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رشتدر يدرون شهركيترافحوادث ييفضايالگوها

الني دانشگاه گ،ي گروه شهرسازارياستاد-∗يمين عظينورالد

النيدانشگاه گ،ي گروه شهرسازاستاديار-يمحمد رضا فاروق

12/4/1387:    تاييد نهايي15/8/1386: پذيرش مقاله

دهدهدهدهييييچكچكچكچك

 بر مشكل  بر مشكل  بر مشكل  بر مشكل يييي ارتباط ارتباط ارتباط ارتباطييييهاهاهاهات توسعه شبكهت توسعه شبكهت توسعه شبكهت توسعه شبكهيييي و محدود و محدود و محدود و محدودييييل شخصل شخصل شخصل شخصييييروزافزون از اتومبروزافزون از اتومبروزافزون از اتومبروزافزون از اتومباستفاده استفاده استفاده استفاده ، ، ، ، ييييننننييييگسترش شهرنشگسترش شهرنشگسترش شهرنشگسترش شهرنش

يييياد رانندگاد رانندگاد رانندگاد رانندگييييزززز، حوادث ، حوادث ، حوادث ، حوادث ييييتتتتيييي وضع وضع وضع وضعننننييييچنچنچنچناز تبعات از تبعات از تبعات از تبعات . . . . افزوده استافزوده استافزوده استافزوده استكشور كشور كشور كشور  بزرگ  بزرگ  بزرگ  بزرگ ييييژه در شهرهاژه در شهرهاژه در شهرهاژه در شهرهاييييووووههههببببييييككككييييترافترافترافترافازدحام ازدحام ازدحام ازدحام 

و و و و ييييككككيييي حوادث تراف حوادث تراف حوادث تراف حوادث ترافييييييييع فضاع فضاع فضاع فضايييي توز توز توز توزييييگوگوگوگوكند الكند الكند الكند الييييمقاله حاضر كوشش ممقاله حاضر كوشش ممقاله حاضر كوشش ممقاله حاضر كوشش م. . . . باشدباشدباشدباشديييي از آن م از آن م از آن م از آن ميييي ناش ناش ناش ناشييييو خسارت هاو خسارت هاو خسارت هاو خسارت ها

ييييبررسبررسبررسبررس،،،،برخوردار استبرخوردار استبرخوردار استبرخوردار استران ران ران ران ييييدر ادر ادر ادر اييييحوادث رانندگحوادث رانندگحوادث رانندگحوادث رانندگآمار آمار آمار آمار ن ن ن ن ييييكه از باالتركه از باالتركه از باالتركه از باالتررشت رشت رشت رشت شهر شهر شهر شهر را دررا دررا دررا در آن  آن  آن  آن ييييل احتمالل احتمالل احتمالل احتمالييييدالدالدالدال

1385138513851385 سال سال سال سالدردردردر رشت  رشت  رشت  رشت ييييشهرشهرشهرشهردرون درون درون درون ييييآمار حوادث رانندگآمار حوادث رانندگآمار حوادث رانندگآمار حوادث رانندگ بر بر بر بريييي مورد استفاده مبتن مورد استفاده مبتن مورد استفاده مبتن مورد استفاده مبتنييييداده هاداده هاداده هاداده ها بخش عمده  بخش عمده  بخش عمده  بخش عمده ....دددديييينمانمانمانما

در مقايسه با در مقايسه با در مقايسه با در مقايسه با شهر شهر شهر شهر از مركزاز مركزاز مركزاز مركزمنشعب منشعب منشعب منشعب يييي اصل اصل اصل اصلييييهاهاهاهاابانابانابانابانييييخخخخ و  و  و  و يييير كمربندر كمربندر كمربندر كمربندييييسسسسممممدهد كه دهد كه دهد كه دهد كه نشان مينشان مينشان مينشان ميق ق ق ق ييييج تحقج تحقج تحقج تحقيييينتانتانتانتا. . . .  باشد باشد باشد باشدييييمممم

در در در در . . . . دارنددارنددارنددارندبيشتري بيشتري بيشتري بيشتري ييييرانندگرانندگرانندگرانندگر حوادث ر حوادث ر حوادث ر حوادث ييييمقادمقادمقادمقادتر و واقع در محدوده بين مركز و پيرامون شهر تر و واقع در محدوده بين مركز و پيرامون شهر تر و واقع در محدوده بين مركز و پيرامون شهر تر و واقع در محدوده بين مركز و پيرامون شهر خيابان هاي كوتاهخيابان هاي كوتاهخيابان هاي كوتاهخيابان هاي كوتاه

كه كه كه كه فلفلفلفلشكل شكل شكل شكل ه ه ه ه ببببييييهاهاهاهاتقاطعتقاطعتقاطعتقاطع و  و  و  و باشدباشدباشدباشدييييها در رابطه مها در رابطه مها در رابطه مها در رابطه م آن آن آن آنييييككككييييزان حوادث ترافزان حوادث ترافزان حوادث ترافزان حوادث ترافييييها با مها با مها با مها با مت تقاطعت تقاطعت تقاطعت تقاطعييييفرم و موقعفرم و موقعفرم و موقعفرم و موقععين حال عين حال عين حال عين حال 

حوادث حوادث حوادث حوادث گر شهر گر شهر گر شهر گر شهر يييي د د د دييييهاهاهاهادر قسمتدر قسمتدر قسمتدر قسمتا سه راه ا سه راه ا سه راه ا سه راه ييييراه و راه و راه و راه و  چهار چهار چهار چهارييييهاهاهاها نسبت به تقاطع نسبت به تقاطع نسبت به تقاطع نسبت به تقاطعيييير كمربندر كمربندر كمربندر كمربندييييژه در امتداد مسژه در امتداد مسژه در امتداد مسژه در امتداد مسييييووووههههبببب

 مهم در محدوده  مهم در محدوده  مهم در محدوده  مهم در محدوده يييي و ادار و ادار و ادار و اداريييي، خدمات، خدمات، خدمات، خدماتيييي تجار تجار تجار تجارييييهاهاهاهاتتتتييييتمركز فعالتمركز فعالتمركز فعالتمركز فعالاين در حالي است كه اين در حالي است كه اين در حالي است كه اين در حالي است كه . . . .  دارند دارند دارند دارندييييشترشترشترشتريييي ب ب ب بييييككككييييترافترافترافتراف

 بنابراين  بنابراين  بنابراين  بنابراين .... باشد باشد باشد باشدييييمرتبط ممرتبط ممرتبط ممرتبط مشعب از مركز شعب از مركز شعب از مركز شعب از مركز  مهم و من مهم و من مهم و من مهم و منييييابان هاابان هاابان هاابان هاييييخخخخ در  در  در  در ييييككككيييي حوادث تراف حوادث تراف حوادث تراف حوادث ترافيييير باالر باالر باالر بااليييي شهر با مقاد شهر با مقاد شهر با مقاد شهر با مقادييييمركزمركزمركزمركز

رهمسطح كردن رهمسطح كردن رهمسطح كردن رهمسطح كردن يييي غ غ غ غ،،،،، اصالح فرم، اصالح فرم، اصالح فرم، اصالح فرمييييستم حمل و نقل عمومستم حمل و نقل عمومستم حمل و نقل عمومستم حمل و نقل عمومييييت ست ست ست سيييي، تقو، تقو، تقو، تقوشهرشهرشهرشهرت از داخل ت از داخل ت از داخل ت از داخل ييييك ترانزك ترانزك ترانزك ترانزييييحذف ترافحذف ترافحذف ترافحذف تراف

ييييستستستستييييبابابابا هستند كه  هستند كه  هستند كه  هستند كه يييياز موارداز موارداز موارداز مواردك ك ك ك ييييترافترافترافترافشتر شتر شتر شتر يييير موجود به منظور عبور حجم بر موجود به منظور عبور حجم بر موجود به منظور عبور حجم بر موجود به منظور عبور حجم بببببمعامعامعامعات ت ت ت ييييففففيييي بهبود ك بهبود ك بهبود ك بهبود ك مهم و مهم و مهم و مهم وييييهاهاهاهاتقاطعتقاطعتقاطعتقاطع

....ددددننننررررييييرار گرار گرار گرار گ مورد توجه ق مورد توجه ق مورد توجه ق مورد توجه قييييك شهرك شهرك شهرك شهرييييدر كاهش حوادث ترافدر كاهش حوادث ترافدر كاهش حوادث ترافدر كاهش حوادث تراف

، شهر رشت، تقاطع، شبكه معابرييع فضاي، توزيكيحوادث تراف: ييييدددديييي كل كل كل كلهايهايهايهايههههواژواژواژواژ

مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه 

در .  كنديا تجربه مي را در دني از حوادث رانندگي ناشيرهاين نرخ مرگ و مي كشور ما باالتري كنونطيشرادر 

ر در كشور يم مرگ و مامل مهن عي، دومي از عوارض قلبي ناشيهايماري پس از بيحوادث رانندگ، يسطح مل

ر ي اخيهال ساي طيل شخصيت اتومبيش قابل توجه نرخ مالكيفزا ا(Montazeri, 2004, 110). شوديممحسوب 

شتر شهرها ي بيازدحام و شلوغگر سبب ي از طرف دي ارتباطيتوسعه شبكه هانامتناسب و آهنگ ك طرف ياز 

 و ي جانيها و خسارتيك درون شهريش حوادث ترافي افزاين ازدحام و شلوعي از عواقب ايكي. استشده

.  باشديم بزرگ يهاشهرژه در ي از آن به وي ناشيمال
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كنند ي، مقاله حاضر تالش ميزان حوادث رانندگيآن در منقشو يطيات محي شناخت خصوصبه منظور

 و ييايع جغرافيتوزتدا ابن اساس، يبر ا. رشت مطالعه كندشهر را در يك درون شهري حوادث ترافيي فضايالگو

