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مقدمه 
تصادفات جادهای در سراسر دنیا ساالنه جان بسیاری از انسانها را گرفته یا باعث نقص عضو انسانها میشود .از این رو،
برای کاستن از اثرهای غیرمستقیم اقتصادی و اجتماعی اینگونه حوادث ،اقدامات عاجل در عرصههای مختلف اجتماعی،
فنی و مهندسی و  ...ضروری است .آموزشهای همگانی ،استانداردسازی خودرو ،و اصالح فنی و هندسی راهها از
اصلیترین این اقدامات است .در این میان شناسایی علل تصادف از ارجحیت بیشتری برخوردار است ،زیرا متد و حجم
اقدامات برای علل متنوع میتواند تفاوت داشته باشد .بنابراین ،شناسایی نقاط حادثهخیز یکی از اقدامات اولیه در هر
مطالعهای در زمینة کاستن از تعداد و شدت حوادث جادهای خواهد بود .منظور از نقاط پُرحادثه نقاطی است که تعداد
تصادفات اعم از فوتی ،جرحی ،و خسارتی در آنها باال باشد که با اجرای اقدامات ایمنسازی امکان کاهش وجود داشته
باشد (سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای.)1 :1۳06 ،
بررسی و مطالعة نقاط حادثهخیز در ایران ،بهسبب فقدان برنامهریزی مدون در شناسایی و اولویتبندی این نقاط و
فقدان بانک اطالعاتی مناسبی که شناسنامة نقاط حادثهخیز کشور در آن ثبت شده باشد و پس از تأمین اعتبار و اجرای
اقدامات اصالحی دادههای آن بهنگام شود ،در سطحی پایین و ناکافی قرار دارد؛ در حالی که برای شناسایی و اولویتبندی
آنها نه از روشهای علمی معتبر استفاده میشود نه پس از صرف هزینه و ایمنکردن آنها میزان اثربخشی و کاهش
سوانح در این نقاط ارزیابی میشود .این پژوهش تالشی است برای شناخت و اولویتبندی نقاط حادثهخیز در طول
جادههای استان البرز تا از این طریق بتوان بر اثربخشی اقدامات اجرایی برای کاهش آسیبپذیری شهروندان و مسافران
استان افزود.

