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  چكيده

تـرين   به عنوان يكي از مهـم     هم اكنون   شهري    سازي ترافيك درون    روانبا توجه به اينكه     

آيـد و بـه صـورت مـستقيم بـه عامـل محـيط                 ريزي حمل و نقل به شمار مي        اهداف برنامه 

سه اين مقاله به بررسي و مقاي   در ،گردد  هاي رانندگان و وسايل نقليه بازمي       پيرامون و ويژگي  

هـدف  .  پرداخته شده اسـت    86 و   85هاي    خيز شهر يزد در سال      نقاط حادثه  تحليلي معابر و  

از پژوهش تعيين اقدامات الزم براي كاهش تصادفات و بهبود وضعيت ايمني درشـهر يـزد                 

. اي و روش بررسـي آن توصـيفي ـ تحليلـي اسـت      نوع تحقيق كاربردي ـ توسـعه  . باشد مي

 تعـداد تـصادفات     1385 نـسبت بـه سـال        1386 كـه درسـال      نتايج تحقيق گوياي آن است    

 67/6 درصـد و تـصادفات منجـر بـه فـوت             5/7 درصد، تصادفات جرحـي      69/5خسارتي  

  .درصد رشد داشته است

  .معابر حادثه خيز، علل تصادفات، راهنمايي و رانندگي، شهر يزد: ها كليدواژه

  مقدمه

 ايـن پديـده   .آيـد   قتصاد هر كشور به حساب مي     هاي زيربنايي در ا     حمل و نقل و ارتباطات از بخش      

هـاي حمـل    سياسـت . شـود  يافتگي كشورها محـسوب مـي      هاي توسعه   امروز به عنوان يكي از شاخص     

جـايي،   ونقل در سراسر جهان به وضوح نيازمند رشدي هستند تا پا به پاي تمايـل فزاينـده بـراي جابـه                    

ستا كـاهش تـصادفات يـك موضـوع كليـدي بـه       در اين را. توسعه يابند و كيفيت زندگي را حفظ كنند      

  ). 53: 1383تيماس، (آيد حساب مي
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تلفـات   ،آمار سازمان بهداشت جهـاني     برابر. بشر امروز هر سال شاهد صدها ميليون تصادف است          

رازانـي،  (ها ميليون مصدوم شـديد و معلـول اسـت            انساني اين تصادفات حدود يك ميليون كشته و ده        

رافيكي ازعوامل بسيار مهم مرگ و مير و صدمات شديد جـاني و مـالي بـوده و       تصادفات ت ). 45: 1383

ي بـشري را بـه شـدت مـورد تهديـد قـرار داده         جامعـه ،آثار سنگين اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي آن     

شدت اين صدمات در كشورهاي در حال توسعه بيـشتر بـوده و تعـداد و شـدت تـصادفات در                     . است

ـ      در ايـن ميـان،     . ا كـشورهاي توسـعه يافتـه چنـدين مرتبـه بـاالتر اسـت              كشورهاي مزبور در مقايسه ب

اي بـه   ت جـاده شهري است و تـصادفا  تري از تصادفات درون  اي داراي ضايعات سنگين     تصادفات جاده 

آمـار  . شـود   ل نقليه اغلب منجر به خسارات بسيار سنگين جـاني و مـالي مـي              علت سرعت باالي وساي   

صـدر    صـنعتي در   ي  يافتـه    حتي در كشورهاي توسعه    ،ادفات جاده اي  دهند كه تص    مرگ و مير نشان مي    

 سال بـيش از هـر عامـل ديگـر باعـث             25 تا   15هاي سني      در رده  به خصوص علل مرگ و مير بوده و       

هـا    سـاير بخـش  ي توسـعه  در كشورهاي توسعه يافته همگام با     ). 93: 1380آيتي،  (شود    تلفات مردم مي  

الزم سـعي شـده اسـت كـه      ر گرفته و با انجام مطالعات و اتخاذ تدابيرموضوع ايمني نيز مورد توجه قرا 

تصادفات و پيامدهاي ناشي از آن را تا حد ممكن كاهش دهند؛ ولي در اكثـر كـشورهاي جهـان سـوم،             

كاهش خسارات ناشـي از تـصادفات نيازمنـد         . تعداد و نرخ تصادفات همواره سير صعودي داشته است        

هـاي   ح بعضي از مقـررات موجـود و همـاهنگي بـيش از پـيش ارگـان      بررسي و تحليل عوامل و اصال    

در كشور ما، مـرگ و ميـر ناشـي          ). 63-75: 1385سازمان حمل و نقل ترافيك تهران،       (باشد     مي مربوط

اصوالً حوادث، علت نخـست مـرگ و ميـر    . انگيز است  برسفبار و تأ دفات رانندگي بسيار رقّت  از تصا 

  .در صدر آن حوادث ترافيكي قرار دارد سال بوده و 40در سنين زير 

ثري در بروز تصادفات دخيل هستند كه در سه عنوان كلي بـه راه، وسـيله نقليـه و عامـل                     عوامل مؤ 

