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 چکیده
ای حمل و نقل جاده شیوهشهری با ونقل ریلی در کشور، باعث شده است تا اکثر سفرهای برونناچیز حمل سهم 

تعداد تلفات حوادث  .داشته باشدها را بدنبال تبعات منفی افزایش تلفات در راهمی تواند صورت گیرد که این موضوع 

تعداد تلفات شود. تغییر در هر یک از این سه بعد،  تبیینمی تواند توسط سه بعد اصلی مواجهه، ریسک و پیامد  ترافیکی

بنابراین  .ی حمل و نقل ایمن تر نظیر راه آهن استهامدی کاهش مواجهه، ترویج هاتغییر خواهد داد. یکی از روش را

در این مقاله   مسئله کاهش تلفات حوادث ترافیکی بدون درنظرگرفتن نقش سهم حمل و نقل ریلی، امکانپذیر نیست.

داده های  با تمرکز برآماری  مطالعهطریق  از جاده ایتلفات حوادث بین سهم حمل و نقل ریلی و وند تغییراتر

 یمنفی طهراب کی داده های مربوط به این کشورها در. شده است بررسی بلژیک و کشورهای آلمان، اتریش، دانمارک

 .است شده مشاهده یتلفات رانندگ تعدادو  سهم حمل و نقل ریلی مسافری ریدو متغ نیب متوسط و یقو

 

 شاخص مواجهه، سهم حمل و نقل ريلي ،تلفات حوادث ترافیکي: های کلیدیواژه

 

 مقدمه -1
 يهاموجود در سال يهادر حال حاضر و بر اساس آمار     

را  ياهزار کشته در سوانح جاده 20گذشته هر سال حدود 

 ياهزار نفر در سوانح جاده 200از  شیو ب میشاهد هست

 ليموضوع عالوه بر مسا نيکه ا شونديمصدوم و از کار افتاده م

بر پهنه  نیباعث خسارت سنگ يو اجتماع يخاص روان

کشور خواهد شد. براساس آمار موجود، تعداد  ياقتصاد

در کشور با  يانقل جادهومربوط به حمل اتیتصادفات و متوف

در کشور به  ریمرگ و م ياصل واملعاز ها کنترل ديوجود تشد

. اين مسئله در حالي است (1391)نیکو و توکلي،  روديشمار م

کمتر  در ايران سهم راه آهن از حمل و نقل باري و مسافريکه، 

در حالیکه طبق سند مطالعات طرح جامع  .است از ده درصد

درصد  40تا  25حمل ونقل کشور اين سهم بايد به حدود 

بودن شديد باال يکي از علل  مي تواند اين موضوع افزايش يابد.

نسبت به ديگر کشورها و حمل و نقل در ايران سوانح نرخ 

ارزيابي  به منظور باشد. مادي به جامعه تحمیل خسارات جاني و

، اغلب مقايسه وضعیت ايمني خود با کشورهاي ت ايمنيوضعی

  .ديگر مفید است

در اين مقاله به بررسي رابطه بین سهم حمل و نقل ريلي و 

 37ي هاتصادفات رانندگي جاده ار طريق بررسي آماري داده

 يسازمانده بخش 4مقاله در  اين کشور پرداخته شده است.

 اتیبر ادب يمرور وشناخت مسئله  2شده است. در بخش 

بررسي روند تغییرات به  3موضوع انجام شده است. در بخش 

 روند تغییرات در 4در بخش است.  شده پرداخته کشورها

 4بخش  درکشورهاي منتخب مورد بررسي قرار گرفته است. 



 است. ارائه شده  يو جمع بند جينتا

 

 شناخت مسئله -2

مواجهه،  تواند توسط سه بعد اصلييک مسئله ايمني مي   

ريسک و پیامد بیان شود. تغییر در هر يک از اين سه بعد، 

شرايط ايمني را تغییر خواهد داد. فراواني تصادفات شاخصي از 

ي کالن مواجهه مي توان جمعیت، هامواجه است. از شاخص

-تعداد وسیله نقلیه، تعداد افراد گواهینامه دار، وسیله نقلیه

وخت را نام برد. يکي از کیلومتر طي شده و میزان مصرف س

و نقل ايمن تر  ي حملهاي کاهش مواجهه، ترويج مدهاروش

 . (1390نظیر راه آهن است )توکلي کاشاني، 

 ي سري زماني در حمل و نقل هاتجزيه و تحلیل داده     

اي و تحقیقات ايمني جاده براي توصیف، تبیین و پیش جاده

)توکلي کاشاني،  بیني روند در سطح کالن استفاده مي شود

 نظیر  مختلفيي هاهر ساله گزارش(. 1390

(European Union Road Federation, 2011)،  Transportation 

in Canada, 2008)، (United States department of  

Agriculture, 2011)  

