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تاریخ پذیرش مقاله95/01/26 :

حوادث جادهای و تلفات ناشی از آن یکی از علل اساسی مرگومیر در سراسر جهان به شمار میرود که هزینههای اقتصادی

زیادی را بر اقتصاد کشورها تحمیل کرده است .چهار عامل انسان ،وسيله نقليه ،جاده و محيط در امر تصادفات دخالت دارند
که در این میان عوامل محیطی و اقلیمی سهم قابلتوجهی را به خود اختصاص میدهند .مؤلفههای «یخبندان ،رطوبت و دما»

از عوامل مؤثر اقلیمی میباشند که نقش عمدهای در تصادفات جادهای دارند .از این رو پژوهش حاضر به تحلیل پراکنش

تصادفات جادهای منجر به فوت با رویکرد اقلیمی در فصول مختلف سال با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیای در استان
اردبیل پرداخته است .روش پژوهش از نوع توصیفی– تحلیلی است .نظر به اینکه تصادف یک پدیده مکانی است و تحلیلهای

 Arc GISنیز مبتنی بر مکان است ،برای تحلیل از  GISو روش درونیابی کریجینگ استفادهشده است .در اين پژوهش،
تصادفات جادهای استان اردبیل در فصول مختلف سال و با در نظر گرفتن عوامل اقلیمی یخبندان ،دما و رطوبت در محدوده

زمانی  1389الی 1393بررسیشده است .نتایج این تحقیق نشان میدهد که از  762مورد تصادف انجامشده  35درصد در فصل
تابستان 25/75 ،درصد در بهار 24/55 ،درصد در پاییز و  14/70درصد در زمستان اتفاق افتاده است .مقایسه نمودار تعداد

تصادفات منجر به فوت برمبنای ماههای سال ،با نمودار تعداد روزهای یخبندان استان اردبیل نشان میدهد که تصادفات جادهای

در استان اردبیل در ماههای یخبندان به دلیل کاهش تردد وسایل نقلیه گردشگران نسبت به ماههای غیریخبندان کمتراست،
بیشترین تصادف از نظر رطوبت با میزان رطوبت  72-69درصد و از لحاظ دما ،در دمای خیلی پایین با « »8درجه سانتیگراد
و خیلی باال « »16درجه سانتیگراد اتفاق افتاده است.

