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يا  اندازه گيريها  و  آزمايشات  نتايج  از  كه  را  آنها  از  دسته اي 
اطالعات مشاهداتي، براي ما قابل برآورد هستند را صفات وضعيت1 
مي نامند، و دسته دوم را كه مربوط به تصميم گيري كارشناسان، 
يا نتيجه اتفاقات بوده، و تشخيص و ارزيابي نتايج با توجه به آن 
صفات صورت مي گيرد را صفات تصميم گيري2 اطالق مي كنند.

]4[ با اين اوصاف، هر اتفاق يا هر موضوع و پديده اي را با دو دسته 
از صفات مي توان تعريف كرد. دسته اي از صفات جزء ويژگي ها و 
مشخصات پديده ها مي باشند و دسته ديگري از صفات در واقع 
صفات تصميم گيري )ارزيابي كننده( هستند. بنابراين با توجه به 
طبقه بندي هاي  و  تفاوت ها  مشاهدة  و  صفات  اين  از  دوم  دستة  
متفاوت بين آنها در موضوعات )نمونه هاي( مختلف، مي توان به 

بررسي بر روي صفات وضعيت نمونه ها پرداخت.]5[
معموالً سيستم هاي اطالعات به صورت يك گروه چهارتايي به 
فرم <S=<U.Q.V.ρ تعريف مي شوند. U در آن يك مجموعه 
محدود از موضوعات يا نمونه ها، Q مجموعه محدودي از صفات، 
كهVq  يكي از بازه هاي تعريف شده براي صفت  qQq

VV
∈
∪= و  

 qVqx ∈),(r مثل  كلي  تابع  يك   VQU →×:r و   q
اطالعات3  تابع  آن،  به  كه  ( مي باشد  QqUx ∈∈ , هر  )براي 
 QqVv q ∈∈ , گفته مي شود. همچنين به هر جفت  )q.v()كه

باشد ( يك واصف4 از S مي گويند.
كه  است  داده ها  از  جدول  يك  واقع  در  اطالعات  سيستم 
موضوعات  معرف  آن  رديف هاي  و  صفات  معرف  آن  ستون هاي 
يا موارد مي باشند. در داخل هر ستون ِ q و هر رديٍف x نيز يك 
),( قرار دارد. هر رديفي در جدول معرف صفات و  qxr مقدار
ويژگيهاي مربوط به يك موضوع مي باشد. صفات كمي و كيفي 
صورت  به  بايستي  نيز  كمي  صفات  و  شوند،  كدگذاري  بايستي 
بندي شده و كدگذاري شوند و سپس  بازه  مناسب و صحيحي 

وارد جدول شوند.]4[
و  اطالعات  سيستم  <S=<U.Q.V.ρ   يك   كه  كنيد  فرض 
QPUyx باشند. x .y  نسبت به هم غير متمايز5 گفته  ⊆∈ ,,
مي شوند اگر توسط مجموعه صفات تعريف شده  Pدر S )به شكل 
 ),(),( qyrqxr = رابطه   Pq ∈ هر براي   ) yPx~ نمادين 
هر   P صفات  مجموعه  براي  ساده تر،  عبارت  )به  باشد  برقرار 
يكساني  كدهاي  داراي  طبقه بندي شده  سطوح  در  مجموعه  دو 
باشند(. هم چنين طبقات يكسان )گروه هاي يكسان و مشابه( با 
 p )P-elementary sets( را مجموعه اوليه P~ توجه به ارتباط
در S مي نامند. در واقع مجموعه اوليه P مجموعه موضوعاتي در 
مجموعه ها مي باشند كه در هر گروه از مجموعه ها، موضوعات با 
قرار داشته  به آن صفت  توجه  با  تعريف شده يكساني  كدبندي 
 باشند. مجموعه هاي اوليه Q را اتم ها )Atoms( در  Sمي نامند. 
~P  در  مجموعه تمام گروه هاي مشابه و يكسان با توجه به ارتباط

1- Condition Attributes
2- Decision Attributes
3- Information Function
4- Descriptor
5- Indiscernible

U را به شكل *P نمايش مي دهند. هم چنين )Desp)X معّرف 
 •∈ PX و مفّسر اين برابري ها )مجموعه هاي اوليه-P( براي  

بوده و به فرم زير نمايش داده مي شود.]4[
                    )1(

                          
                                                      

}),({  با  ∗∈ PXXDes p به منظور ارزيابي اين مسأله كه مجموعه
چه دقتي موضوعات دخيل در يك مجموعة مشخص را معرفي 
تعريف كرده  و  ارائه  را  زير  پاوالک مفاهيم  و شناسايي مي كند، 

است:
پايين  تقريب  آنگاه  باشند   QPUY ⊆⊆ , كنيد  فرض 
تقريب  و  YP به صورت   Y در   P (P-lower approximation)

YP صورت  به   Y در   (P-upper approximation)  P باالي 
نمايش داده مي شوند و آنها را به صورت زير تعريف مي كنند :]4[

)2(  
                                                           

   
 )3(

                      

YP مجموعه اي از تمام اجزاي U است كه همگي قطعاً  مجموعه
به گروهي از اجزاء طبقه بندي شده Y با در نظر گرفتن و به كارگيري 
YP مجموعه اي از اجزاي U است كه  صفت P تعلق دارند. مجموعه
ممكن است به گروهي از اجزاء طبقه بندي شده Y با در نظر گرفتن و 
 Bnp)Y( تعلّق داشته باشند. همچنين مجموعه P به كارگيري صفت
مجموعه اجزايي است كه نمي توان به طور قطع گفت كه به گروهي از 
اجزاء طبقه بندي شده Y با توجه به صفت P تعلق دارند، و با معادلة 

)4( محاسبه مي شود.]4[
)4(

تقريب6  دقت  يك  مي توان   UY ⊆ مجموعه  زير  هر  ازاي  به 
براي مجموعه Y با توجه به صفت P در S تعريف كرد كه آن را 

به اختصار، دقٍت Accuracy of Y( Y( مي نامند:
)5(

                                       
)(
)()(

YPcard
YPcardYp =m

دقت تقريب را دقت طبقه بندي7 نيز مي نامند. زيرا اين ميزان 
پارامترهاي  براي  شده  تعريف  سطوح  دقت  معّرف  مي تواند 

مستقل)صفات تصميم گيري( در سيستم اطالعات باشد.

6- Accuracy of Approximation
7- Accuracy of Classification
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 QPYYYX n ⊆= },,...,,{ 21 اطالعات،  كه S يك سيستم  كنيد  فرض 
يك طبقه بندي تعريف شده در U بوده، به قسمي كه شرايط

يا  طبقات  را  Yi ها  باشند.  برقرار   f=∩=≠≤∀
= jii

n

i
YYUYUjinji ,,,,

1

گروه هاي X مي نامند. لذا مجموعه هاي تقريب پايين و باال براي  Xدر S به 
 },...,,{},,...,,{ 2121 nn YPYPYPXPYPYPYPXP == ت ر صو

خواهند بود. 
عنوان  به  را   )6( فرمول  در   )(Xpg ضريب  صورت  اين  در 
گرفتن  نظر  در  با   X طبقه بندي  براي  تقريب  كيفيت  ميزان 
را  آن  اختصار،  به  يا  مي كنند  معرفي  موجود  صفات  مجموعه 
كيفيت طبقه بندي X1 مي نامند. اين ضريب در واقع معّرف نسبت 
تعداد نمونه هاي صحيح طبقه بندي شده با توجه به صفت P بر 

كل نمونه هاي موجود در سيستم مي باشد.]4[

)6(                                                                                  
                   

يكي ديگر از مفاهيم اساسي تئوري مجموعه هاي ناهموار، توليد 
تقريبي  يا  دقيق  روابطي  بيان  واقع  در  قوانين  مي باشد.  قوانين 
بين صفات وضعيت )متغيرهاي مستقل(، و صفات تصميم گيري 
)متغيرهاي وابسته( مي باشند. قوانين به صورت عبارت » اگر ... 
آنگاه ... « بيان مي شوند. يك قاعده ممكن است قطعي و دقيق 

(Deterministic) يا تقريبي و غير قطعي باشد. 
تصميم گيري  صفات  )كدهاي(  سطوح  قطعي،  قاعده  يك  در 
همراه  وضعيت  صفات  در  يكساني  )كدهاي(  سطوح  با  همواره 
به  را  يكساني  تصميمات  يكسان،  شرايط  يا  )وضعيت ها  هستند 
همراه خواهند داشت( در حالي كه در يك قاعده غير قطعي، بيش 
از يك سطح از صفت تصميم گيري مي تواند با سطوح يكساني از 
يكسان،  شرايط  يا  )وضعيت ها  باشد  ارتباط  در  وضعيت  صفات 

تصميمات متفاوتي را به همراه خواهند داشت(. ]6[

2.3-نمونهآماريوانتخابمتغيرها
جمع آوري و مرتب كردن اطالعات و داده ها، اولين مرحله براي 
استفاده  اين روش است. به منظور انجام تحقيق و بررسي در زمينه 
بهبود سيستم ايمني جاده ها، اطالعات تصادفات كه موضوعاتي 
و  محيطي  مشخصات  انساني،  مشخصات  حادثه،  زمان  قبيل  از 
مشخصات تصادف را شامل مي شود، بايد جمع آوري شوند. پليس، 
آنها  براي جمع آوري اطالعات تصادف است. زيرا  بهترين گزينه 
جزو اولين كساني هستند كه در صحنه تصادف حضور مي يابند. 
تكميل فرم هاي تصادفات جاده اي، شروع جمع آوري داده هاست. 
اين فرم ها با نام كام 114 شناخته مي شوند. فرم هاي كام 114 
بسته به نوع تصادف، مشتمل بر 4 الي 6 صفحه و داراي بخشهاي 
تمام  مي باشد.  ليست  چك  و  تشريحي  صورت  دو  به  مختلفي 

1- Quality of Classification

اطالعات ضروري كه قابليت ثبت شدن دارند، توسط پليس در 
اين فرم ها مشخص مي شوند.

مي كند.  توصيف  را  تصادف  وقوع  شرايط  فرم ها،  اين  واقع  در   
اطالعات ثبت شده، شامل زمان وقوع تصادف )روز، ساعت، ماه و 
...(، عامل انساني دخيل در تصادف، شرايط جاده و شانه، وضعيت 
هوا، شرايط نور، سطح معبر، مشخصات راننده، مشخصات وسيله 

نقليه ، نوع برخورد، شدت تصادف و .... مي باشد.
قرار  استفاده  مورد  پژوهش  اين  در  كه  تصادفاتي  اطالعات   
ماه  سال  آذر  تا  فروردين  به تصادفات جاده اي  گرفتند، مربوط 
حضورِي  مراجعه  ماه  يك  طي  كه  است،  گيالن  استان   1388
تقريباً روزانه به پليس راه استان گيالن، به صورت دستي برداشت 
شده اند و در جدولهايي كه از پيش، به همين منظور تهيه شده 

بودند، پياده گرديدند.
پس از جمع آوري و برداشت ريز آمار و داده هاي تصادفات از 
فرم هاي كام 114 و جدول كردن آنها، تعيين متغيرهاي مستقل 
)عوامل اوليه مسبب تصادفات جاده اي( گام بعدي در اين روش 

است.
وقوع  احتمالي  عوامل  از  فهرستي  بايستي  مرحله  اين  در   
تصادفات، به عنوان متغيرهاي مستقل تشخيص و كدگذاري شوند 
مجموعه هاي  تئوري  توسط  تحليلي  برنامه  در  استفاده  قابل  تا 

ناهموار باشد. 
تصادفات  در  دخيل  عوامل  همان  وضعيت  صفات  عبارتي  به 
هستند و كدي كه براي آن صفت وضعيت تعلق مي گيرد، شرايط 

واقعي تصادف براي آن عامل مي باشد.
 صفت تصميم گيري كه براي اين پژوهش در نظر گرفته شد، 
فوتي  و  جرحي  خسارتي،  دسته  سه  به  كه  بود  تصادف  شدت 

تقسيم شد. 
شدند  گرفته  نظر  در  مطالعه  اين  در  كه  صفت   32 مجموعه 
  -4 برخورد  نوع   -3 2-كاربري منطقه  وقوع  1-زمان  از:  عبارتند 
علت تامه   -6 برخورد  نحوه   -5 تصادف  در  مؤثر  عامل  انساني 
تصادف 7- نوع معبر 8- مشخصات شانه راه 9- نقايص معبر10- 
موانع ديد 11- مشخصه محل تصادف 12- جهت معبر 13- وضع 
نوع   -18 تقاطع  كنترل  نوع   -17 معبر  شرايط سطح   -14 هوا 
تقاطع محل برخورد 19- سرعت 20- نوع منطقه 21-وضعيت 
-24 جاده   روشنايي  23-سيستم   معبر  حفاظ   -22 خط كشي 

هندسه محل تصادف  25-وضعيت رويه آسفالت 26- جنسيت  
راننده مقصر 27- سن راننده 28- نوع وسيله نقليه  29- بومي 
يا غير بومي بودن راننده 30- وضع روشنايي هوا 31- روز وقوع  

32- نوع خط كشی
صفت تصميم گيری و دسته بندی آن  در جدول 1 آورده شده است:

جدول1-صفتتصميمگيريوحاالتآن

حاالتمتصورصفتتصميمگيري
1- خسارتي   2- جرحي    3- فوتيشدت تصادف
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در كدگذاري صفات وضعيت سعي شده است اين امر مطابق با 
كدهاي موجود در فرمهاي كام114 صورت گيرد.

 در مواردي كه احتياج به بازه بندي بوده، انتخاب اين بازه ها با 
كمك گرفتن از نظر كارشناسان )به عنوان مثال در مورد سرعت( 
صورت  وقوع(  زمان  مورد  در  مثال  عنوان  )به  موجود  آمار  يا  و 

گرفته است.

