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   كارشناس ارشد اقليم شناسي دانشگاه تبريز         3
  

  چكيده
تصادفات جاده اي يكي از عوامل بسيار مهم مرگ و مير و صدمات 

اده از ميان عواملي كه در بروز تصادفات ج. شديد جاني و مالي است 
اي نقش دارند سهم پديده هاي اقليمي چون لغزندگي در سطح 

در . جاده، برف، كوالك، مه، بهمن و يخبندان قابل مالحظه مي باشد
 رامسر در وضعيت هاي –اين مقاله، تصادفات جاده اي محور ساري 

جوي باراني، برفي، مه آلود، ابري و صاف در يك دوره سه 
به منظور بررسي نقش اين .تبررسي شده اس) 1384- 1386(ساله

پديده ها در بروز تصادفات جاده اي از داده هاي ايستگاههاي 
هواشناسي ساري، رامسر، نوشهر و رامسر استفاده شد؛ همچنين 
وضعيت جوي لحظه وقوع تصادف با استفاده از اين داده ها تعيين شد 
 و اطالعات تفصيلي مربوط به تصادفات در دوره مطالعه شده نيز از

در .  بانك اطالعات تصادفات جاده اي نيروي انتظامي استخراج شد
ادامه با كالسه بندي فراواني تصادفات به وقوع پيوسته در 

، ...)آفتابي، باراني و (كيلومترهاي مختلف با توجه به شرايط جوي
اقدام به تهيه نقشه پهنه بندي ميزان خطر با توجه به اين داده ها به 

از بررسي نقشه هاي پهنه بندي .  گرديدArc GISكمك نرم افزار 
ميزان خطر تصادفات مشخص گرديد كه در شرايط هواي آفتابي 

 ، در شرايط هواي ابري كيلومترهاي 243تا224كيلومترهاي
 ، در هواي برفي 243تا161 ، در هواي باراني كيلومترهاي 243تا222

 ، 161تا 111 ، در هواي مه آلود كيلومترهاي 73تا 40كيلومترهاي 
 و در تمامي شرايط 243تا 225در شرايط نامساعد جوي كيلومترهاي 

 داراي حداكثر فراواني تصادفات هستند كه از اين 243تا 171جوي 
  لحاظ جزء نقاط خطرناك محسوب مي 

  
 رامـسر،  –ايمني جاده اي، تـصادفات، محـور سـاري       : كلمات كليدي 

  مخاطرات اقليمي
  

   مقدمه
ررسي هاي زيادي در رابطه با آب و هوا و مخاطرات       مطالعات و ب

همچنين در سال . جاده اي در نقاط مختلف دنيا صورت گرفته است 
هاي اخير در طراحي راهها و جاده هاي ارتباطي، مطالعه اثرات آب و 

در حالي كه قبل از اين ، . هوا از اهميت خاصي برخوردار گشته است
 هوايي زياد مد نظر نبوده است اهميت در نظر گرفتن شرايط آب و

مطالعه متغيرهاي آب و هوايي از اين جهت داراي اهميت هستند كه .
مي توان خطر ناشي وقوع لغزندگي بر روي سطح جاده ها را در 
كنترل داشت ،بنابراين دانستن اين كه اين پارامترهاي اقليمي چگونه 

بر اساس آن اندازه گيري و مطالعه مي شوند حائز اهميت است زيرا 
مي توان اطالعات  درست و صحيحي را در مورد وضعيت اقليمي 
جاده به كاركنان تعمير و نگهداري و يا ديگر مسئوليني كه در زمينه 
ايمني حمل و نقل كار مي كنند ارايه نمود تا آنها بر اساس اين 

  . اطالعات اقدامات ايمني را با دقت باالتري انجام دهند
ده اي در نتيجه تركيبي از عوامل مختلف محيطي،       تصادفات جا

بعبارت ديگر، تصادف عبارت . رفتاري و تكنولوژيكي روي مي دهد
است از يك حادثه كمياب و اتفاقي با فاكتورهاي متعدد كه در اثر 

شناخت . قصور افراد در موقعيتهاي محيطي مختلف ايجاد مي گردد
 تصادفات جاده اي هر يك از عوامل موثر نقش بسزايي در كاهش

در سالهاي اخير نقش شرايط جوي در بروز سوانح جاده اي، . دارد
هر چند . بسياري از محققان را به خود معطوف داشته است توجه

ممكن است شرايط جوي عامل اصلي تصادفات جاده اي محسوب 
نشود، اما بدون ترديد يكي ار مولفه هاي محيطي عمده به شمار مي 