واژههای کلیدی :تصادفات جادهای ،عوامل اقلیمی ،GIS ،استان اردبیل
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طوالنیمدت ،سـقوط بهمنهای پیدرپی و عظيم ،كوالك
 -1مقدمه
با گسترش زندگی ماشینی و افزایش روز افزون ترافیک برف ،لغزندگي جادهها ،توفان گردوخاک و شن و درنتیجه
در شهرها و جادهها ،در مقابل فرآیند اقتصادی و رفاهی اختالل در شبكه حملونقل روي میدهد (حبيبي نوخنـدان،
ناشی از گسترش ارتباطات و سرعت جابهجای کاال و كمـالي.)13 :1385 ،
آبوهوا شناسی جادهای يكی از بخشهای آبوهوا
مسافر ،متأسفانه بر تعداد و شدت تصادفات وسایل نقلیه
موتوری افزودهشده است (شرافتی و همکاران .)52 :1392 ،شناسی كاربردی است .در اين دانش متغيرهای فضايی و
تصادف جادهای موضوعی تأثیرگذار در توسعه اقتصادي ،موقتی حاصل از پارامترهايی نظير درجه حرارت سطح
توسعه سالمت و توسعه اجتماعی میباشد که هزینههایی جاده ،درجه حرارت هوا و رطوبت از اهميت خاصی
را به کشور تحمیل میکند .این هزینهها در دنیا به حدود برخوردارند) . (Gustarsson, 2002از مدتها پيش اين مسأله كه
 518بیلیون دالر در سال میرسد(موسوي فوالدي .)68 :1390 ،تصادفات جادهای برآيندی از تركيب رفتار و نقش رانندگان،
بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی( )WHOساالنه براثر عامل جاده و فاكتورهای محيطی است ،شناسايي شد .در
تصادف  1300000نفر در جهان کشته و  50000000نفر سالهای اخير بهطور مستقیم توجه به مسأله تعيين آثار
مجروح میشوند(هال ساکر .)1390 ،تصادفات جادهای آبوهوا بر شدت و تعداد تصادفات جادهای افزایشیافته
نهمین عامل مرگومیر در جهان و دومین عامل در کشور است) .(Edvard,1998: 249-262تحقیقاتی که درزمینه تأثیر
ایران بعد از بیماریهای قلبی و عروقی بوده است (شعبانی ،شرایط اقلیمی بر تصادفات جادهای صورت گرفته نشان
 .)193 :1388میزان تصادفات جادهای در ایران  20برابر میدهد که شرایط اقلیمی در استانهای مختلف کشور ایران
کشورهاي صنعتی و  5برابر کشورهاي همسطح خود (مصر نقش بسزایی در تصادفات جادهای دارد .استان اردبیل با
و ترکیه) میباشد و ساالنه بیش از 23هزار نفر کشته بر جاي قرار گرفتن در ارتفاعات با شرایط آبوهوایی سرد دارای
میماند (سازمان راهداري ،سالنامه آماري  )282 :1389بهطوریکه اقلیمی پیچیده است که منجر به تشدید تصادفات جادهای
تلفات جادهای در ايران در هر ساعت  3نفر تخمين زده در این استان شده است ،به همین دلیل شناسایی عوامل
میشود (وزیری .)80 :1384 ،در کشور ایران از هر 100نفر اقلیمی مؤثر در تصادفات جادهای به همراه نقاط حادثهخیز
مجروح در حوادث رانندگی 24 ،نفر میمیرند؛ درحالیکه و غیر امن جادهها امری مهم و مفید تلقی میشود .ازجمله
در کشورهاي پیشرفته از هر 100نفر  1نفر میمیرد(فرج ابزارهایی که میتواند در تجزیهوتحلیل تصادفات جادهای
زاده اصل و همکاران .)38 :1389 ،درصد تصادفات و ارتباط آن با پدیدهای اقلیمی به ما کمک کند ،سیستم
در شرایط نامساعد اقلیمی با توجه به وضعیت اقلیمی و اطالعات جغرافیایی میباشد .مزیت سیستم اطالعات
توپوگرافی مسیر جادهها و شکل هندسی آن بین  7الی جغرافیایی ،توانایی در تحلیل توأم دادههای فضایی -مکانی
 12درصد متغیر است (کامیابی و موسوي فوالدي .)1390:تحت و توصیفی هر رویداد میباشد .پژوهش حاضر به دلیل
شرايط جوي نامساعد ،ريسك تصادفات جادهای افزايش اهمیت تصادفات جادهای و تأثیرگذاری پدیدههای اقلیمی
مییابد (حبیبی نوخندان و مختاری .)83 :1384 ،كشور مـا نيز با در سوانح رانندگی ،به بررسی ارتباط بین تصادفات جادهای
توجه به گستردگي و وجود ارتفاعات و شبكه حملونقل و شرایط اقلیمی حاکم در وقوع تصادفات در محدوده زمانی
زميني ،در طـول مـسير خود در معرض شرايط مختلف  1389الی  1393در محورهای استان اردبیل پرداخته است.
آبوهوايي قرار دارد؛ بهطوریکه همهساله در حـدود بيش هدف اصلی این پژوهش تحلیل پراکنش تصادفات جادهای
از  270گردنه برفگیر و كوهستاني یخبندانهای گسترده و با نگرش اقلیمی به کمک سیستم اطالعات جغرافیایی و
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عملیات درونیابی به روش کریجینگ ،بهمنظور بررسی رابطه
بین پدیدههای اقلیمی و تصادفات جادهای به همراه تعیین
نقاط مخاطرهآمیز جادههای استان اردبیل میباشد .سواالتی
که پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به آنهاست عبارتند از:
بیشترین تصادفات جادهای در استان اردبیل در کدام
فصل سال اتفاق افتاده است؟
عوامل و عناصر اقلیمی چه تأثیری بر تصادف جادهای
در استان اردبیل دارد؟
در خصوص پیشینهی پژوهش میتوان گفت؛ بررسي
نقش اقليم در باال بردن ضريب ايمني جادهها در دنيا
موضوعي چندان قديمي نيست .در سال ١٩٦٠میالدی در
انگلستان براي اولين بار عامل اقليم در برنامهریزی جادههاي
جديد مطرح شد). (Musk, 1991: 66-75
كارل 1و كيم 2در سال  ۱۹۹۷میالدی به مطالعه كاربردهای
 GISدر باال بردن ضريب ايمنی راهها و تحليل فضايی
تصادفات در مونالوآی هاوايی پرداختند .آنان از سيستم
اطالعات جغرافيايی برای ترسيم ،طراحیهای ساختار و
مديريت ترافيك استفاده كردند ).(Karl& at all, 1996: 289- 302
كارسون و منرينگ )2001(3در پژوهشی در رابطه با
تأثیر یخبندان بر شدت تصادفات به این نتیجه رسیدند
که مکانیابی عالئم هشداردهنده يخبندان و نيز عالئم
هشداردهنده جادهای و كنار جادهای ميتواند تناوب
حوادث مرتبط با يخبندان را كاهش دهد (كارسون و منرينگ،
 .)100-80 :2001ياماهوتو )2002(4پژوهشي را در زمينه اثر
مه در تصادفات جادهای ژاپن انجام داد و به اين نتيجه
رسيد كه زمان وقوع اكثر تصادفات ناشي از مه آلودگي در
فصول سرد سال متمرکزشده است (ياماهوتو.)29-27 :2002،
كاي و سيموند )2006(5به مطالعه اثر بارندگي بر تصادفات
جادهای در شهرهای بزرگ استراليا پرداختند و به این نتیجه
رسیدهاند كه اثر بارندگي بر تصادفات چندعاملی است و
1 - Karl
2 - Kim
3- Carson & Mannering
4 - Yamahoto
5 - Keay & Simmonds

