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سارات و تصدمازمينه و هدف:  شي خ صادفات از نا ست فراوان و مهم امري اي،جاده ت  موارد غلبا در كه ا

صر اقليمي مؤثر برناديده گرفته  سي عنا شكافانه به تحليل و برر ست با نگاه مو ضر بر آن ا ست. پژوهش حا  شده ا

شمال غرب ايران بپ صادفات مبتني بر مطالعه منابع معتبر داخلي و خارجي در منطقه  . مطالعه متغيرهاي ردازدوقوع ت

ـــتند كه ميوهوايي در اين منطقه ازاينآب ـــي از مخاطرات اقليمي بر روي جهت داراي اهميت هس توان خطر ناش

  ها را در كنترل داشت. سطح جاده

ـــيفيروش:  ـــت  -روش تحقيق از نظر ماهيت، روش و نحوه انجام آن از نوع توص براي مطالعه در  وتحليلي اس

. شد استفاده هاي آماريها و آزموند ميانگينهاي آماري ماننادفات از روشزمينه تحليل تص

صر اها: نتايج و يافته شترين عنا ستان بي صل زم شان داد كه فقط در ف شش ابر، نتايج اين تحقيق ن قليمي يعني پو

فات از خود رطوبت نسبي، سرعت باد و بارش، نقش مستقيمي را داشته است. اما دما نقش معكوس در بروز تصاد

سه صادفات نقش دارد و در  سان در بروز ت صل پاييز با يك نو صر دما فقط در ف ست. عن شان داده ا صل ديگر  ن ف

آفريني كرده اســت. همچنين رطوبت نســبي فقط در فصــل بهار نقش صــورت معكوس در بروز تصــادفات نقشبه

صر باد فقط خود اختصاص داده است. عن معكوس در بروز تصادفات دارد و در سه فصل ديگر، نقش مستقيم را به

ها نقش ثابتي داشــته اســت. در فصــل بهار و زمســتان كمترين نقش را در بروز تصــادفات داشــته و در ديگر فصــل

صالح اها نشان داد براي ارائه الگوي مداخله پيشگيرانه پليس در كاهش نقش اثر اقليم در تصادفات؛ درنهايت يافته
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 مقدمه  
هزار مصدوم برجاي  ٢٧٠فته و حدود سوانح رانندگي در ايران هرساله جان هزاران نفر را گر

شوند شهري كشته ميهاي ارتباطي برونهزار نفر از اين افراد در شبكه ١٦گذارد. بيش از مي

هاي پليس راهور، پزشكي قانوني و آمده از سازماندست). طبق اطالعات به١٣٩٢(سلطاني، 

سال گذشته، حد فاصل اي كشور، آمار تلفات طي هشت ونقل جادهسازمان راهداري و حمل

رسد و اين در حالي است كه تعداد نفر مي ٣٠٠هزار و  ٢٠٢به  ١٣٩٢تا سال  ١٣٨٤سال 

نفر بوده  ٣٦٤هزار و  ٥٧١اي در مدت مشابه برابر با دو ميليون و مصدومان حوادث جاده

گ، مورد در صد هزار نفر، دومين علت مر ٣٢در ايران سوانح ترافيكي ساالنه با ميزان است. 

ترين علت مصدوميت دليل مرگ زودرس و شايعرفته عمر بههاي از دستاولين علت سال

پيوندد كه بدين معني است درصد سوانح رانندگي دنيا در ايران به وقوع مي٥/٢است. در كل 

اي در كه ميزان حوادث رانندگي در ايران بيست برابر بيشتر از ساير كشورها است. مطالعه

ميليون دالر برآورد كرده است كه معادل  ٧اي كلي ناشي از تصادفات رانندگي را هايران هزينه

هاشمي نظري، سوري، خسروي و  درصد توليد ناخالص ملي كشور است (انتظامي، ١٩/٢

). دانش و آگاهي در مورد اينكه چه عواملي و چگونه موجب بروز ١: ١٣٩٤، قديرزاده

ها است. ها و نظارت بر مؤثر بودن آنتعيين مداخله شوند، ابزاري ارزشمند برايتصادفات مي

ايمني راه، اين نكته مشهود است كه در تصادفات معموالً فقط فرد مسئول در نگرش سنتي به 

كه بسياري از عوامل ديگر در بروز تصادفات تصادف است و بايد پاسخگو باشد، درصورتي

ها، شرايط محيطي و يا ها و جادهاهنامناسب ر نقش دارند كه بايد كنترل شوند؛ طراحي

اين موارد است (سازمان  هايي كه در ساخت وسايل نقليه وجود دارد، از جملهنابساماني

اي، توجه هاي اخير نقش شرايط جوي در بروز سوانح جادهدر سال ).١٣٨٥بهداشت جهاني، 

خصوص هپارامترهاي محيطي ب برخي از پژوهشگران را به خود معطوف داشته است.

گمان اند. در ميان موانع محيط طبيعي، بيونقل داشتههاي جوي، نقش مهمي در حملپديده

طور غيرمستقيم با مداخله در ديگر تركيبات محيطي طور مستقيم و يا بهوهوايي بهشرايط آب

وهوايي اغلب تأثير غيرمستقيمي در هاي آبو نقل دارند. پديدهبيشترين نقش را در حمل 
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ها، وزش باد، بارندگي بيني يخبندان جادهدد وسايل نقليه دارند. تاكنون مسائلي مانند پيشتر

اند و اين امر منجر به رشد شديد، كاهش ديد بر اثر مه و يا بارش مورد بررسي قرارگرفته