 تصور مي كنند شرايط جوي نمي تواند به عنوان يك اكثر مردم. رود
مانع در رانندگي محسوب شود مگر در شرايطي كه مسافرت به دليل 

يرغم اين تصور، لشرايط نامساعد جوي و جاده اي امكان پذير نباشد ع
مطالعات مختلفي در زمينه ارتباط بين شرايط جوي و حمل ونقل 

ي دهد تحت شرايط جوي اين مطالعات نشان م. صورت گرفته است
  ]1[نامساعد، ريسك تصادفات جاده اي افزايش مي يابد 

  مواد و روشهاي تحقيق
  اطالعات مورد استفاده 

  :اطالعات مورد استفاده در اين پژوهش شامل موارد زير مي باشد      
 تهيـه شـده توسـط       1:50000 نقشه هـاي توپـوگرافي بـه مقيـاس           -

  .سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح
سمت و سـرعت بـاد، ميـدان        ( داده هاي ساعتي پارامترهاي اقليمي       -

ايـستگاههاي هواشناسـي سـاري،      ...) ديد، بارش، رطوبت نسبي، دمـا       
  )2002-2005( ساله3بابلسر ، نوشهر، رامسر در يك دوره آماري 

 ساله ايـستگاههاي هواشناسـي      10 ميانگين اطالعات و آمار اقليمي       -
  . رامسرساري، بابلسر ، نوشهر،
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 رامـسر بـراي     – اطالعات مربوط به تصادفات جاده اي محور سـاري           -
اخذ شده از بانـك اطالعـات       ) 1384-1386( ساله   3يك دوره آماري    

  .تصادفات جاده اي نيروي انتظامي
طـول مـسير، نـوع      ( رامـسر شـامل    - اطالعات مربوط محـور سـاري        -

  ..)امسير،تعداد پليس راهها ابنيه هاي فني مسير شامل پله
  نرم افزارهاي مورد استفاده

  Arc GIS 9.2 نرم افزار -
  R2v نرم افزار -

  دوره زماني مورد مطالعه در اين پژوهش
) 1384-1386(     براي انجام اين پژوهش يك دوره زماني سه ساله          

در نظر گرفته شده است كه دليل انتخاب دوره سه ساله به شرح زيـر               
  :است
 دوره زماني سـه سـاله معمـوالً زمـان كـافي بـراي نـشان دادن                  -الف

  .]2[تغييرات در داده هاي مربوط و شرايط ترافيكي هر محور است
 بـه بعـد بـه       1384 اطالعات مربوط به تصادفات جاده اي از سال          -ب

  .صورت كاملتر و دقيق تر نسبت به گذشته تدوين گرديده است
  هت پژوهش رامسر ج-علت انتخاب محور ساري

 اين محور از جمله محور هاي توريستي و گردشگري كشور مـي             -الف
باشد كه هر ساله در فصول مختلف سال مسافران زيادي در اين محور         

  .تردد دارند
 اين محور بر اساس اولويت بندي فرمانده كل پليس راه مازنـدران             -ب

  .جزء محورهاي پرتردد و تصادف خيز مي باشد
ب و هواي داراي دو اقليم متفاوت در غرب و شرق            از نظر شرايط آ    -ج

  .منطقه بوده و شرايط يكساني بر كل محور حاكم نمي باشد
  روشهاي تحقيق 

      روش اصلي در انجام اين پژوهش روش استقرايي و تحليلـي مـي             
باشد ،توضيح اينكه در روش استقرايي از امور معين جزئي مـي تـوان              

دالل مركـب از دو عمـل اسـت ،يكـي           به قانون كلي رسيد و اين اسـت       
تعيين عليت و ديگري برقراري قانون كلي است ،در روش تحليلي نيز            
بايد هر يك از مسائل و مشكالت را تا آنجا كـه ممكـن اسـت و بـراي                  
بهتر حل كردن آن ضرورت دارد ،به اجزاي خودش تجزيه كرده و هـر              

اي و مطالعـات    از روش كتابخانه    .يك را جداگانه مورد بررسي قرار داد      
  .ميداني نيز در اين پژوهش استفاده شده است

      توضيح اين كه براي انجام اين پژوهش ابتدا نقشه توپـوگرافي بـه       
 رامسر از آن عبور مـي       - منطقه اي كه محور ساري     1:50000مقياس  

كند به صورت پالت از سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح اخـذ شـد و      
 R2vورد نظـر بـا اسـتفاده از نـرم افـزار             پس از اسكن، نقشه هاي مـ      

، گرديـد و نقـشه      ArcGISرقومي شد و سپس وارد محيط نرم افزار         
هاي توپوگرافي منطقه و همچنين نقشه شيب و جهـات شـيب بـراي              

