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57- 68صفحه    

 چكيده 

 درون و برون شهري، مسأله ها و افزايش وسايل نقليه و به تبع آن افزايش سفرهايدر طول چند دهه اخير، با توجه به گسترش راه

اي و تخلفات رانندگي به يكي از مسائل و معضالت مهم كشور در بخش حمل و نقل جاده اي تبديل گرديده است. تصادفات جاده

اي، از پر اهميت ترين اقداماتي است كه به منظور برنامه شناسايي نقاط و محورهاي پرحادثه و همچنين عوامل موثر بر حوادث جاده

نسبت به سال پيش از  1398ار دارد. بر اساس آمار اخذ شده، استان بوشهر در سال ها مد نظر قرريزي و بهبود وضعيت ايمني راه

از  اعم وسايل نقليهتعداد در اين پژوهش، ميزان تاثير افزايش  اي بوده است.آن، داراي افزايش چشمگيري در تعداد تلفات جاده

برازجان به عنوان يكي از  _ در بروز تخلفات سرعت و فاصله غير مجاز منجر به تصادفات، در محور بزرگراه بوشهر سنگين سواري، 

ه غيرمجاز و محورهاي پرحادثه كشور مورد بررسي قرار گرفته است. در اين راستا، با استناد به آمار تخلفات ناشي از سرعت، فاصل

بين تعداد وسايل نقليه به بررسي رابطه در بزرگراه مذكور )متغير مستقل( تعداد وسايل نقليهو  )متغيرهاي وابسته( ايتصادفات جاده

پرداخته شده است. بدين منظور از ضريب همبستگي پيرسون براي  غيرمجاز فاصله ، تخلفات ناشي از سرعت وتعداد تصادفات با 

سنجش رابطه و همچنين با توجه به رابطه خطي در نمودار پراكنش بين متغير وابسته و متغير مستقل، از رگرسيون خطي استفاده 

كه افزايش . نتايج نشان داد تمورد ارزيابي قرارگرفآوري و ) جمع1398الي 1393هاي متوالي (درسال هشده است. اطالعات مربوط

  درصد بر تخلفات مربوط  81درصد بر تعداد تخلفات ناشي از سرعت و  83درصد برتعداد تصادفات،  93تعداد وسايل نقليه، 

 ،معادله رگرسيون چند متغيره خطيمتغيرهاي مستقل و با استفاده از  به فاصله غيرمجاز، تاثير گذاشته است. همچنين با توجه به

  ه شد.يهاي آينده اراجهت پيش بيني تعداد تصادفات براي سال مدلي

  
 

  وسايل نقليه تصادفات، سرعت غيرمجاز، فاصله غيرمجاز،تخلفات،  :ي كليديها واژه

 

  مقدمه -1

امروزه افزايش نياز انسان به خودرو و همچنين گسترش شبكه 

اي، وسائل نقليه، راه و انسان را جزئي از حمل و نقل جاده

 هركشور بنا اي كرده است. عموماًسيستم حمل و نقل جاده

قل هاي رايج حمل ونروش آناي خود به تناسب شرايط منطقه 

 را جهت جابجايي كاال و مسافرزميني، هوايي، دريايي و ريلي 

اي به عنوان وجه  ونقل جاده گيرند. دركشور ما حمل بكار مي
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ين مقوله، ارتباط تمامي نقاط جمعيتي، بنادر، مبادي اقالب 

