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  چكیده
ره شناخت عوامل موثر در بروز تصادفات نقش اساسی در مدیریت و ارائه راهکارهای کاهش تصادفات دارد. بنابراین شناخت هر یک از هموا

عوامل در وهله اول و سپس بررسی میزان اهمیت و تاثیر آن ها جزء الینفک مدیریت و تحلیل تصادفات می باشد. هدف از این پژوهش 

از عوامل تاثیرگذار در بروز تصادفات جرحی و فوتی می باشد. بدین ترتیب که ابتدا عوامل اصلی هر یک از  ارائه میزان اهمیت هر یک

تصادفات بر اساس اطالعات تاریخچه ای و فرمهای تصادفات شناسایی شده اند و در مرحله بعد زیرمعیارهای مربوط به هر یک از عوامل 

شوند. نهایتا میزان تاثیر هر صص در قالب پرسشنامه وزن هر یک از زیر معیارها محاسبه میاصلی بررسی شده و بر اساس نظرات افراد متخ

شوند و بر اساس نتایج بدست آمده میزان تاثیر هر یک از زیر معیارها در بروز تصادفات جرحی و فوتی یک از عوامل اولویت بندی می

مربوط به استان تهران جمع آوری شدند. که  1390ربوط به تصادفات سال شوند. برای این منظور اطالعات ممحاسبه و اولویت بندی می

ای بین تعداد وقوع هر یک از تصادفات جرحی و فوتی مربوط به دالیل مختلف در آن ذکر شده است. بر اساس اطالعات موجود مقایسه

نتایج پژوهش نشان میدهد که در بین  گیرد.یتعداد وقوع تصادفات در هر یک از حاالت با اطالعات جمع آوری شده پرسشنامه صورت م

 عوامل موجود عامل نیروی انسانی بیشترین اهمیت را در بروز تصادفات دارد.

 

 .تصادف، منطق فازی، جرحی، فوتی، مدیریت تصادفات کلیدی: هایواژه

 

 

  مقدمه -1
دهند، ولی جان خود را از دست میر بر اثر آن اگرچه تصادفات رانندگی از شایع ترین حوادثی است که ساالنه میلیونها نف    

نتخاب و اولویت ا .[1]وجه تمایز کشور ایران این است که روند شاخص تصادفات در مقایسه با اکثر کشورها رو به افزایش است

 روشبندی اقدامات کاهش تصادفات از اساسی ترین مراحل سیستم مدیریت ایمنی راه است این کار عموما به کمک تعدادی 

 .[2]کنند صورت می گیردفهمی مدلسازی می صورت ساده و قابله وقوع تصادفات را ب نظری که عوامل عمده موثر در

امروزه تعداد تصادفات جاده ای درکشور ایران رو به افزایش است  .باشدتصادفات اتومبیل ازعلل شایع مرگ درجوامع امروز می

باشد حوادث رانندگی میشود بسیار باال ز آن که برخانواده ها و کشور تحمیل میو در نتیجه خسارتهای مالی و جانی ناشی ا

 [.3]و وسیله نقلیه درآن سهیم هستند راه انسان،را می توان پیامد وضعیتی دانست که سه عامل 
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 مروری بر ادبیات موضوع -2

ات و پارامترهای موثر در الگوی تصادفات با بررسی و ارزیابی شاخص های تحلیل تصادفبه  1388افشار و گزین در سال       

تأثیر مؤلفه های خطای رانندگی در شدت  1391پاک گوهر و کاظمی در سال . [11]پرداخته اند توجه به سن رانندگان

ررسی علل وعوامل ایجادخستگی و خواب به ب 1390مدقالچی و همکاران در سال  .[8]را مورد ارزیابی قرار داده اند تصادفات

ضمن  در پژوهش صورت گرفته .[9]پرداخته اندرانندگان و راه های پیشنهادی جهت کاهش تصادفات ناشی از آن  دگی درآلو

جهان و ایران آمار تصادفات ناشی از خستگی و خواب آلودگی  اشاره به وضعیت تصادفات ناشی از خستگی و خواب آلودگی در

علل و  ،توزیع پرسشنامه استاندارد در میان رانندگان وسایل نقلیه سنگین تحلیل و درنهایت با استفاده از مطالعه میدانی و

