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  چكيده

معضالت،  نيتر يكي از مهم پيدا كرده و سوانح رانندگي به يا در شهرهاي امروز، مسائل و مشكالت حمل و نقل و ترافيك ابعاد گسترده

 بررسيهدف اين مطالعه  بيشتر مأنوس است. در زمينه حمل و نقل تبديل شده است و اين مسئله به ويژه با زندگي ما ايرانيان

 ياز نظر هدف كاربرد قيتحق نيامي باشد. مراتبي  سلسه تحليل روش به شيراز – ياسوج جاده در ايجاده حوادث علل بندي اولويت

جامعه  شد. ليتحل يبا استفاده از روش سلسله مراتب قيتحق يهاباشد. دادهيم يشيمايپ يفيها از نوع توصداده يآورو از جنبه جمع

به روش  نفر 100هاي كرونايي تعداد با توجه به محدوديتكه  باشديم تمام اعضاي نظام مهندسي شهر ياسوج قيتحق نيا يآمار

   ي، پرسشنامهدانيم قيتحق نيها و اطالعات در اداده يآورابزار گرد .گرديد انتخاب نمونه حجم عنوانگيري در دسترس نمونه

بر اساس هاي تحقيق بر اساس يافتهد. ياستفاده گرد AHPاز روش  يسنج تيمدل اولو ميها و ترسداده ليباشد. به منظور تحليم

ترين عامل به ترتيب از قوي  شيراز -ياسوج اي در جاده  هاي تحقيق مهمترين عوامل موثر در تعيين عوامل مؤثر بر سوانح جادهيافته

 درصد)، مهارت پايين راننده  5/20درصد)، كيفيت بد آسفالت ( 5/30هاي ناگهاني و تند (شيبند از: ترين عامل عبارتتا ضعيف

درصد)، نقص فني  4درصد)، كيفيت پايين خودرو ( 6/6درصد)، ديد كم ( 4/13اده (يخ و بارندگي) (درصد)، اقليم محل عبور ج 18(

عوامل مؤثر بر سوانح  مهمترين عامل ازهاي تحقيق از ميان معيارهاي اصلي، بر اساس يافته ).4/3درصد)، عبور حيوانات ( 6/3خودرو (

از عوامل محيطي  بودعبارت  ارهايمع نيترمهم بيبه ترت بود و سپس درصد) 6/39( عوامل انساني  شيراز -ياسوج اي در جاده  جاده

  ).درصد 7/10عامل خودرو ( تي) و در نهادرصد 8/17)، عوامل جاده اي (درصد 8/31(

    

  تحليل سلسله مراتبي، شيراز -  ياسوجمحور راه اصلي اي، علل وقوع سوانح جاده كليدي: هايهواژ

  

مقدمه-1
 كشور، 192 مجموع از شده منتشر هايداده از استفاده با

 سال در كه زندمي تخمين مطالعه اين داده، پايگاه يك عنوان به

 عنوان به  احتماالً افراد، از نفر 880000و 750000 بين 1999

 هامير و مرگ اين اكثر كه ميرندمي جاده تصادفات از نتيجه يك

 در ها آن از نيمي حدود كه ،شده موتوريزه كمتر هايكشور در

 نتيجه اين. داد خواهد رخ هستند، آرام اقيانوس و آسيا ي منطقه

 بيش روي جهاني بهداشت سازمان توسط شده انجام برآورد با

 مير و مرگ. شود مي مقايسه1998 سال در مرگ ميليون يك  از
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 از را ميليون يك از بيش يا نفر 750000 هرسال اگرچه اي،جاده

