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عوامل انسانی مؤثر در شدت حوادث ترافیکی مرتبط با عابران پیاده در تهران
علی مرادی ،1خالد رحمانی ،2امیر کاوسی ،3فرشید عشقآبادی ،4سید سعید هاشمی نظری ،5حمید

تاریخ پذیرش97/02/01 :

چکیده
زمینه و هدف :بیش از  40درصد مرگهای ناشی از حوادث ترافیکی در شهر تهران در عابران پیاده اتفاق میافتد .هدف این مطالعه تعییین تیثییر عوامی انسیانی
مؤیر در افزایش شدت حوادث ترافیکی در عابران پیاده بود.
روش بررسی :در این مطالعه مقطعی ،تعداد  6323حادیه جرحی و  99حادیه فوتی مرتبط با عابران پیاده در طیی سیال  1392در تهیران بررسیی شید .دادههیا از
پایگاه دادههای پلیس راهنمایی و رانندگی راهور تهران بزرگ و پزشکی قانونی استخراج شد .در آنالیز تحلیلی برای کنترل مخیدوش کننیدههیای احتمیالی از میدل
رگرسیون لجستیک استفاده شد.
یافتهها :در حوادث مورد مطالعه  ) %63/5( 4070عابر مرد و  )%36/5( 2335عابر زن دچار حادیه شده بودنید .مییانگین سین عیابران حادیهدییده 39/15 ±19/47
سال و میانگین سن رانندگان مقصر  34/75 ±12/33سال بود .مدل نهائی نشان داد که متغیرهای جنس ،سن ،موقعیت و مقصر بودن عابر و نوع گواهینامیه راننیده
با متغیر وابسته دارای ارتباط معنیدار میباشند .حوادث منجر به مرگ در مردان ،عابران ایستاده در کنار سوارهرو ،عابران مقصر و راننیدگان دارای گواهینامیه پاییه 1
بهطور معنیداری بیشتر بوده است.
نتیجهگیری :عوام انسانی در شدت حوادث ترافیکی مرتبط با عابران پیاده در تهران نقش دارند .این عوام رابطه زیادی با عوام محیطی و وسیله نقلییه دارنید.
پژوهشهای بیشتر برای مشخص نمودن مکانیسم تثییر هریک از این عوام در بروز حوادث ترافیکی مرتبط با عابران پیاده و طراحیی راهکارهیای مناسی جهیت
ارتقاء فرهنگ ترافیک و رفتارهای ایمن در عابران و رانندگان نیاز است.
کلیدواژهها :حوادث ترافیکی ،عابران پیاده ،شدت ،عوام انسانی.

مقدمه
نسبت قاب توجهی از مرگها و مصدومیتهای ناشی
از حوادث ترافیکی در میان عیابران پییاده رخ میدهید.
بهطوریکه در سراسر جهان ساالنه  400هزار عابر بیه
علت حوادث ترافیکی جان خود را از دست میدهند که
بیش از نیمی از آنهیا از کشیورهای بیا درآمید پیایین
هستند[.]1
آمارهای جهانی نشان میدهد نسبت مرگ عابران از
ک مرگهای ناشی از حوادث ترافیکیی در کشیورهای
جهییان متفییاوت اسییت .اییین نسییبت در کشییورهای
درحالتوسیعه بسییار بیشیتر از کشیورهای توسیعهیافته
میباشد .بهطوریکه در کشیورهای پیرو ،موزامبییک و
السالوادر به ترتی  %63 ، %36و  %63مرگهای ناشی

از حوادث ترافیکی در عیابران رخ میدهید .درحالیکیه
این نسبت در ایاالتمتحده آمریکا  %13است[.]2
عابران پییاده بیشیترین نسیبت مرگهیای ناشیی از
حوادث ترافیکی در شهرهای پرجمعیت جهان را به خود
اختصاص میدهند .بهعنوانمثال در شهرهای بمبئیی و
دهلینو عابران به ترتی  76و  53درصد از مرگهیای
ناشی از حوادث ترافیکی را تشکی میدهند[.]3
در کشورهای درحال توسعه معموالً جراحات عیابران
پیاده نسبت به کشورهای توسیعهیافته شیدیدتر اسیت.
بهطوریکییه  %35از مرگهییا و  %90از معلولیتهییای
ناشی از حوادث ترافیکی مرتبط با عابران در کشورهای
درحالتوسعه اتفاق میافتد[.]3-4
بر اساس مطالعه ملیی بیار بیماریهیا و جراحیات در