ه و يمورد تجزآنيعلل احتمالابعاد و انجام گرفته سپس ي درون شهركي مهم حوادث ترافيهاشناخت كانون

حوادث هك ساليكامل آمار  بر ين مطالعه مبتني مورد استفاده در ايداده هاقسمت عمده .ردي گيل قرار ميتحل

يروي ني و رانندگييمعاونت راهنماق ياز طركه  باشد يم) 1385سال ( در شهر رشتي درون شهريرانندگ

 و مورد يه دسته بندث بر حسب نوع و مكان حادهياوليداده ها. ار گذاشته شده استيالن در اختي گن استايانتظام

دست هبح ي، نتايكيف وقوع حوادث ترافي بهتر از كم و كييبه منظور درك فضا. ل قرار گرفته استيه و تحليتجز

 شهر نقشهي رو در سطح شهرييايع جغرافيت و نحوه توزيبر حسب اهمل يه و تحليو تجزيطبقه بندس از پآمده 

. شده استنشان داده

مباني نظريمباني نظريمباني نظريمباني نظري

ر ي نظي جانبياثرات منفبه همراه ير زمان، فضا، پول و انرژيمصرف منابع نظمستلزم  مردم در فضا ييجابجا

 و تلفات يكيترافحوادث . )330Alcântara de Vasconcellos ,2005 ,( باشديم و ازدحام يتصادفات، آلودگ

طور ه  در حال توسعه بيافته و هم در كشورهاي توسعه يستم هم در كشورهايمه دوم قرن بيآن در ن از يناشيانسان

,Whitelegg, 1987).استافتهيش يزاف ايريچشمگ  در جادهي رانندگ دهد كه تصادفاتيآوردها نشان مرب(161

,Lundebye گذاردي ميها چهار برابر تلفات جنگ كشته بر جا در  بهداشت يجهانه گفته سازمان ب.)(94 ,1997

ا ي در جاده ها و يا در اثر تصادفات رانندگينفر در سراسر دنهزار 200ون و يليك ميانه بالغ بر يسال2004سال 

ن ي درصد ا90ب بهيقرن است كه ي توجه انكته قابل. (WTO, 2004)دادندداخل شهرها جان خود را از دست 

.)(Montazeri, 2004, 112 افتاده است در حال توسعه اتفاقيتلفات در كشورها

ز مورد ي نقاط حادثه خيي شناساي در داخل شهرها و تالش برايكي تصادفات ترافييع فضايمطالعه توز

 ;Steenberghen, et al.,2004; Rokytova, Jitka,2003; Antov,Jo,2003) از افراد بوده استيليتوجه خ

Wijnant,J.& Steenberghen,(Thérèse,2003, .تعداد يط و جاده به مقدار قابل توجهيات محيخصوص 

 در ياز به اصالحاتي كه نييها اغلب با مكانيمركز حوادث رانندگت. دهدير قرار مي را تحت تأثيكيترافحوادث 

,.Eckhardt etal)  باشدين دارد، در ارتباط مي زميزيامه ر و برنييراهنمام  جاده، عالئيطراح در . (67 ,2004

 در يكي حوادث ترافيطيمح-ي اجتماعيرهاي و متغييايع جغرافي از توزيلي و تحليي، فضايفيتوصك مطالعهي

ت به يم جمعن رابطه تراكي در اود ششهر مشاهده ي نواحيدر برخ)  برابر8 تا 5(ادي وجود تمركز ز،ره مونتراليجز

گر مؤثر يل ديها از داللي و سرعت اتومبهاابانيم بودن خيرمستقيا غيم ي مستق،ديط دين عامل و شرايعنوان مهمتر

.(Joly, Foggin and Pless, 1991, 768)نددص داده شيتشخيكيزان حوادث ترافيدر باال بودن م



الگوهاي فضايي حوادث ترافيك درون شهري در رشت35

النالنالنالنيييي در استان گ در استان گ در استان گ در استان گييييككككيييي تراف تراف تراف ترافحوادثحوادثحوادثحوادثييييكلكلكلكلت ت ت ت يييي به وضع به وضع به وضع به وضعيييينگاهنگاهنگاهنگاه

پس مربع لومتري نفر در هر ك171متوسط الن با ياستان گ، 1385 كشور در سال ي عمومين سرشماريس آخربر اسا

يبا توجه به تراكم باال). 1386، رانيمركز آمار ا( را در كشور دارديتيجمعتراكم مقدار ن يباالتراز تهران 

. كشور داردرا دريك درون شهريرافحوادث تري مقادنيشتريب از يكيالن يگ استان، بودنريو مسافر پذتيجمع

 هر هزار نفر ي براي حادثه رانندگ4/13طور متوسط ه كشور بي كه در سطح مناطق شهري، در حال1385در سال 

 هر ي حادثه برا2/19با )  مقام اول را داشت حادثه9/20 با كه(تهراناستان الن پس از ياستان گ. اتفاق افتاده است

ن يهمچن.  شوديمحسوب مدر سطح كشور يدرون شهرك يترافز لحاظ نسبت حوادث ن استان ايهزار نفر دوم

حوادث كل  از درصد8/3ن استان ي، ا1385 سالدركشورالن در يگيشهرتيجمعيدرصد6/2سهم يازادر 

.)همان مأخذ(به خود اختصاص داده است راكشوري درون شهركيتراف

يك درون شهري كشور را حوادث ترافيكل حوادث رانندگصد  در80، حدود 1385بر اساس آمار سال 

افته ييش قابل توجهير افزاي اخيها در سالي شهرحوادث، سهم ليت اتومبيش مالكيبا افزا.  دهديل ميتشك

افتهيش يافزادرصد 80ش ازيبه ب درصد68 كشور از يسهم حوادث درون شهر، 1385ي ال1378يط.ستا

صد در73 و 50ن يبن مدت يدر همز ينالن يگدر استان ز ينحوادث ن ياسهم ). 1379-83ران، يمركز آمار ا(است

).  1378-83الن، يگ استان يزيت و برنامه ريريسازمان مد(استبوده 

افته به يش يافزاياطور قابل مالحظه به الني در استان گيك درون شهريتعداد حوادث تراف دهه گذشته يط

ك ييط. )1جدول(ده استيرس1385در سال  فقره 30317به 1376 فقره در سال 12238از  كه مقدار آن يطور

 هزار فقره 42ش ازي ب به1376 هزار فقره در 18از ) ي و برون شهريدرون شهر(يكيترافدهه تعداد كل حوادث 

شتري بدهنده حجمن امر نشانيا). 1386،457الن، ي گيمعاون برنامه استاندار(افته استيش ي افزا1385در 

.باشديميخصوص در مناطق شهرهدر سطح استان بش آنيدر حال افزا و ازدحام يجه شلوغي نتوآمد و دررفت

1376-85الن ي در استان گيكيتراف آمار حوادث 1111جدول جدول جدول جدول 

حوادث برون شهريحوادث برون شهريحوادث برون شهريحوادث برون شهريحوادث درون شهريحوادث درون شهريحوادث درون شهريحوادث درون شهري
جمع حوادثجمع حوادثجمع حوادثجمع حوادثسالسالسالسال

درصدتعداددرصدتعداد

1376137613761376186181223873/65638027/34

1377137713771377191221225408/64686892/35

1378137813781378206761466897/70600806/29

1379137913791379322421627247/501597053/49

1380138013801380265121685959/63965341/36

1381138113811381340822220415/651187885/34

1382138213821382356322595510/73958490/29

1383138313831383---9177-

1384138413841384340302475675/72927425/27

1385138513851385422433031777/711192623/28

1376-84ي آماري، سالنامه هاالنياستان گيزيبرنامه رت ويريسازمان مد: مأخذ



138736پاييز ، 65 شماره انساني،هاي جغرافيايپژوهش

ل، شهر رشت يش اتومبيزان افزاي با مي ارتباطيهارساختي و عدم تطابق توسعه زيت كالبديبا توجه به وضع

).2جدول ( باشدي ميشتري بيكي حوادث ترافيداراتر  بزرگيشهرهايحت هم وزن و يسه با شهرهايدر مقا

1385 در سال  كشوريهان از مراكز استاي در شهر رشت با تعداد يكيسه آمار حوادث ترافيمقا2222جدولجدولجدولجدول

ييييبرابرابرابراحادثه حادثه حادثه حادثه تعداد تعداد تعداد تعداد 

ييييت شهرت شهرت شهرت شهريييي جمع جمع جمع جمع نفر نفر نفر نفر1000100010001000هر هر هر هر 
ييييككككييييتعداد حادثه ترافتعداد حادثه ترافتعداد حادثه ترافتعداد حادثه تراف تتتتييييجمعجمعجمعجمع نام شهرنام شهرنام شهرنام شهر ففففييييردردردرد

06/13 5464 418262 لياردب 1

25/18 8754 479640 همدان 2

77/34 )1(19379 557366 رشت 3

65/17 24716 1398060 زيتبر 4

35/5 5159 964706 قم 5

51/24 59500 2427316 مشهد 6

455،ي و خراسان رضو،  قم، 563،يجان شرقي آذربا،456الن،يگ، 439همدان، ،323ل،ياردب) 1386 (يهاياستانداريزيمعاونت برنامه ر: مأخذ

ي شهرهايباً هم وزن و حتي تقريسه با شهرهايدر مقات خود ينسبت به جمعبر اساس جدول باال شهر رشت 

شهر ت ناهنجار يوضعن امر نشان دهنده يا.  باشديماد يزيكي حوادث ترافيز داراي چون مشهد و تبريبزرگتر

ت و علل آن ي ماهي بررسيبراشتر يتوجه و مطالعات ب است كه مستلزم يك درون شهريرشت از نظر حوادث تراف

