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مقدمــه :مقدمــه :در ایــران ،تعــداد مرگومیــر
ناشــی از تصادفهــای جــادهای در یــک ســال،
معــادل جمعیــت یــک یــا چنــد شــهر کوچــک
اســت .در ایــن حــوادث ،عــاوه بــر ازدس ـترفتن
تعــداد زیــادی از جمعیــت و بــروز مصدومیتهــا و
معلولیتهــای جســمی بــرای تعــداد زیــادی از افــراد،
پیامدهــای منفــی اقتصــادی ،اجتماعــی و روانــی
متعــدد دیگــری نیــز ایجــاد میشــود .بــا توجــه بــه
فراوانــی و شــدت حوادثــی کــه در تجربــة سیســتم
حملونقــل جــادهای ایــران ثبــت شــده اســت،
پژوهــش حاضــر بــه بررســی اثــر شــاخصهای
توســعة حملونقــل بــر فراوانــی صدمــات ترافیــک
جــادهای اســتانهای کشــور پرداختــه اســت.
روش :پژوهــش حاضــر از نــوع توصیفی-تحلیلــی و
در زمــرة مطالعــات کاربــردی اســت کــه بــه بررســی
وضعیــت اســتانهای کشــور ازنظــر شــاخصهای
حملونقــل بــا اســتفاده از روش شــاخص ترکیبــی
توســعه و محرومیــت پرداختــه و اثــر ایــن شــاخصها
را بــر متغیرهــای حــوادث جــادهای شــامل تعــداد
مرگومیــر و تعــداد مصدومــان ناشــی از تصــادف
رانندگــی را بــا اســتفاده از ضریــب همبســتگی
پیرســون و تحلیــل رگرســیون چندمتغیــره بررســی
کــرده اســت.
یافتههــا :ازنظــر شــاخصهای توســعة حملونقــل

