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  پژوهشي - علميفصلنامه 

  23شماره  - ششمسال 
  1396زمستان  

  اي در شمال غرب ايران وهوايي در تصادفات جاده بآ نقش عناصر
  4امير گندمكار ، 3اصحاب حبيب زاده، 2، منوچهر فرج زاده1يپور غالممحمدرضا 

  42 تا   9 از صفحه 
 6/10/1396: پذيرشتاريخ            10/2/1396: تاريخ دريافت

  

  چكيده
 از بسـياري  توجـه  اي، جـاده  سـوانح  بـروز  در وهـوايي  آب شـرايط  نقـش  اخير هاي سال در :هدف زمينه و

يـك   عنـوان  به تواند نمي جوي شرايط كنند مي تصور مردم بيشتر. است داشته معطوف خود به را پژوهشگران
 اي جاده و وهوايي آب نامساعد دليل شرايط به مسافرت كه شرايطي در مگر شود محسوب رانندگي در مانع

 ونقل صورت حمل و جوي شرايط بين ارتباط در زمينة مختلفي تصور، مطالعات اين باوجود .نباشد پذير امكان

از  كشـور  غـرب  شـمال  مختلف در محورهاي تصادفات بروز در وهوايي آب ي نقش عناصربررس .است گرفته
  .اهداف متصور اين پژوهش است

در  بـراي مطالعـه   .اسـت تحليلي  - و نحوة انجام آن از نوع توصيفي  پژوهش ازنظر ماهيت، روش روش :روش
منطقـة   .استفاده شـد  هاي آماري ها و آزمون هاي آماري مانند ميانگين هاي تحليل تصادفات از روش زمينة روش

هـاي   داده .اسـت هـاي آذربايجـان شـرقي، آذربايجـان غربـي و اردبيـل        شامل استانپژوهش موردمطالعه در اين 
ايـن پـژوهش از    در .باشـد  مـي  1393سال  به منتهيسال  3مورداستفاده شامل آمار روزانه و ساعتي تصادفات در 

تيك ي هواشناسـي سـينوپ  هـا  سـتگاه ياهـاي سـاعتي   ، دادهبانك اطالعات تصادفات نيروي انتظـامي  يها آمارنامه
  .ي استفاده شدا كتابخانهمستخرج از بانك اطالعات و آمار سازمان هواشناسي و نيز از روش 

 اي، متغيرهـاي  با توجه بـه حجـم زيـاد انـواع تصـادفات جـاده       ها نشان داد نتايج يافته :گيري نتيجه ها و يافته

آذربايجـان غربـي و    اردبيـل، اي در سـه اسـتان    هاي مهم در رخداد تصـادفات جـاده   وهوايي، يكي از مؤلفه آب
حـداكثر   .تـرين نتـايج ايـن يافتـه اسـت      روز از مهم هاي اي در نيمه وقوع تصادفات جاده .آذربايجان شرقي است

تركيب شـرايط زمـاني و    .توجه است روز در اين زمان قابل تعداد تصادفات در نيمسال اول و نيمسال دوم، در نيم
توزيـع فضـايي    تفـاوت در  وهـوايي باعـث ايجـاد    عنصـر آب  .شده اسـت اي  اقليمي باعث ايجاد تصادفات جاده

باالبودن  - 2خشكي هوا و تا حدي باالبودن ميزان دما و  كاهش رطوبت و- 1گردد از قبيلِ  اي مي تصادفات جاده
باعث  تا حدودي باالبودن دما خشكي هوا و ، كاهش رطوبت و محورهاي پرمخاطره در برخي از .رطوبت نسبي

  .تصادفات گرديدرخداد 
  .غرب كشور شمال ،پراكندگي مكاني وهوايي، آب عناصر ،جاده ،تصادفات :ها دواژهيكل
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  مقدمه
 متأسفانه كه است فراوان و مهم امري اي، جاده تصادفات از ناشي خسارات و صدمات

 جهاني دغدغة يك عنوان به رانندگي تصادفات. شده است ناديده گرفته  موارد اغلب در

 ملـل  سـازمان  سـوي  از و است توسعه كشورهاي درحال در گسترش درحال و مطرح

يكـي از چهـار عامـل اصـلي تهديدكننـدة       عنـوان  بـه  جهاني بهداشت سازمان و متحد
شـده و رسـيدگي عاجـل مطـابق كشـورهاي موفـق        ها تعيـين  سالمت و جان انسان

راننـدگان در  دهة ايمنـي   آينده، سال ده كه طوري به. مورددرخواست قرار گرفته است
هــاي مناســب و  گــذاري شــده اســت و در طــي آن بايــد بــا ســرمايه جهــان تعيــين 

بينـي  بر اساس پـيش . شده، تلفات ناشي از تصادفات رانندگان كاهش يابد ريزي برنامه
 ،»جهـان بندي ده علت مرگ زودهنگام ناشي از بيماري يا صدمات در  تغيير در درجه«

ومير به سومين عامـل در ايـن    از نهمين عامل مرگتلفات ناشي از تصادفات رانندگي 
 جامعـه،  عمومي بنابراين سالمت؛ )2010سازمان بهداشت جهاني، (دهه رسيده است 

 هاي منظور پيشگيري به را اي يكپارچه و هماهنگ اقدامات و هاتالش كه است چالشي

و ) نظـري (طلبد و ايـن، امـري اسـت كـه اهميـت بررسـي علمـي        مي مستمر و مؤثر
آمـده در ايـن بخـش     دسـت  ترديد نتايج بهبي. كندكاربردي اين مسئله را دوچندان مي

منظور كاهش اين مسـئله مورداسـتفاده قـرار     تواند در ارائة راهكارهاي كاربردي به مي
  .گيرد

هـاي شـمال    طبق آمار پزشكي قانوني، تلفات ناشي از حـوادث راننـدگي در جـاده   
باشد و اين در حالي است كه تعداد مصدومان  مي نفر 3684، 1393سال  غرب كشور
بررسي دقيق رخـداد  . بوده است نفر 82321اي در مدت مشابه، برابر با  حوادث جاده

 ميــزانحــوادث نــاگوار راننــدگي در محورهــاي مواصــالتي كشــور نشــان داد كــه  
بررسـي نتـايج    كـه  ينحـو  بـه  ند؛عوامل اقليمي در بروز آن مؤثر هسـت از  يتوجه قابل

درصد تصـادفات در هنگـام    6/0دهد  اي نشان مي آمده از آمار تصادفات جاده دست هب
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درصـد در هنگـام    8/43درصد در اثـر شـرايط مـه و ديـد كـم،       7/5شرايط طوفاني، 
دهد كه بيشترين درصد تصادفات را به خود  بارندگي و لغزندگي سطح معابر روي مي

هـا بـه    اثر يخبندان سـطح جـاده   درصد تصادفات نيز بر 54/11 ؛اختصاص داده است
  ).1394سايت سازمان هواشناسي كشور، (وقوع پيوسته است 

عوامل مؤثري را در بروز اين حوادث دخيل دانسـته   )1387(سلماني و همكارانش 
ة نقليه و عامل انساني تقسيم نموده و هركدام از ليوس ها را در سه عنوان كلي راه، و آن

وهوايي  آب متغيرهاي مطالعة. هاي گوناگوني بيان كردند اين عوامل را هم در زيربخش
 ناشـي  خطـر  تـوان  كه مي هستند اهميت داراي جهت ازاين ،در اين منطقة موردمطالعه

 ايـن  اينكـه  دانسـتن  بنابراين داشت؛ در كنترل را ها جاده سطح روي بر لغزندگي وقوع

 بـر  زيـرا  است؛ اهميت حائز شوند، مي مطالعه و گيري چگونه اندازه اقليمي هاي مؤلفه

 بـه  اقليمي جـاده  وضعيت مورد در را صحيحي و درست اطالعات توان آن مي اساس

 كـار  ونقـل  حمـل  در زمينـة ايمنـي   كه مسئوالني ديگر يا و نگهداري و تعمير كاركنان

 بـاالتري  دقـت  با را ايمني اقدامات اين اطالعات، اساس بر ها آن تا نمود ارائه كنند، مي

  .دهند انجام
 از بسـياري  توجـه  اي، جـاده  سـوانح  بـروز  در جوي شرايط نقش اخير هاي سال در

 جـوي  شرايط كنند مي تصور مردم بيشتر. است داشته معطوف خود به را پژوهشگران

 به مسافرت كه شرايطي در مگر شود محسوب رانندگي در يك مانع عنوان به تواند نمي

 تصور، مطالعات اين رغم علي نباشد؛ پذير امكان اي جاده و جوي نامساعد دليل شرايط

 ايـن . اسـت  گرفتـه  ونقـل صـورت   حمل و جوي شرايط بين ارتباط در زمينة مختلفي

 افـزايش  اي جاده تصادفات خطر نامساعد، جوي شرايط تحت دهد مي نشان مطالعات

  ).1: 1388صراف و همكاران،  ساري( يابد مي
اثرات نـامطلوبي بـه دنبـال داشـته و ميـزان       ير،هاي اخ افزايش وسايل نقليه در سال

خسارات جاني و مالي ناشي از آن در هر سال رشد چشـمگيري بـا خـود     تصادفات،
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هاي جوي بر شدت و  در تعيين تأثير پديده اي، وهواي جاده گسترش آب .داشته است
باهوشـي،  زاده و  سعادتمند، فرج(كند  وضوح خودنمايي مي اي به تعداد تصادفات جاده

1391 :74.(  
هاي زيادي كه در مورد نقـش ايمنـي وسـايل نقليـه، مـديريت       با توجه به پژوهش

صورت محسوس و  سازي و نظارت پليس به ها، معيارهاي راه ي جادهتوپوگراف سيستم،
ايـن اسـت كـه     درصددگرفته است، پژوهشگر  اي انجام  نامحسوس در تصادف جاده

ي وهواشناسـ  آبكـارگيري   با بـه . صوص بررسي كندنقش شرايط اقليمي را در اين خ
هركـدام از عناصـر اقليمـي را در هنگـام تصـادف       و ضعفتوان شدت  كاربردي مي
هـاي   شـامل اسـتان  (كشـور  هاي اصلي شمال غـرب   جاده انتخاب علت. بررسي كرد

 بر محور اين پژوهش اين است كه براي )غربي و اردبيل جانيآذربا آذربايجان شرقي،

 و پرتـردد  محورهـاي  ايـن محـور جـزو    راه  پلـيس  كـل  فرمانده بندي ولويتا اساس
 منطقه حـاكم  در متفاوتي شرايط و توپوگرافي، وهوايي آب ازنظر و ستا خيز تصادف

  .ستين حاكم محور كل بر يكساني شرايط و بوده
عنوان يكي از  ها به قانون نيروي انتظامي، حفظ حريم راه 4 ماده 12 بند درهمچنين 