4-نتايج
Rough Sets1.4-نتايجتحليلتئوري

تصميم گيري  صفت  عنوان  به  تصادف  شدت  گرفتن  نظر  در  با 
برای  و در نظر گرفتن صفات وضعيت مختلف و حاالت متصور 
افزار ، Roseتحليل داده ها انجام شد.  نرم  از  استفاده  با  آن ها، 
خروجي ها شامل دقت تقريب ،كيفيت طبقه بندي و قوانين توليد 

شده مي باشند كه به ترتيب به آن ها پرداخته مي شود.
با تقسيم تقريب پايين بر تقريب باالي هر طبقه يا سطح تعريف 
شده، مي توان ميزان دقت هر يك از سطوح پارامتر وابسته( شدت 

تصادف )را به دست آورد. 
كيفيت و دقت طبقه بندي ها و صفات تعريف شده در سيستم 

را مي توان مورد ارزيابي قرار داد. 
ميزان آن تا حدي بستگي به نحوه تعريف بازه ها و گروه بندي هاي 
تعريف شده براي آن ها دارد. دقت سطوح مختلف صفت تصميم گيري 

در جدول 2آورده شده  است.  
مشاهده مي شود كه ميزان دقت و كيفيت طبقه بندي، برابر واحد 
مي باشند كه به اين معني است كه با توجه به صفات تعريف شده 
در سيستم مي توان دقيقاً تغييرات مشاهده شده در ميزان شدت 

تصادف را تفسير و تحليل نمود.

جدول2-كيفيتودقتطبقهبنديها

سطحشدت
تصادفات

دقتتقريبباالتقريبپائينتعدادموارد

12682682681

22012012011

37771

كيفيتطبقهبندي=1

مجموعه  تصادف،  مختلف  موارد  بين  تفاوت هاي  مقايسه  با 
كنند.  بيان  را  تصادف  مراتب  سلسله  تا  مي شوند  توليد  قوانين 
از  رشته  يك  سازنده  سبب هاي  عنوان  به  مي توان  را  قانون  هر 
بين  رابطه اي  بيان  قانون  هر  واقع  در  گرفت.  نظر  در  تصادفات 

صفات توصيفي با صفت تصميم گيري مي باشد و به صورت عبارت 
»اگر ... آن گاه ....« بيان مي شود.

 اين سلسله مراتب معموالً شامل خصوصيات  راننده، خصوصيات 
تصادف  پي آمدهاي  و  جاده  شرايط  هوايي،  و  آب  شرايط  سفر، 

مي باشد.
 به منظور تحليل و پيشگيري تصادف، مردم عالقه مند به اين 
بوده اند كه سبب تصادفات را دريابند و تالش كرده اند تا فرآيند 
ايجاد  رخ مي دهند،  مكرراً  مواردي كه  براي  باالخص  را  تصادف 

نمايند.]7[
 فراواني وقوع يك قانون در تئوري مجموعه هاي ناهموار، قدرت 
نشان مي دهد  زياد،  فراواني  با  قانون  ناميده مي شود. يك  قانون 
كه بسياري از تصادفات بواسطه برخي فاكتورهاي بحراني مكرراً 
تحت شرايط يكسان بوقوع مي پيوندند. در نتيجه، براي هر قانون 
خواهد  وجود  نتيجه  و  مسبب  عوامل  بين  قوي اي  سببي  رابطه 

داشت.
 از سوي ديگر، قانوني با فراواني كم مربوط به تنها تعداد كمي 
از تصادفات مي شود كه تحت شرايط مربوطه به وقوع مي پيوندند. 
رفتار  يكسان  دارند،  تعلق  مشابه  قانون  يك  به  كه  تصادفاتي  با 
كم  وقوع  فراواني  با  قوانين  به  مربوط  كه  تصادفاتي  مي شود. 
مي شوند، مي توانند به عنوان تصادفات اتفاقي يا شانسي در نظر 

گرفته شوند. 
در سوي ديگر، تصادفاتي كه تحت قوانين با فراواني وقوع باال 
به طور  باشد كه آن ها  اين داشته  به  اشاره  دارند، مي تواند  قرار 
اتفاقي بوقوع نپيوسته اند، بلكه به خاطر برخي داليل و يا نقص 

سيستم، مانند طراحي بد جاده، رخ مي دهند.]7و8[
صفت  براي  كه  سطحي  سه  و  وضعيت  صفت   32 تعداد  با   
تصميم گيري در نظر گرفته شده بود )خسارتي، جرحي، فوتي(، 
تعداد 84 قانون به وجود آمد كه تمامي موارد تصادفات را پوشش 

مي دهد. 
همان طور كه ذكر شد، قوانين داراي قدرت هاي مختلفي مي باشند 
برخي از آن ها فراواني باالتر و برخي ديگر فراواني كمتري داشتند . 

بيشترين قدرت برابر 64 بود و كمترين قدرت برابر 1 بود.
 قوانين كم قدرت از اهميت كمتري در تحليل برخوردارند. زيرا 
فراواني كِم وقوع آن ها حكايت از اين دارد كه تصادفاتي كه تحت 
آن قانون رخ داده اند، از فراواني زيادي برخوردار نبوده اند و نمي توان 
براي آن ها الگويي را در نظر گرفت، زيرا الگوي وقوع آن ها نادر 
رخ  باال  فراواني  و  قدرت  با  قوانين  تحت  كه  تصادفاتي  اما  است. 

داده اند را مي توان تحليل و بررسي كرد. 
با توجه به تعداد زياد قوانين توليد شده ، از  به همين جهت، 
پرداختن به تمامي آن ها صرف نظر مي شود ، و تنها به بررسي 10 

قانون با قدرت نسبي باالتر پرداخته شده است. 
از آنجا كه تعداد موارد فوتي در موارد آمار تصادفات جمع آوري 
شده، انگشت شمار بودند، لذا براي اين نوع از صفت تصميم گيري ، 
قانوني با قدرت باال توليد نشد. مجموعه اين 10 قانون در جدول 

4 آورده شده است.
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جدول4-قوانينتوليدشده

توضيحشماره و قدرت قانون
قانون1

)قدرتقانون=64(

قانون2
)قدرتقانون=49(

قانون3
)قدرتقانون=39(

قانون4
)قدرتقانون=32(

قانون5
)قدرتقانون=31(

قانون6
)قدرتقانون=29(

قانون7
)قدرتقانون=23(

قانون8
)قدرتقانون=21(

قانون9
)قدرتقانون=20(

قانون10
)قدرتقانون=17(

اگر نوع تصادف ، برخورد با يك وسيله نقليه باشد 
شتاب  و  عجله  و  مقررات  به  بي توجهي  راننده  و 
بي مورد داشته باشد و نوع برخورد جلو به  عقب، 
باشد  روشن  روز  در  و  تقاطع  از  غير  محلي  در 
خسارتي  تصادف  به  منجر  شرايط  اين  تركيب 

شده است. 
در تصادفات، هنگامي كه راننده به قوانين بي توجه 
بوده و غير بومي نيز بوده است، تصادف در مسير 
مستقيم و داراي خط كشي مناسب رخ داده و نوع 
وسيله نقليه سواري يا وانت بوده، منجر به تصادف 

خسارتي شده است. 
و  داشته اند  مناسبي  روسازي  كه  مسيرهايي  در 
موانع ديد نداشته اند و حفاظ معبر نيز نداشته اند، 
بوده  نقليه  وسيله  يك  با  برخورد  كه  تصادفاتي 
بوده،  سواري  تصادف،  در  دخيل  نقليه  وسيله  و 

نتيجه تصادف، خسارتي بوده است.
تصادفاتي كه در شرايط جاده اي با مسير مستقيم 
برخورد  برخورد،  نوع  و  داده اند  رخ  شانه  فاقد  و 
راننده  بوده،  عابر  و  دوچرخه  و  سيكلت  موتور  با 
)شنبه  هفته  عادي  روزهاي  در  تصادف  و  بومي، 
تصادف جرحي  به  منجر  داده،  رخ  تا سه شنبه( 

شده است. 
و  نامناسب  كشي  خط  و  عابر  با  برخورد  تركيب 
تصادف  به  منجر  روز،  هنگام  در  تصادف  وقوع 

جرحي شده است. 
شرايط  در  موتورسيكلت،  با  برخورد  تصادفاٍت 
نقليه  وسيله  بومي،  راننده  معبر،  حفاظ  فقدان 
مقصر، سواري و وقوع تصادف در روز روشن منجر 

به تصادف جرحي شده است. 
در تصادفاتي كه در مسيسر مستقيم و فاقد شانه 
رخ داده و راننده بومي بوده و علت تصادف، تغيير 
بوده،  تقدم  حق  رعايت  عدم  و  ناگهاني  مسير 

تصادف جرحي رخ داده است. 
تصادفاتي كه برخورد با موتورسيكلت در جاده هاي 
فاقد حفاظ معبر بوده، راه داراي روسازي مناسب 
كيلومتر   110 سرعت  حداكثر  شرايط  تحت  و 
ساعت  در  كيلومتر  نيز60  و  باالتر  و  ساعت  در 
بوده  جرحي  تصادف  نتيجه  داده،  رخ  پائين تر  و 

است . 
در تصادفاتي كه راننده غير بومي بوده و به مقررات 
بي توجهي كرده است، وسيله نقليه سواري بوده 
است و جاده از نوع اصلي و با عرض 7 متر بوده و 
مسيِر جاده، مستقيم و يا پيچ واقع در شيب بوده 
به  نامناسبي داشته، تصادف خسارتي  و روسازي 

وقوع پيوسته است. 
وقوع  به   16 تا   12 ساعت  در  كه  تصادفاتي 
نامناسب بوده  پيوسته اند و مسير داراي روسازي 
يك  با  برخورد  برخورد،  نوع  و  ديد،  مانع  فاقد  و 
به  راننده  هم چنين  بوده،  نقليه  وسيله   يا چند  و 
وقوع  به  بوده، تصادف خسارتي  بي توجه  مقررات 

پيوسته  است.

2.4-بحثوتفسير
آن ها  قدرت  ترتيِب  به  كه  قانون   10 از  كه  مي شود  مشاهده 
استخراج شدند، 5 قانون مربوط به تصادفات جرحي و 5 قانون 
اين دو گروه،  بررسي  با  به تصادفات خسارتي مي باشند.  مربوط 

آن دسته از مواردي كه بيش از يك بار در مجموع قوانين رؤيت 
شدند به عنوان نتيجه گيري مشترک و كلي از قوانين، در اين 
بخش آورده شده اند. براي تصادفات خسارتي مشاهده مي شود كه 
اكثراً در اين نوع از تصادفات، رانندگان غير بومي بوده اند و عامل 
انساني در تصادفات عموماً بي توجهي به مقررات بوده است. نوع 
نقليه  يا چند وسيله  با يك  برخورد  تصادفات  اين  در  برخوردها 
بوده و وسيله نقليه دخيل در تصادف سواري بوده است. روسازي 
تصادف،  محل  در  جاده  مسير  و  بوده  نامناسب  تصادف  محل 

مستقيم بوده است. 
براي تصادفات جرحي در اين نوع از تصادفات با نگاه كردن به 
5 قانون استخراج شده و يافتن اشتراكات آن ها مي توان گفت: در 
فاقد حفاظ  مسير  بوده اند،  بومي  رانندگان  تصادفات  از  نوع  اين 
روز  در  تصادفات  بوده است،  شانه  فاقد  مسير  بوده است،  معبر 
عابر  يا  موتورسيكلت  با  برخورد  نوع  پيوسته اند،  وقوع  به  روشن 