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 occurring serious injuries and disabilities
for many individuals, other negative
economic, social and psychological
consequences will happen. Considering
the frequency and the intensity of accidents occurred in Iran’s road transportation, thisstudy investigated the effect of
transportation development indicators
on frequency of road accidents in provinces 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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جــادهای ،اســتانهای تهــران ،اصفهــان و مازنــدران
وضعیــت بهتــری نســبت بــه ســایر اســتانها دارنــد
و اردبیــل ،سیســتان و بلوچســتان و خراســان
جنوبــی از مطلوبیــت کمتــری برخوردارنــد .بیــش
از  %50تغییــرات متغیــر «تعــداد مرگومیــر» و
بیــش از  %85تغییــرات «تعــداد مصدومــان» ناشــی
از تصادفهــای رانندگــی از طریــق ترکیــب خطــی
شــاخصهای مــورد مطالعــه تبییــن شــده اســت؛
همچنیــن در آن دســته از اســتانهای کشــور کــه بــا
تقاضــای ســفر بیشــتری مواجــه هســتند ،شــاخص
ایمنــی در ســطح پایینتــری قــرار دارد.
بحــث :بــر اســاس یافتههــای پژوهــش ،شــاخصهای
مربــوط بــه تقاضــای ســفر ماننــد «حملونقــل
مســافر و کاال» و «شــرکتها و مؤسســات حملونقــل»
و «ایمنــی» تأثیــر معنـیداری بــر تعــداد مرگومیــر و
مصدومــان ناشــی از حــوادث و تصادفهــای رانندگــی
دارنــد .درواقــع ،هرچــه میــزان تقاضــای ســفر بیشــتر
باشــد ،افزایــش رفتارهــای ترافیکــی مخاطرهآمیــز
راننــدگان ازیکطــرف و کیفیــت پاییــن ایمنــی راه
و جــاده از طــرف دیگــر در افزایــش وقــوع ســوانح و
صدمــات ترافیــک جــادهای مؤثــر هســتند.
واژگان کلیــدی :تصــادف ،حملونقــل ،صدمــات
ترافیک جــادهای
تاریخ دریافت95/1/25 :
تاریخ پذیرش95/8/11:
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Results: The results showed that the
provinces of Tehran, Isfahan and Mazandaran have better conditions in respect of indicators of road transportation
development and the provinces of Ardebil, 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 conditions with regard to traffic safety.
Discussion: Indicators regarding demand
for travel such as ‘transportation companies and institutions’, ‘safety’ and “transportation of passengers and goods” have
a significant effect on accident casualties.
In fact, more demand for travel leads to
more risky behavior exhibition by drivers which, along with the poor quality of
road safety lead to more road casualties.
Keywords: Accident, transportation,
road traffic injuries.
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مقدمه
حملونقــل ،فضــای پیرامــون مــا را شــکل میدهــد و یــک فرصــت جغرافیایــی بــرای
دسترســی بــه مقاصــد مهــم را فراهــم میکنــد (گلــوب و مارتنــز .)2014 ،1در قــرن بیســت
و یکــم ،تصــور تحــرک در زندگــی روزانــه بــدون وســیلة نقلیــه دشــوار اســت .درواقــع،
اســتفاده از اتومبیــل بــرای تســهیل جابهجاییهــا در زندگــی روزانــه پذیرفتــه شــده اســت
(داســیلوا و همــکاران .)2014 ،اساس ـ ًا شــهرها و حملونقــل ،دوروی یــک ســکه هســتند
(آکیمــورا)2015 ،2؛ زیــرا حملونقــل بــا کلیــة جنبههــای زندگــی در شــهرها در ارتبــاط
اســت .اوقــات فراغــت ،آمــوزش ،تجــارت ،صنعــت و  ...ازجملــه مــواردی هســتند کــه
بــرای پیونــد و ارتبــاط ســازنده بــا یکدیگــر و تــداوم بخشــیدن بــه چرخــة زندگــی
در شــهرها نیازمنــد شــبکة پایــدار حملونقــل هســتند (امانپــور و همــکاران.)1393 ،
حملونقــل ،یکــی از عناصــر مهــم رقابتــی در ســطح ملــی و بینالمللــی اســت و نقــش
بســیار مهمــی در تضمیــن رشــد و توســعه اقتصــادی دارد .برخــی محققــان معتقدنــد کــه
توســعة زیرســاختهای حملونقــل بــرای رشــد اقتصــادی کارآمــد ،امــری ضــروری اســت.
درواقــع ،فعالیتهــای اقتصــادی در یــک کشــور نیازمنــد جابهجایــی آســان منابعــی چــون
نیــروی انســانی ،مــواد خــام ،ســرمایه و چیزهــای دیگــر از یــک نقطــه بــه نقطـهای دیگــر
اســت و انتقــال کاالهــای تولیدشــده و مــواد غذایــی از نقــاط تولیــدی بــه بازارهــای محلــی
و خارجــی نیــز درگــرو وجــود سیســتم حملونقــل مناســب اســت (اومــا 3و همــکاران،
 .)2014بســیاری از نواحــی منــزوی و دورافتــاده هنگامیکــه از امکانــات ارتباطــی و
حملونقــل برخــوردار میشــوند ،از انــزوای جغرافیایــی خارجشــده و ارزش اقتصــادی
مناســبی کســب میکننــد (پورطاهــری و همــکاران.)1391 ،
1. Golub and Martens
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زمانــی کــه زیرســاختهای حملونقــل را عاملــی بــرای توســعه پایــدار در نظــر
بگیریــم ،مدیریــت ایــن زیــر ســاختارها طــوری طراحــی میشــود کــه بیشــترین پویایــی
را بــرای انســانها و کاالهــا بــر اســاس منابــع و تواناییهــای محیطــی یــک منطقــه کســب
کنــد (ســونگ 1و همــکاران .)2014 ،از طرفــی ،گســترش حملونقــل شــهری پیامدهایــی
از قبیــل نــرخ فزاینــدة تصادفهــای رانندگــی ،مصــرف بیرویــة انرژیهــای فســیلی ،تولیــد
آالیندههــای مخــرب ســامت انســان و محیــط زیســت و هزینههــای کالن ناشــی از
ایــن مــوارد را بــه دنبــال دارد .ازایــنرو ،افزایــش نیــاز بــه توســعة بخــش حملونقــل
یکــی از ارکان اساســی توســعهیافتگی ،ضــرورت دســتیابی بــه حملونقــل پایــدار را
تقویــت میکنــد (اســتادی جعفــری و رصافــی .)1392 ،سیســتم پایــدار حملونقــل
بایــد دارای ایمنــی ،کارایــی ،پویایــی و توانایــی در بهــرهوری اقتصــادی بــدون بــر جــای
گذاشــتن آثــار ســوء زیس ـتمحیطی باشــد .ضمــن آنکــه همــه ایــن مــوارد بایــد بــرای
تمــام اســتفادهکنندگان از ایــن سیســتم و کســانی کــه تحــت تأثیــر آن قــرار میگیرنــد
رعایــت شــود (امکــودزی 2و همــکاران .)2009 ،بهعبارتدیگــر ،حملونقــل جــادهای
پایــدار بــه معنــای رفــع نیازهــای جامعــه بــه شــیوهای مناســب درزمینــة حملونقــل در
باالتریــن ســطح بــه بهــای کمتریــن هزینــه وارد شــده بــه حــوزة اجتماعــی ،اقتصــادی،
زیســتمحیطی و منابــع طبیعــی اســت (هــو 3و همــکاران.)2010 ،
حملونقــل باعــث کوتــاه شــدن فاصلــه زمانــی و جابجایــی ســریعتر کاال و
انســان میشــود لــذا بهبــود زیرســاختهای حملونقــل میتوانــد محــدودة بــازار را
بــرای عرضهکننــدگان کاال و خدمــات توســعه دهــد کــه ایــن امــکان از طریــق ایجــاد
گزینههــای مختلــف بــرای حمــل کاال ،ســفرهای شــغلی و غیــره حاصــل میشــود
1 . Song
2 . Amekudzi
3 . Hu
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و در حــال حاضــر در ایــران بیشــترین تمرکــز روی حملونقــل زمینــی (جــادهای و
ریلــی) اســت (مرکــز پژوهشــهای مجلــس شــورای اســامی1394 ،ال�فـ) .در ایــران نیــز
حملونقــل جــادهای در مقایســه بــا ســایر انــواع حملونقــل شــامل ریلــی ،دریایــی و
هوایــی جایــگاه ویــژهای دارد ،بهطوریکــه از میــزان بــار جابجــا شــده در ســال 1392
معــادل  %95آن توســط جــاده و تنهــا  %5آن از طریــق راهآهــن جابجــا شــده اســت .در
ایــن ســال معــادل  %89مســافران از طریــق جــاده %5/8 ،از طریــق راهآهــن و باالخــره
 %5/2از طریــق حملونقــل هوایــی جابجــا شــدهاند (مرکــز پژوهشــهای مجلــس شــورای
اســامی1394 ،ب) .حملونقــل جــادهای جــزء الینفــک و در اغلــب کشــورها ،ســتون
فقــرات تمامــی شــبکههای حملونقــل اســت (ســلمانی و همــکاران .)1387 ،حملونقــل
جــادهای بــه دلیــل انعطافپذیــری و نیــز بــه علــت شــرایط جغرافیایــی خــاص ایــران از
جایــگاه ویــژهای برخــوردار بــوده و تأثیــر زیــادی بــر رشــد اقتصــادی و توســعة کشــور
دارد (امیــن ناصــری و محمودآبــادی .)1386 ،از طرفـ�ی ،ب��ا توج��ه بــه وســعت کشــور،
رشــد جمعیــت ،افزایــش مالکیــت وســایل نقلیــه و درنتیجــه افزایــش تبــادالت درون
و بــرون منطقــهای ،حــوادث ترافیکــی بــه یکــی از معضــات مهــم کشــور در بخــش
حملونقــل تبدیــل شــده اســت .بــرای رفــع ایــن معضــل بــزرگ ،شناســایی عوامــل مؤثــر
بــر تصادفهــای و تعییــن میــزان تأثیــر هرکــدام از ایــن عوامــل بــر حــوادث ترافیکــی از
اهمیــت بهســزایی برخــوردار اســت (باقــری خلیلــی و شیخاالســامی.)1390 ،
اس��تفادة بیشازحدــ از اتومبی�لـ و اث�رـات محیطــی ،اقتصــادی و اجتماعــی آن بــر زندگــی،
یــک موضــوع مهــم جهانــی اســت .رشــد فزاینــدة شهرنشــینی و وابســتگی بــه اتومبیــل،
ایــن موضــوع را در آینــده تشــدید خواهــد کــرد (حقشــناس 1و همــکاران .)2015 ،اثــرات
زیانبــار تصادفهــای ترافیکــی بــر پیکــر جوامــع بســیار قابلتوجــه اســت؛ بــرای مثــال
1 . Haghshenas
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در ایــران ،ســاالنه بالغبــر  23هــزار نفــر بــر اثــر تصادفهــای رانندگــی جــان خــود را از
دســت میدهنــد و بیــش از هــزاران نفــر مجــروح میشــوند .تصادفهــای ترافیکــی افــزون
بــر مجروحــان و کشتهشــدگان ،پیامدهــای دیگــری ماننــد هزینههــای خدمــات درمانــی،
خســارات مالــی ،هزینههــای تعمیــر وســایل نقلیــه ،اثــرات ســوء روانــی بــر خانوادههــای
مصدومــان و متوفیــان و کاهــش بــازده و بهــرهوری افــراد درگیــر در تصــادف را بهدنبــال
دارد (باقــری خلیلــی و شیخاالســامی .)1390 ،حــوادث رانندگــی دومیــن عامــل فــوت در
ایــران اســت و  %60حــوادث منجــر بــه جــرح و فــوت بــه حــوادث رانندگــی تعلــق دارد
(پاکگوهــر و کاظمــی .)1391 ،بــرای پیشــگیری از تصادفهــای جــادهای ،تحلیلهــای مکانــی،
غیرمکانــی و زمانــی رویدادههــای مســتخرج از گزارشــهای حــوادث انجــام میشــود
(یالســین .)2013 ،1از طرفــی ،فراوانــی و شــدت حوادثــی کــه تاکنــون در تجربــة سیســتم
حملونقــل جــادهای ایــران ثبــت شــده اســت ،توجــه هــر چــه بیشــتر بــه عوامــل بالقــوة
وقــوع ایــن حــوادث را ضرورتــی بســیار مهــم مطــرح مینمایــد و پژوهــش حاضــر نیــز
بــه آن پرداختــه اســت .هــدف از پژوهــش حاضــر ،ارزیابــی مقایسـهای وضعیــت اســتانهای
کشــور ازنظــر شــاخصهای توســعة حملونقــل جــادهای و بررســی میــزان تأثیــر شــاخصهای
مذکــور بــر فراوانــی حــوادث و صدمــات ترافیــک جــادهای اســت.
تصادفهــای ترافیــک جــادهای و پیامدهــای آنهــا مســئلهای بســیار مهــم بــرای همــة
کشــورها اعــم از توســعهیافته و درحالتوســعه اســت (ماســوری 2و همــکاران.)2012 ،
صدمــات ترافیــک جــادهای ،3طبــق تعریــف ســازمان بهداشــت جهانــی ،صدمــات ترافیــک
جــادهای عبــارت اســت از «مصدومیتهــای فوتــی و غیرفوتــی کــه در نتیجــه یــک
تصــادف جــادهای ایجــاد میشــود» ،و تصــادف جــادهای یعنــی «برخــورد یــا حادث ـهای
1 . Yalcin
2 . Masuri
)3. Road traffic injury (RTI
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کــه در یــک معبــر عمومــی اتفــاق میافتــد و حداقــل یــک وســیله نقلیــه در حــال حرکــت
را در بــر میگیــرد و ممکــن اســت بــه ایجــاد مصدومیــت و جراحــت منجــر شــود یــا
نشــود» (ســازمان بهداشــت جهانــی2007 ،1ب) .علــت اصلــی مــرگ ناشــی از صدمــات و
جراحــات اســت کــه نهمیــن عامــل ایجــاد بیمــاری و دهمیــن علــت مرگومیــر در جهــان
محســوب میشــود (ســازمان بهداشــت جهانــی2007 ،الــف) و پیشبینــی میشــود
در ســال  2030بــه هشــتمین علــت مرگومیــر تبدیــل شــود .ایــن مســئله ،صدمــات
ترافیــک جــادهای و پیامدهــای آن را بــه بخــش مهمــی از دغدغــه و مســؤولیت جهانــی
تبدیــل میکنــد و آن را مطرحتریــن موضــوع در سراســر جهــان مینمایانــد (ماســوری
و همــکاران .)2012 ،تصادفهــا و آســیبهای ترافیــک جــادهای هــم بــرای کشــورهای
توســعهیافته و هــم کشــورهای درحالتوســعه یــک دغدغــة اساســی اســت .بهعنــوان
مثــال ،ســازمان بهداشــت جهانــی ،تصادفهــای ترافیــک جــادهای را یکــی از مهمتریــن
مشــکالت مربــوط بــه ســامت عمومــی در اتحادیــة اروپــا برشــمرده اســت (ســازمان
بهداشــت جهانــی .)2009 ،ســاالنه در اتحادیــة اروپــا بیــش از  28000نفــر در نتیجــة
تصادفهــای جــادهای جــان خــود را از دســت میدهنــد و حــدود  250000نفــر دچــار
صدمــات و جراحــات جــدی میشــوند (کمیســیون اروپایــی.)2013 ،2
تصادفهــای ترافیــک جــادهای بهویــژه بــه دلیــل تعــدد وقــوع آنهــا و همچنیــن
افزایــش روزافــزون تعــداد وســایل نقلیــه در سراســر جهــان ،بهطــور فزاینــدهای تبدیــل
بــه رخــدادهای مهــم در حــوزة ســامت عمومــی شــده اســت .بــر اســاس گــزارش
جهانــی ایمنــی جــاده در ســال  ،2009ســاالنه  1/2میلیــون نفــر در جادههــای جهــان
جــان خــود را از دســت میدهنــد و بیــن  20تــا  50میلیــون نفــر از صدمــات و
1. World Health Organization
2 . European Commission
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جراحــات رنــج میبرنــد .قریــب بــه  %97تصادفهــای جــادهای در سراســر جهــان در
کشــورهای کمدرآمــد و درآمــد متوســط روی میدهــد ،درحالیکــه ایــن کشــورها
تنهــا  %48وســایل نقلیــة ثبــت شــده را در اختیــار دارنــد (کانچــان .)2012 ،1آمارهــا
نشــان میدهــد کــه روزانــه  3000نفــر در جهــان بــه دلیــل صدمــات و جراحــات
ناشــی از حــوادث جــادهای جــان خــود را از دســت میدهنــد .از زمــان ارائــة آمارهایــی
ازایندســت ،ایمنــی راه ،بــه یــک موضــوع مهــم در حــوزة ســامت عمومــی تبدیــل شــد.
تصادفهــای جــادهای عــاوه بــر ایــن پیامدهــا ،منجــر بــه خســارات اقتصــادی جهانــی
میشــوند ،بهطوریکــه خســارات ســاالنة ناشــی از صدمــات ترافیــک جــادهای معــادل
 518میلیــارد دالر بــرآورد شــده اســت .ایــن خســارات اقتصــادی عظیــم،بــار اقتصــادی
بزرگــی بــرای کشــورهای درحالتوســعه محســوب میشــود .هزینههــای تصادفهــای
جــادهای در کشــورهای درحالتوســعه حــدود  100میلیــارد دالر ذکــر شــده اســت کــه
ایــن میــزان ،دو برابــر کمکهــای توســعهای بــه ایــن کشورهاســت (اســام و کانیتپونــگ،2
.)2008
بــروز و یــا تشــدید برخــی اثــرات منفــی و زیانبــار حملونقــل بهعنــوان یکــی
از اساســیترین بخشــهای کشــور در ســالیان اخیــر مــورد توجــه بیشــتر کارشناســان و
برنامهریــزان قــرار گرفتــه اســت (اســتادی جعفــری و رصافــی .)1392 ،تعــداد تصادفهــا
در کشــور طــی دو دهــه گذشــته رو بــه افزایــش بــوده و از  32505فقــره در ســال 1373
بــه  117256فقــره در ســال  1390رســیده اســت .همچنیــن تعــداد متوفیــان و مصدومــان
ناشــی از ایــن تصادفهــا نیــز افزایــش یافتــه اســت .بــر اســاس اطالعــات منتشــره در ســال
 ،1390بیشــترین متوفیــان ناشــی از حــوادث رانندگــی مربــوط بــه اســتانهای فــارس (،)%8
1 . Kanchan
2 . Islam and Kanitpong
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تهــران ( )%8و خراســان رضــوی ( )%8اســت و همچنیــن بیشــترین مصدومــان ناشــی از
حــوادث رانندگــی در ســال  1390مربــوط بــه اســتانهای تهــران ( )%11/3و خراســان
رضــوی ( )%9/6اســت .طبــق نتایــج محاســبات و تحقیقــات انجامشــده ،هزینههــای
اقتصــادی و اجتماعــی ناشــی از تصادفهــای رانندگــی در کشــور ،رقــم باالیــی را نشــان
میدهــد .بهطوریکــه ایــن رقــم تقریب ـ ًا حــدود  %8/5از تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور
اســت و تعمیــم ایــن میــزان خســارت بــرای ســال  1390بــا فــرض ثابــت مانــدن ضرایــب
بــرآورد شــده ،حــدود  518913/8میلیــارد ریــال خواهــد بــود (مرکــز پژوهشــهای مجلــس
شــورای اســامی.)1392 ،
احتمــال وقــوع تصــادف و شــدت آن اغلــب میتوانــد از طریــق تجزیهوتحلیــل
نظاممنــد ســناریوی حادثــه و بهرهگیــری از راهحلهــای مناســب شــامل اســتفاده از وســایل
مناســب کنتــرل ترافیــک ،طراحــی صحیــح راههــا و جادههــا و اقدامــات مؤثــر پلیــس
راهنمایــی و رانندگــی کاهــش یابــد (پراســاناکومار 1و همــکاران .)2011 ،تاکنــون ،مطالعات
متنوعــی پیرامــون تصادفهــای جــادهای صــورت گرفتــه کــه بــه بررســی عوامــل مختلفــی
ماننــد عوامــل انســانی ،شــرایط آبوهوایــی و جــاده و محیــط ،ویژگیهــای وســایل نقلیــه،
عوامــل زمانــی ،و اثــرات اجتماعــی -اقتصــادی تصادفهــا پرداختهانــد .در ایــن راســتا،
از روشــهای آمــاری مکانــی و غیرمکانــی بــرای تحلیــل تصادفهــا اســتفاده شــده اســت
(یالســین .)2013 ،2مــرور اجمالــی بــر حــوادث جــادهای فــراوان در ایــران و خســارات
جبرانناپذیــر ناشــی از آنهــا کــه بیشــتر بهصــورت بــروز تلفــات و مصدومیتهــای جانــی
روی میدهــد ،نکتــة قابــل تأملــی را گوشــزد میکنــد و آن ،اینکــه در ایــران ،تعــداد
مرگومیــر ناشــی از تصادفهــای رانندگــی در یــک ســال ،معــادل جمعیــت یــک یــا چنــد
1 . Prasannakumar
2 . Yalcin
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شــهر کوچــک اســت .نظــر بــه ایــن مهــم و بــا توجــه بــه ابعــاد مختلــف پیامدهــای
حــوادث جــادهای ،پژوهــش حاضــر اثــر شــاخصهای حملونقــل را بــر فراوانــی حــوادث
جــادهای بررســی کــرده اســت.