_____________________________________________________________________________________________________
 -1دکترای تخصصی اپیدمیولوژی ،شبکه بهداشت درمان شهرستان اسدآباد ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران.
 -2استادیار اپیدمیولوژی ،مرکز تحقیقات گوارش و کبد ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران.
 -3دانشیار آمار زیستی ،دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 -4استادیار جغرافیای شهری ،گروه جغرافیای انسانی و برنامه ریزی شهری ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 -5استادیار اپیدمیولوژی ،گروه اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
( -6نویسنده مسئول) استاد اپیدمیولوژی ،مرکز تحقیقات ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایرانhsoori@yahoo.com .
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تاریخ دریافت96/03/05 :

تاریخ ویرایش97/01/22 :
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روش بررسی
مطالعه حاضر بهصورت مقطعی (توصیفی-تحلیلی) ،و
روی دادههای حوادث جرحی و فوتی مرتبط با عیابرین
پیاده شهر تهران در سال  1392انجام شد .در مجمیوع
تعداد  6323حادیه جرحی و  99حادیه فوتی میرتبط بیا
عابران پیاده مورد بررسی قرار گرفت .حوادث ترافیکیی
جرحی و فوتی مرتبط بیا عیابران پییاده در طیی سیال
 1392بود که کلیه آنها میورد مطالعیه قیرار گرفتنید.
دادههای الزم برای انجام مطالعیه از پایگیاه دادههیای
پل ییس راهنمییایی و راننییدگی راهییور تهییران بییزرگ و
پزشکی قانونی استخراج شد .الزم به توضی است کیه
دادههای درییافتی از پلییس در چهیار بخیش جداگانیه
دو ماهنامه
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ایران ،حوادث ترافیکی ازنظر سالهای ازدسترفته عمر
به علت مرگ ( )YLLاولین رتبه را به خود اختصیاص
دادهاند[.]9
در اییین میییان نسییبت قابیی توجهی از جراحییات و
مرگهای ناشی از حوادث ترافیکی را عیابران تشیکی
میدهند .بهطوریکه  29054عابر در حوادث راننیدگی
سالهای  1335الی  39 13کشته شدهاند که حدود یک
چهییارم ( )%24/2از ک ی مرگهییای ناش یی از سییوان
ترافیکی را تشکی میدهند[.]10
بر اساس آمارهای پلیس راهنمایی و رانندگی راهیور
تهران بزرگ در طی سیالهای اخییر ،سیاالنه بییش از
 6000حادیه ترافیکی منجیر بیه جیر و بییش از 100
حادیه ترافیکی منجر به میرگ بیرای عیابران پییاده در
تهران رخ داده و بیش از  40درصد از مرگهای ناشیی
از حییوادث ترافیکییی در تهییران را عییابران تشییکی
میدهند[.]11
با توجه به شدت زییاد حیوادث ترافیکیی میرتبط بیا
عابران پیاده و افزایش جراحیات و مرگهیای ناشیی از
آنها ،با مطالعه عوام انسانی این نوع حوادث میتوان،
برنامییهریزی بهتییری جهییت کییاهش آنهییا انجییام داد.
بنابراین این مطالعه بهمنظور تعیین عوام انسانی مؤیر
در افزایش شدت حوادث رانندگی مرتبط با عابران پیاده
در تهران انجام شد.