پيونـدي،  (گيرنـد   هاي گوناگوني را در بر مي        از اين عوامل هم زيربخش     يك هر   .شوند  انساني تقسيم مي  

 روزافزون جمعيت و نياز به وسيله نقليـه مناسـب           هاي اخير با رشد     شهر يزد كه طي دهه    ).  277: 1384

 خودرو در سـطح شـهر و متعاقـب آن    ي هاي فراوان از جوانب مختلف و رشد بي رويه و تغيير كاربري  

 ،فوتي با آثار و تبعات آني و آتي فراواني روبرو بـوده اسـت              بروز تصادفات اعم از خسارتي، جرحي و      



 117                              … يزمقايسه تحليلي معابر و نقاط حادثه خ                                        سال اول      

 راهكارهـايي در جهـت كـاهش تـصادفات و       ي  دفات و ارائـه   نيازمند تحليل و بررسي عوامل بروز تصا      

  .باشد سوانح مي

يابي به هدف تعيين اقدامات الزم بـراي كـاهش تـصادفات و بهبـود                اين پژوهش در راستاي دست    

 و  85هـاي    خيز شهر يزد در سال     ذا با  بررسي معابر و نقاط حادثه       ل. باشد  وضعيت ايمني در شهر يزد مي     

  :ه سؤاالت زير پاسخ دهدش است تا ب در تال86

  است؟بوده  چگونه 86 و 85هاي  شهري در شهر يزد در سال ـ الگوي توزيع تصادفات درون1

  چگونه است؟86 نسبت به سال 85ـ ميزان رشد تصادفات در سال 2

هاي غيرمجاز در معابر شـرياني، اصـلي و منـاطق پرتـراكم شـهر يـزد موجـب                    ـ آيا تغيير كاربري   3

 يش ميزان تصادفات گرديده است؟جذب سفر و افزا

  مواد و روش

 روش داراي اول قـسمت  در. اسـت  شـده  تـشكيل  قـسمت  دو از تحقيـق  روش لحاظ از مطالعه اين

. پـردازد   مي يزد شهر در تصادفات و تحليل و تجزيه و شناخت و بررسي به كه ،است "تحليلي ـ توصيفي"

. پرداخـت  خواهـد  تـصادفات  وقوع بر مختلف عوامل ثيراتتأ و رابطه بررسي به پژوهش دوم قسمت در

  .رود مي شمار به تركيبي تحقيق روش حاضر مطالعه در تحقيق روش كه است الزم به ذكر

ـا  توانـد   مـي  بهتر ،باشد تر دقيق تصادفات در درگير فيزيكي مشخصات و آمار هرچه  و تجزيـه  در را م

 در يـزد  شهر از كه آماري به باتوجه لذا .نمايد كمك پرتصادف نقاط شناسايي همچنين و تصادفات تحليل

 كه نقاطي نتيجه در و شود  مي استفاده روش سه از شهر اين در پرتصادف نقاط شناسايي براي ،است دست

  : از ندا عبارت ها روش اين .گردند مي انتخاب ،شد شناسايي پرتصادف نقاط عنوان هب روش سه هر در

 ) ميادين و تقاطعات،ردر معاب(روش ميانگين تعداد تصادفات ـ 1

  معابر  در)الف

)1(  
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)2(  

 
)3(  

 
  ):3 (تا) 1 (روابط در كه

  ام i معبر در تصادفات تعداد :  

  ام i معبر طول : 

  ام i معبر طول واحد در تصادفات تعداد :  

  كليه معابر) در واحد طول( تصادفات تعداد ميانگين : 

  )بحراني مقدار (مجاز آستانه : 

 . شد خواهد شناخته پرتصادف معبر يك عنوان به معبر آن باشد بيشتر  مقدار از   مقدار كه درصورتي 

  ها تقاطع و ميادين در) ب

)4(  
 

)5(  
 

  :) 5 (و) 4 (روابط در كه

  ام i تقاطع يا ميدان در تصادفات تعداد :  

  تقاطعات يا ميادين كل تعداد : 

  ام i معبر طول واحد در تصادفات تعداد :  

  تقاطعات يا ميادين كليه تصادفات تعداد ميانگين : 

  )بحراني مقدار (مجاز آستانه : 

 تقـاطع  يـا  ميدان يك عنوان به تقاطع يا ميدان آن باشد بيشتر  مقدار از   مقدار كه درصورتي

  ).1375، تهران ترافيك و نقل و حمل سازمان(شد  خواهد شناخته پرتصادف
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 روش نرخ تصادفـ 2

  :است زير شرح به روش اين در استفاده مورد روابط

)6(  

 
)7(  

 
)8(  

 
)9(  

 
  ) :9 (تا) 6 (روابط در كه

  ام i معبر در تصادفات تعداد :  

  ام i معبر طول : 

Nd : مطالعه ي دوره روزهاي تعداد 

  (AADT) روزانه ترافيك ساالنه ميانگين:  

