
1387138713871387پاييز پاييز پاييز پاييز ، ، ، ، 65656565 شماره شماره شماره شماره انساني، انساني، انساني، انساني،هاي جغرافيايهاي جغرافيايهاي جغرافيايهاي جغرافيايپژوهشپژوهشپژوهشپژوهش

87878787–104104104104صص صص صص صص 

 كاهش آنبرايكارهايي اي و ارائه راهثر بر تصادفات جادهؤبررسي عوامل م

بيابانكمنظومه روستايي جنوب خور و:مورد مطالعه

 دانشگاه تهراناستاديار دانشكده جغرافيا،-٭محمد سلماني

 دانشگاه تهران،انشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستاييد-مهدي رمضان زده لسبويي

 دانشگاه تهران،و برنامه ريزي روستايي كارشناس ارشد جغرافيا-مسلم دريكوند

كارشناس جغرافيا و برنامه ريزي روستايي-فرخ ثابتي

30/8/1386:    تاييد نهايي18/2/1386: پذيرش مقاله

دهدهدهدهييييچكچكچكچك
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....ر گذار در بروز تصادفات استر گذار در بروز تصادفات استر گذار در بروز تصادفات استر گذار در بروز تصادفات استييييتاثتاثتاثتاث

.ابانكي، خور و بيتيري، عامل مديطي، عامل محي، عامل انسانيتصادفات جاده ا: : : : ييييدددديييي كل كل كل كلهايهايهايهايههههژژژژواواواوا

مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

ده امروز به عنـوان     ين پد ي ا ودي آ ي در اقتصاد هر كشور به حساب م       ييبناري ز يهابخش از    و ارتباطات  حمل و نقل  

 حمـل و نقـل در سراسـر جهـان بـه      ياسـت هـا  يس. شوديها محسوب م كشوريافتگي توسعه ي از شاخص هايكي

 را حفـظ  يت زنـدگ يـ فيابنـد و ك ي توسـعه  ،يي جابه جا ينده برا يل فزا ي تما يتا پا به پا   هستند  يازمند رشد يوضوح ن 

 بـــه حـــسابيديـــك موضـــوع كليـــي و كـــاهش حـــوادث جـــاده ايمنـــيت ايرين راســـتا مـــديـــ در ا.كننـــد

). 53، 1383ماس،يت(ديآيم

هاآن از ي ناشي ماليجه خسارت هايش است و در نتي در كشور ما رو به افزاياامروزه تعداد تصادفات جاده

 و ي رواني و جاني ماليخسارت هان كه يار باال بوده و با توجه به اي بس، شوديل ميكه بر خانواده ها و دولت تحم

:09122274079ٍ�salmanin@voila.frE-mail: نويسنده مسئول٭
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ي از خسارت تصادفات رانندگيريت دارد به منظور جلو گ باشد ضرورير قابل جبران مي غي در مواردياجتماع

.  به اجرا گذارده شودي موثريهاكارراه

 در هر ماه يعنين يا.)1384،80،يريوز(شودين زده مي نفر تخم3ران در هر ساعت ي در اياتلفات جاده

. روندين مي از بيات جاده اان در جاده ها در اثر تصادفيراني از ا25920 متوسطبه طور نفر و در هر سال2160

 برابري  زلزله بمبا تلفات انسانيباً يسال تقرمرگ ناشي از تصادفات طي يكچرا كه است يادهندهن آمار تكانيا

 برابر 6 مثل انگلستان با وجود يكشور.باشدنميچندان مشهود ست ي نين نوع حوادث ناگهاني اما چون اكندمي

 تصادفات ي ماليها از اين گذشته، خسارت.دارداي جاده تلفات ايران بار كمتر از 32ه، يل نقليبودن تعداد وسا

.)277، 1384،يونديپ(»ارد دالر استيلي م4ران ساالنه بالغ بر ي در اياجاده

يه و عامل انسانيله نقلي وس، به راهيدر سه عنوان كلكه ل هستند ين حوادث دخي در بروز ايعوامل موثر

متاسفانه در مناطق دور . دنريگي را در بر مي گوناگونيهار بخشين عوامل هم زي هر كدام از ا و شونديم ميتقس

.  كنديدا مي پيگرين امر حالت دي ايا مرتبط با امر تصادفات جادهين هاسازما نظارت توسط يل كميافتاده به دل

لنقو فرسوده در امر حمليهانيماش درآمد از يمو مؤثر و كينظارت كاف، فقدان هات جادهيفيكنامناسب بودن 

. شودين مناطق مي در اي باعث بروز حوادث جاده ا،ن عوامل در كنار همي شود كه ايم استفاده هاان و انسءاياش

. حمل و نقل جاده اي جزيي الينفك و در اغلب كشورها، ستون فقرات تمامي شبكه هاي حمل و نقـل اسـت     

 حمل و نقل جاده اي محسوب مي شود و روند افزايش تعداد تصادفات بـه                حوادث رانندگي از جمله معضالت در     

.گونه اي است كه وجود بحران در جابه جايي كاال و مسافر در جاده هاي كشور را به ذهن متبادر مي سازد

ينـه هـا بـرا     ين هز يـ  كـه ا   يبـه طـور   .اد اسـت  يار ز ي بس ي از حوادث جاده ا    ي ناش ي ها نهي هز يط كنون يدر شرا 

در هـا   نـه ين هز يـ  ا 1999 سـال    طـي .)24،  1385،يوزارت راه و ترابر   (ورو است يون  يلي م 180 اروپا ساالنه    هياتحاد

ون يـ لي م745در بـنگالدش  2000 درسال  و)zhou,2003, 126(ارد دالر بر آورد شده يلي م5/12معادلچين كشور

.Babtie Ross Silcock,200)(باشديم)يد ناخالص داخلي درصد تول6/1(دالر 

 خودرو   و مروزه كارشناسان و محققان ترافيك، تصادف را پديده پيچيده اي در نظر مي گيرند كه انسان، راه                ا

يكـي از ايـن سـه ركـن يـا نقـص متقابـل              در   نقص    از وجود  يتصادف ناش . آن را تشكيل مي دهند    سه ركن اصلي    

ل وظيفه خـود را درسـت انجـام دهنـد،           آميز است و مادامي كه هر يك از اين سه عام           در يك حالت مخاطره    هاآن

بنـابراين منطقـي اسـت كـه        .  عنـصر اسـت    ني تر يقودر ميان اركان اصلي تصادف، انسان       . افتداي اتفاق نمي  حادثه

ك يـ  توان گفت كـه تـصادف        ي م ياز طرف .)1378،2،يعادل(سان متمركز كند  نجامعه تمام تالش هاي خود را بر ا       

وضوع در كـشور مـا      ن م ي مرتبط با ا   ي ها يزيرشتر برنامه يست كه امروزه در ب     ا ي وفرهنگ ي، اقتصاد يده اجتماع يپد

 اين تحقيق به دنبال شـناخت تـصادفات        ،با توجه به موارد ذكر شده در خصوص تصادفات        .از آن غفلت شده است    

 لـذا آنچـه در تـصور       .اسـت  در منظومـه روسـتايي جنـوب خـور و بيابانـك              آن ها و عوامل موثر در بروز      جاده اي 

:كهدشومي

يشتر از راننده هاي حرفه اي است؛درصد تصادفات در بين راننده هاي غيرحرفه اي ب. 1

؛)در مقطعي از سال(تصادفات دوره اي است. 2



....بررسي مهمترين عوامل موثر بر تصادفات جاده اي و ارائه راهكارهايي جهت كاهش آن89

؛بين فقر اقتصادي و تصادفات رابطه اي مثبت وجود دارد. 3

؛بين سالمت جسمي و تصادفات رابطه مثبت وجود دارد. 5

ش تعـداد   ي شـود و رونـد افـزا       ي محـسوب مـ    يه معـضالت در حمـل و نقـل جـاده ا            از جمل  يحوادث رانندگ 

 كـشور را بـه ذهـن متبـادر     يهـا  كـاال و مـسافر در جـاده   ييجا است كه وجود بحران در جابه   يتصادفات به گونه ا   

