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  مقدمه
 و جهاني ةجامع براي آن غيرمادي و مادي عوارض و رانندگي تصادف موضوع اهميت به توجه با
 مهم معضل اين با برخورد در اساسي راهكار اثربخش، ةمداخل ،توسعه حال در كشورهاي ويژه به

 گرفته از نشئت هاي تخسار تقليل يا حذف و خطر از اجتناب براي كه جاست به پس .است سالمت
 سوانحتوان  مي چراكه شود، تأمين جامعه افراد آسايش و امنيت كه باشيم تدابيري صدد در ،حوادث
 و رونق در اي جاده حوادث از پيشگيري اهميت .كرد پيشگيري و بيني پيش را اي جاده و رانندگي

 اقتصاديِ ةتوسع زيربناهاي از يكي نقل و حمل صنعت .است مشاهده قابل نقل و حمل صنعت ةتوسع
 اين در اي جاده حوادث و ها تصادف از ناشي هاي هزينه كاهش و شود مي شناخته كشوري هر

  ).1387 ،احدي و آيتي، قديريان( باشد داشته كشور اقتصاد در مهمي نقش تواند مي ،صنعت
 از توزيع و توليد كه دانيم مي و است توزيع و توليد در اي واسطه هاي حلقه از يكي نقل و حمل

 ،شده ارائه آمارهاي براساس .شود شمرده مي كشور هر اقتصاد به مربوط مسائل ترين مهم جمله
 آيتي( شود مي انجام اي جاده نقل و حمل بخش طريق از كشور در هاكاالجايي  درصد جابه 90 از بيش

 براي بنيادين اريذسياستگ و ريزي برنامه هاي اهرم به همواره از اين رو بايد ،)1387و همكاران، 
 عامل عنوان هب ها راه ايمني و راهداري هاي هادار .كردخاصي  توجه بخش اين سيستم وري بهره

 ؛كنند ايفا را اي كننده تعيين نقشتوانند  مي رابطه در اين زيربنايي، سيساتأت از يكي و مهم اجرايي
 براي جاده وضعيت اعالم محورها، طول در ترافيك توزيع در عدالت ايجاد با مهم اين كه طوري به

 رانندگان به نقل و حمل خدمات ةارائ و معمولي و ...)و گردنه، خطرناك پيچ جمله از( پرخطر نقاط
  ).1391شفابخش، عليزاده و اكبري، (شود   محقق
 اين اقتصادي تأثير .يابد مي افزايش نيز اي جاده هاي تصادف ،نقليه وسايل تعداد رشد با

 اقتصادي تأثير ،نقليه وسايل رشد درصد افزايش با حال هر به .است اندك اوليه مراحل در ها تصادف
 تأثير تحت را كشور اقتصاد تبديل شده و توجه شايان مشكل به و شود مي بيشتر بسيار ها تصادف

 مرتبط عوامل به توان را مي شوند مي  تصادف موجب كه گوناگوني عوامل كلي طور به .دهد مي قرار
  ).1393جمالي، (كرد  بندي دسته انساني عامل و نقليه ةوسيل جاده، با

 نقاط در تكراري هاي تصادف و هاخطر و نقل و حمل مشكالت ةزمين در شده انجام هاي بررسي
 آمدن وارد ، موجبدهنده جهت و كننده هماهنگ سيستم نبود كه است واقعيت اين گوياي ،خيز حادثه

 )2008( تانگ ).2017 ،گيتلمن، داوه و بخور(شود  مي اقتصادي وضعيت به هاي شايان توجه خسارت
 عوامل :شوند مي بندي به سه گروه دسته ها تصادف بر مؤثر عوامل كلي طور به كه كند مي بيان

 )درصد 31( نقليه ةوسيل به مربوط عوامل و )درصد 70( جاده به مربوط عوامل ،)درصد 97(انساني 
  ).1390خيرآبادي و بوالهري، ( اند متصل يكديگر به زنجيروار عوامل اين كه
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 از درصد 20 روي ها تصادف درصد 75 و كشور ترافيك درصد 80 كه نكته اين به توجه با
 در ها تصادف اغلب اينكه با در نظر گرفتن نيز و افتد اتفاق مي استاني بين و شهري بين هاي جاده

 دهد، مي رخ كشور استاني بين و شهري بين هاي راه كيلومتر 58000 مجموع از كيلومتر 16800
 توان مي ها تصادف آمار اساس بر .رسد مي نظر به ضروري مورد اين در بيشتر گذاري سرمايه و تحقيق

 شناسايي حال در مربوط هاي سازمان كه است سالي چنددر كشور ما  و را تعيين كردخيز  نقاط حادثه
 رفع كشورها، ساير ةتجرب اساس بر .)1393و شمسي،  يشمس( اين مناطق هستند بررسي و

 بخش نجات تواند مي ،دارد پي در هم را سنگيني مالي هاي هزينه گاهي كه نقاط اين خيزي حادثه
 شناسايي در مدون ريزي برنامه نبود دليل  به ).2017 ،همكاران وگيتلمن (شود  افراد از بسياري جان

 ثبت آن در كشور خيز حادثه نقاط ةشناسنام كه مناسبي اطالعاتي بانك و نقاط اين بندي اولويت و
 ةبررسي و مطالع شود، روز هب آن هاي داده ،اصالحي اقدامات اجراي و اعتبارتأمين  از پس و شده

 آنها بندي اولويت و شناسايي براي نه حاليكه در دارد؛ قرار پاييني سطح درخيز در ايران،  نقاط حادثه
 اثربخشي ميزان ،آنها كردن ايمن و هزينه صرف از پس نه و رود كار مي ي بهمعتبر علمي هاي روش

 مسيرهاي اب ،شهري برون هاي راه در رانندگي هنگام .شود ارزيابي مي نقاط اين در سوانح كاهش و
 ساير به نسبت ما توجه به بيشتري نياز كه كنيم مي برخورد گير مه مناطق يا تند پيچ مانند يخاص
   .)1390 ا،يك ياسد و يبهبهان( دارند نقاط

 ةوسيل طبيعي، عامل و راه به كلي عنوان سه در كه اند دخيل حوادث بروز در مؤثري عوامل
 را گوناگوني هاي زيربخش عوامل اين از يك هر و دنشو مي بندي دسته انساني عامل و يهلنق

