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 چكيده

 سيستم مشكالت ينتر مهم از منجر به ايجاد يكي ،جمعيت رشد درنتيجه روستايي يها راه در نقليه وسايل افزون روز افزايش

 استان. دهد يمقرار  تأثير را تحت مردم اجتماعي و اقتصادي وضعيت امر اين كه است شده رانندگي تصادفات يعني ونقل حمل

. در نتيجه شود يمشمال ايران بوده و سفرهاي كاري و تفريحي زيادي به اين ناحيه انجام يكي از زيباترين مناطق توريستي  گيالن

 وقوع عدم يا وقوع بيني پيش امكان ،مؤثر پارامترهاي برحسب تصادفاتبررسي  .آيد مي وجود به اي جاده تصادفاتاين سفرها، 

 شدت در عوامل يك از هر تأثير ميزان بررسي به توان مي آن بر عالوه. كند مي فراهم را امدادرساني تجهيزات نيازمند تصادفات

توسط  تردد سازيايمن هاي برنامه تدوين شدن پذير امكان به منتهي شناختي چنين كه است آشكار. پرداخت تصادفات به بخشيدن

 تصادفات شدت در منفي يا مثبت تأثير كهباشند  داشته فاكتورهايي از بهتري درك توانند مي ها آنمي شود و  ترافيك مهندسين

ين جهت تعيگيالن  استان روستايي يها راه در رانندگي تصادفات شدت بر مؤثر عوامل بررسي ،ه حاضرمطالع هدف .ميگذارند

در رخداد اين تصادفات است. در اين پژوهش با استفاده از تحليل فراواني به بررسي متغيرها پرداخته  مؤثرعوامل  ينتر مهم

  .شده است پيشنهاد ها جاده اين در تصادفات كاهش و ايمني افزايش براي ايمني يراهكارها نتايج، با مطابق و درنهايت شده

  

  گيالنتصادفات روستايي، تحليل فراواني، ايمني، : كليدي يها واژه

  

  مقدمه -1
 ساالنه كه است جهاني مشكل يك اكنون رانندگي سوانح

 را زيادي هاي هزينه و گيرد مي را مردم از زيادي تعدادجان 

 در فناوري پيشرفت . اگرچهآورد مي همراه به جامعه براي

 اما است، شده ها انسان براي نسبي رفاه باعث نقليه وسايل

(برگ گل  كرده ايجاد اي جاده حوادث نام به جديدي مسئله

 خطرات ترين مهم از يكي به امروزه كه )2016و همكاران، 

 از يكي و شده تبديل جهان بهداشتي و اجتماعي اقتصادي،

 مي باشد جهان در آسيب و ناتواني ،ومير مرگ داليل ترين مهم

(اسماعيل و  است افزايش حال در كننده نگران طوربه كه

دهد آمارهاي جهاني نشان مي .)1308: 2010عبدالمجيد، 

 خود جان رانندگي تصادفات اثر در نفر ميليون 35/1 ساالنه

 مجروح نفر ميليون 50 تقريباً ساله هر و دهند مي دست از را

 امنيت .)2018(سازمان بهداشت جهاني،  شوند مي معلول يا

 بستگي جاده كاربران رفتار به روستايي و شهري هاي جاده

 بنابراين. است فرد هر  نگرش و تفكرات نتيجه اين و دارد

 ترافيكي رفتارهاي از خوبي درك تواند مي موارد اين دانستن
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 در. )1814: 2017(برگ گل و همكاران،  باشد داشتهدر پي 

 رانندگي تصادفات نامناسب وضعيت دليل به اخير، هايسال

 و ترافيك ايمني از اطمينان براي بسياري اقدامات ايران، در

(زياري و  است گرفته صورت ونقل حمل عملكرد بهبود

 دليل يك رانندگي تصادفات كه ازآنجايي. )2017همكاران، 

 وضعيت دقيق بررسي و داليل شناسايي است، چندعاملي

 بدون كه است حوادث كنترل و كاهش در اساسي گامي فعلي

 بنابراين. شود نمي ميسر ها آن مديريت و ريزي برنامه آن،

 اصلي علل شناسايي بايد ربط ذي هاي سازمان اصلي اولويت

 هاي جاده در .)2019(عبدي و همكاران،  باشد تصادفات

 تقريباً اتتصادف صدمات از ناشي تلفات ايران، روستايي

 غيرعمدي جراحات از ناشي تلفات و نفر هزار هر در 33/4

 ها يافته اين. )704: 2013(حيدري و همكاران،  است 5213

 هاي زيرساخت در گذاري سرمايه و تحقيق لزوم بيانگر

 اگرچه. است روستايي هاي راه ايمني بهبود براي روستايي

 اي جاده تلفات منجر به روستايي تصادفات است ممكن

 مطالعه اما برسد، نظر به جزئي شهري هاي جاده به نسبت

 اجتماعي حقوق رويكرد با اولويت در بايد روستايي هاي راه

  .)100377: 2019و همكاران،  سانز- كازادو( باشد داشته قرار

  

