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بررسي وضعيت ايمني در راههاي روستايي و تأثير آن بر تصادفات
محمدرضا احدی ،1علیرضا امینی ،2علیرضا رضایی3

از صفحه  103تا 120
تاریخ دریافت91/2/4:

تاریخ پذیرش91/3/10:

چکيده

بخش عمدهاي از راههاي كشور در زمره راههاي روستايي بهشمار ميروند .در سالهاي اخير تصادفات

راههاي روستايي روبهافزايش بوده است .هدف از پژوهش حاضر شناسايي عوامل مؤثر بر ايمني ترافيك
در راههاي روستايي و تأثير آن بر تصادفات ميباشد .اين پژوهش از نظر هدف ،كاربردي و از نظر روش
گردآوري دادهها از روش تركيبي توصيفي از نوع پيمايشي براي دريافت اطالعات كارشناسان پليس راه و
راهداري و اسنادي به منظور تحليل وضعيت موجود تصادفات با استفاده از آمار و ارقام موجود بوده است.
جامعه آماري پژوهش حاضر را كليۀ كارشناسان پليس راه و راهداري شهرستان قاينات تشكيل ميدهند كه
به دليل محدود بودن آن به صورت تمام شمار كليۀ اعضاي جامعه مورد مطالعه قرار گرفته است .نتایج این
پژوهش نشان میدهد که عالئم عمودي و افقي ( 86/6درصد) ،شانهراه ( 37/4درصد) و پيچها و قوسها
( 45/5درصد) در راههاي روستايي به ميزان قابل توجه و معناداري بر تصادفات تأثير دارد .اما عرض راههاي
روستايي در مدت زمان مورد مطالعه در راههاي روستايي شهرستان قاينات بر تصادفات تأثير نداشته است و
بيشترين تصادفات در فاصله كمتر از  5كيلومتر به نزديكترين منطقه مسكوني رخ داده است.

کليدواژهها

راهروستايي ،تصادفجادهاي ،ايمنيراه ،ترافيك ،تصادفات روستایی
 - 1استادیار عضو هیئت علمی پژوهشکده حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت ایران .نویسنده مسئولahadi@rahiran.ir :
 - 2كارشناس ارشد مديريت ترافيك – پليس راه خراسان جنوبي
 - 3دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ترافیک ،پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی
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مقدمه

راه ،نخس��تين و طبيعيترين وسيله ارتباط انسانهاس��ت .همان طور كه هر نقطه از بدن

انس��ان به وسيله ش��بكههاي ارتباطي مويرگها،رگها و شاهرگها به مركز بدن يعني قلب
مربوطند و اين ارتباط باعث ادامه حيات ش��خص ميشود ،يك كشور هم كه در حكم يك
ارگان زنده است براي ادامه حيات و توسعه روابط اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي خود بايد
داراي ش��بكه گستردهاي از راههاي روستايي ،فرعي ،اصلي و شاهراهها باشد كه بتواند تمام
نقاط كش��ور را به هم متصل كند بنابراين اقتصاد هر كش��ور زماني در حال پيش��رفت است
كه انس��ان و كاال تحت شرايط و برنامههاي صحيح بين نقاط مختلف در داخل يا خارج از
كش��ورها جابهجا بشوند و اين امر جز با احداث ش��بكه راههاي مناسب مسير نخواهد بود
(بهبهاني.)1379 ،
در كشور ما كه حدود  90درصد جابهجاييها در آن از طريق شبكه حمل و نقل جادهاي
صورت ميگيرد مس��ئله حملونقل و ايمني چهرهاي نمايانتر پيدا خواهد كرد .بهطوري كه
امروزه موضوع تردد ايمن در سطح شبكه راهها يكي از اصول اساسي حاكم بر مهندسي راه
و برنامهريزي حملونقل اس��ت و عدم وجود ايمني بهخصوصي در جادههاي برونشهري
باعث بروز حوادث ناگواري ميش��ود .براس��اس آمار ارائه شده توس��ط مجامع بينالمللي
هر س��اله بيش از  7/1ميليون نفر در س��وانح جادهاي كش��ته و حدود  10ميليون نفر معلول
يا زخمي ميش��وند (س��النامه آماري س��ازمان حملونقل .)1390 ،ايمني در تردد وس��ايل
نقلي��ه يكي از اصوليترين مباني در مهندس��ي ترافي��ك و برنامهريزي حملونقل در جهان
اس��ت .رعايت نكردن اصول ايمني در طراحي هندس��ي راهها ،نگهداري آنها و برنامهريزي
حملونقل و ترافيك در كشور باعث شده است كه در سالهاي اخير خسارات سنگيني بر
جامعه وارد شود (عامري.)1384 ،
لونقل جادهاي در اي��ران ،نرخ باالي
مطالع��ات نش��ان ميدهدكه از معضالت اساس��ي حم 
گومير ناش��ي از آن است .تصادفات ترافيكي پديدهاي پيچيده است كه معمول
تصادفات و مر 
تركيب و تداخل غيرخطي عوامل نامتجانس فراواني از قبيل :عامل انس��اني ،راه ،وسيلهنقليه و
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محيط ميباشد( .احدي )1391 ،بعضي از كارشناسان معتقدند كه بيشتر برنامههايي كه سعي در
تغيير عملكرد و عادات انسانها دارند مشكل است كه كام ً
ال به مرحله اجرا درآيند اما بهبود ايمني

