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Abstract
Background: Road accidents often cause severe damage to the victims and have a direct impact on community
members. Iran has the highest rate of road accidents. The purpose of the present study was to determine
the model for predicting road deaths and injuries in West Azerbaijan province based on the data obtained
between 2017-2010 in a time series: Box-Jenkins model.
Materials and Methods: In the current descriptive study, all deaths and injuries caused by traffic accidents
were analyzed during 2017-2010. In order to determine the process of death and injury caused by traffic
accidents in West Azerbaijan province, time series and Jenkins series models were used and the process of
death and injury from traffic accidents was predicted in this province.
Results: It was found that the trend of accidents was unstable in the study period and the best model to
predict is the ARIMA model (1 ,0 ,2) with AIC = 38/78 as a suitable model for series fitting. Due to the lack
of seasonal trend of road accidents in West Azerbaijan province, the trend is decreasing. In fact, in 2018 there
were about 269 deaths which decreased by %7.4 as compared to that in the year 2017.
Conclusion: It seems that the trend of accidents for the upcoming year is also declining, which is a good
trend.
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چكيده:
سابقه و هدف :تصادفهای جادهای سبب ایجاد آسیب شدیدی در قربانیان خود میشوند و تاثیر مستقیمی بر اعضای جامعه دارند .کشور ایران باالترین میزان
تصادفهای جادهای را دارد .هدف این مطالعه ،تعیین الگویی برای پیشبینی مرگ و آسیبهای ناشی از سوانح جادهای استان آذربایجان غربی براساس دادههای
سالهای( )1396-1390به صورت سری زمانی :مدل باکس-جنکینز است.
روش بررسی :در این مطالعه توصیفی ،تمام مرگ و آسیبهای ناشی از سوانح ترافیکی در فاصله سالهای  1396-1390آنالیز شد .برای تعیین روند مرگ و
آسیب ناشی از سوانح ترافیکی در استان آذربایجان غربی از مدلهای سری زمانی باکس و جنکینز استفاده شد و روند مرگ و آسیب ناشی از سوانح ترافیکی در
استان پیشبینی شد.
یافتهها :در این مطالعه مشاهده شد که روند تصادفها در بازه زمانی مطالعه شده نا ایستا بوده و بهترین مدل برای پیشبینی که هر کدام کمترین مقدار را داشته
باشد ،بهتر است مدل  )2،0،1( ARIMAبا توجه به AIC=78/38به عنوان مدل مناسب برای برازش سری انتخاب شد که با توجه به نبود روند فصلی تصادفهای
جادهای در استان آذربایجان غربی روند کاهشی است که در سال  ،1397حدود  269مورد مرگ که نسبت به سال 7/4 ،1396درصد کاهش داشته است.
نتیجهگیری :به نظر میرسد که روند تصادفهای برای سال آینده نیز کاهشی بوده است که روند مناسبی است.
واژگان كلیدی :پیشبینی ،مدل ،آسیب ،مرگ ،آذربایجانغربی
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مقدمه:
سوانح جادهای یکی از دالیﻞ آسیب و مرگومیر در جﻬان است) .(1ﺣوادﺙ جادهای
درﺻﺪ 12بار بیمار و میﺰان باالی آسیبهای ناﺧواسﺘه را تﺸکیﻞ میدهنﺪ .(2).براساﺱ
ﮔﺰارش سازمان جﻬانی بﻬﺪاشت ،براﺛر ﺣوادﺙ جادهای ،ساالنه  1/2میﻠیون نﻔر کﺸﺘه و
 50میﻠیون نﻔر در سراسر جﻬان آسیب میبیننﺪ) .(3در کﻞ  2/5درﺻﺪ سوانح راننﺪﮔی
دنیا در ایران به وﻗوﻉ میپیونﺪد که به ایﻦ مﻌناست که میﺰان ﺣوادﺙ در ایران  20برابر
کﺸورهای دیگر است) .(4در ایران 29درﺻﺪ بار بیماری و آسیب ناشی از ﺣوادﺙ
ﻋمﺪی و ﻏیرﻋمﺪی بوده است .ﺣوادﺙ در ایران به ﻋنوان نﺨﺴﺘیﻦ مﺸکﻞ سﻼمﺘی
بوده و ساالنه بیش از یک میﻠیون و  200هﺰار ساﻝ ﻋمر ) (DALY1را از بیﻦ میبرد.

