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ABSTRACT 
 
Objective: The city of Kerman has seen many developments over the past decades. These developments 
include: physical development, urban population growth, inertial migration, marginalization and horizontal 
expansion of the city while maintaining the administrative, economic and cultural center of the South East, 
but building infrastructure, especially in the urban transport sector, in proportion to this developments have 
not been made. The present study, with the understanding of the importance of the subject and considering 
the position of Kerman city and the lack of coherent studies in this regard, it has been tried to investigate 
and analyze the dispersion of accidents in the city of Kerman by using GIS technology and fuzzy model 
and prioritize the accidental areas using the strategic planning to organize incidental urban areas.  

Methods: The type of research is operational and considering the nature of the subject, the research method 
is analytical-expository. The data assessment process is a combination of documentary and survey. Experts 
opinions  and studies survey, show that in addition to cultural issues, the top ten factors affecting the rate 
of accidents, population density, density of accidents, density of service centers and passageways play the 
most role in the amount of accidents.  

Results: Based on the combination of effective factors and fuzzy method, three areas of Azadi Square, 
Khoyane Motahari and jihad are the most susceptible to intractable accidents, respectively. According to 
traffic flow projects in Azadi Square, Motahari Avenue (Motahari Park) has three ways Taleghani was 
designed to organize using strategic planning.  

Conclusion: The main purpose of this study was to emphasize the total number of accidents in order to 
describe accident locations and create a model based on the severity and variety of accidents. Conclusions 
show that central areas of the city, especially Azadi Square, Motahari Street, and Jihad Boulevard, were the 
most at risk of urban accidents. 

Keywords: Strategic Planning, Geographic Information System (GIS), Intra-city Accidents, 
Fuzzy Model, SD Sustainable Transportation, SWOT Analysis. 
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سيستم اطالعات با استفاده از شهريمكاني تصادفات رانندگي درون -تحليل فضايي 
ة موردي: شهر كرمان)مطالعو مدل فازي ( جغرافيايي

 bبين نيما جهان، 1و aويدا حسني

a  كرمان، ايرانكرمانواحد  ،ريزي شهري دانشگاه آزاد اسالميرشتة برنامهفارغ التحصيل كارشناسي ارشد ،.
b كرمان، كرمان، ايرانواحد  ،عضو هيأت علمي دانشكدة معماري و شهرسازي دانشگاه آزاد اسالمي.

چكيده
توسعه فيزيكي، افزايش شهر كرمان طي چند دهه اخير شاهد تحوالت زيادي بوده است. اين تحوالت شامل :تبيين موضوع

رويه، حاشيه نشيني و گسترش افقي شهر با حفظ مركزيت اداري، اقتصادي و فرهنگي جنوب شرقجمعيت شهري، مهاجرت بي
هستند، اما ايجاد زير ساخت ها به خصوص در بخش حمل و نقل شهري، متناسب با اين تحوالت صورت نپذيرفته است. تحقيق

خصوص سعي دارد با استفاده از با توجه به جايگاه شهر كرمان و عدم مطالعات منسجم در اين حاضر با درك اهميت موضوع و
و مدل فازي به بررسي و تحليل پراكندگي تصادفات شهر كرمان و اولويت بندي مناطق حادثه خيز اقدام نمايد. Ĥ GISوريفن

ها بهاست. روش گردآوري داده توصيفي ـ تحليليپژوهش،  موضوع، روش ماهيت به توجه با و كاربردي نوع پژوهش، :روش
 بر اين اساس فاكتور هاي مهم كه پس از تلفيق و تركيب داده ها در محيط .صورت تركيبي مبتني بر اسنادي و پيمايشي است

GIS  يزخابتدا نقشه پراكندگي تصادفات رانندگي شهر كرمان مشخص گرديد و سپس با وزن دهي به فاكتورها مناطق حادثه
.شهر كرمان مشخص گرديد

بر اين اساس به ترتيب سه محدوده ميدان آزادي، خيايان مطهري و جهاد بيشترين مناطق مستعد تصادفات درون :هايافته
سازي ترافيك در ميدان آزادي، محور خيابان مطهري (پارك مطهري تاهاي روانباشند كه با توجه به انجام پروژهشهري مي

طالقاني) به عنوان محور با بيشترين تصادفات انتخاب گرديد.سه راه 
ر حسب شدتب يمدل يجادو ا يزخحادثه يهامكان يحتصادفات به منظور تشر يبر تعداد كل يدتاك يقتحق ينا يهدف اصل: نتايج

و بلوار يمطهر يابانآزادي، خ يدانشهر به خصوص م يدهد مناطق مركز ينشان م يو تنوع تصادفات بوده هسج. جمع بند
را داشته است. يخطر بروز تصادفات درون شهر يشترينجهاد ب

.شهري، مدل فازي، شهر كرمان، تصادفات درونيريزي راهبردي، سيستم اطالعات جغرافيايبرنامه :هاكليدواژه
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  مقدمه 
ز عنوان يكي  اآيد كه  امروز  بهحساب ميهاي زيربنايي  در  اقتصاد هر كشور  بهحمل و نقل  و  ارتباطات از  بخش

هاي حمل و نقل در  سراسر  جهان به  وضوح نيازمند شوند. سياستيافتگي كشورها محسوب ميهاي توسعهشاخص
يابند و كيفيت زندگي را حفظ كنند. يكي از نتايج نامطلوب جايي، توسعهپاي تمايل فزاينده  براي جابهپابهبازنگري هستند تا 

 ها، توانايي كار و توليد درناپذير سامانة حمل و نقل شهري، تصادفات است كه باعث از دست رفتن جان انسانو اجتناب
در شبكه داخل شهري يكي از عوامل مؤثر بر عملكرد سامانة حمل شود. وقوع تصادفات هاي رواني ميجامعه و سبب آسيب