عوامـل اصـلي   لذا پژوهشگر بر آن شده است كـه  . شده است  وظايف اين نيرو تعيين
و نقش عناصر اقليمي در ميزان تأثيرگـذاري در بـروز ايـن     اي رخداد تصادفات جاده

خلـة پلـيس در   همچنـين شناسـايي الگـوي پيشـگيرانة مدا    . يي كنـد را شناسـا  رخداد
ريـزان و   اي به برنامه تواند در زمينة پيشگيري از تصادفات جاده اي مي تصادفات جاده

 در آيـا  اساسـي اسـت    لذا پژوهشگر به دنبال پاسخ به اين سؤال. مسئوالن كمك كند
 تصـادفات  بـروز  در وهـوايي  آب عناصر نقش كشور، غرب شمال مختلف محورهاي
  خير؟ يا است متفاوت
هـاي   استفاده از مدل اتورگرسيون يكپارچه در داده با) 2008( شهمكاران و 1برايس

_______________________________________________________________________________________________________________________________  
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ترافيكي هلند به بررسي تـأثيرات خطرسـاز    تصادفات روزانة خودروها، هواشناسي و
نتايج نشان دادند كـه  . شده پرداختند وهوا بر تعداد تصادفات مشاهده هاي آب وضعيت

وهوا بر تعداد تصادفات وجود  ي آبها فرضيات متعددي در رابطه با تأثيرات وضعيت
 شهمكـاران و  1نيآكـ  .ها مشـهود هسـتند   طور چشمگيري در داده دارند كه همگي به

هـاي   هاي جريـان ترافيـك در آزادراه   وهوا بر مشخصه تأثيرات آببه بررسي ) 2011(
هـا بـا كمـك     و نيز روابط بين سرعت و حجم ترافيك در آزادراه  شهري در استانبول

 (RTMS)يو ترافيـك بـا كنتـرل از راه دور    مـاكروو آمده از حسـگر   دست به هاي داده
هاي حاصـل از تحليـل نشـان     يافته. وهوا پرداختند هاي آب عنوان تابعي از وضعيت به

گـردد   ميدرصد  12تا  8اند كه باران باعث كاهش ميانگين سرعت خودروها بين  داده
بـودن   همچنين مرطوب. دهد ش ميكاه  درصد 8تا  7و همچنين حجم ترافيك را بين 

گرديده و بارش بـرف  درصد  7تا  6ها باعث كاهش ميانگين سرعت بين  سطح جاده
 بـا ) 2011( 3مـن  چامـپ  و 2اندرسـون  .دهد شدت حجم ترافيك را كاهش مي  نيز به

بـراي بررسـي رابطـة بـين دمـا و       UKCIPوهـواي   استفاده از سناريوهاي تغييـر آب 
به اين نتيجـه رسـيدند كـه كـاهش      اي شديد در غرب ميدلندز بريتانيا تصادفات جاده

درصـدي تعـداد تصـادفات     50طور ميانگين باعث كاهش  تعداد روزهاي يخبندان به
  .گردد بودن جاده مي واسطة لغزنده اي به جاده

ا از يـك پرسشـنامة گسـترده در    هـ  بـا اسـتفاده از داده  ) 2013(همكارانش  و 4كاي
و ترافيـك اسـت،    شانگهاي كه شامل عوامل مربوط به جاده، رانندگان، وسايل نقليـه 

پژوهشي انجام دادند كه ممكن است تأثير چشمگيري بر ايمنـي ترافيـك در شـرايط    
نمونـة جمعيـت    286اين پـژوهش آزمـون همبسـتگي در    . وهواي باراني بگذارد آب

_______________________________________________________________________________________________________________________________  
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شده و عوامل خطرزا  ايجاد يك مدل چندمعياري گسسته مرتب  تصادفي اجرا شد و با
نتيجه گرفتنـد كـه ايـن نـوع شـيوه و       و درجة نفوذشان را بررسي نمود؛ پژوهشگران

و  1باسـيوني  ال .وهوايي مفيد و مناسـب اسـت   روش براي ساير شرايط نامساعد آب
بـارش بـرف،    به نتايجي دست يافتند كه نشان داد كه با افـزايش  )2014(همكارانش 

برفي كه از قبل باريده، با انواع تصادفات خاص، رابطة . يابند تصادفات نيز افزايش مي
. با ساير موارد ارتباط منفي داشته يا اين رابطه ناچيز بوده است كه مثبت دارد؛ درحالي

وهوايي خشك رابطة مثبتي با سـه   رويدادهاي برف و باران سنگين پس از شرايط آب
نكردن به عالمت  تصادفات به دليل عدم رعايت فاصلة مجاز، توجه: اردنوع تصادف د
  .شدن از جاده ايست و خارج

چندين رگرسـيون   به نتايجي دست يافتند كه نشان داد) 2014( شهمكاران و 2آرانا
خطي ازجمله باد و باران بر كاهش تعداد سفرها تـأثير دارد؛ امـا افـزايش دمـا باعـث      

يابي  هاي زمينه آمده از پژوهش دست اين نتايج با نتايج به. گردد ميافزايش تعداد سفرها 
درنهايت مشخص شد كه مسافران دائمي و مسـافران غيردائمـي،   . قبلي منطبق هستند

  .كنند هر دو از اين الگوي رفتاري پيروي مي
اي به بررسـي تـأثير مقـدار بـارش بـرف،       مطالعه در) 2015( 4و لي يو 3ي هرمانس

حوادث ناشي از برف، تأثير شرايط هوايي بر وقوع تصادف و شدت حادثه فاصلة بين 
توجهي تصادفات و  طور قابل نتايج نشان داده است كه شدت بارش برف به. پرداختند

متـر بـرف، كـاهش را     اما تأثير آن با افزايش هر سانتي قرار دادهحوادث را تحت تأثير 
دهد؛  توجه در تصادفات را نشان مي قابلشده يك اثر ثابت  فاصلة اشاره. دهد نشان مي

  .شود اما تأثير آن بر گوناگوني حوادث قوياً در همة مشاهدات ديده مي

_______________________________________________________________________________________________________________________________  

1.El-Basyouny 
2.Arana 
3.Seeherman 
4.Liu 
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وهوايي بـر سـرعت    هاي آب به بررسي تأثيرات وضعيت) 2015( 2ماتيسن و 1باردل
مطالعات نشان داد كه اگر اقداماتي بـراي كـاهش   . هاي خلوت پرداختند تردد در جاده

براي مثال، سـاخت تونـل در   (وهوا بر وضعيت تردد صورت گيرد  ناگوار آبتأثيرات 
توانند بـا درنظرگـرفتن مزايـاي كلـي از منفعـت سـاالنه        كاربران جاده مي) درون كوه
هـا، ايـن سـود     بـه عقيـدة آن  . مند گردند بهره 3»سالت جلت« يورو در مسير 282000

 5موت و 4بلك .ر نظر گرفته شودهاي هزينه و منفعت د كالني است كه بايد در تحليل
 درصـد  19هاي زمستاني در مقايسه با شرايط خشـك، بـا    دريافتند كه بارش )2015(

نـوع  . افـزايش در صـدمات همـراه اسـت     درصد 13افزايش در تصادفات ترافيكي و 
بارش برف در مقابل باران صفر درجه، باران منجمد، يا بـرف و  (هاي زمستاني  بارش
خطر نسـبي تصـادف در طـول    . ناداري بر خطر نسبي تصادف نداشتتأثير مع) بوران
تـوجهي   طور قابل هاي ديگر روز به نسبت به زمان) وقت محلي 2359 -  1800(شب 

هاي شـديد بـه خطـر     هايي با شدت كمتر، بيشتر بارش در مقايسه با بارش. باالتر بود
دف، جراحـت يـا   خطر نسبي تصا. شود تصادف و آسيب منجر مي  يافتة نسبي افزايش

طور  مرگ در طي رويدادهاي سه بارش اول زمستاني سال نسبت به حوادث بعدي به
خطر نسبي هر دو تصادف و آسـيب بـارش زمسـتانه در    . باالتر نبود) معنادار( فراوان

  .ميالدي، هيچ روند معناداري نشان نداد 2008 -  1998طول دورة زماني 
نتايج دست يافتند كه در شرايط هـواي  به اين ) 1388(ساري صراف و همكارانش 

 ،243 تـا  222، در شـرايط هـواي ابـري كيلومترهـاي     243تا  224آفتابي كيلومترهاي 
 225، در شرايط نامساعد جوي كيلومترهـاي  161تا  111آلود كيلومترهاي  درهواي مه

داراي حـداكثر فراوانـي    243تـا   171 و در تمامي شرايط جوي كيلومترهـاي  243تا 
_______________________________________________________________________________________________________________________________  
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 احسـاني  .شـوند  تصادفات هستند كه از اين لحاظ جزو نقاط خطرناك محسوب مـي 
هاي آماري، اقدام به تهية نقشة احتمال خطـر تصـادف در    از روشبا استفاده ) 1390(

و نشان داد كه بيشـترين خطـر در هنگـام     هاي مختلف اقليمي كرد هريك از وضعيت
روزهـاي   ، در140در كيلـومتر   در روزهـاي بـاراني   ،142روزهاي ابري در كيلـومتر  

و در شرايط يخبنـدان در   80- 60 هنگام برفي در كيلومتر ، در140كيلومتر  طوفاني در
  .فراواني وقوع تصادفات هستند تصادف، داراي حداكثر 13با  75كيلومتر 
به اين نتيجه رسيد كـه ميـزان وقـوع سـوانح راننـدگي در مبـادي        )1392( يسلطان

ز ساير محدودها در اين پهنه است و وقوع اين سوانح تحـت  ورودي اين شهر بيش ا
اي كـه بـا افـزايش     گونـه  به. ها است تأثير عوامل مكاني و شرايط محيطي اين محدوده

ويـژه ورودي شـهر در جـادة     ها در مبادي ورودي شهر به ها و كاربري ميزان دسترسي
بر ميزان وقـوع سـوانح   تبريز،  - قزوين و زنجان  - هاي ترانزيت زنجان  بيجار و جاده

نتيجة تحليل زمـاني نشـان داد كـه بيشـترين      .شود ها افزوده مي رانندگي در اين مكان
هـاي زمسـتان،    تصادفات در مبادي ورودي شهر زنجان به ترتيـب مربـوط بـه فصـل    

ماه و شهريورماه باالترين آمار تصادفات  تابستان، پاييز و بهار است و در اين ميان، دي
باالترين  8 - 12و  16 - 20همچنين در اين محدوده به ترتيب بين ساعت . دان را داشته

  .داده است ميزان تصادفات رخ 
به اين نتيجه دست يافتند كه هواي صاف و آفتـابي  ) 1393(پور  و سيد علي كاميابي

همچنين . داده در محورهاي اصلي استان سمنان است عامل اصلي شدت تصادفات رخ
  .در خستگي رانندگان دارد و عامل واژگوني خودروها است دماي شديد نقش مهمي