عموم ًا حجم ترافيك در فصل پاييز بيشتر از حجم آن در
6
بهار است (كاي و سيموند .)445 454- :2006 ،دتال و شارما
( )2008در پژوهشی اثر برف و سرما را بر روي تغييرات
مكاني-فضايي حجم ترافيك بزرگراهها در ادمونتون بررسي
کردهاند .كوتيس و ريتولد )2009(7در پژوهشي به بررسي
تأثیر تغييرات اقليمي و هوا بر حملونقل پرداختند.
حبيبی نوخندان ( )1378در پژوهش خود به بررسی
پدیدههای اقليمی مؤثر در تصادفات (در محور هراز)
پرداخت .او به این نتیجه رسیده است که بروز تصادفات
جادهای در ماههای سرد سال متأثر از پدیدههای اقليمی
میباشد.
فرجزاده اصل و کرمی ( )1382در پژوهش خود به بررسی
رابطه بین توزیع تصادفات و پدیدههای اقلیمی (ریزش باران
و برف ،یخبندان و مه) در محور فیروزکوه  -ساری پرداختند
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که با افزایش تعداد
روزهای برفی و یخبندان ،افزایش معناداری در تصادفات
ازنظر فراوانی ،شدت خسارت ،تعداد کشتهها و مصدومان دیده
میشود .حبيبي نوخندان ( )1383تأثیر آبوهوا بر تصادفات در
سطح وسیعتری از كـشور ايران را مطالعه نمود .او با استفاده
از دادههای  120ايـستگاه سـينوپتيك در يـك دوره آماري 10
ساله به ارزيابي وضعيت آستانههای بحراني و ج ّوي – اقليمي
در محور تهران به فيروزكوه -هراز پرداخت .محمدي
و محمودي ( )1385در پژوهش خود ابتدا آستانههای
بحرانـي مـسير سـنندج – همـدان را مشخص نموده،
سپس تصادفات اين مسير را در ماههای سرد سال مورد
تجزیهوتحلیل قراردادند و به اين نتيجه رسيدند كه اسفندماه
با  4/22درصد بيـشترين تـصادفات را بـه خود اختصاص
داده است .سلیمانی کرمانی و جهانی( )1388در پژوهش
خود به این نتیجه رسیدهاند که آموزش نرمافزار سیستم
اطالعات جغرافیایی برای کاربران مسائل ترافیکی امری
نسبت ًا ضروری است ،زیرا تأثیر تکنولوژی  GISدر توسعه
ایمنی جادهها بسیار عمیق میباشد .شهابی و همکاران
6 - Dalta and Sharma
7 - Koetse and Rietveld
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( )1390در پژوهشی با عنوان ارزیابی نقش عناصر اقلیمی
بر تصادفات جادهای (مطالعه محور سقز -سنندج) با این
نتیجه رسیدهاند که با افزایش ارتفاع شدت بروز وضعیت
بد ج ّوی افزایشیافته ،به همین نسبت نیز با افزایش ارتفاع،
به تعداد تصادفات افزوده میشود .فرج زاده اصل و
باهوشی ( )1391تحلیل تصادفات جادهای منجر به فوت
در تعطیالت نوروز 1386با رویکرد اقلیمی در محورهای
پرتردد کشور را مطالعه کردند و به این نتیجه دست یافتند
که افزایش تصادفات ،بهغیراز برخی روزها که باال رفتن
حجم سفر میتواند باعث افزایش میزان تصادف شود،
بیشتر به دلیل حاکم بودن شرایط ج ّوی نامناسب در کشور
میباشد .ترکاشوند و همکاران ( )1393در پژوهشی با عنوان
«تحليل تصادفات جادهای با رويكرد اقليمي (مطالعه موردي
محور بروجرد اراك)» به این نتیجه رسیدهاند که بيشترين
فراواني تصادفات به لحاظ شرايط هندسي جاده اعم از شيب،
جهت شيب ،ارتفاع و نورگيري در فاصلهی كيلومتر 20تا 35
محور از شهرستان مبدأ (بروجرد) واقع گردیدهاند .بر اين
اساس كيلومترهاي  30 ،25 ،20و  35بهعنوان نقاط بحراني و
حادثهخیز محور شناسايي شدند .با توجه به اهمیت تصادفات
جادهای و تأثیرگذاری پدیدههای آبوهوایی در تصادفات
جادهای ،پژوهش حاضر سعی دارد با بهرهگیری از تواناییهای
سيستم اطالعـات جغرافيايي نـواحي مخاطرهآمیز ازلحاظ
عناصر و

وقـوع تـصادفات در فصول مختلف سال بر اساس
عوامل اقلیمی مؤثر بر تصادفات جادهای را در جادههای استان
اردبیل شناسايي و مورد ارزیابی قرار دهد.

-1-1روش پژوهش

این تحقیق ازنظر ماهیت و هدف موضوع موردبررسی،
از نوع تحقیقات کاربردی و یک مطالعه مقطعی توصیفی–
تحلیلی است که بهمنظور تحلیل تصادفات جادهای با تأکید بر
عوامل و عناصر اقلیمی در استان اردبیل با استفاده از سیستم
اطالعات جغرافیایی انجامشده است .اطالعات مربوط به
تعداد تصادفات منجر به فوت در محدوده زمانی  5سال

از 1389تا  1393از سازمان پزشکی قانونی و پلیسراه استان
اردبیل اخذشده است .بانک اطالعات تصادفات جادهای
شامل مشخصات عمومی هر تصادف ازجمله تاریخ وقوع
تصادف ،ساعت ،محور تصادف و محل تصادف میباشد.

نگاره  :1مدل مفهومی پژوهش

برای ایجاد بانک اطالعات پژوهش حاضر ،در مرحله
اول نقشههای توپوگرافي ١:٢۵٠٠٠٠استان اردبیل
(محورهای وقوع تصادفات) در محیط نرمافزار R2Vرقومي
شد؛ سپس وارد محيط نرمافزار  ArcViewشد ،جهت رفع
مشکل مختصات جغرافیایی مکانهای وقوع تصادف از
عملگر  Polyline 2Intvl Pointsدر محيط نرمافزار ArcView
استفاده شد .سپس با استفاده از عملگر Add X,Yمختصات
جغرافيايي اين نقاط مشخص شد؛ بهاینترتیب مختصات
جغرافيايي مکانهای وقوع تصادف مشخص گرديد و
بانك اطالعات تصادفات جادهای نيز با تغيير فرمت آن به
 DBF4وارد محيط نرمافزار  ArcViewشد .برای تهیه نقشه
تصادفات جادهای براساس فصول سال اطالعات مربوط به
ماههای هر فصل بهطور جداگانه بر اساس محور تصادفات
برای تهیه نقشه وارد  GISشده و بعد از واردکردن الیه
جادههای استان اردبیل نقشه مربوط به تعداد تصادفات در
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نگاره  :2موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه
(مأخذ :نگارندگان)