نتیجه این بررسی ها  در گرفته استعوامل بروز این تصادفات و نیز راهکارها و اقدامات جهت کاهش وقوع آن مورد بررسی قرار 

ی و خانوادگی، بیماریهایی از جمله مشکالت مال ،ناشی از عدم رعایت ساعات رانندگی مجاز بیمسئله کم خوابی یا بی خوا

نوع راه و  ،نوع سفر ،چرت زدن به دلیل ماهیت یکنواخت شغل رانندگی ،تنش و استرس، الکل و مواد مخدر ،اختالالت خواب

تاثیر  1390. زایر زاده در سال در رانندگان شناسایی شده اند محیط جاده از عوامل اصلی ایجاد خستگی و خواب آلودگی

میرابی مقدم  .[2]را مورد بررسی قرار داده است ایجاد اختالل درکیفیت رانندگی مورد استفاده دربیماریهای شایع برداروهای 

د بررسی و را مور ایمنی راه روشهای نظری تعیین و اولویت بندی اقدامات مربوط به کاهش تصادفات درمدیریت 1390در سال 

در قالب  نقش مدیریت شهری درکاهش تصادفات شهری [13] 1390ن در سال سجادی و همکارا .[12]ارزیابی قرار داده است

بعضی از موارد ناهماهنگی میان ارگانهای مختلف که متاسفانه دربعضی را بررسی کرده اند. آن ها  مطالعه موردی شهرکاشان

ه ئارا را هزینه و زمان ممکنگردد را بررسی کرده و روشهای برطرف نمودن آن با کمترین مواقع منجر به حوادث دلخراش می

 کرده اند.بررسی را ضمنا راه کارهای مناسب جهت برطرف نمودن علل و عوامل حادثه ساز شهری داده اند. 

نقش عامل محیط و جاده در بروز سوانح رانندگی و ضرورت شناخت نقاط  [3] 1390نراقی عراقی و سید حسینی در سال       

بررسی مولفه سن رانندگان و نقش آن در تغییر نرخ تصادفات به  1390افشار و همکاران در سال را بررسی کرده اند.  پرسانحه

نقش سرعت مجاز در آزاد راه های ایران و راه کارهایی  1390کاووسی و همکاران در سال  .[11]پرداختند ای استان زنجانجاده

سرعت مجاز راهکاری جهت  گذار برتاثیرب رفتن تمامی جوانبا درنظر گآنها  .[14]را مطالعه کرده اند درجهت کاهش تصادفات

رویکرد اقلیمی را برای تحلیل تصادفات منجر به  1391ارائه داده اند. فرج زاده اصل و باهوشی در سال ارتقا ایمنی در کشور 

مهارت در رانندگی، دهد که عدم نشان می 1391نتایج تحقیق پاک گوهر و کاظمی در سال  .[15]فوت مد نظر قرار داده اند

شوند. همچنین عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه، سرعت، سبقت و انحراف به چپ با احتمال باالیی باعث مرگ راننده می

برابر راننده ای است که به سایر دالیل  33/2احتمال مرگ راننده ای که به علت تجاوز از سرعت مقرره تصادف کرده است 

 تصادف کرده است.

سال،  35انجام شده است، مشخص شد سن  1387طی تحقیقی که بر اساس اطالعات تصادفات به وقوع پیوسته در سال        

رانندگان با جنسیت مذکر، ضربه به سر و خودروی سواری مورد استفاده از فراوانی بیشتری نسبت به سایر پارامترهای حاضر در 

عابران پیاده نشان داده است  1385آماری انجام شده بر روی تصادفات سال تحلیل های  .[16]گروه خود برخوردار بوده است 

سال و نیز عابرینی که از لباس روشن استفاده کرده اند، بیشتر از سایر گروه ها بوده  35الی  25که تعداد تصادفات گروه سنی 

 .[17]وده استاست. همچنین ضربه به سر مهمترین عامل فوت در عابران پیاده ب

دهد که بی توجهی، خستگی، انجام شده نشان می 1385تحقیقی که در استان زنجان بر روی داده های تصادف سال        

همچنین عامل  .[18]عدم توجه به قوانین رانندگی و عدم توجه به جلو توسط رانندگان جزء عوامل اصلی تصادفات بوده است

