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چکیده

 این بندیواولویت شناسایی در مدون ریزیبرنامه سببفقدانبه ،ایران در خیزحادثه نقاط ةمطالع و بررسی
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مقدمه
 ،. از این روشود  می ها انسانها را گرفته یا باعث نقص عضو  ای در سراسر دنیا ساالنه جان بسیاری از انسان تصادفات جاده

های مختلف اجتماعی،  اقدامات عاجل در عرصه ،گونه حوادثغیرمستقیم اقتصادی و اجتماعی این هایبرای کاستن از اثر

ها از  و اصالح فنی و هندسی راه ،های همگانی، استانداردسازی خودرو . آموزشاست... ضروری  وفنی و مهندسی 

متد و حجم  زیراشناسایی علل تصادف از ارجحیت بیشتری برخوردار است،  میانترین این اقدامات است. در این  اصلی

خیز یکی از اقدامات اولیه در هر  نقاط حادثه شناسایی بنابراین،تواند تفاوت داشته باشد.  اقدامات برای علل متنوع می

 تعداد که است نقاطی رحادثهپُ نقاط از ای خواهد بود. منظور کاستن از تعداد و شدت حوادث جاده ةای در زمین مطالعه

 داشته وجود کاهش امکان سازی ایمن اقدامات جرایا با که اشدب باال ها آن در خسارتی و ،جرحی فوتی، از اعم تصادفات

 .(1: 1۳06، ای جاده نقل و حمل و راهداری باشد )سازمان 

 و نقاط این بندی و اولویت شناسایی در مدون ریزی برنامه سبب فقدان به ایران، در خیز حادثه نقاط ةمطالع و بررسی

 اجرای و اعتبار تأمین از پس وباشد  ثبت شده آن در کشور خیز حادثه نقاط ةنام شناس که مناسبی اطالعاتی بانکفقدان 

 بندی اولویت و شناسایی برای که حالی در دارد؛  قرار پایین و ناکافی سطحی در شود، بهنگام آن های داده اصالحی اقدامات

 کاهش و اثربخشی میزان ها آن کردن ایمن و هزینه صرف از پس نه شود استفاده می معتبر علمی های  روش ازنه  ها آن

خیز در طول  بندی نقاط حادثه این پژوهش تالشی است برای شناخت و اولویت .دشو می ارزیابینقاط  این در سوانح

پذیری شهروندان و مسافران  های استان البرز تا از این طریق بتوان بر اثربخشی اقدامات اجرایی برای کاهش آسیب جاده

 استان افزود.

مبانینظری
 های شاخص از یکی هکه امروز آید می شمار به کشور هر اقتصاد در زیربنایی های بخش از ارتباطات و نقل و حمل

 تا هستند رشدی نیازمند وضوح به جهان سراسر در نقل و های حمل سیاست شود. می محسوب کشورها یافتگی توسعه

 (. 0۵: 0818 )لستر و همکاران، کنند حفظ را زندگی کیفیت و یابند توسعه جایی برای جابه فزاینده تمایل پای پابه

 جان رفتن دست از که باعث است ترافیکی تصادفات نقل، و حمل ةسامان ناپذیر اجتناب و نامطلوب نتایج از یکی

شده نشان  تحقیقات انجام .(۱2: 1۳۱0 )کالنتری، شود روانی می های آسیبباعث  و جامعه در تولید و کار توانایی ها، انسان

شوند  میلیون نفر مجروح می ۵8ای کشته و بیش از  ر در تصادفات جادهمیلیون نف 1.0 دهد ساالنه حدود می

(WHO,2006). ومیرهای  ها و صدمات منجر به مرگ نهمین عامل در بین انواع بیماری 1۱۱8ای در سال  تصادفات جاده

ومیر  سوم در بین عوامل مهم مرگ ةرا به رتب آن 0808این روند تا سال  ةرفته است و ادام شمار می ها به ناگهانی انسان

شود با  بینی می دهد. پیش دهد به مراتب آمار باالتری را نشان می خواهد رساند. آنچه در کشورهای درحال توسعه روی می

