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 شهريهاي برونموثر در تصادفات در راه یعوامل انسان یبررس

 )مطالعه موردي: بزرگراه آزادگان اصفهان(
 

  1اسکندري امیر

 )خوراسگان( اصفهان واحد اسالمی آزاد دانشگاه ترابري و راه مهندسیعمران گرایش  ارشد کارشناس
Amires.srbiau@gmail.com 

 2ناصر پورمعلم 

 علمی دانشگاه اصفهان  ونقل و ترافیک، عضو هیئتدکتري حمل
Dnpm_eu@yahoo.com 

 
 

 
 چکیده 

ونقل حمل زيیرو برنامه کیراه، تراف یمهندس هیاز اصول اول یکیدر تردد  یمنیا نیامروزه موضوع تأم

آن مربوط به کشورهاي  % 17که  رندیمیاي منفر در سوانح جاده ونیلیم 71/7از  شتریاست. هر ساله ب

. عوامل موثر در تصادفات به طور شوندیمی نفر معلول و زخم ونیلیم 71از  شتریدر حال توسعه است و ب

 نقش انیم نیکه از ا شوندیم میتقس طیو عامل راه و مح هینقللهیعامل وس ،یبه سه عامل انسان یکل

 نقش  یمقاله به بررس نی. در اباشدیم گریاز عوامل د شتریدر بروز تصادفات به مراتب ب یمل انسانعا

اي در بزرگراه آزادگان واقع در استان اصفهان موثر بر تصادفات جاده گانهعوامل سه نیدر ب یعامل انسان

 پرداخت. میخواه 7979تا  7971 سالهايتهران در -راه اصفهان سیتا پل یحد فاصل فلکه دانشگاه صنعت

 

 .یمنیا ی،عوامل انسان اي،تصادفات جادهواژگان كلیدي: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
                                                           

 مدرس وزارت آموزش و پرورش  7

  2 استادیار گروه حملونقل دانشگاه اصفهان
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 مقدمه 

 ریزيو برنامه یکراه، تراف یحاکم بر مهندس یاز اصول اساس یکی شهريبرون هايدر سطح شبکه راه یمنتردد ا ینموضوع تام

که معموالً با  شودمی ناگواري حوادث بروز باعث شهري،برون هايجاده در خصوصبه ایمنی، وجود عدم. است نقل و حمل

 بشري جوامع بر ايکه تصادفات جاده یفراوان یو مال یتوجه به خسارات جان با .است همراه هاشدن انسان یزخم یاکشته 

 ین،کاربري زم چنینهم و ونقلحمل مدیریت هاياول در برنامه یتبه عنوان اولو یمنی،در نظر گرفتن مبحث ا کنندیم تحمیل

. دانشته شدهـکشور ک یادفات رانندگـنفر در تص 77812داد ـ، تع7979. در سال آیدیساب مـبه ح ايیدهندـکار معقول و پس

 این 

نفر در شاخص  17710182کشور معادل  یتبا جمع یسهکمتر است، اما در مقا 7972از آمار تلفات سال  % 7/1تعداد اگرچه 

 هاياز تمام شاخص یشاخص به طرز قابل توجه ین. اآیدیبدست م 7/97برابر  یتهزار نفر جمع یکصدتعداد کشته به ازاي هر 

بدست  % 1کشور در حدود  یناخالص مل یدتصادفات نسبت به تول هزینه شاخص. است باالتر جهان سطح در شدهگزارش دیگر

باال بوده و  یاربس یزکشورمان ن یگزارش نشده است. تعداد تلفات و مصدومان حوادث رانندگ يکشور یچتا کنون در ه یزآمده ن

 [.7]باشدمی رانندگان براي جهان هايراه ینمرگبارتر ایران هايراه یسازمان بهداشت جهان  2117براساس گزارش سال 

 

  تعریف مساله و اهداف
  نیو همواره ا شودیرا شامل م ادهیو عابران پ هینقللهیعامل انسان، راننده وس ؛یالمللنیب فیو تعار کیدر فرهنگ تراف

که باعث بروز تصادفات با علت انسان  یبه خود اختصاص داده است. از عوامل اصل رانندگی نقش را در حوادث نیشتریبعامل