تواند ناشي از عوامل مختلفي باشد و هر يك و نقل شهري است كه احتمال بروز اين سوانح، با توجه به نوع برخورد آنها مي
ت وناگون قابل طرح اساي است كه از ابعاد گاز اين عوامل مستلزم ارائة راهكارهاي مناسب است. افزايش تصادفات مسأله

  توان به  موارد زير اشاره كرد: كه  مي
الف) عوامل فني و اقتصادي: شامل فرسوده  بودن  اتومبيل، نقص فني ماشين، نامناسب بودن مسير عبور و مرور، فقدان نصب 

  استاندارد تابلوها.
و تجاوز از سرعت مطمئنه و مقرّر شده، نداشتن مهارت  ب) عوامل اجتماعي و انساني: رعايت نكردن قوانين و مقرّرات رانندگي، تخطي

  در كنترل سرعت خودرو. 
  ج) عوامل فرهنگي: شامل آگاهي نداشتن رانندگان از قوانين و مقرّرات رانندگي، فقدان آموزش الزم براي رانندگان. 

  حوصلگي و عصبانيت و ... .د) عوامل فردي و رواني: نداشتن سالمت جسمي، خستگي و بي
  ) عوامل حقوقي و اداري: شامل آگاه نبودن به حقوق شهروندي، فقدان برخورد بجا و قاطعانة پليس.ـه

 هايي را دنبال كرد تا بهاز اين رو براي كاهش تصادفات و از بين بردن عوامل ايجاد تصادفات، بايد راهكارها و برنامه
ت شهري گرديد. تحقيق حاضر با درك اهميت موضوع اين وسيله موجب كاهش تصادفات و بهبود وضعيت توسعه و مديري

  شهري و عوامل مؤثر بر آن در شهر كرمان را دارد.فضايي تصادفات درون -سعي در بررسي توزيع مكاني 
هاي نافذ اي و تقريباً حرفه تخصصي جديدي است كه بنيانريزي حمل و نقل شهري، حوزة مطالعاتي ميان رشتهبرنامه

اين علم  است.هاي دولتي و خصوصي را كسب كردهوش شناسانه و حوضة وسيعي از تداخل فعاليت بخشتئوريك، ابزار ر
ماعي عنوان نيازي اجتمطالعة حمل و نقل به باشد.شهري دارا مياي را در قبال حمل و نقل درونمسئوليت اجتماعي گسترده

عة حمل رود. مطالكار مياحتياجات تسهيالت حمل و نقل بهبيني با مطالعات جريان حمل و نقل ادغام گرديده و براي پيش
اند؛ بنابراين رسبيني نتايج تغييرات حمل و نقل ياري ميريزان و طراحان براي پيشعنوان عامل تغيير به برنامهو نقل به

رقرار اي مختلف بهريزي حمل و نقل و مهندسي ترافيك در مقياسهاي نزديكي را با برنامهجغرافياي حمل و نقل، پيوند
شهرها بسيار متأثر از شيوة گسترش شهرها هاي حمل و نقل در توسعة زيرساخت ).1389نژاد و افتخاري، است (امينيساخته

است و خود نيز بر توسعة شهر تأثيرگذار است. ايجاد يك شهرك جديد نيازمند زيرساخت حمل و نقل است و با ايجاد يك 
 شود. اين چرخهراي ارائة خدمات و يا سكونت جذب منطقه اطراف محور و يا خيابان ميخيابان براي دسترسي جمعيت ب

  شود.دهي به فرايند رشد شهر ميسبب شكل

  
  چرخة توسعة حمل و نقل -1شكل 
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برخورد با مسأله زيرساخت حمل و نقل در شهرها مانند بسياري از مسائل ديگري كه مديران شهري با آنها دست به 
اي از عوامل يازمند بينش عميق و دانش كافي به اين مسأله است. زيرا اجزاء زيرساخت حمل و نقل همانند شبكهگريبانند ن

پيچيده بر يكديگر تأثير گذارند و تعيين تأثير هر تغيير بر كل سيستم قبل از انجام تغييرات نيازمند بينش عميق است. از 
زيرساخت حمل و نقل را مانند يك سيستم تحليل و ارزيابي نمود. در بايست جمله نتايج اين پيچيدگي اين است كه، مي

ريت مدي ،شبكه و تجهيزات، ناوگان توان در چهار بخشبندي كلي اجزاء اصلي زيرساخت حمل و نقل را مييك تقسيم
ة تأسيسات و مورد ارزيابي قرار داد. رشد شهر از درون خود، توزيع برابر و عادالن حمل و نقل و فرهنگ عمومي جامعه

در صورتي كه برنامة بهسازي شهر با اولويت گيرد. تجهيزات شهري را در كلية نقاط شهر و در تمامي سطوح آن در نظر مي
هاي شود و ساماندهي شهر با افزايش جذابيتبخشي شهر انجام ميصنايع و مشاغل اجرايي شود، بخش اعظم كار سامان

ة همچنين توسع ريزي حمل و نقل شهري نيز خواهيم ديد؛در نهايت بهبود برنامه گذاري مالك عمل قرار گيرد وسرمايه
ا و هسازي قابل توجهي از تمام سازمانخوب كه نيازمند ظرفيت هاي ساماندهي، كمك به انجام امور حكمرواييفعاليت

  كنند.مي هاي كليدي را در مديريت و توسعة شهري ايفانيروهاي آن اعم از مرد و زن باشد كه نقش

  پيشينة عملي
طي چند دهة گذشته مطالعات متعددي در زمينة سنجش ديدگاه و ادراك متخصصان در زمينة عوامل تأثيرگذار بر 

عيتي توان پيامد وضاست. اولدير و اسپايسر عقيده دارند كه حوادث رانندگي را ميتصادفات در سطح جهان صورت گرفته
كنندگان از راه ). استفاده1983، 1وسيلة نقليه در آن سهيم هستند  (اولدر و اسپيكر دانست كه سه عامل راننده، محيط و