کشورها و به منظور ارزيابي عملکرد  هادر زمینه ايمني راه     

در کشورهاي مختلف همچنین يافتن روند مشخص سالیانه 

ي مختلفي به بررسي روند هامقاله ه شده است.جهان ارائ

 ي ترافیکي پرداخته اند. هاداده

تجزيه  کهداده است نشان  (2012) استیپدونک و همکاران     

و خطر مي توان با  هاايمني جاده زماني سريي هاداده و تحلیل

 Stipdonk, H., et). يافتي جمعیتي بهبود هااستفاده از داده

al, 2012)  
به بررسي توسعه ايمني جاده اي در ( 2013شن و هرمنس )

در طول دهه مرگ و میر و تغییر در مواجهه  با بررسي اروپا

 مبتني بر شاخص بهره وري با در نظر گرفتن شاخص گذشته

 .پرداخته است

     .(Shen and Hermans, 2013) ( 2010چاپلین و لساره )

مورد  در فرانسه را نقاط قوت و ضعف سازمان ايمني جاده

ي هاآگاهي از يافتهکه چگونه بررسي قرار داده و نشان داده 

تصمیم گیرندگان به مي تواند بر مبناي علمي  گزارش تحقیق

  .کمک نمايد

.(Chapelon and Lassarre, 2010)  وسمن و همکاران

بررسي چشم انداز ايمني جاده در ه منظور روشي ب (2010)

قضاوت در اين مقاله، تشريح نموده است.  2020هلند تا سال 

در مورد امکان سنجي دستیابي به اهداف سیاست گذاري ايمني 

 .جاده اي هلند انجام شده است
     .(Wesemann, van Norden and Stipdonk, 2010) 

ي سري زماني هابه تحلیل داده )2012(و همکاران کمانجر

، شامل هايي يي از چنین دادههانمونهايمني راه پرداخته است. 

از تصادفات جاده ترافیک، تلفات ) يا ماهانه(تعداد ساالنه 

ترافیکي يا کیلومتر خودرو رانده شده در يک کشور، و همچنین 

به (ي عملکرد ايمني هاي متناظر شاخصهابه عنوان ارزش

 ايمني کمربنداستفاده ازسرعت، يي مثل هاعنوان مثال، داده

 (Commandeur (et al.), 2010). است)

شاخص براي مقايسه نوع ( سه 2010وگمن و اپ )     

 عملکرد ،عملکرد ايمني کشورها ارائه نموده اند. اولین شاخص

شاخص خروجي نامیده مي شود و بر اساس تعداد  ،ايمني جاده

شاخص دوم کیفیت  .افرادکشته شده و زخمي شده جاده است

 يهاشاخص (دهدايمني جاده را نشان مياجراي سیاست 

 در پاسخ تیفیک دهندهشاخص سوم نشان  ).يياجرا عملکرد

)شاخص  است بهبود ايمني جاده منظور به يگذاراستیس اسناد

نیکو  (Wegman and Oppe, 2010). (يگذاراستیس عملکرد

( ارتباط سهم حمل و نقل ريلي و نرخ 1391و توکلي )

چندين کشور را  تصادفات و تلفات در حمل و نقل جاده اي

 (.1391)نیکو و توکلي،  قرار داده است و تحلیل مورد بررسي

 از شتریب استفاده به منجر تواند يم ،يلير ونقلحمل  زیناچ سهم

 يموضوع تبعات منف نيکه ا گردد، يامد حمل و نقل جاده

 کاهش مسئله نيبنابرا. دارد بدنبال را هاتلفات در راه شيافزا

 و حمل سهم نقش درنظرگرفتن بدون يکیتراف حوادث تلفات

 به تر کالن يکرديور با مقاله نيا در .ستین ريامکانپذ ،يلير نقل

 تصادفات تعداد و يلير نقل و حمل مد سهم نیب رابطه يبررس

 .است شده پرداخته يرانندگ تلفات و
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ي تصادفات و سهم حمل و نقل ريلي در هادر اين بخش داده   

کشورهاي مختلف به صورت همزمان در نظر گرفته مي شود. 

