: TP.52التحميل المكانيللسالمة المرورية لمطرق في مدينة إربد وتحديد الطرق ذات األولية في المعالجة
د .خالد ىزايمة ،جامعة اليرموك ،كمية اآلداب ،قسم الجغرافيا
الممخص
في ىذه الدراسة تم إجراء العديد من التحميالت المكانية في بيئة نظم المعمومات الجغرافية وذلك لتحديد
مناطق الحوادث المتكررة والشوارع المرتبطة بيا داخل مدينة إربد .وقد تضمنت منيجية العمل عمى ثالث
مراحل رئيسية تمثمت بمرحمة جمع البيانات ثم مرحمة تحضير البيانات ومعالجة األخطاء المكانية وأخي اًر
مرحل التحميل والمناقشة .وقد توصمت الدراسة إلى تحديد عدد من البؤر الساخنة بحوادث الطرق تمركزت
حول التقاطعات الرئيسية والدواوير والمراكز التجارية ،كما تم تحديد عدد من الشوارع ذات النسبة األكبر من
عدد الحوادث .وأوصت الدراسة بضرورة إجراء مسوحات ميدانية لممناطق الخطرة بغية تحسين واقعيا والقميل
من مخاطر حوادث الطرق فييا.
الكممات الدالّة :حوادث السير ،نظم المعمومات الجغرافيةHot spot ،
 .1مقدمة
تعتبر عمميةدراسة وتحمياللتوزيعالمكانيمبياناتالحوادث المرورية أم اًر ضرورياً في العمميات التنظيمية لحركة
تكامالفيتقديم حمول لممشاكالليومية لممجتمعات
المرور في المناطق الحضرية .وقد أصبحتمثميذىالدراساتأكثر ً
بعد إدخالنظمالمعموماتالجغرافية إلييا بحث أصبحت تنجز بصورة عاليةالدقةوبسرعة .كما أصبحت مسألة
استخالصنتائج المعمومات وسيولةتبادليابينالقطاعاتالبحثيةالمختمفةذات تكمفة أقموجيدأيسر شريطة
توفرالبياناتالالزم ة لذلك .

وتسمحيذىاألنظمةبإعطاءالتصورالمكانيمممتغيراتأوالعواماللتيتدخمفيوقوعالحوادثالمختمفةونمط ونوعيةالح

وادث،

وتنقالتالحركةالمروريةبينعددمناستخداماتاألرضفي المنطقةباستخدامالخرائطالجغرافية .ولتحقيقذلكفيجب
أنتتوفرقاعدةبياناتإحصائيةمتكامل وقاعدةبياناتخرائطية والمتان يتم دمجيما معاً من خالل
نظمالمعموماتالجغرافيةبيدف إنتاج
خرائطتسمحبإعطاءتصورلمنمطالمكانيممظواىر،إلىجانبإتاحةاإلدراكالبصريممتوزيعالمكانيالنتشار تمك الظواىر.
ومن جية أخرى ،فقد حازت مشكمة الحوادث المرورية عمى اىتمام الباحثين ومسئولي السالمة المرورية
وميندسي الطرق في أغمب دول العالم ومن بينيا األردن  .األمر الذي نتج عنو تراجع في حجم المشكمة في
العديد من تمك الدول .وقد تبين من خالل تجارب العديد من تمك الدول ،أن تحديد المواقع التي يتكرر فييا
وقوع الحوادث المرورية عمى شبكة الطرق ،وبناء قاعدة معمومات مكانية خاصة بذلك تسيم مساىمة فاعمة
في الكشف عن العيوب التصميمية لبعض الشوارع أو التقاطعات

 .أو قد تسيم في تقييم مدىمالئمة نمط

التوزيع المكاني الستخدامات األرض المختمفة وخاصة الخدمية منيا عمى طول تمك الشبكات لظروف
المنطقة أو البيئة المحيطة بيا.