  پيشينه تحقيق -2
 ايمني موضوع زمينه در مختلفي مطالعات اخير هايسال طي  

 ژيانگ و هو .است شده انجام روستايي هاي جاده در ترافيك

 روستايي هاي جاده در رانندگي حوادث مشخصات) 2012(

 تحقيق اين. ندداد قرار موردبررسي كمي وتحليل تجزيه با را

 و مستقيم مسيرهاي تلفات در درصد 68/92 كه داد نشان

 هايزمان گرفتن نظر دربا . داد رخ قوس درصد در 42/5

از بين . بود شب از تر جدي روز طول در تلفات متفاوت،

 اصلي عامل موتوري نقليه وسيله راندن ،ونقل حمل مدهاي

 بررسي هدف با) 2014( همكاران و لوپز .بود تلفات

 خطه دو هاي بزرگراه در مؤثر عوامل و تصادف الگوهاي

 شرايط در تصادفات ميزان بيشترين كه ندداد نشان روستايي

 28-60 سني گروه ،يكار هايروز روز، خوب، وهواييآب

 ثبت 18 تا 12 ساعت در و مرد يتجنس تابستان، فصل ، سال

 افراد همه بررسيبا ) 2015( همكاران و زيمرمن .است شده

 جاده دو از متري 200 با فاصله خانوارهاي در ساكن

 تصادفات بيشتر كه ندداد نشان تانزانيا در حجم كم روستايي

 مرد قربانيان بيشتر و) درصد 71( موتورسيكلت به مربوط

 ونگج و لي .بودند سال 27 سني ميانگين با )درصد 82(

 و ها بزرگراه بين ترافيكي هايبرخورد مشخصات )2016(

. ندكرد بررسي را كاميون رانندگان در روستايي هاي جاده

 در حوادث نرخ هفته، روز به توجه با كه داد نشان نتايج

 تصادفات ميزان روستايي هاي جاده در. بود بيشتر هفته اواسط

. بود شب به نسبت) درصد 7/81( بيشتر بسيار روز در

. داد رخ) درصد 2/76( ابري/  صاف هواي در بيشتر حوادث

 رخ) درصد 2/62( مستقيم مسير يك در تصادفات بيشترين

 )درصد 4/9( قوس و )درصد 4/15( تقاطع آن دنبال به و داده

 و سانز- كازادو .بيشترين درصد تصادفات را داشتند به ترتيب

 اي جاده تصادفات در را مختلفي عوامل )2019( همكاران

 تا 30 سندارا بودن  داد نشان نتايج. ندگرفت نظر در روستايي

 وهواي آب وضعيت هفته، اواسط ،مرد راننده راننده، سال 45

 هاي جاده در تصادفات درصد بيشترين داراي روز و مناسب

 براي اساسي نياز از حاكي مطالعات .است اسپانيا روستايي

 هاي جاذبه وفور. است تصادفات در مؤثر عوامل فهميدن

 كه است شده باعث روستاها در طبيعي و توريستي

 طرف از. شود انجام گيالن استان در زيادي هاي مسافرت

 حجم در روستايي و شهري جمعيت مراكز توزيع ديگر،

 رانندگي تصادفات تعداد ،آن تبع به و يافته افزايش ترافيك

 تحقيقات ،حال بااين. است داده افزايش را گيالن استان در

 تصادفات نرخ در افزايش اين در مؤثر عوامل مورد در كمي

 بررسي تحقيق اين از هدف بنابراين. است شده انجام

 تأثيرگذار عوامل تعيين و اي جاده تصادفات اصلي هاي ويژگي

 براي گيالن استان روستايي هاي جاده اتتصادف شدت بر

  .است الزم ايمني اقداماتتعيين  و ها جاده ايمني بهبود

 

  مباني نظري تحقيق -3
 شدت بر تأثيرگذار عواملبررسي نخستين گام براي    

. اطالعات باشد يم، گردآوري اطالعات اي جاده تصادفات

اشتباه و بالعكس اطالعات درست و  تحليلغلط باعث ارائه 

 درست خواهد شد.تحليل با جزئيات مناسب باعث ارائه 

انجام تحقيق و بررسي در زمينه بهبود سيستم ايمني  منظور به

، اطالعات تصادفات كه موضوعاتي از قبيل زمان حادثه، ها راه

مشخصات تصادف مشخصات انساني، مشخصات محيطي و 

آوري شوند. متأسفانه حوادث  شود، بايد جمع را شامل مي

ي هستند و هيچ روشي براي نيب شيپ رقابليغترافيكي 
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آوري اطالعات اوليه دقيق و مشاهده تصادف، هنگام  جمع

آوري  وقوع آن وجود ندارد. پليس، بهترين گزينه براي جمع

اني هستند جزو اولين كس ها آنزيرا ؛ اطالعات تصادف است

هاي  سازمان ازآنجاكهيابند.  كه در صحنه تصادف حضور مي

ها سروكار دارند، بنابراين درك نيروهاي  زيادي با اين داده

 اعتماد قابلهاي  آوري داده در قبال جمع ها آنپليس از اينكه 

  مسئوليت سنگيني دارند، مهم و ضروري است.

  

  روش تحقيق -4
پرداخته  موردمطالعهابتدا به بررسي منطقه  پژوهش،در اين    

 يها دادهاطالعات و  يآور جمعشده است. سپس نحوه 

تصادفات شرح داده شده است. در ادامه تحليل فراواني 

 يها راه در رانندگي در شدت تصادفات مؤثرمتغيرهاي 

در  مؤثرعوامل  ينتر مهماستان گيالن جهت تعيين  روستايي

قرار گرفته است. در نهايت  يموردبررسرخداد اين تصادفات 

كارهاي ايمني براي افزايش ايمني و كاهش تصادفات در راه

  شده است. ارائههاي روستايي استان گيالن راه

  