.نـد كي را روشن م   يادينكات ز يا تعداد تصادفات جاده   آماري بررس ).5،  1383،  ي اسالم يمجلس شورا (سازديم

 در كـل    يهـا در اثـر حـوادث جـاده ا         عـداد كـشته   ران ت يـ  ا ي قانون ين پزشك سازماي از سو  شدهبر اساس آمار منتشر   

 سـال آمـار تعـداد       10 طـي مـدت    يعنـ يده اسـت    ي رسـ  1384 نفر در سال     27746 به 1373 سال    نفر 10545كشور از   

 از  ين ناشـ  يگان و مجـروح   تعداد كشته شده   ساله   12يشيروند افزا ر  يجدول ز . است برابر شده  5/2ش از   يها ب كشته

. دهديران را نشان مي در كشور ايتصادفات رانندگ

 كشوري در جاده هاي در تصادفات رانندگتلفات1111جدولجدولجدولجدول

تعداد مجروحينتعداد مجروحينتعداد مجروحينتعداد مجروحين))))نفرنفرنفرنفر((((تعداد كشتهتعداد كشتهتعداد كشتهتعداد كشتهتعداد تصادفاتتعداد تصادفاتتعداد تصادفاتتعداد تصادفاتسالسالسالسال

1373137313731373325051054542216

1374137413741374409381159152696

1375137513751375503481258362466

1313131376767676546761367667796

1377137713771377651521496679289

1378137813781378706831548291048

13791379137913797697617053108300

13801380138013808349919728117566

13811381138113819649921873167372

138213821382138210902325722222309

138313831383138311597926089245754

138413841384138414132927746274257

ي و رانندگييران و راهنماي اي اسالمير جمهوي قانونين پزشكسازما:  مأخذ

ققققيييينه تحقنه تحقنه تحقنه تحقييييششششييييپپپپ

ات متخصصان در زمينه عوامل ها و ادراكطي چند دهه گذشته مطالعات متعددي در زمينه سنجش ديدگاه

,Rutela(سطح جهاناي درگذار بر تصادفات جادهتاثير 2004: Rundmo,2002: Martinez, 1997: Parker,

1998: Matthhews and Norris, 2002: Miles, 2003(ده دارند ي عق2رسي و اسپا1رياولد.صورت گرفته است

م يه در آن سهيله نقليط و وسي دانست كه سه عامل راننده، محيتيامد وضعي پتواني را ميكه حوادث رانندگ

.)Older and Spicer,1983(هستند

1 -Older
2 - Spicer
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صادفات را بــر عهــده   درصــد تــ 95 مــسئوليت مــستقيم و غيرمــستقيم  )انــسان(اســتفاده كننــدگان از راه  

 رفتـار انـسان بـوده       يعلـت اصـل   يده دارد كه در اغلـب حـوادث راننـدگ         ي هم عق  1ناريش،  )1378،4،  استيسي(دارند

اطالعـات در دسـترس      نمونه بر اسـاس      يبرا. صورت گرفته است   ينه هم مطالعات  ين زم يدر ا . )Shiner,1988(است

يه رويــل نقلي در اثــر ســرعت نامناســب وســايصادفات جــاده اك ســوم تــيــش از ي جهــان بــيهادر اكثــر كــشور

 در  ي رقـم مـشابه    ايـران ن مطالعه در مـورد كـشور        يا. )1378ك،ي و تراف  يمنيمعاونت حمل و نقل و دفتر ا      (دهديم

).1378ن مشاور ارگ،يشركت مهندس( دهدي درصد را نشان م35 تا 25حدود 

كه برگرفته از نتايج مطالعات كشورهاي توسعه يافتـه         ) پيارك(همچنين با توجه به تحقيقات مجمع جهاني راه         

.باشد به شرح ذيل تأثير عامل انساني را گزارش نموده استو در حال توسعه عضو خود مي

)درصد( سهم عوامل موثر در تصادفات جاده اي1111شكلشكلشكلشكل
1384،ي وزارت راه و ترابر:مأخذ

 و در اسـتراليا     1984-1982ي  سـال هـا   بـين   2مطالعات انجام شده در بريتانيا كه توسـط اسـميت گولـدينگ           از  

30چنين دريافت مي شود كه در روز هاي باراني تعداد تـصادفات              صورت گرفت  1955 در سال    3توسط رابينسون 

ضريب ايمني جاده ها بـراي اولـين    با اين وجود نقش اقليم در باال بردن         . هاي بدون باراني است   شتر از روز  درصد بي 

بين ليورپول و هال مطـرح شـد و         62M در انگلستان به هنگام برنامه ريزي جاده اي ترانزيتي پنين            1960بار در سال    

ريـزي اين موضوع باعث شده كه عامل اقليم را به عنوان يكي از عوامل تاثير گذار در ايمني حمل و نقل در برنامـه                      

).1385،131محمدي، (ار دهنداي مورد برسي قرجاده

1 - Shinar
2- Smith colding
3 - Rabinson
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)درصد(راني در ايادث جادهك از عوامل موثر در بروز حوايسهم هر2222جدولجدولجدولجدول

1384وزارت راه و ترابري،: منبع

 بين عوامـل طبيعـي      زالعات در زمينه عوامل تاثيرگذار طبيعي مورد بررسي قرار گرفته و ا           در ايران بيشتر مط   اما  

روز كوه  يصورت خاص در جاده هراز و ف      ه  ن بار ب  ي اول ي نوخندان برا  يبيحب. بيشتر عوامل اقليمي بررسي شده است     

پرداخته و بـه    يادفات جاده ا  خبندان و اثرات آن در حوادث و تص       يي و مكان  يع زمان ين تهران و مازندران به توز     يب

ن اسـت   ي ا يتيري نكته مهم از نظر مد     .اي دارد قش فزاينده در بروز تصادفات جاده     اين نتيجه رسيده كه شيب جاده ن      

شتر در معـرض    ينه در مناطق مرتفع جاده رانندگان ب      زمستايات راهدار يز با بارش برف و عدم شروع عمل       ييپاكه در   

.)1384، عزيزي، و حبيبي نوخندان، 129، 1385محمودي،محمدي و (رندي گيخطر قرار م

كـه   دهـد    ي، نـشان مـ     انجام شده  ياري در استان چهارمحال و بخت     يك مقاله علم  ي كه در قالب     يگري د يبررس

ته شـدن راه هـا و        از بـس   ي رود كه خود معلـول     يط بد باالتر م   ي شرا  نسبت به  يط خوب جو  يزان تصادفات در شرا   يم

ن استان زمان بارش اسـت      ي در ا  ي و اثر گذار در بروز تصادفات جاده ا        يعين عامل طب  يمترمه.كم شدن تردد است   

 توسـط   گـر يك مطالعـه د   يـ در  .)1378،يقطـره سـامان   ( درصد تصادفات را به خود اختصاص داده اسـت         9/33كه  

 قرار يبررسموردGISروزكوه با استفاده ي در محور في در بروز حوادث جاده ا     يمي نقش عوامل اقل   ،)1381(يكرم

خبندان و  ي از جمله بارش برف و باران،        يمي اقل يده ها يع تصادفات و پد   ين توز يق رابطه ب  ين تحق يدر ا . گرفته است 

:افته استير دست يج زيو به نتاقرار گرفتهيبررسمورد مه 

است؛ را داشته ين فراوانيشتري مورد تصادف ب115خبندان و با تعدادييهان تعداد روزيشتري بيبهمن ماه دارا-

ي فقـره تـصادف را در پـ        35 بـوده كـه تعـداد        ن فراوانـي  يشتريـ  ب ي دارا ي بـاران  يهـا  ماه هم از نظر تعداد روز      يد-

است؛داشته

.)1381،يكرم( استاتفاق افتادهط مه آلود بودن ي فقره تصادف هم در شرا42تعداد -

 بـر   يمـ ي اقل يده هـا  يـ ر پد ي با عنوان تاث   1385 در سال    ي و محمد  ي كه توسط محمود   يگريق د ي تحق هاييافته