 براي مدلي ةارائ« عنوان با پژوهشي در ،)1390( علي  حاج و اف رحيم .)1392خادمي، ( گيرند دربرمي
 از بسياري مانند ايمني موضوع كه كردند بيان »شهري بين هاي جاده در پرحادثه نقاط شناسايي
 بيشترين ما كشور در .پذيرد تأثير مي بسياري يپارامترها از نقل، و حمل سيستم بر حاكم مسائل
 از توان مي فيزيكي، اصالحات با فقط كه بوده اين بر تصور و شده متمركز مهندسي بخش در توجه
 در كانون توجه پرحادثه نقاط رفع و شناسايي بحث ،اخير هاي سال در .كاست ها تصادف ميزان

 ةسابق مانند مؤثري معيارهاي كه است حالي در اين .است گرفته قرار كشور نقل و حمل كارشناسان
 گرفته نظر در خيزي حادثه شاخص در ،...و نقاط ترافيكي شرايط و تصادف وقوع شدت خيزي، حادثه
 عوامل شناسايي« عنوان با تحقيقي در )1387( ، رمضان زاده، دريكوند و ثابتيسلماني .شوند نمي
نشئت  انساني عوامل از رانندگي حوادث درصد 2/54 كه كردند بيان »اي جاده هاي تصادف بر مؤثر
 انساني عوامل تا حدي به نيز آن كهشود  مي مربوط مديريتي عواملبه  درصد 34 ،گيرد مي

  .است طبيعي عوامل دليل به نيز درصد 13 و گردد برمي
 در ها تصادف از توجهي شايان درصد اينكه و كشور در مرگبار ترافيكي حوادث آمار به توجه با
 اين اي جاده ترافيكي هاي تصادف وقوع در مؤثر عوامل بررسي ،دهد رخ مي )تهران به آمل( هراز جادة
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 ترافيكي هاي تصادف اثر در داافر شدن مجروح يا كشته ،اين بر عالوه .رسد ضروري به نظر مي استان
 كشور هب را ناپذيري جبران هاي هصدم و ها هزينه شود؛ ميشنيده  كشور در آن اخبار روزه هر كه

  .كند تحميل مي
 با هايي موقعيت شناسايي و مهندسي و فني هاي تحليل براي ،ها تصادف ةشد ثبت مقادير از
 راه از هايي محل انتخاب .شود مي استفاده متقابل اقدامات بودن مؤثر ارزيابي يا زياد  تصادف ميزان
 تواند نمي تنهايي به تكرار .است تصادف آمار كاربردهاي ترين مهم از يكي د،ندارنياز  بهبود  به كه

ي كه ترافيك شلوغ تقاطع يكدر  براي مثال، .باشد خيز تصادف مقاطع تعيين براي اي بهينه ةشناس
 را ها تصادف تعداد اصالحي اقداماتدهد، ممكن است  رخ مي زيادي هاي تصادف پرحجمي دارد و

   .)1390 ،يشعبان و قنبرپور ،ينوروز( ندهد كاهش
 ناشي تلفات و جراحات و ترافيكي هاي تصادف در مؤثر عوامل اي، جاده ايمني امور متخصصان

  :)1393 و شمسي، يشمس( اند بندي كرده دسته كلي گروه چهار به را نآ از
  ؛دارند هاي تصادف وقوع در را نقش بيشترين كه انساني خطاي و انسان .1
  شود؛  مي تري جزئي هاي پارامتر شامل خود كه نقليه ةوسيل .2
  راه؛ محيط .3

   .اي شده است آن توجه ويژه  هاي اخير به ها كه در سال مديريت ايمني جاده .4
 خيز ايران حادثه بندي نقاط شناسايي و اولويت ي برايريزي مدون برنامهطور كه گفته شد،  همان

بندي  براي شناسايي و اولويت. در سطح پاييني قرار دارد ه در اين زمينهبررسي و مطالع وجود ندارد و
ميزان  ،و پس از صرف هزينه و ايمن كردن آنها رود مينكار  ي بههاي علمي معتبر روش اين نقاط
 خيز حادثه نقاط بررسي و تحليل براي ضمن آن كه. شود ميني ارزيابو كاهش سوانح  اثربخشي

پژوهش حاضر نخستين پژوهشي است كه در اين زمينه از . رود كار مي به سنتي هاي روش هنوز
 خيز حادثه نقاط بندي و اولويت شناسايي ،پژوهش ايناصلي  هدف .كند كاوي استفاده مي روش داده

  .است آن كنترل براي راهكاري ةارائ و هراز جادة محور در

  پژوهش ضرورت و اهميت
درصد  70 دهند و جان خود را از دست مياي  ميليون نفر در سوانح جاده 1با توجه به اينكه  امروزه

و مهم  ةاولي اصول از ،تردد در ايمنيتأمين  موضوعشود،  به حمل و نقل مربوط مي اين تلفات
 شوند مي زخمي و معلول نفر ميليون 10 از بيش ساله هر .است ريزي برنامه و ترافيك و راه مهندسي

 اينكه مگر شد، دنخواه زخمي نفر ميليون 6 آتي سال در ،توسعه حال در كشورهاي طبق برآورد و
 بهداشت سازمان مطالعاتبر اساس  .گيرد صورت اين رخداد از جلوگيري براي مناسبي اقدامات
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 و مير و مرگ علل ترين مهم جدول سوم ةرد به جاده هاي تصادف ،2020 سال تا )WHO( جهاني
  .)1393 پرست، دوست و يتيآ ،يميرح( كرد خواهد صعود بشري جوامع در معلوليت
 كه است يهاي تصادف ،جهان سراسر در نقل و حمل متصديان بزرگ هاي دغدغه از يكي

در  ناپذيري جبران و فراوان اجتماعي و اقتصادي هاي خسارت به و دهد مي رخ ها راه طول در سالهره
 رواني و مالي هاي خسارتموجب  ،جاني عالوه بر تلفات ،ها تصادف اين .شود ميمنجر  كشورها
 خاص نقاط در ها تصادف اين از توجهي شايان تعداد شده، انجام هاي بررسي طبق .شوند مي بسياري

 از نقاط اين مشكل رفع و شناسايي كه اند شده متمركز پرحادثه نقاط عنوان به اي شده شناسايي و
 .اهميت دارد ،موجود هاي راه حجم وسيع به توجه با اقتصادي جنبة

 سياه، نقاط عنوان تحت مشخصي هاي محل در و نيست اتفاقي ها، راه ةشبك در ها تصادف توزيع
 عوامل ،اغلب شود كه مشخص مي ها مكان اين در داده رخ هاي تصادفبا بررسي  .يابند مي تجمع