  موردمطالعهمنطقه  -1- 4

 شده انجام ايران شمال در گيالن استان در حاضر مطالعه   

 از آذربايجان، و خزر درياي هب شمال از استان اين. است

 و قزوين و زنجان استان هب جنوب از اردبيل، استان هب غرب

 داراي گيالن. است شده محدود مازندران استان هب شرق از

 طبق آن جمعيت و است مربع كيلومتر 14042 مساحت

 كه استنفر  2,530,696 ،1395 سال در رسمي سرشماري

 دهمين گيالن. است زن 1,263,099 و مرد 1,267,597 شامل

 هر در نفر 177 آن تراكم و است كشور پرجمعيت استان

 2615 و شهر 16 از استان اين. است شده اعالم مربعكيلومتر 

 بنابراين. )1395 يران،مركز آمار ا( است شده تشكيل روستا

 آن سوانح بررسي استان، اين روستاهاي زياد تعداد به توجه با

  .است مهم بسيار

 

  هاداده -2- 4

مورد تصادفات رانندگي منجر به  2481در اين پژوهش از    

در  شده ثبتروستايي  يها راهفوت، جراحت و خسارت در 

 استفاده شده است. 1397تا  1393گيالن از استان  راه يسپل

 ،تصادف روز تصادف، زمان ،تصادف شدت شامل ها داده

 محل هندسهوضعيت  ،جاده سطح شرايط ،تصادف فصل

 نقليه، وسيله تصادف نوع ،جاده روشنايي وضعيت ،تصادف

 علت تامه و وهوا آب وضعيت راننده، يتجنس راننده، سن

سطوح مختلف  ،در اين مطالعه هدفمتغير  .است تصادف

ابتدا به سه دسته جرحي، فوتي  در است كه اتشدت تصادف

نسبت به  فوتي تصادفات كه آنجا از .شدو خسارتي تقسيم 

 فوتي تصادفاتلذا،  ،دارد يكمتربسيار سهم  ساير تصادفات

 دسته دو به هدف متغير و شده تركيب جرحي تصادفات با

  .شود يم بندي يمتقس خسارتي و فوتي - تصادفات جرحي 

  

  هاي تحقيقيافته -5

  بررسي سال تصادفات -1- 5

 كه طور همان ،ها سال اساس بر تصادفات آمار وتحليل يهتجز  

 بيشترين دهد يماست، نشان  شده آورده) الف( 1 شكل در

 در ميزان كمترين و) نفر 562( 1394 سال در تصادفات تعداد

 تا 1393 يها سال بين. است داده رخ )نفر 428( 1397 سال

 هايجاده در نقليه وسيله تصادف 2481 مجموع در ،1397

 مجروح رانندگان درصد 92/84 كه است شده ثبت روستايي

 خسارت نيز نقليه وسايل درصد 08/15 و شده فوت و

امر  اين .است شده داده نشان) ب( 1 شكل در كه اند يدهد

 اغلب گيالن روستايي نقليه وسايل تصادفات كه دهد يم نشان

 تصادفات از كمي تعداد و شده تلفات و جراحات به منجر

 -جرحي تصادفات ميزان بيشترين. شود يم خسارت به منجر

 99/19( 1396 يها سال در ترتيب به فوتي و خسارتي

) ج( 1 شكل. است داده رخ) درصد 19/4( 1393 و) درصد

 ترتيب به زن و مرد تصادفات ميزان بيشترين كه دهد يم نشان

) درصد 81/1( 1396 و )درصد 28/21( 1394 يها سال در

 دربه ترتيب  ها آن تصادف ميزان كمترين و است داده رخ

 رخ )درصد 36/0( 1393 و) درصد 65/16( 1397 يها سال

 بيشترين يطوركل به مرد رانندگان ديگر، طرف از. است داده

 حدود( دهند يم تشكيل را نقليه وسايل تصادفات درصد

نرخ باالي  دهنده نشانمرد به زن  نسبت). درصد 32/95

 حداكثر كه اين نرخ نسبت به زنان است تصادفات مردان

  .باشدمي 22/28 متوسط طوربه و 1394 سال در برابر 88/50
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 (ب)           (الف) 

 

 (ج)

 ج) جنسيت راننده و سال تصادف    هاب) شدت تصادف و سال  آمار تصادفات بر اساس:       الف) سال تصادف .1شكل 

  

  

  

  

  تاثير زمان تصادف -2- 5

 تصادفات درصد بيشترين كه دهد يم نشان) الف( 2 شكل   

 رخ 18 تا 12 ساعت ) دردرصد 06/44( زنان و مردان براي

فقط  و مرد افراد اين از درصد 72/41 ،تعداد اين از كه داده

 ميزان تصادفات در ساعت كمترين. اند بوده زن درصد 34/2

 16/0زن  و درصد 76/4 مرد رانندگان درصدبوده كه  6 تا 0

 از درصد 36/37 ،)ب( 2 شكل مطابق همچنين. بود درصد

تصادفات جرحي به  منجر ،درصد بيشترين عنوان به تصادفات

 و 12 بين خسارت به منجر درصد 69/6 تنها و شده فوتي - 

 67/3( تلفات و صدمات ميزان كمترين. است شده 18

 6 تا 0 حوادث در) درصد 25/1( خسارت ميزان و) درصد

  .شد ثبت
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 (الف)                (ب)   

 ب) شدت تصادف        جنسيت رانندهالف)       :     و زمان تصادف آمار تصادفات بر اساس .2شكل 

  

