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چکیده
و پای**دار توس**عه در را مهم**ی نق**ش و است برخوردار جهان امروز اقتصاد در ایویژه جایگاه از ونقلحمل

باش**د.م**ی ترافیک**ی تص**ادفات م**ذکور، صنعت توسعه مهم مشکلت از کند. یکیمی ایفا کشورها متوازن
-آس**یب ب**ه زیادی افراد و دهندمی دست از پدیده این اثر در را خود جان جهان، در زیادی یعده امروزه

بین**یپی**ش و آن**الیز توسط تصادفات فراوانی کردن کمینه گردند. بامی دچار مالی و روحی جسمی، های
سیس**تم ن**ام ب**ه مک***انی-زمانی چارچوبی از منظور، بخشید. بدین بهبود توانمی را ایمنی وضعیت هاآن

ن**رم محی**ط در 1کرن**ل چگالی تخمین از استفاده با مقاله این نمود. در استفاده توانمی مکانی اطلعات
Arc افزار  GIS2012 ه**ایسال در هاآن اقتصادی هزینه و فراوانی نظر از تصادفات بحرانی  مناطق نقشه

پرخطر و بحرانی نقاط پایان گیرند. درمی قرار بررسی مورد و تهیه انگلستان لیدز  شهر2015 تا
هزینه و شدت تعداد، یبرگیرنده در  کهEPDO و IG هزینه، ،فراوانی هایشاخص مبنای بر شهر این

 شوند.می شناسایی هستند، تصادفات اقتصادی

تصادفات. ینههز کرنل، یچگال ینتخم ی،مکان اطلعات یستمس یکی،تراف تصادفاتكلیدي:  واژگان

مقدمه

1 Kernel Density Estimation.
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ه**دف با ترافیک ایمنی عنوان تحت  مبحثیآن ینتیجه در که است بوده افزایش روبه اخیر هایسال در ترافیکی تصادفات آمار
و ونق**لحم**ل امور متولیان و محققین گیریتصمیم جهت مهم چالشی عنوان(به اقتصادی-اجتماعی بالی یهزینه این کاهش

در نف**ر  میلی**ون3/1 ح**دود س**اله ه**ر ،1جه**انی بهداشت سازمان توسط شده ارائه آمار  است. براساسگردیده ترافیک) مطرح
. )WHO, 2013( شوندمی مجروح  میلیون50  تا20 بین و نموده فوت ترافیکی تصادفات اثر بر جهان سراسر
,AASHTO( باش**دم**ی اط**راف محیط**ی عوامل یا و خودرو خرابی انسانی، عوامل از ناشی رانندگی تصادفات معمول  2010(.

( باش**دم**ی  س**ال44  ت**ا5 اف**راد ومیرمرگ اصلی علل از یکی رانندگی تصادفات جهانی، بهداشت سازمان هایگزارش براساس
Kapp,  2003;  WHO, ترافیک**ی  تص**ادفات1998 س**ال در که کرد اعلم  خود2004 سال گزارش در سازمان . این)2011 

,WHO( اندبوده هاانسان ومیرمرگ عامل نهمین س**رعت افزایش و نقلیهوسائل تعداد روزافزون رشد به باتوجه ولی ،)2004 
-م**رگ عام**ل  پنجمینبه ترافیکی  تصادفات2020 سال تا شودمی بینیسازمان) پیش  همین2011 سال گزارش (طبق ها،آن

( گردی**د خواهد جهان سراسر در انسان  میلیون4/2 فوت باعث سالیانه ترافیکی تصادفات شد. همچنین خواهند بدل بشر ومیر
WHO, 2011(.

موضوع اهمیت 
ش**ده معط**وف ه**اآن ک**ردن برط**رف ینحوه و تصادفات وقوع بر موثر عوامل روی بر ترافیک ایمنی محققین ویژه توجه امروزه

این توجه کانون در نیز تصادفات شدت کاهش بلکه نیست تصادفات فراوانی کاهش معطوف تنها هاآن تحقیقات است. همچنین
بهب**ود ب**اعث گیرن**د،می قرار جانی صدمات معرض در تربیش کاربران هاآن تاثیر تحت که عواملی دارد. شناسایی قرار محققین