  
  مباني نظري

علتـي و   گيري تصادفات رانندگي شامل ديدگاه سنتي تك دو ديدگاه متفاوت در شكل
  .ديدگاه چندعلتي ديناميك تشريح شده است
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  علتي ديدگاه سنتي تك
 بر مشكالت متعدد همچون فقدان اطالعات مناسـب،  بنا توسعه، در كشورهاي درحال

، ديـدگاه سـنتي   ...در تـوان تخصصـي موردنيـاز و     ضـعف  نبود انگيزة كافي متولّيان،
در ايـن  . گيرد علتي در برآورد سهم عوامل مؤثر در تصادفات مورداستفاده قرار مي تك

بـه سـاير    دكيديدگاه عموماً علت قالب تصادفات به خطاهاي انساني و سهم بسياران
  .يابد عوامل اختصاص مي

  ديدگاه چندعلتي ديناميك
ميالدي با توجه به رويكرد سيستماتيك برخي كشورهاي پيشرو  1990از ابتداي دهة 

در ايمني راه براي كاهش پايدار تصادفات راننـدگي، نتـايج مطالعـات سـهم عوامـل      
مراحل تكامل خود را تا تدريج  ي ديدگاه چندعلتي در دسترس قرار گرفت و بهبرمبنا

تعيين سهم عوامل حاصل از اين ديدگاه، باوجود . ديدگاه چندعلتي ديناميك طي كرد
اي بر نقش ساير عوامـل يعنـي    يد ويژهتأك تصريح نقش اشتباهات و خطاهاي انساني،

اي در سطح كيفي  اين نتايج تحوالت گسترده. وسايل نقليه، راه و محيط اطراف داشت
  ).12: 1390 پورمعلم و قرباني،(شد ونقل را موجب  حملهاي  زيرساخت

در يـك تصـادف   داد  متحده نشـان  در اياالتميالدي  2010در سال نتايج پژوهشي 
درصـد   34در . موتوري تعدادي از عوامل ممكن است نقش داشته باشند ةنقلي ةوسيل

جـر بـه   درصـد از تصـادفات من   32عامل . عامل الكل بود ،از تصادفات منجر به مرگ
هوشـياري مسـئول   نابود و رانندگي در حالت عدم تمركز و  ازحد يشسرعت ب ،مرگ

 60نزديـك بـه    رفته هم يتصادفات رو ينا .درصد از تصادفات منجر به مرگ بود 10
 خـود  بـه  را 2010 سـال  در متحده اياالت در تصادفات اقتصادي هاي هزينه ازدرصد 

 درصـد  90يش از در بعامل انسان  اگرچه ).165: 2015 بلك و موت،(داد  اختصاص
نبايد نقش مشاركتي  اما ؛ستعنوان علت تامه را دارا ا مؤثر به نقش تصادفات رانندگي،

 انتخـاب . ساير عوامل همچون وسايل نقليه و راه و محيط اطـراف را ناديـده گرفـت   
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از طريق ها  تواند باعث تحول مؤثري در بهبود ايمني راه رويكرد چندعلتي ديناميك مي
پـورمعلم و  (شـود  ونقل و ايمنـي وسـايل نقليـه     هاي حمل بهبود وضعيت زيرساخت

  .)46: 1390قرباني،
  ترافيك و اقليم

ونقـل،   تغييرات در تقاضا براي حمـل  ةدهند نشان ،تغييرات در جريان و حجم ترافيك
باعـث  طـول روزهـاي برفـي    . افتادن سفر اسـت  تعويق تغييرات در انتخاب مسير و به

 ،حجم ترافيك در اسـكاتلند . شود سفرهاي غيرضروري ميايجاد محدوديت يا  تعويق 
طـور متوسـط كـاهش     درصد بـه  15حدود  ،شود ها با برف پوشيده مي زماني كه جاده

در ملبورن كاهش . يابد درصد كاهش مي 6/4 ،يابد و در روزهايي با بيشترين بارش مي
 11/2زهاي مرطوب در زمسـتان و  در حجم ترافيك در طي رو يدرصد 135/1 يكل

  حجـم ترافيـك بـراي    .اسـت  شده  در فصل بهار مشاهده مرطوب روزهاي در درصد
در بهار تا حدودي بيشتر  و كلي كاهش درصد 3- 2متر باران در طول روز  ميلي10- 2

  ).69: 2008، 1والبرگ(است ته از فصل زمستان كاهش داش
وهوا، دانش و مالحظات خاص تـأثيرات   آبشدة  بيني اگر تغييرات احتمالي و پيش

ريزي  را نيز در نظر بگيريم؛ به اهميت برنامه ونقل وهواي نامساعد بر سيستم حمل آب
بـرداري از   هاي زيادي با هدف نقشه تاكنون پروژه. تر در آينده پي خواهيم برد صحيح

سـتر  گ هـاي پـيش   اند تـا بتـوان واكـنش    ونقل اجرا شده نواحي پرچالش سيستم حمل
يكـي از ايـن مـوارد، پـروژة     . وهوا انجـام داد  بيشتري نسبت به تغييرات وضعيت آب

وهـوايي بـر    است كه در آن تأثيرات رويدادهاي نامسـاعد آب  2اي رشته پژوهشي ميان
  ).70: 2015باردل و ماتيسن، ( اند شده  هاي نروژ بررسي زيرساخت

  

_______________________________________________________________________________________________________________________________  
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  باران و بارشاي  تصادفات جاده
 وضـعيت شـب   و باران شدت باران، كه دادند نشان پژوهشگران) استراليا( ملبورن در
 نـرخ  نتـايج در مـورد   حـال ايـن   ينباا .شوند باالتري مي خطر سطوح منجر به سه هر

 پـژوهش بـر روي   سـال  ده. شـود  مي تعديل تصادف شدت هاي داده توسط تصادف
 بـا شـدت   قايسـه م در باران تصادفات در شدت كه داد نشان انگلستان، در تصادفات

 سـرعت  دليل به است ممكن كه باران اهميت كمتري دارد شرايط بدون تصادفات در
شـدت   و فراواني داد كه نشانها  يبررس ).4: 2014و همكاران،  برنادينا( تر باشد پايين

 طـور  بـه  و يافتـه   افزايش درصد 100 تا صاف و باراني وهواي آب شرايط تصادف در
  افـزايش  باراني وهواي آب شرايط در درصد 70 تصادفات تا در مجروح افراد متوسط

وهوايي  وهواي باراني در مقايسه با شرايط آب آب .)5: 2013، ژاو و همكاران( يابد مي
ميزان تصادفات افزايش  درصد 70و  درصد 52، درصد 22، درصد 6آفتابي به ترتيب 

يـزان برخـورد مرگبـار را    م متر بارش، دهد كه يك سانتي نشان مي مطالعات .نشان داد
روز بدون بارندگي گذشته باشد،  2دقيقاً  دهد به شرطي كه يش ميدرصد افزا 3حدود 
است كه اين  جالب درصد است؛ 9روز گذشته باشد، حدود  20كه بيش از  يدرصورت
حـال بـرايس و همكـارانش     ينباا .رود يمي برخوردهاي غيرفوتي هم به كار الگو برا

كنند كه فاصلة بارندگي فاقد اهميت  ييد نكرده و استدالل ميتأها را  ين يافتها) 2008(
بـاران و   مقدار كلنسبت ميان  صورت بهمعتقدند كه شدت باران كه  در عوضاست؛ 

درنتيجـه اثـر فاصـله    . يار حائز اهميت استبس طول مدت بارش تعريف شده است،
توانـد مشـابه باشـد،     ينمشدت تصادف  حال تأثير بارش باران بر ينباا .شود ينمييد تأ

نشان  را يمنفي ا رابطهدهند يا  ينمرا نشان  يريتأثكه برخي مطالعات، هيچ  طور همان
هـا و   جداگانـه بـرروي منحنـي    طـور  بـه پژوهشـگران رويـداد تصـادف را    . دهند يم

ي هـا  مـدل يلة وسـ  بهبارش باران را  ساعت به ساعتي ها دادههايي آناليز كرده و  مماس
برنـد و   يمـ ي و پواسـون بـه كـار    ا دوجملـه ي و ا چندجملـه مختلف رگرسيون منفي 
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كنند كه روكش مرطوب جاده برخوردهاي شديد را بيشـتر از   يمگيري  يجهنتطور  ينا
  ).19: 2014 ،همكاران و 1تئوفيالتوز(دهد  برخوردهايي با خسارت مالي افزايش مي

  اي و باد تصادفات جاده
ي مشخص نشد و مطالعات مربوطه بـه آن نسـبتاً   ا گسترده طور به ها نوشتهير باد در تأث

ي سـنگين در انگلسـتان   هـا  توفـان ي در طـ  ).14: 2008 برايس و همكاران(است كم 
 امـا  انـد؛  ها بـوده  يونكام، درصد تصادفات 66درصد تصادفات، واژگوني و  50تقريباً 
خصوص بـا توجـه بـه     به. كنند د نميها تأثير مهم باد بر تصادفات را تأيي يهفرضبرخي 

در  تنها .ير باد نيازمند پژوهش بيشتري استتأث ها، يكلتموتورسوسايل نقلية سبك و 
مثبت داشته و بقيه موارد  بطةچند مورد از حداكثر سرعت وزش باد با نوع تصادف را

شـواهدي  حال، هـيچ   ينباا .)25: 2014و همكاران،  ال باسيوني( اند عمدتاً ناچيز بوده
در  2ي يانبينترافيك برا هاي مؤلفه دار باد و علّي بين سرعت وزن بطةمبني بر وجود را
شـده در   بـا بررسـي سـفرهاي انجـام    ). 2013ژانگ و همكاران، ( شود نمونه پيدا نمي

هـاي مهمـي در    گيـري كـرد كـه چـه تفـاوت      توان نتيجه روزهاي شنبه و يكشنبه مي
دهند  آمده نشان مي دست نتايج به. سفر وجود دارندالگوهاي رفتاري بر اساس اهداف 

امـا افـزايش دمـا باعـث      ؛باشـند  علت اصلي كاهش تعداد سفرها مـي  ،كه باد و باران
ديگر تأثير مثبت دماي دلپذير بر تعداد سـفرها   عبارت به. گردد افزايش تعداد سفرها مي

وهـواي نامسـاعد    تقريباً مشابه است اما كاهش سفرها به دليـل آب در شنبه و يكشنبه 
  ).62: 2014آرانا وهمكاران، ( استدر روزهاي شنبه چشمگيرتر ) باران / باد(

  اي و مه تصادفات جاده
انـد   ي دربرداشتهتوجه قابلومير و آسيب  برخوردهاي مربوط به وجود مه، ميزان مرگ

