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Introduction: The number of decedents 
of road accidents within a year in Iran is 
equal to the population of one or some 
small cities. In these accidents, besides 
losing a large number of people and oc-
curring serious injuries and disabilities 
for many individuals, other negative  
economic, social and psychological 
consequences will happen. Considering 
the frequency and the intensity of acci-
dents occurred in Iran’s road transporta-
tion, thisstudy investigated the effect of 
transportation development indicators 
on frequency of road accidents in prov-
inces of Iran.
Method: It was a descriptive-analytical 
and a practical study. It investigated 
Iran’s provinces’ conditions with regard 
to transportation indicators applying the 
composite indicators of development 
and deprivation. Moreover, the effects 
of these indicators on road accidents 
variables such as the number of the dead 
and injuries were studied using Pearson 
correlation coefficient and Regression 
analysis. 
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ایــران، تعــداد مرگ ومیــر  مقدمــه: مقدمــه: در 
ناشــی از تصادفهــای جــاده ای در یــك ســال، 
ــك  ــهر كوچ ــد ش ــا چن ــك ی ــت ی ــادل جمعی مع
ــر ازدســت رفتن  اســت. در ایــن حــوادث، عــاوه ب
ــا و  ــروز مصدومیته ــت و ب ــادی از جمعی ــداد زی تع
معلولیتهــای جســمی بــرای تعــداد زیــادی از افــراد، 
ــی  ــی و روان ــادی، اجتماع ــی اقتص ــای منف پیامده
متعــدد دیگــری نیــز ایجــاد می شــود. بــا توجــه بــه 
فراوانــی و شــدت حوادثــی كــه در تجربــة سیســتم 
حمل ونقــل جــاده ای ایــران ثبــت شــده اســت، 
پژوهــش حاضــر بــه بررســی اثــر شــاخصهای 
توســعة حمل ونقــل بــر فراوانــی صدمــات ترافیــك 

ــت. ــه اس ــور پرداخت ــتانهای كش ــاده ای اس ج
روش: پژوهــش حاضــر از نــوع توصیفی-تحلیلــی و 
در زمــرة مطالعــات كاربــردی اســت كــه بــه بررســی 
وضعیــت اســتانهای كشــور ازنظــر شــاخصهای 
ــی  ــا اســتفاده از روش شــاخص تركیب حمل ونقــل ب
توســعه و محرومیــت پرداختــه و اثــر ایــن شــاخصها 
ــداد  ــای حــوادث جــاده ای شــامل تع ــر متغیره را ب
ــان ناشــی از تصــادف  ــداد مصدوم ــر و تع مرگ ومی
رانندگــی را بــا اســتفاده از ضریــب همبســتگی 
ــره بررســی  ــل رگرســیون چندمتغی پیرســون و تحلی

كــرده اســت.
یافته هــا: ازنظــر شــاخصهای توســعة حمل ونقــل 
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Results: The results  showed that the 
provinces of Tehran, Isfahan and Ma-
zandaran have better conditions in re-
spect of indicators of road transportation 
development and the provinces of Arde-
bil, Sistan & Baluchestan and Southern 
Khorasan are less developed. More than 
50% of changes in variable “Number 
of dead people” and more than 85% of 
changes in variable “Number of injured 
people” caused by road accidents were 
determined by linear combination of 
indicators under study. Moreover, those 
provinces with a high demand rate of 
transportation have less favorable con-
ditions with regard to traffic safety.
Discussion: Indicators regarding demand 
for travel such as   ‘transportation compa-
nies and institutions’, ‘safety’ and “trans-
portation of passengers and goods” have 
a significant effect on accident casualties. 
In fact, more demand for travel leads to 
more risky behavior exhibition by driv-
ers which, along with the poor quality of 
road safety lead to more road casualties.  
Keywords: Accident, transportation, 
road traffic injuries.

ــدران  ــان و مازن ــران، اصفه ــتانهای ته ــاده ای، اس ج
ــد  ــه ســایر اســتانها دارن وضعیــت بهتــری نســبت ب
خراســان  و  بلوچســتان  و  سیســتان  اردبیــل،  و 
ــش  ــد. بی ــری برخوردارن ــت كمت ــی از مطلوبی جنوب
»تعــداد مرگ ومیــر« و  متغیــر  تغییــرات  از %50 
ــان« ناشــی  ــرات »تعــداد مصدوم بیــش از 85% تغیی
ــی  ــب خط ــق تركی ــی از طری ــای رانندگ از تصادفه
ــت؛  ــده اس ــن ش ــه تبیی ــورد مطالع ــاخصهای م ش
ــا  همچنیــن در آن دســته از اســتانهای كشــور كــه ب
تقاضــای ســفر بیشــتری مواجــه هســتند، شــاخص 

ــرار دارد. ــری ق ــطح پایین ت ــی در س ایمن
بحــث: بــر اســاس یافته هــای پژوهــش، شــاخصهای 
مربــوط بــه تقاضــای ســفر ماننــد »حمل ونقــل 
مســافر و كاال« و »شــركتها و مؤسســات حمل ونقــل« 
و »ایمنــی« تأثیــر معنــی داری بــر تعــداد مرگ ومیــر و 
مصدومــان ناشــی از حــوادث و تصادفهــای رانندگــی 
دارنــد. درواقــع، هرچــه میــزان تقاضــای ســفر بیشــتر 
ــز  ــی مخاطره آمی ــای ترافیك ــش رفتاره ــد، افزای باش
ــی راه  ــن ایمن ــت پایی ــرف و كیفی ــدگان ازیك ط رانن
و جــاده از طــرف دیگــر در افزایــش وقــوع ســوانح و 

صدمــات ترافیــك جــاده ای مؤثــر هســتند.
واژگانکلیــدی:تصــادف،حملونقــل،صدمــات

ــادهای ترافیکج
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 مقدمه 
حمل ونقــل، فضــای پیرامــون مــا را شــكل می دهــد و یــك فرصــت جغرافیایــی بــرای 
دسترســی بــه مقاصــد مهــم را فراهــم می كنــد )گلــوب و مارتنــز1، 2014(. در قــرن بیســت 

و یكــم، تصــور تحــرك در زندگــی روزانــه بــدون وســیلة نقلیــه دشــوار اســت. درواقــع، 
اســتفاده از اتومبیــل بــرای تســهیل جابه جاییهــا در زندگــی روزانــه پذیرفتــه شــده اســت 
)داســیلوا و همــكاران، 2014(. اساســًا شــهرها و حمل ونقــل، دوروی یــك ســكه هســتند 
ــاط  ــة جنبه هــای زندگــی در شــهرها در ارتب ــا كلی ــرا حمل ونقــل ب )آكیمــورا2، 2015(؛ زی
اســت. اوقــات فراغــت، آمــوزش، تجــارت، صنعــت و ... ازجملــه مــواردی هســتند كــه 
ــی  ــة زندگ ــه چرخ ــیدن ب ــداوم بخش ــر و ت ــا یكدیگ ــازنده ب ــاط س ــد و ارتب ــرای پیون ب
ــكاران، 1393(.  ــور و هم ــتند )امانپ ــل هس ــدار حمل ونق ــبكة پای ــد ش ــهرها نیازمن در ش
حمل ونقــل، یكــی از عناصــر مهــم رقابتــی در ســطح ملــی و بین المللــی اســت و نقــش 
بســیار مهمــی در تضمیــن رشــد و توســعه اقتصــادی دارد. برخــی محققــان معتقدنــد كــه 
توســعة زیرســاختهای حمل ونقــل بــرای رشــد اقتصــادی كارآمــد، امــری ضــروری اســت. 
درواقــع، فعالیتهــای اقتصــادی در یــك كشــور نیازمنــد جابه جایــی آســان منابعــی چــون 
نیــروی انســانی، مــواد خــام، ســرمایه و چیزهــای دیگــر از یــك نقطــه بــه نقطــه ای دیگــر 
اســت و انتقــال كاالهــای تولیدشــده و مــواد غذایــی از نقــاط تولیــدی بــه بازارهــای محلــی 
و خارجــی نیــز درگــرو وجــود سیســتم حمل ونقــل مناســب اســت )اومــا3 و همــكاران، 
ــی و  ــات ارتباط ــه از امكان ــاده هنگامی ك ــزوی و دورافت ــی من ــیاری از نواح 2014(. بس
ــادی  ــده و ارزش اقتص ــی خارج ش ــزوای جغرافیای ــوند، از ان ــوردار می ش ــل برخ حمل ونق

ــد )پورطاهــری و همــكاران، 1391(. مناســبی كســب می كنن
1. Golub and Martens
2. Akimura
3. Uma
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زمانــی كــه زیرســاختهای حمل ونقــل را عاملــی بــرای توســعه پایــدار در نظــر 
بگیریــم، مدیریــت ایــن زیــر ســاختارها طــوری طراحــی می شــود كــه بیشــترین پویایــی 
ــر اســاس منابــع و تواناییهــای محیطــی یــك منطقــه كســب  ــرای انســانها و كاالهــا ب را ب

كنــد )ســونگ1 و همــكاران، 2014(. از طرفــی، گســترش حمل ونقــل شــهری پیامدهایــی 
از قبیــل نــرخ فزاینــدة تصادفهــای رانندگــی، مصــرف بی رویــة انرژیهــای فســیلی، تولیــد 
ــی از  ــای كان ناش ــت و هزینه ه ــط زیس ــان و محی ــامت انس ــرب س ــای مخ آالینده ه
ــل  ــعة بخــش حمل ونق ــه توس ــاز ب ــش نی ــن رو، افزای ــال دارد. ازای ــه دنب ــوارد را ب ــن م ای
ــدار را  ــل پای ــه حمل ونق ــتیابی ب ــرورت دس ــعه یافتگی، ض ــی توس ــی از اركان اساس یك
ــل  ــدار حمل ونق ــتم پای ــی، 1392(. سیس ــری و رصاف ــتادی جعف ــد )اس ــت می كن تقوی
بایــد دارای ایمنــی، كارایــی، پویایــی و توانایــی در بهــره وری اقتصــادی بــدون بــر جــای 
ــرای  ــار ســوء زیســت محیطی باشــد. ضمــن آن كــه همــه ایــن مــوارد بایــد ب گذاشــتن آث
ــد  ــرار می گیرن ــر آن ق ــت تأثی ــه تح ــانی ك ــتم و كس ــن سیس ــتفاده كنندگان از ای ــام اس تم
ــاده ای  ــل ج ــر، حمل ونق ــكاران، 2009(. به عبارت دیگ ــودزی2 و هم ــود )امك ــت ش رعای
ــة حمل ونقــل در  ــه شــیوه ای مناســب درزمین ــع نیازهــای جامعــه ب ــای رف ــه معن ــدار ب پای
ــه حــوزة اجتماعــی، اقتصــادی،  ــه وارد شــده ب ــن هزین ــه بهــای كمتری ــن ســطح ب باالتری