ومنيناتأتيأىميةالدراساتالجغرافيةلحوادثالطرق،والتي تقدم تحميالً ديناميكياً

يسمطالضوءعمىالعواماللمساىمةفيوقوعالحوادثالمرورية ،كما يبرزاإلسيامالجغرافيفيدراسة
المشكالتاالجتماعيةلمحوادثالمرورية فيمحاولةلمحد منالفاقدفياألرواحوالممتمكات
والمحافظةعمىسالمةالسكانمنمستخدميتمكالطرق كمطمبحيويممواجيةمشكالت المناطق الحضرية.
 .2أهمية الدراسة ومشكمتها
تعتبر عمميةتحديد

م واقعالحوادثالمروريةالمتكررة والتخطيطالسميمالستعماالتاألرضفيالمدينة

من أىم

وسائمرفعمستوياتالسالمةالمروريةفي المدن .حيث يساعد فيم التوزيع المكاني والزماني لمحوادث المرورية في

تطوير برامج الحد من الحوادث المرورية وتقييم آثارىا المختمفة عمى األفراد والممتمكات

 .وبالتالي تقديم

المعمومات الضرورية لمسؤولياألمن المروري وميندسيالنقلومخططيشبكاتالطرق إلعادةالنظرفيمثمتمكالمواقع من
حيثاإلنشاء،والمعاييرالتصميمية ،والصيانةورفعمستوىالسالمةالمرورية عمييا .و تتمحور مشكمة الدراسة الحالية
في الكشفعنالتوزيع المكانيممواقعالحوادثالمروريةوخصائصياالمكانية وتحديد مواقع الحوادث المتكررة ضمنشبكة
الطرقالداخمية لمدينةإربد.
وبمراجعة ما وصل إليو الباحث من دراسات سابقة

مثل دراس ات Obaidat and Ramadan

(2012);AlKhateeb (2008); Al-Masaeid (2009); Shotar et al., (2014); Al-omary et
) al., (2013); Jadaan et al., (2013); Al-Khateeb (2010فقد لوحظأنمعظمالدراساتالمحميةتركز
عمى

دراسةالخصائصالديموغرافيةواالجتماعيةلممشتركينفيالحوادث ،أوعمى دراسة

الخصائصالكميةإلحصاءاتالحوادثوأنواعياوتطورىاالزمني ،فيما جاء التركيز عمى البعد المكاني محدوداً .لذا
فإن ىذه الدراسة تيتم بالتحمياللمكانيممواقعالحوادثالمروريةعمىالمستوىالمحمي من خالل التركيز عمى
الخصائص المكانيةلمحوادثالمروريةعمى اختالف أنواعيا باستخدامنظم
المعموماتالجغرافيةضمنشبكةالطرقالداخميةلمدينة إربد .لذا فمن الم أم ول من خالل ىذه الدراسة  ،أن تسيم في
وضع قواعد لمتفسير الجغرافي المكمل لمحمول اليندسية لمشكمة حوادث المرور في مدينة إربد.
 .3أهداف الدراسة
تيدف ىذه الدراسة إلى تحديد الشوارع ذات األولوية في المعالجة من خالل تحميل مواقع الحوادث األكثر
تك ار اًر داخل مدينة إربد باستخدام تقنيات نظم المعمومات الجغرافية ،أما األىداف الفرعية فتتمثل بما يمي:
 .1بناء قاعدة معمومات جغرافية لحوادث الطرق في مدينة إربد.

 .2التعرف عمى التوزيع الجغرافي لمحوادث المرورية في مدينة إربد.
 .3تحميل التباين المكاني لنمط توزيع مواقع الحوادث.
 .4منطقة الدراسة
تقع مدينة إربد في شمال المممكة األردنية الياشمية وتُعتبر مركز ىا محافظة إربد  .وتحت ّل المرتبة الثانية عمى
مستوى المممكة من حيث عدد السكان بواقع 502714نسمة في المدينة وضواحييا (دائرة اإلحصاءات العامة
 .)2015وتصل المساحة اإلجمالية لممدينة إلى