ير ديــد ناكــافي ناشــي از مــه و دود در ثأتــ ).112: 2011و همكــاران،  3عبــدل اتــي(
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مقداري  شدت جراحت در شرايط ديد ناكافي،. برخوردها نيز موردمطالعه قرار گرفتند
و تصادف از پشـت انـواع متـداول     شاخ به شاخكه تصادف  يدرحال زياد مشخص شد،
لـي ايـن پـژوهش قـرار     فع ةهاي بسيار خشن در دامنـ  وضعيت ينا برخوردها بودند؛

بـارش   ،همراه با بارش متوسط تا شديد باران(هواي بسيار سرد يا طوفاني . گيرند نمي
نظـر   گيـري مسـافران از   باعث تغيير زيادي بر تصـميم ) متوسط تا شديد برف و غيره

توانند كنترل بهتري  وهوايي رانندگان مي هاي آب گونه وضعيت گردد؛ در اين زماني نمي
وهوايي منوط به  هاي آب گونه وضعيت اشته باشند؛ اما كنترل خوب در اينبر خودرو د

دماهـاي  (فيزيكـي   هـاي  يبرخي فاكتورهاي فيزيكي است ازجمله ديد مناسب، راحت
و كاهش اصطكاك خودرو بـا سـطح جـاده در هنگـام بـارش يـا       ) بسيار سرد يا گرم

صورت  نند و يا تردد را بهها را مسدود ك ي اوقات كارگران ناچارند جادهگاه .يخبندان
چـون حركـت آزادانـه و     ؛دهي كننـد  گروهي از خودروها در قالب يك قافله سازمان

تنهـا اجـراي عمليـات نگهـداري معـابر       نـه  .هاي تردد منفرد اصالً ايمن نيست جريان
هاي گزاف براي  كوهستاني بسيار پرهزينه هستند بلكه كاربران جاده نيز متحمل هزينه

وهـواي   گونه معابر هستند و علت امر وضعيت دشوار تـردد بـه دليـل آب    عبور ازاين
ترشدن زمان  ها مربوط به تأخيرها و يا طوالني اين هزينه. سخت معابر كوهستاني است

شـكن   هاي اضافي همچون الستيك يخ آيتم ينةافزايش خطر تصادفات و هز ،مسافرت
، بـاالترين  )فضايي( يازنظر مكان .)71: 2015باردل و ماتيسن، (يا زنجير چرخ هستند 

ـ  يهـا  دره ميسوري و ةخطر نسبي تصادف در سراسر پايين رودخان اوهـايو   ةرودخان
تـرين   به علـت تصـادف بـزرگ    4يواوهاو  3ينسيناتيس، 2، لويس1كاوكيامشخص شد؛ 

  .)2015و موت،  بلك( )27/1و  41/1به ترتيب (خطر نسبي را دارد 
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  دما و اي جاده تصادفات
وهـواي سـرد تـردد را كـاهش      كـه آب  وهواي مناسب به نفع تردد است، درحالي آب
دادن  عنوان يك متغير مناسـب بـراي نشـان    رسد كه دما به و طبيعي به نظر مي دهد مي

كه در طول هر  چرخة كلي، از ژانويه تا دسامبر(تغييرات منظم در تردد در طول سال 
ييـرات معمـول در تـردد كـه در صـورت      و همچنـين تغ  )شود ماه تكرار مي 12دوره 
 بـه  .شـود  دهـد، در نظرگرفتـه مـي    رخ مي طور غيرمنتظره وهواي گرم و يا سرد به آب

 دهـد؛  افزايش مي اي را رسد تعداد ساعات تابش نور خورشيد، تصادفات جاده نظرمي
كه اثبات شد كه انحراف از ميانگين دماي روزانه و يـا ماهانـه نيـز تصـادفات      يدرحال
انـد كـه    يافتـه دركـه   يدرحالتاثير دماي هوا واضح نيست، . دهد اي را افزايش مي هجاد

) 2013( و همكـارانش  1برگل حيات. تصادفات كمتري همراه هستند باالتر بادماهاي 
ي يك ماه موجب افزايش در طگراد  يسانتدرجة  1كنند كه ميانگين دماي  مي استدالل

منفي غيرخطي و روشني   ةرابطيچ ه .شود درصد مي 1- 2تعداد تصادفات در آن ماه تا 
تـر، دماهـاي    يـق دقبيـان   بـه  .مطرح نشده اسـت ) 2008( توسط برايس و همكارانش

افزايشـي در   بـه ) گراد درجة سانتي 20دماهاي باالتر از ( تر مربوط به مقولة منبع يينپا
كه  يوقت( ماهانه براين انحراف از ميانگين دماي عالوه .شوند يمتعداد برخوردها منجر 

به برخوردهاي بيشتري نيـز  ) ميانگين دماي روزانه فراتر از ميانگين دماي ماهانه است
 .دارنـد  راير تـأث رسد كه تشعشع زياد و ساعات آفتابي همين  يمبه نظر . شود يممنجر 

ير دمـاي  تـاث  .صريح و روشن نيست يرهاي ديگر ازجمله رطوبت نسبي زيادمتغير تاث
تصادفات كمتـري همـراه    باالتر بااند كه دماهاي  يافتهدركه  يدرحالت، هوا واضح نيس

دماي پايين در زمستان و باال در (دماهاي شديد ). 2014 سي فيلتس و يانيس،(هستند 
هاي دارد؛ اما زماني كه تعداد روزها با درجـة   ، رابطة مثبتي با تصادفات جاده)تابستان

تصادفات جاده احتماالً بـه علـت تـردد كمتـر      يابد، تعداد هواي زير صفر افزايش مي
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  .)2013برگل حيات و همكاران،  ؛2006هرمنس و همكاران، ( يابد كاهش مي
وتحليل سيگنال دما از  وسيلة تجزيه امكان تشخيص انجماد آب در سطح آسفالت به

وسـيلة يـك حالـت     ابتـدا انجمـاد آب اغلـب بـه    . قرمز اثبات شد يك دماسنج مادون
كه درنهايت آب يـخ بسـت،    سرد اتفاق افتاد كه در اين صورت دما هنگامي العاده فوق

ممكن است كه تغيير روش بتواند رسوب يخ و انجماد باران را كـه در  . افزايش يافت
تواند با  قرمز احتماالً مي هاي مادون دماسنج. بندد، تشخيص دهد تماس با سطح يخ مي

آوردن اطالعات بيشـتر در مـورد    دست منظور به به RWISديگر حسگرها در ايستگاه 
اين مطالعه بـر  . ها ازجمله تشخيص تشكيل يخ تركيب شوند شرايط فعلي سطح جاده

ها متمركز است؛ اما اين احتمـال وجـود دارد كـه ايـن      تشخيص تشكيل يخ در جاده
هـا و   هونقلي مانند باند فرودگا هاي حمل تواند در ديگر زيرساخت راهكار همچنين مي

گيـري دو متغيـرِ دمـاي     توان براي اندازه قرمز را مي دماسنج مادون. ها استفاده شود پل
منظور بررسي روش و تعيين اينكه  به. سطح هدف و تشخيص تشكيل يخ استفاده كرد

هاي وسيعي بايد از هـدف   اعتماد است، مجموعه داده اندازة كافي قابل آيا براي اجرا به
 تواند تأييد كند آوري شود كه مي هاي در جهت اعتباريابي جمع ادهموردنظر همراه با د
  .)2012ريام و همكاران، (شده است يا نه؟  كه آيا يخ تشكيل 

كاهش ضريب اصطكاك و چسـبندگي  . تر است ونقل جدي زدگي در حمل تأثير يخ
افتـادن ماشـين و    ويـژه در زمـان سـربااليي، راه    ها، به منجر به لغزش و چرخش چرخ

ميالدي در پكن تنها به ارتفاع  2001دسامبر سال  7برف سبكي در . شود اركينگ ميپ
حال، به دليل درجة حرارت پايين سـطح   بااين. ساعت باريد 24متر به مدت  ميلي 8/1

زمـاني  . هاي زيادي شـد  زدگي سطح جاده باعث ترافيك شديد براي ساعت جاده، يخ
دگي سطح جاده به كاهش نوسـانات حجـم   ز كه آستانة بارش و دما به دست آيد، يخ

همچنين اسپري نمك ضـديخ  . ترافيك و وقوع تصادفات رانندگي كمك خواهد كرد
بيني وضعيت سطح جاده كـه   مدل پيش. تواند مصرف مواد را كاهش دهد در ابتدا مي
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يافته شامل عواملي مانند بارش، بارش برف و تعـادل    توسعه H.SASSتوسط منحني 
راحتـي زمـاني    زدگي سطح جاده به و همكارانش دريافتند كه يخ 1شائو. حرارتي است

داده است كه در جاده آب وجود داشته و دماي سطح جاده كمتر از صـفر درجـة     رخ
نظر مشـابهي داشـتند و دريافتنـد كـه آن      2تاتيانا و ساموجوروا. سلسيوس بوده است
زدگي مطـابق بـا    ف يخزدگي سطح جاده است؛ اگرچه انواع مختل ويژگي مشترك، يخ
وسيلة كار آمار از جاده مشاهده كردند زماني كـه   به 4و يين 3ليو. شرايط مختلف است

زدن كـرد، حـداقل درجـة     سطح جاده شـروع بـه يـخ    5در فصل زمستان در نانجينگ
مشـاهده كردنـد كـه     6يين و ژائو. تر از صفر درجة سلسيوس بود حرارت زمين پايين
با روزهـاي يخبنـدان، حـداقل درجـه      ارتباط تنگاتنگ زدگي در ضخامت متوسط يخ

  .حرارت، رطوبت نسبي، باد و بارش در روزهاي قبل است
توجهي در داخل و خارج خط است كه بيش  طور قابل تغييرپذيري زمان يخبندان به

طـور   صـبح، بـه   8:00شب و  8:00زدگي بين ساعات  درصد حوادث در اثر يخ 80از 
شب عمدتاً كمتر  زدگي بعد از نيمه زمان يخ مدت. داده است  خشب ر عمده بعد از نيمه

 23ترين آن حتي تـا   تر از آن شب بوده و طوالني شب كوتاه ساعت و قبل از نيمه 6از 
زدگي در اثر بارش برف ايجاد شود، دماي سطح جـاده و دمـاي    اگر يخ. ساعت است

اغلب كمي بـاالتر از   و دماي ماقبل آن اتمسفر هر دو زير صفر درجة سلسيوس است
  ).2013جانگ، (متر برثانيه است  4سرعت باد در اطراف عمدتاً زير  ؛ ومابعد است
  برف بارش و اي جاده تصادفات

بـارش   زمستان، بـا توجـه بـه    و تغييرات پديدآمده در شرايط رو به وخامت رانندگي
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ديـد، كنتـرل    و اخـتالل  ها توجه اصطكاك درجاده كاهش قابل و ايجاد يخبندان، برف
رضـاامين و همكـاران،   (كنـد   ايجاد مـي  امنيتي كرده و تهديدي تر سخت خودروها را