همچنين اطالعات مربـوط بـه تـصادفات رخ داده در           .منطقه تهيه شد  
 موجـود   از آمار نامه1386 تا 1384يك دوره سه ساله بين سال هاي   

ايـن آمـار بـا      . در فرماندهي كل پليس راه استان مازندران تهيـه شـد          
توجه به فرمي كه پليس راه آن را تهيه كـرده كـه از جملـه فرمهـاي                  
كامل و بدون نقص مي باشد و در آن تمامي جزئيات مربوط بـه يـك                

تصادف اعم از ساعت وقوع تصادف، نـوع تـصادف، نقـايص موجـود در               
عرض جاده، وضع هوا و روشنايي جاده ذكر گرديـده          جاده، موانع ديد،    

  .است تهيه شده است
 1996 ساله بين سالهاي 10      داده هاي هواشناسي براي يك دوره   

 براي ايستگاههاي منطقه شامل دما، بارش، رطوبـت نـسبي،           2005تا  
تعداد روزهاي برفي، تعـداد روزهـاي طوفـاني، تعـدادروزهاي ابـري و              

مان هئاشناسي كشور اخذ شد و سـپس نمـودار هـر            ميزان ديد از ساز   
 .يك از پارامترهاي فوق به صورت ميانگين ماهانه ترسيم شد

  بررسي تصادفات در شرايط هواي آفتابي
     در مواقعي كه هوا صاف و آفتابي باشـد بـر خـالف تـصور، ميـزان               

رامسر به شدت افزايش مي يابد كه يكـي از          -تصادفات در محور ساري   
  .ترافيك شديد وسائل نقليه در شرايط هواي آفتابي استعلل آن 

      به منظـور بررسـي مكـاني تـصادفات و مـشخص نمـودن نقـاط                
مخاطره آميز در هنگام هواي صـاف، ابتـدا تـصادفاتي كـه در هنگـام                

 گروه طبقه بندي شـدند كـه در هـر           4هواي صاف اتفاق افتاده بود به     
  .ن خطر اشاره شده استگروه به تعداد فراواني تصادفات و ميزا

      در توضيح اين طبقه بندي نيز بايد اشاره كرد كه هر گاه داده ها              
در دامنه ي وسيعي پراكنده شده باشند كه تعـداد زيـادي از آنهـا در                
بخش كوچكي از دامنه و تعداد نسبتاً كمي از آنهـا در جاهـاي ديگـر                

امناسـب اسـت    دامنه واقع باشند، قاعده مساوي گرفتن طول رده ها ن         
  )1جدول.(]3[
  طبقه بندي فراواني وقوع تصادفات و ميزان خطر هر كدام در شرايط هواي صاف:1 جدول   

  ميزان خطر  فراواني تصادفات  نام گروه

  كم خطر  1-10  گروه يك

  خطر متوسط  11-35  گروه دو

  خطر زياد  36-75  گروه سه

  خطر خيلي زياد  76-100  گروه چهار

 نقشه پهنه بندي تـصادفات      ArcGISط نرم افزار          سپس در محي  
بـا توجـه بـه نقـشه مـورد نظـر، در             .در هنگام هواي صاف ترسيم شد     
 موردتـصادف كـه     98 بـا    243تـا   224شرايط هـواي آفتـابي كيلـومتر      

فواصل بين شهرهاي تنكابن تا رامسر را شامل مي شود و همچنين از             
هرهاي سـاري تـا      مورد تصادف كه فواصل بين ش      68با  20تا1كيلومتر  

 بـا بطـور     164تـا 120قائمشهر را شامل مي شود و همچنين كيلـومتر        
 مورد تصادف كه فواصل بين شـهرهاي نـور تـا نوشـهر را               70متوسط  

 مورد تصادف كه 69 با 244تا164شامل مي شود و همچنين كيلومتر  
فواصل بين نوشهر تا تنكابن را شامل مي شود بيـشترين تـصادفات را              

يانگين ارتفاعي كه اين مقاطع از آنها عبور مـي كننـد بـه              م.دارا بودند 
حداكثر ارتفاعي كه اين مقاطع از      . متر مي باشد  24 و   25 و   24ترتيب  

 متر مي باشدو حداقل ارتفاعي كـه ايـن          48جاده از آن عبور مي كند       
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 -20 متـرو  2 متر و -20مقاطع از جاده از آن عبور مي كند به ترتيب  
 اين مقاطع كه آمار باالي تصادفات را دارا مـي           بعد از . متر است  -20و  

 مـورد   35و  16 به ترتيب با     120 تا   90 و   40تا20باشند، كيلومترهاي   
نكته قابل توجه در بررسي تصادفات      .تصادف در سطح متوسط هستند    