الن يگ در استان يدرون شهرك يترافن كانون حوادث يشهر رشت به عنوان مهمترينطقه ادر سطح م. باشديم

 داده است، ي استان را در خود جايت شهري درصد از جمع44 كه شهر رشت حدود يدر حال.  شوديمحسوب م

رون ك دي حادثه تراف30317از ). 3جدول( افتديدر آن اتفاق ميك درون شهريش از دو سوم حوادث ترافيب

ن سال يدر هم. وسته استيتنها در شهر رشت به وقوع پ)  درصد6/68( حادثه20801، 1385 استان در سال يشهر

، يكي فقره حادثه تراف2121ت و ي هزار نفر جمع110با ي شهر انزليعنين شهر بزرگ استان يدومسه با يمقام مقادر 

ياستانداريزيمعاونت برنامه ر(داشته استيانندگر حادثه يانزلشهر ك به دو برابر ي نزد،تيبه نسبت جمعرشت 

 هر .رشت باشد در شهر يرهناهنجار رفت و آمد درون شت ي وضعياي تواند گوين امر ميا.)456، 1386الن، يگ

 و ي، اجتماعي جداگانه است و مسلماً نقش عوامل فرهنگين حوادث مستلزم بررسي ايزان بااليمل يچند كه دال

ي ارتباطير ساختهاي زي، توسعه ناكافت بافت متراكميوضعن حال يبا ا.  دارديار قابل مالحظهيث در آن تأياقتصاد

يدر رشت محسوب ميرانندگزان حوادث ي از عوامل مهم در باال بودن ميل شخصياد اتومبيش زيدر برابر افز

شي افزا حدود دو برابر شهرني در ايكي سال گذشته حوادث تراف5يطن خاطر است كه يد عمدتاً به همي شا.دنشو

يهاخسارتادتر شدن يضمن ز، ين رونديچنا توقف يكاهش و ير الزم برايدر صورت عدم تداب. افته استي

.ز خواهد شدي بغرنج تر ني آتيهالن شهر در سايت رفت و آمد در اي وضع،ي و ماليجان
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رشتو شهر الن يگ در استان يك درون شهريتعداد حوادث تراف3333جدول جدول جدول جدول 

حوادث درون شهريحوادث درون شهريحوادث درون شهريحوادث درون شهري

شهر رشتشهر رشتشهر رشتشهر رشت سالسالسالسال
استان گيالناستان گيالناستان گيالناستان گيالن

درصدتعداد

1380168591086243/64

1381222041412361/63

1382259551728459/66

-19446 آمارفقدان1383

1384247561967046/79

138530317))))1111(((( 2080161/68

،1380-84ي آماري، سالنامه هاالني استان گيزيت و برنامه ريريسازمان مد: مأخذ

1386الن، يت استان گيري و مديزيمعاونت برنامه ر

 در شهر رشت در شهر رشت در شهر رشت در شهر رشتييييك درون شهرك درون شهرك درون شهرك درون شهريييي حوادث تراف حوادث تراف حوادث تراف حوادث ترافييييييييع فضاع فضاع فضاع فضاييييتوزتوزتوزتوز

سه آن در سطح يالن و شهر رشت و مقاي در استان گي درون شهري حوادث رانندگيت كلي با وضعييپس از آشنا

 در شهر يكي حوادث ترافييع فضاي، ابتدا نحوه توزي نقش عوامل كالبديخت احتمالن به منظور شنايكشور، در ا

.  شوديت پرداخته مين وضعيل ايه و تحليده و در ادامه به تجزشي بررس1385ه آمار كامل سال يرشت بر پا

ه شت اتفاق افتاده كر در شهر يكيحادثه تراففقره 20801در مجموع 1385 سال طي، 3جدولبر اساس 

749، 3 و فلكه2دانيدر محل م)  درصد2/14(فقره965ابان، يبلوار و خمحل در )  درصد7/65( فقره آن13666

ر يدر ساهم )  درصد45/16( فقره2893ا سه راه و يراه اعم از چهاراصلي يهاطعدر محل تقا)  درصد6/3(فقره

از نوع حوادث )  درصد5/90( آنتياكثرن حوادث، ي بودن اي شهردرون با توجه به . اتفاق افتاده است4معابر

).4جدول ( بوده استيفوت)  درصد06/0( و ي جرحع درصد از نو4/9 حدود ،يخسارت

1385در سال حادثهو محل  نوع رشت بر حسبشهر  در يع حوادث رانندگيتوزنحوه 4444جدول جدول جدول جدول 

كل حوادثكل حوادثكل حوادثكل حوادثييييفوتفوتفوتفوتييييجرحجرحجرحجرحييييخسارتخسارتخسارتخسارت نوع و تعداد حادثهنوع و تعداد حادثهنوع و تعداد حادثهنوع و تعداد حادثه

درصددرصددرصددرصدتعدادتعدادتعدادتعداددرصددرصددرصددرصدتعدادتعدادتعدادتعداددرصددرصددرصددرصدتعدادتعدادتعدادتعداددرصددرصددرصددرصدتعدادتعدادتعدادتعدادتعدادتعدادتعدادتعدادمحل حادثهمحل حادثهمحل حادثهمحل حادثه

56124099/6512476/63109/76136667/65ابانابانابانابانييييبلوار و خبلوار و خبلوار و خبلوار و خ

2128491/151169/500296525/14دان و فلكهدان و فلكهدان و فلكهدان و فلكهيييي م م م مييييهاهاهاهاطعطعطعطعتقاتقاتقاتقا

296776/3727/3007496/3 چهار راه و سه راه چهار راه و سه راه چهار راه و سه راه چهار راه و سه راهييييهاهاهاهاطعطعطعطعتقاتقاتقاتقا

28934/155258/2631/23342145/16سايرسايرسايرساير

1882810019601001310020801100جمعجمعجمعجمع

1380-84سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيالن، سالنامه هاي آماري : مأخذ
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بر مختلف معابري برايكيتراف حوادثتراكمن يانگيمكهد ي گرديسع حوادث يپراكندگ درك بهتر يبرا

مكان تعداد حادثه در هر متوسط  بر حسب هاطع تقاي و برا)لومتريك(طولواحد حسب متوسط تعداد حادثه در 

. نشان داده شده است5جدول كه حاصل آن در شود محاسبه 

1385- رشت درهاطعو تقا در معابر يكيترافمتوسط تعداد حوادث محاسبه 5555جدولجدولجدولجدول

ححححييييتوضتوضتوضتوض
ننننييييانگانگانگانگييييمممم

)فقره(

تعدادتعدادتعدادتعداد

)فقره(حوادثحوادثحوادثحوادث

طولطولطولطول

ا تعدادا تعدادا تعدادا تعداديييي
نوع معبرنوع معبرنوع معبرنوع معبر

لومتر طولي كدر هر 8/170 13666 لومتري ك80 )ر معابريبجز سا(ابان و بلواريخ

دان و فلكهيدر هر م 141 2965 دانيمفلكه و يهاطعتقا عدد21

در هر تقاطع 8/25 749  چهار راه و سه راهيهاطعتقا عدد29

1380-84اري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيالن، سالنامه هاي آم: مأخذ

در هر ، فقره8/170)ر معابريسااز ر يبه غ(ابانيلومتر طول خي در هر كتعداد حادثهمتوسط باال جدول طبق 

 به ارقام ذكر شده يبا نگاه.  بوده استفقره8/25سه راه، ا يچهار راه و  و باالخره در هر فقره141دان يفلكه و م

به منظور  غالباًها كهآناز احداث هدف رغم بهها فلكه ابان، يپس از خهاطعدر ميان تقا شود كه يمشخص م

طور ه فلكه بيهاطع تقا،سهيمقادر مقام . بوده انديادتريزيمحل وقوع حادثه رانندگ، استل عبور و مرور يتسه

.دارنديكيترافادثه ها حها و سه راهراهشتر از چهاريبرابر ب4/5ن يانگيم

ابان هاابان هاابان هاابان هاييييخخخخ) ) ) ) الفالفالفالف

ت ي كند تا نوع و خاصي آن ما را قادر مياي است و شناخت جغرافيي فضاي الگوي نوعي داراي رانندگحوادث

 ,Whitelegg)مي كنيي شناساياهش تصادفات رانندگ كي مناسب را برايمشكل را بهتر درك نموده و راه حل ها

 اتفاق افتاده در شهر يكيتراف حوادث ييع فضاي شود توزين قسمت كوشش مي ادرن اساس يبر ا.(162 ,1987

يعنييكيترافبخش عمده حوادث در مطالعه حاضر  كه يياز آنجا. ردي قرار گي معابر مورد بررسيرشت برا

ن ياع يشتر با نحوه توزي بييبه منظور آشنا و بلوارها اتفاق افتاده است، ابان هايخمحل  در هانحدود دو سوم آ

اباني ختيت و اهميموقعباهانآ و انواع يدگنحوادث رانتعداد د ي گرديسع،  شهريهاابانيدر سطح خحوادث 

يبر مبنا ثبت شده هانآي برا1385سال كه آمار حوادث ابان شهر ي خ56ن اساس يبر ا.ارتباط گذاشته شوددر ها 

يكيترافادث  با حويابان هايخ پنج گروه  درابان هايخ شدند كه متعاقباًيرتبه بنديكيترافحادثه انه يسالتعداد 

ت يع و موقعين توزي درك بهتر ايبرا). 6جدول(دن شدي كم طبقه بنديلياد، متوسط، كم و خياد، زي زيليخ

).1شكل (ديه گردي تههاناباي خيكي، نقشه حوادث ترافين طبقه بندي مختلف شهر در ايهانابايخ
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1385-انه در شهر رشتي ساليكيتعداد حادثه تراف متوسط ي بر مبناابان هايخيطبقه بند6666جدولجدولجدولجدول

