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چكيده
امروزه تعداد تصادفها در شهرهاي بزرگ کشور ما رو به افزايش است و در نتيجه خسارتهاي مالي ناشي از آنها که بر
خانوادهها و دولت تحميل ميشود ،بسيار باال بوده و با توجه به اينكه خسارتهاي مالي ،جاني ،رواني و اجتماعي در مواردي
غيرقابل جبران ميباشد و يكي از مهمترين اهداف برنامهريزي حمل و نقل روانسازي ترافيک درون شهري است ،ضرورت دارد
به منظور جلوگيري از خسارات تصادفهاي درون شهري راهكارهاي مؤثري به اجرا گذارده شود .با توجه به اين مسئله هدف
اصلي اين مقاله تحليل فضايي تصادفات درون شهري اروميه و ارائه راهكارهاي مناسب در جهت کاهش آمار تصادفات ميباشد.
اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر روش توصيفي -تحليلي از نوع پيمايشي بوده که در قالب تحليل فضايي با استفاده از
سيستم اطالعات جغرافيايي ( )GISبه انجام رسيده است .جامعه آماري در اين تحقيق تمامي تصادفهاي ثبت شده توسط پليس
راهنمايي و رانندگي درون شهري اروميه در سال  1938ميباشد .نتايج تحليل تخمين تراکم کرنل بوسيله نرم افزار ARC GIS

نشان ميدهد؛ بيشترين تعداد تصادفات در مناطق  1و  9و اطراف بخش مرکزي شهر اروميه (منطقه )9رخ داده است و مرکز
متوسط نقاط تصادفي شهر ارومي ه به دليل وجود مراکز جاذب سفر نيز منطبق بر منطقه  9شهر اروميه ميباشد .و همچنين
براساس آزمون آماري شاخص نزديكترين همسايه پراکندگي نقاط تصادفي در سال  38برابر با  1/111است و بر اين مبنا توزيع
نقاط تصادفي در اين سال براي شهر اروميه بصورت خوشهاي بوده است.
واژهگان کليدي :تحليل فضایی ،تصادفات درون شهری ،شهر اروميه ،سيستم اطالعات جغرافيایی ()GIS
 .1نویسنده مسئول:

