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تصادفات منجر به ررسی اپيدميولوژيك ب

 پيادة شهر مشهد عابرانجراحت و فوت 
، حبيب اهلل 2پور می، حسين ابراهي1الهه هوشمند

 4علی وفايی نجار، 3اسماعيلی

مزثرر رزر   .استاديار، مرکز  حقيقيزاع امامزج ااتيزاا      1

 سالمت، دانشگاه المم پ شک  مشهد، مشهد، ايران

. دانشقار، مرکز  حقيقيزاع امامزج ااتيزاا  مزثرر رزر       2

 سالمت، دانشگاه المم پ شک  مشهد، مشهد، ايران

مرکزز  حقيقيززاع امامززج ااتيززاا  مززثرر رززر   ،اسززتاد. 3

 سالمت، دانشگاه المم پ شک  مشهد، مشهد، ايران

 دکتزرا  حصصصز  مزديريت    ،اسزتاد نميسندۀ مسئمل:  .4

مرک  حقيقياع امامج ااتياا   خدماع رهداشت  درمان 

 ،دانشززگاه الززمم پ شززک  مشززهد   رر رززر سززالمت ثمزز

 مشهد، ايران
Email:vafaeea@mums.ac.ir 

 15/4/96 پذيرش: 5/4/95 دريافت:

 دهيچک

پقزاده يکز  اق بررانقزان     اارراندر حيام دنقا،  :مقدمه

حمادث رانندگ  هستند. اين افراد در ازقن ايزن کز     

امزا   ،سهم اندک  در حصلفاع منجر ر  حصادف دارنزد 

گردنزد.   اق بررانقان اصل  اين حمادث مقسزم  مز   

پژوهش حاضر را هزدف رررسز  اوگزم  حصزادفاع     

 پقاده در شهر ميدس مشهد انجام شده است.   اارران

اق نظر هدف کزارررد  و اق نظزر   اين مطاوع  : روش

آمار   ۀحمصقف  است. اامع ها روش گردآور  داده

مررزم  رز      صزقن  حصزادف   ها گ ارش هيۀشامج 

در  94حا  90 ها پلقس در سالربت شدۀ  ۀپقاد اارران

گ ارش رسزي   اين رراساس  ک  راشد م  شهر مشهد

رزا  حصادف احفاق افتاده اسزت.   ۵۶3۶ ها سالاين ط  

ها  صقنۀ حصادف ک  حمسط پلزقس   گ ارشرررس  

 ،و را استفاده اق يز  فزرم اسزتاندارد    رمد حدوين شده

رواي  مقتما را اسزتفاده  گردآور  شده است.  ها داده

پايززاي  رززا و  83/0اق فرمززمل اس اال شوشزز  معززادل 

 آمزد.  دسزت  ر ( 81/0) روش آوفا  کرونباخ ۀمقاسب

   مرکزز   وهززا اق شززاخ هززا  رززرا  حقلقززج داده

 SPSSافز ار    نرم ۀپراکندگ ، آقممن کا  دو و رست

  د. شاستفاده 

، 94حزا   90 هزا  سزال در رزقن   طبز  نتزاي ،   :ها افتهي

کز    اسزت  حصادف در شهر مشهد احفاق افتاده ۵۶3۶

مزمرد هزم    22ممرد فمح  و  4۶ممرد ارح ،  ۵۵۶8

و   ن آمار ارحيشترقر ک  فمح  رمده است -ارح 

راشزد. دو مزمرد اق    مز  مررم  ر  شرق مشزهد    فمح

راايزت حز    ازدم   مررم  رز   اعالج اصل  حصادف

 ( و اززدم حمازز  رزز  الززم   درصززد 9/38) حيززدم

 ان حصزادف در  قز ن ميشزتر قر .راشد م ( درصد7/19)

 سززال احفززاق افتززاده اسززت    30حززا  20  سززن ۀرد

دچار  (درصد ۶2) شتر اق قنانق( و مردان ردرصد13)

ن پمشقدن وبزاس حقزره حمسزط    قهيچن .اند ب شدهقآس

 .کند م ررارر  3احتيال رروق حصادفاع را  اناارر

آممقش ايمم  مردم در قمقنۀ : گيري تيجهن بحث و

هزا    نقمۀ پمشقدن وبزاس در شزب، ابزمر اق مقزج    

 مشزص  شزده و هيچنزقن رهبزمد وضزعقت معزارر      

هزا    ر  مق ان قياد  در کاهش مق ان آسقبحماند  م 

  مثرر راشد.   پقاده ااررانناش  اق حصادفاع 

اراحزت،  حصزادف، ازارر، مشزهد،     :کليدي کلمات

 فمع



 رررس  اپقدمقمومژي  حصادفاع منجر ر  اراحت و فمع اارران پقادۀ شهر مشهد

82  

 

 

    
    

    
    

    
    

    
    

  
 

    
    

  
 

ی
لم

 ع
مة

لنا
ص

ف
- 

ی
هش

ژو
پ

 
 ه

ال
 س

ت،
جا

و ن
د 

دا
ام

ش
رة

ما
 ش

م،
ت

 
3  ،

13
95

 
 

 