مبانینظری 
حمل و نقل و ارتباطات از بخشهای زیربنایی در اقتصاد هر کشور بهشمار میآید که امروزه یکی از شاخصهای
توسعهیافتگی کشورها محسوب میشود .سیاستهای حمل و نقل در سراسر جهان بهوضوح نیازمند رشدی هستند تا
پابهپای تمایل فزاینده برای جابهجایی توسعه یابند و کیفیت زندگی را حفظ کنند (لستر و همکاران.)0۵ :0818 ،
یکی از نتایج نامطلوب و اجتنابناپذیر سامانة حمل و نقل ،تصادفات ترافیکی است که باعث از دست رفتن جان
انسانها ،توانایی کار و تولید در جامعه و باعث آسیبهای روانی میشود (کالنتری .)۱2 :1۳۱0 ،تحقیقات انجامشده نشان
میدهد ساالنه حدود  1.0میلیون نفر در تصادفات جادهای کشته و بیش از  ۵8میلیون نفر مجروح میشوند
( .)WHO,2006تصادفات جادهای در سال  1۱۱8نهمین عامل در بین انواع بیماریها و صدمات منجر به مرگومیرهای
ناگهانی انسانها بهشمار میرفته است و ادامة این روند تا سال  0808آن را به رتبة سوم در بین عوامل مهم مرگومیر
خواهد رساند .آنچه در کشورهای درحال توسعه روی میدهد به مراتب آمار باالتری را نشان میدهد .پیشبینی میشود با
ادامة این روند در ده سال آینده فقط در کشورهای درحال توسعه  6میلیون نفر کشته و  68میلیون نفر زخمی خواهند شد
(زاهد.)۳۳ :1۳0۵ ،
تصادفات رانندگی بهعنوان یک دغدغة جهانی مطرح و در حال گسترش در کشورهای در حال توسعه است و از سوی
سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی بهعنوان یکی از چهار عامل اصلی تهدیدکننده و رسیدگی عاجل مطابق
کشورهای موفق مورد درخواست قرار گرفته است؛ بهطوریکه ده سال آینده دهة ایمنی رانندگی در جهان تعیین شده است
و در طی آن با سرمایهگذاریهای مناسب و برنامهریزیشده تلفات ناشی از تصادفات رانندگی باید کاهش یابد .براساس
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پیشبینی تغییر در درجهبندی ده علت مرگ زودهنگام ناشی از بیماری یا صدمات در جهان تلفات ناشی از تصادفات
رانندگی از نهمین عامل مرگومیر به سومین عامل در دهة آینده منجر خواهد شد.
مدیریت حوادث رانندگی یا مدیریت کاستن از تعداد تلفات جاده یا حتی شدت جراحات و آسیبپذیری در مقابل
صدمات تصادفات در دهة اخیر به یکی از چالشهای مهم صاحبنظران تبدیل شده است .همچنین ،در این زمینه مدلها
و الگوهای متعددی ارائه و بررسی شده است .حوادث و تصادفات جادهای به اذعان همة کارشناسان در بستر عوامل
متعددی رخ میدهد و برای کاهش تلفات جادهای عوامل متعددی برشمردهاند و مدلهای مختلفی برای نشاندادن آنها
بهکار رفته است .در دهة  ،1۱68یک اپیدمولوژیست امریکایی به اسم دکتر ویلیام هادون 1چارچوب سیستمی برای ایمنی
راه براساس مدل بیماری ارائه داد که زیرساخت ،وسایل نقلیه ،و کاربران را در مراحل قبل از تصادف در حین تصادف و
بعد از تصادف دربر میگرفت .ماتریس هادون یکی از مدلهای نوین در این زمینه است که تعامل سه مؤلفة اصلی انسان،
وسیلة نقلیه ،و محیط را در سه مرحلة قبل ،حین ،و بعد از تصادف بهصورت جدول  1نشان میدهد (جدول .)1
جدول.9ماتریس هادون 
عوامل 

