
 در تعییه وقاط حادثٍ خیس درين شُری ي برين شُری GISکاربرد 

یىی اص ٔؼضالت اجتٕاػی دس سغح جٟاٖ ٚ تٝ خػٛظ دس وطٛسٞای دس حاَ تٛسؼٝ وٝ ٞش ساِٝ جاٖ تؼذاد صیادی اص ٔشدْ سا 

 وٙذ، تػادفات ٘اضی اص سا٘ٙذٌی ٚ تشافیه است. سٍٙیٗ التػادی، اجتٕاػی ٚ فشٍٞٙی سا تٝ جأؼٝ ٚاسد ٔیٞای  ٌشفتٝ ٚ ٞضیٙٝ

تٝ  2004ٔیّیٖٛ ٘فش دس ساَ  3/1ای اص  (، ٔشي ٚ ٔیش ٘اضی اص تػادفات جادWHOٜتش اساس ٌضاسش ساصٔاٖ تٟذاضت جٟا٘ی )

ش افضایص ٔاِىیت ٚ استفادٜ اص ٚسایُ ٘مّیٝ است. پیص تیٙی خٛاٞذ سسیذ وٝ ػٕذتا تٝ خاع 2030ٔیّیٖٛ ٘فش دس ساَ  4/2

 تػادفات تشافیىی سٛٔیٗ ػأُ اغّی ٔشي ٚ ٔیش ا٘ساٟ٘ا ضٛد. 2020ضذٜ تا ساَ 

ضٙاسایی ٘ماط حادثٝ خیض دسٖٚ ضٟشی ٚ تشٖٚ ضٟشی تٝ ٕٞشاٜ اعالػات جا٘ثی تٝ ٔٙظٛس دسن تٟتش سٚ٘ذٞایی وٝ دس ایٗ ٘ماط 

سسذ. دس  ٞای حُٕ ٚ ٘مُ ضشٚسی تٝ ٘ظش ٔی ٛد سغح ایٕٙی ضثىٝافتذ جٟت تخػیع ٔٙاتغ ٔٙاسة دس ساستای تٟث اتفاق ٔی

یه تىِٙٛٛطی ٔفیذ جٟت رخیشٜ، پشداصش ٚ ٔذیشیت اعالػات ٔىا٘ی است ٚ داسای پتا٘سیُ تسیاس تاالیی جٟت  GISایٗ ساستا 

 سیضی حٛادث است. ٔذیشیت ٚ تش٘أٝ

 وقاط حادثٍ خیس

ای دس تٛسؼٝ التػادی ٞش وطٛس  دٞٙذ. ساٟٞا ٘مص ػٕذٜ آٖ تطىیُ ٔی ضشیاٖ اغّی التػاد ٞش وطٛسی سا ساٟٞای استثاعی

ٞا اص عشیك ضثىٝ حُٕ ٚ ٘مُ  دسغذ اص جاتجایی 00یاتذ وٝ تیص اص  داس٘ذ. ایٗ ٔٛضٛع دس وطٛس ٔا تٝ ایٗ جٟت إٞیت ٔی

 ٌیشد. ای غٛست ٔی جادٜ

ا ٚ ضشایظ ٔٛجٛد پتا٘سیُ ٚجٛد خغش ٚ تػادف دس ٘ماط حادثٝ خیض ٘یض تخطی اص یه ٔسیش ٞستٙذ وٝ تٝ دِیُ تشخی فاوتٛسٞ

ٞای ته ٔؼیاسٜ استٛاس است. اص جّٕٝ ایٗ  ٞای اِٚٛیت تٙذی ٘ماط حادثٝ خیض، ػٕذتا تش اساس سٚش آٟ٘ا ٚجٛد داسد. سٚش

 .تٛاٖ تٝ تؼذاد تػادفات، ضذت تػادفات، یىساٖ تٛدٖ تػادفات، ٞٓ سًٙ تٛدٖ خساست ٔاِی ٚ... اضاسٜ وشد ٔؼیاسٞا ٔی

 4یىساَ حذالُ یا دس عَٛ  تػادف 10سٝ ساِٝ حذالُ ٘مغٝ حادثٝ خیض تٝ ٔىا٘ی ٌفتٝ ٔی ضٛد وٝ دس یه دٚسٜ  دس ایشاٖ