30كم.2وقد نمت المدينة سكانياً ومساحياًنتيجية لميجرات

السكانية إلييا من القرى واألرياف ومن الدول المجاورة عبر اليجرات القسرية .بحيث اتصمت كمياً بعدد من
البمدات المجاورة ليا عبر محاور عدة بمحاذاة الطرق التي تربط إربد بإقميميا .ففي اتجاه الغرب امتد العمران
عمى طول شارع فمسطين وصوالً إلى الجانب الشمالي ليندمج بمنطقة البارحة  .وفي اتجاه الجنوب امتد
العمران عمى طول شارعي إيدون الحصن ليمتحم بحرم جامعة اليرموك  .وفي اتجاه الشرق امتد العمران عمى
طول شارع بغداد  .و في اتجاه الشمال كان إلنشاء المدينة الصناعية أثر في جذب السكان والعمران نحوىا،
األمر الذي أدى إلى وصول العمران حدود بعض القرى الصغيرة الواقعة إلى الشمال من إربد ،وقد امتد ىذا
العمران عمى طول شارعي حكما وعبد القادر الحسيني فغطّى المساحات الشمالية (أبوخرمة .)2005تعتمد
ٍ
بشكل أساسي عمى الموارد البشرية نتيجة لتراجع النشاط الزراعي .إال أن ىذا ال ُيقمّل
مدينة إربد في اقتصادىا
أىمية األنشطة الزراعية والصناعية والتجارية األخرى ،حيث أنو ونتيجة لتزايد عدد سكان المدينة الكبير
من ّ
ظيرت فكرة المجمعات التجارية الضخمة (الموالت) والتي شكمت بدورىا حالً لمشاكل التسوق في المدينة مثل
مواقف السيارات باإلضافة إلى تجمع معظم السمع المطموبة في مكان واحد.
 .5منهجية الدراسة

مرت الدراسة بثالثة مراحل أساسية ىي:
مرحمة جمع البيانات ،والتي تم فييا الحصول عمى معمومات عن خصائص الحوادث المرورية لألعوام
 2015و 2016في مدينة إربد من إدارة السير المركزية .وقد اشتممت البيانات عمى الموقع الجغرافي
لمحوادث المرورية ونوعيا ودرجة خطورتيا وسبب حدوثيا .كما تم الحصول عمى خريطة تبين شبكة الشوارع
الداخمية في مدينة إربد من بمدية إربد الكبرى.
مرحمة تحضير البيانات ،والتي تم فييا توحيد أنظمة اإلحداثيات لمبيانات ،وبناء قاعدة البيانات الجغرافية
المتكاممة الخاصة بالدراسة .كما تم في ىذه المرحمة التحقق من دقة اإلسقاط المكاني لمواقع الحوادث عمى
شبكة الطرق.
مرحمة تحميل البيانات ،والتي تم فييا إجراء التحميالت اإلحصائية المكانية

Geostatistical Analysis

والتحميالت المكانية  Geospatial Analysisالالزمة لتحديد الشوارع ذات األولوية في المعالجة ،والتي
يتكرر عمييا وقوع الحوادث بمختمف أنواعيا .وقد تم إجراء التحميالت باستخدام برنامج

 ArcGISاعتماداً

عمى أدوات التحميل مثل Hot Spot Analysisو  Kernel Densityو  Integrateو  Collect Eventو
 IDWوغيرىا.
 .6النتائج
أظيرت عممية المراجعة لمبيانات المكانية المستخدمة في الدراسة وجود بعض األخطاء المكانية في اسقاطات
مواقع الحوادث  .حيث ُوجد أن بعض الحوادث قد تم اسقاطيا إلى مواقع بعض المراكز األمنية التابعة إلدراة
السير المركزية  ،وعميو فقد تم حذف ىذه المواقع من قاعدة البيانات وذلك لضمان الدقة في عممية التحميل

المكاني .كما تم أيضاً االستعانة ببعض أدوات التحميل المكاني مثل أداة Snapوذلك لضبط أخطاء اإلسقاط
المكاني ألجيزة تحديد المواقع