خبندان ي تند بادها،    يمين عوامل اقل  يكه از ب  دهدنشان مي  همدان صورت گرفته     –ندج  نتردد و تصادفات در جاده س     

. دارديارف، مه در بروز تصادفات نقش عمدهزش بيو ر

درصددرصددرصددرصدمولفهمولفهمولفهمولفه

57سهم تصادفات فقط با عوامل انساني

3سهم تصادفات فقط با عامل راه

2سهم تصادفات فقط با عامل وسيله نقليه

26راه+ سهم تصادفات با مجموع عوامل انساني 

6وسيله نقليه+ سهم تصادفات با مجموع عوامل انساني 

1وسيله نقليه+ سهم تصادفات با مجموع عوامل  راه 

4وسيله نقليه+ راه + سهم تصادفات با مجموع عوامل انساني 

1ناشناخته

100100100100مجموعمجموعمجموعمجموع
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ل عوامل بروز تصادفل عوامل بروز تصادفل عوامل بروز تصادفل عوامل بروز تصادفيييي و تحل و تحل و تحل و تحلييييييييشناساشناساشناساشناسا

هاي رانندگي، بيشتر تحقيقات و برنامه ريـزي هـا   ر مهم انسان در تصادفبه نقش بسيابا توجه  ::::ييييعامل انسان عامل انسان عامل انسان عامل انسان ))))الفالفالفالف

رد از انـسان بـه عنـوان        ي گ ينه صورت م  ين زم ي كه در ا   ي امروزه در اكثر مطالعات    امروزه در ارتباط با انسان مي باشد      

ترافيـك در    و بسياري از مشكالت مربـوط بـه حمـل ونقـل          .  برند يدث نام م  ان گونه حو  ي عامل در بروز ا    نيمهمتر

 الزم نداشـتن آمـوزش كـافي و         ،ان است كه علـت اصـلي آن عـدم آگـاهي           كشور ما ناشي از رفتار استفاده كنندگ      

.  وجدان اجتماعي نسبت به حقوق ساير استفاده كنندگان است بهيتوجهيب

نگارندگان : مأخذ

ير گذار در بروز تصادفات جاده اي مهمترين عوامل انساني تاث2222شكلشكلشكلشكل

 درصـد   88 عامـل    1چي مثال هنر  ي برا . باشد ي تصادف م  ي عامل اصل  ،من انسان يت شده كه اعمال ناا    باثاامروزه  

 از  ي حـوادث را ناشـ     90 تـا    80و  يـ در. )،252،  1382محمـد فـام،     ( كند يمن گزارش م  ياز كل حوادث را اعمال نا ا      

ي درصـد حـوادث معرفـ      90 تـا    70 را عامـل وقـوع       ي انـسان  يهـا ز خطا يـ نـارد ن  ينگ و ر  يليب، داند ي م ي انسان يخطا

ي مجـاز راننـدگ    يت سقف زمان  ي رانندگان عدم رعا   يدر بروز خستگ  يل اصل ي از دال  يكي.)252،  همانجا(دنكنيم

ش و  ي افـزا  يالعمـل فـرد در قبـال حـوادث احتمـال           بـدون شـك زمـان عكـس        يش زمـان راننـدگ    يرا با افزا  ياست ز 

 Henrich-1

عوامل انسانيعوامل انسانيعوامل انسانيعوامل انساني

تاثيرگذار درتاثيرگذار درتاثيرگذار درتاثيرگذار در

ايايايايتصادفات جادهتصادفات جادهتصادفات جادهتصادفات جاده

قوه بينايي و قوه بينايي و قوه بينايي و قوه بينايي و 

صصصصتشخيتشخيتشخيتشخي

آسيب هاي آسيب هاي آسيب هاي آسيب هاي 

جسميجسميجسميجسمي

رانندگيرانندگيرانندگيرانندگيشيوهشيوهشيوهشيوه

مصرف الكل

خستگي مفرط

مصرف دارو

مسايل روحي و رواني

پريشاني و هيجان

ضعف          

تشخيض

هاي سبقت

غير مجاز

تصميم واكنش يا 

گيري نادرست

 سرعت زياد

تجربه 

ناكافي

عدم احساس 

مسئوليت

رفتار تهاجميبي پروايي

عدم تشخيص خطر نقص يا ضعف ديد    نبود تمركز ذهني
تشخيص نا درست فاصله يا  

سرعت
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 از  ي ناشـ  يهاامـد ين جـا پ   ي نكته مهم در ا    .)1379،66،ي اسد يبن(»ابديي كاهش م  يو قدرت پردازش و   ياريهوش

ه ي بـر روح و جـان مـسافران سـا          يامد همواره مانند كابوسـ    ين پ ي است كه ا   ي خواب آلودگ  يعني رانندگان   يخستگ

ن اصـفهان و مـشهد در   يجاده بون در يك دستگاه اتوبوس و كامين ي توان به تصادف ب    ي نمونه م  يبرا. استانداخته

، يدانيمطالعه م ( راگرفت )مسافر اتوبوس ( انسان 32ون جان   ي بودن راننده كام   هآلود اشاره كرد كه خواب    1385سال  

ست و در سراسـر     يـ نايـران   ن موضوع فقط مخـتص بـه        ي است كه ا   ي البته گفتن  .)ابانكي، منطقه خور و ب    1385اسفند  

 راننـده   يخـستگ ،  خـواب قـات يقات انجام شده توسط مركـز تحق      يتحقن  يرطبق آخ «. ن معضل وجود دارد   يجهان ا 

ي جـد  يب هـا  يا آسـ  ي منجر به مرگ و      يصد تصادفات جاده ا    در 60 خاص   به طور  درصد تصادفات و     25يعامل اصل 

.)66، 1384،ينيان حسيغفار(»باشديم

يادر بـروز تـصادفات جـاده      ثر  ؤ از عوامـل مـ     يكيي در كنار عوامل انسان    يعيعوامل طب ::::ييييططططيييي و مح   و مح   و مح   و مح  ييييععععييييمل طب مل طب مل طب مل طب عواعواعواعوا))))بببب

ژه يـ ه امور به و   ي در كل  يمي اقل يهافاكتور.  دارد ي نقش مهمتر  يمي عوامل اقل  يعين عوامل طب  ي از ب  . شود يمحسوب م 

تـوان  ين عوامـل مـ    يـ  از ا  ي اسـت و در صـورت آگـاه        ي نقش اساسـ   ي، دارا يني، زم يياي، در ييدر حمل و نقل هوا    

 از آن را كاهش     ي ناش ي و مال  ي جان ين كه خسارت ها   يل كرد و مهمتر ا     حمل و نق   يمني به ا  ي ارزنده ا  يكمك ها 

.داد

 روان و حركت آن ها در طول شبانه روز به عنوان يكي از مشكالت مناطق كويري                 يهاوجود ماسه از گذشته   

 در طـول سـال      ،در همـين راسـتا    .  ساكنان ايـن منـاطق از ايـن پديـده رنـج مـي برنـد                و خشك مطرح بوده و عموماً     

 محتمـل   يـن معـضل و كـاهش مـضرات آن          ا  مقابلـه بـا    بـراي هاي مختلف اجرايـي هزينـه هـاي سـنگيني را            نزماسا

.شوندمي

كـه در   از آنجـا  . دنده است كه با مشكل شن هاي روان روبرو مي باشـ           ين پد ي از ا  ي هم بخش  يري كو يهاجاده

عبور كرده و يـا طـرح هـاي جديـدي      كه از مناطق كويري ي ارتباطي و شبكه هاياتوسعه شبكه حمل و نقل جاده   

 روان در منـاطق     يها بحث ايمني و تداخل آن با ماسه        در مناطق كويري طراحي شده،     يبراي توسعه خطوط ارتباط   

.بودبياباني از اهميت ويژه اي برخوردار خواهد

و نقل بار و حمل . در خلق و توسعه و گسترش تمدن ها داشته است يخ جاده نقش اساسيدر طول تار::::عامل جادهعامل جادهعامل جادهعامل جاده))))جججج