Email :b.sharifi1989@yahoo.com
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مقدمه
تصادفات ترافيکی در حال حاضر به صورت یک معضل اجتماعی در سطح جهان مطرح است که همه ساله جان تعداد
زیادی از مردم را گرفته و هزینههای اقتصادی بزرگی را به جامعه وارد میکند .هر فردی که در یک تصادف صدمه یا
خسارت میبيند یا معلول و ناتوان شده یا این که جان خود را از دست میدهد ،به دليل این که یک فرد مستقل از
دیگران نيست و در شبکهای از ارتباط با دیگران(خانواده ،دوستان و هر کسی که از این ضایعه تأثير میپذیرد) زندگی
میکند ،بنابراین تبعات این حادثه فقط و فقط به شخص حادثه دیده بر نمیگردد ،بلکه تمام کسانی که با زندگی وی در
ارتباط هستند را نيز تحت تأثير قرار میدهد .با توجه به عدم امکان ارزش گذاری واقعی برای جان انسانها و درد و رنج
حاصل از دست دادن یک خویشاوند ،برآورد دقيق هزینههای یک تصادف امری غير ممکن به نظر میرسد .در خصوص
کشور ایران که هم اکنون در مرحله رشد فزاینده وسایل نقليه و به دنبال آن افزایش تعداد تصادفات و خسارات ناشی از
آن قرار دارد ،این مسئله از اهميت بيشتری برخوردار است(زنگیآبادی و همکاران .)90 :1951،براساس گزارش سازمان
بهداشت جهان ( ،)WHOمرگ بر اثر حوادث ترافيکی از دهه  1558به بعد در هر دوره  6ساله تقریباً  5برابر شده
است .این سازمان برآورد کرده است که رتبه حوادث ترافيکی در فهرست علل مرگ و مير در جهان از رتبه نهم در سال
 1558به رتبه ششم در سال  5858خواهد رسيد .بر اساس آمار این سازمان مرگ و مير ناشی از تصادفات جادهای از 1/9
ميليون نفر در سال  5882به  5/2ميليون نفر در سال  5898خواهد رسيد که عمدتاً به خاطر افزایش مالکيت و استفاده از
وسایل نقليه است که با رشد اقتصادی در کشورهای دارای درآمدهای کم و متوسط همراهی دارد .این رقم در کشورهای
درحال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته چندین برابر است .همه روزه در سراسر دنيا بيش از  9888نفر بر اثر
تصادفات و صدمات ناشی از آن جان خود را از دست میدهند .در کشورهای کم درآمد و کشورهای با درآمد متوسط،
علت مرگ حدود  02درصد از فوت شدگان و معلوليت حدود  58درصد از افرادی که دچار ناتوانیهای جسمی و نقص
عضو شدهاند ،تصادفات بوده است( .)Jacobs, 2003:25هر انسان منحصر به فرد و غيرقابل جایگزین است و پذیرفته
نيست که بيش از  59هزار نفر از ایرانيان هر ساله بر اثر تصادفات کشته و بيش از  088هزار نفر مصدوم شوند (پورمعلم و
قربانی .)5 :1958 ،تحقيقات اخير در ایران نشان میدهد که  90درصد تصادفات ناشی از مرگ و ميرهای غيرطبيعی به
علت تصادفات جادهای است .براساس آمار منتشر شده از سازمان پزشکی قانونی ایران ،از سال  1905تا پایان سال
 592200 ،1905نفر بر اثر تصادفات رانندگی در کشور کشته شدهاند و طی این مدت  5551018نفر نيز بر اثر تصادفات
رانندگی مصدوم شدهاند (گزارشات تصادفات ترافيکی پزشکی قانونی کشور .)1905 ،عوامل زیادی در بروز این حوادث
دخيل هستند که در سه عنوان کلی به راه ،وسيله نقليه و عامل انسانی تقسيمبندی میشوند و هر کدام از این عوامل نيز
زیر بخشهای گوناگونی را در بر میگيرند .بيش از  08درصد این تصادفات در بزرگراهها و خيابانهای اصلی شهر و تنها
 0/2درصد در کوچهها و  15/2درصد در جادههای خارج ازشهر اتفاق میافتد (جاوید و همکاران .)9 :1902،برای شناسایی
هر پدیده ،بایدعلت های مؤثر در آن مورد مطالعه قرار گيرد .از آن جایی که بروز تصادف در راههای درون شهری به سبب
وجود زنجيرهای از علتهاست که این زنجيره شامل علل و عوامل جادهای و انسانی ،وسيله نقليه و محيط اطراف است
که هر یک از آنها نيز مشتمل بر اجزای متعمد دیگر هستند (آیتی و همکاران .)196 :1906 ،بنابراین انجام تحليلهای
فضایی به کمک  GISمیتواند نقش مؤثری در ریشهیابی و کشف تأثير این علتها در کنار هم داشته و زمينه شناخت
صحيح برای انجام اقدامات اصولی را فرآهم آورد .در این ميان شهر اروميه مانند دیگر شهرهای بزرگ کشور هر ساله
دارای آمار باالیی از خسارات مالی و جانی ناشی از تصادفات درون شهری میباشد .پرداختن به موضوع تصادفات درون
شهری اروميه و شناسایی دالیل و توزیع فضایی تصادفات میتواند راهی برای کاهش تصادفات درون شهری در شهر
اروميه باشد.
