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  چكيده

 انيدر م است. يحمل و نقل شهر يزيراهداف برنامه نياز مهمتر يكيعبور و مرور در سطح شهرها  يهانايجر يساز منيا

رانندگان هنگام  يبرخ يقانون ريغ يتردد در سطح شهر، در كنار رفتارها يهاانيجر اديكشور، شهر قم با حجم ز يكالنشهرها

معابر سطح شهررا به صورت  يعبور و مرور در برخ يهاانيجر يمنيا بيضر . ... و يكيتراف ازيمورد ن زاتيكمبود تجه ،يرانندگ

 ياقدامات مناسب يحمل و نقل درون شهر يمنيقم به منظور ارتقاء ا يشهر تيريكاهش داده است هر چند نظام مد يقابل توجه

  شهر قم  يحدوده قانوندر م تصادفهزار مورد  17از  شي) ب1393-95سه سال ( يرا تا كنون انجام داده است، متاسفانه ط

 17452از  شياتفاق افتاده است.ب يو خسارت يبه صورت فوت يو مابق يدرصد به صورت جرح 95از  شياست كه ب دهيبه ثبت رس

ظهر  12درصد از كل تصادفات در ساعات  53از  شياست. ب دهيبه ثبت رس يتصادفات به صورت جرح نيدرصد ا 89تصادف كه 

 شنبه و  يدرصد از تصادفات روزها 32از  شيكه ب ديروزانه تصادفات مشخص گرد لياست و در تحل افتاده اقشب اتف 20 يال

آن را موتور  يسو كياست كه  يدرصد از كل تصادفات سطح شهر قم مربوط به تصادفات 58است.  وستهيشنبه به وقوع پسه
حق  تيدرصد مربوط به عدم رعا 24وجه به جلو عدم ت هدرصد از كل تصادفات مربوط ب 36و  دهنديم ليسواران تشك كلتيس

فقره تصادف منجر به فوت در سطح شهر قم اتفاق افتاده  88از  شيب ريدر طول سه سال اخ زين نيانگيتقدم بوده است. به طور م

با حوزه  ناسبمت يهاافتيره، هستند ليدخ يمتعدد يهاها و نهادكاهش تصادفات دستگاه تيريبا توجه به آنكه در مد است.

  .است دهيگرد شنهاديو اقدامات الزم پ يها مورد بررسسازمان اراتياخت

  

 

  شهر قم هاي ترافيك،جريان ،ايمني، نقاط حادثه خيز، سوانح ترافيكي: كليدي هايهواژ

  

  مقدمه-1

 اهداف مختلف و روزانه هزاران نفر از شهروندان يك شهر با

  شان جابجا هاي متنوعي از سفر در محدوده زندگيشيوه

ها ُتن يا ميلياردها دالر (ريال) بار ميان شوند. ميليونمي

گردد. بروز هر نوع مقاصد مختلف در سطح شهرها حمل مي

هاي مالي، زماني و سانحه رانندگي، عالوه تحميل هزينه

هاي تردد رواني براي شهروندان حادثه ديده، جريان- روحي
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ي ساعاتي با مشكل سواره و حتي پياده در سطح شهر را برا

هاي عبور و سازي جرياننمايد. بدين ترتيب، ايمنمواجه مي

ريزي مرور در سطح شهرها يكي از مهمترين اهداف برنامه

وجود  با. )Litman, 2012(باشدحمل و نقل شهري مي

هاي تردد در سطح سازي جريانزمينه ايمندر اقدامات متعدد 

ساالنه موجب مرگ و با اين حال سوانح رانندگي شهرها، 

ها نفر و تحميل هزاران ميليون حركتي ميليون-ناتواني جسمي

 دالر خسارت بر اقتصاد جوامع شهري در سراسر جهان 

گردد. بر اساس آخرين برآوردهاي صورت گرفته توسط مي

بيش از يك ميليون ساالنه )، WHOسازمان بهداشت جهاني(

بر اثر سوانح  و سيصد و پنجاه هزار نفر از جمعيت جهان

 ,Moradi et al(دهند رانندگي جان خود را از دست مي

2016; WHO, 2018(. اي در ميان جوامع در حال توسعه

ريزي  نظير ايران نيز مشكالتي از قبيل گسترش بدون برنامه

صحيح شهرها، چيدمان اتفاقي مراكز توليد و جذب سفر و 

شخصي  تسلط الگوي سفرهاي درون شهري بر مبناي خودرو

موجب افزايش تعداد سفرها و در نتيجه كاهش ضريب ايمني 

هاي تردد سواره و پياده شده است. به استناد آخرين جريان

آمارهاي ارائه شده توسط نيروي انتظامي جمهوري اسالمي 

 900بيش از  1395تا پايان سال  1390ايران، از ابتداي سال

رديده هزار فقره تصادف در سطح شهرهاي كشور ثبت گ

هزار نفر در جريان اين تصادفات جان  12است كه بيش از 

هزار نفر نيز مجروح  563خود را از دست داده و حدود 

اند. اين آمارها حكايت از آن دارد كه وضعيت ايمني گرديده

باشد و حمل و نقل كشور از وضعيت مناسبي برخوردار نمي

ميزان تري به منظور كاهش ريزي منسجمنيازمند برنامه

به در ميان كالنشهرهاي كشور، شهر قم  باشد.تصادفات مي

دليل موقعيت جغرافيايي و وضعيت كاركردي خود ساالنه 

 باشد. حجم بااليميليون مسافر وارد مي 20پذيراي بيش از 

هاي تردد در سطح شهر، در كنار رفتارهاي غير قانوني جريان

ات مورد نياز برخي رانندگان هنگام رانندگي، كمبود تجهيز

هاي عبور و مرور در برخي ترافيكي و... ضريب ايمني جريان

   معابر سطح شهر به صورت قابل توجهي كاهش داده است.