 وقوع از توان مي جاده مناسب اصالح با كه دارند دخالت وقايع اين در راننده اشتباه و مهندسي
 .داد كاهش را آنها تعداد ياكرد  جلوگيري آينده در مشابه هاي تصادف

 تحميل بشري جوامع بر اي جاده هاي تصادف كه فراوان مالي و جاني هاي خسارت به توجه با
 و حمل مديريتي هاي برنامه درقرار گرفتن كاربري زمين براي مبحث ايمني  اولويتدر  كنند، مي
ة ارائ جاده، ايمني در پايدار ةتوسع دستيابي به نياز پيش .رسد به نظر مي اي پسنديده و معقول كار نقل
 در تازگي  اين زمينه، به در .است مدت ميان يا بلندمدت مقياس در ملي اي جاده ايمني طرح

 يارتقا و بهبود آن هدف كه شده مطرح» ايمني يمهندس« عنوان با مبحثي يافته، توسعه كشورهاي
 و يقاسم ،يكاهان( تهاس راه ايمني سطح يارتقا و بهبودبخشي منظور به مهندسي طراحي اصول
   .)1394 ،يطالب

شوند؛  شناسايي اي جاده مسير در  تصادف بروز عوامل كه رسد مي نظر به ضروري تفاسير اين با
 هموطنان از زيادي تعداد جان ساالنه كه را معضل اين تواند مي آن رفع و كنترل راهكارهاي چرا كه

  .بخشد بهبود گيرد، مي را

  مطالعه مورد منطقة معرفي
 اين از ترددكنندگان استقبال كه است ايران شمال به تهران ارتباطي محور چهار از يكي هراز جادة
 .شود مي جاده اين در كيلومتري 170 ترافيكگيري  موجب شكل سال، روزهاي از برخي در جاده
 ترين طوالني و رسد مي متر 5700 به ها تونل اين طول مجموع كه است تونل 15 داراي هراز جادة
 يعني نفر، ميليون 5 به نزديك نوروز ايام در .است متر 1540 طول با وانا تونل مسير،اين  در تونل
گاهي  .شوند مي استان وارد جاده اين طريق از مازندران، استان نوروزي مسافران از درصد 30 حدود
  .كند اي را ايجاد مي طوالني بسيار هاي ترافيك ،جاده كم ظرفيت كنار در تردد زياد حجم
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به مسيرهاي تهران  ترين مهم ،)چالوسـ  كرج( 59 ةجاد با همراه ،هراز جادة يا 77 ةجاد
 .است دماوند ةقل به اصلي راه ترين نزديك و گذرد مي هراز رود درة از جاده اين .هستند مازندران

، از ديد 1389نظرسنجي سال  در بوده و جهان هاي جاده ترين تاريخي و زيباترين از يكي هراز جاده
 و البرز عظيم ةمنطق تاريخ جاده اين همچنين .است  شده انتخاب ايران ةجاد زيباترينايرانيان 
  .است آمل و تهران شهر دو ميان تردد مسير ترين كوتاه و كند مي بيان را ايران و آمل دماوند،

 .شود مي مشاهده خيز حادثه ةنقط 10 محدوده اين در .دهد محدودة مطالعه را نشان مي 1شكل 
 دقت به را ها تصادف مامتاطالعات  كه است راهور پليس هاي دوربين نصب هاي محل نقاط اين
   .ندنك مي ثبت

  

  
  شده شناسايي خيز حادثه نقاط و مطالعه ةمحدود. 1شكل 

  Google Map :منبع

  پيشينة پژوهش
 اي جاده هاي تصادف بر مؤثر عوامل بررسي« عنوان با پژوهشي )1395(، نظيفي و عباسپور صمدي
 ،ها تصادف بروز در كه شد مشخص تحقيق اين در .دادند انجام »عصبي ةشبك از رويكردي كشور
 پايگاه نقش بين، اين از كه دارند دخالت نقليه ةوسيل و جاده محيط، انسان، مانند گوناگوني عوامل
 مقايسه در خور پيش عصبي ةشبك داد نشان مطالعه نتايج .است عوامل ساير از بيشتر نجات و امداد

 بيني پيش تر دقيق را اي جاده هاي تصادف ميزان است قادر و عملكرد بهتري دارد ها مدل ساير با
  .كند

 يكردهايرو يبررس« عنوان با پژوهشي )1393(، آقابزرگي و ابوالقاسمي يماهان يابوالقاسم
و  دادند انجام »ها جاده يمنيا تيريمد و ها تصادف در مؤثر عوامل ييشناسا در يالملل نيب ينهادها

 انساني، عوامل :اند از مؤثر است كه عبارت تصادفبر بروز  عامل چهار به اين نتيجه دست يافتند كه
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 ،استفاده بر اساس نتايج آنان، .خودرو فني نقص عامل و )فني( اي جاده عوامل طبيعي، عوامل
 ةديمبارزه با پد يبرا يراهكار تواند يم يرانندگ آموزش يها برنامه در مشاركت و يرالگوبردا
 ابزار ،موفق يها برنامه نيا يمعرف و يبررس نيبنابرا .باشد افتهي توسعهريغ يكشورها در تصادف

  .است نقل و حمل صنعت مسئوالن خدمات براي يمدآكار
منظور كاهش  در پژوهشي به )1391( قانعي اردكاني و غالمي منفرد، ييكوتنا انيجواد
اي  هاي جاده هاي بيزين به شناسايي عوامل مؤثر بر تصادف اي با استفاده از شبكه هاي جاده تصادف

عوامل  و بررسي هاي بيزين پس از تعريف شبكه مقاله نيا در. بندي كردند پرداختند و آنها را اولويت
سازي شده است و در نهايت عوامل بروز  ها پياده يك شبكة بيزين براي تصادف ،بروز تصادف

  .بندي شدند افزار مربوط به آن اولويت  كمك نرم ها به تصادف
 و جاده خيز حادثه نقاط بررسي« عنوان با در پژوهشي )1391( مدقالچي و كيامهر ،فرد وثوقي

 »)خرمدره ـ زنجان ةجاد :موردي ةمطالع( هاي تصادف كاهش براي پيشنهادي راهكارهاي ةارائ
 با و دست آوردند به زنجان استان نقل و حمل ةادار از كه يهاي تصادف آمار به استناد با. دادند انجام