د كرده  ي را باز تول   ي تصادفات و سوانح جاده ا      با خود  يني زم ي در جاده ها   هيل نقل يمسافر و گسترش روز افزون وسا     

 درصـد   75وجـود دارد كـه      2يو فرع 1يلومتر راه اصل  ي هزار ك  80ران حدود   ين اطالعات در ا   يبر اساس آخر  .است

باال بـودن آمـار     . ردي گ ي صورت م  يلومتر ما بق  ي هزار ك  65 در    درصد تردد  25لومتر آن و    ي ك  هزار 15تردد فقط در    

درصد تصادفات منجـر بـه مـرگ،   8/73كه ي از نا مناسب بودن جاده ها است به گونه ا       يران هم ناش  يكشته ها در ا   

).1384،186،يكاشان( باشدين جاده ها مي از عرض كم ايناش

. كيلومتر مي باشد21996,2هاي اصلي برابر با  ايران، راه1384 براساس سالنامه آماري حمل و نقل كشورتا پايان سال -1

.... باشد كيلومتر مي40868,8هاي فرعي برابر با راه1384 براساس سالنامه آماري حمل و نقل كشور ايران تا پايان سال -2
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 دنبـال   يا و كـاهش تـصادفات جـاده       يمنـ ير مورد بهبود ا    را د  ي مختلف يامروزه كشورها روش ها   ::::ييييتتتتييييررررييييعامل مد عامل مد عامل مد عامل مد ))))دددد

 درصـد مـردم مالـك       81.سوئد از لحاظ نرخ مالكيت وسيله نقليه در حد بـااليي اسـت             نمونه كشور  ي برا .كننديم

اين كشور از لحاظ ايمني ترافيك وضع       دهد كه   اند، همچنين تعداد تصادفات وسايل نقليه نيز نشان مي        وسيله نقليه 

هاي گـسترده و همـه جانبـه        ريزي با اين همه كشور سوئد از جمله كشورهايي است كه با برنامه            .لوبي دارد بسيار مط 

.دهدداري را انجام مينسبت به آموزش ايمني و كاهش تصادفات اقدامات دامنه

طـور   بـه    .شوند نفر به سختي مجروح مي     42000هاي انگلستان كشته و حدود       نفر در جاده   3500ساالنه حدود   

ايـن سـوانح    . شودشماري مي دهد كه باعث خسارات بي     سانحه رانندگي رخ مي     هزار 300كلي در هر سال بيش از       

 از اين رو دولت انگلستان بـه منظـور افـزايش ايمنـي عبـور و مـرور                   .كندفشار سنگيني را بر اقتصاد جامعه وارد مي       

 كه در نهايت به بهبود بيـشتر عبـور و مـرور، كـاهش               اي را به مرحله اجرا گذارده است      هاي آموزش گسترده  برنامه

ون پونـد   يـ لي م 112صـحيح ت  يري كه توانسته است در اثـر مـد        يبه طور  « .ده است يانجامتصادفات و افزايش ايمني     

.)Gains,2003( كنديسود اقتصاد

ي از مقامـات     بـه مقامـات محلـي واگـذار شـده و بـسيار             راه ها  در انگلستان اختيار قانوني ايمني       1974از سال   

محلي اين مسئوليت را با استخدام افسران ايمني جاده و با تأمين هزينـه آمـوزش و اجـراي ايمنـي و تبليغـات انجـام                          

بـراي  كننـد و مطالـب و موضـوعات الزم را            مـي  هـاي آمـوزش معلمـين را اداره        كالس راه ها افسران ايمني   . دادند

.)1385وزارت راه و ترابري، (دهندا ارايه ميهاي الزم رهاي آموزشي تهيه كرده و مشاورهكالس

روش تحقيقروش تحقيقروش تحقيقروش تحقيق

 از زمينـه هـا در رابطـه بـا          ياريبستحقيق در   .  هاي آن بنا شده است     به طور كلي متدولوژي هر تحقيق بر پايه هدف        

 تحليلـي   يفي از نـوع توصـ     )1385-1375( سـاله  10يك مطالعـه مقطعـ    يـ ق  يـ ن تحق يـ  ا .انسان و براي انسان مي باشد     

ن در استان   ييابانك شهرستان نا  ي بخش خور و ب     جنوب يستا از روستاها   هفت رو   شامل  منطقه مورد مطالعه   .باشديم

و تجزيـه و تحليـل       ميـداني  آوري اطالعـات  جمـع مطالعات اسـنادي،    تحقيق حاضر در سه مرحله      . باشدياصفهان م 

آوري اطالعـات مـورد   اي براي جمعهدر روش كتابخان. استاي و ميداني انجام شده  به دو روش كتابخانه   اطالعات

روش .هـاي مـرتبط اسـتفاده شـده اسـت         ادارهمراكـز و  ،هانسازماها،هاي دانشگاه نياز از منابع موجود در كتابخانه     

ي انجـام   اهنـ ادست آمده، بـه منظـور تكميـل اطالعـات كتابخ          هميداني كه بخش اعظم اطالعات مقاله از طريق آن ب         

توجـه بـه ضـرورت و    و سپس با از نزديك مورد بازديد انتخاب و  ابتدا منطقه مورد مطالعه     به اين ترتيب كه    ،گرفته

آوري يك سري از اطالعات اساسي، به تهيه و تكميل پرسشنامه مبـادرت گرديـده               اهداف تحقيق و به منظور جمع     

به ناچـار   ن رانندگان  آمار و در دسترس نبود     ، و نبود اطالعات   شايان ذكر است كه به دليل محدوديت زماني       . است

 در منطقـه   )يباسـوادان، شـوراها و معتمـدان محلـ        (ن نخبگـان  ي از بـ   نمونـه 40تعداد  ،از روش نمونه گيري تصادفي    

 از بزرگان هر روستا     يدانيبا استفاده از مصاحبه م    4 و   3اطالعات مربوط به جداول     . دشل  يانتخاب و پرسشنامه تكم   

 در  .ل مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت         يه و تحل  يدست آمده كه در تجز    هعه ب ورد مطال م در منطقه    يانتظامو پاسگاه   

 مرحلـه   .اسـت شـده و جـداول مـرتبط از آن اسـتخراج          هشـد SPSS نرم افزار  واردگذاري و   ها كد پرسشنامهتينها
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احل اول  پاياني كه آخرين مرحله از كار تحقيق يعني مرحله تجزيه و تحليل اطالعات بوده، اطالعاتي را كه طي مر                  

 بـه   داده در چـارچوب موضـوع تحقيـق قـرار           ،آمـده دسـت   ه  خانه اي و مطالعات ميداني ب     طريق منابع كتاب  و دوم از  

....بررسي و تجزيه و تحليل آن پرداخته است

 مدل مفهومي تحقيق3333       شكل        شكل        شكل        شكل 

منطقه مورد مطالعهمنطقه مورد مطالعهمنطقه مورد مطالعهمنطقه مورد مطالعه

ه شرق استان اصفهان و در ي اليران و در منتهيدر مركز كشوران يي شرق نايلومتري ك290ه مورد مطالعه در يناح

ي درجه طول شرق55-15 تا 54-32 در حد ييايت جغرافي از نظر موقع.قرار گرفته است) خور(ر نمكيه كويحاش

متر در يلي م86,5ن منطقهي در اي جويزش هايمتوسط ر. است واقع شده ي درجه عرض شمال33-50 تا 33-17و 

 است ي سطحين منطقه فاقد شبكه آب هايا.  باشديمتر در سال ميلي م2857 آن  بالقوهريزان تبخيمسال و متوسط 

ها نفوذ كرده و  به دشتي مسافتي كوچك پس از طيهاالب و هرزآبيصورت سه عمدتاً بي فصليهاانيو جر

 كوچك و بزرگ يهاليرودخانه شور كه از مجموعه مس.  شودي مير منتهي به كوينيرزمي زين هاايق جرياز طر

