
  
اي ايران با  بررسي علل و عوامل موثر در كاهش تصادفات جاده

 GLMو  CRTو   LR هاي رگرسيوني مدلاستفاده از

                               9/8/87:تاريخ دريافت                                                                                  1رضا پاك گوهريعل
  21/10/88: تاريخ پذيرش                                                                 2يليمحدثه خل

                                                      3دكتر محمود صفارزاده

  دهيچك
در حـالي اسـت كـه    ايـن  . عمومي در جهان اسـت  ترين مشكالت سالمت تصادفات يكي از بزرگ

ـ ا .انـد  قربانيان جوان هستند و قبل از تصادف داراي سالمتي كامل بـوده بيشتر  ن مسـئله در كشـور   ي
ن يكشـور و همچنـ   يهـا  ش تعـداد كـاربران از راه  يشدگان و افزا تعداد كشته يران با روند صعوديا

متناسـب   يهـا  مـدل  يبررسـ است، همين امر  از اهميت افزون تري برخوردارش تعداد سفرها يافزا
 پركـاربرد و مناسـب را    يهـا  از روش يكـ ي. را ناگزير مي نمايد يترافيك عوامل مؤثر ييشناسا يبرا
بـا آن   يا كـه در تصـادفات جـاده    ييهـا  فراخور نوع دادهبه دانست و  يونيرگرس يها توان مدل يم

از ) CRT(يدرختـ  يبنـد  ون كالسـه يسـ و رگر) LR(كيلجست يونيرگرس يها مدل ،ميسروكار دار
بـا   ايم به همين منظور در اين پژوهش كوشيده. مي آيندشمار به  ين بررسيا يمناسب برا يها مدل
ماننـد جـداول    يآمـار  يهـا  و روش GLMو  CRTو  LR يرگرسـيون  يها گيري از روش بهره
  .يمبه تحليل علل و عوامل مؤثر در بروز يا شدت تصادفات بپردازد يتوافق

هدف اصـلي ايـن تحقيـق    . شوند عوامل انساني، راه و خودرو تقسيم مي ةسه دست بهاين عوامل     
 ،آمـاري مـورد نظـر    ةجامع. اي بررسي علل و عوامل موثر بر كاهش تصادفات جاده: عبارت است از
 هـزار 343 ةآمـاري بـه انـداز    ةنمون. داده يا مستعد وقوع در كشور ايران است اي رخ تصادفات جاده

ن پـژوهش،  گيري اي روش نمونه. اند رخ داده 1385اي است كه در سال  فقره از تصادفات جاده 82و

                                                 
 دانشگاه پيام نور مركز اردكاندستيار علمي  -كارشناس ارشد آمار-1

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد ميبدمدرس  -كارشناس ارشد آمار-2

  استاديار دانشگاه تربيت مدرس -3
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كـه دادگـان    114هـاي كـام   براي گـردآوري اطالعـات از منـابع داده   . است انتخابي گيري خود نمونه
 تاهاي مورد استفاده مربوط به تصـادف  داده. استفاده شده استبه حساب مي آيد اي  تصادفات جاده

. انـد  هـا را كشـيده   افسران كارشناس تصادف، بررسي و كروكي آناست كه  1385رخ داده در سال 
اي و از لحاظ هدف و ماهيـت موضـوع    كتابخانه) يثبت(  ،ها گردآوري داده ةاين پژوهش از نظر نحو

تحقيقـات اجتمـاعي    ةروش تحقيق از لحاظ حـوز . است »تحقيقات كاربردي«مورد بررسي، از نوع 
 .به حساب مي آيـد تحليلي  -توصيفي ،لهنگرش و پرداختن به مسئ ةو از نظر شيو »قيق توصيفيتح«
ن عوامل سـه گانـه،   يسهم در اشتراك ب درصد 97.5با  يق نشان دادند كه عامل انسانيتحق يها افتهي

درصـد از كـل عوامـل و بـه      49) و خـودرو  يطيمانند مح(ر عوامل ين عامل و نسبت به سايتر مهم
 ،ر عواملين عوامل سه گانه نسبت به سايدرصد سهم در اشتراك ب 70.5 يطيب عامل محيترت نيهم
و  يبنـد  گانه رده عوامل سه يفاكتورها زين پژوهش ريدر ا. شود يدرصد از كل عوامل را شامل م36

 يهـا  روش و احتمال مرگ راننده بـا ) خودرو يواژگون( ك در شدت تصادفي هر ةو مخاطر بخت
بـراي بهبـود   نيـز  هـايي   توصيه و يريگ اندازه يو درخت GLMك، يون لجستي، رگرسيقجداول تواف

   .عوامل مورد نظر ارائه شده است

  كليد واژه ها

مخـاطره   /يجـداول تـوافق   /رگرسـيون  /رگرسيون درختي /كيون لجستيرگرس /تصادفات جاده اي
  بخت در تصادف غير منجر به فوت /شدت تصادف

  
  مقدمه .١

ــزرگتصــادفات يكــي  ــان اســت   از ب ــومي در جه ــرين مشــكالت ســالمتي عم  ت
)Evans,2004(، و  گيـرد  ميليون نفر را مـي  1.2جان  ،در جهان به طوري كه ساالنه

  .)WHO, 2001( .بر جا مي گذاردميليون نفر مصدوم  50
نفـر   276762نفر كشـته و  27567 تعداد 1385سال  دراين آمار در كشور ايران  

آن چه مشكل را مضاعف مي كند آن اسـت كـه    .)1387، وهاب زاده( مجروح است
 قبـل از تصـادف داراي سـالمتي كامـل بـوده انـد       كـه  قربانيان جـوان هسـتند  بيشتر 
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)Evans,2004(.  كننــد ن حــوادث، فــوت مــيادرصــد مجروحــ 10تقريبــاً حــدود 
)WHO, 2001.(    

گـذار در  ثيرأكه سهم افـراد و نقـش عامـل انسـاني ت     مطالعات گذشته نشان داده اند
 يراه هـا  يمنـ يا ةن نامـ يـي آ(درصد است 90ايمني راه و وقوع تصادفات نزديك به 

   .)1377كشور،
سوانح  بود وضعيت سالمت سفر و كاهش خطرهايبه برايتالش  ،بر اين اساس

آنچـه در ايـن   . امري ضروري است ،ايمني ترافيك  رانندگي با توسعه و به كارگيري
شناسايي علل و عوامل مؤثر در  ،ترافيك است ةحوز ميان همچنان مدنظر كارشناسان

اين پـژوهش بـه منظـور بررسـي و      ،از همين رو. بروز يا شدت وقوع تصادف است
گيـري از روش   تحليل علل و عوامل مـؤثر در بـروز يـا شـدت تصـادفات بـا بهـره       

انجام  1386هاي ديگر آماري در سال  و مدل G.L.Mو رگرسيون لجستيك، درختي 
  .اند سه دسته عوامل انساني، راه و خودرو تقسيم بندي شده ن عوامل بهاي. رقتگ

  
  قيتحق يشناس روش .2

اي و از لحـاظ هـدف و ماهيـت     كتابخانه ،ها گردآوري داده ةاين پژوهش از نظر نحو
روش تحقيق از . مي آيد شماربه  »1تحقيقات كاربردي«موضوع مورد بررسي، از نوع 