پیشینة تجربی
حملونقــل از امــور زیربنایــی و اجــزای مهــم چرخــة تولیــد -مصــرف محســوب
میگــردد و در فرآینــد رشــد اقتصــادی نقــش مهــم و تأثیرگــذاری دارد .ســرمایهگذاری
در ایــن بخــش موجــب افزایــش تحــرک نیــروی کار و ســرمایه شــده و آثــار جانبــی مثبتــی
بــر دیگــر بخشــهای اقتصــاد بــر جــای میگــذارد (دائیکریــمزاده و همــکاران.)1388 ،
یکــی از نشــانههای توســعهیافتگی کشــورها ،گســترش ارتباطــات و زیرســاختهای
حملونقــل اســت .افزایــش جمعیــت منجــر بــه افزایــش تقاضــا بــرای حملونقــل خواهــد
شــد .افزایــش تقاضــا بــرای حملونقــل نیــز ســبب ایجــاد هزینههایــی میشــود .ایــن
هزینههــا تنهــا شــامل هزینههــای مســتقیم ماننــد ایجــاد زیرســاختها نبــوده و هزینههایــی
ماننــد آلودگیهــای زیس ـتمحیطی ،تصادفــات ترافیکــی و غیــره را نیــز شــامل میشــود.
بــا توجــه بــه اهمیــت ســامت و جــان افــراد ،مقولــة ایمنــی ترافیــک و شناســایی عوامــل
تأثیرگــذار بــر تصادفــات جــادهای از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت (بروجردیــان و
همــکاران .)1394 ،بــا انجــام مطالعات و تســهیالت الزم ،ســعی شــده تصادفهــا و پیامدهای
ناشــی از آن ،تــا حــد ممکــن بــه حداقــل رســانده شــود .در تحقیقــات انجامشــده در ایــن
زمینــه تأکیــد شــده کــه وقــوع تصــادف را نمیتــوان تنهــا معلــول یــک عامــل دانســت و
علــت آن ،ترکیبــی از عوامــل مختلــف اســت (حبیبــی نوخنــدان و کرمــی .)1387 ،موضــوع
تصادفهــای جــادهای ،پیامدهــای مختلــف آن ،عوامــل مؤثــر در وقــوع حــوادث و میــزان
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تأثیــر ایــن عوامــل در بــروز ســوانح در برخــی مطالعــات و پژوهشــها مــورد بررســی قــرار
گرفتــه اســت کــه از میــان آنهــا میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:
امیــن منصــور ( )1379عوامــل مؤثــر بــر تصادفهــای جــادهای و شــهری را در اســتان
اصفهــان بــا تأکیــد بــر عواملــی نظیــر ســن ،شــغل ،میــزان تحصیــات ،آبوهــوا ،وضعیــت
جادههــا ،نحــوة انتقــال بیمــاران ،نــوع آســیبدیدگی و مرگومیــر مــورد مطالعــه قــرار
داده اســت .بخشــی از نتایــج ایــن مطالعــه نشــان میدهــد کــه حــوادث رانندگــی در
 %7/77مــوارد در خیابانهــا و جادههــای دوطرفــه بــا مرگومیــر دو برابــر نســبت بــه
تصادفهــای خیابانهــای یکطرفــه روی داده اســت .همچنیــن %71 ،حــوادث در هــوای
صــاف و آفتابــی ،و  %5در هــوای بارانــی یــا برفــی اتفــاق افتــاده اســت .ســلمانی و
همــکاران ( )1387عوامــل مؤثــر در بــروز تصادفهــای رانندگــی در منطقــة روســتایی خــور
و بیابانــک را مطالعــه کردهانــد .یافتههــای پژوهــش مذکــور حاکــی از آن اســت کــه در
بیــن عوامــل مؤثــر بــر تصــادف ،عوامــل انســانی بــا  %54بیشــترین نقــش را دارد و در ایــن
میــان ،ســرعت زیــاد ،تعجیــل در رســیدن بــه مقصــد ،عــدم رعایــت قوانیــن راهنمایــی و
رانندگــی ،خوابآلودگــی راننــدگان ،ســبقت غیرمجــاز و خســتگی ناشــی از ب ُعــد مســافت
نســبت بــه ســایر عوامــل نقــش بیشــتری دارنــد .شــهابی و همــکاران ( )1390اثــر آبوهوا
بــر تصادفهــای جــادهای در محــور ســقز -ســنندج را بررســی کردهانــد؛ بدیــن ترتیــب
کــه بــا مطالعــة فراوانــی وقــوع تصــادف در شــرایط جــوی مختلــف ،نقــاط خطرنــاک و
حادثهخیــز را تعییــن کردهانــد.
پاکگوهــر و همــکاران ( )1389عل�لـ و عواملــ مؤثــر ب��ر کاه��ش تصادفــات جــادهای
ایــران را بــر اســاس دادههــای ســال  1385بررســی کردهانــد .یافتههــای پژوهــش مذکــور
نشــان میدهــد عامــل انســانی بــا  %97/5ســهم اشــتراک بیــن عوامــل ســهگانة عوامــل
انســانی ،راه و خــودرو ،مهمتریــن عامــل اســت .باقــری خلیلــی و شیخاالســامی ()1390
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عوامــل اصلــی مؤثــر بــر تصادفهــا را در چهــار گــروه شــامل جــاده ،وســایل نقلیــه ،عوامــل
انســانی و عامــل محیــط معرفــی کردهانــد؛ نتایــج ایــن تحقیــق نشــان میدهــد کــه
عوامــل مذکــور بهصــورت زنجیــرهوار و بــا تأثیــر متقابــل بــر یکدیگــر در وقــوع حــوادث
ترافیکــی مؤثــر بــوده و اگــر یکــی از ایــن عوامــل دچــار ناپایــداری گــردد ،ایــن چرخــه
دچــار تزلــزل شــده و درنهایــت ،باعــث وقــوع تصــادف میشــود .پاکگوهــر و کاظمــی
( )1391میــزان تأثیرگــذاری مؤلفههــای خطــای رانندگــی در شــدت تصادفهــا را بررســی
کردهانــد .نتایــج ایــن تحقیــق نشــان میدهــد کــه مهــارت نداشــتن در رانندگــی ،ناتوانــی
در کنتــرل وســـیله نقلیــه ،ســرعت ،ســبقت و انحــراف بــه چــپ بــا احتمــال باالیــی باعــث
مــرگ راننــده میشــوند .خیرآبــادی و بوالهــری ( )1391ضمــن مــرور مطالعــات مرتبــط
طــی ســالهای  ،1990-2009نقــش عوامــل انســانی در تصادفهــای جــادهای را بررســی
کردهانــد .بــر اســاس نتایــج ایــن پژوهــش ،عوامــل انســانی مرتبــط بــا حــوادث رانندگــی
در جادههــا در دو گــروه کلــی شــامل عوامــل وابســته بــه رونــد رشــد نوروبیولوژیــک
انســان (ماننــد کمتجربگــی و افــت تواناییهــای شــناختی و مهارتــی ناشــی از ســن بــاال)
و عوامــل مربــوط بــه رفتارهــای پرخطــر رانندگــی (ماننــد مصــرف مــواد مخــدر ،ســرعت
زیــاد ،ســبقت نابجــا و نبســتن کمربنــد ایمنــی) دســتهبندی شــدهاند.
ایســیلدر )2006( 1ابعــاد مختلــف تصادفهــای جــادهای در ترکیــه را در ســالهای -2004
 1995بررســی کردهاســت .بخشــی از نتایــج مطالعــه حاکــی از کاهــش تعــداد مرگومیــر
حــوادث جــادهای بــه میــزان  %26/27طــی دورة مذکــور اســت .ایــن موفقیــت در کاهــش
تعــداد تلفــات ،نتیجــة برنامهریــزی در شــاخصهایی ماننــد ترافیــک جــادهای ،مهندســی،
آمــوزش ،اجــرای قوانیــن و خدمــات امــداد و نجــات انگاشــته شــده اســت .ماســوری
و همــکاران ( )2012برخــی از عوامــل مؤثــر در وقــوع تصادفهــای جــادهای را بررســی
1 . Isildar
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کردهانــد .در ایــن راســتا ،نقــش و جایــگاه ســه اصــل مهــم شــامل انســان ،وســیلة نقلیــه
و محیــط تبییــن شــده اســت .مــواردی نظیــر کاربــری اراضــی ،طراحــی خــودرو و اجــرای
قانــون نیــز بهطــور مختصــر مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت .اســام و کانیتپونــگ