درصد از كل حوادثدرصد از كل حوادثدرصد از كل حوادثدرصد از كل حوادث

 شهر شهر شهر شهرييييككككييييترافترافترافتراف

متوسط تعداد متوسط تعداد متوسط تعداد متوسط تعداد 

ابانابانابانابانييييدر هر خدر هر خدر هر خدر هر خحادثهحادثهحادثهحادثه

تعدادتعدادتعدادتعداد

ابانابانابانابانييييخخخخ

كل حوادثكل حوادثكل حوادثكل حوادث

ييييككككييييترافترافترافتراف
ييييككككييييت معابر از نظر تعداد حوادث ترافت معابر از نظر تعداد حوادث ترافت معابر از نظر تعداد حوادث ترافت معابر از نظر تعداد حوادث ترافيييياهماهماهماهم

11/32 9/886 7 6208 ادي زيلي خيكي با حوادث ترافيابان هايخ

26/19 8/413 9 3724 ادي زيكياف با حوادث تريابان هايخ

41/12 8/184 13 2400  متوسطيكي با حوادث ترافيابان هايخ

76/6 8/68 19 1307  كميكي با حوادث ترافيابان هايخ

13/0 1/2 12 25  كميلي خيكي با حوادث ترافيابان هايخ

1385- در رشتهاناباي خيكي نقشه حوادث تراف1111شكل شكل شكل شكل 

1385سـال  در طول    .استيكيترافن تعداد حادثه    يشتريابان با ب  يخشامل هفت ، گروه اول    6بر اساس جدول    

اتفـاق افتـاده    ابـان هـا   يخن دسته از    ي در ا  ) شهر يكي حوادث تراف  مك سو يك به ينزد(يكي تراف حادثه6208در كل   

ز يـ  ن يبرخـ  و   يكمربندري مـس  دراغلب   شوند،   يز محسوب م  ي شهر ن  يابان ها يخن  يتر كه شلوغ  ابان ها يخن  يا. است

طـور بـه . شـوند  ي مـ  يمنتهـ  شـهر    يورودياصـل ياده هـا  جو به   افته  ي امتداد   ي به طرف جاده كمربند    شهرركز   م از

. افتـاده اسـت     حادثه در هر روز اتفـاق      3 تا   2ن  يا ب يحادثه در طول سال و      887ابان ها يخن  ي ا كدام از هرن در   يانگيم

در  حادثـه    3724طـول سـال   در  بـوده و    ابـان   ي خ 9شـامل  باشد كه    ياد م ي ز يكي با حادثه تراف   يابان ها يخروه دوم   گ

پـر رفـت و آمـد       يابـان هـا   يخاز  كه  ابان ها يخن  يا.  افتد ياتفاق م  در هركدام  حادثه8/413ن  يانگيمطوربهو  هانآ

 دهند و   يل م يرا تشك ير جاده كمربند  يمس از   يا بخش ياز مركز شهر منشعب شده و       اغلب  ،شوندمحسوب مي شهر  

 متوسـط روزانـه     طـور بـه خـود اختـصاص داده و        رشت را به     يك درون شهر  يوادث تراف د كل ح   درص 20ب به   يقر

 حادثه  2400 قرار دارند كه با مجموع       ابانيخ13در گروه سوم    . داده است ي رو هان در آ  يكيك تا دو حادثه تراف    ي

ا ي حادثه در سال و      8/184نينگايمطور  ه ب ابان ها يخن  يادر  . هستند متوسط   يكيترافبا تعداد حادثه    يابان ها يخوجز

.گيـرد مـي بـر در را   شهري درصد كل حوادث رانندگ    4/12كهروي داده ماه  هر  در  يكيحادثه تراف  فقره   25 تا   11

 واقـع   ين مركـز و جـاده كمربنـد       يو در محـدوده بـ      دارند   يو حالت بلوار   االحداث بوده    دي جد هاابانيخن  ياشتر  يب
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قـرار  كمتـر  يكي با بار ترافيابان هايخدر گروه چهارم . قرار دارنديمتوسطت يوضع از نظر ازدحام در     يولاند  شده

فقـره  10ك تـا  يـ ن  يا ب يسال و   طول   حادثه در    8/68يمتوسط دارا طوربه،اباني خ 19كه شامل   هاابانيخن  يا. دارند

ن يـ ا.  افتـد  ياق مـ   اتفـ  هـا ن در آ  ي شـهر  ي درصـد از حـوادث راننـدگ       7/6 و در كل     ك ماه هستند  يدر طول   حادثه  

و در محـالت نـسبتاً      هـستند   از مركز شـهر دور      ز  ي ن ي و برخ  واقع شده ه مركز شهر    ياغلب در محدوده حاش   هاابانيخ

.هستندز يني كمتري رانندگحادثهي داران خاطري به هم.شهر قرار دارنديو عمدتاً مسكونخلوت 

 مـورد   8هانكه تعداد آ  ابان ها يخن  يا. رار دارند  كمتر ق  يليخيكيتراف با حادثه    يابان ها يخن گروه   يدر آخر 

 شهر يمي در محالت قدابان هايخن ياشتريب.داشته اندسال  حادثه در 1/2 متوسط طوربه و   25در مجموع    باشد،   يم

ه ر بـ يـ  اخيهـا ل اسـت كـه در سـا    ذكرقابل.  باشندي مينيي عرض اندك و حجم عبور و مرور پايواقع شده و دارا  

يد و ازدحـام در معـابر اصـل        يجديشبكه ها  اندك   توسعه و طرفك  ي از   يل شخص ياتومبريچشمگش  يل افزا يدل

.هستندروبرويشيدر حال افزايكيترافبار ز با ي نيشهريفرعمعابر ، موجود

هاهاهاها و فلكه و فلكه و فلكه و فلكههاهاهاهاننننداداداداييييمممم) ) ) ) بببب

 از يقابـل تـوجه  قـوع تعـداد   ، محـل و  حادثـه 2695 با تعداد دان ها و فلكه هاي، مهاطعان تقاي در م كه اشاره شد قبالً

هـاي  دان و فلكـه   يـ م تعداد م  يكه بدان گاه نمود بيشتري دارد     آنن موضوع   يا. هستنددر شهر رشت    يكيترافحوادث  

فقـره  8/25سه بـا  يـ در مقا حادثـه  141دان و فلكـه بـا متوسـط    يـ  ميهاطع تقا،ن اساس ي بر ا  .استمورد  21 تنها   شهر

 از حـوادث   يتراديـ  محـل وقـوع تعـداد ز       ،چهـارراه و سـه راه     هـاي   تقـاطع هـر كـدام از    در  يكيترافحادثه  متوسط  

دشـ ي سـع   و فلكه ها   هانداي در م  يكيترافحوادث  وقوع  يبا توجه به دامنه فراوان    .دن باش ي در سطح شهر م    يرانندگ

را در   رشـت    يدان ها و فلكـه هـا      يم7جدول.  شوند يطبقه بند هاندر آ روي داده   ادثه  تعداد ح بر حسب   ن نقاط   يا

. كرده استيم طبقه بند ك واد، متوسطياد، زي زيلي خيكيترافگروه با تعداد حوادث چهار

1385-يكي ترافحوادثوقوع ي رشت بر حسب فراونيدان ها و فلكه هاي ميطبقه بند7777جدولجدولجدولجدول

درصددرصددرصددرصد جمعجمعجمعجمع ننننييييانگانگانگانگييييمممم ييييفوتفوتفوتفوت ييييجرحجرحجرحجرح ييييخسارتخسارتخسارتخسارت داندانداندانيييينوع منوع منوع منوع م ففففييييردردردرد

03/28 831 415 0 13 818 ادي زيلي با حوادث خي هادان ها و فلكهيم 1111گروه گروه گروه گروه 

38/21 634 3/211 0 22 612 ادي با حوادث زيدان ها و فلكه هايم 2222گروه گروه گروه گروه 

40/37 1109 2/123 0000 60 1049 3333گروه گروه گروه گروه  با حوادث متوسطيدان ها و فلكه هايم

19/13 391 9/55 0 21 370 4444گروه گروه گروه گروه  با حوادث كميدان ها و فلكه هايم

100100100100 2965296529652965 2222////141141141141 0000 116116116116 2828282849494949 جمعجمعجمعجمع

634 با فلكه3دوم، گروه در ، ) درصد28(حادثهفقره 831 با مجموع فلكه2اول گروه در، 7جدولبر اساس 

391 باداني فلكه و م7،چهارمگروه در و)  درصد37(فقره1109 فلكه با9،سومگروهدر ، ) درصد21(فقره

 و شتريات بيجزئها را با گروه از كدامت هر ي وضع11ي ال8جداول. قرار دارنديكيترافحادثه )  درصد13(فقره

.)2شكل (دهندمينشان را  در شهر هانيدات و نقش هر كدام از فلكه ها و ميموقع2شكل 
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1385- در شهر رشتهانداي در فلكه ها و ميكيتراف تعداد حوادث ي طبقه بند2222شكل شكل شكل شكل 

1385- در شهر رشتادي زيلي خيكيترافبا تعداد حوادث يهالكهها و فدانيم8888جدولجدولجدولجدول

درصددرصددرصددرصد جمعجمعجمعجمع ييييفوتفوتفوتفوت ييييجرحجرحجرحجرح ييييخسارتخسارتخسارتخسارت نام تقاطعنام تقاطعنام تقاطعنام تقاطع رتبهرتبهرتبهرتبه

7/14 436 0 4 432 فلكه جانبازان 1

32/13 395 0 9 386 )آزادگان(يسازخيفلكه  2

03/28 831 0 13 818 جمع

14 415 0 5/6 409 ميانگين

 باشد كه با ي ميخسازي و آمد جانبازان و  فلكه پر رفت2شامل  گروه اول ،8جدولاطالعات بر اساس 