 هم هنوز كه دهدمي نشان موجود يداده منابع ولي بردمي بين

 بيشتر هم زودرس و مير مرگ از حتي مرگ، اصلي علت اين

 افزايش با همچنان  ايجاده مير و مرگ رودمي انتظار. است

   نفر ميليون1/1 و هزار 900 بين از مير و مرگ تلفات ميزان

 2020 سال در ميليون 3/1 و ميليون 1/1 به 2010 سال در

 صدمات از خام نسبتاً برآوردي همچنين گزارش اين. برسد

 ميليون 34 و 23 بين ،1999 سال در كه دهد مي نشان را ساالنه

 توليد شدند مجروح جهان سراسر در اي جاده تصادفات در نفر

 گزارش ميزان و هاداده قطعيت عدم به توجه با. است كرده

 اصلي عوامل از يكي عنوان به جاده تصادفات شدت كم، دهي

  ).2010(آرام،  است شده زده تخمين واقعيت، از تر كم خسارات

يكي از عوامل بسيار مهم مرگ و مير و  ايسوانح جاده   

صدمات جاني و مالي بوده و آثارسنگين اجتماعي فرهنگي و 

اقتصادي آن، جوامع بشري را به شدت تحت تاثير قرار داده 

است. در كشور ما نيز اين مساله به صورت يك معضل و 

ها و اي كه ايران به لحاظ تصادفمشكل درآمده است به گونه

ي به عنوان يكي از كشورهاي داراي بيشترين اسوانح جاده

 موارد تصادف و مرگ و مير ناشي از آن معرفي شده است

صادفات جاده اي از عوامل بسيار مهم مرگ ت ).1392 داودي،(

و مير و صدمات شديد جاني و مسائلي بوده و آثار سنگين 

اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي آن جوامع بشري را به شدت 

رار داده است. شدت اين صدمات در كشورهاي مورد تهديد ق

در حال توسعه بيشتر بوده و تعداد و شدت تصادفات در 

كشورهاي مزبور در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته چندين 

مرتبه باالتر است. در اين ميان، تصادفات برون شهري داراي 

تري از تصادفات درون شهري است و اين نوع ضايعات سنگين

ات به علت سرعت باالي وسايل نقليه اغلب منجر به از تصادف

شود، در كشور ما نيز در خسارت بسيار سنگين جاني و مالي مي

  ساليان اخير با تعداد زياد تصادفات منجر به فوت روبرو 

   ).1393(اسماعيلي، قاسمي نژاد و معروف؛ بوده ايم

هاي اي و يافتن راه حلشناسايي عوامل تصادفات جاده  

 هاي گزافسب جهت بر طرف نمودن آنها به دليل هزينهمنا

اجتماعي و اقتصادي و آثار كوبنده فيزيكي و رواني آن روي 

افراد و جوامع، از مهمترين موضوعات تحقيقات علمي در 

(آيتي و بحريني رود ها بشمار ميايمني جاده خصوص

 25دهد كه  حقيقات اخير در ايران نشان ميت ).1393مقدم،

تلفات ناشي از مرگ و ميرهاي غيرطبيعي، به تصادفات درصد 

بطور كلي  )1394 ،و همكاران(مافي  اي مربوط است جاده

فاكتورهاي اصلي موثر بر تصادفات را مي توان به چهار گروه 

ويژگي هندسي راه، خصوصيات جريان ترافيك)، (شامل جاده 

امل وسايل نقليه (توانايي وسيله نقليه، نقص فني قطعات)، عو

انساني (خصوصيات راننده، رفتار راننده و توانايي فيزيولوژيكي 

بندي نمود كه و روحي راننده) و محيط (شرايط جوي) تقسيم

  اين عوامل بصورت بصورت زنجيره وار به يكديگر متصل 

  ). 1390(باقري و شيخ االسالمي، باشندمي

  ترين مشكالت سالمت عمومي تصادفات يكي از بزرگ  

ان است. اين در حالي است كه بيشتر قربانيان جوان در جه

اند. اين مساله هستند و قبل از تصادف داراي سالمتي كامل بوده

شدگان و افزايش در كشور ايران با روند صعودي تعداد كشته

هاي كشور و همچنين افزايش تعداد سفرها تعداد كاربران از راه

وزه شاهد همه ر تري برخوردار است،از اهميت افزون

  هاي كشورمان هستيم تصادفات و سوانح تلخ در جاده

مفيد  ترين عامل مرگ زودرس و از دست رفتن عمركه اصلي

كه اگر يك  دهد ينشان م ها يبررس .باشدميدر ايران 

درست و جديد جهت پيشگيري از سوانح رانندگي  يزير برنامه

درصد رشد خواهد  65سال آينده اين آمار  20صورت نگيرد تا 

  در هر روز بيش ). 1390سازمان بهداشت جهاني، (داشت 

نفر در سطح جهان بر اثر تصادف و صدمات ناشي از  3000از 

). 1385(ناصح و كرمانچي،  دهند يآن جان خود را از دست م

 قابل ذكر است با وجود اينكه وقوع سوانح رانندگي 

، دهد يرا نشان مدر كشورهاي كم درآمد افزايش قابل توجهي 

  اين روند در كشورهاي ثروتمند روند معكوس دارد و رو 

 ، به نقل 1375حبيبي نوخندان و كمالي، (به كاهش است 

 يك تصادف شامل يها نهيبرآورد هز ).1983از ژاكوبس و سير، 

 ريپذ اقتصادي، اجتماعي و رواني به طور دقيق امكان يها نهيهز

  اقتصادي تصادفات و خسارات ناشي از آن،  يها نهينيست. هز

  درصد توليد ناخالص ملي  1در كشورهاي كم درآمد، 

درصد توليد ناخالص ملي  5/1 و در كشورهاي با درآمد متوسط

درصد توليد ناخالص ملي، محاسبه  2و در كشورهاي ثروتمند 

آمارهاي رسمي نشان ). 1385شده است (ناصح و كرمانچي، 

ميليون  2بيش از ) 1984- 1993كه فقط طي ده سال ( دهد يم

ميليون نفر  17كشته و بيش از  يا نفر در تصادفات جاده

سال براي  اند. هزينه اين تصادفات در هر مجروح شده

  كشورهاي در حال توسعه منطقه آسيا و اقيانوسيه، حدود 

سال به سال افزايش  ها نهيهز ميليارد دالر برآورد شده و اين 20

در بين كشورهاي  ).1385داشته است (بانك توسعه آسيايي،  

جهان، ايران از نظر وقوع سوانح و تصادفات رانندگي، جزو 

نگاهي به آمار تصادفات نشان  كشورها است. نيتر خطرناك

  نفر  دقيقه يك 24در هر  باًيكه در كشور ما، تقر دهد يم
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 و ساالنه  دهد يدر سوانح رانندگي جان خود را از دست م

حوادث رانندگي،  نفر در اثر 22000به طور متوسط بيش از 

 نكهيتوجه به ا با) 1390. (آمار پزشكي قانوني، شوند يكشته م

درصد از افرادي كه در سوانح رانندگي جان خود  60نزديك به 

ساله هستند، اين گونه  40تا  20بين  دهند يرا از دست م

و  برد يلد كشور را از بين محوادث، در عمل، نيروي كار و مو

و به تبع آن،  كند يها تحميل م را به خانواده ضايعات ماندگاري

را به لحاظ اقتصادي، اجتماعي و  يريناپذ صدمات جبران

. صدمات و خسارات ناشي از دينما يبه جامعه وارد م عاطفي

اغلب  تصادف امري مهم و قابل مالحظه است كه متأسفانه در

 يها هيو باعث از دست رفتن سرما شود يرفته مموارد ناديده گ

. در اين راستا، تأمين شود يعظيم انساني و منابع اقتصادي م

ها و اقدامات  سالمت عمومي جامعه چالشي است كه تالش

مستمر و مؤثر  يها يريشگيجهت پ را يا كپارچهيهماهنگ و 

است و بيش  تر يو كاربرد تر قيو نيازمند تحقيقات دق طلبد يم

ضرورت تدوين راهكارهاي جامع، همه جانبه و علمي  از پيش

  .كند يبيان م ها بيرا براي تضمين كاهش اين گونه آس

كشور،  جنوب غربيبه عنوان يكي از شهرهاي  ياسوج شهر  

خاصي  همانند ديگر شهرها در ايران با مسائل و معضالت

و  ها هديروبرو است. وقوع تصادفات رانندگي يكي از پد

نقل درون  مشكالتي است كه همواره گريبان گير حمل و

  بوده است. ياسوجشهري و برون شهري 

ه شده، باال بودن ميزان بروز سوانح يبا توجه به آمار ارا  

، به لحاظ موقعيت خاص شيراز -جاده ياسوج در رانندگي 

(از لحاظ آب هواي مناسب) و تردد زياد گردشگران جغرافيايي 

قابل تأمل است. تردد زياد خودروها و ترافيك باال، وجود بسيار 

، طراحي كالبدي نامناسب در يراصوليمتعدد و غ يها يدسترس

، ضرورت و لزوم شهر ياسوج به سي سختمنتهي  مسيرهاي

جهت پيشگيري و كاهش صدمات  مطالعه دقيق و كارآمدي را

  . دكن يناشي از وقوع سوانح رانندگي در اين محورها آشكار م

پرحادثه و تحليل عوامل  يها با مشخص شدن دقيق مكان

 مكاني و زماني مؤثر در بروز تصادفات در اين مقاطع و نيز با

اميدوار  توان ميانجام يكسري اقدامات ساده و اصالح اين نقاط 

شده و از اتالف  بود كه ميزان وقوع تصادف در اين مقاطع كم

 قابل توجهي جلوگيري شود.منابع عظيم مالي و انساني به ميزان 

به همين جهت، در اين پژوهش وضعيت موجود تصادفات در 

 يها مكان و رديگ يمسيرهاي مورد مطالعه مورد ارزيابي قرار م

مشخص  آزاد راه ياسوج به سي سخت زيخ پرخطر و حادثه

جاده  درو همچنين علل افزايش وقوع سوانح رانندگي  شود يم

و  رديگ يمورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار م شيراز - ياسوج 

بر اساس آن بهترين پيشنهادها و راهكارها براي بهبود وضعيت 

در همين راستا،  .شود يايمني در مسيرهاي مورد مطالعه ارائه م

 يا جاده سوانح برمؤثر  عوامل چگونگي كوشد يم تحقيق حاضر

 جهت در مناسب يراهكارها ارائه و شيراز - جاده ياسوج  در

  آن مورد بررسي  از ناشي تلفات و يا جاده تصادفات كنش

  قرار گيرد.
 