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مهمترین اهدافی که در این مقاله به دنبال آن هستيم ،شامل موارد زیر میباشد:
 .1شناخت الگوی فضایی حوادث و تصادفات درون شهری در سطح شهر اروميه در سال 1955
 .5شناخت عوامل مؤثر در بروز تصادفات درون شهری اروميه در سال 1955
 .9ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش حوادث و تصادفات درون شهری در سطح شهر اروميه
با توجه به مساله تحقيق و اهداف مطرح شده ،فرضيههای زیر مطرح میباشد:
 در سال  1955منطقه  1شهر اروميه پر تراکمترین منطقه به لحاظ تراکم تصادفات باشد. الگوی توزیع تصادفات درون شهری اروميه در سال  1955بصورت خوشهای باشد.در زمينه تحليل فضایی تصادفات درون شهری مطالعات چندی در سطوح جهان و کشور ما انجام شده است به طوری که
وانگ و همکاران ( )5885در مقاله خود به تحليل فضایی اثر ازدحام ترافيکی بر تصادفات جادهای بزرگراههای انگلستان با
استفاده از  GISپرداختهاند و به این نتيجه رسيدهاند که حجم ترافيک بر روی فراوانی تصادفات بیتأثير بوده و یا نقش
بسيار کمی داشته است .کارساهيم و همکاران ( )5885با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيایی ،با در دست داشتن
اطالعات اوليه مثل تراکم تصادفات ،شدت تصادفات ،حجم ترافيکی جادهها  ،...مکانهای مخاطره آميز را در طول جاده
اسپارتا -آنتاليا در مقاله خود تعيين نمودند .بروس ( )1555در پژوهشی سيستم اطالعات جغرافيایی را برای تجزیه و
تحليل فضای -مکانی تصادفات جادهای در الکروس ویسکانسين به کار گرفت .او به کمک  GISتوزیع فضایی -مکانی
تصادفات را تعيين نمود و تراکم تصادفات و روند آنها را در ارتباط با وضعيت جاده و شرایط رانندگان را به صورت یک
بانک اطالعاتی درآورد .نتایج این کار بدین صورت بود که :تصادفاتی که عامل اصلی آنها خطای انسانی بود ،نشان داد
که اکثر این تصادفات در شعاع  288متری از فروشگاههای مشروبات الکلی اتفاق افتاده است .نيچولسون ()1550
پژوهشی را در زمينه تجزیه و تحليل تصادفات جادهای انجام داده است .وی درباره نياز به توزیع فضایی تصادفات به
منظور تجزیه و تحليل آنها به عنوان ابزاری برای انتخاب مناسبترین برنامه در جهت کاهش تصادفات و همچنين
اثربخشی چنين طرحهایی پس از اجرا بحث نموده است .در این پژوهش از تکنيکهای آماری برای تحليل دادههای
فضایی نظير روشهای همسایگی و توابع استفاده شده است و در نهایت طبقه بندی جدیدی برای توزیع فضایی پيشنهاد
کرده است که نشان میدهد که کدام نوع از برنامه کاهش تصادفات احتماالً مؤثر خواهد بود.
حکمتنيا و انصاری ( )1951در مقالهای با عنوان مقایسه تحليلی معابر و نقاط حادثهخيز شهر یزد در سالهای  02و  ،06به
بررسی و مقایسه تحليلی معابر و نقاط حادثهخيز شهر یزد در سالهای  02و  06پرداختهاند و در نهایت اقداماتی را برای
کاهش تصادفات و بهبود وضعيت ایمنی در شهر یزد مشخص کردهاند .زنگیآبادی و همکاران ( )1951در مقالهای تحت
عنوان بررسی علل تصادفات در بزرگراههای درون شهری اصفهان ،ضمن شناسایی علل تصادفات در بزرگراههای شهر
اصفهان در سالهای  00و  05و تحليل توزیع و پراکنش فضایی تصادفات رخ داده در بزرگراهها را با استفاده از ،GIS
راهکارهایی برای کاهش عوامل تأثيرگذار در بروز تصادفات را ارائه دادهاند .حاجیحسينلو و ابراهيمیسرست ( )1900در
مقالهای با عنوان کاربرد  GISدر تعيين نقاط حادثهخيز شبکههای درون شهری منطقه  5شهر تهران ،به شناسایی
پارامترهای تأثير گذار و محاسبه ميزان اهميت و تأثيرگذاری هریک از عوامل مؤثر در تصادفات تقاطعها پرداخته و در
نهایت امنترین و ناامنترین تقاطع را با توجه به تحليلها مشخص کردهاند .عامری و ملکوتی ( )1906در مقالهای با
عنوان برهم کنش ویژگیهای روسازی راه و حجم ترافيک بر روی نرخ تصادفات جادههای دو خطه برون شهری ،به
مطالعه جداگانه و همچنين ،اثر توأم شاخصهای روسازی راه از جمله خرابی روسازی ،لغزندگی سطح روسازی ،عرض
جاده و حجم ترافيک روزانه بر روی نرخ تصادفات و پيشبينی آنها با استفاده از رگرسيون چندگانه پرداختند و معتقدند
که برای جریان ترافيک کم ،ضریب لغزندگی جاده و در جریان ترافيک زیاد ،عرض جاده بيشترین اهميت را در بروز
تصادفات دارد.
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فضا به منزله یک پدیده ثانوی از واکنش عمدی انسان یا ساخت اجتماعی موجودیت مییابد (Johnston,