 نقاط شدتـ  تعداد وـ درصد  تعداد ،ها تصادف تشد ،ها تصادف تعداد ،تصادف هاي مدل از استفاده
، 50كيلومترهاي : اند از ترتيب عبارت بندي كردند كه به را شناسايي و اولويت جاده اين در خيز حادثه

در اين ميان، . 18و  38، 34، 66، 70، 75، 65، 3، 5، 15، 30، 10، 35، 25، 20، 2، 40، 12، 68، 60
 رفاهي مجتمع وجود و دليل آناست  شناسايي شده در اين محور نقطه ترينخيز حادثه 70 كيلومتر
 تعداد توان مي ،نقطه اين خروجي و ورودي هاي رمپ اصالح و زيرگذر يك احداث با كه است معين

 در عمودي عالئم نداشتن دليل به ديگر نقاط .رساند ممكن حداقل به نقطه اين در را ها تصادف
 خيز حادثه ،سطح هم يها تقاطع براي مناسب خروج و ورود هاي رمپ نداشتن يا مناسب ةفاصل
  .رساند ممكن حداقل به را نقاط اين يها تصادف تعداد توان مي موارد اين اصالح با كه اند شده

 يا جاده هاي تصادفبر مؤثر عوامل يبند رتبه و ييشناسا عنوان با را پژوهشي )1393( يجمال
 اي جاده هاي تصادف در يانسان عامل سهم داد نشان قيتحق هاي افتهي .دادند انجام بوشهر استان
 ةليوس و درصد 45 با راه عامل نقش كهيحال در ،است نخست ةرتب در درصد 54 با بوشهر استان

 در »مورد يب شتاب و عجله« يارهايمعريز نيهمچن .رندگي يم قرار بعد يها رتبه در درصد 1 با هينقل
 ،يمنيا كمربند در نقص مانند(ها  صنق ريسا« و راه عامل در »يعمود ئمعال نقص« ،يانسان عامل

و  يفن صنق دهنده، هشدار عالئم نقص خودرو، يها شهيش نقص ،يا شكستگي آن نهيآنداشتن 
 در يا جاده هاي تصادف جاديا در را سهم نيشتريب ،هينقل ةليوس عامل در »...) و خودرو يموتور

   .اند داشته وشهرب استان يارتباط يمحورها
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 كاهش در مؤثر عوامل و عللدر پژوهشي به بررسي  )1389(، خليلي و صفارزاده گوهر پاك
 درصد 5/97 با انساني عامل داد نشان آنان تحقيق هاي يافته .پرداختند ايران اي  جاده هاي تصادف
) مانند عوامل محيطي و خودرو(درصد سهم از كل عوامل  49و  گانه سه عوامل بين در سهم
 و گانه سه عوامل از درصد 5/70 ترتيب همين به. استاي  هاي جاده مؤثر در تصادف عامل ترين مهم
   .شود به عامل محيطي مربوط مي عوامل كل از درصد 36

 خصوصيات آزاد، گردش سرعت بين ةرابط« عنوان با تحقيقي ،)2017( همكاران و گيتلمن
 و سفر سرعت بين ةرابط مطالعه اين .دادند انجام »سوار تك مسيرهاي در حوادث، و زيرساختاري

 بررسي اي جاده يها زيرساخت خصوصيات و ترافيك حسابداري آهن، راه تك يها جاده در را حوادث
 يها دستگاه توسط شده آوري جمع جريان آزاد سفر يها سرعتسرعت همان  يها داده .كرده است

GPS برايسيستمي  .است اسرائيل در بخش 179 شامل داده پايگاه .است نقليه وسايل داخل در 
 بخش، طول سرعت، يها شاخص از استفاده با شب، و روز در ديده آسيب هاي تصادف شمارش
 شرايط ةكنند منعكس جاده يها گروه هايي كه در مكان همگن، ةجاد يها گروه و ترافيك حجم

 ارتباط حوادث و سرعت ميانگين بين آنان در نتايج خود .شد نصب بودند، مختلف اي جاده طراحي
 اي جاده يها زيرساخت خصوصيات و ترافيك كنترل بين را گزارش كردند، اماو معناداري  مثبت
  .معناداري نيافتند ةرابط

 براي GIS كاربرد« عنوان با تحقيقي در )2017( ، دزفوليان، رضايي آريپودي و رضاييآقايي
 :موردي ةمطالع( مكاني آمار از استفاده با اي جاده هاي تصادف زماني و فضايي الگوهاي شناسايي
تنها به سه عامل جاده، انسان و  اي جاده هاي تصادف از ناشي تلفات كهكردند  بيان )ايالم استان

 حوادث كه آنجا از .تأثيرگذار استدر اين حوادث شود و عوامل ديگري نيز  وسيلة نقليه مربوط نمي
 گيرندگان تصميم به ها داده توليد و شناسايي با اي نقطه تحليل و تجزيه هستند، زماني هاي پديده
 داغ، ةنقط ةنقش از .دهند انجام ياقدامات مناسب ،اي جاده هاي تصادف كاهش براي تا كند مي كمك
 وزن( تعداد ،ي وجود داردكمتر ترافيك اينكه با غربي شمال هاي جاده در كه توان نتيجه گرفت مي

  .است بيشتر مير و مرگ )فضايي
 و جراحات ةكنند تعيين عوامل« عنوان با تحقيقي ،)2017( نيالكانتن، كوتوال و النكوماران

و به اين نتيجه  دادند انجام »بزرگ دفاع ايستگاه در خدمات پرسنل ميان در اي جاده هاي تصادف
 .هستند دخيل اي جاده حوادث و جراحات در ميانسال و جوان افراد طور عمده دست يافتند كه به
 عامل انساني عاملدر اين پژوهش،  .است سوار دوچرخهاركنان ك اي مربوط به اغلب حوادث جاده

 انساني عوامل كه كردند اعتراف قربانيان اغلب .شناخته شد صدمات و ها RTA در اي كننده تعيين
  .هستند پيشگيري قابل اين حوادث و است اي جاده حوادث اصلي علت
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 اجتماعي يها هزينه و ريسك ارزيابي« عنوان با تحقيقي در ،)2017( فين و جرستي
 خيرأت يها هزينه كهكردند  بيان »خيريأت يها هزينه اهميت و فصلي تنوع ـ اي جاده هاي تصادف

 و حوادث ةساالن اجتماعي يها هزينه كل درصد 10 حدود متوسط طور به مطالعه مورد ةجاد در
براي  اي جاده ايمني اقدامات از بسياري .است حوادث يها هزينه از بيشتر درصد 70 كمابيش
 نشان آنان تحليل و تجزيه .است گرفته صورت جدي آسيب و مرگ به مربوط حوادث كاهش