به شكل عمليات مهندسي ثابت شده است كه عموم ًا مؤثرند و براساس تحقيقات صورت گرفته
نقش عاملراه در تركيب با ساير اجزاي ايمني به ميزان  34درصد در بروز تصادفات تأثيرگذار
اس��ت(تن زاده )1388 ،كه در بخش عواملراه به عقيده بس��ياري از كارشناسان ،عدمايمني در
س��اخت راهها همچون كمعرض بودن معبر ،كمبود عالئم افقي و عمودي ،قوس با زاويه تند،
فقدان ش��انه ،پاركينگ و  ...در بروز تصادفات نقش بهس��زايي دارد .از آنجايي كه نزديك به 35
درصد تصادفات جادهاي در شهرستان قاينات در راههاي روستايي اين شهرستان به وقوع پيوسته
است و تصادفات وسايلنقليه در راههاي روستايي قاينات به واسطه دامنه وسيع خسارات جاني
و مالي ناشي از آن ،از اهميت ويژهاي برخوردار بوده است.
گومير و صدمات جدي در تمام س��نين به ش��مار ميآيند.
حوادث ترافيكي علت اصلي مر 
متأسفانه  90درصد تلفات ناشي از تصادفات با وسايلنقليه موتوري كه همهساله ميليونها كشته و
مجروح به جاي ميگذارد مربوط به كشورهاي در حال توسعه است و كشور ايران علي رغم داشتن
تنها يك درصد از جمعيت جهان در چند سال اخير  2درصد از تلفات انساني حاصل از تصادفات
وسايلنقليه در سراسر جهان را به خود اختصاص داده است (سازمان بهداشت جهانی.)2004 ،1
امروزه تصور جهان پيش��رفته كنون��ي ،بدون در نظر گرفتن ارتباط��ات امري محال تلقي
ميش��ود .در اين ميان شبكه عظيم راهها به عنوان يكي از اساسيترين مباني ارتباطات مطرح
و بهنوبه خود در پيش��رفت جوامع داراي نقش ويژه و اساسي است .اگر كشور ما بخواهد به
سوي پيشرفت و خودكفايي پيشرود بايد به افزايش توليدات كشاورزي در مناطق روستايي
تكيه کند .خرابي و عدمگسترش شبكه راههاي روستايي در بسياري از مواقع باعث ميشود كه
محصول در محل بماند و به دست مصرفكننده نرسد و گاه هزينه حمل آن چنان زياد ميشود
كه برداشت محصول براي روستايي مقرون به صرفه نيست .بنابراين راههاي روستايي به عنوان
يك عامل در كنار س��اير عوامل الزم زمينهس��از توسعه اقتصادي و اجتماعي مناطق روستايي
1. WHO 2004
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خواه��دبود و آثار غير قاب��ل انكاري با احداث راههاي روس��تايي بهخصوص در زمينههاي
امنيت قضايي ،فردي و اجتماعي مناطق روستايي ،اقتصاد روستايي ،فرهنگ روستايي بهداشت
فردي و اجتماعي در روس��تا ميس��ر خواهد ش��د .اما باید در كنار همه پيشرفتهاي مذکور
كه ناش��ي از احداث راههاي روستايي اس��ت توجه به امنيت جاني و مالي استفادهكنندگان از
راههاي روس��تايي نيز بش��ود .از آنجائيكه بخش عظيمي از تصادفات رانندگي در كشور در
راههاي روس��تايي رخ ميدهد و شمار تلفات ناشي از اين تصادفات در راههاي روستايي رو
به گس��ترش اس��ت .لذا به نظر ضروري ميرس��د تا ابعاد مختلف اين موضوع مورد كنكاش
پژوهش��گران قرار گيرد .هدف اصلي اين پژوهش شناسايي و بيان وضعيت ايمني در راههاي
روستايي و نقش آن در تصادفات است .بنابراين سؤال اصلي اين پژوهش اين است كه ايمني
راههاي روستايي به چه ميزان در تصادفات مؤثراند(احدي و همکاران.)1391 ،