ورودي و خروجي كشور را با يكديگر برقرار ساخته است 

). در حمل و نقل 1388حمل ونقل ترافيك تهران، (سازمان 

اي استفاده از وسايل نقليه سواري و نيز سنگين روز به جاده

روز در حال افزايش است. همين امر باعث بوجود آمدن 

 تصادفات و تخلفات بسيار باال و به دنبال آن تلفات مالي، جاني

و خسارات جبران ناپذيري را به همراه خواهد  شده است

اشت، كه يكي از بزرگترين معضالت در حمل و نقل كشور د

در جهان كنوني، استفاده از اطالعات، به ويژه  شود.محسوب مي

استفاده از اطالعات در حوزه حمل و نقل با توجه به اينكه 

ساماني در آن، موجب نا امني و نظمي و بيايجاد هرگونه بي

ي دارد. شود، اهميت بسزايناخوشايندي عمومي مردم مي

اي در كارشناسان و محققان ترافيك، تصادف را پديده پيچيده

نظر مي گيرند كه انسان، راه و خودرو، سه عامل اصلي آن را 

دهند. تصادف، ناشي از عملكرد نامناسب اين سه تشكيل مي

عامل در تقابل با هم و در يك حالت مخاطره آميز است و در 

  ا به درستي انجام دهند، صورتي كه اين سه عامل وظيفه خود ر

دهد. از مهمترين عوامل مرتبط با خطاي اي رخ نميحادثه

شود، ها ميانساني كه منجر به تصادفات و مرگ و مير در جاده

  تخلفات در نحوه حركت، سرعت و كنترل وسايل نقليه 

، افزايش دهد مشكلي كه در اثر اين تخلفات رخ مي باشد.مي

ه پيامدهاي ازجمل ،ناشي از آن تعداد تلفات و پيامدهاي

گذار بر شناخت عوامل تاثيرلذا  ،باشداقتصادي و اجتماعي مي

يابي به راهكارهاي مناسب در هر تصادفات و تمركز بر دست

كاهش آمار  منطقه، جهت بهبود وضعيت ترافيكي و نتيجتاً

مطالعات نشان  اي برخوردار است.تصادفات از اهميت ويژه

در  ،خلفات عامل انساني در حركت وسايل نقليهكه ت اند،داده

اي در چين تصادفات جادهدرصد  75ايجاد 

(GuangnanZhanga and et al., 2013)  50  درصد از

 European Transport) اروپاكل تصادفات مرگبار در 

Safety Council, 1999) درصد تصادفات همراه با  56 و

 ,Driving, A) دارد مرگ و مير در اياالت متحده نقش

در بزرگراه ها، عدم رعايت فاصله مجاز از ساير وسايل .(2009

نقليه باعث كاهش فرصت تصميم گيري شده و تصادفات 

د وسايل كند كه در مقايسه با سرعت زيابيشتري را ايجاد مي

 BTS. Pocket( شودنقليه باعث خسارات بيشتري مي

Guide, 2003(  ،بسياري از كشورهاي در حال توسعه 

اي افزايش تصادفات جاده در خصوصبا مشكالت جدي 

 80دهند، كه باشند. همچنين آمارهاي ديگر نشان ميمواجه مي

 پيوندد، در اي كه هر ساله به وقوع ميدرصد از كل تلفات جاده

دهد. هاي در حال توسعه و تازه استقالل يافته رخ ميكشور

تجربيات به دست آمده در طول بيش از نيم قرن در كشورهاي 

توسعه يافته و با بيشترين تعداد خودرو، به آنها آموخته است 

كه چگونه از عهده مشكالت افزايش تعداد خودروها برآيند و 

وضعيت تلفات ناشي از سوانح هاي پيشرفته جهان، در كشور

  ).1395يابد (مرادي و همكاران، بهبود مياي روز به روز جاده

ترين عوامل مرتبط با كه از مهم ،اندنشان داده زيادي مطالعات

رفتارهاي رانندگي  ناشي از آن، وقوع حوادث ترافيكي و تلفات

و مناسب با  مجاز و عدم رعايت فاصله قانونيغير مانند سرعت

عالوه بر اين، چون رفتارهاي  .باشداير وسائل نقليه ميس

هايي است كه مطابق با استانداردهاي زندگي و عادت ،رانندگي

بايد اهميت موضوع درك  گيرند،فرهنگ اجتماعي شكل مي

شده و اقدامات الزم جهت كنترل سرعت وسايل نقليه صورت 

 اجتماعي مهم درتخلفات رانندگي يكي از مسائل بنابراين گيرد. 

حسب بر تمام دنيا و به ويژه كشورهاي درحال توسعه است. 

در سازمان بهداشت جهاني، تخلفات  و همكاران گزارش پدن

ميليون نفر جان خود را  2/1رانندگي، باعث مي شود كه ساالنه 

 ميليون نفر مصدوم  50تا 20از دست دهند. همچنين  بين

 آيدرخسارت مالي به بارميميليارد دال 540شوند و بيش ازمي

)Peden and et al., 2004(  در كشور ما نيز، افزايش روزانه

و  هاتخلفات رانندگي در جاده باعث رشد آمار وسائل نقليه،

تصادفات و حوادث جاده اي شده است و بانك جهاني  افزايش

اي ايران نيز در بررسي و مطالعات خود، وضعيت حوادث جاده

گزارش سازمان پزشكي قانوني كند. بر اساس  را بحراني اعالم

ترافيكي در  رانندگي متوفيات و مصدومين حوادث آماركشور، 

هزار نفر  340هزار نفر و  16به ترتيب، به حدود  1398سال 

هاي ناشي از  بيشترين افزايش در مرگرسيده است. همچنين، 

نسبت به  1398در نيمه اول سال  در كشور، حوادث رانندگي

درصد) و  48,8(بوشهر هاي در استان، به ترتيب سال قبل از آن

رخ داده است (سازمان پزشكي درصد)  30,2خراسان جنوبي (

حادثه برازجان يكي از  -) بزرگراه بوشهر 1398قانوني كشور، 

 30 . ساليانهمحسوب مي شود بوشهر خيزترين محورهاي استان

جان خود  در اين محور، نفر براثر تصادف و حوادث رانندگي

دهند. در نتيجه، بررسي راهكارهاي مناسب براي را از دست مي
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باشد. رفع اين مشكل از اهميت و ضرورت بااليي برخوردار مي

با توجه به اهميت موضوع، بزرگراه مذكور به عنوان نمونه 

ن مطالعه، مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار خواهد موردي اي

  .گرفت

  

  تحقيق پيشينه -2

با وسيله نقليه از جمله  ي اادهو تخلفات ج صادفوجود ت  

مسائلي است كه همگان به طور مستقيم يا غير مستقيم با آن رو 

از اين رو بررسي نقش وسائل نقليه در حمل و  .به رو هستند

 در  احدي بوده است.ائز اهميت حاي نقل جاده

اي به بررسي نقش وسايل نقليه سنگين در تصادفات مطالعه

ميزان  سن، نشان داد كه اي پرداخت. نتاج اين پژوهشجاده

 سنگين و ايمن نبودن جاده نقليه وسايل نوع كارآيي،

(احدي،  باشندداراي نقش بسزايي مي ايجاده درتصادفات

به بررسي تاثير عامل خودرو برتخلفات  احمدي .)1389

رانندگي پرداخت. نتايج نشان داد، با افزايش عمر خودرو، 

 .)1389احمدي، ( يابدتخلفات رانندگي نيز افزايش مي

هاي اصلي با استفاده از مولفه همكارانش و محمودآبادي

تصادفات و كاهش متغيرهاي ورودي در فرايند مدلسازي 

 روزانه تعداد مدلي را براي برآورد ها،تصادفات آزادراه

ه دادند. نتايج نشان داد كه ميانگين يايران ارا جادهاي تصادفات

بيشترين  ،حجم تردد روزانه و متوسط سرعت وسايل نقليه

 محمودآبادي و( كنندايفا ميها نقش را در تصادفات آزادراه

اي به تجزيه و در مطالعه ناتاليا كاسادو .)1387همكارانش، 

تحليل عوامل خطرزا و موثر بر شدت تصادفات رانندگي در 

جاده كراس تاون اسپانيا، . پرداختند هاي كراس تاون اسپانياجاده

الي  2006هاي سال ميانطي بررسي  كههايي است يكي از جاده

با تعداد  در كشور اسپانيا بيشترين ميزان مرگ و مير 2016

نتايج نشان داد كه . خود اختصاص داده است بهرا حادثه  1064

اي از افزايش وسيله نقليه، تخلفات و عدم وجود عالئم جاده

 اي استمهمترين عوامل تاثير گذار در افزايش تصادفات جاده

 ) and et al., 2020Casado(. 

  نشان در آمار منتشر شده  سازمان بهداشت جهاني

ميليون  نفر جان خود را 35/1دهد، در جهان ساالنه حدود مي

دهند. همچنين، طبق اي از دست ميبه دليل حوادث جاده

، ايران 2019گزارش ديگر سازمان بهداشت جهاني در سال 

اي است و رتبه جزو كشورهاي منطقه قرمز در حوادث جاده

درصدي  3/32اي با نرخ پنجم در مرگ و مير و تصادفات جاده

 Organization World( باشداي را دارا ميمير جادهمرگ و

Heath Global, 2019(.  

