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تا میدان ابوذر شهر یزد با روش شاخص تعداد -شدت تصادفات
7

علیرضا توکلی مهر ،2غالمحسین حلوانی ،*1رضیه سلطانی گردفرامرزی ،9حکمتاله مردای ،4حمید حبوباتی

درونشهری ،با روش شاخص تعداد – شدت حادثه در یک دورۀ یک ساله،

روش بررسی :این پژوهش با توجه به انتخاب مسیر
اقدام به شناسایی نقاط حادثهخیز کرد .برای وزندهی به شدت تصادفات (جرحی ،فوتی و خسارتی) از جدول ضرایب
پیشنهادی ایالت جورجیای آمریکا استفاده شد.
نتایج :در این مطالعه 6 ،واحد فضایی به عنوان نقاط حادثهخیز( ) % 1/2و  21واحد فضایی  )%18/8(Yellow Zoneشناسایی
شد؛ که به صورت بالقوه پتانسیل تبدیل شدن به نقاط حادثهخیز را دارند .در نهایت  42واحد فضایی()%61/2 ColdZone
شناسایی شد.
نتیجهگیری :از مهمترین راهکارهای کاهش حوادث ترافیکی ،بازنگری در عالیم راهنمایی و رانندگی از نظر تعداد ،اندازه ،مکان،
ارتفاع و نصب سرعتگیر در نقاط حادثهخیز ،احداث زیرگذر و نصب پلهای هوایی با تعبیۀ پله برقی در نقاط حادثهخیز،
طراحی برنامۀ آموزشی جامع و بلندمدت برای اصالح فرهنگ راهنمایی و رانندگی و غیره است.
واژههای کلیدی :شدت تصادف ،نقاط فضایی حادثهخیز ،نقاط زرد ،نقاط فضایی ایمن
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چکیده
مقدمه :تصادفات یکی از بزرگترین مشکالت سالمت عموم ی در جهان است .این در حالی است که بیشتر قربانیان جوان هستند
و قبل از تصادف دارای سالمتی کامل بوده اند .مطالعات سازمان جهانی بهداشت حاکی از آن است که در سال  1212میالدی
تصادفات جادهای یکی از سه عامل عمدۀ مرگ و میر در جهان خواهد شد.
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بررسی ریسک کمی نقاط حادثه خیز در محدوده میدان شهید بهشتی

 65ریسک کمی نقاط حادثه خیز از میدان شهید بهشتی تا میدان ابوذر شهر یزد
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میزان ریسکپذیری را در میان گروهها ،و گروههای مسن
ریسکپذیری کمتری داشتند( .)7مطالعۀ دیگری توسط
ویکتور سانتیلو و همکاران در سال  1227میالدی در
کارتاجینای کلمبیا (دارای جمعیت  119121نفر و
مساحت  626کیلومترمربع و شبکۀ جادهای شهری آن
 676کیلومتر) با عنوان «فاکتورهای مؤثر در وقوع حوادث
ترافیکی در جادههای شهری :ترکیب  GISو روش تجربی
بیزی»انجام شد .در این مطالعه  61حادثۀ ترافیکی
(جراحت شدید و مرگ) بررسی و مشخص شد که نواحی
نزدیک به مناطق تجاری به واسطۀ وجود عابرین پیاده،
دارای فراوانی بیشتری از نظر وقوع حوادث بودند.
آنچه در این مطالعه مشهود بود اثرات خطرناک در
سرعت حوادث برای موتورسیکلتسواران بیش از ماشینها
و اتوبوسها بود(.)6در یک مطالعۀ دیگر که توسط علی
مرادی و همکاران در تهراندر سال « 1226آنالیز فضایی
برای تشخیص مناطق با ریسک باال در حوادث ترافیکی
منجر به مرگ عابرین پیاده در تهران»انجام شد ،از 218
حادثۀ مورد بررسی  11مورد ( 46/4درصد) مربوط به سال
 1229تا  1224میالدی و  226مورد ( 69/6درصد) در
سال  1224تا  1227اتفاق افتاده بود .بیشترین فراونی
وقوع حادثه در ژانویه ( 16مورد) و کمترین وقوع حادثه در
جون ( 22مورد)(.)5در یک مطالعۀ دیگر «هزینۀ عمومی
ناشی از جراحات ترافیک جادهای در استان یزد – ایران»؛
مشخص شد که در طی سال  1221تعداد  489مرگ به
واسطۀ حواث ترافیکی در استان یزد اتفاق افتاده است ،که
 981مورد آن یعنی  52/21درصد مرد و  222مورد یعنی
 12/12درصد زن بوده است .کل هزینۀ عمومی ناشی از
جراحات حوادث ترافیکی در استان یزد  21458هزار
ریال؟ بوده است ،که  85/42درصد آن به واسطۀ مرگ
زودرس و  21/71درصد مربوط به ناتوانی ناشی از حوادث
بوده است .همچنین 58/91 ،درصد از مرگها در مردان
اتفاق افتاده است .بیشترین پیک سنی در هزینۀ عمومی
حوادث در محدودۀ سنی  27تا  11سال بود(.)8
مقالۀ حاضر حاصل یک پایاننامۀ تحقیقاتی است که
هدف اصلی آن تجزیه و تحلیل حوادث ترافیکی در یک
مسیر دورنشهری با استفاده از سیستم اطالعات
جغرافیایی است؛ که برای شناسایی نقاط حادثهخیز از
روش شاخص تعداد -شدت تصادفات استفاده شده است.
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مقدمه
بر اساس گزارشات سازمان جهانی بهداشت ،سالیانه
تصادفات جادهای باعث مرگ بیش از  2/1میلیون نفر و
آسیب  12تا  72میلیون نفر در جهان میشود که بیشتر
از  12درصد از آنها در کشورهای با درآمد کم و متوسط
اتفاق میافتد .پیشبینی شده است که بین سالهای
 1222تا  1212میالدی در کشورهای پر درآمد ،مرگهای
ناشی از سوانح جادهای حدود  92درصد کاهش خواهد
یافت؛ ولی به طور اساسی در کشورهای کمدرآمد و
متوسط افزایش مییابد( .)2مطالعات سازمان جهانی
بهداشت حاکی از آن است که در سال  1212میالدی
تصادفات جادهای یکی از عامل عمدۀ مرگومیر در جهان
خواهد شد .همچنین در این گزارش ،میانگین سنی
کشتهشدگان بین  27تا  44سال بیان شده است که از