پیشینه تحقیق

كارلفيتس 1و همكاران ( )2002با مطالعه بر روي تصادفات ايالت اينديانا به روش رگرسيون

درختي ،دريافتند كه براي راههاي دوخطه برونشهري به ترتيب حجم تردد روزانه ،عرضشانه
راه ،سرويسدهي روسازي و اصطكاك سطح روسازي مهمترين عوامل بروز تصادفات جادهاي
بودهاند ،در صورتيكه در راههاي چندخطه به ترتيب اهميت حجم تردد روزانه ،عرضميانه راه،
اصطكاك س��طح روسازي ،عرضراه و شاخص سرويسدهي روسازي مهمترين عوامل بروز
تصادفات بودهاند.
در تحقيقات انجام شده توسط کافی سو و همکاران )2010( 2در مورد تصادفات خروج از

راه در نرخ تصادفات نشاندهنده اين مطلب است كه تقريب ًا  60درصد از تصادفات خروج از راه
در قوسهاي افقي رخ ميدهد.
همچني��ن کافی س��و و هم��كاران ( )2010د ر يك تحقي��ق ديگر كه در راهه��اي درجهدو
برونشهري كه اين راهها براساس استانداردهاي پائينتر ساخته شده بودند و در آنها قوسهاي
1. Karlafits
2. Cafiso
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افقي بيشتر و تيزتري ديده ميشود دريافتند كه به طور متوسط سهم بيشتري از تصادفات را اين
قوسها به خود اختصاص داده بودند .در تحقيقات انجام شده توسط ميترا )2003( 1در فرانسه
در خصوص تصادفات خروج از راه به اين نتيجه رس��يد كه  30تا  40درصد اين تصادفات در
جادههاي اصلي برونش��هري در قوسها رخ ميدهند كه سهم معادل اين تصادفات در راههاي
درجهدوم برونشهري  55تا  60درصد است (مجمع جهانی راه (پیارک).)2003،
تحقيقات انجام شده توسط داگانزو ،)2011( 2تأثير افزايش عرضشانهراه را با در نظر گرفتن
قوسه��اي افق��ي و طول قوس به ترتيب  8و  6/6درصد بي��ان ميكند و اعالم ميدارد كه نرخ
تصادفات با افزايش عرضشانه و عرضراه كاهش مييابد (همچنين گزارش در مورد تأثير مقطع
عرضي راههاي برونشهري دو خطه نشان داده است كه افزايش عرض شانه راه برابر با  2فوت
در هر طرف موجب كاهش برابر با  16درصد در تصادفات ،بدون در نظر گرفتن قوسهاي افقي
و طول قوس خواهد شد .براساس مطالعات کافی سو و همكاران ( )2010زهکشی شانهراه تعداد
تصادفات را تا  5درصد كاهش ميدهد .ش��انه راه بايد عرض كافي براي بازگشت خودروهاي
منحرف شده از مسير را داشته باشد (باقري و همكاران.)1390،
صف��ارزاده و هم��كاران ( )1386در تحقيقاتي كه اولين تحقي��ق درباره تصادفات قوسها
در ايران اس��ت با جمعآوري اطالعات از طريق سيس��تمهاي مربوط و برداشتهاي ميداني
از تعدادي راههاي نمونه و برگزيده در اس��تان خراس��ان رضوي ،مدل پيشبيني تصادفات در
قوس براي راههاي دوخطه برونش��هري براس��اس متغيرهاي تأثيرگذار ارائه شده است .در
اين خصوص از روشهاي مدلس��ازي مرسوم از جمله رگرسيون خطي عمومي و لگاريتمي
و همچنين رگرس��يون غير خطي اس��تفاده شده اس��ت .يكي از نتايج اصلي به دست آمده از
مدلس��ازي چنين است كه نرخ تصادفات تقريب ًا به صورت غيرخطي با افزايش درجه قوس