 ت،یمعلول ،یآلودگو خواب یخستگ ،یو روان یتالالت روحاخ ،یفردي راننده، تخلفات رانندگ اتیبه خصوص توانیم شوندیم

 و کمبود عوامل نظارت بر یمنیمسائل ا تیهاي الزم براي رعاکمبود آموزش ،یرانندگ نامهیاعطاي گواه ستمیبودن س نامناسب

 .[2نیروي انسانی اشاره کرد]

 پردازد.)بزرگراه آزادگان اصفهان( می مورد مطالعهاي در محور موثر بر تصادفات جاده یعوامل انسان یمقاله حاضر به بررس

 

 پیشینه تحقیق
 و  طیراه و مح ،یگانه انسانبر روي عوامل سه اديیز قاتیتحق کا،یاز کشورها از جمله آمر اريیدر بس

 . بر اساس مطالعات دیو همکاران ارائه گرد تیتوسط تر 7771 در سال قاتیتحق نیا جهیگرفته که نت صورت هینقللهیوس

نقلیه ناشی از و عامل وسیله % 97، عمل راه و محیط در % 79شده، خطاي راننده )عامل انسانی( در ارائه جیو نتا افتهیانجام

 از حوادث رانندگی سهیم هستند. % 72نقص عملکردي و فنی خودرو در 

برابر  خبر از عددي حداقل ،یر تصادفات و سوانح رانندگد یدرباره سهم عامل انسان یمطالعات گذشته بدون ذکر هرگونه منبع

و  راه و یمنینظران و کارشناسان حوزه اصاحب هیمساله برآورد شده، که کل نیبا توجه به ا ر،یتاث زانیم نیادهد. می % 11با 

در وقوع سوانح  یسهم عامل انسان نیچنهم است. یمربوط به عامل انسان یکیتراف عاتیاز ضا % 11ونقل معتقد هستند، حمل

 برآورد شده است. % 71در حدود باالي  یبصورت تجمع ،یرانندگ
 

 آوري اطالعاتروش تحقیق و جمع

  ونقلحمل شبکه کاربران چنینهم و ونقلحمل شبکه متخصصین با مصاحبه میدانی، مطالعات از استفاده تحقیق، روش

 اطالعات توانمی اینترنتی هايوبسایت و اطالعاتی هايبانک طریق از همینطور. باشدمی تحلیلی و توصیفیبصورت و آوريجمع

 .آورد بدست را است شده انجام تحقیق موضوع پیرامون درگذشته که تحقیقاتی زمینه در نیاز مورد
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  عوامل موثر در تصادفات

 از بیشتر انسانی عامل نقش که شودمی تقسیم محیط و راه نقلیه،وسیله انسان، عامل سه به ايجاده تصادفات در موثر عوامل

 .دهیممی قرار بررسی مورد را انسانی عامل مفصل طور به ادامه در مقاله، این موضوع به توجه با و باشدمی هاعامل بقیه

و ( %0/77) به مقررات است یتوجهیاي، مربوط به بدر بروز و شدت تصادفات جاده یعوامل انسان ریدرصد درباره تأث نیشتریب

را به خود اختصاص داده است. البته  یدرصد فراوان نیشتریب( %9/27) و استعمال مواد مخدر یپس از آن مصرف مشروبات الکل

 [.9عوامل دیگر در اولویت قرار دارند ] از نظر شدت تصادفات

 مربوط به قاتیتحق دهد،یرا بر تصادفات نشان م یکیتراف تیراه و وضع یکه اثر مشخصات هندس یقاتیبا تحق سهیدر مقا

 .اندك است اریبر تصادفات بس یعوامل انسان یبررس

 :گرددیم بنديمیتقس ریز بیدر چهار گروه به ترت یبه طور کل ینقش عامل انسان

 

 به انحراف جلوئی، یهنقلازوسیله فاصله حد رعایت عدم غیرمجاز، سرعت عملکرد، در اشکال وضعیت این رانندگی: کلی نحوة ●

 .گیردمی بر در را کشیخط عالئم و نقلیه وسائل سایر به توجه عدم چپ،

 تهاجمی حالت به رانندگی و خستگی اوج در رانندگی احتیاطی،بی غیرمسئوالنه، رانندگی اشکال، این رفتار: در اشکال ●