میشود و بهطورکلی ازنظر ویژگیهای حرارتی سرد بودن
ویژگی مشترك تمامی گونههای اقلیمی استان است .حتی
قسمت شمالی استان که به جهت پست بودن منطقه داراي
اقلیم معتدل است بهطور متوسط  50روز در سال شاهد
یخبندان میباشد .میزان نزوالت ج ّوي در استان اردبیل
بهطور متوسط بین  250تا  600میلیمتر در سال نوسان
دارد .محورهای مغان ـ مشگینشهر ،جاده اردبیل – سرچم
و مشگینشهر به اردبیل به ترتیب حادثهخیزترین جادههای
استان اردبیل محسوب میشوند(نگاره .)2

فصلهای مختلف سال استخراج گردید.
اطالعات مربوط به عناصر و عوامل اقلیمی(یخبندان،
دما و رطوبت) از دادههای ایستگاه هواشناسی پارسآباد،
مشگینشهر ،خلخال و اردبیل که در بانک اطالعات و آمار
سازمان هواشناسی موجود میباشد استخراج شد .ابتدا
اطالعات در محیط  Excelوارد شد در مرحله بعدی با
مشخص کردن Xو Yایستگاههای ذکرشده ،اطالعات وارد
محیط  GISشد سپس الیه موردنظر استخراج گردید و با
استفاده از عملیات درونیابی به روش کریجینگ نقشه مربوط
به هریک از عناصر و عوامل اقلیمی مؤثر بر تصادفات
جادهای در محیط  GISتهیه گردید .سپس جهت سنجش -3-1شاخصهای موردبررسی
در پژوهش حاضر جهت تحلیل پراکنش تصادفات جادهای
همبستگی بین تصادفات جادهای منجربه فوت با مؤلفههای
اقلیمی(یخبندان ،دما و رطوبت) از ضریب همبستگی منجر به فوت با رویکرد اقلیمی در استان اردبیل از شاخصهای
یخبندان ،دما و رطوبت استفادهشده است .شاخصهای
پیرسون استفاده گردید.
مورداستفاده در پژوهش به شرح نگاره  3میباشد.

 -2-1محدوده موردمطالعه

استان اردبيل بين مدارهای  ٣٧درجه و  ٤٥دقيقه تا ٣٩
درجه و  ٤٤دقيقه عرض شمالی و بين نصفالنهارهای ٤٧
درجه و  ٣٠دقيقه تا  ٤٨درجه و  ٥٥دقيقه طول شرقی
واقعشده است.
استان اردبیل از نواحی سردسیر کوهستانی محسوب

نگاره  :3شاخصهای اقلیمی مؤثر در تصادفات
جادهای(مأخذ :نگارندگان)
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 89تا  93بر اساس فصول سال و ماه مورد تجزیهوتحلیل
-2یافتههای پژوهش
ویژگی هر جاده در بروز تصادفات نقش زیادی قرار گرفت .جدول شماره ( )1و نگارههای  4و  5تعداد
را بر عهده دارد ،اما نقش عوامل محیطی و اقلیمی را در تصادفات جادهای منجر به فوت در محورهای بینشهری
بروز تصادفات نیز نباید نادیده گرفت .با مطالعات گسترده استان اردبیل را طی سالهای  89تا  93نشان میدهد.
و جدید در مورد عوامل مؤثر در میزان تصادفات جادهای
(برونشهری و درونشهری) میتوان برنامهریزی دقیق و
جامعی را برای هر محور انجام داد و متناسب با ویژگی
هندسی ،محیطی و اقلیمی جاده امکان بهرهبرداری بهتر از
جاده را فراهم آورد (حبیبی نوخندان .)61 64- :1378 ،در این
پژوهش به تحلیل ویژگی آماری تصادفات جادهای منجر
به فوت طی سالهای  89-93با رویکرد اقلیمی به کمک
سیستم اطالعات جغرافیایی پرداختهشده است .برای انجام
تحلیل ،ابتدا آمار تعداد تصادفات جادهای منجر به فوت و
نگاره  :4تعداد تصادفات در محورهای استان بین سالهای
افراد فوتشده در محورهای مختلف استان طی سالهای
89-93
سال
1389

جدول ( :)1تعداد تصادفات منجر به فوت در محورهای استان طی سالهای  89-93در فصول مختلف سال
پلیسراه
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زمستان

2

1
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نگاره  :5تعداد افراد فوتشده در محورهای استان بین
سالهای 89-93

نگاره  :6تعداد تصادفات برمبنای ماه بین سالهای 89-93

(مأخذ :نگارندگان)

جدول ( )2تعداد تصادفات منجر به فوت در فصول
مختلف سال طی سالهای  89الی  93را نشان میدهد.
نگارههای  6و  7تعداد تصادفات منجر به فوت و تعداد
افراد فوتشده در تصادفات جادهای بین سالهای  89تا 93
را نشان میدهد.
تجزیهوتحلیل دادههای تصادفات منجر به فوت در استان
نگاره  :7تعداد افراد فوتشده برمبنای ماه بین سالهای
اردبیل نشان میدهد که بیشترین تصادفات با  35درصد در
89-93
دوره موردمطالعه این پژوهش در فصل تابستان بوده است،
(مأخذ :نگارندگان)
و بعد از فصل تابستان بیشترین تصادفات در فصل بهار با
فراوانی  25/75درصد بوده است .همچنین در فصل پاییز و
بیشترین تصادفات جادهای منجر به فوت طی سالهای
زمستان به ترتیب  24/55و  14/70درصد تصادفات جادهای
 89-93مربوط به شش ماه اول سال میباشد .دلیل این امر
اتفاق افتاده است.
جدول ( :)2تعداد تصادفات منجر به فوت در فصول مختلف سال طی سالهای 89-93

سال
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نگاره  :8توزیع فضایی تصادفات منجر به فوت در فصول مختلف سال طی سالهای ( 93- 89مأخذ :نگارندگان)