(كه با شعاع قوس نسبت عكس دارد) افزايش مييابد بهطوريكه با افزايش درجه قوس از 0
درجه (مسير مستقيم) تا حدود  0/6درجه (قوس با شعاع  1000متر) تعداد تصادفات كاهش
و س��پس افزايش مييابد .همچنين رابطه عرض خط ب��ا تعداد تصادفات قوسها به صورت
1. Mitra
2. Daganzo
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خطي اس��ت به طوري كه با افزايش عرض خظ در قوسها تعداد تصادفات كاهش مييابد.
صفارزاده و همکاران.)1390 .
در تحقيقات انجام ش��ده توسط شينار 1و همكاران ( )2003دريافتند كه آن دسته از عالئم و
تابلوهايي كه از اصول اس��تاندارد ارگونوميكي برخوردار بودهاند نسبت به آن دسته از عالئمي
كه از اين ويژگي محروم بودهاند بهتر توس��ط رانندگان درك و فهميده ميش��وند ،لذا تحقيق و
بررسي در اين زمينه و بهكاربردن استانداردهاي تعيين شده ميتواند در كار اين عالئم راهنمايي
 و رانندگي در ايمني راهها مؤثر بوده و در كاهش ترافيك و تصادفات سهم ب ه سزايي داشته است
(صارمي و همكاران.)1390،
راههاي شهرستان قاينات :براساس استعالم به عملآمده از اداره راهوترابري شهرستانقاينات
در بهمنماه  1390طول راههاي موجود در شهرستان قاينات به شرح جدول 1است.
جدول  :1طول راههاي تحت حوزه اداره راهوشهرسازي شهرستان قاينات

طول راههاي بين شهري و روستايي تحت حوزه استحفاظي اداره راه و شهرسازي قاينات
راههاي بين شهري
آزادراه

بزرگراه

راهاصلي

راهفرعي

فرعي دسترس

جمع

درجه 1

درجه2

شوسه

خاكي

درصد

0

7

جمع

طول راه واحد
كيلومتر

0

63

جمع كل راهها

نوعراه

راههاي روستايي

2722 1832 460 331 620 421 890 182 397 248
28

45

20

33

23

34

18

25

67

وضعيت تصادفات در راههاي شهرستان قاينات :براساس آمار اخذ شده از دايره تصادفات

پليسراه استان خراسانجنوبي در بازده زماني سالهاي  89-90آمار تصادفات و پراكندگي آنها
در انواع راههاي برونشهري شهرستان قاينات به شرح جدول  2است.
1. Shinar, and et al
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جدول  :2پراكندگي تصادفات در راههاي شهرستان قاينات در سالهاي 89-90
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پراكندگي تصادفات در راههاي شهرستان قاينات در سال 89-90
شهرستانقاينات تعداد كل تصادفات راههاي اصلي

راههاي فرعي راههاي روستايي ساير

سال 89

328

163

48

117

0

درصد در سال 89

---

49/7

14/6

35/7

0

سال 90

289

130

64

94

1

درصد در سال 90

---

45

22/1

32/4

0/4

جمع سال 89و90

617

293

112

211

1

درصد سال
89-90

---

47/4

18/1

34/1

0/4

با توجه به جدول زير ميتوان گفت كه بيش از  34درصد تصادفات در راه هاي روستايي حوزه
استحفاظي شهرستان قاينات به وقوع پيوسته است درصد قابل توجهي است.

فرضيات تحقیق

 ايمني در راههاي روستايي بر تصادفات تأثير دارد. وضعيت عاليم عمودي و افقي در راههاي روستايي بر تصادفات تأثير دارد. -وضعيت پيچها و قوسها در راههاي روستايي بر تصادفات تأثير دارد.

 عرض راههاي روستايي بر تصادفات تأثير دارد. -نبود شانه راه و پاركينگ بر تصادفات تأثير دارد.