هر چند نظام مديريت شهري قم به منظور ارتقاء ايمني 

را تا كنون انجام داده  يحمل و نقل درون شهري اقدامات

سوانح  )1397-95سه سال اخير( بررسي كلي آماراست، 

 17نشان از ثبت بيش از در محدوده قانوني شهر قم رانندگي 

درصد به صورت  95كه بيش از  هزار مورد تصادف دارد

جرحي و مابقي به صورت فوتي و خسارتي اتفاق افتاده 

است. با توجه تاثير سه ركن اصلي انسان، خودرو و راه در 

سي وقوع تصادفات شهري درمطالعه پيشنهادي به آسيب شنا

به بررسي  3Eبندي معابر شهري و بر پايه اصول از پيكره 

هاي سواره و جهت افزايش ايمني جريانهاي مناسب رهيافت

  پرداخته خواهد شد.در حوزه محدوده مورد اين مطالعه پياده 

  

  پيشينه تحقيق -2

  و سوانح رانندگيمفهوم تصادف -1- 2

ر د ينسبتا مشابه با مفاهيم مختلفتاكنون تعاريف 

ه شده يارا» سوانح رانندگي«و  »صادفت«خصوص واژگان 

است كه در اين بخش به اختصار به برخي از آنها اشاره شده 

تصادف را حادثه اي ناخواسته و بدون برنامه  ،لوسناست. 

صدمه د كه منجر به از دست دادن زندگي، نمايتوصيف مي

 ,Leveson(شودتخريب محيط مي وانسان، آسيب به اموال 

يا علتي ناخواسته  حادثهتصادف را  ،رندال- هارمس .)2004

 شودميكه منجر به آسيب يا صدمه نمايد عنوان مي

)Harms-Ringdahl, 2013(.  آيين نامه مديريت ايمني و

تعاريفي در  1388حمل و نقل و سوانح رانندگي مصوب 

اي حادثه را تصادفمتفاوت از تصادفات و سوانح رانندگي؛ 

كه براي يك وسيله نقليه موتوري متحرك و  نمايدتعريف مي

يا بين يك وسيله نقليه موتوري متحرك با يك عامل ديگر 

  همچون يك يا چند وسيله نقليه، عابر، حيوان، اشيا ثابت 

  پيوندد و منجر به خسارات مالي يا جاني به وقوع مي

تر ؛ در مقابل سوانح رانندگي را با مفهومي گستردهگرددمي

وقايعي كه عالوه بر تصادفات نمايد: نه توصيف مياينگو

رانندگي كه در آن يك وسيله نقليه يا سرنشينان آن به داليلي 

هاي غير از تعريف ذكر شده براي تصادف، متحمل خسارت

جاني و مالي شوند (نظير سقوط، واژگوني، ريزش بهمن يا 

ريزش كوه، رانش زمين و وقوع سيل) را سوانح رانندگي 

حمل و نقل سامانه تصادفات ترافيكي در براي  .ويندگمي
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ساس ه شده  كه برايهاي مختلفي اراطبقه بنديدرون شهري 

   توان اين وقايع رامي و ميزان صدمه وارده نوع، شدت

آيين نامه مديريت ( به چهار دسته كلي تقسيم بندي نمود

  :)1388ايمني و حمل و نقل و سوانح رانندگي، 

اي  صدمه تصادفاتدر اين نوع : ارتيالف) تصادفات خس

و تنها  شود قليه يا عابر پياده وارد نميهاي وسيله نبه سرنشين

وسايل نقليه در اثر برخورد با يكديگر يا برخورد با شيء 

  شوند. ثابت و غيرو دچار صدمات مي

در اين نوع تصادفات، برخورد : ) تصادفات جرحيب

توانند  كه اين افراد مي شود، منجر به جرح فرد يا افرادي مي

  سرنشينان وسيله نقليه يا عابر پياده باشند.

نجر در اين نوع تصادفات، برخورد م: ج) تصادفات فوتي

توانند  كه اين افراد مي شود به فوت فرد يا افرادي مي

  سرنشينان وسيله نقليه باشند يا عابر پياده باشند.

  

  عوامل موثر در بروز تصادفات-2- 2

اند تا انسان، بار و طراحي شدهحمل و نقل هاي سيستم

و اقتصادي از مكاني به مكاني به طور موثر، ايمن را خدمات 

سوانح ترافيكي خطر ديگر جابجا نمايند. با اين وجود، 

هاي با شدت هاي متنوع فضايي و زمانيدر مقياسهمواره 

 هايمولفه تاثير متقابل به طور كلي. وجود دارد متفاوت

تواند در بروز ميوضعيت فني خودروها  و اهرانسان، 

 داشته باشندبر عهده تصادفات و شدت آنها نقش مهمي 

)Yohanne and Minal, 2015( . هريك از اين عوامل

  تري قابل تقسيم بندي است. خود به پارامترهاي جزيي

ترين عنصر اي كه عوامل انساني به عنوان پيچيدهبه گونه

خستگي،  هايي نظيرمولفهاثير سيستم حمل و نقل تحت ت

قدرت جسماني، عوامل رواني، زمان عكس العمل، زمان 

هاي باشد. عامل راه نيز شامل قوسمشاهده و مهارت مي

، ميزان افقي و قائم، عرض، شيب، وضعيت روشنايي

باشد. ها و... ميها، پاركينگلغزندگي، موانع و دست اندازه

امكان بروز تصادفات و عامل وضعيت فني خودروها نيز در 

اي كه عملكرد شدت آن تاثير بسزايي داشته باشد به گونه

ها، شتاب، وزن سيستم ترمز خودروها، وضعيت الستيك

 خودرو  و... در اين بين اهميت غير قابل انكاري را دارند

  ).1395؛ كي منش و همكاران، 1387(تيموري و حبيبي، 

  