بوده است و تصادف در مسير مستقيم رخ داده است. 
به طور كلي با نگاه كردن به قوانين توليد شده مي توان مشاهده 
كرد در تصادفات خسارتي برخوردها بين دو يا چند وسيله نقليه 
بوده و تصادفاتي كه برخورد با مورتوسيكلت يا عابر بوده است، 
يا  بودن عابر  به جرح شده است. مسلم است كه بي دفاع  منجر 
آنان  به  وارد شدن جراحات  باعث  اتومبيل  موتور سوار در مقابل 
مي شود و اين امر آسيب پذير بودن اين قشر از استفاده كنندگان 
از راه را بار ديگر گوشزد مي كند. با توجه به بافت استان گيالن و 
پراكنده بودن شهرها و روستاها و اين كه اكثراً كاربري هاي اطراف 
جاده ها مسكوني ميباشند، حاشيه نشيني در اين استان قابل توجه 
قابل توجه است. نكته  لذا حضور عابران و موتورسواران  است و 
ديگري كه در قوانين با قدرت باال قابل توجه است، غيربومي بودن 
رانندگان  بودن  بومي  و  تصادفات خسارتي،  در  رانندگان دخيل 
بومي و گردشگران  رانندگان غير  در تصادفات جرحي مي باشد. 
معموالًٌ با جاده و راه نا آشنا هستند و احتماالً هنگام رانندگي دچار 
حواس پرتي مي شوند )خواندن نقشه، مشاهده مناظر طبيعي و ...( 
و همين امر، توجه آنان را از رعايت قوانين منحرف مي كند.]9[ 
از آن جا كه استان گيالن نيز استان مسافرپذير و خوش منظره اي 
اين  جاده هاي  در  گردشگران  حضور  همواره  مي شود،  محسوب 
از  بعد  توليد شده  قوانين  به  توجه  با  و  است  توجه  قابل  استان 
تحليل ، مشاهده مي شود كه نقش آنان در تصادفات خسارتي نيز 
قابل توجه مي باشد. از سويي ديگر، رانندگان مقّصر در تصادفات 
با  اكثراً  اين تصادفات  از آن جا كه  و  بوده اند  بومي  اكثراً  جرحي 
موتورسيكلت و يا عابر بوده است مي توان گفت رانندگان بومي 
عليرغم اين كه با جاده ها آشنايي بيشتري دارند، شايد به دليل 
اين  بوميان،  نظر  از  موتورسواران  يا  عابرين  حضور  بودن  عادي 
دسته از رانندگان نسبت به عابران و موتورسواران توجه كافي را 
ندارند و حضور آنان را ناديده گرفته و با احتياط كمتري مي رانند . 
نكته ديگري كه مي توان به آن اشاره كرد، مستقيم بودن مسير 
محل تصادف در قوانين با قدرت باالست. اين پديده ناشي از اين 
مي تواند باشد كه در مسيرهاي مستقيم رانندگان با بي احتياطي 
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باالتري مي رانند. در مطالعه  مشابهي كه  با سرعت  يا  كمتري و 
در اين زمينه كه در آديس آبابا انجام شد  و در مطالعه ميلتون 
راه  اشاره شده كه در قطعات مستقيم  و منرينگ در سال 98، 
تصادفات بيشتر بوده و قطعات داراي قوس و پيچ بيش از حد، 
لزوماً غير ايمن نيستند]10و11[. همچنين لي و همكارانش در 
سال 2008 در مطالعه شان بيان داشته اند كه سرعت عملكردي 
)قوس ها  دارند  ضعيف  شرايط  كه  راه  از  قطعاتي  در  اتومبيل ها 
باعث  نتيجه  بد( كاهش مي يابد و در  يا روسازي  يا سربااليي ها 
كاهش تصادف مي شود.]12[ نگاه مجدد به قوانين با قدرت باال 
كه از بين قوانين استخراج شده اند و آورده شده اند، مي توان در 2 
مورد از قوانين مشاهده كرد كه تصادف خسارتي اكثراً روسازي 
بيان مي دارد كه تصادفات  قوانين  از  نامناسبي داشته اند و يكي 
نتيجه  در  كه  همان طور  داشته اند.  مناسبي  روسازي  جرحي 
شرايط  داراي  كه  راه  از  قطعاتي  در  شد،  اشاره  مذكور  تحقيق 
سرعت  بد(  روسازي  و  سربااليي  و  قوس ها  )مانند  است  ضعيف 
پژوهش  نتايج  با  نتيجه  اين  مي يابد.  كاهش  اتومبيل  عملكردي 
حاضر تا حدودي مطابقت دارد. در مسيرهايي كه داراي روسازي 
و  مي راند  بيشتري  سرعت  با  ناخودآگاه  راننده  بوده اند،  مناسب 
همين سرعت باال مي تواند عامل دخيل و مؤثر در شديدتر شدن 
كه  مسيرهايي  در  ديگر  طرف  از  باشد.  تصادف  شدن(  )جرحي 
داراي روسازي نامناسب بوده اند، شدت تصادف كمتر بوده است 
قابل  قوانين  اين  از  نكات ديگري كه  بوده اند.  نوع خسارتي  از  و 
استخراج است ، روشن بودن هوا هنگام وقوع تصادفات جرحي، در 
2 مورد از قوانين مي باشد. اين وضعيت در مطالعه اي كه باركر 
و همكارانش در سال 98 انجام دادند، نيز مشاهده مي شود. آنان 
بيان داشتند كه 71% تصادفات در روز روشن  در مطالعه خود 
به وقوع پيوسته است. از ديگر نتايجي كه مشابه با نتايج تحقيق 
حاضر مي باشد اين است كه تصادفاتي كه در راه هاي اصلي تر و 
نقليه  وسايل  و  داده  رخ  راه(  مستقيم  )قطعات  تقاطع ها  از  دور 
دوچرخ يا سنگين در آن ها دخيل بوده اند، شدت تصادف بيشتر 

بوده است. ]13[

5-نتيجهگيري
در اين تحقيق، الگوهاي مختلف تصادفات از منظر شدت تصادف 
توليد  تصادفات  انواع  براي  مختلفي  سناريوهاي  شدند.  بررسي 
شدند و الگوهايي كه فراواني وقوع بيشتري داشتند يا به عبارتي 
قانون هاي با قدرت باال محسوب مي شدند استخراج شده و مورد 
تفسير و بحث بيشتري قرار گرفتند. نتايج حاصله را مي توان به 

اين صورت دسته بندي كرد:
1- رانندگان غير بومي در تصادفات خسارتي، و رانندگان بومي در 
تصادفات جرحي حضور داشتند. البته اين وضعيت به اين معني 
نيست كه فقط رانندگان غير بومي يا بومي از اين نوع تصادفات 
داشته اند، بلكه اين به اين معني است كه تصادفاتي كه تحت آن 
شرايط خاص رخ داده اند، نسبت به بقيه بيشتر تكرار شده اند و اين 
قابليت را داشته اند كه قانوني قوي از آن ها توليد شود . هم چنين 

در تصادفات خسارتي رانندگان به مقررات بي توجه بوده اند. غير 
بومي بودن رانندگان و نا آشنا بودن و بي توجهي آن ها به قوانين، 
از رانندگان و نيز بهبود شرايط  لزوم توجه بيشتر به اين دسته 

جاده براي آنان را گوشزد مي كند 
براي تصادفات خسارتي، برخوردها بين  الگوهاي قوي  2- در 
وسايل نقليه با هم بوده  است و در تصادفات جرحي برخوردها بين 
وسيله نقليه و موتور سيكلت يا عابر بوده است. آموزش همگاني 
اين  از جاده، مي تواند ميزان وقوع  استفاده كنندگان مشترک  به 
تصادفات را كاهش دهد، به خصوص در استان گيالن كه با توجه 
يا  بافت استان و غالباً مسكوني بودن كاربرِي اطراف جاده ها  به 
به عبارتي ميزان حاشيه نشيني باال، حضور موتورسيكلت و عابر  

نسبت به بقيه استان هاي كشور چشمگيرتر است. 
3- تصادفات با الگوي قوي در مسير مستقيم به وقوع پيوسته اند. 
مسير  در  رانندگان  كه  باشد  دليل  اين  به  مي تواند  پديده  اين 
مستقيم با سرعت باال، يا احتياط كمتري مي رانند و بالعكس در 
قوس ها و پيچ ها و جاده هايي كه جاده از يكنواختي خارج شود با 
هشياري و احتياط بيشتري مي رانند و متعاقباً تصادفات كمتري  

رخ مي دهد
ما داد  به  را  از تصادفات  بينشي جديد  اين روش،  از  استفاده 
و سناريوي تصادفاتي را كه مكرراً تحت شرايط خاصي به وقوع 
از  با استفاده  الگوها و قانون هايي كه  مي پيوندد را تفكيك كرد. 
انواع  وقوع  روند  شدند،  استنتاج  ناهموار  مجموعه هاي  تئوري 
قوانين  از  يك  هر  تحليل  كردند.  توصيف  به خوبي  را  تصادفات 
به جاي تحليل گروهي تصادفات، احتماالً روشي براي كاستن از 
قانونهاي  با شناخت تصادفات موجود در  فراهم مي كند.  مشكل 
قوي تر، و تمركز و اولويت دهي به اين دسته از تصادفات، مي توان 
اتخاذ  را  مطمئن تري  و  مؤثرتر  اصالحي  راهكارهاي  و  تمهيدات 
رساندن  هدف،  اگر  كه  شود  اشاره  نكته  اين  به  بايد  البته  كرد. 
با  كه  تصادفاتي  از  پيشگيري  باشد،  ممكن  به حداقل  تصادفات 
الگوي ضعيف رخ مي دهند نيز به همان ميزان الگوي قوي، قاطع 
است و بايد مورد توجه قرار گرفت، اما جهت كاستن از ميزان كلي 
تصادف، اولويت با تصادفات رخ داده تحت الگوهاي قوي مي باشد 
و مشخصاً كارايي تمهيدات و روش هايي كه مشخصاً براي تصادفات 
بود.  فراگيرتر خواهد  و  تدبير مي شود، مبسوط تر  قوي  الگوي  با 
براي هر نوع سناريوي تصادف مي توان روش پيشگيرانه مخصوص 
به همان سناريو را انتخاب و  اجرا كرد. به طور كلي با نگاه كردن 
با قدرت  قانون هاي  انواع تصادفات خسارتي و جرحي كه در  به 
و  متصديان  آن ها،  وقوع  شرايط  به  دقت  و  گرفته اند،  جاي  باال 
متوليان امر حمل و نقل و ايمني بايستي تمهيدات و تصميمات 
با قدرت  قانون هاي  با شرايط وقوع تصادفات  صحيح و متناسب 

باال اتخاذ كنند.
 اقدامات اصالحي شامل هر 2 عامل انساني و جاده مي باشند. 
بايستي بر روي تقويت آگاهي رانندگان از خطرات احتمالي جاده 
و استفاده كنندگان از آن و اثرات رانندگي خطرناک آنان تاكيد 

كرد.
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براي مطالعات آتي در صورت دسترسي به آمار كافي و مناسب، 
با استفاده از روشي مشابه، مي توان انواع ديگر تصادفات )از جمله 
تصادفات درون شهري، تصادفات عابرين و ...( را مورد بررسي قرار 
يافت و عوامل  آنها دست  از روند وقوع  به درک جديدي  و  داد 
پيشگيرانه  تمهيدات  مي توان  متعاقباً  شناخت.  را  آنها  مسبب 

كاراتر و مؤثرتري را اتخاذ نمود.
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1-مقدمه
گذرگاه عرضي غيرهمسطح از جمله تسهيالت پياده روي است كه 
برمبناي جداسازي عمودي تردد پياده و سواره به صورت زيرگذر يا 
روگذر احداث مي شود. گذرگاه غيرهمسطح به عنوان گزينه  اي با 
كمترين تداخل حركت عابر با ترافيك عبوري در بسياري از موارد از 
ايمن ترين و مطمئن ترين گزينه ها است. در حال حاضر در مكانيابي 
امتيازدهي  سيستم  يك  از  عابر،  غيرهمسطح  عرضي  گذرگاه  هاي 
استفاده مي شود. ضرورت احداث يك گذرگاه عرضي غيرهمسطح 
تعيين  راهبردي  اقتصادي و  ايمني،  ترافيكي،   بر اساس مالحظات 

مي شود.
 برخي از عوامل موثر را مي توان با استفاده از يك روش امتيازدهي 
با يكديگر تركيب كرده و يك شاخص تصميم گيري به دست آورد. 
مجموع امتيازهاي به دست آمده مي تواند مبناي مقايسه طرح هاي 
مختلف و اولويت بندي آن ها قرار مي  گيرد]1[. در گزارشي به نام 
ضوابط جانمايي و احداث پل هاي عابرپياده مكانيزه با مشاركت بخش 
خصوصي كه توسط دفتر هماهنگي حمل  و نقل وترافيك سازمان 
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مكانيابيگذرگاهعرضيغيرهمسطحعابرپيادهبااستفاده
ازنرمافزارArcGISدرشبكههايترافيكيدرونشهري

چكيده
جداسازي حركت عابران پياده با ترافيك عبوري راه در مقاطع با حجم و سرعت باال از مسائلي است كه عالوه بر تامين ايمني عابران، رواني ترافيك مسير مورد نظر را 
نيز در بر دارد. يكي از روش هاي گذر ايمن عابر از اين مقاطع احداث گذرگاه هاي غير همسطح  عابر )روگذر يا زيرگذر( مي باشد. مكانيابي صحيح اين نوع گذرگاه عرضي 
عابر در گروي شناخت صحيح عوامل تاثيرگذار است. در اين مقاله ابتدا عوامل تاثيرگذار در مكانيابي گذرگاه غيرهمسطح از قبيل حجم وسايل نقليه، حجم عابر پياده، 
سرعت وسايل نقليه، زمان مورد نياز براي عبور، مشخصات هندسي مقطع، فاصله از گذرگاه عرضي مجاور، اطالعات تصادفات و كاربري زمين اطراف مورد بررسي قرار 
گرفته است. هر يك از عوامل مفروض تحت اليه هاي اطالعاتي مجزا در نرم افزار ArcGIS تعريف و در نهايت اليه هاي مربوط به عوامل مكانيابي گذرگاه هاي عابر   پياده 
پس از وزن دهي به كمك روش تحليل سلسله مراتبي )AHP( با يكديگر تركيب و مكان بهينه گذرگاه عرضي غير همسطح عابر پياده توسط نرم افزار ArcGIS تعيين 
شده است. به عنوان مطالعه موردي مكان بهينه گذرگاه عابر غيرهمسطح خيابان شريعتي حد فاصل ميدان قدس و پل رومي تعيين شده است. با توجه به تحليل هاي 

انجام شده وروش معرفي شده تنها در دو نقطه احداث پل عابر پيشنهاد شده است. 

AHP مكانيابي، گذرگاه غير همسطح عابر، ايمني ترافيك و ،ArcGIS:واژههایكليدی

قبيل  از  معيارهايي  است،  رسيده  چاپ  به  كشور  شهرداري هاي 
حجم وسايل نقليه و عابرپياده، كاربري، مشخصات هندسي مقطع، 
تعيين  پارامترهاي  عنوان  به  نقليه  وسايل  سرعت  و  تصادفات 
پارامترها  اين  و  انتخاب  عابر  غير همسطح  گذرگاه  بهينه  مكان 
براي مكان مناسب امتيازدهي مي شوند. در واقع در انتخاب محل 
بهينه گذرگاه عرضي غير همسطح عابرپياده نيز مانند روش قبل، 

از نوعي روش امتيازدهي استفاده شده است]2[.
 HCM ،]4[ FHWA ،]3[MUTCD آيين نامه هاي معتبر از جمله 
خصوص  در  جزئياتي  هريك   ... ]7[و   AASHTO،]6[  ITE  ،]5[
ضوابط مربوط به عابرپياده در پياده روها و گذرگاه هاي عابرپياده 
ذكر كرده اند. كشورهاي مختلف نيز با توجه به معيارهاي ذكر 
شده در اين آيين نامه ها و در نظر گرفتن شرايط محلي، سلسله 

مراتبي را براي مكانيابي گذرگاه هاي عابرپياده پيشنهاد داده اند.
 Pedestrian Crossing Treatment به  مي توان  جمله  آن  از   
 Pedestrian ،]9[Pedestrian Design Considerations ، ]8[Warrants



48

13
89

ن
ستا

زم

]11[ Pedestrian Policies and Design Guideline،]10[Crosswalks

و ... اشاره كرد. در اين آيين نامه ها با در نظر گرفتن معيارهاي 
و  نوع  به صورت كمي،  عابرپياده  مكانيابي گذرگاه هاي  در  مؤثر 
مكان بهينه گذرگاه هاي عابرپياده تعيين مي شود. اما نكته قابل 
توجه در اين آيين نامه ها نيز در نظر گرفتن و اجراي اين معيارها 

به صورت سنتي و همراه با قضاوت مهندسي است. 
از طرفي چون در نظر گرفتن تمام پارامترهاي مكانيابي در كنار 
يكديگر به منظور تعيين موقعيت بهينه گذرگاه عابرپياده مشكل 
مي باشد، هريك از آيين نامه هاي مذكور چند مورد از پارامترهاي 
پارامترها،  آن  و طبق  گرفته  نظر  در  مبنا  عنوان  به  را  مكانيابي 

موقعيت بهينه گذرگاه هاي عابرپياده را تعيين مي كنند. 
پارامترهاي  شناسايي  از  پس  است  شده  سعي  مقاله  اين  در 
آوري  با جمع  عابرپياده،  مؤثر در مكانيابي گذرگاه غيرهمسطح 
داده هاي ميداني و ايجاد اليه هاي اطالعاتي در محيط نرم افزار 
ها  آن  تركيب  اطالعاتي جهت  هاي  وزن اليه  تعيين  و   ArcGIS

گذرگاه  بهينه  مكان  مراتبي،  تحليل سلسله  روش  از  استفاده  با 
غيرهمسطح تعيين شود. 