سوانح ترافیکی سومیﻦ دلیﻞ مرگ و با اﺧﺘﺼاﺹ 14درﺻﺪ از کﻞ مرگومیرها ،نﺨﺴﺘیﻦ
دلیﻞ ساﻝهای ﻋمر از دست رفﺘه به دلیﻞ مرگ زودرﺱ و شایﻊتریﻦ دلیﻞ مﺼﺪومیت
است).(5،9
نرﺥ مرگومیر در کﺸورهای در ﺣاﻝ توسﻌه در ﺣاﻝ افﺰایش است ،در ﺣالی که در
کﺸورهای توسﻌه یافﺘه به ﻃور مﺪاوﻡ در ﺣاﻝ کاهش است .رونﺪ مالکیت ﺧودرو در
کﺸورهای آسیایی دوبرابر درآمﺪ ساالنه افراد است و ایﻦ شایﺪ سﺒب افﺰایش نرﺥ وﻗوﻉ
ﺣوادﺙ جادهای باشﺪ) .(10برای اجرای برنامههای مناسب برای پیﺸگیری و کنﺘرﻝ
ﺣوادﺙ جادهای ارزیابی وﺿﻌیت فﻌﻠی و ﻗﺒﻠی و پیشبینی آینﺪه نقش مﻬمی در رﺧﺪاد
ﺣوادﺙ دارد) .(11با توجه به برنامه توسﻌه ﭼﻬارﻡ ،هﺪﻑ دولت کاهش تﺼادﻑهای
جادهای به میﺰان ساالنه 10درﺻﺪ است که برای رسیﺪن به ایﻦ هﺪﻑ و برای جﻠوﮔیری،
کنﺘرﻝ ﺣوادﺙ جادهای ،کاهش آسیب و مرگومیر ناشی از ﺣوادﺙ جادهای اﻗﺪاﻡهای
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نمودار  – 1سری زمانی مرگ ناشی از سوانح ترافیکی در اسﺘان آﺫربایﺠان ﻏربی بر
ﺣﺴب ساﻝ
در ﮔاﻡ بﻌﺪی ،بﻌﺪ از برازش مﺪﻝ مناسب برای بررسی ﺧودهمﺒﺴﺘگی باﻗیمانﺪهها ،از
آزمون فرﺽ مﺒﺘنی بر ناهمﺒﺴﺘه بودن باﻗیمانﺪهها اسﺘﻔاده کردیﻢ که نﺘایﺞ به دست
آمﺪه در جﺪوﻝ شماره یک ،ناهمﺒﺴﺘه بودن باﻗیمانﺪهها را در فواﺻﻞ زمانی مﺨﺘﻠﻒ
تاییﺪ میکنﺪ .در جﺪوﻝ دو ،مقادیر  AICو  BICبرای برآورد مﺪﻝ کمی ARIMA
را نﺸان میدهﺪ .توجه داشﺘه باشیﺪ در همه مﺪﻝها  Iبرابر ﺻﻔر در نﻈر ﮔرفﺘه شﺪه
است و ﭼون سری مانا بود نیازی به تﻔاﺿﻞ ﮔیری وجود نﺪاشت .با توجه به نمودارهای
 AICو  BICلگاریﺘﻢ فوتی  Iمقادیر برای مرتﺒه کمی  Pو  Qبه دست آمﺪ و در مﺪﻝ
جایﮔذاری شﺪه با توجه به مقادیر  AICو  BICکه هر کﺪاﻡ کﻢتریﻦ مقﺪار را داشﺘه
باشﺪ ،بﻬﺘر است .مﺪﻝ  (2،0،1) ARIMAبا توجه به  38/78=AICبه ﻋنوان مﺪﻝ
مناسب برای برازش سری انﺘﺨاﺏ شﺪ.
جﺪوﻝ  -1آماره کای دو ﺿرایب ﺧودهمﺒﺴﺘگی باﻗیمانﺪههای سری زمانی تﻌﺪاد
مرگها
فاﺻﻠه زمانی