در شرايط آفتابي در اين محور اين است كه اغلب تصادفات در ابتداي             
 مــسير اســت كــه يكــي از مــسير و همچنــين در قــسمتهاي انتهــايي

مهمترين دليل اين مطلب اين مي تواند باشـد كـه در ابتـداي مـسير                
چون نزديك مركز استان مي باشد حجم ترافيك در اين قسمت زيـاد             
است و در توضيح مقطع ديگر اينطور مي شود عنوان كرد كه در ايـن               
قسمت چون مسير داراي منظره زيبا بوده و به همين خاطر مـسافران             

دي از قسمت عبور مي كنند كه اين خود باعـث بـاال رفـتن حجـم              زيا
  .ترافيك در اين قسمت از اين مسير مي شود
  بررسي تصادفات در هنگام هواي ابري

      به منظـور بررسـي مكـاني تـصادفات و مـشخص نمـودن نقـاط                
مخاطره آميز در هنگام هواي ابري ابتـدا تـصادفاتي را كـه در هنگـام                

افتاده بود به سه گروه طبقه بندي شدند كـه در هـر    هواي ابري اتفاق    
ــده      ــاره ش ــر اش ــزان خط ــصادفات و مي ــي ت ــداد فراوان ــه تع ــروه ب گ

  ).2جدول(است
  طبقه بندي فراواني وقوع تصادفات و ميزان خطر هر كدام در شرايط هواي ابري: 2جدول      

  ميزان خطر  فراواني تصادفات  نام گروه

  كم خطر  1-8  گروه يك

  خطر متوسط  9-20  گروه دو

  خطر زياد  21-40  گروه سه

 نقـشه پهنـه بنـدي خطـر       ArcGIS      سپس در محيط نرم افـزار       
بـا نگـاهي  بـه نقـشه پهنـه           .تصادف در شرايط هواي ابري ترسيم شد      

بندي در هنگام هواي ابري مـشخص مـي شـود كـه در هـواي ابـري                  
هرهاي  مورد تصادف، كه فواصل بين ش      37 با   243تا222كيلومترهاي  

تنكابن تا رامسر را شامل مي شود داراي باالترين آمار تـصادفات مـي              
حداكثر   ارتفاعي كه اين مقطع از جاده از آن عبـور مـي كنـد                 .باشد  

بعـد از ايـن     .متـر مـي باشـد     -20متر مي باشد و حداقل ارتفاع نيز        25
مقطع كه داراي بيشترين تصادف در شرايط هـواي ابـري مـي باشـند          

مورد تصادف، كـه فاصـله  بـين سـاري تـا      10ل جاده با    كيلومتر او 20
مورد تصادف كـه    10با  222تا  163قائمشهررا شامل ميشود و كيلومتر      

فواصل بين شهر هاي چالوس تا تنكابن را شامل مي شود، در شـرايط              
حداكثر ارتفاع در ايـن دو مقطـع     .متوسط از لحاظ تصادفات قرار دارند     

از بررسي تصادفات بـه     .متر مي باشد  2متر و حداقل ارتفاع     58از جاده   
وقوع پيوسته در هواي ابري مشخص مي شود كه اغلـب تـصادفات در              
شرايط ابري در مقاطعي از جاده رخ مي دهد كـه از ارتفاعـات پـايين                

  . تري عبور مي كنند
  
  

  بررسي تصادفات در هنگام ريزش باران
فات جاده       بارندگي در اشكال مختلف مي تواند باعث افزايش تصاد

اي شود، به عنوان مثال در شرايط بارندگي و به خـصوص در سـرعت               
هاي باال و يا در جاده هاي پر دست انداز يـك اليـه باريـك آب بـين                   

كـاهش سـرعت،    .قسمت زيرين الستيك و سطح جاده بوجود مي آيد        
ضخامت اين اليه را كم و باعث مي شود چرخها عميق تـر بـه داخـل                 

به طور كلي مي    .ند و در نهايت به زمين برسند      اليه عميق آب نفوذ كن    
توان گفت در شرايط بارندگي، ميزان ديد راننده كـم، اصـطكاك بـين         
تاير اتومبيل و سطح آسفالت كاهش مي يابد و در شرايطي هم باعـث              
آب گرفتگي جاده مي شود كه همه ايـن عوامـل اثـرات زيـادي را در                 

  ]4[افزايش تصادفات جاده اي دارند
ه منظـور بررسـي مكـاني تـصادفات و مـشخص نمـودن نقـاط                      ب

مخاطره آميز در هنگام هواي بـاراني ابتـدا تـصادفاتي كـه در هنگـام                
 گروه طبقه بندي شدند كـه در هـر          3هواي باراني اتفاق افتاده بود به       