، فيروزجاييزاده و ادبي؛ قلياصلزادهاي شده است (فرجهاي هواشناسي جادهسريع سيستم

هاي جوي، يخبندان و... در شناخت عواملي چون دما، باد، ريزشبا اين وصف،  ).١٣٨٩

ها بتوانند با توجه به آورد كه مهندسان راهوجود ميمناطق مختلف، اين امكان را به

  ها را بهبود بخشند.هاي منطقه، ايمني راهمحدوديت

كه  دهدنشان مي ايرانناگوار رانندگي در محورهاي مواصالتي هاي بررسي دقيق رخداد

آمده از دستبررسي نتايج به كهينحوبهسهم قابل توجهي دارند، عوامل اقليمي در بروز آن 

 ٧/٥درصد تصادفات در هنگام شرايط طوفاني،  ٦/٠دهد، اي نشان ميآمار تصادفات جاده

 درصد در هنگام بارندگي و لغزندگي سطح معابر ٨/٤٣و  درصد در اثر شرايط مه و ديد كم

درصد  ٥٤/١١دهد كه بيشترين درصد تصادفات را به خود اختصاص داده است. روي مي

(سايت سازمان هواشناسي  وقوع پيوسته استها بهاثر يخبندان سطح جاده تصادفات نيز بر

تا  ١٣٨٩هاي اي در سالباختگان تصادفات جاده). نگاهي به جدول آمار جان١٣٩٤كشور، 

دهد كه جان شرقي، آستان آذربايجان غربي و اردبيل، نشان ميدر سه استان آذرباي ١٣٩١

اند. اين تعداد براساس آمار سازمان قربانيان حوادث رانندگي در اين سه استان بسيار زياد بوده

  ارائه شده است.  ١پزشكي قانوني كشور در جدول 

(سازمان غربي و اردبيل  بايجانآذر شرقي، آذربايجان هايآمار متوفيان سوانح رانندگي در استان: ١جدول 

  )١٣٩٢پزشكي قانوني، 

 ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩  نام استان

 ٤٩٠ ٥٤٩ ٥٨٤  آذربايجان شرقي

 ٤٦٤ ٣٨٧ ٥١٤  آذربايجان غربي

 ١٥٥ ١٦٧ ١٩٦  اردبيل

با توجه به شمار متوفيان سوانح رانندگي در اين سه استان، لزوم بررسي دقيق داليل اين امر 

 نشان داده است، گرفتههاي انجام سازد. پژوهشمناطق را آشكار مي از جمله شرايط اقليمي

آمار،  اين آينده سال ٢٠ تا نشود، ارائه از تصادفات براي پيشگيري جديد الگوي يك اگر
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داشت. بنابراين تحليل و بررسي عناصر اقليمي مؤثر بر وقوع  خواهد افزايش قابل توجهي

ه آن توجه شود و راهكارهاي بهينه براي كاهش آن اي امري است كه بايد بتصادفات جاده

 اقليمي عناصر بررسي و تحليل به تا است آن بر حاضر پژوهش راستا اين اتخاذ شود. در

 پژوهش اين نتايج است بديهي. در سه استان نام برده شده بپردازد تصادفات وقوع بر مؤثر

پژوهش  .شود واقع مؤثر تصادفات شبراي كاه بهينه راهكارهاي ارائه و شناسايي در تواندمي

يك از عناصر وهوايي، كدامدر شرايط نامساعد آبدهد كه ها پاسخ مياين پرسش به

غرب  هاي شمالوهوايي نقش بيشتري نسبت به ساير عناصر در بروز تصادفات جادهآب

اي شمال وهوايي در بروز تصادفات جادهآيا در رابطه با عناصر تأثيرگذار آب و كشور دارد

  ؟ غرب كشور الزم است رويكرد مداخله پليس متفاوت باشد

پژوهشگران بسياري به بررسي نقش عوامل اقليمي در بروز تصادفات  پيشينه پژوهش:

  شود. ها اشاره مياند كه به برخي از آنپرداخته

 يابد كه دما در فصلشدت افزايش مي) دريافتند زماني صدمات به٢٠١٤و همكاران ( ٥لي

دادن خطر زياد طور مؤثر براي آگاهيتواند بهيافته است، پس دما مي سرد بسيار كاهش

) به بررسي اثر متغيرهاي ٢٠٠٥و سيموند ( ٦اي بكار گرفته شود. كيصدمات ترافيك جاده

اند. پرداخته ١٩٨٩-١٩٩٦هاي وهوا در جريان ترافيك در منطقه ملبورن استراليا، بين سالآب

ترين عامل هواشناسي بود و بيشترين تأثير را ان، از نظر همبستگي، باران قويدر پژوهش آن

 ٧يابد. كوت سيدر فصل زمستان و بهار دارد و در روزهاي مرطوب حجم ترافيك كاهش مي

اند؛ الگوي روشن ونقل، پرداختهوهوا در حمل) به بررسي تأثير تغييرات آب٢٠٠٩( ٨و رايتولد

ارش با افزايش تعداد تصادفات و در مقابل كاهش شدت آن ايمني اين پژوهش آن است كه ب

ويژه در ساعات اوج افزايش دهد. بارش همچنين ترافيك را، بهها را تحت تأثير قرار ميجاده

) با بررسي اثر بارش باران بر شدت تصادف وسايل ٢٠١٠( ٩ژياو و نويس دهد. سويونگ،مي
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نالعمل چنقليه با استفاده از مدل عكس  ١٠ندحالتي در بزرگراه بين ايالتي ويسكانسي

وهواي نامساعد ممكن است شدت تصادف نشان داد آب جينتا. دادندهايي را انجام پژوهش

) به بررسي اثرات گرما و باران بر احتمال خطر ٢٠٠٨( ١١را تحت تأثير قرار دهد. والبرگ

سال پرداخت.  ١٠ هاي شهري در يكي از شهرهاي كشور سوئد براي مدتتصادف اتوبوس

سرعت در سوئد را باال هاي كماو دريافت كه بارش باران و دماي باال، خطر تصادف اتوبوس

هاي توان به شواهدي از اثر هواي داغ و دماي باال در تصادفات اتوبوسآنكه ميبرد. حال نمي

كه  ) در پژوهش خود نشان دادند٢٠١٤( ١٢اين كشور اشاره كرد. يو، ژانگ و عبدل آيت

خصوص بارش، نقش كليدي در چگونگي وقوع تصادفات وهوايي، بهمتغيرهاي شرايط آب

) دريافتند كه بارش معموالً به افزايش تعداد تصادفات ٢٠١٤( ١٤و يانيس ١٣دارد. سي فيلتس

ها تأثير پارامترهاي رسد تأثيري برشدت آن ندارد. در اين پژوهشنظر ميشود؛ اما بهمنجر مي