آماره کای دو

درجه آزادی
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مقﺪار باﻗیمانﺪه=مقﺪار واﻗﻌی-مقﺪار پیشبینی شﺪه
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مواد و روشها:
مﻄالﻌه ﺣاﺿر ،یک مﻄالﻌه توﺻیﻔی است .در ایﻦ مﻄالﻌه ،تماﻡ مرگ و آسیبهای
ناشی از ﺣوادﺙ ترافیکی که) برای ﻋابر پیاده ،سرنﺸیﻦ ﺧودرو ،راننﺪه و (...در فاﺻﻠه
ساﻝهای  1390-1396اتﻔاﻕ افﺘاده و ﮔﺰارش آن توسﻂ پﻠیﺲ راهور ناجا که شامﻞ
پﻠیﺲ ترافیک شﻬری )درون شﻬری( و پﻠیﺲ راه)برون شﻬری( در سیﺴﺘﻢ پﻠیﺲ
راهور ﺛﺒت و جود داشت به ﺻورﺕ ماه به ماه دریافت و برای آنالیﺰ دادهها از نرﻡافﺰار
 Stataاسﺘﻔاده شﺪ.
برای تﻌییﻦ رونﺪ مرگ و آسیب در اسﺘان ،بﻌﺪ از تﻌییﻦ مناسبتریﻦ مﺪﻝ از روش سری
زمانی اسﺘﻔاده شﺪ .در ایﻦ میان برای افﺰایش توان مﺪﻝ پیشبینی برای تﻌییﻦ رونﺪ،
به جای اسﺘﻔاده از ساﻝ ،از ماه به ﻋنوان مﺘﻐیر زمانی بﻬره ﮔرفﺘه شﺪ .برای تﻌییﻦ ایﻦ
رونﺪ از مﺪﻝهای سری زمانی باکﺲ جنکینﺰ اسﺘﻔاده شﺪ .برای تﻌییﻦ ارتﺒاﻁ بیﻦ یک
مﺘﻐیر وابﺴﺘه و یک سری مﺘﻐیر مﺴﺘقﻞ یا پیشبینی از رﮔرسیون ﭼنﺪﮔانه اسﺘﻔاده
شﺪ .هنگامی که پیامﺪ بیش از دو ﻃﺒقه باشﺪ ،از روش رﮔرسیون لﺠﺴﺘیک اسﺘﻔاده
شﺪ .برای تﻌییﻦ ایﻦ که ﭼه مﺘﻐیرهایی روی اﺣﺘماﻝ یک پیامﺪ ﺧاﺹ تاﺛیر میﮔذارنﺪ
نیﺰ از رﮔرسیون لوجﺴﺘیک اسﺘﻔاده شﺪ) .(21به دنﺒاﻝ برازش مﺪﻝ ،اهمیت هر یک از
مﺘﻐیرهایی که وارد مﺪﻝ شﺪنﺪ ،تاییﺪ شﺪ .ﻋﻼوه بر رﮔرسیون ،باﻗیمانﺪهها هﻢ برای
ارزیابی مﺪﻝ بررسی شﺪ .باﻗیمانﺪهها در رﮔرسیون لوجﺴﺘیک ،اﺧﺘﻼﻑ بیﻦ اﺣﺘماالﺕ
مﺸاهﺪه شﺪه و پیشبینی شﺪه یک واﻗﻌه است .مراﺣﻞ انﺠاﻡ سریهای زمانی در ایﻦ
مﻄالﻌه ﻋﺒارتنﺪ از :ﺣذﻑ مولﻔه نامانا ،شناسایی مﺪﻝ آریمای مناسب ،برآورد کردن
پارامﺘرها ،تﺤﻠیﻞ مانﺪهها ،ارزیابی پیشبینی مﺪﻝ و در نﻬایت ،میﺰان پیشبینی مرگ و
آسیب که بﻌﺪها با آمار واﻗﻌی مقایﺴه ﺧواهﺪ شﺪ.
به ﻋﺒارﺕ دیگر ،ﮔروه ﻋمومی مﺪﻝها برای یک سری زمانی باکﺲ و جنکینﺰ در آمار
به مﺪﻝهای  ARIMAمﻌروﻑ هﺴﺘنﺪ .از ایﻦ مﺪﻝها می توان مﺪﻝهای مﺘﻌﺪدی ﭼون
مﺪﻝ رﮔرسیون ساده ،رﮔرسیون ﭼنﺪﮔانه ،میانگیﻦ مﺘﺤرﻙ ،ﺣﺘی مﺪﻝهای ناشناﺧﺘه
مﺘناسب با سری زمانی اسﺘﺨراﺝ کرد .در ایﻦ مﺪﻝ ﻋﻼوه بر ﻋامﻞ رونﺪ به تﻐییراﺕ
فﺼﻠی و تﺼادفی نیﺰ توجه میشود .مﺪﻝ های باکﺲ-جنکینﺰ و ابﺰارهای اسﺘﻔاده شﺪه
در آن فقﻂ برای سری های زمانی )ایﺴﺘا( کاربرد دارد .بنابرایﻦ ﻗﺒﻞ از اینکه یک سری
زمانی ﻏیر ایﺴﺘا به وسیﻠه ایﻦ مﺪﻝ تﺤﻠیﻞ شود ،بایﺪ با اسﺘﻔاده از روشهای)دیﻔرانﺴیﻞ
ﮔیری( به یک سری ایﺴﺘا تﺒﺪیﻞ شود .باکﺲ و جنکینﺰ ،روششناسی ویﮋهای برای