گروه به تعداد فراواني تصادفات رخ داده و ميـزان خطـر اشـاره شـده                 
  ).3جدول(است

  ندي فراواني وقوع تصادفات و ميزان خطر هر كدام در شرايط هواي بارانيطبقه ب:3جدول   
  ميزان خطر  فراواني تصادفات  نام گروه
  خطر كم  1-9  گروه يك
  خطر متوسط  10-20  گروه دو
  خطر زياد  21-30  گروه سه

  
 نقـشه پهنـه بنـدي ميـزان        ArcGIS      سپس در محيط نرم افزار      
با توجه به نقـشه پهنـه بنـدي     .يم شد خطر در هنگام هواي باراني ترس     

چنين اسـتنباط مـي شـود كـه در          ) 3-5نقشه(در هنگام هواي باراني     
 داراي بـاالترين آمـار      243تـا   161شرايط هواي بـاراني كيلومترهـاي       

تصادفات در شرايط هواي باراني مي باشند كه اين كيلومتر ها فواصل            
ا شـامل مـي     بين شهرهاي چالوس تـا تنكـابن و تنكـابن تـا رامـسر ر              

ميانگين ارتفاعي كه ايـن مقطـع از جـاده از آن عبـور مـي كنـد               .شود
ميانگين بارش اين قسمت از منطقه كـه بيـشتر در           .متر است 13تقريباً

بعـد از ايـن     .ميليمتر مي باشد  1217محدوده ايستگاه رامسر مي باشد      
مقطع از جاده كه داراي بيـشترين تعـداد تـصادف در شـرايط هـواي                

 كه فواصل بين شـهرهاي سـاري تـا    20تا  1شد كيلومترها باراني مي با  
 كه فواصل بـين     161تا121قائمشهر را شامل مي شود و كيلومترهاي        

شهرهاي نور تا چالوس را شامل مي شود، در شرايط متوسط از لحاظ             
ميانگين ارتفاعي ايـن مقطـع      .تصادف در شرايط هواي باراني مي باشد      

ميـانگين بـارش در ايـن       .مي باشد متر  24از جاده از آن عبور مي كند        
ميليمتـر  850محدوده كه بيشتر در محدوده ايستگاه ساري قرار دارد          

همچنـين از بررسـي تـصادفات مـشخص مـي شـود كـه در                .مي باشد 
ــوده داراي   مقــاطعي از جــاده كــه داراي بيــشترين آمــار تــصادفات ب

پـس  .بيشترين مقدار بارش بوده و همچنين ارتفاع نيز كم مـي شـود              
ه مي شود كه در اين منطقه با افزايش ارتفاع از ميزان بارش كـم         نتيج

  .شده و در نتيجه ميزان تصادف نيز در سطح پايين قرار دارد
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  بررسي تصادفات در هنگام هواي برفي
      برف نيز از پديده هاي اقليمي است كه در افزايش تصادفات و به             
طور كلي در حمل و نقل نقـش مهمـي دارد، اهميـت بـرف در وقـوع                  

از يك سو برف در طي نـزول        : تصادفات از دو جهت قابل بررسي است      
مي تواند به علت كاهش ديد رانندگان باعث وقوع تـصادف شـود و از               

وشش برفي كه روي جاده قرار گرفتـه مـي          سوي ديگر متراكم شدن پ    
تواند باعث لغزندگي سطح جاده و منحرف شدن وسيله نقليه از مسير            
اصلي خود شود كه اين عامل باعث بـروز تـصادفات شـديد در سـطح                

  .جاده مي شود
      به منظـور بررسـي مكـاني تـصادفات و مـشخص نمـودن نقـاط                

دفاتي كه در هنگام هواي     مخاطره آميز در هنگام هواي برفي ابتدا تصا       
برفي اتفاق افتاده بود به سه گروه طبقه بندي شدندكه در هر گروه به              

  )4جدول(تعداد فراواني تصادفات و ميزان خطر اشاره شده است
  طبقه بندي فراواني وقوع تصادفات و ميزان خطر هر كدام در شرايط هواي برفي:4   جدول

  ميزان خطر  فراواني تصادفات  نام گروه

  بي خطر  0  گروه يك

  خطر متوسط  1  گروه دو

  خطر زياد  2  گروه سه

  
 نقـشه پهنـه بنـدي ميـزان        ArcGIS      سپس در محيط نرم افزار      

از نقـشه پهنـه بنـدي ميـزان     .خطر در شرايط هواي برفي ترسيم شـد       
خطر در شرايط برفي چنين استنباط مي شود كـه در شـرايط هـواي               