هـاي   راه موجود بين هواي زمستان بـا ميـزان تصـادفات در    ةدر بررسي رابط .)2014
  مـنعكس ) 2005( 1و وارنـر  هـاي ايسـنبرگ   مريكا كه در بررسيآهاي  محلي و آزادراه
تـر از متوسـط    درصد خطرناك 14روز بارش برف  شده است كه اولين  شده، گزارش

وجود فاصله بين دو بارش برف تـأثير مثبـت فراوانـي در     .ديگر روزهاي برفي است
 هـا نشـان داد   پژوهش. اين تأثير مثبت در تمام مشاهدات مشابه است ؛تصادفات دارد

دفات بارش برف در زمستان در قياس با ساير روزهاي برفي بيشتر منجر به تصا يناول
 9/4شود به انضمام اينكه وجود فاصله بين دو بارش منجر به افزايش تصـادف تـا    مي

سـي  ( مطابقـت كنـد  ) روزه 37( جادشـده يا ةفاصل  كيتواند با  شود كه مي ميدرصد 
  ).2015و لي يو،  هرمان

ي منفـي بـا تصـادفات    ا رابطـه دهند كه بارش برف داراي  يمبرخي مطالعات نشان 
در اين مطالعه مشخص شده است كه خسارات تصادفات در دانمارك براي هر  .است

حال جالب است كه اولين  ينباا. درصدكاهش يافته است 2/1حدود  روز برفي بيشتر،
اگرچه ايـن متغيـر   ( يزان خطرو متواند رانندگان را غافلگير كند  يمروز برفي زمستان 

يـر مـؤثرتري   متغرف ديگر، بارش بـرف  از ط. را افزايش دهد) ي معنادار استسخت به
چشـمگيري   طـور  بهتعداد تصادفات همراه با افزايش بارش برف  بدين معنا كه است؛

هواي برفـي بـه برخوردهـاي فـوتي كمتـري در مقايسـه بـا مـوارد         . يابد افزايش مي
جالب اسـت كـه پژوهشـگران    . شود يمبرخوردهاي غيرفوتي و خسارت مالي منجر 

يـر  وم مـرگ  ر اولين روز برفي سال در مقايسه با روزهـاي ديگـر،  دهند كه د يمنشان 
كـه هـم    انـد  كردهگيري  يجهنت) 2012( 2اخيراً كوهن و الباسيوني. بيشتري وجود دارد
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فقط با خسارت مالي رابطة مثبت و معناداري با  برخوردهاي شديد و هم برخوردهايي
برفي ميـزان تصـادفات    اگرچه در روزهاي. كل ريزش برف و كل ريزش روزانه دارد

درصـد   23هاي ناشي از تصـادفات غيـروخيم    اما زخمي ،درصد كمتر است 7وخيم 
 درصـد  45ضمن اينكه صـدمه بـه امـوال در تصـادفات تـا       ،دهد افزايش را نشان مي

)PDO(1 ايسنبرگ  مطالعة. يابد افزايش مي)بيانگر كاهش نسبي نرخ تصادفات، ) 2004
سي فيلتس (ها و افزايش آگاهي رانندگان است  پس از زدودن آثار روغن از سطح راه

  ).2014 و يانيس،
وهوايي سردتر، خطر و احتمال بروز تصادفات با بارش بـرف بيشـتر    در شرايط آب

تصـادفات، بـه    غيرجرحـي  تصادفات ميزان. )2011اندرسون و چامپ من، (شود  مي
اسـت؛   يافتـه  برفـي افـزايش    وهـواي  آب شرايط دردرصد  45 ودرصد  23 ترتيب تا

 برفـي  وهـواي  آب شـرايط  در درصـد  7 بـه ميـزان   مرگبار ميزان تصادفات حال، بااين
اولـين بـارش بـرف سـال،      يـراز غ به ).2013، ژاو و همكاران(كرده است  پيدا كاهش

 18حال، افـزايش   بااين. داردوجود بااليي  يروم ميزان مرگ ،خصوص در افراد مسن هب
يافتـه در طـي    درصدي در نرخ تلفات پس از تعـديل بـراي حجـم ترافيـك كـاهش     

  ).166: 2015و موت،  بلك(بارد، يافت شد  روزهايي كه برف مي
گيرند كـه   هايي صورت مي درصد از كل تعداد تصادفات فصل زمستان در جاده 40

در برخي از كشورها كـه آمـادگي بيشـتري     ؛يخ يا آب باران هستندو  فپوشيده از بر
با شروع بارش برف شاهد كـاهش تعـداد    ،گيرد وهواي زمستاني صورت مي براي آب

كوتسه و ريه (شود  كم از شدت تصادفات كاسته مي تصادفات هستيم و يا اينكه دست
رانندگان فقط سـفرهاي   ،وهوايي در واكنش به برخي از شرايط آب ).19: 2009، تولد

و يا با سرعت كم رانندگي ) 1982 ،3؛ اسميت2000 ،2پري(دهند  ضروري را انجام مي
_______________________________________________________________________________________________________________________________  

1.property damage only 
2.Parry 
3.Smith 
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  23شماره  - ششمسال 
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اند كه ميـانگين سـرعت جريـان     دريافتهپژوهشگران پلينن و  كيل ،براي مثال ؛كنند مي
به همين ترتيـب  . يابد مي درصد كاهش 7/6وهوايي بد حدود  ترافيكي در شرايط آب

 25 كاهش سـرعت تـا  ، سطح جاده مرطوب يا پوشيده از برفاب باشددر شرايطي كه 
اما هنگام  ،افتد ندرت اتفاق مي بارش برف در بريتانيا به. شده است  نيز مشاهده درصد

دهـد كـه    همين امر نشـان مـي   .ومرج ترافيكي شديدي هستيم بارش برف شاهد هرج
بـه همـين   . ييراتـي هسـتند  اي در زمستان نيازمند تغ هاي عمليات نگهداري جاده رژيم

مشترك بر اساس مقياس جهاني اين است كه برف بدترين تـأثير و   نتيجةترتيب، يك 
 60 - 38 ةافت در سرعت جريان آزاد در محـدود  .بر زمان سفر دارد نياثرات گوناگو

 درصـد  15- 11در شرايط برف سنگين كاهش سرعت  .شده استثانيه برآورد  درمتر 
 .شـده اسـت  بـرآورد   درصـد  13- 4و كاهش مربوطـه  ) ساعت در متر ميلي 12.7 >(

 ؛درصـد اسـت   16تـا   5كاهش سرعت در بارش كم برف از ها نشانگر  يبررسبرخي 
  .شد درصد 19 تا 5هايي در حدود  كه برف سنگين باعث كاهش درحالي

تأثير منفي بر سرعت  درصد 7دريافتند كه برف حدود ) 2008( شصابر و همكاران
وهـوا بـر سـرعت سـفر را      زمـاني آب  -  هاي قبلي تنوع در اثرات فضـايي  يافته. دارد

گاهي روزهاي بارش مخلوط ). 22: 2013تي ساپاكيس و همكاران، (دهند  توضيح مي
ايـن   ،كه در آن ميزان آب بيشتر خواهد بود و گاهي هم برف در پيش رو خواهد بود

 ؛رتبط با هوا را تحت تأثير قرار دهدتوجهي سه متغير م قابليت را دارد كه به طرز قابل
شـود و ايـن    موردمطالعه محدودتر مـي  ةبرف در ناحي ينخست اينكه بارش سرتاسر

دوم اينكه وجود فاصله  ؛موضوع به وقوع كمتر تصادفات و حوادث منجر خواهد شد
چنين افزايشي ناشي  و بين بارش برف منجر به افزايش گزارش تصادفت خواهد شد

عبارتي كاهش بارش برف، كمترشدن ميزان  به ؛صله بين دو بارش برف استاز تأثير فا
آيـد روزهـاي بـا وضـعيت بـارش       برف را هم به دنبال دارد؛ و نهايتاً اينكه به نظر مي

مخلوط رو به افزايش خواهد گذاشت كه متعاقب آن نرخ وقوع تصادفات و حوادث 
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  23شماره  - ششمسال 
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نظـام    توانـد بـه   هـا مـي   تحليل هاي حاصل از اين يافته. رانندگي هم كمتر خواهد شد
بودن افسر پليس و خدمات  ها در خصوص ميزان مؤثر دردسترس گيري ايمني، تصميم
شـده و هشـدار و     اي حـادث  تنيـده  هـم  زماني كه حوادث به كشي در مربوط به يدك

اي طـوالني بـارش    سازي رانندگان براي كاستن از سرعت زماني كه بعد از وقفـه  آگاه
  ).16: 2015، و لي يو سي هرمان( داده باشد  رخ اي برف، حادثه

 اي و بوران تصادفات جاده

وهواي سخت كوهستان از چندين جهت بر وضعيت رانندگي در معابر كوهستاني  آب
را ايجـاد   )بوران( 1هاي بادآورد موقعيت برف تركيب باد و برف ،اول. تأثيرگذار است

كه قبالً بر روي زمين هسـتند نيـز بـه    را هايي  چون باد شديد قادر است برف ؛كند مي
هـاي   بـرف . همچنين ممكن است بارش برف همراه با باد شـديد باشـد  . هوا بلند كند

هاي عمومي  سازمان جاده(كنند  ها را مسدود مي باعث كاهش ديد شده و جاده بادآورد
قـدري شـديد اسـت كـه احتمـال       گاهي اوقـات سـرعت بـاد بـه     ،دوم ).2012نروژ 

درنهايـت در دمـاي   . شدن آن به بيرون جاده وجود دارد شدن خودرو يا رانده واژگون
. يابد بنابراين خطر تصادفات افزايش مي ؛گردد زده و لغزنده مي سطح جاده يخ ،انجماد

برانگيـز   ليات نگهداري معابر كوهستاني در زمستان بسـيار دشـوار و چـالش   انجام عم
 ).60: 2015باردل و ماتيسن، (است وهواي سخت اين منطقه  آب ،است و علت آن

 روش پژوهش

 .تاستحليلي  - و نحوة انجام آن از نوع توصيفي  روش پژوهش ازنظر ماهيت، روش
فضـايي و   - تصـاويرمكاني  (جغرافيايي اول فضاي  هاي دست در اين پژوهش از داده

GIS(، بانك اطالعات تصادفات نيـروي انتظـامي   يها آمارنامه اصيل، و مدارك اسناد، 
هـاي شـمال غـرب     هاي هواشناسي سينوپتيك مجـاور جـاده   هاي ساعتي ايستگاهداده

مقاالت مجالت علمـي  مستخرج از بانك اطالعات و آمار سازمان هواشناسي،  كشور
_______________________________________________________________________________________________________________________________  

1.Snowdrift 
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بنـدي   براي پهنه .شود اي استفاده مي روش كتابخانهو هاي پژوهشي  گزارش پژوهشي،
اي و هواشناسـي و   هاي اطالعاتي تصادفات جاده اي با استفاده از بانك ت جادهتصادفا