 .)1991:247امانوئل کاستل 1در تعریف فضا میگوید :فضا یک توليد مادی در ارتباط با سایر عوامل مادی است ،در بين
سایر عوامل خود انسان نيز قرار دارد ،که در داخل روابط اجتماعی به فضا ،فرم ،کارکرد و اعتبار اجتماعی میبخشد .البته
تعدادی از جغرافيدانان با رد این دید میگویند فضا تنها یک توليد مادی نيست بلکه یک توليد ،ایدئولوژیکی -سياسی و
فرهنگی نيز محسوب میگردد (فرید .)25:1908،فضای جغرافيایی فضایی در حال تغيير است .فضایی است که مرحلهای
از دگرگونی را پشت سر نهاده و وجه ظاهری آن را چشم انداز تشکيل میدهد (فرهادی .)28:1901،فضای جغرافيایی از
برهم کنش عناصر چهارگانه انسان ،مکان ،زمان و فعاليت در عرصههای جغرافيایی پدید میآید (زنگی آبادی.)21:1900 ،
فضاهای شهری جزئی یا عنصری از ساخت کالبدی شهر هستند .اهميت فضاهای شهری چنان است که کاميلوسيته
اظهار میدارد :شخصيت و هویت یک شهر در فضاهای شهری است ،که به شهروندان عرضه میکند(بحرینی.)1 :1900 ،
فضای شهری مقر فعاليتهای فزاینده و غير قابل مقایسه است ،با صرفهجویی در زمان و در هزینهها که ناشی از نزدیکی
یعنی تراکم است ،مبادالت تسهيل میشود و بهرهبرداری از حداکثر نيروی بالقوه عمليات متقابل اقتصادی ،اجتماعی،
سياسی و فرهنگی موجود در جامعه ممکن میگردد .مفهوم فضای شهری بستگی به شکلهای تصرف و کاربری زمين و
در نتيجه فعاليتها و عملکردهای شهری دارد که بنا به تعریف غير کشاورزی هستند .فضای شهری هر نوع تصرف زمين
وابسته به شهر یا نزدیک به آن را در بر میگيرد(باستيه ،5برناردزر .)95 :1900 ،9سازمان فضایی ،ترتيب سازمان یافته
مجموعهای از فعاليتها در فضاست(جاللی .)26:1909 ،سازمان فضایی ،عالوه بر ادراکی کلی که از یک شهر به دست
میدهد ،به نوعی شاه کليد شناسایی ریشه و نحوه شکل گيری آن است .شاید بتوان سازمان فضایی را همانطور که از
لغت آن برداشت میشود چيزی دانست که مانند یک سازمان ،فضاهای یک شهر را به هم ارتباط میدهد و کل منسجمی
که ما شهر میناميم و درکش میکنيم را در ذهن متبادر میسازد(رنجبر.)1:1902 ،
پراکندگی فضایی ،مجموعهای از واقعيتهای عينی است .هر یک از این واقعيتهای عينی دارای محل استقرار ویژه و
یک سطح مشخص میباشد .پراکندگی فضایی واقعيتهای عينی ،بدانسان آرایش یافته است که میتوان از نظر تراکم،
الگویابی و پخش آنها به تحليل و تدوین قوانين مربوطه پرداخت .در اغلب موارد در شناخت پراکندگی فضایی ،تنها روی
یک پدیده واحد تأکيد میکنند تا در جستجوی قوانين و صورتبندی پراکندگی فضایی پدیده توفيق یابند (شکوئی،
.)505:1905
تحليل فضایی ،تکنيکهای تحليلی برای تعيين ،توزیع فضایی متغيرها ،ارتباط بين توزیع فضایی متغيرها و ارتباط دادن
متغيرهای یک منطقه به اهم و به طور کلی تحليل توزیع پدیدههایی است که در فضا و دارای ابعاد فيزیکی هستند،
میپردازد .به عبارت دیگر تحليل فضایی مجموعهای از روابط انسان ،محيط ،فعاليت و زمان است (خوبآیند.)12 :1902 ،
تحليل فضایی ،تحليل مکانی مجموعهای از فعاليتهایی است که انسان در طبيعت ،در یک دوره خاص انجام میدهد.
این تحليل مجموعهای از روابط بين انسان ،محيط ،فعاليت و زمان است (معصومی اشکوری .)29 :1906 ،حمل و نقل و
ارتباطات از بخشهای زیربنایی در اقتصاد هر کشور به حساب میآید و این پدیده امروز به عنوان یکی از شاخصهای
توسعه یافتگی کشورها محسوب میشود .سياستهای حمل و نقل در سراسر جهان به وضوح نيازمند رشدی هستند تا پا
به پای تمایل فزاینده برای جابه جایی ،توسعه یابند و کيفيت زندگی را حفظ کنند .در این راستا کاهش تصادف ها یک
موضوع کليدی به حساب میآید ( .)Lester, 2010اهميت رشد تعداد و شدت تصادفات ترافيکی در کشورهای در حال