مراحل 
قبل از تصادف

پیشگیری از وقوع

هنگام تصادف

پیشگیری از صدمات

بعد از تصادف

ادامة حیات

انسان 

تجهیزاتووسایلنقلیه 

آموزش ،فرهنگسازی ،و اعمال

مدیریت سرعت ،چراغها ،ترمز و

مقررات

 ،...کارکرد خوب

کنترل صدمات و جراحات

محافظت از سرنشینان ،تجهیزات
ایمنی

محیط 
طراحی راه
محافظت در برابر تصادف

مهارتهای کمکهای اولیه و

سهولت در مهار آتش ،تجهیزات

تسهیالت امداد و نجات

دسترسی به مراکز درمانی

مقابله با سانحه

(امدادرسانی جادهای)
()World Health Organization,2006

در این مدل راه بهعنوان یک عنصر اصلی و مؤثر محیطی قبل ،حین ،و بعد از بروز تصادف در کاستن تلفات انسانی
جادهها نقش دارد .جاده از سه جایگاه متفاوت بهعنوان یکی از عوامل بهوجودآورندة تصادف مورد توجه قرار دارد که
عبارتاند از :عرض جاده ،موقعیت خاص جاده (مانند پیچ ،میدان ،پل ،و نظایر آن) و دیگر اشکاالت ،نقایص ،و کمبودهای
موجود در جاده .مهمترین اشکاالت و کمبودهای جاده کمبودها و اشکاالت عالیم هشداری و اخباری و خطکشیها،
ناصافی سطح جاده ،اشکاالت یا نبود شانه ،لغزندهبودن جاده ،نبود یا اشکاالت در موانع حفاظتی و جداکننده مانند
گاردریلها و دید ناکافی در شب یا روز تشخیص داده شدهاند.
با استفاده از دیدگاه و روش هادون ،که روشی سیستمی است ،میتوان منابع مهم و عمدة خطاها یا ضعفهای طراحی
را شناسایی کرد که به بروز تصادف ،مرگومیر ،و صدمات جدی منجر میشود و برای تعدیل و کاهش آنها و پیامدهای
ناشی از آنها باید از طریق زیر اقدام کرد:
کاهش قرارگیری در معرض خطر؛
پیشگیری از تصادفات جادهای؛
کاهش شدت صدمات در صورت وقوع تصادف؛
کاهش پیامدها و تبعات نامطلوب صدمات از طریق بهبود مراقبهای]پزشکی[بعد از تصادف (شرافتی.)۵۳-۳1 :1۳۱0 ،

1. William Haddon

175

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،25شمارۀ،3پاییز9311



طراحی ایمن شبکة جادهای همواره از اهداف اولیه و اصلی برنامهریزی و طراحی شبکة جادهای بوده است .در
کشورهای توسعهیافته معیارها و استانداردهایی در این زمینه تهیه شده که این استانداردها با گسترش تکنولوژی تغییر
میکند (گیوهچی.)18۵ :1۳00 ،