  روز تصادف يرتأث -3- 5

عنوان به( تصادفات درصد 67/40 ،)الف( 3 شكل مطابق

 اين از كه است داده رخ هفته اواسط در) درصد بيشترين

 اين از. بودند زن درصد 77/1 و مرد درصد 90/38 تعداد

 21/6 و شده فوت و مصدوم رانندگان درصد 46/34 روزها،

) ب( 3 شكل مطابق يخسارتتصادفات  به منجر درصد

 ها هفته آخر به مربوط تصادفات بيشترين ،ازآن پس. اند شده

 و مرد درصد 72/31 تعداد اين از كه هبود) درصد 49/33(

 هفته ابتداي در تصادفات درصد كمترين. اند بوده زن مابقي

 و تصادفاتدرصد  71/24 مرد رانندگان كه است داده رخ

 ديگر، طرف از. دادند يم تشكيل را درصد 13/1 زن رانندگان

 در است، شده داده نشان) ب( 3 شكل در كه طور همان

 01/22( تلفات و صدمات ميزان كمترين هفته اول روزهاي

  .است) درصد 83/3( خسارت و) درصد

 

 (الف)                         (ب)   

  ب) شدت تصادف        الف) جنسيت راننده      :     روز تصادف و آمار تصادفات بر اساس .3شكل 

  

  فصل تصادف يرتأث -4- 5

 است، شده داده نشان) الف( 4 شكل در كه طور همان 

 بيشترين عنوان به تابستان فصل در درصد تصادفات 17/30

 53/1 و مرددرصد  30/28 تعداد اين از كه است بوده درصد

 داده رخ پاييز فصل در تصادفات حداقل و اند بوده زندرصد 

 پاييز فصل در را تصادفات درصد كمترين زن رانندگان. است

 و باالترين ،)ب( 4 شكل مطابق. بود درصد 77/0 كه داشتند

 فصل در ترتيب به فوتي - تصادفات جرحي  درصد كمترين

 داده رخ) درصد 69/16( زمستان و) درصد 45/27( تابستان

رخ  برعكس موضوعي اين خسارت تصادفات براي اما است،

 براي درصد 38/2 و زمستان درصد براي 96/4( داده است

  ).تابستان
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 (الف)                (ب)   

  ب) شدت تصادف        آمار تصادفات بر اساس فصل تصادف و:           الف) جنسيت راننده .4شكل 

  

  شرايط سطح جاده يرتأث -5- 5

 و مرطوب خشك، جاده سطح وضعيت ن تحقيق سهيدر ا   

 مرد رانندگان ،)الف( 5 شكل مطابق. شد گرفته نظر در برفي

 كه اند داده اختصاص خود به را تصادفات ميزان باالترين

 سطح دردرصد  89/11 خشك، سطح در درصد آن 19/83

 رخ برفي سطح شرايط در) درصد 24/0( مابقي و مرطوب

اين نوع  در را مشاركت كمترين زن رانندگاناست.  داده

 راننده تصادف هيچ كه است ذكر به الزم. داشتند تصادفات

) ب( 5 شكل نتايج. است نداشته وجود برفي سطح در زن

 ميزان بيشترين باعثجاده  خشك سطح كه دهد مي نشان

 ميزان كمترين و) درصد 01/75( فوتي -تصادفات جرحي 

 .است بوده) درصد 12/0( برفي سطح در يخسارتتصادفات 

 

 (الف)                (ب)   

  ب) شدت تصادف        آمار تصادفات بر اساس شرايط سطح جاده و:           الف) جنسيت راننده .5شكل 

  

  تصادف محل هندسهوضعيت  يرتأث -6- 5

 داده نشان) الف( 6 شكل در كه طور همان مستقيم جاده  

 همراه به را) درصد 57/74( تصادفات بيشترين است شده

 و درصد 02/71 ترتيب به زن و مرد رانندگان كه است داشته

 كمترينوقوع  باعث تقاطع. دادند يمرا تشكيل  درصد 55/3

درصد  04/0و  مرد رانندگان درصد را 48/0كه  شد تصادفات

 جاده ،)ب( 6 شكل مطابق. داد يم تشكيل را رانندگان زن

 31/62( فوتي –جرحي تصادفات كل درصد بيشترين مستقيم

 در تصادفات آن دنبال به و داده اختصاص خود به را درصد)

بيشترين  )درصد 36/0( تقاطع و) درصد 25/22( افقي قوس

تصادفات خسارتي  ميزان بيشترين همچنين. درصد را داشتند

 از كمي درصد و داده رخ مستقيم جاده در) درصد 25/12(

 ها تقاطع و درصد) 66/2( افقي يها قوس در اين تصادفات

  .رخ داده است درصد) 16/0(
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 (الف)                (ب)

  ب) شدت تصادف        و:           الف) جنسيت رانندهتصادف  محل هندسهآمار تصادفات بر اساس وضعيت  .6شكل 

 

  جاده وضعيت روشنايي يرتأث -7- 5

) نشان داده شده است، الف( 7كه در شكل  طور همان  

درصد تصادفات در روز رخ داده است كه از اين  06/71

 سپسدرصد زن بودند و  67/3درصد مرد و  39/67تعداد 

 .دوش يمرا شامل درصد تصادفات  81/27شبانه  تصادفات

غروب آفتاب  /كمترين درصد تصادفات در زمان طلوع 

 گونه يچه. الزم به ذكر است كه ه استبود درصد) 13/1(

. رخ نداده استتصادف زن در طلوع آفتاب / غروب آفتاب 

كه از بين حوادثي كه در  دهد يم(ب) نشان  7نتايج در شكل 

درصد منجر به جراحات و تلفات  77/59روز رخ داده است، 

 آن از  پست شده است. ادرصد منجر به خسار 29/11و 

كه منجر به جراحات و  رخ دادتصادفات شبانه  درصد 81/27

-هم) شد و درصد 71/3ت (ا) و خساردرصد 10/24تلفات (

 درصد 08/0و فوتي  –تصادفات جرحي  درصد 05/1چنين 

. بنابراين ه استدادرخ طلوع / غروب  خسارتي در تصادفات

ه كمترين درصد تصادفات مربوط به زمان طلوع / غروب بود

  .است

 

