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تابستان 91

فصلنامه مطالعات پژوهشی

راهورمطالعات پژوهشی
بررسي علل تصادفات در بزرگراه ها 

)مورد مطالعه: بزرگراه هاي درون شهري اصفهان(

علي زنگي آبادي1، غالمرضا شیران2، خیري گشتیل3

از صفحه 77 تا 98
تاریخ دریافت:90/10/25 تاریخ پذیرش:91/1/17

چکیده
   تصادفات ترافیکي در حال حاضر به صورت یک معضل اجتماعي در سطح جهان مطرح 
است که همه ساله جان تعداد زیادي از مردم را گرفته و هزینه هاي اقتصادي بزرگي را به جامعه 
وارد می کند. در کشور ما نیز این موضوع به مشکلي بزرگ و مهم تبدیل شده است؛ به گونه اي که 
ایران به لحاظ تصادف ها و سوانح جاده اي و ترافیکي به عنوان یکي از کشورهاي داراي بیشترین 
موارد تصادف و مرگ و میر ناشي از آن معرفي شده است. با توجه به این که بزرگراه هاي شهري 
سهم بسزایي از تردد و سفرهاي شهري را به خود اختصاص مي دهند، بنابراین در این تحقیق علل 
تصادفات بزرگراه هاي شهر اصفهان در سال هاي 88 و 89 مورد بررسي قرار گرفته است. هدف 
اصلی پژوهش حاضر شناسایي علل تصادفات در بزرگراه هاي درون شهري اصفهان است و هدف 
دیگر آن تعیین سهم هر یک از عوامل مؤثر در بروز تصادفات در بزرگراه ها، تحلیل توزیع و پراکنش 
فضایي تصادفات رخ داده در بزرگراه هاي مورد مطالعه و ارائه راهکارهایی براي کاهش عوامل تأثیر 
گذار در بروز تصادفات است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - 
تحلیلی از نوع پیمایشي بوده که در قالب تحلیل هاي همبستگي و خي دو و تحلیل فضایي با استفاده 
از سیستم اطالعات جغرافیایي )GIS( به انجام رسیده است. نتایج این تحقیق نشان مي دهد که بیش 
ترین دالیل تصادف در بزرگراه هاي درون شهري اصفهان، عدم توجه به جلو)14/6 درصد(، عدم 
رعایت حق تقدم )12/2 درصد( و عدم رعایت فاصله طولي )9 درصد( است. در این میان سبقت 

و سرعت غیر مجاز بیشترین تصادفات فوتي در بزرگراه ها را به خود اختصاص داده اند. 
کلید واژه ها

تحلیل فضایي/ تصادف/ بزرگراه/ سیستم اطالعات جغرافیایي/ تصادفات ترافیکی

1. دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزي شهري دانشگاه اصفهان 
gholam_shiran@yahoo.com 2. استادیار دانشکده حمل و نقل دانشگاه اصفهان

3kh.gashtil@yahoo.com. دانشجوي کارشناسي ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري دانشگاه اصفهان )نویسنده مسئول:                                                                    ( 
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مقدمه 

   تصادفات ترافیکي در حال حاضر به صورت یک معضل اجتماعي در سطح جهان مطرح 
است که همه ساله جان تعداد زیادي از مردم را گرفته و هزینه هاي اقتصادي بزرگي را به جامعه 
وارد می کند. هر فردي که در یک تصادف صدمه یا خسارت مي بیند یا معلول و ناتوان شده یا 
این که جان خود را از دست مي دهد، به دلیل این که یک فرد مستقل از دیگران نیست و در 
شبکه اي از ارتباط با دیگران )خانواده، دوستان و هر کسي که از این ضایعه تأثیر مي پذیرد( زندگي 
مي کند، بنابراین تبعات این حادثه فقط و فقط به شخص حادثه دیده بر نمي گردد، بلکه تمام کساني 
که با زندگي وي در ارتباط هستند را نیز تحت تأثیر قرار مي دهد. با توجه به عدم امکان ارزش 
گذاري واقعي براي جان انسان ها و درد و رنج حاصل از دست دادن یک خویشاوند، برآورد دقیق 
هزینه هاي یک تصادف امري غیر ممکن به نظر مي رسد. در خصوص کشور ایران که هم اکنون در 
مرحله رشد فزاینده وسایل نقلیه و به دنبال آن افزایش تعداد تصادفات و خسارات ناشي از آن قرار 
دارد، این مسئله از اهمیت بیشتري برخوردار است. در این میان شهر اصفهان که پس از تهران و 
مشهد بیشترین آمار کشته شدگان تصادفات درون شهري را به خود اختصاص داده است و روزانه 
به طور میانگین 4 نفر در تصادفات درون شهري آن کشته مي شوند1  نیز از اهمیت باالیي در این 
خصوص برخوردار است؛ بنابراین پرداختن به موضوع تصادفات درون شهري اصفهان و شناسایي 
دالیل تصادفات و محاسبه فراواني این دالیل مي تواند راهي براي کاهش تصادفات درون شهري 

در شهر اصفهان باشد.