  اند. ايمني، ازجمله وضوح، سرعت باد و دما تاكنون درست مطالعه نشده ديگر هوا بر

اصل و زادهاند؛ فرجاين موضوع عالقمندي نشان دادهدر ايران نيز برخي پژوهشگران به 

هاي ساعت كيلومتر اول از مبدأ و در ٢٠)، نشان دادند كه بيشتر تصادفات در ١٣٩١باهوشي (

هاي مختلف در مرحله بعد با توجه به فراواني تصادفات در روز اتفاق افتاده است. ١٨تا  ١٥

دفات فروردين ميزان تصا ١٤و  ١٣فروردين و نيز  ٩و  ٨اسفند،  ٢٩مشخص شد كه روزهاي 

اين افزايش، به غير توان نتيجه گرفت كه طور محسوس افزايش پيدا كرده است. پس ميبه

ود، بيشتر شد باعث افزايش ميزان تصادفات تواناز برخي روزها كه باالرفتن حجم سفر مي

) در پژوهش ١٣٩٣وندي (زنگه در كشور است. بودن شرايط جوي نامناسبدليل حاكمبه

اي، رابطه معناداري وجود ندارد. زدگي ديررس و تصادفات جادهخود دريافته است كه بين يخ

و نيز احتياط بيشتر رانندگان زدگي ها در دوران يخشايد بتوان دليل اين امر را كاهش مسافرت

  ها دانست.در اين زمان
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 مباني نظري  
هاي انجام شده بر روي اثر آب و هوا، در معبرهاي كوهستاني اي از پژوهشبخش عمده

شدت بر روند تردد در معابر كوهستاني امروزي وهواي نامساعد، بهانجام شده است. آب

وهوايي، اين تأثيرات در آينده ات وضعيت آببيني تغييرتأثيرگذار است و با توجه به پيش

وهواي نامساعد به دو شيوه مهم بر جريان تردد تأثيرگذار است: شديدتر خواهند شد. آب

تري به پايان اول، زماني كه سرعت تردد كاهش يابد، خودروها سفر خود را در زمان طوالني

معبر كوهستاني مورد مطالعه و  يابد.رسانند و دوم، قابليت اطمينان زمان سفر كاهش ميمي

ونقل ملي در كشور نروژ ترين معابر حملبسياري ديگر از معابر كوهستاني در نروژ؛ مهم

هاي بهبود كيفيت ها احداث نشده است. با اجراي طرحهستند و غالباً هيچ جايگزيني براي آن

كاال و هم خودروهاي ونقل ها؛ هم بخش حملجاده و قابليت اطمينان زمان سفر در اين جاده

ها عبارت است از ساخت يك تونل در داخل طرح برند. يكي از اينسفري شخصي سود مي

كوه براي اجتناب از تردد در مسيرهاي پرخطر كوهستاني. معابر كوهستاني اصوالً تردد زيادي 

آمده ستدطور سنتي بررسي كنيم؛ نتايج بههاي احداث جاده را بهندارند و اگر مزاياي طرح

تر خواهند بود (باردل و ماتيسن، هاي مناطق پرجمعيت و پرتردد بسيار پائيننسبت به جاده

(فضايي)، باالترين خطر نسبي تصادف در سراسر پايين رودخانه  نظر مكاني از). ٢٠١٥

 ١٨و اوهايو  ١٧، سينسيناتي١٦، لويس١٥كاوكيارودخانه اوهايو مشخص شد؛  يهاميسوري و دره

( بلك و موت،  )٢٧/١و  ٤١/١ترتيب ترين خطر نسبي را دارد (بهف بزرگعلت تصادبه

٢٠١٥.(  

 موردبيشتر سرعت كه و  جريان، طور كامل در روابط حجموهوا بهتأثيرات وضعيت آب

وهوايي باعث كاهش وضعيت نامساعد آب .شوندگيرند؛ درنظرگرفته نمياستفاده قرار مي

كنند. هاي خود را به تعويق انداخته و يا لغو ميگان فعاليتشود چون رانندتقاضا براي سفر مي

دهند يابد چون مسافران ترجيح مياما گاهي اوقات تقاضا براي سفر با خودروها افزايش مي
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ونقل عمومي از خودروهاي شخصي خودشان استفاده كنند. از سوي جاي وسايل حملبه

وهوا ساعت حركت خود را وضعيت آب دليل نامساعد بودنديگر؛ زماني كه رانندگان به

زودتر يا ديرتر از ساعات اوج ترافيك معمولي انتخاب كنند؛ زمان اوج شلوغي تغيير خواهد 

  . )٨٩: ٢٠١١(آكين و همكاران، كرد 

بلند، يا رانندگان خودروهاي شاسيآ اند كه) ؛ بررسي كرده٢٠٠١پادجت و همكاران (

هاي اصلي شهر وهواي زمستاني در خيابانر آبهاي كوچك و خودروهاي شخصي دكاميون

هاي متفاوتي را براي حركت ؛ سرعت٢٠٠٠تا آپريل  ١٩٩٩امس در ايالت آيووا از نوامبر 

 يادشدهاند كه سرعت حركت هر سه نوع خودرو نتايج نشان داده ؟كنند يا خيرانتخاب مي

ها ي معمولي است؛ آنوهواها در آبشدت كمتر از سرعت آنوهواي زمستاني بهدر آب

شود؛ سرعت حركت كنار خيابان انباشته مي هاييهمچنين دريافتند كه وقتي برف در جو

اند كه تغييرات سرعت در انواع ها همچنين دريافتهيابد. آنشدت كاهش ميخودروها به

وهوايي زمستاني متفاوت است؛ زماني كه سطح جاده پوشيده از خودروها طي شرايط آب

هاي كوچك و خودروهاي بلند، كاميونشود؛ تفاوت سرعت بين خودروهاي شاسييبرف م

(به نقل كيلومتر در ساعت است  ٦/٥اين تفاوت كمتر از  شود اما هميشهشخصي بيشتر مي

  ).٢٠١١از آكين و همكاران، 

دهد، اي را افزايش ميخصوص باران و برف تعداد تصادفات جادهشرايط نامساعد هوا و به

شوند كه ترافيك ها همچنين باعث ميدهد. آنها را كاهش ميرسد شدت آننظرميا بهام

و تعداد و شدت ترافيك را افزايش  -اگرچه در سرعت جريان آزاد كمتر است -آهسته شود

اندازه كافي ها بهاين بينش شود. اگرچهها ميداده منجر به ضرر و زيان جدي كاربران جاده