 (الف)                (ب)

  ب) شدت تصادف        و:           الف) جنسيت رانندهوضعيت روشنايي جاده آمار تصادفات بر اساس  .7شكل 

  

  نوع تصادف وسيله نقليه يرتأث -8- 5

 تصادفات نوع بيشترين كه دهد يم نشان) الف( 8 شكل  

 دفاتاتص به مربوط يا جاده تصادفات در نقليه وسايل

 15/41 كه بوده دوچرخه/  يكلتموتورس با خودروي سواري

تصادفات  ازآن پس و ،اند بوده زن درصد 98/1 و مرددرصد 

 درصد 93/0 و مردان براي درصد 37/22( خروج از جاده

 مردان براي( سواري - سواري  تصادفات و) زنان براي

بيشترين ميزان  )درصد 21/1 زنان براي و درصد 02/24
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 مربوط تصادفات درصد كمترين. اند شدهتصادفات را منجر 

 مرد رانندگان(وسيله نقليه سنگين  –سواري  تصادفات به

 در همچنين نتايج. بود درصد) 0 زن رانندگان ودرصد  52/0

تصادفات  درصد بيشترين كه دهد يم نشان) ب( 8 شكل

 به مربوط درصد) 52/42( منجر به جراحات و تلفات

 كمترين و بوده دوچرخه/  يكلتموتورس سواري با تصادفات

وسيله  –سواري  تصادفات به مربوط تصادفات اين ميزان

 - سواري تصادفات .است بوده) درصد 20/0(نقليه سنگين 

 كمترين و) درصد 93/5( خسارت اصلي عامل نيز سواري

 آالت ينماشسواري با  تصادفات به مربوط يخسارتتصادفات 

  .بود) درصد 12/0( كشاورزي

 

 
 (الف)

 

 
 (ب)

  ب) شدت تصادف        وسيله نقليه و:           الف) جنسيت راننده تصادف آمار تصادفات بر اساس نوع .8شكل 

 

  سن و جنسيت راننده يرتأث -9- 5

 يبند طبقه سني گروه پنج به رانندگان حاضر، مطالعه در   

 شكل در كه طور همان ،آمده دست بهمطابق با نتايج  و اند شده

 و فوتي - جرحي  تصادفات، است شده داده نشان) الف( 9

 درصد. استبوده  باالتر زنان به نسبت مردان بين در خسارتي

ارائه  سني يها رده همه براي جنس دو هر براي تصادفات

 تصادفات ميزان باالترين كه دهد يم نشان نتايج. شده است

 91/35 ترتيب به( بود سال 45 تا 30 سني گروه در زن و مرد

 98/2( مرد تصادفات ميزان كمترين و )درصد 34/2 و درصد

 يا مساوي كمتر سني گروه در) درصد 04/0( زن ودرصد) 

كمترين درصد تصادفات زن در گروه . ه استبود سال 18

) ب( 9 شكل مطابق .شود يمو بيشتر نيز مشاهده  60سني 

 گروه سني در فوتي و خسارتي –تصادفات جرحي  بيشترين

 و) درصد 49/6 و درصد 76/31 ترتيب به(سال  45 تا 30

درصد  82/2 ترتيب به(  تصادفات اين دو نوعميزان  كمترين

  .اند بوده 18 از يا مساوي كمتر سني گروه در )درصد 20/0 و
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فوتي -جرحي  خسارتي

 (الف)                (ب)

  ب) شدت تصادف        و:           الف) جنسيت راننده سن رانندهآمار تصادفات بر اساس  .9شكل 

  

  وهوا آبوضعيت  يرتأث -10- 5

 و آب وضعيت چهار در زن و مرد تصادفات وضعيت  

 نتايج و ه استگرفت قرار مقايسه مورد مختلف ييهوا

 10 شكل در زن و مرد تصادف دو هر براي آمده دست به

 زن و مرد تصادفات ميزان بيشترين. است شده خالصه (الف)

 هواي در )زنان درصد براي 67/3 مردان، درصد براي 78/76(

 كمترين برفي هواي و شده است مشاهده آفتابي و صاف

 درصد 52/0 ترتيب به( ها آن دو هر براي را تصادفات درصد

صادفي تهيچ  دهد يمنشان  آمارها. است داشته) درصد 0 و

 هواي در گيالن روستايي يها جاده در زن توسط رانندگان

 درصد بيشترين آفتابي و صاف هواي. رخ نداده است برفي

 80/68 ترتيب به( يخسارت فوتي و –جرحي  تصادفات

 اين درصد كمترين ورا داشته ) درصد 65/11 و درصد

 درصد 24/0 ودرصد  28/0( برفي هواي به مربوط تصادفات

 شده داده نشان(ب)  10كه در شكل  باشد يم) ترتيب به

  .است

 

 (الف)                (ب)

  ب) شدت تصادف        آمار تصادفات بر اساس وضعيت آب و هوايي و:           الف) جنسيت راننده .10شكل 

 