(اطالعات مربوط به شرایط و موقعیت تصیادف ،وسییله
نقلیه و راننیده ،عیابر و سرنشیین) در محییط نرمافیزار
اکس قرار دارد .برای استفاده از تمام اطالعات مربیوط
به هر تصادف میبایست این بخشها به هیم متصی
میشدند .برای این منظور نسبت به طراحی نرمافیزاری
بنام پردازش اطالعیات تصیادفات کشیور(پاتک) اقیدام
گردید .طراحیی ایین نرمافیزار بیا کمیک و همفکیری
کارشناسان نرمافزار و طی چند مرحله صیورت گرفیت.
قب از اتصال دادههیا ،بررسیی دادههیا در هیر بخیش
بهمنظور یافتن خطاهای متداول و همچنین رکوردهای
تکراری و حذف آنها انجام شد .این بخیش از کیار بیا
کمک توابع و قابلیتهیای موجیود در نرمافیزار اکسی
صورت گرفیت .در پایگیاه دادههیا پیامید تصیادفهای
مرتبط با عیابرین پییاده بیرای افیراد حادیهدییده در دو
دسته؛ "دارای آسی " و "مرگ" دستهبندی شده است
که در این مطالعه به صیورت دو پیامید " میرگ" و "
زنییده مانییدن " تقسیییمبندی مجییدد صییورت گرفییت.
تصادفهای منجر به مرگ بیهعنوان حیوادث شیدید و
تصادفهای منجر به جراحت بهعنوان حیوادث خفییف
دستهبندی گردیدند.
چون در پایگاه دادههای پلیس راهنمیایی و راننیدگی
اطالعات مربوط به شدت مصدومیت فقیط مربیوط بیه
موارد صحنه تصادف میباشد و برخیی افیراد در حیین
انتقال به بیمارستان و یا در بیمارسیتان میمیرنید ،لیذا
دادههای پلیس با دادههیای سیازمان پزشیکی قیانونی
جهت تعیین تعداد حوادث منجر بیه فیوت تطبییق داده
شد .آنالیزهای آماری در دو بخش توصیفی و تحلیلی با
اسییتفاده از نرمافزارهییای  Stataو  Arc-GISصییورت
گرفت.
آنالیزهای توصیفی با استفاده از روشهای معمیول و
تعیین میانگین ،انحراف معیار ،فراوانی و درصید انجیام
شد .در آنالیز تحلیلیی بیرای تعییین ارتبیاط متغیرهیای
کیفی از آزمون کای دو و در صیورت لیزوم از شیاخص
 ORو حدود اطمینیان آن اسیتفاده شید .در هیر میورد
بررسییی الزم ازنظییر مخدوشکننییدگی یییا تییداخ ایییر
متغیرهییا بییا اسییتفاده از مییدل رگرسیییونی لجسییتیک
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نمودار  -1توزیع قراوانی حوادث ترافیکی مرتبط با عابرین پیاده بر حس ماه در تهران :سال

شک  -1پهنه بندی حوادث جرحی مرتبط با عابرین پیاده بر حس مناطق شهرداری تهران سال 1392
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یافتهها
بر اساس آمارهای پلیس راهور تهران بزرگ در طول
سال  1392در مجموع  63120فقره حادیه راننیدگی در
سط شهر تهران اتفاق افتاده که بیه ترتیی  19434و
 212مورد از حوادث ذکر شده منجر بیه جیر و فیوت
شده است .از میان حوادث جرحی و فیوتی بیه ترتیی
 6323و  99مورد با عابران پییاده میرتبط بودهانید .بیه
عبارت دیگر در این تصادفها حداق یک عیابر دچیار
جراحت یا فوت شده اسیت .پیس از تطبییق دادههیای
پلیس با پزشکی قانونی ،مشخص شد ،در 139میورد از
حوادیی که توسط پلیس بهعنوان جرحی گزارش شیده

( )Binary Logisticبه عم آمد .برای برآورد ضرای
از روش حییداکثر درسییتنمائی اسییتفاده شیید .برازنییدگی
( )Goodness-of-fitمدل با استفاده از آماره دویینس
( ،)devianceمنحنی خاصه محرکه ( )ROC curveو
آزمیون هیازمر و لمشیو ()Hosmer and Lemshow
ارزیابی شد[ .]12الزم به ذکر است که بر اساس دهمین
صورتجلسییه کمیتییه اخییالق در پژوهشهییای زیسییت
پزشکی معاونت پژوهشی دانشیکده بهداشیت دانشیگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی در تاریخ  ،94/3/24مطالعه
مربوط به این مقاله با کید 66000110 :ازنظیر رعاییت
موازین اخالقی تایید شده است.
حوادث فوتی
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جدول  -1توزیع فراوانی مطلق و نسبی جراحت و مرگ ناشی از حوادث ترافیکی در عابران پیاده در تهران 1392
پیامد حادیه

متغیر
مرگ
جنس عابر
سط تحصیالت
عابر

رنگ لباس
موقعیت عابر

اندامهای آسی دیده
مقصر بودن عابر

زن
مرد
عالی
متوسطه
راهنمائی
ابتدائی
بی سواد
روشن
تیره
عبور از مسیرهای مجاز
ایستاده در کنار سواره رو
عبور از مسیرهای غیر مجاز
سایر
سر و گردن
سایر
بله
خیر

تعداد
43
139
1
104
1
0
2
43
97
93
15
74
51
26
111
33
150

بود ،یک عابر پیاده دچار فیوت شیده اسیت .در نتیجیه
تعداد حوادث فوتی به  233مورد افزایش یافت .بنابراین
در این مطالعه  6422حادیه مورد بررسی قرار گرفت که
 6135مییورد ( )%96/3منجییر بییه جییر و  233مییورد
( )%3/7منجر به فوت شده بودند .نمودار  1بیانگر آنست
کییه بییروز حییوادث در ماههییای مختلییف دارای رونیید
دو ماهنامه
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جراحت
درصد
20/3
79/7
0/9
96/3
0/9
0
1/9
33/1
66/9
41/2
6/3
31/1
21/4
19/0
31/0
37/0
63/0