شينار هم عقيده دارد كه  .)1378درصد تصادفات را برعهده دارند (استيسي،  95(انسان) مسئوليت مستقيم و غيرمستقيم 
نه، بر است براي نمومطالعاتي صورت گرفتهاست. در اين زمينه هم در اغلب حوادث رانندگي علت اصلي رفتار انسان بوده

اساس اطالعات در دسترس در اكثر كشورهاي جهان بيش از يك سوم تصادفات در اثر سرعت نامناسب وسايل نقليه روي 
 25). اين مطالعه در مورد كشور ايران رقم مشابهي در حدود 1378دهد (معاونت حمل و نقل و دفتر ايمني و ترافيك، مي
  ).1378دهد (شركت مهندسين مشاور ارگ، د را نشان ميدرص 35تا 

و در استراليا توسط رابينسون  1984-1982هاي از مطالعات انجام شده در بريتانيا كه توسط اسميت گولدينگ بين سال
ن درصد بيشتر از روزهاي بدو 30كه در روزهاي باراني تعداد تصادفات  شودصورت گرفت چنين دريافت مي 1955در سال 

در انگلستان مطرح شد  1960بار در سال ها براي اولينباراني است. با اين وجود نقش اقليم در باالبردن ضريب ايمني جاده
ورد ريزي معنوان يكي از عوامل تأثيرگذار در ايمني حمل و نقل در برنامهو اين موضوع باعث شده كه عامل اقليم را به

يابي سازي و مكانشماري در كشورهاي جهان در زمينة مدلطوركلي مطالعات بي ). به1380بررسي قرار دهند (محمدي، 
سازي در زمينه هاي آماري براي مدلدهد كه همواره از مدلاست. بررسي مطالعات گذشته نشان ميتصادفات انجام شده

) GISعات جغرافيايي (هاي اطالهاي جديد از جمله سيستمآورياست. از طرفي با گسترش فنتصادفات استفاده شده
  است.يابي صورت پذيرفتهتحوالت زيادي در بررسي و مكان

هاي حمل و نقل مورد توجه پيشرفت فناوري، شرايط و امكانات زندگي شهري، مبحث كنترل و نظارت بر زيرساخت
و نقل  هاي حملختقرار گرفته و با پيشرفت فناوري، شرايط و امكانات زندگي شهري، مبحث كنترل و نظارت بر زيرسا

است، ساز ارائه نشدهاست. از آن جا كه در مجامع دانشگاهي تعريف مشخصي براي نقاط حادثهمورد توجه قرار گرفته
ين اين تواند براي تعيهاي مختلفي مانند: تحليل شبكه، تخمين چگالي به روش كرنل و تحليل وسعت مناطق، ميروش

)، بر روي تصادفات در تقاطعات مطالعه 1995ه قرار گيرد.  فريداستروم و همكارانش (مند مورد استفادصورت مكاننقاط به
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دهد كه اثر شرايط جوي بر روي تصادفات قابل توجه است، اگرچه شرايط جوي نامناسب كردند، كه مطالعة آنها نشان مي
با استفاده از سيستم  تركيه)، پژوهشگران كشور 2002شود. ترزي و كارساحيم (هميشه موجب افزايش تصادفات نمي

ا ...، هاطالعات جغرافيايي، با در دست داشتن اطالعات اوليه مثل تراكم تصادفات، شدت تصادفات، حجم ترافيكي جاده
  آنتاليا در مقالة خود تعيين كردند.-آميز را در طول جاده اسپارتاهاي مخاطرهمكان

ها، به همراه طرح هاي شبكة راهچون زيرساختويز، تأثير عواملي هم)، در تحقيقي در الين2002كارالفتيس و گولياس (
دست آمده حاكي از آن است كه با افزايش تعداد مسيرهاي منشعب عبوري تصادفات هندسي آنها بررسي شده و نتايج به

ها، گراهني در بزريابند، اين در حالي است كه زياد شدن عرض هر خط عبوري و همچنين افزايش عرض شانة بيروافزايش مي
)، در مطالعاتشان 1396) و گريمر، هال وپيچرينگ (2009)، اوكاب و سوتو (2007شود. آندرسون (سبب كاهش تصادفات مي

 33اند بر اساس مطالعات آنها بر روي تقاطعات سه راهي از مدل پواسون به همراه مدل خطي چندمتغيره استفاده كرده
است. بونسون و مككوي درصد آن مربوط به تقاطعات سه راهي بوده 45اند كه رخ داده درصد تصادفات جرحي در تقاطعات

تقاطع چهار راهه بين شهري در مينه  125) براي مطالعه بر روي تصادفات در تقاطعات بين شهري، در مطالعة خود 1993(
  شوند.دار با تصادفات بيشتري مواجه ميهدهد كه تقاطعات زاوياند. مطالعة آنها نشان ميسوتا را مورد بررسي قرار داده

هاي مختلف تركيه هاي ميان استاندر مقالة خود به تحليل فضايي ناامني جاده GIS)، با استفاده از 2009اردغان (
هاي تركيه داراي الگوي تصادفي خاصي ها در استانميرهاي جادهوپرداخت و چنين نتيجه گرفت كه تصادفات و مرگ

يران ها از جمله استامبول، آنكارا و آنتاليا بيشتر است در اهاي ارتباطي بعضي از استانتوزيع فضايي آنها در جادهنيست. زيرا 
بيشتر مطالعات در زمينة عوامل تأثيرگذار طبيعي مورد بررسي قرار گرفته و از بين عوامل طبيعي بيشتر عوامل اقليمي بررسي 