 مناطق در ويژه به باشد،تواند مفيد  مي شديد تصادفات تعداد كاهش براي اقداماتاين  دهد مي
 چنين كه است مهم بسيار بنابراين، .زياد است حوادث نوع به بسته ها جاده ةهزين كه روستايي
از چنين حوادثي در  كه شود حاصل اطمينان تا شود گنجانده پروژه ارزيابي ابزارهاي در هايي هزينه

  .شود ميروستاها جلوگيري 
  :هاي زير پاسخ دهد نظر دارد به سؤال بر اساس آنچه بيان شد، اين پژوهش در

 دهد؟ مي روي نقاط كدام در )تهرانـ  آمل( هراز جادة محور در خودرو هاي تصادف بيشترين •
 شدت و جاني صدمات ميزان اساس بر )تهرانـ  آمل( هراز جادة محور در خيز حادثه نقاط •

 است؟ كدام داده رخ هاي تصادف
 است؟ كدام )تهرانـ  آمل( هراز جادة محور در اي جاده هاي تصادف كاهش راهكارهاي •

  پژوهش شناسي روش
 و پيمايشيـ  توصيفي ،اطالعات گردآوري ةشيو نظر از وبوده  كاربردي هدف نظر از تحقيق روش
 پليس در موجود مدارك و اسناد بررسي حاضر پژوهش در اطالعات گردآوري ابزار .است مقطعي تك
 SPSS افزار نرم در كاوي داده تحليلروش  از ،ها داده تحليل و تجزيه براي .است ناجا راهور

Modeler 114 كام هاي فرم از استفاده با ها تصادف به مربوط هاي داده .است شده استفاده 
از  وشده  طراحي راهور همكاري با ناجا فاوا توسط 114 كام هاي داده ةمجموع .اند شده استخراج
 هاي تصادف تمام عمومي رسمي مرجع داده، مجموعه اين .شود مي مديريت راهور پليس طريق
 ثبت سيستم اين در افسران كارشناس تصادف توسط نظر مد اطالعات كه است ايران اي جاده
 CRISP- DM استاندارد مدل از استفاده با ،114 كام سيستم از آمده دست هب يها داده .شود مي

  .درج شده است تحقيق اين در شده استفاده هاي داده 1در جدول  .شدند تحليل و بررسي
 مطالعه مورد ةمحدود در  تصادف بر مؤثر عوامل بندي خوشه از پس و ندشد مدل وارد ها داده اين

 شناسايي متغيرهاي و عوامل حسب بر شده تعيين نقاط شناسايي به ،آنها اولويت تعيين همچنين و
   .شود مي پرداخته شده
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  پژوهش هاي داده .1 جدول
 دادهشرح  داده نوع

 و تـرنج  آبعلي، بنزين پمپ دختر، قلعه آبشارچال،سياهشنگلده،مشا،وانا،تونلگزنك،آبعلي،ورودي  تصادف محل
  پاراگاليدر سايت

  فوتي جرحي، خسارتي،  تصادف نوع
  كيوسك مقابل، نقليه ةوسيل چراغ نور مه،/شن طوفان شيب، خاك، تل  ديد مانع
  آسفالت خاكي، و شني  راه نوع

 تعميـر  حـال  در اسـت،  تعميـر  درحـال  كافي،عالئمبدونتعميردرحالكافي،عالئمباتعميرحالدر  راه تعميرات
  .نيست

  تر و خشك كثيف، و روغني خاكي، و شني برفي، و يخبندان  راه سطح شرايط
  مسطح مستقيم، مسطح، پيچ، سرپاييني،/سربااليي مستقيم،  محل ةهندس
  ندارد مقطع، ممتد،  كشي خط
  آسفالت ةشان خاكي، ةشان دارد، شانه  شانه نوع

  معبر روشنايي نقص معبر، كنار ايمني نبود حفاظ شانه، و آسفالت بين سطح اختالف  راه نقص
  

ــع ــس از جم ــال دادهآ پ ــاه داده  وري و انتق ــه پايگ ــا ب ــل از و ه ــروع قب ــد دادهافر ش ــاوي ين  ،ك
هاي نامناسب جلوگيري  انجام گرفت تا از ايجاد خوشه  تصادفهاي  هاي الزم روي داده پردازش پيش
هـاي   مقياس كردن و حـذف داده  سازي متغيرهاي ورودي، هم ها شامل نرمال پردازش اين پيش. شود

تا حافظه و حجـم  شدند همچنين برخي از متغيرهاي ورودي با هم تركيب  .شود ميتكراي و ناقص 
   .كاهش يابد ها تصادفمنظور تحليل شدت  هاي الزم به پردازش

 براي. سازي داشتند مقياس ها با توجه به عبارت كالمي نياز به هم داده شايان ذكر است كه
براي ) 2( براي تصادف فوتي، متوسط) 3( نوع تصادف بر مبناي سه ضريب اهميت زياد ،مثال

خالي  ةاي كه شان همچنين براي جاده. شده است براي تصادف خسارتي تعريف) 1( جرحي و كم
. در نظر گرفته شده است 1خالي ندارد ضريب اهميت  ةاي كه شان و جاده 2 دارد ضريب اهميت

  .اند ها نيز به همين ترتيب تعريف شده ساير داده

  كريسپ چارچوب
 در ولي ،يابد مي تخصيص شده مشخص پيش از )كالس( ةطبق يك به داده هر ،بندي طبقه در

 نيز ها خوشه خود بياني به و ندارد وجود ها داده درون موجود هاي كالس از اطالعي هيچ بندي خوشه
 كردبندي  دسته به چندين نوع توان مي را بندي خوشه هاي روش .شوند مي استخراج ها داده از
 داده هر ،بندي خوشه از پس انحصاري بندي خوشه روش در). 1394، مسگري و عامريان، ايزكيان(



 339   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1396تابستان  ،2 ةشمار ،9دورة  ، ید 

 بندي خوشه در ولي ؛ K-Means بندي خوشه روش مانند ،گيرد مي تعلق خوشه يك به طور دقيق به
 به .يابد اختصاص مي خوشه هر يزاا هب تعلق ةدرج يك داده هر به بندي خوشه از پس ،همپوشي

 از اي نمونه .باشد داشته تعلق خوشه چندين به متفاوتي هاي نسبت با تواند مي داده يك بيان ديگر،
 ميزان اساس بر نهايي هاي خوشه به مراتبي، سلسله بندي خوشه روش در .است فازي بندي خوشه آن