ــكاران، 2010(.  ــو3 و هم ــت )ه ــی اس ــع طبیع ــت محیطی و مناب زیس
حمل ونقــل باعــث كوتــاه شــدن فاصلــه زمانــی و جابجایــی ســریع تر كاال و 
انســان می شــود لــذا بهبــود زیرســاختهای حمل ونقــل می توانــد محــدودة بــازار را 
ــاد  ــق ایج ــكان از طری ــن ام ــه ای ــد ك ــعه ده ــات توس ــدگان كاال و خدم ــرای عرضه كنن ب
ــود  ــل می ش ــره حاص ــغلی و غی ــفرهای ش ــل كاال، س ــرای حم ــف ب ــای مختل گزینه ه
1 . Song
2 . Amekudzi
3 . Hu
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ــاده ای و  ــی )ج ــل زمین ــز روی حمل ونق ــترین تمرك ــران بیش ــر در ای ــال حاض و در ح
ریلــی( اســت )مركــز پژوهشــهای مجلــس شــورای اســامی، 1394الــف(. در ایــران نیــز 
ــی و  ــی، دریای ــامل ریل ــل ش ــواع حمل ونق ــایر ان ــا س ــه ب ــاده ای در مقایس ــل ج حمل ونق
ــال 1392  ــده در س ــا ش ــار جابج ــزان ب ــه از می ــژه ای دارد، به طوری ك ــگاه وی ــی جای هوای
ــق راه آهــن جابجــا شــده اســت. در  ــا 5% آن از طری ــادل 95% آن توســط جــاده و تنه مع
ــره  ــن و باالخ ــق راه آه ــاده، 5/8% از طری ــق ج ــافران از طری ــادل 89% مس ــال مع ــن س ای
5/2% از طریــق حمل ونقــل هوایــی جابجــا شــده اند )مركــز پژوهشــهای مجلــس شــورای 
ــتون  ــورها، س ــب كش ــك و در اغل ــزء الینف ــاده ای ج ــل ج ــامی، 1394ب(. حمل ونق اس
فقــرات تمامــی شــبكه های حمل ونقــل اســت )ســلمانی و همــكاران، 1387(. حمل ونقــل 
جــاده ای بــه دلیــل انعطاف پذیــری و نیــز بــه علــت شــرایط جغرافیایــی خــاص ایــران از 
جایــگاه ویــژه ای برخــوردار بــوده و تأثیــر زیــادی بــر رشــد اقتصــادی و توســعة كشــور 
ــه وســعت كشــور،  ــا توجــه ب ــی، ب ــادی، 1386(. از طرف ــن ناصــری و محمودآب دارد )امی
ــادالت درون  ــش تب ــه افزای ــه و درنتیج ــایل نقلی ــت وس ــش مالكی ــت، افزای ــد جمعی رش
ــش  ــور در بخ ــم كش ــات مه ــی از معض ــه یك ــی ب ــوادث ترافیك ــه ای، ح ــرون منطق و ب
حمل ونقــل تبدیــل شــده اســت. بــرای رفــع ایــن معضــل بــزرگ، شناســایی عوامــل مؤثــر 
ــر حــوادث ترافیكــی از  ــر تصادفهــای و تعییــن میــزان تأثیــر هركــدام از ایــن عوامــل ب ب

ــامی، 1390(. ــی و شیخ االس ــری خلیل ــت )باق ــوردار اس ــزایی برخ ــت به س اهمی
اســتفادة بیش ازحــد از اتومبیــل و اثــرات محیطــی، اقتصــادی و اجتماعــی آن بــر زندگــی، 
ــل،  ــه اتومبی ــدة شهرنشــینی و وابســتگی ب ــی اســت. رشــد فزاین یــك موضــوع مهــم جهان
ایــن موضــوع را در آینــده تشــدید خواهــد كــرد )حق شــناس1 و همــكاران، 2015(. اثــرات 
ــال  ــرای مث ــت؛ ب ــه اس ــیار قابل توج ــع بس ــر جوام ــر پیك ــی ب ــای ترافیك ــار تصادفه زیان ب

1 . Haghshenas
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ــود را از  ــان خ ــی ج ــای رانندگ ــر تصادفه ــر اث ــر ب ــزار نف ــر 23 ه ــاالنه بالغ ب ــران، س در ای
دســت می دهنــد و بیــش از هــزاران نفــر مجــروح می شــوند. تصادفهــای ترافیكــی افــزون 
ــی،  ــات درمان ــای خدم ــد هزینه ه ــای دیگــری مانن ــر مجروحــان و كشته شــدگان، پیامده ب

خســارات مالــی، هزینه هــای تعمیــر وســایل نقلیــه، اثــرات ســوء روانــی بــر خانواده هــای 
ــال  ــر در تصــادف را به دنب ــراد درگی ــازده و بهــره وری اف ــان و كاهــش ب ــان و متوفی مصدوم
دارد )باقــری خلیلــی و شیخ االســامی، 1390(. حــوادث رانندگــی دومیــن عامــل فــوت در 
ایــران اســت و 60% حــوادث منجــر بــه جــرح و فــوت بــه حــوادث رانندگــی تعلــق دارد 
)پاك گوهــر و كاظمــی، 1391(. بــرای پیشــگیری از تصادفهــای جــاده ای، تحلیلهــای مكانــی، 
ــود  ــام می ش ــوادث انج ــهای ح ــتخرج از گزارش ــای مس ــی روی داده ه ــی و زمان غیرمكان
ــة سیســتم  ــی كــه تاكنــون در تجرب ــی و شــدت حوادث )یالســین1، 2013(. از طرفــی، فراوان
حمل ونقــل جــاده ای ایــران ثبــت شــده اســت، توجــه هــر چــه بیشــتر بــه عوامــل بالقــوة 
ــز  ــد و پژوهــش حاضــر نی ــی بســیار مهــم مطــرح می نمای ــن حــوادث را ضرورت ــوع ای وق
بــه آن پرداختــه اســت. هــدف از پژوهــش حاضــر، ارزیابــی مقایســه ای وضعیــت اســتانهای 
كشــور ازنظــر شــاخصهای توســعة حمل ونقــل جــاده ای و بررســی میــزان تأثیــر شــاخصهای 

مذكــور بــر فراوانــی حــوادث و صدمــات ترافیــك جــاده ای اســت. 
ــة  ــرای هم ــم ب ــا مســئله ای بســیار مه ــای آنه ــك جــاده ای و پیامده ــای ترافی تصادفه
ــكاران، 2012(.  ــوری2 و هم ــت )ماس ــعه اس ــعه یافته و درحال توس ــم از توس ــورها اع كش
صدمــات ترافیــك جــاده ای3، طبــق تعریــف ســازمان بهداشــت جهانــی، صدمــات ترافیــك 
ــك  ــه ی ــه در نتیج ــی ك ــی و غیرفوت ــای فوت ــت از »مصدومیت ه ــارت اس ــاده ای عب ج
ــه ای  ــا حادث ــی »برخــورد ی تصــادف جــاده ای ایجــاد می شــود«، و تصــادف جــاده ای یعن
1 . Yalcin
2 . Masuri
3. Road traffic injury (RTI)
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كــه در یــك معبــر عمومــی اتفــاق می افتــد و حداقــل یــك وســیله نقلیــه در حــال حركــت 
ــا  ــت و جراحــت منجــر شــود ی ــه ایجــاد مصدومی ــرد و ممكــن اســت ب ــر می گی را در ب
نشــود« )ســازمان بهداشــت جهانــی1، 2007ب(. علــت اصلــی مــرگ ناشــی از صدمــات و 
جراحــات اســت كــه نهمیــن عامــل ایجــاد بیمــاری و دهمیــن علــت مرگ ومیــر در جهــان 
محســوب می شــود )ســازمان بهداشــت جهانــی، 2007الــف( و پیش بینــی می شــود 
ــات  ــئله، صدم ــن مس ــود. ای ــل ش ــر تبدی ــت مرگ ومی ــتمین عل ــه هش ــال 2030 ب در س
ــی  ــه بخــش مهمــی از دغدغــه و مســؤولیت جهان ترافیــك جــاده ای و پیامدهــای آن را ب
ــوری  ــد )ماس ــان می نمایان ــر جه ــوع در سراس ــن موض ــد و آن را مطرح تری ــل می كن تبدی
ــورهای  ــرای كش ــم ب ــاده ای ه ــك ج ــیبهای ترافی ــا و آس ــكاران، 2012(. تصادفه و هم
ــوان  ــت. به عن ــی اس ــة اساس ــك دغدغ ــعه ی ــورهای درحال توس ــم كش ــعه یافته و ه توس
ــن  ــی از مهم تری ــاده ای را یك ــك ج ــای ترافی ــی، تصادفه ــت جهان ــازمان بهداش ــال، س مث
ــازمان  ــمرده اســت )س ــا برش ــة اروپ ــی در اتحادی ــه ســامت عموم ــوط ب مشــكات مرب
ــة  ــر در نتیج ــش از 28000 نف ــا بی ــة اروپ ــاالنه در اتحادی ــی، 2009(. س ــت جهان بهداش
ــار  ــر دچ ــدود 250000 نف ــد و ح ــت می دهن ــود را از دس ــان خ ــاده ای ج ــای ج تصادفه

ــی2، 2013(. ــیون اروپای ــوند )كمیس ــدی می ش ــات ج ــات و جراح صدم
ــن  ــا و همچنی ــوع آنه ــدد وق ــل تع ــه دلی ــژه ب ــاده ای به وی ــك ج ــای ترافی تصادفه
افزایــش روزافــزون تعــداد وســایل نقلیــه در سراســر جهــان، به طــور فزاینــده ای تبدیــل 
ــزارش  ــاس گ ــر اس ــت. ب ــده اس ــی ش ــامت عموم ــوزة س ــم در ح ــداده ای مه ــه رخ ب
ــان  ــای جه ــر در جاده ه ــون نف ــاالنه 1/2 میلی ــال 2009، س ــاده در س ــی ج ــی ایمن جهان
جــان خــود را از دســت می دهنــد و بیــن 20 تــا 50 میلیــون نفــر از صدمــات و 

1. World Health Organization
2 . European Commission
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ــان در  ــر جه ــاده ای در سراس ــای ج ــه 97% تصادفه ــب ب ــد. قری ــج می برن ــات رن جراح
ــورها  ــن كش ــه ای ــد، درحالی ك ــط روی می ده ــد متوس ــد و درآم ــورهای كم درآم كش
ــا  ــان1، 2012(. آماره ــد )كانچ ــار دارن ــده را در اختی ــت ش ــة ثب ــایل نقلی ــا 48% وس تنه

ــات  ــات و جراح ــل صدم ــه دلی ــان ب ــر در جه ــه 3000 نف ــه روزان ــد ك ــان می ده نش
ناشــی از حــوادث جــاده ای جــان خــود را از دســت می دهنــد. از زمــان ارائــة آمارهایــی 
ازاین دســت، ایمنــی راه، بــه یــك موضــوع مهــم در حــوزة ســامت عمومــی تبدیــل شــد. 
ــی  ــه خســارات اقتصــادی جهان ــن پیامدهــا، منجــر ب ــر ای تصادفهــای جــاده ای عــاوه ب
ــات ترافیــك جــاده ای معــادل  می شــوند، به طوری كــه خســارات ســاالنة ناشــی از صدم
518 میلیــارد دالر بــرآورد شــده اســت. ایــن خســارات اقتصــادی عظیــم،  بــار اقتصــادی 
ــای  ــای تصادفه ــود. هزینه ه ــوب می ش ــعه محس ــورهای درحال توس ــرای كش ــی ب بزرگ
جــاده ای در كشــورهای درحال توســعه حــدود 100 میلیــارد دالر ذكــر شــده اســت كــه 
ایــن میــزان، دو برابــر كمكهــای توســعه ای بــه ایــن كشورهاســت )اســام و كانیتپونــگ2، 

.)2008
ــی  ــوان یك ــل به عن ــار حمل ونق ــی و زیان ب ــرات منف ــی اث ــدید برخ ــا تش ــروز و ی ب
ــان و  ــتر كارشناس ــه بیش ــورد توج ــر م ــالیان اخی ــور در س ــهای كش ــی ترین بخش از اساس
ــه اســت )اســتادی جعفــری و رصافــی، 1392(. تعــداد تصادفهــا  ــرار گرفت ــزان ق برنامه ری
در كشــور طــی دو دهــه گذشــته رو بــه افزایــش بــوده و از 32505 فقــره در ســال 1373 
بــه 117256 فقــره در ســال 1390 رســیده اســت. همچنیــن تعــداد متوفیــان و مصدومــان 
ناشــی از ایــن تصادفهــا نیــز افزایــش یافتــه اســت. بــر اســاس اطاعــات منتشــره در ســال 
1390، بیشــترین متوفیــان ناشــی از حــوادث رانندگــی مربــوط بــه اســتانهای فــارس )%8(، 