نظر اقتصادی مؤثرترین افراد جامعه محسوب میشوند
(.)1تصادفات یکی از بزرگترین مشکالت سالمت عمومی
در جهان است .این در حالی است که بیشتر قربانیان
جوان هستند و قبل از تصادف دارای سالمتی کامل
بودهاند .این مسئله در کشور ایران با روند صعودی تعداد
کشتهشدگان و افزایش تعداد کاربران از راههای کشور و
همچنین افزایش تعداد سفرها از اهمیت افزونتری
برخوردار است ،همین امر بررسی مدلهای متناسب برای
شناسایی عوامل ترافیکی را ناگزیر مینماید(.)9در
مطالعهای که توسط ابوالحسن فقیهی و همکاران در سال
1224با در نظر گرفتن تأثیر فرهنگ ایمنی بر ارتقای
ایمنی جادهایانجام شد ،نتایج پژوهش نشان میدهد
تقویت هریک از مؤلفههایفرهنگ ایمنی موجب ارتقای
ایمنی میشود(.)4در یک مطالعۀ دیگر که توسط «کویکو
براون» در ایاالت متحده در سال  ،1227بر روی رانندگان
ساکن در جنوب کارولینا با عنوان «برنامهریزی ایمنی:
آنالیز ویژگیهای دموگرافیک و اقتصادی -اجتماعی روی
ریسکپذیری رانندگان ساکن در جنوب کارولینا » انجام
شد؛ در جنوب کارولینا از میان  249415راننده
ریسکپذیر که سابقه حوادث ترافیکی داشتند آمارگیری
بهعمآلمد و  299956حادثه از آنها ثبت شد .نتایج بررسی
نشان داد روابط معنیدار بین بیشترین و کمترین تراکم
گروههای رانندگان دارای ریسک باال با ویژگیهای
دموگرافیک و اجتماعی -اقتصادی نواحی مسکونی این
رانندگان وجود دارد .همچنین رانندگان جوان بیشترین

68

نویسندگان و همکاران

جدول .2ضرایب پیشنهادی ایالت جورجیا برای انواع تصادفات
شدت تصادفات

ضریب پیشنهادی

تصادفات فوتی
تصادفات جرحی کالس A

1
4

تصادفات جرحی کالس B

9

تصادفات جرحی کالس C
تصادفات خسارتی

1
2

تصادفات جرحی کالالس :Aتصالادف جرحالی کاله در آن
شالدهانالد و احتمالال

مجروح و یا مجروحین تصالادف ،بسالتری
معلولیت برای حداقل یکی از آنها وجود دارد.
تصادفاتجرحیکالس:Bتصادف جرحی که در آن مجروح و
یا مجروحین تصادف ،بستری شدهاند و احتمال معلولیت برای
مجروحین وجود ندارد.