، نوسانات سهم حمل و نقل ريلي باري و 4تا  1 يهادر شکل

کشورهاي اروپايي،آمريکا، براي  تلفات ترافیکيتعداد مسافري با 

وبسابت )، (Eurostat)وبسايت  يهابر اساس داده کانادا و ايران

BTS ،) ،)وبسايت راه آهن جمهوري اسالمي ايران((European 

Road Statistics, 2011) .بدين ترتیب  نشان داده شده است



تا  2000ي هاکشور در سال 37ي مربوط به حدود هاداده

ي مستقل ثبت هاجمع آوري گرديد و به صورت رکورد 2010

 يليسهم حمل و نقل ر، مسافري –يليسهم حمل و نقل ر .شد

 مسافر، جاده تلفات، (هزار در)، جاده تصادفاتباري،  –

و سال از فیلد هاي اصلي  (ونیلیم 1000)در  يلير لومتریک

نشان داده شده  1همانطوري که در شکل  استفاده شده است.

مقاديري که با فاصله زياد نسبت به ساير کشورها از نظر است، 

بیشترين تعداد  تلفات رانندگي قرار دارد مربوط به ايران است.

ي هاداده مربوط به ايتالیا است. 2تصادفات رانندگي در شکل

مربوط به هر کشور با يک رنگ متفاوت نشان داده شده است. 

بین سهم حمل و نقل ريلي مسافري و روند مشخصي در شکل 

کشورهاي  .توان استخراج نمودنميبا تلفات رانندگي  باري

همچنین آلمان، ايتالیا، انگلیس، کانادا بیشترين تعداد تصادفات و 

کشور آلمان بیشترين تعداد تصادفات اند. روند کاهشي را داشته

ين رانندگي را داشته است اما تعداد تصادفات رانندگي در ا

هزار مورد  100در حدود  2009الي  2000کشور از سال 

 .کاهش يافته است

 

 
 سهم حمل و نقل ریلی مسافری-تعداد تلفات رانندگی  .1شکل 

 

 



 تعداد تصادفات رانندگی -سهم حمل و نقل ریلی مسافری  .2شکل 

 

 
 رانندگیتعداد تصادفات  -سهم حمل و نقل ریلی باری .3شکل 

 

 
 تعداد تصادفات رانندگی -مسافر کیلومتر ریلی .4شکل  

 

با استفاده از  براي بررسي ارتباط بین پارامترها با يکديگر 

، ارتباط هر يک از و ضريب همبستگي ينمودارهاي پراکنش

 يليحمل و نقل ر نسبت، از تصادفات يناشتلفات پارامترهاي 

تصادفات  تعدادي، بار يليحمل و نقل ر نسبتي، مسافر

مورد بررسي قرار ي با يکديگر لير لومتریک مسافري و رانندگ

ريب همبستگي پیرسون به منظور تعیین میزان ض است.گرفته 

بین دو متغیر فاصله اي يا نسبي و يا ي رابطه، نوع و جهت رابطه

 يک متغیر فاصله اي و يک متغیر نسبي به کار برده مي شود.

اين ي توان براي محاسبهچندين روش محاسباتي معادل مي

متداولترين ضريب همبستگي، ضريب  ضريب تعريف نمود.

 1و  -1ضريب همبستگي پیرسون بین  .همبستگي پیرسون است

باشد. مي 1و  -1کند. ضريب همبستگي همیشه بین تغییر مي

باشد در آنصورت تمامي نقاط بر روي يک خط  r = 1اگر 

باشد يعني قرار دارند و همبستگي، مثبت و کامل مي راست

باشد در اين  r=  -1ضريب زاويه )شیب( خط مثبت است. اگر

حالت تمامي نقاط روي خط مستقیم قرار دارند ولي ضريب 



نشانه عدم وجود  ،= باشد 0زاويه خط منفي است و اگر چنانچه 

کار، )نیکوکار، چلويان و نیکو میان متغیرهاست خطي همبستگي

1379). 