  هروزان ترافيك وزني ساالنه  ميانگين : 

  )نقليه ـ كيلومتر وسيله هزار ده بر تصادف (ام i معبر تصادف نرخ :  

  )كيلومتر نقليه ـ وسيله هزار ده بر تصادف( معابر كليه تصادف نرخ ميانگين : 

  )بحراني مقدار (مجاز آستانه : 

 شـناخته  پرتـصادف  معبـر  يك عنوان به معبر آن باشد بيشتر  مقدار از  مقدار كه درصورتي

 ).1375، تهران ترافيك و نقل و حمل سازمان(شد  خواهد

  EPDO(1شاخص معادل خسارت مالي يا شاخص (روش مبتني بر شدت تصادف ـ 3

  :است زير شرح به روش اين در استفاده مورد  روابط

                                                 
1- Equivalent Property Damage Only index 
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  معابر در) الف 

 )10(  

 
)11(  

 
)12(  

 
)13(  

 
  :)13 (تا) 10 (روابط در كه

  ام i معبر در خسارتي معادل تصادف تعداد :  

  j نوع تصادف وزني ضريب : 

 fij : نوع از تصادفات تعداد j   معبر در i ام  

  )وزني بضراي گرفتن نظر در بدون (ام i معبر در تصادفات كل تعداد :  

  ام i معبر طول : 

  ام i معبر طول واحد در خسارتي معادل تصادفات تعداد :  

  معابر كليه خسارتي معادل تصادفات تعداد ميانگين:  

  )بحراني مقدار (مجاز آستانه : 

ـناخته  پرتـصادف  معبـر  يـك  عنـوان  به معبر آن باشد بيشتر  مقدار از  مقدار كه درصورتي  ش

 .شد خواهد

   ها تقاطع و ميادين در )ب

)14(  

 
)15(  
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)16(  
 

  :) 16 (تا) 14 (روابط در كه

  ام i تقاطع يا ميدان در خسارتي معادل تصادف تعداد :  

  j نوع تصادف وزني ضريب : 

  ام i معبر در   j نوع از تصادفات تعداد : 

  )وزني ضرايب گرفتن نظر در بدون (ام i تقاطع يا ميدان در تصادفات كل تعداد :  

  تقاطعات يا و ميادين كل تعداد : 

  تقاطعات اي و ميادين كليه خسارتي معادل تصادفات تعداد ميانگين : 

  )بحراني مقدار (مجاز آستانه : 

 تقـاطع  يا ميدان يك عنوان به تقاطع يا ميدان آن باشد بيشتر  مقدار از  مقدار كه درصورتي

 ).1375سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران،(شد  خواهد شناخته پرتصادف

  محدوده مورد مطالعه

هاي استان يزد است كه در ميان فالت مركزي ايـران واقـع شـده اسـت و      كي از شهرستان نام ي  ،يزد

اين شهرسـتان از    . گيرد   نفر را دربرمي   526276 كيلومترمربع با جمعيتي بالغ بر       2497مساحتي در حدود    

اردكـان، از خـاور بـا شهرسـتان بـافق، از جنـوب وجنـوب           هاي صـدوق و     شمال و باختر با شهرستان    

 54 دقيقـه تـا   10 درجـه و  54هاي مهريز و تفت و صدوق هـم مـرز بـوده و بـين       با شهرستان باختري  

 دقيقـه عـرض شـمالي قـرار         13 درجـه و     32 دقيقه تا    40 درجه و  31 دقيقه طول خاوري و      50درجه و 

  ).8: 1383سيگارچي، (گرفته است 

و تمـدن كهـن   هـاي فرهنـگ       ترين ميراث   ترين و درخشان    اين سرزمين، صاحب يكي از شكوهمند     

ز مـيالد    تاريخ سكونت انسان در ايـن خطـه از هـزاره سـوم پـيش ا                .ادوار مختلف تاريخي ايران است    

ـ           كه درعهد پيشداديان، طايفه    فراتر رفته است، به طوري     ن سـرزمين   هاي در حال كوچ از بلخ به پارس اي

  ).25: 1377دل،  زنده(ن زمان به بعد، يزد محل عبادت شد را يزدان ناميدند و از آ
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.  شهر تـاريخي جهـان اسـت       دومينز آن، شهر يزد     مرك خام و      خشت ستانشهرستان يزد اولين شهر   

هـاي فجـر،    دو بخش مركزي و زارچ با شهرهاي يزد، شاهديه، حميديا و دهـستان  اين شهرستان شامل

از ديگـر   هاي مسكوني در بخش مركزي شهرستان بيش         تراكم آبادي . باشد  آباد و محمدآباد مي    فهرج، اله 

اين امر ناشي از وجود شهر يزد و امكانات اقتصادي و اجتماعي آن و وجـود شـاهراه                 . باشد  ها مي   بخش

هاي مستقر در آن حاكي از وجـود تعـادل    ها و جمعيت تعداد آبادي. باشد ارتباطي كرمان يزد ـ تهران مي 