  پيشينه تحقيق-2
 يبررس«در مطالعه خود با عنوان   )1394كاري و همكاران (  

» نيجاده ورام يعمر آسفالت بر تصادفات، مطالعه مورد ريتاث

 يكه تعداد تصادفات بعد از اصالح روكش آسفالت ندنشان داد

   )1393(اميني داشته است.  ياكاهش قابل مالحظه

اي در  تحليل آمار تصادفات جاده"اي تحت عنوان  در مطالعه

به اين نتيجه رسيد كه ايران  "ايران و مقايسه آن با آمار جهاني

جزء كشورهاي منطقه قرمز خطرناك در رانندگي جاده است و 

داراست. ميانگين اي را  رتبه پنجم در مرگ و مير تصادفات جاده

هزار نفر جمعيت  100اي به ازاي هر  جهاني كشته شدگان جاده

   34,1در ايران در مقايسه با كشورهاي پيشرفته با فراواني 

 )هزار نفر جمعيت 100نفر مرگ و مير به ازاي هر (در صد 

كه نشانگر وضعيت ايمني بسيار بد سيستم حمل و نقل  است

  اي در  تصادفات جادهدر صد  75اي كشور است.  جاده

  پيوندند. هاي ايران به وقوع مي در صد جاده 20

) در مقاله تحت عنوان 1391( مدقالچيفر، كيامهر، وثوقي   

ه راهكارهاي پيشنهادي يجاده و ارا خيز حادثهبررسي نقاط «

» براي كاهش تصادفات (مطالعه موردي:جاده زنجان خرمدره)

نقطه در اين محور  خيزترين حادثهكه  70 كيلومتر دادندنشان 

شده است  خيز حادثهوجود مجتمع رفاهي معين  خاطر بهاست 

هاي ورودي و خروجي و با احداث يك زيرگذر و اصالح رمپ

تعداد تصادفات در اين نقطه را به حداقل  توان مياين نقطه 

نداشتن عالئم  خاطر به خيز حادثهديگر  نقاطممكن رساند. 

هاي ورود و خروج و يا نداشتن رمپ عمودي در فاصله مناسب

  كه  اند شده خيز حادثههم سطح  هاي تقاطعمناسب براي 

 تعداد تصادفات در اين نقاط  توان ميبا اصالح اين موارد 

اي برخي  در مطالعه )1390(اميني  .را به حداقل ممكن رساند

اي در ايران با مقام نخست در  عوامل مهم وقوع تصادفات جاده

تصادفات جهان را بررسي كرده است اين تحقيق به شناسايي و 

پردازد از جمله: خطاي انساني،  تحليل عوامل مهمي مي

ها، اضطراب سفر،  خودروي شخصي، طراحي و ايمني جاده
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ه راهكارهايي يي، با اراسرعت غيرمجاز، سن راننده و خستگ

خيز،  ها، رفع نقاط حادثه ممكن مانند استاندارد نمودن جاده

نصب تجهيزات ايمني درون خودرويي مانند كيسه هوا و ترمز 

  ضد قفل، استفاده از كمربند ايمني، ايجاد فرهنگ ترافيك توأم 

اي كشور و در نتيجه  با آموزش رانندگان، كاهش تصادفات جاده

  اي  مستقيم تلفات ناشي از حوادث جاده كاهش هزينه

توانند در  را به دنبال داشته باشد از جمله عواملي را كه مي

هاي  كاهش تصادفات اثرگذار باشند نظير: جدي گرفتن آموزش

خيز، استفاده از  سازي ترافيك، رفع نقاط حادثه رانندگي، فرهنگ

ري هاي گروهي به منظور ارتقاء فرهنگ ترافيك، اجبا رسانه

 نمودن نصب تجهيزات ايمني در اين مطالعه بيان شده است.

 اثرتحليل « ) در مقاله تحت عنوان1390( رحيمي و ميرازيي

تصادفات  بر مقصر علت تصادف و نوع وسيله نقليه فاكتورهاي

» رگرسيوني گيري تصميمبا بكارگيري درخت  اي جادهفوتي 

باالي  رانندهمهارت پايين نشان دهنده هاي اين پژوهش  يافته

شدت تصادفات  برمؤثر شيوه پيشنهادي در تعيين پارامترهاي 

 .فوتي برون شهري است

 برمؤثر شناسايي عوامل « ) در مقاله تحت عنوان1390( افتابي   

نتايج اين  انجام داد،» تهران هاي بزرگراهوقوع تصادفات در 

ساله تصادفات  3مشاهدات  اساس دهد كه بر پژوهش نشان مي

در سه بزرگراه درون شهري تهران چگونگي رفتار رانندگان از 

طول مسير  L يك سو و نيز متغيرهاي طرح هندسي شامل

شيب طولي  L.s قوسي، هاي قسمتانحناي   R/1مستقيم 

ساعت اوج به عنوان  ترافيك متغير  PHVمتغيرمسير و نيز 

   مؤثرمهمترين عوامل متغير جريان ترافيك از سوي ديگر 

 اميني و سالخورده .تصادفات ارزيابي شده است وقوع بر

ه راهكارهاي يبررسي و ارا« ) در مقاله تحت عنوان1388(

اند،  انجام داده» كشور اي جادهممكن براي كاهش تصادفات 

آمار تصادفات منجر به جرح و  دهد كه نتايج اين مقاله نشان مي

در حال توسعه كه ايران نيز جزو  فوت در كشور، فاصله ممالك

ن است با ممالك پيشرفته و صنعتي، بيش از پيش مشخص آ

فقره  305و  هزار 136درمجموع  1387در سال  سازد مي

از اين  درصد 3كشور رخ داده است كه  هاي جادهتصادف در 

درصد منجر به جرح شده  19ميزان تصادفات منجر به فوت و 

درصد رشد  9/1حدود  1386است اين رقم نسبت به سال 

روي سرعت وسايل  هايي كنترلداشته است در اين راستا بايد 

نقليه، نحوه صدور و تمديد گواهينامه، وضعيت سالمت رواني 

 هاي فناورياز  و جسماني رانندگان و ... صورت گيرد استفاده

نوين از جمله تجهيزات هوشمند و پيشرفته درون خودرويي، 

حمل و نقل  هاي سيستمبستن كمربند ايمني، استفاده از 

، استقرار امدادرساني هاي پايگاههوشمند، افزايش تعداد 

ميزان  كاهش در توان ميكه  باشد مي GPS هاي دستگاه

در مطالعه )، 1388(صفري و موسويان  .باشد مؤثرتصادفات 

در تصادفات و  منيرفتار ناا ريرانندگان و تاث«خود با عنوان 

از مهمترين حوادث  يكيدارند: بيان مي» ياحوادث جاده

باشد كه باعث مرگ و مير و جراحات اي ميتصادفات جاده

تعداد زيادي از افراد و خسارات اقتصادي كالن شده كه 

   .هاي آن مي باشدمهمترين علترفتارهاي ناايمن رانندگان از 

راهكارهاي كاهش « ) در مقاله تحت عنوان1387جعفرزاده (

دهد كه  هاي اين پژوهش نشان مي انجام داد، يافته »تصادفات

ح، مرگ، معلوليت و درد، تصادفات رانندگي منجر به جر

  رواني  - ، سوگواري، مشكالت اجتماعي وري بهرهكاهش 

 كه حالي؛ در شوند مياموال  ي گستردهو همچنين تخريب 

بر افزايش سطوح  تواند ميمناسب در حمل و نقل  ريزي برنامه

ايمني و كاهش ميزان موارد ياد شده تأثير مستقيم بگذارد. 