گذرگاههاي مكانيابي در مؤثر عوامل تعيين -2
غيرهمسطحعابرپياده

با وجود تفاوت  هاي موجود در ضوابط مكانيابي گذرگاه  هاي عابرپياه 
در كشورهاي مختلف، اگر با دقت به روش ها و پارامترهاي مورد 
استفاده توجه شود، اين نتيجه حاصل مي شود كه در اكثر روش هاي 

معرفي شده، پارامترها تقريباً يكي است. 
اما شيوه بيان و محدوديت هاي اعمال شده براي پارامترها در آيين 

نامه ها و مطالعات مختلف تحت شرايط گوناگون متغير است. 
دقت  طرفي  از  شود،  بيشتر  مفروض  پارامترهاي  تعداد  هرچه 
مكانيابي بيشتر خواهد شد و از طرف ديگر، پروسه تحليل و ارزيابي 

پيچيده تر خواهد گرديد.
گذرگاه  مكانيابي  در  مؤثر  پارامترهاي  مي توان  مجموع  در   

غيرهمسطح عابر را به شرح ذيل عنوان نمود:

• فاصلهازگذرگاههاي• حجمعابرپياده
عابرپيادهمجاور

• فاصلهازتقاطعمجاور• حجموسايلنقليه

• تعدادخطوطعبوري• فاصلهديد
وسايلنقليه

• فاصلهزمانيموردنياز
برايعبورازخيابان

• تصادفاتعابرپياده

• كاربريزمينهاي• سرعتوسايلنقليه
ناحيهموردبررسي

3-شيوهمطالعه
پس از تعيين پارامترهاي مؤثر در مكانيابي گذرگاه غيرهمسطح 
افزار  نرم  محيط  در  پارامترها  اين  اطالعاتي  اليه هاي  عابرپياده، 

ArcGIS ايجاد مي گردد.

موقعيت  هاي  تعيين  و  اطالعاتي  اليه هاي  اين  تركيب  براي   
تحليل  روش  از  عابر  غيرهمسطح  گذرگاه  احداث  براي  مناسب 

سلسله مراتبي استفاده شده است. 
گرفته  قرار  استفاده  مورد   Expert Choice افزار  نرم  منظور  بدين 
است. در نهايت با تركيب اليه هاي اطالعاتي به كمك وزن  هاي 
به دست آمده از تحليل سلسله مراتبي، مكان بهينه گذرگاه  هاي 

غيرهمسطح عابرپياده تعيين خواهد شد.

اليههاي تهيه و ميداني هاي داده معرفي -4
GISاطالعاتي

 خيابان شريعتي تهران به عنوان نمونه مطالعاتي براي جمع آوري 
عابرپياده  گذرگاه هاي  مكانيابي  منظور  به  نياز  مورد  داده هاي 
انتخاب شده است. اين خيابان به عنوان يك خيابان شرياني درجه 

يك محسوب مي گردد]12[. 
موقعيت ارتباطي خيابان شريعتي به لحاظ فراهم كردن دسترسي 
مختلف  كاربري هاي  وجود  همچنين  و  شهر  مختلف  مناطق  به 
باعث  آن  اطراف  كوچه هاي  و  خيابان  اين  در طول  جاذب سفر 

افزايش تقاضاي سفر در طول آن شده است. 
محدوده ميدان قدس تا پل رومي به طول حدود 1500 متر با 
توجه به كاربري هاي حاشيه اي جاذب سفر آن و همچنين وجود 
طول  در  تفريحي  و  اداري  درماني،  و  بهداشتي  آموزشي،  مراكز 
پياده  و  سواره  سفر  تقاضاي  از  آن  اطراف  كوچه هاي  و  خيابان 
بااليي در ساعات اوج ترافيك و همچنين در غير ساعات  نسبتاً 
محدوده  عنوان  به  محدوده   اين  لذا  مي باشند.  برخوردار  اوج 

مطالعاتي انتخاب شده است.
 ايستگاه هاي برداشت حجم وسايل نقليه و عابرپياده در شكل 1 

نشان داده شده است. 
يكي از داده هاي مورد نياز براي انجام تحليل هاي آتي، مدت زمان 
انتظار عابر براي به دست آوردن فاصله زماني ايمن براي عبور از 

بين وسايل نقليه است. 
بدين منظور شخص آماربردار با 5 مرتبه عبور در شرايط سرعت 
نرمال پياده روي زمان هاي انتظار براي به دست آوردن فاصله زماني 
ايمن بين عبور وسايل نقليه براي گذر از عرض خيابان را ثبت 
كرده است. ميانگين زمان هاي انتظار ثبت شده در 5 مرتبه عبور 
شخص به عنوان زمان انتظار عابر براي عبور از عرض خيابان در 

نظر گرفته شده است]13[. 
جدول 1  حجم وسايل نقليه، حجم عابرپياده و زمان انتظار عابر براي 
عبور از عرض خيابان در ساعت اوج ايستگاه هاي آمارگيري را نشان 

مي دهد. 
الزم به ذكر است آمارگيري حجم وسايل نقليه در ايستگاه  هاي 

1، 2، 3، 7، 10، 16 و 17 انجام شده است. 
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جدول1-حجموسايلنقليه،حجمعابرپيادهوزمانانتظارعابربراي
عبورازخيابانايستگاههايآماربرداري

حجم عابر پيادهحجم وسايل نقليهشماره ايستگاه
فاصله زماني
 مورد نياز

)ثانيه(
12265218980
22203141410
312317984
4-2475
5-2324
6-2204
720184185/5
8-956/75
9-1445/75
1015761296
11-724/5
12-534/5
13-844/75
14-994/5
15-843
1690311070
17247814478

شكل1-ايستگاههايآمارگيريمحدودهمطالعاتی

مطالعات  در  مهم  پارامتر  يك  عنوان  به  نقليه  وسايل  سرعت 
عابرپياده در نظر گرفته مي شود. 

جريان  نرمال  سرعت  در  نقليه  وسيله  حركت  با  منظور  بدين 
ترافيك، فاصله زماني اي كه وسيله نقليه از يك تقاطع تا تقاطع 
مجاور را طي مي كند ثبت كرده و با توجه به طول بين دو تقاطع، 
سرعت سفر متوسط در لينك مورد نظر محاسبه مي گردد. در 
نشان  آماربرداري شده  نقاط  در  معبر  متوسط  جدول 2 سرعت 

داده شده است.

جدول2-سرعتمتوسطمعابرمحدودهمطالعاتي

سرعتمتوسطحدفاصلخيابانهارديف
)hr/Km(

17باهنر تا برادران واعظي1
19برادران واعظي تا موسيوند2
34موسيوند تا بلوار صبا3
10بلوار صبا تا پل رومي4
20بعد از پل رومي5

معموالً در مطالعات و ارزيابي اقتصادي بسياري از پروژه ها، يكي 
از پارامترهاي اساسي ميزان تصادفات مي باشد و از اين واقعيت 
و  ضرر  اصلي  منابع  از  يكي  تصادفات  كه  مي گيرد  سرچشمه 
يكي  منظور  بدين  است.  جوامع  اجتماعي  و  اقتصادي  زيان هاي 
تعداد  عابرپياده،  مكانيابي گذرگاه هاي  در  اساسي  پارامترهاي  از 
بررسي است.  افتاده در محدوده مورد  اتفاق  تصادفات عابرپياده 
اين اطالعات از اداره راهنمايي و رانندگي شهر تهران براي خيابان 

شريعتي از سال 1383 تا 1387 دريافت شده است.
مكانيابي  در  مؤثر  پارامترهاي  از  يكي  عنوان  به  ديد  فاصله 
گذرگاه هاي عابرپياده، فاصله ديد توقف در نظر گرفته شده است 

كه اين پارامتر از فرمول زير محاسبه مي گردد]14[. 

)1( 

)(254
278.0

2

GF
VVtS

±
+=

كه در رابطه فوق
Km/hr سرعت خودرو برحسب :V

F: ضريب اصطكاک در امتداد حركت در روسازي خيس
G: قدرمطلق شيب راه برحسب درصد كه مقدار آن در سربااليي 

مثبت و در سرپاييني منفي خواهد بود.
با  نيز  كاربري  و  مقطع  هندسي  مشخصات  به  مربوط  اطالعات 
است  نكته الزم  اين  است. ذكر  ميداني گردآوري شده  برداشت 
كه با بررسي آيين نامه هاي مختلف مشخص شده است كه حداقل 
يك  و  عابرپياده  غيرهمسطح  گذرگاه  يك  بين  مناسب  فاصله 

گذرگاه ايمن عابرپياده مجاور آن 200 متر مي باشد.
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و مكانيابي عوامل اطالعاتي اليههاي تهيه -5
تركيبآنها

پس از جمع آوري اطالعات مورد نياز، اليه هاي اطالعاتي هريك 
در  شده  برداشت  اطالعات  به  توجه  با  مكانيابي  پارامترهاي  از 
از  نمونه اي   2 شكل  شود.  مي  تهيه   ArcGIS نرم افزار  محيط 
اليه هاي اطالعاتي تهيه شده كه اختصاص به حجم وسايل  نقليه 

دارد را  نشان مي دهد.

شكل2:اليهاطالعاتيحجموسايلنقليه

ديد،  فاصله  عابرپياده،  حجم  اطالعاتي  اليه هاي  ترتيب  اين  به 
فاصله زماني مورد نياز براي عبور از عرض خيابان، سرعت وسايل 
نقليه، فاصله از گذرگاه عابرپياده مجاور، فاصله از تقاطع مجاور، 
تهيه  عابرپياده  تصادفات  و  نقليه  وسايل  عبوري  خطوط  تعداد 
شده است. براي تركيب اليه هاي اطالعاتي تهيه شده الزم است 
ميزان تاثير هريك از پارامترهاي مكانيابي در تعيين نوع و مكان 
بهينه گذرگاه هاي عابرپياده مشخص شود. بدين منظور از روش 
تحليل سلسله مراتبي در اين مقاله استفاده شده است. در گام 
اول پرسشنامه اي تنظيم و طي سه مرحله ويرايش و اصالح طبق 
نظر كارشناسان ترافيكي، فرمت آن نهايي شد. اين پرسشنامه در 
اختيار متخصصين سازمان حمل و نقل و ترافيك، سازمان كنترل 
ترافيك، پژوهشكده حمل و نقل، كارشناسان با تجربه راهنمايي و 
رانندگي، اساتيد دانشگاهي و افراد با تجربه و متخصص، خصوصاً 
ساختار  شكل 3  در  گرفته است.  قرار  عابرپياده  مسائل  با  آشنا 
سلسله مراتبي در نظر گرفته شده براي تعيين وزن پارامترهاي 

مؤثر در امر مكانيابي گذرگاه هاي عابرپياده ارائه شده است.

شكل3:ساختارسلسلهمراتبيتعييننوعتسهيالتمناسب
عابرپياده

پس از جمع آوري پرسشنامه ها، نظرات كارشناسان با استفاده از 
ميانگين هندسي تلفيق و ماتريس هاي مقايسه نهايي تعيين شدند. 
 11ChioceExpert افزار  نرم  در  مقايسه  ماتريس هاي  اين 
مشخص  اطالعاتي  اليه هاي  از  هريك  نهايي  وزن هاي  و  معرفي 

گرديد. در ادامه مراحل انجام اين فرآيند توضيح  داده شده است.