نگرش و پرداختن  ةو از نظر شيو »2تحقيق توصيفي« تحقيقات اجتماعي ةلحاظ حوز
 ةآمـاري و شـيو   ةبـا توجـه بـه جامعـ    . به شمار مي رودتحليلي  -له توصيفيمسئبه 

اي استفاده شده اسـت، بـدين    دستيابي به آن در اين پژوهش، از روش بررسي نمونه
اي كشـور   دههاي ثبتي تصادفات جا ها و اطالعات مورد نياز از ميان داده معنا كه داده

  .است انتخاب شدهبه صورت نمونه 
  
  
  

                                                 
1- Applied Research   
2-Descriptive Research 
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  گيري  جمعيت آماري، روش نمونه .1-2

شـود كـه    اي مي هاي ثبتي تصادفات جاده جمعيت آماري شامل داده ،در اين پژوهش
گيري خود  گيري اين پژوهش، نمونه روش نمونه .در كشور ايران در حال وقوع است

 گيري غير احتمـالي  عمدي يكي از انواع نمونهگيري ت نمونه. است 1انتخابي يا تعمدي
پژوهشـگر   ةعالق ة موردارد به عنوان مصداق طبقه يا مقولكه در آن انتخاب مو است

 ،گيـري احتمـالي   اي به رغم عدم استفاده از فنون نمونـه  چنين شيوه. گيرد صورت مي
   .)1376، دواس (آورد  بار مي كارآمد به خيلي نتايج كم هزينه و

 اي  يا همـان تصـادفات جـاده    114هاي كام دآوري اطالعات از منابع دادهبراي گر
ات رخ داده در سـال  هاي مورد اسـتفاده مربـوط بـه تصـادف     داده. استفاده شده است

  .ها را كشيده اند كارشناس پليس بررسي و كروكي آن انافسر است كه 1385
   

  نمونه ةانداز .2-2
اي  فقـره از تصـادفات جـاده    82هـزار و 343 ،آماري ةنمون) N(آماري  ةاز بين جامع

  .اند رخ داده 1385كه در سال است 
  
  آوري اطالعات  ابزار گرد .3-2

ـ هاي ثبت اطالعـات   ها از فرم در اين پژوهش، براي گردآوري داده ه فراخـور نـوع   ب
پژوهشگر طراحي  وبا  MINITABيا  EXCELيا SPSSاستفاده در نرم افزارهاي 

  . استفاده شده است
  : اقدامات زير انجام شده است ،براي تدوين فرم هاي اطالعاتي

ــه )الــف ــر انجــام مطالعــات كتابخان   هــاي  اي شناســايي و اســتخراج مؤلفــهاي ب
  . تصادفات) ترسيمه(اطالعات كروكي ةاصلي ارائ           
ــته )ب ــه  دس ــدي مؤلف ــ  بن ــا و ارائ ــي و رده   ةه ــيش بين ــب پ ــدل مناس ــدي  م   بن

  :به صورت زير اي مؤثر در بروز تصادفات جادههاي  لفهؤم         
  

                                                 
1-Purposive samplin   
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  ؛اي تصادفات جاده) بروز يا شدت(هاي اصلي  تعيين مؤلفه -
  ؛هاي انساني در مدل تعيين مؤلفه -
   ؛هاي محيطي در مدل تعيين مؤلفه -
   ؛نقليه در مدل ،ةهاي وسيل تعيين مؤلفه -
  ؛هاي تعامالتي در مثلث ترافيك تعيين مؤلفه -
  و تعيـين   باشـند هـا كـه بيشـترين نقـش را داشـته       لفـه ؤمؤثرترين م شناسايي )ج

  .ترين آنها از ديدگاه كارشناسي مرتبط    
ابتدا از جدول توصيفي و درصـد فراوانـي و همچنـين ترسـيم      ،در تحليل اطالعات

همچنـين بـه منظـور     .اسـت  ها اسـتفاده شـده   نمودارها براي بررسي وضعيت مؤلفه
ــون   ــي از آزم ــي تحليل ــي  بررس ــاي خ ــيون   ه ــوافقي، رگرس ــداول ت ــاي  دو، ج ه

LR,CART,GLM بنـدي و   هاي همبستگي پيرسـن و ميـانگين بـراي رده    و آزمون
افـزار آمـاري    اطالعـات مـورد نظـر بـا نـرم     . ها استفاده شـده اسـت   پيش بيني مؤلفه

SPSS،EXCEL  وMINITAB  شده اند تحليلتجزيه و . 
  
  ها  روش تحليل داده .4-2

هاي آمار توصيفي و  هاي به دست آمده از شاخص ه براي تحليل داددر اين پژوهش 
  : استنباطي استفاده شده است

  
  آمار توصيفي  .1-4-2

هاي آماري نظيـر فراوانـي، درصـد، ميـانگين، انحـراف اسـتاندارد بـراي         از شاخص
  . ها از نمودارهاي الزم استفاده شده است ها و براي نمايش داده خالصه كردن داده

  
  آمار استنباطي  .2-4-2

 ,LRهـاي  رگرسيوندو،  هاي خي آزمونبه منظور بررسي تحليلي از جداول توافقي، 
ART,GLM بندي و پيش بينـي   هاي همبستگي پيرسن و ميانگين براي رده و آزمون

آماري بين دو متغير  ةتحليل جدول توافقي دوطرفه، رابط .ها استفاده شده است مؤلفه
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تـوان   ا استفاده از جدول توافقي دوطرفه، سه نوع مطالعـه را مـي  ب. كند را ارزيابي مي
استقالل بـين   -1 :آيد متفاوت به دست مي ةدو نوع فرضي ،به اين ترتيب .دكرتحليل 
   .)1380،نژاد كاظم( ها نسبت   همگني -2 ؛متغيرها

، بـراي  فـه يك جدول توافق دوطر درمشابه ) 2χ(دو يخممكن است از آزمون 
اگر . استفاده شودها  استقالل بين متغيرها و همگني نسبت ةمطالعات دو فرضي انجام

دار و جدول شامل حداقل يك متغير يا بيشتر ا معنارزش مجذور كاي به دست آمده 
هـاي   ايـن آزمـون  . از دو سطح باشد، يك آزمون تكميلي ممكن اسـت انجـام شـود   

 بي همگنـي سـه نسـبت يـا بيشـتر از آن،     تكميلي به خصوص براي مطالعـات ارزيـا  
   .)1385باتاچاريا، ( اهميت حياتي دارد 

ك مقـدار  ي يامقدار پاسخ به از ينيش بيپ 1رگرسيونل يتحل ةياز اهداف اول يكي    
پاسـخ   كه اين متغيـر  .)John,2001( استا مستقل ي يحير توضيمتغ يداده شده برا

تلف رگرسيوني با توجه به نـوع  هاي مخ روش. هاست همان هدف اصلي در پژوهش
نيـز حالـت   ) LR(2رگرسـيون لجسـتيك       . دنشو ها در تحقيقات استفاده مي عامل