ناشي از  هاي هزينهو  ها آسيبمير،  بحران ايمني معابر، مرگ و

مهم سالمت، بهداشت  هاي چالشحوادث رانندگي يكي از 

و توسعه كشورها است و قربانيان اصلي آن افرادي  عمومي

ساله و به ويژه جوانان  44تا  15 سنين در ها آنهستند كه اغلب 

بعد  مير وهستند. در ايران حوادث رانندگي دومين علت مرگ 

و  دهند ميقلب و عروق را به خود اختصاص  هاي بيمارياز 

عمل،  يها تاقبيشترين علت مراجعه به مراكز اورژانس و ا

حوادث رانندگي در اثر كمبود ايمني معابر است. تجزيه و 

تحليل دقيق تصادفات تا حد زيادي بستگي به آگاهي رانندگان، 

سلماني و همكاران  .دارد ها آنو ارتباط ميان  ها راهوسائل نقليه، 

در پژوهش خود به بررسي عوامل مؤثر بر تصادفات  )1387(

نوب خور و بيابانك پرداختند. اي در منظومه روستايي ج جاده

ها حاكي از آن است كه از بين عوام مؤثر بر تصادفات،  يافته

ترين نقش را داشته است و از  در صد بيش 54عوامل انساني با 

  راه رسيدن  بين عوامل انساني سرعت زياد، عجله كردن و

آلود  به مقصد، عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي، خواب

دگان، سبقت غيرمجاز نسبت به ساير عوامل نقش بودن رانن

 12و  34اند. مديريتي و طبيعي به ترتيب با  تري داشته بيش

رسول  درصد از عوامل ديگر تأثيرگذار در بروز تصادفات است.

در پژوهش خود به بررسي رابطه بين عوامل ) 1386پرستاري (

تهران  هاي انساني رانندگان و ميزان وقوع تصادفات در بزرگراه

نتيجه پژوهش عبارت  پرداخته و 1385در هفته سوم آذرماه 
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% بيشترين تصادفات را نسبت به 2/87با  بوده است از: مردان

بودن رانندگان مرد  آن به دليل بيشتر اند و % داشته8/12زنان 

بوده است. بيشترين تصادفات مربوط به رانندگان مدرك ديپلم 

ز ليسانس و ابتدايي است. و كمترين آن مربوط به باالتر ا

 4باالترين ميزان تصادفات مربوط به كساني است كه باالتر از 

  گذرد. سال از تاريخ صدور گواهينامه آنها مي

در پژوهشي به بررسي  )1385(رحماني و همكاران    

اي با مطالعه موردي  شناختي علل تصادفات جاده جامعه

اي شهرستان بابل پرداختند. بر اساس  رانندگان عمومي جاده

در صد،  75تا  70هاي به عمل آمده؛ عامل انساني حدود  بررسي

  اي حدود در صد، عامل جاده 15تا  10عامل اتومبيل حدود 

 پژوهش يك در 2013 سال در باشد. در صد مي 15تا  10 

 بيني پيش مدل« عنوان تحت) 2013( آرام توسط مطالعاتي

 برون دوخطه هايجاده در افقي هايقوس روي بر تصادفي

 ايدوجمله رگراسيون مدل از استفاده با ايران جنوب در شهري

   افقي هايقوس روي بر تصادفات بررسي به »پواسون و منفي

 بويراحمد و كهگلويه استان شهري برون خطه دو هايجاده در

   داراي كه است يهاياستان از يكي استان اين .پرداخت

 مركز به جنوب ترافيك انتقال دوخطه شهري برون هايجاده

 100 و 10 ،1 افزايش با كه شد،ها نشان يافته. باشدمي ايران

 27/2 ،22/0 ترتيب به افقي، هاي قوس زاويه خارجي درصدي

 بررسي در پژوهش اين. يابند مي افزايش تصادفات درصد 25 و

 صورت به معكوسي رابطه يكديگر با كه قوس شعاع و درجه

)R=57.3 / D برحسب شعاع و راديان حسب بر قوس درجه 

 هايقوس شعاع 100 و 10 ،1 افزايش با نشان داد) باشد مي متر

 هايقوس تصادفات درصد 16 و 70/1 ،17/0 ترتيب به افقي

   قوس درجه معكوس رابطه دليل به و يابند مي كاهش افقي

 نمود استنباط اينگونه توان مي ثابت، مقداري وسيله به شعاع با

   افقي هاي قوس درجه درصدي 100 و 10 ،1 افزايش با كه

. يابند مي افزايش تصادفات درصد 16 و 70/1 ،17/0 ترتيب به

 مستقيم رابطه بررسي كه گرديده عنوان پژوهش اين در همچنين

 انجام متغيرها ساير داشتن نگه ثابت در تصادفات، با متغيرها

 بين جراحت شدت )2015( منرينگ و ايسالم .است گرفته

. بررسي كردند اي وسيله تك تصادفات در را زن و مرد رانندگان

 .كردند استفاده چندگانه لوجيت مدل از منظور اين براي آنها

 دهد كه تفاوت نتايج به دست آمده از اين پژوهش نشان مي

 رانندگان بين جراحت شدت افزايش به منجر در عوامل عمده

شدت  )2016( منرينگ و اولفارسون دهد. مي نشان را مرد و زن

نتايج اين تحقيق . كردند استفاده مرد و زن رانندگان جراحت

   يك مانع به اصابت مانند پارامترها از دهد كه برخي نشان مي

 هاي معكوسي دارد، تفاوت اثر جنسيت حسب بر محافظ نرده يا

 وجود زن و مرد رانندگان بين روانشناسي بسياري و رفتاري

  .شود گرفته نظر در خودرو و راه طراحي در بايد كه دارد

جنسيت  تأثير بررسي«) در تحقيقي تحت عنوان 2017( اوبنگ 

 دار چراغ هاي چهارراه در پيوسته وقوع به تصادفات شدت در

نتايج به دست آمده از اين پژوهش . است شده پرداخته »شهري

 هوا كيسه و ايمني كمربند محيطي، عوامل دهد كه تأثير نشان مي

 نتيجه در متفاوت است، بسيار مرد و زن رانندگان ميان در

   تصادفات جداگانه بررسي صحيح، نتايج به دستيابي ي الزمه

  .است بيان شده جنسيت، به توجه با

) در پژوهشي به توسعه يك تابع 2018جانسون و ماريزوان (  

  عملكرد ايمني براي تلفات تصادفات موتورسيكلت 

در اين مطالعه با استفاده از  هاي اصلي مالزي پرداختند. در جاده

  اي منفي)  روش مدل خطي تعميم يافته (رگرسيون دوجمله

بيني حوادث مرگبار  مدلي براي پيشبه منظور توسعه 

هاي اصلي مالزي مورد بررسي قرار  موتورسيكلت در جاده

دهد كه مرگ و مير در اثر تصادفات  گرفت. نتايج نشان مي

هاي اصلي از نظر آماري  سال اخير در جاده 3موتورسيكلت در 

باشد. اين مدل اولين مدلي بود كه در  بسيار قابل توجه مي

بيني تصادفات موتورسيكلت در نظر  اي پيشكشور مالزي بر

همچنين متوسط تعداد تصادفات روزانه در نقاط  گرفته شد.

هاي اصلي به طور كامل در مدل قابل تشخيص  خاصي از جاده

بود. عامل حجم ترافيك تأثيرگذاري بيشتري در تعداد تصادفات 

  موتورسيكلت را دارد. 

تعداد نقاط  متوسط تعداد مرگ و مير موتورسيكلت و   

تصادف در هر مايل نشان داد تا تعداد تلفات موتورسيكلت در 

  هر مايل از اين سه شهر قابل توجه باشد.