روشپژوهش 
فعالیتهای اولیه در زمینة ایمنی جادهای بهطور عمومی از سال  1۱1۳آغاز شد و بهدلیل جنگهای جهانی تا سال 1۱۵6
مسکوت باقی ماند .از سال  1۱6۳تا به امروز در برخی از سالها در سطح کشورها یا بینالمللی اقداماتی بهمنظور آموزش
همگانی و حساسسازی جوامع اجرا شده است.
در سال  1۱0۱اولین گشت ایمنی جادهای در ایاالت متحده با هدف کاهش مخاطرات جادهای و آگاهی به سالمندان
و عابران پیاده آغاز به کار کرد .ساختاری با عنوان «همکاری ملل متحد در ایمنی جادهای» در سال  0882از سوی
سازمان ملل متحد هماهنگ با سازمان بهداشت جهانی ایجاد شد.
اجرای تحقیق بینالمللی توسط سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی در سال  0882با عنوان «گزارش جهانی
پیشگیری از آسیب ترافیک جادهای» انجام گرفت .تصویب  ۳قطعنامه طی سالهای  ،088۵ ،0882و  0880از سوی
سازمان ملل متحد در زمینة ایمنی جادهای اهمیت موضوع را نمایان کرد.
از سال  0886آقای لرد رابرتسون ،دبیرکل سابق ناتو ،بهعنوان دبیر حرکت (کمپین) جهانی ایمنی جادهای (نهادی
مستقل و در ارتباط با سازمان ملل متحد) فعالیت خود را آغاز کرد.
تصویب و آغاز به کار «صندوق ایمنی جادهای» وابسته به بانک جهانی در سال  0886انجام پذیرفت .در سال 0880
کمپین جهانی ایمنی جادهای اقدام به ارائة یک میلیون امضا به دبیرکل سازمان ملل متحد با هدف توجه بیشتر این نهاد
به موضوع حوادث جادهای کرد .در سال ( 088۱آبان  )1۳00اولین کنفرانس جهانی ایمنی جادهای در سطح وزیران در
شهر مسکو در کشور روسیه برگزار شد (اذانی و همکاران.)6۳ :1۳۱2 ،
نقاط حادثهخیز جادهای بهطور گستردهای در مقاالت علمی بررسی و تجزیه و تحلیل شده و روشها و الگوهای
مختلفی برای تعیین مناطق ناامن جادهها توسعه یافته است (لنگ تیین و شکار .)10۵ :0811 ،برای شناخت و تعیین نقاط
حادثهخیز جاده نیز متدهای متعددی بهکار گرفته شده و هرکدام با توجه به عوامل و معیارهای مورد نظر از مدل خاصی
برای آن هدف بهره گرفتهاند .ب هطور مثال ،یک محور شرقی و غربی در جزیرة قشم با استفاده از بهکارگیری روش تحلیل
سلسلهمراتبی در سیستم اطالعات مکانی و وزندهی به عوامل مؤثر در خطرپذیری ارزیابی شده و نتایج آن نشاندهندة
منطقی است که بهطور بالفعل میتواند موجبات حادثه و تصادف جادهای را فراهم کند .در این پژوهش عموماً تحلیل
آماری حوادث با تأکید بر عامل تصادف مورد توجه قرار گرفته و ،صرفنظر از مکان تصادف ،به بررسی علل آن پرداخته
شده است (کاظمی و همکاران.)0۳ :081۵ ،
در زمینة بهکارگیری سامانة اطالعات جغرافیایی در تعیین نقاط حادثهخیز ،در پژوهشی سیستم اطالعات جغرافیایی
برای تجزیه و تحلیل فضایی -مکانی تصادفهای جادهای در الکروس ویسکانسین بهکار گرفته شد و توزیع فضایی-
مکانی تصادفها تعیین شد و تراکم و روند آنها بهصورت بانک اطالعاتی درآمد (کری.)02۵ :1۱۱۱ ،
در ایران نیز مطالعاتی در زمینة تصادفهای جادهای با رویکرد اقلیمی با استفاده از سیستم های اطالعات مکانی ()GIS
انجام شده است .در پژوهشی به لحاظ اهمیت تصادفهای جادهای و تأثیرگذاری پدیدههای اقلیمی در سوانح رانندگی ،به
بررسی ارتباط بین تصادف و شرایط جوی در محور فیروزکوه ساری پرداخته شد؛ هدف از این پژوهش تحلیل تصادفهای
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جادهای با نگرش اقلیمی به کمک  GISبهمنظور بررسی رابطه بین پدیدههای اقلیمی و تصادفها ،تعیین نقاط مخاطرهآمیز،
و ارائة راهکارهایی برای باالبردن ضریب ایمنی جاده بوده است (کرمی.)1۳8 :1۳01 ،
در محور چالوس -کرج نیز با بهرهگیری از روشهای آماری فراوانی تصادف ،نرخ تصادف ،نرخ بحرانی ،شاخس
همسنگ خسارات مالی ،مدل پیشبینی و  ...پراکندگی تصادفات در قطعات نهگانهمحور بررسی و قطعات حادثهخیز
مشخص و طبقهبندی شده است (کاظمی و ذوقی .)۳6 :1۳۱8 ،همچنین ،تعدادی پژوهش نیز در زمینة شناخت مناطق
حادثهخیز در محدودههای شهری نیز انجام شده و اطالعات آنها با استفاده از سامانة اطالعات مکانی ارزیابی و تحلیل
فضایی شده است.
اخیراً روشهای زیادی بهعنوان الگوهای فضایی نقاط وقوع تصادف توسعه داده شدهاند .بهطور کلی ،روشهای
شناسایی و اولویتبندی نقاط حادثهخیز را میتوان به دو گروه تقسیم کرد:
 .1روش واکنشی یا بر پایة تصادفات :که بر تحلیل آماری اطالعات پایة تصادفات جهت تعیین مشکالت ایمنی جادهای
تکیه میکند؛
 .0روش پیشگیرانه یا بر پایة مشاهدات :که بر تحلیل ویژگیهای فیزیکی و عملکردی جاده جهت شناسایی معضالت
ایمنی جادههای موجود یا پروژههای راهسازی تأکید میکند .این روش تحت عنوان بازرسی ایمنی جاده مطرح میشود که
استفاده از آن در طول دهة گذشته بهسرعت گسترش یافته است (کاظمی و ذوقی.)1۳۱8 ،
در رویکرد واکنشی نسبت به تعیین محل تصادفات با توجه به الگوی مکانی گذشته پرداخته میشود .در این روش
مدلهای مختلفی برای شناخت نقاط حادثهخیز ارائه شده است:
 .1مدل شدت تصادف که در آن براساس مطالعات انجامگرفته برای هر مجروح ضریب  ۳و برای هر کشته ضریب ۱
نسبت به آن حادثه درنظر گرفته میشود؛
 .0مدل نرخ تصادفات که در این روش عالوه بر تعداد تصادفات باتوجه ،تغییرات حجم ترافیک در محور نیز درنظر
گرفته میشود؛
 .۳روش نرخ -شدت تصادف مدلی است که در آن تعداد ،شدت ،و موقعیت مکانی تصادف برداشت میشود (احدی و
اعتمادزاده.)1۳۱0 ،
در این پژوهش با رویکرد واکنشی و برمبنای تصادفات ثبتشده در سامانة مدیریت حوادث و سوانح جمعیت هالل
احمر ( ،)DMISطی محدودة زمانی نیمة دوم سال  1۳۱1و نیمة اول سال  1۳۱2و استفاده از روش تخمین پراکندگی
نقاط وقوع حادثه (تصادف) بهوسیلة تحلیلهای فضایی