ابانك ير خور و بيكننده كوهي از منابع تغذيكيد و يآيحساب مه رودخانه منطقه بن يشكل گرفته از مهمتر

 گرم و ييهانتابستان منطقه ي اييمشخصه آب و هوا.)9، 1377ن، يشركت توسعه علوم زم( شوديمحسوب م

.باشدي ميري مناطق كويهايژگيكه از واست در شباد ي زي متعدل در روز و سرمايهانزمستاخشك همراه با 

.استشدهگراد گزارش ي درجه سانت-8و + 46ب برابر يحداكثر و حداقل درجه حرارت به ترت

ژه يـ وه  ان بـ  يـ پاله چهار يوسـ ه   بـ  يستم سنت ياز س (ستم حمل و نقل   يل س ير و تبد  ييدنبال تغ هچند دهه گذشته ب   طي  

روي ياديـ در منطقـه مـورد مطالعـه هرسـاله تـصادفات ز     ) يه موتـور يـ ل نقليستم مدرن حمل و نقل وسـا يشتر به س  

عامل خودروعامل جاده عامل محيطيعامل انساني

مدل مفهومي بررسي مهمترين عوامل موثر بر تصادفات جاده اي و ارائه راهكارهايي براي كاهش آنمدل مفهومي بررسي مهمترين عوامل موثر بر تصادفات جاده اي و ارائه راهكارهايي براي كاهش آنمدل مفهومي بررسي مهمترين عوامل موثر بر تصادفات جاده اي و ارائه راهكارهايي براي كاهش آنمدل مفهومي بررسي مهمترين عوامل موثر بر تصادفات جاده اي و ارائه راهكارهايي براي كاهش آن

ناديده گرفتن

مصرف مواد

خستگي و خواب

-

ت راهكيفي

وجود گردنه و پيچ 

عرض كم جاده

-

بارش برف و باران

 غبارطوفان وهجوم گردو

دما و يخبندان

-

نقص فني

نصب عالئم

ترويج و آموزش

-

كارها و راهبردهايي د ر جهت حذف و يا كاهش تصادفات جاده ايارايه راه

وضع قوانينايجاد بانك اطالعاتيمديريت و هماهنگي آموزش و اطالع رساني
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بـه قـشر و گـروه       ها   ناشي از آن   ن تصادفات و تلفات   يا.  شود ين تصادفات منجر به مرگ م     ي از ا  ياريكه بس دهدمي

 و  يشـهر ر و جـوان،     يـ  منطقه اعم از زن و مـرد، پ        ي اقشار اهال  يان خود را از تمام    ياختصاص ندارد بلكه قربان   خاص

ي ارتبـاط  ر با توسعه شبكه   ي اخ يسال ها  در   .ردي گ ي م ي و معمول  يال كرده، كم سواد، راننده حرفه     ي تحص ،ييروستا

ين منطقه كه در شـهرها از امكانـات مناسـب          يخصوصاً مهاجر (يت اقتصاد ي و بهبود وضع   ياژه بهبود وضع جاده   يوبه

يل وابـستگ يبه دل(زان رفت و آمد در منطقهياهم نموده و م را فر  يه شخص يل نقل يد وسا يكه امكان خر  ) دارندربرخو

. استاد شدهيز) و عالقه به زادگاه خود

آن هامنطقه مورد مطالعه در كشور ايران، موقعيت روستاهاي مورد مطالعه و شبكه ارتباطي بين نقشه 4444شكلشكلشكلشكل

آن ها و عوامل موثر در بروز  تصادفات جاده در منطقه مورد مطالعه شدگان تعداد تصادف، تعداد كشته3333جدول جدول جدول جدول 

علل تصادفعلل تصادفعلل تصادفعلل تصادف

جادهجادهجادهجاده خودروخودروخودروخودرو ييييععععييييطبطبطبطب انسانيانسانيانسانيانساني

تعدادتعدادتعدادتعداد

انانانانييييمتوفمتوفمتوفمتوف

تعدادتعدادتعدادتعداد

تصادفتصادفتصادفتصادف
روستاروستاروستاروستا

3 1 6 11 10 ايراجايراجايراجايراج

4 1 2 16 25 23 مهرجانمهرجانمهرجانمهرجان

0 0 11 11 11 عروسانعروسانعروسانعروسان

2 1 1 9 16 13 گرمهگرمهگرمهگرمه

0 0 6 7 6 ببببيييياردارداردارد

2 0 7 9 9 ابابابابيييي باز باز باز بازهفتومان وهفتومان وهفتومان وهفتومان و

3 2 0 13 33 18 اضهاضهاضهاضهييييبببب

14141414 4444 4444 68686868 112112112112 90909090 جمعجمعجمعجمع

يداني ماطالعات: أخذم
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 تـصادف اتفـاق افتـاده در منطقـه مـورد            90ن  ي شود كه از بـ     يمشخص م 4بر اساس اطالت موجود در جدول       

 باعـث بـروز     ن منطقـه  يـ ه در ا   كـ  ي عوامـل انـسان    ني مهمتر ورگذار بوده است  ي تاث ي مورد عوامل انسان   68مطالعه در   

ك يـ  و   ي از مـسافت طـوالن     ياد ناشـ  يـ  ز ير مجـاز، خـستگ    يانحراف از جاده، سرعت غ    : دازتصادف شده اند عبارتن   

 خـودرو و  يمورد هم نقص فنـ 4طوفان و هجوم گردو غبار و يعي از عوامل طب  يمورد ناش 4در مقابل   .  جاده ينواخت

. ثر بوده استؤادف مصدر بروز ت)  جادهچ تند و عرض كميپ( مورد هم عامل جاده14در 

ه به تفكيك زمان وقوع در منطقه مورد مطالعي تصادفات جاده ا شدگان تعداد تصادف، تعداد كشته4444جدولجدولجدولجدول

زمان تصادفزمان تصادفزمان تصادفزمان تصادف

))))24242424 تا تا تا تا18181818((((شامگاهشامگاهشامگاهشامگاه  ) ) ) )6666 تا تا تا تا1111((((بامدادبامدادبامدادبامداد ) ) ) )12121212 تا  تا  تا  تا 6666((((صبحصبحصبحصبح ) ) ) )18181818 تا  تا  تا  تا 12121212((((عصرعصرعصرعصر
كشتهكشتهكشتهكشته تعداد تصادفتعداد تصادفتعداد تصادفتعداد تصادف روستاروستاروستاروستا

3 1 4 2 11 10 ججججاااارررريييياااا

4 10 8 1 25 23 مهرجانمهرجانمهرجانمهرجان

2 4 5 0 11 11 عروسانعروسانعروسانعروسان

0 8 5 0 16 13 گرمهگرمهگرمهگرمه

1 3 2 0 7 6 ببببيييياردارداردارد

1 5 3 0 9 9 ابابابابييييهفتومان و بازهفتومان و بازهفتومان و بازهفتومان و باز

3 7 6 2 33 18 اضهاضهاضهاضهييييبببب

14141414 38383838 33333333 5555 112112112112 90909090 جمعجمعجمعجمع

يدانيمطالعات م: مأخذ

38ه در منطقـه مـورد مطالعـه          كـل تـصادفات رخ داد       شود كه از   ي تعداد و زمان تصادف مشخص م      يبا بررس 

 و بـوده  صـبح  6 بامداد تا 1 مورد در فاصله 5زمان وقوع . عصر اتفاق افتاده است18 ظهر تا 12ن يمورد در ساعت ب  

ن كل  يانگيم5شكلدر منطقه مورد مطالعه و بر اساس اطالعات         .استوقوع پيوسته به12 صبح تا    6 مورد هم از     33

 فعـال جامعـه و      يروهاي ن ن است كه فوت شده گان از      ين نكته در ا   يت ا ياهم. باشديسال م 1/39سن فوت شده گان   

 بر بازمانـدگان    ي روان ي و حت  ي، اجتماع ي ناگوار اقصاد  يهاامديپآن ها ن رفتن   ي باشند كه از ب    يمسرپرست خانوار   