تصادفاتجرحیکالس:Cتصادفات جرحی که مجروحین آن
به صورت سرپائی مداوا شدهاند.
شاخص شناسایی در روش تعداد – شالدت تصالادفات:در
این روش برای هر موقعیت (واحد فضایی) یک شالاخص ویالژه
با استفاده از فرمول ذیل محاسبه میشود (:)22
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روش بررسی
این پژوهش یک مطالعه از نوع توصیفی  -تحلیلی و به
روش مقطعی است؛ که بررسی نقاط حادثهخیز ( Hot
 )Zoneو آنالیز حوادث ترافیکی با استفاده از سیستم
اطالعات جغرافیایی ( )GISصورت گرفت.جامعه مورد
بررسی در این پژوهش ،تمام تصادفات ترافیکی در سال
 2917در محدودۀ درونشهری انتخاب شده (حادثه)،
است که نقاط حادثهخیز با مدلسازی متفاوت روش Hot
 Zoneدر محیط سامانۀ اطالعات جغرافیایی ()GIS
شناسایی شد .ابزار گردآوری دادهها ،یک پرسشنامۀ محقق
ساخته که شامل اطالعات دموگرافیک افراد حادثهدیده،
نوع وسیلۀ نقلیه و تاریخ وقوع حادثه ،آدرس و مکان دقیق
محل وقوع حادثه ،وجود عالیم راهنمایی و رانندگی و
سرعتگیر در محل وقوع حادثه و علت وقوع حادثه است.
این اطالعات از مستندات حوادث بایگانی شده در ادارۀ
راهنمایی و رانندگی شهر یزد استخراج شده است .تجزیه
و تحلیل اطالعات به دست آمده از سیستم اطالعات
جغرافیایی ()GISبه صورت تحلیل فاصلهای و تعیین نقاط
بحرانی با شاخصهای آماری تعریف میشوند .مدل
 HotZoneیک روش سه مرحلهای بر پایۀ سیستم
اطالعات جغرافیایی برای شناسایی سیستماتیک نقاط
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ضمن اینکه اطالعات دموگرافیک افراد حادثهدیده و تجزیه
و تحلیل میدانی مکان وقوع حوادث از نظر عالیم
راهنمایی و رانندگی تجزیه و تحلیل شد.

حادثهخیز جاده است ( .)1این سه مرحله به شرح ذیل
است :
 -2اعتباربخشی به محلهای تصادفات :مکان وقوع هر
لفههای Xو  Yبه منظور آنالیز با
تصادف در قالب مؤ 
استفاده از نرمافزار  GISبر روی مسیر مشخص شد ،و تمام
اطالعات مربوط به هر تصادف (اطالعات دموگرافیک افراد
حادثهدیده،تاریخ ،ساعت ،نوع وسیلۀ نقلیه ،شیء مورد
تصادف ،علت وقوع حادثه ،عالیم رانندگی در محل حادثه
و نصب سرعت گیر در محل حادثه) به صورت الیۀ
اطالعاتی بر پایۀ  GISبه واحدهایهای فضایی انتخاب
شده اتصال پیدا کرد.
 -1تقسیم بندی مسیر انتخاب شده به واحدهای
فضایی ()BSUs:Basic Spatial Unitsبرابر و محاسبۀ آمار
تصادفات :مسیر انتخاب شده به واحدهای فضایی با طول
 222متر و شمارهگذاری همۀ  BSUها انجام شد.
 -9مشخص نمودن نقاط حادثهخیز:در این رابطه نرخ
تصادفات ( )ARآستانه برای هر  BSUبر اساس روش
شاخص تعداد شدت تصادفات انتخابشدو تمام واحدهای
فضایی که شاخص ریسک آنها از دو برابر میانگین باالتر
شد به عنوان نقاط حادثهخیز ( )HotZoneانتخاب شدند و
حد فاصل میانگین و دو برابر میانگین به عنوان یک
 YellowZoneانتخاب شد (.)22برای وزندهی به شدت
تصادفات (جرحی ،فوتی و خسارتی) از جدول ضرایب
پیشنهادی ایالت جورجیای آمریکا استفاده شد(.)22

 61ریسک کمی نقاط حادثه خیز از میدان شهید بهشتی تا میدان ابوذر شهر یزد

در فرمول فوق:
 : I شاخص تعداد -شدت تصادفات در واحد فضایی
()BSU
 : تصادفات فوتی (در هر )BSU
 :تصادفات جرحی نوع ( Aدر هر )BSU

