده،

این نتیجه حاصل شد که رانندگانی که در هر ماه ،پنج یا شش نوبت

احتمال ارتکاب به تخلف صحبت با تلفن همراه در بین رانندگان

تخلی ه و بارگیری مینمایند ،نسبت به رانندگانی که در هر ماه بیش

ناوگان باری افزایش می یابد.

از  12نوبت تخلیه و بارگیری میکنند کمتر مرتکب تخلف سرعت
غیرمجاز میشوند.

در بخش بعدی این پژوهش و با توجه به اینکه در هنگام مصاحبه
از رانندگان ،اطالعات مربوط به کیفیت خواب آنها نیز برداشت شد،

در ادامه و در بخش تحلیل مدل آماری تخلف نقص فنی وسیله

نتایج تحلیل توصیفی مربوط به اطالعات خواب رانندگان ناوگان باری

نقلیه باری ،این نتیجه حاصلشد که رانندگانی که بین  1تا  10سال

نیز مورد تحلیل قرار گرفت که برخی از نتایج آن در شکل  ،1نشان

تجربهرانندگی دارند نسبت به رانندگانی که بیش از  20سال تجربه

داده شده است.

دارند ،به میزان کمتری مرتکب تخلف نقص فنی میشوند و احتمال

الزم به ذکر است در شکل  1از رانندگان سوال شده است " آیا

فنی شان به میزان  98درصد کاهش مییابد.
ارتکاب به تخلف نقص 

از کیفیت خواب خود در روزهای کاری رضایت دارند؟" و پاسخها

ن همراه
در انتها ،تحلیل نتایج مدل برای تخلف صحبت با تلف 

در یک طیف لیکرت جمعآوری شده است که گزینههای آن عبارت

نشان داد که رانندگانی که دارای تحصیالت زیردیپلم هستند ،نسبت

است از :هیچوقت ،به ندرت ،گاهی اوقات ،بیشتر اوقات و همیشه ،که

به رانندگانی که دارای تحصیالت باالتر از لیسانس هستند ،بیشتر

با توجه به ارتباط بین گزینهها در هر یک از پارامترهای اثرگذار مورد

شکل  .1تحلیل توصیفی پارامترهای اثرگذار بر روی کیفیت خواب راننده

Fig. 1. Descriptive Analysis of Effective Parameters on Driver's Sleep Quality
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بررسی ،به موارد معنیدار در هریک از نمودارها اشاره شده است.

آن اقدامات الزم مانند کنترل اضافهتناژ در محورهای درون -شهری

نتایج نشان داده شده در شکل  1نشان می دهد که تجربه رانندگی

با استفاده از باسکول های پرتابل و یا الزام به صدور بارنامه توسط

دارای روند خاصی در کاهش کیفیت خواب راننده است .به طوری که

شرکت ها صورت گیرد.

با افزایش تجربهرانندگی بر کیفیت خواب راننده افزوده می شود .به

تحلیل نتایج در بخش مدل سرعت غیرمجاز نشان می دهد که

بیان دیگر رانندگان باتجربه-تر ،بهتر می توانند زمان خواب خود را

با کاهش میزان عمر وسایل نقلیه از بازه  11تا  15سال به  6تا 10

تنظیم کرده و کیفیت خواب بهتری داشته باشند .همچنین این نتیجه

سال به میزان قابلتوجهی تخلف سرعت غیرمجاز افزایش مییابد و

بدست آمده است که با افزایش کیلومتراژ پیمودهشده در سال برای

رانندگان با وسایلنقلیه باری با عمر پایین تر ،بیشتر مرتکب تخلف

راننده ،کیفیتخواب آنها کاهش یافته است .به بیان دیگر ،رانندگان با

سرعت غیرمجاز می شوند .همچنین بررسی تحلیل های آماری نشان

کارکرد بیشتر در مدت یک سال ،کیفیت خواب کمتری داشتهاند .در

داد که رانندگانی که بین  1تا  10سال تجربه رانندگی دارند نسبت به

ارتباط با عم ر وسیلهنقلیه ،کیفیت خواب راننده با افزایش آن ،کاهش

رانندگانی که بیش از  20سال تجربه دارند ،به میزان بیشتری مرتکب

یافته است و یا به عبارتی دیگر ،رانندگان ناوگان باری فرسوده تر،

تخلف سرعت غیرمجاز میشوند و با کاهش تجربه رانندگی میزان

کیفیتخواب کمتری را داشته اند که از علل آن می توان به کاهش

ارتکاب به تخلف سرعت غیرمجاز افزایش مییابد .از نتایج بدست

آرامش و آسودگی رانندگی و همچنین عدم تعبیه محل مناسب خواب

آمده در این بخش نیز می توان برای اولویت بندی نصب دستگاه های

در داخل کابین وسیله نقلیه باری برای ناوگان فرسوده اشاره نمود .در

کنترل از راه دور ( GPSو یا سپهتن) بر روی ناوگان باری استفاده

ت خواب،
انتها نیز در خصوص ارتباط متغیر نوع وسیلهنقلیه با کیفی 

نمود.

نتایج نشان می دهند که رانندگان ناوگان وانت و کامیون تک ،به

در انتها ،تحلیل نتایج مدل برای تخلف صحبت با تلفن همراه

ترتیب دارای بیشترین و کمترین کیفیت خواب در بین رانندگان

نشان داد که با کاهش سطح تحصیالت راننده ،احتمال ارتکاب به

ناوگان باری هستند.

تخلف صحبت با تلفنهمراه در بین رانندگان ناوگان باری افزایش می
یابد .نتیجه بدست آمده نشان می دهد که لزوم برگزاری دوره-های

 -6جمع بندی

آموزشی برای این دسته از رانندگان اثرگذاری بیشتری در کاهش

هدف اصلی این مطالعه ،شناسایی و بررسی اثرگذاری فاکتورهای
مهم و تأثیرگذار در ارتکاب رانندگان ناوگان باری به تخلفات رانندگی
بوده است .برای دستیابی به اهداف مورد نظر ،اطالعات مربوط به
سابقه تخلفاترانندگی ،کیفیتخواب و مشخصات دموگرافیک راننده
و همچنین سایر اطالعات مورد نیاز در گروه اطالعات مربوط به وسیله
نقلیه ،شرایطمحیطی و اطالعات مربوط به تخلیهوبارگیری از طریق
تکمیل پرسشنامه در طول یک بازه  45روزه در دو کالن شهر تهران و
مشهد در بین  392راننده وسیله نقلیه باری بدست آمد .نتایج تجزیه
و تحلیل مدل های آماری در این پژوهش نشان داد که با کاهش
کیلومتراژ طی شده توسط راننده ،احتمال ارتکاب به تخلف اضافه
تناژ در بین رانندگان ناوگان باری کاهش می یابد .با توجه به اینکه
متوسط تردد رانندگان ناوگان باری در محورهای درون شهری بیشتر
از محورهای برون شهری است ،به نظر می رسد که آمار تخلفات اضافه
تناژ در محورهای درون شهری بیشتر بوده و می بایستی برای کنترل
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تخلفات رانندگان ناوگان باری خواهد داشت.
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