 دٜ تاضذ.دس آٖ سٚی دا تػادف

 عًامل مًثر در بريز تصادفات ي تعییه وقاط حادثٍ خیس

تٛاٖ تٝ ٔٛاسد صیش اضاسٜ  دس تشٚص یه حادثٝ تػادف ٚ تؼییٗ ٘ماط حادثٝ خیض ػٛأُ ٔتؼذدی ٘مص داس٘ذ. اص جّٕٝ ایٗ ػٛأُ ٔی

 وشد:
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 ٘أٙاسة، ضیة تٙذ، ػشؼ وٓ جادٜ است.ٌیشی دس لٛس افمی ٘أٙاسة، لٛس لائٓ  ایٗ ٔؼیاس ضأُ لشاس
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ایٗ ٔؼیاس ضأُ صیش ٔؼیاسٞایی ٕٞچٖٛ حجٓ ٚسایُ ٘مّیٝ، تشویة تشافیه )یىساٖ تٛدٖ ٚسایُ ٘مّیٝ(، یه عشفٝ یا دٚعشفٝ 

 تاضذ. تٛدٖ ٔسیش ٔی
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سٚساصی ٘أٙاسة، صٞىطی ٘أٙاسة، ػالیٓ افمی ٚ ػٕٛدی ٚضؼیت فیضیىی ضأُ صیش ٔؼیاسٞایی ٕٞچٖٛ ٚضؼیت تٛپٌٛشافی، 

 ٚ تجٟیضات ٘أٙاسة است.

 

 تراکم جمعیت -4

افتذ. ػُّ اغّی  دٞذ وٝ اوثش تػادفات دس ٘ضدیىی ضٟشٞا ٚ ٔشاوض جٕؼیتی اتفاق ٔی ای ٘طاٖ ٔی تشسسی آٔاس تػادفات جادٜ

ٟا تشای سسیذٖ تٝ ٔمػذ، ػثٛس ػاتشیٗ پیادٜ، صیاد تٛدٖ حٛغٍّی آ٘ تٛاٖ خستٍی سا٘ٙذٌاٖ، ػجّٝ ٚ تی ایٗ ٔساِٝ سا ٔی

 ٞا دا٘ست. ٞای فشاٚاٖ تٝ ساٜ ٞا دس اعشاف ٔسیش ٚ ٚجٛد دستشسی واستشی

 قرار گرفته در مکاوُای خاص جادٌ -5



جش تٝ ٚلٛع ٞا تٝ دِیُ آ٘ىٝ ٕٔىٗ است ٚلٛع یه تػادف، ٔٙ ٞا ٚ چٟاسساٜ ٞا، تماعغ ٞا، پُ تشخی ٘ماط خاظ ٔسیشٞا ٔا٘ٙذ تُٛ٘

ٞا تاالتشیٗ تؼذاد تػادفات سا دس تش  تش اص ٘ماط ػادی ٞستٙذ. تش اساس آٔاسٞای اسائٝ ضذٜ، تماعغ تػادفات دیٍشی ضٛد، خغش٘ان

 ٌیش٘ذ. ٔی

 

 در تحلیل تصادفات  GISوقش 

تیٙیٓ دس تشٚص تػادفات ٚ تؼییٗ ٘ماط حادثٝ خیض ػٛأُ ٔتؼذدی دخاِت داس٘ذ. تجضیٝ ٚ تحّیُ ایٗ ػٛأُ  ٕٞا٘غٛس وٝ ٔی

تذٖٚ دستشسی تٝ یه پایٍاٜ دادٜ ٔىا٘ی ٚ اعالػاتی واس چٙذاٖ ساحتی ٘یست. تٝ ٕٞیٗ جٟت تحّیُ تػادفات اص ٔٙظش ٔىا٘ی 

 ای ٔٛسد تٛجٝ لشاس ٌشفتٝ است. ٔتِٛیاٖ حُٕ ٚ ٘مُ جادٜ ، فؼاِیتی است وٝ اخیشا تٛسظGISدس ٔحیظ 

ٞا تا اعالػات رخیشٜ ضذٜ دس یه پایٍاٜ دادٜ  ٚ تّفیك ایٗ دادٜ GPSآٚسی اعالػات ٔىا٘ی ٔشتٛط تٝ تػادفات تٝ وٕه  جٕغ

ُ ٚ ضذت ٔىا٘ی وٝ ضأُ ٘ٛع ٔسیشٞا، صٔاٖ حادثٝ، ضشایظ آب ٚ ٞٛایی، ٔطخػات سا٘ٙذٜ، ٔطخػات ٚسیّٝ ٘مّیٝ، ٔح

تٛا٘ذ اعالػات دلیمی سا دس ٔٛسد ػُّ ٚ ػٛأُ تشٚص حادثٝ دس اختیاس  غذٔات ٚاسدٜ تٝ ٚسیّٝ ٘مّیٝ، سا٘ٙذٜ ٚ سش٘طیٙاٖ است، ٔی

 واسضٙاساٖ ٚ ٔذیشاٖ ضٟشی جٟت ضٙاسایی ٘ماط حادثٝ خیض ٚ تأیٗ أٙیت آٖ، لشاس دٞذ.