 :تصادفات جرحی نوع ( Bدر هر )BSU

 :تصادفات جرحی نوع ( Cدر هر )BSU

 : تصادفات خسارتی (در هر )BSU

جدول .1فروانی مربوط به واحدهای فضایی بر اساس شاخص تعداد  -شدت حادثه
واحدهای فضایی)(BSUs

ردیف
2
1
9
4

فراوانی(درصد)
(6)1/2
(21)18/8
(42)2/61
(66)222

HotZone
Yellow Zone
Cold Zone
Total

شاخصهای مرکزی و پراکندگی نقاط فضایی حوادث
ترافیکی در محدودۀ مورد بررسی :تعداد کل واحدهای
فضایی مورد بررسی  66واحد است که نمرۀ ریسک کل
این واحدهای فضایی بعد از کمیسازی ریسک 571به
دست آمد ( میانگین نمرۀ ریسک  .)8/6همانگونه که
توضیح داده شده واحدهای فضایی که نمرۀ ریسک آنها از
دوبرابر میانگین ( )%9بیشتر است به عنوان واحدهای

فضایی حادثهخیز ( )Hot Zoneمعرفی میشوند .واحدهای
فضایی که نمرۀ ریسک آنها با روش شاخص تعداد– شدت
تصادفات ،در حدفاصل میانگین و  1برابر میانگین (25/9
–  )8/6هستند به عنوان واحدهای فضایی YellowZone
و واحدهایی که نمرۀریسک آنها کمتر از نمرۀ میانگین
باشد (کمتر از  )8/6به عنوان واحدهای فضایی ColdZone
تقسیمبندی شدند.

جدول .9شاخصهای مرکزی و پراکندگی واحدهای فضایی در مسیر مورد مطالعه
شاخص

تعداد

نمره کل

میانگین

 1برابر میانگین

انحراف معیار

ماگزیمم

مینیمم

نمرۀ ریسک واحدها

66

751

8/6

25/9

5/9

91

2

یافتههای مربوط به دادههای دموگرافیک افراد
حادثهدیده :آنالیز پارامترهای دموگرافیکی نشان داد که
بیشترین تصادفات ( 278حادثه) در گروه سنی 92-12
سال است( .)%91/8با توجه به شرایط این گروه (جوانی و
تجربه کمتر) در رانندگی نسبت به سایر گروههای سنی
میتواند از عوامل تأثیرگذار مهم در افزایش حوادث در این

گروه سنی باشد .در ردههای بعدی از نظر فراوانی به
ترتیب گروه سنی  52-62ساله تعداد  59حادثه ()%27/2
و گروه سنی  42-92ساله با  51حادثه ()%24/1هستند.
در این مطالعه کمترین آمار وقوع حوادث ( 15حادثه) در
گروه سنی باالی  52سال هستند (.)%7/6
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در این مطالعه  66واحد فضایی مورد بررسی قرار گرفت.
بعد از کمیسازی ریسک حادثه به روش تعداد – شدت
حادثه 42 ،واحد فضایی ( 4222متر) به عنوان ColdZone
(واحد های فضایی ایمن) شناسایی شد ( .)%6122تعداد 21
واحد فضایی ( )%1828به عنوان واحدهای فضایی
 YellowZoneشناسایی شد ( 2122متر )؛ که این واحدهای
فضایی ،پتانسیل تبدیل به نقاط حادثهخیز را دارند و بعد از
نقاط حادثهخیز به عنوان اولویت دوم اصالحی باید به آنها
توجه نمود .در نهایت تعداد  6واحد فضایی ( 622متر) به
عنوان نقاط حادثهخیز ( )HotZoneمشخص شد (.)%122

52

نویسندگان و همکاران

جدول .4توزیع فراوانی و درصد فراوانی حوادث به تفکیک گروههای سنی
≤12

48

%22

6

92-12

278

%91/8

2

42-92

51

%24/1

9

72-42

77

%22/4

4

62-72

41

%22/1

7

52-62

59

%27/2

1

≥52

15

%7/6

کل

481

%222

تعداد  117حادثه( )%62/1مربوط به آقایان و  285حادثه
( )%98/8مربوط به خانمها است.