 در تحقيقي به بررسي عوامل و همكارانش ايمران اشرف   

اي در كشور كره جنوبي حادثه خيز ومرتبط با تصادفات جاده

اي سازمان ترافيك جادهسيستم نظارتي با استفاده از  پرداختند.

جمع آوري و با روش رگرسيون چند متغير ها داده ،كره جنوبي

دهد كه حجم تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان ميمورد 

 اي است. ترافيك عامل اصلي در تصادفات جاده

در چنين مقياسي بيانگر آن است كه افزايش نسبت  اين آمار  

  اي فات جادهدتسريع تصاهاي سواري باعث اتومبيل

و  لوكيان يونل .)Ashraf and et al., 2019( شودمي

اي با استفاده از آمارهاي به دست آمده از در مطالعه  همكارانش

 اي و عوامل موثر بر آنها، روند تصادفات جادهههاي دادهپايگا

مورد تجزيه  در كشور روماني 2016الي  2012هاي طي سالرا

  قرار داده و ضمن ترسيم تصويري از تصادفات و تحليل 

. انده نمودهياي ارااهش حوادث جادهفرآيندي براي ك اي،جاده

ر اين مطالعات نيز تاثير وسايل نقليه و عوامل انساني بر ميزان د

كه وجود وسايل نتايج نشان داد  اي نشان داده شد.حوادث جاده

نقليه عمومي و شخصي از عوامل موثر برافزايش تعداد 

 ,.Cioca and et al( اي استتصادفات رانندگي و جاده

در تحقيقي به ارزيابي شدت تصادفات  يونوي منگ .)2017

در كشور چين  هاي كوهستاني چونگ كينگدر آزادراه

طي  تصادف رخ داده در 898و تعداد  پرداخت. براساس سوابق

وسيله نقليه و تخلفات تعداد سال گذشته، نتايج نشان داد كه  6

افزايش تعداد مل تأثيرگذار بر عواترين آن، مهم به مربوط

و  گرانج. )Meng, 2017( انداي بودهتصادفات جاده

هاي شهري در همكارانش  به ارزيابي تاثير حوادث بر بزرگراه

بزرگراه اوتوپيستا در كشور شيلي پرداختند. حوادث ترافيكي 

 76هاي نظارتي ثبت گرديد. نتايج نشان داد، توسط دوربين

وسايل ناشي از پارامترهاي مرتبط يا درصد حوادث ترافيكي، 

گان . گوآن)Grange and et al., 2017( باشدنقليه مي

تحقيقي در خصوص بررسي عوامل مرتبط  و همكارانش زانگ

با تخلفات ترافيكي و شدت تصادفات در چين انجام دادند و 

در استان  2010تا سال  2006دوره بين سال در يك 

ها پرداختند. نتايج نشان داد، عوامل ه بررسي دادهب گوانگدونگ

انساني، وسيله نقليه و جاده از فاكتورهاي مهم در تصادفات 

هاي موثر، اين نتيجه بدست آمد كه هستند، و با بررسي مولفه

ه به عوامل تمركز بر روي وسايل نقليه و رفتار رانندگان و توج
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تواند تاثير بسزايي در كاهش تصادفات و مخاطره آميز، مي

 .)Zhang and et al., 2013( اي داشته باشدتخلفات جاده

يكي از قطعات در اين مقاله با توجه به اهميت موضوع، 

در محور  كشورمحورهاي پر تردد و داراي آمار باالي حوادث 

كيلومتر در  70شرياني و ترانزيتي استان بوشهر به طول حدود 

عوامل محدوده بوشهر تا برازجان مورد بررسي قرار گرفته و

تاثير گذار در بروز حوادث مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته 

درصد تلفات  49دهد آمارها نشان مييند آدر اين فر است.

بوشهر درمحل حادثه به  ناشي از تصادفات برون شهري استان

اين مساله باال بودنشدت تصادفات ناشي از  .وقوع پيوسته است

(پژوهشكده  دهدرا نشان مي وسايل نقليه تعدادو  سرعت زياد

  .)1393اي استان بوشهر، نقل جاده حمل و

  

 پژوهش مباني نظري -3

 كـه  باشـند  مـي  ترافيـك  نظام ازعناصرچهارگانه يكي :خودروها

 بـه  اما ،دارند برعهدهرا نقل و حمل مشتركي يعني كاركرد اگرچه

 مصـرف سـوخت،   ظرفيـت،  سرعت، وزن، اندازه، شكل، لحاظ

انـد  يكديگرمتفاوت با فني هايويژگي سرنشينان، راحتي ايمني،

ات تخلفـ  بـروز  بـر  خـودرو  عامـل  شـود  مي امرباعث همين كه

  باشد. تأثيرگذار رانندگي

ترافيـك   ي حادثـه  راننـدگي بـه   سـانحه  يـا  :راننـدگي  تصادف

  حـداقل يـك وسـيله    گويند كـه در آن  اي مي خياباني و يا جاده

نقليه خياباني بـا يـك وسـيله نقليـه ديگـر، يـا بـا يـك كـاربر          

  يـا  و كننده) راه ديگر، يا يك جسم ثابت در كنار جـاده  (استفاده

با خودرو ديگر كه معموالً آسيب مـالي يـا جـاني در پـي دارد،     

 و مير برخورد كرده باشد. تصادفات يكي از عوامل اصلي مرگ

  .باشد در كشورهاي جهان مي

، در خـودرو اي است كه راننـده يـك    فاصله :فاصله طولي ايمن

جلويي حفظ كند. حفظ  وسيله نقليهبايست با  مي رانندگيحين 

اين فاصله براي اجتناب از تصادفات جلـو بـه عقـب ضـروري     

است؛ چرا كه در صورت توقف ناگهاني وسيله نقليـه جلـويي،   

زمان كافي را بـراي توقـف فـراهم خواهـد سـاخت. در آب و      

  .هواي برفي و باراني، اين فاصله بيشتر خواهد بود

در قانون به مفهوم خاص و عام آن  سرعت :سرعت مطمئنه

تعريفي به عمل نيامده، اما به صورت يك قاعده عرفي مورد 

گيرد و به صورت يك بحث فني در امر استفاده واستناد قرار مي

الزم به توضيح . باشدرسيدگي به تصادفات رانندگي مطرح مي

زياد و يا كمتر از حد مجاز باعث ايجاد مشكل  سرعتاست كه 

  .شود در رانندگي مي

  پژوهشروش  -4
با توجه به آمار تخلفات ناشي از سرعت، فاصله  هشاين پژو  

اي (متغيرهاي وابسته) و تعداد غيرمجاز و تصادفات جاده

 وسايل نقليه (متغير مستقل) در بزرگراه مذكور به بررسي 

  هاي زير پرداخته است:فرضيه

  بررسي رابطه  بين تعداد وسايل نقليه و تعداد تصادفاتالف) 