ن يـزد اسـت كـه    تـرين بخـش شهرسـتا        وسيع ،بخش خضرآباد . استنسبي در سلسله مراتب جمعيتي      

  ).8: 1388نيا وديگران،  حكمت(باشد  هاي كذاب و ندوشن مي داراي دو دهستان به نام

  ها تجزيه و تحليل داده

 صدمه شدت تفكيك به تصادفات آمار

 داده  نـشان )1 نمـودار ( در فوتي و جرحي ،خسارتي تفكيك به يزد شهر در داده رخ تصادفات تعداد

 69/5 خـسارتي  تـصادفات  تعـداد  ،1385 سال به نسبت 1386 سال در هدد مي نشانها  يبررس. است شده

 همچنين. است داشته رشد درصد 67/6 فوت به منجر تصادفات و درصد 50/7 جرحي تصادفات ،درصد

 در اي پيـشگيرانه  اقـدامات  اگر بنابراين. است داشته رشد درصد 19/6 پيوسته وقوع به تصادفات كل تعداد

 اي مالحظـه  قابـل  افزايش آينده هاي سال در تصادفات تعداد، نگيرد انجام شهر در تصادفات كاهش جهت

 اثـر  شـدگان  كـشته  واقعي تعداد دانستن ،تصادفات هزينه محاسبه جهت است ذكر به  الزم.داشت خواهد

 ايمنـي  بخش به مربوط تحقيقات در لذا  .داشت خواهد ها گيري نتيجه و تحليل ،تجزيه در اي مالحظه قابل

ـا  پروژه بهينه انتخاب و مقايسه در آن اقتصادي آثار ارزيابي و يكيتراف ـا  طـرح  و ه  و هندسـي  اصـالح  يه

 ،شـوند  مـي  فـوت  تصادفات وقوع از پس سال يك تا كه را كساني ،ترافيك ايمني در تأثيرگذار شهرسازي

 ،ايـران  در تـصادفات  اطالعات ثبت سيستم در. آورند مي حساب به پروژه هر تصادف شدگان كشته جزو

ـار  تـصحيح  و حادثه وقوع از پس ترافيكي تصادفات مجروحان وضعيت پيگيري براي سيستمي هيچ در  آم

 مجـروحين  و شدگان كشته ي دربردارنده فقط مزبور آمار ترتيب بدين و نداشته وجود پليس هاي گزارش

 اختالفاتي بروز موجب فاصله اين است  بديهي.دارد فاصله تلفات واقعي تعداد با و بوده تصادف صحنه در

  .شد خواهد ترافيك ايمني وضعيت ارزيابي در
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  صدمه شدت تفكيك به تصادفات: 1نمودار 

  

  تصادف تامه علت مبناي بر تصادفات آمار

ـايي  علت( تامه علت صرفًا» تصادف علت« براي ،تصادفات دهي گزارش هاي فرم در  ذكـر  )تـصادف  نه

 به انحراف ،تصادف تامه علت است ممكن مثال عنوان به  .شود ينم شناسايي تصادف اصلي ريشه و گردد مي

 شـهر  در تصادفات ميزان )2 نمودار(. باشد راننده آلودگي خواب از ناشي خود عامل اين ولي دشو ذكر چپ

ـاي  سال در تصادف تامه علل به توجه با را يزد ـان . دهـد  مـي  نـشان  1386 و 1385 ه مالحظـه   كـه  گونـه  هم

   .باشد مي جلو به توجه عدم و تقدم حق رعايت عدم به مربوط يزد شهر در تصادفات علت بيشترين گردد، مي

  تصادف تامه علت مبناي بر تصادفات تعداد :2 نمودار
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 نقليه وسايل برخورد نحوه مبناي بر تصادفات تعداد

ـ  نـشان  نقليـه  وسايل برخورد نوع مبناي بر را يزد شهر تصادفات تعداد)  3 نمودار(   .دهـد  يم

 بـعقـ  بـه  جلـو  و پهلـو  بـه  جلـو  وردهايـبرخ ،شود يـم اهدهـمش كلـش اين در كه طور همان

ـ  عـدم  از ناشـي  توانـد  مي موارد نـاي هـك، دارد را تعداد بيشترين ـ  در تقـدم  حـق  تـرعاي  وردـم

 برخـورد  مـورد  در وليـطـ  لهـفاص ايتـدم رعـع يا لوـج به توجه عدم و پهلو به جلو وردـبرخ

  .باشد عقب هب جلو

  نقليه وسايل برخورد نحوه مبناي بر تصادفات تعداد  :3 نمودار

  

 مقصر نقليه وسيله نوع مبناي بر تصادفات تعداد

 بـه  توجـه   بـا .دهد مي نشان مقصر نقليه وسيله نوع مبناي بر را يزد شهر تصادفات  تعداد)4نمودار(

 تـصادفات  بيشتر دارد، در يزد شهر اكنينس روزانه سفرهاي در را سهم شخصي، بيشترين سواري اينكه