میلیون نفر زخمی خواهند شد  68میلیون نفر کشته و  6 هدر کشورهای درحال توسع فقطسال آینده ده این روند در  ةادام

 .(۳۳: 1۳0۵ )زاهد،

 سوی از و است توسعه حال کشورهای در در گسترش حال در و مطرح جهانی ةدغدغ یک عنوان به رانندگی تصادفات

 عاجل مطابق رسیدگی و تهدیدکننده اصلی عامل چهار یکی از عنوان به جهانی بهداشت سازمان و متحد ملل سازمان

شده است  تعیین جهان در رانندگی ایمنی ةده آینده سال ده که طوری به ؛است گرفته قرار درخواست مورد موفق کشورهای

براساس  یابد. کاهش باید رانندگی تصادفات ناشی از شده تلفات ریزی و برنامه مناسب های گذاری سرمایه با آن طی و در
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 تصادفات از تلفات ناشی جهان در صدمات یا بیماری از ناشی زودهنگام مرگ علت ده بندی درجه در بینی تغییر پیش

 .شد خواهدمنجر  آینده ةده در عامل سومین به ومیر مرگ عامل نهمین از رانندگی

پذیری در مقابل  کاستن از تعداد تلفات جاده یا حتی شدت جراحات و آسیب مدیریت یا رانندگی حوادث مدیریت

  ها در این زمینه مدل ،همچنیننظران تبدیل شده است.  های مهم صاحب صدمات تصادفات در دهة اخیر به یکی از چالش

کارشناسان در بستر عوامل  همةای به اذعان  است. حوادث و تصادفات جاده  های متعددی ارائه و بررسی شده و الگو

ها  دادن آن ی مختلفی برای نشان ها اند و مدل ای عوامل متعددی برشمرده دهد و برای کاهش تلفات جاده متعددی رخ می

1مریکایی به اسم دکتر ویلیام هادونا، یک اپیدمولوژیست 1۱68 ةدر ده است.  کار رفته به
چارچوب سیستمی برای ایمنی  

و کاربران را در مراحل قبل از تصادف در حین تصادف و  ،ه داد که زیرساخت، وسایل نقلیهئراه براساس مدل بیماری ارا

ی نوین در این زمینه است که تعامل سه مؤلفة اصلی انسان،   ها هادون یکی از مدل ماتریس  .گرفت بعد از تصادف دربر می

 .(1دهد )جدول  نشان می 1صورت جدول  و بعد از تصادف به ،و محیط را در سه مرحلة قبل، حین ،وسیلة نقلیه

هادون ماتریس.9جدول

مراحل
عوامل

محیطتجهیزاتووسایلنقلیهانسان

 پیشگیری از وقوع از تصادفقبل 
و اعمال  ،سازی آموزش، فرهنگ

 مقررات

 ها، ترمز و مدیریت سرعت، چراغ

 ...، کارکرد خوب
 طراحی راه

 کنترل صدمات و جراحات پیشگیری از صدمات هنگام تصادف
محافظت از سرنشینان، تجهیزات 

 ایمنی
 محافظت در برابر تصادف

 حیات ةادام بعد از تصادف
های اولیه و  کمکهای  مهارت

 دسترسی به مراکز درمانی

سهولت در مهار آتش، تجهیزات 

 مقابله با سانحه

تسهیالت امداد و نجات 

 ای( )امدادرسانی جاده

(World Health Organization,2006) 

نسانی و بعد از بروز تصادف در کاستن تلفات ا ،ثر محیطی قبل، حینؤعنوان یک عنصر اصلی و م در این مدل راه به

که  تصادف مورد توجه قرار دارد ةوجودآورند هعنوان یکی از عوامل ب ها نقش دارد. جاده از سه جایگاه متفاوت به جاده

و کمبودهای  ،و نظایر آن( و دیگر اشکاالت، نقایص ،ند از: عرض جاده، موقعیت خاص جاده )مانند پیچ، میدان، پلا عبارت

ها،  کشی کمبودهای جاده کمبودها و اشکاالت عالیم هشداری و اخباری و خط ترین اشکاالت و موجود در جاده. مهم