ونقل وهوايي بر حملوهوا از طريق تغييرات شرايط آباثر خالص تغيير آبواضح هستند، اما 

جاده مبهم است. افزايش دما احتمال بارش برف را كاهش خواهد داد، درنتيجه احتماالً تراكم 

كه بارش متوسط ممكن است حال، ازآنجاييو بهبود ايمني ترافيك را كاهش خواهد داد. بااين

يابد، درنهايت جهت و ميزان تراكم، ترافيك بارش زياد افزايش مي كاهش يابد، پس احتماالً
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هاي بيشتري درزمينه ميزان تأثير مختلف براي و ايمني ترافيك نامشخص خواهد بود. بررسي

  . )٢٠٠٨(والبرگ،  تر در مورد اين مسائل موردنياز استارزيابي دقيق

لگوهاي رفتاري وابسته به وضعيت بررسي ا هايي در اين زمينه كه بادر دهه اخير؛ پژوهش

ونقل را ارزيابي وهوايي بر بخش حملتغيير فصول همراه هستند و يا تأثيرات وضعيت آب

تاكنون تغييرات شديد فصلي در بسياري از نواحي  .اندكنند بسيار ارزشمند و مفيد بودهمي

نقل و يا وهاي مختلف حملها با روشاند و ارتباط آننيمكره شمالي بررسي شده

تازگي يك تحليل خاص بر روي اند. بهشده ونقل ارزيابيهاي مرتبط با حملزيرساخت

شده است. از سوي ديگر؛ ونقل اروپا ارائه هاي حملوهوا بر سامانهتأثيرات تغيير شديد آب

مدت در يك هاي جوي و تغييرات آن در كوتاهعلم هواشناسي كه شامل بررسي وضعيت

طور شده وابسته به فصول است را نيز بايد بهازجمله تغييرات از پيش تعيينناحيه است و 

هايي كه تاكنون ونقل مدنظر داشت. يكي از حيطهمدت در مديريت حملكوتاه و ميان

هاي هواشناسي بر دفعات مورد بررسي قرار گرفته است؛ مالحظات و تأثيرات وضعيتبه

  ).٢٠١٤ي است (آرانا، اقتصادي و فرد ها و تأثيرات آن بر منابعايمني جاده

) شوندشناخته مي ١٩هاي كاليفرنيانام گشت بزرگراه شده توسط پليس (كه بااقدامات انجام

شود. گزارش هر پليس ثبت و وارد مي  ٢١) PeMS(  ٢٠گيري كال ترانسدر سيستم اندازه

مه باندها دربرگيرنده موقعيت مكاني و كدي كه بيانگر حد دقت، و زمان بازگشايي ه

شده) و شرح مختصري از گزارش مشخصصفر كه باند مسدود نباشد با شماره (درصورتي

يات بيشتري از اطالعات از قبيل نوع خودروها كه تصادف ئجز ،هاي ويژهاست. در وضعيت

اظهارات پليس به دو  .شوداند و يا چگونگي تصادف در اظهارات پليس گنجانده ميكرده

  : اندشده حوادث تقسيم ي تصادفات وگونه

  شود.وميرها ميها و يا مرگ، زخميPDOتصادفات: شامل اظهارات براي  -١
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قبيل  يي ازهاتيها درخصوص وضعاظهارات و گزارش حوادث: دربرگيرنده همه -٢

اي وارد شود ها بدون آنكه صدمهچرخ حركتيها، چرخش براه برف در گرفتارشدن در

اي كه به طرز نامناسبي زنجير چرخ را بكار بارش برف)، وسايل نقليه بودن به هنگام(عادي

باشد احتمال  نامساعد وهواآب كه اگر است تصور. قابلها استراه اند و عابران پياده درگرفته

منتظر آمدن پليس باشند (وسكي و نامارا،  جزئي حادثه يك از پس رانندگان كه دارد كمي

٢٠١٤.(   

 توجهيقابل  طوربه وهواييآب نامساعد شرايط كه اندكرده تأييد )٢٠١٣زو و همكاران (

 فعال ايمني مديريت راهبردهاي توسعه براي. دهندها را افزايش ميآسيب و تصادف ميزان

 تصادف احتمال بينيپيش به قادر كه وهوايي،آب نامساعد شرايط در ترافيك ايمني بهبود براي

 نظارت هايسامانه با ترافيك كه جريان هايويژگي از تفادهاس با هوا نامساعد شرايط در

  است.  مهم شودمي گيرياندازهآزادراه  ترافيك

 كه تصادف بينيپيش مختلف هايمدل ) اعتقاد دارند كه توسعه٢٠١٤رضا امين و همكاران (

وادث ح علل درك براي هاراه بهترين از هستند يكي خطر فاكتورهاي عمده شناسايي به قادر

حوادث  تعداد كاهش منظورحادثه، به بينيپيش هايمدل براساس نتايج. ترافيكي است

هاي مدل اين اعتبار و كارايي حال،بااين. شود اجرا تواندمي مختلفي متقابل اقدامات ترافيكي،

  .شوندمي آوريجمع موقعبه اطالعاتي بستگي دارد كه به زيادي حد تا حوادث

 روش  
از نظر هدف كاربردي و از نظر شيوه اجرا پيمايشي است. پژوهش در سه پژوهش حاضر 

هاي مورد استفاده شامل استان آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و اردبيل اجرا شده و داده

 ١٣٩٣سال  به منتهي سال هاي شمال غرب ايران در سهآمار روزانه و ساعتي تصادفات جاده

هاي اقليمي مانند اند. دادههاي كشور اخذ شدهات پليس راهآوري اطالعكه از دفتر فن بوده