بیان مسئله
   با گسترش زندگي ماشیني و افزایش روز افزون ترافیک در شهرها و جاده ها در نیم قرن اخیر، 
در مقابل فواید اقتصادي و رفاهي ناشي از گسترش ارتباطات و سرعت جا به جایي کاال و مسافر، 
متأسفانه بر تعداد و شدت تصادفات ترافیکي به سرعت افزوده شده و ضایعات جاني و مالي ناشي 
از این تصادفات بار سنگیني را بر جوامع بشري تحمیل مي کند)وزارت راه و شهرسازی،1:1375(.

1. رییس پلیس راهور شهرستان اصفهان، به نقل از سایت )www.farsnews.com( در تاریخ 90/6/30
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بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهاني )WHO(، مرگ بر اثر حوادث ترافیکي از 1990 
به بعد در هر دوره 6 ساله تقریباً 2 برابر شده است. این سازمان برآورد کرده است که رتبه حوادث 
ترافیکي در فهرست علل مرگ و میر در جهان از رتبه نهم در سال 1990 به رتبه ششم در سال 
2020 خواهد رسید. بر اساس آمار این سازمان مرگ و میر ناشي از تصادفات جاده اي از 1/3 میلیون 
نفر در سال 2004 به2/4 میلیون نفر در سال 2030 خواهد رسید که عمدتاً به خاطر افزایش مالکیت 
و استفاده از وسایل نقلیه است که با رشد اقتصادي در کشورهاي داراي درآمدهاي کم و متوسط 
همراهي دارد. این رقم در کشورهاي در حال توسعه نسبت به کشورهاي توسعه یافته چندین برابر 
است. همه روزه در سراسر دنیا بیش از 3000 نفر بر اثر تصادفات و صدمات ناشي از آن جان خود 
را از دست مي دهند. در کشورهاي کم درآمد و کشورهاي با در آمد متوسط، علت مرگ حدود 85 
درصد از فوت شدگان و معلولیت حدود 90 درصد از افرادي که دچار ناتواني هاي جسمي و نقص 
عضو شده اند، تصادفات بوده است )جاکوبز و توماس1، 11:2000(. هر انسان منحصر به فرد و غیر 
قابل جایگزین است و پذیرفته نیست که بیش از 23هزار نفر از ایرانیان هر ساله بر اثر تصادفات 

کشته و بیش از 700 هزار نفر مصدوم شوند )پور معلم و قرباني،1390 : 1(.
تحقیقات اخیر در ایران نشان مي دهد که 38 درصد تصادفات ناشي از مرگ و میرهاي غیر 
طبیعي به علت تصادفات جاده اي است. بر اساس آمار منتشر شده از سازمان پزشکي قانوني ایران، 
از سال 79 تا پایان سال 1389، 235587 نفر بر اثر تصادفات رانندگي در کشور کشته شده اند و طي 
این مدت 2221810 نفر نیز بر اثر تصادفات رانندگي مصدوم شده اند )گزارشات متوفیات تصادفات 

ترافیکي پزشکي قانوني کشور، 1389(. 
   عوامل زیادی در بروز این حوادث دخیل هستند که در سه عنوان کلي به راه، وسیله نقلیه و 
عامل انساني تقسیم بندي مي شوند و هرکدام از این عوامل نیز زیر بخش هاي گوناگوني را در بر 
مي گیرند. بیش از 70 درصد این تصادفات در بزرگراه ها و خیابان هاي اصلي شهر و تنها 7/5 درصد 
در کوچه ها و 12/5 درصد در جاده هاي خارج از شهر اتفاق مي افتد )جاوید و همکاران،3:1385(. 
   در جدول مربوط به تصادفات در سال 1388 در استان اصفهان میزان تصادفات رخ داده در 

1. Jacobs and Tomas
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چهار رده عملکردي راه، آزاد راه ها کمترین تصادفات و به همین نسبت کمترین تلفات و بزرگراه ها 
و راه هاي اصلي و فرعي بیشترین تلفات را دارند. در حالي که حجم عبوري از آزاد راه ها بیشتر 
است. تعداد تصادفات در بزرگراه ها 86 درصد و در آزاد راه ها 11 درصد گزارش شده است. 
بزرگراه ها 33 درصد و آزاد راه ها 3 درصد فوت نسبت به کل فوت شدگان در تصادفات را در بر 