یفا کرده است و عامل جاده و وسیله نقلیه در رتبه های بعدی قرار گرفته انسانی نقش بسیار مهمی در بروز تصادفات واژگونی ا

 .[19]اند
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دهد که مهمترین علت مطالعه دیگری که به بررسی عوامل مهم در بروز تصادفات در شهر مشهد پرداخته است، نشان می       

ری سهم بیشتری را همچون عابران پیاده و افراد نهایی فوت، ضربه به سر بوده بوده است. از میان وسایل نقلیه، خودروهای سوا

 .[20]سال به خود اختصاص داده اند 60باالی 

دهد دیگر استان کشور که توسط محققان مورد بررسی قرار گرفته است، استان سمنان می باشد. نتایج تحقیق نشان می      

ی داشته اند. افزایش سطح سواد با کاهش فراوانی سال در آن استان سهم بسزایی در تصادفات جاده ا 40الی  21که بازه 

تصادفات افراد قرار گرفته نیز رابطه مستقیم دارد. همچنین میتوان به سهم بیشتر رانندگان مرد در تصادفات آن استان اشاره 

 .[21]کرد

ی و ارزیابی قرار گرفته همانطور که  از مطالعات ذکر شده مشخص است، در اکثر پژوهش ها پارامترهای خاصی مورد بررس     

شده و برای آنها راهکارهایی ارائه شده است و کمتر به بررسی تمامی عوامل تاثیر گذار پرداخته شده است. بنابراین در پژوهش 

سعی شده است تا کلیه عوامل تاثیرگذار در بروز تصادفات با یکدیگر دیده شود و میزان اهمیت و تاثیر هر کدام مورد بررسی 

 یرد.قرار گ

 بیان مساله -3
 90بیش از [. 4]شوندمیمیلیون نفر دچار مصدومیت  50میلیون نفر در تصادفات رانندگی کشته  و بیش از  2/1ساالنه        

درصد وسایل نقیه ثبت  48درصد تلفات تصادفات رانندگی در کشورهای با درآمد متوسط و کم اتفاق می افتد. که تنها مالک 

 2030ش بینی سازمان بهداشت جهانی آن است که تصادفات رانندگی به پنجمین عامل مرگ و میر تا سال باشند. پیشده می

درصد خواهد رسید که  68به بیش از  2020تا  2000میالدی تبدیل خواهد شد و متوسط رشد جهانی تلفات رانندگی از سال 

 .[4]این میزان برای کشور های درحال توسعه بسیار بیشتر است
دهد که حوادث رانندگی دومین عامل فوت در ایران است که در آمار جهانی رده گزارش آماری وزارت بهداشت نشان می      

درصد از حوادث منجر به جرح و فوت به حوادث رانندگی تعلق دارد. درحالیکه در آمار  60گیرد و نهم به این عامل تعلق می

 [.5]درصد است 25جهانی این رقم 

 [6]شوند نفر مجروح می 25000دهند و نفر بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست می 27000ایران ساالنه  در        

 .[7]درصد مهندسی ترافیک موثر بوده است 11درصد نقص فنی و  18درصد عامل انسانی، در  71که طبق آمار ها در 

نفر، یک نفر دچار مصدومیت می شود. در ایران  127ته  و از هر انسان، یک نفر در تصادفات رانندگی کش 5285ساالنه از هر 

 .[8]نفر است 253و  2539این شاخص ها به ترتیب برابر 

راساس اطالعات و آمار منتشره توسط معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی میزان تلفات جاده ای درکشور ما ب       

 11دهد که حدود همچنین آمار تحلیلی تصادفات نشان می .نفر می باشد 700 نفر و مجروحین این حوادث نیز 85روزانه 

 .[9]دلیل خستگی و خواب آلودگی راننده رخ داده استه تصادفات فوتی ب درصد از

تعداد وسایل نقلیه در حال حرکت طی سال های اخیر به صورت فزاینده ای رو به افزایش بوده است به طوری که پیش بینی 

 .[10]میلیون وسیله نقلیه برسد 45به بیش از  1398سال  شود تامی

 روش تحقیق -4

معیارهای اصلی و عوامل زیر مجموعه هر یک از این داده های تاریخچه ای جمع آوری شدند سپس بتدا ادر این پژوهش      