 مقدمه

 خطر را ر   ارقرس ۀاد اان ساشن   حمادث رانندگ

 رقز م و مرگ الت نيحر عيک  شايطمر  ر [1] انداقد م 

  کز قحزمادث حراف  .است سال 4۵ ريق نقسن در افراد

در کزج اهزان و     ر و نزاحماح قمرگ و م  اامج اصل

 چزز  در  رهداشززت ايززمم ۀنززقمهززم در قم  مشززکل

در حزال    افت  و چ  در کشمرهايحمسع    کشمرها

  هزا  غم حالشر  ک  ال [2] ديآ  حمسع  ر  حسا  م

 اعرققززحغ ،نزز قن قميززدر ا رسززقار ۀصززمرع گرفتزز 

  ها بقسآر و ق ان مرگ و مقمکاهش در   رقچشيگ

 [3]. فتاده استقاحفاق ن آناق   ناش

نزاحمان    کز قادث حرافممن نفر در ارر حقلقساشن  ده م

کز   يطمر  رز  ،نندقر م ب قسآمن نفر قلقم ۵0شمند و قم

حززا سززال   رزز  ايززج آمززده  هززا رراسززاس رززرآورده

رحب  سمم را اق وقاظ مزرگ و    کقحمادث حراف2020

 [4] .تا خماهد داشقدر دن  ر و ناحمانقم

من دشر درسزال  قز لقم ۵18حدود   کقحراف  ها بقآس

کند کز  در حزدود    م ج قسالمت حقين  ر  نظام يه 

اق کشزمرها را در    ارقرسز  GDPدرصزد   پن حا  ي 

 [۵] .ردقگ  ررم

يک  اق بررانقزان حزمادث    ،پقاده اارراندر حيام دنقا، 

شمند. اين افراد در اقن اين ک   م رانندگ  مقسم  

امزا   ،سهم اندک  در حصلفاع منجر ر  حصادف دارنزد 

 [8-۵]. اق بررانقان اصل  چنقن حمادر  هستند

رزز  ابززارع ديگززر رززاشحرين مقزز ان اراحززت در     

 ازارران پذيرحرين افراد يعن   سقبآمتما   ،حصادفاع

 نشزان  حصزادفاع  چنانکز  آمزار و اربزام    ،پقاده است

اق  و مقزر ناشز    درصزد اق مزرگ   ۵0حزدود   دهد م 

. دهنزد  مز   حشکقج پقاده اارران را ايران در حصادفاع

[9] 

ن قدومز  ، اروبز   بلبز   هزا   يارقران رعد اق ريدر ا

  هزا  بقاق حزمادث و اسز    ر ناشز قز ج مزرگ و م قدو

ايزر اق    هزا  سزال  جقز دو نقراشزد و اووز   م   کقحراف

اسزت کز      ن مشزکالح يحزر  و از   مهزم   دست رفت 

  [10] .کند  د ميسالمت اامع  را حهد

ران يز در ا  کقاق حمادث حراف  ر ناشق ان مرگ و مقم

رر اساس گز ارش   .راشد م آن    ان اهانقراشحر اق م

 ان قززم 2010در سززال  سززاقمان رهداشززت اهززان  

نفزر رزمده    2۵224ران يز در کشزمر ا   کقحمادث حراف

هزر هز ار نفزر      ررا 1/34حدود     ابارحر است ک 

   [11] راشد م 

در سزال   کشزمر   بزانمن   رر اساس گز راش پ شزک  

 رسزقده هزر هز ار نفزر      ررا 77/27  انقن ميا 2012

   [8]. است

 رز   پقزاده  ازارران و مقزر   درصد مزرگ  ک   در صمرح

ناشزز  اق  و مقرهززا  مززرگ اق کززج درصززد  انززمان

در ديگر کشمرها نظقر کشمرها  اروپزاي    حصادفاع

درصد و در  43درصد، آفريياي   20و آمريکا حدود 

 [12]. درصد است ۵1 خاورمقان 

 ۵000بزا  يان  حيرقکا ساويکشمر آمر  آمارهارراساس 

شزمند   م   کشت  قج نيلياده در حصادف را وساقاارر پ

.  شزمند  مز    نفزر قخيز   14  قو در ميارج هر کشت  ن

 3۶  رو ادهقز دهزد کز  پ   مز  ن آمارها نشان يج اقحقل

حزر   ررارر خطرناک 300و   حر اق رانندگ ررارر خطرناک

 [13]. اق پرواق است

 ۵000در ميارزج  ، دهد م ن آمار نشان يا   قدب  رررس

اده ک  در ارر حصادفاع اان خزمد را اقدسزت   قاارر پ



 پمر، حبقب اهلل اسيااقل ، ال  وفاي  نجار اوه  همشيند، حسقن ارراهقي 
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. شزمند   مز   اده قخيقاارر پ 8۵000حدود  ،دهند م 