یافتهها:
سری زمانی نﺸان داده شﺪه در نمودار یک ،مرگ ناشی از سوانح ترافیکی
کﺸور بر ﺣﺴب ماه و ساﻝ را نﺸان میدهﺪ که ایﻦ سری نﺸاندهنﺪه
ایﻦ است که واریانﺲ ناایﺴﺘاست .برای مﻄمﺌﻦ شﺪن از آزمون
 Box Coxاسﺘﻔاده شﺪ که براساﺱ نﺘایﺞ آزمون ،سری نقﻄه واریانﺲ ،واریانﺲ نایﺴﺘا
بوده و برای اﺻﻼﺡ ناایﺴﺘایی واریانﺲ ،از دادههای لگاریﺘﻢ ﮔرفﺘیﻢ .ﺣاﻝ برای بررسی
ایﺴﺘایی یا ناایﺴﺘایی واریانﺲ در میانگیﻦ از آزمون دیکی فولر ) (Dickey- fuller
اسﺘﻔاده کردیﻢ .باتوجه به مقﺪار  001/0>Pفرﺽ ﺻﻔر رد شﺪ و ایﻦ به مﻌنی سری
از میانگیﻦ ایﺴﺘاست .برای بررسی فﺼﻠی بودن ،با توجه به نمودار مﺘوجه شﺪیﻢ رونﺪ
نمودار فﺼﻠی نﺪارد.

ﻓﻭﺗﯽ ﮐﻝ
40

مﺘﻌﺪدی انﺠاﻡ شﺪه است که از جمﻠه آن ،اﻋماﻝ برﺧی ﻗوانیﻦ جﺪیﺪ به ﺧﺼوﺹ
در ساﻝهای اﺧیر است که نﺸاندهنﺪه کاهش رﺧﺪاد ،آسیب و مرگومیر ناشی از
تﺼادﻑهاست).(13 ,12
ﺻﺪمهها و ﺧﺴارﺕ ناشی از سوانح ترافیکی ،امری مﻬﻢ و ﻗابﻞ مﻼﺣﻈه است که
در اﻏﻠب موارد نادیﺪه ﮔرفﺘه میشود که تﻼش و اﻗﺪاﻡ هماهنﮓ و یکﭙارﭼه را برای
پیﺸگیریهای موﺛر و مﺴﺘمر میﻃﻠﺒﺪ .سوانح ترافیکی را میتوان به انواﻉ ﺧﺴارتی،
جرﺣی و فوتی تقﺴیﻢبنﺪی کرد که تﺼادﻑهای منﺠر به فوﺕ ،بﺪتریﻦ ﺧﺴارﺕ و منﺠر
به آسیب در کنار سایر ﺧﺴارﺕها ﻗرار میﮔیرد).(14
سریهای زمانی) (Time Seriesنوﻋی از دادهها هﺴﺘنﺪ که در ﻗالب یک مﺘﻐیر
ﺧاﺹ در ﻃوﻝ زمان رﺥ میدهنﺪ.کاربرد اﺻﻠی تﺠﺰیه و تﺤﻠیﻞ سریهای زمانی،
پیشبینی ) (Forecastingاست و برای پیشبینی رفﺘار سریهای زمانی و تﻌییﻦ مﺪﻝ
پیشبینی ،فنون مﺨﺘﻠﻔی وجود دارد .ایﻦ فنون را میتوان به دو دسﺘه کمی و کیﻔی
تقﺴیﻢبنﺪی کرد .ﭼنانﭽه تﺤﻠیﻠگر براساﺱ رفﺘار مﺸاهﺪه شﺪه از سری زمانی و تﺠﺰیه
و تﺤﻠیﻞ آن ﻗانﻊ شود که میتوان مقادیر آینﺪه را با اسﺘﻔاده از مﺒانی ریاﺿی پیشبینی
کرد از مﺪﻝهای کمی برای پیشبینی در سری زمانی اسﺘﻔاده میشود که الﺒﺘه بﺴیار
زیاد و مﺘنوﻉ هﺴﺘنﺪ).(16 ,15
تﺤقیﻖها در زمینه ﺣوادﺙ ترافیکی در ﻗالب سری زمانی به ﻃور ﮔﺴﺘرده در جﻬان
اسﺘﻔاده میشود که در مالﺰی ،نیﺠریه ،ﭼیﻦ و ایران برای پیشبینی رونﺪ رﺧﺪاد ،آسیب
و مرگ ناشی از سوانح ترافیکی اسﺘﻔاده شﺪه است که ایﻦ رونﺪها برای آینﺪه کاهﺸی و
افﺰایﺸی پیشبینی شﺪه بود) .(17،20هﺪﻑ ایﻦ مﻄالﻌه ،تﻌییﻦ الگویی برای پیشبینی
مرگ و آسیبهای ناشی از سوانح جادهای اسﺘان آﺫربایﺠان ﻏربی براساﺱ دادههای
ساﻝهای) (1390-1396به ﺻورﺕ سری زمانی :مﺪﻝ باکﺲ-جنکینﺰ است.