مي گیرند( آمار و اطالعات معاونت حمل و نقل ترافیک شهرستان اصفهان(. 
   براي شناسایي هر پدیده، باید علت هاي مؤثر در آن مورد مطالعه قرار گیرد )صفار زاده و 
همکاران، 1387: 459(. از آن جایي که بروز تصادف در راه هاي درون شهري به سبب وجود 
زنجیره اي از علت هاست که این زنجیره شامل علل و عوامل جاده اي و انساني، وسیله نقلیه و 
محیط اطراف است که هر یک از آن ها نیز مشتمل بر اجزاي متعدد دیگر هستند )آیتي و واحدي، 
1386: 136(. بنابراین، انجام تحلیل هاي فضایي به کمک GIS مي تواند نقش مؤثري در ریشه یابي 
و کشف تأثیر این علت ها در کنار هم داشته و زمینه شناخت صحیح برای انجام اقدامات اصولي 

را فراهم آورد. 
   بر اساس توضیحات و آمارهاي ارائه شده تا حد زیادي مي توان به اهمیت پرداختن به 
تصادفات و تحلیل علت هاي آن در بزرگراه ها پي برد؛ بنابراین این پژوهش سعي بر آن دارد تا با 
استفاده از تجزیه و تحلیل علل تصادفات با نرم افزارهاي آماري SPSS و EXELL، و سیستم 
اطالعات جغرافیایي به تحلیل فضایي علل تصادفات در بزرگراه هاي درون شهري اصفهان بپردازد 

و راهکارهایي براي کاهش تصادفات را پیشنهاد دهد.

اهداف پژوهش
- تعیین سهم هر یک از عوامل مؤثر در بروز تصادفات در محدوده مورد مطالعه.

- تحلیل توزیع و پراکنش فضایي تصادفات رخ داده در بزرگراه هاي مورد مطالعه.
-  ارایه راهکارها و رهنمودها براي کاهش عوامل تأثیر گذار در بروز تصادفات.

بررسی علل تصادفات در بزرگراه ها )مورد مطالعه: بزرگراه های درون شهری اسفهان(
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پیشینه  تحقیق

 امین منصور )1379( در مقاله خود با عنوان »نقش فاکتورهاي مؤثر در تصادفات جاده اي و 
شهري استان اصفهان«، به نقش عوامل مؤثر در تصادفات جاده اي و شهري در اصفهان پرداخته 
و چنین نتیجه گیري کرد که بیشترین تصادفات جاده اي و شهري در اصفهان مربوط به تصادفات 

ترافیکي است.
 عامري و ملکوتي )1386( در مقاله اي با عنوان »برهم کنش ویژگي هاي روسازي راه و حجم 
ترافیک بر روي نرخ تصادفات جاده هاي دو خطه برون شهري«، به مطالعه جداگانه و همچنین، اثر 
توأم شاخص هاي روسازي راه و حجم ترافیک روزانه بر روي نرخ تصادفات و پیش بیني آن ها با 

استفاده از رگرسیون چندگانه پرداختند.
ترزی و کارساحیم1 )2002( پژوهشگران ترکیه اي با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایي، با 
در دست داشتن اطالعات اولیه مثل تراکم تصادفات، شدت تصادفات، حجم ترافیکي جاده ها ...، 

مکان هاي مخاطره آمیز را در طول جاده اسپارتا-آنتالیا در مقاله خود تعیین کردند. 
  اردغان2 )2009( با استفاده از GIS در مقاله خود به تحلیل فضایي ناامني جاده اي میان استان هاي 
مختلف ترکیه پرداخت و چنین نتیجه گرفت که تصادفات و مرگ و میرهاي جاده اي در استان هاي 
ترکیه داراي الگوي تصادفي خاصي نیست. زیرا توزیع فضایي آنها در جاده هاي ارتباطي بعضي از 

استان ها از جمله استامبول، آنکارا و آنتالیا بیشتر است. 
امین منصور در تحقیق خود به بررسي کلي عوامل مؤثر در تصادفات ناشي از رانندگي در کنار 
سایر تصادفات جاده اي و شهري اصفهان )حوادث شغلي، نزاع، سقوط از ارتفاع و...( پرداخته 
است. در حالي که در پژوهش پیش رو به صورت مجزا به بررسي دالیل تصادفات، تحلیل 
فضایي و گسترده تصادفات و تحلیل تراکم تصادفات در بزرگراه هاي درون شهري اصفهان با 
استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایي پرداخته است. عامري و ملکوتي نیز به بررسي نقش راه در 
تصادفات با استفاده از رگرسیون چندگانه پرداخته اند ولي در این پژوهش ما به دنبال تحلیل نقش 
عوامل انساني در تصادفات با استفاده از تحلیل همبستگي و خي دو و تحلیل فضایي مي باشیم. در 
1. Terzi and Karsahim
2. Erdogan
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سایر پژوهش هاي بیان شده نیز محققان با استفاده از GIS به شناسایي نقاط مخاطره آمیز جاده اي 
پرداخته اند در حالي که در این پژوهش عالوه بر تعیین نقاط )بزرگراه ها( خطر آفرین، ارتباط بین 

تخطي از سرعت و سبقت مجاز و شدت تصادفات نیز مورد بررسي قرار گرفته است.