  است.شده
كوه بين تهران و مازندران به توزيع زماني و مكاني صورت خاص در جادة هراز و فيروزار بهبحبيبي نوخندان براي اولين

-حالماند. بررسي ديگري كه در قالب يك مقالة علمي در استان چهاريخبندان و اثرات آن در حوادث و تصادفات پرداخته

ه خود رود كي نسبت به شرايط بد باالتر ميدهد كه ميزان تصادفات در شرايط خوب جوبختياري انجام شده، نشان ميو
ميرهاي ناشي از حوادث وشدن تردد است. در شرايط كنوني، كشور ما باالترين نرخ مرگها و كممعلولي از بسته شدن راه

  كند. رانندگي را در دنيا تجربه مي
مير در كشور محسوب وهم مرگهاي ناشي از عوارض قلبي دومين عامل مدر سطح ملي حوادث رانندگي پس از بيماري

هاي اخير از يك طرف و آهنگ ). افزايش قابل توجه نرخ مالكيت اتومبيل شخصي طي سال2004شود (منتظري، مي
است. يكي از عواقب اين ازدحام هاي ارتباطي از طرف ديگر سبب ازدحام و شلوغي بيشتر شهرها شدهنامتناسب توسعة شبكه

  باشد.ويژه در شهرهاي بزرگ ميهاي جاني و مالي ناشي از آن بهشهري و خسارتافزايش حوادث ترافيك درون
الگويي «دهد كاري است با عنوان در ايران يكي از تحقيقاتي كه اين فرايند را به شكل بنيادي مورد تحليل قرار مي

نصير طوسي )، از دانشگاه خواجه1385پور و مسگري (كه مهدي» معيارهگيري چنديابي بر اساس متدهاي تصميمبراي مكان
گيري امكانات نيازمند دانش متخصصان است علوم تصميم GISاند و به اين نتيجه رسيدند كه هرجا به انجام رسانده

ها و الگوهاي )، ضمن مطالعة روش1376دهد. پرهيزگار (قرار مي GISها را در اختيار مفيدي براي استفاده از دانش
)، در مقالة 1379رساند. امين منصور (را در اين زمينه به اثبات مي  AHPعة موردي تبريز توان مدل گزيني با مطالمكان

ي ااي و شهري استان اصفهان، به نقش عوامل مؤثر در تصادفات جادهخود با عنوان نقش فاكتورهاي مؤثر در تصادفات جاده
اي و شهري در اصفهان مربوط به رين تصادفات جادهتگيري كرد كه بيشو شهري در اصفهان پرداخته و چنين نتيجه

  تصادفات ترافيكي است.
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هاي روسازي راه و حجم ترافيك بر روي نرخ اي با عنوان برهم كنش ويژگي)، در مقاله1386عامري و ملكوتي (
و حجم ترافيك  هاي روسازي راهشهري، به مطالعة جداگانه و همچنين، اثر توأم شاخصهاي دو خطه برونتصادفات جاده

  بيني آنها با استفاده از رگرسيون چندگانه پرداختند.روزانه بر روي نرخ تصادفات و پيش
منظور اس بهايهاي تحليل خطي با محوريت جيكارگيري روشاي با عنوان به)، در مقاله1392اشكان اله ياري نيك (

كنولوژي كند كه امروزه تگونه بيان ميشهر مشهد، اينهاي پيشگيري از تصادفات ترافيكي نمونة موردي شبكه خيابان
خيز هاي تصادفات براي شناسايي نقاط حادثهمنظور بررسي و تحليل دادههاي اطالعات جغرافيايي ابزار مفيدي بهسيستم

رائه راهكارهايي ا گيرد تا بههايي با نرخ باالي حادثه و ايمني پايين انجام ميمنظور تعيين مكانهستند. تحليل تصادفات به
بتني هاي مهاي تحليل خطي و با محوريت دادهها اقدام گردد. در اين تحقيق با استفاده از روشبه ارتقاي ايمني اين مكان

يز يك خخيز ترافيكي شهر مشهد گرديد. تحليل نقاط حادثههاي اطالعات جغرافيايي سعي در تعيين نقاط حادثهبر سيستم
ا پارامترهاي هايي ببندي و توضيح آنها روي نقشهدسته -پذيرالعه از نقطه نظر تعيين نواحي ريسكروش علمي است اما مط

  تصادف متفاوت با تحقيقات پيشين متفاوت است.
بلكه تعيين نقاطي با باالترين  ،هاي آماري نيستخيز با استفاده از روشتحليل نقاط حادثهصرفاً  اين پژوهشهدف 

منظور استفاده از پارامترهاي متفاوت از قبيل تعداد تلفات و خسارات و تعداد تصادفات تنها با و بهخيري پتانسيل حادثه
 1ها را به قطعات خيز راههاي حادثههاي كالسيك بخشروند. عالوه بر اين عدم استفاده از روشخسارات مالي به كار مي

يزي تعيين خمتحمل تشريح شده و نقاط با پتانسيل باالي حادثهخيز هاي تصادف نقاط حادثهكيلومتري بر اساس آرشيو داده
بيني حوادث آتي كمك نمايد. هدف اصلي اين تحقيق تاكيد بر اهميت استفاده از معيارها به غير تواند به پيشگرديد كه مي

  صادفات است.خيز و ايجاد مدلي بر حسب شدت و تنوع تهاي حادثهمنظور تشريح مكاناز تعداد كلي تصادفات به
خيز عوامل متعددي دخالت دارند. تجزيه و تحليل اين همانطور كه مشخص است در بروز تصادفات و تعيين نقاط حادثه

عوامل بدون دسترسي به يك پايگاه داده مكاني و اطالعاتي كار چندان راحتي نيست. به همين جهت تحليل تصادفات از 
ست. ااي مورد توجه قرار گرفتهاست كه اخيراً توسط متوليان حمل و نقل جاده، فعاليتي ArcGISمنظر مكاني در محيط 