  علت تامه تصادف يرتأث -11- 5

 ترين يعشا ،راست و چپ به تجاوز ،)الف( 11 شكل مطابق  

 22/34( مردجنسيت  دو هر در نقليه وسايل تصادفات علت

البته عدم توجه به جلو  واست ) درصد 09/1( زن و) درصد

علت  ترين يجرااز  درصد) 09/1(به ميزان  نيز به همان اندازه

 يرتأثكمترين  حيوان كردن رها. تصادفات رانندگان زن است

 و داشته) درصد 24/0( مرد گانرانند براي تصادفات بروز در

 كمترين ايمنينكات  و فني نقص و تجاوز از سرعت مجاز

 داشتهزن  رانندگان براي تصادفات در را درصد) 04/0( يرتأث

 است، شده داده نشان) ب( 11 شكل در كه طور همان. است

 به تجاوز فوتي - تصادفات جرحي  بروز علت ترين يعشا

 جلو به توجه عدم وبوده ) درصد 60/31( راست و چپ
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 رها و) درصد 91/3( يخسارت تصادفات در درصد بيشترين

  مربوط به تصادفات  درصد كمترين حيوان كردن

 بروز ميزان كمترين از سرعت مجاز تجاوز و فوتي -جرحي 

  ه است.داشت يخسارت تصادفات در را) درصد 12/0(

  

 
 (الف)

 

 
 (ب)

  ب) شدت تصادف        آمار تصادفات بر اساس علت تامه تصادف و:           الف) جنسيت راننده .11شكل 

  

  بحث -6
 ،ها آنو فراواني  يرهامتغبررسي  از استفاده با حاضر مطالعه  

 استان روستايي يها جاده در تصادفات شدت در مؤثر عوامل

 آمده دست به نتايج. است داده قرار يموردبررس را گيالن

 شدت و مختلف پارامترهاي بين رابطه با توجه به نگرشي را

 ها جاده اين در ترافيك ايمني افزايش جهت در اتتصادف

 بيشترين كه است داده نشان فراواني تحليل نتايج. كند يم ارائه

 كه اين نتيجه رخ داده است روز طول در تصادفات تعداد

(برنستين و كاالميا،  است شدهانجام مطالعات از برخي مشابه

؛ 100377: 2019و همكاران،  سانز-كازادو؛ 124: 2019

: 2015همكاران،  و زيمرمن؛ 2017كرامويك، -هيتمن و هيوز

 تعداد بيشترين همكاران و سلطاني از طرف ديگر .)456

: 2014(سلطاني و همكاران،  دادند نشان در شبرا  تصادفات

 در تصادفات بيشترين كه داد نشان همچنين نتايج. )831

 تأييد را سايريننتايج  كه است داده رخ 18 تا 12 ساعت

: 2014لوپز و همكاران، ؛ 2506: 2012هو و ژيانگ، ( كند يم

 بيشتر كه داد نشان نتايج هفته، روزهاي به توجه با. )133

 مطالعه با مطابق كه است داده رخ هفته اواسط در حوادث

لي ؛ 100377: 2019و همكاران،  سانز-(كازادو است ديگران

در  با ،)133: 2014لوپز و همكاران، ؛ 38: 2016ونگ، و ج

 نيز ، روزهاي كاري راهفته وسط روزهاي اينكه گرفتن نظر

 حداقل و تابستان در تصادفات تعداد بيشترين. شود يم شامل

 استفاده دليل به احتماالً ؛است داده رخ پاييز فصل در ها آن

 گيالن روستايي يها جاده در تابستان در نقليه وسيله از بيشتر

 بيشتر دهد يم نشان كه است مطالعات ساير با سازگار كه

حيدري و همكاران، ( است داده رخ تابستان در تصادفات

 كه در تضاد است ديگر مطالعات برخي با و )704: 2013

 يها جاده دليل به زمستان در بيشتر تصادفات اند داده نشان
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. )51: 2013(رزاقي و همكاران،  است داده رخ لغزنده و برفي