ه وقوع پیوسته ناشی از هر یک از بر اساس تعداد تصادفات ب نهایتاشوند، شناسایی شدند. معیارها که سبب ایجاد تصادفات می

عوامل، درصد فراوانی هر عامل جهت مقایسه با درصد اهمیتی که در مرحله بعد بدست می آید، محاسبه گردید. برای محاسبه 
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میزان تاثیر و اهمیت عوامل مختلف در بروز تصادفات از روش فازی در قالب یک پرسشنامه استفاده گردید، سپس نتایج 

 مشاهده می گردد. 1لیل گردید. مراحل مختلف پژوهش بصورت خالصه در شکل پرسشنامه تح

 

 

 

 

 

 

 

 . مراحل انجام تحقیق1شكل 

 
 شناسایی عوامل اصلی و فرعی -4-1

در این مرحله بر اساس اطالعات موجود و مطالعات صورت گرفته عوامل اصلی و فرعی تاثیرگذار در بروز تصادفات شناسایی 

 د.مشاهده می شو پیوست 1نتایج آن در جدول  شدند که

 تحلیل درصد وقوع تصادفات -4-2

استان تهران فراوانی هر یک از تصادفات ناشی از عوامل فرعی  1390در این مراحل بر اساس آمار موجود وقوع تصادفات سال 

دهد، بیشترین تعداد وقوع شان میشود که نمشاهده می 2آید. خالصه ای از نتایج مربوط به این آمار در شکل بدست می

 باشد.تصادفات ناشی از عجله و شتاب بی مورد مربوط به عوامل انسانی می

 

تعیین عوامل اصلی در بروز 

تصادفات جرحی و فوتی با 

 مطالعات تاریخچه ای

شناسایی عوامل 

 فرعی
محاسبه درصد وقوع تصادفات ناشی از 

 عوامل مختلف 

 طراحی پرسشنامه مربوط به شناسایی

میزان اهمیت هر یک از عوامل نسبت به 

 یکدیگر

تحلیل پرسشنامه 

 های جمع آوری شده

یر اولویت بندی عوامل فرعی تاث

 گذار در بروز تصادفات
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 . فراوانی وقوع تصادفات مربوط به عوامل مختلف2شكل 

 طراحی و تحلیل پرسشنامه -4-3

عی در وقوع تصادفات،  پرسشنامه ای در این گام به منظور شناخت و اولویت بندی میزان تاثیر هر یک از عوامل اصلی و فر

نفر متخصص در بخش گزارشات تصادفات تکمیل گردید. اطالعات پرسشنامه با  30طراحی گردید. این پرسشنامه توسط 

 استفاده از تئوری فازی تحلیل گردید.

با  ر اساس جلسات طوفان فکریبه منظور اولویت بندی دقیق زیر معیارها در این مرحله برای هر کدام از معیارهای اصلی ب      

مورد از معیارهای فرعی که وزن بیشتری داشتند انتخاب گردید و مجددا وزن عوامل فرعی بر  سه سه متخصص در این زمینه،

اساس شرایط جدید محاسبه شد و اولویت نهایی هر کدام از معیارهای فرعی محاسبه شد. زیرا در برخی معیارها از جمله عامل 

اد معیار های فرعی زیاد بوده و باعث می شود وزن نهایی عوامل فرعی مربوط به آن کاهش یابد و اولویت بندی انسانی تعد

 شود.مشاهده میدر پیوست  8الی  2دقیقی به دست نیاید. نتایج نهایی اوزان هر یک از معیارها و اولویت اهمیت آنها در جداول 

 باشد.در این پژوهش اصول زیر حکمفرما می تحلیل پرسشنامه و محاسبات مربوط منظوربه 

 . مجموعه فازی:1اصل 

با تابع عضویت Xدر مجموعه مرجع aمجموعه فازی        a
xشود بطوریکه به هر عضونشان داده میx  از مجموعهX 

یک عدد حقیقی در بازه  0,1 دهند. که در آننسبت  می a
x تابع عضویت متناظر با عضو ،x درمجموعهa باشد.  می 
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 . عدد فازی:2اصل 