) انجام شد 2019در پژوهشي كه توسط مانر و همكاران (    

 2011تا  2009هاي آلمان از سال  شدت تصادفات در اتوبان

  اساس ها را بر  ها شدت آسيب مورد بررسي قرار گرفت. آن

هاي خفيف،  هاي شديد، آسيب به مرگ، آسيب نوع منجر 4

ها با استفاده از اطالعاتي  بندي كردند. آن خسارات مالي طبقه

همچون اطالعات ترافيك، شرايط جاده، نوع حوادث، 

هاي كنترل ترافيك هوشمند  محدوديت سرعت، وجود سيستم

رايط به اين نتيجه رسيدند كه حوادث در طول روز با وجود ش

باشد.  كنترل ترافيك به طور كلي از شدت كمتري برخوردار مي

شدت برخورد با اشياء كنار جاده و يا تصادفات موتورسيكلت 

  افتد. با عابرين پياده بيشتر اتفاق مي
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 تحقيق روش-3

   يآورو از جنبه جمع ياز نظر هدف كاربرد قيتحق نيا  

با  قيتحق يهادادهباشد. يم يشيمايپ يفيها از نوع توصداده

با توجه به عدم  شد. ليتحل ياستفاده از روش سلسله مراتب

وجود پرسشنامه استاندار، اقدام به طراحي پرسشنامه محقق 

  ساخته گرديد. 

سپس با استفاده از نظرات اساتيد، صاحب نظران و    

متخصصين آمار، اقدام به استاندارد سازي پرسشنامه و تاييد 

هاي آن شد. پس از طراحي پرسشنامه، نمونهروايي و پايايي 

كهگيلويه به عنوان جامعه آماري انتخاب و در استان  آماري

ها توسط آنان تكميل شد. پس از گردآوري اطالعات، پرسشنامه

ها وارد رايانه شده و با استفاده از ها كدگزاري و دادهپرسشنامه

ي تحليل و روش تحليل سلسله مراتب 23نسخه  SPSSنرم افزار 

 شد.

  

  معرفي متغيرهاي تحقيق-1- 3
كيفيت بد آسفالت ، شيب هاي ناگهاني و تند ، عبور حيوانات  

اقليم محل عبور جاده ، مهارت پايين راننده، ديد كم، (جاده)

اقليم ، كيفيت پايين خودرو، نقص فني خودرو، (يخ و بارندگي)

 .محل عبور جاده (يخ و بارندگي)

  

  گيرينمونه آماري و روش نمونه ،جامعه-2- 3
تمام اعضاي نظام مهندسي شهر  قيتحق نيا يجامعه آمار   

نظام مهندسي كه بر اساس برآورد سازمان  باشديم ياسوج

بر اساس جدول كرجسي و مورگان براي . نفر مي باشند 1200

به عنوان حجم نمونه انتخاب خواهد  291جامعه فوق تعداد 

   100هاي كرونايي ما تعداد محدوديتاما با توجه به شد. 

  را به عنوان حجم نمونه انتخاب كرديم. يعني از روش 

تمام نمونه پژوهش  گيري در دسترس استفاده گرديد.نمونه

   يريگروش نمونه باشند.مي اعضاي نظام مهندسي شهر ياسوج

در اين نوع نمونه باشد. يدر دسترس م يريگبه صورت نمونه

ها جامعه براساس راحتي نسبي دسترس به آنگيري، افراد 

   .شودمي گفته مھشود كه به آن نمونه گيري اقتضايي تعريف مي

شده  فيجامعه تعر ياز اعضا كيهر  يريگنمونه نيدر ا  

قرار گرفتن در نمونه را دارند.  يبرا يشانس برابر و مستقل

تمام  ،يگونه كه با توجه به محدود بودن جامعه آمار نيبد

 . ميريگيدر نظر م يجامعه را به عنوان نمونه آمار

  

 اطالعات و روايي و پايايي ابزار گردآوري ابزار-3- 3

ي، دانيم قيتحق نيها و اطالعات در اداده يآورابزار گرد   

ابزار  ييروا دييتا يبررس يبرا قيتحق نيا درباشد. يم پرسشنامه

  صورت كه  نيبه ا .استفاده شد يصور يياز روا قيتحق

متخصصان، كارشناسان امر و  د،ياز اسات يبر اساس نظرخواه

 واقع شد. دييابزار مورد تا يياستاد راهنما روا يينها دييتا

آن با استفاده از روش  )اعتماد تيقابل(پرسشنامه  يائيپا نيهمچن

 آلفاي كرونباخ محاسبه شد.  ريگي اندازه

 

 پرسشنامه مقدار آلفاي كرونباخ در 

  آلفاي كرونباخ بعد

  83/0  نمره

  

  اطالعات گردآوري روش-4- 3

روش گردآوري اطالعات در اين مطالعه ميداني است. به اين   

و  يو خارج ياز مقاالت داخلبراي بخش نظري تحقيق  منظور

  . ه استاستفاده شد قيمرتبط با موضوع تحق يهانامه انيپا

از پرسشنامه به گردآوري استفاده در بخش ميداني نيز با 

 .پرداخته شد اطالعات

  

 اطالعات تحليل و تجزيه روش-3-5 

 نكهياطالعات با توجه به ا ليو تحل هيخصوص نحوه تجز در  

ها شود. به كمك پرسشنامه داده ياستفاده م AHPاز روش 

قرار خواهد گرفت. پس  ليو به كمك نرم افزار، مورد تحل هيته

مدل به كمك، به صورت مشاهدات  ،ينرم افزار لياز تحل

  . شدخواهد  ليتحل ياو با كمك مطالعات كتابخانه يدانيم

  كرونباخ  يپرسشنامه از آزمون آلفا ييو روا يصحت سنج يبرا

  .گرددياستفاده م 23نسخه  SPSSدر نرم افزار 

  

  مراتبيسلسلهتحليل-6- 3

گيري، هاي مختلف براي انواع تصميم با توجه به وجود روش  

گيري براي مديريت ايمني، لذا در اين به خصوص تصميم

گيري پرداخته و هاي تصميمبخش ابتدا به بررسي انواع روش

در ادامه به تشريح و بررسي روش تحليل سلسله مراتبي 

)AHP (گيري هاي مختلف تصميمپرداخته خواهد شد. روش
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، چند هدفه يريگ ميتصمگيري چند معياره، شامل تصميم

  هاي تعاملي و غير تعاملي شاخصه، روشگيري چند  تصميم

گيري چند متغيره و باشد كه در اين مطالعه از روش تصميممي

 تحليل سلسله مراتبي استفاده شده است.

 يفيآمار توصنتايج -4

  وضعيت جنسيت پاسخ دهندگان-1- 4

)، وضعيت جنسيت پاسخ دهندگان آورده شده 1در جدول (    

را  زنشود تعداد پاسخ دهندگان همانطور كه مشاهده مياست. 