بودن جاده، نبود یا اشکاالت در موانع حفاظتی و جداکننده مانند  ناصافی سطح جاده، اشکاالت یا نبود شانه، لغزنده

 اند. کافی در شب یا روز تشخیص داده شدهنا ها و دید گاردریل

 طراحی های ضعف یا خطاها ةو عمد مهم منابع توان می است، سیستمی روشی که ،هادون شرو و دیدگاه از استفاده با

 پیامدهای وها  آن کاهش و تعدیل برای و شود منجر می جدی صدمات و ،ومیر مرگ تصادف، بروز به که کرد شناسایی را

 کرد: اقدام زیر از طریق بایدها  آن از ناشی

 ؛کاهش قرارگیری در معرض خطر

 ؛ای پیشگیری از تصادفات جاده

 ؛کاهش شدت صدمات در صورت وقوع تصادف

 .(۵۳-۳1: 1۳۱0 بعد از تصادف )شرافتی،]پزشکی[های کاهش پیامدها و تبعات نامطلوب صدمات از طریق بهبود مراقب

                                                                                                                                                                   
1. William Haddon  
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ست. در ای بوده ا جاده ةریزی و طراحی شبک ای همواره از اهداف اولیه و اصلی برنامه جاده ةطراحی ایمن شبک

ی در این زمینه تهیه شده که این استانداردها با گسترش تکنولوژی تغییر یهادیافته معیارها و استاندار کشورهای توسعه

 .(18۵: 1۳00 چی، کند )گیوه می

روشپژوهش
 1۱۵6ال های جهانی تا س دلیل جنگ آغاز شد و به 1۱1۳طور عمومی از سال  ای به های اولیه در زمینة ایمنی جاده فعالیت

منظور آموزش  المللی اقداماتی به ها در سطح کشورها یا بین ل تا به امروز در برخی از سا 1۱6۳مسکوت باقی ماند. از سال 

 ده است.شسازی جوامع اجرا  همگانی و حساس

ان ای و آگاهی به سالمند ای در ایاالت متحده با هدف کاهش مخاطرات جاده اولین گشت ایمنی جاده 1۱0۱در سال 

از سوی  0882در سال « ای همکاری ملل متحد در ایمنی جاده»و عابران پیاده آغاز به کار کرد. ساختاری با عنوان 

 د.شسازمان ملل متحد هماهنگ با سازمان بهداشت جهانی ایجاد 

 گزارش جهانی»با عنوان  0882المللی توسط سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی در سال  تحقیق بین جرایا

از سوی  0880و  ،088۵، 0882های  ل قطعنامه طی سا ۳انجام گرفت. تصویب « ای پیشگیری از آسیب ترافیک جاده

 کرد.ای اهمیت موضوع را نمایان  سازمان ملل متحد در زمینة ایمنی جاده

ای )نهادی  جادهعنوان دبیر حرکت )کمپین( جهانی ایمنی  آقای لرد رابرتسون، دبیرکل سابق ناتو، به 0886از سال 

 مستقل و در ارتباط با سازمان ملل متحد( فعالیت خود را آغاز کرد.

 0880پذیرفت. در سال  انجام 0886وابسته به بانک جهانی در سال « ای صندوق ایمنی جاده»تصویب و آغاز به کار 

تحد با هدف توجه بیشتر این نهاد یک میلیون امضا به دبیرکل سازمان ملل م ةای اقدام به ارائ کمپین جهانی ایمنی جاده

ای در سطح وزیران در  ( اولین کنفرانس جهانی ایمنی جاده1۳00)آبان  088۱ای کرد. در سال  به موضوع حوادث جاده

 (.6۳: 1۳۱2 ،و همکاران د )اذانیشدر کشور روسیه برگزار  شهر مسکو 

 الگوهای و ها روش و هشد یللتح و تجزیه و یبررس علمی مقاالت ای در گسترده طور هب ای جاده خیز حادثه نقاط

(. برای شناخت و تعیین نقاط 10۵: 0811 ،و شکار)لنگ تیین  یافته است توسعه ها جاده ناامن مناطق تعیین برای مختلفی