هاي سينوپتيك در همان دوره زماني از سازمان بارش، دما، رطوبت، فشار و... از ايستگاه

هواشناسي دريافت شد. براي ارائه الگوي مداخله پيشگيرانه پليس، نظرات چهار گروه 

ور، اورژانس و پرستاران با استفاده از دهندگان شامل كاركنان راهداري، پليس راهپاسخ
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هاي افزارها از نرمآوري و براي تحليل دادهساخته روا و پايا جمعنامه محققپرسش

  و آزمون تي استيودنت، فريدمن و كا اسكوئر استفاده شد. » اس.پي.اس.اس«و » جي.آي.اس«

 هايافته  
-٢٠١٠هاي ليس راه كشور، بين سالبا توجه به آمارهاي ارائه شده از پ هاي توصيفي:يافته

اين آمارها در  داده است. مورد تصادف رخ ١٨٩٨١ هاي مورد مطالعه تعداددر استان ٢٠١٢

  ارائه شده است. ٢جدول 

  استان و نوع راهسه جدول توافقي تصادفات : ٢جدول

جدول توافقي تصادفات 
 استان و نوع راه

 هاي موردمطالعهاستان

 اردبيل آذربايجان غربي آذربايجان شرقي جمع

 نوع راه

 ١٤٠٧ ٢٢ ٧١٥ ٦٧٠ آزادراه

 ١٠٠ ١,٦ ٥٠,٨ ٤٧  درصد

 ٢٩٦١ ١٠٠ ٢٣٥ ٢٦٢٦ بزرگراه

 ١٠٠ ٣,٤ ٧,٩ ٨٨  درصد

 ١٤٦١٣ ١١٢٢ ٥٨٦٠ ٧٦٣١ جاده اصلي

 ١٠٠ ٧,٧ ٤٠,١ ٥٢,٢  درصد

 ١٨٩٨١ ١٢٤٤ ٦٨١٠ ١٠٩٢٧ جمع

 ١٠٠ ٦,٦ ٣٥,٩ ٥٧,٦  جمع درصد

  نوع تصادف ارائه شده است.  ها وتصادفات استان بندي تعدادقهطب ،٣در جدول
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  جدول توافقي نوع تصادف با نوع راه: ٣جدول 

جدول توافقي نوع 
 تصادف با نوع راه

 نوع راه
 جمع

 جاده اصلي بزرگراه آزادراه

  

  

 نوع تصادف

 ٦٦٥٢ ٥٤٩٧ ٧٩٢ ٣٦٣ جرحي

 ١٠٠ ٨٢,٦ ١١,٩ ٥,٥  درصد

٢٥٠٨ ٢٠٤٨ ٩٨٤ خسارتي  ١١٣١٨ 

 ١٠٠ ٧٢,٩ ١٨,٤ ٨,٧  درصد

 ١٠١١ ٨٦٦ ٨٥ ٦٠ فوتي

 ١٠٠ ٨٥,٧ ٨,٤ ٥,٩  درصد

 ١٨٩٨١ ١٤٦١٣ ٢٩٦١ ١٤٠٧ جمع

 ١٠٠ ٧٧,٠ ١٥,٦ ٧,٤  جمع درصد

چرايي افزايش ميزان انواع تصادفات در استان آذربايجان شرقي را در توزيع فضايي و طول 

كه طول  دهدنشان مي ٤هاي جدول يافته كرد. جستجوتوان مي ٤ل ها با توجه به جدوراه

  هاي استان آذربايجان شرقي از مسافت بيشتري برخوردار است. انواع راه

  برحسب نوع تصادفها جدول توافقي تصادفات استان: ٤جدول

ها با نوع جدول توافقي تصادفات استان
 تصادف

 نوع تصادف
 جمع

 فوتي خسارتي جرحي

  

  

 استانها

 ٤٠٩٢٧ ٤٩٦ ٦٧٣١ ٣٧٥٢ شرقي آذربايجان

 ١٠٠ ٤,٥ ٦١,٦ ٣٣,٩  درصد

 ٦٨١٠ ٤٣٩ ٣٨٨٥ ٢٤٨٦ آذربايجان غربي

 ١٠٠ ٦,٤ ٥٧,٠ ٣٦,٥  درصد

 ١٢٤٤ ٧٦ ٧٠٢ ٤٦٦ اردبيل

 ١٠٠ ٦,١ ٥٦,٤ ٣٧,٥  درصد

 ١٨٩٨١ ١٠١١ ١١٣١٨ ٦٦٥٢  جمع

 ١٠٠ ٥,٣ ٥٩,٦ ٣٥,٠  جمع درصد

سال و ميانگين عناصر اقيلمي مورد مطالعه بين نيمتصادفات  درمورد تعداد ٥هاي جدول يافته

 سال اول، عناصر اقليمي مانند دما، بارش ودهد كه در نيمنشان مي ٢٠١٢-٢٠١٠ اول و دوم
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بارش و سرعت باد،  كه با افزايش دما،طوريبه ،اندسرعت باد رابطه مستقيمي ايجاد كرده

اما دو عنصر اقليمي  اند.عه افزايش يافتهسال اول سه سال مورد مطالتعداد تصادفات در نيم

كه كاهش پوشش ابري نحويبه ،پوشش ابر رابطه معكوسي دارند ديگر يعني رطوبت نسبي و

ها سال دوم، يافتهدر نيم همراه داشته است.اي را بهو رطوبت نسبي، افزايش تصادفات جاده

اد نيز رابطه مستقيمي ايجاد سرعت ب كه عناصر اقليمي مانند دما، بارش و دهدنشان مي

بارش و سرعت باد، تعداد تصادفات در نيمسال دوم سه  كه باكاهش دما،طوريبه، اندكرده

پوشش  اما دو عنصر اقليمي ديگر يعني رطوبت نسبي و اند.سال مورد مطالعه كاهش يافته

ش تصادفات كه افزايش پوشش ابري و رطوبت نسبي، كاهنحويبه ،ابر رابطه معكوسي دارند

  همراه داشته است.اي را بهجاده

  ٢٠١٢-٢٠١٠ بهاردر  اي با ميانگين عناصر اقليمي در منطقه مورد مطالعهمقايسه تعداد تصادفات جاده: ٥ جدول