حاکم بودن شرایط اقلیمی صاف و آرام در استان میباشد برونشهری استان اردبیل را طی سالهای  89تا  93بر مبنای
که موجب تردد زیاد وسایل نقلیه در جادهها است .استان فصول سال نشان میدهد.
اردبیل به دلیل شرایط اقلیمی در  6ماهه اول سال گردشگران
زیادی را از سایر نقاط کشور پذیرا میباشد ،این امر به نوبه -1-2تحلیل تصادفات در ارتباط با تعداد روزهای
خود باعث افزایش تصادفات جادهای در فصول تابستان یخبندان
ارتفاع زياد جادههاي كوهستاني و تفاوتهای اقليمي
و پاییز در استان شده است .آمار کم تصادفات در فصل
زمستان به دلیل کاهش حجم تردد وسایل نقلیه در جادهها در طول مسيرهاي ارتباطي در ماههای سرد سال مشكالت
به دلیل یخبندان و شرایط نامساعد اقلیمی در استان میباشد .عدیدهای را براي كاربران جادهها به بار میآورد .تعيين
در دوره زمانی مورد مطالعه شهریور ماه با  100مورد و دی تعداد روزهای یخبندان جهت برنامهریزی حملونقل در
ماه با  33مورد تصادف منجر به فوت ،بیشترین و کمترین جادههای کوهستانی در راستای پیشگیری از تصادفات
آمار تصادفات ماهانه را به خود اختصاص دادهاند .نگاره اهميت بسيار دارد .یخبندان سطح جادهها نقش مؤثری در
( )8محل وقوع تصادفات منجر به فوت در محورهای کاهش اصطکاک بین سطح جادهها و اتومبیلها دارند .در
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مناطقی که این پدیده از فراوانی بیشتری برخوردار است
موجب افزایش تصادفات در این مسیرهای میشود .استان
اردبیل در دامنه ارتفاعات سبالن واقعشده است« .پديده
يخبندان در مناطق مرتفع استان در ارتفاع حدود  ٢٠٠٠متر
تا  ٦ماه در طول سال ديده میشود .با توجه به اين واقعيت
که در حدود  ٢٠درصد از استان ارتفاعی بيش از ٢٠٠٠
متر دارد میتوان نتيجه گرفت که در بسياری از گسترههای
استان ،بيش از نيمی از روزهای سال يخبندان است (مقدم
نیا .»)23 :1391 ،برحسب آمار بلندمدت ج ّوي تعداد روزهاي
يخبندان شهرستان اردبيل 128روز ،مشگینشهر  88روز،
پارسآباد  53روز ،مشيران  79روز ،خلخال 154روز،
سرعين  147روز و فيروزآباد 166روز است (نگاره  .)9اين
آمارها نشان میدهند كه با افزايش ارتفاع از شمال استان
به جنوب و نقاط مرتفع تعداد روزهاي يخبندان افزايش
مییابد .بيشترين روزهاي يخبندان دي ،بهمن و اسفندماه و
كمترين روزهاي یخبندان مربوط به ماههای آبان و فروردین
میباشد.
نکته حائز اهمیت در بررسی تأثیر تعداد روزهای
یخبندان بر تصادفات جادهای این است که علیرغم اینکه
تعداد روزهای یخبندان موجب افزایش تعداد تصادفات
جادهای میشود ،در آمار تصادفات استان اردبیل این مسئله
ظاهرا ً برعکس نمود پیداکرده است .مقایسه نگاره ( 6تعداد
تصادفات منجر به فوت برمبنای ماههای سال) با نمودار
تعداد روزهای یخبندان استان اردبیل نگاره ( )9نشان