   نقاط حادثه خيز-3- 2

 هاي با خطر نسبتاًز كه به عنوان موقعيتنقاط حادثه خي

بر اساس معيارهاي خاصي  شوند معموالًباال تعريف مي

از راه  ايهر نقطهشود. در يك تعريف كلي، به شناسايي مي

هاي كه تعداد تصادفات ثبت شده در آن نقطه از ساير قسمت

 اين شناسايي گويند.نقاط حادثه خيز مي ؛شتر باشديديگر ب

ترين راهبرد در راستاي مديريت ين و كم هزينهنقاط، اول

 هايي از راه كه بر اساس آن تنها بخش باشدميها ايمني راه

تصادفات  تعداد گردد كه در آنسازي انتخاب ميجهت ايمن

و  هاروش .)Thakali et al, 2015(شده باشدثبت زيادي 

معيارهاي متعددي در راستايي شناسايي نقاط حادثه خيز 

به شرح زير  اين روش ترينرايجمهمترين دارد كه  وجود

معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري ( باشد مي

  .)1391تهران، 

  الف) روش تعداد تصادف

ترين روش براي شناسائي ترين و صريحاين روش رايج

مسيرهاي تصادف خيز است. در اين روش معابري كه داراي 

يز به عنوان مسيرهاي تصادف خبيشترين تعداد تصادف باشد 

ها بر اساس تعداد كل تصادفات و يا شوند و مكانشناخته مي

تصادفات با شدت/نوع خاصي (تصادفات جرحي، فوتي يا 

  .شوندبندي مير دوره زماني معين، رتبهخسارتي و...) د

  ب) روش شدت تصادف

(خسارتي، جرحي،  در اين روش با توجه به نوع تصادف

 عنوانشود. به ي به هريك از تصادفات داده ميفوتي) ضرايب

، 1مثال در ايالت تگزاس براي هر تصادف خسارتي ضريب 

 9و براي هر تصادف فوتي ضريب  3تصادف جرحي ضريب 

  شود.در نظر گرفته مي

  ج) روش نرخ تصادف

در اين روش عالوه بر تعداد تصادفات، تغيير حجم 

گردد. خيز لحاظ ميترافيك نيز در تعيين مسيرهاي حادثه 

ها برخوردار از دقت بيشتري نسبت به ساير روش ،بنابراين
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خيزي يك مسير را بر اساس ميزان است چرا كه ميزان سانحه

  دهد.حجم تردد مورد ارزيابي قرار مي

  تصادفاتشدت  -د) روش نرخ 

با در نظر گرفتن حجم تردد، به جاي تعداد تصادف از  

آنها كه با استفاده از سه پارامتر نرخ تصادف به همراه شدت 

گردد استفاده تردد، تصادف و ضريب شدت آنها محاسبه مي

نمايد. در اين روش تعداد تصادفات، شدت و موقعيت مي

مكاني آنها برداشت شده و سپس نرخ هاي مورد نظر محاسبه 

 گردد.مي

 با عنوان اي)؛ طي مطالعه1388پور معلم و سليمي(

: از ديدگاه شناخت محل ي نقاط حادثه خيزتحليل و ارزياب«

هاي ناشي از خسارات و ضايعات و راهكارهاي حادثه، هزينه

به رتبه بندي مسيرهاي حادثه خيز پرداختند. آنان  »اصالحي

در اين تحقيق دريافتند كه مسيرهاي پر تردد از اولويت 

ها سازي جادههاي ايمنها و پروژهبيشتري براي طرح

  تند.برخوردار هس

تحليل « اي با عنوان)؛ در مقاله1390متكان و همكاران(

» مكاني تصادفات شهري با استفاده ازرگرسيون وزني مكاني

به بررسي تاثيرات ناپايداري در روابط ميان تصادفات و 

عوامل موثر درآنها با استفاده از مدل رگرسيون وزني مكاني 

تند. نتايج ناحيه ترافيكي شهر مشهد پرداخ 259پواسون در 

نشان از ناپايداري معناداري در روابط بين تعداد تصادفات و 

 باباييزياري و ميرزا انتخاب شده دارند. متغييرهاي مستقل 

شناسايي نقاط حادثه خيز و «اي با عنوان )؛ در مقاله1394(

به دنبال » بندي سطح ايمني تقاطعات غير همسطح شهريرتبه

ت غير همسطح شهري بر پايه بندي سطح ايمني تقاطعارتبه

نظرات كارشناسان و با استفاده از مدل فرايند تحليل سلسله 

دهد؛ در تبادل باشند. نتايج نشان مي) ميAHP( مراتبي

هاي اي از تصادفات مربوط به رمپشبدري سهم عمده

 50باشد و بيش از ورودي و خروجي و نواحي ضربدري مي

نيمه شبدري و تك صد تصادفات در تبادالت شبدري رد

  دهد.اي در محل تقاطع دو جاده رخ مينقطه

تحليل «)؛ طي پژوهشي با عنوان 1396( هوشيار و شريفي

 » فضايي تصادفات درون شهري: مطالعه موردي شهر اروميه

با استفاده از آزمون تخمين تراكم كرنل به بررسي توزيع 

   فضايي تصادفات در شهر اروميه پرداختند. نتايج نشان

و اطراف  3، 1دهد؛ بيشترين تعداد تصادفات در مناطق مي

  ) رخ داده است.4(منطقه  بخش مركزي شهر اروميه

رويكرد « اي با عنوان)؛ طي مطالعه2011( شاينر و هلرزا

» مناطق مسكوني به ايمني ترافيك: دو مطالعه موردي از آلمان

ت دريافتند كه ارتباط مستقيمي ميان توزيع فضايي تصادفا

  شدت وضعيت تراكم در مناطق مسكوني وجود دارد. 

به طوري كه تعداد تصادفات فوتي و جرحي شديد در مناطق 

  مسكوني با تراكم باال بسيار بيشتر از مناطق مسكوني 

 اي با تراكم پايين دارد.  حومه

تجزيه «)؛ در تحقيقي با عنوان 2017( شفابخش همكاران

حوادث ترافيكي شهري:  در GISو تحليل فضايي مبتني بر 

خوشه تحليلي  4به بررسي » مطالعه موردي در مشهد، ايران

هاي ارتباطي ك بهتر از الگوي تصادفات در شبكهبه منظور در

دهد كه نتايج تحقيق نشان مي پيچيده درون شهري پرداختند.

كاربست سامانه اطالعات جغرافيايي و مدل تخمين تراكم 

  توزيع فضايي تصادفات را دارد.كرنل قابليت تحليل بهينه 

 )؛ در پژوهشي با موضوع2019( چنگ و همكاران

شناسايي  هاي تحول تصادفات ترافيكي وتحليلي بر مشخصه«

 »هاي شهريدر تقاطع زماني نقاط حادثه خيز- توزيع فضايي

به دنبال كاهش و يا جلوگيري از سوانح ترافيكي از طريق 

باشند. نتايج نشان مي زماني تصادفات -هاي فضاييتحليل

دهد كه توزيع فضايي تصادفات در تقاطعات مناطق مي

بيشتر است  وجيانگ چين نسبت به مناطق جنوبي شمالي و

يش ضريب كه اين مسئله به دليل اقدامات اندك در زمينه افزا

 باشد. ايمني در مناطق شمالي مي

تجزيه و « اي با عنواندر مقاله)؛ 2019( بايل و همكاران

 » زماني نقاط حادثه خيز-تحليلي دقيق از توزيع فضايي

 خيز با استفاده از ناسايي و تجزيه تحليل نقاط حادثهبه ش

سال پرداختند، آنان در اين مطالعه دريافتند  9هاي آماري داده

درصد از نقاط حادثه خيز همواره در طول بازه زماني  50كه 

اي شاهد رهدرصد به صورت دو 50ثابت بوده و ذكر شده 

  .باشدسوانح ترافيكي مي
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  روش تحقيق