1 . Kanchan
2 . Islam and Kanitpong
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تهــران )8%( و خراســان رضــوی )8%( اســت و همچنیــن بیشــترین مصدومــان ناشــی از 
ــان  ــران )11/3%( و خراس ــتانهای ته ــه اس ــوط ب ــال 1390 مرب ــی در س ــوادث رانندگ ح
ــای  ــده، هزینه ه ــات انجام ش ــبات و تحقیق ــج محاس ــق نتای ــت. طب ــوی )9/6%( اس رض
ــی را نشــان  ــم باالی اقتصــادی و اجتماعــی ناشــی از تصادفهــای رانندگــی در كشــور، رق
می دهــد. به طوری كــه ایــن رقــم تقریبــًا حــدود 8/5% از تولیــد ناخالــص داخلــی كشــور 
اســت و تعمیــم ایــن میــزان خســارت بــرای ســال 1390 بــا فــرض ثابــت مانــدن ضرایــب 
بــرآورد شــده، حــدود 518913/8 میلیــارد ریــال خواهــد بــود )مركــز پژوهشــهای مجلــس 

شــورای اســامی، 1392(.
ــل  ــق تجزیه وتحلی ــد از طری ــب می توان ــدت آن اغل ــادف و ش ــوع تص ــال وق احتم
نظام منــد ســناریوی حادثــه و بهره گیــری از راه حلهــای مناســب شــامل اســتفاده از وســایل 
ــس  ــر پلی ــات مؤث ــا و اقدام ــا و جاده ه ــح راهه ــك، طراحــی صحی ــرل ترافی مناســب كنت
راهنمایــی و رانندگــی كاهــش یابــد )پراســاناكومار1 و همــكاران، 2011(. تاكنــون، مطالعات 
متنوعــی پیرامــون تصادفهــای جــاده ای صــورت گرفتــه كــه بــه بررســی عوامــل مختلفــی 
ماننــد عوامــل انســانی، شــرایط آب وهوایــی و جــاده و محیــط، ویژگیهــای وســایل نقلیــه، 
ــتا،  ــن راس ــد. در ای ــا پرداخته ان ــادی تصادفه ــی- اقتص ــرات اجتماع ــی، و اث ــل زمان عوام
ــا اســتفاده شــده اســت  ــل تصادفه ــرای تحلی ــی ب ــی و غیرمكان ــاری مكان از روشــهای آم
ــران و خســارات  ــراوان در ای ــر حــوادث جــاده ای ف ــی ب ــرور اجمال )یالســین2، 2013(. م
جبران ناپذیــر ناشــی از آنهــا كــه بیشــتر به صــورت بــروز تلفــات و مصدومیتهــای جانــی 
ــداد  ــران، تع ــه در ای ــد و آن، اینك ــزد می كن ــی را گوش ــل تأمل ــة قاب ــد، نكت روی می ده
مرگ ومیــر ناشــی از تصادفهــای رانندگــی در یــك ســال، معــادل جمعیــت یــك یــا چنــد 

1 . Prasannakumar
2 . Yalcin
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ــای  ــف پیامده ــاد مختل ــه ابع ــه ب ــا توج ــم و ب ــن مه ــه ای ــر ب ــت. نظ ــك اس ــهر كوچ ش
حــوادث جــاده ای، پژوهــش حاضــر اثــر شــاخصهای حمل ونقــل را بــر فراوانــی حــوادث 

جــاده ای بررســی كــرده اســت.

پیشینةتجربی
ــوب  ــرف محس ــد- مص ــة تولی ــم چرخ ــزای مه ــی و اج ــور زیربنای ــل از ام حمل ونق
ــذاری دارد. ســرمایه گذاری  ــم و تأثیرگ ــش مه ــد رشــد اقتصــادی نق ــردد و در فرآین می گ
در ایــن بخــش موجــب افزایــش تحــرك نیــروی كار و ســرمایه شــده و آثــار جانبــی مثبتــی 
ــكاران، 1388(.  ــم زاده و هم ــذارد )دائی كری ــر جــای می گ ــر بخشــهای اقتصــاد ب ــر دیگ ب
یكــی از نشــانه های توســعه یافتگی كشــورها، گســترش ارتباطــات و زیرســاختهای 
حمل ونقــل اســت. افزایــش جمعیــت منجــر بــه افزایــش تقاضــا بــرای حمل ونقــل خواهــد 
ــن  ــود. ای ــی می ش ــاد هزینه های ــبب ایج ــز س ــل نی ــرای حمل ونق ــا ب ــش تقاض ــد. افزای ش
هزینه هــا تنهــا شــامل هزینه هــای مســتقیم ماننــد ایجــاد زیرســاختها نبــوده و هزینه هایــی 
ــز شــامل می شــود.  ــره را نی ــات ترافیكــی و غی ــای زیســت محیطی، تصادف ــد آلودگیه مانن
بــا توجــه بــه اهمیــت ســامت و جــان افــراد، مقولــة ایمنــی ترافیــك و شناســایی عوامــل 
ــان و  ــادی برخــوردار اســت )بروجردی ــت زی ــات جــاده ای از اهمی ــر تصادف ــذار ب تأثیرگ
همــكاران، 1394(. بــا انجــام مطالعات و تســهیات الزم، ســعی شــده تصادفهــا و پیامدهای 
ناشــی از آن، تــا حــد ممكــن بــه حداقــل رســانده شــود. در تحقیقــات انجام شــده در ایــن 
زمینــه تأكیــد شــده كــه وقــوع تصــادف را نمی تــوان تنهــا معلــول یــك عامــل دانســت و 
علــت آن، تركیبــی از عوامــل مختلــف اســت )حبیبــی نوخنــدان و كرمــی، 1387(. موضــوع 
ــر در وقــوع حــوادث و میــزان  تصادفهــای جــاده ای، پیامدهــای مختلــف آن، عوامــل مؤث
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تأثیــر ایــن عوامــل در بــروز ســوانح در برخــی مطالعــات و پژوهشــها مــورد بررســی قــرار 
گرفتــه اســت كــه از میــان آنهــا می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:

امیــن منصــور )1379( عوامــل مؤثــر بــر تصادفهــای جــاده ای و شــهری را در اســتان 
اصفهــان بــا تأكیــد بــر عواملــی نظیــر ســن، شــغل، میــزان تحصیــات، آب وهــوا، وضعیــت 
ــرار  ــه ق ــورد مطالع ــر م ــیب دیدگی و مرگ ومی ــوع آس ــاران، ن ــال بیم ــا، نحــوة انتق جاده ه
ــی در  ــوادث رانندگ ــه ح ــد ك ــان می ده ــه نش ــن مطالع ــج ای ــی از نتای ــت. بخش داده اس
ــه  ــبت ب ــر نس ــر دو براب ــا مرگ ومی ــه ب ــای دوطرف ــا و جاده ه ــوارد در خیابانه 7/77% م
ــوای  ــوادث در ه ــن، 71% ح ــت. همچنی ــه روی داده اس ــای یك طرف ــای خیابانه تصادفه
ــلمانی و  ــت. س ــاده اس ــاق افت ــی اتف ــا برف ــی ی ــوای باران ــی، و 5% در ه ــاف و آفتاب ص
همــكاران )1387( عوامــل مؤثــر در بــروز تصادفهــای رانندگــی در منطقــة روســتایی خــور 
ــه در  ــی از آن اســت ك ــور حاك ــای پژوهــش مذك ــد. یافته ه ــه كرده ان ــك را مطالع و بیابان
بیــن عوامــل مؤثــر بــر تصــادف، عوامــل انســانی بــا 54% بیشــترین نقــش را دارد و در ایــن 
میــان، ســرعت زیــاد، تعجیــل در رســیدن بــه مقصــد، عــدم رعایــت قوانیــن راهنمایــی و 
رانندگــی، خواب آلودگــی راننــدگان، ســبقت غیرمجــاز و خســتگی ناشــی از بُعــد مســافت 
نســبت بــه ســایر عوامــل نقــش بیشــتری دارنــد. شــهابی و همــكاران )1390( اثــر آب وهوا 
ــب  ــن ترتی ــد؛ بدی ــای جــاده ای در محــور ســقز- ســنندج را بررســی كرده ان ــر تصادفه ب
كــه بــا مطالعــة فراوانــی وقــوع تصــادف در شــرایط جــوی مختلــف، نقــاط خطرنــاك و 

ــد.  ــن كرده ان ــز را تعیی حادثه خی
پاك گوهــر و همــكاران )1389( علــل و عوامــل مؤثــر بــر كاهــش تصادفــات جــاده ای 
ایــران را بــر اســاس داده هــای ســال 1385 بررســی كرده انــد. یافته هــای پژوهــش مذكــور 
ــل  ــل ســه گانة عوام ــن عوام ــتراك بی ــا 97/5% ســهم اش ــل انســانی ب ــد عام نشــان می ده
انســانی، راه و خــودرو، مهم تریــن عامــل اســت. باقــری خلیلــی و شیخ االســامی )1390( 
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عوامــل اصلــی مؤثــر بــر تصادفهــا را در چهــار گــروه شــامل جــاده، وســایل نقلیــه، عوامــل 
ــه  ــد ك ــان می ده ــق نش ــن تحقی ــج ای ــد؛ نتای ــی كرده ان ــط معرف ــل محی ــانی و عام انس
عوامــل مذكــور به صــورت زنجیــره وار و بــا تأثیــر متقابــل بــر یكدیگــر در وقــوع حــوادث 

ترافیكــی مؤثــر بــوده و اگــر یكــی از ایــن عوامــل دچــار ناپایــداری گــردد، ایــن چرخــه 
دچــار تزلــزل شــده و درنهایــت، باعــث وقــوع تصــادف می شــود. پاك گوهــر و كاظمــی 
)1391( میــزان تأثیرگــذاری مؤلفه هــای خطــای رانندگــی در شــدت تصادفهــا را بررســی 
كرده انــد. نتایــج ایــن تحقیــق نشــان می دهــد كــه مهــارت نداشــتن در رانندگــی، ناتوانــی 
در كنتــرل وســـیله نقلیــه، ســرعت، ســبقت و انحــراف بــه چــپ بــا احتمــال باالیــی باعــث 
ــادی و بوالهــری )1391( ضمــن مــرور مطالعــات مرتبــط  مــرگ راننــده می شــوند. خیرآب
ــی  ــاده ای را بررس ــای ج ــانی در تصادفه ــل انس ــش عوام ــالهای 2009-1990، نق ــی س ط
كرده انــد. بــر اســاس نتایــج ایــن پژوهــش، عوامــل انســانی مرتبــط بــا حــوادث رانندگــی 
ــك  ــد رشــد نوروبیولوژی ــه رون ــل وابســته ب ــامل عوام ــی ش ــروه كل ــا در دو گ در جاده ه
ــاال(  انســان )ماننــد كم تجربگــی و افــت تواناییهــای شــناختی و مهارتــی ناشــی از ســن ب
و عوامــل مربــوط بــه رفتارهــای پرخطــر رانندگــی )ماننــد مصــرف مــواد مخــدر، ســرعت 

ــی( دســته بندی شــده اند. ــد ایمن ــاد، ســبقت نابجــا و نبســتن كمربن زی
ایســیلدر1 )2006( ابعــاد مختلــف تصادفهــای جــاده ای در تركیــه را در ســالهای 2004-
1995 بررســی كرده اســت. بخشــی از نتایــج مطالعــه حاكــی از كاهــش تعــداد مرگ ومیــر 
حــوادث جــاده ای بــه میــزان 26/27% طــی دورة مذكــور اســت. ایــن موفقیــت در كاهــش 
ــك جــاده ای، مهندســی،  ــد ترافی ــزی در شــاخصهایی مانن ــات، نتیجــة برنامه ری تعــداد تلف
ــته شــده اســت. ماســوری  ــداد و نجــات انگاش ــات ام ــن و خدم ــوزش، اجــرای قوانی آم
ــای جــاده ای را بررســی  ــوع تصادفه ــر در وق ــل مؤث ــكاران )2012( برخــی از عوام و هم