نگاره  :9روزهای يخبندان استان اردبيل

(مأخذ :سازمان هواشناسی استان اردبیل)1393 ،

میدهد که تصادفات جادهای در استان اردبیل در ماههای
یخبندان نسبت به ماههای غیر یخبندان کمتر میباشد .نتایج
این پژوهش حاکی از آن است که درصد تصادفات منجر به
فوت در فصول زمستان کمتر از بقیه فصول سال میباشد،
بهطوریکه تحلیل آماری تصادفات  5ساله طی سالهای 89
تا  93نشان میدهد که کمترین تصادفات در فصل زمستان
با  14/70درصد به وقوع پیوسته است .درحالیکه درصد
تصادفات اتفاق افتاده در فصول بهار ،تابستان و پاییز به
ترتیب با  35 ،25/75و  24/55درصد ،بیشتر از فصل زمستان
میباشد .دلیل این امر ،تردد زیاد وسایل نقلیه گردشگران
در ماههای گرم سال به این استان است که موجب تشدید
تصادفات جادهای شد .برعکس در ماههای سرد و یخبندان
سال جادههای استان تقریب ًا خالی از تردد وسایل نقلیه
گردشگران است که منجر به کاهش تصادفات در محورهای
این استان شده است .نتایج حاصل به معنای عدم ارتباط بین
شرایط یخبندان و افزایش تصادفات جادهای نیست .رابطه
همبستگی پیرسونی بین روزهای یخبندان (در ایستگاههای
اردبیل ،مشگینشهر ،پارسآباد ،مشیران ،خلخال ،سرعین و
فیروزآباد) و افزایش تصادفات جادهای منجربه فوت با سطح
معناداری( ،)0/05حاکی از رابطه بسیار قوی بین روزهای
یخبندان و افزایش تصادفات میباشد(جدول شماره.)3
آنچه بایستی مدنظر قرار گیرد این است که در بررسی
کلی تصادفات ساالنه محورهای مواصالتی استان اردبیل
نتیجهی معکوس حاصل میشود طوری که در ماههای گرم
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سال تعداد تصادفات بیشتر از ماههای یخبندان است .نکته وسایل نقلیه با سرعت کمتر تردد دارند .این امر موجب
قابلتوجه نسبت تعداد وسایل نقلیهای است که در ماههای گردیده تا بیشتر تصادفات از نوع خسارتی باشد تا فوتی.
گرم و یخبندان در محورهای این استان تردد دارند .طبق (جدول شماره .)4
آمار رسمی سایت گردشگری استان اردبیل در ماههای گرم
سال بیش از  2میلیون خودرو که عمدت ًا گردشگر میباشند -2-2تحلیل تصادفات در ارتباط با عنصر دما
توزيع دمای هوا در سطح استان متناسب با ارتفاع و
در جادهها و محورهای مواصالتی استان تردد میکنند که
بهمراتب موجب افزایش تصادفات منجر به فوت میشوند .ساير ویژگیهای طبيعی منطقه است .نواحی پست واقع در
این نسبت در ماههای یخبندان به کمتر از یکمیلیون خودرو دره رود ارس و جلگه مغان شامل شهرستانهای پارسآباد
و بيله سوار و بخشهایی از غرب گرمی از مناطق گرمسير
میرسد.
استان میباشند .نواحی کوهستانی و پايکوهی منتهی به
رشتهکوههای سبالن ،بزغوش و تالش مناطق سردسير
استان را تشکيل میدهند .تفاوتهای دمايی در سطح استان
قابلتوجه است .حداکثر مطلق دمای  ٤٤درجه سلسيوس
(سانتیگراد) در مشيران و حداقل دمای مطلق  -33/8درجه
جدول( :)3همبستگی پیرسونی تصادفات جادهای با
سلسيوس (سانتیگراد) در شهر اردبيل ثبتشده است (مقدم
روزهای یخبندان(مأخذ :نگارندگان)
نیا .)23-22 :1391 ،بهمنظور بررسی توزیع تصادفات بر مبنای
عنصر دما و مشخص ساختن ارتباط بین تصادفات اتفاق
مقایسه آمار خودروهای در حال تردد با تعداد تصادفات
افتاده با میزان دما ،ابتدا نقشه تصادفات منجر به فوت در
به وقوع پیوسته در ماههای یخبندان و گرم سال نشان
سطح استان تهیهشده ،در مرحله بعدی نقشه دما با استفاده
میدهد که تعداد تصادفات به وقوع پیوسته در ماههای
از دادههای چهار ایستگاه سینوپتیک استان ،استخراج گردید
یخبندان بیشتر از ماههای غیر یخبندان سال میباشد .هرچند
و بر روی نقشه تصادفات جادهای اعمال شد که در نگاره
تصادفات منجربه فوت در ماههای گرم سال به دلیل صاف
( )10نشان دادهشده است.
بودن هوا و سرعت زیاد خودروها نسبت به ماههای یخبندان
نقشه توزیع پراکنش تصادفات منجر به فوت در
زیاد است ،اما تعداد تصادفات به وقوع پیوسته در ماههای
همپوشانی با نقشه دما در سیستم اطالعات جغرافیایی
یخبندان بیشتر از ماه های گرم سال است .در فصول سرد
نشاندهنده این واقعیت میباشد که بیشترین تصادفات
سال به دلیل شرایط یخبندان و نامساعد سطح جادهها،
جدول ( :)4تعداد تصادفات از نوع خسارتی و فوتی سال طی سالهای 93-89

سال

تعداد تصادفات

خسارتی

فوتی

ماههای یخبندان

1389

1477

1299

178

589

888

1390

1136

986

150

462

674

1391

1115

964

151

473

642

1392

1102

966

136

471

631

1393

1233

1086

147

528

705

مأخذ :نگارندگان با استفاده از دادههای مرکز تحقیقات فرماندهی انتظامی استان اردبیل

ماههای گرم
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نگاره  :10نقشه تصادفات جادهای در
ارتباط با عنصر دما (مأخذ :نگارندگان)

در دماهای کم و زیاد اتفاق افتاده و کمترین تصادفات در
دماهای متوسط رخداده است .تفاوتهای دمایی حداکثر
مطلق دمای  ٤٤درجه و حداقل دمای مطلق  -33/8درجه
سلسيوس (سانتیگراد) موجب شد که بیشترین تصادفات
در دمای زیاد (به دلیل صاف بودن شرایط ج ّوی و تردد
بیشتر وسایل نقلیه) و در دمای کم (به دلیل یخبندان بودن
جاده در ارتفاعات) به وقوع بپیوندد .شهرستان پارسآباد با
دمای  16درجه سانتیگراد بیشترین دمای استان را به خود
اختصاص داده است که میزان تصادفات در این شهرستان
نیز باال میباشد .شهرستان اردبیل به دلیل دمای پایین (8
الی 9درجه سانتیگراد) بعد از شهرستان پارسآباد بیشترین
آمار تصادف را دارد .در حالی شهرستان مشگینشهر به
دلیل برخورداری از دمای متوسط کمترین تصادفات جادهای
را دارا میباشند .این امر بیانگر رابطه معنادار تأثیر دمای
هوا بر تصادفات جادهای استان اردبیل میباشد .رابطه
همبستگی پیرسون بین دمای چهار ایستگاه سینوپتیکی استان
اردبیل(اردبیل ،پارسآباد ،مشگینشهر و خلخال) و تعداد
تصادفات به وقوع پیوسته با مقدار( )0/525رابطه معناداری
را نشان نمیدهد .معنادار نبودن این رابطه حکایت از آن
دارد که بین دما و افزایش تصادفات منجربه فوت ارتباطی
وجود ندارد .اما نقشه همپوشانی دما و تصادفات منجربه