جدول .7تقسیمبندی حوادث در محدودۀ مورد بررسی از نظر جنسیت
فراونی( درصد)

متغیر
جنسیت

مرد

(117)62/1

زن

(285)98/8

تقسیمبندی حوادث در محدودۀ مورد بررسی از نظر
زمان وقوع حادثه :بیشترین فروانی ( 259مورد) وقوع
حادثه در بازه زمانی  21ظهر تا  28عصر است (.)%97/1
به ترتیب فروانی در رتبههای بعدی بازۀ زمانی  28عصر تا
بامداد با فروانی  279مورد ( )%92/5و بازۀ زمانی  6صبح

تا  21ظهر با فراونی  215مورد قرار دارد (.)%16/9
کمترین میزان فروانی وقوع حادثه ( 11مورد)در بازۀ زمانی
بامداد تا  6صبح است ()%6؛ که تردد کم وسایل نقلیه در
این بازۀ زمانی میتواند علت اصلی کم بودن حادثه باشد.

جدول .6فراوانی حوادث از نظر زمان وقوع حادثه در  14ساعت شبانه روز
متغیر

زمان وقوع حادثه

فراونی(درصد)

رتبه

21-26

(215)16/9

9

28-21

(259)97/1

2

22-28

(279)92/5

1

26-22

(11)6

4

کل

(481)222

تقسیمبندی حوادث در محدودۀ مورد بررسی از نظر
ایام هفته :از نظر میزان فراوانی وقوع حادثه در ایام هفته
روز شنبه با فراوانی  11مورد ( )%12/7و روز یکشنبه با
فراوانی  86مورد ( )%25/8در رتبه اوّل و دوم قرار دارند؛

با توجه به شروع هفتۀ کاری و حجم ترافیک در ابتدای
هفته میتوان به عنوان دالیل اصلی فراوانی حادثه در
روزهای آغازین هفته در نظر گرفت .کمترین فراوانی (49
مورد) مربوط به روز چهارشنبه است (.)%8/1
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متغیر

گروهبندی سنی

فراونی

درصد

رتبهبندی
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جدول .5فروانی وقوع حادثه در روزهای هفته
شنبه

(11)12/7

یکشنبه

(86)25/8

دوشنبه

(77)22/4

سهشنبه

(72)22/6

چهارشنبه

(49)8/1

پنجشنبه

(84)25/4

جمعه

(64)29/9

کل

(481)222

جدول .8فراوانی وقوع حادثه در ماههای سال
متغیر

ماه سال

فراونی
فروردین

(46)1/7

اردیبهشت

(42)8/9

خرداد

(99)6/8

تیر

(92)4/6

مرداد

(99)6/8

شهریور

(96)5/7

مهر

(61)21/1

آبان

(48)22/2

آذر

(95)5/5

دی

(92)6/1

بهمن

(99)6/8

اسفند

(79)22/2

کل

(481)222

تقسیمبندی حوادث در محدودۀ مورد بررسی از نظر
فصل وقوع حادثه :از نظر فروانی وقوع حادثه در فصلهای
سال ،فصل پاییز با فراوانی  245حادثه ( )%92/7در رتبۀ
اوّل قرار دارد .به ترتیب فصل بهار با فراوانی  221حادثه

( )%14/5و فصل زمستان با فراونی  226حادثه ()%14/2
در رتبۀ دوم و سوم از نظر فراوانی است .فصل تابستان با
فراوانی  222حادثه کمترین حادثه اتفاق افتاده است و در
رتبۀ چهارم قرار دارد(.)%12/5
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تقسیمبندی حوادث در محدودۀ مورد بررسی از نظر
ماه وقوع حادثه :در تقسیمبندی فراونی وقوع حوادث در
ماههای سال ،مهرماه با فراونی  61مورد حادثه بیشترین
حادثه اتفاق افتاده است ( ،)%1اسفندماه با فراوانی 79
مورد در رتبۀ دوم قرار دارد( ،) %22ماههای خرداد ،مرداد

و بهمن با فراونی یکسان ( 99مورد حادثه) در رتبۀ هشتم
از نظر فراوانی وقوع حادثه هستند ( )%8و کمترین میزان
فروانی ( 92مورد)وقوع حادثه در دی ماه اتفاق افتاده
است(.)%6/1
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متغیر

ایام هفته(روز حادثه)

فراونی(درصد)

51
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جدول .1فروانی حوادث به تفکیک وقوع حادثه در فصول سال
بهار