1

( )2008عوامــل مؤثــر بــر تصادفهــای جــادهای را در تایلنــد تحلیــل و بررســی کردهانــد.
در ایــن مطالعــه ،ضمــن دســتهبندی حــوادث ،ارتبــاط بیــن علتهــا و معلولهــا تشــریح
شــده اســت .همچنیــن ،بهمنظــور توصیــف ســناریوی تصــادف ،وضعیــت رانندگــی
بــا ســرعت حرکــت اولیــه ،ســرعت وســایل نقلیــة درگیــر در تصــادف پیــش از وقــوع
برخــورد و پـسازآن بررســی شــده اســت .بــر اســاس نتایــج مطالعة مــوردی ایــن پژوهش،
ارزیابــی نادرســت از میــزان خطرپذیــری و اقــدام ناصحیــح ،فقــدان تســهیالت روشــنایی
و نورپــردازی راه ،ناکافــی بــودن خطکشــیهای مســیر و ناواضــح و ناخوانــا بــودن جــاده
مهمتریــن عوامــل مؤثــر بــر افزایــش شــدت تصــادف و جراحــات شــناخته شــدهاند.
پــارک )2008( 2بــه بررســی تغییــرات شــرایط ترافیــک و تصادفهــای جــادهای
و همچنیــن عوامـ�ل مؤثــر در وقــوع تصــادف در کــره جنوبــی در یــک بــازة زمانــی
دهســاله از  1996تــا  2005پرداختــه اســت .بــر اســاس نتایــج ایــن مطالعــه ،برخــاف
افزایــش روزافــزون تعــداد وســایل نقلیــه و راننــدگان آموزشدیــده ،تعــداد تصــادف و
مجروحــان تصادفهــای جــادهای کاهــش جزئــی داشــته اســت؛ ولیکــن ،از تعــداد تلفــات
جــادهای بــه میــزان زیــادی کاســته شــده اســت .یالســین )2013( 3تصادفــات جــادهای در
ش��هر عثمانی��ه واق��ع در ترکی��ه را بــا اس��تفاده از آزمــون آمــاری کای اســکوئر بررســی
نمــوده اســت .در ایــن تحقیــق ،توزیــع تصادفــات برحســب متغیرهــای مختلــف ماننــد
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 میدهــد
کــه بازههــای زمانــی اوج ترافیــک روزانــه در ســاعات  13-14 ،8-9و  16-17اســت؛
همچنیــن ،بررســی توزیــع فصلــی و ماهانــة تصادفــات ،حاکــی از اوج وقــوع حــوادث در
فصــل پاییــز و بهویــژه مــاه اکتبــر اســت.
تصادفــات جــادهای بســیار شــایع هســتند و مصدومیتهــا و جراحــات ناشــی از آنهــا
از آســیبهای جزئــی تــا جراحــات منجــر بــه مــرگ را دربــر میگیــرد .تصادفهــا در
نتیجــة ترکیبــی از عوامــل متعــدد رخ میدهنــد و اغلــب توســط یــک عامــل واحــد
ایجــاد نمیشــوند (ماســوری و همــکاران .)2012 ،محققــان در پژوهشــهای متعــدد بــه
واکاوی ابع�اـد مختلــف صدم��ات ترافی��ک ج��ادهای پرداختهان��د و عوامــل مؤث��ر بـ�ر وقــوع
تصادفــات جــادهای ،شــدت تصادفــات جرحــی و خســارتی ،و کاهــش یــا افزایــش تلفــات
حــوادث جــادهای را مطالعــه و بررســی کردهانــد .در بیشــتر ایــن تحقیقــات ،عوامــل مؤثــر
بــر وقــوع تصادفــات و آثــار ناشــی از آنهــا در یــک مــکان و قلمــرو خــاص بررســی
شــده و آمارهــای مقایس ـهای مناطــق مختلــف در زمینــة متغیرهــا و شــاخصهای توســعة
حملونقــل کمتــر مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت .خالصــة مشــخصات برخــی
پژوهشــهای انجامشــده در زمینــة شناســایی عوامــل مؤثــر بــر وقــوع و شــدت تصادفــات
جــادهای در جــدول  1ارائــه شــده اســت.
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جدول ( )1متغیرهای مطالعهشده در پژوهشهای پیشین
محقق /محققان

متغیر /متغیرهای مستقل

راضی اردکانی و
همکاران ()1390

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

باقری خلیلی و
شیخاالسالمی ()1390
پاکگوهر و همکاران
()1389

جاده ،وسایل نقلیه ،عوامل انسانی ،عامل محیط

متغیر وابسته
شدت تصادفات
جرحی و
خسارتی
وقوع تصادفات
برونشهری

عامل انسانی ،راه ،خودرو

تصادفات جادهای

مؤلفههای 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

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

وقوع تصادفات
جادهای

ترافیک ،وسیله نقلیه ،محیط ،مشخصات راننده

وقوع تصادف

ایسیلدر ()2006

ترافیک جادهای ،مهندسی ،آموزش ،اجرای قوانین و
خدمات امداد و نجات

کاهش تلفات
حوادث جادهای

ماسوری و همکاران
()2012

انسان ،وسیلة نقلیه و محیط

وقوع تصادفات
جادهای

اسالم و کانیتپونگ
()2008

ارزیابی نادرست از میزان خطرپذیری و اقدام ناصحیح،
فقدان تسهیالت روشنایی و نورپردازی راه ،ناکافی بودن
خطکشیهای مسیر و عدم وضوح و خوانایی جاده

افزایش شدت
تصادف و
جراحات

یالسین ()2013

زمان (فصل ،ماه و روزهای هفته) ،روشنایی ،نوع
تصادفات ،تعداد و نوع وسایل نقلیة درگیر در تصادفات

تصادفات جادهای

پاکگوهر و کاظمی
()1391

خیرآبادی و بوالهری
()1391
اوه 1و همکاران
()2001
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پژوهــش حاضــر ازنظــر بررســی ارتبــاط و میــزان تأثیــر متغیرهــای مســتقل بــر متغیــر
وابســته ،رویکــردی مشــابه پژوهشــهای پیشــین دارد؛ ولــی وجــوه تمایــز آن بــا ســایر
پژوهشــها ،قلمــرو مکانــی و موضوعــی دادههــای مــورد مطالعــه اســت .در ایــن پژوهــش،
تحلیلهــا بــر اســاس مقادیــر کمّــی متغیرهــا و شــاخصهای موجــود در ســطح اســتانی
صــورت گرفتــه اســت .در کل ،تعــداد  51شــاخص در قالــب هفــت گــروه کلــی در فراینــد
ارزیابــی و تحلیــل ،مــورد توجــه قــرار گرفتــه کــه اثــر آنهــا بــر صدمــات ترافیــک جــادهای
مطالعــه شــده اســت .مــدل مفهومــی تحقیــق در شــکل ( )1ارائــه شــده اســت.

صدمات ترافیک
جادهای
ونقل
صدماتحم
شاخصهایو توسعة
تحقیقیمبنی
شکل
مصدومان
شامل ومرگومیر و
جادهای
ترافیلک
تأثیرونقل جادهای
توسعةبرحمل
نظریشاخصها
مدلبر تأثیر
()1مبنی
تحقیق
شکل ( )1مدل نظری
جادهای شامل مرگومیر و مصدومان
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همانطــور کــه مــدل مفهومــی تحقیــق نشــان میدهــد ،پژوهــش حاضــر بــه بررســی
رابطــة شــاخصهای توســعة حملونقــل جــادهای و صدمــات ترافیــک جــادهای شــامل
مرگومیــر و مصدومــان پرداختــه اســت.
روش
مطالعــة حاضــر ،پژوهشــی توصیفی-تحلیلــی اســت کــه بــه بررســی اثــر شــاخصهای
حملونقــل بــر فراوانــی حــوادث جــادهای پرداختــه اســت .واحــد داده و تحلیــل 31 ،اســتان
کشــور اســت کــه دادههــای مــورد نیــاز ،بیشــتر از ســالنامة آمــاری ســازمان راهــداری و
حملونقــل جــادهای و نتایــج سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن ســال  1390گــردآوری
شــده اســت .شــاخصهای مــورد مطالعــه 51 ،شــاخص حملونقــل جــادهای اســت کــه در
قالــب هفــت گــروه کلــی شــامل امــور فنــی و زیربنایــی ،حملونقــل کاال ،حملونقل مســافر،
شــرکتها و مؤسســات حملونقــل ،امــور ایمنــی و ترافیــک ،سیســتمهای حملونقــل هوشــمند
و شــاغالن مســتقیم حملونقــل ســازماندهی گردیــده و در جــدول  2معرفــی شــده اســت.
بهمنظــور بررســی اثــر شــاخصهای حملونقــل بــر فراوانــی حــوادث جــادهای ،در ابتــدا بــا
اســتفاده از روش ضریــب توســعه بــرای هــر یــک از گروههــای هفتگانــة مذکــور ،شــاخص
ترکیبــی محاســبه شــد و ســپس ،اثــر شــاخصهای ترکیبــی بــر دو متغیــر حــوادث جــادهای
شــامل «تعــداد مرگومیــر ناشــی از تصادفــات رانندگــی برونشــهری» و «تعــداد مصدومــان
ناشــی از تصادفــات رانندگــی» بررســی شــد .جهــت تبییــن رابطــه و اثــر شــاخصهای ترکیبــی
بــر مؤلفههــای حــوادث جــادهای از ضریــب همبســتگی پیرســون و روش تحلیــل رگرســیون
چندمتغیــره اســتفاده شــده کــه تحلیلهــای آمــاری مربــوط بــه آنهــا بــا بهرهگیــری از نرمافــزار
 SPSSصــورت گرفتــه اســت .درنهایــت ،وضعیــت مقایسـهای اســتانهای کشــور ازنظــر هــر
یــک از شــاخصهای ترکیبــی توســعة حملونقــل جــادهای بررســی گردیــده اســت.
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جدول ( )2شاخصهای مورد مطالعه در حوزة حملونقل جادهای
امور فنی و زیربنایی

X1

نسبت طول راههای تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی به مساحت استان
نسبت طول آزادراههای تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی به طول راههای تحت
حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی
نسبت طول بزرگراههای تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی به طول راههای تحت
حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی
نسبت تعداد کل پلهای موجود در جادههای کشور به طول راههای تحت حوزه استحفاظی وزارت
راه و شهرسازی

X5

نسبت تعداد پایانههای مسافری عمومی در حال بهرهبرداری به جمعیت استان
نسبت تعداد مجتمعهای خدماتی رفاهی بینراهی و تیرپارکهای در حال بهرهبرداری به طول
راههای تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی

X2
X3
X4

X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21
X22

حملونقل کاال

نسبت کاالی حمل شده در استان به کل میزان کاالی حمل شده در کشور
نسبت میزان کاالی حمل شده درون استانی به میانگین کشوری کاالی حمل شده
نسبت میزان کاالی خارجشده از استان به میانگین کاالی خارجشده از کل استانها
نسبت میزان کاالی واردشده به استان به میانگین کاالی واردشده به کل استانها
نسبت تن کیلومتر کاالی حمل شده در سطح استان به میانگین تن کیلومتر کاالی حمل شده در
سطح کل استانها
نسبت متوسط مسافت طی شده در هر سفر برحسب استان مبدأ به میانگین کشوری مقدار مربوطه
حملونقل مسافر

نسبت میزان مسافر جابجا شده در سطح استان به میزان مسافر جابجا شده در سطح کشور
نسبت میزان مسافر جابجا شده درون استانی به جمعیت استان
نسبت میزان مسافر خارجشده از استان به جمعیت استان
نسبت میزان مسافر واردشده به استان به تعداد مسافران واردشده به کل استانها
نسبت تعداد سفر مسافری انجامشده در سطح استان به تعداد سفر مسافری انجامشده در سطح کشور
نسبت تعداد سفر مسافری انجامشده درون استانی به جمعیت استان
نسبت تعداد سفر مسافری خارجشده از استان به جمعیت استان
نسبت تعداد سفر مسافری واردشده به استان به تعداد سفرهای مسافری واردشده به کل استانها
نسبت نفر کیلومتر مسافر جابجا شده در سطح استان به نفر کیلومتر مسافر جابجا شده در سطح کشور
نسبت متوسط مسافت طی شده در هر سفر مسافری برحسب استان مبدأ به میانگین کشوری مقدار مربوطه
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X23
X24
X25
X26
X27
X28
X29