اده کشزت   قز   اارر پيي  قدب 7در هر ابارع ديگر   ر

   [14] .شمد م   ا قخيي

  کي ر  انمان  کقحراف حمادث و سمانح اقنظر رانيا

 و حصزادفاع  ممارد نيشترقر  دارا ک  ي کشمرها اق

  طز  .اسزت  شزده   معرفز  آن اق  ناشز  رقم گ ومر

 در نفر 17000 حدود در هرساو  ممامد،  ها نقحصي

 دست اق را خمد اان  ا ااده حصادفاع ارر در رانيا

 داشت  شياف ا رقاخ  ها سال در آمار نيا ک  دهند، م 

 [1۵]. است

 اق (نفزر  هز ار  ده در 30) سمانح نمع نيا رروق  انقم

 ۵/7رمده و 7/13 راشحر  اهان و  منطي  ا  ها  انقم

 .دهزد   مز  اختصاص خمد ر  را ها مرگ کج اق درصد

 جز  قنت ران،يز ا در اق دست رفت  اير اق درصد ۵/13

 سز  يميا در  قن نسبت نيک  ا است  کقحراف حمادث

 نيا. دهد  نشان م را  اديق شياف ا منطي  و اهان را

  قز ن رانيز ا کشزمر   شزهرها  کالن در ک  ستقحاودر

 را  راننزدگ  حزمادث   ها کشت  اق درصد ۵0 حدود

 [1۶ و1۵] .دهند  ج مقحشک ادهقپ اارران

ران يزز  در اقززج نيلياد وسززايززو اقد  نقرشززد شهرنشزز

ش يو افز ا   مراکز  شزهر   ش حزراکم در يمماب اف ا

  واز  رزرا   چقشد ک  ر  ه  ا  ان حصادف در شبک قم

اکنمن اق خمد ابمر  ک  هم  کقابمر حجم و نمع حراف

 [17]. ه استشدن  طراح دهد،   م

گر مهاارع اق روستاها ر  شهرها اغلزب  يد  اق سم

شزمد    نان مقاق شهرنش  وامدآمدن گروه مماب ر 

ستند و قنمس نأم  کقن سطمح پرحراکم حرافقک  را چن

اق مزمارد رو    ارقدر رسز   ت رانندگقج  وضعقدر نت

  رززرا  رزز  وخامززت گذاشززت  و خطززراع اززد     

   [18]. وامد آورده است کنندگان اق راه ر  استفاده

ر قضعف در حعي ۀن احتيال خطر ر  واسطياالوه رر ا

کز  رز  صزمرع     ي ها ها، وامد حياطع راه  و نگهدار

الع قنبزمدن حسزه    انزد و کزاف   شزده   نادرست طراح

  گذاشت  اسزت. حيزام    رو ر  ف ون  رو ادهقمناسب پ

  طراحزز  ن مززمارد در کنززار فيززدان اسززتانداردهايززا

ت منزارع  ين و مقدودامتناسب کشمر، کيبمد متصصص

ن امجروحز   ار راشق ان رسقا  هيان م  ا ج قنت  ماو

. ها نصماهد داشت اق حصادف  ناش  رهاقو مرگ و م

[19] 

  رراسزاس آمزار   قز ن است ک  در کشمر ما  ن درحاويا

  شزهر   اده نسبت ر  کزج سزفرها  قپ   ان سفرهاقم

ر رگ ر  حدود   رمده و در شهرها  ربم بارج حماه

 [20]. رسد  درصد هم م۵0

حهزران رز رگ،     و راننزدگ  ي رراساس آمزار راهنيزا  

کزز  در حهززران رخ   درصززد اق حصززادفاح 40حززدود 

اده ق  را اارران پقج نيلياق ررخمرد وسا  ناش دهد،   م

  هزا  درصزد کشزت    4۵حزا   40ن قن رز قاست. هيچنز 

. دهنزد   ج مز قاده حشزک قز حصادفاع حهران را ازارران پ 

حصززادفاع   هززا  ان کشززت قززم کزز   در صززمرح [21]

درصد اق کج  20 فيطکا يدر اروپا و آمر  شهر درون

 [22]. هاست کشت 

  گ اف  ک  ر  اين دوقزج رز  اامعز  حقيقزج     ها ه ين 

کز    طزمر    رز  ،گزردد نقز  در خزمر حماز  اسزت      م 

رزاو  رزر    1388  ناش  اق حصادفاع در سال ها ه ين 

 شمد ک  اين ربم م مقلقارد حممان حصيقن قده  43000

 .گزردد  مز  ا  و درمزان  نقز       رقي ها شامج پرداخت

[23]   
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 در کشزمرها   در شزهر   منزاط   اق مشار   ها يافت 

 در پقزاده  اارران ايين  ک  دهند م  نشان حمسع  حال

 را خاصز   حماز   اد   طمر ر  اهان سمم شهرها 

 [24]. طلبد م 

را حما  ر  ممارد فزمق و اهيقزت ممضزمع و کيبزمد     

پژوهش حاضر رزا   ،ط قن حيمطاوعاع انجام شده در ا

پقزاده در شزهر    ااررانع هدف رررس  اوگم  حصادفا

انجام شده است حا ردين وسزقل  رتزمان    ميدس مشهد

را حعققن اوگزم  اپقزدمقمومژي  حصزادفاع منجزر رز       

پقاده گام  در راستا  کاهش  اارراناراحت و فمع 

و ضزررها  ناشز  اق آن    هزا  اين حصادفاع و آسزقب 

 ررداشت.