 مقـصر  تـصادفات  درصـد 12در نيـز  هـا   موتورسـيكلت .انـد  بوده مقصر شخصي هاي داده، سواري رخ

  .اي است مالحظه قابل  كه آمار،اند بوده
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  مقصر نقليه وسيله نوع مبناي بر تصادفات تعداد  :4 نمودار

  
  روز شبانه مختلف ساعات در تصادفات تعداد

 زيـادي  اهميـت  از روز شـبانه  مختلـف  سـاعات  در پيوسـته  وقـوع  بـه  تـصادفات  تعداد از اطالع

 طـور  بـه  .باشـد  مـؤثر  ايمني وضعيت بهبود جهت اجرايي هاي طرح در تواند مي زيرا ،است برخوردار

 رعايـت  عدم يا و معابر كافي روشنايي عدم ي دهنده نشان تواند مي شب در تصادفات باالي درصد مثال

 روز شـبانه  مختلـف  سـاعات  در تـصادفات  تعداد )5 نمودار (در. باشد شب در رانندگي زمجا سرعت

 در تـصادفات  تعـداد  كـه  دهـد  مـي  نشانها  يبررس  .است شده داده نشان 1386 و 1385 سالهاي براي

 بـه  ،شـب  در پيوسته وقوع به تصادفات تعداد همچنين .است ساعات بقيه از بيشتر 14 الي 12 ساعات

  .است اي مالحظه قابل مقدار نيز،  22 الي 20 ساعات بين خصوص

  روز شبانه مختلف ساعات در تصادفات تعداد  :5 نمودار
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 تقاطعات و ميادين معابر، در تصادفات آمار

 تعـداد  از اطـالع  ،خيـز  حادثـه  نقـاط  شناسـايي  و يـزد  شـهر  معـابر  ايمني وضعيت تحليل منظور به

 در كـه  موجـود  آمـار  به توجه با لذا .بدهد ريز  برنامه به را خوبي بسيار نتايج تواند  مي داده رخ تصادفات

 برحـسب  اطالعـات  و آمـار  ،باشـد  مـي  1386 مـاه  اسـفند  پايـان  تـا  1385 مـاه  فروردين زماني فاصله

 :است شده بندي تقسيم زير يها گروه به شده ذكر يها محل اسامي

 شهري درون معابر �

  ميادين �

 ها تقاطع �

  .است شده داده نشان ،يزد شهردر  ها تقاطع و ميادين معابر، در داده رخ تصادفات كل مارآ )6 نمودار( در

  ها تقاطع و ميادين معابر، در تصادفات تعداد  :6 نمودار

  

 معابر در تصادفات آمار

 در و تـصادف  4/21، 1385 سـال  در ميـانگين  طـور  به ،معابر در داده رخ تصادفات آمار به توجه با 

 شـهري  درون معابر. است پيوسته وقوع به شهر اين هاي راه از كيلومتر هر در تصادف 4/22 ،1386 سال

 2 درجـه  شـرياني  معابر ،1 درجه شرياني معابر نوع سه به توان مي عملكردي مراتب سلسله لحاظ از را
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 از امكـد  هـر  از كيلومتر هر در تصادفات تعداد)  7 نمودار(در. نمود تقسيم كننده پخش و جمع معابر و

 در پيوسـته  وقـوع  به تصادفات درصد)  8  نمودار( در همچنين  .است  شده داده نشان ،معابر نوع اين

  .اسـت  شـده  داده نمـايش ، كننـده  پخـش  و جمع و 2 درجه شرياني ،1 درجه شرياني معابر از كدام هر

 بـاالي  ادتعـد  و ايمنـي  كمبـود  مـشكل  لحـاظ  از 2 درجـه  شـرياني  معـابر  كه دهد مي نشانها  يبررس

 نـشان  صـدمه  شدت تفكيك به معابر در تصادفات آمار) 9 نمودار( در. هستند  اهميت زحاي ،تصادفات

 تـصادفات  تعـداد  1385 سـال  بـه  نـسبت  1386 سـال  در كـه  گرفـت  نتيجـه  توان مي. است شده داده

 . است يافته افزايش درصد4/15 و 7، 6/4 ترتيب به فوتي و جرحي خسارتي،

 مختلف معابر در تصادفات تعداد است الزم ،خيز حادثه نقاط شناسايي و تر كامل عاتاطال داشتن براي

ـال  طـي  يـزد  شهر معابر در شده انجام تصادفات كل تعداد )10 نمودار( در  .باشد دست در شهر ـاي  س  ه

ـان  به توان مي باال تصادف با معابر جمله از. گردد مي مشاهده 1386 و 1385 ـاني  آيـت  خياب  لـوار ب ،اهللا كاش

 ،نـژاد  محمـدپاك  سيد بلوار ،شهيدمطهري خيابان ،خميني امام خيابان ،شهيددشتي  بلوار ،اسالمي جمهوري

 طـول  در نيز معابر از برخي. نمود اشاره انقالب خيابان و آزادشهر بلوار، شهيدصدوقي بلوار ،دانشجو بلوار