1 . Isildar
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كرده انــد. در ایــن راســتا، نقــش و جایــگاه ســه اصــل مهــم شــامل انســان، وســیلة نقلیــه 
و محیــط تبییــن شــده اســت. مــواردی نظیــر كاربــری اراضــی، طراحــی خــودرو و اجــرای 
ــگ1  ــام و كانیتپون ــت. اس ــه اس ــرار گرفت ــث ق ــورد بح ــر م ــور مختص ــز به ط ــون نی قان
)2008( عوامــل مؤثــر بــر تصادفهــای جــاده ای را در تایلنــد تحلیــل و بررســی كرده انــد. 
ــریح  ــا تش ــا و معلوله ــن علته ــاط بی ــوادث، ارتب ــته بندی ح ــن دس ــه، ضم ــن مطالع در ای
ــی  ــت رانندگ ــادف، وضعی ــناریوی تص ــف س ــور توصی ــن، به منظ ــت. همچنی ــده اس ش
ــوع  ــر در تصــادف پیــش از وق ــة درگی ــه، ســرعت وســایل نقلی ــا ســرعت حركــت اولی ب
برخــورد و پــس ازآن بررســی شــده اســت. بــر اســاس نتایــج مطالعة مــوردی ایــن پژوهش، 
ارزیابــی نادرســت از میــزان خطرپذیــری و اقــدام ناصحیــح، فقــدان تســهیات روشــنایی 
ــا بــودن جــاده  و نورپــردازی راه، ناكافــی بــودن خط كشــیهای مســیر و ناواضــح و ناخوان
ــده اند.  ــناخته ش ــش شــدت تصــادف و جراحــات ش ــر افزای ــر ب ــل مؤث ــن عوام مهم تری

پــارك2 )2008( بــه بررســی تغییــرات شــرایط ترافیــك و تصادفهــای جــاده ای 
ــی  ــازة زمان ــك ب ــی در ی ــره جنوب ــادف در ك ــوع تص ــر در وق ــل مؤث ــن عوام و همچنی
ــه، برخــاف  ــن مطالع ــج ای ــاس نتای ــر اس ــه اســت. ب ــا 2005 پرداخت ــاله از 1996 ت ده س
ــداد تصــادف و  ــده، تع ــدگان آموزش دی ــه و رانن ــایل نقلی ــداد وس ــزون تع ــش روزاف افزای
مجروحــان تصادفهــای جــاده ای كاهــش جزئــی داشــته اســت؛ ولیكــن، از تعــداد تلفــات 
جــاده ای بــه میــزان زیــادی كاســته شــده اســت. یالســین3 )2013( تصادفــات جــاده ای در 
ــاری كای اســكوئر بررســی  ــون آم ــتفاده از آزم ــا اس ــه را ب ــع در تركی ــه واق ــهر عثمانی ش
ــد  ــات برحســب متغیرهــای مختلــف مانن ــع تصادف ــق، توزی ــن تحقی نمــوده اســت. در ای
فصــول، ماههــا، روزهــای هفتــه، روشــنایی، نــوع تصادفــات، تعــداد و نــوع وســایل نقلیــة 
1 . Kanitpong
2 . Park
3 . Yalcin
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درگیــر در تصادفــات بررســی شــده اســت. بخشــی از نتایــج ایــن تحقیــق نشــان می دهــد 
ــت؛  ــاعات 9-8، 14-13 و 17-16 اس ــه در س ــك روزان ــی اوج ترافی ــای زمان ــه بازه ه ك
همچنیــن، بررســی توزیــع فصلــی و ماهانــة تصادفــات، حاكــی از اوج وقــوع حــوادث در 

ــر اســت. ــاه اكتب ــژه م ــز و به وی فصــل پایی
ــات جــاده ای بســیار شــایع هســتند و مصدومیتهــا و جراحــات ناشــی از آنهــا  تصادف
ــا در  ــرد. تصادفه ــر می گی ــرگ را درب ــه م ــر ب ــات منج ــا جراح ــی ت ــیبهای جزئ از آس
ــد  ــل واح ــك عام ــط ی ــب توس ــد و اغل ــدد رخ می دهن ــل متع ــی از عوام ــة تركیب نتیج
ــه  ــدد ب ــهای متع ــان در پژوهش ــكاران، 2012(. محقق ــوری و هم ــوند )ماس ــاد نمی ش ایج
واكاوی ابعــاد مختلــف صدمــات ترافیــك جــاده ای پرداخته انــد و عوامــل مؤثــر بــر وقــوع 
تصادفــات جــاده ای، شــدت تصادفــات جرحــی و خســارتی، و كاهــش یــا افزایــش تلفــات 
حــوادث جــاده ای را مطالعــه و بررســی كرده انــد. در بیشــتر ایــن تحقیقــات، عوامــل مؤثــر 
ــی  ــاص بررس ــرو خ ــكان و قلم ــك م ــا در ی ــی از آنه ــار ناش ــات و آث ــوع تصادف ــر وق ب
ــة متغیرهــا و شــاخصهای توســعة  شــده و آمارهــای مقایســه ای مناطــق مختلــف در زمین
ــی  ــخصات برخ ــة مش ــت. خاص ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد ارزیاب ــر م ــل كمت حمل ونق
پژوهشــهای انجام شــده در زمینــة شناســایی عوامــل مؤثــر بــر وقــوع و شــدت تصادفــات 

ــه شــده اســت. جــاده ای در جــدول 1 ارائ
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جدول)1(متغیرهایمطالعهشدهدرپژوهشهایپیشین

متغیر وابستهمتغیر/ متغیرهای مستقلمحقق/ محققان

 راضی اردكانی و
همكاران )1390(

 ویژگیهای رانندگان )جنسیت، سن، سواد(، وضعیت اقلیمی،
زمان وقوع حادثه، مشخصات فیزیكی معابر، سرعت وسیله نقلیه

 شدت تصادفات
 جرحی و
خسارتی

 باقری خلیلی و
 وقوع تصادفاتجاده، وسایل نقلیه، عوامل انسانی، عامل محیطشیخ االسامی )1390(

برون شهری
 پاك گوهر و همكاران

تصادفات جاده ایعامل انسانی، راه، خودرو)1389(

 پاك گوهر و كاظمی
)1391(

 مؤلفه های خطای رانندگی )عدم رعایت فاصله طولی و
 عرضی، عدم رعایت حق تقدم، عدم توجه به جلو، تخطی
 از سرعت مطمئنه، انحراف به چپ و راست، عبور از محل
 ممنوع، تغییر مسیر ناگهانی، نقص فنی وسیله نقلیه، عبور از

چراغ قرمز و غیره(

شدت تصادفات

 خیرآبادی و بوالهری
)1391(

 عوامل انسانی )عوامل وابسته به روند رشد نوروبیولوژیك
 انسان و عوامل مربوط به رفتارهای پرخطر رانندگی مانند
 مصرف مواد مخدر، سرعت زیاد، سبقت نابجا و نبستن

كمربند ایمنی(

 وقوع تصادفات
جاده ای

 اوه1 و همكاران
وقوع تصادفترافیك، وسیله نقلیه، محیط، مشخصات راننده)2001(

 ترافیك جاده ای، مهندسی، آموزش، اجرای قوانین وایسیلدر )2006(
خدمات امداد و نجات

 كاهش تلفات
حوادث جاده ای

 ماسوری و همكاران
 وقوع تصادفاتانسان، وسیلة نقلیه و محیط)2012(

جاده ای

 اسام و كانیتپونگ
)2008(

 ارزیابی نادرست از میزان خطرپذیری و اقدام ناصحیح،
 فقدان تسهیات روشنایی و نورپردازی راه، ناكافی بودن

خط كشیهای مسیر و عدم وضوح و خوانایی جاده

 افزایش شدت
 تصادف و
جراحات

 زمان )فصل، ماه و روزهای هفته(، روشنایی، نوع یالسین )2013(
تصادفات جاده ایتصادفات، تعداد و نوع وسایل نقلیة درگیر در تصادفات
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پژوهــش حاضــر ازنظــر بررســی ارتبــاط و میــزان تأثیــر متغیرهــای مســتقل بــر متغیــر 
ــایر  ــا س ــز آن ب ــوه تمای ــی وج ــین دارد؛ ول ــهای پیش ــابه پژوهش ــردی مش ــته، رویك وابس
پژوهشــها، قلمــرو مكانــی و موضوعــی داده هــای مــورد مطالعــه اســت. در ایــن پژوهــش، 

ــتانی  ــطح اس ــود در س ــاخصهای موج ــا و ش ــی متغیره ــر كّم ــاس مقادی ــر اس ــا ب تحلیله
صــورت گرفتــه اســت. در كل، تعــداد 51 شــاخص در قالــب هفــت گــروه كلــی در فراینــد 
ارزیابــی و تحلیــل، مــورد توجــه قــرار گرفتــه كــه اثــر آنهــا بــر صدمــات ترافیــك جــاده ای 

مطالعــه شــده اســت. مــدل مفهومــی تحقیــق در شــكل )1( ارائــه شــده اســت.

 
 و مصدومان ومیر مرگشامل  یا جادهک یو صدمات تراف یا جادهونقل  حمل ةتوسع یهاشاخصر یبر تأث یمبن قیتحق ینظرمدل  (1) شکل

 

شکل)1(مدلنظریتحقیقمبنیبرتأثیرشاخصهایتوسعةحملونقلجادهایوصدماتترافیک
جادهایشاملمرگومیرومصدومان
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همان طــور كــه مــدل مفهومــی تحقیــق نشــان می دهــد، پژوهــش حاضــر بــه بررســی 
ــامل  ــاده ای ش ــك ج ــات ترافی ــاده ای و صدم ــل ج ــعة حمل ونق ــاخصهای توس ــة ش رابط

ــت. ــه اس ــان پرداخت ــر و مصدوم مرگ ومی

 روش
ــر شــاخصهای  ــه بررســی اث مطالعــة حاضــر، پژوهشــی توصیفی-تحلیلــی اســت كــه ب
حمل ونقــل بــر فراوانــی حــوادث جــاده ای پرداختــه اســت. واحــد داده و تحلیــل، 31 اســتان 
ــداری و  ــازمان راه ــاری س ــالنامة آم ــتر از س ــاز، بیش ــورد نی ــای م ــه داده ه ــت ك ــور اس كش
حمل ونقــل جــاده ای و نتایــج سرشــماری عمومــی نفــوس و مســكن ســال 1390 گــردآوری 
شــده اســت. شــاخصهای مــورد مطالعــه، 51 شــاخص حمل ونقــل جــاده ای اســت كــه در 
قالــب هفــت گــروه كلــی شــامل امــور فنــی و زیربنایــی، حمل ونقــل كاال، حمل ونقل مســافر، 
شــركتها و مؤسســات حمل ونقــل، امــور ایمنــی و ترافیــك، سیســتمهای حمل ونقــل هوشــمند 
و شــاغان مســتقیم حمل ونقــل ســازمان دهی گردیــده و در جــدول 2 معرفــی شــده اســت. 
به منظــور بررســی اثــر شــاخصهای حمل ونقــل بــر فراوانــی حــوادث جــاده ای، در ابتــدا بــا 
اســتفاده از روش ضریــب توســعه بــرای هــر یــك از گروههــای هفت گانــة مذكــور، شــاخص 
تركیبــی محاســبه شــد و ســپس، اثــر شــاخصهای تركیبــی بــر دو متغیــر حــوادث جــاده ای 
شــامل »تعــداد مرگ ومیــر ناشــی از تصادفــات رانندگــی برون شــهری« و »تعــداد مصدومــان 
ناشــی از تصادفــات رانندگــی« بررســی شــد. جهــت تبییــن رابطــه و اثــر شــاخصهای تركیبــی 
بــر مؤلفه هــای حــوادث جــاده ای از ضریــب همبســتگی پیرســون و روش تحلیــل رگرســیون 
چندمتغیــره اســتفاده شــده كــه تحلیلهــای آمــاری مربــوط بــه آنهــا بــا بهره گیــری از نرم افــزار 
SPSS صــورت گرفتــه اســت. درنهایــت، وضعیــت مقایســه ای اســتانهای كشــور ازنظــر هــر 