فرضیه ها
- سبقت و سرعت غیر مجاز از علت هاي اصلي تصادفات در بزرگراه هاي درون شهري اصفهان 

مي باشند.
- بین تخطي از سرعت مجاز در بزرگراه و میزان خسارت وارده همبستگي مستقیم وجود دارد. 

روش شناسی تحقیق
   این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی از نوع پیمایش بوده  که 
در قالب تحلیل هاي همبستگي و خي دو و تحلیل فضایي با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایي 
)GIS( به انجام رسیده است.جامعه آماري تحقیق حاضر را کلیه تصادفات ثبت شده توسط پلیس 
راهنمایي و رانندگي در بزرگراه هاي درون شهري شهر اصفهان در طي سال هاي 88 و 89 تشکیل 
می دهد و به دلیل محدودیت بودن تعداد جامعه آماری نمونه گیری انجام نشده است، بلکه کلیه 

جامعه آماری به عنوان نمونه تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است.
   شیوه گردآوري داده ها ترکیبي از روش هاي مختلف هم چون پیمایش میداني )پرسش نامه(، 
مطالعات کتابخانه اي و بهره گیري از اسناد و مدارک و گزارش هاي موجود، داده هاي سازمان ها و 

ارگان هاي مربوطه بوده است.

یافته ها
1- شبکه بزرگراهي شهر اصفهان: با توجه به گسترش شهر اصفهان و افزایش وسایل نقلیه 
در حال تردد و کم بودن ظرفیت شبکه معابر به خصوص براي تردد وسایل نقلیه عبوري )سبک 
و سنگین( از شهر اصفهان یا خروج وسایل نقلیه داخل شهر به خارج شهر یا سفرهاي طوالني با 

بررسی علل تصادفات در بزرگراه ها )مورد مطالعه: بزرگراه های درون شهری اسفهان(
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سرعتي مناسب و بدون توقف احداث یک مسیر به صورت حلقه دور تا دور شهر اصفهان الزم 
می کرد که این حلقه بزرگراهي به طول تقریبي 62 کیلومتر از خطوطي با ظرفي زیاد تشکیل شده 
که تقاطع ها در آن به صورت غیر همسطح است )سادات حسیني و سلیماني،74:1388(. در جدول 

شماره 1 مشخصات بزرگراه هاي شهر اصفهان که مورد بررسي قرار گرفته اند، ذکر شده است.

جدول 1 :مشخصات طولي و عرضي بزرگراه هاي درون شهري اصفهان

منبع: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري اصفهان

 

نمودار 1: مقایسه بزرگراه هاي شهر اصفهان بر حسب طول

 

ردیفردیف نام بزرگراه
شهید آقا بابایی

شهید آقارب پرست
شهید چمران

شهید حبیب اللهی
شهید خرازی

خیام
ذوب آهن

شهید ردانی پور
شرق

شهدای صفه
شهید صیاد شیرازی

شهید کشوری
شهید میثمی
شهید همت

نام بزرگراه طول )متر(طول )متر( عرض )متر(عرض )متر(
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

5263
4975
5450
1644
4540
5245
2719

28
27
37
27
35
32
32

2668
1045
2739
3144
4500
1427
1125

37
25
30
35
25
35
25
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نقشه 1 :موقعیت بزرگراه هاي اصفهان در مناطق شهري اصفهان

   این مسیر به منظور کاهش حجم ترافیک در نظر گرفته شده و مزایاي زیر را به دنبال داشته 
است:

الف( افزایش سرعت متوسط حرکت در درون و بیرون شهر؛
ب( کاهش زمان تلف شده مسافران با صرفه جویي در زمان عبور از شبکه درون شهري؛

ج( کاهش آلودگي هوا و آلودگي صوتي؛
د( حفظ آثار تاریخي مرکز شهر از آسیب هاي وارده به آن ها در اثر ازدحام ترافیک.

همان طور که از نمودار و جدول شماره 1 مشخص است بزرگراه شهید چمران طوالني ترین و 

بررسی علل تصادفات در بزرگراه ها )مورد مطالعه: بزرگراه های درون شهری اسفهان(
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بزرگراه شرق اصفهان کوتاه ترین بزرگراه هاي مورد بررسي بوده اند.

2- تحلیل تصادفات از نظر محل وقوع: در بزرگراه هاي درون شهري اصفهان، بیشترین 
تصادفات به ترتیب در بزرگراه هاي شهید خرازي ) 20/6 درصد(، خیام )19/1 درصد( و شهید 
اقارب پرست )10 درصد( و کم ترین تصادفات نیز در بزرگراه هاي شهید سردار کاظمي )0/7 
درصد(، شهید صیاد شیرازي )1/7 درصد( و شهداي صفه )2/7 درصد( به وقوع پیوسته است 

)نمودار شماره 3(.
 

