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 ١

   سوانح در راه آهن کشور انواع و عللتحلیل آماری
  

  شاهین شعبانی،دانشجوی دکترای راه و ترابری،عضو هیات علمی پژوهشکده حمل و نقل .1
 نصیر برادران رحمانیان ، کارشناس ارشد راه و ترابری، پژوهشکده حمل و نقل .2

  محمدرضا احدی،دکترای راه و ترابری،عضو هیات علمی پژوهشکده حمل و نقل .3
  
  

 مقدمه -1
رخداد حوادث و سوانح در راه آهن در دنیای امروزه اجتناب ناپذیر بوده و عواملی که باعث ایجاد آن می گردد                 

 که در این راستا می تـوان بـه بررسـی آنهـا              هستندجز عوامل جوی و اتفاقی ،شناخته شده و قابل پیشگیری           
بـرای کـاهش تعـداد سـوانح و          بنـابراین .دادپرداخت و در جهت کاهش تعداد سوانح ، اقـدامات مفیـد انجـام               

 کـه   صـورت گیـرد   فراگیر و همه جانبه ایمن سازی در کل شبکه ریلی           حرکتی  د آن ، می بایست      نتغییرات رو 
تحلیل دقیق سوانح و بررسی و مشخص کردن علل وقوع آنها از ابتدایی ترین و در عین حال مهمترین بخـش                

ن مقاله نیز با تحلیل آماری انواع سوانح ریلی و علل آنهـا ، سـعی                در ای .اقدامات ایمن سازی محسوب می شود     
شده است تا به نتایجی مشخص که بیانگر وضعیت موجود ایمنی صـنعت صـنعت حمـل و نقـل ریلـی باشـد                        

  .،دست یافت
  

 حتحلیل آماری سوان -2
ر هـر سـال و یـا در هـر           به منظور تحلیل سوانح در سال های مختلف نیاز است که عالوه بر اطالعات سوانح د                       

بدین جهت شـاخص هـایی   . ناحیه میزان حجم قطارهای عبورکرده مد نظر قرار گیرد تا تحلیل صحیح تری انجام پذیرد             
این شاخص بیانگر میـزان تـردد قطارهـای بـاری و مـسافری در               . وجود دارد که یکی از آنها شاخص قطار کیلومتر است         

در مقایسه سـوانح راه آهـن       . شاخص می باشد  این  ده در این تحقیق بر اساس        تحلیل های ارائه ش    .شبکه ریلی می باشد   
به تفکیک نوع سانحه از شاخص تعداد سانحه بر میلیون قطار کیلومتراستفاده مـی گـردد کـه در ادامـه منظـور از نـرخ                     

  .سانحه و نرخ علل سانحه همین شاخص خواهد بود
  

   تحلیل آماری انواع سوانح-2-1      
الزم به ذکر است که رشد نرخ سـوانح در  . در این قسمت ابتدا نرخ رخداد سوانح شبکه ریلی کشور ارائه می شود                    

نمایش دهنده رشد مثبـت و  ) خط روند( بدست آمده است و خط پررنگ Least Squareنمودارها با استفاده از روش 
که خط روند تا چه  ییر می کند بیانگر اینستکه بین صفر تا یک تغ) ضریب همبستگی (R2کمیت . یا منفی می باشد

بعبارت دیگر هرچقدر به یک نزدیکتر باشد خط روند با دقـت بیـشتری              . مقدار به داده های آماری نزدیک و یا دور است         
  . معرف روند تغییرات داده هاست

  
  
  
  
  
  



 ٢

   81-73سالهای ،  نرخ رخداد سوانح به ازای میلیون قطار کیلومتر طی شده -1جدول 
 
 سال

 
 نوع سانحه

1373
 1374
 1375
 1376
 1377
 1378
 1379
 1380
 1381
 1382
جمع  
  

 9,8 1,1 0,8 1,3 0,9 1,4 1 0,9 1 1,3 1,2 برخورد ریلی

 64,9 6,7 5,3 6,1 6,3 7,7 10,9 8,3 7,6 4,7 8 خروج از خط

 11,5 1,7 1,7 1,9 1,5 1,5 1,1 1,2 0,9 0,9 0,8 برخورد غیرریلی

 26,8 3 2,6 3 2,9 3 3,6 2,3 2,6 3,3 3,5 صدمه به انسان

 4,3 0,5 0,6 0,3 0,4 0,5 1 0,2 0,1 0,7 0,5 موارد دیگر

 117,3 13 11 12,6 12 14,1 17,6 12,9 12,2 10,9  14 جمع

  
   برخورد ریلی-2-1-1

  
   شبکه ریلی کشور   رشد نرخ رخداد سانحه برخورد ریلی در-1نمودار 

  
نرخ رخداد سانحه برخورد ریلی در شبکه ریلی کشور بطور نامحسوسی روند نزولی داشته 1با توجه به نمودار  