مﺪﻝهای  2ARIMAدارنﺪ که برای ایﻦ کار ،ابﺘﺪا انﺘﺨاﺏ مﺪﻝ انﺠاﻡ میپذیرد .سﭙﺲ
تﺨمیﻦ پارامﺘرهای مﺪﻝ و آزمون ،یﻌنی پیشبینی سری با اسﺘﻔاده از مﺪﻝ تﻌییﻦ
شﺪه)مرﺣﻠه سوﻡ( انﺠاﻡ میشود).(22
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جﺪوﻝ 2

– مقادیر  AICو  BICبرای برآورد مﺪﻝ ARIMA

ردیﻒ
1
2
3
4
5

مﺪﻝ ARIMA
ARIMA
)(2,0,2
ARIMA
)(1,0,2
ARIMA
)(2,0,1
ARIMA
)(3,0,2
ARIMA
)(1,0,1

AIC

BIC

80/05

94/63

78/38

90/53

79/04

91/19

81/50

98/51

82/11

91/83

پﺲ از انﺘﺨاﺏ مﺪﻝ نﻬایی و بررسی همﺒﺴﺘگی میان باﻗیمانﺪهها و نمودارها که نﺘایﺞ
مﺒنی بر ناهمﺒﺴﺘه بودن باﻗیمانﺪهها را تاییﺪ کرده و نمودار به دست آمﺪه توزیﻊ نرماﻝ
باﻗی مانﺪه ها را نﺸان میدهﺪ .به همیﻦ دلیﻞ مﺪﻝ ﺫکر شﺪه باال ،برای برازش به سری
زمانی تﻌﺪاد مرگ به انﺪازه کافی مناسب ﺧواهﺪ بود.
در ﮔاﻡ بﻌﺪی ،پﺲ از مﺸﺨﺺ شﺪن بﻬﺘریﻦ مﺪﻝ برای برازش سری زمانی و برآورد
پارامﺘرهای مربوﻁ به مﺪﻝ به دست آمﺪه که در جﺪوﻝ شماره  3نﺸان داده شﺪه است،
به بررسی مرﺣﻠه سوﻡ مﺪﻝ باکﺲ جنکینﺰ یﻌنی پیشبینی سری زمانی با اسﺘﻔاده از
مﺪﻝ تﻌییﻦ شﺪه پرداﺧﺘه شﺪه است.
بر اساﺱ نﺘایﺞ جﺪوﻝ شماره  3یﻌنی با اسﺘﻔاده از مﺪﻝ  ،(2،0،1) ARIMAپیشبینی
سری به ایﻦ ﺻورﺕ ﺧواهﺪ بود که در ساﻝ  ،1397ﺣﺪود  269مورد مرگ که نﺴﺒت
به ساﻝ 7/4 ،1396درﺻﺪ کاهش داشﺘه است .در نﻬایت در جﺪوﻝ شماره  3ﺿرایب
مربوﻁ به پارامﺘرهای مﺪﻝ  ARIMAبرازش شﺪه برای لگاریﺘﻢ تﻌﺪاد مرگ برآورد
شﺪه است.
جﺪوﻝ  -3ﺿرایب مربوﻁ به پارامﺘرهای مﺪﻝ  ARIMAبرازش شﺪه برای لگاریﺘﻢ
0/000