شود. می هاراه ایمنی
دارد نی**از ایوی**ژه امکانات و ابزار به خود موضوع است. این مدتبلند هایریزیبرنامه نیازمند هاراه شبکه ایمنی وضعیت بهبود

آم**اری هایسازیمدل از استفاده منظور این برای گزینه بپردازد. بهترین آینده بینیپیش و کنونی وضعیت تشریح به بتواند که
است. آینده وضعیت ارزیابی و بینیپیش جهت گذشته سالیان هایداده مبنای بر
اصلی باشد. مزیتمی توصیفی هایداده و مکانی هایداده شامل هاداده از اصلی گروه دو برگیرنده در مکانی اطلعات پایگاه هر

ارزش*ی ب*ا قابلیت مهم، بسیار مزیت باشد. اینمی هاداده اصلی گروه دو این بین ارتباط برقراری امکان مکانی، اطلعات سیستم
ق**ادر ک**اربران ترتی**ب دهد. بدینمی قرار کاربران اختیار در و داده ارائه سیستم این فرد) دربه منحصر ویژگی یک عنوان (به را

ش**ده انج**ام تحلی**ل ب**ا متناس**ب و داده انج**ام یکپ**ارچه صورتبه را اطلعات انواع از نوع دو این توام هایتحلیل که گردندمی
آورند. دستبه را دلخواهی های خروجی

اهداف
گردد.می تعریف زیر شرح به پژوهش اهداف شده ذکر موارد به باتوجه
تصادفات. تعداد به براساس بحرانی نقاط شناسایی
ترافیکی. پرهزینه نقاط شناسایی
شدت شاخص براساس بحرانی نقاط شناسایی IG.
شدت شاخص براساس بحرانی نقاط شناسایی EPDO.

گذشته مطالعات

1 World Health Organization (WHO).



ش**دت بی**ن مختلف**ی هایرابطه مبنا این است. بر بزرگراه ایمنی تحقیقات در عمده هاینگرانی از یکی همواره تصادفات شدت
نق*اط اص*لح و شناسایی  مهم، چالشهای دیگر است. از شده ارائه محققین توسط زیست محیط و جاده وسیله، راننده، تصادف،

باشد.می هاراه شبکه خیزحادثه
بحران**ی، مناطق کردن مشخص جهت امریکا لوئیس سنت ) شهر2011-2007(  سال5 آمار از استفاده با همکاران و 1یانگ شو

تص**ادفات تعداد اساس بر تصادف نرخ نقشه مطالعه این اند. درکرده اقدام آن اقتصادی هایهزینه و تصادفات نرخ براساس
.)Yang and Wu, 2013( گردید تهیه سال در تصادفات اقتصادی یهزینه نقشه و سال در
) تص****ادفات2009 – 2005(  ساله5 اطلعات از ،3پارک پیتر و 2یانگ جاسون دیگر پژوهشی در کانادا کشور در رجینا شهر 

ب*ا ه**اراه ش*بکه ایمن*ی افزای**ش و پرخط**ر نق*اط شناس**ایی مطالعه این از کردند. هدف استفاده پرخطر نقاط تعیین جهت
نقش**ه ایج**اد ب**رای تجربی بیز روش و تصادفات شدت تصادفات، فراوانی روش سه از هابود. آن شبکه غربالگری از استفاده

.)Young and Park, 2014( کردند استفاده خیزحادثه نقاط
) من****اطق2009 – 2007( س**اله سه اطلعات از استفاده با پرتغال، در همکاران و 4رودریگز سوتو دنیل همچنین پرخط**ر 
براس**اس راه ش**بکه قطع**ات بندیطبقه برای مدل یک ارائه مذکور تحقیق کردند. هدف تعیین را بارسلوس شهر تصادفات
ش**دت، مح**ل، اطلع**ات ش**امل پژوه**ش ای**ن در استفاده مورد هایاست. داده بوده مکانی اطلعات سیستم در ترافیکی تصادفات

( ش**د اس*تفاده قطع**ات بن*دیطبق*ه جه*ت م*دل س**ه از راس**تا، این است. در بوده شهر مکانی هاینقشه و تصادفات تاریخ
Rodrigues and Nogueira, 2015(.