 .باشدمی دیگران به نسبت

 با سرعت تشخیص در اشتباه توجهی،کم و اشتباه ندیدن، و نگاه کردن صورت به مشکل این ادراك: و حسی خطاهاي ●

 .کندمی بروز بیماري و مخدر مواد الکل، تأثیرمصرف  تحت راننده فکري و جسمی قواي دیدن صدمه دیگر، نقلیهوسیله

 [.7است] غلط تصمیم یا عمل صحیح، قضاوت عدم تجربگی،بی از ناشی مشکل این مهارت: عدم ●

 

 
 [.4]موثر در تصادفات ی: پارامترهاي مختلف عامل انسان1 شکل

 

اصاًل  دید دانیم تیخطاها از جمله مشکل سطح راه و محدود نیدر تعدادي از ا شود،ی( مالحظه م7همانطور که در شکل ) 

و  براي راه دیبااي از سهم خطا را عمده بخش ،یپرتو حواس یتوجهیو در مورد قضاوت اشتباه، ب ستیمقصر ن یعامل انسان

 راه کهي طوره ب کندیراننده و عابر فراهم م حیصح ريیگمیو تصم منیا یرا براي رانندگ طیاطراف درنظر گرفت که شرا طیمح

 .کنندیدر کمک به کاربر در کاهش خطاهاي ناخواسته بازي م اديیز ارینقش بس هینقللهیاطراف در کنار وس طیو مح
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 (اصفهان مطالعه)بزرگراه آزادگانمحور مورد معرفی 

از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است. این استان بین  % 07/7کیلومترمربع  717717استان اصفهان با وسعت 

درجه طول شرقی در مرکز ایران  00دقیقه تا  97درجه و  77دقیقه عرض شمالی و  91درجه و  97دقیقه تا  72درجه و  91

از  راحمد،یبو هیلویهاي فارس و کهگهاي مرکزي، سمنان و قم، از جنوب به استانتان اصفهان از شمال به استاناسقرار دارد.  

شهرستان  27 . استان اصفهان دارايشودیو لرستان محدود م اريیوبختهاي چهارمحالو از مغرب به استان زدیمشرق با استان 

 نفر برآوردشد. 7107727، جمعیت اصفهان 7971 سالدر  تیسرشماري آماري جمع نیو طبق آخر باشدیم

اصفهان ی شهري واقع در غرب استان اصفهان بوده که در محدوده فلکه دانشگاه صنعتاز محورهاي برون یکیبزرگراه آزادگان 

گرفتن در  قرار لیمحور به دل نیواقع شده است. ا لومتریک 28تهران به طول  -راه محور اصفهان سی( و پلینی)بلوار امام خم

 زانیتهران، م-اصفهان جاده یمواصالت رهايیاز مس یکی نیچنمحمد منتظري و هم دیشه روگاهین شهر،نیشاه شگاهیپاال ریمس

  .باشدیهاي استان اصفهان برخوردار مدر شبکه راه ییباال اریبس تیدارد و از اهم ییتردد باال

 

 
 (.اصفهان از تردد در محور مورد مطالعه )بزرگراه آزادگان یی: نما2شکل 

 

 آمار و اطالعات محور مورد مطالعه )بزرگراه آزادگان اصفهان(

( اصفهان آوري شده در خصوص موضوع مقاله در محور مورد مطالعه )بزرگراه آزادگاناطالعات جمع یبخش به بررس نیدر ا

 یمورد بررس کیرا به تفک رهیموثر در تصادفات و غ ید تصادفات در محور، عوامل انسانتعدا لیاز قب یپرداخت و اطالعات میخواه

 دهیم.می قرار

 
 [.قیبات تحقس]محا 1333تا  1331در سالهاي اصفهان : تعداد كل تصادفات در بزرگراه آزادگان 3شکل 
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 ، با کاهش مواجه شده است که 7972و  7977هاي با سال سهیدر بزرگراه آزادگان در مقا 7979تعداد کل تصادفات در سال 

هاي ایستگا محور و نظارت نیدر ا اریکنترل سرعت ثابت و س هاينیبه استقرار دورب يتا حدود توانیکاهش را م زانیم نیا

  پلیس راه مستقر در این محور نسبت داد.