 جمهـوري  بلـوار  :از ندا عبارت معابر اين .اند بوده مواجه تصادفات تعداد توجه قابل رشد با گذشته سال دو

 دهه بلوار ،دانشگاه بلوار ،شهريور 17 بلوار ،مدرس بلوار ،ييشهيدرجا خيابان ،شهيدصدوقي بلوار ،اسالمي

  .خراسان فقيه بلوار و آزادگان بلوار ،مهدي خيابان ،فجر

  يزد شهر معابر انواع از كيلومتر هر در تصادفات تعداد : 7 نمودار

  



 دومي  شماره                                               شهريي  ي جغرافيا و توسعه مجلّه                                                                    128

  يزد شهر معابر انواع در شده انجام تصادفات درصد  :8 رنمودا

  

  يزد شهر معابر در تصادف شدت تفكيك به تصادفات تعداد : 9 نمودار
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  1386 و 1385 هاي سال طي شهر معابر در شده گزارش تصادفات تعداد : 10 نمودار

  
  1386 و 1385 هاي سال طي يزد شهر معابر در شده گزارش تصادفات تعداد : 10 نمودار ادامه
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  ميادين در تصادفات آمار

 (در.  اسـت  شـده  داده نـشان  صدمه شدت تفكيك به يزد شهر ميادين در تصادفات آمار )11نمودار ( در

ـاي  ميـدان  از. است شده ارائه 1386 و 1385 هاي ل سا طي يزد شهر ميادين در تصادفات آمار 12نمودار  ـا  ه  ب

 ابـوذر،  ميـدان  ،محـراب  شهداي ميدان ،)ع(حسين امام ميدان ،باهنر شهيد يدانم به توان مي باال تصادف تعداد

ـادين  در است ذكر به الزم  .نمود اشاره اطلسي ميدان و همافر ميدان ،)ع(ابوالفضل ميدان ـام  مي  ،)ع(حـسين  ام

  .است توجهي داشته قابل افزايش 1385 سال نسبت 1386 سال در تصادفات ميزان ،اطلسي و باهنر شهيد

  يزد شهر ميادين در صدمه شدت تفكيك به تصادفات تعداد : 11 نمودار

  

   

  

  

  

  

  

  

  1386 و 1385 هاي سال طي يزد شهر ميادين در شده گزارش تصادفات تعداد :12نمودار
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  ها تقاطع در تصادفات آمار

.  است شده داده نشان صدمه شدت تفكيك به يزد شهر هاي تقاطع در تصادفات آمار )13 نمودار( در

. است شده ارائه يزد شهر معابر شبكه اصلي هاي تقاطع در شده گزارش تصادفات تعداد) 14 نمودار( در

 مهديه ،)66 (يزدباف ،)148 (خضرآباد هاي تقاطع در گروه اين در تصادفات ميزان بيشترين اساس براين

 در هـا  آن تصادفات آمار كه هايي طعتقا از. باشد مي) 46 (تعاون راه سه و )41 (فاطميه، )51(معلم ،)50(

 راه سـه ، )167 (شـهر ـ كـارگر    امـام  متري 52 تقاطع: از ندا عبارت ،بوده رشد روبه روند داراي دوره اين

  ).36 (تعاون راه سه و) 41 (ييرجا، )55 (شهدا چهارراه، )115 (فاطميه و) 120 (شحنه

  يزد شهر اتتقاطع در صدمه شدت تفكيك به تصادفات تعداد: 13نمودار

  

  

  

  

  

  

  1386 و 1385 هاي سال طي يزد شهر هاي  عتقاط در شده گزارش تصادفات تعداد :14 نمودار
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  پرتصادف  نقاط شناسايي و تصادفات تحليل

 روش سه از شهر اين در پرتصادف نقاط شناسايي براي ،است دست در يزد شهر از كه آماري به توجه با

ـاط  عنوان به روش سه هر در كه نقاطي هنتيج در .شود مي استفاده ـايي  پرتـصادف  نق ـاب  ،شـد  شناس  انتخ

  .گردند مي

   با استفاده از روش ميانگين تعداد تصادفات1386هاي پرتصادف شناسايي شده در سال  نقشه ميادين و تقاطع
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  تصادف با استفاده از روش نرخ 1386نقشه معابر پرتصادف شناسايي شده در سال 
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  بحث

  . داراي تفاوت در ميزان تصادفات است86 و85هاي  در سالشهر يزد الگوي توزيع تصادفات 

باشـند كـه     كه معابر داراي تصادفات متنوع و متفاوتي مي     مشخص شد  ،با توجه به آمارهاي ذكرشده    

 .سـت ال و مـشكالت ترافيكـي خـاص خـود معبـر             يها، نوع معبـر و مـسا       ناشي از طول معبر، كاربري    

 ي هاي حمل و نقل در بافت مركزي، عدم وجـود امكانـات كـافي در زمينـه      نظير تمركز كاربري يعوامل