28فلكه ن دوي ا.هستندي از نظر تعداد حوادث رانندگ رشتيهاطعن تقايمهمتردر سال  حادثه 415ن يانگيم

، يكي فقره حادثه تراف831 از .ندبه خود اختصاص داده ادان را ي فلكه و ميهاطعتقايكيترافحوادث ل كزدرصد ا

ر ي در مسدون است كه هر يان دو فلكه ي ايهايژگياز و. بوده استيجرح فقره 13 و يرتنوع خسا فقره از818

فلكه جان و ي اله جادهيورودفلكه جانبازان در .  شهر قرار دارندي اصلي جاده هايو در ورود شهر يكمربند

و باال بودن ام  از عوامل مهم ازدحير كمربنديمس بودن يتيترانز. قرار داردومن ف جاده يوروددر يخسازي

5. شوديمحسوب ممكانن دو يا در يكيحوادث تراف

 فقره حادثه 192 و 197، 245ب با ي قرار دارند كه به ترتيياي دريرويبا، گاز و نيدر گروه دوم سه فلكه توش

ساس بر ا). 9جدول( شهر به خود اختصاص داده انديان فلكه هاي سوم تا پنجم را در ميب رتبه هاي به ترتيكيتراف

دان ها را به خود اختصاص داده و در ي اتفاق افتاده در كل ميكي درصد از حوادث تراف38/21گروه اين ، 9جدول 

فقره 211ن گروه ي در اين حادثه رانندگيانگيم.  باشدي مي حادثه جرح22 و ي حادثه خسارت602رنده يبر گ

 و تردد ي بودن جاده كمربنديتيترانز توان يم را  فلكه هاني در ايحوادث رانندگوقوع ل باال بودن يدل.  باشديم

 مورد حادثه 10 وگاز با 11فلكه هاي توشيبا با . عنوان كردزيادتر اتومبيل ها ن و سرعت يه سنگيط نقلياد وسايز

.دوم را در بين كليه فلكه ها از نظر شدت حوادث ترافيكي دارد و منجر به جرح رتبه اول
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1385-رشتشهر  در ادي زيكي  با تعداد حوادث ترافيفلكه هادان ها و ي م9999جدولجدولجدولجدول

درصددرصددرصددرصد جمعجمعجمعجمع ييييفوتفوتفوتفوت ييييجرحجرحجرحجرح ييييخسارتخسارتخسارتخسارت نام تقاطعنام تقاطعنام تقاطعنام تقاطع رتبهرتبهرتبهرتبه

26/8 245 0 11 234 )يمصل( با يفلكه توش 3333

64/6 197 0 10 187 فلكه گاز 4444

48/6 192 0 1 191 ي درياييفلكه نيرو 5555

38383838////21212121 634634634634 0000 22222222 612612612612 جمعجمعجمعجمع

13131313////7777 3333////211211211211 0000 3333////7777 204204204204 ينينينينميانگميانگميانگميانگ

درصد 4/37 تقاطع 9 كه با  باشدي متوسط ميكي با تعداد حوادث ترافيدان ها و فلكه هايگروه سوم شامل م

حادثه با 1109تعداد ن گروه يدر ا. استها را به خود اختصاص دادهداني اتفاق افتاده در مياز حوادث رانندگ

 در ين حادثه رانندگيانگيم.)10جدول(ه استمنجر به جرح وجود داشت فقره 60منجر به خسارت و فقره 1049

. باشديك سال ميدر طول فقره 123فلكه9ن يا

1385- در شهر رشت متوسطيكي  با تعداد حوادث ترافيدان ها و فلكه هايم10101010جدولجدولجدولجدول

درصددرصددرصددرصد جمعجمعجمعجمع ييييفوتفوتفوتفوت ييييجرحجرحجرحجرح ييييخسارتخسارتخسارتخسارت نام تقاطعنام تقاطعنام تقاطعنام تقاطع رتبهرتبهرتبهرتبه

92/4 146 0 12 134 دانيدان سبزه ميم 6

89/4 145 0 7 138 7 پوريد قليفلكه شه

59/4 136 0 9 127 فلكه انتظام 8

52/4 134 0 2 132 )گلسار(يد انصاريفلكه شه 9

45/4 132 0 6 126 )فرزانه(عصر يفلكه ول 10

84/3 114 0 5 109 فلكه دفاع مقدس 11

47/3 103 0 5 98 نيفلكه امام حس 12

41/3 101 0 13 88 ليفلكه گ 13

31/3 98 0 1 97 14 شعاريفلكه باستان

4444////37373737 1109110911091109 60606060 1049104910491049 جمعجمعجمعجمع

16161616////4444 2222////123123123123 6666////6666 6666////116116116116 ميانگينميانگينميانگينميانگين

يهادانين ميتريمين و قديتر كه بزرگيدان شهرداريدان و مي مهن است كه سبزينكته قابل ذكر ا

د، از نظر  از فلكه ها برخوردارنيليسه با خي در مقايي بااليشهرهستند و از لحاظ رفت و آمد از حجم عملكرد

ن قسمت شهر واقع يها در شلوغ تردانين ميكه انيرغم ابه. گروه قرار دارندن يا در يكيتعداد حوادث تراف

دان كه ي مهبه عنوان مثال، سبز.  قرار دارندين تريي به مراتب در سطح پاي از نظر تعداد حوادث رانندگياند ولشده

) يكير هم وزن از نظر بار ترافيغ(تقاطع محل تقاطع شش شتر بوده وي شهر بيدان هايه ميوسعت آن از كل

. دارديكيدان جانبازان حادثه ترافيك سوم ميدر حدود  باشد، يم

 درصد از كل 2/13 باشد، ي كم ميكي با تعداد حوادث ترافيها و فلكه هادانيگروه چهارم كه شامل م

 منجر فقره حادثه370حادثه با فقره 391ن گروه در جمع يدر ا. ص داده است را به خود اختصايكيحوادث تراف
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حادثه مورد 9/52ن گروه ي اين حادثه در فلكه هايانگيم.  مورد منجر به جرح وجود داشته است21به خسارت و 

د يشه(قالن، زرجوب، فرهنگ، جهاديصيها فلكه  ويشهرداردان ي من گروهيادر .  باشديك سال ميدر طول 

).11جدول( در محدوده مركز شهر قرار دارندهانت آيد كه اكثرن قرار داريران و بانك مل پاسدا،)ييرجا

ه مركز شهر قرار دارند و عموماً يا حاشي در مركز و هاطعن تقاين است كه شش مورد از اي انكته قابل ذكر

نكه دو فلكه يبا وجود ا.  دارندي كمتريكي تعداد حوادث ترافيبندر كمري واقع در مسيسه با فلكه هايدر مقا

ي از حوادث نسبتاً كمتريولقرار دارندشهر  هستند و در محل شلوغ يشتري سابقه بيقالن دارايزرجوب و ص

تقاطع ن ين نقطه و از نظر ازدحام پر رفت و آمدتري تريت مركزي كه از نظر موقعيدان شهرداريم. برخوردارند

.   داردحادثه ترافيكي كمتري شهر ي از فلكه هاياريبسسه با ي، در مقاشودمحسوب ميشهر

1385- در شهر رشتكميكي با تعداد حوادث ترافيدان ها و فلكه هاي گروه چهارم، م11111111جدولجدولجدولجدول

درصددرصددرصددرصد جمعجمعجمعجمع ييييفوتفوتفوتفوت ييييجرحجرحجرحجرح ييييخسارتخسارتخسارتخسارت نام تقاطعنام تقاطعنام تقاطعنام تقاطع رتبهرتبهرتبهرتبه

73/2 81 0 4 77 )يدان شهر داريم(دان شهدايم 15151515

5/2 74 0 5 69 )قالنيص(جيدان بسيم 16161616

5/2 74 0 4 70 دان زرجوبيم 17171717

16/2 64 0 4 60 )فرهنگ(ينيدان امام خميم 18181818

02/2 60 0 4 56 ييد رجايدان شهيم 19191919

67/0 20 0 0 20 دان پاسدارانيم 20202020

61/0 18 0 0 18 )يبانك مل(دان انقالبيم 21212121

19191919////13131313 391391391391 0000 21212121 370370370370 جمعجمعجمعجمع

88888888////1111 9999////55555555 0000 3333 9999////52525252 ميانگينميانگينميانگينميانگين

ي در حال.ست اهانچهار گوش آفرم ه يدان با بقي مه و سبزيدان شهرداريمن ياعمده ي ها از تفاوتيكي

ن نكته هم را يا.  باشدي ميلي شكل مستطين دو تقاطع داراي، ا هستنديره ايباً داي شكل تقريكه همه فلكه ها دارا

 به يس مسلماً در نظم بخشيل حضور پر رنگ پيدان شهرداريژه در مين دو مكان به ويد اضافه كرد كه در ايبا

.استشته آمد و كاهش حوادث نقش مؤثر دارفت و

ت ي را از نظر موقعهان توان آي، ميكيدان ها و فلكه ها بر اساس تعداد حوادث ترافي ميپس از طبقه بند

ن  موجود در شهر بر اساس مكايدان ها و فلكه هاين رابطه ميدر هم. ل كرديز تحلي استقرار در شهر نيكل

12 دسته اول شامل يم بندين تقسي ايبر مبنا. استم يتقسقابل شهر به دو دسته ه يو حاش در داخل هان آيريقرارگ

دان و فلكه است كه ي م9رنده يدسته دوم در برگ.  شهر قرار دارندير كمربندي در مسهان آي باشد كه تماميفلكه م

 فلكه واقع در 12در ). 12جدول(واقع شده اندير شهير كمربندين مركز و مسيا بي و ي مركزيهابخشدر 