 
 

 

 کشور( 27اتحادیه اروپا ) ارتباط متغیرها در .1 جدول

سهم حمل و نقل  ریمتغ

 باری-ریلی

 مسافر کیلومتر ریلی

 میلیون( 1000)در 

 تصادفات جاده  تلفات جاده

 در هزار()

سهم حمل و نقل 

 مسافری -ریلی 

 –سهم حمل و نقل ریلی 

 مسافری

    

 

 تصادفات جاده

 در هزار()

   
 )افزايش( تصادفات

 (تلفات )افزايش

 

 

 

 تلفات جاده

  
 تلفات )کاهش(

 مسافر کیلومتر ريلي )افزايش(

 

  

 ریلی مسافر کیلومتر

 (ونیلیم 1000)در 

 

 

   
 

 باری-سهم حمل و نقل ریلی

 

    
 

مشاهده گرديده است که  هابه طور کلي با بررسي داده     

مقادير مربوط به آمريکا در محدوده متمرکزتري نسبت به 

 1جدول در  (.1391)نیکو و توکلي،  اتحاديه اروپا قرار دارد

مسافري،  – يليسهم حمل و نقل رارتباط بین متعیرهاي 

حمل و  سهمي ولير لومتریک مسافر، جاده تلفات، جاده تصادفات

همانطوري که در جدول  ي نشان داده شده است.بار-يلينقل ر

کیلومتر ريلي جابه  –نشان داده شده است، با افزايش مسافر  1

اروپا کاهش يافته در اتحاديه جا شده، میزان تلفات رانندگي 

ي هاارتباط بین شاخص کشور صنعتي اروپا 15 با بررسي است.

ارتباط ، و تعداد تصادفات رانندگيمیزان تلفات مواجهه ريلي با 

کیلومتر ريلي طي شده يک -فرمیزان تلفات رانندگي و مسا بین

معکوس ي دهد. رابطهمعکوس بین دو متغیر را نشان ميي طهراب

میزان افزايش يابد سهم ريلي دهد که اگر مييا منفي نشان 

ي معکوس بین طهراب يابد و بالعکس.کاهش ميتلفات رانندگي 

کیلومتر ريلي و -و مسافر عداد تصادفات رانندگيت متغیرهاي

 نیز مشاهده شده است.همچنین سهم حمل و نقل ريلي مسافري 
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تري در مورد رابطه سهم بتوان به تحلیل دقیقبراي اينکه      

يد ، باحمل و نقل ريلي و میزان تصادفات رانندگي دست يافت

را تا حد امکان کاهش داد. بدين ساير عوامل تاثیر گذار اثر  توانب

منظور همبستگي بین اين پارامترها براي کشورهايي که از تراکم 

امه براي ارزيابي در اديي برخوردارند بايد محاسبه گردد.باال

ضريب  مناسب تر براي کشورهاي با تراکم باالتر ريلي،

 اسبه گرديده است.محبین متغیرهاي مورد نظر  همبستگي

وسیله  738میلیون نفر جمعیت داراي  4/8کشور اتريش با 

 هاتعداد کشته است.نفر جمعیت بوده  1000نقلیه به ازاي هر 

نفر و نرخ کشته شدگان در  523برابر با  2011در سال  در آن

میلیون  9/10است. بلژيک با بوده  6.2هزار نفر جمعیت  100

نفر  1000وسیله نقلیه به ازاي هر  622نفر جمعیت داراي 

، 2011در سال  در اين کشور هاتعداد کشته بوده است. جمعیت

جمعیت  هزار نفر 100نرخ کشته شدگان در  و نفر بوده 858

 522 داراي میلیون نفر جمعیت 5/5است. دانمارک با بوده  8/7

بوده است. در اين  نفر جمعیت 1000وسیله نقلیه به ازاي هر 

نرخ کشته  و نفر بوده 220، 2011در سال  هاتعداد کشته کشور

است. آلمان با بوده  96/3هزار نفر جمعیت  100شدگان در 

وسیله نقلیه به ازاي هر  614 داراي میلیون نفر جمعیت 8/81

در  هاتعداد کشتهبوده است. در اين کشور،  نفر جمعیت 1000

هزار  100نرخ کشته شدگان در و نفر بوده  4009، 2011سال 

روند  5در شکل  .(IRTAD, 2013)است  9/4 نفر جمعیت

صعودي تغییرات مسافر کیلومتر ريلي در اين چهار کشور نشان 

با  يصنعت يدر کشورها، 2با توجه به جدول  داده شده است.