X30
X31

X32
X33

X34
X35

X36
X37
X38
X39
X40

شرکتها و مؤسسات حملونقل

نسبت تعداد شرکتها و مؤسسات فعال باری به تعداد کل شرکتها و مؤسسات فعال کشور
نسبت تعداد شرکتها و مؤسسات فعال مسافری به تعداد کل شرکتها و مؤسسات فعال مسافری کشور
نسبت تعداد شرکتهای فعال بینالمللی باری به تعداد کل شرکتهای فعال بینالمللی باری کشور
نسبت تعداد شرکتهای فعال بینالمللی مسافری به تعداد کل شرکتهای فعال بینالمللی مسافری کشور
امور ایمنی و ترافیک
نسبت تعداد راهدارخانههای فعال موجود در روستاهای استان به طول کل راههای روستایی استان
نسبت تعداد پاسگاههای پلیس راه موجود در سطح استان به طول راههای استان
نسبت تعداد پایگاههای اورژانس جادهای در سطح استان به طول راههای استان
نسبت تعداد پایگاههای هاللاحمر در سطح استان به طول راههای استان
نسبت تعداد پارکهای ترافیک احداثشده به جمعیت استان
نسبت تعداد نقاط پرحادثه رفع شده در جادهها به طول راههای استان
نسبت طول کل راههای دارای روشنایی به طول راههای استان
نسبت طول تقاطعهای دارای روشنایی به طول راههای استان
نسبت اجرای خطکشی راهها در محورهای شریانی به طول راههای اصلی استان
نسبت تعداد نصب عالئم انتظامی ،اخطار ،مسیرنما در محورهای شریانی به طول راههای اصلی استان
نسبت تعداد نصب تابلوهای اطالعاتی در محورهای شریانی به طول راههای اصلی استان
نسبت میزان نصب حفاظ (گاردریل ،نیوجرسی و )...در محورهای شریانی به طول راههای اصلی استان
نسبت تعداد مرگومیر ناشی از تصادفات رانندگی برونشهری در سطح استان به تعداد کل
*
مرگومیر ناشی از تصادفات رانندگی برونشهری در سطح کشور
نسبت تعداد مصدومان ناشی از تصادفات رانندگی در سطح استان به تعداد کل مصدومان ناشی از
*
تصادفات رانندگی در سطح کشور

X41

نسبت تعداد تخلفات اضافهبار طی شده در سطح استان به تعداد کل تخلفات اضافهبار طی شده در
*
سطح کشور

X42
X43
X44
X45
X46

نسبت تعداد محورهای دارای دستگاههای ترددشمار برخط به طول راههای استان
تعداد تابلوهای پیامنمای متغیر به طول راههای استان
تعداد تابلوهای سرعتنمای متغیر به طول راههای استان
تعداد دوربینهای نظارت تصویری به طول راههای استان
تعداد دوربینهای کنترل سرعت ثابت به طول راههای استان

سیستمهای حملونقل هوشمند
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شاغالن مستقیم حملونقل

X47

و باری مسافری به کل جمعیت رانندگان و باری رانندگان خدمت ضمن آموزش نسبت عملکرد
مسافری استان
درصد رانندگان وسایل نقلیة مسافری جادهای با سابقه کار  10سال و باالتر
درصد رانندگان وسایل نقلیة مسافری جادهای با تحصیالت دیپلم و باالتر
درصد رانندگان وسایل نقلیة باری جادهای با سابقه کار  10سال و باالتر
درصد رانندگان وسایل نقلیة باری جادهای با تحصیالت دیپلم و باالتر
* شاخص منفی

X48

X49
X50

X51

یافتهها
 3-1محاسبة شاخص ترکیبی توسعة حملونقل
جهــت محاســبة شــاخص ترکیبــی توســعه بــرای هــر یــک از گروههــای هفتگانــه،
از روش «شــاخص توســعه» اســتفاده اســت .ایــن روش توســط  UNDPبــا عنــوان «روش
ضریــب محرومیــت» بــرای محاســبة شــاخص توســعة انســانی کشــورهای مختلــف مــورد
اســتفاده قــرار گرفتــه اســت (کالنتــری .)1380 ،درواقــع ،بــا بهرهگیــری ازایــن روش
محاســبة شــاخص توســعه (فرمــول  )1و همینطــور شــاخص محرومیــت (فرمــول )2
امکانپذیــر اســت.

1

2
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) x ij − min(x ij
) max(x ij ) − min(x ij
max(x ij ) − x ij
) max(x ij ) − min(x ij

= Y ij

= Y ij
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بــا اســتفاده از روابــط فــوق ،شــاخصهای موردنظــر رفــع اختــاف مقیــاس شــده و
بــا محاســبة مجمــوع مقادیــر رفــع اخــاف مقیــاس شــده بــرای هــر گــروه از شــاخصها،
شــاخص ترکیبــی حاصــل میگــردد .شــایانذکر اســت کاربــرد روش شــاخص توســعه
در مــورد شــاخصهایی امکانپذیــر اســت کــه مطلوبیــت افزایشــی داشــته و بــه عبارتــی
شــاخص مثبــت باشــند .بــا توجــه بــه ایــن مســئله ،در مــورد ســه شــاخص  40X ، 39Xو
 41Xکــه مطلوبیــت کاهشــی دارنــد از فرمــول ضریــب محرومیــت استفادهشــده اســت.

شــاخص ترکیبــی محاسبهشــده بــرای هــر گــروه از شــاخصها در جــدول ( )3ارائــه
شده است								.
بــر اســاس نتایــج حاصــل از محاســبة امتیــاز شــاخصهای ترکیبــی حملونقــل اســتانهای
کشــور ،ازنظرــ ش��اخص ترکیبیــ «امــور فنــی و زیربنایــی» اســتانهای تهــران ،قزویــن قــم
و همــدان بــا کســب بیشــترین امتیــاز ،در صــدر رتبهبنــدی قــرار گرفتنــد .در همیــن
گــروه ،اســتانهای یــزد ،خراســان جنوبــی و سیســتان و بلوچســتان کمتریــن امتیــاز را
کس��ب کردهانـ�د .در گ��روه مربـ�وط ب��ه شاــخص «حملونقــل کاال» ،اســتانهای اصفهــان،
خوزســتان و تهــران بــه ترتیــب رتبههــای اول تــا ســوم را بــه خــود اختصــاص دادهانــد،
درحالیکــه اســتانهای چهارمحــال و بختیــاری ،ایــام و کهکیلویــه و بویراحمــد در
انتهــای جــدول رتبهبنــدی قــرار گرفتهانــد .نتایــج حاصــل از محاســبة شــاخص ترکیبــی
«حملونقــل مســافر» نیــز حاکــی از وضعیــت مطلوبتــر اســتانهای تهــران ،خراســان
رضــوی و چهارمحــال و بختیــاری نســبت بــه ســایر اســتانها اســت؛ اســتانهای یــزد،
زنجان و هرمزگان در پایینترین سطوح رتبهبندی واقع شدهاند.
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جدول ( )3امتیاز شاخصهای ترکیبی حملونقل استانهای کشور ()1390
استان /شاخص
ترکیبی
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایالم
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان و بلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهگیلویه و بویراحمد
گلستان
گیالن
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
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زیربنایی
)(M1
1/62
1/36
1/36
1/92
2/30
1/85
2/15
3/31
1/66
0/62
1/07
1/20
1/46
2/06
2/39
0/30
1/09
3/30
3/05
1/27
0/77
2/21
2/03
1/23
2/48
1/65
2/59
2/35
0/97
2/62
0/76

حمل کاال
)(M2
1/92
1/14
0/51
4/84
0/67
0/18
1/37
3/90
0/43
0/62
3/44
0/52
4/03
0/73
1/10
1/09
2/62
0/91
0/67
0/79
2/00
0/98
0/14
0/66
1/23
0/57
1/56
1/49
3/70
0/96
2/16

حمل مسافر
)(M3
2/37
3/11
1/91
3/70
2/07
3/72
2/02
6/86
4/12
2/14
4/69
2/26
2/83
1/78
2/82
2/92
3/45
2/26
1/96
3/57
2/14
3/91
2/59
2/08
2/23
2/54
1/99
2/24
1/26
3/35
1/49

مؤسسات
)(M4
1/40
1/37
0/24
1/71
0/13
0/22
0/27
2/28
0/16
0/09
2/44
0/05
1/44
0/25
0/22
0/61
1/04
0/25
0/09
0/36
1/17
0/32
0/01
0/44
1/15
0/48
1/28
0/43
0/43
0/39
0/43

ایمنی
)(M5
3/88
3/86
5/10
3/34
8/91
4/45
5/62
7/09
5/32
4/93
2/60
5/35
2/09
7/75
5/92
3/79
3/30
6/30
6/68
5/69
3/71
5/33
5/19
5/86
3/61
5/58
6/62
5/70
5/09
5/10
5/50

هوشمند
)(M6
0/63
0/52
1/47
0/66
1/84
0/48
0/75
2/66
0/39
0/10
0/66
1/18
0/20
1/18
0/87
0/09
0/23
2/06
4/28
0/78
0/47
0/91
0/39
2/16
1/93
0/62
1/38
0/58
0/68
0/92
0/69

شاغالن
)(M7
2/64
1/50
1/50
3/30
1/57
2/45
1/72
2/94
1/24
1/69
2/15
2/28
2/35
1/70
3/34
2/11
2/13
1/50
1/57
2/37
3/22
2/90
1/92
1/64
2/79
1/75
3/54
2/31
2/28
2/16
2/92
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برتریـ�ن رتبهه��ای ش�اـخص «شــرکتها و مؤسســات حملونقــل» بــه اســتانهای خراســان
رضــوی ،تهــران و اصفهــان اختصــاص یافتــه و پایینتریــن رتبههــا نیــز بــه اســتانهای خراســان
جنوب��ی ،خراســان ش��مالی و کهکیلوی��ه و بویراحمـ�د تعل��ق گرفت��ه اس��ت .ارزیابــی مقایسـهای
اس�تـانهای کش�وـر ازنظ��ر ش��اخص «ایمنــی و ترافیــک» نمایانگــر مطلوبتــر بــودن وضعیــت
اســتانهای البــرز ،زنجــان و تهــران اســت .در همیــن گــروه اســتانهای فــارس ،خراســان رضــوی
و خوزس��تان ب��ا کس��ب کمترینــ امتی�اـز ،مطلوبی��ت کمت�رـی دارنـ�د .بیشــترین امتیــاز شــاخص
«سیســتمهای حملونقل هوشــمند» مربوط به اســتانهای قم ،تهران و گلســتان اســت و اســتانهای
خوزســتان ،خراســان جنوبــی و سیســتان و بلوچســتان از کمتریــن امتیــاز برخــوردار شــدهاند.
هفتمیــن شــاخص بررسیشــده «شــاغالن مســتقیم حملونقــل» اســت؛ برتریــن رتبههــای ایــن
شــاخص را اســتانهای مازنــدران ،ســمنان و اصفهــان کســب کردهانــد و پایینتریــن رتبههــا بــه
اســتانهای قزویــن ،اردبیــل و چهارمحــال و بختیــاری تعلــق گرفتــه اســت.
پ�سـ از محاسبــة امتی��از ش��اخص ترکیب��ی حملونقــل در هفــت گروه شــاخصهای کلــی برای
اس��تانهای کشـ�ور ،ضریب همبس�تـگی هر ی��ک از شــاخصهای مذکور ب��ا دو مؤلفة حــوادث جادهای
محاســبه شــد (جــدول  .)4در میــان هفــت شــاخص ترکیبی مورد مطالعه ،همبســتگی شــاخصهای
حملونقــل کاال ( ،)M2شــرکتها و مؤسســات حملونقــل ( ،)M4امــور ایمنــی و ترافیــک ()M5
و شــاغالن مســتقیم حملونقــل ( )M7بــا متغیــر «تعــداد مرگومیــر ناشــی از تصادفــات رانندگــی
برونشــهری» معنـیدار اســت؛ البتــه ضریــب همبســتگی شــاخص شــاغالن مســتقیم حملونقل،
دارای عالمــت منفــی اســت ،بــا ایــن تفســیر کــه هرچــه شــرایط بهتــری ازنظــر ایمنــی حملونقل
وجــود داشــته باشــد ،تعــداد مرگومیر ناشــی از تصادفــات رانندگی کمتــر خواهد بود .همبســتگی
شــاخصهای حملونقــل کاال ( ،)M2حملونقــل مســافر ( ،)M3شــرکتها و مؤسســات حملونقــل
( ،)M4شــاغالن مســتقیم حملونقــل ( )M7و بــا اندکی تســامح همبســتگی شــاخص امــور ایمنی
و ترافیــک ( )M5بــا متغیــر «تعــداد مصدومــان ناشــی از تصادفــات رانندگی» معنیدار اســت.
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جدول ( )4ضریب همبستگی شاخصهای ترکیبی حملونقل و مؤلفههای حوادث جادهای
شاخصها
مؤلفهها