یــك از شــاخصهای تركیبــی توســعة حمل ونقــل جــاده ای بررســی گردیــده اســت.
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جدول)2(شاخصهایموردمطالعهدرحوزةحملونقلجادهای

امور فنی و زیربنایی
X1نسبت طول راههای تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی به مساحت استان

X2

نسبت طول آزادراههای تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی به طول راههای تحت 
حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی

X3
نسبت طول بزرگراههای تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی به طول راههای تحت 

حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی

X4

نسبت تعداد كل پلهای موجود در جاده های كشور به طول راههای تحت حوزه استحفاظی وزارت 
راه و شهرسازی

X5نسبت تعداد پایانه های مسافری عمومی در حال بهره برداری به جمعیت استان

X6

نسبت تعداد مجتمعهای خدماتی رفاهی بین راهی و تیرپاركهای در حال بهره برداری به طول 
راههای تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی

حملونقلکاال
X7نسبت كاالی حمل شده در استان به كل میزان كاالی حمل شده در كشور
X8نسبت میزان كاالی حمل شده درون استانی به میانگین كشوری كاالی حمل شده
X9نسبت میزان كاالی خارج شده از استان به میانگین كاالی خارج شده از كل استانها
X10نسبت میزان كاالی واردشده به استان به میانگین كاالی واردشده به كل استانها

X11
نسبت تن كیلومتر كاالی حمل شده در سطح استان به میانگین تن كیلومتر كاالی حمل شده در 

سطح كل استانها
X12نسبت متوسط مسافت طی شده در هر سفر برحسب استان مبدأ به میانگین كشوری مقدار مربوطه

حملونقلمسافر
X13نسبت میزان مسافر جابجا شده در سطح استان به میزان مسافر جابجا شده در سطح كشور
X14نسبت میزان مسافر جابجا شده درون استانی به جمعیت استان
X15نسبت میزان مسافر خارج شده از استان به جمعیت استان
X16نسبت میزان مسافر واردشده به استان به تعداد مسافران واردشده به كل استانها
X17نسبت تعداد سفر مسافری انجام شده در سطح استان به تعداد سفر مسافری انجام شده در سطح كشور
X18نسبت تعداد سفر مسافری انجام شده درون استانی به جمعیت استان
X19نسبت تعداد سفر مسافری خارج شده از استان به جمعیت استان
X20نسبت تعداد سفر مسافری واردشده به استان به تعداد سفرهای مسافری واردشده به كل استانها
X21نسبت نفر كیلومتر مسافر جابجا شده در سطح استان به نفر كیلومتر مسافر جابجا شده در سطح كشور
X22نسبت متوسط مسافت طی شده در هر سفر مسافری برحسب استان مبدأ به میانگین كشوری مقدار مربوطه
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شرکتهاومؤسساتحملونقل
X23نسبت تعداد شركتها و مؤسسات فعال باری به تعداد كل شركتها و مؤسسات فعال كشور
X24نسبت تعداد شركتها و مؤسسات فعال مسافری به تعداد كل شركتها و مؤسسات فعال مسافری كشور
X25نسبت تعداد شركتهای فعال بین المللی باری به تعداد كل شركتهای فعال بین المللی باری كشور
X26نسبت تعداد شركتهای فعال بین المللی مسافری به تعداد كل شركتهای فعال بین المللی مسافری كشور

امورایمنیوترافیک

X27
نسبت تعداد راهدارخانه های فعال موجود در روستاهای استان به طول كل راههای روستایی استان

X28
نسبت تعداد پاسگاههای پلیس راه موجود در سطح استان به طول راههای استان

X29
نسبت تعداد پایگاههای اورژانس جاده ای در سطح استان به طول راههای استان

X30
نسبت تعداد پایگاههای هال احمر در سطح استان به طول راههای استان

X31
نسبت تعداد پاركهای ترافیك احداث شده به جمعیت استان

X32
نسبت تعداد نقاط پرحادثه رفع شده در جاده ها به طول راههای استان

X33
نسبت طول كل راههای دارای روشنایی به طول راههای استان

X34
نسبت طول تقاطعهای دارای روشنایی به طول راههای استان

X35
نسبت اجرای خط كشی راهها در محورهای شریانی به طول راههای اصلی استان

X36
نسبت تعداد نصب عائم انتظامی، اخطار، مسیرنما در محورهای شریانی به طول راههای اصلی استان

X37
نسبت تعداد نصب تابلوهای اطاعاتی در محورهای شریانی به طول راههای اصلی استان

X38
نسبت میزان نصب حفاظ )گاردریل، نیوجرسی و...( در محورهای شریانی به طول راههای اصلی استان

X39

نسبت تعداد مرگ ومیر ناشی از تصادفات رانندگی برون شهری در سطح استان به تعداد كل 
مرگ ومیر ناشی از تصادفات رانندگی برون شهری در سطح كشور *

X40

نسبت تعداد مصدومان ناشی از تصادفات رانندگی در سطح استان به تعداد كل مصدومان ناشی از 
تصادفات رانندگی در سطح كشور *

X41

نسبت تعداد تخلفات اضافه بار طی شده در سطح استان به تعداد كل تخلفات اضافه بار طی شده در 
سطح كشور *

سیستمهای حمل ونقل هوشمند
X42نسبت تعداد محورهای دارای دستگاههای ترددشمار برخط به طول راههای استان
X43تعداد تابلوهای پیام نمای متغیر به طول راههای استان
X44تعداد تابلوهای سرعت نمای متغیر به طول راههای استان
X45تعداد دوربینهای نظارت تصویری به طول راههای استان
X46تعداد دوربینهای كنترل سرعت ثابت به طول راههای استان
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شاغانمستقیمحملونقل

X47

 و باری مسافری به كل جمعیت رانندگان و باری رانندگان خدمت ضمن آموزش نسبت عملكرد
مسافری استان

X48
درصد رانندگان وسایل نقلیة مسافری جاده ای با سابقه كار 10 سال و باالتر

X49
درصد رانندگان وسایل نقلیة مسافری جاده ای با تحصیات دیپلم و باالتر

X50
درصد رانندگان وسایل نقلیة باری جاده ای با سابقه كار 10 سال و باالتر

X51
درصد رانندگان وسایل نقلیة باری جاده ای با تحصیات دیپلم و باالتر

* شاخص منفی

 یافته ها
1-3محاسبةشاخصترکیبیتوسعةحملونقل

جهــت محاســبة شــاخص تركیبــی توســعه بــرای هــر یــك از گروههــای هفت گانــه، 
از روش »شــاخص توســعه« اســتفاده اســت. ایــن روش توســط UNDP بــا عنــوان »روش 
ضریــب محرومیــت« بــرای محاســبة شــاخص توســعة انســانی كشــورهای مختلــف مــورد 
ــن  روش  ــری ازای ــا بهره گی ــع، ب ــری، 1380(. درواق ــت )كانت ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق اس
ــول 2(  ــت )فرم ــاخص محرومی ــور ش ــول 1( و همین ط ــعه )فرم ــاخص توس ــبة ش محاس

ــت. ــر اس امكان پذی
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ــاس شــده و  ــاف مقی ــع اخت ــوق، شــاخصهای موردنظــر رف ــط ف ــا اســتفاده از رواب  ب
بــا محاســبة مجمــوع مقادیــر رفــع اخــاف مقیــاس شــده بــرای هــر گــروه از شــاخصها، 
ــرد روش شــاخص توســعه  ــایان ذكر اســت كارب ــردد. ش ــی حاصــل می گ شــاخص تركیب
ــی  ــه عبارت ــر اســت كــه مطلوبیــت افزایشــی داشــته و ب ــورد شــاخصهایی امكان پذی در م
شــاخص مثبــت باشــند. بــا توجــه بــه ایــن مســئله، در مــورد ســه شــاخص 40X ، 39X و 
ــت استفاده شــده اســت.  ــب محرومی ــول ضری ــد از فرم ــت كاهشــی دارن ــه مطلوبی 41X ك

ــه  ــدول )3( ارائ ــاخصها در ج ــروه از ش ــر گ ــرای ه ــده ب ــی محاسبه ش ــاخص تركیب ش
شده است.         

بــر اســاس نتایــج حاصــل از محاســبة امتیــاز شــاخصهای تركیبــی حمل ونقــل اســتانهای 
كشــور، ازنظــر شــاخص تركیبــی »امــور فنــی و زیربنایــی« اســتانهای تهــران، قزویــن قــم 
ــن  ــد. در همی ــرار گرفتن ــدی ق ــدر رتبه بن ــاز، در ص ــترین امتی ــب بیش ــا كس ــدان ب و هم
ــاز را  ــن امتی ــتان كمتری ــتان و بلوچس ــی و سیس ــان جنوب ــزد، خراس ــتانهای ی ــروه، اس گ
ــه شــاخص »حمل ونقــل كاال«، اســتانهای اصفهــان،  ــوط ب ــد. در گــروه مرب كســب كرده ان
خوزســتان و تهــران بــه ترتیــب رتبه هــای اول تــا ســوم را بــه خــود اختصــاص داده انــد، 
درحالی كــه اســتانهای چهارمحــال و بختیــاری، ایــام و كهكیلویــه و بویراحمــد در 
انتهــای جــدول رتبه بنــدی قــرار گرفته انــد. نتایــج حاصــل از محاســبة شــاخص تركیبــی 
ــان  ــران، خراس ــتانهای ته ــر اس ــت مطلوب ت ــی از وضعی ــز حاك ــافر« نی ــل مس »حمل ونق
ــزد،  ــتانهای ی ــت؛ اس ــتانها اس ــایر اس ــه س ــبت ب ــاری نس ــال و بختی ــوی و چهارمح رض

زنجان و هرمزگان در پایین ترین سطوح رتبه بندی واقع شده اند.  
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جدول)3(امتیازشاخصهایترکیبیحملونقلاستانهایکشور)1390(

 استان/ شاخص
تركیبی

زیربنایی
)M1(

حمل كاال
)M2(

حمل مسافر
)M3(

مؤسسات
)M4(

ایمنی
)M5(

هوشمند
)M6(

شاغان
)M7(

1/621/922/371/403/880/632/64آذربایجان شرقی
1/361/143/111/373/860/521/50آذربایجان غربی

1/360/511/910/245/101/471/50اردبیل
1/924/843/701/713/340/663/30اصفهان
2/300/672/070/138/911/841/57البرز
1/850/183/720/224/450/482/45ایام

2/151/372/020/275/620/751/72بوشهر
3/313/906/862/287/092/662/94تهران

1/660/434/120/165/320/391/24چهارمحال و بختیاری
0/620/622/140/094/930/101/69خراسان جنوبی
1/073/444/692/442/600/662/15خراسان رضوی
1/200/522/260/055/351/182/28خراسان شمالی

1/464/032/831/442/090/202/35خوزستان
2/060/731/780/257/751/181/70زنجان
2/391/102/820/225/920/873/34سمنان

0/301/092/920/613/790/092/11سیستان و بلوچستان
1/092/623/451/043/300/232/13فارس
3/300/912/260/256/302/061/50قزوین

3/050/671/960/096/684/281/57قم
1/270/793/570/365/690/782/37كردستان
0/772/002/141/173/710/473/22كرمان

2/210/983/910/325/330/912/90كرمانشاه
2/030/142/590/015/190/391/92كهگیلویه و بویراحمد

1/230/662/080/445/862/161/64گلستان
2/481/232/231/153/611/932/79گیان
1/650/572/540/485/580/621/75لرستان