 ،اي اي يا چند گزينه متغير پاسخ دو گزينه باخاصي از رگرسيون است كه در مواردي 
ــي ــود يعن ــخ    وج ــر پاس ــراي متغي ــاوت ب ــت متف ــد حال ــا چن ــط دو ي ــه ،فق ــار  ب ك

اين حالت بيشتر در تحقيقات پزشكي و جامعه شناسي  .)Komarek, 2003(رود مي
 هـاي سـرطاني موثرنـد    هايي كـه در بيمـاري   عامل انندم ،گيرد مورد استفاده قرار مي

)Hosmer,1989 ( مـرده يـا    ليوابسته از قب يرهايمتغ يبرا يونيرگرس يبررسيا در
ـ (زنده بودن راننده، وضعيت خودرو پس از تصادف، وضعيت جسـمي راننـده    اك پ

   .)1386گوهر، 
از  3مطلـق  يرهـا يا متغيوسته يپ يرهايمتغ ينيش بيپ يبرا يمتعدد يتم هايالگور

 ،ا اثرات فـاكتور مطلـق وجـود دارنـد    يوسته يپ يكننده ها ينيب شيك مجموعه از پي
) يكلـ  يونيرگرس يها مدل( GRMو ) يكل يخط يها مدل( GLMمثال در  براي

                                                 
1-Regression 
2-Logistic Regression     
3- Categorical Variable 
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فاكتور مطلـق   اثرهايپيوسته يا  ني كننده هايبيپيش از  يب خطيك تركيد يتوان يم
مـدل   .)Breiman,1984( ديكنمشخص وسته يپ ةر وابستيمتغ ينيش بيرا به منظور پ
هايي سروكار دارد كه يك يا چند متغير پيوسته وابسـته   با مدل) GLM(1رگرسيوني

يوسـته  توانند پ ميهم متغيرهاي مستقل  .كند را به يك يا چند متغير مستقل مرتبط مي
كه مشاهدات را به چنـد گـروه گسسـته     ي باشندا توانند از نوع طبقه باشند و هم مي

   .)SPSS, 2005( كنند تقسيم مي
در  :اي اسـت  ينـد دو مرحلـه  ايـك فر  2با درخت تصميم گيريها  بندي داده طبقه     
ا اي يا مفـاهيم ر  اي از طبقه هاي داده شود كه مجموعه مي اول يك مدل ساخته ةمرحل

گـوييم كـه در آن يـك الگـوريتم      3 يـادگيري  ةاين مرحله را مرحلـ . كند مشخص مي
هـاي   اي از مؤلفه كه مجموعه 4بندي يك مدل را با تحليل يك مجموعه آموزشي طبقه

هـا را مشـخص    هاي مربـوط بـه ايـن مؤلفـه     پايگاه است مي سازد و برچسب طبقه 
),,...,(بـا يـك بـردار صـفت      X ةيك مؤلف. كند مي 21 nXXXX نمـايش داده  =
از پيش تعريف شده متعلق اسـت   كه هر مؤلفه به يك طبقهفرض مي شود . شود مي

. شـود  مشـخص مـي   ،گوييم مي يك صفت كه به آن صفت برچسب طبقه و طبقه  با
دوم،  ةآموزشي به صورت تصادفي از پايگاه انتخـاب مـي شـود در مرحلـ     ةمجموع

هـر   ةتواند برچسـب طبقـ   شود كه مي انجام مي y=f(X)يادگيري از طريق يك تابع 
بنـدي،   ايـن تـابع بـه صـورت قواعـد طبقـه      . از پايگاه را پـيش بينـي كنـد    X ةمؤلف

   .)1386 ،پاك گوهر( هاي رياضي است هاي تصميم گيري يا فرمول درخت
ه احتمالي كه اين نسبتي است از احتمال اينكه پيشامد مورد نظر رخ دهد ب ،بخت

  فرمـول بخـت بـه    ،بنابراين .)احتمال موفقيت به احتمال شكست( پيشامد رخ ندهد
صورت

p
p

−1
توجه شود كـه   .احتمال پيشامد مورد نظر استp، كه در آناست 

 مخـاطره اما  ،تعريف بخت در باال آمده است .دانريسك دو مبحث متفاوت و بخت 

                                                 
1- General Linear Mode 
2- Decision Tree 
3- Learning 
4-Training set 
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احتمال ( ال وقوع يك پيشامد به كل احتماالت ممكننسبتي است از احتميا ريسك 
دانيم كه مقدار كل احتماالت  البته مي ).آن پيشامد وقوععدم وقوع پيشامد و احتمال 

پـس  . توان ريسـك را احتمـال يـك پيشـامد تعريـف كـرد       پس مي ،برابر يك است
  .دهستنها در نسبت بخت همان ريسك  احتمال

قابـل   -1: ند ازا ارزيابي شد كه عبارت عاملسه  ،براي بررسي شدت تصادفات     
مـرگ   -3و  ؛مصـدوميت شـديد راننـده    -2 ؛حركت نبودن خودرو پس از تصـادف 

فـوق  و  ةاحتمال وقوع هر يك از سه حالت بـه دسـت آمـد    ،به همين منظور. راننده
  .مقدار مورد نظر براي اولويت بندي شدت هر يك از عوامل ارائه شده اند

  
  قيتحق ييافته ها .3

هزار نفر مجـروح   276هزار نفر و  27شاهد كشته شدن بيش از 13 85ايران در سال 
نفر در روز بر اثر  75براساس آمارها به طور متوسط حدود . بوده استدر تصادفات 

البته اين رقـم در دنيـا روزانـه بـه حـدود       .شوند حوادث رانندگي در ايران كشته مي
نفر بين سنين   3333، بيش از  1385در سال  .)1387اسماعيلي، ( رسد نفر مي 3000

طور متوسـط  ه سالگي در تصادفات جان خود را از دست داده اند، يعني ب 19تا  13
كمتـر   ،رت وقـوع ثـ ك دليـل به  امامي دهد  هر ساله رخفاجعه اين . نفر در هر روز 9

بـدين   1385سـال   يتصادفات جـاده ا  ،يبه طور كل. گيرد مورد توجه مردم قرار مي
نقليـه بـا    ةتصادفات رانندگي برخورد دو وسـيل  ،درصد 56 ترتيب بوده است كه در

 به شـدت صـدمه ديـده   راننده  ،درصد از سوانح رانندگي 48در . كديگر بوده استي
. نقليه را نداشته اسـت  ةراننده مهارت كنترل وسيل ،درصد از تصادفات 16در . است

 64.5. انـد  مشـروط بـوده   ةداراي گواهينام ،درصد از كساني كه تصادف كرده اند 19
درصـد از   22در . تـوجهي بـه مقـررات بـوده اسـت      درصد از تصادفات به دليل بـي 

درصد از تصادفات بـه هنگـام غـروب يـا      34. تصادفات عرض معبر كم بوده است
ها مناسب نبـوده   درصد از تصادفات آسفالت جاده 15در . طلوع خورشيد بوده است

درصد  13.7و  اند، داراي شغل آزاد از رانندگاني كه تصادف كردهدرصد  65.4. است
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درصد كشته شدگان تصـادفات جـاده اي    22به طور كلي بيش از  .اند هم راننده بوده
   را افراد غير سرنشين در خودرو اعم از عـابران پيـاده و دوچرخـه سـواران تشـكيل      