ت مشخص به آنها شود که به جای تعریف مقدار مشخص برای آنها، یک تابع عضویاعداد فازی به اعدادی گفته می      

 ایشود و به طور مشخص عدد فازی ذوزنقهتخصیص داده می 1 2 3 4
, , ,a a a a a  شود. شکل تعریف می 1بصورت رابطه

 باشد.می 3بصورت شکل  ایعدد فازی ذوزنقه

 

                          (1)  

  

 
 . تصمیم گیری گروهی:3اصل 

دهند لذا چنانچه رتبه فازی های مهم تیمی از خبرگان تصمیم گیری را انجام  مییشتر تصمیم گیریاینکه در ببا توجه به      

k  امین تصمیم گیرنده , , ,ijk ijk ijk ijk ijkx a b c d  باشد آنگاه رتبه فازی نهایی با توجه به هر معیار بصورت

 , , ,ij ij ij ij ijx a b c d :خواهد بود که 

 
 نفازی کردغیر . 4اصل 

کنیم تا نهایتا یک عدد نماینده عدد به منظور تحلیل نتایج پرسشنامه و اولویت بندی نهایی، اعداد فازی را غیر فازی می      

 استفاده شده است. 2فازی محاسبه شده، باشد. که در این پژوهش برای غیرفازی کردن اعداد فازی از رابطه 

( )a x

 

a3 a4 

1 

0 x 
a1 a2 

 aعدد فازی ذوزنقه ای   .3 شكل
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      (2) 

 

 پارامترهای زبانی:. 5اصل 

جهت مدل کردن نظرات شود، مشاهده می 4و شکل  9ر پرسشنامه تهیه شده از پارامترهای زبانی که در جدول د  

 استفاده شده است. شودافراد خبره از متغیرهای زبانی برای سهولت بیشتر و تطابق با شرایط محیطی استفاده می

 
.  پارامترهای زبانی مورد استفاده در پرسشنامه9جدول   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  اعداد فازی مربوط به پارامترهای زبانی مورد استفاده در پرسشنامه4شكل 

 اعتبار سنجی و قابلیت اعتماد پرسشنامه -4-4

گیری است. ابزار مختلفی برای محاسبه ضریب قابلیتت اعتمتاد وجتود    های فنی ابزار اندازهقابلیت اعتماد یکی از ویژگی

برای تعیین پایایی آزمون استفاده شده است. برای ایتن منظتور ابتتدا واریتانس      1ای کرونباخدارد که در این پژوهش از روش آلف

ضتریب آلفتا محاستبه     3های پرسشنامه و ورایانس کل محاسبه شده، سپس با استفاده از رابطته  های هر زیرمجموعه سؤالنمره

 باشند:ها بصورت زیر میشود. در این رابطه پارامترمی

                                                 
1  Cronbach's Alpha 

 اعداد فازی پارامترهای زبانی 

Very low (VL) (0,0,0.1,0.2) 

Low (L) (0.1,0.2,.02,0.3) 

Medium low (ML) (0.2,0.3,0.4,0.5) 

Medium (M) (0.4,0.5,0.5,0.6) 

Medium high (MH) (0.5,0.6,0.7,0.8) 

High (H) (0.7,0.8,0.8,0.9) 

Very high (VH) (0.8,0.9,1,1) 

ML vl

V

L 

VH H MH M L 
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 J  های پرسشنامه یا آزمونهای سؤالزیر مجموعه: تعداد 
2

js  واریانس زیر آزمون :J ام 
2S واریانس کل پرسشنامه یا آزمون : 

 
(3) 

 های آماری است.درصد، نشان دهنده پایایی قابل قبول داده 70ضریب آلفای کرونباخ باالی  -

استفاده شده است که نتایج آن در جتدول   SPSSافزار نرم 22رونباخ در این پژوهش  از نسخه برای اندازه گیری آلفای ک

 شود. با استناد به ضریب به دست آمده آلفا، پرسشنامه از روایی برخوردار است. مشاهده می 10

 

 نتایج آزمون کرنباخ برای سواالت مربوط به پرسشنامه. 10جدول 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.703 36 

 

باشد. در این پژوهش برای اطمینان از اعتبار نتایج، محتوای در واقع اصلی ترین معیار درستی سنجش، اعتبار آن می       

 پرسشنامه توسط افراد متخصص، که به نوعی با موضوع پژوهش سروکار دارند، مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت.