Choice Expert 5-1-مراحلتعيينوزناليههادرنرمافزار
اولين گام در فرآيند تحليل سلسله مراتبي، ايجاد ساختار سلسله 
مراتبي با توجه به هدف مسئله است]15[. در شكل 3 ساختار 
مناسب  تسهيالت  نوع  انتخاب  براي  مفروض  مراتبي  سلسله 
عابرپياده ارائه شده است. براي انجام تحليل هاي آتي الزم است 
از  يكي  وارد شود.   Choice Expert افزار  نرم  در  مفروض  ساختار 
مراتبي  نمودار سلسله  امكان طراحي  افزار،  نرم  اين  قابليت هاي 
تعريف  سطح  چهار  در  نظر  مورد  مراتبي  سلسله  ساختار  است. 
شده است. سطح يك در سلسله مراتبي هدف را نشان داده كه 
تعيين نوع مناسب تسهيالت عابرپياده در نظر گرفته شده است. 
در سطح دوم معيارهاي مسئله كه همان پارامترهاي مؤثر در تعيين 
نوع و مكان بهينه تسهيالت عابرپياده مي باشد، مطرح گشته و در 
سطح سوم زير معيارهاي يكي از پارامترهاي تعيين نوع مناسب 

تسهيالت عابرپياده )كاربري( معرفي شده است.
 در سطح چهارم نيز گزينه ها ) انواع تسهيالت مفروض عابرپياده( 
نشان داده شده اند. پس از تعريف ساختار سلسله مراتبي در محيط 
نرم افزار، گام بعد ارزيابي عناصر با مقايسه زوجي مي باشد. مقايسه 
زوجي، فرآيندي براي مقايسه اهميت، ارجحيت يا درست نمايي دو 

عنصر نسبت به عنصر سطح باالتر است]15[. 
نظر  از  حاصل  زوجي  مقايسه  ماتريس هاي  كردن  وارد  از  پس 
پارامترها  از  هريك  مطلق  وزن  نرم افزار،  در  كارشناسان  سنجي 
و  نوع  تعيين  در  مفروض  پارامتر  تاثير  ميزان  دهنده  نشان  كه 
نرم افزار  كمك  به  باشد،  مي  عابرپياده  گذرگاه هاي  بهينه  مكان 
تعيين مي گردد. الزم به ذكر است ميزان نرخ ناسازگاري سلسله 
مراتبي از 0/1 كوچكتر بوده و نشان دهنده مطلوبيت قضاوت ها در 
خصوص معيارهاي مورد بررسي است]15[. در جدول 3 خالصه 
مكانيابي  پارامترهاي  خصوص  در  محاسبه شده  وزن هاي  نتايج 

براي احداث گذرگاه غيرهمسطح  عابر ارائه شده است.
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شكل4:مكانبهينهايجادگذرگاهغيرهمسطحعابرپياده

7-نتيجهگيري
در اين مقاله پس از شناسايي پارامترهاي مكانيابي گذرگاه هاي 
نرم افزار  محيط  در  پارامترها  اين  اطالعاتي  اليه هاي  عابرپياده، 
روش  از  به دست آمده  وزن هاي  از  استفاده  با  و  تهيه   ArcGIS

11ChoiceExpert تحليل سلسله مراتبي با كمك نرم افزار 
فوق  مراحل  گرديد.  نهايي حاصل  و خروجي  تركيب  يكديگر  با 
براي يك نمونه مطالعاتي در خيابان شريعتي مورد بررسي قرار 

جدول3:ميزانتاثيرعواملمؤثردرمكانيابيگذرگاه
غيرهمسطحعابر

وزنعاملنوععامل
0/26حجم عابر پياده

0/178حجم وسايل نقليه

0/01كاربري مسكوني

0/015كاربري تفريحي

0/07كاربري آموزشي

0/022كاربري تجاري

0/03كاربري بهداشتي- درماني

0/017كاربري اداري

0/235تصادفات عابر پياده
0/04زمان انتظار عابر پياده

0/037فاصله ديد توقف وسايل نقليه

0/033سرعت وسايل نقليه

0/053عرض خيابان عبوري

6-تعيينمكانبهينهگذرگاهغيرهمسطح
عابرپياده

الگوريتم معرفي شده در نرم افزار به منظور تعيين بهترين مكان 
احداث تسهيالت عابرپياده به اين صورت مي باشد كه در گام اول 
نرم افزار از بين تمام مقاطع عرضي محدوده مورد مطالعه، مقطعي 
 كه بيشترين مطلوبيت گذرگاه غيرهمسطح عابر را داراست انتخاب 
مي كند. در گام بعد با رعايت حداقل فاصله الزم بين تسهيالت 
عرضي عابرپياده، دومين مقطع از لحاظ مطلوبيت احداث گذرگاه 
غيرهمسطح عابرپياده انتخاب مي شود. اين روند تا بررسي تمام 

نقاط محدوده مطالعاتي ادامه خواهد داشت.
گذرگاه  احداث  منظور  به  افزار  نرم  نهايي  خروجي  شكل 4  در   
شكل  به  باتوجه  است.  نشان داده شده  عابرپياده  غيرهمسطح 
مقابل كوچه الوند و تقاطع خيابان شهيد باهنر و دكتر شريعتي 
عابرپياده  پل  احداث  منظور  به  پيشنهادي  مكان هاي  عنوان  به 
مي باشند. وجود دبستان در كوچه الوند و كاربري هاي آموزشي 
در كوچه هاي اطراف عالوه بر كاربري هاي تجاري و اداري طرفين 
محدوده مورد نظر از داليل پيشنهاد احداث گذرگاه غيرهمسطح 

در اين نقطه است. 
و  از عرض خيابان  عابرپياده عبوري  زياد  همچنين وجود حجم 
و  باهنر  شهيد  خيابان  تقاطع  در  عابر  جرحي  تصادف   10 ثبت 
دكتر شريعتي، از جمله داليل احداث تقاطع غيرهمسطح عابر در 

اين محدوده است. 
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گرفته است. نتايج حاصل از اين تحليل موقعيت مناسب گذرگاه  
نشان مي دهد.  را  مطالعه  مورد  عابرپياده محدوده  غيرهمسطح 
به  طور خالصه نتايج حاصل از اين مطالعه را مي توان به شرح 

ذيل بيان نمود:
 • هرچه فراواني تصادفات عابرپياده اتفاق افتاده در يك نقطه بيشتر 

باشد، احتمال انتخاب گذرگاه غيرهمسطح افزايش خواهد يافت.
 • حجم عابرپياده، تصادفات عابرپياده و حجم وسايل نقليه در 

انتخاب گذرگاه غيرهمسطح از اهميت بيشتري برخوردار است.
 • احتمال انتخاب گذرگاه غيرهمسطح عابرپياده به ترتيب مقابل 
تجاري  كاربري  و  درماني  بهداشتي-  آموزشي، كاربري  كاربري 

نسبت به ساير كاربري ها بيشتر مي باشد.
 • بررسي  ها نشان مي دهد از ميان پارامترهاي مكانيابي معرفي 
گذرگاه  انتخاب  در  را  تاثير  كمترين  نقليه  وسايل  شده، سرعت 

غيرهمسطح عابر دارد.
هاي كسب شده  تجربه  و  پذيرفته  مطالعات صورت  به  توجه  با 

مي توان پيشنهادات زير را براي مطالعات آتي مطرح كرد:
 • تعيين بازه هاي استاندارد هريك از پارامترهاي شناسايي نوع 
با توجه به شرايط موجود  و مكان بهينه گذرگاه هاي عابرپياده 

در داخل كشور.
با  افراد  ويژگي  توجه  با  عابرپياده  هاي  گذرگاه  مكانيابي   •  

محدوديت جسماني )نابينا، ناشنوا، معلول و...(
 • استفاده از ساير روش هاي تصميم گيري.
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1-مقدمه
در تحليل مسائل حمل و نقل شهري، اطالعات مربوط به تقاضاي 
به  را  اطالعات  اين  معموال  دارد.  برعهده  را  اساسي  نقشي  سفر، 
كمك ماتريسي به نام ماتريس مبداء - مقصد نشان مي دهند كه 
هر يك از المان هاي موجود در آن ميزان سفر از يك ناحيه مبداء 

به يك ناحيه مقصد را نشان مي دهد.
غير  و  مستقيم  روش  دو  به  مبداء-مقصد  ماتريس  تخمين 
روش هاي  شامل  مستقيم  روش هاي  گيرد.  مي  انجام  مستقيم 
روش هاي  و  مي باشند  و حضوري  اي  نامه  پرسش  اي،  مشاهده 
غير حضوري شامل روش هاي پرداخت شده براي شهرهاي مشابه 
و روش هاي برنامه ريزي رياضي مي باشد. عيب عمده روش هاي 
همچنين  باشد،  مي  آنها  بودن  بر  هزينه  و  گير  وقت  مستقيم 
به دليل نبودن شبكه مشابه با شبكه مورد مطالعه استفاده از اين 
در  جويي  صرفه  براي  بنابراين  نيست،  امكان پذير  همواره  روش 
توصيه  رياضي  ريزي  برنامه  از روش هاي  استفاده  و هزينه  وقت 

مي شود.
براي انجام مطالعات حمل و نقل، منطقه مورد مطالعه به تعدادي 
ناحيه تقسيم مي شود. در يك شبكه حمل و نقل مجموعه اي از 
كمان ها، گره ها)مركز نواحي مبداء - مقصد و تقاطع هاي مهم( 
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تخمينماتريسمبداء-مقصد
بااستفادهازيكالگوريتمابتكاري

چكيده
هدف از انجام  اين پژوهش ارائه الگوريتمي مي باشد كه قادر به لحاظ كردن انواع محدوديت ها و اطالعات شبكه در حين انجام فرآيند تخمين ماتريس مبداء-

ارائه شد كه به صورت نموي قادر به تخمين ماتريس مبداء - مقصد مي باشد و به  همين دليل به خودي خود قادر به  الگوريتمي  مقصد باشد. در اين راستا 
بازتوليد مقاديري نزديك به حجم واقعي كمان هاي شمارش شده است. در عين حال براي به دست آوردن يك ماتريس يگانه، محدوديت هايي در قالب يك مسئله 
بهينه سازي به الگوريتم اعمال شد. اين محدوديت ها شامل مقيد كردن ماتريس تخمين زده شده به ماتريس اوليه و  مقيد كردن نشانه هاي ماتريس به مقادير 
توليد و جذب سفر هر  ناحيه در سال هدف مي باشد. در نهايت با آزمايش اين الگوريتم بر روي شبكه حمل و نقل سايوكس فالز كارايي الگوريتم ابتكاري سنجيده 

شد. مشاهده مي شود كه اين الگوريتم قدرت بااليي جهت تخمين ماتريس مبداء-مقصد در شبكه هاي شلوغ با ابعاد متوسط تا بزرگ را داراست. 

واژههایكليدی: ماتريس مبداء - مقصد، الگوريتم ابتكاري، مسئله بهينه

را به هم وصل مي كنند. فرض كنيد اطالعات ترافيكي )جريان 
وسايل نقليه( تعدادي از كمان ها در دوره زماني خاصي )مانند 
ساعت اوج يا ميانگين روزانه( موجود باشد. مسئله تخمين ماتريس 
تخصيص  صورت  در  كه  است  ماتريسي  پي  در  مقصد   - مبداء 
آن به شبكه، جريان ترافيك كمان هايي كه حجم وسايل نقليه 
در آن ها موجود است را باز توليد كند. مسئله تخمين ماتريس 
تقاضا اگر براي دوره زماني خاصي انجام شود يك مسئله تخمين 
ماتريس  اين صورت يك مسئله تخمين  استاتيك است در غير 

ديناميك مي باشد.
اگر تنها از اطالعات تعدادي از كمان ها جهت تخمين ماتريس 
مبداء - مقصد استفاده شود اين امكان وجود دارد كه بيش از يك 
ماتريس قادر به باز توليد حجم كمان هاي مورد نظر وجود داشته 
باشد. براي حل اين مشكل و همچنين براي اينكه ماتريس تقاضاي 
مطمئني به دست آيد منبع اطالعات ديگري به نام ماتريس اوليه 
)ماتريس قديمي( در صورت وجود مورد استفاده قرار مي گيرد. اين 
ماتريس مي تواند حاوي اطالعات تقاضاي سفر سال هاي گذشته 

همان منطقه باشد و يا ماتريسي است كه نياز به تصحيح دارد.
بيان  زير  به صورت  تقاضا  ماتريس  تخمين  مسئله  كلي  شكل 

مي شود:
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                )1(

                                                                                                                                                 )2(

                                                                                                                                                                                               )3(

                                                                  )4(
                                                                                                                     

T : ماتريس تقاضا تخمين زده شده
 : ماتريس تقاضا اوليه

تخمين  ماتريس  و  اوليه  مبداء-مقصد  ماتريس  بين  فاصله   :  F1

زده شده
F2 : فاصله بين حجم وسايل نقليه شمارش شده و بر آورد شده،

F1 ضريب تاثير :γ 1 
F2 ضريب تاثير : γ 2

 T بردار حجم جريان هاي برآورد شده از تخصيص تقاضاي : V
به شبكه

 V: بردار حجم جريان هاي مشاهده شده در كمان هاي شبكه،
S : محدوديت هاي اضافي كه توسط ديگر اطالعات شبكه )غير 
دست  در  شبكه(  هاي  كمان  در  شده  مشاهده  جريان  حجم  از 

هستند.
اگر ماتريس اوليه قابل اعتمادتر از حجم جريان هاي مشاهده 
شده در كمان ها باشد آنگاه  γ1 بزرگتر از   در نظر گرفته مي شود 
و در غير اين صورت γ2 را بزرگتر از γ1 در نظر مي گيرند. بعبارت 
ديگر در صورتي كه هدف نزديك كردن ماتريس تخمين زده شده 
به ماتريس اوليه باشد، γ1 را بزرگتر درنظر مي گيرند و اگر هدف 
باز توليد هرچه بيهتر حجم جريان هاي مشاهده شده هر كمان 

باشد آنگاه γ2 را بزرگتر در نظر مي گيرند. 
ون زولين و ويالمسن ]1[ دو مدل مهم از اين نوع ارائه كردند. 
غير مستقيم  يا  به طور مستقيم  ترافيك  روش هاي مدل كردن 
سفر  توزيع  مدل  توسط  سفر  توليد  رفتار  كه  كنند  مي  فرض 
معيني بيان مي شود. مدل هاي ون زولين و ويالمسن براساس 
هاي  مدل  از  كه  انتروپي،  ماكسيمم  و  اطالعات  كمترين  اصول 

توزيع سفر نوع ثقلي منجر مي شوند، به دست آمده اند. 
فيسك ]2[ مدل انتروپي زولين و ويالمسن را با در نظر گرفتن 
شرايط تعادل استفاده كننده بعنوان قيد براي شبكه هاي شلوغ 
بسط داد. فيسك]3[مي گويد، "اگر الگوي جريان ترافيك مشاهده 
حل  راه  باشد،  كننده  استفاده  تعادلي  جريان  الگوي  يك  شده 
براي اين مدل انتروپي همانند راه حل يك مدل تركيبي توزيع-

تخصيص خواهد بود.
د ر مدل فيسك و بويس ]4[ ، فرض مي شود كه تعداد سفرهاي 
توليد شده از هر ناحيه و جذب شده به هر ناحيه موجود است و 
به عنوان قيد مسئله در نظر گرفته شده است. اختالف اصلي بين 
مدل فيسك و مدل فيسك و بويس در قيدهاي تخصيص مي باشد. 
نمي شوند،  ظاهر  تركيبي  مدل  در  مشاهده شده  ترافيك  ميزان 

ولي براي تعيين مقدار پارامتر μ در فاز تخصيص مورد استفاده 
قرار مي گيرند. 