 GPSالمستخدمة في أثناء إعداد الكروكا اإللكترونية

(البالونة وآخرون

 )2015والتي تراوحت مسافة الخطأ فييا ما بين  10أمتار و 50مت اًر في بعض األحيان وذلك بحسب طبيعة
المكان .وقد تم من خالل أداة  Snapضبط إسقاط مواقع الحوادث إلى شبكة الطرق ضمن نطاق إسقاط
أقصى (  )Maximum snap environmentمقداره  50مت اًر .ويبين الشكل رقم (  )1أمثمة عمى بعض
األخطاء المكانية في إسقاط مواقع الحوادث .في حين يبين الشكل رقم (  )2التوزيع المكاني لمواقع حوادث
الطرق داخل مدينة إربد والتي تم إدخاليا إلى عممية التحميل المكاني بعد التحقق من عممية ضبطيا المكاني.

الشكل رقم ( :)1أمثمة عمى بعض اإلخطاء المكانية في أثناء عممية إسقاط الحوادث أثناء عمل الكروكا
اإللكترونية

الشكل رقم ( :)2التوزيع المكاني لحوادث السير في مدينة إربد لعامي  2015و 2016
وقد أظيرت نتائج عممية التحميل المكاني المسماه  Hot Spotوجود عدد من المناطق الساخنة والتي يتكرر
فييا الحوادث عمى اختالف أنواعيا .وقد تركزت ىذه المناطق عند تقاطعات الطرق الرئيسية كما في
التقاطعات مع شارع الياشمي في منطقة وسط البمد،ومناطق الدواوير كما في دوار القبة ودوار الثقافة ودوار
المدينة الرياضية،وفي مناطق المراكز التجارية الرئيسية كما
مول.

في منطقة إربد سيتي سينتروسامح مول واربد

كما أظير التحميل المكاني المسماه  Kernel Densityنتائج مقاربة لنتائج تحميل  Hot Spotباإلضافة إلى
تحديد عدد من الشوارع التي تزداد فييا الحوادث كما في شارع الممك عبداهلل الثاني (الحصن) و شارع بغداد
وشارع الياشمي ،انظر الشكل رقم (  )4والشكل رقم (  )5والمذين يبينان المناطق والشوارع الساخنة في مدينة
أن النتائج الحالية في ىذه الدراسة ىي جزء من بحث متكامل ييدف إلى دراسة
إربد .وتجدر اإلشارة إلى ّ
الخصائص المكانية والزمانية والسموكية لحوادث السير في مدينة إربد والتي من المأمول أن تساىم في
تحسين واقع قطاع السير والمواصالت في المدينة من خالل رفد صانعي القرار بما تتوصل إليو الدراسة من
نتائج.

الشكل رقم ( :)3التوزيع المكاني لممناطق الساخنة لحوادث السير في مدينة إربد بحسب تحميل Hot Spot

الشكل رقم ( :)4التوزيع المكاني لمشوارع الساخنة لحوادث السير في مدينة إربد بحسب تحميل Kernel
Density
الخاتمة والتوصيات
تساىم نظم المعمومات الجغرافية في تطوير العديد من العمميات الحياتية لممجتمعات الحضرية ومن بينيا
حركة النقل والمرور .في ىذه الدراسة تم توظيف أدوات التحميل المكاني لنظم المعمومات الجغرافية في تحميل
مواقع الحوادث المرورية داخل مدينة إربد .وقد ساعد ذلك عمى تحديد العديد من المواقع والشوارع الخطرة
التي يتكرر عمييا وقوع الحوادث بمختمف أنواعيا من خالل تقديم عرض صوري في شكل خرائط تبين

 وتوصي الدراسة بضرورة األخذ بما تم التوصل إليو.التوزيع المكاني لمحوادث والمواقع الخطرة الناتجة عنيا
من نتائج بيدف تحسين واقع المرور في المناطق الخطرة بعد إجراء عمميات التحقق والمسح الميداني الحسي
.عمى تمك المواقع
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