  رابطه بين تعداد وسايل نقليه و تخلفات ناشي از سرعتب) 

ت مربوط به فاصله ابطه بين تعداد وسايل نقليه و تخلفارج) 

  غير مجاز

  بيني تعداد تصادفات در آيندهه مدلي جهت پيشياراد) 

، كه با توجه به استتحليلي  - پژوهش حاضر، از نوع توصيفي

هاي گردآوري شده از اطالعات آمار تردد شمارهاي داده

ها بر اساس آمار سازمان حلقه القايي رسمي در جادهمكانيزه از 

اي و همچنين تحقيقات ميداني نقل جادهراهداري و حمل و 

در اين ارتباط با توجه به جمع آوري  صورت گرفته است.

اطالعات مورد نياز و با استناد به آمار تعداد وسايل نقليه 

و تعداد تخلفات ناشي از سرعت  ...)سنگين و ، باري، سواري(

   هاتجزيه و تحليل دادهبه  ،و تصادفات در بزرگراه مذكور

همچنين با توجه  پرداخته است. SPSSتفاده از نرم افزار با اس

اين تحقيق به دنبال  ،استيهاي موجود كه بصورت كمبه داده

 ،سرعتوسايل نقليه، هاي رمتغيبررسي و تعيين روابط بين 

 از ضريب همبستگي پيرسون باشد.مي تصادفات و تخلفات

)P( براي سنجش رابطه استفاده شده است.  

 هاي صفر و يك به صورتها، فرضكليه فرضيهدر بررسي 

  اند:شده ) تعريف1رابطه (

���: � = �	
��: � ≠ �	      )1    (                                                 

ضريب همبستگي بين دو متغير است. همچنين  ρكه در آن 

  ها به صورت ذيل است:تعريف فرض

H� دار معني مستقيم و ، رابطهوابسته: بين متغيرهاي مستقل و

  دارد.نوجود 

Hدار معني مستقيم و ، رابطهوابسته: بين متغيرهاي مستقل و 

  .داردوجود 

 

  هايافته -5

برازجان (باندهاي  _چغادك_)، بزرگراه بوشهر 1شكل (    

   كيلومتر است. 130دهد، كه حدود رفت و برگشت) را نشان مي

	اين محور يكي از محورهاي اصلي و مهم در كشور محسوب 		
شود، كه حداكثر سرعت مجاز در آن بر اساس تابلوهاي مي
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كيلومتر بر ساعت تعيين گرديده است.  110نصب شده برابر

اطالعات دريافتي شامل تعداد وسايل نقليه، تعداد تخلفات 

ن ناشي از سرعت و تعداد تخلفات ناشي ازتصادفات از سازما

اي بوشهر اخذ گرديده است. اين و حمل و نقل جاده راهداري

) برداشت 1398تا  1393ساله ( 6اطالعات در يك بازه زماني 

ها پرداخته شده است. در ادامه به بررسي و تجزيه و تحليل داده

  .خواهد شد

				
برازجان – . نقشه محور راه بوشهر 1شكل 				

				
  بررسي رابطه  بين تعداد وسايل نقليه و تعداد تصادفاتالف) 

اين فرض  متغيره بر دو همبستگيو متغيره  هاي چندحليلت   

 است متغير مستقل و وابسته خّطي استوار هستند كه رابطه بين

)Hairand et al., 2010( پيش فرض برخي  چون

) هاي آماري (مانند همبستگي پيرسون و رگرسيون خطّي آزمون

خطّي بودن رابطه متغيرها با يكديگر است؛ در نتيجه قبل از 

از خّطي بودن رابطه متغيرها مطمئن  ها بايداجراي اين آزمون

بودن رابطه، هاي پركاربرد براي بررسي خطّي شد. يكي از روش

جهت بررسي ارتباط بين  .راكندگي استپاستفاده از نمودار 

تعداد وسايل نقليه با تعداد تصادفات از آزمون معناداري ضريب 

بر اساس فرضيه صفر تعريف  بستگي پيرسون استفاده شد.هم

است و 962/0متغير برابر  ضريب همبستگي بين اين دو شده، 

Sigمقدار = 0.00 � بوده كه گوياي معناداري اين  0.05

 درصد است. بين تعداد وسايل نقليه و 5خطاي رابطه در سطح 

  .وجود دارد يرابطه معني دار تعداد تصادفات،
تعداد وسايل نقليه و تصادفاتبين  . آزمون همبستگي 1جدول 				

Correlations  

accidents cars   

**962/0 

000/0 

70 

1 

 

70  

Cars            Pearson correlation  

Sig. (2-tailed) 

N 

1 

 

70 

 **962/0 

000/0 

70 

accidents    Pearson correlation  

Sig. (2-tailed) 

N  

**- Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)  
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 (تعداد وسايل نقليه) و متغير وابسته (تعداد تصادفات)پراكنش متغير مستقل  .2شكل

 

)، نمودار پراكنش متغير وابسته (تعداد تصادفات) و متغير 2در شكل (

مستقل (تعداد وسايل نقليه) نشان داده شده است، كه گوياي وجود 

خالصه  )،2شماره (در جدول 	باشد.رابطه خطي بين اين دو متغير مي

 و )تعداد تصادفات(محاسبات اجراي رگرسيون بين متغير وابسته 

	.شده است آورده	وسايل نقليه)تعداد (	متغير مستقل

هاي گردآوري شده جهت بر روي داده وابعبرازش تصادفي ت ،هدف

، پس از تعيين تابع هدف	تعيين است. رسيدن به حداكثر مقدار ضريب

تابع تصادفي بر روي روابط بين متغيرهاي مستقل و وابسته با يافتن 

				.شده استبهترين تركيب بسط داده 
				

 تعداد وسايل نقليهمحاسبات اجراي رگرسيون بين متغير وابسته تعداد تصادفات و  .2جدول

  ضريب همبستگي  متغير
)R(  

  ضريب تعيين
)��(  

 