نقشه منجر  ديتولبه  رهيو غ اكسل ،GIS، Spssافزارهايي مانند  رايانه و با استفاده از نرم
هاي منتخب واقـع در شـمال    شامل استانپژوهش منطقة موردمطالعه در اين . گردد مي

. اسـت هاي آذربايجان شـرقي، آذربايجـان غربـي و اردبيـل      غربي كشور شامل استان
مصدوم  –فوتي (تصادفات شامل آمار روزانه و ساعتي  هاي مورداستفاده در مقاله داده

  است كه از دفتر فناوري اطالعات پلـيس  هاي شمال غرب ايران در جاده) خسارتي - 
انتظـامي اخـذ    نيـروي  تصـادفات  1393سـال   به منتهيسال  3كل كشور در  هاي راه

هـاي   از ايسـتگاه ... و فشـار   ، رطوبت،دما مانند بارش، هاي اقليمي سپس داده. گرديد
مقاله به تعيـين   نيدر ا. ها از سازمان هواشناسي دريافت شد سينوپتيك در همان دوره
هـاي تصـادف و    هايي با مؤلفه ها روي نقشه آنبندي و توضيح  نواحي خطرپذير، دسته
هـا   بنـدي آن  خيز را بر اساس رتبه هاي حادثه اين، راه بر عالوه. اقليم پرداخته شده است

وتحليل فضايي انجـام   وتحليل از نوع كمي و شيوة تجزيه شيوة تجزيه. نمايد تقسيم مي
 التي در هريك ازخروجي پژوهش به تهية نقشة خطر تصادفات محور مواص. گيرد مي

زماني بـين وقـوع    برمبناي فراواني تصادفات، هم .شود شرايط اقليمي ترسيم منجر مي
شود  مي ليتحل هاي آماري، و روش GISتصادفات با رخدادهاي اقليمي با استفاده از 

  .نشان داد مكاني تصادفات را در نقشه - تا بتوان توزيع فضايي 
  

  ها يافته
هاي موردمطالعـه در   تصادفات در استان تعداد ،1در جدول  آمده عمل بههاي  با بررسي

كمترين تعداد تصادفات در نيمسال  و) 10846(تصادفات نيمسال اول بيشترين تعداد 
  .داده است  سال رخ) 8135(دوم 
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  )2012- 2010سال ( مسالينتصادفات بر اساس  تعداد .1جدول 
  جمع  نيمسال دوم نيمسال اول نيمسال

 18981 8135  10846 تعداد تصادفات

 100 9/42 1/57  درصد

در سه سال موردمطالعه نيـز رونـد افـزايش تصـادفات در      ،3و  2جدول بر اساس 
بـا   مـورد تصـادف   2946 از 2010چنانكه از سال . ي مشهود استخوب بهاول  مسالين

بيشتر از روشنايي روز، در  ةبراي استفاد. مواجه هستيم 2012در سال  مورد 4423رقم 
در  و گـردد  ساعت رسمي كشور اضـافه مـي   به  يك ساعت  هاي بهار و تابستان فصل
بيشترين ساعت روشنايي در  .گردد شب آخر تابستان دوباره به وضعيت قبل برمي نيمه

گيـري بيشـتر از نـور     بودن برخي مسيرها و بهره طوالني. شود نيمسال اول مشاهده مي
اي بـا توجـه كـاهش سـطح ايمنـي       ونقل جاده ه از حداكثر ظرفيت حملجهت استفاد

ها و وسيلة نقليـه، و نيـز بـا توجـه بـه آمارهـاي منتخـب سـازمان راهـداري و           جاده
كيلـومتر در سـاعت، افـزايش     8/80اي سرعت متوسط خودروها بـه   ونقل جاده حمل

ه در نيمسـال دوم  كـ  درحـالي . تعداد تصادفات را در اين نيمسال به دنبال داشته است
 رو شده و با توجه با نامساعدبودن شـرايط اقليمـي،   سال با كاهش ساعت آفتابي روبه

اي ايجادشـده ماننـد    ونقـل جـاده   گيري از ظرفيـت حمـل   هايي جهت بهره محدوديت
هـاي   كيلومتر در ساعت كه همـراه بـا ايـن محـدوديت     8/77به ميزان  كاهش سرعت

  .گردد محيطي منجر به كاهش تصادفات مي
  )2012- 2010(اول تعداد تصادفات بر اساس نيمسال . 2جدول 

 جمع 2012 2011 2010 نيمسال اول

 10846 4423 3477 2946 تعداد تصادفات

 100 8/40 1/32 1/27 درصد

  
  )2012-2010(دوم تعداد تصادفات بر اساس نيمسال . جدول سه

 جمع 2012 2011 2010 دوم نيمسال

 8135 3604 3006 1525 تعداد تصادفات

 100 3/44 37 7/18 درصد
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آمـار   نيشـتر يب ،2012- 2011و پـاييز   2010، فصل تابستان 4با بررسي در جدول 
و بهار كمترين آمـار   اند و به ترتيب فصل زمستان تصادفات را به خود اختصاص داده
هـاي موردمطالعـه، از    درمجموع فصول سـال . اند تصادفات را به خود اختصاص داده

روند افزايش شروع و در فصل پاييز اوج رخـداد   4116از فصل بهار تعداد تصادفات 
يافته و در فصل زمستان با كـاهش چشـمگير    مورد افزايش  5863تصادفات به تعداد 

  .است و شدهر هروب) 3173(تصادفات 
 

  )2012- 2010(فصول تصادفات بر اساس  تعداد .4جدول 
 جمع زمستان پاييز تابستان بهار نام فصل

2010 761 1754 1536 420 4471 

 100 4/9 4/34 1/39 1/17 درصد

2011 1431 1816 2016 1220 6483 

 100 8/18 1/31 28 1/22 درصد

2012 1924 2259 2311 1533 8027 

 100 19٫1 28٫8 28٫1 24 درصد

 18991 3173 5863 5829 4116 جمع

 100 8/16 8/30 7/30 7/21 جمع درصد

  

ـ  16:30سـاعات  (اول نيمسـال   در گردد، مي مشاهده 5طور كه در جدول  همان  يال
تصـادفات   رخـداد ) رنـگ سـبز  (كمترين ) 21:30 يال 15:30ساعات (دوم و ) 22:30
در نيمسـال   اوج ساعات تصادف در. است شده ساعت بعدازظهر مشاهده اي در جاده
شده است؛  مشاهده  09:30- 03:30و در نيمسال دوم هنگام ) 10:30( هنگام صبح اول

روز اوج رخداد تصـادفات اسـت كـه ايـن      ساعت اول شبانه 12از  ساعت 9بنابراين 
هـاي انسـاني و نيـز     كـاهش فعاليـت  . توان ساعات داغ تصادفات ناميد ساعات را مي

آن كاهش تردد در ساعات اوليـه و انتهـايي    بعت بهعت حركت خودروها و كاهش سر
هـاي انسـاني درنتيجـة افـزايش      حداكثر فعاليت. استروز همراه با كاهش تصادفات 

اي منجـر بـه    ونقـل جـاده   ايمني در سيستم حمـل  اي با توجه به نقص ترددهاي جاده
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مشـاهده   قابل مساليو نهرداين ساعات در . شود گيري ساعات داغ تصادفات مي شكل
  .باعث باالبودن عدد كيلومترشمار خودرو است ،دقايق بيشتر نور در طول روز. است

  

  )2012- 2010(رخداد تصادفات بر اساس ساعت  تعداد .5جدول 
  نيمسال دوم نيمسال اول

  درصد نسبي تعداد تصادفات ساعات تصادفات درصد نسبي  تعداد تصادفات  ساعات تصادفات
01:30 680 3٫6 00:30 13 1/0 

04:30 2285 12 03:30 1565 2/8 

07:30 2782 7/14 06:30 2098 11/1 

10:30 3072 2/16 09:30 2539 4/13 

13:30 1962 3/10 12:30 1773 3/9 

16:30 18 1/0 15:30 109 6/0 

19:30 27 1/0 18:30 29 2/0 

22:30 20 1/0 21:30 9 0/0 

  8411 جمع 10846 جمع
  

هـاي   هاي جداول كه بر اساس تناظر ساعات وقوع تصـادفات و ويژگـي   نتايج يافته
  :عناصر اقليمي به دست آمد، به شرح ذيل است

 13:00الـي   09:30روز يعني از سـاعت   هاي اي در نيمه اكثر رخداد تصادفات جاده 
شده است و به علت باالبودن رطوبت نسبي و تشكيل مه كوهستاني، ميـدان    مشاهده

 .اي شده است يافته و باعث ايجاد تصادفات جاده  ديد كاهش

 بودن دما باعث ايجاد شرايط  برخي از محورها مانند ايستگاه چالدران به علت پايين
اصطالح تشكيل يخ سياه و كاهش كنترل وسيلة نقليه شده  يخبندان در سطح جاده و به

 .است

 كاهش سـرعت وسـيلة نقليـه    عنوان محدوديت شرايط نور كه باعث  تاريكي هوا به
كه از اواخـر   نحوي به زيادي در كاهش تصادفات به خود اختصاص دهد، سهم است،
 .تا اوايل روز بعد كاهش چشمگيري در تصادفات شاهد هستيم روز

 و در نيمسـال   10:30 روز در ساعت در نيمسال اول حداكثر تعداد تصادفات در نيم
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 .شده است مشاهده  09:30دوم در ساعت 

  هاي موردمطالعه در استان محور تصادفاتپراكندگي مكاني 
 3آمده، محورهاي موردمطالعه بـر اسـاس تعـداد تصـادفات در      عمل هاي به با بررسي

 نيكمتـر  )ة موردمطالعـه منطق GIS( 1شكل با توجه به . شده است بندي  كالس طبقه
  قرمز و سياه مشـخص  رنگ باسبز و بيشترين تعداد تصادفات  بارنگتعداد تصادفات 

  اسـتان آذربايجـان شـرقي،    - 1بـه ترتيـب    ازنظر پراكندگي رخداد تصادفات. اند شده
خيـز را بـه خـود     محورهـاي حادثـه   نيشتريب استان اردبيل، - 3 ي وغربآذربايجان - 2

نكتـة حـائز اهميـت ايـن اسـت كـه محورهـاي پرمخـاطره بـين          . اند اختصاص داده
همچنين از سـمت غـرب   . اند مالي قرارگرفتهدرجة عرض ش 5/38- 5/37هاي  عرض

هاي شـرقي   به سمت شرق، محورهاي پرمخاطره بيشتر خودنمايي كرده و در قسمت
هاي مركزي و جنوبي  در قسمت. كمترين تعداد تصادفات را در محورها شاهد هستيم

كالس تصادفات در  6 تا 4كه  طوري اي شاهد هستيم، به نقشه يك تنوع مخاطرة جاده
با توجه به آمارهاي منتخب سازمان راهداري و . مشاهده است خوبي قابل منطقه بهاين 
صوفيان بـا ميـانگين    - اي كشور، اگر پرترددترين محور، محور تبريز  ونقل جاده حمل