نفر  14را نيز  مرددرصد) و تعداد پاسخ دهندگان  86نفر ( 86

  دهند. درصد) تشكيل مي 14(

  

  وضعيت جنسيت پاسخ دهندگان .1جدول 

درصد   فراواني  طبقه ها  متغير جمعيت شناختي

  فراواني

  

  جنسيت

  14  14  زن

  86  86  مرد

  

 

  سنّ پاسخ دهندگان وضعيت-2- 4

) وضعيت سّني پاسخ دهندگان به پرسشنامه 2(در جدول    

  دست آمده مشاهده ه آورده شده است. با توجه به اطّالعات ب

شود كه بيشترين تعداد پاسخ دهنده مربوط به گروه سّني بين مي

درصد) و كمترين تعداد  82نفر ( 82سال با تعداد  40تا  31

  سال و باالتر با تعداد  51پاسخ دهنده مربوط به گروه سّني 

  باشد. درصد) مي 5نفر ( 5

  

  وضعيت سنّ پاسخ دهندگان .2جدول 

متغير جمعيت 

  شناختي

درصد   فراواني  طبقه ها

  فراواني

  

  سنّ (سال)

30-20   6  6  

40- 31  82  82  

50- 41  7  7  

  5  5سال و  51

  باالتر

  ميزان تحصيالت پاسخ دهندگان-3- 4

) ميزان تحصيالت پاسخ دهندگان آورده شده 3در جدول (   

نفر پاسخ  100است. همانطور كه مشاهده مي شود از تعداد 

دهنده، بيشترين تعداد پاسخ دهنده مربوط به وضعيت تحصيلي 

  درصد) و كمترين تعداد مربوط  55نفر ( 55ليسانس با 

  دهنده درصد) پاسخ 5نفر ( 5با  دكتريبه وضعيت تحصيلي 

ها بيشترين تعداد در همه سال 2مطابق  نمودار  باشد.مي

شيراز بوده است كه  - تصادفات مربوط به محور ياسوج

مورد و كمترين آن در  138به تعداد  1394بيشترين آن در سال 

  به تصادف محور  مورد مربوط 53به تعداد  1395سال 

باشد. محور ياسوج سي سخت علي رغم نورآباد مي-ياسوج

حجم كم تردد در آن اما در رتبه دوم بيشترين تعداد تصادف 

  قرار دارد.

  

  

  ميزان تحصيالت پاسخ دهندگان .3جدول 

متغير جمعيت 

  شناختي

  درصد فراواني  فراواني  طبقه ها

وضعيت 

  تحصيالت

  55  55  ليسانس

  40  40  فوق ليسانس

دكترا و 

  باالتر

5  5  

  

  تصادفات محورهاي مواصالتيآمار

  
  الگوي تصادفات در استان كهگيلويه و بويراحمد  .1نمودار 

  بر حسب محورهاي مواصالتي

    

0

100

200

1391 1392 1393 1394 1395

شيراز-ياسوج  نورآباد -ياسوج 

سی سخت -ياسوج  اصفھان -ياسوج 

يزد -ياسوج 
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  حليل سلسله مراتبيت

اولين قدم در فرآيند تحليل سلسه مراتبي، ايجاد يك ساختار    

باشد كه در آن سلسله مراتبي از موضوع مورد بررسي مي

 شودها و ارتباط بين آنها نشان داده مياهداف، معيارها، گزينه

مراتبي، شامل بعد از تعيين سطوح سلسله ).1388عطايي، (

، ها(در صورت وجود) و گزينه ، زيرمعيارها، معيارهاهدف

ن ضريب مقايسة زوجي بين مجموعه معيارها جهت تعيي

در اين  شود.، انجام مياهميت هر يك از آنها نسبت به هدف

اي در  عوامل مؤثر بر سوانح جاده تحقيق هدف تعيين مهمترين

و  4باشد. معيارها مطابق جدول مي شيراز - جاده ياسوج 

  .باشدها شامل موارد زير ميگزينه

)A(  عامل انساني )B(  عامل محيطي  )C(   عامل خودرو  

)D( عامل جاده  

  تحليل  و ضريب اهميت معيارها، تجزيهدر ادامه براي    

  . گيردها نيز صورت ميقضاوت هاي ناگهاني و تندشيب

هاي ناگهاني شيبنامعيارها، اگر شاخصبه هنگام مقايسة زوجي

  شده باشد، ضرايب اهميت تعيين  0,1كمتر از  و تند

معيارها، زيرمعيارها و است. پس از تعيين اهميت تمام مناسب 

ها نسبت به هدف انجام و نتيجة ها، مقايسة كلي گزينهگزينه

در اين مطالعه شود. مقايسه به صورت نمودار ظاهر مي

هاي عبور حيوانات، شيباند از: معيارهاي مورد استفاده عبارت

مهارت پايين  ،ديد كم ،كيفيت بد آسفالت (جاده) ،ناگهاني و تند

نقص فني  ،يم محل عبور جاده (يخ و بارندگي)اقل ،راننده

اقليم محل عبور جاده (يخ و  ،كيفيت پايين خودرو ،خودرو

  بارندگي).

براي تعيين ضريب اهميت معيارها و  الزم به ذكر است  

ترين آنها، هاي مختلفي وجود دارد كه معمولزيرمعيارها، روش

 مقايسة دو دويي است. در اين روش معيارها، دو به دو 

شوند و درجة اهميت هر يك از آنها با يكديگر مقايسه مي

در اين پژوهش براي اين  .شودنسبت به ديگري مشخص مي

شده ه شده توسط ساعتي استفاده يكار از روش استاندارد ارا

يك از  ضرايب اهميت هر پس از تعيين. )3است (جدول 

هر يك از  بر اساس هاگزينه وزنمعيارها و همچنين ضرايب 

بايد از تلفيق ضرايب اهميت معيارها و زيرمعيارها ، معيارها

ها نسبت به هر يك از زيرمعيارها و نسبت به هدف و گزينه

ها را مشخص نماييم. معيارها، امتياز نهايي هر يك از گزينه

مراتبي ساعتي كه منجر به براي اين كار از اصل تركيب سلسله

ها در تمامي يك بردار اولويت با در نظر گرفتن همة قضاوت

  . شده استشود، استفاده مراتبي ميسطوح سلسله

 

  

اي  جادهبه عنوان عوامل مؤثر بر سوانح معيارهاي مهم  .4جدول 

   شيراز -در جاده ياسوج 

  كد   معيار

 E1 حيوانات عبور

  E2 بارندگي) و يخ( جاده عبور محل اقليم

  E3 تند و ناگهاني هاي شيب

  E4  خودرو پايين كيفيت

  E5 كم ديد

  E6 راننده پايين مهارت

  E7 خودرو فني نقص

  E8 آسفالت بد كيفيت

  

  دويي دو مقايسه براي ساعتي كميت 9 تناسب جدول .5 جدول

  ارزش  تناسب پارامتر

  1  اهميت يكساني دارد. CJدر مقايسه با پارامتر Ciپارامتر 

  3  اهميت متوسطي دارد. CJدر مقايسه با پارامتر  Ciپارامتر 

  5  اهميت زيادي دارد. CJدر مقايسه با پارامتر  Ci  پارامتر

  7  اهميت نسبتاً زيادي دارد. CJدر مقايسه با پارامتر  Ciپارامتر 

  9  اهميت خيلي زيادي دارد. CJدر مقايسه با پارامتر  Ci رپارامت

  2،4،6،8  هاي مابينارزش
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 دويي دو مقايسه براي هاكميت تناسب جدول .6 جدول

 

  

  
  شيراز) – ياسوج جاده در اي جاده سوانح بر مؤثر (عوامل مورد مطالعه يهامعيار يي (اهميت)وزن نها .2 نمودار

 

 مهمترين است مشاهده قابل فوق نمودار از كه همانگونه    

 به شيراز - اي در جاده ياسوج  جاده سوانح بر مؤثر عوامل

: از اند عبارت عامل ترين ضعيف تا عامل ترين قوي از ترتيب

 كيفيت بد آسفالتدرصد)،  5/30( هاي ناگهاني و تندشيب

اقليم محل درصد)،  18( مهارت پايين رانندهدرصد)،   5/20(

  ديد كمدرصد)،  4/13( عبور جاده (يخ و بارندگي)

نقص فني درصد)،  4( كيفيت پايين خودرودرصد)،  6/6(

  ).4/3( عبور حيواناتدرصد)،  6/3( خودرو

 كدام معيار  - 1«براي پاسخ به سوال اول تحقيق مبني بر اينكه 

 - ياسوج اي در جاده  تعيين عوامل مؤثر بر سوانح جادهدر 

زير آورده شده  نمودار» است؟ مهمتر "عبور حيوانات" شيراز

عوامل موثر در تعيين  يرتبه بنددر خصوص  7جدول  است.