)2006-1996(  س**اله11 آم**ار از اس**تفاده ب**ا ترکی**ه کش**ور در همک**اران و 5اردوغان توسط که دیگری تحقیق مبنای بر
ن**وع و احتم**ال گرف**ت. بررس**ی انجام مکانی اطلعات سیستم از گیریبهره با خیزحادثه نقاط شناسایی هدف با و تصادفات
عل**ل انته**ا پ**ذیرفت. در صورت کرنل تخمین روش از استفاده با پژوهش این در خیزحادثه نقاط نمودن مشخص جهت تصادفات

ع**دم و رانن**ده احتی**اطیب**ی و داده رخ ش**ب نیم**ه در اغلب تصادفات آمد، بدست ایجاده مختلف هایبخش در تصادفات رخداد
اساس**ی نقش**ی تص**ادفات رخداد در هاتقاطع وجود که شد مشخص همچنین و گردیدند عنوان اصلی علل از قوانین به توجه
.)Erdogan & al., 2008( دارند

تحقیق روش
 آماري هايمدل

اول**ویت اقتص**ادی، ارزی**ابی ک**ار،راه انتخ**اب تشخیص، شبکه، غربالگری  گام6 شامل راه شبکه ایمنی بهبود جهت لزم فرآیند
بهب**ود برن**امه ب*ر بیش**تری ت**اثیر که هاییمکان شبکه، غربالگری یا گام اولین است. در ایمنی اثربخشی ارزیابی کارها،راه بندی
غرب**الگری در مهمی گام ایمنی، بهبود هدف با شبکه هایسایت بندی رتبه هایشوند. مدلمی شناسایی دارند، راه شبکه ایمنی
الف- روش چهار به شبکه غربالگری مطالعه این . در)WHO, 2010( گردندمی محسوب ایمنی فرآیند اجرای راستای در شبکه
د- و IG ش**دت شاخص براساس دهی وزنج- مشاهداتی، تصادفات شدت با مطابق دهی وزنب- مشاهداتی، تصادفات تعداد
گردید.  اجرا ،EPDO شدت شاخص براساس دهیوزن

شوند. در روش دوم، هزینهتر درنظر گرفته میدر روش اول، شدت تصادفات لحاظ نشده و مناطق با تعداد تصادف بیشتر بحرانی
 هزینه شدت تصادفات بی**ان ش**ده1جدول شود (در اقتصادی تصادفات با توجه به هزینه صدمات وارد شده در آن محاسبه می

).1(گردند (رابطه تر مشخص میاست) و مناطق دارای هزینه بیش
 )1(

1Shu Yang.
2Jason Young.
3Peter Park.
4Daniel Souto Rodrigues.
5 Erdogan.



هزینه ترتیب  بهα، β، γ و جزئی صدمه  تعدادSL شدید، صدمه  تعدادSE فوتی،  تعدادF تصادف،  هزینهCOST رابطه، این در
باشند.می جزئی و شدید صدمه فوتی، اقتصادی

.)Statista, 2017(هزینه اقتصادي تصادفات به تفکیک شدت وارده  :1جدول 
هزینهصدمه

فوت
شدید صدمه
جزئی صدمه

1.783.556
200.422
15.450

.)DGV, 2004() 2(شوند (رابطه دهی می وزنIGدر روش سوم، تصادفات براساس شاخص 
)2(
جرح**ی تص**ادفات  تع**دادFL ش**دید، جرحی تصادفات  تعدادFG فوتی، تصادفات  تعدادVM شدت،  شاخصIG فوق، رابطه در

باشند.می جزئی
.   )PIARC, 2003() 3(دهی شدند (رابطه  وزنEPDOدر روش چهارم، تصادفات براساس شاخص شدت 

)3(
جرح**ی  و5/3 جزئ**ی جرحی شدت  برایi) w نوع خسارت  وزنw  وi نوع تصادف  تعدادfi شدت،  شاخصEPDO آن، در که

شد) هستند. گرفته  درنظر5/9 فوتی و شدید
منظ**ور این برای مناسب هایروش از یکی دارند، وجود بحرانی نقاط محاسبه و مکانی تحلیل و تجزیه جهت متفاوتی هایمدل

ه**ر ارزش دای**ره ای*ن در و ش**ودم*ی ایجاد تخمین شعاع یک نقطه هر برآورد برای کرنل چگالی است. در کرنل چگالی تخمین
.)Deshpande and Arkatkar, 2011( یابدمی افزایش آن فاصله کاهش با نقطه