725 فلكه داخل شهر، 9 كه در ياتفاق افتاده است در حاليكي مورد حادثه تراف2240شهر ) ير كمربنديمس(هيحاش

186 متوسط طوربهير كمربندي واقع در مسيگر در هر كدام از فلكه هايبه عبارت د.  داده استيفقره حادثه رو
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 داخل شهر به طور يدان ها و فلكه هايكه در هر كدام از مي داده است در حاليدر طول سال روفقره حادثه 

 توان گفت كه همانند يله ميوسنيه اب.  حادثه اتفاق افتاده است80ن يانگيم

شهره يحاش اتفاق افتاده در داخل و يكيسه تعداد و درصد حوادث ترافي مقا11112222جدولجدولجدولجدول

اق افتادهاق افتادهاق افتادهاق افتادهحوادث رانندگي اتفحوادث رانندگي اتفحوادث رانندگي اتفحوادث رانندگي اتف
ميانگينميانگينميانگينميانگين

درصددرصددرصددرصد تعدادتعدادتعدادتعداد

تعداد تعداد تعداد تعداد 

تقاطعتقاطعتقاطعتقاطع
نام تقاطعنام تقاطعنام تقاطعنام تقاطع

7/186 2/75 2240 12 شهره يواقع در حاشيفلكه ها

5/80 8/24 725 9 داخل شهرواقع در يفلكه ها

2222////141141141141 100100100100 2965296529652965 21212121 جمعجمعجمعجمع

يكي مهم وقوع حوادث ترافيهان از كانويكيز ي شهر رشت نير كمربندي واقع در مسيفلكه ها وهاطعتقا

اد يحجم ز.  دارنديكمتريكيتراف حادثه ياسهيمقاطوربه واقع در داخل شهر ي فلكه هاي باشد ولير رشت مد

زان حوادث ي باال بودن ميل احتمالي توان از دالين را ميه سنگيط نقليشتر و عبور وسايسرعت به، يلقوسائط ن

. دانستير كمربندي در مسيكيتراف

اهاهاهاه چهار راه و سه ر چهار راه و سه ر چهار راه و سه ر چهار راه و سه رييييهاهاهاهاطعطعطعطعتقاتقاتقاتقا) ) ) ) جججج

عم از ا تقاطع 29 در 1385 سال ي ط) رشتيكي درصد از كل حوادث تراف6/3(فقره749ه تعداد كشد قبالً اشاره 

 در  نقاط پر حادثهيين حوادث و شناسايپراكنش انحوه  با يي آشنايبرا. ا سه راه اتفاق افتاده استيچهار راه و 

 حوادث ي بر مبناهاطع، تقادامنهبا توجه به سپس . ند شدي بر حسب تعداد حادثه رتبه بندهاطعن تقاي، ابتدا اشهر

يبنددسته كم يلياد، متوسط، كم و خياد، زي زيلي خيكي با حوادث ترافيهاطع تقاگروهاتفاق افتاده در پنج 

نشان 1385 سال ي طيكيترافبر اساس تعداد حوادث رشت در شهر  را هاطعت تقايوضع، 13جدول. شدند

.دهديم

 بلوار منظريه به ترتيب - بلوار شهيد بهشتي و تقاطع امام خميني-، تقاطع سه راه حميديان13جدولبر اساس

82 و 84 پل بوسار و چهار راه پورسينا نيز با . را دارند فقره بيشترين تعداد حادثه ترافيكي در رشت114 و 145با 

 بهشتي، -ي بيمارستان حشمتهاطعتقا. ه اندي با حادثه ترافيكي زياد طبقه بندي شدهاطعحادثه به عنوان تقا

در گروه .  فقره حادثه در موقعيت متوسط قرار دارند49 تا 20باهنر با تعداد -چمران، امام خميني-ميكائيل، فلسطين

در . ي با حوادث كمتر هستندهاطع، جزء تقا1385 فقره در طي سال 19 تا 10چهارم هشت تقاطع با تعداد حادثه 

).13جدول(شوندي با حادثه خيلي كم محسوب ميهاطع حادثه در سال، جزء تقا10طع با كمتر از  تقا13نهايت 

بر ). 3شكل ( در روي نقشه نشان داده شده استهان بر حسب تعداد حادثه در آهاطعنحوه پراكندگي اين تقا

 مركز شهر و مسير كمربندي ي داراي حادثه ترافيكي در نيمه جنوبي شهر و بينهاطعاساس اين نقشه اكثريت تقا



الگوهاي فضايي حوادث ترافيك درون شهري در رشت45

اصلي و يهاني با بيشترين تعداد حادثه اغلب در امتداد خياباهاطعدر نيمه جنوبي شهر هم، تقا. متمركز شده است

. پر حادثه قرار دارند كه حاكي از ازدحام رفت و آمد در اين مسيرها مي باشد

1385- اتفاق افتاده يكيراف متوسط تعداد حادثه تي بر مبناهاطع تقاي طبقه بند13131313جدولجدولجدولجدول

هاهاهاهاطعطعطعطع تقا تقا تقا تقايييياساماساماساماسام ))))فقرهفقرهفقرهفقره((((تعدادتعدادتعدادتعداد هاهاهاهاطعطعطعطع تقا تقا تقا تقاييييطبقه بندطبقه بندطبقه بندطبقه بند

)هيمنظر(ينيامام خم، انيديحم 150 تا 100 ادي زيلي خيكي با حوادث ترافيهاطعتقا

)نايچهار راه پورس(پل بوسار،  حشمت 99تا 50 ادي زيكي با حوادث ترافيهاطعتقا

 چمران، امام –ن ي، فلسط)لييكايم(، قدسي بهشت–مارستان حشمت يب

 باهنر-ينيخم
49تا 20  متوسطيكي با حوادث ترافيهاطعتقا

ي طالقان-يي رجا،) آباديحاج( انقالب-ينيامام خم

يانتيد-، خ شهداي، استانداريتخت-يعتيشر

زهي پاستور-، شهدا ي بهشت-ن، استقامتيفلسط-شهدا

19تا 10 م كيكي با حوادث ترافيهاطعتقا

،  انقـالب  -يارشـاد، مطهـر   ،   پـورداود  - پاسـداران، چمـران    –پور داود   

ــتقامت ــل، آزاد -اس ــردار جنگ ــامجو –ي س ــامجو، ن ــ- ن ــافظ، ي تق  ح

ينيريشـ ( حـافظ  -حشمت  ،  ي بهشت – سردار جنگل، استقامت     -يابريض

يبـاد (سازانيـ  ساغر -يسه راه سر چشمه، مطهـر     ،  ي بهشت –، قدس )سرا

)...ا

9 تا 1  كميلي خيكيدث تراف با حوايهاطعتقا

1385- چهار راه و سه راه در رشتيهاطع در تقايك شهريع حوادث ترافي توز3333شكل شكل شكل شكل 

ن يهنده ادنشان چهار راه و سه راه يهاطعفلكه ها و تقا، هانابايخ حوادث در ييع فضاي توزيانطباق نقشه ها

 توان ين امر را ميل ايدال.  افتدين اتفاق م آيمه جنوبي در شهر رشت در نيكيشتر حوادث ترافياست كه قسمت ب

 واقع در آن يهاناباي بودن خيتي و ترانزي، اداري تجاريهاتيت، فعاليشتر شهر و تمركز عمده جمعيدر قدمت ب

يمه شماليشتر نيقسمت ب كه يدر حال. ن قسمت از شهر شده استي ازدحام رفت و آمد در ا بهدانست كه منجر

ز ي نيتر بالنسبه مناسبي ارتباطين خاطر از شبكه هاي شود و به هميز شهر محسوب م نوسايهاشهر از بخش

يبهشتيستون و كمربندي ب-جان ي الهي غربيابان شرقين خي شهر خصوصاً بيمه جنوبينشتر ي، ب باشديبرخوردار م



138746پاييز ، 65 شماره انساني،هاي جغرافيايپژوهش

يهاتير غالب فعالده و محل استقراي در هم تني شبكه هاي داراوبوده  شهر با بافت متراكم يمياز محالت قد

. باشدي مي و اداريتجار

ييييككككيييي تعداد حوادث تراف تعداد حوادث تراف تعداد حوادث تراف تعداد حوادث ترافدردردردرهاهاهاهاطعطعطعطعفرم تقافرم تقافرم تقافرم تقانقش نقش نقش نقش 

3/14 درصد بوده است كه8/17شهر رشت يكيحوادث ترافدر هاطعسهم تقامجموع  اشاره شد كه 4جدولدر 

ن كه تعداد يغم اربه.  باشدي م چهار راه و سه راه درصد مربوط به6/3ودان و فلكه يآن مربوط به مدرصد 

 در يكي تعداد حوادث ترافي بوده است ول21دان ي فلكه و ميهاطعو تعداد تقا29 چهار راه و سه راه يهاطعتقا

يهاتقاطعدر  حادثه 4در مقابل هر يعبارتبه . گروه دوم بوده استحادثه  فقره 749در برابرفقره 2965گروه اول 

 توان گفت كه تجربه رشت ين ميبنابرا.  داده استيروا سه يار راه و  چهيهاطعدر تقاحادثه كيهان تفلكه

. دهدي مي روهاطعه تقايبقبه  نسبت يشتري بيكي به شكل فلكه حوادث ترافيهاطع دهد كه در تقاينشان م

سه يگوش در مقاچهاربا شكل دان ي ميهاطعتقان است كه در ي اشاره كرد، ا آند بهي كه بايگرينكته د

21ان ي كه در باال اشاره شد، از ميهمان طور.  دهدي رخ ميكمتريكي حوادث تراف شكليره ايداي هابا فلكه

يميقدز در مركز شهر واقع شده و يدان به حالت چهار گوش هستند كه هر دو نيدان تنها دو ميا ميتقاطع فلكه و 