البته با توجه به اینکه ضریب همبستگی تقریبا صفر است، نرخ رخداد مذکور بصورت نوسانی و دارای پراکندگی زیاد . است
از نمودار فوق مشاهده می شود در سال . یش بینی نمی باشداز خط روند می باشد، به عبارت دیگر این رخداد قابل پ

 کمترین نرخ برخورد ریلی اتفاق افتاده است و در دیگر سالها این نرخ در حال کم و زیاد 1381 بیشترین و در سال 1378
ی باشد بنابراین می توان نتیجه گرفت که وضعیت ایمنی در راستای کاهش برخوردهای ریلی دارای ثبات نم .شدن است

  .و لذا باید در راستای کاهش این نوع سوانح به علل مسبب آن توجه شود
  
  
  
  
  
  

y = -0.0152x + 2.2642
R2 = 0.0513
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 ٣

  خروج از خط -2-1-2

  
   رشد نرخ رخداد سانحه خروج از خط در شبکه ریلی کشور-2نمودار 

  
محسوسی روند نزولی داشته نرخ رخداد سانحه خروج از خط در شبکه ریلی کشور بطور نا2با توجه به نمودار  

نرخ رخداد مذکور از خط روند ) 06/0(البته همانطور که مشاهده می شود با توجه به ناچیز بودن ضریب همبستگی. است
همچنین از نمودار فوق مشاهده می . دارای پراکندگی زیاد می باشد و روند قابل پیش بینی برای این رخداد وجود ندارد

 روند صعودی مشاهده میشود ولی 77 الی 74 بیشترین مقدار است و در سالهای 77ر در سال شود که نرخ رخداد مذکو
  روندی صعودی مجددا مشاهده می شود که حاکی از 82 روند نزولی داشته اگرچه در سال 81 الی 77در سالهای 

گان، عامل نیروی انسانی و  نیز سانحه خروج از خط اغلب بر اثر خرابی و فرسودگی خط و ناو. وضعیت ناپایدار ایمنی است
 ،که می توان با رعایت دستورالعمل های استاندارد نگهداری و تعمیرات وسایط نقلیه . عوامل محیطی به وقوع می پیوندد

  .این قبیل سوانح را کاهش دادخط با دستگاههای پیشرفته  بازدیدهای به موقع
  
   برخورد غیر ریلی-2-1-3

y = 0.1212x - 8.0739
R2 = 0.8809

0
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  د برخورد غیر ریلی در شبکه ریلی کشوررشد نرخ رخدا-3نمودار 

    

y = -0.1467x + 18.527
R2 = 0.0632

0
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 ٤

که نرخ رخداد سانحه  ، خط روند با دقت خوبی حاکی از اینست)88/0( و مقدار ضریب همبستگی3با توجه به نمودار 
داشته است بعبارت دیگر وضعیت رخداد مذکور در شبکه ریلی % 12برخورد غیر ریلی در راه آهن کشور روند صعودی 

این شرایط بیانگر وضعیت بسیار نامطلوب از لحاظ ). ظار می رود هر سال برخورد غیر ریلی افزایش یابدانت(ناپایدار است 
لذا مساله سالمت در گذرگاههای عبور وسایل نقلیه . سوانح برخورد وسایل نقلیه ریلی با غیر ریلی و حیوانات می باشد

چاره اندیشی در ,  ح به غیر همسطح تا حد ممکنتبدیل گذرگاههای همسط, باید با نصب سیستمهای پیشرفته ایمنی
  . مورد گذرگاههای غیر مجاز و بدون مستحفظ و باال بردن سطح فرهنگ ایمنی مردم بطور جدی مورد توجه قرارگیرد