خارج  شيراز  -اي در جاده ياسوج  عوامل مؤثر بر سوانح جاده

دهد در مجموع از ميان هاي فرعي نشان مياز تاثيرگذاري مولفه

معيار، عوامل انساني باالترين وزن و امتياز را به خود  4

بيشترين وزن و  اختصاص داده است. پس از آن عوامل محيطي

اي و در پايان نيز عامل امتياز را دارا است. سپس عوامل جاده

  خودرو پروژه توانسته بيشترين وزن را كسب نمايد.

  

  

تعيين عوامل موثر در  معيارهاي يبند رتبهبررسي رتبه  .7جدول 

   شيراز -ياسوج اي در جاده  مؤثر بر سوانح جاده

  عنوان روش امتياز هاگزينه
 

  عنوان روش ترتيب نهايي

D 107/0 عامل خودرو  
  

A عوامل انساني 

B 178/0 عوامل جاده اي  
  

B ايعوامل جاده  

C 318/0 ارزش سايت  
  

C ارزش سايت  

A 396/0  انسانيعوامل  
  

D عامل خودرو  

  

0.034

0.134

0.305

0.04

0.066

0.18

0.036

0.205

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35

عبور حیواناتعبور حیواناتعبور حیواناتعبور حیوانات

))))یخ و بارندگییخ و بارندگییخ و بارندگییخ و بارندگی((((اقلیم �ل عبور جاده اقلیم �ل عبور جاده اقلیم �ل عبور جاده اقلیم �ل عبور جاده 

شیب های ناگهانی و تندشیب های ناگهانی و تندشیب های ناگهانی و تندشیب های ناگهانی و تند

کیفیت پایین خودرو کیفیت پایین خودرو کیفیت پایین خودرو کیفیت پایین خودرو 

دید کمدید کمدید کمدید کم

مهارت پایین رانندهمهارت پایین رانندهمهارت پایین رانندهمهارت پایین راننده

نقص فنی خودرونقص فنی خودرونقص فنی خودرونقص فنی خودرو

کیفیت بد آسفالتکیفیت بد آسفالتکیفیت بد آسفالتکیفیت بد آسفالت
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 در اي جاده سوانح بر مؤثر هايگزينه ييمحاسبه وزن نها .3نمودار

   شيراز -  ياسوج جاده

 

 عوامل انسانيباشد مشخص مي 10نمودارهمانطور كه در   

 بهترين( گزينه ترينمناسب لذا وزن بيشترين داراي) A گزينه(

اي در جاده  جادهتعيين عوامل مؤثر بر سوانح  براي) معيار

 ترتيب به عوامل انساني از بعد. بود خواهد شيراز -ياسوج 

  عوامل ، )C( عوامل محيطياند از مهمترين معيارها عبارت

عوامل موثر  نظر از) D( عامل خودرو نهايت در و) B( ايجاده

 - اي در جاده ياسوج  تعيين عوامل مؤثر بر سوانح جادهدر 

  .شدند بندي رتبه شيراز

 

مقايسه نتايج تحقيق با نتايج پيشينه تحقيق در ايران و 

    جهان

در اين مطالعه شيب هاي ناگهاني و تند به عنوان مهمترين عامل 

شيراز عنوان گرديده است كه  -فرعي تصادفات در جاده ياسوج

 يبا افزايش زاويه خارج) كه نشان داد 2013با مطالعه آرام (

، همخواني يابند افزايش ميهاي افقي، درصد تصادفات  قوس

 رازيش -اسوجيتصادفات در جاده عامل مهم بعدي كه در  دارد.

هاي ، كيفيت بد آسفالت است كه با يافتهاست موثر بودهعنوان 

كه تعداد  ندنشان داد) كه 1394پژوهش كاري و همكاران (

 ياكاهش قابل مالحظه يتصادفات بعد از اصالح روكش آسفالت

هاي اين مطالعه بر اساس يافته خواني دارد.، همداشته است

عنوان  رازيش - اسوجيراننده در تصادفات در جاده  نييمهارت پا

صفري و موسويان هاي مقاله كه با يافته موثر بوده است،

از مهمترين حوادث تصادفات  يكي)، كه نشان دادند 1388(

باشد كه باعث مرگ و مير و جراحات تعداد زيادي اي ميجاده

از افراد و خسارات اقتصادي كالن شده كه رفتارهاي ناايمن 

 ، همخواني دارد.باشدهاي آن ميرانندگان از مهمترين علت

نقش  انگريها و مطالعات صورت گرفته در كشور بيبررس

   خبنداني ژهيبو يميپررنگ وسهم قابل توجه عوامل اقل

  باشد كه با يم يادر رخداد حوادث ناگوار جاده يو لغزندگ

) كه نشان دادند خطر 1392و همكاران ( يابيكام يهاافتهي

كه  يبرف يو روزها خبنداني دهيهمراه با پد ياتصادفات جاده

استان سمنان  يهاشود در سطح جادهيم شتريب ياحتمال لغزندگ

  دارد. يشود، همخوانيم شتريب

   

  گيرينتيجه-5
 - در جاده ياسوج  اي تعيين عوامل مؤثر بر سوانح جاده   

برخوردار است چرا كه در  ياديفوق العاده ز تياز اهم ،شيراز

اي در جاده  سوانح جاده، شناسايي عوامل موثرصورت عدم 

 يها نهيو هز شيراز به شدت افزايش خواهد يافت -ياسوج 

   يخواهد نمود و از طرف ليتحمكشور را بر  ياضاف

تعيين  .مالي و جاني نمايدهاي زيادي را دچار خسارات خانواده

با توجه شيراز  - اي در جاده ياسوج  عوامل مؤثر بر سوانح جاده

 كيتقابل آنها با  نيمتعدد و همچن يارهايبودن مع ليبه دخ

 ارهيچند مع يريگميتصم يها استفاده از روش ازمندين گريد

رويكرد مناسب انتخاب  يبرا يمختلف يها است. تاكنون روش

 ليتحل نديروش ها فرآ نياز ا يكياست كه  شدهه يارا مديريتي

ترين عوامل هاي تحقيق مهمبر اساس يافته است. يسلسه مراتب

  اي در جاده  تعيين عوامل مؤثر بر سوانح جادهموثر در 

ترين ترين عامل تا ضعيفبه ترتيب از قوي شيراز - ياسوج 

درصد)،  5/30( هاي ناگهاني و تندشيباند از: عامل عبارت

   مهارت پايين رانندهدرصد)،  5/20( كيفيت بد آسفالت

 4/13( اقليم محل عبور جاده (يخ و بارندگي)درصد)،  18(

درصد)،  4( كيفيت پايين خودرودرصد)،  6/6( ديد كمدرصد)، 

  ).4/3( عبور حيواناتدرصد)،  6/3( نقص فني خودرو

  ي اصلي، هاي تحقيق از ميان معيارهابر اساس يافته  

تعيين عوامل  تيريمد ي) برااريمع ني(بهتر نهيگز نيترمناسب

 عوامل انساني  شيراز - ياسوج اي در جاده  مؤثر بر سوانح جاده

 بيبه ترت درصد) 6/39( عوامل انسانيخواهد بود. بعد از 

)، درصد 8/31( عوامل محيطي :ازند عبارت ارهايمع نيمهمتر
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 7/10( عامل خودرو تيدر نها) و درصد 8/17( عوامل جاده اي