. مـي دهنـد  يـاده تشـكيل   درصـد را عـابران پ   87از همين تعداد در حدود . دهند مي
كشته شدگان سرنشين خودرو، راننده بوده اند و مابقي  درصد 55همچنين در حدود 

   در  1اطالعــات تفكيكــي در نمــودار.را سرنشــينان يــك خــودرو تشــكيل داده انــد 
  .ها ارائه شده است پيوست

  
 نقليه ةانسان، راه، وسيل سه گانه سهم عوامل .1-3

آمريكا تحقيقات زيـادي روي عوامـل    ةمله اياالت متحددر بسياري از كشورها از ج
 و) مـي شـود   كه در اين مقاله به اختصـار راه خوانـده   ( راه ومحيط انسان، ةسه گان
از  1997اين تحقيقات در سـال   ةنتيجكه است نقليه يا خودرو صورت گرفته  ةوسيل
ايده هاي « ةاين موضوع در مقال .دشارائه ) 1386 نيك زاد،( تريت و همكاران سوي

 2004اكتبـر   20در  1كه انستيتو مهندسي حمـل و نقـل   »كالن ايمني در حمل و نقل
بـا  را تريـت و همكـاران    تحقيقـات ج يكه نتا ،قرار گرفته يمورد بازنگرده كرمنتشر 

 ،شـده بـر اسـاس مطالعـات انجـام     . كرده اسـت د ييك درصد تأيدر حدود  يراتييتغ
و نقـص   درصـد  34عامـل راه در   ،درصـد  93در ) يعامـل انسـان  (راننـده و  يخطا

 .)1386 نيـك زاد، ( نـد ال يـ دخ ياز حوادث رانندگ درصد 12 خودرو در يعملكرد
   .رجوع شود 3و  2نمودار تر بهبيشاطالعات  براي

 يمـورد  ةك مطالعـ يـ ران بـه عنـوان   يا دررا  ITEت و يقات تريما موضوع تحق
ادفات، انسان عامل مـوثر بـر   ز تصدرصد ا 8/23در  در مطالعات ما. ميده اكر يبررس

درصد نيز  خـودرو عامـل اصـلي تصـادف      1/0 در درصد، جاده و 9/0در ، تصادف
 ثر بر تصادفات بودهؤدرصد انسان و جاده هر دو باهم عوامل م 8/43در . بوده است

درصد مربوط به عامـل جـاده و    2/0 ،درصد متعلق به انسان و خودرو 3/4 نينهمچ
. دخالت داشته انـد خودرو و جاده  ،درصد هر سه عامل انسان 6/25 و خودرو با هم

 5/97توان گفت كـه در   دركل مي. نبوده است عاملي دخيلدرصد نيز هيچ  2/1و در 
                                                 

1-Institute of Transportation Engineering(ITE)  
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درصد از تصادفات خودرو  2/30در  ،عاملي انساني دخالت دارد ،درصد از تصادفات
   .) 4نمودار(دارد درصد نيز جاده دخالت  5/70ثر است و در ؤعامل م

بـه شـرح زيـر    ) مثلث ترافيك(سهم عوامل سه گانه  ،بر اساس احتماالت مذكور
 36 سهم راهو  درصد 15 نقليه ةسهم وسيل درصد 49 سهم عامل انساني :خواهد بود

سـهم عامـل    ،ت و همكـاران يـ است كه براسـاس مطالعـات تر   ين در حاليا .درصد
  اســت درصــد 24 ،راهســهم و  درصــد 9 نقليــه ةســهم وســيل، درصــد 67  انســاني

   .) 5نمودار(
  

  نقش عامل انساني. 3-2
در بروز و شدت تصادفات جاده اي، مربـوط بـه    عوامل انسانيبيشترين درصد تأثير 

الكلـي و   و پس از آن مصرف مشـروبات ) درصد 5/64(است توجهي به مقررات  بي
داده  اصبيشترين درصد فراواني را به خود اختص) درصد 3/24(استعمال مواد مخدر

در وقوع تصـادفات را   يعلل انسان درصد 9/3تنها خستگي و خواب آلودگي . است
عوامل ديگر در اولويـت   ،البته از نظر شدت تصادفات. به خود اختصاص داده است

  :آمده اند جدول زيردرند كه رقرار دا
  

 ثيرگذار انساني و تأثير احتماالتي آنها در مرگ رانندهأعوامل ت - 1 جدول

 احتمال مرگ ثيرگذار انسانيأل تعوام

 %15/11 ضعف ناشي از كهولت سن

 %26/8 خستگي و خواب آلودگي

 %66/7 تخلف عمدي

 %09/4 به جادهآشنا نبودن

 %55/3 عجله و شتاب بي مورد
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 %09/3 نديگراسهم عبورندادنتشخيص

 %81/2 بي توجهي به مقررات

 %31/2 رحاالتديگ

 %2/2 مصرف مشروبات الكلي

  
 تصادف در بروز و شدت تصادفات جاده اي  ةمابررسي تأثير علت ت

 نكـردن  درصد از تصادفات به علت رعايت 3/24 ،بر اساس مطالعات به دست آمده
درصـد   5/12 و نقليـه  ةدرصد به علت عدم توانايي در كنترل وسيل 16 ،طولي ةفاصل

. هستندرد از نظر تكرار ترين موا ممهاينها مربوط به عدم رعايت حق تقدم است كه 
قابل حركت  -1: ند ازا ارزيابي شد كه عبارت عاملسه  ،بررسي شدت تصادفات در

بـه  . مـرگ راننـده   -3و  ؛مصدوميت شديد راننده -2 ؛نبودن خودرو پس از تصادف
و مقـدار مـورد نظـر بـراي      مذكوراحتمال وقوع هر يك از سه حالت  ،همين منظور

ميزان تـأثير هـر    ،بر اين اساس. عوامل ارائه شده اند اولويت بندي شدت هر يك از
  :است 4و3، 2يك از عوامل فوق در شدت تصادف به شرح جدول 
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در تصادف و تأثير احتماالتي آنها  ةعلت تامدر ثيرگذار أعوامل ت - 2 جدول
 شدت تصادف از لحاظ قابل حركت نبودن خودرو پس از تصادف

 تصادف ةماعلت ت

خودرو احتمال حمل 
با جرثقيل پس از 

 تصادف

 مه تصادفأعلت ت

 احتمال حمل خودرو
با جرثقيل پس از 

 تصادف

ةعدم توانايي در كنترل وسيل
 نقليه

 %23 حركت در خالف جهت 4/44%

 %2/22 انحراف به راست %9/43 تخطي از سرعت مطمئن

 ةنقص فني مستمر در وسيل
 نقليه

 %9/20 حق تقدمنكردن رعايت  1/39%

 %19 ديگرعلل %8/37 وز از سرعت مقررتجا

 %15 تغيير مسير ناگهاني %7/37 نقليهةنقص فني وسيل

تجاوز به چپ ناشي از 
 سبقت

 %7/14طولي ةفاصلنكردن رعايت  6/37%

 %4/34 انحراف به چپ
 ةفاصلنكردن  رعايت 

 عرضي
2/13% 

 %6/9 مقررات حمل بارضنق %7/26 نادرستيدك كشي

 %2/9 خطاي عابر %8/25در رانندگينداشتنمهارت 

 %8/6 حركت با دنده عقب %6/25فاصله طولينكردن رعايت
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 در تصادف و تأثير احتماالتي آنها ةعلت تامدر ثيرگذار أعوامل ت -  3 جدول
 شدت تصادف از لحاظ صدمه ديدن راننده