نمودار 2 :تحلیل تصادفات از نظر محل وقوع در بزرگراه هاي درون شهري اصفهان

3- بررسي نوع تصادف در تصادفات بزرگراه هاي شهر اصفهان:    از 7175 تصادف رخ داده 
در بزرگراه هاي شهر اصفهان در طي سال هاي 89-1388، بیشترین تصادفات با 65.21 درصد به 

صورت خسارتي، ) 31/1 درصد( جرحي و 3/7 فوتي گزارش شده اند )نمودار شماره 4 (.
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نمودار 3 :نوع تصادف در تصادفات بزرگراه هاي شهر اصفهان

4- بررسي دالیل تصادفات بزرگراه هاي شهر اصفهان:  در این بزرگراه ها بیشترین دالیل 
تصادف را عدم توجه به جلو ) 14/16 درصد(، عدم رعایت حق تقدم ) 12/2 درصد( و عدم 

رعایت فاصله طولي )9 درصد( شامل مي شود )نمودار شماره 5( 
 

نمودار 4: دالیل تصادفات بزرگراه هاي شهر اصفهان

بررسی علل تصادفات در بزرگراه ها )مورد مطالعه: بزرگراه های درون شهری اسفهان(
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تحلیل نقش سرعت در شدت تصادفات ترافیکي

1- نقش سرعت در شدت تصادفات ترافیکي: شدت تصادفات و احتمال خطر مرگ به طور 
قابل مالحظه اي با افزایش سرعت وسایل نقلیه درگیر در تصادفات افزایش مي یابد و کاهش سرعت 
وسایل نقلیه به طور چشمگیري تلفات تصادفات رانندگي را کاهش مي دهد. ارتباط بین سرعت 
وسیله نقلیه و شدت تصادفات، واضح، مشخص و بر اساس قوانین فیزیک است. انرژي جنبشي 
یک وسیله نقلیه در حال حرکت، تابعي از جرم و مجذور سرعت آن است. انرژي جنبشي در یک 
تصادف به خاطر اصطکاک، گرما و تغییر شکل جسم از بین مي رود. به طور کلي، هر چه انرژي 
جنبشي بیشتري در یک تصادف، مستهلک شود، جراحات و صدمات براي سرنشینان وسیله نقلیه 
بیشتر خواهد بود. از آنجایي که انرژي جنبشي به وسیله مجذور سرعت وسیله نقلیه به جاي سرعت 
تنها تعیین مي شود، احتمال جراحت و شدت جراحات که در یک سانحه رخ مي دهد با سرعت 

وسیله نقلیه به صورت نمایي افزایش مي یابد )اونس1 11:1991(. 
   رابطه بین احتمال مرگ و تغییر سرعت در نمودار شماره 5 نشان داده شده است. 
مواجه   80km/h سرعت  تغییر  با  که  راننده اي  است  مشخص  نمودار  در  که  همان طور 
مي شود دو بار بیش تر از راننده اي که با سرعت km /h 64 مواجه مي شود احتمال مرگ 

دارد )همان منبع 12(. 
      

           
نمودار 5 :رابطه تغییر سرعت و احتمال فوت 

1. Evans
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نقش سرعت در شدت تصادفات، کاماًل محسوس است. برخي تحقیقات نشان داد که اثر 
افزایش سرعت با احتمال فوت رابطه اي نمایي دارد. به طوري که خطر فوت با توان چهارم سرعت 

افزایش مي یابد )خاکي و توکلي کاشاني،7:1385(. 
با توجه به آمار روبه رشد تلفات ترافیکي در کشور، یکي از مؤثرترین و در عین حال سریع ترین 
و کم هزینه ترین اقدامات براي کاهش تلفات، توجه جدي به مقوله مدیریت و کنترل سرعت در 

راه ها است )همان منبع: 13 (.
2- تحلیل رابطه بین تصادفات ناشي از تخطي از سرعت مجاز، تخطي از سرعت مقرره و 

سبقت غیر مجاز با شدت تصادفات ناشي از آن ها در بزرگراه هاي درون شهري اصفهان
مجموع تصادفاتي که به دلیل تخطي از سرعت مجاز، تخطي از سرعت مقرره و سبقت غیر مجاز 
رخ داده است 669 فقره )9/3 درصد( است، هرچند این میزان تصادفات نسبت به 7175 فقره 
تصادف به وقوع پیوسته در طي سال هاي 89 و 88 رقم بزرگ و قابل توجهي نیست، اما زماني که 
شدت این تصادفات را بدانیم، درک این مطلب که کیفیت از کمیت مهم تر است کاماًل قابل درک 

خواهد بود. 
از این میزان تصادف )669 مورد(،46/9 درصد خسارتي،21/7 درصد جرحي و 32 درصد به 
صورت فوتي گزارش شده اند. این 3 مورد )تخطي از سرعت مجاز، تخطي از سرعت مقرره و 
سبقت غیر مجاز( در مقایسه با سایر دالیل تصادف نیز بیشترین آمار تصادفات فوتي را با 38/8 
درصد به خود اختصاص داده اند. در بین این 3 مورد نیز تخطي از سرعت مجاز باالترین آمار 

تصادفات فوتي را )21 درصد( دارد )نمودار شماره 6(.
 