1. Emmanuel Castel
2. Jean Bastie
3. Bernardzer
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توسعه در حدی است ک ه در چند دهه اخير عالقه خاصی در سطح جهان برای درک مشکل ایمنی ترافيک در کشورهای
مزبور و چگونگی ابعاد آن دیده میشود (.)Jacobs, 2000

روش شناسي تحقيق
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصيفی -تحليلی از نوع پيمایشی بوده که در قالب تحليل فضایی با
استفاده از سيستم اطالعات جغرافيایی به انجام رسيده است .جامعه آماری در این تحقيق تمامی تصادفهای ثبت شده
توسط پليس راهنمایی و رانندگی درون شهری اروميه در سال  1955میباشد .شيوه گردآوری دادهها ترکيبی از روشهای
مختلف همچون پيمایشی ،ميدانی ،مطالعات کتابخانهای و بهرهگيری از اسناد و مدارک و گزارشهای موجود ،دادههای
سازمانها و ارگانهای مربوطه بوده است .اطالعات مورد نظر با استفاده از نرمافزار  ،ARC GIS 10آزمونهای آماری؛
مرکز متوسط و بيضی انحراف معيار و از بين آزمونهای خوشه بندی ،شاخص نزدیک ترین همسایه برای شناسایی نقاط
پرتراکم تصادفی در سطح شهر اروميه تجزیه و تحليل شدهاند .در این پژوهش عالوه بر آزمون های آماری ،از روشهای
گرافيک مبنا ،روش تخمين تراکم کرنل نيز استفاده شده است.

شكل  .1مدل مفهومي تحقيق
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محدوده مورد مطالعه
شهر اروميه ،مرکز شهرستان اروميه و مرکز استان آذربایجان غربی است که در فاصله  10کيلومتری دریاچه اروميه ،در
مختصات جغرافيایی  22درجه و  2دقيقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و  90درجه و  95دقيقه عرض شمالی از
مبدأ خط استوا در داخل جلگهای به طول  08کيلومتر و عرض  98کيلومتر قرار گرفته است و در سال  1958بالغ بر
 660255نفر جمعيت داشته است .شهر اروميه با مساحتی حدود  68کيلومتر مربع دارای موقعيت استقراری مناسب بوده و
تقریباً در ميانه استان واقع شده است .از جانب غرب با داشتن مرز مشترک با کشور ترکيه از موقعيت خاص جغرافيایی
برخوردار بوده که اهميت اقتصادی و سياسی خاصی به این شهر داده است .از دیدگاه اقتصادی شهر حالت تجاری داشته
و مرکز اصلی مبادله در استان آذربایجان غربی محسوب میگردد(مبارکی و همکاران.)05 :1955،

شكل  .8موقعيت شماتيک شهر اروميه

حمل و نقل و جابهجایی در شهر اروميه با استفاده از وسایل مختلف حمل و نقل درون شهری مانند اتوبوس ،مينیبوس،
تاکسی ،خودروهای شخصی و ون صورت میگيرد .سهم هر یک از وسایل نقليه عمومی در کل سيستم حمل و نقل در
جدول ( )1ارائه شده است .براساس این جدول از کل سفرهای روزانه سيستم حمل و نقل شهر اروميه 50/0 ،درصد
مربوط به وسایل نقليه نيمه عمومی از قبيل تاکسیها ،آژانسها ،ون 55/2 ،درصد مربوط به وسایل نقليه عمومی از قبيل
اتوبوس شهری و مينیبوس و در نهایت  21/0درصد نيز مربوط به وسایل نقليه شخصی از قبيل :سواریها ،وانت
مسافری ،موتورسيکلت و ...میباشد.
جدول  .1توزيع سفرهاي روزانه سيستم حمل و نقل شهر اروميه
سيستم حمل و نقل شهري
نيمه عمومي()82/7