2/591/561/991/286/621/383/54مازندران
2/351/492/240/435/700/582/31مركزی

0/973/701/260/435/090/682/28هرمزگان
2/620/963/350/395/100/922/16همدان
0/762/161/490/435/500/692/92یزد
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ــه اســتانهای خراســان  ــن رتبه هــای شــاخص »شــركتها و مؤسســات حمل ونقــل« ب برتری
رضــوی، تهــران و اصفهــان اختصــاص یافتــه و پایین تریــن رتبه هــا نیــز بــه اســتانهای خراســان 
جنوبــی، خراســان شــمالی و كهكیلویــه و بویراحمــد تعلــق گرفتــه اســت. ارزیابــی مقایســه ای 
اســتانهای كشــور ازنظــر شــاخص »ایمنــی و ترافیــك« نمایانگــر مطلوب تــر بــودن وضعیــت 
اســتانهای البــرز، زنجــان و تهــران اســت. در همیــن گــروه اســتانهای فــارس، خراســان رضــوی 
و خوزســتان بــا كســب كم تریــن امتیــاز، مطلوبیــت كمتــری دارنــد. بیشــترین امتیــاز شــاخص 
»سیســتمهای حمل ونقل هوشــمند« مربوط به اســتانهای قم، تهران و گلســتان اســت و اســتانهای 
خوزســتان، خراســان جنوبــی و سیســتان و بلوچســتان از كمتریــن امتیــاز برخــوردار شــده اند. 
هفتمیــن شــاخص بررسی شــده »شــاغان مســتقیم حمل ونقــل« اســت؛ برتریــن رتبه هــای ایــن 
شــاخص را اســتانهای مازنــدران، ســمنان و اصفهــان كســب كرده انــد و پایین تریــن رتبه هــا بــه 

اســتانهای قزویــن، اردبیــل و چهارمحــال و بختیــاری تعلــق گرفتــه اســت.
پــس از محاســبة امتیــاز شــاخص تركیبــی حمل ونقــل در هفــت گروه شــاخصهای كلــی برای 
اســتانهای كشــور، ضریب همبســتگی هر یــك از شــاخصهای مذكور بــا دو مؤلفة حــوادث جاده ای 
محاســبه شــد )جــدول 4(. در میــان هفــت شــاخص تركیبی مورد مطالعه، همبســتگی شــاخصهای 
 )M5( امــور ایمنــی و ترافیــك ،)M4( شــركتها و مؤسســات حمل ونقــل ،)M2( حمل ونقــل كاال
و شــاغان مســتقیم حمل ونقــل )M7( بــا متغیــر »تعــداد مرگ ومیــر ناشــی از تصادفــات رانندگــی 
برون شــهری« معنــی دار اســت؛ البتــه ضریــب همبســتگی شــاخص شــاغان مســتقیم حمل ونقل، 
دارای عامــت منفــی اســت، بــا ایــن تفســیر كــه هرچــه شــرایط بهتــری ازنظــر ایمنــی حمل ونقل 
وجــود داشــته باشــد، تعــداد مرگ ومیر ناشــی از تصادفــات رانندگی كمتــر خواهد بود. همبســتگی 
شــاخصهای حمل ونقــل كاال )M2(، حمل ونقــل مســافر )M3(، شــركتها و مؤسســات حمل ونقــل 
)M4(، شــاغان مســتقیم حمل ونقــل )M7( و بــا اندكی تســامح همبســتگی شــاخص امــور ایمنی 

و ترافیــك )M5( بــا متغیــر »تعــداد مصدومــان ناشــی از تصادفــات رانندگی« معنی دار اســت. 
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جدول)4(ضریبهمبستگیشاخصهایترکیبیحملونقلومؤلفههایحوادثجادهای

شاغان
)M7(

هوشمند
)M6(

ایمنی
)M5(

مؤسسات
)M4(

حمل مسافر
)M3(

حمل كاال
)M2(

زیربنایی
)M1(

شاخصها
 مؤلفه ها

*0/358 -0/255 **-0/592 **0/713 0/272 **0/595 -0/175 مرگ ومیر

*0/433 0/124 -0/348 **0/930 **0/638 **0/756 0/159 مصدومان
 p>0/05 *   p>0/01 **

نتایــج به دســت آمده از محاســبة ضریــب همبســتگی پیرســون حاكــی از آن اســت كــه 
ــود  ــه وج ــاده ای رابط ــوادث ج ــای ح ــل و مؤلفه ه ــاخصهای حمل ونق ــی از ش ــن برخ بی
دارد؛ ازایــن رو، بــه نظــر می رســد بــا تغییــر در آن دســته از شــاخصهایی كــه دارای رابطــة 
ــاده ای در چارچــوب  ــوادث ج ــای ح ــر در مؤلفه ه ــا حــدودی تغیی ــند، ت ــادار می باش معن

داده هــای مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش قابــل پیش بینــی اســت.

3-2-تحلیلرگرسیونشاخصهایحملونقلومتغیرهایحوادثجادهای

3-2-1-تحلیلرگرسیونشاخصهایحملونقلومتغیر»تعداد مرگومیر ناشی از 
تصادفات رانندگی«

ــتگی  ــل، همبس ــی حمل ونق ــاخص تركیب ــت ش ــان هف ــه از می ــه این ك ــه ب ــا توج ب
شــاخصهای »حمل ونقــل كاال« ، »شــركتها و مؤسســات حمل ونقــل« ، »امــور ایمنــی 
ــی از  ــر ناش ــداد مرگ ومی ــر »تع ــا متغی ــل« ب ــتقیم حمل ونق ــاغان مس ــك« و »ش و ترافی
ــادار اســت، شــاخصهای مذكــور متغیرهــای مســتقل و »تعــداد  ــات رانندگــی« معن تصادف
تحلیــل رگرســیون  در  وابســته  متغیــر  مرگ ومیــر ناشــی از تصادفــات رانندگــی« 

چندمتغیــره در نظــر گرفتــه شــدند. بــر اســاس جــدول خاصــه مــدل )جــدول 5( ضریــب 
ــرات تعــداد  ــر 0/546 اســت و نشــان می دهــد كــه 54/6% از تغیی تعییــن تعدیل شــده براب
مرگ ومیــر در حــوادث جــاده ای بــا شــاخصهای تركیبــی ذكرشــده توضیــح داده می شــود 
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ــایر  ــده اند. س ــه نش ــر گرفت ــه در نظ ــت ك ــوط اس ــی مرب ــه متغیرهای ــرات ب ــة تغیی و بقی
ــی و  ــرایط روح ــد ش ــری مانن ــل دیگ ــه عوام ــوط ب ــت مرب ــن اس ــر ممك ــای مؤث متغیره
ــرایط  ــی، ش ــص فن ــودگی و نق ــر فرس ــه ازنظ ــیلة نقلی ــت وس ــدگان، وضعی ــی رانن روان
ــا،  ــا برخــی مســیرها و جاده هــا و شــرایط خــاص آنه ــدگان ب ــودن رانن اقلیمــی، آشــنا نب

ــند. ــره باش ــزات و غی ــودن تجهی ــی ب ــی، ناكاف شــرایط زمان
جدول)5(خاصهمدلرگرسیونشاخصهایحملونقلومتغیر»تعدادمرگومیرناشیازتصادفاترانندگی«

SES R2
Adj. R2 R Model

151/01286 0/546 0/592 0/769 1

 F ــدار ــود مق ــه می ش ــه ماحظ ــه ك ــدول 6(، همان گون ــدول ANOVA )ج در ج
ــای  ــل یكــی از متغیره ــه حداق ــد ك ــی دار اســت و نشــان می ده ــًا معن به دســت آمده كام

ــر اســت. ــته مؤث ــر وابس ــی متغی ــتقل در پیش بین مس
جدول)6(معناداریرگرسیونشاخصهایحملونقلومتغیر»تعدادمرگومیرناشیازتصادفاترانندگی«

)ANOVA(

p F MS df SS Model
>0/001 13/048 297549/889 3 892649/666 اثر رگرسیونی

122804/885 27 615731/882 باقیمانده
30 1508381/548 كل

ضرایــب اســتاندارد نشــده و اســتاندارد شــدة متغیرهای مســتقل، در جــدول )7( نشــان داده 
شــده اســت. بــا توجــه بــه ســتون معنــی داری ماحظــه می شــود كــه دو متغیــر »مؤسســات 
ــر »تعــداد مرگ ومیــر ناشــی از تصادفــات  حمل ونقــل« و »ایمنــی« دارای تأثیــر معنــی داری ب
رانندگــی« هســتند، درحالی كــه اثــر متغیــر »حمل ونقــل كاال« معنــی دار نشــده اســت. ضرایــب 
ــر اســاس آن،  ــد و ب ــر وابســته را نشــان می ده ــر متغی ــای مســتقل ب ــر متغیره ــزان اث ــا می بت

ضریــب تأثیــر »مؤسســات حمل ونقــل« و »ایمنــی« بــه ترتیــب 0/506 و 0/318 اســت.
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جدول)7(ضرایبمیزانشدتاثرگذاریمتغیرهایمستقلبرمتغیروابسته

p t Beta SES  B Model

0/001 3/752 134/865 506/038 عرض از مبدأ

1
0/712 0/373 0/071 34/285 12/785 )M2( حمل ونقل كاال
0/016 2/576 0/506 66/662 171/694 )M4( مؤسسات حمل ونقل
0/032 -2/255 -0/318 21/406 -48/267 )M5( ایمنی

نتایــج حاصــل از تحلیــل رگرســیون شــاخصهای حمل ونقــل و متغیــر »تعــداد 
ــات  ــاخص »مؤسس ــت ش ــر مثب ــر تأثی ــی« بیانگ ــات رانندگ ــی از تصادف ــر ناش مرگ ومی
ــوان  ــت را می ت ــاخص نخس ــت. ش ــی« اس ــاخص »ایمن ــی ش ــر منف ــل« و تأثی حمل ونق
ــات  ــداد تلف ــا تع ــت آن ب ــر مثب ــمرد و اث ــاده ای برش ــل ج ــه ای از تقاضــای حمل ونق نمای
جــاده ای منطقــی بــه نظــر می رســد. اثــر منفــی شــاخص دوم نیــز قابــل قبــول اســت، زیــرا 
ســطح بــاالی شــاخصهای ایمنــی ســهم به ســزایی در كاهــش حــوادث و تلفــات جــاده ای 
ــًا در چارچــوب داده هــای مــورد اســتفاده در  دارد. شــایان ذكر اســت نتایــج مذكــور صرف
ــر،  ــای دیگ ــا و داده ه ــتفاده از متغیره ــورت اس ــت و در ص ــكا اس ــش قابل ات ــن پژوه ای

ــاوت وجــود دارد.  ــج متف احتمــال حصــول نتای

3-2-2-تحلیلرگرسیونشاخصهایحملونقلومتغیر»تعداد مصدومان ناشی از 
تصادفات رانندگی«

همان طــور كــه پیش تــر گفتــه شــد، همبســتگی شــاخصهای حمل ونقــل كاال، 
ــل  ــتقیم حمل ونق ــاغان مس ــل، ش ــات حمل ونق ــركتها و مؤسس ــافر، ش ــل مس حمل ونق
ــداد  ــر »تع ــا متغی ــك ب ــی و ترافی ــور ایمن ــاخص ام ــتگی ش ــامح همبس ــی تس ــا اندك و ب
مصدومــان ناشــی از تصادفــات رانندگــی« معنــی دار اســت. بــا توجــه به ضریب همبســتگی 



129      129      

بررسی اثر شاخصهای توسعة حمل ونقل ...