 

 گیری نتیجه -5
در ابن پژوهش پس از شناسایی معیارها، به منظور مدیریت تصادفات و تحلیل علل وقوع تصادفات هر کدام از معیارها        

بدست آمده از تحلیل پرسشنامه ها مشخص است، مصرف مواد مخدر و مشروبات  اولویت بندی شدند. همانطور که در نتایج

فات جرحی و فوتی از نظر افراد خبره دارد. در حالیکه با بررسی آمار فرم های تصادف، الکلی بیشترین اهمیت را در بروز تصاد

شاهد سهم بسیار ناچیز این عوامل در وقوع این تصادفات هستیم. دلیل این اختالف آن است که در هنگام گزارش به علت 

ور تخفیف به فرد خاطی بصورت عجله و شتاب تبعات زیاد مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی، کارشناسان این عامل را به منظ

 کنند. منظور می

با مقایسه نتایج تحلیل اطالعات آماری مربوط به فراوانی هر یک از عوامل وقوع تصادفات و نتایج پرسشنامه مشاهده می      

 باشد.شود که فراوانی معیار مناسبی برای رتبه بندی اهمیت هر یک از معیارها نمی

عنوان اصلی نظرات افراد متخصص، همانطور که در جداول مربوط به نتایج پرسشنامه گزارش شد، عامل انسانی به بر اساس     

ترین عامل دخیل در تصادفات بوده  و همچنین شرایط آب و هوایی وجهت حرکت راه در رتبه بعدی اهمیت قرار دارند که در 

 های مناسب برای پیش بینی باید مورد توجه اساس قرار گیرند.بحث مدیریت تحلیل تصادفات و ارائه پیش بینی راهکار

در بخش زیر معیارها مهمترین عامل مربوط به جهت حرکت راه )دوطرفه غیر مجزا( و سپس عوامل مربوط به نیروی      

 ه شود.انسانی که شامل مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی و عجله وشتاب بی مورد بوده که باید به آنها توجه ویژ
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http://www.civilica.com/Papers-NCRRAF02=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C.html
http://www.civilica.com/Papers-NCRRAF02=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C.html
http://www.civilica.com/Papers-NCRRAF02=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C.html
http://www.civilica.com/Papers-NCRRAF02=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C.html
http://www.civilica.com/Papers-NCRRAF02=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C.html
http://www.civilica.com/Papers-NCRRAF02=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C.html
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، اولین همایش ملی 90و راهکارهای کاهش تصادف در نوروز 87رسی علل حوادث رانندگی نوروز بر خوش نشان، م.، اسماعیلیان، ح. [16]

ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقاء آن در محورهای درون شهری، برون شهری و روستایی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، 

1390. 

؛ بررسی و تحلیل آمار تصادفات عابران پیاده در کشور بر اساس پارامترهای موثر، اسداللهی، رضا؛ ذبیحی طاری، مجید حسن پور، ش.، [17]

اولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقاء آن در محورهای درون شهری، برون شهری و روستایی، دانشگاه شهید باهنر 

 .1390کرمان، کرمان، 

بررسی تصادفات به وقوع پیوسته در نزدیکی شهر زنجان و شناسایی عوامل موثر و   .ر.، سقندلی، غبهشتی، س.ت.، مدقالچی، ع. [18]

 .1388راهکارهای کاهش آن، اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ایو ریلی، دانشگاه آزاد زنجان، زنجان، 

ادفات و سوانح جاده ایو ریلی، دانشگاه آزاد زنجان، اولین کنفرانس ملی تص جادی، س.م.، مدقالچی، ع.، بهشتی، س.ا.، آقاخانی، م.ر.س [19]

 .1388زنجان، 

(، دومین 89و  88ارزیابی و تحلیل های آماری متوفیان ناشی از تصادفات تصادفات رانندگی در شهر مشهد) کیانژاد تجنکی، س.ق. [20]

 .1390کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ایو ریلی، دانشگاه آزاد زنجان، زنجان، 

بررسی برخی از عوامل انسانی و نقش ان در تصادفات جاده ای)مطالعه موردی استان  زیاری، ی.، کرکه آبادی، ز.، خدادادی، ر.، [21]