عمومي()83/3

شخصي()91/2

انواع تاکسی و مسافربر شخصی و آژانسها

اتوبوس واحد ()58

وانت و وانت مسافری ()90/0

()10/5سرویس از هر قبيل ( )0/6ون ()1/5

مينی بوس ()5/2

موتور سيکلت و دوچرخه ()2/1
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توزیع سفرهای روزانه و عملکرد و سهم هر یک از وسایل نقليه در جابجایی مسافر در شهر اروميه در جدول ( )5نشان
داده شده است .براساس این جدول خودروی شخصی ،تاکسی و آژانس ،مينی بوس ،اتوبوس و موتورسيکلت به ترتيب
بيشترین سهم را در جابهجایی روزانه مسافران درون شهری در شهر اروميه دارا میباشند.
جدول  .8توزيع سفرهاي روزانه و عملكرد جابه جايي وسايل نقليه در شهر اروميه
سيستم

شخصي

عمومي

نيمه
عمومي

وسيله

سفر

سفر

جمع سفرهاي

ضريب

ساکنان

غيرساکنان

روزانه

جابه

جابهجايي روزانه

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

جايي

تعداد

درصد

موتور سيكلت

2928

1/29

1588

1/10

2228

1/90

1

2228

5/9

سواري و وانت مسافري

556888

02

00920

00

985920

02/02

1

985920

60

اتوبوس واحد

2508

1/62

1025

1/09

6095

1/65

1/2

18525

1/5

ميني بوس

9500

1/80

0208

0/92

18020

5/66

1/0

15962

2/2

ون

5922

8/02

1922

1/95

9088

8/51

1/0

6668

1/5

تاکسي ،آژانس و مسافربرها

28922

16/22

6058

6/00

20592

12/12

1/6

51206

58/2

سرويس

0085

5/62

1006

1/02

5620

5/95

1

5620

5

ساير

2688

1/0

5062

5/01

0962

5/80

1

0962

1/2

982010

188

181069

188

282229

188

-

229008

188

جمع
منبع :طرح جامع ترافيک شهر اروميه1900،

يافتهها و بحث
تعداد تصادفات رخ داده در شهر اروميه به تفکيک خسارتی ،جرحی و فوتی در زیر نشان داده شده است .در سال 1951
تعداد  2002تصادف و در سال  2026 ،1955تصادف در داخل محدوده شهر اروميه بوقوع پيوسته است .بررسیها نشان
میدهد در سال  1955نسبت به سال 1951؛ تعداد تصادفات خسارتی  0درصد کاهش ،تصادفات جرحی  12/90درصد
افزایش و تصادفات فوتی هيچ افزایش یا کاهشی به خود ندیده است .همچنين تعداد کل تصادفات به وقوع پيوسته 1/82
درصد رشد داشته است .بنابراین اگر اقدامات پيشگيرانهای در جهت کاهش تصادفات در شهر انجام نگيرد ،تعداد تصادفات
در سالهای آینده افزایش قابل مالحظهای خواهد داشت .لذا در تحقيقات و پروژههای مربوط به بخش ایمنی ،ترافيکی و
طرحهای شهرسازی باید توجه ویژهای به افزایش تعداد تصادفات در داخل شهر اروميه شود.
جدول  .9تعداد و درصد نوع تصادفات درون شهري اروميه در سالهاي 31و 38
سال وقوع تصادف

سال 1931

سال 1931

نوع تصادف

تعداد

درصد

تعداد

درصد

خسارتی

4853

26

4444

85

جرحی

6252

45/8

6354

36/8

فوتی

43

3/8

43

3/8

مجموع

8558

233

8532

233

منبع :راهور شهرستان اروميه و محاسبات نگارنده
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شكل  .1نوع تصادفات درون شهري اروميه در سالهاي 31و 38

الگوي پراکندگي فضايي تصادفات در سطح مناطق شهر
همانطور که مشاهده میشود شکل ( )9توزیع فضایی تصادفات را در سطح شهر اروميه در سال  1955نشان میدهد.
پراکندگی فضایی تصادفات و تراکم آنها در مرکز شهر بویژه در منطقه  ،2به این دليل است که این منطقه دارای
بيشترین تمرکز کاربریهای جاذب سفر (اداری ،تجاری ،بهداشتی و درمانی) میباشد.