F 
 

Sig  
  تعداد

)N(  

  عرض از مبدا
)a(  

  شيب خط
 )b(  

    تعداد وسايل نقليه

961/0 

  

9251/0  

  

138/0  

  

00/0  

  

70  

  

413/15 

  

  

0,05-^e5  
  تعداد تصادفات

 93حدود بيانگر آن است كه 925/0مقدار ضريب تعيين برابر  

درصد از پراكندگي متغير وابسته (تعداد تصادفات) توسط متغير 

مربوط  مابقي آنشود و توجيه مي(تعداد وسايل نقليه)  مستقل

 اند.متغيرهاي ديگري بوده كه در اين تحقيق مورد بحث نبوده به

 ) خواهد بود:  2خطي به صورت رابطه (رگرسيون معادله 

)2(					� = ����.��� � ��. ��																																  

 .باشدمي تعداد وسايل نقليهXتعداد تصادفات و  Yكه در آن 

ب) رابطه بين تعداد وسايل نقليه و تخلفات ناشي از 

  سرعت

بر اساس فرضيه صفر تعريف شده، ضريب همبستگي بين اين   

Sigاست و مقدار  914/0دو متغير برابر  = 0.00 � 0.05 

درصد  5بوده كه گوياي  معناداري اين رابطه در سطح خطاي 

رابطه  است. بين تعداد وسايل نقليه و تخلفات ناشي از سرعت،

مستقيم و معني داري وجود دارد.

  

  تعداد تخلفات ناشي از سرعت و تعداد وسايل نقليهبين  آزمون همبستگي . 3جدول
Correlations  

speed  cars   

**914/0 

000/0 

70 

1 

 

70  

Car             Pearson correlation  
Sig. (2-tailed) 

N 

1 

 

70 

**914/0 

000/0 

70 

speed          Pearson correlation  

Sig. (2-tailed) 

N  
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  . نمودار پراكنش متغير وابسته تعداد تخلفات مربوط به سرعت و متغير مستقل تعداد وسايل نقليه3شكل

خالصه محاسبات اجراي رگرسيون بين  )4شماره (در جدول 

 مستقلمتغير  و مربوط به سرعت) تعداد تخلف(متغير وابسته 

ثبت  وسايل نقليه)تعداد ( .است ثبت شده وسايل نقليه)تعداد (

 .است شده

) نمودار پراكنش متغير وابسته (تعداد تخلفات مربوط 3شكل (

 تعداد وسايل نقليه) را نشان ( به سرعت) و متغير مستقل

غير د رابطه خطي بين اين دو متدهد، كه گوياي وجومي

.باشد مي

  تعداد وسايل نقليهو  سرعت خالصه محاسبات اجراي رگرسيون بين متغير وابسته تعداد تخلف. 4جدول

  ضريب همبستگي  متغير
)R(  

  ضريب تعيين
)��(  

 

F 
 

Sig  
 تعداد

)N(  
  عرض از مبدا

)a(  

شيب خط 
)b(  

    تعداد وسايل نقليه

914/0 

 

  

8354/0  

  

060/345  

  

00/0  

  

70  

  

24563 

  

  

X1118/0  تخلفات ناشي از سرعت  

  

درصد از پراكندگي  83)،4طبق ضريب تعيين در جدول شماره (

) توسط متغير تخلفات ناشي از سرعتمتغير وابسته (تعداد 

  مي شود. توجيه (تعداد وسايل نقليه)مستقل 

  بود:) خواهد 3خطي به صورت رابطه (رگرسيون معادله 

)3(		� = 0.1118! � 24563  

تعداد  Xتعداد تخلفات مربوط به سرعت و  Yكه در آن  

 .مي باشدوسايل نقليه 

  

رابطه بين تعداد وسايل نقليه و تخلفات مربوط به  ج)

  فاصله غير مجاز

بر اساس فرضيه صفر تعريف شده، ضريب همبستگي بين اين   

Sigاست و مقدار  901/0دو متغير برابر  = 0.00 � 0.05 

درصد  5بوده كه گوياي معناداري اين رابطه در سطح خطاي 

است. بين تعداد وسايل نقليه و تعداد تخلفات مربوط به فاصله 

  .رمجاز، رابطه مستقيم و معني داري وجود دارديغ

تعداد تخلفات مربوط به فاصله غيرمجاز و تعداد وسايل نقليهبين . آزمون همبستگي 5جدول  

Correlations  

distance car   

**901/0 

00/0  

70 

1 

 

70  

Car   Pearson correlation  

Sig. (2-tailed) 

N 

1 

 

70 

**901/0 

00/0 

70  

distance    Pearson correlation  

Sig. (2-tailed) 

N  
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تعداد تخلفات مربوط () نمودار پراكنش متغير وابسته 4( شكل  

را نشان  )تعداد وسايل نقليه(و متغير مستقل  )به فاصله غيرمجاز

  كه گوياي وجود رابطه خطي بين اين دو متغير  دهد،مي

  باشد.مي

  

  

  . نمودار راكنش متغير وابسته (تعداد تخلفات مربوط به فاصله غيرمجاز) و متغير مستقل (تعداد وسايل نقليه)4شكل

  

خالصه محاسبات اجراي رگرسيون بين متغير ) 6(در جدول 

 متغيرو  )غيرمجاز تخلفات مربوط به فاصلهتعداد (وابسته 

.ثبت شده است )وسايل نقليهتعداد مستقل (

  )تعداد وسايل نقليهمتغير مستقل (خالصه محاسبات اجراي رگرسيون بين متغير وابسته تعداد تخلف مربوط به فاصله غيرمجاز و  .6جدول

  متغير
 ضريب همبستگي

)R(  

 ضريب تعيين

)&�(  

 
F 

 
Sig  

 تعداد

)N(  

 عرض از مبدا

)a(  

  خط شيب
 )b(  

   تعداد وسايل نقليه 

901/0  

 