ترين مكاني تصادفات يكي از كاربردي -تحليل فضايي

باشد به همين هاي مديريت ايمني معابر درون شهري ميشيوه

هاي تحليل ها و شيوهمنظور در اين بخش به ابزارها، داده

  گردد.تصادفات درون شهري قم اشاره مي

  ابزار تحقيق

در شبكه  جغرافياييسيستم هاي اطالعات  كاربست

ه حمل و نقل طي ساليان اخير توسعه فراواني يافته است ب

صورتي كامالً متداول در ه ب GISنحوي كه عنوان اختصاري 

اين زمينه مطرح است. شناسايي نقاط حادثه خيز درون 

شهري به همراه اطالعات جانبي به منظور درك بهتر 

بهينه تخصيص ؛ ط اتفاق مي افتديي كه در اين نقاروندها

ضروري  ارتباطيهاي سطح ايمني شبكه با هدف ارتقاءمنابع 

سامانه يك به عنوان  GISرسد. در اين راستا به نظر مي

ذخيره، پردازش و مديريت  هايي نظيربا ويژگيمفيد  جامع و

شناسايي مسيرها و نقاط جهت  ابزار مناسبي ،اطالعات مكاني

شد كه براي پيشبرد اهداف تحقيق بكار گرفته بامي حادثه خيز

  شده است.

  هاروش گردآوري داده

روش  دو از تحقيق مورد نظر اهداف به توجه با

 استفاده ها مورد نيازميداني براي گردآوري داده و ايكتابخانه

 نظري مباني و چارچوب براي ايكتابخانه منابع از .است شده

تعيين مسيرها و نقاط  بخش در شده و گرفته بهره تحقيق

ه يحادثه خيز شهر قم از اطالعات ميداني (شامل اطالعات ارا

هاي سال براي توسط پليس راهور استان قمتصادفات شده 

و همچنين پيمايش ميداني جهت تدقيق محل 1397تا  1395

  تصادفات) استفاده گرديد. 

  روش تحليل

هاي تحليلي جهت درك مناسب طيف وسيعي از روش

ع فضايي تصادفات درون شهري وجود دارد. يكي از توزي

باشد. ها، آزمون تخمين تراكم كرنل ميمدترين اين روشآكار

شعاع و اي هاي نقطهتعداد داده بر مبناي شيوهدر اين 

 گردد. مشخص مي تراكم تصادفات ،مشخص

 

 

=h  ،پهناي باند=di  ،فاصله از مركز=n  ،تعداد مشاهدات=k م مركزكاركرد تراك  

  

  

  هاي توصيفييافته- 3

  وضعيت نوع تصادفات به تفكيك شدت صدمه-1- 3

تعداد تصادفات رخ داده در شهر قم به تفكيك خسارتي، 

)، نشان داده شده است. در سال 1(جرحي و فوتي در جدول 

تعداد  1396مورد تصادف و در سال  4803تعداد  1395

مورد  6602تعداد  1397مورد تصادف و در سال  6047

تصادف در داخل محدوده شهر قم بوقوع پيوسته است. 

 1397دهد تصادفات خسارتي در سال ها نشان ميبررسي

 1395درصد و نسبت به سال  15حدود  1396نسبت به سال

درصد افزايش داشته است. در خصوص تصادفات  19حدود 

درصد  7حدود  1396نسبت به سال  1397فوتي در سال 

د افزايش صدر 19حدود  1395سبت به سال كاهش داشته و ن

نسبت  1397داشته است. تعداد تصادفات جرحي نيز در سال 

 1395درصد افزايش و نسبت به سال  2حدود  1396به سال 

 درصد افزايش داشته است.  10بيش از 
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  1397تا  1395تعداد و درصد نوع تصادفات درون شهري قم طي سال هاي  .1 جدول

  سال

 دفنوع تصا

  جمع 1397 1396 1395

  درصد  تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 6/10 1843 4/12 820 1/9 551 8/9  472 خسارتي

 3/0 59 3/0 22 4/0 26 2/0  11 فوتي

 89 15533 2/87 5760 5/90 5470 6/89  4303 جرحي

 1/0 17 0 0 0 0 4/0  17 نامشخص

 0 17452 100 6602 100 6047 100  4803 جمع

  منبع: راهور استان قم
  

  ساعات وقوع تصادفات

اطالع از تعداد تصادفات اتفاق افتاده در ساعات مختلف 

تواند در شبانه روز از اهميت زيادي برخوردار است، زيرا مي

  هاي اجرايي جهت بهبود وضعيت ايمني مؤثر باشد. طرح

) تعداد تصادفات در ساعات مختلف شبانه روز 2در جدول (

نشان داده شده است. نتايج نشان  1397تا  1395هاي سال در

 16ظهر  و   12 -16دهد كه تعداد تصادفات در ساعات مي

بعدازظهر بيشتر از ساعات ديگر شبانه روز اتفاق افتاده  20تا 

 است.

  

  1397تا  1395ساعات وقوع تصادفات درون شهري قم طي سال هاي  .2جدول 

 سال      

 ساعت

1395 1396 1397 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

04-00 325 8/6 369 1/6 375 7/5 

08-04 231 8/4 274 5/4 292 4/4 

12-08 758 8/15 1019 9/16 1055 16 

16-12 1152 24 1602 5/26 1720 1/26 

20-16 1216 3/25 1529 3/25 1804 3/27 

24-20 1104 23 1254 7/20 1356 5/20 

 0 0 0 0 4/0 17 نامشخص

 100 6602 100 6047 100 4786 جمع
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  وزهاي وقوع تصادفاتر

اطالع از تعداد تصادفات اتفاق افتاده در روزهاي هفته 

نيز از لحاظ شناسايي روزهاي پرخطر به لحاظ سوانحي 

) تعداد تصادفات 3باشد. در جدول (ترافيكي حائز اهميت مي

  نشان  1397تا  1395هاي طي روزهاي هفته در طول سال

دهد كه تعداد تصادفات در روزهاي دهد. نتايج نشان ميمي

شنبه بيش از ساير روزهاي هفته شاهد سوانح شنبه و سه

  ترافيكي است.