شكل  .9توزيع فضايي تصادفات شهر اروميه در سال 1938
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نقطه مرکز متوسط و بيضي انحراف معيار تصادفات
برای سنجش توزیع فضایی و مرکز ثقل تصادفات مورد بررسی ،مدلهای آماری گرافيک مبنا شامل آزمون مرکز متوسط
و بيضی انحراف معيار مورد استفاده قرار گرفته است .مرکز ميانگين ،مکان مرکزی را به صورت ميانگين مبنایی تمام
مکانهای تصادفی مشخص میکند .بيضی انحراف معيار ،با استفاده از انحراف معيار فاصله مکان هر تصادف تا مرکز
ميانگين ،پراکندگی ،جهت و موقعيت آن را مشخص میکند .در شکل ( )2مرکز ميانگين و بيضی انحراف معيار نقاط
تصادفی شهر اروميه در سال  1955نشان داده شده است .نقطه مرکز متوسط نقاط حادثهخيز منطبق بر منطقه  2است که
به دليل وجود مراکز تجاری و درمانی در این منطقه میباشد .بيضی انحراف معيار کل تصادفات بوقوع پيوسته دارای
کشيدگی به سمت جنوب و جنوب شرقی است .این امر نشان میدهد که احتمال وقوع تصادفات در مناطق  1و  9نزدیک
به بخش مرکزی شهر اروميه (منطقه )2بيشتر است.

شكل  .9مرکز متوسط و بيضي انحراف معيار تصادفات شهر اروميه در سال 1938

آزمون تخمين تراکم کرنل تصادفات
آزمون تخمين تراکم کرنل از جمله روشهای مناسب برای به تصویر کشيدن اطالعات مربوط به نقاط تصادفی بصورت
سطوح پيوسته است .آزمون تراکم کرنل ،سطح همواری از تغييرات در تراکم تصادفات در محدوده ایجاد میکند .براساس
روش یاد شده و به منظور شناسایی محدوده تمرکز نقاط تصادفی شهر اروميه در سال  1955این محاسبات از قسمت
تحليل فضایی تراکم کرنل در محيط  ARC GIS 10انجام گرفت و نتيجه آزمون در شکل زیر نشان داده شده است.
بيشتر تمرکز نقاط تصادفی در منطقه  2و به مراتب کمتر در مناطق  1و  ، 9بخشهای چسپيده به منطقه  2دیده میشود.
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شكل  .3تمرکز تصادفات شهر اروميه با روش تراکم کرنل در سال 1938

آزمون خوشهبندي
یکی از شاخصهای آماری مورد استفاده برای تحليل الگوهای فضایی تصادفات در شهر اروميه آزمون خوشهبندی و
شاخص نزدیکترین همسایه 1میباشند .به کمک این آزمون نحوه پراکنش الگوهای تصادفات در محدوده مورد مطالعه
بررسی شده است که آیا نقاط تصادفی توزیع خوشهای دارند و آیا کانون تصادفات در این محدوده شکل گرفته است؟ اگر
نتيجه آزمون دادههای تصادفات شکل خوشهای نداشته باشد کانون تصادفات شکل نگرفته است و دیگر الزم نيست
محقق وقت خود را برای شناسایی کانونهای تصادفی صرف نماید .نتایج آزمون نقاط تصادفی شهر اروميه با استفاده از
آزمون آماری شاخص نزدیکترین همسایه در جدول ( )2آورده شده است .نتيجه آزمون تصادفات شهر اروميه با استفاده
از آزمون آماری شاخص نزدیکترین همسایه در پراکندگی نقاط تصادفی در سال  1955به ترتيب برابر با  8/881است.
براساس این مقدار توزیع نقاط تصادفی از نظر آماری خوشهای میباشد .چرا که نتيجه آزمون شاخص نزدیکترین همسایه
کوچکتر از یک ،نشان دهنده خوشهای بودن دادههای تصادفی است .با توجه به مقدار  ،Zکه منفی میباشد و برای
بررسی صحت آزمون نزدیکترین همسایه به کار میرود ،تصادفات در محدوده شهر اروميه توزیع خوشهای دارند .بنابراین
پراکندگی تصادفات در شهر اروميه از الگوی خوشهای پيروی میکند و نشان میدهد محدودههای خاصی در سطح شهر
اروميه محل تمرکز تصادفات است و از الگوی متمرکز پيروی میکند و برعکس ،در بخشهای زیادی از تصادفی رخ
نداده یا تصادفات بوقوع پيوسته بسيار کم هستند.