بررسی علل تصادفات در بزرگراه ها )مورد مطالعه: بزرگراه های درون شهری اسفهان(
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نمودار 6 : دالیل تصادفات و شدت آن ها در بزرگراه هاي درون شهري اصفهان

4- تحلیل فضایي علل تصادفات در بزرگراه هاي درون شهري اصفهان 
GIS با استفاده از

1- اولویت بندي نقاط حادثه خیز: به دلیل محدود بودن بودجه و زمان، الزم است تا براي 
کاهش تصادفات بیشتر بر روي نقاطي تمرکز شود که با صرف کمترین هزینه، بیشترین کاهش را در 
تصادفات داشته باشیم؛ بنابراین الزم است تا با بررسي و تحلیل آمار تصادفات مناطقي که بیشترین 
شاخص تصادفات را به خود اختصاص مي دهند مشخص شده و با تعیین علل آن روش هاي 
مناسب برای کاهش تصادفات و جلوگیري از آنها معرفي شود. سپس با استفاده از روش هاي 
ارزیابي اقتصادي، پروژه هاي پیشنهادي مورد ارزیابي قرار گرفته و مناسب ترین آنها انتخاب شود. در 
ادامه شاخص هاي مختلف تعیین نقاط حادثه خیز معرفي شده و مزایا و معایب هر کدام به اختصار 

توضیح داده مي شود )کرمي،40:1383(.
• شاخص تعداد تصادفات1 

تعداد تصادفات یک شاخص بنیادي در زمینه تحلیل روند تصادف محسوب می شود. به 
1. Accident number

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

90

راهورمطالعات پژوهشی
هنگام استفاده از ضابطه تعداد تصادف ممکن است ارزش این عدد گاهي در اثر ایجاد نوساناني در 
روند تصادفات محلي تغییر کند. نباید بیش از حد روي عدد تصادف تأکید شود؛ زیرا امکان دارد 
محل هایي وجود داشته باشد که با داشتن تعداد تصادف کم داراي تصادفات شدید منجر به جرح 
و فوت باشد. بنابراین، استفاده از شاخص تعداد تصادفات ممکن است در تحلیل باعث شود که 

این محل هاي خطرناک که از نظر تعداد پایین هستند نادیده گرفته شوند )ماکاراچي، 44:1376(.
همان طور که گفته شد این شاخص داراي محدودیت هایي براي محاسبه نقاط حادثه خیز 
به طور دقیق است. بنابراین، براي رفع این مشکل در این تحقیق هر بزرگراه به صورت 
مجزا و بر حسب میزان تصادف و درصد 3 نوع تصادف )خسارتي، جرحي، فوتي( مورد 

سنجش قرار گرفت. در انتها هر بزرگراه بر این اساس رتبه بندي شد.
   در تمامي بزرگراه ها تصادفات خسارتي بیش ترین آمار را داشته است ولي به ترتیب در 
بزرگراه هاي شهید کشوري )69/5 درصد(، شهید حبیب اللهي )69/5 درصد( و خیام )69/1 درصد( 
است. بعد از تصادفات خسارتي، تصادفات جرحي بیشترین آمار تصادفات را دارد که به ترتیب 
در بزرگراه هاي شهید همت )36/7 درصد(، شرق اصفهان )35/3 درصد( و شهید آقا بابایی )30/2 
درصد( مي باشد. تصادفات فوتي نیز به ترتیب در بزرگراه هاي شهید خرازي )7/7 درصد(، خیام 
)6/8 درصد(، ذوب آهن )5/2 درصد( و شهید اقارب پرست )5/1 درصد( اتفاق افتاده است 

)نمودار شماره 7 (.
 

نمودار 7 :نوع تصادف در بزرگراه هاي درون شهري اصفهان به تفکیک هر بزرگراه

بررسی علل تصادفات در بزرگراه ها )مورد مطالعه: بزرگراه های درون شهری اسفهان(
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 IA : ضریب شدت تصادف

NJ. NF : به ترتیب تعداد: تصادف جرحی و فوتی

• شاخص ضریب شدت تصادف1 
معیار ضریب شدت تصادف در برگیرنده ضرایبي براي درجه بندي تعداد تصادف منجر به 
جرح و مرگ مي باشد تا بدین وسیله اهمیت این گونه تصادفات نسبت به تصادفات صرفاً خسارتي 
مشخص شود. متأسفانه تاکنون تحقیقاتي در زمینه ضرایب تأثیر نوع تصادف در کشور انجام نشده 
است. اما بر اساس مطالعات انجام شده در برخي از کشورها، ضریب تصادفات منجر به جرح یا 
مرگ نسبت به تصادفات خسارتي مي باشد. بدین ترتیب ضریب شدت تصادف از رابطه )1-2( 

محاسبه مي شود )علي بخشي،1386: 22(.