 

  1397تا  1395روزهاي وقوع تصادفات درون شهري قم طي سال هاي  .3جدول 

 درصد  تعداد روزهاي هفته

 5/15  2697 شنبه

 3/11  1977 يكشنبه

 1/12  2112 وشنبهد

 7/16  2907 سه شنبه

 2/12  2123 چهارشنبه

 6/13  2369 پنجشنبه

 5/12  2179 جمعه

 2/6  1088 نامشخص

  100 17452  جمع

  

  هاي وقوع تصادفاتماه

هاي سال اطالع از تعداد تصادفات اتفاق افتاده طول ماه

هاي اريبهشت و شهريور طي سه سال دهد كه در ماهنشان مي

بيشترين مورد تصادف به ثبت رسيده است. به طوري  گذشته

مورد  712و  455به ترتيب  1397و  1395كه طي سال هاي 

آمارهاي  1396تصادف به ثبت رسيده است. البته در سال 

  نمايد. ميدي ماه را توصيف نشان از تصادفات باال در 

مورد تصادف رخ داده است  696به طوري كه در اين سال 

   1396درصد كل تصادفات سال  5/11كه معادل 

  گيرد.در بر ميرا 
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  1397تا  1395هاي هاي وقوع تصادفات درون شهري قم طي سالماه .4جدول 

 سال        

 ماه

1395 1396 1397 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 7/8 576 6/5 338 5/7  342 فروردين

 8/10 712 4/7 446 9/9  455 ارديبهشت

 10 660 1/6 370 7/9  446 خرداد

 7/10 705 5/7 451 6/9  440 تير

 10 663 9/7 480 5/9  438 مرداد

 8/10 712 8/7 469 1/10  463 شهريور

 6/9 635 5/8 511 1/10  463 مهر

 2/8 539 3/7 441 3/8  380 آبان

 8/8 582 4/8 507 6/5  258 آذر

 9/6 454 5/11 696 5  231 دي

 9/3 256 7/10 649 3/7  336 بهمن

 6/1 108 4/11 689 3/7  336 اسفند

  هاي وقوع تصادفاتفصل

بررسي وضعيت سوانح ترافيكي در سطح شهر قم در 

دهد؛ بيشترين تعداد نشان مي 1397تا  1395هاي طول سال

باشد. به طوري كه بيش از تصادف در فصل تابستان مي

سال  درصد كل تصادفات سه 28مورد تصادف (معادل  4821

اخير) در اين فصل به ثبت رسيده است. البته پس از فصل 

درصد آمار تصادفات  25تابستان فصول بهار و پاييز هريك با 

  اند.بيشترين سوانح ترافيكي را به خود ديده

  (درصد)1397تا  1395هاي فصل هاي وقوع تصادفات درون شهري قم طي سال .5جدول

  سال      

 فصل 

 جمع 1397 1396 1395

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد  تعداد

 2/25 4345 5/29 1984 1/19 1154 1/27  1243 بهار

 28 4821 5/31 2080 2/23 1400 2/29  1341 تابستان
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 25 4316 6/26 1756 1/24 1459 24  1101 پاييز

 8/21 3755 4/12 818 6/33 2034 7/19  903 زمستان

  

  وضعيت تصادفات بر مبناي وضع هوا

با توجه به شرايط اقليمي شهر قم و ساعات آفتابي زياد 

در طول سال؛ بررسي وضعيت سوانح ترافيكي بر اساس 

 1397تا  1395هاي وضعيت در سطح شهر قم در طول سال

درصد سوانح ترافيكي در هواي  75دهد؛ بيش از نشان مي

ست. شايان ذكر است كمتر از صاف و بدون ابر اتفاق افتاده ا

درصد تصادفات در شرايط جوي ناپايداري همچون هواي  1

 24ابري، باراني، برفي و... رخ داده است. وضعيت حدود 

درصد از تصادفات نيز در سامانه مديريت تصادفات پليس 

  راهور به ثبت نرسيده است. 

  

  97تا  95هاي طي سال وضعيت هوا در هنگام وقوع تصادفات درون شهري قم .6جدول 

  درصد  جمع  جرحي  فوتي  خسارتي وضعيت هوا

 16/75 16323 14195 50  2078  صاف

 04/0 9 6 1  2 مه آلود

 0 1 1 0  0 برفي

 31/0 67 55 0  12 باراني

 02/0 4 4 0  0 طوفاني

 17/0 37 30 0  7 ابري

 30/24 5277 5090 16  171 نامشخص

 100 21718 19381 67  2270 جمع

  

  داد تصادفات بر مبناي نوع برخورد وسايل نقليهتع

شود. باالترين نوع )، ديده مي7همانطور كه در جدول (

 با موتور سيكلت نقليه وسيله برخورد وسايل نقليه، برخورد

كه نقض قوانين  باشد. بيانگر آن استدرصد) مي 7/46(

سواران و همچنين غير ايمن بودن اين توسط موتور سيكلت

باشد. از سوي ديگر كمترين قليه جهت جابجايي ميوسيله ن

نوع سوانح ترافيكي ايجاد حريق كه تنها يك مورد به ثبت 

  رسيده است.
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  97تا  95هاي نوع برخورد وسايل نقليه در تصادفات درون شهري قم طي سال. 7جدول 

  جمع  جرحي  فوتي خسارتي نوع برخورد وسايل نقليه

 10098 10002 28  68 توسيله نقليه با موتور سيكل

 2880 1368 5  1507 وسيله نقليه با  وسيله نقليه

 3700 3684 16  0 وسيله نقليه با عابر

 2 2 0  0 وسيله نقليه با حيوان

 666 343 6  317 وسيله نقليه با شي ثابت

 434 354 10  70 واژگوني و سقوط

 1 0 0  1 ايجاد حريق

 927 924 0  3 موتورسيكلت با موتور سيكلت

 25 23 0  2 برخورد با وسيله پارك شده

 9 7 0  2 خروج از جاده

 268 267 1  2 وسيله نقليه با دوچرخه

 614 501 2  111 وسيله با چند وسيله نقليه

 97 97 0  2 موتور سيكلت با دوچرخه

 1614 1613 0  1 موتور سيكلت با عابر

 33 33 0  0 پرتاپ سرنشين

 277 234 0  43 چند برخوردي

 2 2 0  0 قوط عابرس

 3 3 0  0 دوچرخه با عابر

 176 11 0  165 نامشخص

  راهور استان قم پليس منبع: 

  وضعيت تصادفات بر مبناي علت تامه تصادف
دهي تصادفات، براي (علت تامه) هاي گزارشدر فرم

گردد و ريشه صرفاً علت تامه (علت نهايي تصادف) ذكر مي
ه عنوان مثال ممكن است شود. باصلي تصادف شناسايي نمي

علت تامه تصادف، انحراف به چپ ذكر شود ولي اين عامل 
همان گونه كه در خود ناشي از خواب آلودگي راننده باشد. 