ها با اطالعات ذخيره شده در يك پايگاه و تلفيق اين داده GPS آوري اطالعات مكاني مربوط به تصادفات به كمكجمع
ات وسيلة نقليه، محل و داده مكاني كه شامل نوع مسيرها، زمان حادثه، شرايط آب و هوايي، مشخصات راننده، مشخص

تواند اطالعات دقيقي را در مورد علل و عوامل بروز حادثه شدت صدمات وارده به وسيلة نقليه، راننده و سرنشينان است، مي
  خيز و تأمين امنيت آن، قرار دهد.و مديران شهري جهت شناسايي نقاط حادثه در اختيار كارشناسان

ها هاي مرتبط با عوارض زميني است. با استفاده از اين تحليلهاي آماري دادهحليل، امكان تGISاز امكانات قابل توجه 
ورد. دست آخيز بهاي در نقاط مختلف يك مسير را جهت مشخص كردن نقاط حادثهتوان ميزان و ماهيت تصادفات جادهمي

و عوامل مؤثر در آن را مشخص  توان محل وقوع حوادث و عللهاي مكاني و توصيفي است كه ميبا استفاده از تحليل
پذير است، اما به علت عدم ارتباط اين هاي معمولي نيز امكانكرد. هرچند مشخص نمودن محل وقوع حوادث روي نقشه

پذير نيست؛ ها به اطالعات پايگاه داده مكاني، شناسايي الگوي دقيق تصادفات و علل و عوامل مؤثر در آن امكاننقشه
خيز ترين قدم در شناسايي نقاط حادثه) اولين و مهمGISمكاني، با استفاده از سيستم اطالعات مكاني ( هايبنابراين تحليل

  است.
افتد. تصادفات، هر ساله جان بيش از يك ميليون تصادفات رانندگي، امري است كه در تمام كشورهاي جهان اتفاق مي

كند. عابران پياده، دوچرخه سواران ا دچار معلوليت و ناتواني ميها نفر رگيرد و بيش از ميليونانسان را در سطح جهان مي
ترين قربانيان تصادفات منجر به مرگ يا صدمات جدي درآمد يا با درآمد متوسط، از بيشو موتور سواران در كشورهاي كم

شورهاي جهان و عنوان يك بحث جدي و مهم در كآيند. امروزه حوادث رانندگي و تلفات ناشي از آن بهحساب ميبه
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است. افزايش روزافزون استفاده از وسايل نقليه و عدم رعايت اصول و استانداردها موجب همچنين ايران مدنظر قرار گرفته
است؛ بنابراين بررسي تصادفات رانندگي، در سطح شهر كرمان بسيار حائز كاهش ايمني و افزايش حوادث رانندگي شده

  ش سوانح رانندگي بسيار مفيد باشد. تواند در كاهاهميت بوده و مي
غرب به سمت جنوب با يك گردنة گذرگاهي مهم عمدتاً پيوسته تا كرمان در ميان دو تاقديس كه يكي از شمال

مان هاي جنوبي و غربي كرهايي به شهرستانشرقي به طرف غرب با گذرگاهشرقي ادامه دارد، تاقديس ديگر از جنوبجنوب
شكل كوهستاني  V درصد در سيماي يك حوزه دشت مانند در ميان اين دو طاقديس 10تا  1هاي است. شيبكشيده شده

از مساحت منطقة جغرافيايي مورد مطالعه را در اختيار دارد. بر اساس آخرين سرشماري نفوس  %50شكل گرفته كه حدود 
 1345والت جمعيت شهر كرمان از سال دهندة تحباشد. كه جدول زير نشاننفر مي 537718برابر با  1395و مسكن سال 

  باشد.مي 1395تا سال 
  

  1395-1345هاي جمعيت شهر كرمان در سال -1جدول 
  1395  1390  1385  1375  1365  1355  1345  سال

شهر 
  537718 534441 515114 311643 257284 140761  85404  كرمان

  
ي در ازمان تهية طرح جامع قبلي تاكنون تغيير عمدهتوان گفت از طور كلي ميدر خصوص شبكة حمل و نقل شهر به

است. تقريباً هيچ يك از پيشنهاداتي كه در طرح جامع شهر براي تكميل شبكة رفت شبكة معابر اصلي شهر صورت نگرفته
رداري ات شهاست. اقدامآمد، احداث معابر جديد و ساماندهي شبكه ارائه شده بود، به طور كامل به مرحلة اجرا گذاشته نشدهو

ي مهم هادر زمينة اصالح شبكه معابر عمدتاً محدود به ترميم شبكة موجود، پوشش معابر، اصالح مقاطع عرضي و تقاطع
هايي از شهر كه اي مخصوصاً در قسمتاست؛ همچنين در زمينة، ايجاد و توسعة شبكه معابر فرعي و داخل محلهبوده
د: اراضي جنوب كمربندي، شهرك شهيد باهنر و غيره اقدامات قابل توجهي صورت اند ماننسازي اجراء شدههاي آمادهطرح
الح گويي به نيازهاي شهر در زمينة اصاست. به علت گستردگي بيش از حد مناطق توسعة جديد شهر، امكان پاسخگرفته

ي آمد شهر كماكان بجارفت و هاي موجود در نظامنظميها و بيشبكه معابر وجود نداشته و در نتيجه بسياري از نارسايي
  ).1379است (مهندسين مشاور شارستان، مانده

ريزي حمل و نقل شهري است. وقوع امروزه مسئلة ايمني ترافيك يكي از اصول اولية مهندسي ترافيك و برنامه
ز عوامل مهم ا تصادفات در شبكة داخل شهري يكي از عوامل مؤثر بر عملكرد سيستم حمل و نقل است. تصادفات ترافيكي