روششناسي تحقيق

اي��ن تحقيق از نظر هدف ،كاربردي و از نظر روشهاي گ��ردآوري دادهها ،توصيفي از نوع

پيمايشي است و براي تحليل وضعيت موجود تصادفات راههاي روستايي شهرستان قاينات از
روش اسنادي استفاده كرده است.
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جامعهآماري اين تحقيق ،كل تصادفات بهوقوعپيوس��ته در راههاي روستايي شهرستان
قاينات در سالهاي 89-90و فرمهاي كام تكميل شده توسط كارشناسان تصادفات پليسراه
و كارشناس��ان پليس و راهداران استانخراسانجنوبي تشكيل ميدهند كه با توجه به تعداد
محدود تصادفات راههاي روس��تايي شهرس��تان قاينات در س��الهاي 89-90و كارشناسان
تص��ادف و راه��داران در اين پژوهش كل جامعه آماري به عن��وان نمونه نيز در نظر گرفته
و مورد مطالعه قرار گرفتند ،به اين ترتيب نمونهگيري انجام ش��ده اس��ت بلكه به صورت
تمام شمار (سرش��ماري) نمونهها مورد ارزيابي قرار گرفتهاند( .دستورالعمل ايمني راههاي
روستايي كم تردد ،وزارت راهوترابري.)1389 ،
برای جمعآوری اطالعات مربوط به پيشينهي تحقيق و ادبيات موضوع از کتب و مقاالت
تخصصی ،پاياننامههاي دانشجويي ،پايگاههاي اينترنتي ،سايتهای مرجع مجالت علمی و
ّ

غيره استفاده شده است و براي جمعآوري دادهها از ابزار پرسشنامه و اطالعات تصادفات
براس��اس فرمهاي كام تكميل ش��ده توسط كارشناسان تصادف كه در محل و زمان تصادف
تكميل گرديده استفاده شده است.

يافتههاي تحقيق

در اين بخش پس از بيان هر يک از فرضيهها ،نتايج به دست آمده از آزمونهای آماری

مورد بررس��ی قرار میگيرند .به منظور آزمون فرضيهها مورد نظر از آزمون  tتک نمونهای
استفاده شده است.
فرضيه  :1وضعيت عالئم عمودی و افقی در راههای روستايی بر تصادفات تأثير دارد.
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سال اول-شماره 3

جدول  :3نتايج آزمون  tمربوط به ديدگاه افراد مورد مطالعه در خصوص وضعيت
عالئم عمودی و افقی در راههای روستايی

زمستان 91

فاصله اطمینان %95

15

>0/001 11/47 59

2/81

3

0/31

0/08

-0/19

2/40

3

0/41

0/05

-0/60

کارشناسانپليسراه

2/25

3

0/33

0/05

راهداران

-0/75

43

تجربی

نظری

معیار

ديدگاه افراد در کل

دیدگاه

میانگین میانگین انحراف

خطای

اختالف

معیار

میانگین

t df

p

>0/001 15/25

2/46

0/03

تفاوت

کران

کران

پايين

باال

-0/85

-0/65

-0/35

-0/02

-0/71

-0/50

نتايج به دست آمده از جدول  3نشان میدهد که ميانگين محاسبه شده برای وضعيت عالئم
عمودی و افقی در راههای روستايی از ديدگاه کارشناسان پليسراه و راهداران کمتر از ميانگين
فرضی ( )3میباشد و با توجه به اينکه سطح معناداری محاسبه شده ( )pکمتر از خطای 0/05
میباشد .بنابراين از ديدگاه کارشناسان پليسراه و راهداران وضعيت عالئم عمودی و افقی در
راههای روستايی بر تصادفات تأثير دارد.
نتایج به دست آمده  86/6درصد تصادفات در محلهايي رخ داده است يا فاقد عالئم عمودي
بوده يا عالئم به حدي كافي وجود نداشته است و از آنجايي كه در  82درصد معبرهاي مستقيم
و 94درصد معبرهاي داراي پيچ كه تصادف در آنها رخ داده است عالئم عمودي يا ناكافي بوده
يا وجود نداشته است .و اين تفاوت از نظر آماري نيز معنادار بوده است .بنابراین وضعيت عالئم
عمودي و افقي در راههاي روستايي بر تصادفات تأثير دارد و فرضيه اول تأييد ميشود.
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فرضيه  :2وضعيت قوسها و پيچها در راههای روستايی بر تصادفات تأثير دارد.
جدول  :4نتايج آزمون  tمربوط به ديدگاه افراد مورد مطالعه در خصوص وضعيت قوسها و پيچها
فاصله اطمینان %95