مورد تصادف كه فواصل بين شهرهاي      2 با   73تا  40برفي كيلومترهاي   
بابل و آمل شامل مي شـود داراي بـاالترين ميـزان خطـر مـي باشـد،        

 متـر   94حداكثر ارتفاعي كه اين قسمت از جاده از آن عبور مي كنـد              
بعد از اين مقطع جـاده كـه بيـشترين مقـدار تـصادف را در                .مي باشد 

ي باشد كه    م 243تا  91شرايط هواي برفي دارا مي باشد كيلومترهاي        
اين قسمت از جاده محدوده بين شـهرهاي نـور و محمودآبـاد، نـور و                
نوشهر، نوشهر و چالوس، چالوس و تنكابن، و تنكابن رامـسر را شـامل              
مي شود كه در شرايط خطر متوسـط از لحـاظ تـصادفات در شـرايط                

حداكثر ارتفاعي كـه ايـن مقطـع از جـاده از آن     .هواي برفي قرار دارند 
همچنـين نتيجـه مـي شـود كـه در           . متر مي باشـد    48 عبور مي كند  

روزهاي برفي تعداد تصادفات در محور مورد مطالعه خيلي كمتر اتفاق           
مي افتد كه يكي از داليل آن مي تواند كمبود تعداد روزهاي همراه با              

نكته ديگري كه در تصادفات در شرايط بـرف  .برف در اين منطقه باشد   
كثر تصادفات در ارتفاعات باالتري از      قابل توجه است اين است كه حدا      

جاده اتفاق افتاده است كه بيانگر بارش زيـاد بـرف در اتفاعـات بـاالتر              
  . است

  بررسي تصادفات در هنگام هواي مه آلود
      تشكيل مه در سطح جاده باعث كاهش ديد رانندگان مـي شـود             

چـون اغلـب    .كه اين عامل بسياري از بروز تـصادفات جـاده اي اسـت            

نندگان به علت مسائل روحي حتي با تشكيل مـه غلـيظ حاضـر بـه                را
كاهش سرعت خـودرو نيـستند كـه ايـن خـود در بـاال بـردن ميـزان                   

با توجه به اثرات مه در بـاال رفـتن بـيش از حـد               . تصادفات نقش دارد  
تصادفات جاده اي بهترين راه ممكن اين است كه راننـده تـا زمانيكـه              

  .ومبيل خود را متوقف كندمه در سطح جاده وجود دارد ات
      به منظور بررسي فراواني مكاني تصادفات و مشخص نمودن نقاط          
مخاطره آميز در هنگام هواي مه آلود ابتـدا تـصادفاتي كـه در هنگـام              

گروه طبقه بندي شدند كه در هـر        3هواي مه آلود اتفاق افتاده بود به        
طـر اشـاره شـده      گروه به تعداد فراواني تصادفات رخ داده و ميـزان خ          

  ). 5جدول(است
  طبقه بندي فراواني وقوع تصادفات و ميزان خطر هر كدام در شرايط هواي مه آلود:5جدول   

  ميزان خطر  فراواني تصادفات  نام گروه

  بي خطر  0  گروه يك

  خطر متوسط  1  گروه دو

  خطر زياد  2  گروه سه

  
ان  نقـشه پهنـه بنـدي ميـز        ArcGIS      سپس در محيط نرم افزار    

با توجه به نقشه پهنه بندي      .خطر در شرايط هواي مه آلود ترسيم شد       
ميــزان خطــر در شــرايط هــواي مــه آلــود  مــشاهده مــي شــود كــه  

 داراي حداكثر تصادف در شرايط هـواي مـه          161تا  111كيلومترهاي  
آلود هستند كه اين كيلومترها فواصل بين شهرهاي نور تا نوشهر مـي             

متر از سطح دريا مـي      25ين قسمت از جاده     حداكثر ارتفاع در ا   .باشند
دليلي كه در اين قسمت از جاده تصادف در شرايط مه زياد است            .باشد

اين مي تواند باشد كه در اين قسمت از جاده چون فاصله كوه و دريـا                
به كمترين مقدار خود مي رسد كه اين خود مي تواند باعـث تـشكيل               

جاده كه داراي خطر زيـاد      بعد از اين مقطع از      .مه در سطح جاده شود    
 داراي 243تـا  161از لحاظ تصادف در شرايط مه است، كيلومترهـاي        

وضعيت خطر متوسط از لحاظ تصادف در شرايط مـه اسـت كـه ايـن                
. مقطع از جاده فواصل بين شهرهاي نوشهر تا رامسر را شامل مي شود