  
  صدمه به انسان-2-1-4

y = -0.0376x + 5.8921
R2 = 0.0768

0

1

2

3

4
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   رشد نرخ رخداد صدمه به انسان در شبکه ریلی کشور-4نمودار 

  
رخداد سانحه صدمه به انسان در شبکه ریلی کشور به طور نامحسوسی کاهش  اگرچه نرخ 4با توجه به نمودار   

یافته است ولی همانطور که مشاهده می شود نرخ رخداد مذکور نسبت به خط روند دارای پراکندگی است که این شرایط 
 کاهش 76ن در سال از نمودار فوق می توان دریافت که نرخ رخداد برخورد به انسا. حاکی از وضعیت  نامطلوب می باشد

 به بیشترین مقدار رسیده است و این در حالیست که کمترین حجم سیر و حرکت قطارها در سال 77داشته ولی در سال 
ناپایداریهای مشاهده شده در روند سوانح .  روند رخداد مذکور تقریبا ثابت بوده است82 الی 78در سالهای .  بوده است77

 به منظور کاهش سوانح صدمه به انسانها .ح در جهت کاهش برخورد به انسان می باشدحاکی از عدم برنامه ریزی صحی
آگاهی دهنده و , نیاز است که به این مهم در سطح مدیریت کالن توجه خاص شود و نیز نصب عالئم هشدار دهنده

  . فرهنگ سازی اجتماعی ضروری می باشد
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  موارد دیگر-2-1-5

y = 0.0024x + 0.2921
R2 = 0.0008
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   رشد نرخ رخداد دیگر انواع سوانح در شبکه ریلی کشور-5نمودار 

  
، علی رغم اینکه خط روند، حاکی از وضعیت یکنواختی در نرخ رخداد دیگر انواع سوانح در 5با توجه به نمودار  

شبکه ریلی کشور میباشد، اما بعلت اینکه مقدار ضریب همبستگی تقریبا صفر می باشد نرخ رخداد مذکور نسبت به خط 
از نمودار فوق مشاهده میشود که بیشترین نرخ . استند دارای پراکندگی می باشد و این حاکی از وضعیت  نامطلوب رو

 روند این نوع سوانح کاهش یافته است اما 80 الی 77 اتفاق افتاده است و اگرچه در سالهای 1377دیگر سوانح در سال 
ا شامل آتش سوزی واگنهای مسافری  و باری حمل مواد قابل این قبیل سوانح عموم.   افزایش یافته است81در سال 

   .اشتعال از قبیل پنبه و گوگرد میباشد
  

    تحلیل آماری علل سوانح-2-2      
  81-73 به ازای میلیون قطار کیلومتر طی شده سالهای کل شبکه ریلی نرخ رخداد سوانح به تفکیک علت در -2جدول 

 سال

  
  علت سانحه

1373
 1374
 1375
 1376
 1377
 1378
 1379
 1380
 1381
جمع 
  

 35 3,1 4 3,3 4,8 5,5 3,4 1,5 3,3 4,1 انسانی

 20,1 1,3 1,6 2 2,1 3,8 2,4 2,5 1,5 2,8 خط

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شبکه انرژی

 17,8 1,5 1,3 1,6 2,1 2,7 3 2,2 1,3 2 ناوگان

 0,4 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0 0 عالئم

 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 عملکرد سوزن

 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 تجهیزات برقی

 2,4 0,1 0,3 0,2 0,4 0,5 0,3 0,1 0,1 0,4 بار و مسافر

 2,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 عوامل طبیعی

 36,7 4 4,7 4,2 4,1 4,4 3,4 3,7 4 4,2 شخص ثالث

 1,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0,2 0,1 دیگر عوامل

 



 ٦

   علت انسانی-الف

  
   رشد نرخ علت انسانی در شبکه ریلی کشور-6نمودار 

 مشاهده می شود که نرخ علت انسانی در بروز سوانح در بعضی از سالها کاهش یافته و در سالهای 6با توجه به نمودار 
 بیشترین سهم علل سوانح عامل انسانی است که سبب بروز گرفتهطبق بررسی های صورت . دیگر افزایش یافته است

  . انواع سوانح از قبیل برخورد ریلی، خروج از خط و غیره می شود
  

   علت خط-ب

  
   رشد نرخ علت خط در شبکه ریلی کشور-7نمودار 

  
که می توان به بهبود نسبی وضع . لی بوده است روند نرخ علت خط نزو77 به استثنای سال7با توجه به نمودار 