2/07

3

0/41

0/06

راهداران

2/72

3

0/34

0/09

-0/28

2/24

3

0/49

0/06

-0/76

کارشناسانپليسراه

تجربی

نظری

معیار

ديدگاه افراد در کل

دیدگاه

میانگین میانگین انحراف

خطای

اختالف

معیار

میانگین

t df

p

تفاوت

کران

کران

پايين

باال

-0/93

43

>0/001 15/12

-1/06

-0/81

15

0/005

-0/46

-0/10

>0/001 12/10 59

-0/88

-0/63

3/28

نتايج به دستآمده از جدول  4نشان میدهد که ميانگين محاسبه شده برای وضعيت پيچها و
قوسها در راههای روستايی از ديدگاه کارشناسان پليسراه و راهداران کمتر از ميانگين فرضی
( )3میباشد و با توجه به اينکه سطح معناداری محاسبه شده ( )pکمتر از خطای  0/05میباشد.
بنابراين از ديدگاه کارشناسان پليسراه و راهداران وضعيت پيچها و قوسها در راههای روستايی
بر تصادفات تأثير دارد.
نتايج به دست آمده از یافتههای توصیفی نشان میدهد كه  37/4درصد تصادفات در راههاي
روس��تايي در پيچها و قوسها به وقوع پيوس��ته است و يافتههاي توصيفي نشان ميدهد 70/9
درصد علت تصادفات در پيچها تخطي از س��رعت مطمئنه ب��وده و  73/4درصد تصادفات در
پيچها از نوع خروج از راه بوده اس��ت و اين تفاوت از نظر آماري نيز معنادار بود .لذا وضعيت
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پيچها و قوسها در راههاي روستايي بر تصادفات تأثير دارد و فرضيه دوم نيز تأييد ميشود.
فرضيه  :3عرض راههای روستايی بر تصادفات تأثير دارد
جدول  :5نتايج آزمون  tمربوط به ديدگاه افراد مورد مطالعه در خصوص وضعيت عرض راههای روستايی
فاصله اطمینان %95

2/90

3

0/39

0/06

راهداران

2/94

3

0/62

0/15

-0/06

2/91

3

0/46

0/06

-0/09

کارشناسان پليس راه

تجربی

نظری

معیار

ديدگاه افراد در کل

دیدگاه

میانگین میانگین انحراف

خطای

اختالف

معیار

میانگین

t df

p

تفاوت

کران

کران

پايين

باال

-0/10

43

1/70

0/10

-0/22

0/02

15

0/40

0/69

-0/39

0/27

59

1/53

0/13

-0/21

0/03

نتايج به دستآمده از جدول  5نشان میدهد که ميانگين محاسبه شده برای وضعيت عرض
راههای روستايی از ديدگاه کارشناسان پليسراه و راهداران کمتر از ميانگين فرضی ( )3میباشد
و با توجه به اينکه سطح معناداری محاسبه شده ( )pبيشتر از خطای  0/05ميباشد .بنابراين از
ديدگاه کارشناسان پليسراه و راهداران عرض راههای روستايی بر تصادفات تأثير ندارد.
با نتايج به دست آمده ،اگرچه كارشناسان پليسراه و راهداران معتقدند كه عرضراه روستايي
بر تصادفات خروج از راه و انحراف به چپ به ميزان  85درصد تأثير دارد اما بين نوع تصادفات
در راههاي روستايي و عرضراه و بين علت تصادفات در راههاي روستايي و عرض راه از نظر

سال اول-شماره 3
زمستان 91
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آماري تفاوت معنادار مش��اهده نشد .لذا اگرچه عرض راهها در ايمني تأثير بسزايي دارد اما در
راههاي روستايي قاينات در بازه زماني مورد مطالعه عرضراهها در تصادفات تأثير چنداني نداشته
است و لذا فرضيه سوم تأييد نميشود.
فرضيه  :4نبود شانه راه و پارکينگ در راههای روستايی بر تصادفات تأثير دارد.
جدول  :6نتايج آزمون  tمربوط به ديدگاه افراد مورد مطالعه در خصوص وضعيت شانهراه و پارکينگ
فاصله اطمینان %95