GIS

در دورة زمانی مورد مطالعه مناطق حادثهخیز شناسایی و

طبقهبندی شده است.
در آمار سنتی فرض بر این است که مشاهدات نمونههای مستقل از یکدیگرند ،اما در بسیاری از موارد ،در عمل ،این
فرض برقرار نیست و مشاهدات به یکدیگر وابستهاند.
کاستن از حجم تلفات جانی و مالی در محورهای برونشهری همواره یکی از دغدغههای طراحان و برنامهریزان حمل
و نقل بوده و بهسبب ابعاد گستردة اقتصادی و اجتماعی موضوع باید در اولویت برنامهریزی و سرمایهگذاریها قرار گیرد.
در کشور ما نیز بهدلیل باالبودن آمار حوادث جادهای ،باید توجه جدی به این موضوع معطوف شود .در این میان با توجه
به آمار و دادههای حوادث ترافیکی ،سهم باالیی از این خسارات به استان البرز تحمیل شده است .این تحقیق برآن است
با اتکا به نقاط ثبتشده از حوادث جادهای در محدودة زمانی سهساله محدودهها و نقاط حادثهخیز را شناسایی و
اولویتبندی کند .در این ارتباط سؤاالت زیر پاسخ داده خواهد شد:
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 .1آیا از روش تخمین تراکم کرنل میتوان در شناسایی و اولویتبندی نقاط حادثهخیز جادهای استفاده کرد؟
 .0محورهای حادثهخیز استان البرز کداماند؟
 .۳در محورهای حادثهخیز استان البرز نقاط و محدودههای حادثهخیز چه نقاطی هستند؟
کاهش خسارت ناشی از سوانح مستلزم شناخت عوامل بروز آن است و اولین سؤال در شناخت هر پدیدة فضایی
شناخت موقعیت آن است .تعدد بروز هر سانحه در یک موقعیت خاص دلیلی بر وجود شرایط نامناسب محیطی ،فیزیکی،
یا فنی است که نیازمند بررسی و رفع این شرایط نامساعد است .به عبارتی ،هر سانحة جادهای در بُعدی از مکان بهوقوع
میپیوندد .اینگونه شناخت روابط بین متغیرها را ،وابستگی متغیرهای مختلف در نحوة قرارگیری آن در فضای جغرافیایی،
آمار فضایی مینامند .در آمار فضایی سعی بر آن است که بین مقادیر مختلف یک متغیر ،از حیث فاصله و جهت قرارگرفتن
آنها نسبت به هم ،ارتباط برقرار شود (ابراهیمی و همکاران.)1۳۱2 ،
روش تحلیل تراکم نقطهای کرنل از جمله تحلیلهای آنالیز فضایی در نرمافزار