 در ؛ اماSingle Link روش مانند .شود مي داده نسبت مراتبي  سلسله ساختاري ،آنها عموميت
 به .K-Means مانند ،هستنديكسان  عموميت داراي نهايي هاي خوشه تمام ،مسطح بندي خوشه
 با .شود مي گفته 1دندوگرام ،مراتبي سلسله بندي خوشه هاي روش از حاصل مراتبي سلسله ساختار
 براي ،كنند مي توليد تري دقيق و بيشتر اطالعات مراتبي سلسله بندي خوشه هاي روش اينكه به توجه
 ،دارند زيادي محاسباتي پيچيدگي چون طرفي از اما ؛شوند مي پيشنهاد جزئيات با هاي داده تحليل
 الگوهاي از يكي .شود مي پيشنهاد مسطح بندي خوشه هاي روش ،بزرگ هاي داده مجموعه براي
  .است شده ارائه زير در آن الگوريتم كه است CRISP بندي خوشه
 

  
  CRISP اجرايي چارچوب. 2شكل 
 )2011(مورو، الريانو و كورتز  :منبع

 تحليل هاي روش واقع در .است كاوي داده براي متقابل صنعت استاندارد فرايندهاي كريسپ،
 فرايندهاي« يا CRISP تحليل روش .دارد وجود كاوي داده هاي پروژه اجراي براي متفاوتي
 .است زمينه اين در پركاربرد و منطف هاي روش از يكي »كاوي داده براي متقابل صنعت استاندارد
مورو و ( پردازد مي نتايج كردن سازماندهي به گام شش در كه است فرايندي مدل نوعي كريسپ

  ).2011همكاران، 
  .شود مي خبرگان و ارشد مديران با مصاحبه و الزامات گردآوري شامل گام اين :يتجار فهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Dendogram 
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 گردآوريو مراحل  شود تر نگاه مي ها عميق به مسئلة دسترسي به داده گامدر اين  :داده درك
 .گيرد را دربرمي داده كيفيت تغيير و داده كشف داده، توصيف اوليه، هاي داده

 هاي پروژهكار در  برترين زمان اغلب وكارها  ترين مهم از يكي داده سازي آماده :داده سازي آماده
 .شود مي داده ادغام و جديد ةداد ساختاربندي داده، سازي پاك داده، انتخاب شامل و است كاوي داده

 و ارائه داده را كاوي داده هاي الگوريتم تا است آماده ،زمانصرف  پس از كه اي داده :سازي مدل
 ايجاد سازي، مدل انتخاب هاي تكنيك .نشان دهد شده مطرح تجاري مشكل براي ييها حل راه

 .شود در اين گام انجام مي مدل ارزيابي و ها مدل ساختن ،آزمايشي طراحي

 .شود انجام مي بعدي مراحل تعيين و بازبيني فرايند نتايج، ارزيابي ،گام اين در :ارزيابي

 .است سازمان بخشي بهبهبود براي جديد كادرا از استفاده فرايند ةتوسع :توسعه

  پژوهش هاي يافته
 ةنقط 10 شامل خود كه است )وابسته متغير( هدف متغير تصادف، وقوع محل متغير تحقيق اين در

انتخاب  بين پيش متغيرهاي عنوان نيز به متغير 8 همچنين .شود مي 2 جدول شرح به شده شناسايي
  .شوند مي مشاهده 2 جدول دركه اند  شده

  تحقيق متغيرهاي تعريف. 2 جدول
  متغير تعريف  متغير متغيرتعريف  متغير

  چال سياه ،هراز جادة  ششمنقطة فوتيجرحي،خسارتي، تصادف نوع
  دخترة قلع آبشار ،هراز جادة  هفتمنقطة آبعليخروجيآبعلي،ورودي،هرازجادة  اول نقطة
  آبعلي بنزين پمپ ،هراز جادة  هشتمنقطة آبادمبارك،هرازجادة  دوم نقطة
   ترنج ،هراز جادة  نهمنقطة گزنكوانا،تونل،هرازجادة  سوم نقطة
  شنگلده ،هراز جادة  دهمنقطة مشا،هرازجادة چهارم نقطة
    پاراگاليدرسايت،هرازجادة  پنجم نقطة

 SPSSافزار  در نرم بندي خوشهتكنيك  از بعديدر گام  نظر، مد هاي داده پاكسازي از پس

Modeler حاوي  كه اكسلي فايل ابتدا  ،داده جريان ساخت براي مرحله اين در .شود مي استفاده
 ةبقي سال صفت از غير به .شود ميمدل  وارد اي است جاده هاي تصادفمتغيرهاي مربوط به 

 هر آن از پس شده تعيين صفت هاي ويژگي نوع، ةگر از استفاده با سپس شوند؛ مي فيلتر ها صفت
 مراحل 3 شكل .آيد به اجرا درمي ها داده روي Two step و Kohonen، k-means الگوريتم سه

  .دهد مي نشان را داده جريان ساخت
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  ها داده بندي خوشه براي داده جريان نمودار .3 شكل

 ديگر هاي بندي خوشه به نسبترا  بندي خوشه يك برتري ميزان بندي، خوشه كيفيت ارزيابي
 مقدار با اما مشابه يها الگوريتم يا بندي خوشه متفاوت يها الگوريتم وسيلة بهدهد كه  نشان مي
 شاخص از تحقيق اين در ).1392 شريفي، و كدخدائي سفيداري،( شود انجام مي متفاوت پارامترهاي

  .است شده استفاده ها خوشه تعداد و اجرا زمان همراه به سيلوئت

  سيلوئت شاخص
 مقدار ميانگين .شود مي داده نشان خوب و متوسط ضعيف، مقادير با سيلوئت جدايي و تراكم شاخص
 انتخاب مورد در گيري تصميم براي همچنين و بندي خوشه اعتبار ارزيابي براي سيلوئت شاخص
 ها خوشه و مشاهدات نزديكي و دوري اساس بر ميزان اين كه رود كار مي به بهينه هاي كالس تعداد
  .)1رابطة ( شود مي محاسبه يكديگر به