رابطه )1( :
  IA=Nm+ 6 X)NJ+NF(                            

Nm=تعداد تصادف خسارتي

 
الف( ضریب شدت تصادف بزرگراه هاي درون شهري اصفهان

در بزرگراه هاي درون شهري اصفهان بزرگراه هاي شهید خرازي با ضریب شدت 4502، خیام 
با 3300، ذوب آهن با 2027 و اقارب پرست با 1927 به ترتیب رتبه هاي اول تا چهارم را کسب 

کردند )نمودار شماره 8(. 

1. Accident Severity Index
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نمودار 8 :ضریب شدت تصادفات بزرگراه هاي درون شهري اصفهان

 

نقشه 2 : رتبه بندي بزرگراه هاي درون شهري اصفهان بر حسب تعداد تصادفات

بررسی علل تصادفات در بزرگراه ها )مورد مطالعه: بزرگراه های درون شهری اسفهان(
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محاسبه تراکم تصادفات با استفاده از عمل گر تراکم1  از توابع تحلیلي تحلیل گر 

فضایي2  سیستم اطالعات جغرافیایي
   از عمل گر تراکم براي تهیه ی نقشه هاي تراکم استفاده مي شود. امکان تهیه نقشه هاي تراکم در 
تحلیل گر فضایي از طریق نمونه برداري هاي نقطه اي فراهم مي شود. نقشه هاي تراکم اندازه کمي 

الیه هاي نقطه اي را در یک سطح توزیع می کنند )سلطاني و فراهاني،91:1390(.

نقشه 3 : تراکم تصادفات در بزرگراه هاي درون شهري اصفهان
1. Density
2. Analyst Spatial
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در این قسمت نقشه بزرگراه ها و داده هاي مربوط به تعداد تصادفات و مساحت بزرگراه ها در 

قالب یک جدول اطالعاتي وارد سیستم اطالعات جغرافیایي شد. 
با فعال کردن عمل گر تراکم از تحلیل گر فضایي و معرفي الیه هاي اطالعاتي مربوطه، درنهایت 
نقشه خروجي شماره 11 استخراج شد. در این نقشه پایین ترین تراکم تصادفات صفر و بیش ترین 

تراکم تصادفات 0/66 است. 
هیچ بزرگراهي داراي تراکم صفر نبوده است ولي از آن جا که هر نقطه تصادفي نسبت به خودش 
سنجیده شده است بنابراین با دور شدن از بزرگراه حادثه خیزي کم تري وجود خواهد داشت تا به نقطه 
صفر برسد. بزرگراه خرازي، خیام، ذوب آهن بیش ترین تراکم تصادفات را به خود اختصاص داده اند.

 
یافته های تحلیلی

با توجه به بررسي هاي انجام گرفته در زمینه علل تصادفات در بزرگراه هاي درون شهري اصفهان، 
به بررسي و آزمون فرضیات پژوهش مي پردازیم.

 • فرضیه اول: سبقت و سرعت غیر مجاز از علت هاي اصلي و مهم تصادفات در بزرگراه هاي 
درون شهري اصفهان مي باشند.

  در ابتدا به نظر مي رسد که سبقت و سرعت غیر مجاز از علت هاي اصلي و مهم در تصادفات 
بزرگراه هاي درون شهري اصفهان باشند ولي زماني که داده هاي مربوط به تصادفات مورد سنجش و 
اندازه گیري قرار گرفت، عکس این مسئله ثابت شد. در بزرگراه هاي شهر اصفهان بیش ترین دالیل 
تصادف را عدم توجه به جلو ) 14/6 درصد(، عدم رعایت حق تقدم ) 12/2 درصد( و عدم رعایت 
فاصله طولي )9 درصد( شامل مي شوند. در این میان تخطي از سرعت مطمئنه با 4/1 درصد رتبه 
هفتم، تخطي از سرعت مقرره با 2 درصد و سبقت با 3 درصد به ترتیب رتبه هاي هفدهم و دهم را 
در بین دالیل تصادف به خود اختصاص داده اند )رجوع شود به نمودار شماره 4 (؛ بنابراین فرضیه 

اول پژوهش با توجه به توضیحات داده شده و نمودار شماره) 4 ( رد مي شود.
• فرضیه دوم: بین تخطي از سرعت مجاز در بزرگراه و میزان خسارت وارده همبستگي مستقیم 