زیربنایی
() M 1

حمل کاال
()M2

حمل مسافر
()M3

مؤسسات
()M4

ایمنی
()M5

هوشمند
() M 6

شاغالن
()M7

مرگومیر

-0/175

**0/595

0/272

**0/713

**-0/592

-0/255

*0/358

مصدومان

0/159

**0/756

**0/638

**0/930

-0/348

0/124

*0/433

** p<0/05 * p<0/01

نتایــج بهدس��تآمده از محاســبة ضریــب همبســتگی پیرســون حاکــی از آن اســت کــه
بیــن برخــی از شــاخصهای حملونقــل و مؤلفههــای حــوادث جــادهای رابطــه وجــود
دارد؛ ازایـنرو ،بــه نظــر میرســد بــا تغییــر در آن دســته از شــاخصهایی کــه دارای رابطــة
معنــادار میباشــند ،تــا حــدودی تغییــر در مؤلفههــای حــوادث جــادهای در چارچــوب
دادههــای مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش قابــل پیشبینــی اســت.
 -2-3تحلیل رگرسیون شاخصهای حملونقل و متغیرهای حوادث جادهای
 -1-2-3تحلیل رگرسیون شاخصهای حملونقل و متغیر «تعداد مرگومیر ناشی از
تصادفات رانندگی»
بــا توجــه بــه اینکــه از میــان هفــت شــاخص ترکیبــی حملونقــل ،همبســتگی
شــاخصهای «حملونقــل کاال» « ،شــرکتها و مؤسســات حملونقــل» « ،امــور ایمنــی
و ترافیــک» و «شــاغالن مســتقیم حملونقــل» بــا متغیــر «تعــداد مرگومیــر ناشــی از
تصادفــات رانندگــی» معنــادار اســت ،شــاخصهای مذکــور متغیرهــای مســتقل و «تعــداد
مرگومیــر ناشــی از تصادفــات رانندگــی» متغیــر وابســته در تحلیــل رگرســیون
چندمتغیــره در نظــر گرفتــه شــدند .بــر اســاس جــدول خالصــه مــدل (جــدول  )5ضریــب
تعییــن تعدیلشــده برابــر  0/546اســت و نشــان میدهــد کــه  %54/6از تغییــرات تعــداد
مرگومیــر در حــوادث جــادهای بــا شــاخصهای ترکیبــی ذکرشــده توضیــح داده میشــود
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و بقیــة تغییــرات بــه متغیرهایــی مربــوط اســت کــه در نظــر گرفتــه نشــدهاند .ســایر
متغیرهــای مؤثــر ممکــن اســت مربــوط بــه عوامــل دیگــری ماننــد شــرایط روحــی و
روانــی راننــدگان ،وضعیــت وســیلة نقلیــه ازنظــر فرســودگی و نقــص فنــی ،شــرایط
اقلیمــی ،آشــنا نبــودن راننــدگان بــا برخــی مســیرها و جادههــا و شــرایط خــاص آنهــا،
شــرایط زمانــی ،ناکافــی بــودن تجهیــزات و غیــره باشــند.
جدول ( )5خالصه مدل رگرسیون شاخصهای حملونقل و متغیر «تعداد مرگومیر ناشی از تصادفات رانندگی»
Model

1

R

R2

0/769

0/592

SES

R2Adj.

151/01286

0/546

در جــدول ( ANOVAجــدول  ،)6همانگونــه کــه مالحظــه میشــود مقــدار F
ا معنــیدار اســت و نشــان میدهــد کــه حداقــل یکــی از متغیرهــای
بهدســتآمده کامــ ً
مســتقل در پیشبینــی متغیــر وابســته مؤثــر اســت.
جدول ( )6معناداری رگرسیون شاخصهای حملونقل و متغیر «تعداد مرگومیر ناشی از تصادفات رانندگی»
()ANOVA
Model

1

اثر رگرسیونی
باقیمانده
کل

SS

892649/666
615731/882
1508381/548

df

3
27
30

MS

297549/889
22804/885

F

13/048

p

<0/001

ضرایــب اســتاندارد نشــده و اســتاندارد شــدة متغیرهای مســتقل ،در جــدول ( )7نشــان داده
شــده اســت .بــا توجــه بــه ســتون معن ـیداری مالحظــه میشــود کــه دو متغیــر «مؤسســات
حملونقــل» و «ایمنــی» دارای تأثیــر معن ـیداری بــر «تعــداد مرگومیــر ناشــی از تصادفــات
رانندگـ�ی» هس��تند ،درحالیکـ�ه اثــر متغیرــ «حملونقــل کاال» معنـیدار نشــده اســت .ضرایــب
بت��ا میــزان اثــر متغیرهــای مســتقل بــر متغیــر وابســته را نشــان میدهــد و بــر اســاس آن،
ضریــب تأثیــر «مؤسســات حملونقــل» و «ایمنــی» بــه ترتیــب  0/506و  0/318اســت.
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جدول ( )7ضرایب میزان شدت اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
Model

1

B

SES

Beta

t

عرض از مبدأ

506/038

134/865

حملونقل کاال ()M2
مؤسسات حملونقل ()M4

12/785

34/285

0/071

171/694

66/662

0/506

2/576

ایمنی ()M5

-48/267

21/406

-0/318

-2/255

p

3/752

0/001

0/373

0/712
0/016
0/032

نتایــج حاصــل از تحلیــل رگرســیون شــاخصهای حملونقــل و متغیــر «تعــداد
مرگومیــر ناشــی از تصادفــات رانندگــی» بیانگــر تأثیــر مثبــت شــاخص «مؤسســات
حملونقــل» و تأثیــر منفــی شــاخص «ایمنــی» اســت .شــاخص نخســت را میتــوان
نمایــهای از تقاضــای حملونقــل جــادهای برشــمرد و اثــر مثبــت آن بــا تعــداد تلفــات
جــادهای منطقــی بــه نظــر میرســد .اثــر منفــی شــاخص دوم نیــز قابــل قبــول اســت ،زیــرا
ســطح بــاالی شــاخصهای ایمنــی ســهم بهســزایی در کاهــش حــوادث و تلفــات جــادهای
دارد .شــایانذکر اســت نتایــج مذکــور صرف ـ ًا در چارچــوب دادههــای مــورد اســتفاده در
ایــن پژوهــش قابلاتــکا اســت و در صــورت اســتفاده از متغیرهــا و دادههــای دیگــر،
احتمــال حصــول نتایــج متفــاوت وجــود دارد.
 -2-2-3تحلیل رگرسیون شاخصهای حملونقل و متغیر «تعداد مصدومان ناشی از

تصادفات رانندگی»

همانطــور کــه پیشتــر گفتــه شــد ،همبســتگی شــاخصهای حملونقــل کاال،
حملونقــل مســافر ،شــرکتها و مؤسســات حملونقــل ،شــاغالن مســتقیم حملونقــل
و بــا اندکــی تســامح همبســتگی شــاخص امــور ایمنــی و ترافیــک بــا متغیــر «تعــداد
مصدومــان ناشــی از تصادفــات رانندگــی» معنـیدار اســت .بــا توجــه به ضریب همبســتگی
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پاییــنِ شــاخصهای شــاغالن حملونقــل و ایمنــی ،تنهــا ســه شــاخص نخســت جهــت
انجــام تحلیــل رگرســیون منظــور گردیدنــد .نتایــج تحلیــل رگرســیون (جــدول  )8نشــان
میدهــد کــه ضریــب همبســتگی متغیــر تعــداد مصدومــان ناشــی از تصادفــات رانندگــی
بــا شــاخصهای حملونقــل  0/948اســت .همچنیــن ضریــب تعییــن تعدیــل شــده حاکــی
از آن اســت کــه  %88/7تغییــرات تعــداد مصدومــان ناشــی از تصادفــات رانندگــی از طریــق
ترکیــب خطــی متغیرهــای مســتقل تبییــن شــده اســت .شــایانذکر اســت ســایر تغییــرات
متغیــر وابســته مربــوط بــه شــاخصهایی اســت کــه در ایــن تحلیــل منظــور نشــدهاند.
جدول ( )8خالصه مدل رگرسیون شاخصهای حملونقل و متغیر «تعداد مصدومان ناشی از تصادفات رانندگی»
Model

R

R2

R2Adj.