هـاي مركـزي شـهر، عـرض نامناسـب برخـي از              خيابان ي    حمل و نقل همگاني، بار ترافيك آزاردهنده      

  فضاي پاركينـگ بافـت مركـزي در سـاعات روز توسـط             ي  معابر، كمبود فضاي پاركينگ، اشغال عمده     

 ، ضـعف فرهنـگ ترافيـك       و ها  براي مراجعين به اين مكان     ي پارك  كمبود فضا  ،كسبه و كاركنان ادارات   

بـا توجـه بـه ضـعف و شـدت           . تصادف در ساعات مختلـف روز اسـت       از جمله عوامل بروز     همگي  

  . در معابر، با تنوع تصادفات روبرو هستيم هركدام از عوامل فوق

 تـصادف  4/21، 1385 سال در ميانگين طور به ،معابر در داده رخ تصادفات همچنين با توجه به آمار

 در. اسـت  پيوسـته  وقـوع  بـه  شـهر  ايـن  هـاي  راه از كيلـومتر  هـر  در تصادف 4/22 ،1386 سال در و

 در .اسـت  شـده  داده نـشان  ،معـابر  نـوع  ايـن  از كـدام  هر از كيلومتر هر در تصادفات تعداد )7نمودار(

 2 درجـه  شـرياني  ،1 درجه شرياني معابر از كدام هر در پيوسته قوعو به تصادفات درصد)  8  نمودار(

 از 2 درجـه  شـرياني  معـابر  كه دهد مي نشانها  يبررس .است شده داده نمايش ،كننده پخش و جمع و

 تـصادفات  آمـار  9 نمودار در. هستند اهميت زحاي ،تصادفات باالي تعداد و ايمني كمبود مشكل لحاظ

  .است شده داده نشان صدمه شدت تفكيك به معابر در

 و جرحـي  خسارتي، تصادفات تعداد 1385 سال به نسبت 1386 سال در كه گرفت نتيجه توان مي 

توان گفـت رشـد تـصادفات در سـال      پس مي. است يافته افزايش درصد4/15 و 7، 6/4 ترتيب به فوتي

  . بيشتر است85 نسبت به سال 86

 بـه ويـژه در      ، معابر اصلي و شرياني تجاري است      يشتربهاي بالفصل    در شهر يزد، كاربري    همچنين

هـاي    وجـود سـاختمان  ،باشـد   ي مركزي شهر كه همان منـاطق پرتـراكم شـهر مـي             دوسوي معابر حلقه  

هاي اداري و آموزشي نيز در مجاورت معـابر مـذكور، عـالوه بـر              ژهاي تجاري، ساختمان  اپزشكان، پاس 



 135                              … يزمقايسه تحليلي معابر و نقاط حادثه خ                                        سال اول      

گونـه كـه در     همـان .شـته اسـت  را نيـز بـه دنبـال دا   افزايش تقاضاي سفر، افـزايش تقاضـاي پاركينـگ     

 مالحظـه  ،پيشين در خصوص آمار تصادفات معابر شهر يزد بـه طـور تفـضيل بيـان گرديـد             هاي   بخش

ا مرزي، بيشترين تصادف در آن معـابر صـورت          يشود كه در معابر هسته مركزي شهر اعم از دروني             مي

 ماننـد خيابـان قيـام بـا         ،باشد  هاي ناهمگون مي    كاربري  اين خود ناشي از تراكم باال و تغيير        .گرفته است 

 الزم به ذكر اسـت كـه بيـشترين     ،85 تصادف در سال 873ن كاشاني با  و خيابا  86 تصادف در سال     82

هاي مـرتبط بـا تقاضـاي سـفر          ناشي از كاربري  و  تصادفات دروني شهر يزد در هسته مركزي شهر بوده          

كـه بـه لحـاظ تعـداد و       ... فرهنگي، تاريخي، مـذهبي، آموزشـي و        هاي تجاري، بهداشتي،     مانند كاربري 

ي شـبكه و     هـاي مربـوط بـه عرضـه        ها بيشتر بوده و در مقابـل كـاربري         وسعت نسبت به ساير كاربري    

باشند و اين امـر موجـب ايجـاد پـارك       ممكن ميكمينهتسهيالت و تجهيزات شهري مانند پاركينگ در       

شود كه منجـر بـه كـاهش شـديد ظرفيـت        صورت پارك دوبله مي    اي در معابر و حتي توقف به       حاشيه

لـذا تغييـر كاربريهـاي غيرمجـاز در معـابر           . ها خواهـد گرديـد     شبكه معابر و افزايش سطح سرويس آن      

شرياني و اصلي و مناطق پرتراكم موجب تقاضاي سفر بيـشتر شـده و بـه تبـع آن ميـزان تـصادفات را                        

  .داده است افزايش 

  گيري نتيجه

 صـورت  ايمنـي  زمينـه  در جـامعي  مطالعات كشور شهرهاي از بسياري همانند يزد شهر در نتاكنو