دت شمير و صدمات شديد جاني و مالي بوده و پيامدهاي سنگين اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي آن جوامع بشري را بهومرگ
ر سال شهري داست. بررسي تصادفات رانندگي در سطح شهر كرمان بر طبق آمار تعداد تصادفات درونمورد تهديد قرار داده

دهد تعداد رسد. بررسي مكاني تصادفات نشان ميمي 85اشد و در حالت فوتي به تعداد بمي 3556صورت جرحي به 1395
نتري فوتي) در كال -ترين تعداد تصادف (جرحياستقالل كرمان باالترين ميزان تصادف و كم 13تصادفات در حوزة كالنتري 

  است.(هفت باغ علوي) به خود اختصاص داده 24

  شناسي ها و روشداده
تحليلي است جهت بررسي فرضية اول (عوامل مؤثر بر پراكندگي  -كه روش انجام اين پژوهش توصيفي از آنجا

هاي ميداني، اي و همچنين مطالعات و برداشتهاي اوليه، از مطالعات كتابخانهآوري اطالعات و دادهتصادفات) پس از جمع
 هاي موردنظر صورترافيايي و مدل فازي تحليلهاي موضوعي تهيه و سپس با استفاده از سيستم اطالعات جغنقشه
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هاي موردنظر وارد سيستم اطالعات جغرافياي شده و پس از تصحيح پذيرد. نحوة كار به اين صورت است، كه ابتدا دادهمي
هاي ها اتصال داده شده و نقشهمطالعه (شهر كرمان) اطالعات مورد نياز به نقشهمورد هندسي و مشخص نمودن محدودة 

وردنظر با فرمت خاص توليد گرديده و با مقايسه با وضعيت تصادفات موجود تأثير هر يك از فاكتورها مورد ارزيابي قرار م
  است.گرفته

چون  ArcGISجهت بررسي فرضية دوم (نحوة توزيع و پراكندگي تصادفات) با استفاده از آناليزهاي مطرح در 
Spatial Analyst ،3D Analyst  وInterpolation هاي مطرح در تلفيق و تركيب و ... با استفاده از روش

 ها در اين پژوهش با استفاده از مدل فازي وگردد. روش تلفيق دادههاي موردنظر توليد ميها (فازي) با يكديگر نقشهنقشه
ابي يهيه اين معيارها، در مرحلة مكانشود؛ پس از تافزار به صورت تركيبي خواهد بود. در ابتدا معيارهاي الزم تهيه مينرم
افزار در تحليل و با توجه به امكانات اين نرم GISهاي اوليه در محيط علت خصوصيت مكاني اكثر اطالعات، بررسيبه

هاي مختلف بر اساس معيارهاي گوناگون منطقه، با استفاده گيرد. پس از آمادگي اليهتفسير اطالعات مكاني، صورت مي
  شود.يابي اوليه انجام ميمكان GISافزار مين موجود در نرماز فرا

 كارگيرياز آنجا كه روش استفاده شده داراي كمبودهايي مانند همسان بودن وزن معيارها است. اين كمبودها با به
ند، رفع خواهد كهاي ويژه را فراهم ميها و استخراج وزنسازي ارتباط بين معيارها، معيارها با گزينهروش فازي مشخص

  شد.

  
  (ماخذ: نگارنده)هاي پژوهش نحوة تلفيق داده -2شكل 

  
شوند يبندي مهاي مؤثر در ميزان تصادفات شهري به دو دسته فاكتورهاي عرضه و تقاضا تقسيمكلي فاكتورطوربه

كه در  اكتورهايي هستندباشند. فاكتورهاي عرضه، فوجود آورنده تصادف ميفاكتورهاي تقاضا، فاكتورهاي هستند كه به
ايجاد تصادف مؤثرند. تمام فاكتورهاي عرضه به يك اندازه مهم نيستند و با توجه به اهميت هر يك از آنها بايد وزن خاصي 

  داده شود.
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  فاكتورهاي مؤثر بر ميزان تصادفات شهري -2جدول 
  عرضه  تقاضا  نام فاكتورها رديف

  *    جمعيت  1
  *    توپوگرافي (شيب شهر)  2

ها، ميادين و چراغ راهنمايي و شبكه معابر (خيابان  3
  *    رانندگي)

  *    نقشة تصادفات موجود  4
    *  مراكز مسكوني  5
    *  مراكز خدماتي  6
    *  مراكز آموزشي  7
    *  مراكز درماني  8
    *  ايستگاه اتوبوس  9

    *  ايستگاه تاكسي  10
  

گوي تمامي افزار جواباست. اين نرماستفاده شده ArcGIS9.3افزار ها از نرمسازي مدل تلفيق پارامتربراي پياده
           براي تهية  .شد استفاده Spatial Analystمربوط به  Extensionسازي از باشد. براي مدلنيازهاي پروژه مي

توان ا اين توابع مياست. بفاده شدهافزار در تهية نقشة فاصله و تراكم استهاي مورد نياز تلفيق نيز، ابتدا از قابليت نرمنقشه
كه به  هاي وكتوريهاي موجود، يك الية رستري با مقادير پيكسلي فاصله تهيه نمود. پس از تهية نقشه، نقشهاز اليه

هاي الزم در اين مرحله اند. پس از تهية نقشهشوند تبديل به راستر گرديدهصورت صفر و يك در تحليل از آن استفاده مي
پوشاني با هم ادغام گرديده تا نتيجة نهايي دست آمده با توجه به فرآيند وزني مربوط به رابطة مدل همهاي بهاليهكلية 

 Spatialچون  ArcGISها با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي و آناليزهاي مطرح در دست آيد. در نهايت نقشهبه

Analyst ب گرديدند در اين مرحله به پارامترهاي مؤثر وزني تعلق نگرفته است. هاي فوق با يكديگر تلفيق و تركينقشه
 ترين فاكتورهاي مؤثر بر ميزاناست مهمزده شدههاي موردنظر با همديگر جمعنحوة تلفيق به اين صورت است كه نقشه