SES

1

0/948

0/898

0/887

2684/98639

بــا توجــه بــه معنــیدار بــودن  Fدر ســطح اطمینــان  %99چنیــن اســتنباط میشــود
کــه ترکیــب خطــی متغیرهــای مســتقل بــه شــیوة معنــاداری قــادر بــه پیشبینــی نســبی
تغییــرات متغیــر وابســته یعنــی تعــداد مصدومــان ناشــی از تصادفــات رانندگــی اســت
(جــدول .)9
جدول ( )9معناداری رگرسیون شاخصهای حملونقل و متغیر «تعداد مصدومان ناشی از تصادفات رانندگی»
()ANOVA
Model

1

SS

df

MS

رگرسیونی

1721607555/524

3

573869185/175

باقیمانده

194647102/347

27

7209151/939

کل

1916254657/871

30

F

79/603

p

>0/001
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بــا توجــه بــه ضرایــب اثرگــذاری متغیرهــای مســتقل بــر متغیــر وابســته (جــدول ،)10
تأثیــر شــاخص حملونقــل کاال معن ـیدار نیســت ،ولــی دو شــاخص حملونقــل مســافر
و مؤسســات حملونقــل تأثیــر معنــاداری بــر متغیــر تعــداد مصدومــان ناشــی از تصادفــات
رانندگــی دارنــد کــه ضرایــب تأثیــر آنهــا بــه ترتیــب  202/0و  702/0اســت.
Model

B

SES

Beta

t

عرض از مبدأ

-1721/073

1422/389

) (M2حملونقل کاال

980/231

612/869

0/153

) (M3حملونقل مسافر

1447/865

531/569

0/202

2/724

) (M4مؤسسات حملونقل

8489/711

1306/939

0/702

6/496

1

p

-1/210

0/237

1/599

0/121
0/011
0/000

بـ�ا توج��ه بـ�ه تأثی��ر معنیــدار دو شاــخص حملونقــل مســافر و مؤسســات
حملونقــل بــر متغیــر تعــداد مصدومــان ناشــی از تصادفــات رانندگــی ،اینطــور اســتنباط
میشــود کــه افزایــش یــا کاهــش تعــداد مصدومــان در ســوانح رانندگــی بهشــدت متأثــر
از تغییــرات تقاضــای ســفر اســت کــه خــود ،میتوانــد نشــانگر ســهم قابلتوجــه عامــل
انســانی در تصادفــات رانندگــی باشــد.
رویهمرفتــه ،تحلیلهــای انجامشــده حاکــی از تأثیــر معنــیدار شــاخصهای
حملونقــل کاال و مســافر ،مؤسســات حملونقــل و ایمنــی بــر تعــداد مرگومیــر و
مصدومــان ناشــی از تصادفــات رانندگــی اســت .از طرفــی ،مطالعــة همبســتگی پیرســون
امتیــاز شــاخصهای مذکــور نشــان میدهــد کــه ضریــب همبســتگی شــاخص ایمنــی بــا
شــاخصهای «حملونقــل کاال»« ،حملونقــل مســافر» و «شــرکتها و مؤسســات حملونقــل»
منفـ�ی اسـ�ت؛ ضرایـ�ب مربوطـ�ه بـ�ه ترتیـ�ب عبارتانـ�د از  -0/162 ،-0/432و  -0/479کــه
همبســتگی شــاخصهای اول و ســوم بــا شــاخص ایمنــی معن ـیدار شــده اســت .ضرایــب
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مذکــور نشــان میدهــد کــه در اســتانهای دارای تقاضــای ســفر بیشــتر ،کیفیــت ایمنــی راه
و جــاده از مطلوبیــت کمتــری برخــوردار اســت .عــاوه بــر محاســبة ضریــب همبســتگی
پیرســون ،ضریــب همبســتگی اســپیرمن رتبــة اســتانها در شــاخصهای یادشــده محاســبه
شــد .ایــن ضریــب نیــز نشــاندهندة همبســتگی منفــی شــاخصهای «حملونقــل کاال»،
«حملونقــل مســافر» و «شــرکتها و مؤسســات حملونقــل» بــا شــاخص «ایمنــی» اســت؛
بـ�ه ایـ�ن صـ�ورت کـ�ه بـ�ه ترتیـ�ب بـ�رای سـ�ه شـ�اخص مذکـ�ور ضریـ�ب همبسـ�تگی -0/330
 -0/349 ،و  -0/431حاصــل شــد؛ بــا همــان تفســیر کــه در مناطــق دارای ســطح باالتــر
تقاضــای حملونقــل ،مطلوبیــت کمتــری ازنظــر ایمنــی راه وجــود دارد .الزم بــه ذکــر
اســت تحلیــل دادههــای مــورد اســتفاده در مطالعــة حاضــر ،منجــر بــه کســب ایــن نتایــج
گردیــده اســت؛ ازایــنرو ،در صــورت بهرهگیــری از دادههــای آمــاری دیگــر ،احتمــال
حصــول نتایــج متفــاوت وجــود دارد.
نتایــج مطالعــه نشــان میدهــد کــه بیــش از  %50از تغییــرات متغیــر «تعــداد مرگومیــر
ناشــی از تصادفــات رانندگــی» از طریــق شــاخصهای حملونقل کاال ،شــرکتها و مؤسســات
حملونقــل ،ایمنــی و ترافیــک ،و شــاغالن مســتقیم حملونقــل توضیــح داده میشــود
کــه در میــان ایــن شــاخصها ،اثــر دو شــاخص مؤسســات حملونقــل و ایمنــی معن ـیدار
اســت .در بخــش دیگــری از تحلیلهــا ،اثــر شــاخصهای حملونقــل بــر «تعــداد مصدومــان
ناشــی از تصادفــات رانندگــی» مطالعــه گردیــد کــه طبــق نتایــج بهدس ـتآمده ،بیــش از
 %85تغییــرات تعــداد مصدومــان ناشــی از تصادفــات رانندگــی از طریــق ترکیــب خطــی
شــاخصهای حملونقــل کاال ،حملونقــل مســافر و شــرکتها و مؤسســات حملونقــل
تبییــن میگــردد و دو شــاخص حملونقــل مســافر و مؤسســات حملونقــل دارای
تأثیــر معنـیدار میباشــند .نظــام اثرگــذاری شــاخصهای توســعة حملونقــل بــر صدمــات
ترافیــک جــادهای در شــکل ( )2نشــان داده شــده اســت.
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ﺟﺎدهاي
ﺻﺪﻣﺎت ﺗﺮاﻓﻴﻚ
شاخصهایوﻧﻘﻞ
ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺣﻤﻞ
ﺷﻜﻞ
ترافیک جادهای
صدمات
حملﺑﺮونقل بر
اﺛﺮ اثر
شکل))2((2

ﻣﺆﺳﺴﺎت«حمل
شــاخصهای
اثــر
حاضــر،
پژوهــش
ﭘﮋوﻫﺶیافته
اســاس
ونقــلو
ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ«
مســتقیمﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و
ﻘﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ«» ،
ﺣﻤﻞوﻧ
ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي »
هــای ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺣﺎﺿﺮ ،اﺛﺮ
بــرﻫﺎي
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ

ﭼﺎرﭼﻮب
ﭘﮋوﻫﺶ در
ـراﻳﻦ
ـک»ﻧﺘﺎبﻳـﺞ
ﺗﻔﺴﻴﺮ
اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺷﺎﻳﺎن
ﺷﻮد.
ل ﻣﻲ
حمﻳﻴﺪ
وﻣﻴﺮ ﺗﺄ
ﻣﺮگ
ﻣﺼﺪوﻣﺎن و
ﻓﺮاواﻧـﻲ
ﻚ« ﺑﺮ
»اﻳﻤﻨﻲ و ﺗﺮاﻓﻴ
مصدومــان
فراوانــی
ترافیـ
ذﻛﺮــی و
«ایمن
ـل» و
ونقـ
ـات
مؤسسـ
ـرکتها و
ـافر»« ،ش
مسـ

روﻳﻜﺮد ﺧﺎص ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺻﺮﻓﺎً در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ،اﻋﺘﺒﺎر دارد .ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ و

و مرگومیــر تأییــد میشــود .شــایانذکر اســت کــه تفســیر نتایــج ایــن پژوهــش

ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن دادهﻫﺎ ﺑﺮاي ﻫﻤﺔ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.

در چارچــوب رویکــرد خــاص حاکــم بــر مطالعــه و صرفــ ًا در ارتبــاط بــا متغیرهــا و

 -4ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي
شــاخصهای انتخابــی ،اعتبــار دارد .فراینــد انتخــاب متغیرهــا و شــاخصها نیــز تــا حــد

ـت.ﻣﺮدم
ﺗﺤﺮﻛﻲ
ـورﻛﺎﻻبـﻳﻲ
کشـي
ـتانهایﻧﻴﺎزﻫﺎ
ﻫﺪف ﺗﺄﻣﻴﻦ
وﻧﻘﻞ را
ﺣﻤﻞ
ﻬﺎي
ـودنﻴﺴﺘﻤ
ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺳ
ـرﺶازﺟﻤﻌﻴ
اﻓﺰاﻳ
زیـي اﺧ
در دﻫﻪﻫﺎ
ـودهو اسـ
همـﺑﺎـة اسـ
ـرای
هــا بـ
داده
ﺖ،ـود بـ
موجـ
ـادیﻴﺮمتأثـ

اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ،ﺑﺎوﺟﻮد ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ رﻳﻠﻲ و ﻫﻮاﻳﻲ ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺟﺎدهاي ﻫﻤﭽﻨﺎن
اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ
بحثﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﺰﻳﻨﺔ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﻔﻆ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺟﺎدهاي ﮔﺎه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻣﺘﻴﺎزات ﺧﺎص آن و ﮔﺎه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮔﺰﻳﻨﺔ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ اﻣﺮ ،روﻧﻖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺟﺎدهاي

در دهههــای اخیــر افزایــش جمعیــت ،توســعة سیســتمهای حملونقــل را بــا هــدف

را در ﭘﻲ دارد ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺨﺼﻲ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ آن ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺪ .ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ،ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﺔ روزاﻓﺰون

ـان،
ـن میـ
ﺳﻮاﻧﺢ در
اســت.
ـاخته
ناپذیــر
اﺳﺖ.ب
ﺗﺼﻮر اجتنا
ﻗﺎﺑﻞــردم
تحرکاـيـی م
کاالیوــی و
ﺶـای
نیازهـ
تأمیـ
ﻛﻪ
ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ
ﺟﺎدهایاـي
وﻗﻮع
ﻣﺘﻌﺪدسيـ در
ﻋﻮاﻣﻞ
ﺳﻮاﻧﺢ ﺟﺎده
ﺣﻮادث
ـن ،اﻓﺰاﻳ
وﻧﻘﻞ
اﻳﻦ ﻧﻮع ﺣﻤﻞ

همچنــانﺔ
ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﺗﺠﺮﺑ
ﺣﻮادﺛﻲ ﻛﻪ
ﺷﺪت
سیســتمﻲ و
هوایــی،ﮔﺮدد .ﻓﺮاواﻧ
ﺑﺮوزو ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻲ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
از آﻧﻬﺎ
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
ﻋﻮاﻣﻞ و ﮔﺎه
ﮔﺎه ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ
جــادهای
ونقــل
حمل
ریلــی
ونقــل
حمل
توســعة
باوجــود
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺟﺎدهاي اﻳﺮان ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺪﻗﻴﻖ و ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه وﻗﻮع اﻳﻦ ﺣﻮادث را ﺿﺮورﺗﻲ

اهمیــت خــود را بهعنــوان یــک گزینــة مســلم حفــظ کــرده اســت .حملونقــل جــادهای

ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻣﺮور اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻮادث ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻧﺎﺷﻲ از آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪﺻﻮرت
ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت و ﻣﺼﺪوﻣﻴﺘﻬﺎي ﺟﺎﻧﻲ روي ﻣﻲدﻫﺪ ،ﻧﻜﺘﺔ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻠﻲ را ﮔﻮﺷﺰد ﻣﻲﻛﻨﺪ و آن ،اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﺮان ،ﺗﻌﺪاد ﻣﺮگوﻣﻴﺮ
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ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﻲ در ﻳﻚ ﺳﺎل ،ﻣﻌﺎدل ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ،ﻋﻼوه ﺑﺮ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ
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گاه بــه دلیــل امتیــازات خــاص آن و گاه بــه دلیــل محدودیتهــای موجــود بــرای بهرهمنــدی
از ســایر گزینههــا ،بهعنــوان گزینــة برتــر مطــرح میشــود .ایــن امــر ،رونــق حملونقــل
جــادهای را در پــی دارد کــه عواملــی ماننــد افزایــش مالکیــت شــخصی اتومبیــل نیــز بــر
پویایــی آن میافزایــد .بههرحــال ،بــا توســعة روزافــزون ایــن نــوع حملونقــل ،افزایــش
حــوادث و ســوانح جــادهای قابلتصــور اســت .عوامــل متعــددی در وقــوع ســوانح
جــادهای مؤثرنــد کــه گاه یکــی از ایــن عوامــل و گاه ترکیبــی از آنهــا منجــر بــه بــروز
حادثــه میشــود .فراوانــی و شــدت حوادثــی کــه تاکنــون در تجربــة سیســتم حملونقــل
جــادهای ایــران ثبــت شــده اســت ،تدقیــق و توجــه هــر چــه بیشــتر بــه عوامــل بالقــوه
وقــوع ایــن حــوادث را ضرورتــی بســیار مهــم مطــرح میکنــد .مــرور اجمالــی فراوانــی
حــوادث گذشــته و خســارات جبرانناپذیــر ناشــی از آنهــا کــه عمدت ـ ًا بهصــورت بــروز
تلفــات و مصدومیتهــای جانــی روی میدهــد ،نکتــة قابــل تأملــی را گوشــزد میکنــد
و آن ،اینکــه در ایــران ،تعــداد مرگومیــر ناشــی از تصادفــات رانندگــی در یــک ســال،
معــادل جمعیــت یــک یــا چنــد شــهر کوچــک اســت .در ایــن میــان ،عــاوه بــر از دســت
رفتــن جمعیــت بســیار و بــروز مصدومیتهــا و معلولیتهــای جســمی بــرای تعــداد زیــادی
از افــراد جامعــه ،پیامدهــای منفــی اقتصــادی ،اجتماعــی و روانــی متعــددی نیــز بــه بــار
میآیــد.
نتایــج کلــی ارزیابــی مقایســهای شــاخصهای توســعة حملونقــل اســتانهای کشــور
نشــان میدهــد کــه اســتانهای تهــران ،اصفهــان و مازنــدران وضعیــت بهتــری نســبت
بــه ســایر اســتانها دارنــد و اســتانهای اردبیــل ،سیســتان و بلوچســتان و خراســان جنوبــی
بــا کســب کمتریــن امتیــاز در انتهــای جــدول رتبهبنــدی قــرار گرفتنــد .یافتههــای
پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه شــاخصهای مربــوط بــه تقاضــای ســفر ماننــد شــاخص
حملونقــل مســافر و کاال ،شــرکتها و مؤسســات حملونقــل و ایمنــی تأثیــر معن ـیداری
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بــر تعــداد مرگومیــر و مصدومــان ناشــی از حــوادث و تصادفــات رانندگــی دارنــد.
ایــن بــدان معناســت کــه دو عامــل انســانی بهصــورت کاربــران راه و ایمنــی راه و جــاده
ســهم بهســزایی در وقــوع ســوانح جــادهای دارنــد؛ درواقــع ،هرچــه تقاضــای ســفر بیشــتر
باشــد ،افزایــش رفتارهــای ترافیکــی مخاطرهآمیــز راننــدگان ازیکطــرف و کیفیــت پاییــن
ایمنــی راه و جــاده از طــرف دیگــر در افزایــش وقــوع ســوانح مؤثــر هســتند .در ایــن میــان،
نکتــة قابلتوجــه ایــن اســت کــه ضریــب همبســتگی شــاخصهای مربــوط بــه تقاضــای
ســفر ماننــد شــاخص حملونقــل کاال و مســافر و شــرکتها و مؤسســات حملونقــل بــا
شــاخص ایمنــی و ترافیــک منفــی اســت .بهعبارتدیگــر ،در آن دســته از اســتانهای
کشــور کــه بــا تقاضــای ســفر بیشــتری مواجــه هســتند ،شــاخص ایمنــی در ســطح
پایینتــری قــرار دارد .ایــن امــر ،ضــرورت توجــه بیشــتر بــه ارتقــاء وضعیــت ایمنــی
راههــا و جادههــا را در همــة اســتانهای کشــور بهویــژه اســتانهایی کــه تقاضــای ســفر
بیشــتری دارنــد ،بیشازپیــش مینمایانــد .شــایانذکر اســت کلیــة نتایــج بهدســتآمده
در ایــن پژوهــش صرف ـ ًا در چارچــوب دادههــا و متغیرهــای معرفیشــده قابلاتــکا اســت
و بنابرایــن ،در صــورت مطالعــة دیگــر متغیرهــا و دادههــای آمــاری ،احتمــال حصــول
نتایــج متفــاوت وجــود دارد.
افــزون بــر متغیرهــا و شــاخصهای مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش ،محققــان در
مطالعــات مختلــف بــه بررســی متغیرهــا و عوامــل دیگــری نیــز پرداختهانــد کــه از
مهمتریــن آنهــا میتــوان بــه مطالعــة پاکگوهــر و کاظمــی ( )1391در زمینــة مؤلفههــای
خطــای رانندگــی ،خیرآبــادی و بوالهــری ( )1391در خصــوص عوامــل انســانی و
رفتارهــای پرخطــر رانندگــی ،یالســین ( )2013در زمینــة تأثیــر عامــل زمــان ،و ایســیلدر
( )2006دربــارة آمــوزش و اجــرای قوانیــن و خدمــات امــداد و نجــات اشــاره نمــود کــه
درواقــع ،ایــن محققــان اثــر عوامــل مذکــور را بــر وقــوع و شــدت تصادفــات و میــزان
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تلفــات ناشــی از آن بررســی نمودهانــد .آنچــه پژوهــش حاضــر و نتایــج حاصلشــده را
از ســایر مطالعــات متمایــز میکنــد ،آن اســت کــه تقریبـ ًا در بســیاری از تحقیقــات پیشــین،
تحلیلهــا بــر اســاس اطالعــات مربــوط بــه تعــدادی از حــوادث جــادهای انجامشــده اســت.
بدینصــورت کــه دادههــای بهدســتآمده از تحلیلهــای علــی مربــوط بــه حــوادث
مختلــف بــا بهرهگیــری از اســتدالل اســتقرایی ،منجــر بــه شناســایی عوامــل مؤثــر در
وقــوع حــوادث جــادهای گردیــده اســت .ایــن دســته از تحقیقــات ،در تشــخیص عوامــل
مســتقیم مؤثــر وقــوع حــوادث ماننــد عامــل زمــان ،شــرایط اقلیمــی ،رفتارهــای راننــدگان
وســایل نقلیــه و غیــره نقــش بهســزایی دارنــد ،ولیکــن شناســایی عواملــی کــه بهطــور
غیرمســتقیم در وقــوع حــوادث و پیامدهــای ناشــی از آن نقــش دارنــد عمدتــ ًا مــورد
غفلــت قــرار میگیــرد .ازایــنرو ،بهمنظــور ارائــه تحلیلهــای جامعتــر در خصــوص
عوامــل مؤثــر بــر وقــوع حــوادث جــادهای ،اتخــاذ رویکردهــای ترکیبــی ،مفیــد بــه نظــر
میرســد.
بــا توجــه بــه پیامدهــای ســنگین و در بســیاری مــوارد ،پیامدهــای جبرانناپذیــر
تصادفــات ترافیــک جــادهای بــر جوامــع ،بهمنظــور برنامهریــزی در جهــت کاهــش
تعــداد تصادفــات و کاهــش اثــرات و پیامدهــای ناشــی از آن ،بــر اســاس شــاخصهای
مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش ،مــوارد زیــر پیشــنهاد میگــردد:
پیشنهادهای کاربردی
 توسعه و بهبود کیفیت خدمات راهداری با هدف کاهش وقوع تصادفات جادهای تعریض جادهها و راهها در آن دسته از محلهایی که در اغلب ایام سال ،با تراکم استفادةباالیی مواجه هستند.
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 در نظــر گرفتــن تعــداد کافــی پایانههــای مســافری عمومــی بهعنــوان یــک عامــل مؤثــربــر تحریــک تقاضــای اســتفاده از حملونقــل عمومــی
 برنامهریــزی جهــت احــداث تعــداد کافــی مجتمعهــای خدماتــی رفاهــی بینراهــی وتوجــه بــه توزیــع مناســب آنهــا در مســیرهای بینشــهری و همچنیــن ،نظــارت بــر کیفیــت
و تنــوع خدمــات ارائــه شــونده توســط ایــن مجتمعهــا
 بهبــود وضعیــت روشــنایی راههــا و جادههــا بهعنــوان یــک عامــل بســیار مؤثــر درجهــت بهبــود دیــد راننــدگان وســایل نقلیــه
 نظــارت مســتمر بــر وضعیــت خطکشــی راههــا بهمنظــور نظمدهــی بــه ترافیــکجــادهای
 نصــب تابلوهــای اطالعاتــی ،عالئــم انتظامــی ،اخطــار و مســیرنما در نقــاط مــورد نیــازدر کلیــة محورهــای تــردد جــادهای
 نصب حفاظ مناسب در محورهای شریانی نظــارت ویــژه بــر تخلفــات حملونقــل کاال و مســافر ماننــد تخلفــات اضافهبــار واضافــه سرنشــین
 بهرهگیــری از سیســتمهای حملونقــل هوشــمند نظیــر دســتگاههای ترددشــمار برخــط،تابلوهــای پیامنمــا ،تابلوهــای ســرعتنما و دوربینهــای نظــارت تصویــری
 برگزاری دورههای آموزشی مستمر برای رانندگان وسایل نقلیة باری و مسافریپیشنهادهای پژوهشی
 تحلیــل جامــع تقاضــای حملونقــل کاال و مســافر در ســطح کشــور ،توزیــع زمانــی ومکانــی ســفرها بهمنظــور مدیریــت مطلــوب ترافیــک جــادهای
 مطالعــه و تحلیــل جامــع تعــداد ،موقعیــت و نحــوة توزیــع پایگاههــای اورژانــس136

بررسی اثر شاخصهای توسعة حملونقل ...

جــادهای و پایگاههــای هاللاحمــر در کل محورهــای تــردد جــادهای در ســطح کشــور
و شناســایی نارســاییها و ضعفهــای احتمالــی موجــود در زمینــة دسترســی بــه خدمــات
پایگاههــای مذکــور
 مطالعــة راهکارهــای مؤثــر در جهــت ارتقــاء پایبنــدی افــراد بــه رعایــت قوانیــنراهنمایــی و رانندگــی
 مطالعــة راهکارهــای مناســب در زمینــة برخــورد اثربخــش بــا متخلفــان حــوزةحملو نقــل
 تحلیــل عملکــرد شــرکتها و مؤسســات فعــال بــاری و مســافری در زمینــة آمــوزشراننــدگان همــکاری کننــده بــا آنهــا
 شناســایی و پایــش مســتمر نقــاط حادثهخیــز و انجــام اقدامــات مســتمر بــرای اصــاحفیزیکــی و کیفــی ایــن نقــاط
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