1/52

3

0/59

0/09

راهداران

2/25

3

0/38

0/09

-0/75

1/71

3

0/63

0/08

-1/29

کارشناسانپليسراه

تجربی

نظری

معیار

ديدگاه افراد در کل

دیدگاه

میانگین میانگین انحراف

خطای

اختالف

معیار

میانگین

t df

p

تفاوت

کران

کران

پايين

باال

-1/48

43

>0/001 16/81

-1/66

-1/31

15

>0/001

-0/95

-0/55

>0/001 15/92 59

-1/45

-1/13

7/99

نتايج به دستآمده از جدول 6نشان میدهد که ميانگين محاسبه شده برای وضعيت شانهراه و
پارکينگ در راههای روستايی از ديدگاه کارشناسان پليسراه و راهداران کمتر از ميانگين فرضی
( )3میباشد و با توجه به اينکه سطح معناداری محاسبه شده ( )pبيشتر از خطای  0/05است.
بنابراين از ديدگاه کارشناس��ان پليسراه و راهداران وضعيت ش��انه راه و پارکينگ در راههای
روستايی بر تصادفات تأثير دارد.
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بنابراين  45/5درصد تصادفات در محلهايي اتفاق افتاده كه راه فاقد شانه بوده و  46درصد
تصادفات س��طح راه با كنار آن اختالف داش��ته اس��ت و  85/6درصد تصادفات محلهايي كه
سطحراه با كنار آن اختالف داشته است از نوع خروج از راه و واژگوني بوده است و علت 64/9
درصد از تصادفات در راههايي كه سطحراه با شانه اختالف داشته تخطي از سرعت بوده است
و از نظر آماري تفاوت معناداري بين آنها مشاهده شد و لذا وضعيت شانهراه بر تصادفات تأثير
داشته و فرضيه چهارم تأييد ميشود.
با نتايج به دست آمده گرچه 75درصد كارشناسان پليسراه و راهداران معتقدند كه نرم احداث
پاركينگ در راههاي روس��تايي رعايت نش��ده اس��ت اما در بازده زماني مورد بررسي هيچگونه
تصادفي به علت فقدان پاركينگ در راههاي روستايي شهرستان قاينات اتفاق نيفتاده است.
فرضيه اصلي :ايمني در راههاي روستايي بر تصادفات تأثير دارد
جدول  :7نتايج آزمون  tمربوط به ديدگاه افراد مورد مطالعه در خصوص وضعيت عالئم عمودی و افقی،
عرض راههای روستايی ،وضعيت پيچ و قوسها و شانهراه در راههای روستايی

متغیر

میانگین میانگین انحراف
معیار
تجربی نظری

خطای اختالف درجه
معیار میانگین آزادی

t

سطح معنی
داری

عالئم

2/40

3

0/41

0/05

-0/60

59

11/47

>0/001

پيچ

2/24

3

0/49

0/06

-0/76

59

12/10

>0/001

عرض

2/91

3

0/46

0/06

-0/09

59

1/53

0/13

شانهراه

1/71

3

0/63

0/08

-1/29

59

15/92

>0/001

نتايج به دس��ت آمده از جدول 7نش��ان میدهد که ميانگين محاسبه شده برای وضعيت
عالئم عمودی و افقی ،وضعيت پيچ و قوسها ،عرض راههای روستايی و وضعيت شانهراه
کمت��ر از ميانگين فرضی ( )3اس��ت و اين تفاوت درخص��وص وضعيت عالئم عمودی و
افقی ،وضعيت پيچ و قوسها و ش��انهراه در راههای روس��تايی از نظر آماری معنادار است.

p

( ) >0/001بدين ترتيب چنين اس��تنباط میشود که از ديدگاه افراد مورد مطالعه وضعيت
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عالئم عمودی و افقی ،وضعيت پيچ و قوسها و ش��انهراه در راههای روس��تايی نامناس��ب
است و بر تصادفات تأثير دارد.
با نتايج به دست آمده از آنجائي كه  45/5درصد تصادفات در محلهايي اتفاق افتاده كه
راههاي روس��تايي فاقد شانه كنارراه بودهاند و در  46درصد تصادفات نيز سطح راه با كنار
آن اختالف داش��ته است و  37/7درصد تصادفات در راههاي روستايي در پيچها و قوسها
ب��وده و  73/4درصد تصادفات به وقوع پيوس��ته در پيچها از نوع خروج از راه و واژگوني
بودهان��د و در  86درص��د آن تصادفات راهها يا فاقد عالئم يا داراي عالئم ناكافي بودهاند و
در تمام محلهايي كه تصادفات رخ داده است ،راه فاقد شانه يا داراي شانهخاكي بوده است
كه اين موارد از نظر آماري معنادار اس��ت .بنابراين ايمني در راههاي روستايي بر تصادفات
تأثير داشته و فرضيه اصلي تأييد ميشود.