تعداد
2237
3331
132
2710
114
94
33
1257
2329
3333
305
753
1233
494
2613
611
5573

ک موارد
درصد
37/1
62/9
4/2
36/4
3/6
3/0
2/3
35/1
64/9
62/1
4/9
12/2
20/3
15/9
34/1
9/9
90/1

تعداد
2335
4070
133
2314
115
94
90
1305
2426
3936
320
327
1339
520
2724
699
5723

درصد
36/5
63/5
4/1
36/7
3/5
2/9
2/3
35/0
65/0
61/3
5/0
12/9
20/9
16/0
34/0
10/9
39/1

مشخصی نبوده .بیشترین و کمترین موارد حوادث منجر
به جر به ترتی در مهرماه ( 616مورد) و فروردین ماه
( 336مورد) رخ داده و بیشترین و کمترین موارد حوادث
منجییر بییه فییوت بییه ترتیی در دی مییاه ( 23مییورد) و
فروردین ماه ( 11مورد) رخ داده است.
فراوانی حوادث فوتی در مناطق مرکزی تهران کمتیر
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شک  -2پهنه بندی حوادث فوتی مرتبط با عابرین پیاده بر حس مناطق شهرداری تهران سال 1392
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جنس راننده

شغ اصلی راننده
نوع گواهینامه
راننده

513

3/6

527

3/5

93/9
4/5
35/5
7/3
2/2
0
2/3
97/2
34/3
46/0
13/9
5/3
0

5426
227
3363
436
123
41
40
4013
1301
1734
322
517
54

91/4
4/3
32/4
9/3
2/6
0/9
1/0
99/0
32/7
44/3
3/1
13/0
1/4

5640
235
4016
450
127
41
44
4150
1343
1347
341
525
54

91/5
4/3
32/5
9/2
2/6
0/3
1/0
99/0
32/3
44/9
3/3
12/3
1/3

214
3
153
14
4
0
4
137
47
63
19
3
0

جدول  -2عوام انسانی مرتبط با شدت حوادث ترافیکی مرتبط با عابران پیاده در تهران :سال 1392
واحد اندازه گیری

P-value

نسبت شانس
()OR

95% CI OR

جنس(* -1زن  -2مرد)
سن
سط تحصیالت عابر(-1دانشگاهی  -2غیر دانشگاه)
رنگ لباس عابر( -1روشن  -2تیره)
موقعیت عابر (مبنا :عبور از مسیرهای مجاز)
ایستاده در کنار سواره رو
عبور از مسیرهای غیر مجاز
سایر
اعضای آسی دیده( -1سایر اعضاء بدن  -2سر و گردن)
مقصر بودن عابر( -1خیر  -2بله)
جنس راننده( -1زن  -2مرد)
سن راننده
تحصیالت راننده(-1دانشگاهی  -2غیر دانشگاه)
شغ اصلی( -1غیر راننده  -2راننده)
نوع گواهینامه( -1غیر از پایه یکم  -2پایه یکم)

0/001
0/001
0/12
0/62
0/02
0/001
0/01
0/33
0/001
0/13
0/36
0/32
0/04
0/01

2/32
1/02
4/69
1/09
1
1/92
3/34
1/55
1/23
5/35
1/44
1/00
1/03
2/92
1/32

1/63 -3/19
1/01 -1/03
0/65 -33/92
0/76 -1/55
1/10 -3/35
2/31 -5/25
1/09 -2/13
0/79 -1/91
4/05 -7/05
0/33 -2/50
0/99 -1/01
0/52 -2/23
1/03 -3/30
1/11 -3/00

* سط شماره  1متغیرها مبنا می باشد.