فقره تصادف و  1114آذرشهر با تعداد  - تبريز  محور خودرو در هر دقيقه باشد، 5/10
فقره تصـادف بـا    1209تعداد سلماس با  - اروميه و محور  8با حجم تردد با ميانگين 

ترين محورهاي موردمطالعه محسـوب شـده    ، جزو پرمخاطره3/6ميانگين حجم تردد 
بنـابراين حجـم تـردد در ايـن     . شـده اسـت    كه اين محورها با رنگ مشكي مشخص

  .محورها توانسته است ميزان تصادفات را تا حدي به خود اختصاص دهد
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  )2012- 2010سال (موردمطالعه هاي  پراكندگي مكاني محور تعداد تصادفات در استان. 1شكل 

  

  :عبارتند از 4كالس  محورهاي
 مياندوآب؛ –بناب  - 1

 آباد؛ يوسف –آباد  بستان - 2

 ميانه؛ - تبريز - 3

  مهاباد؛ - مياندوآب - 4

  .اردبيل –سراب  - 5
وهوايي  شرايط آب هايي را ازنظر با توجه به گستردگي محورها در اين كالس، تفاوت

  .در اين كالس شاهد هستيم
 ميانه و بناب  –آباد، تبريز  يوسف –آباد  در نيمسال اول برخي محورها مانند بستان– 

مياندوآب به علت ساعات بيشتر نـور در طـول روز، بـاالبودن دمـا، خشـكي هـوا و       
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هاي اقليمي و باالرفتن سـرعت خودروهـا، افـزايش     درنتيجه به علت نبود محدوديت
اردبيـل،   –كـه محورهـاي سـراب     درحـالي . شود تصادفات در اين محور مشاهده مي

ــدوآب  - ميانــدوآب  ــاد - اردبيــل و ميان ــه مهاب ــاالبودن رطوبــت نســبي،   ب واســطة ب
اهش ديد براي راننده به همـراه  بودن محورها، احتمال وجود مه و درنتيجه ك ابري نيمه
  .دارد
  ميانـدوآب،   –مهابـاد، بنـاب    - اردبيـل، ميانـدوآب    - در نيمسال دوم محور سراب

بودن محورها،  ابري باالبودن رطوبت نسبي، نيمه ميانه، - آباد و تبريز يوسف –آباد  بستان
  .احتمال وجود مه و درنتيجه كاهش ديد براي راننده را به همراه دارد

  :عبارتند از 5هاي كالس محور
 بزرگراه شهيد كسايي؛ - 1

  .تبريز –محور اهر  - 2
  شهيد  محور. و همچنين از محورهاي پرمخاطره هستند 5اين محورها جزو كالس

و  09:30ساعت  در و نيز در نيمسال دوم 10:30 كسايي هم در نيمسال اول در ساعت
تر نور در طـول روز،  تبريز در نيمسال اول به علت ساعات بيش - همچنين محور اهر 

هاي اقليمـي و بـاالرفتن    باالبودن دما، خشكي هوا و درنتيجه به علت نبود محدوديت
 .سرعت خودروها، افزايش تصادفات مشاهده شده است

   تبريـز، بـه علـت بـاالبودن رطوبـت نسـبي و        - اين در حالي است كه محور اهر
اهش ديـد بـراي راننـده را بـه     بودن محورها، احتمال وجود مه و درنتيجه ك ابري نيمه

  .كه به افزايش تعداد تصادفات در اين كالس منجر شده است همراه دارد؛
  :عبارتند از 6محورهاي كالس 

  آذرشهر؛ –) تبريز( خسروشهر - 1
  .سلماس - اروميه  - 2
 ترين محورهـا در ميـان محورهـاي موردمطالعـه محسـوب       اين محورها پرمخاطره
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سـلماس   - آذرشهر و اروميه - ) تبريز( خسروشهردر نيمسال اول محورهاي . اند شده
به علت ساعات بيشتر نور در طول روز، باالبودن دما، خشكي هوا و درنتيجه به علت 

هاي اقليمي، باال رفتن سرعت خودروها و درنتيجه افزايش تصـادفات   نبود محدوديت
 .شود در اين محور مشاهده مي

 لـت بـاالبودن رطوبـت نسـبي،     كـه ايـن دو محـور در نيمسـال دوم بـه ع      درحالي
بودن محورها، احتمال وجود مه و درنتيجه كاهش ديد براي راننده به همـراه   ابري نيمه

  .داشته است
 وهوايي در ايجاد رخداد تصادفات پرمخـاطره بـه    بنابراين بيشترين سهم شرايط آب

باالبودن  - 2بودن ميزان دما و  كاهش رطوبت و خشكي هوا و تا حدي باال - 1 ترتيب
  .رطوبت نسبي را به خود اختصاص داد

  )2012- 2010(هاي پرمخاطره  الگوي رفتاري عناصر اقليمي در جاده. 6جدول 
  كالس مخاطره  محورهاي پرمخاطره  ساعت  نيمسال  نوع شاخص

  
ساعات بيشتر نور در طول روز، باالبودن 

  دما، باالرفتن سرعت خودروها
  

  4  آباد يوسف –آباد  بستان  1030  اول
  4  ميانه - تبريز   1030  اول
  5  تبريز - اهر   1030  اول
  6  سلماس - اروميه   1030  اول
  1030  اول

  5  بزرگراه شهيد كسايي
  0930  دوم
  4  مياندوآب –بناب   0730  اول
  6  آذرشهر - ) تبريز( خسروشهر  0730  اول

  
  
  

بودن رطوبت نسبي،  باال بودن، ابري نيمه
  كاهش ديد وجود مه،احتمال 

  1030  اول
  4  اردبيل - سراب 

  0930  دوم
  1030  اول

  مهاباد - مياندوآب 
  
  0930  دوم  4

  4  مياندوآب –بناب   0930  دوم
  4  آباد يوسف –آباد  بستان  0930  دوم
  5  تبريز - اهر  0930  اول
  4  ميانه - تبريز   0930  دوم
  6  آذرشهر - ) تبريز( خسروشهر  0930  دوم
  6  سلماس - اروميه   0630  دوم
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  گيري نتيجه
اي با رويكرد اقليمي سعي شده است تا ابعـاد   براي كشف علل رخداد تصادفات جاده

ي و كيفـي  . متفاوت آن بررسي گردد به همين دليل اين پژوهش با روش پژوهش كمـ 
 سـه اسـتان اردبيـل،    اي در وهوايي و رخداد تصادفات جـاده  بين عناصر آب) آميخته(

با توجـه بـه    ها نشان داد نتايج يافته. آذربايجان شرقي انجام گرفت آذربايجان غربي و
هاي مهـم در   وهوايي، يكي از مؤلفه آب اي، متغيرهاي حجم زياد انواع تصادفات جاده

آذربايجان غربـي و آذربايجـان شـرقي     اي در سه استان اردبيل، رخداد تصادفات جاده
  .است

در بروز  ييوهوا عناصر تأثيرگذار آبپژوهش براي كشف هاي اين  يكي از نوآوري
كـارگيري روش   بـه  ي،مواصـالت  يمحورهايي فضا عيتوزو بررسي تفاوت تصادفات 

با اسـتفاده  . اي است تاريخ رخداد تصادفات جاده - تناظر بين عناصر اقليمي و ساعت 
تصـادفات در   از اين روش، عنصر زمـان بـا تركيـب عناصـر اقليمـي باعـث كشـف       

اي در  وقـوع تصـادفات جـاده   . هاي خاصي در محورهاي مختلـف شـده اسـت    زمان
حداكثر تعداد تصـادفات در نيمسـال   . ترين نتايج اين يافته است روز از مهم هاي نيمه

تركيب شـرايط زمـاني و   . توجه است روز در اين زمان قابل اول و نيمسال دوم، در نيم
ست؛ اما عنصـر زمـان نقـش ديگـري در     اي شده ا اقليمي باعث ايجاد تصادفات جاده
عنوان يك محـدوديت ديـد، باعـث     تاريكي هوا به. كاهش تصادفات ايفا نموده است

سهم زيادي در كاهش تصـادفات بـه    جهيدرنت كاهش سرعت وسيلة نقليه شده است،
هـايي در توزيـع فضـايي     همين شرايط باعث شد تفـاوت . خود اختصاص داده است
هـاي جغرافيـايي بـاالي     در عرض .ردمطالعه مشاهده شودتصادفات در محورهاي مو

 – مـاكو  كشـمش تپـه،   -  هنـدور  شوط، –يي مانند شيخ سلوي محورهادر  ها، استان
بودن دما باعث ايجاد يخ سياه شده و كـاهش   چالدران، پايين –بازرگان و كشمش تپه 

  .كنترل وسيلة نقليه شده است
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اي گرديـد؛   زيع فضايي تصادفات جـاده دو عنصر اقليمي باعث ايجاد تفاوت در تو
بـاالبودن   - 2كاهش رطوبت و خشكي هـوا و تـا حـدي بـاالبودن ميـزان دمـا و        - 1

آذرشـهر و   - زيـ تبر صوفيان، - افزايش حجم تردد در محورهاي تبريز  .رطوبت نسبي
محورهـاي موردمطالعـه را جـزو     سلماس بـه نـوعي توانسـته اسـت     - محور اروميه 

بنابراين حجم تردد در ايـن محورهـا توانسـته اسـت     . قرار دهدمحورهاي پرمخاطره 
  .ميزان تصادفات را تا حدي به خود اختصاص دهد

سـهم زيـادي را بـه خـود      ازنظـر تعـداد تصـادفات،    6و  5و  4محورهاي كالس 
توزيع فضـايي تصـادفات    تفاوت در عنصر اقليمي باعث ايجاد دو. اند اختصاص داده

خشكي هوا و تا حدي باالبودن ميـزان دمـا و    رطوبت و كاهش- 1گردد؛  اي مي جاده
خشكي هوا  اي كه كاهش رطوبت و محورهاي پرمخاطره. باالبودن رطوبت نسبي - 2
: باعـث رخـداد تصـادفات گرديـد، عبارتنـد از      هـا  تا حدودي بـاالبودن دمـا در آن   و

بزرگراه شهيد  ،)نيمسال اول( مياندوآب –ميانه، بناب  - آباد، تبريز  يوسف –آباد  بستان
سلماس،  - آذرشهر و اروميه  - ) تبريز( ، خسروشهر)نيمسال اول( تبريز - كسايي، اهر 
اين يافتـه بـا نتـايج    ). نيمسال اول( سلماس - آذرشهر و اروميه  - ) تبريز( خسروشهر