 روش تحقيق

حقيق  اين مطاوع  اق نظر هدف کزارررد  و اق  روش 

اامعز   حمصزقف  اسزت.    ها نظر روش گردآور  داده

حصززادفاع  حيززام  شززامج در ايززن مطاوعزز  پززژوهش

پقزاده رزمده کز  در رزقن فزروردين       ازارران مررم  ر  

شهر مشهد احفزاق افتزاده    در 1394حا  1390ها   سال

و ررا  آنها گ ارش حادر  حمسط پلقس حنظزقم شزده   

مزمرد حصزادف    ۵۶3۶اسزت رزر ايزن اسزاس حعزداد      

منظزمر اق حصزادفاع    ،در ايزن مطاوعز    .شزد رررسز   

ررخمرد اارر پقاده را هر وسقل  نيلق  رارت يا متقرک  

 ،است ک  منجر ر  آسقب يزا فزمع و  گشزت  اسزت    

حصادفاح  کز  منجزر رز  آسزقب      رنارراين آن دست  اق

ده است. شنشده است اق اامع  ممرد رررس  حذف 

ج قز مرحبط اق بب  شقم را نهادها  ها  رعد اق هياهنگ

  ورآ   فزرم ايزع  قز و سزاقمان حراف   بانمن  پ شک

ن فرم رر يا .م شدقرر اساس اهداف مطاوع  حنظ ها داده

 ۀحززمقمماززمد  گزز ارش حصززادف  هززا اسززاس فززرم

  انتظززام  روقززن  و راننززدگ  راهنيززا معاونززت 

د کز  ازالوه رززر   شز   قززحهران يز ا  اسزالم   ايهزمر 

  شامج ممارد دهيد   فرد حادر قمشصصاع دممگراف

و     ارحز قز ج حعداد و نمع حصادفاع ر  حفکقاق بب

در  اززاررانت قو وضززع ، الززت حامزز  حصززادف فززمح

نان اق کامج رزمدن فزرم   ق. ر  منظمر اطيرمدحصادفاع 

مرازع در    هزا  ر مطاوعاع و کتا يسا راآن   مقتما

آن  يز  رعد روا ۀ  داده شد و در مرحلقن  حطبقن قميا

رززا و  شززداق کارشناسززان رررسزز    نفززر ۵حمسززط 

ااتبزار مقتزما    1گقزر  اق فرمزمل اس اال شوشز     رهره

آمزد و هيچنزقن پايزاي  آن رزا      دست ر  83/0معادل 

رز   . شزد استفاده اق روش آوفزا  کرونبزاخ سزنجش    

ب يع و ضزر ينفر حمق 30ن قفرم ر ي ايد پايقأمنظمر ح

ها را رررس   دادهد. يحاصج گرد 81/0کرونباخ   وفاآ

ها  صقنۀ حصادف ک  حمسط پلقس حزدوين   گ ارش

. شايان ذکزر اسزت رز     ديوارد فرم پژوهش گردشده 

س قپل  ها گ ارشک  را استفاده اق منظمر حکيقج فرم 

حقززت   افززراد ،رفززتگحصززادف انجززام  ۀدر صززقن

وارد کزردن   فيزط  هاآن ۀفقک  وظ آممقش برار گرفتند

س ر  فرم پژوهش رمد و قپل  ها گ ارش اقاطالااع 

افز ار   ج وارد نزرم قز حقل رزرا  فرم   ها ت دادهيدر نها

  مرکز    ها شاخ ها را استفاده اق  . حقلقج دادهشد

رزا اسزتفاده اق   دو  کزا  و پراکندگ  و آقمزمن آمزار    

 صمرع گرفت.   SPSS  اف ار نرمرست  

 ها يافته

حزا   1390هزا    در رقن سال ک  نتاي  مطاوع  نشان داد

حصززادف در شززهر مشززهد احفززاق افتززاده  1394،۵۶3۶

 22مزمرد فزمح  و    4۶ممرد ارح ،  ۵۵۶8ک  است 

                                                           
1
 Lawshe formula 
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 ۶8فمح  رمده است. ر  ابارح  در  -ممرد هم ارح 

درصد( فمع وامد داشت  و  2/1)ممرد اق حصادفاع 

درصد( حصادفاع فيط ارح   8/98ممرد ) ۵۵۶8 در

 90ن رززقش اق ارززمده اسززت. اق نظززر حعززداد مجروحزز

نفزر مجزروح يزا فزمح       2درصد حصادفاع کيتزر اق  

  ع فراوانززيززحمق ،1 شززيارۀاززدول .  داشززت  اسززت

منجر ر  ارح و فزمع رزر حسزب     ااررانحصادفاع 

  هززا سززال فاصززلۀدر  منززاط  مصتلززف شززهر مشززهد

  دهد.  را نشان م1394حا 1390

 

 

 (93تا  90مشهد )جرح و فوت برحسب مناطق مختلف شهر: توزيع فراوانی تصادفات منجر به 1جدول شمارۀ

 