(221)14/5

تابستان

(222)12/5

پاییز

(245)92/7

زمستان

(226)14/2

کل

(481)222

جدول .22فراوانی حوادث از نظر نوع حادثه
متغیر
فوتی

نوع حادثه

فراونی(درصد)
(9 )2/26

جرحی نوعA

(5)2/7

جرحی نوعB

(5)2/7

جرحی نوعC

(92)6/4

خسارتی

(494)12

کل

(481)222

بحث
 بازرسی میدانی در مسیر از نظر وجود عالیمراهنمایی و رانندگی در محل وقوع حادثه ،مشخص شد،
در  158حادثه ( )%75/5عالیم رانندگی وجود داشت؛ و در
 124مورد ( )%41/9از حوادث ،در محل وقوع آنها عالیم
راهنمایی و رانندگی مشاهده نشد .با توجه به حجم باالی
حوادث و بررسی میدانی محدودۀ مطالعه از نظر عالیم
راهنمایی رانندگی ،برای کاهش تعداد حوادث الزم است.
 با بررسی میدانی مسیر مطالعه ،از نظر وجودسرعتگیر در محل وقوع حادثه تنها در اطراف میدان
شهدای محراب چند مورد سرعتگیر نصب شده بود که
جنس آنها از آسفالت بود و به مرور زمان تقریباً همسطح
جاده شده بودند و عمالً هیچگونه کارآیی و تأثیری در
کاهش سرعت رانندگان به عنوان سرعتگیر نداشتند .از

نظر نصب سرعتگیر میتوان گفت در محل وقوع 481
حادثه مورد مطالعه ( %222موارد) سرعتگیر وجود
نداشت .برای کاهش وقوع حوادث در محدودۀ مورد
بررسی ،با نصب سرعتگیر در ورودی میدانها،
چهارراهیها ،سهراهیها ،مدارس و بیمارستانها و سایر
مکانهای مهم از نظر ترافیکی میتوان اقدام کرد .نصب
سرعتگیرهای پالستیکی از نظر ایمنی (رنگ ثابت ،ارتفاع
و شیب استاندارد ،قابلیت نصب چراغ چشمکزن و عدم
آسیب به وسایل نقلیه) نسبت به سرعتگیرهایی که از
آسفالت ساخته میشوند ،ارحجیت دارد.
 در محدودۀ مورد بررسی ،یکی از مکالانهالایی کالهتصادفات بالاالیی داشالت؛ چهالارراه فاطمیاله بعالداز میالدان
مارکار بود .در این چهارراه علیرغم نصالب تالابلوی دورزدن
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تقسیمبندی حوادث در محدودۀ مورد بررسی از نظر
نوع حادثه:از نظر نوع حادثه با توجه به اینکه مسیر مورد
مطالعه محدودۀ درونشهری است؛ و با توجه به حجم
ترافیک و سرعت پایین وسایل نقلیه نسبت به مسیرهای
برونشهری ،بیشترین فروانی حادثه از نوع خسارتیست
( 494حادثه) ( .)%12در رتبۀ بعدی حوادث جرحی نوع C
با فراوانی  92مورد در رتبۀ بعدی قرار دارد(.) %6/4
حوادث جرحی نوع  Aو نوع  Bبا فراونی  5مورد در رتبۀ
سوم قرار دارند(  .) %2/7همانطور که گفته شد مسیر
مطالعۀ محدوده دورنشهری است؛ با توجه به حجم

ترافیک و سرعت پایین وسایل نقلیه در تقیسمبندی نوع
حوادث جرحی ،در این مورد نیز بیشترین فراوانی مربوط
به حوادث جرحی نوع Cاست که افراد آسیبدیده در
حادثه به صورت سرپایی مداوا شده و بدون بستری کردن
مصدوم در مراکز درمانی مرخص شدهاند .کمترین میزان
فراوانی مربوط به حوادث فوتی (  9مورد) است (.)%2/26
در این مورد هم علت پایین حوادث فوتی نسبت به
مسیرهای برونشهری ،حجم ترافیک و سرعت پایین
وسایل نقلیه در مسیرهای درونشهری است.
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متغیر
فصل سال