 .1390سمنان(، دومین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ایو ریلی، دانشگاه آزاد زنجان، زنجان، 

 

 پیوست

 . عوامل اصلی و فرعی1جدول 

عوامل 

 اصلی
 امل فرعیعو

      شب روز روشنایی

     هموار کوهستان تپه ماهور نوع منطقه

هندسه 

 محل

پیچ 

 سرباالیی/سرپایینی

پیچ 

 مستقیم

مستقیم 

 سرباالیی/سرپایینی

مستقیم 

 مسطح
   

کاربری 

 محل
 کشاورزی مسکونی غیرمسکونی صنعتی تفریحی آموزشی اداری تجاری

شرایط آب 

 و هوایی
 مه آلود غبارآلود طوفانی صاف برفی بارانی ابری

جهت 

 حرکت راه
 دوطرفه غیر مجزا

دوطرفه 

 مجزا
     یک طرفه

عامل 

 انسانی
 استعمال مواد مخدر

بی توجهی 

 به مقررات

خستگی و خواب 

 الودگی

ضعف ناشی از 

 کهولت سن

عجله و 

شتاب بی 

 مورد

مصرف 

مشروبات 

 الکلی

عدم 

آشنایی 

 با جاده
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 بوط به عوامل اصلی. ضریب اهمیت مر2جدول 

 عوامل اصلی وزن عوامل وزن نرمال شده

 روشنایی 0.76 0.14394

 نوع منطقه 0.65 0.12311

 هندسه محل 0.67 0.12689

 کاربری محل 0.67 0.12689

 شرایط آب و هوایی 0.82 0.1553

 جهت حرکت راه 0.82 0.1553

 عامل انسانی 0.89 0.16856

 

 به عامل منطقه . ضریب اهمیت مربوط3جدول 

 رتبه 
درصد 

  اهمیت کلی

وزن نرمال 

  شده
 منطقه وزن عوامل

 تپه ماهور 16 0.31754 3.91 16

 کوهستان  7 0.41232 5.08 7

 هموار 18 0.27014 3.33 18

 

 . ضریب اهمیت مربوط به عامل هندسه محل4جدول 

 رتبه 
درصد 

  اهمیت کلی

وزن نرمال 

  شده
 هندسه محل وزن عوامل

 پیچ سرباالیی/سرپایینی 0.86 0.3691 4.68 10

 پیچ مستقیم 0.71 0.30472 3.87 17

 مستقیم سرباالیی/سرپایینی 0.76 0.32618 4.14 14
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 . ضریب اهمیت مربوط به عامل شرایط آب و هوایی5جدول 

 رتبه 
درصد 

  اهمیت کلی

وزن نرمال 

  شده
 شرایط آب و هوایی وزن عوامل

15 4.04 0.31835 50.8  بارانی 

 برفی 0.92 0.34457 4.37 12

 مه آلود 0.9 0.33708 4.28 13

 

 . ضریب اهمیت مربوط به عامل کاربری محل6جدول 

 رتبه 
درصد 

  اهمیت کلی

وزن نرمال 

  شده
 کاربری محل وزن عوامل

 اداری تجاری 0.68 0.34694 5.39 5

 تفریحی/ آموزشی 0.63 0.32143 4.99 8

6 5.15 0.33163 65.0  مسکونی 

 

 . ضریب اهمیت مربوط به عامل جهت حرکت راه7جدول 

 رتبه 
درصد 

  اهمیت کلی

وزن نرمال 

  شده
 جهت حرکت راه وزن عوامل

 دوطرفه غیر مجزا 0.9 0.40909 6.35 1

 دوطرفه مجزا 0.67 0.30455 4.73 9

 یک طرفه 0.63 0.28636 4.45 11

 نی. ضریب اهمیت مربوط به عوامل انسا8جدول 

 رتبه 
درصد 

  اهمیت کلی

وزن نرمال 

  شده
 عوامل انسانی وزن عوامل

 خستگی و خواب آلودگی 0.87 0.32955 5.55 3

 عجله و شتاب بی مورد  0.86 0.32576 5.49 4

 مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر 0.91 0.3447 5.81 2

 