 مناط 
 کل جرحی جرحی يا فوتی -فوتی

 درصد حعداد درصد حعداد درصد حعداد

 1/۵ 18۶ 0/۵ 182 ۵/10 4 شيال

 4/3 12۶ ۵/3 12۵ ۶/2 1 شرب  شيال

 0/۵ 181 9/4 17۶ 2/13 ۵ شيال غرر 

 3/7 2۶۶ 2/7 2۶2 ۵/10 4 شرب  انم 

 7/۶ 243 ۶/۶ 238 2/13 ۵ انم 

 4/۶ 232 4/۶ 230 9/7 3 غرر  انم 

 1/18 ۶۶0 1/18 ۶۵۵ 2/13 4 غر 

 ۵/10 7 شرق
88۵ 

88۵ 
۵/24 

889 

8۶9 
3/24 

 100 3۶۵3 100 3۶1۵ 100 38 کج
 

 

  يراشد ک  رر اسزاس نتزا   م مررم  ر  شرق مشهد   و فمح  ن آمار ارحيشترقر ،1شيارۀ ادول   ها افت يرراساس 

 .رزمده اسزت  دار  معنزا   و فزمح   ارحز  ازارران ن مناط  مصتلف شزهر مشزهد و حعزداد    قرارط  رن يا، دو  آقممن کا

(001/0p<) 

ن يز راشزد کز  ا   مز  اده مررم  ر  فصج حارسزتان  قپ  ان حصادفاع ااررانقن ميشترقر ،دهد م نشان  ها  ن رررسقچن هم

 (>044/0p) .دار رمد  ا  معنقرارط  ن

سزال،   20حا  10درصد رقن  4/1۵سال،  10مجروح يا فمع شده قير  اارراندرصد  9/11 داد،ها نشان  يافت چنقن  هم

 ۵0درصد رزقن   7/9سال،  ۵0حا  40درصد رقن  12.8سال،  40حا  30درصد رقن  13سال،  30حا  20درصد رقن  9/20

سال  ۵/2 ،دهحرين اارر  ک  دچار اراحت يا فمع ش سن اند. کم داشت  سال سن ۶0درصد راش   3/1۶سال و  ۶0حا 

 2/2) ها درصد آن 38نفر( مرد و  334) اارراندرصد  ۶2 ن حعداديسال سن داشت  است ک  اق ا 83 ،حرين فرد و مسن

وازمد    ا رارطز    و فزمح   اده ارحز قز پ ازارران  ان قز ن سزن و م قدو ر    آقممن کايرر اساس نتا .اند نفر( قن رمده

 (>01۶/0p) .معنادار رمد ها  و ارح ها   ان فمحقت و مقن انسقاما رارط  ر (>124/0p) ،نداشت
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و  (درصزد  ۵/۵8) رز  ميزرراع    حماه  ق ايل  راممرد حصادف اامج انسان   ۵۶3۶ممرد اق  ۵188االوه رر اين در 

نيز  در     دوقزج ممرد اق حعزداد کزج حصزادفاع رز     3902 ودخقج رمده است ( درصد ۵/19) ممرد  اجل  و شتا  ر

حزرين دشيزج حصزادفاع     مهم.  رخ داده است (درصد 7۵ستم فرمان )قستم حرم  و سقني  در س  اق ايل  قنيل وسقل 

 .نشان داده شده است 2 شيارۀدر ادول  1394حا 1390  ها سال فاصلۀدر  ادهقپ اارران
 

 در شهر مشهد 1394تا  1390هاي  سالبين به جرح و فوت عابران پياده  منجر اتتصادف ۀ: علت تام2جدول شمارۀ 

 درصد فراوان  حصادف حام  الت

 4/3 187 طمو  فاصلۀ راايت ادم

 3/1 74 ارض  فاصلۀ راايت ادم

 9/38 21۶3 حيدم ح  راايت ادم

 7/19 1094 الم ر  حما  ادم

 4/0 21 رانندگ  در مهارع ادم

 7/4 2۶3 نيلق  ۀوسقل کنترل در حمانا   ادم

 9/1 107 مطيئن  سرات اق حصط 

 ۶/0 3۵ ميرره سرات اق حجاوق

 2/1 ۶۵ سبيت اق ناش  چپ ر  حجاوق

 1/۶ 340 چپ ر  انقراف

 1/0 ۶ راست ر  انقراف

 7/0 40 غلط طرق ر  گردش

 1/1 ۶0 مينمع مقج اق ابمر

 1/3 173 اهت خالف در حرکت

 2/1 118 ايب دنده را حرکت

 2/0 13 نيلق  وسقل  حادث فنّ  ني 

 0 1 نيلق  وسقل  در مستير فنّ  ني 

 9/8 494 ناگهان  مسقر حغققر

 1/0 3 اارر خطا 

 3/2 129 برم  چراغ اق ابمر

 0 1 غلط طرق ر  کش  يدک

 4/0 24 مينمع مقج در قدن دور

 3/2 127 الج ساير

 4/0 20 ئن مطي سرات اق حصط  و نيلق  وسقل  کنترل در حماناي  ادم

 100 ۵۶3۶ ايع
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ج قز ن دويشزتر قر ،2 شزيارۀ ادول   ها افت يرر اساس 