وجود دارد. 
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در بزرگراه هاي درون شهري اصفهان مجموع تصادفاتي که به دلیل تخطي از سرعت مجاز، 
تخطي از سرعت مقرره و سبقت غیر مجاز رخ داده است 669 فقره )9/3 درصد( است )رجوع شود 
به نمودار شماره 6 (. هرچند این میزان تصادفات نسبت به 7175 فقره تصادف به وقوع پیوسته در 
طي سال هاي 89 و 88 رقم بزرگ و قابل توجهي نیست، اما زماني که شدت این تصادفات را بدانیم، 
درک این مطلب که کیفیت از کمیت مهم تر است کاماًل قابل درک خواهد بود. از این میزان تصادف 
)669 مورد(،46/9 درصد خسارتي،21/1 درصد جرحي و 32 درصد به صورت فوتي گزارش 
شده اند. این 3 مورد )تخطي از سرعت مجاز، تخطي از سرعت مقرره و سبقت غیر مجاز( در مقایسه 
با سایر دالیل تصادف نیز بیشترین آمار تصادفات فوتي را با 38/9 درصد به خود اختصاص داده اند. 

در بین این 3 مورد نیز تخطي از سرعت مجاز باالترین آمار تصادفات فوتي را )21 درصد( دارد.
براي سنجش ارتباط بین تخطي از سرعت مجاز و نوع خسارت وارده در تصادفات بزرگراه هاي 

درون شهري اصفهان از ضریب اسپیرمن پیرسون و آزمون خي دو استفاده شد.

جدول 2 : رابطه دو متغیر تخطي از سرعت مجاز و شدت تصادف بر اساس ضریب همبستگي اسپیرمن

با توجه به این که بر اساس ضریب همبستگي اسپیرمن، سطح معناداري رابطه دو متغیر تخطي 
از سرعت مجاز و شدت تصادفات کمتر از 0/05 است )مهر علی زاده و چیني پرداز،67:1384(. 
بنابراین وجود رابطه معنادار بین دو متغیر تخطي از سرعت مطمئنه و نوع خسارت وارده تأیید 
مي شود. بر اساس ضریب همبستگي اسپیرمن، میزان رابطه بین این دو متغیر، 0/876 است که بیانگر 

سنتعداد تصادفات
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7175
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ضریب همبستگی
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این است که تخطي از سرعت مجاز 0/876 درصد از تغییرات در شدت تصادفات را تبیین مي کند.

جدول 3 : رابطه دو متغیر تخطي از سرعت مجاز و نوع خسارت وارده بر اساس آزمون خي دو

آماره خي دو با درجه آزادي 3 مقدار 11/57 به دست آمده است. با توجه به سطح معناداري که 
مقدار 0/021 به دست آمده است، فرضH0  در سطح 0/05 رد شده و نشان مي دهد که تخطي از 
سرعت مجاز )بر حسب میزان سرعت( شدت تصادفات متفاوتي را شامل مي شود. به عبارتي شدت 

تصادف در سرعت هاي مختلف متفاوت است.

نتیجه گیري 
نتایج تحقیق نشان مي دهد که بیشترین دالیل تصادف در بزرگراه هاي درون شهري اصفهان به دلیل 
عدم توجه به جلو با 14/6 درصد، عدم رعایت حق تقدم 12/2 درصد و عدم رعایت فاصله طولي با 
9 درصد، است. در این میان سبقت و سرعت غیر مجاز با این که درصد زیادي از تصادفات را به خود 
اختصاص نداده اند )9/3 درصد(، ولي کیفیت و شدت این تصادفات بسیار قابل مالحظه بود؛ زیرا 
بیشترین تصادفات فوتي در بزرگراه ها با 38/8 درصد به دلیل سبقت و سرعت غیر مجاز بوده است. با 
استفاده از شاخص هاي تعداد و شدت تصادفات به بررسي میزان مخاطره آمیز بودن بزرگراه ها پرداخته 
شد و چنین نتیجه گیري شد که بزرگراه خرازي با ضریب شدت 4502، خیام با ضریب شدت 3300 

و ذوب آهن با 2027 به ترتیب خطرآفرین ترین بزرگراه هاي درون شهري اصفهان مي باشند.

پیشنهادها
تصادفات ترافیکي در شهر روزانه به طور میانگین 4 نفر را به کام مرگ مي کشاند که  براي کاهش 

این امر مباحث زیر پشنهاد می شود:
-  فرهنگ سازي ترافیک از سنین کودکي.

- توجه به بحث جریمه هاي تخلفات رانندگي و بعضاً سنگین تر کردن آن ها.

بررسی علل تصادفات در بزرگراه ها )مورد مطالعه: بزرگراه های درون شهری اسفهان(
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-  حمل و نقل عمومي و محدودیت استفاده از وسایل شخصي.

-  بهبود کیفیت راه هاي درون شهري.
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