متـر  48حداكثر ارتفاعي كه اين مقطع از جاده از آن عبـور مـي كنـد                
با توجه به موارد اشاره شده نتيجـه مـي شـود كـه هـر چـه بـه                    .تاس

ارتفاعات باالتري مي رويم امكان تشكيل مـه در ايـن منطقـه كـاهش       
مي يابد و در نتيجه اكثر تصادفاتي كه در شرايط مه اتفـاق افتـاده در                

  . ارتفاع پايين تر بوده است
  بررسي تصادفات در شرايط نامساعد جوي

سـي مكـاني تـصادفات و مـشخص نمـودن نقـاط                   به منظـور برر   
) برفي، باراني، ابري و مـه آلـود       (مخاطره آميز در هنگام هواي نامساعد     

ابتدا فراواني مجموع تـصادفات بـه وقـوع پيوسـته در تمـامي شـرايط              
نامساعد جوي را برحـسب كيلـومتر مـشخص كـرده و سـپس تعـداد                

 تعداد فراواني   گروه طبقه بندي شدند كه در هر گروه به        4تصادفات به   
  ).6جدول(تصادفات و ميزان خطر اشاره شده است

  طبقه بندي فراواني وقوع تصادف و ميزان خطر هر كدام در شرايط نامساعد جوي: 6 جدول     
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  ميزان خطر  فراواني تصادفات  نام گروه

  خطر كم  1-10  گروه يك

  خطر متوسط  11-20  گروه دو

  خطر زياد  40-21  گروه سه

  خطر خيلي زياد  41-60  گروه چهار

  
 نقـشه پهنـه بنـدي ميـزان         ArcGIS      سپس در محيط نرم افزار    

با توجه به نقشه پهنه بنـدي   .خطردر شرايط نامساعد جوي ترسيم شد     
مـورد  56 بـا    243تـا   225خطر در شرايط نامساعد جوي كيلومترهاي       

در شـرايط   ) خطـر خيلـي زيـاد     (تصادف داراي بيشترين ميـزان خطـر      
كه اين مقطع از جـاده فواصـل بـين شـهرهاي            .ي هستند نامساعد جو 

متـر  48تنكابن تا رامسر را شامل مي شود، حداكثر ارتفاع اين مقطـع             
مـورد  24  بـا     161تـا   112بعد از ايـن مقطـع كيلومترهـاي         .مي باشد 

  225تا  170تصادف ،فواصل بين شهرهاي نور و نوشهر و كيلومترهاي          
چـالوس تـا تنكـابن داراي       مورد تصادف ،فواصل بـين شـهرهاي        37با  

حداكثر ارتفاع ايـن   . ميزان خطر زياد در شرايط نامساعد جوي هستند       
بعد از اين مقاطع كـه داراي       .  متر هستند  48 و 25دو مقطع به ترتيب     

بـا  20تـا   1خطر زياد در شرايط نامساعد جوي هـستند كيلومترهـاي           
مورد تصادف كه فواصـل بـين دو شـهر سـاري و قائمـشهر را شـامل                  

مـورد تـصادف كـه      20 با   170تا  161شود و همچنين كيلومترهاي     مي
فواصل بين دو شهر نوشهر و چالوس را شامل مـي شـود داراي خطـر                

حـداكثر ارتفـاعي كـه ايـن        .متوسط در شرايط نامساعد جوي هـستند      
  . متر است48و48مقاطع از جاده از آن عبور مي كنند به ترتيب 

 مواقعي كه هـوا نامـساعد       در ضمن ذكر اين نكته ضروري است كه در        
است مقاطع انتهايي جاده به اين علت كه پارامترهاي نامـساعد جـوي         
در اين مقاطع از جاده بيشتر حكمفرماست به تبع آن ميزان تصادفات            

  .رخ داده در همان مقاطع بيشتر است
  بررسي تصادفات در تمامي شرايط جوي

ن نقاط       به منظور بررسي مكاني تصادفات و مشخص نمود
صاف،ابري،برفي، مه آلود و (مخاطره آميز در تمامي شرايط جوي 

ابتدا فراواني مجموع تصادفاتي را كه در تمامي شرايط جوي ) باراني
به وقوع پيوسته را بدست آورده و سپس تعداد تصادفات به گروه 
تقسيم بندي شدند كه در هر گروه به تعداد فراواني تصادفات و ميزان 

  ).7جدول(شده استخطر اشاره 
  طبقه بندي فراواني وقوع تصادفات و ميزان خطر هر كدام در تمامي شرايط جوي: 7جدول     

  ميزان خطر  فراواني تصادفات  نام گروه
  خطر كم  1- 25  گروه يك
  خطر متوسط  26- 45  گروه دو
  خطر زياد  46- 95  گروه سه