0/16

0/65

AR1

0/209

0/18

-0/22

MA1

0/000

0/12

0/32

MA2

بحث:
ایﻦ مﻄالﻌه کاهش رشﺪ سوانح ترافیک را در اسﺘان آﺫربایﺠان ﻏربی برای ساﻝ بﻌﺪی
پیشبینی میکنﺪ که ایﻦ رشﺪ شامﻞ مرگ و آسیبهای ناشی از سوانح ترافیکی است.
در مﻄالﻌهای که در شانگﻬای ﭼیﻦ انﺠاﻡ شﺪه ،رونﺪ ﺣوادﺙ ترافیکی منﺠر به مرگ
در بیﻦ ساﻝهای  1987تا  2003و همﭽنیﻦ پیشبینی شیوﻉ آنها برای پنﺞ ساﻝ
آینﺪه بررسی شﺪ .برای بررسی رونﺪ ،از روشهای اپیﺪمیولوژیک توﺻیﻔی و برای

پیشنهادها:
ادامه رونﺪ برنامههای مﺪاﺧﻠهای برای پیﺸگیری از سوانح جادهای در اسﺘان آﺫربایﺠان
ﻏربی و اﻋﻼﻡ وﺿﻌیت کاهش رونﺪ تﺼادﻑهای جادهای در اسﺘان به مﺴﺌوالن زیربﻂ
برای ادامه همیﻦ رونﺪ است.
قدردانی و تشکر:
از پﻠیﺲ راهور اسﺘان آﺫربایﺠان ﻏربی و دانﺸگاه ﻋﻠوﻡ پﺰشکی اسﺘان آﺫربایﺠان ﻏربی
برای ﺣمایتهای بیدریﻎشان ﻗﺪردانی میشود .ایﻦ مقاله ﺣاﺻﻞ پایاننامه مقﻄﻊ ارشﺪ
اپیﺪمیولوژی امیﺪ ﮔرکﺰ است.
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P_ value