  .خطوط و بازسازی آنها اشاره کرد
  
  
  
  

y = -0.1269x + 2.8675
R2 = 0.2026
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y = -0.0098x + 3.9485
R2 = 0.0011
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 ٧

   علت ناوگان-ج
  

  
   رشد نرخ رخداد علت ناوگان در شبکه ریلی کشور-8نمودار 

  
ست لیکن  نرخ علت ناوگان کاهش داشته ا80 الی 77اگرچه در خالل سالهای , با توجه به نمودار فوق

که این امر می تواند . پراکندگی نقاط حاکی از وضعیت ناپایدار در وضعیت ایمنی و کارکرد صحیح ناوگان ریلی دارد
و همینطور رعایت نکردن اصول صحیح , عدم مدیریت کارآمد در تعمیر و نگهداری, حاکی از فرسوده بودن ناوگان

  .ده می باشدنگهداری بر اساس دستورالعملهای کارخانه های سازن
  
   علت بار و مسافر-د

  
  رشد نرخ علت بار و مسافر در شبکه ریلی کشور-9نمودار 

 حاکی از عدم نظارت الزم بر نحوه بارگیری و اصول توزیع بار می باشد که موجب سوانح خروج از خط 9نمودار 
  .  و غیره شده است

  
  

y = -0.0015x + 0.2749
R2 = 0.0008
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y = -0.0623x + 2.2756
R2 = 0.0781
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 ٨

  
   علت شخص ثالث-ه

  
   رشد نرخ رخداد علت شخص ثالث در شبکه ریلی کشور-10نمودار 

  
 روند علت شخص ثالث صعودی است و البته پراکندگی در آن را می توان به سبب وارد 10با توجه به نمودار

راه آهن زندگی لذا الزم است به مردمی که در حاشیه خطوط . شدن این علل از خارج به شبکه ریلی طبیعی دانست
همچنین امکانات الزم جهت دسترسی سهل و هموار مردم به آن سوی , می کنند آگاهی و آموزشهای الزم داده شود

  .خطوط با احداث پلهای عابر فراهم گردد
  

 نتیجه گیری -3
مشهود است و نوسانات پی در پی در  با توجه به تحلیل های صورت گرفته ، عدم پایداری در وضعیت ایمنی 

مشکالت ساختاری سازمانی و عدم هماهنگی در برنامه   وجود سال مورد بررسی حاکی از10رخ رخداد سوانح در طی ن
در خصوص سوانح برخورد غیر ریلی با توسعه خطوط اصلی و .استریزی نگهداری و تعمیرات و همچنین رفع خطای 

ع روندی رو به رشد نشان می دهد که الزم است باال رفتن ترافیک جاده ای و عبور از خطوط،این نوع سانحه در مجمو
در خصوص سایر سوانح نیز با توجه به وضعیت ناپایدار در روند رخداد آنها و سهم .تمهیدات الزم مورد توجه قرار گیرد

از زیاد نیروی انسانی در بروز آنها ، لزوم اصالح شیوه نگهداری و تعمیرات ،آموزشهای حین کار در کلیه سطوح، استفاده 
،بکارگیری سیستم عالئم الکتریکی و هشدار دهنده و کنترلی و مخابراتی و همچنین استفاده از ادوات و تجهیزات جدید

  .تجربیات کشورهای پیشرفته در جهت کاهش سوانح ضروری می باشد
 
 مراجع -4

      
ي سير و ح   - ٨٢ تا ٧٣ ساله راه آهن از      ١٠اطالعات خام سوانح     .١ رکت راه آهن جمهوري اسالمي      اداره کل حفاظت و ايمن

  ايران
   مرکز تحقيقات راه آهن جمهوري اسالمي ايران-٧٥ تا ٧٣اطالعات خام سوانح راه آهن در سال هاي  .٢
ال  .٣ وادث س اري ح ولتن آم وادث (١٣٨٢ب وع ح ته٥و مجم ال گذش ن  -)  س ير و حرکت راه آه ي س ل حفاظت و ايمن  اداره ک

  ١٣٨٢ – جمهوري اسالمي ايران
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  اسالمي ايران
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٦. www.irirw.com ) مي ايرانسايت راه آهن جمهوري اسال( 
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y = 0.05x + 3.8216
R2 = 0.1284
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