 بانـك  زيرا نيست دقيق و كامل چندان نيز يزد شهر در موجود تصادفات آمار و اطالعات. است نگرفته

 ،شـود  مـي  اسـتفاده  آن از اسـتانها  مراكـز  تمـام  در و است انتظامي نيروي به متعلق كه موجود اطالعاتي

 سـاالنه  ،دهد مي نشان يزد شهر تصادفات آمار روي گرفته انجام هاي تحليل .است زيادي نقايص داراي

 بـه  مربـوط  تعـداد  اين از درصد 5 حدود كه دهد مي رخ آن مختلف نواحي در تصادف 11000 حدود

 ،1 رجـه د شـرياني  هـاي  راه از كيلـومتر  هر كه در است آن از حاكي آمار اين تحليل. است پياده عابرين

 رخ سـال  در تصادف 5 و 60،40 ترتيب به شهر اين كننده و پخش جمع هاي خيابان و 2 درجه شرياني

 شـده  طـي  كيلـومتر  نقليـه  وسيله 10000 هر ازاي به تصادفات تعداد نسبت است ذكر به الزم .دهد مي

شـهر   معـابر  شـبكه  و نقليـه  وسايل تعداد ساليانه افزايش به توجه با همچنين .باشد مي 400 برابر حدوداً
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 ترتيـب  به موجود وضع به نسبت 1405 و 1395 هاي سال در شده طي كيلومتر نقليه وسيله كل تعداد(

 چنانچـه  كـه  اسـت  مطلـب  ايـن  ي دهنده نشان ،فوق  موارد.)يابد مي افزايش درصد 65 و 25 درحدود

 بـا  آتـي  هـاي  لسـا  در ،نگيـرد  صـورت  كشور شهرهاي ايمني وضعيت بهبود جهت در دقيقي مطالعه

 شـدت  بـه  آن از ناشـي  رواني و اقتصادي منفي اثرات نتيجه در و تصادفات ميزان ،نقليه وسايل افزايش

   .يابد مي افزايش

ـاي در دو قـسمت بـدين شـرح پيـشنهاد       بگيري از تـصادفات راه    اين به منظور كاهش و جلو     بنابر رده

 :شود مي

 :از ندا عبارت و شوند مي مربوط يمنيا به اًمستقيم كه است مواردي شامل اول دسته )الف

 فعاليتهاي در هماهنگي و همكاري سازماندهي، برقراري و ايمني مديريت واحد يك تشكيل �

 ايمني

 تصادف آمار و اطالعات هاي پايگاه تشكيل �

 ايمني راستاي در عمومي آگاهي ارتقاء �

 معابر شبكه ايمني بهبود �

 تخلفات بر نظارت جهت هوشمند نقل و حمل سيستم نوين هاي فناوري از گيري بهره �

 ها راه ايمني تجهيزات و تابلوها عالئم، جانمايي و طراحي توسعه و تكميل �

 قوانين بهينه اجراي و نظارت وضعيت ارتقاء �

 ديدگان صدمه مداواي و پزشكي مراقبتهاي امدادي، خدمات وضعيت بهبود �

 هـا  آن مهـم  تـأثيرات  از يكي اما ،داشتهن ايمني با مستقيم ارتباط كه است مواردي نيز دوم دسته) ب

 :از ندا عبارت موارد اين .است مرور و عبور ايمني افزايش و تعداد تصادفات كاهش

 ها آن خدمات كيفيت بهبود و همگاني نقل و حمل هاي سيستم ارتقاء �

 سواران موتورسيكلت تردد ساماندهي �

ا بـه ايـن بخـش    در خصوص آمـوزش فرهنـگ ترافيـك بهتـر اسـت شـهرداري اعتبـاري ر         �

تخصيص داده و با همكاري راهنمايي و رانندگي از طريق مطبوعات، تابلوهاي اطالع رساني در سـطح                 
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ها در بخش فرهنـگ سـازي اقـدام الزم را بـه عمـل       شهر، همكاري با آموزش و پرورش و ساير ارگان      

 .آورد

تفاده از تحليـل    گردد محل وقوع و علت تامه تصادف دقيقاً مشخص گردد و با اس              پيشنهاد مي  �

 .خيز اقدام گردد تصادفات و نوع نقص گزارش شده نسبت به اصالح و ايمن سازي نقطه حادثه

باشـد     درصد متوفيان تصادفات رانندگي مختص عابرين پياده مي        20 با توجه به اينكه بيش از        �

اي عبـور   هـ   بينـي محـل     روهـا و پـيش      سازي پيـاده    الزم است كه شهرداري اعتبار الزم را جهت مناسب        

سـازي عـابرين پيـاده اقـدام و از            هاي هوايي به منظور ايمـن       كشي يا پل    عرضي عابر پياده و اجراي خط     

بنـدي شـده نـسبت بـه اصـالح       اشغال معابر توسط كسبه جلوگيري به عمل آيـد و طـي برنامـه زمـان              

 .روها در يك دوره معين و با اختصاص بودجه ساليانه اقدام شود وضعيت پياده
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