ي روسـتا  هاآنن  يكه در ب  آمده  ك  ي مورد مطالعه به تفك    يگان در روستاها  ن سن فوت شده   يانگي م 5شكلدر  .دارد

گـان  ن سن فوت شده   يشتري سال ب  1/48ن  يانگياب با م  ي هفتومان و باز   يروستادو  و  ن  يكمتر5/28ن  يانگيب با م  يارد

. را دارا بودنديتصادفات جاده ا
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ميانگين سن قربانيان تصادف در منطقه مورد مطالعهنمودار 5555شكل شكل شكل شكل 
يدانيمطالعات م: أخذم
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 در منطقه مورد مطالعهيات جاده ا عوامل تصادفيبررس5555جدولجدولجدولجدول

داليلداليلداليلداليلعواملعواملعواملعوامل

ييييمشكالت فنمشكالت فنمشكالت فنمشكالت فن

هيل نقلي وساينقص فن•

شن گرفتگي، پيچ هاي خطرناك، جاده هاي يك دست (نقص فني جاده ها مانند •

؛)وخطرناك

عدم آموزش رانندگان•

 راننده و مسافر راننده و مسافر راننده و مسافر راننده و مسافريييياطاطاطاطيييياحتاحتاحتاحتييييبببب

سوار كردن مسافرغير مجاز•

نبستن كمربند•

سرنشين اضافي•

ن باالي وانت سواركرد•

)اتراق در كنار جاده(ايستادن در كنار جاده•

بخش مربوط به بيماري و بخش مربوط به بيماري و بخش مربوط به بيماري و بخش مربوط به بيماري و 

نارسايي جسمينارسايي جسمينارسايي جسمينارسايي جسمي

ضعف ديد راننده•

)اشكال ديد در شب( بيماري راننده •

نقص عضو راننده. •

نا شنوا بودن راننده. •

ييييجتماعجتماعجتماعجتماعاااا و  و  و  و ييييل فرهنگل فرهنگل فرهنگل فرهنگييييمسامسامسامسا

حضور منطقه هاي زيادي در مراسم سال و چهلم اقوام ميت•

 در مراسم روضه خواني، نماز، عيد، محرم، شركت در مراسم عروسي، حضور•

به مقصدتعجيل در رسيدن

اعتياد و بيكاري•

مسايل اقتصادي و فقرمسايل اقتصادي و فقرمسايل اقتصادي و فقرمسايل اقتصادي و فقر
عدم برخورداري از وسايل مناسب•

)كه مسافر به هر شرايطي تن در مي دهد(ضرورت سفر و عدم امكانات الزم براي سفر•
يدانيمطالعات م: مأخذ

ققققييييتحقتحقتحقتحقييييهاهاهاهاافتهافتهافتهافتهيييي

 وجود پيچ هاي خطرناك و عرض كم جـاده   ، و نحوه پاسخ گويي    ها پرسشنامه بر اساس اطالعات استخراج شده از     

55/65،  5/67ب راه هاي روستايي، به ترتيـب       كيفيت نامناس  يخم زياد جاده، عرض كم جاده، گويا      در آن، پيچ و     

ضـعف مـديريتي    . روز تـصادقات جـاده اي دارنـد       بيشترين تاثير را از نظر عوامل فنـي و مـديريتي در بـ             درصد  52و

هـا و   ها و عدم تنظيم بـاد خودرو      پاسگاه و راهنمايي و رانندگي در منطقه، عدم نظارت كافي توسط پليس در جاده             

 هـر   اطالعـات .اي در منطقه مـورد مطالعـه داشـته اسـت         هم كمترين تاثير را در بروز تصادقات جاده        آن ها تركيدن  

گويـان  اي در منطقه مورد مطالعه از ديد پاسـخ        ات جاده فگذار در بروز تصاد   ي و مديريتي تاثير   هاي فن ؤلفهيك از م  

. آورده شده است6در جدول 

5/82 با  گرد و غبار،اي در روستاهاي خور و بيابانكاز بين عوامل طبيعي تاثيرگذار در بروز تصادفات جاده

 با توجه به .استاختصاص دادهرا از ديد جامعه نمونه به خود بيشترين ميزان درصد، 5/52گرماي زياد بادرصد و 

هاي طبيعي ؤلفه شرح كامل هر يك از م.امري بديهي مي نمايداين استقرار و مجاورت مكاني منطقه در حاشيه كوير 

ا در بروز ت جاده هگذار مانند باد، يخبندان، بارش برف و باران، مه گرفتگي و حرارت باال و اثرات آن در كيفيتاثير

. آورده شده است7اي در منطقه مورد مطالعه از ديد پاسخ گويان در جدول تصادفات جاده
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 جامعه نمونهدگاهي از دي موثر در بروز حوادث جاده ايتيري و مدي عوامل فنيع نسبيتوز6666جدولجدولجدولجدول

هعات پرسشنامالطم : مأخذ

جامعه نمونه از ير گذار در بروز حوادث جاده اي تاثيعيمل طبا عيع نسبيتوز7777جدولجدولجدولجدول

بسيار زيادبسيار زيادبسيار زيادبسيار زيادزيادزيادزيادزيادكمكمكمكمبسيار كمبسيار كمبسيار كمبسيار كممولفه هامولفه هامولفه هامولفه ها

0454015باد

05/17755/7گرد، خاك و غبار

5/375/222515يخبندان

5/225/325/325/12بارش برف و باران

5/42305/1710مه گرفتگي

5/245255/27ت جاده هاحرارت باال و اثرات آن بر كيفي

مطالعات ميداني : مأخذ

 در منطقه مورد مطالعه نقش عمده ي كه در بروز تصادفات جاده اين عوامل انساني مهمتر8بر اساس جدول

يين راهنمايت قواني رعادن به مقصد، عدمياد، عجله كردن در راه رسيسرعت ز: ب عبارتند ازيرا داشته اند به ترت

رمجاز و ي منطقه، سبقت غي ارتباطيرهايوانات مانند شتر در مسي، خواب آلود بودن رانندگان، وجود حيو رانندگ

 مصرف بند بودن به مذهب در منطقهيل پايبه دل از آني ناشين مبداء و مقصد وخستگيباد مسافت يفاصله ز

 در منطقه مورد مطالعه از ديد  بروز تصادفاتر را دريتاثن ير، مصرف دارو، ضعف اعصاب كمتيمشروبات الكل

.داشته استجامعه نمونه

بسيار زيادبسيار زيادبسيار زيادبسيار زيادزيادزيادزيادزيادكمكمكمكمبسيار كمبسيار كمبسيار كمبسيار كممولفه هامولفه هامولفه هامولفه ها

5/125/423015)كمبود راه(تعداد و ميزان راه هاي روستايي

5105/325/52كيفيت راه هاي روستايي  در منطقه

5/75/223535اهنمايي و رانندگينبود يا كمبود عالئم ر

55/57305/7ضعف مديريتي پاسگاه و راهنمايي و رانندگي در منطقه

5/2305/4225نقص فني خودرو

5453020فرسوده بودن خودرو

5/720455/27فقدان يا كمبود عالئم جهت رانندگي در شب مانند شب نما ها

0102565عرض كم جاده 

05/7255/67ود پيچ هاي خطرناك و عرض كم جاده در آنوج

10505/275/12زدن بار غير مجاز و مرتفع كه تعادل خودرو را بر هم مي زند

5/22255/3715آن هاعدم تنظيم باد الستيك هاي خودرو و تركيدن 

105/275/3230فرسوده بودن الستيك هاي خودرو

5355/475/12ليس جاده ها نسبت به جاده هاعدم نظارت كافي توسط پ

5/125/274020صاف و يك نواخت بودن جاده ها

0153055پيچ و خم زياد جاده 
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 از ديدگاه جامعه نمونه تاثير گذار در بروز حوادث جاده اييانسانعامل يع نسبيتوز8888جدول جدول جدول جدول 