 سرعت باد بارش دما فصل بهار
رطوبت 

 نسبي

پوشش 
 ابر

فراواني 
  تصادف

٧٦١ ٤ ٦٤ ٢ ٠,٥ ١٢ ٢٠١٠ 

١٤٣١ ٤ ٦١ ٣ ١٠٤ ٩,٨ ٢٠١١ 

٢٢٠١  ١٩٢٤ ٣ ٥٩ ٣ ٠,٦ ٩,٦ 

رطوبت نسبي و پوشش ابر با افزايش  روند كاهش دما، در فصل بهار، ٢٠١٢تا  ٢٠١٠از سال 

 است،تصادفات رابطه معكوسي دارند. روند افزايش سرعت باد با كاهش تصادفات همراه 

  . استهمراه با نوسان  اما در بارش روند منطقي ديده نشده و
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-٢٠١٠ تابستان( اي با ميانگين عناصر اقليمي در منطقه مورد مطالعهد تصادفات جادهمقايسه تعدا: ٦ جدول

٢٠١٢(  

 سرعت باد بارش دما فصل تابستان
رطوبت 

 نسبي

پوشش 
 ابر

فراواني 
  تصادف

١٧٥٤ ١ ٣٩ ٣ ٠,١ ٢٣,٣ ٢٠١٠ 

١٨١٦ ١ ٤٦ ٣ ٠,٢ ٢٢,٤ ٢٠١١ 

٢٢٥٩ ١ ٤٧ ٣ ٠,٣ ٢٢,٣ ٢٠١٢ 

تابستان كاهش دما با افزايش تعداد تصادفات جاده رابطه  در فصل، ٢٠١٢تا  ٢٠١٠از سال 

با يك مقدار نزديك رابطه مستقيمي ، رطوبت نسبي معكوسي دارند، اما افزايش ميزان بارش و

گونه تغييري نداشته كه هيچ پوشش ابر ميزان ثابتي داشته و سرعت باد و اند.برقرار كرده

  .بتوانند ارتباطي با تصادفات برقرار كنند

  )٢٠١٢-٢٠١٠ پاييز( اي با ميانگين عناصر اقليمي در منطقه مورد مطالعهمقايسه تعداد تصادفات جاده: ٧ جدول

 سرعت باد بارش دما فصل پاييز
رطوبت 

 نسبي

پوشش 
 ابر

فراواني 
  تصادف

١٥٣٦ ٢ ٤٧ ٢ ٠,١ ١٤,٤ ٢٠١٠ 

٢٠١٦ ٣ ٦٠ ٢ ٠,٧ ١٠,٧ ٢٠١١ 

٢٣١١ ٣ ٥٩ ٢ ٠,٤ ١٤ ٢٠١٢ 

 ،يك روند منطقي ارتباطي با تصادفات برقرار كنند بارش نتوانند با شايد دما و در فصل پاييز

توانند ارتباط منطقي با پوشش ابر با يك نوسان جزيي مي اما تا حدودي رطوبت نسبي و

  دراين مقطع سرعت باد يك روند ثابت دارد.. افزايش تصافات ايجاد كنند
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-٢٠١٠ زمستان( با ميانگين عناصر اقليمي در منطقه مورد مطالعهاي مقايسه تعداد تصادفات جاده: ٨ جدول

٢٠١٢(  

 سرعت باد بارش دما فصل زمستان
رطوبت 

 نسبي

پوشش 
 ابر

فراواني 
  تصادف

٤٢٠ ٢ ٥٣ ٢ ٠,١ ٣ ٢٠١٠ 

٢ ٢٠١١-  ١٢٢٠ ٤ ٧٤ ٢ ٠,٤ 

٣ ٢٠١٢-  ١٥٣٣ ٤ ٧٤ ٣ ٠,٦ 

 دارد، اما افزايش بارش،كاهش دما رابطه معكوسي با افزايش تصادفات  ،در فصل زمستان

ر كرده اخصوص رطوبت نسبي رابطه مستقيم با تصادفات برقرهب پوشش ابر و سرعت باد،

به طرز ها افزايش رطوبت نسبي در اين مقطع فصلي نسبت به ساير فصول ديگر سال است.

اين افزايش رطوبت نسبي با افزايش چشمگير تصادفات در اين  چشمگيري افزايش يافته كه

  قطع ديده شده است. م

در «ن پرسش پژوهش كه اي در پاسخ بهارائه شده، هاي باتوجه به يافته هاي استنباطي:يافته

وهوايي نقش بيشتري نسبت به ساير يك از عناصر آبوهوايي، كدامشرايط نامساعد آب

 ،بنديدر يك جمع ٩جدول ، »هاي شمال غرب كشور دارد؟عناصر در بروز تصادفات جاده

  نشان داده است. ها رااين استان وهوايي در بروز تصادفاتنقش عناصر آب

  )٢٠١٢-٢٠١٠( وهوايي در بروز تصادفاتآب نقش عناصر :٩ جدول

       عناصر

 فصل

 پوشش ابر رطوبت نسبي سرعت باد بارش دما

 معكوس معكوس مستقيم نوسان معكوس بهار

 ثابت مستقيم ثابت مستقيم معكوس تابستان

ييزپا  مستقيم مستقيم ثابت نوسان نوسان 

 مستقيم مستقيم مستقيم مستقيم معكوس زمستان

  دهد: نشان مي ٩جدول هاي يافته

 صورت معكوس در بروز تصادفات نقش دما به در فصل بهار پوشش ابر، رطوبت نسبي و

 ؛اما بارش در نوسان بوده استداشته، سرعت باد نقش مستقيمي ، اندداشته
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 دما با  است، بارش نقش مستقيم در بروز تصادفات داشته تابستان رطوبت نسبي ور فصل د