=  )1 رابطة − ,  

 و مشابه خوشة يك در مشاهدات سايرو  i ةمشاهد بين ةفاصل ميانگين	 در اين رابطه،
 مقدار 1رابطة  اساس بر .است ديگر يها خوشه در مشاهدات تمام با i مشاهده فاصلة ميانگين 
 بندي خوشه كه معناست اين به باشد، تر نزديك +1 به  اگر .دارد قرار +1 و - 1 بين 
اي اين معن اين به باشد، تر نزديك - 1 به  اگر است و مناسب نظر مد نمونة براي و بوده خوب
  .مناسب نيست نظر مد دادة براي پيشنهادشده خوشة و نشده انجام خوبي بندي خوشه كه است

 در فوق معيارهاي ةمقايس ،3 جدول .است مناسب 5 تا 3 بين ها خوشه تعداد خبره نظر مطابق
  .دهد مي نشان را بندي خوشه الگوريتم سه از يك هر
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  نظر مد بندي خوشه هاي الگوريتم در انتخاب معيارهاي ةمقايس .3 جدول
  سيلوئت شاخص  هاخوشهتعداد اجرازمان معيار/الگوريتم

K MEANS  < 1  5 628/0 
TWO STEP  1 <   3 612/0 
KOHONEN  1 <   12 386/0 

  
 تـر  ضـعيف  معيـار  سه هر نظر از KOHONEN الگوريتم، 4بر اساس نتايج مندرج در جدول 

 شـاخص  ،است يكسان ديگر الگوريتم دو در اجرا زمان اينكه به توجه با .شود نمي انتخاب و است
 K MEANS الگـوريتم  نتيجـه  در دست آمده است، به بيشتر K MEANS الگوريتم در سيلوئت
 اعمـال  هـا  داده روي تحقيق سازي مدل بخش در شده پذيرفته الگوريتم در ادامه، .شود مي انتخاب
   .شود مشاهده مي 4 جدول و 4شكل  قالب در آن نتايج شد كه

  نظر مد بندي خوشه هاي الگوريتم در انتخاب معيارهاي ةمقايس .4 جدول
  درصد به خوشهاندازة اولويتترتيببهخوشهنام

3 28/54  
5 48/23  
1 68/14  
4 11.1717/11  
2 48/10  

  

  
  ها خوشه تفكيك .4 شكل
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 ةخوشـ  وشود  مي شناخته بهينه ةخوش 28/54 فراواني با 3خوشة  آمده، دست هب نتايج به توجه با
 بـر  هـا  تحليـل  ادامه، در بنابراين .گيرد مد نظر قرار مي خوشه ترين ضعيف درصد 48/10 فراواني با 2

 ةخوشـ  در موجـود  متغيرهاي 5 شكل و 5 جدول در .بود خواهد 3 ةخوش در موجود متغيرهاي اساس
  .اند شده داده نشان اهميت ترتيب به است، آمده دست هب قبل سازي مدل ةمرحل در كه 3

  اهميت ترتيب به كننده بيني پيش متغيرهاي. 5 جدول
  درصدبه متغيرها سهم موقعيت متغير

  59 پيچسرپاييني،/سربااليي محلةهندس
  48 شانهوآسفالتبينسطحاختالف راهنقص
  87 مه/شنطوفان ديدمانع
  79 برفيويخبندان راهسطحشرايط
  85 مقطع كشيخط
  81 ندارد شانهنوع

  10 نيستتعميرحالدر راهتعميرات
  

  
  اهميت ترتيب به كننده بيني پيش متغيرهاي توزيع .5 شكل

 راه، نقص محل، ةهندس شامل اهميت ترتيب به تصادف بروز بر مؤثر عوامل ،5شكل  به توجه با
 درصد 59 ،مثال براي .است راه تعميرات و شانه نوع كشي، خط راه، سطح شرايط ديد، مانع

 بعد، ةمرحل در .دنافت مي اتفاق پيچ و سرپاييني/سربااليي محل ةهندس در ،خسارتي هاي تصادف
 متغيرها اين .است شده برده كار به داده نوع متغير براي بندي خوشه هاي الگوريتم با سازي مدل
 داده نشان 6 شكل در بندي خوشه نتايج .است برخورد نوع و برخورد ةنحو تصادف، موقعيت شامل
  .است شده
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  ها داده نوع بندي خوشه نتايج .6 شكل

 ها ماشين برخورد بيشترين رو، سواره باند در تصادف آمار بيشترين ،شود مي مشاهده كه طور همان
 به مربوط برخورد نوع درصد بيشترين و ديگر نقليه ةوسيل عقب به نقليه ةوسيل جلو از يكديگر با

با توجه به  .شود مي مشاهده 7 شكل مطابق ها خوشه گراف .است يكديگر با نقليه ةوسيل دو برخورد
نوع خسارتي منجر  تصادف هاي ديگر به كه بهترين خوشه است، بيشتر از خوشه 3 ةخوش، 7شكل 

  . هاي بعدي قرار دارند ترتيب در اولويت به 4و  2، 1، 5هاي  شود و خوشه مي
  

  
  هاي تصادف اي جاده متغيرهاي ها خوشه گراف. 7 شكل

 كـار  بـه  تصادف وقوع محل متغير براي بندي خوشه هاي الگوريتم با سازي مدل بعد، ةمرحل در
 از حاصـل  نتـايج  .اسـت  تصـادف  وقـوع  محـل  يـا  نقطـه  10 شامل متغيرها اين .است شده برده

  .است شده داده نشان 8 شكل در بندي خوشه
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  گيري نتيجه
 جادة محور از كيلومتر 15 شامل كه مطالعه مورد محدودة در و محور اين در تحقيق نتايج به توجه با

دست  به ناجا راهور پليس از الزم دربارة اين نقاط هاي داده .دش شناسايي منطقه شش ،است هراز
 داراي كيلومتر بررسي شده 15مجموعة  از منطقه سه دهد مي نشان تحليل و تجزيه نتايج .آمد

  .شدند شناسايي خيز حادثه نقاط عنوان به و هستند حوادث بيشترين
  ؛وانا تونل ةمنطق ،اول نقطة .1
  ؛شنگلده ةمنطق ،دوم ةنقط .2

 .گزنك ةمنطق سوم نقطة .3

حادثة فوتي، جرحي و  نوعاز هر سه  حادثهداراي بيشترين شايان ذكر است كه اين سه منطقه 
 از گزنك ةمحدود در واقع يك نقطة كه شد مشخص نتايج اساس بر بنابراين .مالي هستند

  . دهد از هر سه نوع در اين منطقه رخ مي ها تصادف بيشترين و است خيز حادثه نقاط ترين مهم
  