 

8122/0  
 

029/294  
 

0/00  
 

70  
 

49041  

 

 

X1815/0   تخلفات مربوط به

  فاصله غير مجاز

  

برابر  )،6بدست آمده از جدول شماره ( مقدار ضريب تعيين

درصد از پراكندگي متغير وابسته  81كه. بدين معني است 81/0

) توسط متغير مستقل تخلفات مربوط به فاصله غيرمجاز(تعداد 

  . شودتوجيه مي (تعداد وسايل نقليه)

    .) خواهد بود4( خطي به صورت رابطهرگرسيون معادله 

)4(' = 0.1815! � 49041																																						  

 X و مربوط به فاصله غيرمجاز تعداد تخلفات  Yكه در آن 

  مي باشد.تعداد وسايل نقليه 

  

  

  

  

  

 ه مدلي جهت پيش بيني تعداد تصادفات در ياراد) 

  هاي آيندهسال

سايل نقليه و تعدادجهت بررسي ارتباط بين تعداد تخلفات،    
استفاده ه مدل رگرسيون خطي چند متغير ازبا تعداد تصادفات، 

وجود دو متغيرمستقل  در اين بررسي با توجه بهخواهد شد. 
ه ياار، مدلي 1398الي دي ماه  1393هاي اشاره شده در سال

بيني پيش 1399تصادفات را در سال  مقاديركه  خواهد شد
مقايسه  1398در سال  تصادفات رخ دادهنمايد و با مقادير 

وجود  است كه بااين مدل گوياي آن گردد. در حالت كلي، 
توان ، مياي و تعداد وسايل نقليهآمار تصادفات، تخلفات جاده

تعداد تصادفات را در سال آينده پيش بيني و تدابير الزم جهت 
ضريب ) 7( جدولدر  كاهش تصادفات را اتخاذ نمود.

 آورده ،ازش شدهدرپضريب تعيين مدل و  همبستگي چندگانه
.است شده
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  چندگانه و ضريب تعيينضريب همبستگي . 7جدول

  ضريب تعيين تعديل شده

R
2
-Adj 

  ضريب تعيين

R
2

 

  هضريب همبستگي چندگان
R 

958/0 967/0 983/0 

 

 

R/.983 ضريب همبستگي چندگانه برابر است با اين مقدار . =

 و وابسته متغير بين قويرابطه نسبتاً  دهنده ضريب نشان

*R/.967(تعيينضريب  .مي باشد مستقل رهاييمتغ  نشان )=

اي جادهتخلفات تعداد بين  يدرصد 96وابستگي كه  ،دهدمي

ابسته (تعداد تصادفات) وبا متغير  و تعداد وسيله نقليهسرعت 

   ،ديگري است به متغيرهاي مربوط بقيه تغييرات وجود دارد.

 ،استاشكال ضريب تعيين در اين  اند.كه در نظر گرفته نشده

  .آوردنمي كه درجات آزادي را به حساب

 

 

 

 

 

كه شاخص ديگري به نام ضريب  شودداده مياز اين رو ترجيح 

اين ضريب، همان  .گيردتعيين تعديل شده مورد استفاده قرار 

ضريب تبيين معمولي است كه مقدار آن با درجات آزادي 

ل مقدار ضريب تعيين تعديل شده در اين مد تعديل شده است.

هاي شامل متغير ل آناليز واريانس مدلجدو. است 0,958برابر 

بصورت  ،معنادار بر روي متغير وابسته دارند مستقلي كه تاثير

  .باشدمي )8جدول (

  

  
  

  

  

  جدول آناليز واريانس. 8جدول

  

  

  

  

  

  

 توانمي Sigهمانطوري كه مالحظه مي شود با توجه به مقدار 

 اين مطلب گوياي دست آمده كامالً معنادار است.ه ب Fگفت كه 

  (تخلفات  آن است كه حداقل يكي ازمتغيرهاي مستقل

  

  

  

  

 در پيش بيني متغير وابسته  اي و تعداد وسايل نقليه)جاده

جدول ضرايب ) 9( موثر است. جدول(تعداد تصادفات) 

هاي مستقل اين جدول ضريب متغير. متغيرهاي مستقل است

  دهد.استاندار نشده و استاندار شده را نشان مي

  

  جدول ضرايب برآورد شده مدل رگرسيون. 9لجدو

 T Sig ضرايب استانداردشده ضرايب استانداردنشده ضرايب مدل

B Std. Error Beta 

 150/0 -615/1 -- 154/103 -568/166 مقدار ثابت

 e241/9  000/0 179/0- 275/0 275/0-5 تخلف

 e668/6  000/0 139/1 000/0 000/0-5 نقليهتعداد وسايل 

 

   طوري كه مالحظههمان) Sig(با توجه به ستون معني داري 

 تعداد ل (متغير مستقيك مقدار ثابت و فقط وجود  ،شودمي

 

 

  

  درصد معنادار 5معناداري  در سطح ،در مدل )يله نقليهسو

  معنادار  ،در مدل )تعداد تخلفات(ديگر حضور متغير د وباشمي

  

Sig F ميانگين مربعات 

M.S 

 درجه آزادي

d.f 

 مجموع مربعات

S.S 

 منابع تغييرات

 رگرسيون 702/62932 2 351/31466 246/103 000/0

 مانده ها 398/2133 7 771/304

 كل 100/65066 9 
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براي پيش بيني  Bالزم به ذكر است كه از ضرايب  د. باشنمي

براي  Betaكنند، در صورتيكه از ضرايب تغييرات استفاده مي

(وسايل نقليه  تعيين ميزان اثر تغيير يك واحد متغيرهاي مستقل

 تصادفات)(تعداد  بر روي متغير وابسته اي)و تخلفات جاده

با توجه به وجود رابطه معني دار بين تعداد  .شوداستفاده مي

الگوي رگرسيوني انتخاب شده وسايل نقليه و تعداد تصادفات، 

  .)خواهد بود5رابطه (صورت ه ب

)5(  

تعداد	تصادفات = ��++. �+, + +. +,,���
×  	تعداد	نقليه

معادله رگرسيون چند متغيره خطي مناسب براي نشان  5معادله 

  باشد.دادن روابط بين متغيرهاي مستقل و وابسته مي

مقادير اكنون با استفاده از مدل رگرسيون فوق متغير وابسته 

برآورد  تصادفاتمقادير كند. ميبرآورد را  99در سال  تصادفات

  تصادفات رخ داده در سال مقادير و  99در سال  شده

  .ثبت شده است )10(به تفكيك ماه در جدول  98

 