 بارش منطقه آن در كه باشد دليل اين به است ممكن اين

 با. دارد تحقيق اين موردمطالعه منطقه به نسبت بيشتري برف

 در تصادفات تعداد بيشترين جاده، سطح شرايط به توجه

 تصادفات بيشترينسپس  و داده رخ خشك روسازي سطح

 انپي و مايورا مطالعه كه است شده ثبت مرطوب سطح در

 نشان كه )881: 2009 پينا و (مايورا كند يم تأييد را) 2009(

 داده رخ جاده خشك شرايط در تصادفات بيشترين دهد يم

 باالترين مستقيم مسير كه دهد يم نشان همچنين نتايج. است

 كه است داشتهها راه ديگر انواع بين در را تصادف ميزان

؛ لي 2506: 2012هو و ژيانگ، ( كنند يم تأييد مطالعات ساير

 تصادفات كه داد نشان مطالعه اين .)38: 2016ونگ، و ج

شكل تصادفات  ترين يجرا دوچرخه/  يكلتموتورس به مربوط

حيدري و همكاران، ( است ديگران نتايج در تطابق با كه است

 و زيمرمن؛ 2506: 2012هو و ژيانگ، ؛ 704: 2013

 سواران دوچرخه/موتورسواران. )456: 2015همكاران، 

 ؛شوند يم يبند طبقه جاده در كاربر پذيرترين يبآس عنوان به

 معرض در دليل همين به و شوند ينم محافظت يخوب به زيرا

 اين. )456: 2015همكاران،  و زيمرمن( هستند بيشتري خطر

 تر فراوان زن از مرد سواران دوچرخه/  موتورسواران كه يافته

 مطابقت يا جاده تصادفات مورد در قبلي مطالعات با بودند،

 مطالعات برخي و )441؛ 2005(هريسون و كريستي،  دارد

 خطر معرض در مرد رانندگان كه دارد اين بر داللتنيز  ديگر

؛ 2005(هريسون و كريستي،  دارند قرار تصادف از بيشتري

 به تصادفاتاين دسته از در  زن به مرد نسبت باالترين. )441

 يكلتموتورس سوار ييتنها به زنان ايران، در كه است دليل اين

 كه دهد يم نشان مطالعه اين ،يطوركل به. شوند ينم دوچرخه/ 

 تصادفات در زن رانندگان از بيشتر بسيار مرد رانندگان نسبت

(بوتس و  دارد همخواني سايرين با كه است روستايي يا جاده

: 2019و همكاران،  سانز-كازادو؛ 331: 2019همكاران، 

هو و ژيانگ، ؛ 704: 2013حيدري و همكاران، ؛ 100377

 و زيمرمن؛ 133: 2014لوپز و همكاران، ؛ 2506: 2012

 نسبت واقعيت اين به توان يم را اين. )456: 2015همكاران، 

 هاي يتفعال يا و پرخطر رفتارهاي مستعد بيشتر ها آن كه داد

 در مطالعه اين در كه سني گروه. هستند ناامن يا جاده

-30 گرفت قرار تأثير تحت بيشتر روستايي يا جاده حوادث

 و )100377: 2019و همكاران،  سانز- (كازادوه بود سال 45

بيشترين فراواني را در سال  30- 18 گروه سني آن دنبال به

 كند يم تأييد را ها يبررس ساير هاي يافته كهتصادفات دارد 

: 2013حيدري و همكاران، ؛ 331: 2019(بوتس و همكاران، 

محتشم اميري و ؛ 133: 2014لوپز و همكاران، ؛ 704

 با. )456: 2015همكاران،  و زيمرمن؛ 1: 2015همكاران، 

 در تصادف ميزان بيشترين هوايي، و آب شرايط به توجه

 نتايج با منطبق كه داده رخ آفتابي و صاف يوهوا آب شرايط

: 2019و همكاران،  سانز- (كازادو است ديگران تحقيقات

: 2014لوپز و همكاران،  ؛38: 2016ونگ، لي و ج؛ 100377

 و راست و چپ به تجاوز كه داد نشان تصادفات علت. )133

 كه شد تصادفات تعداد بيشترين به منجر ،كنترل در ناتواني

(ريشتر و  است )2017( همكاران و ريشترنتايج  مشابه

 .)1989: 2017همكاران، 

  

 گيري يجهنت -7

مربوط به  يها داده وتحليل يهتجزدر اين تحقيق، پس از    

 يها جادهدر  اتبروز تصادف در مؤثرعوامل تصادفات، 

شده است. همچنين براي  تعيينروستايي استان گيالن 

 بر اساساز اين مطالعه، برخي از پيشنهادات  تر يعملاستفاده 

  :فراوانينتايج آناليز  ينتر مهمنتايج ارائه شده است. 

 يها جاده در نقليه وسيله تصادف 2481 مطالعه، دوره در- 

 92/84 ترتيب به كه است داده رخ گيالن استان روستايي

درصد  08/15 و درصد تصادفات منجر به جراحت و فوت

 مورد 428 با 1397سال  .اند شدهتصادفات منجر به خسارت 

 بيشترين مورد 562 با 1394سال  و تصادفات تعداد كمترين

درصد  32/95 جنسيت، نظر از. است داشته را تعداد

. اند بوده زندرصد  68/4 تنها و مرد تصادفات در رانندگان

 ساعات ينتر خطرناك عنوان به بعدازظهر 6 تا 12 ساعت

. ه استبود ينتر امن صبح 6 تا 12 و هشد شناخته تصادف

 بيشتر ،هازمان ساير در تصادفات به توجه با يطوركل به اما

 تعداد بررسي. است افتاده اتفاق روز طول در تصادفات

 تعداد بيشترين كه داد نشان هفتگي صورت به تصادفات

 بهار و تابستان فصول. است بوده اواسط هفته در تصادفات

 ازآن پس و پاييز و هبود فصول ينتر خطرناك ترتيب، به

 تصادفات بيشترين. ه استبود ها فصل ينتر امن زمستان

 جاده خشك، سطح شرايط در روستايي يها جاده در استان

 بررسي. است داده رخ آفتابي و صاف هواي در و مستقيم

 تصادفات كه داد نشان تصادفات در نقليه وسيله نوع

 همچنين. اند داشته را سهم بيشترين دوچرخه/  يكلتموتورس
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 45 تا 30 رانندگان مرد و زن راننده، سن نتايج بر اساس