SE

Coefficient

Parameters

پیشبینی شیوﻉ ایﻦﺣوادﺙ ،از مﺪﻝ آماری) model GM (1,1 Grey dynamic
اسﺘﻔاده کردنﺪ .آنها از پﮋوهش ﺧود نﺘیﺠه ﮔرفﺘنﺪ که ﺧﻄر ﺣوادﺙ ترافیکی منﺠر
به مرگ در ساﻝهای اﺧیر افﺰایش یافﺘه است) از  78/7به  18/14در 100هﺰار نﻔر( و
همﭽنان برای ساﻝهای آینﺪه نیﺰ در ﺣاﻝ افﺰایش ﺧواهﺪ بود که بر ﺧﻼﻑ نﺘایﺞ ﺣاﺻﻞ
از مﻄالﻌه ماست).(23
کاهش مرگومیر ناشی از ﺣوادﺙ میتوانﺪ نﺘیﺠه تﻼشهای ﭼنﺪیﻦ سازمان یا ارﮔان
باشﺪ که هرکﺪاﻡ با انﺠاﻡ مﺪاﺧﻠه و نﻈارﺕ ،بر رونﺪ انﺠاﻡ ایﻦ نقش مﻬمی دارنﺪ .از
جمﻠه ایﻦ مﺪاﺧﻠههاﺕ شامﻞ اسﺘﻔاده اجﺒاری از کمربنﺪ ایمنی توسﻂ راننﺪﮔان و وسایﻞ
نقﻠیه مﺴافربری ،اسﺘﻔاده از کﻼه توسﻂ موتورسیکﻠت ،بﻬﺒود کیﻔیت وسایﻞ نقﻠیه و
جادهها و برنامههای آموزش ﻋمومی با هﺪﻑ پیﺸگیری از ﺣوادﺙ است) .(25 ,24ایﻦ
مﺪاﺧﻠهها میتوانﺪ مرگومیر ناشی از تﺼادﻑهای جادهای را کاهش دهﺪ ،اما ممکﻦ
است به ﻃور کامﻞ از آسیبها جﻠوﮔیری نکنﺪ .با توجه به رونﺪ کاهش نرﺥ مرگومیر
ناشی از تﺼادﻑهای جادهای ،شواهﺪ نﺸان میدهﺪ که ایران یکی از کﺸورهایی است
که با شیوﻉ باالی تﺼادﻑهای جادهای روبهرو است).(25
در مﻄالﻌهای که با ﻋنوان تﻐییر الگوی ترافیک و اﺛر آن بر مرگ کودکان در انگﻠیﺲ
انﺠاﻡ شﺪ ،روش آماری مورد اسﺘﻔاده ،مﺪﻝ سریهای زمانی و رﮔرسیون پواسون بود.
مﺤققان به ایﻦ نﺘیﺠه رسیﺪنﺪ که اﮔر رونﺪ مرگ به همیﻦ شکﻞ موجود ادامه یابﺪ،
مرگ کودکان تا ساﻝ  2005به میﺰان 33درﺻﺪ کاهش ﺧواهﺪ یافت .ایﻦ مﻄالﻌه
تاییﺪکننﺪه تﺤقیﻖ و نﺘایﺞ مﺸابه کﺸور ماست و همﺨوانی با مﻄالﻌه ما دارد).(26
وﻗوﻉ بﺴیار باالی تﺼادﻑهای جادهای در ایران مربوﻁ به ﻋوامﻞ جﻐرافیایی ،هﺰینه
پاییﻦ بنﺰیﻦ ،سیﺴﺘﻢ ﺣمﻞونقﻞ ﻋمومی فقیر ،ﺻنﻌت ﺧودروسازی با سرﻋت در ﺣاﻝ
رشﺪ ،کیﻔیت پاییﻦ ﺧودروها و تﺠﻬیﺰاﺕ موتورسیکﻠت و شﺒکه جادهای ناامﻦ در کﺸور
است) .(27در ساﻝ  23249 ، 2013تﻠﻔاﺕ جادهای را در ایران کﺸﻒ کردیﻢ که بیش از
هﻔت برابر کﺸور آلمان ) (3648و شش برابر بیﺸﺘر از آن در ترکیه است )(28) (4045
بررسیهای سازمان جﻬانی بﻬﺪاشت نیﺰ پیشبینی میکنﺪ که مرگهای مرتﺒﻂ با
سوانح ترافیکی در کﻞ جﻬان و در اﻏﻠب کﺸورها ) به جﺰ کﺸورهای با درآمﺪ باال (
تا ساﻝ  2020در ﺣاﻝ افﺰایش است .بنابرایﻦ اﮔر اسﺘان ما بﺘوانﺪ رونﺪ کاهش فﻌﻠی
در مرگ مرتﺒﻂ را ﺣﻔﻆ کنﺪ ،از ایﻦ نﻈر در کنار کﺸورهای پیﺸرفﺘه ﺧواهﺪ بود).(29
با توجه به اینکه اسﺘان آﺫربایﺠان ﻏربی اسﺘان کوهﺴﺘانی است و جادههای شﻠوﻍ و
ناایمﻦ دارد ،تﺼادﻑهای جادهای در یک اسﺘان کوهﺴﺘانی شﺪیﺪ ﺧواهﺪ بود .بنابرایﻦ،
برنامههای مﺪاﺧﻠهای برای پیﺸگیری از وﻗوﻉ ﺣوادﺙ جادهای و ارزیابی دورهای از ایﻦ
اﻗﺪاﻡها میتوانﺪ به کاهش بروز ﺣوادﺙ کمک کنﺪ.
نﺘیﺠهﮔیری:
رونﺪ پیگیری تﺼادﻑها در اسﺘان رو به کاهش است که اﮔر ایﻦ رونﺪ ﺣﻔﻆ شود رونﺪ
ﻋالی و مناسﺒی ﺧواهﺪ بود که برنامهریﺰیهای الزﻡ و مناسب برای ﺣﻔﻆ آن بایﺪ
انﺠاﻡ شود.
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