 کار گرفته شده و هرکدام با توجه به عوامل و معیارهای مورد نظر از مدل خاصی هخیز جاده نیز متدهای متعددی ب حادثه

کارگیری روش تحلیل  هقشم با استفاده از ب ةیک محور شرقی و غربی در جزیر ،طور مثال ه. باند برای آن هدف بهره گرفته

 ةدهند ه و نتایج آن نشانشدثر در خطرپذیری ارزیابی ؤدهی به عوامل م مراتبی در سیستم اطالعات مکانی و وزن سلسله

در این پژوهش عموماً تحلیل  .کندای را فراهم  تواند موجبات حادثه و تصادف جاده طور بالفعل می همنطقی است که ب

به بررسی علل آن پرداخته  ،نظر از مکان تصادف صرف ،کید بر عامل تصادف مورد توجه قرار گرفته وأآماری حوادث با ت

  .(0۳: 081۵ )کاظمی و همکاران، استشده 

 جغرافیایی اطالعات سیستم پژوهشی در ،خیز اطالعات جغرافیایی در تعیین نقاط حادثه ةانکارگیری سام هب ةدر زمین

 -فضایی و توزیعشد گرفته  کار هویسکانسین ب الکروس در ای های جاده تصادف مکانی -فضایی تحلیل و برای تجزیه

 (. 02۵: 1۱۱۱ )کری،مد درآ اطالعاتی بانک صورت بهها  آن روند تراکم و و شد تعیین ها تصادف مکانی

 (GISاستفاده از سیستم های اطالعات مکانی ) با اقلیمی رویکرد با ای های جاده تصادف ةزمین در مطالعاتی نیز ایران در

 به ،رانندگی سوانح در اقلیمی های پدیده گذاری تأثیر و ای جاده یها تصادف اهمیتلحاظ  بهدر پژوهشی  .است شده انجام 

 های تصادف تحلیل پژوهش ایناز هدف  ؛شد پرداخته ساری فیروزکوه محور در جوی شرایط و تصادف بین بررسی ارتباط
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 ،آمیز مخاطره نقاط تعیین ها، تصادف و اقلیمی های پدیده بین رابطه بررسی منظور به GISکمک  به اقلیمی نگرش با ای جاده

 (. 1۳8: 1۳01 )کرمی، است بوده جاده ایمنی ضریب باالبردن برای راهکارهایی ةارائ و

آماری فراوانی تصادف، نرخ تصادف، نرخ بحرانی، شاخس  های روش گیری از کرج نیز با بهره - در محور چالوس

خیز  محور بررسی و قطعات حادثه گانه بینی و ... پراکندگی تصادفات در قطعات نه همسنگ خسارات مالی، مدل پیش

شناخت مناطق  ةتعدادی پژوهش نیز در زمین ،همچنین .(۳6: 1۳۱8 ،و ذوقی )کاظمی بندی شده استمشخص و طبقه

اطالعات مکانی ارزیابی و تحلیل  ةها با استفاده از سامان های شهری نیز انجام شده و اطالعات آن خیز در محدوده حادثه

 ه است.شدفضایی 

 های روش ،کلی طور اند. به شدهعنوان الگوهای فضایی نقاط وقوع تصادف توسعه داده  زیادی به  های روشاخیراً 

 کرد:  تقسیم گروه دو به توان می را خیز حادثه بندی نقاط اولویت و شناسایی

 ای جاده ایمنی مشکالت تعیین جهت تصادفات ةپای اطالعات آماری تحلیل بر که: تصادفات ةپای بر یا واکنشی روش. 1

 ؛کند می تکیه

 معضالت شناسایی جهت جاده عملکردی و فیزیکی های ویژگی تحلیل بر که :مشاهدات ةپای بر یا پیشگیرانه روش. 0

 که شود می مطرح جاده ایمنی بازرسی عنوان تحت روش این .کند می تأکید سازی راه های پروژه یا موجود های جاده ایمنی