 ساله 30 تا 18 رانندگان اختالف، كمي با سپس و ساله

 علت تامه نتايج سرانجام،. اند داشته را تصادف ميزان باالترين

 به تجاوز تصادفات تعل ينتر مهم كه داد نشان اتتصادف

 .است كنترل در توانايي عدم سپس و راست و چپ

 6 تا 12 ساعت از تصادفات بيشتر اينكه به توجه با- 

 اين كه گفت توان يم ،دهد يم رخ هفته ميانه در و بعدازظهر

 كار محل از سفرهاي بازگشتي دليل به بيشتر تصادفات

 دليل به هفته آخر تعطيالت در تصادفات بيشتر سپس. است

 از و افتد يم اتفاق ديگر جاهاي از استان به سفر افزايش

 و موتورسيكلت تصادفات بودن باال دليل به ديگر طرف

 اين در دوچرخه و يكلتموتورس زياد تردد دوچرخه،

 اقدامات كه است امر اين اصلي داليل از ديگر يكي ها جاده

 بودن زياد به توجه با. شود اتخاذ بايد مناسب ايمني

 وضعيت دليل به و بهار سپس و تابستان در تصادفات

 دارد، وجود استان در كه مطلوب آب و هوايي و گردشگري

 تصادفات داليل از ديگر يكي وگذارها گشت نرخ بودن باال

 و پاييز در ترتيب به تصادفات كمترين. است ها جاده اين در

 نامساعد شرايط از ناشي تواند يم كه است داده رخ زمستان

 و يكلتموتورس از استفاده كاهش يژهو به سفر، براي جوي

 سال سرد يا ماهه در كشاورزي هاي يتفعال و دوچرخه

 .باشد

  

 راهكارهاي ايمني -8

 روستايي يها جاده در تصادفات تعداد كاهش منظور به  

 نظر در حوادث بروز در مؤثر عوامل كليه است الزم گيالن،

 مناسب راهكارهاي ها آن اهميت به توجه با و شود گرفته

 كه مؤثر اقدامات آماري، تحليل نتايج اساس بر. شود ارائه

 يا جاده تصادفات از ناشي خطرات كاهش براي تواند يم

 از: تندعبار شود اعمال روستايي

 رانندگان كم ديد دليل به سواران دوچرخه و موتورسواران- 

 ها آن بنابراين. هستند تصادفات در با احتمال بيشتر درگير

 و چپ به تجاوز( نقليه وسيله حركت نحوه مورد در بايد

 يژهو به ،)كنترل در توانايي عدم و رعايت حق تقدم راست،

 و روشن لباس پوشيدن. كنند دقت آفتابي و صاف هواي در

 و موتورسواران براي شب در المپ از استفاده

 .شود يم توصيه سواران دوچرخه

در سطح  تبليغات و تلويزيون راديو، در تبليغات بر عالوه- 

 يها سازمان و قانوني پزشكي شهرداري، پليس، به شهر،

 درخشان برچسب شود يم توصيه درمان و بهداشت

 صورت به را سواران دوچرخه و موتورسواران مخصوص

 .ندده هديه رايگان

 عالئم از استفاده تابلوها و همچنين تعداد و وضوح افزايش- 

 روستايي يها جاده در سرعت كم نقليه وسايل در بازتابنده

 .شود يم توصيه

و در  مستقيم يها جاده در تصادفات باالي آمار به توجه با- 

 ،ها جاده اين در پليس بيشتر كنترل و حضور ،طول روز

 براي ها راه بهترين از يكي عصر، 6 تا 12 ساعت خصوصاً

 ازآنجا ديگر، طرف از. است نقليه وسايل تصادفات كاهش

 است، زياد نيز شب 12 تا عصر 6 از تصادف ميزان كه

 مناسب نورپردازي از روستايي يها جاده در شود يم توصيه

 .شود استفاده

 كاله از استفاده به سواران دوچرخه و موتورسواران ترغيب- 

 با رابطه در تر يرانهگ سخت قوانين اجراي همچنين و ايمني

 افراد براي را حوادث بيمه كه قوانيني تصويب و متخلفان

 تواند يم ،ندهد پوشش كامل طور به ايمني كاله بدون

 از استفاده به ها آن تمايل افزايش براي مناسبي اقدامات

 .باشد تجهيزات ايمني

 مناطق در سواران دوچرخه و موتورسواران مسير كردن جدا- 

 در مؤثر هايراهاز  ،جاده و ها آن بين موانع ايجاد با خطرناك

 .هاست آن ايمني افزايش

 ازآنجاكه ،مستقيم مسيرهاي در رانندگان دادن هشدار- 

، يكي ديگر از دارد تصادفات بر تأثير تصادف محل هندسه

براي افزايش ايمني و جلوگيري از وقوع  مؤثراقدامات 

 ساير يا هشداردهنده تابلوهاي. رود يمحادثه به شمار 

 نشانگرهاي مانند روسازي، بر مبتني هشداردهنده يها روش

 ،لرزاننده نوارهاي و )يا گربه چشم همچون( روسازي

 .كنند كمك خطر كاهش به توانند يم
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ABSTRACT 

The increasing number of vehicles on rural roads as a result of population growth has led 

to one of the most important problems of the transportation system, namely traffic 

accidents, which affects the economic and social situations of the people. Guilan province 

is one of the most beautiful tourist areas in northern Iran and many business and leisure 

trips are made to this area. As a result of these trips, road accidents occur. Investigation of 

accidents in terms of effective factors makes it possible to predict the occurrence or non-

occurrence of accidents requiring relief equipment. In addition, the impact of each factor 

on the severity of accidents can be examined. It is obvious that such knowledge will lead to 

the possibility of developing traffic safety programs for traffic engineers, and they can also 

have a better understanding of the factors that have a positive or negative impact on the 

severity of accidents. The purpose of this study is to investigate the factors affecting the 

severity of traffic accidents on rural roads of Guilan province to determine the most 

important factors affecting the occurrence of these accidents. In this study, using frequency 

analysis, the variables were explored and finally, in accordance with the results, safety 

solutions were proposed to increase safety and reduce accidents on these roads. 
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