  .تطابق دارد )1393( تيموري و) 1392(پور  و سيد علي كاميابيپژوهش 
باعث رخداد تصـادفات   ها باالبودن رطوبت نسبي در آناي كه  محورهاي پرمخاطره
ــد از ــد، عبارتن ــدوآب –ســراب : گردي ــل، ميان ــاد  - اردبي  ،)نيمســال اول و دوم(مهاب

 - آباد، تبريز  يوسف –آباد  مياندوآب، بستان –، بناب )نيمسال اول( اردبيل - مياندوآب 
). نيمسال دوم( سلماس - آذرشهر و اروميه  - ) تبريز( ، خسروشهر)نيمسال دوم(ميانه 

 احسـاني  ،)1385(و همكارانش نژاد  عبادي، )1383( يكرم اين يافته با نتايج پژوهش
عنصـر بـاد در تمـام محورهـاي     . راستا است هم )2015(و همكارانش 1بلك ،)1390(

اي داشـته اسـت كـه ايـن      در ايجاد رخداد تصادفات جـاده موردمطالعه، نقش كمتري 
_______________________________________________________________________________________________________________________________  

1.Black 
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و  3ال باسـيوني  و بخشـي از نتـايج   )2014( 2و يـانيس  1سـي فيلـتس  ها با نتايج  يافته
  .راستا است در مورد باد هم )2014(همكاران 

  
  نابع فارسيم
اي بـا   رطـوبتي و بـارش در حـوادث جـاده     عناصـر  ثيرأت ).1390( .سحر ،احساني - 

 نامـه كارشناسـي ارشـد    پايـان . چـالوس  -  مطالعه موردي محـوركرج   GISاستفاده از
   .دانشكده ادبيات و علوم انساني ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز

 و راهوزارت  :ناشـر  .هـا  راه ايمني سيماي ).1390( .مهران قرباني، وناصر  پورمعلم، - 
 .فناوري و قاتيتحق آموزش،معاونت  ترابري،

 بررسي .)1388آذر ( .عثمان و مجيدي، ليخل كامران، زادهيول ؛بهروز ساري صراف، - 

اولين . رامسر – ساري موردي محور مطالعه اي، جاده تصادفات بر اقليمي عناصر اثرات
دانشگاه آزاد اسالمي  زنجان، - اي و ريلي ايران  جادهكنفرانس ملي تصادفات و سوانح 

 :بازيابي از. 6- 1. واحد زنجان

 http://www.civilica.com/Paper-NCRRAF01-NCRRAF01_011.html 
 پـاييز ( .فـرخ  مسلم و ثابتي، دريكوند، مهدي؛ زاده لسبويي، رمضان محمد؛ سلماني، - 

 اي و ارائة راهكارهايي براي كاهش آن بررسي عوامل مؤثر بر تصادفات جاده). 1387
، هاي انساني فصلنامه پژوهش). بيابانك منظومه روستايي جنوب خور و :موردمطالعه(

 :، بازيابي از104- 87 ،)65(41

 https://jhgr.ut.ac.ir/?_action=articleInfo&article=19794 
تحليـل   .)1391بهـار  . (علـي  ،باهوشـي  ؛منوچهر ،زاده اصل فرج ؛حسن ،سعادتمند - 

فصلنامه . يميبا رويكرد اقل 1386اي منجر به فوت در تعطيالت نوروز  تصادفات جاده
_______________________________________________________________________________________________________________________________  

1.Theofilatos 
2.Yannis 
3.El-Basyouny 
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 :باز يابي از. 85- 73 ،)1(10، جغرافيا و توسعه

 http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=151227 

تحليل فضايي سوانح رانندگي در مبادي ورودي شـهرها،  ). 1392. (فاطمه ،سلطاني - 
. با استفاده از سامانه اطالعات جغرافياي، مطالعه موردي مبادي ورودي شـهر زنجـان  

 .ليـ خل ديس پور، يعل ديسو  ديسع كاميابي، .دانشگاه زنجان نامه كارشناسي ارشد پايان
هاي اصلي  اي در شرايط مختلف جوي در جاده ارزيابي تصادفات جاده). 1393بهار (

 :بازيابي از.136- 115 ،)1( 3، ي راهورپژوهشفصلنامه علمي . استان سمنان

http://talar.jrl.police.ir/backend/uploads/2d89fa3381853332371a4c3b26bc

0d0cee39f97b.pdf 
 Akin, Darcin., Sisiopiku &Virginia, P & Skabardonis, Alexander. (2011 
July). Impacts of Weather on Traffic Flow Characteristics of Urban 
Freeways in Istanbul. 6th International Symposium on Highway Capacity 
and Quality of Service, Volume 16, pp 89–99. Retrieved from: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.04.432 
 Andersson, Anna K., Chapman, Lee. (2011 Jan). The impact of climate 
change on winter road maintenance and traffic accidents in West Midlands, 
UK. Accident Analysis and Prevention, 43(1):284-9. Retrieved from doi: 

10.1016/j.aap.2010.08.025. 
 Arana, P., Cabezudo, S., Pealba, M. (2014). Influence of weather 
conditions on transit ridership: A statistical study using data from 
Smartcards. Transportation Research Part A, pp1-12. Retrieved from: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.tra.2013.10.019. 
 Athanasios Theofilatos & George Yannis. (November 2014.) A review 
of the effect of traffic and weather characteristics on road safety. Accident 
Analysis & Prevention, Volume 72, Pages 244-256. 
 Bardal Kjersti Grans & Andreas Mathisen Terje. (2015). Winter 
problems on mountain passes – Implicationsfor cost-benefit analysis. 
Transportation Research Part A, pp 59–72. Retrieved from: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.tra.2015.02.007. 
 Bernardin, Frédéric., Bremond, Roland., Ledoux, Vincent., Pinto, 
Maria., Lemonnier, Sophie., Cavallo, Viola., Colomb, Michèle. (2014). 
Measuring the effect of the rainfall on the windshield in termsof visual 



 

 

41  
  پژوهشي - علميفصلنامه 

  23شماره  - ششمسال 
  1396زمستان  

performance. Accident Analysis and Prevention, pp 83– 88. Retrieved 
from: http://dx.doi.org/10.1016/j.aap.2013.10.008. 
 Black Alan, W., Mote Thomas, L. (2015). Effects of winter precipitation 
on automobile collisions, injuries, and fatalities in the United States. 
Journal of Transport Geography, pp 165–175. Retrieved from: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2015.09.007 
 Brijs, Tom., Karlis, Dimitris., Wets, Geert. (2008). Studying the effect of 
weather conditions on daily crash counts using a discrete time-series 
model. Accident Analysis and Prevention 40 (2008) 1180–1190 
 Cai, Xiaonan., John Lu, Jian., Xing, Yingying., Jiang, Chenming., Lu, 
Weijie. (2013). Analyzing Driving Risks of Roadway Traffic under 
Adverse Weather Conditions: In Case of Rain Day. 13th COTA 
International Conference of Transportation Professionals (CICTP 
2013).pp 2563 – 2571. Retrieved from: doi: 10.1016/j.sbspro.2013.08.287. 
 Dell’Acqua, Gianluca & De Luca, Mario & Mauro, Raffaele & Russo, 
Francesca. ( 2012). Freeway crashes in wet weather: the comparative 
influence of porous and conventional asphalt surfacing.15th meeting of the 
EURO Working Group on Transportation, pp 618 – 627. Retrieved from: 
doi: 10.1016/j.sbspro.2012.09.779 
 Karim El-Basyouny, Sudip Barua, Md Tazul Islam (December 
2014).Investigation of time and weather effects on crash types using full 
Bayesian multivariate Poisson lognormal models, Accident Analysis & 
Prevention, Volume 73, Pages 91-99. 
  Koetse, Mark J. & Rietveld, Piet. ( May 2009). The impact of climate 
change and weather on transport: An overview of empirical findings. 
Transportation Research Part D Transport and Environment 14(3), 
pp:205-221. 
 Mats, Riehm., Torbjörn, Gustavsson., Jörgen, Bogren., Per-Erik, 
Jansson. (2012 December). Ice formation detection on road surfaces using 
infrared thermometry. Cold Regions Science and Technology, pp 71–76.. 
Retrieved from: dol:10.1016/j.coldregions.2012.06.004 
 Rongjie Yu, Mohamed Abdel-Aty. (March 2014). Analyzing crash 
injury severity for a mountainous freeway incorporating real-time traffic 
and weather data. Safety Science, Volume 63, Pages 50-56. 
 Ruth Bergel-Hayat, Mohammed Debbarh, Constantinos Antoniou, 
George (November 2013).Explaining the road accident risk: Weather 
effects. Accident Analysis & Prevention, Volume 60, Pages 456-465. 
 Seeherman, Joshua., Liu, Yi. (2015). Effects of extraordinary snowfall 
on traffic safety. Accident Analysis and Prevention, pp 194–203. Retrieved 



   

 

42  
  اي در شمال غرب ايران وهوايي در تصادفات جاده نقش عناصر آب

  پژوهشي - علميفصلنامه   
  23شماره  - ششمسال 

  1396زمستان 

from:http://dx.doi.org/10.1016/j.aap.2015.04.029. 
 Reza Amin, Shohel., Zareie, Alireza., Luis E, Amador-Jiménez. 
(October 2014) Climate change modeling and the weather-related road 
accidents in Canada Transportation Research Part D: Transport and 
Environment, Volume 3, Pages 171-183. 
 Tsapakis Ioannis, Cheng Tao, Bolbol Adel. (2013). Impact of weather 
conditions on macroscopic urban travel times. Journal of Transport 
Geography, pp 204–211. Retrieved from: 
 http://dx.doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2012.11.003. 
 Wa˚hlberg, Anders af. (January 2008). If you can’t take the heat: 
Influences of temperature on bus accident rateSafety Science 46(1), pp66-
71. Retrieved from: DOI: 10.1016/j.ssci.2007.02.003 
 Xu, Chengcheng., Wang, Wei & Pan, Liu. (2013). Identifying crash-
prone traffic conditions under different weather on freeways. Journal of 
Safety Research, Retrieved 
from:http://dx.doi.org/10.1016/j.jsr.2013.04.007 
 XU Feifei, HE Zhaocheng, SHA Zhiren, ZHUANG, Wenbo Lijian, 
SUN, Wenbo. (2013). 13th COTA International Conference of 
Transportation Professionals (CICTP 2013).pp 82 – 89. Retrieved from: 
doi: 10.1016/j.sbspro.2013.08.012. 
 Zhang Shen, Wang Hua, Liu Xin and Quan Wei. (2013). Dynamic 
Impact of Meteorological Factors on Freeway Free-FlowVolume and 
Speed in Yanbian 13th COTA International Conference of Transportation 
Professionals (CICTP 2013).pp 2667 – 2675. Retrieved from: doi: 
10.1016/j.sbspro.2013.08.299. 

 http://www.irimo.ir )سازمان هواشناسي كشور(  

 http://www.whoiran.org ) بهداشت جهاني سازمان  ) 

 
  
  