 
  منتخب نقاط .9شكل 

  هاپيشنهاد
  .شود مي ارائه زيرهاي پيشنهادپژوهش،  از آمده دست هب نتايج اساس بر

 در مؤثر عوامل و است شده شناسايي خيز حادثه نقطة ترين مهم وانا تونل اينكه به توجه با •
 ةشان نداشتن و راه نقص محل، ةهندس بررسي، مورد هاي خوشه اساس بر انتخاب اين

 گيرد صورت محل ةهندس خصوص در تري دقيق ارزيابي كه شود مي پيشنهاد ،است خالي
 الزم اقدام خالي ةشان به نسبت و شود برطرف راهنمايي عالئم مانند موجود هاي نقص و

 .شود انجام
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 پيشنهاد ،نيز است نقاط ساير به نسبت بيشتري حوادث حجم داراي كه دوم نقطة مورد در •
 مانعو  شود استفاده رانندگان به هشدار براي خطر چراغ از شنگلده ةمنطق در كه شود مي
 .شود برداشته محل اين در موجود ديد

 پيشنهاد محدوده اين براي كه شد شناسايي خيز حادثه ةمنطق سومين گزنك ةمنطق •
  .گيرد صورت الزم اقدام خالي ةشان ايجاد به نسبت اول، ةمنطق همانند شود مي

 اين در تصادف حجم كاهش خصوص در هاييرراهكا كلي طور به تحقيق نتايج به توجه با
  :شود مي ارائه محدوده
 رانندگي و راهنمايي عالئم از استفاده نوركافي، نظرگرفتن در ها، راه كردن دوبانده معموالً .1

  .زند مي رقم را اي جاده هاي تصادف كاهش كه است عواملي ترين مهم از
اقدامات مهم  از آنها شناسايي همچنين و خطرساز و خيز حادثه مناطق هندسي صالحا .2

  .دهد كاهش اي جاده هاي تصادف دررا  ها راه سهم تواند ديگري است كه مي
 باشند جاده با متناسب كه هايي دوربرگردان همچنين و زيرگذرها و روگذرها ايجاد .3

  .واقع شوند مؤثر اي جاده هاي تصادف كاهش در توانند مي
 و ترافيكي تخلفات و جرايم با مرتبط قوانين از حداكثري ةبهري ديگر، راهكارها از يكي .4

 اين درها  تصادف آمار كاهش به توان مي آن دقيق و كامل اجراي با كه است رانندگي
  .بود اميدوار حوزه

  پژوهش هاي محدوديت
 مساعدت با كار ةادام در كه شد مواجه مشكل با نظر مد نقاط خصوص در ها داده آوري جمع •

 .گرفت قرار محقق اختيار در نظر مد ةنقط 15 هاي داده هراز محور پليس رئيس

 مربوط هاي خسارت و وميرها مرگ دقيق آمار ةارائ عدم تحقيق، هاي محدوديت از ديگر يكي •
 .شد خودداري اطالعات اين ارائه از متعدد داليل به كه بود )تهرانـ  آمل( هراز محور كل به

 منابع فهرست
بررسـي رويكردهـاي نهادهـاي     ).1393( .ه ابوالقاسـمي ماهـاني،   ،.، سآقابزرگي ،.ح ،ابوالقاسمي ماهاني

سومين كنفرانس ملـي   .ها در تصادفات و مديريت ايمني جاده شناسايي عوامل مؤثر المللي در بين
  .زنجان، دانشگاه آزاد اسالمي واحد زنجان اي، سوانح ريلي و هوايي، تصادفات جاده

 يبـر مبنـا   يزمـان  يها يسر يبند روش خوشه كية ارائ). 1394. (، ممسگري ،.، يعامريان ،.، زايزكيان
 5، بـرداري  علوم و فنون نقشه ةفصلنام .گسسته ينوسيكس ليو تبد يليفرانسيد يتكامل تميالگور

)4(، 209- 199.  
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اي  به وسايل نقليه در تصادفات جـاده  هاي آسيب هزينه ةمحاسب). 1387. (احدي، م ،.قديريان، ف ،.آيتي، ا
  .1 -13 ،)1( 5، پژوهشنامه حمل و نقل .1383ايران در سال 
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اي  بررسي علل و عوامل مؤثر در كاهش تصادفات جـاده ). 1389. (صفارزاده، م ،.خليلي، م ،.، عپاك گوهر

، )1(12، فصلنامة دانـش اقتصـادي  . GLMو  LR، CRTهاي رگرسيوني  مدل ايران با استفاده از
106- 77.  

علمـي   ةفصلنام. اي هاي جاده بيني تصادف بندي و پيش خوشه .)1394( .ي، عمظفر ،.ي، ماسكندر يجعفر
  .63 -78 ،)29( 12، رترويجي راهو

 ةفصـلنام  .اي اسـتان بوشـهر   بنـدي عوامـل مـؤثر برتصـادفات جـاده      شناسايي و رتبه ).1393. (غ، جمالي
  .79 -101، )10(، مطالعات پژوهشي
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  .بخت، زاهدان، دانشگاه زاهدان كين ديشه يمهندس ةدانشكدعمران، 
 10، علوم رفتاري فصلنامة. اي نقش عوامل انساني در تصادفات جاده). 1390. (بوالهري، ج ،.ق خيرآبادي،
)1(، 78- 69.  
هـا   شناسايي عوامل مؤثر بر ايمني ترافيك در محل تونل ).1394( .م پرست، دوست ،.، اآيتي ،.ش ،رحيمي

المللـي مهندسـي حمـل و نقـل و      پـانزدهمين كنفـرانس بـين    استفاده از الگوهاي رگرسيوني، با
   .، تهران، معاونت و سازمان حمل و نقل ترافيكترافيك

 بـا  شهري بين هاي جاده در پرحادثه نقاط شناسايي جهت مدلي ارائة). 1390. (علي، م حاج ،.اف، ك رحيم
 7 و 6 عمــران، مهندســي ملــي كنگــرة ششــمين. چنــدمعياره گيــري روش تصــميم از اســتفاده

  .ايران سمنان، سمنان، دانشگاه ارديبهشت،
عصـبي خـود سـازنده و آنـاليز      ةكهاي شـب  روش ةمقايس). 1392. (شريفي، م ،.كدخدائي، ع ،.سفيداري، ا

اي بـراي ارزيـابي مقـدار كـربن آلـي در سـازندهاي محتـوي هيـدروكربن بـا اسـتفاده از            خوشه
  .111 -130 ،)75( 23، پژوهش نفت. هوشمندهاي  سيستم
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