Arc GIS

است که تحت عنوان

تخمین تراکم برای عوارض خطی و نقطهای بهکار گرفته میشود .این تحلیل یکی از بهترین روشهای شناسایی نقاط
داغ 1بهشمار میرود که میتوان از آن برای شناخت نقاط حادثهخیز نیز بهره برد.
در این روش با استفاده از یک تابع مشخص محدودهای در اطراف هر نقطه مشخص میشود؛ این محدوده با
فاصلهگرفتن از آن نقطه باریکتر (کمرنگتر) میشود .محدودة نزدیک به محل تصادف پُررنگتر و هرچه از آن دور
شویم کمرنگتر خواهد شد .به عبارتی ،مناطقی که تراکم بیشتری از تصادف را دارد بسیار پُررنگتر از مناطقی است که
تراکم تصادفات ثبتشده در کمتر بوده است.
برای تعیین نقاط حادثهخیز جادهای در استان البرز با استفاده از مدل تخمین تراکم نقطهای مدل مفهومی زیر ارائه
شده است .براساس این مدل ،نخست محدودة استان البرز بهعنوان منطقة مورد مطالعه انتخاب شد و شاخصهای مورد
نیاز برای دستیابی به هدف استخراج و اطالعات مورد نیاز برای تحلیل از منابع موثق گردآوری شد.

خیزجادهای 

مدلمفهومیپیشنهادیبرایاستخراجمحدودههایحادثه

نمودار.9

بحثویافتهها

استان البرز با داشتن حدود  287کیلومتر راه بین شهری از لحاظ طول راهها دارای کمترین طول راه در سطح کشور است
و در عین حال بهسبب موقعیت استان در شاهراه مواصالتی غرب ،شمال غرب ،و شمال کشور مقام اول در ترافیک
بین شهری کشور را دارد .به نحوی که برابر اطالعات منتشره توسط سازمان راهداری کشور در بین روزهای
1. Hotspot
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 1۳۱۳/10/0۵تا  1۳۱2/1/1۵بیش از  07میلیون تردد در سطح استان بهثبت رسیده است (روابط عمومی ادارة کل حمل
و نقل و پایانههای استان البرز.)1۳۱2 ،
بیشترین تعداد متوفیان ناشی از تصادف برونشهری با  ۵0نفر کشته در هر  188کیلومتر مربوط به استان البرز است
که بهرغم دارابودن بیشترین شاخصهای سیستم حمل و نقل هوشمند و تعداد نسبتاً باالی راهدارخانهها در سطح کشور
مقام اول کشتهها در جادههای کشور را به خود اختصاص داده است (سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای:1۳۱۳ ،
 .)086بررسی شاخصهای فوق نشان میدهد در سالهای اخیر همراه با افزایش حجم تردد جادهای در استان البرز تعداد
تصادفات و به تبع آن مجروحان و کشتهشدگان حوادث جادهای نیز رو به فزونی نهاده است.
بنابراین ،بهمنظور بهحداقلرساندن این تصادفات ،ضرورت دارد نسبت به شناسایی جنبههای کمّی و کیفی ،شناسایی
نقاط پُرخطر ،و ویژگیهای جغرافیایی محل وقوع این تصادفات در محورهای استان البرز اقدام شود .در این راستا مطالعة
میزان تصادفات و همچنین تحلیل الگوهای فضایی پراکنش تصادفات در البرز ضرورت دیگر پژوهش حاضر است .عوامل
انسانی مؤثر ،وجود نقاط حادثهخیز ،خودروهای فرسوده ،نامناسببودن وضعیت جادهها ،و بسیاری از عوامل اقتصادی دیگر را
میتوان عوامل بهوجودآورندة سوانح رانندگی بهشمار آورد .هر یک از این عوامل مستلزم ارائة راهکارهای مناسب است
(نیکزاد .)۵ :1۳06 ،با تحلیل مکانهای پُرخطر و علتشناسی آنها تا حدودی میتوان بهعنوان یک سیستم در کاهش
تصادفات به ایفای نقش پرداخت.
هایحادثهخیزی