 )احتمال صدمه ديدن راننده(تصادفةشدت تصادفات وعلت تام

 اپيشامده
احتمال صدمه ديدن 

 راننده
احتمال صدمه ديدن راننده پيشامدها

 قانون ايمني  6 ةنقض ماد
 ها راه

8/15 
 خطاي عابر

8/8 

 9/7 نادرستگردش 8/14 عبور از محل ممنوع

 2/7 انحراف به راست 6/14 حركت در خالف جهت

 4/6نقص فني وسيله نقليه 5/14 تجاوز از سرعت مجاز

شي از تجاوز به چپ نا
 سبقت

8/13 
 نادرستيدك كشي 

2/6 

 9/5 عبور از چراغ قرمز 7/13 انحراف به چپ

 تخطي از سرعت مطمئن
3/12 

 ةفاصل نكردن رعايت
 طولي

8/5 

 قانون ايمني  4نقض ماده 
 ها راه

9/11 
 تغيير مسير ناگهاني

2/5 

 ةنقص فني مستمر در وسيل
 نقليه

5/11 
 ةفاصل نكردن رعايت

 عرضي
5 

 1/2نقص مقررات حمل بار 2/11در رانندگينداشتن مهارت

ةعدم توانايي در كنترل وسيل
 نقليه

1/11 
 خطاي عابر

2 

 2 حركت با دنده عقب 10 حق تقدمنكردن رعايت

  3/9 دور زدن در محل ممنوع
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شدت در و تأثير احتماالتي آنها  تصادف ةعلت تامثيرگذار أعوامل ت - 4 جدول
 رانندهمرگ تصادف از لحاظ 

 تصادف ةماعلت ت
احتمال مرگ راننده در صورت 

 )به درصد( وقوع تصادف

 7/0 انحراف به چپ

 7/0 تجاوز از سرعت مقرر

 7/0 تجاوز به چپ ناشي از سبقت

 7/0 هاقانون ايمني راه4ةنقض ماد

 6/0 در رانندگينداشتنمهارت

 6/0 نقليهةنقص فني مستمر در وسيل

 6/0 ئنتخطي از سرعت مطم

 6/0 در كنترل وسيله نقليهنداشتنتوانايي

 3/0 حق تقدمنكردنرعايت

 0.3 عرضيةفاصلنكردنرعايت

 3/0 دور زدن در محل ممنوع

 2/0 نادرستگردش

 2/0 تغيير مسير ناگهاني

 2/0 حركت با دنده عقب

 1/0 طوليةفاصلنكردنرعايت
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  تــوان عوامــل اولويــت بنــدي شــده را بــه  مــي 4و2،3 ةبــر اســاس جــداول شــمار
  .دكرارائه  5شرح جدول     

  
 تصادفات ةعلل تام ةعوامل اولويت بندي شد -  5 جدول

بيشترين موارد 
علت تامه تصادفات

)ببيشترين فراواني(

شديدترين موارد علت
خسارت به(تصادفات ةتام

 )خودرو

بيشترين خسارت 
  جاني

 )مرگ راننده(

 نيبيشترين خسارت جا
 )صدمه ديدن راننده(

به  نداشتن توجه
 جلو

عدم توانايي در كنترل 
 وسيله نقليه

 انحراف به چپ
قانون ايمني  6 ةنقض ماد

 هاراه

عدم توانايي در 
 ةكنترل وسيل
 نقليه

تخطي از سرعت 
 مطمئن

تجاوز از سرعت 
 مقرر

 عبور از محل ممنوع

 نكردن رعايت
 حق تقدم

نقص فني مستمر در 
 هنقليةوسيل

تجاوز به چپ ناشي 
 از سبقت

 حركت در خالف جهت

  
  نقش عامل راه. 3-3

هايي با وضعيت نامناسب آسفالت و بـيش از   درصد تصادفات در جاده 5/15بيش از 
درصد  2/17به همين ترتيب . رخ داده استنشده هاي آسفالت  درصد آنها در جاده2

. كشـي  خـط   بـدون هاي  درصد جاده 7كشي نامناسب و هاي با وضعيت خط در جاده
  . وضعيت شدت تصادف را از لحاظ وضعيت خط كشي ارائه مي دهد 6جدول 
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 وضعيت خط كشي و احتمال شدت تصادف -  6 جدول

 وضعيت خط كشي

 وضعيت
  احتمال شدت تصادف

 )غير قابل حركت بودن خودرو(

  احتمال شدت تصادف
 ) صدمه ديدن راننده(

 %6/8 %5/24 نامناسب

 %4/11 %7/25 ندارد

  نقص معبر
درصـد وحفـاظ    5/41اختالف سطح بين آسفالت و شانه با  كه آمارها نشان مي دهد

 موارد نقص معبر به شمار مي روند از جمله بيشتريندرصد  5/40ايمني كنار معبر با 
   در ه ة شـدت هـر يـك از عوامـل بيـان شـد      دربـار اطالعات تفصيلي تر )  7جدول(

  .استه آمد 10و 9 ، 8هاي  جدول
  فراواني موارد نقايص راه - 7لجدو

 

27894 10.0 10.0

24277 8.7 18.7

61860 22.1 40.8

4255 1.5 42.3

7582 2.7 45.0

4117 1.5 46.5

10267 3.7 50.2

1392 .5 50.7

5215 1.9 52.6

4503 1.6 54.2

1812 .6 54.8

8114 2.9 57.7

29719 10.6 68.4

88425 31.6 100.0

279432 100.0

نقص عالئم عمودي

نقص عالئم افقي

کم عرض بودن معبر 

ود مانع دست اندازوج 

فقدان شانه خاکي و پارکينگ

وجود اختالف سطح بين آسفالت  و شانه

فقدان حفاظ ايمني کنار معبر 

نشست جاده اي 

نقص رويه آسفالت

قوس با زاويه تند

شيب عرض و طول غيراستاندارد

نقص روشنايي معبر 

ساير 

ندارد 

کل

Frequency Valid
Percent

Cumulative

Percent
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ثيرگذار نقص راه و تأثير احتماالتي آنها در شدت تصادف از أعوامل ت - 8 جدول
  لحاظ قابل حركت نبودن خودرو پس از تصادف

 