فوت نشان میدهد که بیشتر تصادفات در دمای زیاد (16
درجه) و دمای کم ( 8الی 9درجه) رخ داده است ،این امر
موجب گردیده در ضریب همبستگی پیرسونی بین تأثیر دما
و افزایش تصادفات جادهای منجربه فوت رابطه معنادار با
اطمینان باال دیده نشود .این رابطه وجود همبستگی ضعیف
بین افزایش تصادفات با دمای زیاد و کم را با مقدار()0/525
مورد تأیید قرار میدهد(نگاره .)5

جدول( :)5همبستگی پیرسونی تصادفات جادهای با عنصر
دما (مأخذ :نگارندگان)

-3-2تحلیل تصادفات در ارتباط با عنصر رطوبت

دريای خزر ،دريای مديترانه و دريای سياه سه منبع
ايجاد رطوبت در شمال غرب کشور و استان اردبيل
محسوب میشوند .رطوبت دريای خزر در مدت کمی پس
از صعود به ارتفاعات اردبيل ،سرد و متراکم شده و سبب
موجب ریزشهای ج ّوی زيادی در منطقه اردبيل میشود.
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نگاره  :11نقشه تصادفات
جادهای در ارتباط با عنصر
رطوبت (مأخذ :نگارندگان)

ابرهای استراتوس که در ارتفاع پايين تشکيل میشوند در
اين منطقه با حرکت سريع خود رطوبت دريای خزر را به
سمت ارتفاعات فوقانی همجوار با دريا میآورند و پديده
بارانریزه (به زبان محلی شه) را سبب میشوند(همان.)24 ،
رابطه بین تصادف و آبوهوا یک رابطه ساده و آشکاری
نیست .برای مثال ،تعداد تصادفات در شرایط آبوهوایی
مرطوب افزایش مییابد).(Keay & Ian Simmonds, 2006: 441-453
رطوبت بهعنوان یکی از عناصر اقلیمـی تأثیرگذار در بروز
تصادفات در برنامهریزی جهت پیشگیري از حوادث جادهای
باید مدنظر باشد ،زیرا در منـاطق بـا رطوبـت هواي باال
میزان تصادفات منجر به مرگ زیاد و در مناطق با رطوبت
هواي پایین ،این میزان کمتر است .بهمنظور بررسی مکانی
تصادفات و مشخص نمودن ارتباط آن با عنصر رطوبت
ابتدا نقشه تصادفات جادهای بر اساس محور تصادفات در
سیستم اطالعات جغرافیایی تهیهشده و بر اساس دادههای
مربوط به رطوبت هر  4ایستگاه موجود در استان ،نقشه
رطوبت با استفاده از عملیات درونیابی تهیهشده که در
نگاره  11نشان دادهشده است.
نقشه توزیع فضایی تصادفات جادهای با همپوشانی
نقشه رطوبت در سطح استان نشان میدهد که در بین

ایستگاههای هواشناسی ،شهرستانهای پارسآباد و اردبیل
با داشتن بیشترین میزان رطوبت به ترتیب ( 72و 69
درصد) ،باالترین میزان تصادف را دارا بودهاند .نقشه
پراکنش تصادفات به وقوع پیوسته ،حاکی از افزایش
چشمگیر تصادفات در دو پهنه استان یعنی شهرستان
پارسآباد و اردبیل است .همپوشانی این نقشه با نقشه
تهیهشده از آمار ایستگاههای سنوپتیکی استان که نشانگر
رطوبت زیاد در این دو پهنه میباشد رابطه معناداری را نشان
میدهد .مقایسه تعداد تصادفات به وقوع پیوسته این دو
شهرستان (پارسآباد و اردبیل) با تعداد تصادفات شهرستان
مشگینشهر این معناداری را تقویت میکند .علیرغم اینکه
شهرستان مشگینشهر یکی از شهرستانهای بزرگ استان
اردبیل میباشد با تعداد تصادفات کمتر مواجه است .نقشه
همپوشانی تصادفات جادهای و رطوبت حاکی از آن است
که شهرستان مشگینشهر در پهنهای از استان قرار دارد که
از کمترین رطوبت برخوردار است .نظر به اینکه در هنگام
رانندگی برحسب شرایط فیزیکی بدن ،الزم است هوای
تنفسی همواره دارای میزانی از رطوبت باشد که در صورت
عدم وجود رطوبت عوارضی همچون سوزش گلو ،سوزش
چشم ،خشک شدن پوست و ...را بدنبال دارد .در حالت
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عکس با افزایش رطوبت ،کثرت دم و بازدم ،احساس سستی
و رخوت را موجب میشود .عالوه بر این موضوع ،افزایش
رطوبت میتواند با افزایش رخداد مه نیز توأم باشد و دید
رانندگان را محدود کند ،این عامل نیز مزید بر علت گردیده
و موجب افزایش تصادفات شود.
افزایش رطوبت باالی  %69در شهرستانهای پارسآباد
و اردبیل نیز منجر به احساس خستگی رانندگان و افزایش
تصادفات جادهای شده است .در مقابل شهرستان مشگینشهر
به دلیل قرار گرفتن در ارتفاع باالتر و رطوبت کمتر دارای
کمترین تصادفات جادهای و تلفات ناشی از آن است .رابطه
همبستگی پیرسون بین رطوبت در چهار ایستگاه سینوپتیکی
استان اردبیل (اردبیل ،پارسآباد ،مشگینشهر و خلخال) و
تعداد تصادفات به وقوع پیوسته با سطح معناداری(،)0/01
رابطه معنادار بسیار قوی را نشان میدهد .این رابطه فرضیه
افزایش رطوبت با افزایش تعداد تصادفات منجر به فوت را
با اطمینان باال تأیید میکند(جدول شماره.)6
جدول( :)6همبستگی پیرسونی تصادفات جادهای با عنصر رطوبت

(مأخذ :نگارندگان)