 راايت ادم ااررانحصادفاع منجر ر  ارح و فمع 

راننزدگان    اق سزم  الزم  رز   حما  ادمو  حيدم ح 

 3/۶8 ،پژوهش  ها افت ي طب .    رمده استقل  نيلقوس

درصززد در شززب  7/31 درصززد حصززادفاع در روق و

ن حعزداد  يز ان ذکر است ک  اق ايشا .احفاق افتاده است

درصزد   ۶/0هما  صزاف،   درصد حصادفاع در 3/93

 2درصززد در هززما  ررفزز ،  4/0آوززمد،  در هززما  مزز 

درصد در هما  ارزر    7/3درصد در هما  راران  و 

دو رارطز     ک  رر اساس آقممن کا احفاق افتاده است

 (<۵۶1/0P) ن خصمص مشاهده نشد.يدر ا  دار معنا

  (3شيارۀ ادول )

وضعقت اارران در حصادفاع منجر  :3 شيارۀ ادول

در شهر 1394حا  1390ها   رقن سال ر  فمع و ارح

 مشهد

 عابران يا عابر وضعيت درصد فراوانی

۶/7  مجاق ابمر 79 

7/2  مجاق غقر ابمر 28 

8/0  حياطع اق ابمر 8 

3/30  خقاران ارض اق ابمر 317 

9/0  9 
 حرکت اهت را هيسم ابمر

 نيلق  وسقل 

3/0  3 
 وسقل  حرکت اهت الفخ ابمر

 نيلق 

1/4  ايستاده حاوت در 43 

2/0  راق  حاوت در 2 

۵/0  کارکردن حاوت در ۵ 

0/1  رو سماره مسقر اق خارج 10 

9/4۵  ممارد ساير 480 

7/4  خقاران ارض اق ابمر، مجاق ابمر 49 

1/1  12 
 ارض اق ابمر-مجاق غقر ابمر

 خقاران

 ايع 104۵ 100

رنگ وبزاس   اارراندرصد اق  1/24اق نظر رنگ وباس 

 انزد  درصد آنها رنگ وباس حقره داشت  9/7۵روشن و 

 رزمده اسزت  دار امعنز   ن رارطز  اق وقزاظ آمزار   يک  ا

(002/0p<) . اسزتفاده اق وبزاس رزا     ،گزر ير  ابزارع د

منجر ر  فزمع و    ها ره احتيال رروق حصادفقرنگ ح

 کند.  شتر مقه رداقپ ااررانرا در خصمص  ارح

 حثب

  ارقرسز  اده اان ساو  هي  ، کقحراف حمادث وبمع

اق   ر ناشق ان رروق مرگ و مق. مانداقد م  خطر ر  را

ش ير در اهزان افز ا  قاخ  در ساوها  کقحمادث حراف

من نفر در اهان سزاشن   قلقم 1/2شتر اق قافت  است ري

من نفزر  قز لقم ۵0رند و قم م   کقر  الت حمادث حراف

  ناشز   هزا  مرگ درصد 90ش اق قنند و رقر م ب قاس

مزد و رزا   آکزم در   کشزمرها  در  کز قاق حمادث حراف

  قز ر نقز اخ  هزا  در ده  .دهد م   مد متمسط روآدر

 ي در کشزمرها   اق حمادث ااده ا   ان مرگ ناشقم

  [2۵]. افت  استيش يران اف ايج اقاق بب

 را را ارحبا  نيکيتر آنک  را اده،قپ ن ااررانقر نيا در

بارزج   درصزد  هم راق اما دارند،  ممحمر ۀقنيل جيوسا

 خزمد  رز   را  کز قحراف حصزادفاع  ناقمتمف اق  حماه

 [28-2۶]د. دهن م  اختصاص

حمادث منجر ر  ارح و فزمع در   ان قم  طمر کل  ر

 است ي راش درصد  راوطبع آن قدر شهر مشهد ن رانيا

در هزر    کقحمادث حرافاق   ناش ان مرگ قم 22/27)

 مزذکمر  ربم ميدار ک   ا گمن  ر  ،صد هر ه ار نفر(

 رز    يز ن د کا،يآمر هيچمن شرفت قپ  کشمرها  ررا

 [29] .راشد م  رانيانسبت ر   مذکمر ربم نصف

  مومژقدمقز اپ  رررسز   در قن قاده  باض و مقيدفام

 دندقرسز  ج قنت نيا ر  حهران، استان  کقحراف حمادث
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 4/۵۶  کز قحراف حمادث انقمتمف اق  يقاظ درصد ک 

 [30]. دهند م  جقحشک ادهقپ ااررانرا درصد 

گزردد کز  دو    م را حما  ر  نتاي  حقيقياع مشص  

راايزت  ازدم  ممرد اق الج اصل  حصادف ابارحند اق 

راشزد کز  ايزن     مز  ح  حيدم و ادم حما  رز  الزم   

را نتاي  سزاير مطاوعزاع مزرحبط در ايزن      گقر  نتقج 

   [31] .قمقن  نق  حطار  دارد

رقشترين اامج رروق   قن اوياس  و هيکاران ۀدر مطاوع

. رزمده اسزت   4/31حصادفاع ادم راايت ح  حيزدم  

[20] 