 .(1۳۱8 ،و ذوقی کاظمی) است یافته گسترش سرعت به گذشته ةده طول در آن از استفاده

شود. در این روش  واکنشی نسبت به تعیین محل تصادفات با توجه به الگوی مکانی گذشته پرداخته میدر رویکرد 

  :خیز ارائه شده است های مختلفی برای شناخت نقاط حادثه مدل

 ۱ ضریب کشته هر برای و ۳ ضریب مجروح هر برای گرفته  انجام مطالعات براساس آن در که تصادف شدت مدل. 1

 ؛شود می گرفته درنظر دثهحا آن به نسبت

 درنظر نیز محور در ترافیک حجم تغییرات ،باتوجه تصادفات تعداد بر عالوه روش این در که تصادفات نرخ مدل. 0

 ؛شود می گرفته

 و احدی) شود می برداشت تصادف مکانی موقعیت و ،شدت تعداد، آن در که است مدلی تصادف شدت - نرخ روش. ۳

 .(1۳۱0 ،اعتمادزاده

مدیریت حوادث و سوانح جمعیت هالل  ةشده در سامان این پژوهش با رویکرد واکنشی و برمبنای تصادفات ثبت در

روش تخمین پراکندگی  و استفاده از 1۳۱2اول سال  ةو نیم 1۳۱1دوم سال  ةزمانی نیم ة(، طی محدودDMIS) احمر

خیز شناسایی و  زمانی مورد مطالعه مناطق حادثه ةدر دور GISهای فضایی  تحلیل ةوسیل هنقاط وقوع حادثه )تصادف( ب

 بندی شده است. طبقه

 این عمل، در موارد، از در بسیاری اما یکدیگرند، از مستقل های نمونه مشاهدات که است این بر فرض سنتی آمار در

  اند. وابسته یکدیگر به مشاهدات و نیست برقرار فرض

ریزان حمل  های طراحان و برنامه شهری همواره یکی از دغدغه محورهای برونکاستن از حجم تلفات جانی و مالی در 

گیرد.  ها قرار گذاری ریزی و سرمایه در اولویت برنامه دبای اقتصادی و اجتماعی موضوع  ةسبب ابعاد گسترد و نقل بوده و به

با توجه  میاناین  د. درشوموضوع معطوف این  هتوجه جدی ب دبای  ،ای دلیل باالبودن آمار حوادث جاده در کشور ما نیز به

ست ا است. این تحقیق برآن  سهم باالیی از این خسارات به استان البرز تحمیل شده ،های حوادث ترافیکی به آمار و داده

خیز را شناسایی و  ها و نقاط حادثه ساله محدوده زمانی سه ةای در محدود شده از حوادث جاده با اتکا به نقاط ثبت

 االت زیر پاسخ داده خواهد شد:ؤدر این ارتباط س .کندبندی  تاولوی
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 د؟کر استفاده ای جاده خیز حادثه نقاط بندی اولویت و شناسایی در توان می کرنل تراکم تخمین روشاز  آیا. 1

 ند؟ا کدام البرز استان خیز حادثه محورهای. 0

 هستند؟ نقاطی چه خیز حادثه های محدوده و نقاط البرز استان خیز حادثه محورهای در. ۳

فضایی  ةال در شناخت هر پدیدؤو اولین س استکاهش خسارت ناشی از سوانح مستلزم شناخت عوامل بروز آن 

 ،شناخت موقعیت آن است. تعدد بروز هر سانحه در یک موقعیت خاص دلیلی بر وجود شرایط نامناسب محیطی، فیزیکی

وقوع  عدی از مکان بهای در بُ جادهة هر سانح ،شرایط نامساعد است. به عبارتی یا فنی است که نیازمند بررسی و رفع این

 ،قرارگیری آن در فضای جغرافیایی ةوابستگی متغیرهای مختلف در نحو را،گونه شناخت روابط بین متغیرها  پیوندد. این می

 قرارگرفتن جهت و فاصله حیث از متغیر، یک مختلف مقادیر بین که است نآ بر سعی آمار فضایی نامند. در آمار فضایی می