بيشترين علت تصادف تامه در شهر قم،  شود؛زير ديده مي
از سوي  باشد.تقدم و عدم توجه به جلو مي حق رعايت عدم

از به اتوبان كمترين علل ديگر خطاي عابر و ورود غير مج
  باشد.وقوع تصادفات در شهر قم مي

  هاي تحليلييافته
آزمون تراكم كرنل، سطح همواري از تغييرات در تراكم +     

كند. بر اساس روش ياد شده و به در محدوده ايجاد مي
منظور شناسايي محدوده تمركز نقاط تصادفي شهر قم در 

ت از قسمت تحليل فضايي اين محاسبا  97تا  95هاي سال

 ARC GISتراكم كرنل در محيط 
انجام گرفت و نتيجه  10

 ر اساس آزمون در نقشه مربوطه نشان داده شده است. ب

يشترين تمركز نقاط حادثه هاي حاصل از اين بخش بيافته
شود.ديده مي 1و 3و همچنين مناطق  4خيز در منطقه 
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  قمعلت تامه تصادفات درون شهري  .8جدول 

  درصد  جمع  جرحي  فوتي خسارتي علت تامه

 5/1 327 217 1  109  عدم رعايت فاصله طولي

 1/1 234 187 1  46 عدم رعايت فاصله عرضي

 8/24 5311 4889 6  416 عدم رعايت حق تقدم

 36 7703 6823 16  864 عدم توجه به جلو

 1/0 21 18 0  3 عدم مهارت در رانندگي

 5 1067 813 17  237 ه نقليهعدم توانايي در كنترل وسيل

 4/0 75 69 1  5 تخطي از سرعت مطمئنه

 4/0 91 78 2  11 تجاوز از سرعت مقرره

 1 211 197 2  12 تجاوز به چپ ناشي از سبقت

 8/2 596 556 1  39 انحراف به چپ

 3/0 54 52 0  2 انحراف به راست

 4/1 295 272 1  22 گردش به طرز غلط

 8/0 170 162 1  8 عبور از محل ممنوع

 1/3 671 524 2  145 حركت با دنده عقب

 2/0 36 24 0  12 نقص فني حادث وسيله نقليه

 1/0 16 10 0  6 نقص فني مستمر وسيله نقليه

 9/8 1914 1709 3  202 تغيير مسير ناگهاني

 0 7 7 0  0 خطاي عابر

 0 4 4 0  0 ورود غير مجاز به آزاد راه

 1/0 31 21 0  10 نقض مقررات حمل بار

 1/0 27 25 0  2 يدك كشي به طرز غلط

 1 214 193 0  21 عبور از چراغ قرمز

 9/0 201 191 0  10 دور زدن در محل ممنوع

 5/1 315 274 1  40 ساير علل
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 6/4 994 963 6  25 حركت در خالف جهت

 8/2 608 600 0  8 باز نمودن ناگهاني درب وسيله نقليه

 1/1 233 219 1  13 نامشخص

 1000 21426 19097 61  2268 جمع

  راهور استان قم  پليس منبع:

  97تا  95هاي تعداد و نوع تصادفات درون شهري قم طي سال .9 جدول

  منطقه شهري  مسيرهاي سانحه خيز
  نوع تصادفات 

  مجموع  فوتي  جرحي  خسارتي

  597  15  491  91  4  بلوار الغدير

  445  7  412  26  3  خيابان امام خميني

  377  9  332  36  4  (بروجردي) جمهوريبلوار 

  354  9  327  18  1  خرداد 15بلوار 

  325  7  315  3  1  خيابان آذر

  267  4  229  34  4  (زنبيل آباد) خيابان شهيد صدوقي

  262  7  182  73  3  بلوار حاج خداكرم

  256  2    243  11  2  )2( خيابان توحيد

  224  4  216  4  2  بلوار يادگار امام

  189  0  164  25  4    بلوار محمد امين

  139  0  137  2  6  )2( خيابان امامزاده ابراهيم

  ضريب شدت مسيرهاي سانحه خيز قم .10جدول

  مسيرهاي سانحه خيز  رابطه ضريب شدت تصادف  ضريب شدت تصادف

127,3  IA= 91+6×(491+15) بلوار الغدير  

540,2  IA= 26+6×(412+7) خيابان امام خميني  

082,2  IA= 36+6×(332+9)  (بروجردي) جمهوريبلوار  

034,2  IA= 18+6×(327+9)  خرداد 15بلوار  

935,1  IA= 3+6×(315+7) خيابان آذر  

481,1  IA= 11+6×(243+2) 2( خيابان توحيد(  

432,1  IA= 34+6×(229+4) (زنبيل آباد) خيابان شهيد صدوقي  

324,1  IA= 4+6×(216+4) بلوار يادگار امام  

207,1  IA= 73+6×(182+7)  حاج خداكرمبلوار  

009,1  IA= 25+6×(164+0) بلوار محمد امين  

824  IA= 2+6×(137+0) 2( خيابان امامزاده ابراهيم(  
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  گيرينتيجه-5

ايمني ترافيك يكي از پارامترهاي بسيار مهم مورد بررسي 

در اكثر كشورهاي دنيا، مجامع مهم بين المللي و سازمان ملل 

توان عوامل موثر در فيكي مياست. با مطالعه تصادفات ترا

رخداد تصادفات ترافيكي را شناسايي كرد. تعريف و توصيف 

عوامل موثر در تصادفات گامي اساسي در جهت اقدامات 

عملي براي كاهش و به حداقل رساندن عوامل ايجاد تصادف 

است كه باعث ايمني بيشتر سيستم حمل و نقل و بهبود آن 

مسيرهاي حادثه  ام نخستگ به همين منظور، درمي شود. 

با  مسيرهاترين ناامنخيز شناسايي گرديد و در مرحله بعد، 

. اطالعات مشخص گرديدهاي صورت گرفته توجه به تحليل

از پايگاه اطالعات ار موجود مربوط به تصادفات و آم

آوري شد. سپس تصادفات پليس راهنمايي و رانندگي جمع

م براي استفاده نرم هاي خااقدامات اوليه در مورد داده

انجام يافت و با استفاده از نرم افزارهاي   ArcGIS افزارهاي

  بر اساس ها اقدام گرديد. ياد شده نسبت به تحليل داده

 89تصادف كه  17452بيش از هاي توصيفي تحقيق، يافته

درصد اين تصادفات به صورت جرحي به ثبت رسيده است. 