تعینشاخص

شاخصهایی که میتوان برای تعین حادثهخیزی درنظر گرفت؛ با توجه به مدلهای ارائهشده ،از روش تعداد و شدت
تصادف استفاده شده است .پراکندگی تصادفات جادهای در سطح محورهای استان البرز و تعداد افراد فوتی در هر کدام از
تصادفات بهصورت یک نقطه برای سانحة جادهای درنظر گرفته میشود.
نقاط تصادف در سامانة  DMISتوسط تیمهای عملیاتی جمعیت هالل احمر استان البرز با ثبت اطالعات کامل حادثه
اعم از تعداد حادثهدیدگان ،مصدومان ،و کشتهشدگان در هر تصادف همراه طول و عرض جغرافیایی محل حادثه ثبت
میشود که میتوان در تحیلهای کاربردی محیط

GIS

استفادة گستردهای از این دادهها کرد .در اینجا مجموع 617

حادثة ثبتشده در محدودة زمانی مورد مطالعه با استفاده از سامانة اطالعات مکانی بررسی شده است .شایان ذکر است
دادههای موجود از تصادفات شامل حوادثی است که دارای خسارت جانی بوده و به فراخور وظیفة جمعیت هالل احمر در
امداد و نجات جادهای اطالعات حوادث دارای خسارت مالی در سامانة ثبت و گزارش نمیشود .بنابراین ،در این پژوهش
فقط دادههای مربوط به حوادثی که به خسارت جانی منجر شده تجزیه و تحلیل شده است.
الگویپراکنشتصادفات

درمجموع 617 ،حادثة ثبتشده دارای  0702نفر حادثهدیده بوده است که به کشتهشدن  20نفر در صحنة تصادف منجر
شده است .الگوی پراکنش حوادث ثبتشده نشاندهندة توزیع مکانی حوادث در سه محور اصلی استان شامل محور
کرج -چالوس ( 0۱2حادثه) ،اتوبان کرج -قزوین ( 000حادثه) ،و ماهدشت -اشتهارد ( 0۵حادثه) است (تصویر .)1
با اعمال تعداد فوتشدگان در هر حادثه بهعنوان یکی از مؤلفههای اصلی شدت تصادف نیز میتوان به شدت
تصادفات بهوقوعپیوسته در محور کرج -چالوس نسبت به سایر محورهای حادثهخیز استان پی برد (تصویر .)0
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تصویر.9شناساییمحورهایحادثهخیزاستانالبرز 

شدتتصادفاتدرمحورکرج-چالوس 

تصویر.5
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تعییننقاطحادثهخیز


با استفاده از روش تخمین تراکم کرنل در محیط

Arc GIS

تراکم نقاط تصادف در سطح استان بررسی شد .نتایج

بهدستآمده نشان میدهد (تصویر  )۳در محورهای کرج -چالوس و اتوبان کرج -قزوین محدودههای بسیار حادثهخیز و
حادثهخیز بهوضوح قابل رؤیت است .طول مسیر در محدودة بسیار حادثهخیز استان حدود  0/۳کیلومتر و  11/0۵کیلومتر
در وضعیت حادثهخیز قرار دارد.