 ،سكونيمراكز م ،ودنقشه تصادفات موج ،شبكه معابر، توپوگرافي (شيب شهر)، جمعيت شهري عبارتند از:تصادفات درون
اطق كه با تلفيق اين عناصر نقشة من ايستگاه تاكسي وايستگاه اتوبوس  ،مراكز درماني، مراكز آموزشي، مراكز خدماتي

  . شد خيز در شهر كرمان تهيهحادثه

  
  دهي)شهري (بدون وزننقشة تلفيق عناصر مؤثر در تصادفات درون -3شكل 
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شود. منطقة شهر كرمان ديده مي 4ترين اهميت هستند كه در هر اند داراي بيشنقاطي كه با رنگ قرمز مشخص شده
كه طورشود و همانتر ميباشد و هر چه فاصله از اين مناطق بيشتر شود خطر تصادف كمدر اين نقاط خطر تصادف باال مي

متوسط و خطر تصادف باال گردد سه كالس وجود دارد كه شامل فاقد خطر تصادف، خطر تصادف در شكل مشاهده مي
يابي فاقد وزن است، صرفا بيانگر خصوصيات مؤثر در است. از آنجايي كه نقشة تركيب عوامل مختلف مؤثر در مكان

يابي مناسب گيرد؛ لذا جهت مكانيابي مناسب صورت نميقبول نيست و مكانيابي است و در اين حالت نتايج قابلمكان
ن امر است دهندة ايتلف با توجه به تأثير آنها بر مكان مناسب وزني تعلق گيرد. اين وزن نشانالزم است، به پارامترهاي مخ

  يابي برخوردار است. كه كدام عامل از تأثير بيشتري بر روي مكان
شده و  كد اختصاصي داده بندي را بر اساسهاي پهنههاي داده شده الزم است، ابتدا نقشهها با وزنجهت تلفيق نقشه

 Rasterبه داده رستري با استفاده از arcgis10ها در محيط داده رستري (پيكسل) تبديل نمود. پس از تبديل نقشه

Calculate   وSpatial Analyst هاي موردنظر با يكديگر بر اساس روش فازي (نقشهWLC تركيب و تلفيق و (
مان بر ميزان تصادفات شهري با روش فازي در شهر كرها توليد گرديد كه تلفيق عناصر مؤثر نقشة حاصل از تركيب نقشه

  ارائه خواهد شد.

  هايافته
ود. شيابي، براي هر يك از آنها وزني در نظر گرفته ميجهت مشخص كردن اهميت نسبي فاكتورهاي مختلف در مكان

 Ratingهاي قبل، وزن هر يك از فاكتورها با استفاده از روش امتيازدهي متد پس از مشخص نمودن فاكتورها در قسمت
گيرد. در اين وزن عوامل قرار مي 9/0تا  1/0طبق نظر كارشناسان تعيين گرديد. در اين روش بين معيارهاي مختلف از 

ور بودن مكان را از نظر آن فاكت اند كه مقدار هر يك، ميزان مناسبنحوي ايجاد گرديدههاي فاكتور فازي بهتحقيق، نقشه
د. وزن فاكتورها باشهاي فاكتور نيز ميدهد و بيانگر اهميت نسبي نقشة فاكتور موردنظر در مقايسه با ساير نقشهنشان مي

  است.هاي آنها در جدول زير نشان داده شدهكار رفته جهت تعيين نقشهبه
  

  مشخصات فاكتورهاي مربوط به مدل فازي -3جدول 
  وزن فاكتور  نام فاكتورها  ديفر
  3/0  جمعيت  1
  2/0  توپوگرافي (شيب شهر)  2
  2/0  بلوار  3
  2/0  خيابان  4
  1/0  چراغ راهنمايي و رانندگي  5
  1/0  ميدان  6
  3/0  نقشة تصادفات موجود  7
  3/0  اماكن مسكوني  8
  3/0  مراكز تجاري  9

  2/0  مراكز خدماتي  10
  2/0  مراكز آموزشي  11
  1/0  درمانيمراكز   12
  1/0  ايستگاه اتوبوس  13
  1/0  ايستگاه تاكسي  14
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يابي دارد به مراتب بيشتر از ساير عوامل مؤثر بر ميزان عنوان مثال تأثيري كه جمعيت، مراكز تجاري بر روي مكانبه

ه اين ها با توجه بنقشهيك از عوامل وزني تلعق گرفته و است، به هر  تصادفات شهري است؛ بنابراين در اين مرحله الزم
مورد اعمال  صورت ضريبي در آنشده براي هر فاكتور بهها نيز وزن تعييندهي نقشهوزن با يكديگر تلفيق گردند. براي وزن

ها كمك بزرگي در گردد؛ لذا ضروري است، به هر يك از پارامترها وزني داده شود كه انتخاب آگاهانه و صحيح وزنمي
به طور  اياي و استفاده از دانش كارشناسي و دادهنمايد. از سه طريق كارشناسي، دانش دادههينه ميجهت تعيين مكان ب

دهي به پارامتر مؤثر در پيدا كردن مكان نهايي استفاده نمود كه در مطالعة حاضر از روش استفاده از توان در وزنتوأم مي
ترتيب كه، ابتدا وزن هر يك از عوامل از طريق دانش اين  است؛ بهصورت توذم استفاده شدهاي بهدانش كارشناسي و  داده

اي به صورت مجزا محاسبه شده بدين نحو كه با استفاده از نظرات كارشناسي و متخصصين امر به هريك كارشناسي و داده
يك  هر ة ميزان وابستگييابي و محاسبهايي موجود در مسأله مكاناز عوامل، وزني تعلق گرفته و سپس با استفاده از جواب