ٞا  ٞای ٔشتثظ تا ػٛاسؼ صٔیٙی است. تا استفادٜ اص ایٗ تحّیُٜ ٞای آٔاسی داد ، أىاٖ تحّیGISُاص أىا٘ات لاتُ تٛجٝ 

ای دس ٘ماط ٔختّف یه ٔسیش سا جٟت ٔطخع وشدٖ ٘ماط حادثٝ خیض تٝ دست آٚسد.  تٛاٖ ٔیضاٖ ٚ ٔاٞیت تػادفات جادٜ ٔی

 ا٘ذ اص: ٞا ػثاست اص جّٕٝ ایٗ تحّیُ

 تؼییٗ تؼذاد تػادفات دس ویّٛٔتشٞای ٔختّف -

 ٞای ساَ دس ویّٛٔتشٞای ٔختّف ٍ٘یٗ تؼذاد تػادفات دس ٔأٜطخع وشدٖ ٔیا -

 تشسسی تؼذاد تػادفات فٛتی دس ویّٛٔتشٞای ٔختّف -

 تشسسی تؼذاد تػادفات جشحی ٚ خساستی دس ویّٛٔتشٞای ٔختّف -



ٚ جٟت ضیة، ٞا ٚ ٘حٜٛ لشاسٌیشی آٟ٘ا سٚی صٔیٗ، استفاع ٘ماط ٔختّف ٔسیش، ضیة  ٕٞچٙیٗ تا استفادٜ اص ٔاٞیت ٞٙذسی ساٜ

ٞای دیٍشی سا جٟت ٔطخع وشدٖ ٘ماط حادثٝ خیض ا٘جاْ داد. تٝ  تٛاٖ تحّیُ ٞا ٚ ٘ماط وٛٞستا٘ی ٔی لشاسٌیشی دس وٙاس دسٜ

 ػٙٛاٖ ٔثاَ:

 تؼییٗ ضیة ٔسیش دس ٘ماط ٔختّف تٝ ٔٙظٛس تشسسی أىاٖ ایجاد تػادف یا تشافیه تٝ ػّت ٚجٛد ضیة تاال. -

 عَٛ ٔسیش، تٝ ٔٙظٛس تحّیُ أىاٖ ایجاد تػادف تٝ ػّت ٚسٚد ٘اٌٟا٘ی تٝ ضیة تاال.تؼییٗ جٟت تیطتشیٗ ضیة دس  -

 تشسسی ػُّ تػادف تا تشلشاسی استثاط آٖ تا ػٛأُ استفاػی، آب ٚ ٞٛایی ٚ ٔىا٘ی دس عَٛ ٔسیش. -

 تشسسی ٚضؼیت تٛپٌٛشافی ٔسیش ٚ تاثیش آٖ سٚی دیذ سا٘ٙذٜ -

تٛاٖ ٔحُ ٚلٛع حٛادث ٚ ػُّ ٚ ػٛأُ ٔٛثش دس آٖ سا  ٔىا٘ی ٚ تٛغیفی است وٝ ٔی ٞای تٝ ایٗ تشتیة تا استفادٜ اص تحّیُ

ٞای ٔؼِٕٛی ٘یض أىا٘پزیش است، أا تٝ ػّت ػذْ استثاط  ٔطخع وشد. ٞشچٙذ ٔطخع ٕ٘ٛدٖ ٔحُ ٚلٛع حٛادث سٚی ٘مطٝ

 أُ ٔٛثش دس آٖ أىا٘پزیش ٘یست.ایٗ ٘مطٝ ٞا تٝ اعالػات پایٍاٜ دادٜ ٔىا٘ی، ضٙاسایی اٍِٛی دلیك تػادفات ٚ ػُّ ٚ ػٛ

( اِٚیٗ ٚ ٟٕٔتشیٗ لذْ دس ضٙاسایی ٘ماط حادثٝ خیض GISٞای ٔىا٘ی تا استفادٜ اص سیستٓ اعالػات ٔىا٘ی ) تٙاتشایٗ تحّیُ

 است. 
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