1. Nearest Neighbor Index
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جدول  .9نتايج تحليل شاخص نزديکترين همسايه براي نقاط تصادفي شهر اروميه
تصادفات در سال 1938
شاخص نزديكترين همسايه

نمره Z

8/881

-6/85

نتيجهگيري
صدمات و خسارات ناشی از تصادفات درون شهری ،امری مهم و قابل مالحظه است که متأسفانه در اغلب موارد نادیده
گرفته میشود .سالمت عمومی جامعه ،چالشی است که تالشها و اقدامات هماهنگ را جهت پيشگيریهای مؤثر و
مستمر میطلبد .مردم به طور روزانه با سيستمهای مختلف و متعددی مواجه میشوند ،قابل ذکر است که از بين تمامی
سيستمهای مذکور ،سيستمهای عبور و مرور پيچيدهترین و خطرناکترین سيستم میباشد .در این پژوهش تصادفات
(فوتی ،جرحی ،خسارتی) سطح شهر اروميه در سال  1955مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت .بر اساس گزارشهای راهور
شهرستان اروميه در سال  2002 ،51تصادف و در سال  2026 ،55تصادف در سطح شهر اروميه بوقوع پيوسته است که
نتایج کلی تحقيق نشان میدهد که حدود  68درصد تصادفات از نوع خسارتی 28 ،درصد جرحی و تنها  8/2درصد منجر
به مرگ بوده است .همچنين در سال  1955بيشترین تعداد تصادفات در منطقه  1شهر اروميه بوقوع پيوسته است .و مرکز
متوسط نقاط تصادفی منطبق بر منطقه  2است که به دليل وجود مراکز تجاری و درمانی در این منطقه است .تحليلهای
فضایی نشان میدهد که بيضی انحراف معيار کل تصادفات بوقوع پيوسته دارای کشيدگی به سمت جنوب و جنوب شرقی
است ،احتمال وقوع تصادفات در مناطق  1و  9اطراف بخش مرکزی شهر اروميه (منطقه )2بيشتر میباشد و همچنين
تحليل فضایی تراکم کرنل در محيط  ARC GIS 10نشان میدهد که بيشتر تمرکز نقاط تصادفی در منطقه  2و به
مراتب کمتر در مناطق  1و  ، 9بخشهای چسپيده به منطقه  2دیده میشود.
در پایان جهت بهبود وضعيت موجود پيشنهادهایی به شرح زیر مطرح میشوند:
 فرهنگ سازی جهت استفاده بيشتر از وسایل حمل و نقل عمومی بهبود ایمنی و کيفيت راههای درون شهری اولویتبندی نقاط حادثهخيز و تأمين اعتبار مربوط برای ایمنسازی این نقاط گسترش و توسعه زیرساختهای سيستم حمل و نقل هوشمند در شهر اروميه تمرکز زدایی از بخش مرکزی شهر و توزیع یکسان کاربریهای جاذب سفر در تمام مناطق و سطوح شهر تشویق مردم برای استفاده از ارتباطات تلفنی و مخابراتی و یا ارتباطات الکترونيکی برای جلوگيری از سفرهایغيرضروری درون شهری
 فرهنگ سازی رعایت قوانين راهنمایی و رانندگی برای کودکان به صورت یک واحد درس عملی در مدارس ومهدکودکها
 استفاده از تجارب کشورهای دیگر برای کاهش تصادفات استفاده از مشارکتهای محلی و بومی برای اعمال و اجرای محدودیتهای سرعت توسط شهرداریها در قالببرنامههای فرهنگی.
 -اهميت دادن به سالمتی و حفظ جان انسانها و مهم بودن این امر برای مسئوالن و مدیران مربوطه.
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