پوشش ابري نقشي در تصادفات نداشته  اما سرعت باد و داشته،معكوسي  رابطهتصادفات 

 ؛است

 است و ر فصل پاييز پوشش ابر و رطوبت نسبي نقش مستقيم در بروز تصادفات داشته د

 ؛اندالت نوسان يا ثابت قرار داشتهعناصر در تصادفات در ح نقش بقيه

 در تصادفاتبارش نقش مستقيمي و  سرعت باد رطوبت نسبي، ر فصل زمستان، پوشش ابر،د 

 ؛ستداشته ااما دما نقش معكوس در بروز تصادفات ، داشته است

 سه فصل ديگر  در تصادفات دارد و رطوبت نسبي فقط در فصل بهار نقش معكوس در بروز

 ؛م استنقش مستقيداراي 

 در سه فصل  عنصر دما فقط در فصل پاييز با يك نوسان در بروز تصادفات نقش دارد و

 ؛آفريني كرده استتصادفات نقش صورت معكوس در بروزديگر به

 صورت ثابت ولي در دو صورت معكوس، در فصل تابستان بهدر فصل بهار به وشش ابرپ

 ؛ادفات نقش داشته استطور مستقيم در ايجاد تصزمستان به فصل پاييز و

  در بقيه زمستان كمترين نقش را در بروز تصادفات داشته و باد فقط در فصل بهار ووزش 

 داشته است. ها نقش ثابتي فصل

  در هنگام تصادفات پليس موجود رويكردهاي تحليل

  اين پرسش پاسخ داده شود كه: هاي يادشده بايد بهحال با توجه به يافته

اي شمال غرب كشور وهوايي در بروز تصادفات جادهعناصر تأثيرگذار آب آيا در رابطه با

  الزم است رويكرد مداخله پليس متفاوت باشد؟

يافت. زيرا در رابطه با تأثيراتي كه عناصر اقليمي رسد بايد به پاسخ متفاوتي دستنظر ميبه

س راهور قصد دارد در گر با عنوان پلياند، يك متغير مداخلهدر بروز تصادفات ايجاد كرده

نامه نتايج با استفاده از ابزار پرسش آفريني كند. براي تحقق اين يافته،كاهش تصادفات نقش

  زير حاصل شد: 

  ها، رتبه عناصر در آزمون فريدمن و مقدار آماره تي ارائه شده است. ، ميانگين١٠در جدول 
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  تي و فريدمنها و آزمون ميانگين نتايج :١٠جدول

 هاويهگ  رديف

  فريدمن  آزمون تي  ميانگين

ي
دار

راه
  

ور
راه

س  
ژان

ور
ا

ي  
دار

راه
  

ور
راه

س  
ژان

ور
ا

ي  
دار

راه
  

ور
راه

س  
ژان

ور
ا

  

١ 

ارائه آموزش، اولين 

رويكرد مناسب براي 

ها در كاهش خسارت

شرايط نامساعد آب و 

  هوايي است.

اال   ١
ب

٣ 

اال
ب

٣
 

اال
ب

٣ 

١   

٢ 

در كنار اصالح فرهنگ 

ترافيكي و رانندگي و 

اعمال قانون بايد از 

هاي اثربخش شيوه

ديگر مانند مشاركت 

مردم در ايجاد امنيت 

ها براي كاهش راه

ها در شرايط خسارت

وهوايي نامساعد آب

 استفاده شود.
اال ١  ٢

ب
٣ 

اال
ب

٣ 

اال
ب

٣ 

2  ١ 

٣ 

بكارگيري نيروي 

انساني ماهر در 

هاي پليسي، مأموريت

باعث كاهش 

ها در شرايط خسارت

وهوايي آبنامساعد 

 شود.مي

اال   ٣
ب

٣ 

اال
ب

٣ 

اال
ب

٣ 

   

٤ 

اجراي قوانين رانندگي 

براي همه طبقات جامعه 

ها براي كاهش خسارت

در شرايط نامساعد 

  وهوايي مفيد است.آب

اال ٢  
ب

٣ 

اال
ب

٣ 

اال
ب

٣ 

٢  ٣ 
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٥ 

وجود يك رويه يكتا و 

هماهنگ بين مهندسان 

راه و كنترل ترافيك و 

پليس راه در مناطق 

د مخاطرات مستع

وهوايي باعث آب

كاهش تصادفات 

 شود.اي ميجاده

اال   
ب

٣ 

اال
ب

٣ 

اال
ب

٣ 

   

٦ 

ها به سيستم تجهيز جاده

اي باعث هشدار جاده

ها در كاهش خسارت

زمان شرايط نامساعد 

 شود.وهوايي ميآب

اال ٣  
ب

٣ 

اال
ب

٣ 

اال
ب

٣ 

  ٣ 

٧ 

استفاده از تجهيزات 

افزاري و نرم

افزاري باعث سخت

زايش دقت و سرعت اف

هاي پليسي در مأموريت

ها براي كاهش خسارت

در شرايط نامساعد 

 شود.وهوايي ميآب
اال  ٢ 

ب
٣ 

اال
ب

٣ 

اال
ب

٣ 

 ١  

٨ 

رساني شرايط اطالع

وهوايي با استفاده آب

از سيستم برخط در هر 

استان باعث كاهش 

اي تصادفات جاده

 شود.مي

اال  ١ 
ب

٣ 

اال
ب

٣ 

اال
ب

٣ 

 ١  

٩ 

ا عالئم آشنايي ب

راهنمايي و رانندگي 

متناسب با شرايط 

وهوايي نامساعد آب

(مه، بارندگي، 

زدگي جاده و...) در يخ

هاي آموزش كتاب

رانندگي منجر به 

ها در كاهش خسارت

شرايط نامساعد 

اال  ٣ 
ب

٣ 

اال
ب

٣ 

اال
ب

٣ 

 ٣  
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بين  اين نتيجه رسيد كه از بهتوان ميها، بندي آزمونجمع، ١٠ بنابراين باتوجه به جدول

اصالح فرهنگ «اي دوگويه اورژانس جاده هاي هدف مورد مطالعه دو گروه راهداري وگروه

مشاركت مردم مانند هاي اثربخش ديگر ترافيكي و رانندگي در كنار اعمال قانون بايد از شيوه