).4(گردد  به صورت زیر تعریف میkتخمین کرنل با هسته 

)4(

فاص**له di  وi نم**ونه  مق**دارki تخمی**ن،  شعاعR تخمین، شعاع در موجود هاینمونه  تعدادn کرنل،  تخمینf(x) رابطه این در
هستند. تخمین مرکز  تاi نمونه

اطلعات گردآوري
-باشد. دادهمی انگلستان لیدز ) شهر2015-2012( سال چهار تصادفات اطلعات شامل پژوهش این در استفاده مورد های داده

است: زیر موارد شامل که ها
حوادث، تاریخ
تصادف، محل اطلعات
تصادف. شدت

و مک**ان راح**تیب**ه ک**ه اس**ت شده   تهیهGIS محیط در 1فایلشیپ فرمت تحت لیدز شهر مکانی اطلعات نقشه همچنین
شوند.می تلفیق نقشه این با تصادفات اطلعات

هایافته
ب*ا س**پس ش*دند،  ادغ**امArcGIS اف*زارن*رم محی*ط در تص**ادفات توصیفی و مکانی اطلعات و شهر  مکانینقشه ابتدا ادامه در

تص**ادفات تع**داد براس**اس بحران**ی نق**اط ،1 ش**کل گردی**د. در تهیه بحرانی نقاط نقشه چهار کرنل چگالی تخمین از استفاده

1 Shapefile.



من**اطقی وض**عیت بهب**ود و شناسایی برای توانمی نقشه این است. از نشده لحاظ آن در تصادفات شدت تاثیر و شدند مشخص
شده داده نشان تصادفات اقتصادی هزینه ،2 شکل نمود. در استفاده رنگ) هستند، قرمز (مناطق حادثه بالیی تعداد دارای که

ب**رای ب**رای ت**وانم**ی نقش**ه این اند. ازشده مشخص قرمز رنگ با هستند تریبیش هزینه دارای که نقاطی نقشه این در است،
اس**ت، آم**ده دست بهIG شدت شاخص براساس  که3 شکل کرد. در استفاده تصادفات هزینه کاهش و هزینه پر نقاط شناسایی
تص**ادفات ب**رعلوه ،4 ش**کل دارن**د. در بحرانی نقاط انتخاب در تریبیش تاثیر و برخورداند بیشتری اهمیت از فوتی تصادفات

دهند.می قرار تاثیر تحت را بحرانی نقاط انتخاب و هستند بالیی اهمیت دارای نیز شدید صدمه با تصادفات فوتی،

تصادفات. فراوانی  نقشه:1 شکل



تصادفات. اقتصادي هزینه  نقشه:2 شکل



.IG شاخص براساس بحرانی نقاط : نقشه3 شکل



.EPDO شاخص براساس بحرانی نقاط نقشه: 4 شکل

گیرينتیجه و بحث
و ش**د انج**ام روش چه**ار ب**ه گ**ریغربال آن در که است بوده ترافیک ایمنی مطالعات در گام اولین انجام پژوهش این از هدف
ب**رای  GIS سیس**تم پ**ایه بر مکانی اطلعات از استفاده با مطالعه این شدند. در شناسایی لیدز شهر پرهزینه و پرخطر نقاط

گردید.  تهیه نقشه چهار بحرانی نقاط شناسایی

تصادفات. تعداد به براساس بحرانی نقاط نقشه
ترافیکی. پرهزینه نقاط نقشه
شدت شاخص براساس بحرانی نقاط نقشه IG.
شدت شاخص براساس بحرانی نقاط نقشه EPDO.

شدند. شناسایی زیر شرح به بحرانی مسیرهای مکانی هاینقشه و پرخطر نقاط بررسی از پس
منطقه Cromwell ، Macaulayو  Whitehallتصادفات. تعداد  براساس
مسیرهای Methley، Gelderd، Coalتصادفات. هزینه  براساس



منطقه Marsh، Westgateو  Bradfordشاخص  براساس IG.
منطقه Marshو  Whitehallشاخص  براساس EPDO.

گیرد. قرار ترافیک ایمنی بعدی مراحل مطالعات برای ونقلحمل حوزه مسئولن و محقیق استفاده مورد تواندمی نتایج این
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