نتيجهگيري

بخش عمدهاي از راههاي كشور در زمره راههاي روستايي بهشمار ميروند .در سالهاي

اخير آمار تصادفات راههاي روس��تايي روبه افزايش بوده و نرخ رشد آن نگرانكننده است.
از اينرو ضروري است اقدامات ايمنسازي در اين راهها بهكار گرفته شود .در مدت زمان
2س��ال (سالهاي  89-90در راههاي روس��تايي قاين  211تصادف رخ داده است كه تعداد
 22نفر فوت و  194نفر نيز مجروح ش��دهاند و برابر نظر پاس��خدهندگان كه از كارشناسان
پلي��سراه و راهداران بودهاند و فرمه��اي كام كروكيهاي تنظيمي در محل و زمان تصادف
در راههاي روستايي كه مورد تجزيهوتحليل قرارگرفته است نتايج زير به دست آمد کروکی
تصادفات قاینات (.)89-90
يافتههاي توصيفي نش��ان ميدهد كه  86/6درصد تصادفات در محلهايي رخ داده است
يا فاقد عالئم عمودي بوده يا عالئم به حدي كافي وجود نداش��ته است و از آنجايي كه در
 82درصد معبرهاي مس��تقيم و  94درصد معبرهاي داراي پيچ كه تصادف در آنها رخ داده
است عالئم عمودي يا ناكافي بوده يا وجود نداشته است .اين تفاوت از نظر آماري معنادار
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اس��ت .بنابراين ميتوان گفت كه وضعيت عالئم عمودي و افقي در راههاي روس��تايي در
تصادفات جادهاي روستايي در شهرستان قاينات مؤثر است .همچنين در خصوص وضعيت
قوسها و پيچهاي راههاي روس��تايي ميتوان گف��ت كه  37/4درصد تصادفات در راههاي
روستايي در پيچها تخطي از سرعت مطمئنه و  73/4درصد نيز نوع خروج از راه بوده است.
بنابراين براس��اس اطالعات آماري بدس��ت آمده ميتوان اظهار داشت كه وضعيت پيچها و
قوسها در راههاي روستايي بر تصادفات نقش مؤثر داشته است.
يافتهه��اي توصيفي در مورد عرض راههاي روس��تايي نش��ان ميده��د كه  85درصد از
كارشناسان پليس راه و راهداران معتقدند كه عرض راه روستايي بر تصادفات خروج از راه
و انحراف به چپ مؤثر بوده است .بنابراين بين عرض راههاي روستايي و تصادفات رابطه
معناداري مش��اهده نش��د .لذا در بازه زماني مورد مطالعه عرض راهها در تصادفات راههاي
روستايي شهرستان قاينات مؤثر نبوده است.
در كل ميتوان گفت  45/5درصد تصادفات در محلهايي اتفاق افتاده كه راههاي روستايي
فاقد ش��انه كنار راه داشته 38 ،درصد پيچها و قوسهاي راه روستايي و  86درصد تصادفات
راههاي روستايي ناشي از عدم عاليم يا ناكافي بودن عالئم عمودي و افقي بوده است .بنابراين
به طور كلي عالئم عمودي و افقي ،وضعيت پيچها و قوس و ش��انه راه در راههاي روس��تايي
نقش مؤثر در تصادفات راههاي روستايي داشتهاند در حالي كه عرض راههاي روستايي تأثيري
در تصادفات راههاي روستايي شهرستان قاينات نداشته است.

پیشنهادها

 .1شانهراه در راههاي روستايي درجه  1و  2ميبايست احداث شود و به نحوي باشد كه با

س��طح راه اختالف نداشته و يا حداكثر بيشتر از  1/5سانتيمتر اختالف نداشته باشد .زيرا عدم
وجود ش��انهراه و يا اختالف س��طح بين راه و كنار آن باعث ميگردد تا رانندگان با كوچكترين
حواسپرتي يا خروج از مسير به علت اختالف سطح خارج شده و واژگون گردند.
 .2در محل پيچها تابلو عاليم هش��داردهنده در محل مناسب و به صورت واضح و آشكار
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نصب گردد ،زيرا عدم وجود تابلوي هشدار دهنده مناسب باعث ميشود تا رانندگاني كه به طور
ناگهاني وارد پيچ شده با اقدام به ترمز يا برگرداندن فرمان از مسير خارج و دچار حادثه شوند.
 .3در مح��ل پيچها با توجه به ش��عاع پي��چ و محدوديت ديد در راههاي روس��تايي تابلوي
محدوديت س��رعت نصب گردد تا رانندگان قبل از رسيدن به پيچ از سرعت خود بكاهند و با
همان سرعت به پيچ وارد نشوند كه دچار حادثه و خروج از جاده گردند.
 .4در اين تحقيق جهت جمعآوري از پرسش��نامه استفاده گرديده است .پيشنهاد ميگردد از
طريق مصاحبه و بازرسي ايمني راه نيز تحقيق انجام شود.
 .5نقش پيچها و قوسها در تصادفات راههاي روستايي مجزا بررسي گردد.
 .6تأثير شانهراه بر تصادفات راههاي روستايي به صورت جداگانه بررسي شود.
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