نگوين ]5[  دو روش بر مبناي تعادل شبكه و انتخاب مسير 
بهينه توسط استفاده كننده ارائه كرد. مدل اول براي مواقعي كه 
براي  دوم  مدل  و  باشد  موجود  ها  كمان  همه  در  جريان  حجم 
زوج  تمام  بين  سفر  زمان  كوتاهترين  اطالعات  تنها  كه  مواقعي 

مبداء- مقصدها در دست باشد. 
لبالنك و فرهنگيان با تاكيد بر اينكه روش نگوين ممكن است 
بيش از يك جواب داشته باشد مدلي ارائه كردند كه اين مشكل 

را حل كند.
آن  به  تا  ارائه شده  اينكه روش هاي  بر  تاكيد  با  اسپايس]6[ 
روز به دليل برخورداري از درجه محاسباتي بسيار پيچيده و نياز 
به نرم افزار هاي ويژه به سادگي قادر به تخمين ماتريس مبداء-

مقصد شبكه هاي شلوغ نمي باشند، مدل جديدي براي تخمين 
ماتريس تقاضا بر اساس روش گراديان ارائه كرد. وي مسئله بهينه 
تابع  كه  سازي  كمينه  برنامه  يك  به صورت  را  نظر  مورد  سازي 
هدف آن حداقل كردن اختالف بين حجم جريان مشاهده شده 
و حجم جريان حاصل از تخصيص مي باشد، تعريف و مدل زير 

را پيشنهاد كرد:

                                                                                                                                       )5(

                                           )6(
                                                                                                

                                                                                                                                                                                       )7(

از روش گراديان  اسپايس براي حل مسئله باال حالت خاصي 
را مورد استفاده قرار داد. وي روش خود را در محيط نرم افزار 
براي  روش  اين  كه  داد  نشان  و  كرد  سازي  پياده   2/EMME

شبكه هاي شلوغ و بزرگ بسيار كارا است. 
داراي  دارد  كه  خوبي  بسيار  كارايي  وجود  با  اسپايس  روش 
محدوديت هايي نيز مي باشد. بزرگترين مشكل روش اسپايس 
اين است كه نمي تواند به خوبي به ماتريس اوليه مقيد بماند. بايد 
در نظر داشت كه اطالعات موجود در ماتريس مبداء-مقصد اوليه 
تنها شامل اطالعات توزيع سفر ميان نواحي مختلف نيست، بلكه 
اين ماتريس شامل اطالعات توليد و جذب سفر توسط هر ناحيه 

و كل سفرهاي منطقه مورد مطالعه نيز مي باشد. 
بنابراين حفظ اطالعات موجود در ماتريس اوليه بسيار مهم و 
اساسي است. براي حل اين مشكل دابالس و بنيتز ]7[ با در نظر 
گرفتن معادالت تعادل شبكه، مسئله بهينه سازي به صورت زير 

تعريف كردند:

                                )8(
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                                     )9(
 

                                                                                     
 

 به طوري كه  و   بترتيب مقادير حد باال و حد پايين روابط نشان 
داده شده در قيدها مي باشند.

مسئله  و  مسئله  اين  تفاوت  شود،  مي  مالحظه  كه  همانطور 
ارائه شده توسط اسپايس در قيدهاي مسئله است. در اين مسئله 
مقيد  اوليه  ماتريس  به  شده  زده  تخمين  ماتريس  اينكه  براي 
  (Tij)مبداء-مقصد زوج  هر  بين  سفرهاي  براي  مرزهايي  بماند، 
به  شده  جذب  سفرهاي   ،  )Σj  Tij)نواحي از  توليدي  سفرهاي 
ونقل  حمل  شبكه  در  موجود  سفرهاي  كل  و   )Σj  Tij) نواحي 
در باال و پايين آن ها لحاظ شده است. مقدار اين مرزها طبق 
توجه  با  و  نقل  و  حمل  ريزي  برنامه  كارشناس  نظر  و  تجربه 
و  دابالس  گردند.  مي  ارائه  نقل  و  شبكه حمل  هاي  ويژگي  به 
بنيتز روش الگرانژين مضاعف بهينه شده توسط الگوريتم فرانك 
ولف را براي حل اين مسئله مورد استفاده قرار دادند. اين روش 
براي تخمين ماتريس مبداء - مقصد شهر مادريد مورد استفاده 
قرار گرفت. مقايسه نتايج حاصل از بكارگيري اين روش و نتايج 
حاصل از روش اسپايس نشان مي دهند كه روش بنيتز و دابالس 
در نزديكتر كردن ماتريس برآورد شده به ماتريس اوليه موفق تر 
از روش اسپايس عمل كرده است اما همچنان روش اسپايس در 
باز توليد حجم ترافيك كمان هاي مشاهده شده موفق تر است. 
سطحي  دو  سازي  بهينه  مسئله  يك  پترسون]8[  و  الندگرن 
غير خطي براي تخمين ماتريس تقاضا فرمول بندي كردند. آن 
ها يك روش ابتكاري نزولي براي حل مسئله باال پيشنهاد كردند، 
كه شبيه به روش گراديان مي باشد. براي تعيين مسير جستجو 
بايد ماتريس ژاكوبين كه بيان كننده مشتقات جريان كمان هايي 
مقصدي  مبداء-  نواحي  جريان  به  نسبت  شدهاند  مشاهده  كه 
محاسبه شوند. اما از آنجايي كه تابع هدف ممكن است در تمام 
نقاط مشتق پذير نباشد بنابراين در خيلي از اوقات بايد ماتريس 
ژاكوبين را تخمين زد. روش هاي بسياري براي محاسبه ماتريس 
ژاكوبين وجود دارد. يكي از ساده ترين روش ها، با فرض نسبت 
باشد.  مي  موجود  مبداء-مقصد  ماتريس  براي  مسير  ثابت  هاي 
الندگرن و پترسون پيشنهاد كردند كه اين كار با حل مجموعهاي 
آنها  است.  پذير  انجام  خطي  قيدهاي  با  دوم  درجه  مسائل  از 
و  شيكاگو  ونقل  حمل  هاي  شبكه  تخمين  جهت  را  روش  اين 
استكهلم بكار بردند. نتايج نشان دهنده موفقيت روش ها آنها در 
تخمين ماتريس مبداء-مقصد مي باشد. آن ها ادعا ميكنند روش 

اسپايس[6] حالت خاصي از روش آنها مي باشد. 
در همه روش هاي معرفي شده در اين بخش هدف پيدا كردن 
مسئله بهينه سازي با قابليت تخمين دقيق ماتريس مبداء-مقصد 
بود. اما رويكردي كه اين پژوهش بسمت آن حركت مي كند ارائه 

الگوريتمي است كه قادر به تخمين دقيق ماتريس مبداء- مقصد 
مي باشد.

در ادامه اين مقاله در بخش 2 الگوريتم ابتكاري معرفي مي شود. 
در بخش 3 ماتريس متقاضاي شبكه حمل و نقل سايوكس فالز 
بعنوان مثال تخمين زده مي شود و جواب هاي به دست آمده مورد 
بررسي قرار مي گيرند و در بخش 4 نتايج حاصل از اين مقاله 

ارائه مي شود.

2-معرفيالگوريتمابتكاري
مبداء- ماتريس  كه  باشد  )عملگري(  تابعي  كنيد   فرض 

مقصد T را به شبكه N تخصيص داده و احجام تعادلي كمان هاي 
فرض  همچنين  دهد.  مي  ارائه  را   ) )يعني   شبكه 
 T كنيد  تابعي )عملگري( باشد كه ماتريس مبداء-مقصد
را به شبكه N، هنگامي كه بردار ميانگين زمان سفر كمان هاي 
شبكه t است، به روش همه يا هيچ تخصيص داده و حجم كمان 
هاي زير مجموعه p از كمان هاي شبكه   را در اين 
حالت به ما مي دهد. واضح است كه   يك تابع يك به يك 
بين d و  نيست. يعني  ماتريس منحصر به فردي 

ارائه نمي دهد. 
حال براي اينكه در اين فرآيند ماتريس منحصر به فردي به دست 
آيد، محدوديتي بر  اعمال مي كنيم . اين محدوديت مي 
تواند شامل مقيد كردن ماتريس تخمين زده شده به ماتريس اوليه 

باشد. دربخش بعد محدوديت ها به طور كامل تشريح شده اند.
قابليت  و  افزايش دقت  براي  نظر،  ابتكاري مورد  الگوريتم  در 
مي  گرفته  نظر  در  نكته  دو  شده،  زده  تخمين  ماتريس  اعتماد 
زمان  الگوريتم،  از  مرحله  هر  در  كه  است  اين  اول  نكته  شود. 
در  ماتريس  تخصيص  حاصل  كه  كمان  هر  تعادلي  سفرهاي 
تمامي  ميان  مسير  كوتاهترين  ماتريس  باشد  مي  قبل  مرحله 
مبداء-مقصدها  را ارائه مي دهد. كامال واضح است كه هر كدام 
از كمان هايي كه حجم ترافيك آنها موجود مي باشد در مسير 
حجم  داشتن  با  دارند.  قرار  مقصدها   - مبداء  زوج  از  تعدادي 
ترافيك حاصل از تخصيص ماتريس تخمين زده شده در مرحله 
قبل تفاضل ميان مقدار واقعي و مقدار حاصل از تخصيص براي 
هريك از كمان هاي مشاهده شده به دست مي آيد و در 
نتيجه مي توان ماتريس جزئي )d( كه اين مقدار را توليد مي 
موجب  الگوريتم  در  نكته  اين  كردن  لحاظ  آورد.  به دست  كند 
توليد  باز  و  واقعي  احجام  اختالف  مرحله  هر  در  كه  شود  مي 
شده براي هر كمان به زوج مبداء - مقصدهايي كه آن كمان در 

كوتاهترين مسير مابين آنها قرار دارد تاًثير گذارد.
تفاضل  از  مرحله كسري   هر  در  كه  است  اين  دوم  نكته 
ميان حجم واقعي و باز توليد شده در مرحله قبل   
براي تخمين ماتريس جزئي )d( مورد استفاده قرار مي گيرد. در 
الگوريتم مورد نظر موجب باال رفتن  نظر گرفتن اين مسئله در 
دقت ماتريس تخمين زده شده مي شود و در نتيجه اين الگوريتم 
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به خوبي قادر به نزديك كردن احجام باز توليد شده به احجام 
واقعي مي باشد.

الگوريتم  نوعي  الگوريتم،  اين  كه  گفت  توان  مي  كلي  به طور 
نموي است كه در ابتدا ماتريس اوليه )T( را در اختيار مي گيرد 
و سعي بر آن دارد كه در هر مرحله با خواندن  

حجم، مقدار T را چنان تحيح كند كه به نزديك شود. 

2-1-چگونگيتعيينماتريسجزئي
فرايند  در  اينكه  براي  شد  تشريح  قبل  بخش  در  كه  همانگونه 
تخمين ماتريس مبداء- مقصد جوابي منحصر به فرد به دست آيد 
مي بايست محدوديتي به مسئله اعمال كرد. يك محدوديت ساده 
براي اعمال بر مسئله به گونه اي كه مقدار   به صورت يگانه تعيين 
شود، آن است كه مقدار ماتريس   در هر مرحله را چنان تعيين 
كنيم كه ماتريس از ماتريس  فاصله چنداني نگيرد. به عنوان مثال، 

ماتريس  در مرحله  ام از حل مسئله زير به دست آيد.

                            )10( 
    

                                                                      
                  )11( 

                                                                         
به طوري كه  ماتريس در حال تخمين ،  ماتريس اوليه،

حجم واقعي كمانهاي مشاهده شده،  حجم باز توليد شده كمانهاي 
مشاهده شده و  ، ماتريس وقوع كمان هاي مربوط به زير مجموعه   
از كمان  هاي شبكه در كوتاه ترين مسير بين مبدا- مقصدهاي مختلف 
شبكه است. مشخص است كه تعداد رديف ماتريس   برابر تعداد 
كمان هاي عضو زير مجموعه c يعني | c | بوده و تعداد ستون هاي اين 
ماتريس برابر حاصلضرب تعداد مبداهاي شبكه در تعداد مقصدهاي آن 

است يعني . 
به عنوان مثال اگر در مرحله   ام، كمان l ام  مربوط به 
زير مجموعه ، واقع در كوتاهترين مسير  بين مبدا- مقصد( k,s)  باشد، 
المان مربوط به آن در ماتريس   برابر 1 و در غير اينصورت 

برابر صفر است.
به سادگي مي توان اثبات كرد كه مقدار در اين حالت از 

رابطه زير محاسبه مي شود. 

 )12(
       

 در جدول)1( تمامي توابع هدف مورد مطالعه در اين پژوهش 
نشان داده شده ا ند.