  خطر خيلي زياد  به باال96  گروه چهار
  

 نقشه پهنه بندي ميزان ArcGISط نرم افزار       سپس در محي
با توجه با اين نقشه . خطر در تمامي شرايط جوي ترسيم شد

 داراي ميزان خطر خيلي زياد در تمامي 243 تا 171كيلومترهاي 
شرايط جوي هستند اين محدوده فواصل بين شهر چالوس تا رامسر 

ر مي مت48حداكثر ارتفاع اين مقطع از جاده .را شامل مي شود
بعد از اين مقطع كه داراي خطر خيلي زياد در تمامي شرايط .باشد

 داراي ميزان خطر 171 تا 122 و 20تا1جوي مي باشد كيلومترهاي 
زياد در تمامي شرايط جوي است اين محدوده فواصل بين شهرهاي 

حداكثر ارتفاع .ساري تا قائمشهر و نور تا چالوس را شامل مي شود
بعد از اين مقاطع جاده كه  داراي .متر مي باشد48اين مقاطع از جاده 

تا 72ميزان خطر زياد در تمامي شرايط جوي بودند كيلومترهاي 
 داراي خطر متوسط در تمامي شرايط جوي هستند كه اين 117

حداكثر ارتفاع . محدوده شهرهاي محمودآباد تا نور را شامل مي شود
توجه در اين وضعيت نكته قابل .متر مي باشد71اين مقطع از جاده 

جوي اين است كه هر چه به ارتفاعات باالتر مي رويم از تعداد 
تصادفات كاسته مي شود و بيشتر تصادفات در ارتفاعات پايين تر و 
در قسمت هاي انتهايي مسير مي باشد زيرا در اين محدوده عناصر 
اقليمي حكمفرمايي بيشتري نسبت به ديگر قسمت هاي محدوده 

ه دارد كه اين عامل نيز باعث باال رفتن آمار تصادفات در مورد مطالع
 اين مقطع از جاده شده است

  
  پهنه بندي خطر تصادفات در تمام شرايط جوي: 1شكل 

  نتايج
      براساس پهنه بندي هاي محور مورد مطالعه كه بر پايه هر كدام 

نقاط حادثه خيز از وضعيت هاي جوي باراني، برفي، مه، صاف، ابري 
رامسر در هر كدام از وضعيت هاي جوي نامساعد _جاده ساري
  . مشخص شد

      در وضعيت هواي صاف بشترين تصادفات در حد فاصل 
 ،در وضعيت هواي ابري بيشترين تصادفات 243تا244كيلومترهاي 

، در وضعيت جوي باراني 243تا 222فاصل كيلومترهايدر حد 
 ، در روزهاي 243تا161بيشترين تصادفات در حد فاصل كيلومترهاي

همراه با پديده مه بيشترين تصادفات در حد فاصل 
 ، در وضعيت جوي برفي بيشترين تصادفات 161تا111كيلومترهاي

شترين  ،در شرايط نامساعد جوي بي73تا40در حد فاصل كيلومترهاي
 ،و باالخره در تمام 243تا225تصادفات در حد فاصل كيلومترهاي
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 ،اتفاق 243تا 171شرايط جوي بيشترين تصادفات در كيلومترهاي
از نكات قابل توجه اينكه بيشتر تصادفات در قسمت هاي .افتاده است

انتهايي مسير يعني در حد فاصل شهرهاي چالوس تا رامسر قرار دارد، 
 به اينكه بيشترين وضعيت هاي نامساعد جوي در همچنين با توجه

اين قسمت از مسير حكمفرماست، بيشترين مقاطع مخاطره آميز در 
توضيح .(شرايط نامساعد جوي در اين مقطع از مسير واقع شده است

  ).اينكه شروع مسير از شهر ساري مي باشد
      نكته اي كه بايد به آن اشاره شود اين است كه با توجه به 
وضعيت اقليمي غالب منطقه و توپوگرافي منطقه مقاطع مخاطره 

درونيابي با (آميز، و همچنين نتايجي كه از كاربرد مدل رياضي
بدست آمد، نشان داد كه بيشتر مقاطع مخاطره آميز در ) اسپسالين

وضعيت هاي نامساعد جوي در ارتفاعات پايين تري واقع شده است، 
ارتفاعات باالتر مي رويم از شدت بروز يعني در اين مناطق هر چه به 

وضعيتهاي نامساعد جوي كاسته مي شود، مثالً با افزايش ارتفاع از 
ميزان بارش كاسته مي شود، به همين نسبت نيز از تعداد تصادفات 

  .با افزايش ارتفاع كاسته مي شود
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