ــت  ــا ســه شــاخص نخســت جه ــی، تنه ــل و ایمن ــِن شــاخصهای شــاغان حمل ونق پایی
انجــام تحلیــل رگرســیون منظــور گردیدنــد. نتایــج تحلیــل رگرســیون )جــدول 8( نشــان 
می دهــد كــه ضریــب همبســتگی متغیــر تعــداد مصدومــان ناشــی از تصادفــات رانندگــی 
بــا شــاخصهای حمل ونقــل 0/948 اســت. همچنیــن ضریــب تعییــن تعدیــل شــده حاكــی 
از آن اســت كــه 88/7% تغییــرات تعــداد مصدومــان ناشــی از تصادفــات رانندگــی از طریــق 
تركیــب خطــی متغیرهــای مســتقل تبییــن شــده اســت. شــایان ذكر اســت ســایر تغییــرات 

ــه شــاخصهایی اســت كــه در ایــن تحلیــل منظــور نشــده اند. متغیــر وابســته مربــوط ب
جدول)8(خاصهمدلرگرسیونشاخصهایحملونقلومتغیر»تعدادمصدومانناشیازتصادفاترانندگی«

SES R2
Adj. R2 R Model

2684/98639 0/887 0/898 0/948 1
 

ــود  ــتنباط می ش ــن اس ــان 99% چنی ــودن F در ســطح اطمین ــی دار ب ــه معن ــا توجــه ب ب
ــی نســبی  ــه پیش بین ــادر ب ــاداری ق ــه شــیوة معن كــه تركیــب خطــی متغیرهــای مســتقل ب
ــی اســت  ــات رانندگ ــان ناشــی از تصادف ــداد مصدوم ــی تع ــر وابســته یعن ــرات متغی تغیی

ــدول 9(. )ج
جدول)9(معناداریرگرسیونشاخصهایحملونقلومتغیر»تعداد مصدومان ناشی از تصادفات رانندگی«

)ANOVA(

p F MS df SS Model

>0/001 79/603 573869185/175 3 1721607555/524 رگرسیونی

17209151/939 27 194647102/347 باقیمانده
30 1916254657/871 كل
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بــا توجــه بــه ضرایــب اثرگــذاری متغیرهــای مســتقل بــر متغیــر وابســته )جــدول 10(، 
ــی دو شــاخص حمل ونقــل مســافر  ــر شــاخص حمل ونقــل كاال معنــی دار نیســت، ول تأثی
و مؤسســات حمل ونقــل تأثیــر معنــاداری بــر متغیــر تعــداد مصدومــان ناشــی از تصادفــات 

رانندگــی دارنــد كــه ضرایــب تأثیــر آنهــا بــه ترتیــب 202/0 و 702/0 اســت. 

p t Beta SES  B Model

0/237 -1/210 1422/389 -1721/073 عرض از مبدأ

1
0/121 1/599 0/153 612/869 980/231 )M2( حمل ونقل كاال
0/011 2/724 0/202 531/569 1447/865 )M3( حمل ونقل مسافر
0/000 6/496 0/702 1306/939 8489/711 )M4( مؤسسات حمل ونقل

بــا توجــه بــه تأثیــر معنــی دار دو شــاخص حمل ونقــل مســافر و مؤسســات 
حمل ونقــل بــر متغیــر تعــداد مصدومــان ناشــی از تصادفــات رانندگــی، این طــور اســتنباط 
می شــود كــه افزایــش یــا كاهــش تعــداد مصدومــان در ســوانح رانندگــی به شــدت متأثــر 
از تغییــرات تقاضــای ســفر اســت كــه خــود، می توانــد نشــانگر ســهم قابل توجــه عامــل 

ــات رانندگــی باشــد. انســانی در تصادف
شــاخصهای  معنــی دار  تأثیــر  از  حاكــی  انجام شــده  تحلیلهــای  روی هم رفتــه، 
حمل ونقــل كاال و مســافر، مؤسســات حمل ونقــل و ایمنــی بــر تعــداد مرگ ومیــر و 
مصدومــان ناشــی از تصادفــات رانندگــی اســت. از طرفــی، مطالعــة همبســتگی پیرســون 
ــا  ــاز شــاخصهای مذكــور نشــان می دهــد كــه ضریــب همبســتگی شــاخص ایمنــی ب امتی
شــاخصهای »حمل ونقــل كاال«، »حمل ونقــل مســافر« و »شــركتها و مؤسســات حمل ونقــل« 
منفــی اســت؛ ضرایــب مربوطــه بــه ترتیــب عبارت انــد از 0/432-، 0/162- و 0/479- كــه 
همبســتگی شــاخصهای اول و ســوم بــا شــاخص ایمنــی معنــی دار شــده اســت. ضرایــب 
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مذكــور نشــان می دهــد كــه در اســتانهای دارای تقاضــای ســفر بیشــتر، كیفیــت ایمنــی راه 
و جــاده از مطلوبیــت كمتــری برخــوردار اســت. عــاوه بــر محاســبة ضریــب همبســتگی 
ــة اســتانها در شــاخصهای یادشــده محاســبه  ــب همبســتگی اســپیرمن رتب پیرســون، ضری
ــل كاال«،  ــاخصهای »حمل ونق ــی ش ــتگی منف ــان دهندة همبس ــز نش ــب نی ــن ضری ــد. ای ش
»حمل ونقــل مســافر« و »شــركتها و مؤسســات حمل ونقــل« بــا شــاخص »ایمنــی« اســت؛ 
بــه ایــن صــورت كــه بــه ترتیــب بــرای ســه شــاخص مذكــور ضریــب همبســتگی 0/330-
، 0/349- و 0/431- حاصــل شــد؛ بــا همــان تفســیر كــه در مناطــق دارای ســطح باالتــر 
ــر  ــه ذك ــود دارد. الزم ب ــی راه وج ــر ایمن ــری ازنظ ــت كمت ــل، مطلوبی ــای حمل ونق تقاض
اســت تحلیــل داده هــای مــورد اســتفاده در مطالعــة حاضــر، منجــر بــه كســب ایــن نتایــج 
ــال  ــر، احتم ــاری دیگ ــای آم ــری از داده ه ــن رو، در صــورت بهره گی ــده اســت؛ ازای گردی

حصــول نتایــج متفــاوت وجــود دارد.
نتایــج مطالعــه نشــان می دهــد كــه بیــش از 50% از تغییــرات متغیــر »تعــداد مرگ ومیــر 
ناشــی از تصادفــات رانندگــی« از طریــق شــاخصهای حمل ونقل كاال، شــركتها و مؤسســات 
ــود  ــح داده می ش ــل توضی ــتقیم حمل ونق ــاغان مس ــك، و ش ــی و ترافی ــل، ایمن حمل ونق
كــه در میــان ایــن شــاخصها، اثــر دو شــاخص مؤسســات حمل ونقــل و ایمنــی معنــی دار 
اســت. در بخــش دیگــری از تحلیلهــا، اثــر شــاخصهای حمل ونقــل بــر »تعــداد مصدومــان 
ــش از  ــج به دســت آمده، بی ــق نتای ــه طب ــد ك ــه گردی ــات رانندگــی« مطالع ناشــی از تصادف
85% تغییــرات تعــداد مصدومــان ناشــی از تصادفــات رانندگــی از طریــق تركیــب خطــی 
ــل  ــات حمل ونق ــركتها و مؤسس ــافر و ش ــل مس ــل كاال، حمل ونق ــاخصهای حمل ونق ش
تبییــن می گــردد و دو شــاخص حمل ونقــل مســافر و مؤسســات حمل ونقــل دارای 
تأثیــر معنــی دار می باشــند. نظــام اثرگــذاری شــاخصهای توســعة حمل ونقــل بــر صدمــات 

ترافیــك جــاده ای در شــكل )2( نشــان داده شــده اســت.
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شکل)2(اثرشاخصهایحملونقلبرصدماتترافیکجادهای

بــر اســاس یافته هــای پژوهــش حاضــر، اثــر مســتقیم شــاخصهای »حمل ونقــل 
مســافر«، »شــركتها و مؤسســات حمل ونقــل« و »ایمنــی و ترافیــك« بــر فراوانــی مصدومــان 
و مرگ ومیــر تأییــد می شــود. شــایان ذكر اســت كــه تفســیر نتایــج ایــن پژوهــش 
ــا و  ــا متغیره ــاط ب ــًا در ارتب ــه و صرف ــر مطالع ــم ب ــاص حاك ــرد خ ــوب رویك در چارچ
ــد  ــا ح ــز ت ــاخصها نی ــا و ش ــاب متغیره ــد انتخ ــار دارد. فراین ــی، اعتب ــاخصهای انتخاب ش

ــوده اســت.  ــتانهای كشــور ب ــة اس ــرای هم ــا ب ــودن داده ه ــر از موجــود ب ــادی متأث زی

بحث 
ــا هــدف  ــر افزایــش جمعیــت، توســعة سیســتمهای حمل ونقــل را ب در دهه هــای اخی
ــان،  ــن می ــر ســاخته اســت. در ای ــردم اجتناب ناپذی ــی و تحركــی م ــن نیازهــای كاالی تأمی
ــان  ــاده ای همچن ــل ج ــتم حمل ونق ــی، سیس ــی و هوای ــل ریل ــعة حمل ونق ــود توس باوج
اهمیــت خــود را به عنــوان یــك گزینــة مســلم حفــظ كــرده اســت. حمل ونقــل جــاده ای 
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  يا جادهك يبر صدمات ترافونقلحمليهاشاخصاثر)2(شكل

  
و » ونقل حملو مؤسسات  هاشركت«، »مسافر قلون حمل« يهاشاخصم يپژوهش حاضر، اثر مستق هاي يافته بر اساس

 چارچوبن پژوهش در يج اير نتاياست كه تفس ذكر شايان. شود يمد ييتأ ومير مرگمصدومان و  يبر فراوان» كيو تراف يمنيا«
رها و يند انتخاب متغي، اعتبار دارد. فرايانتخاب يهاشاخصرها و يكرد خاص حاكم بر مطالعه و صرفاً در ارتباط با متغيرو

  كشور بوده است.  يهااستان ةهم يبرا ها دادهمتأثر از موجود بودن  ياديز تا حد زين هاشاخص
  
  يريگ جهيبحث و نت -4

مردم  يو تحرك ييكاال يازهاين نيرا با هدف تأم ونقل حمل يهايستمس ةتوسعت، يش جمعير افزاياخ يها دههدر 
همچنان  يا جاده ونقل حملستم ي، سييو هوا يلير ونقل حمل ةوسعت باوجودان، ين ميساخته است. در ا يرناپذ اجتناب

ل يازات خاص آن و گاه به دليل امتيگاه به دل يا جاده ونقل حملمسلم حفظ كرده است.  ةينگزك ي عنوان بهت خود را ياهم
 يا جاده ونقل حملر، رونق ن امي. اشود يمبرتر مطرح  ةينگز عنوان به، ها ينهگزر ياز سا يمند بهره يموجود برا يهايتمحدود
روزافزون  ةتوسع، با هرحال به. افزايد يمآن  ييايز بر پويل نياتومب يت شخصيش مالكيمانند افزا يدارد كه عوامل يرا در پ

مؤثرند كه  يا جادهدر وقوع سوانح  ياست. عوامل متعدد تصور قابل يا جادهش حوادث و سوانح ي، افزاونقل حملن نوع يا
 ةتجربكه تاكنون در  يو شدت حوادث ي. فراوانگردد يماز آنها منجر به بروز حادثه  يبين عوامل و گاه تركيااز  يكيگاه 
 يضرورت ن حوادث رايوقوع ا بالقوهشتر به عوامل يق و توجه هر چه بيران ثبت شده است، تدقيا يا جاده ونقل حملستم يس
 صورت بهاز آنها كه عمدتاً  يناش يرناپذ جبرانث گذشته و خسارات حواد يفراوان ي. مرور اجمالنمايد يمار مهم مطرح يبس

 ومير مرگران، تعداد ينكه در ايو آن، ا كند يمرا گوشزد  يقابل تأمل ةنكت، دهد يم يرو يجان يهايتمصدومبروز تلفات و 
الوه بر از دست رفتن ان، عين ميا چند شهر كوچك است. در ايك يت يك سال، معادل جمعيدر  يرانندگ تصادفات از يناش



133      133      

بررسی اثر شاخصهای توسعة حمل ونقل ...