بوده و برخی از مناطق واقع در شمال ،جنوب ،شیرق و
غرب تهیران دارای بیشیترین فراوانیی حیوادث فیوتی
بودهاند (شک  .)1بروز حیوادث جرحیی دارای الگیوی
مشخصی نبوده .اما در مناطق مرکزی تهران نسبت بیه
حومه بروز این نوع حوادث بیشتر بوده است (شک .)2
در حوادث مورد مطالعه  )%63/5( 4070عیابر میرد و
دو ماهنامه

 )%36/5( 2335عابر زن دچار حادیه شدهاند .میانگین و
انحراف معیار سن عابران حادیهدیده به ترتی  39/15و
 19/47سال و میانگین و انحراف معیار سین راننیدگان
مقصر به ترتی  34/75و  12/33سیال بیود .جیدول 1
توزیییع فراوانییی مطلییق و نسییبی جراحییت و مییرگ در
تصییادفهای بررسییی شییده را بییر حسیی برخییی از
دوره  ،51شماره  ،3مرداد و شهریور 5331
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سط تحصیالت
راننده

زن
مرد
عالی
متوسطه
راهنمائی
ابتدائی
بی سواد
راننده
غیر راننده
ب  1و ب2
پایه دوم
پایه یکم
موتورسیکلت
بدون گواهینامه

ادامه جدول 1
6/1
14
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جدول  -3مدل نهائی عوام انسانی مرتبط با شدت حوادث ترافیکی مرتبط با عابران پیاده در تهران :سال 1392
واحد اندازه گیری
95% CI OR
نسبت شانس ()OR
P-value

* سط شماره  1متغیرها مبنا می باشد.

متغیرهای زمینهای عابران نشان میدهد.
بر اساس نتایج خالصه شده در جدول  ،2در تجزیه و
تحلی هییای تییک متغیییره ارتبییاط شییدت حییوادث و
متغیرهای جنس ،سن ،موقعیت و تقصیر عابر ،همچنین
شغ و نوع گواهینامه راننده ازنظر آماری معنیدار است.
مدل نهائی عوام انسیانی میؤیر در شیدت حیوادث
ترافیکی مرتبط با عابران پیاده در شهر تهیران (جیدول
 )3بیانگر آنست که متغیرهای جنس ،سین ،موقعییت و
تقصیر عابر و نوع گواهینامیه راننیده بیا متغییر وابسیته
دارای ارتباط معنیدار میباشند و حوادث منجر به مرگ
در مردان ،عابران دارای سین بیاالتر ،ایسیتاده در کنیار
سوارهرو ،مقصیر و راننیدگان دارای گواهینامیه پاییه 1
بهطور معنیداری بیشتر بوده است.
بحث و نتیجهگیری
بر اساس نتیایج مطالعیه حاضیر بییش از  79درصید
مرگها و  62درصد از مصدومیتهای عابران پییاده در
شهر تهران در مردان رخ داده است .مطالعیات دیگیری
در ایران و سایر نقاط جهان نییز دارای نتیایج مشیابهی
بودهاند .ازجمله میتوان به مطالعه پیمیانی و همکیاران
در استان فارس کیه نشیان داد 69/3 ،درصید از میرگ
عابران پیاده در مردان اتفیاق افتیاده بیود[ .]13مطالعیه
دو ماهنامه
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غفاری فام و همکاران در آذربایجان شرقی کیه نشیان
داد که  36/4درصد از عابران مصدوم مرد بودهاند[.]14
مطالعیییه هیییالوبویز ( )Holubowyczو همکیییاران در
استرالیا که  63/3درصید از مرگهیا و  60/4درصید از
مصدومیتهای عابران پییاده در افیراد میذکر مشیاهده
شیید[ .]15مطالعییه هییاروف ( )Harruffو همکییاران در
ایاالتمتحده که نشان داد 59 ،درصد از عابران متیوفی
در سیات ( )Seattleمرد بودهاند[ .]16اشاره کرد .نتایج
مطالعات محمد و همکاران در نیویورک [ .]17المیدانی
( )Al-Madaniو الجنیییییییییییاهی ( )Al-Janahiدر
بحرین[ ]13و بک ( )Beckو همکاران در ایالت آتالنتا
[ ]19نیز در جهت مطالعه حاضر بود .همچنیین آخیرین
گزارش اتحادیه اروپا در زمینه ایمنی راهها بیانگر آنست
که در کشورهای این اتحادیه در مجموع مردان  %64از
مرگهای عابران پیاده را تشکی میدهند[ .]20بنابراین
میتوان گفیت ،بیهطورکلی میردان بیشیتر از زنیان در
معرض حوادث ترافیکی مرتبط بیا عیابران پییاده قیرار
دارند و شدت حیوادث و مرگهیای ناشیی از آنهیا در
مردان بیشتر از زنان میباشد .اگرچه آمارهای مشخصی
از میزان مواجهه مردان و زنان وجود ندارد .اما با توجیه
به اینکه میزان اشتغال مردان نسیبت بیه زنیان بیشیتر
است و در خارج از مح سکونت رفت و آمید بیشیتری
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جنس(* -1زن  -2مرد)
سن
موقعیت عابر (مبنا :عبور از مسیرهای مجاز)
ایستاده در کنار سواره رو
عبور از مسیرهای غیر مجاز
سایر
مقصر بودن عابر( -1خیر  -2بله)
نوع گواهینامه( -1غیر از پایه یکم  -2پایه یکم)
آزمون Hasmer- Lemesho
سط زیر منحنی خاصه مرحکه()ROC Curve
AIC
BIC

