ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  :IIHSﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ
اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻋﻘﺐ ﺧﻮدرو ﺧﻄﺮﻧﺎک
اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﺟﻤﻌﻪ ۰۶ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۸
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﺗﺮدد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از
ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در

ﺗﺼﺎدﻓﺎت رخ داده ،اﻓﺮاد ﮐﻤﺘﺮی در داﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺪرن ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪه ﯾﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را از
دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺎم ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻫﻨﻮز

اﯾﺮاداﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎده دارﻧﺪ.

ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺧﯿﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ و اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺰرگ راه ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ) (IIHSﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ در ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺣﺘﻤﺎل آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺣﺎﺿﺮ در
ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی ﺟﻠﻮ اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺘﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﺎدف ﻫﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺷﺎخ ﺑﻪ

ﺷﺎخ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران  ،IIHSآﻣﺎر ﺳﺎل  2014از ﻣﺠﺮوﺣﺎن و ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن ﺳﻮاﻧﺢ ﺟﺎده ای
ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻟﺤﻈﻪ وﻗﻮع ﺗﺼﺎدف ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮد را
ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮدرو از روﺑﺮو ،ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ.
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد  IIHSﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﯿﺸﺘﺮ روی اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺟﻠﻮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﻤﻨﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه از  117ﺗﺼﺎدف ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻋﻘﺐ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺪی
دﯾﺪه اﻧﺪ IIHS ،درﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﯿﻨﻪ و ﺳﭙﺲ ﺳﺮ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻌﺮوف آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮوی زﯾﺎد وارد ﺷﺪه از ﻃﺮف ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﯾﻤﻨﯽ را دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ
ﺻﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ؛ آﻧﻬﺎ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺳﺮ را ﻧﯿﺰ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺧﻮرد اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﺣﯿﺎﺗﯽ از ﺑﺪن ﺑﺎ اﺟﺰای داﺧﻠﯽ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﻧﺪ.
آﻗﺎی دﯾﻮﯾﺪ ﻫﺎرﮐﯽ ) (David Harkeyﻣﺪﯾﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ  IIHSدر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮔﻔﺘﻪ:

ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺗﻼش زﯾﺎدی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻤﻨﯽ راﻧﻨﺪه و ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﮐﻨﺎری را ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪ .ﺗﺴﺖ
ﺗﺼﺎدف ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﺎﭘﻮت و ﺗﺴﺖ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻤﻨﯽ راﻧﻨﺪه و

ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﮐﻨﺎری از دو ﮔﻮﺷﻪ ﮐﺎﭘﻮت اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺛﺒﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﺷﻮد.

آﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه IIHS ،از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺪاع ﺗﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻋﻘﺐ را ﻣﯽ ﺳﻨﺠﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