 

 
 (.اصفهان در محور مورد مطالعه )بزرگراه آزادگان وستهی: تصادف بوقوع پ4شکل 

 

 نفر کیسانحه،  نیکه متاسفانه در اثر ا باشدیدر محور مورد مطالعه م 71خودروي تندر  یفوق، مربوط به سانحه واژگون ریتصو

ی عامل سانحه رخ داده بصورت قطع راه،سیشده از پلانجام هايیشدند. با بررس تیکشته و چهار نفر به شدت دچار مصدوم

 شده است. انی( بموردیله و شتاب ب)عج یاز عوامل انسان یکی

 
  1333تا  1331سالهاي  یط اصفهان در بزرگراه آزادگان یموثر در تصادفات رانندگ ی: عوامل انسان1جدول 

 [.قی]اطالعات تحق

 
 

 در محور مورد مطالعه )بزرگراه آزادگان( را در  یموثر در سوانح رانندگ یقسمت، عوامل انسان نیدر ا

 نشان داده شده است. )جدول شماره دو( ریآن در جدول ز جیقرار داده و نتا یمورد بررس کیبه تفک 7979 تا 7971هاي سال
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]محاسبات تحقیق[ 1333 تا  1331هاي در تصادفات بزرگراه آزادگان در سال ی: سهم عامل انسان2جدول   

 
 

 % 01 از شیدر ب ییبه تنها 7979تا  7971هاي سال یط ،یکه عامل انسان شودی(، برداشت م2با توجه به اطالعات جدول )

شبکه  تیچه وضع اگر دهد،ینشان م یبررس نیداشته است. ا میمستق ریتصادفات محور مورد مطالعه )بزرگراه آزادگان(، تاث

عوامل  چنانهم یدارد ول اديیفاصله ز یو استانداردهاي جهان ارهایبا مع رانیخودروسازي در ا عیصنا نیچنهاي کشور و همراه

 .رودیدر کشور ما به شمار م یعامل وقوع تصادفات و سوانح رانندگ نیتربه عنوان مهم یانسان

 انیب 7979تا  7971هاي نوع عوامل براي سال کیموثر در تصادفات در محور مورد مطالعه به تفک ی(، عوامل انسان9در جدول )

 است. شده انیبصورت درصدي ب زیطالعه نمموثر در تصادفات محور مورد  یعوامل انسان نیترمهم ریتاث نیچنشده است و هم

 
 [.قینوع عامل ] محاسبات تحق کیموثر در تصادفات بزرگراه آزادگان به تفک ی: عوامل انسان3جدول 

 
 

 ( ورمجازی)سرعت غ موردیموثر در تصادفات، عامل عجله و شتاب ب یعوامل انسان انیکه از م دهدی( نشان م9جدول ) یبررس

 اي که در سالاند بگونهدر تصادفات محور مورد مطالعه را داشته ریتاث زانیم نیشتریب ،یآلودگو خواب یعامل خستگ نیچنهم

 سال در اثر عجله و شتاب نیتصادفات در ا % 92در حدود  م،یتصادفات در بزرگراه آزادگان را دار زانیم نیشتریکه ب 7972

 است. وستهیبه وقوع پ یآلودگو خواب یسال در اثر عامل خستگ نیتصادفات در ا % 71از  شیو ب موردیب
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 آوري آمار و اطالعاتدر جمع هاتیمشکالت و محدود

 راهور سیوجود دارد. درحال حاضر، پل اديیز هايتیاي محدودو تصادفات جاده  سوانح نهیدر زم یقاتیهاي تحقدر انجام پروژه

  زیآوري اطالعات تصادفات و نجمع یاصل نیمسئول ،یانتظامرويیهاي نمجموعه ریکشور از ز یورانندگ ییراهنما سیپل و

 و به  یاطالعات مرتبط با تصادفات غالبا بصورت ارائه آمار فراوان یهاي گذشته بررسسال ی. طباشندیاطالعات م نیاثبت

 ییهایکار نواقص و کاست نیکاهش در نرخ تصادفات بوده است که البته در نحوه انجام هم ای شیدرصدهاي افزا محاسبه شکل