تصویر.3تخمینتراکمکرنلدرمحورهایبینشهریاستانالبرز 



نتایج
براساس نتایج بهدستآمده از روش کرنل مناطق در چهار طبقة کمحادثه ،نسبتاً حادثهخیز ،حادثهخیز ،و بسیار حادثهخیز
طبقهبندی شد و بهطور مجزا در دو محور اصلی استان به تفکیک مناطق چهارگانه شناسایی و طبقهبندی شد:
محورکرج-چالوس(تصویر )7


حادثهخیز :این منطقه منطبق با محدودة سد امیرکبیر و تونل شمارة  2این محور است که با طول

محدودۀ بسیار 
حدود  ۳/1کیلومتر پُرحادثهترین محدوده در طول محور شناسایی شده است.
محدودۀ حادثهخیز :شامل سه محدودة مجزا با مجموع  ۳/۳کیلومتر طول است که در محدودة ابتدای سد
امیرکبیر ،طول دریاچة سد ،و نهایتاً سهراهی شهرستانک در کیلومتر  ۵8جادة چالوس قابل شناسایی است.
اتوبانکرج-قزوین(تصویر )2


حادثهخیز :محدودة بسیار حادثهخیز این محور در محل خروجی شهرک فخر ایران در کیلومتر ۳۳

محدودۀ بسیار 
اتوبان شناسایی شده که تقریباً شامل یک کیلومتر از طول مسیر میشود.
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حادثهخیز 0/۵ :کیلومتر از طول اتوبان کرج به قزوین برابر نتایج بهدستآمده شامل شش محدودة مجزا

محدودۀ 
میشود که میتوان در طبقة محدودههای حادثهخیز استان قرار داد .این محدودهها عبارتاند از پل نظرآباد ،محدودة بعد
از هشتگرد تا قبل از پل نظرآباد ،خروجی هشتگرد ،محدودة صنعتی ماموت ،و پل کردان.

پراکندگینقاطحادثهخیزدرمحورکرج-چالوس 

تصویر.7

پراکندگینقاطحادثهخیزدراتوبانکرج-قزوین 

تصویر.2
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جمعبندیوارائةپیشنهادها 

ایمنی شبکة جادهای در یک تقسیمبندی کلی نیازمند توجه به سه فاکتور اصلی طراحی هندسی ،تعمیر و نگهداری ،و
عالئم کنترل ترافیک است (گیوهچی .)1۳00 ،استان البرز ،بهعنوان یکی از استانهای پُرتردد کشور ،یکی از اولویتهای
اصالح و اقدامات پیشگیرانه در جهت کاهش حوادث جادهای بهشمار میرود .در جمعبندی نتایج این تحقیق میتوان به
موارد زیر اشاره کرد:
محدودة بسیار حادثهخیز استان البرز با طول  0/۳کیلومتر در محور چالوس و اتوبان قزوین قرار گرفته است؛
از مجموع راههای استان  11/0۵کیلومتر از راهها در شرایط حادثهخیز است؛
اولویتبندی مناطق حادثهخیز نشاندهندة انطباق این محدودهها با نقاط دسترسی و خروجی از محورهای اصلی است
که توجه به اقدامات اصالحی در مسیرها را میطلبد؛
تعیین اقدامات دقیق جهت بهبود شرایط و حذف نقاط حادثهخیز در طول مسیرهای استان البرز نیازمند مطالعات دقیق
و تخصصی مطابق شرح خدمات مالک عمل در موضوع است که باید به مهندسان مشاور تخصصی حمل و نقل و
ترافیک واگذار شود؛
با عنایت به امکان بهرهگیری از پایگاه دادههای حوادث برای برنامهریزی و بازطراحی در مکانیزم پاسخگویی به
حوادث ،بهنظر میرسد تدوین برنامهای برای ثبت دقیق و مستند همة حوادث با ذکر طول و عرض جغرافیایی هر حادثه از
سوی همة دستگاههای اجرایی ضروری است .کما اینکه دادههای استخراجشده از سامانة  DMISجمعیت هالل احمر در
سالهای اخیر توانسته راهگشای بسیاری از پژوهشهای علمی و کاربردی باشد؛
دستگاههای مسئول در پاسخگویی به حوادث جاده میتوانند با عنایت به نتایج تفضیلی تحقیقات کاربردی و اجرای
مطالعات مکان یابی مراکز امداد و نجات خود در کاهش تلفات جانی حوادث جاده نقش مؤثرتری ایفا کنند.
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