ست آمده دگرديد و نهايتاً وزن مطلوب با مقايسه مقادير بهاز فاكتورها به جواب، وزن مربوط به هر فاكتور مجدداً تعيين مي
  است.انتخاب شده

  
  دهي)شهري (با وزننقشة تلفيق عناصر مؤثر در تصادفات درون -4شكل 

شود. منطقة شهر كرمان ديده مي 4ترين اهميت هستند كه در هر اي بيشاند دارنقاطي كه با رنگ قرمز مشخص شده
طور  شود و همانتر ميباشد و هر چه فاصله از اين مناطق بيشتر شود خطر تصادف كمدر اين نقاط خطر تصادف باال مي

ر متوسط و خطاست كه شامل فاقد خطر تصادف، خطر تصادف بندي شدهگردد سه كالس طبقهكه در شكل مشاهده مي
  تصادف باال است.

  
  شهري (روش فازي)نقشة تلفيق عناصر مؤثر در تصادفات درون -5شكل 
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  گيري نتيجه
خيز عوامل متعددي دخالت دارند. تجزيه و تحليل اين عوامل بدون دسترسي به در بروز تصادفات و تعيين نقاط حادثه

، GISنيست؛ به همين جهت تحليل تصادفات از منظر مكاني در محيطيك پايگاه داده مكاني و اطالعاتي، كار چندان راحتي 
اده از هاي مكاني با استفاست. تحليلاي مورد توجه قرار گرفتهفعاليتي است كه اخيرا توسط متولّيان حمل و نقل جاده

ق نشان نتايج تحقيخيز در اين مقاله است. ترين قدم در شناسايي نقاط حادثهاولين و مهم جغرافياييسيستم اطالعات 
هاي جمعيت، توپوگرافي (شيب شهر)، شبكة معابر، نقشة تصادفات موجود، مراكز دهد عالوه بر مسائل فرهنگي از فاكتورمي

فاكتور تراكم جمعيت، تراكم  4مسكوني، مراكز خدماتي، مراكز آموزشي، مراكز درماني، ايستگاه اتوبوس و ايستگاه تاكسي 
ين بررسي نمايند؛ همچنترين نقش را در ميزان تصادفات ايفاء ميمراكز خدماتي و شبكة معابر بيشتصادفات موجود، تراكم 

ها تنها با نظر دهي اليههاي معمولي وزنبندي معيارها در روشدهد طبقهروش، تلفيق و تركيب فاكتورها نشان مي
هكتار از محدودة شهر كرمان  40روش بيش از  دهد در اينشود. كه نتايج در شهر كرمان نشان ميكارشناسان مشخص مي

باشد. اما در علت عدم دقّت اين روش عالوه بر مساحت باال داراي خطا نيز ميدر خطر باالي تصادفات قرار دارد كه به
اي كه وزن هر معيار عالوه بر نظر كارشناسي بر گونهباشد بهتر وزن معيارها ميروش فازي كه مزيت آن انتخاب دقيق

ازي براي ها با روش فآيد، كه تلفيق دادهدست ميمبناي تكنيك ماتريس مقايسات زوجي و بررسي شاخص ناسازگاري به
باشند، كه هم از دقّت بااليي برخوردار بوده و هكتار از مناطق شهر در معرض خطر تصادف باال مي 6شهر كرمان حدود 

ن تريبه ترتيب سه محدودة ميدان آزادي، خيابان مطهري و جهاد بيشامكان ساماندهي اين مناطق وجود دارد كه نهايتاً 
  شهري انتخاب گرديدند.مناطق مستعد تصادفات درون

با توجه به فعاليت عمراني در اولويت اول خيابان مطهري جهت ساماندهي در سه سطح سناريو حداقلي، حداكثري و 
 باشد. اصالحمدت و مقطعي ميه اقدامات و راهكارهاي آن كوتاهمياني انتخاب گرديد. كه در سنارويي حداقلي كه مجموع

و نظر است. در سناريهاي راهنمايي مسير مدهاي موجود در مسير، نصب تابلوبندي چراغ راهنمايي و رانندگي تقاطعزمان
، رويهبي اي جهت جلوگيري از دور زدنسازي فيزيكي مسيرهاي رفت و برگشت و با نصب جداول ذوزنقهمياني جدا

منظور ي بههاي بصرهاي معبر، ايجاد جاذبهساماندهي مسير عابرپياده و ايجاد دسترسي مناسب به خيابان، كنترل دسترسي
هاي پياده محوري از پارك مطهري تا پارك نشاط با توجه روي و استفاده از دوچرخه، ايجاد مسيرترغيب شهروندان به پياده

گذر جهت است و به همين منظور احداث زيرنيز مطرح گرديده 1400انداز افق در چشم به وجود دو پارك مهم شهر كه
هاي موجود در مسير، بندي چراغ راهنمايي و رانندگي تقاطعاتصال محور پياده به پارك مطهري و بلعكس، اصالح زمان

  باشد.ر مينظهاي اتوبوس و تاكسي در طول محور مدتعريض خيابان و معبر، ساماندهي ايستگاه
هاي طبقاتي در محدودة معبر جهت جلوگيري از پارك در سناريوي حداكثري تعريض خيابان و معبر، ايجاد پاركينگ

هاي تاكسي و اتوبوس در راستاي ارائة خدمات برتر و مناسب به شهروندان، خودروها در اطراف معبر، احداث ايستگاه
 روي در شهرندان،ور، باال بردن فرهنگ استفاده از دوچرخه و ترغيب به پيادههاي مزاحم در محجايي و انتقال كاربريجابه
 منظور استفاده از الگويسازي ريخت و توده ساختماني محدوده بهپياده، تناسبيابي مناسب جهت احداث پل عابرمكان

  است.نظر قرار گرفتهمعماري بومي مد
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