 يتلفات رانندگ زانیم ،يلير سهم شيباال، با افزا يليتراکم ر

. روند تغییرات پارامترها براي کشورهاي است افتهيکاهش 

 6ي هاو شکل 2آلمان، اتريش، دانمارک و بلژيک در جدول 

 آمده است. 13الي 

کشورهاي آلمان، در  آمده است، 2همانطوري که در جدول     

معکوس بین دو متغیر ي طهاتريش، دانمارک، بلژيک يک راب

سهم ريلي دهد که اگر معکوس نشان ميي . رابطهوجود دارد

 کاهش میزان تصادفات يا میزان تلفات رانندگي افزايش يابد 

  مي يابد و بالعکس.

 

 گیرینتیجه -5
براي بررسي ارتباط بین شاخص مواجهه سهم ريلي و      

کشور اروپايي  37ي مربوط به حدود هاتصادفات رانندگي، داده

جمع آوري گرديد و به  2010تا  2000ي هاو آمريکا در سال

ي هايکي از انواع روشي مستقل ثبت شد. هاصورت رکورد

در تحقیق همبستگي دو  تحقیق توصیفي تحقیق همبستگي است.

. در یر استمتغیري هدف تعیین میزان هماهنگي تغییرات دو متغ

منفي ي طهکشورهاي آلمان، اتريش، دانمارک، بلژيک يک راب

مواجهه و میزان تصادفات و تلفات  بین دو متغیر قوي و متوسط

مشاهده شده است. افزايش سهم حمل و نقل ريلي در  رانندگي

تواند منجر به کاهش شاخص مواجه رانندگي در مي کشور

ي حمل و نقل ريلي هاتصادفات کشور و ايفاي نقش يکسان مد

 اي گردد. و جاده
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 روند تغییرات مسافر کیلومتر ریلی .5شکل 
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 ( در آلمان، اتریش، دانمارک و بلژیک1000)در  تعداد تصادفات رانندگی .3جدول 

(1000در تعداد تصادفات رانندگي )  رديف/ستون مرگ ناشي ازتصادفات 

 کشور  آلمان

 سهم حمل و نقل ريلي مسافري قوي 0/833- متوسط 0/648-

 سهم حمل و نقل ريلي باري قوي 0/887- قوي 0/872-

میلیون( 1000مسافر کیلومتر ريلي ) در  متوسط 0/622- قوي 0/996-  

 کشور  اتریش

 سهم حمل و نقل ريلي مسافري قوي 0/81- قوي 0/908-

 سهم حمل و نقل ريلي باري قوي 0/962- قوي 0/94-

میلیون( 1000مسافر کیلومتر ريلي ) در  قوي 0/922- قوي 0/874-  

 کشور دانمارک

 سهم حمل و نقل ريلي مسافري متوسط 0/46- قوي 0/857-

 سهم حمل و نقل ريلي باري متوسط 0/418- قوي 0/678-

میلیون( 1000مسافر کیلومتر ريلي ) در  قوي 0/79- قوي 0/983-  

 کشور بلژیک

 سهم حمل و نقل ريلي مسافري قوي 0/782- قوي 0/965-

 سهم حمل و نقل ريلي باري قوي 0/812- متوسط 0/431-

میلیون( 1000مسافر کیلومتر ريلي ) در  قوي 0/888- متوسط 0/435  

 

 مراجع -6
، "ترافیکجزوه درس ايمني " ،(1390) .،توکلي کاشاني، ع ─

 انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران.

علي تحلیل ارتباط " ،(1391) ، ع.،و توکلي کاشاني .،نیکو، ن ─

 سهم حمل و نقل ريلي و نرخ تصادفات و تلفات در حمل و نقل 
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 .اسفندترافیک، تهران، 

آمار و "( 1379) .،و نیکو کار، ف .،، چلويان، م.نیکوکار، م ─

 ، نشر فرناز."(2احتمال )
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ABSTRACT 

The share of railway transport is inconsiderable in Iran. This could be one of the major causes 

of the high rate of fatalities in Iran. So the issue of road safety, regardless of different 

transport modes, is not perfect. Safety can be described as an issue by the three main indexes: 

exposure, risk, and consequence. With changes in any of these three dimensions, safety 

requirements will change. One method of reducing exposure index is developing safer 

transport modes such as railways. In This paper, the relationship between the share of rail and 

road traffic fatalities through statistical analysis of data from Germany, Denmark, Belgium, 

and Austria countries is analyzed. In these countries with high rail density, road death rate is 

decreased with increasing the share of rail. 
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