 .(1۳۱2 ،و همکاران شود )ابراهیمی برقرار ارتباط هم، به نسبت ها آن

است که تحت عنوان  Arc GISافزار  های آنالیز فضایی در نرم ای کرنل از جمله تحلیل روش تحلیل تراکم نقطه

شناسایی نقاط  های ین روشاین تحلیل یکی از بهترشود.  گرفته می کار های ب تخمین تراکم برای عوارض خطی و نقطه

 خیز نیز بهره برد. برای شناخت نقاط حادثهاز آن توان  رود که می شمار می هب 1داغ

 با محدوده این ؛شود می مشخص نقطه هر اطراف در ای محدوده مشخص تابع یک از استفاده با روش این در

تر و هرچه از آن دور  ررنگنزدیک به محل تصادف پُ ةمحدود .شود می( تر رنگ )کم تر باریک نقطه آن از گرفتن فاصله

تر از مناطقی است که  ررنگبسیار پُ ردتراکم بیشتری از تصادف را داکه مناطقی  ،تر خواهد شد. به عبارتی رنگ شویم کم

 کمتر بوده است.در شده  تراکم تصادفات ثبت

ای مدل مفهومی زیر ارائه  ای در استان البرز با استفاده از مدل تخمین تراکم نقطه خیز جاده برای تعیین نقاط حادثه

های مورد  و شاخصشد مورد مطالعه انتخاب  ةعنوان منطق هاستان البرز ب ةمحدود نخست ،ده است. براساس این مدلش

 . شدمنابع موثق گردآوری یابی به هدف استخراج و اطالعات مورد نیاز برای تحلیل از  نیاز برای دست

 
ایخیزجادههایحادثهمدلمفهومیپیشنهادیبرایاستخراجمحدوده.9نمودار

 هابحثویافته

ها دارای کمترین طول راه در سطح کشور است کیلومتر راه بین شهری از لحاظ طول راه 287استان البرز با داشتن حدود 

و شمال کشور مقام اول در ترافیک  ،شاهراه مواصالتی غرب، شمال غربسبب موقعیت استان در  و در عین حال به

شهری کشور را دارد. به نحوی که برابر اطالعات منتشره توسط سازمان راهداری کشور در بین روزهای  بین
                                                                                                                                                                   
1. Hotspot 
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مل کل ح ةعمومی ادار  روابطثبت رسیده است ) میلیون تردد در سطح استان به 07بیش از  1۵/1/1۳۱2تا  0۵/10/1۳۱۳

  .(1۳۱2 ،های استان البرز و نقل و پایانه

کیلومتر مربوط به استان البرز است  188نفر کشته در هر  ۵0شهری با  بیشترین تعداد متوفیان ناشی از تصادف برون

ها در سطح کشور  های سیستم حمل و نقل هوشمند و تعداد نسبتاً باالی راهدارخانه دارابودن بیشترین شاخص رغم بهکه 

: 1۳۱۳ ای، جاده نقل و حمل و راهداری های کشور را به خود اختصاص داده است )سازمان ها در جاده م اول کشتهمقا

ای در استان البرز تعداد  های اخیر همراه با افزایش حجم تردد جاده دهد در سال های فوق نشان می بررسی شاخص .(086

 است.   ای نیز رو به فزونی نهاده دهشدگان حوادث جا ن و کشتهاتصادفات و به تبع آن مجروح

 شناسایی کیفی، و یکمّ های جنبه شناسایی به نسبت دارد تصادفات، ضرورت این رساندن حداقل به منظور به ،بنابراین

 مطالعة راستا این در شود. اقدام در محورهای استان البرز تصادفات این وقوع محل جغرافیایی های ویژگی و ،رخطرپُ نقاط

 عوامل است. حاضر پژوهش دیگر ضرورت در البرز پراکنش تصادفات فضایی الگوهای تحلیل همچنین و تصادفات میزان

 را دیگر اقتصادی عوامل از بسیاری و ،ها جاده وضعیت بودن نامناسب فرسوده، خودروهای خیز، حادثه نقاط وجود مؤثر، انسانی

است  مناسب راهکارهای ارائة مستلزم عوامل این از یک آورد. هر شمار به رانندگی سوانح ةوجودآورند به عوامل توان می