ادادادادييييبسيار زبسيار زبسيار زبسيار زادادادادييييززززكمكمكمكمبسيار كمبسيار كمبسيار كمبسيار كممولفه هامولفه هامولفه هامولفه ها

05/25/4255عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي

005/675/32شنا نبودن به وضعيت كيفي جاده هاآ

05/25/2770عجله كردن در راه رسيدن به مقصد

5/25/425/525/2ازدحام داخل ماشين

5/240455/12رانندگي در شب

5/7355/2730مصرف مواد مخدر

45155/75/32مصرف مشروبات الكلي

5/245455/7)ضعف چشم(مشكل بينايي راننده

55/37405/17ناراحتي فكري و تنش هاي روحي

5/740355/17ضعف اعصاب

055/125/82سرعت زياد

121212123535353550505050////22225555////5555عدم استراحت كافي قبل از رانندگي

2222222210101010////474747475555////202020205555مصرف دارو

0000303030304040404030303030نبستن كمربند ايمني

2222222215151515////32323232303030305555////5555نقص عضو رانندگان

12121212////676767675555////171717175555////22225555////5555ش كافي رانندگان و آگاهي نسبت به مقرراتعدم آموز

0000353535355050505015151515خستگي ناشي از حرارت باال

0000151515153535353550505050سبقت غير مجاز

171717173030303050505050////22225555////5555فاصله زياد مسافت بين مبداء و مقصد و خستگي ناشي از آن

5555303030304040404025252525)صحبت كردن با موبايل( انجام دادن كارهاي حاشيه اي هنگام رانندگي 

3737373755555555////77775555////00005555خوب آلود بودن رانندگان

52525252////222215151515303030305555////5555در مسير هاي ارتباطي) شتر(وجود حيوانات 

4242424245454545////77775555////55555555تجربه رانندگان

هعات پرسشنامالطم : مأخذ

ي از  ناشايدر بروز حوادث جاده)  مديريتي،طبيعي، انساني( سه عامل اصلي در مورد تاثير9طبق جدول 

 زياد را انتخاب  در صد هم گزينه بسيار40 درصد پاسخ گويان گزينه زياد و 60 در مجموع ،عوامل انساني

عامل مديريتي و نهادي  در.استايدر بروز تصادفات جادهانسان گذاري زياد دهنده تاثير خود نشاناند كهكرده

در مورد عامل . اندينه زياد را انتخاب كرده درصد هم گز75گزينه بسيار زياد و  درصد از پاسخ گويان 5/22

. درصد گزينه زياد را انتخاب كرده اند5/82 درصد از پاسخ گويان گزينه بسيار زياد و 5/7طبيعي هم 
 از ديدگاه مردمير گذار در بروز حوادث رانندگيك از عوامل تاثير هريزان تاثي م9999جدول جدول جدول جدول 

ادادادادييييار زار زار زار زييييبسبسبسبس ادادادادييييزززز كمكمكمكم ار كمار كمار كمار كمييييبسبسبسبس مولفهمولفهمولفهمولفه

40 60 0 0 ييييانسانانسانانسانانسان

5/7 5/82 10 0 ييييععععييييطبطبطبطب

5/22 75 5/2 0 ييييتتتتييييررررييييمدمدمدمد

يدانيمطالعات م : مأخذ



....بررسي مهمترين عوامل موثر بر تصادفات جاده اي و ارائه راهكارهايي جهت كاهش آن101

ييييررررييييجه گجه گجه گجه گيييي و نت و نت و نت و نتييييبندبندبندبندجمعجمعجمعجمع

ح يكي از اساسي ترين مسائل مطر      جاده ها  ايمني، در جهت توسعه همه جانبه     ي ارتباط يترش شبكه ها  سدر كنار گ  

 سـوانح و تلفـات      ستيـ ي اخير، ايران در صدر ل     سال ها در طول   متأسفانه  . هاي حمل و نقل مي باشد     درانواع سيستم 

، هاي حمـل و نقـل  يشي و توسعه سيستم با دور اند   ساالنه بديهي است .اي جهان قرار گرفته است    جاني و مالي جاده   

ران يـ كـشور ا  . نجـات داد    و جان هزاران انـسان را      جلوگيري كرد  اين معضل ملي     از بروز مي توان تا حدود زيادي      

ن آمـار  ي كه طبق آخـر يبه طور شود ي متحمل م  ي را به خاطر حوادث جاده ا      ي فراوان ي و مال  يمتاسفانه تلفات جان  

 درصد به تعداد كشته ها و       10ر سال هم    ه است كه    ين در حال  ي ا .ران است يت در ا  ين عامل معلول  يتصادفات مهمتر 

. شوديران اضافه مي در ايت جاده احان تصادفامجرو

 قبـل از    يعنـ يت قـرار دارنـد      يـ  اهم ي حمـل و نقـل در درجـه بـاال          يشرفت شبكه ها  ي جاده ها در كنار پ     يمنيا

ن يـ ا.  اجـرا نمـود  ي از نظر فن ي را در جهت كاهش حوادث جاده ا       يد اقدامات عمل  ي با ي ارتباط يگسترش شبكه ها  

 حـذف يـا كـاهش       ، مشاهده شده چه هستند    ) مديريتي - طبيعي -انساني(راتيا خط اتفاقات  عامل   اينكه   امر با درك  

. تحقق مي يابدهاآن

هاي ارتباطي بين ر در بروز حوادث رانندگي در محوراين پژوهش با هدف بررسي مهمترين عوامل تاثير گذا      

خور و بيابانـك    منطقه  جنوب  ) ايراج، مهرجان، عروسان، گرمه، ارديب، هفتومان وبازياب، بياضه       (منظومه روستايي 

صد حـوادث راننـدگي در ايـن منطقـه          در 2/54نمودارو در نهايت به اين نتيجه رسيد كه بر اساس           صورت پذيرفت 

ني بـر  صد هم به عوامل مديريتي مربوط بوده كه آن هم به نوعي به عوامـل انـسا               در 34،  ناشي از عوامل انساني بوده    

ي هانسازمادر جهت كاهش تعداد تصادفات جاده اي بايد         . ي باشد صد ناشي از عوامل طبيعي م      در 13مي گردد و    

مطالعات در اين زمينه بايد با توجه به شـرايط         .مربوطه اقدامات خاصي را در جهت كاهش اين پديده انتخاب كنند          

.صورت گيرد مورد مطالعه خاص منطقه، محيط طبيعي)فرهنگي(اقتصادي، اجتماعي

 اسـت كـه علـت       انـساني ت مربوط به بروز تصادفات در كـشور ناشـي از رفتـار              بسياري از مشكال  دراين راستا   

كننـدگان  تماعي نسبت بـه حقـوق سـاير اسـتفاده     وجدان اج ضعف  اصلي آن عدم آگاهي، نداشتن آموزش كافي و         

ان  مـي توانـد بـه عنـو    كننـدگان آموزش در زمينه ايمني حمل ونقل با هدف تغيير رفتار استفاده       در اين بين    . باشدمي

 پيشگيري از رانندگي تهاجمي     براي آموزش با هدف تدوين يك برنامه راهبردي         .يك اصل مورد توجه قرار گيرد     

آمـوزش  . ودشـ جاده اي    كاهش تصادفات    مي تواند منجر به    ايمني در عبور و مرور و بهبود حمل ونقل           در راستاي 

تقويت رانندگي تدافعي به جـاي راننـدگي    در راستاي چنانچه به خوبي انجام شود اقدامي در جهت فرهنگ سازي  

.تهاجمي شود

12 ;�����

ا�����; 54

34 ;�������

)درصد(ثير موئلفه هاي سه گانه در بروز تصادفات جاده اي در منطقه  ميزان تا6666شكل شكل شكل شكل 
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اعتقاد بر اين است كه مي توان با مطالعه و بررسـي هـاي دقيـق تـر و ارايـه راه كـار هـاي اجرايـي بـه كـاهش                    

 تحقـق ايـن اهـداف در منطقـه مـورد      بـراي .تصادفات كمك كرد و از اين طريق جان هزاران انـسان را نجـات داد   