 هستند كه ييهاطعدو تقاطع تنها تقان يا.  شوندي شهر رشت محسوب ميهاطعن تقاياز پر رفت و آمدترن و يتر

ن يا.  كننديلكه خطاب معنوان فيه و به درستيبقبه  كه يالحدر  كنند ياد ميدان ي با عنوان مهاناز آشهروندان 

بر اساس .   هستندي كمترياري بسيكين فلكه ها، شاهد حوادث ترافي از مهمترموردسه با دو يدان در مقايدو م

 حادثه 415 متوسط طوربه، 1385 سال يطفلكه شهر ن يتا از پر رفت و آمدتردو در كه ي، در حال12جدول

.  داده استي رويكيترافحادثه  فقره 113 متوسط طوربهي مهم مركزدانيدو م، در ه در سال اتفاق افتاديكيتراف

در مورد ت يوضعنيا.  باشديحادثه م فقره 144 فلكه، 21 در يكين حادثه ترافيانگيم است كه ين در صورتيا

8/25هاطعن تقاين حوادث اتفاق افتاده در ايانگي كه ميابه گونه. ز قابل تأمل استي ن چهار راه و سه راهيهاطعتقا

). 14جدول(باشدي رانندگ حوادث وقوع در تعداد كمترهانانگر نقش آي تواند بي باشد كه ميفقره م

1381- در شهر رشتيهاطع در انواع تقايكي مقدار حوادث تراف11114444جدولجدولجدولجدول

متوسط تعداد حادثهمتوسط تعداد حادثهمتوسط تعداد حادثهمتوسط تعداد حادثه

در هر تقاطعدر هر تقاطعدر هر تقاطعدر هر تقاطع

تعداد حوادثتعداد حوادثتعداد حوادثتعداد حوادث

يييي رانندگ رانندگ رانندگ رانندگ
تعدادتعدادتعدادتعداد نوع تقاطعنوع تقاطعنوع تقاطعنوع تقاطع

4/61 2965 21 دان و فلكهي ميهاطعكل تقا

144 2738 19 كل فلكه ها

415 831 2  مهمدو فلكه

113 227 2 دان مهميمدو 

8/25 749 29  چهار راه و سه راهيهاطعكل تقا
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ل ل ل ل ييييتحلتحلتحلتحله وه وه وه وييييتجزتجزتجزتجز

ن مقدار يشترين است كه بيدهنده ا نشانيكيزان حوادث ترافي رشت از لحاظ ميهاطعتقات ي به نقشه اهمينگاه

 شهر ختم ي ورودي اصلي كه از مركز شهر منشعب و به محورهايسراسريابان هاي ختقاطع در يكيحوادث تراف

ي سراسريهاطعتقان ي كه رابط بييهاطعتقايخ شهر و بريدر درجه دوم جاده كمربند.  افتدي شوند، اتفاق ميم

 به عنوان ي تجاريهاتينقش فعال.  دارنديشتري بيكي هستند، حوادث ترافيمنشعب از مركز و جاده كمربند

ها و تين فعاليتمركز ا. ))))(Wedagama, et al 2006, 1049 مورد توجه بوده استيكيد حوادث ترافيعامل تشد

ن يشتري بي كه داراييهاطعتقا شهر رشت با يساز در محدوده مركز سفري ادار وي خدماتيهاتيگر فعاليد

واسطه عادت و ه توان بي را مين امريل چنيدل. دهندي را نشان مييك نوع همگراي هستند، يكيمقدار حوادث تراف

ست كه منجر د و خدمات در رابطه داني خريازهاي رفع نياناً ضرورت مراجعه در فرهنگ مردم مركز شهر براياح

ز ي شهر نيجاده كمربند.  شودي ميكيش حوادث ترافيجه افزاياد به مركز شهر و در نتيبه ازدحام و رفت و آمد ز

 اطراف و ي حومه و شهرهاييت روستاي ارتباط رشت با مناطق متراكم جمعي و برقراريك عبوري ترافه دليلب

عالوه بر موارد باال، فقدان .  باشدي برخوردار ميي بااليكيزان حوادث ترافيكناره ها از م در  توقف زايهايكاربر

 در شهر رشت يستم حمل و نقل عمومين ضعف سيو همچن و ناكارآمد بودن آنيشبكه حمل و نقل مناسب شهر

ت ازدحام و ي و در نهايل شخصيشتر مردم به استفاده از اتومبيل بي هستند كه منجر به تمايگريل مهم دياز دال

.  شوديشتر ميك بيحوادث تراف

ر كاهش تمركز ي نظي، اقداماتيكي حوادث ترافكاستن ازجه ي كاهش ازدحام و در نتين برايبنابر ا

گر ي مراكز مهم ديريگط شكليق و فراهم آوردن شراي و تشوي از بخش مركزي و خدماتي تجاريهاتيفعال

ياست كاربري، سيمنيت ايري مديساس تئوربر ا. مؤثر باشدار يبس تواند ي مي و خدماتي تجاريهاتيجهت فعال

 The Institution of Highways)استي كاهش تصادفات رانندگي مورد استفاده برايكردهاي از رويكين يزم

and Transportation, 1997).شتر ي بي برايط محلي با مالحظه شرايكردين روي چنيري رسد بكارگيبه نظر م

. ضروري است كشور بزرگيشهرها

ت يش نرخ مالكيت و افزاياد جمعي كشور با دو مقوله رشد زيگر از شهرهاي ديهر رشت همانند برخش

ت ي ظرفي ارتباطيبا توجه به ساختار نامناسب شبكه ها. ك دهه گذشته روبرو بوده استيژه در يوهل بياتومب

 به ي ارتباطيتوسعه شبكه هاده است و اقدامات ي در آن هم اكنون به مرحله اشباع رسيك شهري ترافيريپذتحمل

ن شهر ي را در اين خاطر امروزه ازدحام روزافزونيبه هم.  كندي نميل برابريش اتومبيچ وجه با آهنگ افزايه

با .  شودي ميكي منجر به نرخ باال و روزافزون حوادث ترافيف رانندگيب با فرهنگ ضعيم كه در تركيشاهد هست

ز، توسعه ير تجهي نظيستم حمل و نقل عموميت سيل و نقل شهر، تقو شبكه حميريت تحمل پذيتوجه به محدود

يريبكارگستم شبكه حمل و نقل، يا اصالح سير و ييتغ موجود، يراني و تاكسيستم اتوبوسرانيو كارآمد كردن س

 تواند مورد توجه ي هستند كه مي، تراموا از جمله اقداماتير قطار شهري نظيگر حمل و نقل عمومي ديهاستميس

.رديقرار گمديريت حمل و نقل شهري ن و دست اندركاران يمسئول
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 مورد 2893 شامل يكيحادثه تراف فقره 3421ر معابر با يسا، 1385 سال يط اشاره شد كه 4جدولدر 

ل يدلهب هر چند .به خود اختصاص داده است را در سطح شهر رشتي مورد فوت3 و يجرحفقره 524، يخسارت

د اشاره ي كه باي نكته اي وجود ندارد، ولهانل آيه و تحلي امكان تجزهاطعتقان ي تعداد ا ومكاناسم، نامعلوم بودن 

.  باشدي مياناً داخل محالت مختلف مسكونيت و احي كم اهميهاطعتقان حوادث در يشتر اي بيكرد وقوع احتمال

 از ياري هم اكنون بس بودهيهرك درون شيش قابل مالحظه ترافير، رشت شاهد افزاي اخيهال ساياز آنجاكه ط

، هانش و آرامش آي شده اند كه ضمن سلب آسايك شهري ترافيرايآن پذهاي  و كوچهيمعابر محالت مسكون

ي نواحياست آرام سازين رابطه سيدر هم. ونددي پي به وقوع مهانز در آي ني قابل توجهيتصادفات رانندگ

ژه به منظور كاهش ي ويهايك طرفه نمودن و كف سازي، ل بن بست كردنياز قب) 1382فر برده، يش(يمحل

يهاطعتقا قرار گرفته و در مقابل اصالح ي شهريتري تواند مورد توجه مدي ميمنيش اي و افزايطيمشكالت مح

. )(Elvik, 2001, 328 استي ضرورير و حوادث رانندگيك بدون تأخيشتر ترافي به منظور عبور حجم بياصل

 شهر يكمربندريمهم در مسيهاطعتقا واقع در ي، فلكه هاي شهريهاطع در تقايكي ترافدر رابطه با حوادث

جاد شده يك اين فلكه ها كه به ظاهر با هدف روان ساختن ترافيا.  باشدي مين تعداد حوادث رانندگيشتريشاهد ب

تراكم .  هستنديادتري زيكيمحل وقوع حوادث تراف) راه و سه راهچهار(گري ديهاطعسه با تقاي در مقاياند ول

يكي در عمل به ازدحام و حوادث ترافي و خدماتي تجاريزا توقفي هاي كاربريل و وجود برخي اتومبيباال

هان از آيدن برخكررهمسطح ي و غهاطع اصالح فرم تقا،شي در حال افزايك شهريبا توجه به تراف.  شوديمنجر م

. ر استيدر شهر اجتناب ناپذ

ييييررررييييجه گجه گجه گجه گيييينتنتنتنتبحث و بحث و بحث و بحث و 

يهاي و طراحهايزي برنامه ري توان گفت كه به چگونگيبه جرأت مد در كشوري جديدر تجربه شهرساز

 موارد يلي بدون تناسب و در خي، رشد و توسعه شهرين گونه شهرسازيحاصل ا.  نشده استي توجه كافيشهر

مراه با مشكالت متعدد ه) 35، 1382 راد، يساالر(ي و معماريه و خارج از ضوابط شهري روي بيهاگسترش

ر و عوارض آن ي در دوره اخياز جمله مشكالت توسعه شهر. )17، 1382گران، يمحمدزاده و د( بوده استيشهر