جدول1-توابعهدفموردمطالعه

تابع هدف شماره 1 يكي از توابع هدف هاي مرسوم در تخمين 
ماتريس مبداء-مقصد مي باشد و هدف ا ز استفاده از آن نزديك 

كردن ماتريس تخمين زده شده به ماتريس اوليه مي باشد.
سفر  توليد  ميزان  نسبت  كردن  لحاظ  با   2 شماره  هدف  تابع 
ماتريس  كردن  مقيد  در  اوليه سعي  سفر  توليد  ميزان  به  واقعي 
مبداء-مقصد تخمين زده شده به نزديك ماندن به مقادير توليد 
سفر را دارد. در تابع هدف شماره 3،  از روش فراتر به دست 
به  هدف ذكر  تابع هدف در جهت رسيدن  اين  آمده است. در 
شده براي تابع هدف 2 ، بجاي استفاده از نسبت ، از روش 
فراتر براي مقيد كردن ماتريس تخمين زده شده به مقادير توليد 

و جذب سفر نهايي استفاده شده است. 
در تابع هدف 4 تنها از مجموع مربعات اختالف بين مقادير توليد و 
جذب سفر ماتريس هاي تخمين زده شده و نهايي استفاده شده است. 
بنابراين توقعي كه از اين تابع هدف وجود دارد اين است كه مقادير 

توليد و جذب سفر نهايي را بخوبي باز توليد كند.
تابع هدف 5 همان تابع هدف 1 مي باشد كه به صورت نسبي 
نوشته شده است. هدف از نسبي كردن تابع هدف 1 باال بردن 
دقت تخمين ماتريس مبداء-مقصد و نزديك نگه داشتن ماتريس 

تخمين زده شده به ماتريس نهايي )هدف( مي باشد.
و 3  توابع هدف 2  ترتيب حالت نسبي  به  و 7  توابع هدف 6 
مبداء- ماتريس  تخمين  دقت  بردن  باال  منظور  به  كه  مي باشند 

مقصد طراحي شده اند.
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2-2-ارائهالگوريتمابتكاري
با توجه به موارد تشريح شده در باال الگوريتم ابتكاري به صورت 

زير ارائه مي گردد.
 1- مقدار دهي اوليه . شمارنده را 1 قرار بده و ماتريس اوليه  را 

بگير.

 2- ماتريس اوليه را به شبكه حمل و نقل تخصيص بده. 
)با استفاده از يك روش تخصيص ترافيك تعادلي(

 3- رابطه زير را كنترل كن.

                                             )13(
    

                                                                              
به طوريكه  يك مقدار كوچك مي باشد. و  و  به ترتيب حجم 

باز توليد شده و حجم واقعي كمانهاي مشاهده شده مي باشند.
اگر اين رابطه بر قرار بود پايان وگرنه به مرحله 4 برو.

 4-  زمان سفرهاي حاصل از تخصيص تعادلي ماتريس مبداء- مقصد 
را به دست آور و ماتريس وقوع كوتاهترين مسيرها  را به دست آور.

  d 5- با استفاده از رابطه ارائه شده براي تعيين ماتريس جزئي 
ماتريس جزئي  تعيين  كلي  رابطه  بزن.  تخمين  را  ماتريس  اين 

به صورت زير مي باشد:

                                )14(
                                                             

 6- ماتريس مبداء-مقصد را بروز كن.

                                                            )15(
                                                                                    

 7- ماتريس به دست آمده را به شبكه تخصيص بده و سپس به 
3 برو.

3-كاراييالگوريتمپيشنهادي
3-1-حليكمثال

حال جهت بررسي ويژگي هاي الگوريتم پيشنهادي، ماتريس مبداء-
مقصد شبكه خيابان هاي سايوكس فالز را تخمين مي زنيم.

 شبكه مذكور شامل 24 گره، 76 كمان و 552 زوج مبداء-مقصد 
مي باشد.

با  شلوغ   يك شبكه  بعنوان  اين شبكه  كه  است  بذكر  الزم   
ابعاد متوسط شناخته مي شود. شكل )1( شبكه سايوكس فالز 

را نشان مي دهد. 

شكل1-شبكهسايوكسفالز
 

كرديم  فرض  اوليه،  مقصد  مبداء-  ماتريس  تعيين  به منظور 
از  استفاده  با  و  به صورت تصادفي  اوليه  ماتريس  المان هاي  كه 
تابع توزيع نرمال با انحراف معيار 0/8 حول المان هاي ماتريس 
هدف )ماتريس جدول( به دست آمده باشد. الگوريتم مورد نظر 
نرم  محيط  در  جداگانه  به صورت  هدف  توابع  از  يك  هر  براي 
افزار gauss9.0 برنامه نويسي شد.  الزم به ذكر است كه روش 
تخصيص  روش  ها،  برنامه  در  استفاده  مورد  ترافيك  تخصيص 

ترافيك فرانك ولف مي باشد. 
جهت تعيين كارايي الگوريتم با توجه به توابع هدف متفاوت و 
با توجه به اين مسئله كه با انتخاب هر گروه از كمان ها بعنوان 
مجموعه كمان هاي شمارش شده جوابهاي متفاوتي براي هر يك 
برنامه هاي نوشته شده به دست مي آيد، براي اين كه مسئله  از 
تصادفي بودن انتخاب كمان ها تاثيري در بررسي كارايي هر يك 
به  مربوط  كه  ها  برنامه  از  يك  هر  باشد،  نداشته  ها  برنامه  از 
اجرا  مرتبه   25 تعداد  به  جدول  مي باشند  هدف  توابع  از  يكي 
شدند  پارامتر هاي نشان داده شده در جدول )2(  )نسبت مجموع 
مربع اختالف ميان پارامترهاي تخمين زده شده و مقدار واقعي و 
مجموع مربع اختالف بين مقدار اوليه و مقدار واقعي( در هريك 
از تكرارها براي هريك از برنامه ها به دست آمدند. نتايج حاصل 
از حل مثال با استفاده از هر يك از برنامه ها در جدول )3( نشان 

داده است. 
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جدول2-عواملتعريفشدهجهتتعيينكاراييالگوريتم

توضيحاتعاملجهتتعيينكاراييالگوريتمرديف

1
اين پارامتر نسبت مجموع مربعات اختالف بين ميزان توليد سفر تخمين زده شده و 

هدف براي 25 مرتبه تكرار و مجموع مربعات اختالف بين ميزان توليد سفر اوليه و هدف 
را براي 25 مرتبه تكرار ارائه مي كند.

2


اين پارامتر نسبت مجموع مربعات اختالف بين ميزان جذب سفر تخمين زده شده و 
هدف براي 25 مرتبه تكرار و مجموع مربعات اختالف بين ميزان جذب سفر اوليه و 

هدف را براي 25 مرتبه تكرار ارائه مي كند.

3

اين پارامتر نسبت مجموع مربعات اختالف بين المان هاي ماتريس سفر تخمين زده 
شده و هدف براي 25 مرتبه تكرار و مجموع مربعات اختالف بين المان هاي ماتريس 

سفر اوليه و هدف را براي 25 مرتبه تكرار ارائه مي كند. )اين نسبت براي اين مثال كه 
ماتريس هدف آن وجود دارد مورد استفاده قرار گرفته است(

4


اين پارامتر نسبت مجموع مربعات اختالف بين حجم كمان هاي بازتوليد شده و واقعي 
را براي 25 مرتبه تكرار و مجموع مربعات اختالف بين ميزان توليد سفر اوليه و واقعي را 

براي 25 مرتبه تكرار ارائه مي كند.

5

اين پارامتر نسبت مجموع مربعات اختالف بين حجم كمان هايي كه مشاهده نشده اند و  مقدار 
واقعي آنها براي 25 مرتبه تكرار و مجموع مربعات اختالف بين حجم اوليه كمان هاي مشاهده 
نشده و مقدار واقعي آنها را براي 25 مرتبه تكرار ارائه مي كند. )اين نسبت براي اين مثال كه 

ماتريس هدف آن وجود دارد مورد استفاده قرار گرفته است(

6

اين پارامتر نسبت مجموع مربعات اختالف بين حجم تمامي كمان هاي شبكه و مقدار 
واقعي آ براي 25 مرتبه تكرار و مجموع مربعات اختالف بين حجم اوليه تمامي كمان هاي 
شبكه و مقدار واقعي آنها  25 مرتبه تكرار را ارائه مي دهد. )اين نسبت براي اين مثال كه 

ماتريس هدف آن وجود دارد مورد استفاده قرار گرفته است(

جدول3-جوابهايحاصلازحلمثال

)6( ))5 )4( )3( )2( )1( شمارهبرنامه

0/8 0/75 0/97 0/14 0/7 0/53 1

0/06 0/60 0/85 0/07 0/04 0/30 2

0/03 0/03 0/80 0/03 0/22 0/16 3

0/00 0/00 0/83 0/01 0/13 0/09 4

0/67 0/64 0/93 0/06 0/60 0/43 5

0/11 0/57 0/84 0/04 0/38 0/28 6

0/05 0/05 0/79 0/02 0/19 0/14 7
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با توجه به جدول )3( مشاهده مي شود كه برنامه شماره 4  )تابع 
هدف4( در مجموع موفق تر از توابع ديگر عمل مي كند. همان گونه كه 
از توضيحات اين تابع هدف در بخش )2-1( ديده مي شود، اين تابع 
هدف به خوبي توانسته است مقادير توليد و جذب سفر)به ترتيب در 
ستون هاي )6( و )5(( براي هر يك از نواحي را باز توليد كند، اين تابع 
هدف همچنين توانسته است احجام مشاهده شده و مشاهده نشده 
)به ترتيب در ستون هاي )3( و )2(( را به خوبي باز توليد كند )البته 
نتيجه آخر بيشتر مربوط به عملكرد الگوريتم مي باشد گرچه نوع تابع 
هدف بي تاثير نمي باشد(. در ميان توابع هدف مورد مطالعه، تابع 
هدف شماره 7 نسبت به مابقي توابع هدف مقادير المان هاي ماتريس 
را به خوبي تخمين مي زند، اين نكته با مقايسه مقادير نسبت ها در 
ستون )4( قابل مشاهده است. رتبه بندي هر يك از برنامه ها در  
تخمين و باز توليد اطالعات مختلف شبكه در جدول )4(  نشان داده 
شده است.  بر اساس اين جدول برنامه شماره 4 )تابع هدف4( رتبه 
اول و برنامه شماره 1 )تابع هدف1(  رتبه هفتم )آخر( را به خود 
اختصاص مي دهند.  همچنين در مجموع توابع هدف نسبي )توابع 
هدف 5 تا7( نسبت به توابع هدف غير نسبي متناظرشان )توابع هدف 

1 تا3( جواب هاي بهتر ارائه مي دهند. 

جدول4-رتبهبنديتوابعهدفبراساسنحوهعملكردوميزانكارايي

رتبهبنديبرنامهها شماره
)6(برنامه ))5 )4( )3( )2( )1(

7 7 7 7 7 7 1

4 5 5 6 5 5 2

2 2 2 3 3 3 3

1 1 3 1 1 1 4

6 6 6 5 6 6 5

5 4 4 4 4 4 6

3 3 1 2 2 2 7

4-نتيجهگيريوپيشنهادها
معيارهاي  تمامي  رعايت  سمت  به  رويكرد  با  پژوهش  اين  در 
مورد نظر در تخمين ماتريس مبداء- مقصد و استفاده از تمامي 
كه  گرديد  ارائه  ابتكاري  الگوريتم   ، شبكه  در  موجود  اطالعات 
قابليت استفاده در تخمين ماتريس مبداء- مقصد در شبكه هاي 
شلوغ با ابعاد متوسط تا بزرگ را داراست. از ويژگي هاي الگوريتم 

ارائه شده مي توان به موارد زير اشاره كرد:
 1-  مسائل بهينه سازي تعريف شده خطي مي باشند و ا ين مسئله 
موجب سهولت تعيين رابط هاي براي به دست آوردن ماتريس جزئي 
و  باشد  مي  ساده  شده  ارائه  الگوريتم  مجموع  در  شود.  مي   )d(

پيچيدگي محاسباتي خاصي در آن مشاهده نمي شود.
ماتريس  )جزئي(  نموي  تخمين  در  سعي  الگوريتم  اين    -2  
مبداء-مقصد را دارد. اين جمله بدين معني است كه در هر مرحله 
از الگوريتم، كسري از اختالف بين حجم ترافيك باز توليد شده و 
حجم واقعي كمان ها به زوج مبداء- مقصدهايي كه اين كمان ها 

در كوتاه ترين مسير ميان آنها قرار دارند اختصاص مي يابد و اين 
امر موجب تخمين ماتريس مبداء-مقصدي مي شود كه به خوبي 

قادر به باز توليد حجم كمان هاي مشاهده شده  مي باشد. 
ماتريس  تعيين  به  منجر  كه  هدفي  توابع  از  استفاده  با    -3 
جزئي d مي شود مي توان ماتريس مبداء - مقصد را مقيد به 
تابع هدف شماره 1 مي تواند  اطالعات موجود كرد. براي مثال 

ماتريس در حال تخمين را به ماتريس اوليه نزديك نگه دارد. 
 4- نتايج حاصل از تخمين ماتريس تقاضا براي شبكه سايوكس 
ابتكاري در تخمين ماتريس تقاضا  از موفقيت روش  فالز حاكي 
باشد. خاطر نشان مي شود كه در  بازتوليد حجم كمان ها مي  و 
بسيار  اضافي  اطالعات  از  مند  بهره  هدف  توابع  ابتكاري  روش 
بهتر از توابع هدف ديگر جواب مي دهند. همچنين روش گراديان 
حجم  اختالف  مربعات  مجموع  از  استفاده  به دليل  اسپايس 
كمان هاي شمارش شده و كمانهاي حاصل از تخصيص ماتريس 
تخمين زده شده به عنوان تابع هدف، در باز توليد حجم كمانهاي 
خصوص  در  اما  است.  كرده  عمل  خوب  بسيار  شده  شمارش 
به  را  ابتكاري  روش  كارايي  و  دقت  شده،  زده  تخمين  ماتريس 
مي  استفاده  شبكه  اضافي  اطالعات  از  كه  مواردي  در  خصوص 

شود را ندارد.
سعي  اجراي  زمان  مدت  كاهش  براي  الگوريتم  اين  5-  در   
شد تا در تخصيص تعادلي ماتريس مبداء-مقصد در هر مرحله ، 
از نتايج تخصيص ماتريس مبداء-مقصد در مرحله قبل استفاده 
شود. اين مسئله زماني اهميت پيدا مي كند كه تخمين ماتريس 

مبداء-مقصد براي يك شبكه بزرگ مد نظر باشد.
شبكه هاي  براي  الگوريتم  اين  كه  مي شود  پيشنهاد  پايان  در 
اصفهان  نقل شهري  و  نظير شبكه حمل  بزرگ شهري  و  شلوغ 
مورد استفاده قرار گيرد و جواب هاي آن با جواب هاي حاصل از 
روش هايي نظير روش اسپايس )1990( كه براي شبكه هاي شلوغ 

و بزرگ كارايي خوبي دارند مقايسه گردد. 