  شتریب دادنتیو درك لزوم اهم سیپل تیریو مد زيیربرنامه هايستمیارتقاي س جهیاست. در حال حاضر و در نت داشته وجود

 شتريیب تیخوشبختانه اطالعات مربوط با دقت و حساسو ثبت آمار و اطالعات مرتبط با تصادفات،   آوريجمع یعلم یبررس به

 قرار گرفته است. اسیو ق یمورد بررس دتريیمسائل جد زیمربوطه ن هايلیآوري و ثبت بوده و در تحلجمع حالدر

 شنهاداتیو پ ريیگجهینت

 تیشخص و اتیبا روح یمیکه ارتباط مستق شودیم یها شامل عواملدر جاده یمرتبط با حوادث رانندگ یعوامل انسان یبطور کل

به  یتوجهیب رمجاز،ی)مانند عجله و سرعت غ یبا عنوان رفتارهاي پر خطررانندگ یعوامل، بطور کل نیدارد. ا هینقللهیراننده وس

و  اتتصادف و شامل هر نوع رفتاري است که خطر بروز شودیم ی( معرفرهیو غ یمصرف مواد مخدر و مشروبات الکل ن،یقوان

در  افرادنیالزم را نسبت به پر خطر بودن رفتار خود ندارند. ا هايیافراد اکثرا، آگاه نی. ادهدیم شیرا افزا یسوانح رانندگ

 صحنهطلبکارانه وپرخاشگرانه در کرديیو اغلب رو دانندیخودرا حق به جانب م شهیهم رند،یکه مورد سوال قرار گ یصورت

 جامع و هايزيیربرنامه بخش از رانندگان، نیا تیریکه به منظور مد شودیم شنهادیتصادف و در مواجهه با کارشناسان دارند. پ

جامع  یاطالعات گاهیپا جادیا زی. در مراحل بعدي نردیصورت گ نهیزم نیسازي در افرهنگ نیچناي و همهاي چند مرحلهبرنامه

است که بر حسب تنوع  پر خطر یشدت رانندگها بر حسببندي آناي، به منظور طبقهرانندگان حرفه ژهیرانندگان به و

 قابل اجرا  پرخطر خاص هر گروه بر حسب شدت رفتارهاي یو فرهنگ یهاي آموزشهاي مختلف برنامهرانندگان در گروه

 .باشدیم

 

 

 

 

 

 

 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

744 

 

 فهرست مراجع

 [1] World Health Organization, 2004 ,“Road Safety not Accident”, Brochure for World HealthDay. 
 .راهور جیترو -یشهري، فصلنامه علمدرون یحوادث رانندگ یمکان -ییبر پراکنش فضا یلی، تحل 7979م،  سه،یم و تند ،یسرائ[ 2]

 و  LR ونیهاي رگرسمدل اي بر اساسجاده در بروز و شدت تصادفات ینقش عامل انسان ی، بررس 7988گوهر، ع و همکاران، پاك[ 9]

CART ،79سال چهارم، شماره  ک،یتراف تیریفصلنامه مطالعات مد. 

 دانشگاه  ران،یاي اعوامل اقتصادي موثر بر تصادفات جاده یبررس نامهانی، پا 7971محمدي، ف،  [7]

 .نایسیبوعل

 
Effective Human Factors in Accidents on Suburban Ways

Amir Eskandari, Naser Pourmoallem 

1- M.sc Civil Engineering, Road and Transportation, Islamic Azad University of Isfahan(Khorasgan Branch) 

2- Phd in Traffic Engineering 

 

 

 

Abstract  

Today, the matter of providing traffic is one of the primary principals in road engineeringg, 

traffic, and transportation planning. 1.17 million people die in road accidents in which 79% of 

considers the developing countries with 10 million casualties. Generally the effective factors 

in accidents are divided into three factors, the human factor, the vehicle factor and the road 

and environment factor from which the impact of the human factor on accidents occurrence is 

by far more than the other factors. This article contains the analysis of the impact of the 

human factor among the triple factors on the road accidents have been taken place on 

azadegan highway located in between san'ati (industrial) university and the  

Isfahan-Tehran patrol station in Isfahan province during 1390 to 1393 . 
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