. افته استيد ير تشدي اخيهالل در سايش اتومبي باشد كه با توجه به افزاي مي درون شهري حوادث رانندگكثرت

، تالش نموده تا دهشن ي در رشت تدويك درون شهري مشكل حوادث ترافيمقاله حاضر كه با هدف بررس

ر يشرح زهق حاضر را بيدست آمده از تحقه ح بينتا. مورد مطالعه قرار دهدن حوادث  را ي ايي فضايالگوها

:توان خالصه نموديم

يهاتيك سو بر تمركز و توسعه فعالي خزر، از يايه دري در حاشين نقطه شهريشهر رشت به عنوان مهمتر-

ازدحام و ش يافزا از جمله ي مشكالت متعدد شهرباگر ي دي خود افزوده و از سوياسي و سي، فرهنگيقتصادا

.بوده استمواجه ي درون شهركيحوادث تراف
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ر قابل انكار يمهم و غار يبسيزان حوادث رانندگي در باال بودن مي و نوع فرهنگ شهريهر چند كه نقش انسان-

يالگو از عوامل يگر حاكي ديهان در مكاهان و قلت آهان مكايادث در برخن حوي كثرت اي باشد، وليم

. باشدي مي در مناطق شهري ارتباطيهاطعرها و تقاي از جمله نوع و عملكرد مسي شهريهاتي فعالييفضا

اخل  در ديارتباط مهم ي محورهادر امتدادي اصليهاطعتقا شود، ي مربوط مي كه به شبكه ارتباطييتا آنجا-

ز ي منشعب از مركز و ني سراسريهاطعتقان رابطه يدر ا.  هستنديكير حوادث ترافين مقادي باالتريداراشهر، 

. باشندي مي حوادث رانندگتعداد وقوعن يشتري بي باشد، داراي ميك عبوري شهر كه محل ترافيمحور كمربند

ي كمتريكي شهر از حوادث ترافيكمربندن مركز و محور ي كوچكتر و واقع در محدوده بيهاطعتقادر مقابل 

.برخوردارند

يهاطعتقادر  كه يبه طور.  دهدي را نشان ميداري رابطه معنيكيزان حوادث ترافي با مهاطعت تقايشكل و موقع-

 فلكه يهاطعان تقاي در م.استشتريببسيار ا سه راه ي چهار راه و يهاطعسه با تقايحوادث در مقاوقوع زان يفلكه م

يشتري بيكي حوادث ترافي دارا شهر قرار دارند،ي و كمربندي اصليهاطعتقا كه در محل ييهانآزي ن شكليا

. هستند

 منشعب از مركز ي اصليهاابانيخا ب شهر ي در محدوده مركزي و اداري، خدماتيتجارمهم يهاتيتمركز فعال-

توان با ضرورت مراجعه ي را ميين همگرايل ايدل. دهدنشان مييي، همگراندداريادتريزيكيحوادث ترافكه 

 در رابطه يادار و يفرهنگ به خدمات يد و فروش، دسترسير خرينظ روزمرهيازهاي رفع نبرايمردم به مركز شهر 

.  شوديممنجر يرانندگش حوادث يجه افزايدانست كه به ازدحام رفت و آمد و در نت

، ي درون شهريزان حوادث رانندگي آن در باال بودن ميك عبوري و ترافيكمربندريمسبا توجه به نقش مؤثر-

ه يوسائط نقليبراژه يبواز داخل شهر ت يك ترانزي حذف ترافيبراد شهر ي جدير كمربندي پروژه مسيجراا

 مانند يستم حمل و نقل عموميت سيتقو. حوادث مؤثر باشدكم كردن  تواند در كاهش ازدحام و ين ميسنگ

 تواند مورد ي هستند كه ميدتر از جمله اقداماتي جديهاستمي سيريكارگهو بياتوبوسرانستم يز سيتوسعه و تجه

.ردي مسئوالن و دست اندركاران شهر قرار گيتوجه جد

د نظر در مورد فرم و نحوه يژه و تجدياز به مطالعه وي، نهاطع در تقايكيبه منظور كمك به كاهش حوادث تراف-

يهاطعشتر موارد  در تقايانگر آن است كه در بي در رشت بهاطع تقايت عملكرديوضع.  وجود داردهانعملكرد آ

ا سه راه عموماً حوادث يراه و گر اشكال تقاطع مانند چهاريسه با ديفلكه، حداقل در شكل موجود خود، در مقا

 و هاطعتقايبرخ فرم  اصالح،شي در حال افزايك شهرين با توجه به ترافيبنابرا.  دهدي مي رويشتري بيرانندگ

.ثر باشدؤ مي تواند در كاهش حوادث رانندگيگر ميدير همسطح نمودن برخيغ

ييييسپاسگزارسپاسگزارسپاسگزارسپاسگزار

ار گذاشتن آمار ي در اختبرايالن ي استان گي انتظاميروي ني و رانندگيي محترم معاونت  راهنماي از فرماندهنيمؤلف

 و يسهرابشكوفه ، يخانيعلنب آقا يخانم ها زن از ي همچن.ندن كي ميدانمانه قدريصم شهر رشت يحوادث رانندگ

. دشوي ميسپاسگزاره آمار يته در  كمكبرايالن يدانشگاه گيشهرسازسال سوم ان يسارا شمس دانشجو
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 فقـره حادثـه را      19379الن رقم   ي استان گ  1385 سال   يح است كه آمار ارائه شده در سالنامه آمار        يزم به توض   ال -1

يرويـ  ن ي و راننـدگ   ييمعاونـت راهنمـا    اعـالم شـده از طـرف         آماردر كه   ي دهد، در حال   يهر رشت نشان م    ش يبرا

، قرار گرفته ل مقاله   يه و تحل  ي تجز يمبنامورد اخير،  كه   يينجاآاز  . استثبت شده 20801الن رقم   ي استان گ  يانتظام

.منظور شده است شهر رشت يبران سال ي اي برا20801لذا رقم 

ل بـوده و  يا مستط ي و معموالً با شكل مربع       ي عموم يي فضا يعني آن   يشتر مفهوم واقع  ينجا ب يدان در ا  ي از م   منظور –2

ي شـهر  ي شـهروندان اسـت و از نـشانه هـا          ي بـرا  ي و اجتماع  ي، فرهنگ ي اقتصاد يهاتي از فعال  يرنده انواع يدر برگ 

 و  يدان شـهردار  يـ  م يكـ يد دارد كـه     ن وجو ي به ا  يدان مهم شهر  يدر شهر رشت تنها دو مورد م      .  شود يمحسوب م 

.  باشديدان مي مه سبزيگريد

ل يد و با هـدف تـسه      ي جد ي شكل هستند كه عموماً در دوره شهرساز       يره ا ي دا يهاطع تقا ،فلكه منظور از لفظ     –3

در .  باشـد  ي مـ  ي و فرهنگـ   ي اجتمـاع  يهاتي فعال ي الزم برا  يجاد شده اند و اغلب فاقد فضا      يل ا يعبور و مرور اتومب   

. كنندياد مي با عنوان فلكه هان كه مردم اكثراً از آي نهاده شده در حالهاطعن تقايدان بر اي اغلب نام مهايگذارنام

. شوندي نمهبساحمي از موارد قبليكچيجزو هكه  هستند ينجا معابر فرعير در اي منظور از سا-4

–محـور سـراوان   (ليـ غـرب اسـتان و اسـتان اردب       يرهاه شـ  ي بـرا  يدي جد يتير ترانز ي، مس 1386 از اواخر سال     –5

 شـهر   ير كمربنـد  ي مـس  يمه غربـ  ي در ن  يكيتعداد حوادث تراف  كاهش  اد در   يده كه به احتمال ز    ياحداث گرد ) فومن

.داشتر خواهد يتأثيسازخي و يبا، گاز، رازي توشيرشت و فلكه ها

منابعمنابعمنابعمنابع

، 1379،  1378،  1377،  1376يهـا لالن سا ي استان گ  ي آمار يهاالن، سالنامه ي استان گ  يزيت و برنامه ر   يريسازمان مد -

. رشت1384، 1383، 1382، 1381، 1380

، صـفحات   48، سال چهـارم، شـماره       هايگر، شهردار ي د يماي س ي، رشت در جست و جو     1382 راد، محمد،    يساالر-

38-35.

شاه پـاكزاد، انتـشارت سـازمان       ، ترجمـه جهانـ    ي محلـ  يهـا  تقاطع يساز آرام 30، سرعت   1382فر برده، كالوس،    يش-

. كشوريهايشهردار

،يكـ ي مدرن در تخلفات تراف    ي، نقش شهرساز  1384، محمدرضا،   يروز و پور محمد   ي، ف يمحمد زاده، رحمت، جمال   -

.17-26، صص 21با، دانشگاه تهران، شماره ي زيه هنرهايز، نشريم تبرياده بافت قديپ

.1385–ران ي اي، سالنامه آمار1376ران، يمركز آمار ا-

.، تهران1385 كشور ي، سالنامه آمار1386ران، يمركز آمار ا-

.1382، 1381، 1380، 1379، 1378يهال كشور، سايران، سالنامه آماريمركز آمار ا-

.1385–يجان شرقي استان آذرباي، سالنامه آماريجان شرقي آذرباي استانداريزيمعاونت برنامه ر-

.1385-لي استان اردبيل، سالنامه آماري اردبي استانداريزيرمعاونت برنامه -

.1385-ي استان خراسان رضوي، سالنامه آماري خراسان رضوي استانداريزيمعاونت برنامه ر-
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.1385– استان قم ي قم ، سالنامه آماري استانداريزيمعاونت برنامه ر-

.1385-الني استان گيمه آمار، سالنا1386الن، ي گي استانداريزيمعاونت برنامه ر-
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