گاه بــه دلیــل امتیــازات خــاص آن و گاه بــه دلیــل محدودیتهــای موجــود بــرای بهره منــدی 
ــة برتــر مطــرح می شــود. ایــن امــر، رونــق حمل ونقــل  از ســایر گزینه هــا، به عنــوان گزین
جــاده ای را در پــی دارد كــه عواملــی ماننــد افزایــش مالكیــت شــخصی اتومبیــل نیــز بــر 
ــا توســعة روزافــزون ایــن نــوع حمل ونقــل، افزایــش  پویایــی آن می افزایــد. به هرحــال، ب
ــوانح  ــوع س ــددی در وق ــل متع ــت. عوام ــور اس ــاده ای قابل تص ــوانح ج ــوادث و س ح
ــروز  ــه ب ــا منجــر ب ــی از آنه ــل و گاه تركیب ــن عوام ــه گاه یكــی از ای ــد ك جــاده ای مؤثرن
حادثــه می شــود. فراوانــی و شــدت حوادثــی كــه تاكنــون در تجربــة سیســتم حمل ونقــل 
ــه عوامــل بالقــوه  ــران ثبــت شــده اســت، تدقیــق و توجــه هــر چــه بیشــتر ب جــاده ای ای
وقــوع ایــن حــوادث را ضرورتــی بســیار مهــم مطــرح می كنــد. مــرور اجمالــی فراوانــی 
ــروز  ــًا به صــورت ب ــر ناشــی از آنهــا كــه عمدت حــوادث گذشــته و خســارات جبران ناپذی
ــد  ــزد می كن ــی را گوش ــل تأمل ــة قاب ــد، نكت ــی روی می ده ــای جان ــات و مصدومیته تلف
ــال،  ــك س ــات رانندگــی در ی ــر ناشــی از تصادف ــداد مرگ ومی ــران، تع ــه در ای و آن، اینك
معــادل جمعیــت یــك یــا چنــد شــهر كوچــك اســت. در ایــن میــان، عــاوه بــر از دســت 
رفتــن جمعیــت بســیار و بــروز مصدومیتهــا و معلولیتهــای جســمی بــرای تعــداد زیــادی 
ــار  از افــراد جامعــه، پیامدهــای منفــی اقتصــادی، اجتماعــی و روانــی متعــددی نیــز بــه ب

می آیــد. 
ــتانهای كشــور  ــل اس ــعة حمل ونق ــاخصهای توس ــی مقایســه ای ش ــی ارزیاب ــج كل نتای
ــبت  ــری نس ــت بهت ــدران وضعی ــان و مازن ــران، اصفه ــتانهای ته ــه اس ــد ك ــان می ده نش
بــه ســایر اســتانها دارنــد و اســتانهای اردبیــل، سیســتان و بلوچســتان و خراســان جنوبــی 
ــای  ــد. یافته ه ــرار گرفتن ــدی ق ــدول رتبه بن ــای ج ــاز در انته ــن امتی ــب كمتری ــا كس ب
پژوهــش حاكــی از آن اســت كــه شــاخصهای مربــوط بــه تقاضــای ســفر ماننــد شــاخص 
ــی داری  ــر معن ــی تأثی ــل و ایمن ــل مســافر و كاال، شــركتها و مؤسســات حمل ونق حمل ونق
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ــد.  ــی دارن ــات رانندگ ــوادث و تصادف ــی از ح ــان ناش ــر و مصدوم ــداد مرگ ومی ــر تع ب
ایــن بــدان معناســت كــه دو عامــل انســانی به صــورت كاربــران راه و ایمنــی راه و جــاده 
ســهم به ســزایی در وقــوع ســوانح جــاده ای دارنــد؛ درواقــع، هرچــه تقاضــای ســفر بیشــتر 

باشــد، افزایــش رفتارهــای ترافیكــی مخاطره آمیــز راننــدگان ازیك طــرف و كیفیــت پاییــن 
ایمنــی راه و جــاده از طــرف دیگــر در افزایــش وقــوع ســوانح مؤثــر هســتند. در ایــن میــان، 
ــه تقاضــای  ــوط ب ــن اســت كــه ضریــب همبســتگی شــاخصهای مرب ــة قابل توجــه ای نكت
ــا  ــل ب ــل كاال و مســافر و شــركتها و مؤسســات حمل ونق ــد شــاخص حمل ونق ســفر مانن
ــتانهای  ــته از اس ــر، در آن دس ــت. به عبارت دیگ ــی اس ــك منف ــی و ترافی ــاخص ایمن ش
ــطح  ــی در س ــاخص ایمن ــتند، ش ــه هس ــتری مواج ــفر بیش ــای س ــا تقاض ــه ب ــور ك كش
ــی  ــت ایمن ــاء وضعی ــه ارتق ــتر ب ــه بیش ــرورت توج ــر، ض ــن ام ــرار دارد. ای ــری ق پایین ت
ــفر  ــای س ــه تقاض ــتانهایی ك ــژه اس ــور به وی ــتانهای كش ــة اس ــا را در هم ــا و جاده ه راهه
ــت آمده  ــج به دس ــة نتای ــت كلی ــایان ذكر اس ــد. ش ــش می نمایان ــد، بیش ازپی ــتری دارن بیش
در ایــن پژوهــش صرفــًا در چارچــوب داده هــا و متغیرهــای معرفی شــده قابل اتــكا اســت 
ــول  ــال حص ــاری، احتم ــای آم ــا و داده ه ــر متغیره ــة دیگ ــورت مطالع ــن، در ص و بنابرای

نتایــج متفــاوت وجــود دارد.
ــان در  ــش، محقق ــن پژوه ــه در ای ــورد مطالع ــاخصهای م ــا و ش ــر متغیره ــزون ب اف
ــه از  ــد ك ــز پرداخته ان ــری نی ــل دیگ ــا و عوام ــی متغیره ــه بررس ــف ب ــات مختل مطالع
ــة مؤلفه هــای  ــه مطالعــة پاك گوهــر و كاظمــی )1391( در زمین ــوان ب مهم تریــن آنهــا می ت
خطــای رانندگــی، خیرآبــادی و بوالهــری )1391( در خصــوص عوامــل انســانی و 
رفتارهــای پرخطــر رانندگــی، یالســین )2013( در زمینــة تأثیــر عامــل زمــان، و ایســیلدر 
)2006( دربــارة آمــوزش و اجــرای قوانیــن و خدمــات امــداد و نجــات اشــاره نمــود كــه 
ــزان  ــات و می ــوع و شــدت تصادف ــر وق ــر عوامــل مذكــور را ب ــان اث ــن محقق ــع، ای درواق
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ــج حاصل شــده را  ــد. آنچــه پژوهــش حاضــر و نتای تلفــات ناشــی از آن بررســی نموده ان
از ســایر مطالعــات متمایــز می كنــد، آن اســت كــه تقریبــًا در بســیاری از تحقیقــات پیشــین، 
تحلیلهــا بــر اســاس اطاعــات مربــوط بــه تعــدادی از حــوادث جــاده ای انجام شــده اســت. 
ــوادث  ــه ح ــوط ب ــی مرب ــای عل ــت آمده از تحلیله ــای به دس ــه داده ه ــورت ك بدین ص
ــر در  ــل مؤث ــایی عوام ــه شناس ــر ب ــتقرایی، منج ــتدالل اس ــری از اس ــا بهره گی ــف ب مختل
وقــوع حــوادث جــاده ای گردیــده اســت. ایــن دســته از تحقیقــات، در تشــخیص عوامــل 
مســتقیم مؤثــر وقــوع حــوادث ماننــد عامــل زمــان، شــرایط اقلیمــی، رفتارهــای راننــدگان 
ــور  ــه به ط ــی ك ــایی عوامل ــد، ولیكــن شناس ــزایی دارن ــش به س ــره نق ــه و غی ــایل نقلی وس
ــورد  ــًا م ــد عمدت ــش دارن ــی از آن نق ــای ناش ــوادث و پیامده ــوع ح ــتقیم در وق غیرمس
ــوص  ــر در خص ــای جامع ت ــه تحلیله ــور ارائ ــن رو، به منظ ــرد. ازای ــرار می گی ــت ق غفل
عوامــل مؤثــر بــر وقــوع حــوادث جــاده ای، اتخــاذ رویكردهــای تركیبــی، مفیــد بــه نظــر 

می رســد.
ــر  ــای جبران ناپذی ــوارد، پیامده ــیاری م ــنگین و در بس ــای س ــه پیامده ــه ب ــا توج ب
ــش  ــت كاه ــزی در جه ــور برنامه ری ــع، به منظ ــر جوام ــاده ای ب ــك ج ــات ترافی تصادف
ــاخصهای  ــاس ش ــر اس ــی از آن، ب ــای ناش ــرات و پیامده ــش اث ــات و كاه ــداد تصادف تع

ــردد: ــنهاد می گ ــر پیش ــوارد زی ــش، م ــن پژوه ــه در ای ــورد مطالع م

پیشنهادهایکاربردی

- توسعه و بهبود كیفیت خدمات راهداری با هدف كاهش وقوع تصادفات جاده ای

- تعریض جاده ها و راهها در آن دسته از محلهایی كه در اغلب ایام سال، با تراكم استفادة 
باالیی مواجه هستند.
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- در نظــر گرفتــن تعــداد كافــی پایانه هــای مســافری عمومــی به عنــوان یــك عامــل مؤثــر 
بــر تحریــك تقاضــای اســتفاده از حمل ونقــل عمومــی

ــی و  ــی رفاهــی بین راه ــای خدمات ــی مجتمعه ــداد كاف ــزی جهــت احــداث تع - برنامه ری

توجــه بــه توزیــع مناســب آنهــا در مســیرهای بین شــهری و همچنیــن، نظــارت بــر كیفیــت 
و تنــوع خدمــات ارائــه شــونده توســط ایــن مجتمعهــا

ــر در  ــیار مؤث ــل بس ــك عام ــوان ی ــا به عن ــا و جاده ه ــنایی راهه ــت روش ــود وضعی - بهب
ــه ــدگان وســایل نقلی ــد رانن ــود دی جهــت بهب

ــك  ــه ترافی ــی ب ــور نظم ده ــا به منظ ــی راهه ــت خط كش ــر وضعی ــتمر ب ــارت مس - نظ
ــاده ای ج

- نصــب تابلوهــای اطاعاتــی، عائــم انتظامــی، اخطــار و مســیرنما در نقــاط مــورد نیــاز 
در كلیــة محورهــای تــردد جــاده ای 

- نصب حفاظ مناسب در محورهای شریانی
ــار و  ــات اضافه ب ــد تخلف ــافر مانن ــل كاال و مس ــات حمل ونق ــر تخلف ــژه ب ــارت وی - نظ

ــه سرنشــین اضاف
- بهره گیــری از سیســتمهای حمل ونقــل هوشــمند نظیــر دســتگاههای ترددشــمار برخــط، 

تابلوهــای پیام نمــا، تابلوهــای ســرعت نما و دوربینهــای نظــارت تصویــری
- برگزاری دوره های آموزشی مستمر برای رانندگان وسایل نقلیة باری و مسافری

پیشنهادهایپژوهشی
- تحلیــل جامــع تقاضــای حمل ونقــل كاال و مســافر در ســطح كشــور، توزیــع زمانــی و 

ــی ســفرها به منظــور مدیریــت مطلــوب ترافیــك جــاده ای مكان
ــس  ــای اورژان ــع پایگاهه ــوة توزی ــت و نح ــداد، موقعی ــع تع ــل جام ــه و تحلی - مطالع
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بررسی اثر شاخصهای توسعة حمل ونقل ...

ــطح كشــور  ــاده ای در س ــردد ج ــای ت ــر در كل محوره ــای هال احم ــاده ای و پایگاهه ج
ــات  ــه خدم ــة دسترســی ب ــی موجــود در زمین ــای احتمال ــاییها و ضعفه و شناســایی نارس

ــور  ــای مذك پایگاهه
ــن  ــت قوانی ــه رعای ــراد ب ــدی اف ــاء پایبن ــت ارتق ــر در جه ــای مؤث ــة راهكاره - مطالع

راهنمایــی و رانندگــی
- مطالعــة راهكارهــای مناســب در زمینــة برخــورد اثربخــش بــا متخلفــان حــوزة 

نقــل  حمل و
ــوزش  ــة آم ــافری در زمین ــاری و مس ــال ب ــات فع ــركتها و مؤسس ــرد ش ــل عملك - تحلی

ــا ــا آنه ــده ب ــكاری كنن ــدگان هم رانن
- شناســایی و پایــش مســتمر نقــاط حادثه خیــز و انجــام اقدامــات مســتمر بــرای اصــاح 

فیزیكــی و كیفــی ایــن نقــاط
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