 »استفاده شودوهوايي ها در شرايط نامساعد آبارتها براي كاهش خسدر ايجاد امنيت راه

ها در شرايط كاهش خسارتباعث اجراي قوانين رانندگي براي همه طبقات جامعه «و 

اي كاهش تصادفات جادهبراي طور يكسان در اولويت به، »شودوهوايي مينامساعد آب

 شود.وهوايي ميآب

١٠ 

بندي ايجاد تعامل شبكه

بين پليس راه با سازمان 

ناسي باعث هواش

كاهش تصادفات 

اي در شرايط جاده

وهوايي نامساعد آب

 شود.مي

 ٣  

راز
مت

ك
٣

 

اال
ب

٣ 

اال
ب

٣ 

 ٢  

١١ 

ها از بكارگيري پيشنهاد

سوي پليس در طراحي 

خودرو متناسب با شرايط 

وهوايي كشور باعث آب

اي كاهش تصادفات جاده

در شرايط نامساعد 

  شود.وهوايي ميآب

   

راز
مت

ك
٣

 

اال
ب

٣ 

 ٣البا

   

١٢ 

بكارگيري افسر رابط با 

سازمان هواشناسي باعث 

اي كاهش تصادفات جاده

در شرايط نامساعد 

 شود.وهوايي ميآب

   

راز
مت

ك
٣

 

اال
ب

٣ 

اال
ب

٣
 

   

١٣ 

بستن راه در مواقع شرايط 

وهوايي نامساعد آب

 بهترين راهكار است.

   

راز
مت

ك
٣

 

اال
ب

٣ 

راز
مت

ك
٣
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كدام از جامعه هدف قرار يچدر اولويت ه ١٣و  ١٢ ،١١ ،٥هاي اما گويه اند.مدنظر قرار داده

هر گروه جزو در طور مجزا هها نيز بگويهديگر  اند.هاي بعدي قرار گرفتهندارد ودر اولويت

  اند.گانه خود قرار دادههاي سهاولويت

 بحث و نتيجه گيري  
دست آمده، عنصر رطوبت نسبي در سه فصل تابستان، پاييز و زمستان هاي بهباتوجه به يافته

مستقيم در بروز تصادفات نقش داشته و در فصل بهار نقش معكوس ايفا كرده است، طوربه

خود اختصاص داده كه عنصر بارش فقط در تابستان و زمستان بيشترين نقش را بهدرحالي

جز است. نكته مهم در بين عناصر اقليمي مورد مطالعه دما و رطوبت نسبي است. يعني دما به

كه رطوبت ل نقش معكوس در بروز تصادفات داشته است درحاليفصل پاييز، در تمامي فصو

خود اختصاص داده است. فقط اين دو عنصر دما جز فصل بهار نقش مستقيمي را بهنسبي به

صورت مشترك در بروز تصادفات و رطوبت نسبي در فصل بهار با هم نقش معكوس به

  نشان داده است.

دهد كه باران ) نشان مي٢٠٠٩و رايتولد () و كوت سي٢٠٠٥هاي كي و سيموند (پژوهش

ترين عامل هواشناسي و بيشترين تأثير را در بروز تصادفات در فصل زمستان و بهار قوي

هاي اين پژوهش، كند. همچنين يافتهدارد؛ نتايج پژوهش فقط فصل زمستان را تأييد مي

روز تصادفات را تأييد ) مبني بر اثر هواي داغ و دماي باال در ب٢٠٠٨هاي والبرگ (پژوهش

دنبال دارد. همچنين نتايج اين پژوهش با كند زيرا كاهش دما، افزايش تصادفات را بهنمي

وهواي صاف كه عامل فصلي در آب) مبني بر اين٢٠١٠( همكاران وهاي جانگ پژوهش

  خوبي نشان داده است. بيني كننده است، بهدار است و نيز يك عامل پيشمعني

) نشان داد كه متغيرهاي شرايط ٢٠١٤يو و همكاران ( ايج اين پژوهش و پژوهشهمچنين نت

خصوص بارش، نقش كليدي در چگونگي وقوع تصادفات دارند. نتايج بيانگر وهوايي، بهآب

اين موضوع هستند كه راهبردهاي مختلف فعال در مديريت ترافيك بايد براساس فصول 

) ٢٠١٤هاي سي فيلتس و يانيس (ژوهش با پژوهشسال طراحي شوند. همچنين نتايج اين پ

معموًال  دهد كه با توجه به اثرات هوا، تأثير بارش كامالً ثابت بوده وراستا است و نشان ميهم
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هاي لي و شود. همچنين نتايج اين پژوهش با پژوهشبه افزايش تعداد تصادفات منجر مي

يابد كه دما در فصل سرد شدت افزايش ميكه زماني صدمات بهبر اين ) مبني٢٠١٤همكاران (

  راستا است. يافته است، تا حدي همزمستان بسيار كاهش

براساس نتايج تحليل و با توجه به تأثير زيادي كه عناصر اقليمي دما، بارش، رطوبت نسبي 

اي در محور مختلف محسوب شده است، بنابراين الزم و ابرناكي در ايجاد تصادفات جاده

هاي پژوهش در كاهش تصادفات اقدام كند. راهور با الگوي منبعث از يافته است پليس

اين اصالح جز  ترين بحث در الگوي اول؛ اصالح فرهنگ ترافيكي و رانندگي است كهمهم

با اعمال قانون و مشاركت مردم در كاهش اثرات عناصر اقليمي ممكن نيست. دومين امر 

ها در جامعه نسبت به مقررات ترافيكي جاده آموزش است. آموزش و شناخت در اقشار

ها شده مواجهه با مخاطرات اقليمي باعث ايجاد عملكرد مطلوب در بخش ترافيك جاده

دهد. بكارگيري نيروي انساني واثرات نامطلوب عناصر اقليمي را در بروز تصادفات كاهش مي

رساني افزاري، اطالعسخت افزاري وهاي پليسي، استفاده از تجهيزات نرمماهر در مأموريت

وهوايي با استفاده از سيستم برخط در هر استان، آشنايي با عالئم راهنمايي و شرايط آب

زدگي جاده و...) در وهوايي (مه، بارندگي، يخرانندگي متناسب با شرايط نامساعد آب

اشناسي از بندي بين پليس راه با سازمان هوهاي آموزش رانندگي و ايجاد تعامل شبكهكتاب

  وهوايي است.ها در شرايط نامساعد آبمهمترين عوامل براي كاهش خسارت
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