 نقص معبر
احتمال حمل خودرو با جرثقيل درصورت

 تصادف

 %5/41 اختالف سطح بين آسفالت و شانه

 %5/40 ير استانداردشيب عرضي و طولي غ

 %4/40 تندةقوس با زاوي

 %3/40 فقدان حفاظ ايمني كنار معبر

 %7/36 خاكي و پاركينگةفقدان شان

 %1/33 نقص روشنايي معبر

 %1/29 آسفالتةنقص روي

 %3/28 نقص عالئم افقي

 %2/28 كم عرض بودن معبر

 %4/27 نقص عالئم عمودي

 %6/25 ندارد

 %22 ديگرموارد

 %3/19 وجود مانع دست انداز

 %1/19 اينشست جاده
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ثيرگذار نقص راه و تأثير احتماالتي آنها در شدت تصادف از أعوامل ت -9 جدول
 لحاظ مرگ راننده

 نقايص معبر

 موارد نقص
  احتمال مرگ راننده در تصادف
 نسبت به جاده بدون نقص معبر

 246/3 شيب عرضي و طولي غير استاندارد

 623/2 ان حفاظ ايمني كنار معبرفقد

 395/2 خاكي و پاركينگةفقدان شان

 394/2 تندةقوس با زاوي

 239/2 وجود اختالف سطح بين آسفالت و شانه

 900/1 آسفالتةنقص روي

 717/1 نقص عالئم افقي

 680/1 نقص روشنايي معبر

 641/1 نقص عالئم عمودي

 605/1 كم عرض بودن معبر

  
ثيرگذار نقص راه و تأثير احتماالتي آنها در شدت تصادف أوامل تع -10 جدول

 از لحاظ صدمه ديدن راننده
 نقايص معبر

 موارد نقص
  احتمال صدمه ديدن راننده در تصادف

 نسبت به جاده بدون نقص معبر

 571/2 تندةقوس با زاوي

 384/2 وجود اختالف سطح بين آسفالت و شانه

 34/2 گخاكي و پاركينةفقدان شان

 231/2 فقدان حفاظ ايمني كنار معبر
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 180/2 نشست جاده اي

 141/2 شيب عرضي و طولي غير استاندارد

 118/2 نقص عالئم افقي

 106/2 نقص عالئم عمودي

 059/2 آسفالتةنقص روي

 824/1 كم عرض بودن معبر

 6.7/1 نقص روشنايي معبر

 330/1 وجود مانع دست انداز

  
  فاظ معابربررسي وضعيت ح

بـا وضـعيت    هـاي  درصد جـاده 10تصادفات در بيش از  كه بررسي ها نشان مي دهد
هاي فاقد حفاظ ايمني  درصد تصادفات در جاده 32نامناسب حفاظ ايمني و بيش از 

احتمال غيرقابل حركـت بـودن    كه همچنين تحليل ها نشان مي دهند. رخ داده است
برابر تصادف در معبر بـا حفـاظ    1.44حفاظ  بدون خودرو پس از تصادف، در معبر

احتمال غيرقابل حركت بودن خودرو پس از تصادف  ،به همين ترتيب. مناسب است
. برابر تصادف در معبر بـا حفـاظ مناسـب اسـت     1.27 ،حفاظ مناسب بدون در معبر

برابـر   1.281 ،اي با آسفالت نامناسب احتمال صدمه ديدن راننده در تصادف در جاده
همچنـين  . اسـت اي با آسفالت مناسب  ه ديدن وي در تصادف در جادهاحتمال صدم
برابـر صـدمه    1.316آسـفالت   ة بدوندمه ديدن راننده در تصادف در جاداحتمال ص

  .استاي با آسفالت مناسب  ديدن وي در تصادف در جاده
  
  نقليه ةنقش عامل وسيل. 4-3

ـ      مثلـث ترافيـك   ةبا توجه به اطالعات به دست آمده در خصـوص عوامـل سـه گان
، ثر بر تصادفؤدرصد از تصادفات، خودرو عامل م 0.1در ) نقليه ةانسان، راه، وسيل(

 6/25 در ثر بـر تصـادفات و  ؤدرصد انسان و خودرو هر دو بـاهم عوامـل مـ    4.3در 
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تـوان گفـت    دركل مي .اند و خودرو و جاده مقصر بوده ،هر سه عامل انسان ،درصد
  .خودرو سهيم بوده است عامل ،درصد از تصادفات 2/30كه در 
و داراي پيكـان  خـودرو  انـد مربـوط بـه     درصد از تصادفاتي كه فوتي داشـته  24

مربـوط  ) درصد 57/17(بيشترين درصد فوتي ،پس از آن. بوده استبيشترين درصد 
  .استپرايد  خودرو به

 
 و سواري اصلي نقص فني خودروهاي باري عوامل

نقص سيستم روشنايي و فرسودگي السـتيك  سه عامل نقص سيستم فرمان خودرو، 
. از جمله عوامل پر خطر تأثيرگذار در وقوع تصادفات خطرناك شـناخته مـي شـوند   

مـواردي از قبيـل نقـص سيسـتم روشـنايي، فرسـودگي        ،براي خودروهاي سـواري 
فقدان زنجير چرخ در مواقع ضروري از جمله عوامل پر خطـر تأثيرگـذار    و الستيك

  .طرناك شناخته مي شونددر وقوع تصادفات خ
  

  دار نوع خودرو در شدت تصادفات بررسي تأثير معنا
شـاخص   ،ميـزان ايمنـي خـودرو باشـد     ةيكي از معيارهايي كه مي تواند تعيين كنند

 ،بر اين اساس بـا توجـه نتـايج بـه دسـت آمـده      . استنسبت كشته به كل سرنشين 
گين نسبت كشته درو مياندر اين خو .استبيشترين كشته مربوط به خودرو كاديالك 

يعني به طور متوسط در هر خودرو كاديالكي كه  ،است 022/0به كل سرنشين برابر 
پـس از آن بيشـترين كشـته    . انـد  درصد از افراد كشته شـده  2/2تصادف كرده است 

درصـد از افـراد    0.92در اين خودرو به طـور متوسـط    .استمربوط به ميتسوبيشي 
 خـودروي  10از ميان . استو از نظر تعداد كشته، جيب سومين خودر. اند كشته شده

پـژو  و  پـژو آردي  ،504پـژو   ،206پـژو   ،405پژو  ،نيسان ،سمند، پيكان، پژو، پرايد
بيشترين نسبت كشته به كل سرنشين در تصادفات مربوط به پژو و سپس پـژو   پرشيا
كشته نسبت بـه  ين تعداد كمتر، در اين ميان. سوم قرار دارد ةدر ردپرايد  .است 405

خـودروي كدبنـدي    58 ،11در جـدول  . سـت مربوط به خودرو پرشيا ،كل سرنشين
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      گانـه از لحـاظ ايمنـي معرفـي     10طبقـات  ارزيـابي و در   114شده در سيسـتم كـام   
  .شده اند