ظهر الي  12ساعات درصد از كل تصادفات در  53بيش از 

شب اتفاق افتاده است و در تحليل روزانه تصادفات  20

درصد از تصادفات روزهاي  32مشخص گرديد كه بيش از 

درصد از كل  58شنبه و سه شنبه به وقوع پيوسته است. 

است كه يك تصادفات سطح شهر قم مربوط به تصادفاتي 

 36و  دهندسواران تشكيل ميسوي آن را موتور سيكلت

 24درصد از كل تصادفات مربوط به عدم توجه به جلو 

درصد مربوط به عدم رعايت حق تقدم بوده است. به طور 

فقره تصادف  88ميانگين نيز در طول سه سال اخير بيش از 

بر اساس  منجر به فوت در سطح شهر قم اتفاق افتاده است.

خيابان/ بلوار موجود در سطح  11، هاي تحليلي تحقيقيافته

مورد تصادف در  180شهر قم در طول سه سال اخير بيش از 

دهد كه از نظر آماري بيشترين تعداد تصادف در آنها رخ مي

اند كه از ميان آنها بلوار طول سال را به خود اختصاص داده

  الغدير تعداد تصادف در آنها رخ داده است. بر اساس 

اي خيز در سطح مسيرهنقطه حادثه 18هاي ميداني يافته

هاي مربوط گره سايي شده است كه عمدتاًخيز شناحادثه

 باشد. ترافيكي غير استاندارد مي

 

 

  

  مجري  هاراهبردها و سياست
  هاي با تردد باالبندي چراغ راهنمايي و رانندگي در برخي از تقاطعاصالح زمان •

  و سواري)حساسيت و دقت بيشتر در زمينه صدور گواهينامه به متقاضيان (موتور سيكلت  •

 جلوگيري از تردد موتورسيكلت سواران با بيش دو سرنشين. •

 ها يا عناصر شاخص موجود در معابرثبت دقيق تر اطالعات خسارتي و جرحي بر اساس شماره كوچه •

  انجام مطالعه در زمينه بررسي رهيافت هاي مناسب جهت ساماندهي وسائط نقليه موتوري در سطح شهر قم •

  پليس راهور قم
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  هاي مخصوص تردد عابرين پيادهيزه نمودن پلمكان •

 پذيري براي معلولين روهاي پرتردد و مهم سطح شهر قم جهت دسترسيمناسب سازي اصولي پياده •

  هاي ترافيكي شهر قمانجام مطالعه در زمينه گره •

در سطح هاي موجود اجراي طرح اصالح هندسي، حذف، تجميع و تغيير مكان (مكانيابي اصولي) دور برگردان •

  شهر

  انجا اجراي طرح م مطالعه در زمينه اصالح هندسي، حذف برخي از ميادين موجود در سطح شهر  •

  هاي همسطح موجود در سطح شهراجراي طرح در زمينه اصالح هندسي، تغيير وضعيت تقاطع •

زاد)،  متري 20( هاي محلي نظير خيابان شهيد رئيس كرميهاي عمومي به ويژه در خيابانتوسعه پاركينگ •

 (ره) به منظور جلوگيري از پارك دوبل (آيت اهللا طالقاني)، امام خميني دي)، آذر 19( باجك

هاي اتوبوس، بريدگي ايستگاه( انجام مطالعه و اقدام در زمينه اصالح وضعيت مسيرهاي ويژه اتوبوس تندرو •

  ها، در صورت عدم ضرورت حذف مسير و...)

  شهرداري قم

  آموزش و پرورش  ش كاربردي ويژه دانش آموزانهاي آموزبرگزاري دوره •

ها توسعه تجهيزات، توسعه مراكز اورژانس، كاهش زمان حضور در صحنه و انتقال سانحه ديدگان بيمارستان •

  توسط اورژانس

دانشگاه علوم 

  پزشكي

مراكز انجام مطالعه در خصوص واكاوي علل مرگ و ميرهاي ناشي از سوانح ترافيكي در بيمارستان هاي و   •

  درماني
  پزشكي قانوني

  اطالع رساني، آموزش و فرهنگ سازي در زمينه رعايت مقررات راهنمايي رانندگي •

صدا و سيما، 

شهرداري قم، 

پليس راهنمايي و 

  رانندگي

  (مصوب) تشكيل جلسات شوراي ترافيك استان جهت بررسي  و نظارت بر حسن اجراي موارد فوق •
معاونت هماهنگي 

  امور عمراني
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  اقدامات

  راهكار  علت حادثه خيزي  نقطه حادثه خيز  تعداد تصادفات   نام خيابان/ بلوار  منطقه

  354  خرداد 15  1
دور برگردان مقابل 

  دانشگاه آزاد اسالمي

سرعت باالي وسائط نقليه عبوري و 

  تصادفات ميان وسائط نقليه و عابر پياده

باالتر از  100مسدود نمودن دور برگردان موجود و جابجايي آن به 

  خيابان فراشاهاي نرسيده به ميدان صادقي سابق

  325  آيت اهللا طالقاني(آذر)  1

حد فاصل منبع آب تا 

وردوي بيمارستان 

  نيكوئي

قوس زياد خيابان و عدم ديد مناسب براي 

باال و احتماال  رانندگان با سرعت نسبتاً

  برخورد با موتور سيكلت سواران

يض خيابان حد فاصل محدود مورد اجراي فوري طرح توسعه و تعر

نظر مطابق با مصوبه طرح تفصيلي شهر قم، ايجاد رفيوژ ميانه(نرده) 

هاي ترافيكي، نصب سرعت جهت جلوگيري از تداخالت و بي نظمي

  كاه در صورت لزوم

1  
  خيابان محالتي

  (اعالمي توسط راهور)
-  

بريدگي مقابل 

پژوهشگاه امام 

  صادق(ع)

م طراحي دور بريدگي نامناسب و عد

برگردان موجب تداخالت و بي نظمي 

  گردد.ترافيكي مي

مسدود سازي بريدگي و طراحي مناسب دور برگردان مطابق با شرايط 

  خيابان

  256  2بلوار توحيد   2
تقاطع بلوار توحيد با 

  خيابان طفالن مسلم
  مسدودسازي تقاطع و احداث دور برگردان قبل از ميدان توحيد  هاتداخل گردش