0/002
0/001
0/013
0/130
0/437
0/001
0/003
0/43

2/07
1/03
1
2/43
1/44
1/19
4/54
2/07
0/76
977/45
-0/67

1/31 -3/27
1/02 -1/04
1/16 -5/09
0/34 -2/46
0/71 -2/00
2/32 -7/30
1/21 -3/54
-

عوام انسانی مویر در شدت حوادث ترافیکی مرتبط با عابران...

دو ماهنامه

ازکارافتادگی رفت و آمد در محیطهای خیارج از محی
سکونت و در نتیجه مواجه با حوادث ترافیکیی کیاهش
مییابد .اما شدت حوادث و خطر مرگ ناشی از آنها در
عابران مسن افزایش مییابید .مهمتیرین دالیی ایین
مسئله میتواند ،موارد ذی باشد:
ضعف قدرت بینیایی ممکین اسیت تیثییر منفیی بیر
توانمندی افراد مسن برای عبور ایمن از جاده و واکنش
کندتر به خطیر داشیته باشید .کیاهش تیوان جابجیایی
میتواند موج ناتوانی عابران سیالمند در عکسالعمی
سریع به هنگام مواجهه با خطیر و پرهییز از تصیادف و
افزایش زمان عبور از عرض خیابان شود .ضعف قیوای
جسمانی و مشکالتی مانند پیوکی اسیتخوان میتوانید
موج مصیدومیت شیدید و جیدیتر در صیورت بیروز
تصادف شود.
در مدل نهائی موقعیت عابر پیاده بیا شیدت حیوادث
رابطه معنیدار نشیان میدهید و خطیر میرگ عیابر در
حالت ایستاده در کنیار سیوارهرو و عبیور از مسییرهای
غیرمجاز نسبت به عبور از مسیرهای مجاز بیشتر بیوده
است .سز ( )Szeو ونگ ( )Wongنیز در هنیگ کیگ
دریافتند که موقعیت عابر پیاده ایر معنیاداری بیر میرگ
عابران پیاده دارد و خطر مرگ عابران هنگیام عبیور از
عرض راه و راه رفتن در امتداد پییادهرو در مقایسیه بیا
سایر موقعیتها بیشتر بوده است [ .]26مطالعه زادولیی
خواجه و همکاران نیز نشان داد که موقعیت عابر پییاده
ایر معناداری بر میرگ عیابران پییاده دارد .بهطوریکیه
بیشترین عام بروز تصادفات عابران پیاده مربیوط بیه
عبور از عرض خیابان ،عبور عابران پیاده از تقاطع و گذر
از جلوی اتوبوس متوقف در ایسیتگاه بیوده اسیت[.]23
راسانن ( )Räsänenو همکاران نشیان دادنید ،عیابران
پیاده ممکن است به علت تسهیالت نامناس و ناکافی
راهها یا به دلی استفاده نکیردن از تسیهیالت موجیود
مانند پ عابر ،خطکشی عابر پیاده ترجی دهنید کیه از
مسیرهای غیرمجاز عبور کنند و خطر ناشی از تصادفات
را بپذیرنید .عامی مهیم در تصییمیمگیری افیراد بییرای
استفاده از پ عابر قیرار داشیتن پی در سیر راه آنهیا
میباشد .خیلی از افرادی که هرروزه در یک مسیر رفت
دوره  ،51شماره  ،3مرداد و شهریور 5331
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دارند ،مهمترین دالی ایین مسیئله میتوانید ،مواجهیه
بیشتر مردان نسبت به زنیان باشید .از طرفیی نظیر بیه
اینکه برخی از مطالعات ازجمله مطالعه دییاز ( )Diazو
همکاران در شیلی نشان داده که در میردان رفتارهیای
پرخطری هنگام عبور از خیابان مشاهده میشود و توجه
کمتری به عالئم راهنمایی و رانندگی دارند[ ]21موج
میشود بروز این نوع حوادث و مرگهای ناشی از آنها
در مردان بیشتر از زنان باشد.
میییانگین سیین عییابران فییوتی و عییابران مصییدوم در
مطالعه حاضر با نتایج مطالعه پیمانی و همکاران که در
مورد ویژگیهای اپیدمیولوژیک حوادث منجر به میرگ
عابران پیاده در استان فارس انجام شد [ ]13و مطالعیه
رودسری و همکاران که در مورد توزیع سنی و جنسیی
آسی های مرتبط با حم ونقی در تهیران انجیام شید
[ ]22همخوانی دارد .مییانگین سینی در عیابران پییاده
مصدوم ایین نکتیه را نشیان میدهید کیه مصیدومیت