 

 

 

 

 
  

  99و مقادير تصادفات برآود شده در سال  98. مقادير تصادفات رخ داده در سال 10جدول   

  99در سال   برآورد شده تصادفاتمقادير 
تصادفات رخ داده در مقادير 

  98سال 

تعداد وسايل 

  نقليه
  ماه

  فروردين 17060258 732 974

  ارديبهشت 16474322 705 935

  خرداد 13574077 542 741

  تير 15026145 601 838

  مرداد 15487903 622 869

  شهريور 16898552 704 963

  مهر 18061339 779 1037

  آبان 18549610 832 1070

  آذر 160539916 638 907

  دي 16263382 672 917

  
ها از اسفند  با توجه به تغييرات در روند جريان ترافيكي در راه

و به خصوص فروردين ماه و در ادامه ساير  1398ماه سال 
هاي ترافيكي در به دليل اعمال محدوديت 1399ماههاي سال 

اكثر شهرهاي كشور از جمله شهرهاي بوشهر ورود و خروج به 
 19يد وو برازجان به دليل پيشگيري از انتشار ويروس كو

 ها و به تبعدر عبور و مرور در راه ي(كرونا)، كاهش چشمگير
رخداد واقعي  ،ه است. لذاشددر محور مورد مطالعه مشاهده  آن

بيني صورت گرفته مطابقت نداشته تردد و تصادفات با پيش
. ليكن آمارهاي چند سال اخير و مطالعات صورت گرفته است

 1399سال در اين مطالعه، رشد مقادير تخلفات و تصادفات در 
انجام اقدامات موثر در  ،لذا .دهدو بعد از آن را نشان مي

خصوص راهكارهاي كاهش تخلفات سرعت و فاصله غير 
باشد. بديهي است چنانچه انجام راهكارهاي مجاز ضروري مي

(پس از  الزم  صورت نپذيرد، پس از بازگشت به شرايط عادي
در آمار  اتمام شرايط محدوديت ترافيكي)، با يك جهش

  خواهيم شد. تخلفات و تصادفات مواجه

 گيرينتيجه -6

تعداد  افزايششهرهاي بزرگ و همزمان با آن  امروزه توسعه   
از قبيل ترافيك سنگين،  وسايل نقليه، مشكالت متعددي

در كشور  است.ده بوجود آور راتصادفات  و تخلفات رانندگي
   هافزايش تردد وسائل نقليه در راها توسعه شهرها وما نيز 

، خسارات ايدث و تصادفات جادهرشد آمار حوا و به تبع آن،
مالي، جاني، رواني و اجتماعي جبران ناپذيري را بوجود آورده 

ظور مقابله با اين پيامدها، اجراي راهكارهاي كه به من ،است
مقاله  اين در  ي است.موثر در جهت كاهش اين حوادث ضرور

اي در با توجه به افزايش چشمگير آمار حوادث و تلفات جاده
قرار بررسي عوامل اين افزايش مورد  ،98استان بوشهر در سال 

 –بزرگراه بوشهر  ترافيكي حوادث هاي داده تحليل با و گرفت
 با هاداده مدلسازي و برازجان به عنوان راه شرياني، به بررسي

. شد مدل رگرسيون خطي و ضريب پيرسون پرداخته از استفاده
تجزيه و تحليل صورت گرفته از آمارهاي موجود در طي 

تصادفات،  با تعداد وسايل نقليه كه بين دادمراحل تحقيق نشان 
همچنين فاصله غير مجاز، رابطه از سرعت و تخلفات ناشي 
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داري وجود دارد. اهم نتايج حاصل از اين پژوهش به شرح معنا
  باشد:زير مي

توان نتيجه گرفت كه بين هاي موجود، ميداده به باتوجه- 
متغيرهاي وابسته (تعداد تخلفات مربوط به عدم رعايت 
سرعت، فاصله طولي و تصادفات) با متغير مستقل (تعداد 

 نقليه) يك رابطه خطي بسيار نزديكي وجود دارد.وسايل 

اي در بزرگراه مهمترين علل تصادفات و تخلفات جاده- 
باشد. اين  مذكور، مربوط به افزايش تعداد وسايل نقليه مي

درصد بر تعداد  83درصد برتعداد تصادفات،  93افزايش، 
درصد بر تخلفات مربوط به  81تخلفات ناشي از سرعت و 

 مجاز، تاثير گذار بوده است. فاصله غير

 هاي مورد مطالعه (تعداد تخلفات با توجه به ماهيت داده- 

اي و تعداد وسايل نقليه)، يك مدل آماري به صورت جاده
توان به الگوي رگرسيوني پيشنهاد شد. در قالب اين مدل مي

هاي آينده پرداخته و بيني مقادير تصادفات احتمالي در سالپيش
 .اي اتخاذ نموديري از حوادث جادهبراي جلوگ تدابيري را

با توجه به فرآيند طي شده و با در نظر داشتن روند عادي - 
 برازجان)، بررسي-رد بررسي (بوشهرآمار ترافيك در محور مو

  اي و اجراي راهكارهاي موثر در كاهش تخلفات جاده
اي تواند نقش عمدهبه خصوص سرعت و فاصله غير مجاز، مي

 كاهش حوادث در منطقه داشته باشد. در

ا توجه به بررسي صورت گرفته در اين مطالعه، اگر چه در ب- 
   هاي ترافيكيبه دليل اعمال محدوديت 1399مقطع سال 

)، آمار تخلفات و 19يد وگيري از انتشار ويروس كو(پيش
تصادفات كاهش يافته است، ليكن به منظور جلوگيري از 

ادفات پس از بازگشت به روند عادي جهش آمار تخلفات و تص
 ضروري است. ترافيكي، اجراي راهكارهاي كاهش تخلفات

 

 

 

  راجعم -7
 نقش بررسي" ،)1389(، م.، گرتوان ،د.دعاگويان،  ،.احدي، م - 

 محور مطالعه هاي مورد جاده تصادفات در سنگين نقليه وسايل
   پنجم، سال /ترافيك مديريت مطالعات ، فصلنامه"هراز

 .17شماره 
 ،)1388( ،"توسعه حال در  كشورهاي در ترافيك و  راه ايمني"- 

تهران، شركت مطالعات جامع  ترافيك  نقل و حمل سازمان
  حمل و نقل و ترافيك تهران.