  اق حجزم رززاش   حززمادث حزاک   ياقز ع اغرافيز حمق

 يزا  قدب  عنيراشد.  حصادفاع در شرق و مرک  شهر م

ر يس  رزا سزا  يدر ميا  ک  ر  وقاظ ابتصاد  در مناطي

 ، سزتند. اقطرفز  قن  ت مناسبقدر وضع  مناط  شهر

منجر ر    کقدرصد ممارد حمادث حراف 70  ر  ين د

ظهر حزا   12ي  دوم شبان  روق )اق قارح و فمع در ن

ج آن حزردد  يز اق دش  کز يدهد، کز    شب( رخ م 12

رانندگان   آومدگ و خما   شتر خمدروها و خستگقر

رج يز ا ۀمطاوع است،خصمص در ساااع رعداقظهر   ر

دهزد   نشان م مقيدفام و هيکاران در استان هيدان

 18  اوز  ۶ن ساات ق( ردرصد 72اکثر حصادفاع )ک  

   [30] .صمرع گرفت  است

 داد نشزان  کز    مطاوع  ورسزتان  ينتانتاي  حقيق ، را 

 در و روق طزمل  در مزرگ  رز   منجزر  حصادفاع اکثر

اسزت   افتزاده  احفزاق   اصل راه در و صبح 10 ساات

 [32]. ندارد  هيصمان

اق آن اسزت کز  سزاااع      حزاک نقز   ر مطاوعاع يسا

منجر ر  ارح و فمع در اررسزتان،    کقحمادث حراف

سمدان  ، در18حا  12ن ساااع قر نقو چ  قحرک ،اردن

حزا   13 ن سزاااع قا رز قتاويدر ا ،12حا  10ن ساااع قر

  [33 و ۵] .راشد م  18حا  1۶ن قرکانادا و در  17

 ۀ ان حصزادف در رد قز ن ميشزتر قر ،ها افت يرا حما  ر  

را مطاوعزاع  ک  سال احفاق افتاده است  30حا  20  سن

در  ي سززمخا ،[32]و هيکززاران در ورسززتان   داوود

ج قز و هيکزاران در اردر   رستي ۀو مطاوع [34]يا يآفر

  ابتصزاد  نظر اق  سن ۀرد نيا دارد.  هيصمان [3۵]

 آن رقز م و گمزر  و اسزت  اامعز   فعزال  بشزر  از   

 .دکن م  وارد ميلکت ابتصاد ر  را ضرر نيشترقر

کز    شزد هيچنقن رراساس نتاي  اين حقيق  مشص  

نيش اامج انسان  در رروق حصزادفاع رسزقار مهزم و    

الج اصل  رزروق   ،ک  در اين قمقن  استبارج اهيقت 

و  (4/۵8حماه  ر  ميرراع ) ر حصادفاع ابارحند اق 

رزا   رسزد   م نظر   ( ک  ر۵/19ممرد ) اجل  و شتا  ر 

در   حاحم آراد ۀاق ايل  مطاوعر مطاوعاع مرحبط يسا

هيصزمان    [37] سقدر سزم    و اسزومر  [3۶] حهران

 ارا زز رسززد   مزز رزز  نظززر   خصززمصن يززدرا .رددا

گزاه   آها  هيگزان  در رارطز  رزا افز ايش      آممقش

اق  اق ميرراع راهنياي  و رانندگ  ااررانرانندگان و 

 .حماند مفقزد وابزع گزردد     م   ايع  ها طري  رسان 

   [39 و 38]

کزاهش نيزش وسزايج نيلقز  در      رزرا  االوه رر اين 

  و رذل گقر  اق معايناع فنّ رر رهره حأکقد ،حصادفاع

حما  رقشتر ر  اين ميمو  و ايجاد حعهد در اين قمقنز   

 حمانزد حزا حززدود رسزقار قيزاد  راهگشزا راشززد.       مز  

مقن روشناي  معارر، اايزال  أها، حاصالح راههيچنقن 

بززززمانقن و ميززززرراع راهنيززززاي  و راننززززدگ ،  

نيلقزز  و ارحيززا  کقفقززت    جاستانداردسززاق  وسززاي 

ابزداماح   اق ايل   رسان  و خدماع رقيارستان  امداد
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  مررمطز  در  هزا  است ک  اق طري  نهادها و سزاقمان 

 [41 و 40]. حمان ر  انجام رساند  م اين قمقن  

آن است کز  مقز ان    حاک  اق نتاي  پژوهش هيچنقن

رزمده   نثثمذکر دو ررارر م ااررانرروق حصادفاع در 

انجزام شزده در    رزا مطاوعز    گقر  است ک  اين نتقج 

  ، هيتز  ، رشارح اوياس  ها پژوهشو  [32] ورستان

 [43و  42. 40. 20] .حطار  دارد  و اان مقيد

 حزمادث  در قنزان  رز   نسزبت  مزردان  ، کلز  ر  طمر

   [4۶-44] .نندقر  م  شترقر بقآس ، کقحراف

دهد ک  پمشقدن وبزاس حقزره     م هيچنقن نتاي  نشان 

ررارزر  سز   احتيال رزروق حصزادفاع را    ان،حمسط اارر

رزا مطاوعز  کزاررصش و هيکزاران     ايزن  کز    کنزد   م 

 [44]. دارد  هيصمان

 يريگ جهينت

اق   ناشز   هزا  ن يحصادفاع و ه   رغم آمار راش  ال

کزار و    روقز ن  ور اق دست رفتن رهره ک  منجر ر آن

رز     کز قحزمادث حراف  ،گزردد   مز      ااتيزاا يسرما

  يز حزمان اق طر   مز  هسزتند و    رقشگقبارج پ  راحت

س  فاکتمرهزا حزا   يو کاهش ر  ايمم  ش اگاهياف ا

  رقحزمادث الزمگ   نگمنز  يا اق رزروق   اديز حدود ق

رز     کز قحمادث حراف  مومژقدمقن اگر اپيرناررا نيمد.