عابران پیاده در سوان ترافیکیی در سینینی کیه ازنظیر
اقتصادی فعال و در اقتصاد و اشتغال بیشترین سیهم را
دارند رخ میدهد .از طرفی مدل نهائی نشیان میدهید،
سن یکی از مهمترین عوامی افیزایش شیدت حیوادث
مرتبط با عابران و مرگهای ناشی از آنها میباشد و با
هر سال افزایش سن خطر مرگ  1/03برابر میشود .در
مطالعات مختلفی کیه در اییران و سیایر نقیاط جهیان
انجام شده نتایج مشابهی مشاهده شده اسیت .ازجملیه
میتوان به مطالعه زادولی خواجه و همکاران در ارومییه
که نشان داد ،با افزایش سن میزان و شیدت تصیادفات
عابران پییاده افیزایش مییابید [ ،]23مطالعیه هیاروف
( )Harruffو همکاران در استرالیا که بیاالترین مییزان
بروز مرگ در مسنترین گروه سنی مشیاهده شید[،]16
مطالعه میارتین ( )Martinو همکیاران در فرانسیه کیه
نشان داد ،باالترین میزان بروز مصدومیت در مردان در
گروه سنی  90سال و باالتر وجود داشته[ ،]24و مطالعه
ماودن ( )Moudonو همکیاران در ایاالتمتحیده کیه
باالترین احتمال فوت یا آسی ناتوانکننیده در عیابران
مسن مشاهده شد[ ،]25اشاره کیرد .ایین نتیایج بییانگر
آنسییت ،اگرچییه بییا افییزایش سیین بییه علییت نییاتوانی و
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و آمد میکنند ممکن است به علت فاصله زیاد تا پ یا
خطکشی عابر حاضر نباشند تا هر روز فاصلهی زییادی
را برای استفاده از آن طی کنند[ .]27بنابراین مکانیابی
پ و زیرگذر در مسیر معمول حرکت عیابران ،تشیویق
آنها را به استفاده از پ بیه همیراه خواهید داشیت .از
طرفی کنترل مناس ترافیک میتواند عیابران پییاده را
ترغی کند تیا از مکانهیای تعبییه شیده بیرای عبیور
استفاده کنند .عالوه بر این ،ایجاد موانع فیزیکی ماننید
کاشت گیاهان و لبههای بتنی بر تصمیمگیری عیابران
برای عبور از خیابان تثییرگذار است.
عابران مقصر حیوادث شیدیدتری ایجیاد نمودهانید و
بییاالترین نسییبت شییانس مییرگ ( )OR=4/54در بییین
عابران مقصر نسبت به غیر مقصر مشاهده شد .به نظیر
میرسد ،یکی از مهمترین دالی این ارتباط قوی ایین
است که حوادث شدید و مرگبار مرتبط با عابران پییاده
اغل در بزرگراهها اتفاق میافتند و در چنیین معیابری
عابران مقصر هستند .بنابراین الزم است ،ایمنی عبور و
مرور عابران در بزرگراههای تهران ارتقاء داده شود و بیا
آموزش و فرهنگسیازی مییزان اسیتفاده از تسیهیالت
عابران پیاده افزایش یابد.
مدل نهائی نشان میدهد ،رانندگان دارای گواهینامیه
پایه یک نسبت به سایر پایهها مسب حوادث منجر بیه
مرگ بیشتری بودهاند .با توجه به اینکه رانندگان دارای
گواهینامه پایه یک اکثراً راننده وسیای نقلییه سینگین
هستند ،علت این تفاوتها میتواند ایجاد صدمات شدید
و کشنده در نتیجه برخورد آنها با عابران باشد.
مهمترین نقطیه قیوت ایین مطالعیه ایین اسیت کیه
بهمنظور تعیین عوام مرتبط با شدت حوادث ترافیکیی
مرتبط با عابران پیاده کلیه حیوادث منجیر بیه میرگ و
جراحت در عابران پیاده که توسط پلیس راهیور تهیران
بزرگ در سال  1392گزارش شده بیود ،میورد مطالعیه
قرار گرفت .با توجه به اینکه برخی از مجروحان حوادث
ترافیکی در طی انتقال به بیمارستان و یا در بیمارستان
فوت میکنند اما در دادههای پلییس بیهعنوان مجیرو
دستهبندی میشوند ،بهمنظور تعیین دقیق تعداد حوادث
منجر به مرگ دادههیای پلییس و پزشیکی قیانونی بیا