 کاهش سیستم در یک عنوان به توان می حدودی تاها  آن شناسی علت و رخطرپُ های مکان تحلیل با .(۵: 1۳06 زاد، )نیک

  نقش پرداخت. ایفای به تصادفات

 خیزیهایحادثهتعینشاخص

از روش تعداد و شدت  ،شده های ارائه با توجه به مدل ؛گرفت خیزی درنظر حادثهتوان برای تعین  هایی که می شاخص

ای در سطح محورهای استان البرز و تعداد افراد فوتی در هر کدام از  تصادف استفاده شده است. پراکندگی تصادفات جاده

 شود.  ای درنظر گرفته می جاده ةصورت یک نقطه برای سانح هتصادفات ب

های عملیاتی جمعیت هالل احمر استان البرز با ثبت اطالعات کامل حادثه  توسط تیم DMIS ةر ساماننقاط تصادف د

شدگان در هر تصادف همراه طول و عرض جغرافیایی محل حادثه ثبت  و کشته ،نادیدگان، مصدوم اعم از تعداد حادثه

 617. در اینجا مجموع کردها  ز این دادهای ا گسترده ةاستفاد GISهای کاربردی محیط  توان در تحیل شود که می می

است   است. شایان ذکر  هشد اطالعات مکانی بررسی ةزمانی مورد مطالعه با استفاده از سامان ةشده در محدود ثبت ةحادث

مر در حجمعیت هالل ا ةهای موجود از تصادفات شامل حوادثی است که دارای خسارت جانی بوده و به فراخور وظیف داده

در این پژوهش  ،شود. بنابراین ثبت و گزارش نمی ةای اطالعات حوادث دارای خسارت مالی در سامان و نجات جادهامداد 

 ه است.شدده تجزیه و تحلیل شهای مربوط به حوادثی که به خسارت جانی منجر  داده فقط

 الگویپراکنشتصادفات

تصادف منجر  ةنفر در صحن 20شدن  است که به کشته دیده بوده نفر حادثه 0702شده دارای  ثبت ةحادث 617 ،درمجموع

توزیع مکانی حوادث در سه محور اصلی استان شامل محور  ةدهند شده نشان شده است. الگوی پراکنش حوادث ثبت

 .(1حادثه( است )تصویر  0۵اشتهارد ) - و ماهدشت ،حادثه( 000) قزوین - حادثه(، اتوبان کرج 0۱2چالوس ) - کرج

توان به شدت  های اصلی شدت تصادف نیز می لفهؤعنوان یکی از م شدگان در هر حادثه به داد فوتاعمال تع با

 .(0برد )تصویر   خیز استان پی چالوس نسبت به سایر محورهای حادثه - پیوسته در محور کرج وقوع هتصادفات ب
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خیزاستانالبرزشناساییمحورهایحادثه.9تصویر


چالوس-شدتتصادفاتدرمحورکرج.5تصویر
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 خیزتعییننقاطحادثه

نتایج  شد.تراکم نقاط تصادف در سطح استان بررسی  Arc GISبا استفاده از روش تخمین تراکم کرنل در محیط 

خیز و  های بسیار حادثه قزوین محدوده -چالوس و اتوبان کرج -( در محورهای کرج۳ دهد )تصویر آمده نشان می دست هب

کیلومتر  0۵/11کیلومتر و  ۳/0خیز استان حدود  بسیار حادثه ةیت است. طول مسیر در محدودؤوضوح قابل ر خیز به حادثه

 خیز قرار دارد. در وضعیت حادثه


تخمینتراکمکرنلدرمحورهایبینشهریاستانالبرز.3تصویر

 نتایج

خیز  و بسیار حادثه ،خیز خیز، حادثه حادثه، نسبتاً حادثه کم ةقآمده از روش کرنل مناطق در چهار طب دست براساس نتایج به

 بندی شد: طور مجزا در دو محور اصلی استان به تفکیک مناطق چهارگانه شناسایی و طبقه هبندی شد و ب طبقه