ارزز ار  ج رزز يحمانززد حبززد  مزز  ،شززناخت  شززمد  درسززت

 مداخالع گردد. شيو پا  طراح ررا   ارقشيند

اق آن   ر مطاوعاع مشار  حاکي  و ساقن حقيي  اينتا

 رزرا    آممقشز   هزا  رز  ررنامز     اق مبرمقن است ک 

  اريز ارق  اشد اق طرفر  م اده قپ اارران  ينيش اياف ا

  هزا  ررنامز    اريز   و ارققز ج نيليا و و ساه راه  ينيا

 اده شدهقو پ   ير مراببت حصادفاع ک  حاکنمن ررنام 

 رزا هزدف   ي هزا  ررنامز    طراحز  ررا حماند   م است 

اده مزمرد اسزتفاده   قز پ ازارران  ان حصادفاع قکاهش م

 حأکقزد مياشع مزرحبط   خصمصن قرد. در هيقبرار گ

  کقن و ميرراع حرافقاق بمان  روقرر رهبمد فرهنگ پ

 [33. 8. ۵. 2]. ين دارديج ايو استفاده اق وسا

ش يافز ا رسزد      رز  نظزر مز   قز   حقييرا حما  ر  نتا

 واده قز پ ازارران   ينز يا اصزمل  ممرد در مردم  آگاه

 و هززا( چززراغ  )اال ززم و قززکنتززرل حراف  ار ارهززا

شزتر و حمبزف   ق  رانندگان ر  حماز  ر يحشم نقهيچن

. 12]. ش دهزد يرا اف ا اارران  ينيااده قپ اارران  ررا

4۵ .4۶] 

و   ا رسزان    اق هيز  ار ارهزا   حزمان  م ن منظمر يرد

در مدارس و   آممقش  ها ن ررنام قو هيچن  غاحقحبل

رهبزمد و   خصزمص ن يز در ا.  نيمدممسساع استفاده 

مززمرد   هززا و چززراغ ي م راهنيززايززاالاصززالح 

  قاده و حشزص قپح خطم  اارر قصق  اري مکان ،اققن

و مززماد  هززا کززارررد شززبرنگ ،آنهززا حمسززط راننززدگان

رفت و آمد کمدکزان و    رهاقحما  ر  مس وم قرفلکت

ش يافز ا  رزرا  شقم   و استفاده اق ار ارهزا ساويندان 

 [۵]. وابع شمد مثررحماند   م   قن آنها  ينيا

و  ي   رتماند منجر ر  شناساقن حقيي  ايداست نتاقام

 ازارران ب و فزمع در  قکاهش امامج مررم  رز  آسز  

 اده در شهر مشهد گردد. قپ

 سپاسگزاري

اق حا رزدين وسزقل    دارند  م پژوهشگران رر خمد شقم 

شززهر   انتظززام  روقززن  و راننززدگ ي مزج راهنيززا اام

 ند.ين پژوهش حشکر نيايدر ا  هيکار ررا مشهد 
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Abstract 

 

Background: Pedestrians are one of the victims of traffic accidents around the world. 

While few of these violations have resulted in the accidents but people are the main 

victims of the road accidents. This study aimed to evaluate the pattern of pedestrian 

accidents in the holy city of Mashhad in 2015. 

Method: This research is a descriptive-applied study which is done in Mashhad city in 

2015. Data (about 5636 accidents) was investigated and gathered by police reports in 

standard form in 2012 to 2015. Content validity and reliability were calculated by 

Lawshe formula (0/83) and Cronbach’s alpha (0/81). Data was analyzed by using 

SPSS software to determine the frequency, percentage, mean, standard deviation and 

Chi-square tests and analysis of variance. 

Findings: According to the findings, 5636 traffic accidents have occurred in the city of 

Mashhad which 5568 people are injured, 46 died and 22 persons had death- injuries in 

2011 to 2015. However, the highest death and injury rate occurred in east of Mashhad. 

Two of the main causes of the accident are the observance of the right of priority 

(yield) (38.9%) and not paying attention to the front (19.7%). The highest accident rate 

occurred in the age groups between 20 and 30 years (13%) and men were more 

affected than women (62%). Also, wearing dark and black clothing by pedestrians 

triples the risks of accidents. 

Conclusion: The results show that public education on how to wear cloths at night, to 

cross the specified places and to improve the roads can be effective in order to reduce 

injuries of pedestrians caused by accidents. 

Keywords: accident, pedestrian, Mashhad, injury, dead 
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