تعيين عوامل مؤثر بر سوانح موثر در  امل) از نظر عودرصد

  شدند. يرتبه بند  شيراز - ياسوج اي در جاده  جاده

با توجه به اينكه دو عامل اصلي تصادفات محور ياسوج  ،لذا  

 بد كيفيت و )درصد 5/30( تند و ناگهاني هايشيراز شيب –

  مسئوالن استاني  ،لذا .باشدمي )درصد 5/20( آسفالت است

و اداره كل راه استان كهگيلويه و بويراحمد بايد نسبت به رفع و 

هاي پر شيب و همچنين رفع و اصالح اصالح جاده در قسمت

 آسفالت بخصوص در قسمتهايي كه به دليل بارندگي آسيب

  ديده است اقدامات الزم را انجام دهند.

  

  مراجع -6
)، 1393( ،.و معروف، ح .نژاد، حو قاسمي .ر.سماعيلي، عا- 

روش گام به گام ايمن سازي و انجام تحقيق در نقاط پرحادثه "

 ،"هاي استان خراسان شمالي)اي (مطالعه موردي راهجاده

 اي، سوانح ريلي و هوايي،سومين كنفرانس ملي تصادفات جاده

  .https://civilica.com/doc/271202 زنجان،

  

 و پنهان يادگيري، رفتاري الگوهاي" )،1381ع.ر.، ( اسماعيلي،- 

 كنفرانس دومين ،"عابران و رانندگان ترافيكي رفتار بر آن ثيرات

  .ترافيك مديريت

  

بررسي برخي عوامل مهم وقوع ")، 1390، (.اميني، ح- 

، "تصادفات جهان ي در ايران با مقام نخست درا جادهتصادفات 

  ي، سوانح ريلي و هوايي.ا جادهدومين كنفرانس ملي تصادفات 

 هايقوس روي تصادفات بيني پيش مدل" )،1392( .،ع ،آرام- 

   ايران جنوب در شهري برون خطه دو هايراه در افقي

 نامهپايان ،"منفي ايدوجمله رگرسيون هايمدل از استفاده با

 محيط و فني دانشكده ساختمان، و راه مهندسي گروه دكتري،

  كواالالمپور. مالزي، ملي دانشگاه زيست،

  

تاثير تابلوهاي تبليغاتي " ،)1393( ،.و بحريني مقدم، م .آيتي، ا- 

سومين كنفرانس ملي  ،"هاكنار جادهاي بر ايمني جاده

 زنجان، اي، سوانح ريلي و هوايي،تصادفات جاده

https://civilica.com/doc/271242.  

تحليلي بر " )،1390( شيخ االسالمي، ع. ر.، باقري، ف. و- 

تحقيقات انجام شده در زمينه عوامل موثر بر وقوع تصادفات در 

 ،15، شماره 8، نشريه راهور، دوره "هاي برون شهريراه

  . 115 - 93.ص

 

، تهران، "مديريت ايمني راه")، 1385( ،بانك توسعه آسيايي- 

  .شهرسازيراه و  نقل وزارتانتشارات پژوهشكده حمل و 

 ،"ها جاده ايمني و هوا و آب" ،)1375( م.، نوخندان، حبيبي- 

   ، پژوهشكدهشهرسازي و راه وزارت انتشارات تهران،

  .نقل و حمل

  

استان  يا بررسي علل تصادفات جاده "،)1392( ،ي، س.ر.داود- 

، وزارت راه "ه راهكارهايي براي كاهش آنيگلستان و ارا

مركز تحقيقات  ،اداره كل شهرسازي استان گلستان ،ترابري

  ساختمان و مسكن.

  

 و متوفيات آمار  مقايسه" ،)1396( ،قانوني پزشـكي سازمان- 

  ".رانندگي حوادث مصدومان

  

 يبررس" ،)1394(م.،  ،يجانو توزنده .م ،يو فخر .م ،يكار- 

 ن،يجاده ورام ي، مطالعه مورد"عمر آسفالت بر تصادفات ريتاث

 ك،يحمل و نقل و تراف يمهندس يالمللنيكنفرانس ب نيپانزدهم

  .https://civilica.com/doc/558459 تهران،

  

تأثير " )،1394( ،ع.ر.، قنبري، م.، حسين زاده، ع.ر. مافي،- 

اجراي قانون جديد راهنمايي و رانندگي بر مخاطرات انساني 

، "هاي برون شهري استان خراسان شمالي تصادفات در جاده

   هاي اجتماعي راهبردهاي مسائل اجتماعي ايران،پژوهش

  . 68-51.ص ،3، شماره 4دوره 

  

رفتار  ريرانندگان و تاث")، 1388( .،صفري، اا.ح. و موسويان، - 

دانشگاه آزاد اسالمي  ،"يادر تصادفات و حوادث جاده منيناا

  اي و ريلي.، كنفرانس ملي تصادفات و سوانح جادهواحد زنجان

 ثبت يها روش" ،)1386( ترافيك، بنياد مشاور مهندسين- 

 انتشارات ،"تصادف تهران پر نقاط شناسايي و تصادفات

 .نقل و حمل پژوهشكده
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ABSTRACT 

In today's cities, the problems of transportation and traffic have become widespread and 

traffic accidents have become one of the most important problems in the field of 

transportation, and this issue is especially familiar to our lives as Iranians. The purpose of 

this study is to prioritize the causes of road accidents on the Yasuj-Shiraz road by 

hierarchical analysis. This research is a descriptive survey in terms of applied purpose and 

data collection. Research data were analyzed using hierarchical method. The statistical 

population of this study is all members of the engineering system of Yasuj city. Due to the 

coronary limitations, 100 people were selected as the sample size by available sampling 

method. The data collection tool in this field research is a questionnaire. AHP method was 

used to analyze the data and draw a prioritization model. Based on the research findings 

Based on the research findings, the most important factors in determining the effective 

factors on road accidents on the Yasuj-Shiraz road from the strongest factor to the weakest 

factor are: Sudden and steep slopes (30.5%), poor quality of asphalt (20.5%), low driver 

skills (18%), road crossing climate (ice and rain) (13.4%), low visibility (6.6%) 6%), low 

quality of the car (4%), technical defects of the car (3.6%), animal crossing (3.4). 

According to the research findings, among the main criteria, the most important factor 

affecting road accidents on the Yasuj-Shiraz road was human factors (39.6%) and then the 

most important criteria were environmental factors (31.8%), respectively. Road factors 

(17.8%) 

 

Keywords: Causes of Road Accidents, the Axis of the Main Road Yasuj - Shiraz, 

Hierarchical Analysis 