فراونی(درصد)
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ممنوع به علت بالار ترافیکالی بالاال و ناآشالنایی راننالدگان و
مسافرین برای مراجعه به مرکز شهر در اغلب موارد منجالر
به وقوع حادثاله مالیشالود .بالرای کالاهش حالوادث در ایالن
محدوده در کوتاه مدت ،نصب تالابلوی دورزدن ممنالوع باله
صورت چشمکزن و با سایز بزرگتر به تعداد کافی و نصالب
آنها در مکانهای بهتر در زاویۀ دید راننده میتواند کمالک
کننده باشد .ضمن اینکه در ساعاتی از روز که بار ترافیکالی
بالالاال اسالالت بالالا حضالالور یکالالی از مالالأمورین ادارۀ راهنمالالایی و
رانندگی در مکان مذکور برای راهنمایی افراد و پیشالگیری
از تخلفات منجر به حادثه ،زمینۀ کاهش وقالوع حالوادث را
در چهارراه مذکور فراهم کرد .در برنامۀ بلند مدت احالداث
زیرگذر و پل هوایی میتواند در دستور کار قرار گیرد.
 یکی از علتهالای مهالم بالار ترافیکالی بالاال و وقالوعحوادث خسارتی در محدودۀ مورد بررسی و در کل سالطح
شهر پالذیرایی (شالربت و شالیرینی) در اعیالاد و مراسالمات
مذهبی در سطح خیابانها بالین مالردم و راننالدگان اسالت.
ضالالمن احتالالرام بالاله فرهنالالگ ،سالالنت و مراسالالمات مالالذهبی
ارگانهالای مسالئول بایالد از نظالر رعایالت اصالول ایمنالی و
پیشالالگیری از وقالالوع حالالوادث ترافیکالالی پالالذیراییهالالا را بالاله
مکانهای ایمن و مناسب منتقل نمایند.
 یکی از مکالانهالای بالا تعالداد حالوادث زیالاد و بالارترافیکی باال در محدودۀ میدان شالهدای محالراب بالود کاله
طی بررسی میدانی از دالیل مهم آن نزدیکی پارک  5تیالر
به این میدان که اکثر مسالافرین شالهر مشالهد و همراهالان
بیماران بستری در بیمارستان مرتاض ،بیمارستان بهمالن و
بیمارستان مجیبیان اقدام به نصب چادر و اقامالت در ایالن
پارک بخصوص در فصل تابستان مینمایند ،کاله منجالر باله
بار ترافیکی باال در این میدان و محدودۀ اطراف باله سالمت
پارک  5تیر شده و نتیجۀ نهالایی آن وقالوع تعالداد زیالادی
حادثۀ ترافیکی در این محدوده از مطالعه شالده اسالت( .در
محدودۀ میدان شهدای محراب  1واحد فضایی Hot Zone
و  7واحد فضایی  Yellow Zoneشناسایی شالد؛ و  5واحالد
فضایی  ،Yellow Zoneپشت سر هم در محدودۀ پالارک 5
تیر که بهطوربالقوهپتانسیل تبدیل باله واحالدهالای فضالایی
 Hot Zoneرا دارنالالد؛ مشالالخص شالالد) .بالالرای کالالاهش بالالار
ترافیکالالی و تصالالادفات در ایالالن محالالدوده ،در کوتالالاه مالالدت
میتوان حداقل برپایی چادر در پارک  5تیر را ممنوع کرد؛
و ادارههایمسالالئول بالالرای مسالالافرین و همراهالالان بیمالالاران
بستری شده ،مکانهای دیگالری را در نظالر بگیرنالد.در بلنالد