  
 طبقه بندي خودروها از لحاظ ايمني 11 جدول

 طبقه بندي بر اساس ميزان خطر
 ككاديال )پر خطرترين(اول ةطبق

 ميتسوبيشي دوم ةطبق

 سوزوكيپجي سوم ةطبق

 تويوتا چهارم ةطبق

 دوو سي يلو -هيلمن-هوندا-بيوك-دوو-رنو پنجم ةطبق

 405پژو   -هيونداي -سپند-پژو-پرايد-و.ام.بي-آئودي ششم ةطبق

 پروتون-زانتيا -206پژو -لندكروز -نيسان -سمند -دايو -پيكان هفتم ةطبق

 پژو آردي -زامياد-ولوو-مزدا-فيات-شهاب هشتم ةطبق

 كيپي-موسو-لندرور-داتسون نهم ةطبق

) كم خطرترين(دهم ةطبق

-عقـاب  -شـورلت  -سيناد شـاهين  -سوبارو -ژيان-داي هاتسو -جاگوار
-مارال -ميني ماينر -ليالنه -كيا-رنجرو -كاروان -فولكس -فورد -فراري     
گلـف -فـائو  -غـزال  -ام.وي.ام -چروكـي  پجيـ  -هانسـپا  -ايران كـاوه     
 دووماتيز   

  
يابي به مقدار احتمال كشته شـدن  مدل سازي و دست ،يكي ديگر از معيارهاي ارزيابي

خودروهاي كـاديالك، سـپند و    ،بر اين اساس استراننده در صورت وقوع تصادف 
خـودروي   6. رفتـه انـد  خطرترين خودروها قـرار گ هاي باالي پرميني ماينر در رتبه 

بر اساس مقدار احتمال مرگ راننـده در  شده خودرو بررسي  58رين در ميان فخطرآ
  .اندنشان داده شده  12صورت وقوع تصادف در جدول 
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 خودروهاي خطرآفرين بر اساس مقدار احتمال مرگ راننده -12 جدول

 احتمال مرگ در صورت وقوع تصادف خودرو

 %41/7 كاديالك

 %88/5 سپند

 %48/3 ميني ماينر

 %88/1 پژو

 %53/0 206پژو 

 %43/0 كيا

  
  يريجه گيو نت يجمع بند .4

، خـودرو و  يعوامـل مختلـف جـاده ا    مي دهند كـه نشان  هاي اين پژوهش بررسي
 هر يك از اين عوامـل  .گذار باشندريتوانند در بروز و شدت تصادفات تأث يم يانسان
. نـد دار يشدت تصـادف متفـاوت   و ب مخاطرهيهستند كه ضر ييفاكتورهازير يدارا
 يتيعوامـل سـه گانـه وضـع     يزفاكتورهـا يك از ري ت هرين وضعياست بهتر يهيبد

ك از عوامـل  يهر  يزان متوليت برنامه ريو اولو داردكمتر  ةب مخاطرياست كه ضر
ك از يـ  باشـد كـه هـر    ن راهبـرد يـ ت موجود با در نظر گرفتن ايد در بهبود وضعيبا
ج ينتـا . ابنـد يبهبود حالت  نيت به بهتريل وضعيبا تبدعوامل سه گانه  يزفاكتورهاير
 رانقش عامـل انسـاني    نسبت به كل حوادث رخ دادهدرصد 90ان شده  نزديك به يب

ر يسا و نقش )1377ايمني راه هاي كشور، ةآيين نام( در ايمني راه و وقوع تصادفات
گـاهي از آن غفلـت   كـه   يعموضو. موارد مي داندنسبت به كل درصد  49عوامل را 

  .شود يان نميبه دقت بمي كنند و 
  راهبردها .1-4

 حادثه خيز نقاطاصالح 
توانسته  »اصالح نقاط حادثه خيز«روش  ،فيك و ايمني تراقيكدر دانش مهندسي ترا

كـاهش   ،خـود دارد بـه افـزايش ايمنـي و در نهايـت      بـا دانشـي كـه   ة پيشيناست با 
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اسـتفاده  ، ما آنچه هنوز مجهول و غريب ماندها. جامدتصادفات و تلفات جاده اي بين
اهميـت   ،مـروري بـر نتـايج ايـن تحقيـق     . است »حادثه خيز قاطاصالح ن« راهبرداز 

  .دكنموضوع را بيان مي 
  

 مسبب است ،ول نيستئراننده تنها مس
بر تعداد كل كشته شدگان در هر سال بـدون توجـه بـه رده     بيشتر گرانتاكنون تحليل
اگر در هر تصـادف راننـدگي حضـور يـك     . ران از جاده تمركز داشته اندبندي كارب

 درصـد  58،  114عـات بانـك اطالعـاتي كـام     اطال ةراننده را در نظر بگيريم، بر پاي
از كشـته شـدگان خـودرو را     درصـد  35نيستند و  راننده ،كساني كه كشته مي شوند
بـيش از يـك   مـرگ،   به منتهيدرصد تصادفات  2/24در . مسافران تشكيل مي دهند
بـيش از   ،به مـرگ دو خـودرويي   منتهيدرصد تصادفات  40نفر كشته مي شود و در
درصـد از سرنشـينان    48ميـزان آسـيب ديـدگي بـيش از      .يك نفر كشته شده است

درصـد  ايشـان فـوت     4/10اند، شديد بـوده اسـت و    خودروهايي كه تصادف كرده
. برابر مرگ رانندگان است دهسرنشينان نرخ تلفات جاده اي  ،بر اين اساس. اند كرده

شايد بعضي بر اين اعتقاد باشند كه متوسط سرنشينان يك خـودرو بيشـتر از راننـده    
له را دوچنـدان  ئو اهميـت مسـ   موجهي براي وقوع نرخ مذكور نيست است كه دليل

  .خواهد بودول جان ديگر سرنشينان نيز ئيك خودرو مس ةزيرا رانند ،مي كند
  
  ها  سياست .2-4

  استاندارد سازي منابع آموزشي
هاي همگاني ترافيك بـا اسـتقبال همگـاني     فرهنگ ترافيك و آموزش ةامروزه توسع

هـاي ارائـه    آموزش ةاما آنچه تهديد به شمار مي رود موضوع شيو. مواجه شده است
از قبيل منابع آموزشي ارائه شده است كه بايد يكنواخـت و بـا    در سطح كشور شده

  .انداردهاي علمي باشدرعايت است
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 نظام آماري ةطراحي و توسع
اطالعـات   ةس راهنمـايي و راننـدگي صـاحب گنجينـ    پلـي  كه كسي پوشيده نيستبر

در دانش نوين يكي از سرمايه هاي سازماني بـه شـمار    و اين اطالعات آماري است
بـر اسـاس   .. .مي رود و بسياري از مجموعه هاي بزرگ تجاري مانند گوگل، ياهو و

زيـرا در   ،اين سرمايه مديريت مي خواهـد . به رقابت با هم پرداخته اند راهبردمين ه
دسـتاوردهاي  .. .متـون علمـي و   ةصورت مديريت بر داده ها، دانش سازماني، توسع

بزرگ تعالي سازماني پليس راهور و محوريت در تمام تصميم گيري  ،گامومقدماتي 
سـازماندهي و سـاماندهي    ،گـام اولـين  . ها و تصـميم سـازي هـاي ترافيكـي اسـت     

نشر اطالعات و جهت دادن به مطالعـات دانـش    ،گامدومين . اطالعات موجود است
ايـن   ةهمـ . اسـت ... پژوهان در قالب پايان نامه ها، مقاالت، گزارش هـاي علمـي و  