یکدیگر تطبیق داده شدند.
این مطالعه دارای محدویتهائی هم بوده اسیت .عیدم
دسترسی به برخی از متغیرها از قبیی سیط سیالمت
عابرین حادیهدیده که ممکن است روی شدت حوادث
و پیامدهای آنها مؤیر باشند موج شد تا در تجزیه و
تحلی ها مورد بررسی قرار نگیرند .به دلی عدم وجیود
یک منبع کام و جامع برای یبت حیوادث ترافیکیی و
مرگ و آسی های ناشی از آنها ممکن است دادههای
مورداستفاده دارای کم گزارش دهی و نقص در برخی از
اطالعات مربوط به مح حادیه باشند .در ایران میرتبط
بودن فوت مجروحین حیوادث ترافیکیی بیه حادییه بیر
اساس زمان فوت بعید از حادییه  1میاه تعرییف شیده،
بنابراین حوادث جرحیی کیه در فاصیلهیک میاه بعید از
وقوع حادییه میورد فیوتی داشیتهاند ،بیهعنوان جرحیی
طبقهبندی شدهاند.
این مطالعه از معدود مطالعاتی اسیت کیه در منطقیه
مدیترانه شرقی در زمینیه شیدت حیوادث ترافیکیی در
عابرین انجام میشود .بنابراین مقایسه نتایج آن با نتایج
مطالعات مشیابه کیه اکثیراً در کشیورهای توسیعهیافته
انجام شده میتواند جهت مقایسههای بینالمللی مفیید
باشد .در مجموع این مطالعه نشان داد ،عوام انسیانی
در شدت حوادث ترافیکی میرتبط بیا عیابران پییاده در
تهران نقش زیادی دارند .با توجه به اینکیه بیر اسیاس
آمارهای پلیس راهنمایی و رانندگی و پزشیکی قیانونی
نسییبت قابیی توجهی از مرگهییای ناشییی از حییوادث
ترافیکی در تهران به عابران پیاده اختصاص دارد ،الزم
است با انجام پژوهشهای بیشتر مکانیسم تثییر هریک
از این عوام در بروز حوادث ترافیکی مرتبط با عیابران
پیاده مشخص شود و راهکارهای مناس جهیت ارتقیاء
آموزش مسائ ترافیکیی و فرهنگسیازی در میردم در
راستای ارتقاء ایمنی عبور و مرور عابران تدوین گیردد.
ذکر این نکته الزم است که عوامی انسیانی در ایجیاد
حوادث ترافیکی رابطه بسیار زیادی با عوام محیطی و
وسیله نقلیه دارند .بنابراین الزم است به این عوام هم
توجه الزم مبذول گردد.
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Abstract
Background and aims: More than 40 percent of deaths of pedestrians in traffic accidents
happen in Tehran. The aim of this study was to determine the impact of human factors was
associated with an increased intensity of pedestrian traffic.
Methods: In this cross-sectional study, 6323 traffic injuries and 99 traffic deaths resulted
from traffic accidents in pedestrian during 2013 in Tehran were investigated. Data was
extracted from traffic police databases and in Tehran. In analytical analysis, logistic
regression model was used to control for possible confounders
Results: In studied accidents, 4070 (63.5%) and 2335 (36.5%) of injured or died pedestrians
were male and female, respectively. The mean age of injured pedestrians was 39.15±19.47
years and the mean age of guilty drivers was 34.75±12.38 years. The final model showed
that gender, age, pedestrian position and fault, and type of driver's license are correlated to
the dependent variable. The events leading to the death was significantly higher in men,
pedestrians standing next to the roadway, pedestrians fault and drivers with grade 1 of driver
license.
Conclusion: Human factors had much role in the severity of traffic accidents related to
pedestrians in Tehran. These factors have a high correlation with environmental factors, and
vehicles. More researches is needed to specifying mechanisms of effect of these factors in
traffic accidents related to the pedestrians and designing strategies for promotion of traffic
culture and safe behaviors in drivers and pedestrians.
Keywords: Traffic accidents, Pedestrian, Severity, Human factors.
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