(7چالوس)تصویر-محورکرج

این محور است که با طول  2 ةسد امیرکبیر و تونل شمار ةاین منطقه منطبق با محدود :خیزحادثهبسیارۀمحدود

 ترین محدوده در طول محور شناسایی شده است. رحادثهکیلومتر پُ 1/۳حدود 

ابتدای سد  ةکیلومتر طول است که در محدود ۳/۳مجزا با مجموع  ةشامل سه محدود :خیزحادثهۀمحدود

 چالوس قابل شناسایی است. ةجاد ۵8انک در کیلومتر راهی شهرست و نهایتاً سه ،سد ةامیرکبیر، طول دریاچ

(2قزوین)تصویر-اتوبانکرج

 ۳۳خیز این محور در محل خروجی شهرک فخر ایران در کیلومتر  بسیار حادثه ةمحدود :خیزحادثهبسیارۀمحدود

 .شود مییک کیلومتر از طول مسیر شامل اتوبان شناسایی شده که تقریباً 
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مجزا  ةآمده شامل شش محدود دست هکیلومتر از طول اتوبان کرج به قزوین برابر نتایج ب ۵/0 :خیزحادثهۀمحدود

بعد  ةند از پل نظرآباد، محدودا ها عبارت خیز استان قرار داد. این محدوده های حادثه محدوده ةتوان در طبق که می شود  می

 و پل کردان. ،صنعتی ماموت ةاز هشتگرد تا قبل از پل نظرآباد، خروجی هشتگرد، محدود


چالوس-خیزدرمحورکرجپراکندگینقاطحادثه.7تصویر


قزوین-خیزدراتوبانکرجپراکندگینقاطحادثه.2تصویر
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هاپیشنهادةبندیوارائجمع
و  ،داری نگهبندی کلی نیازمند توجه به سه فاکتور اصلی طراحی هندسی، تعمیر و  ای در یک تقسیم جاده ةایمنی شبک

های  یکی از اولویت ،رتردد کشورهای پُ عنوان یکی از استان به ،استان البرز .(1۳00 چی، )گیوه استعالئم کنترل ترافیک 

توان به  بندی نتایج این تحقیق می رود. در جمع شمار می های ب اصالح و اقدامات پیشگیرانه در جهت کاهش حوادث جاده

 :کردموارد زیر اشاره 

 ؛کیلومتر در محور چالوس و اتوبان قزوین قرار گرفته است ۳/0خیز استان البرز با طول  بسیار حادثه ةمحدود

 است؛خیز  ها در شرایط حادثه کیلومتر از راه 0۵/11های استان  از مجموع راه

 استها با نقاط دسترسی و خروجی از محورهای اصلی  انطباق این محدوده ةدهند خیز نشان بندی مناطق حادثه اولویت

 ؛طلبد که توجه به اقدامات اصالحی در مسیرها را می

خیز در طول مسیرهای استان البرز نیازمند مطالعات دقیق  تعیین اقدامات دقیق جهت بهبود شرایط و حذف نقاط حادثه

ن مشاور تخصصی حمل و نقل و ابه مهندس دکه بای استوع و تخصصی مطابق شرح خدمات مالک عمل در موض

 ؛دشوترافیک واگذار 

گویی به  ریزی و بازطراحی در مکانیزم پاسخ های حوادث برای برنامه گیری از پایگاه داده با عنایت به امکان بهره

عرض جغرافیایی هر حادثه از حوادث با ذکر طول و  همةای برای ثبت دقیق و مستند  رسد تدوین برنامه نظر می به ،حوادث

جمعیت هالل احمر در  DMIS ةشده از سامان های استخراج های اجرایی ضروری است. کما اینکه داده دستگاه همةسوی 

 باشد؛های علمی و کاربردی  ه راهگشای بسیاری از پژوهشتهای اخیر توانس سال

 جراینایت به نتایج تفضیلی تحقیقات کاربردی و اد با عنتوان گویی به حوادث جاده می های مسئول در پاسخ دستگاه

 .کنندثرتری ایفا ؤیابی مراکز امداد و نجات خود در کاهش تلفات جانی حوادث جاده نقش م مطالعات مکان
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