  .نظام آماري به دست آورد ةموضوعات را مي توان در قالب طراحي و توسع
  
  گيري هسته هاي علميبه كار
ثري ؤهسته هاي علمي و تمركز بخشيدن به موضوعات آنها مي تواند گـام مـ   ةتوسع

مـي تواننـد در قالـب     اين هسـته هـاي علمـي   . در پيشبرد اهداف علمي پليس باشد
  .به همكاري علمي با پليس بپردازند) NGO(سازمان هاي مردم محور

  
  اطالعات صحيح آماري جمع آوري

 بـراي . گام ارائه يك تصميم مبتني بر دانش است جمع آوري داده هاي آماري اولين
با توجـه بـه اينكـه اسـتفاده از كمربنـد       .موضوع اطالعات كمربند ايمني است ،مثال

برخـي  در البتـه  (و است ي يهاي جلو صندلي براي سرنشينانايمني در كشور ما فقط 
جمـع  لـذا بايـد در هنگـام     )نـد دارجلويي كمربند  هاي از خودروها نيز فقط صندلي

آوري اطالعات به اين امر توجه كرد كه اگر استفاده كردن يا نكردن كمربنـد ايمنـي   
، پس بايد بين سرنشـيناني كـه در   دشبا مخصوص راننده و سرنشين جلويي خودرو 

. دشـ نشينند و سرنشين جلـويي و راننـده تمـايز قائـل      هاي عقب خودرو مي صندلي
نتايجي در مورد تفاوت يا عـدم تفـاوت در    ،توان با استفاده از اين مورد همچنين مي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


    101    مل موثر در كاهش تصادفات جاده اي ايران بررسي علل و عوا
   

ـ ه بر سرنشينان شد شدت آسيب وارد  و دسـت آورد ه جلويي با سرنشينان عقب را ب
نشـان   نيـز  راهاي عقـب   صندلي نثير استفاده از كمربند ايمني در سالمت سرنشيناأت

 .داد
  

 افسران كارشناس تصادف
هـم ثبـت كننـدگان     ،تصـادف هسـتند   ةحنص، هم قاضيان افسران كارشناس تصادف

پرداخت بيمه ها بـر   ةنحو ةداوري دربار. دقايق و نكات باريك تر ز موي يك حادثه
تمـامي عوامـل مـوثر در    و در يك نگاه كلي با ثبت دقيق  استاساس نظرات ايشان 

رويكرد صحيح و مطمئني به  ،، مديريت عالي، مياني و اجرايي ترافيك كشورتصادف
  .علمي و مدون خواهد داشتتصميم گيري و تصميم سازي 
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  وست هايپ
  1385چارت تفكيك كشته شدگان تصادفات جاده اي ايران در سال  - 1نمودار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  1997در سال نقش هريك از عوامل مؤثر در تصادفات بر اساس مطالعات تريت و همكاران  - 2نمودار
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 عامل انساني

عامل خودروراه و محيط عامل

۵٧%

٢%٣%

۶%
۴%

١%

٢۶

درترافيکيفوت
١٣٨۵ 

 خودرو سرنشينان
٧٤٢/٧٧%  

سرنشينانغري
٥٨/٢٢%  

سوراندوچرخه
١١٨/١٣% 

%١٣/٥٥ رانندگان%٨٢/٨٦عابران  %٨٦/٤٤مسافران
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  2004در سال ITEنقش هريك از عوامل مؤثر در تصادفات بر اساس مطالعات   - 3نمودار
  

 
  
  
  
  
  
  
  

  
  2004در سال ITEنقش هريك از عوامل مؤثر در تصادفات بر اساس مطالعات   - 4نمودار

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  

 عامل انساني

راه و  عامل
 محيط

  عامل خودرو
 ) وریفنّا(

۵٧%

٢%٣%  

۶% 
٣%

١%

٢٧

 عامل انساني

راه و  عامل
 محيط

  عامل خودرو
  )وریفنّا(

۵٧%

٢%٣%

۶% 
٣%

١%

٢٧
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  1385ك از عوامل مؤثر در تصادفات بر اساس مطالعات تصادفات ايران سالنقش هري  - 5نمودار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  مؤثر درتصادفات ةچارت تفكيك عوامل سه گان - 5نمودار

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

عوامل    سه
 گانه تصادف

عامل خودرو عامل انسان  عامل راه

 درصد٩

هاي يافته
 مطالعه

تريت و
 مهکاران

 درصد٩

 درصد١۵

 درصد۶٧

 درصد۶٧

 درصد۴٩

درصد٢۴

درصد٢۴

درصد٣۶

ITE 

ايران
)١٣٨۵( 

عامل 
 يانسان

عامل  راه عامل
 خودرو

٢٣.٨%

١/٠%٩/٠%

۴.٣
٢۵.

٢/٠

۴٣.
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  منابع
  فارسي

  
فصــل . كشـور  ايمنـي راه هـاي   ةآيـين نامـ  ). 1377(وزارت راه و ترابـري  -1

  شركت سهامي توليدي تجهيزات ايمني  راه ها؛: تهران، چهاردهم آموزش
طراحـي و تـدوين الگـوي    «دكتـراي   ةرسـال ). 1387(اسماعيلي، عليرضـا   -2

  .، دانشگاه امام حسين»راهبردي توسعه فرهنگ ترافيك ايران
گزارش بررسي علل و عوامل مؤثر بر كاهش «). 1386(گوهر، عليرضا پاك -3

دفتـر تحقيقـات    .»CARTو  LRترافيكي بر اساس رگرسيون  تصادفات
 .كاربردي پليس راهور ناجا

تحليل داده هاي آمـاري  «). 1387(گوهر، عليرضا و صادقي كيا، عباس پاك -4
 ،)8 ةشـمار (سـال سـوم   . »تصادفات رانندگي به وسـيله درخـت تصـميم   

   46تا  27صفحات
هوشـنگ  ة ترجم. عيپيمايش در تحقيقات اجتما). 1376(اي . دواس، دي -5

 .نشر ني: تهران ،نايبي
ــاظم -6 ــيروان ك ــژاد، انوش ــاظم  ،ن ــا و ك ــالي، حميدرض ــي،  خلخ ــور ديزج پ

.  SPSSافـزار   آزمون آماري به همـراه راهنمـاي نـرم    100).1380(مهدي
 .فرهنگي هنري ديباگران ةمؤسس: تهران

مفـاهيم و روش  ). 1385(جانسـون  . باتاچاريا و ريچـارد اي . گوريك كي -7
: ، تهـران 2مرتضي شهر آشوب و فتاح ميكائيلي، جلد  ةترجم. ماريهاي آ

 .مركز نشر دانشگاهي
سوانح ترافيكي كشور و خسارات منتجه، علل ). 1386(نيك زاد، ميرفاضل -8

دفتر تحقيقـات كـاربردي   : تهران. از آن و عوامل و راه كارهاي برون رفت
 .پليس راهنمايي و رانندگي ناجا
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تـأثير عامـل انسـاني بـر وقـوع تصـادفات       «). 1387(وهاب زاده، ابـراهيم  -9
. »و راه هاي كنترل و كاهش آن 84قزوين در سال -رانندگي آزاد راه كرج

 8ةشمار ،مطالعات مديريت ترافيك، سال سوم ةفصلنام
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