:شوند ميپيشنهاده اطالعات حاصل از پرسشنامه و بازديدهاي ميداني موارد زير مطالعه با توجه ب

؛دني آيثر در بروز تصادفات به حساب مؤن عوامل مي از مهمتريكيض جاده ها كه يتعر-

؛يد رانندگان در طول رانندگي رفع مشكالت دي گردنه ها و گذرگاه ها برايچ بريپ-

؛ز استي از جاده كه حادثه خييه در بخش هاس راي منظم و حضور پليراهدار-

؛زي و هشدار دهنده در نقاط حادثه خي و رانندگييراهنمانصب عالئم -

؛در منطقه مورد مطالعهي ارتباطي منظم جاده هايخط كش-

؛سي توسط پليكنترل اجبار-

؛سيم توسط پلي برخورد مستقيم به جايمستقري غيها كنترلياجرا-

.زي در نقاط حادثه خيهي و تنبيقي تشويها نصب تابلو-

ييييارارارارززززسپاسگسپاسگسپاسگسپاسگ

 در  ي بـه خـاطر همكـار      يي، صـالح و شمـسا     يافالكـ ،  ياز خـانواده محتـرم ثـابت      نويسندگان مقالـه، سـپاس خـود را         

.دارنداعالم مي در منطقه مورد مطالعه يداني اطالعات ميآورجمع

منابعمنابعمنابعمنابع

.ر عادلي، انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل، ترجمه علي اكب1378استيسي، نيگل، مارگرت استيسي،−

وهستاني، بـه راهنمـايي      ارايه مدلي براي پيشگيري يا كاهش حوادث ريزش در جاده هاي ك            ،1384اسد امرجي، مرتضي،  −

.نزمستازاده، دانشكده فني و مهندسي دانشگاه تربيت مدرس، محمود صفار

47 ترابران، شماره مجله، بوي خواب عطر كافور،1379بني اسدي، عباسعلي،−

اي، مجلـه   سال مخـاطرات حمـل و نقـل جـاده    2030تيماس، سالسجاد ترجمه،  1383،كوييك.مورلند، ج . وي. مگي.بي−

....6پيام پيارك، شماره 

.320ي پيارك، شماره راه ها سال مخاطرات حمل و نقل جاده اي، مترجم سجاد تيماس، ،2030سال ، 1383، -----−

، 1385حيـدر، اوا اجـاراوان، كـولين مـاترز،    . سكورفيلد، ديويـد اسـليت، ديـنش موهـان، ادنـان، ا          پدن، مارجين، ريچارد ا   −

جمشيد كرمانچي، انتشارات    و  محمد هادي ناصح، مهران ستوده     ، ترجمه راه ها گزارش جهاني پيشگيري از حوادث ترافيكي       

.تنديس، تهران

ليلي حـوادث راننـدگي مـديريت شـده توسـط هـالل             ي تح ، بررس 1384ن نصيري، علي عموزاده،     پيوندي، پريوش، احسا  −

المللي حوادث راننـدگي و      بين ، مجموعه مقاالت نخستين كنفرانس    83احمر استان سمنان و مقايسه آن با كل تلفات در سال            

.1384 دي ماه 1 آذر ماه و 30جاده اي، دانشگاه تهران، 

ه هـراز   جـاد : مطالعه موردي ( اده هاي كوهستاني ايران،   ، آب و هوا و ايمني ج      1383حبيبي نوخندان، مجيد، قاسم عزيزي،    −

 دانشگاه تهران، ، به راهنمايي دكتر قاسم عزيزي، اقليم شناسي، رساله دكتري در رشته)كوهو فيروز
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ريزي، وزارت  ، ترجمه دفتر آمار و برنامه     ADBاي  هاي فني منطقه   پروژه كمك  ،1375،المللي ايمني جاده  راهنماي بين −

ري، آذر ماه راه و تراب

.اي،دفتر فناوري اطالعات، سالنامه آماري حمل و نقل جاده1384اي،ن راهداري و حمل و نقل جادهسازما−

، پروژه بهبود ايمنـي جـاده اي در جمهـوري اسـالمي ايـران بـا همكـاري                   1384،  اين راهداري و حمل و نقل جاده      سازما−

.بانك جهاني، واحد مديريت پروژه

.، گزارش مطالعات شناسايي منابع آب منطقه خور و بيابانك1377 زمين،شركت توسعه ايران−

، تدوين دستورالعمل مديريت سرعت در راه هاي كشور، پژوهشكده حمـل و نقـل               1378،شركت مهندسين مشاور ارگ     −

.وزارت راه و ترابري

نـده، مجموعـه مقـاالت      ، نمايشگر خواب آلودگي و سيـستم هـشدار ده         1384غفاريان حسيني، هادي، افشين حسين زاده،     −

.1384 دي ماه 1 آذر ماه و 30نخستين كنفرانس بين المللي حوادث رانندگي و جاده اي، دانشگاه تهران، 

، تقسيم مسئوليت براي داشتن جاده هاي ايمن تر، مترجم نوروز محدخاني،            EIA(،1383(المللي اتومبيلراني نفدراسيون بي −

.ت راه وترابريمعاونت آموزش، تحقيقات و فناوري، وزار

، تاثير عوامل جوي بر تردد جـاده اي در اسـتان چهـار محـال و بختيـاري، سـمينار هواشناسـي                       1378قطره ساماني، سعيد،  −

.كاربردي، ساري

، طراحـي مـدل منطقـي شناسـايي و تحليـل عوامـل تـصادف        1384كاشاني، سعيد، مازيار عـسگري، مـسعود داداش زاده،        −

 آذر مـاه و     30المللي حوادث رانندگي و جاده اي، دانشگاه تهران،         ت نخستين كنفرانس بين   اي در ايران، مجموعه مقاال    جاده

.1384 دي ماه 1

ــي، شــهرام، − ــتفاده از    1381كرم ــا اس ــا رويكــرد اقليمــي ب ــصادف جــاده اي ب ــل ت ــوردي، جــاده  (،GIS، تحلي ــه م مطالع

. مدرسپايان نامه كارشناسي ارشد اقليم شناسي، دانشگاه تربيت) فيروكوه،ساري

راهكارهــايي بــراي دگرگــون نمــودن رفتــار اســتفاده كننــدگان از راه در جهــت كــاهش ، 1385مجيــد پورخــوتي،علي، −

.نتابستا، 29تصادفات جاده اي،تازه هاي ترافيك، سال هشتم شماره 

 همـدان،   ، بررسي رفتارهاي نا ايمن در بين رانندگان اتوبوس هاي بين شهري           1382محمد فام، ايرج، رستم گل محمدي،       −

.4طبيب شرق، سال پنجم، شماره

، بررسي اپيدميولوژيكي حوادث رانندگي منجر به مرگ در استان همدان از            1379محمد فام، ايرج، غالمحسين صدري،      −

.20، مجله پزشكي وقانوني، سال ششم، شماره 1378 تا مهر 1377مهر 

غرافيـا و   جندج،ن بر تردد و تـصادفات در جـاده سـ          ، تاثير پديده هاي اقليمي    1385محمدي، حسين مراد، پيمان محمودي،    −
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.پژوهش هاي زيربنايي
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.3/4/1385 مورخ راه هامصوبه جلسه سيزدهم كميسيون ايمني 



1387١٠٤پاييز، 65 شماره انساني،هاي جغرافيايپژوهش

ي هـا راه، دبيرخانـه كميـسيون ايمنـي        راه هـا  سـازي ايمنـي     ، طرح انسجام آموزش و فرهنـگ      1385و ترابري، وزارت راه   −

.كشور

اي، مجموعـه   بي و بهبـود ايمنـي حمـل و نقـل جـاده            اي در ارزيـا   ، كاربرد روش هاي چند ضابطه     1384وزيري، منوچهر،   −

.1384 دي ماه 1 آذر ماه و 30انشگاه تهران، مقاالت نخستين كنفرانس بين المللي حوادث رانندگي و جاده اي، د
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