 برتخلفو خودر عامل تأثير بررسي" ،)1389(س.،  احمدي، -
.17شماره پنجم، سال ترافيك، مديريت مطالعات ، فصلنامه"رانندگي 				

 ،)1393( ،"پژوهشكده حمل و نقل جاده اي استان بوشهر" - 
، كد 1313خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران 

  .812194046خبر
�"ايران سازمان پزشكي قانوني"-  ،)1398(، 

https://www.lmo.ir/web_directory/53349.html 

 برآورد"، )1387، (ا. آبادي، صمغ صفي ع.، ،محمودآبادي - 
 تكيه با عصبي هايشبكه از استفاده جادهاي با تصادفات روزانه

 و فازي هايسيستم فرانس دومينكن ،"تردد وضعيت بر
	.اشتر مالك صنعتي دانشگاه تهران هوشمند،

 ،سپهر رحيمي م.، هوشمندي شجاع، خ.، حماني، ،ع. ي،مراد - 
 حوادث وضعيت بر مروري "،)1395( ع.، خورشيدي، ح.،

 پزشكي ، مجله"سايركشورها با مقايسه در ايران در رانندگي
				.45 -43ص.، 1شماره ،22دوره، ايران قانوني

 
- Driving, A., (2009), “Research update, AAA 
Foundation for Traffic Safety”, Washington, 
DC, USA.  
-“European Transport Safety Council”, (1999), 
Police enforcement strategies to reduce traffic 
casualties in Europe.  
-Ashraf, I., Hur, S., Shafiq, M., & Park, Y., 
(2019), “Catastrophic factors involved in road 
accidents: Underlying causes and descriptive 
analysis”, PLoS one, 14(10), e0223473. 
-BTS., Pocket Guide to Transportation”, 
(2003), Bureau of Transportation Statistic, 
Report No.: BTS03-01. 
-Casado-Sanz, N., Guirao, B., &Attard, M., 
(2020), “Analysis of the risk factors affecting 
the severity of traffic accidents on Spanish 
crosstown roads: The driver’s perspective”, 
Sustainability, 12(6), pp.2237. 
-Cioca, L. I., &Ivascu, L., (2017), “Risk 
indicators and road accident analysis for the 
period 2012–2016”, Sustainability, 9(9), 
pp.1530. 
-De Grange, L., Troncoso, R., Odeh, N., & 
González, F., (2017), “Estimating the impact 
of incidents on urban controlled-access 
highways: an empirical analysis”, Applied 
Economics, 49(18), pp.1763-1773. 
-Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., 
Anderson, R. E., & Tatham, R., (2006), 
“Multivariate data analysis”, Upper saddle 
River. 
-Meng, Y., (2017), “Estimation of crash 
severity on mountainous freeways in 
Chongqing”, Mathematical Problems in 
Engineering. 
-Organization World Heath Global Status 
Report on Road Safety: Time for Action,  
(2019). 
-Peden, M., Scurfiled, R., Sleet, D., Mohan, 
D., Hyder, A. A., & Jarawan, E., (2004), 
“World report on road traffic injury 
prevention: summary/edited by Margaret 
Peden, [Et al.]”, In World report on road traffic 
injury prevention: summary/edited by 
Margaret Peden. [Et al.]. 
-Zhang, G., Yau, K. K., & Chen, G., (2013), 
“Risk factors associated with traffic violations 
and accident severity in China”, Accident 
Analysis & Prevention, 59, pp.18-25. 

 
 

 

 



Road No.111 

68 

Investigating the Effect of Increasing the Number of 

Vehicle on Accidents related to Unauthorized Distance  

and Speed Violations 

(Case Study: Bushehr-Borazjan Highway) 

 

Mohsen Amouzadeh Omrani, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, 

Savadkooh Branch, Islamic Azad University, Savadkooh, Iran. 

Reza AkbariGheibi, Ph.D., Student, Department of Civil Engineering,  

Islamic Azad University, Amol Branch, Amol, Iran. 

Reza Hefzollah, Ph.D., Student, Department of Civil Engineering,  

Islamic Azad University, Amol Branch, Amol, Iran. 

Moslem Zeynalzadeh, Ph.D., Student, Department of Civil Engineering,  

Islamic Azad University, Amol Branch, Amol, Iran. 

E-mail: omrani@iausk.ac.ir 

Received: August 2021-Accepted: February 2022 

 

ABSTRACT  

Over a long period of time, with consideration of spreading roads, increasing vehicles, a 

consequently increasing inner-outer travelling, accidents and violations turned into significant 

problem in the part of road transportation. In order to solve this problem, identifying the 

reasons affecting the accidents and violations should be prioritized. The highest increase in 

deaths due to traffic accidents in the first half of 2019 compared to the previous year was in 

Bushehr province. In this regard, The aim of this study is evaluating the effect of increasing 

the number of vehicles on increasing the number of accidents an violations in  

Bushehr-Brazjan is considered as an important and related place to answer the question which 

cause the traffic accidents, on the other hand, related to this problem a few studies have been 

implemented on the Bushehr-Brazjan road. This research is a descriptive-analytical study that 

Bushehr-Brazjan road axis was studied as a research road axis based on available information 

and based on statistics of violations due to speed, unauthorized distance and road accidents in 

the mentioned freeway. Given that the data collected is quantitative and the research seeks to 

investigate and determine the relationship between the variables, Pearson correlation 

coefficient has been used to measure the relationship. Also, according to the distribution 

diagram between the dependent variable and the independent variable indicating the existence 

of a linear relationship between the variables linear regression has been used. Relevant 

information was collected and evaluated in consecutive years (2014-2019). The results 

showed that the increase in the number of vehicles affected on 93% of accidents, 83% of 

speeding violations and 81% of speeding violations. Also, by considering the independent 

variables and the use of the multivariate linear regression equation, the number of accidents 

for the coming years can be predicted. 
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