مدت کاهش تعداد بیمارستانها در مسیر مالورد مطالعاله و
انتقال به مکانهایی که ترافیک ایجاد نکند ،میتوانالد یالک
ایدۀ مناسب برای کاهش بار ترافیکالی و حالوادث ناشالی از
آن ،مورد توجه ارگانهای مسئول قرار گیرد.
 جمعآوری دیتا در فصل تابستان بالود و بخشالی ازعالیم و تابلوهالای راهنمالایی و راننالدگی در شالاخ و بالرگ
درختان قابل رویت نبالود ،جالدای هالرس کالردن درختالان
حاشیۀ جاده در فصل زمسالتان ،الزم اسالت در فصالل بهالار
بعد از سبز شدن درختان و سایر فصول سالال (تابسالتان و
پاییز) برای رفع این مشکل مجددا هرس کردن درختان را
تکالرار کالرد .بالرای کالاهش حالوادث ترافیکالی در محالدودۀ
مطالعه و کل سطح شهر میتوانالد در برنامالۀ کالاری ادارات
مسئول قرار گیرد.
 متأسفانه در برخی موارد وقوع تصادف خسالارتی وجزئی باعث ترافیک باال میشالود و خطالر وقالوع تصالادفات
بیشالالتر را بالالاال مالالیبالالرد و یکالالی از علالالتهالالای مهالالم در
ترافیکهایدرونشهری توقف سایر رانندگان برای مشالاهده
و گاهی گرفتن فیلم است ،در برخی موارد هم که حالوادث
منجر به جرح افراد میشود این رفتار رانندگان باعث وقفاله
در رسیدن آمبوالنس و نیروهای امدادی میشود؛ جالدای از
بحث فرهنگسازی در بلندمدت توسط ارگانها مسئول ،به
عنوان یک پیشنهاد که در کوتاه مدت میتالوان تالا حالدود
زیادی خطر وقوع حوادث ترافیکالی را کالاهش داد ،صالدور
جریمه میتواند برای چنین افرادی که فقط برای مشالاهده
تصادف اقدام به توقف میکنند.
 کاله ایمنی و داشتن گواهینامۀ موتورسوارای یالکاجبار و قانون ،و توجه ویژه به اجرای آن توسالط مالأمورین
ادارۀ راهنمالالایی و راننالالدگی ،در کالالاهش صالالدمات حالالوادث
ترافیکی (حوادث جرحی  47مورد) در مسیر مطالعه و کل
شهر میتواند کمک کننده باشد.
 نبود سرعتگیردر کل مسیر و نداشالتن گالاردریاللمرکزی در بخشهای زیادی از مسیر که به نالوعی شالرایط
سبقت غیرمجاز برای رانندگان وجالود دارد و نصالب مالوارد
ذکر شده در محالدودۀ واحالدهالای فضالایی  H-Y Zoneدر
کاهش حوادث ترافیکی میتواند به عنوان یالک راهحالل در
دستور کار قرار گیرد.
 به عنوان یک نکتۀ ایمنی برای جمعآوری اطالعاتمیدانی در موارد مشابه در پژوهشهای آینده ،با توجاله باله
ماهیت خطرناک کار جمعآوری نقاط حادثهخیز (نقطهزنی
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در پژوهشهای مشابه آتی چنانچه مسالیر بررسالی بزرگتالر
 یک فاکتور و مشکل بزرگ برای پژوهشگالر خواهالد،باشد
 به عنوان یک پیشنهاد بهتر بالرای پالژوهشهالای آتالی.بود
افسر راهنمایی و رانندگی در فرم بررسی و کروکی حادثاله
 اقدام به نقطالهزنالی و ثبالتGPS با استفاده از یک دستگاه
.طول و عرض جغرافیایی محل وقوع حوادث کند
 همچنین تعمیرات پیشگیرانه و سرویس به موقععالیم راهنمایی و رانندگی به علت شرایط آب و هوایی
 کج شدن و شل شدن،فضای باز و وزش باد (زنگ زدگی
عالیم راهنمایی و رانندگی) نیز میتواند در کاهش حوادث
در مسیر مورد مطالعه و سایر مسیرهای درونشهری مؤثر
.واقع شود

نویسندگان و همکاران

) امکالان وقالوع حادثاله بالرایGPS محل وقوع حالوادث بالا
، برخورد کسبه،پژوهشگر وجود دارد (پاسخگویی به افراد
 پلالالیس و حتالی راننالالدگان کاله در مالالوارد متعالالدد،بازاریالان
 مالوارد ایمنالی در.)مزاحمت و وقفه در کار ایجاد میکننالد
جمعآوری این اطالعات شامل پوشالیدن لبالاس مناسالب و
ًراحت که دارای نوار زرد (فلورسانس) استفاده شود و حتما
دو نفر برای جمعآوری دیتا به کار گرفته شود (یک نفر بالا
نقطهزنی و یک نفر ثبت اطالعات و توجه بالهGPS دستگاه
مسیر حرکت ماشینهای عبوری برای اطالع دادن باله نفالر
6  ضمن اینکاله در ایالن پالژوهش کالل مسالیر حالدود.)اوّل
کیلومتر توسط پژوهشگر برای جمعآوری دیتا چندین بالار
 کیلالومتر پیالادهروی) و62 به صورت پیاده طی شد (حدود
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Abstract
Introduction: Accidents are one of the biggest public health problems in the world. At the same time,

most young victims are in good health before the accident. World Health Organization studies
indicate that in 2020 road accidents will be one of three of the three leading causes of death globally.
Materials and Methods: Due to selecting the inner-city route, this study identified the accident hot

zones by the number-accident intensity index method in one year. The table of coefficients proposed
by the state of Georgia was used to weigh the severity of the accidents (injuries, deaths, and
damages).
Results: In this study, six spatial units were identified as hot zones ( 9/1% ), and 19 spatial units were

identified as yellow zones ( 28/8% ); as. Finally, 41 spatial units ( 4100 meters from 6600 meters )
were identified as cold zones ( 62/1% ).
Conclusion: The most important ways to reduce traffic accidents include the review of traffic signs in
terms of the number, size, location, height, and the installation of the speed breaker in the spatial units
as hot zones, the construction of an underpass, and the structure of pedestrian bridges with embedding
the escalator in some important routs ( hot zones ), developing a comprehensive and long– term
training program for improving the driving culture, etc.
Keywords: Accident Severity, Spatial Hot Zone, Spatial Cold Zone
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