  ميدان مالك اشتر  377  جمهوري اسالمي  2
وجود  ميدان و دوربرگردان  غير اصولي و 

  استاندارد

اي حدفاصل ميدان مالك اشتر حذف ميدان و ايجاد دور برگردان پروانه

  و ميدان امام حسين

  224  بلوار يادگار امام  2

بعد از زير گذر از 

سمت بلوار امام 

  رضا(ع)

وار، سرعت عبور دانش آموزان از عرض بل

باالي خودروهاي واردشونده به بلوار و 

  ديد نامناسب جهت كنترل خودرو

  نصب پل مكانيزه و عالئم هشدار دهنده و سرعت كاه
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  راهكار  علت حادثه خيزي  نقطه حادثه خيز  تعداد تصادفات   نام خيابان/ بلوار  منطقه

  445  خيابان امام خميني  3

هاي تقاطع خيابان -1

  كيوانفرامام خميني و 

  ميدان سعيدي-2

وجود ايستگاه اتوبوس واقع در نزديكي تقاطع در مسير 

  ويژه اتوبوس
  جابجايي و يا حذف ايستگاه

  224  بلوار شهيد حاج خدا كرم  3
دور برگردان مقابل 

  سراي ايراني

عدم تمايل رانندگان مراجعه كننده به سراي ايراني جهت 

  عقب استفاده از دور برگردان باال و حركت به

متر  300مسدود سازي دور برگردان و انتقال حداقل آن به 

  باالتر

  224  بلوار شهيد حاج خدا كرم  3
مقابل بهشت 

  (س)معصومه

  عبور جريان پياده از عرض بلوار

تداخالت ترافيكي ناشي از طراحي غير اصولي 

  دوربرگردان محدود مورد نظر

دور  نصب پل مكانيز ويژه عابرين پياده و اصالح هندسي

  برگردان

  597  الغدير  4
هاي ترافيكي موجود گره

  در طول مسير

حذف، تجميع و مكانيابي اصولي دوربرگردان ها و تغيير 

زمان چراغ راهنمايي ميدان ارتش موجب تداخالت 

  جريان هاي سواره و خطر باالي تصادف

فاصله اندكي ميان دور برگردان روبروي بوستان علوي و 

  مكانيابي نامناسب)( ورودي شهرك مهديه

طراحي و جانمايي نامناسب دور برگردان صفاشهر و شهرك 

  (تجميع) قدس

  (اصالح) اصالح باند كندرو ورودي تقاطع پرديسان

4  
  آيت اهللا شهيد صدوقي

  (زنبيل آباد)
  ميدان مفيد  262

تداخل جريان هاي ورودي و خروجي، سرعت باال و 

  عدم رعايت حق تقدم توسط رانندگان
  هندسي، استفاده از سرعت كاه در ورودي هاي ميدان اصالح

4  
  آيت اهللا شهيد صدوقي

  (زنبيل آباد)
262  

دور برگردان مقابل 

  خيابان ياسمن

متري قائم  30فاصله زياد ميدان مفيد با تقاطع موجود در 

و تمايل رانندگي به دور غير قانوني از دوربرگردان يك 

  سويه مقابل خيابان ياسمن

ي دور برگردان و تبديل آن به دور برگردان اصالح هندس

  ايپروانه
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  راهكار  علت حادثه خيزي  نقطه حادثه خيز  تعداد تصادفات   نام خيابان/ بلوار  منطقه

4  
  آيت اهللا شهيد صدوقي

  (زنبيل آباد)
  ميدان آيت اهللا شهيد صدوقي  262

(ترافيك سنگين) به دليل فرم  جريان باالي تردد

  نهندسي نامناسب ميدا

تا  200اصالح هندسي، استفاده از دور برگردان در فاصله 

  متري ميدان 300

جمهوري اسالمي(آيت اهللا   4

  بروجردي)
377  

حدفاصل ميدان مرجعيت تا 

  خيابان خضر نبي

سرعت غير مجاز  - هاي افقي غير استانداردقوس

  وسائط نقليه

استفاده از سرعت  -سرعت سنج -نصب دوربين هاي نظارتي

  ايمن و استاندارد هايكاه

ــط    4 ــفائيه(اعالمي توسـ صـ

  راهور)
-  

عدم وجود ظرفيت كافي و انتظام بخشي  ميدان   ميدان جانبازان

  به جريان هاي سواره

  حذف ميدان و تبديل آن به تقاطع همسطح

  139  امامزاده ابراهيم  6
تقاطع خيابان امامزاده ابراهيم با 

  متري مطهري 20

رانندگي به ويژه از  عدم رعايت قوانين راهنمايي

  سوي موتورسيكلت سواران
  استقرار ايستگاه پليس راهنمايي و رانندگي

  ها و عالئم هشدار دهندهولايجاد سرعت كاه و نصب تاب  فاقد سرعت كاه و عالئم هشدار دهنده  مقابل بوستان نرگس  139  امامزاده ابراهيم  6

6  

خيابــان بعثــت بــه ســمت 

كمربندي (اعالمـي توسـط   

  )راهور

  تامين روشنايي و نصب عالئم هشدار دهنده  فاقد روشنايي و عالئم هشدار دهنده  طول مسير  -

7  
بلوار زائر(اعالمـي توسـط   

  راهور)
-  

  پاركينگ رودخانه

پاركينگ عمومي ميدان بزرگ (

  )(ره)امام خميني 
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ABSTRACT 

Securing traffic flows in cities is one of the most important goals of urban transportation 

planning. Among the country's metropolises, Qom city with a large volume of traffic flows 

in the city, along with the illegal behavior of some drivers while driving, is lacking. The 

required traffic equipment and ... The safety factor of traffic flows in some passages in the 

city has been significantly reduced, although the urban management system of Qom has 

taken appropriate measures to improve the safety of intra-city transportation so far. 

Unfortunately, during the three years (2014-2015), more than 17,000 accidents have been 

registered within the legal limits of Qom, of which more than 95% occurred as injuries and 

the rest as deaths and damages. More than 17,452 accidents, of which 89 the percentage of 

these accidents has been recorded as injuries. More than 53% of all accidents occurred 

between 12 noon and 8 pm, and the daily analysis of accidents revealed that more than 

32% of accidents occurred on Saturdays and Tuesdays. 58% of all accidents in Qom are 

related to accidents, one of which is motorcyclists, and 36% of all accidents are related to 

not paying attention to the front, 24% are related to non-compliance with the right of way. 

On average, during the last three years, more than 88 fatal accidents have occurred in the 

city of Qom. And the necessary measures have been proposed. 

Keywords: Safety, Accident Hotspots, Traffic Accidents, Traffic Flows, Qom City 

 

 

 