-3جمعبندی و نتیجهگیری

ایمنی و امنیت جادهها متأثر از عوامل و عناصر مختلف
است .از جمله آنها عوامل ج ّوي و اقلیمی مانند یخبندان،
رطوبت ،دما ،مه ،برف و تگرگ ...میباشد .بررسی تأثیر
عوامل اقلیمی بر تصادفات جادهای و ارائه نقشه جادهها
میتواند برنامهریزی و تصمیمگیریهای آتی در راستای
ارتقاي سطح ايمني حملونقل جادهای را بهبود دهد .از
اینرو پژوهش حاضر به تحلیل پراکنش تصادفات جادهای

منجر به فوت طی سالهای  89 - 93با رویکرد اقلیمی با
استفاده از  GISپرداخته است .برای تحلیل دادهها از GIS
و روش درونیابی کریجینگ استفادهشده است .بررسی
تصادفات منجر به فوت استان اردبیل با استفاده از سیستم
اطالعات جغرافیایی ،نشان میدهد که از بین  762مورد
تصادف انجامشده در جادههای استان اردبیل 35 ،درصد در
فصل تابستان 25/75 ،درصد در فصل بهار 24/55 ،درصد
در فصل پاییز و 14/70درصد کمترین میزان تصادف در
فصل زمستان اتفاق افتاده است .نکته قابلتأمل این است که
بیشترین تصادفات در  6ماه اول سال اتفاق افتاده که دلیل
آن مناسب بودن شرایط ج ّوی و تردد زیاد وسایل نقلیه در
جادهها میباشد .در فصل زمستان شرایط اقلیمی نامناسب و
نامساعد بودن سطح جادهها منجر به کاهش تردد وسایل نقلیه
در محورهای استان شده و میزان تصادفات نیز کاهشیافته
است .مقایسه تعداد تصادفات منجر به فوت بر مبنای
ماههای سال ،با تعداد روزهای یخبندان استان اردبیل نشان
میدهد که تصادفات جادهای در استان اردبیل در ماههای
یخبندان به دلیل کاهش تردد وسایل نقلیه گردشگران نسبت
به ماههای غیر یخبندان کمتر است .بهطوری در تصادفات
به وقوع پیوسته طی سالهای  89 - 93فصل زمستان با
 14/70درصد کمترین تصادفات را به خود اختصاص داده
است .درحالیکه آمار تصادفات در فصول بهار ،تابستان
و پاییز به ترتیب با  35 ،25/75و  24/55درصد بیشتر از
فصل زمستان میباشد .این نتایج به معنای عدم ارتباط بین
شرایط یخبندان و افزایش تصادفات جادهای نیست .رابطه
همبستگی پیرسونی بین روزهای یخبندان(در ایستگاههای
اردبیل ،مشگینشهر ،پارسآباد ،مشیران ،خلخال ،سرعین
و فیروزآباد) و افزایش تصادفات جادهای منجربه فوت
با سطح معناداری( ،)0/05حاکی از رابطه بسیار قوی بین
روزهای یخبندان و افزایش تصادفات میباشد .نکته حائز
اهمیتی که بایستی مدنظر قرار گیرد این است که اگر نسبت
تعداد وسایل نقلیهای که در محورهای استان اردبیل تردد
نمودهاند را با تعداد تصادفات مورد بررسی قرار دهیم تعداد
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تصادفات اتفاق افتاده در ماههای یخبندان بهمراتب بیشتر
از ماههای غیریخبندان است .در واقع تردد وسایل نقلیه در
محورهای استان در فصل زمستان نسبت به دیگر فصول
کمتر است .از طرف دیگر در فصل زمستان به دلیل شرایط
یخبندان جادهها سرعت وسایل نقلیه پایین میباشد .این
امر موجب گردید تصادفات در این فصل ،بیشتر از نوع
خسارتی باشد تا فوتی.
تحلیل تأثیر عنصر دما بر تصادفات جادهای منجر به
فوت نشان میدهد که بیشترین تصادفات در دماهای کم
و زیاد اتفاق افتاده است و کمترین تصادفات در دماهای
متوسط رخداده است .شهرستان پارسآباد با دمای  16درجه
سانتیگراد (به دلیل مناسب بودن شرایط ج ّوی و تردد بیشتر
وسایل نقلیه) بیشترین دمای استان را دارا میباشد که از میزان
تصادفات باال برخوردار است و بعد از شهرستان پارسآباد،
شهرستان اردبیل با دمای پایین  8-9درجه سانتیگراد)
(به دلیل یخبندان بودن جاده در ارتفاعات) بیشترین آمار
تصادف را به خود اختصاص داده است .کمترین تصادفات
در شهرستان مشگینشهر که از دماهای متوسط برخوردار
میباشد اتفاق افتاده است .رابطه همبستگی پیرسون بین دما
و تعداد تصادفات به وقوع پیوسته با مقدار ( )0/525رابطه
معناداری را نشان نمیدهد .این رابطه وجود همبستگی
ضعیف بین افزایش تصادفات با دمای زیاد و کم را مورد
تأیید قرار میدهد .نتایج این همبستگی در ارتباط با نقشه
همپوشانی دما و تصادفات منجربه فوت نشان میدهد که
بیشتر تصادفات در دمای بیشتر و کمتر اتفاق میافتد.
تحلیل عنصر رطوبت بر تصادفات جادهای منجر به فوت
حاکی از آن است که با افزایش رطوبت میزان تصادفات
نیز افزایش مییابد .شهرستان پارسآباد و اردبیل با داشتن
بیشترین میزان رطوبت به ترتیب ( 69 -72درصد) ،باالترین
میزان تصادف را به خود اختصاص دادهاند و کمترین میزان
تصادف مربوط به شهرستان مشگینشهر میباشد که در
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