5-منابع
 xirtaM pirT ylekiL tsoM ehT“, .G .L nesmulliW & .J .H nelyuZ naV -[1]
 .PP ,B41 ,hcraeseR noitatopsnarT ,“stnuoC ciffarT morF detamitsE
.0891 ,392-192
 noitamitse xirtam pirt yportne mumixam gninibmoc no ,.S.C,ksiF -[2]
 ,37-96 ,B22  ,hcraeseR noitatropsnarT ,tnemngissa lamitpo resu htiw
.8891
 eht  :stnuoc  ciffart  knil  morf  noitamitse  xirtam  pirT“,.S.C,ksiF  -[3]
-133  0B32  ,hcraeseR  noitatropsnarT  .“esac  krowten  detsegnoc
.9891.633
 knil morf noitamitse xirtam pirt no eton A ,.E.D,ecyoB ,.S.C,ksiF -[4] 
.3891 ,052-542 ,B71 .hcraeseR noitatropsnarT .atad tnuoc ciffart
 krowten a :atad krowten morf xirtam DO na noitamitsE ,.s,neyugN -[5]
 rus ehcrehceR ed ertneC,06 .oN noitacilbuP .hcaorppa muirbiliuqe
.7791,laertnoM,laertnoM ed etisrevinU ,stropsnarT sel
 .tnemtsujda  xirtam  DO  eht  rof  hcaorppa  tneidarg  A,.H,sseipS  -[6]
 etisrevinU ,stropsnarT sel rus ehcrehceR ed ertneC ,396.oN.buPTRC
.0991,laertnoM,laertnoM ed
 gnitadpu dna gnitamitse ot hcaorppa nA” ,.G.F.zetineB ,J.salboD -[7]
 eht gnivreserp stnuoc ciffart nopu esab secirtam noitanitseD-nigirO
 ,B93  ,hcraeser  noitatropsnarT  ,“xirtam  yevrus  a  fo  erutcurts  roirp
.5002,195-565
 levelib  eht  rof  citsirueh  A“,.A,nosreteP&.T.J,nergdnuL  -[8]
 noitatropsnarT,“melborp  noitamitse  xirtam-noitanitsed-nigiro
.8002,24.loV,B traP,hcraeseR
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مروريبررويدادها

انتخابتهرانبهعنوانيكیاز5شهربرتر
جهاندرزمينةحملونقلپايدار

شهرهای گوانگژو چين ، لئون مكزيك ، تهران ، نانت فرانسه و ليما 
در  جهان  برتر  شهرهای  جوايز  اهدای  مراسم  بهمن  پنجم  پرو، 

زمينه  حمل و نقل پايدار مورد تقدير قرار گرفتند .
مراسم انتخاب جايزه جهانی حمل و نقل پايدار 2011 با حضور 
برجسته  اساتيد  از مديران شهری ، شهرداران ،  از 500 تن  بيش 
نقل در  و  ارشد شهری و حمل  دانشگاه های جهان ، كارشناسان 
برترين  عنوان  به  كه  شهری   5 بين  در   . شد  برگزار  واشنگتن 
شهرهاي  جهان در حوزه توسعه حمل و نقل پايدار معرفی شده 
بودند، شهر تهران بر مبنای اقداماتي كه ظرف يك  سال گذشته 
در زمينه توسعه حمل و نقل پايدار با محورهای مترو ، بی آر تی ، 

دوچرخه سواري انجام داده بود، انتخاب شد. 

همايش بزرگ جهانی انتخاب برترين های ساليانه حمل و نقل و 
توسعه پايدار جهان از سوی هياتی متشكل از چهار موسسه معتبر 
 ،)UITP(  عمومی نقل  و  حمل  بين المللی  انجمن  شامل  جهانی 
 GTZ موسسه  ،) UNEP ( سازمان برنامه محيط زيست سازمان ملل

و دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل
 UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs (

 همه ساله در واشنگتن برگزار می شود. 

مديرعاملجديدمترویتهران
مراسم معارفه هابيل درويش مدير عامل جديد متروی تهران، شانزدهم 
و شهردارتهران  اسالمي شهر  رئيس شوراي   با حضور   اسفندماه 
برگزار شد. در اين مراسم كه با شركت نمايندگان مجلس شوراي 
و  تهران معاون عمرانی وزير كشور  اعضاي شوراي شهر  اسالمي ،  

معاونان شهرداری تهران ، مديران  و كاركنان مترو و ... برگزار شد، 
دكتر محمدباقر قاليباف ضمن اشاره به اين كه به طور متوسط در 5 
سال  گذشته، ساالنه 9 كيلومتر مترو ساخته شده ،  افزود : اگر اين 
رشد هم چنان ادامه يابد و حمايت ها نيز تداوم داشته باشد و همچنين 
حداقل نيازها برآورده شود ، گزاف نيست كه بگوييم هر سال قادر 
خواهيم بود 22 تا 25 كيلومتر مترو را   مورد بهره برداری قرار دهيم .

مدير عامل جديد شركت متروي تهران و حومه نيز در اين مراسم 
گفت : به جرات می گويم متروي تهران از پروژه های بزرگ ملی در 
توسعه عمومی كشور است كه می تواند بسياری از چالش های موجود 
در حوزه حمل و نقل عمومی، آلودگی صوتی و آلودگی هوا را حل كند 
و به لطف خدا و به همت مسئوالن اميدوارم بتوانم اين بار سنگين را 
به سر منزل مقصود برسانم. محسن هاشمی مدير عامل سابق متروي 
تهران كه در نامه ای به شهردار تهران استعفای خود را تقديم كرده بود 
و با صدور حكمي از سوی دكتر قاليباف در اين مراسم به عنوان مشاور 

شهردار در امور حمل و نقل ريلي  منصوب شد. 

رونمايیازآرمطرحترافيكسال90

آرم طرح ترافيك سال 90  در حاشيه بررسی فعاليت های 30ماهه 
مديريت  ستاد معاينه فنی خودروهاي تهران دهم اسفندماه رونمايی 
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شد. نماد اصلی اين آرم زيباترين پل معلق خاورميانه يعنی پل جواديه 
است و همچنين با توجه به برگزيده شدن تهران به عنوان يكی از 5 
شهر برتر دنيا در حوزه حمل و نقل پايدار، در اين آرم تصاويری از 
اتوبوس های تندرو و مترو آمده بود. توزيع آرم های طرح ترافيك سال 
90 از طريق دفاتر خدمات الكترونيكی انجام شد كه به اين ترتيب 
صد درصد هزينه اشخاص حقيقی به صورت الكترونيكی دريافت و 
از مراجعه حضوري 30 هزار متقاضي و  ساير مشكالت ناشی از آن 

جلوگيری به عمل آمد.

آمادهباشمترو،اتوبوسرانیوتاكسيرانیدر
روزهایپايانیسال

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداری تهران از آماده باش كامل مترو  
اتوبوسرانی و تاكسيرانی در روزهای پايانی سال برای خدمات رسانی 
بيشتر و بهتر به شهروندان خبر داد و گفت : تمام نقاط پر تردد كه 
شاهد تجمع مسافران در روزهای پايانی سال خواهند بود ، شناسايی 
شده اند و ناوگان حمل و نقل عمومی از نخستين ساعات روز به 

شهروندان با تمام ظرفيت خدمات رسانی خواهد كرد.

هر ساله در روزهای پايانی سال شهر تهران با افزايش ترددها 
به كارگيری حمل و نقل  برای  ترافيك مواجه است كه تالش  و 
عمومی با تمام ظرفيت و خدمات رسانی به شهروندان در اين روزها 
در كاهش انسداد معابر و سنگين شدن ترافيك موثر است. همچنين 
در اين ايام فعاليت مركز كنترل ترافيك برای رصد وضعيت ترافيك 
شهر و هماهنگی دستگاه های مسئول به صورت 24 ساعته است تا 
نظارت مستمر و دقيقی بر وضعيت ترافيك صورت گيرد. در نقاط 
تجمع مسافران، ناوگان حمل و نقل عمومی با ظرفيت بيشتر به 
شهروندان خدمات رسانی كرده و خطوط اتوبوس های تندرو نيز 
به صورت شبانه روزی در خدمت مردم است. همچنين در صورت 
پايانی شب، ساعت كاری  تا ساعات  ادامه ترددها در سطح شهر 
اتوبوسرانی و مترو نيز تا ساعت 24 افزايش می يابد تا شهروندان 
برای سفرهای خود نيازی به استفاده از وسايل نقليه شخصی نداشته 

و با استفاده از حمل و نقل عمومی ترددها در شهر تسهيل شود. 

ورود100دستگاهميدلباسبهناوگانحملو
نقلعمومی

100 دستگاه خودروی ميدل باس جهت خدمت رسانی به شهروندان 

تهرانی، بيست و چهارم اسفندماه با حضور معاون عمرانی وزير كشور، 
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران و دبير شورای عالی 

ترافيك وارد ناوگان حمل و نقل عمومی شهر تهران شد. 

اين ميدل باس ها در 4 خط به صورت گردشی و مبدا- مقصد 
به شهروندان خدمات رسانی خواهند كرد، به همت وزارت كشور و 

شهرداری تهران وارد ناوگان حمل و نقل عمومي شده اند.
پس از هدفمند سازی يارانه ها حدود 1800 دستگاه  اتوبوس به 
شهرداری های كشور تحويل داده شده كه مقرر است تا خرداد ماه  

سال 90 اين تعداد به 3000 دستگاه  اتوبوس برسد.

نشستهمانديشینخبگانحوزهمحيطزيست
بررسی  و  زيست  محيط  حوزه  نخبگان  انديشی  هم  نشست 
راهكارهای مديريت آلودگی هوا بيست و هفتم دی ماه هم زمان 
با سومين روز از هفته هوای پاک در مركز تحقيقات استراتژيك 
مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد. در اين نشست، دكتر 
معصومه ابتكار رئيس كميته محيط زيست شورای اسالمی شهر 
تهران با بيان اين كه معضل آلودگی هوا با اقدامات ضربتی قابل 
حل نيست ، گفت : نسبت استفاده از وسايل حمل و نقل شخصی 
به عمومی از 75 درصد به 25درصد با  توجه به اقدامات انجام 
شده در توسعه حمل و نقل عمومی در سال هاي اخير به شهر 60 
درصد به 40 درصد رسيده كه جای خشنودی دارد و اميدواريم 
مركز  مقام  قائم  مجابی ،  محمد  يابد .   ادامه  هم چنان  روند  اين 
مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران نيز در اين نشست با اشاره 
به وجود خودروهای فرسوده و عدم رعايت استانداردهای زيست 
هوا ،  آالينده های  عنوان  به  مورد موتورسيكلت ها  در  محيطی 
تصريح كرد :  اميدواريم با تعامل همه سازمان های مربوطه و ايجاد 

عزمی ملی در اين زمينه بتوان اين معضل را برطرف كرد. 
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با  نيز  ترافيك  سازمان  اجرايی  معاون  نوروزی ،  وحيد  همچنين 
اشاره به اقدامات انجام شده در زمينه توسعه حمل و نقل عمومی 
اجرای  از  پس  تی  آر  بی  اتوبوس های  استفاده از   : كرد  اظهار 
هدفمندی يارانه ها سه برابر شده و اين نشان دهنده آن است كه 
مردم به حمل و نقل عمومی نياز دارند و اگر اين نياز به خوبی 
برطرف شود ، استفاده از حمل و نقل عمومي در سطح شهر بيشتر 

خواهد شد.

افتتاحدوايستگاهجديدازخط4مترويتهران

غربی  بخش  فجر،  مبارک  دهه  ايام  ا...  روز  هفتمين  با  هم زمان 
خط 4 متروی تهران در امتداد خيابان آزادی طی مراسم ويژه ای 

درهجدهم بهمن  ماه افتتاح شد.
بخش غربی خط 4 متروی تهران كه ميدان انقالب اسالمی را 
به ميدان آزادی متصل می كند در يكی از   پر رفت و آمدترين 

معابر تهران به بهره برداری رسيد.
اين مسير به طول 6 كيلومتر شامل 5  ايستگاه زير زمينی به 
همراه 5 هواكش است كه با مصرف 24 كيلومتر ريل، 12 كيلومتر 
داكت، 20 هزار قطعه تراورس بتنی و نصب 3 دستگاه سوزن و 
تجهيزات برق رسانی، 3  ايستگاه از 5  ايستگاه آن به اتمام رسيده 

و امكان افتتاح آن فراهم شده است.
با راه اندازی اين قسمت از پروژه كه به منظور ايجاد كم ترين 
مزاحمت برای اهالی محل و نيز جريان ترافيك عبوری اغلب با 
روش زير زمينی احداث گرديده، 85 درصد خط 4 متروی تهران 

در اختيار شهروندان قرار گرفت.
خط 4 متروی تهران به طول 21 كيلومتر و با 19  ايستگاه از 
مجاورت ايستگاه اكباتان در خط 5  آغاز شده و پس از عبور از 
شهرک اكباتان،  ميدان و خيابان آزادی، ميدان و خيابان انقالب 
منطقه  در  كالهدوز  ميدان شهيد  به  پيروزی  خيابان  و  اسالمی 

افسريه ختم می  شود. 

نشستفوقالعادهمعاونانحملونقلوترافيك
شهرداریكالنشهرها

بيست و دومين جلسه معاونان حمل و نقل و ترافيك كالن شهرهای 
كشور  به  منظور نهايی نمودن پيشنهادات كالن شهرها در خصوص 

قانون  اجرای  تاثيرات  بررسی  و  كشور  كل   1390 سال  بودجه 
هدفمند كردن يارانه ها بر حمل و نقل عمومی، بيست و نهم بهمن 

ماه به ميزبانی شهرداری تهران برگزار شد.

در اين نشست با بررسی پيشنهاد هر يك از   شهرداری های 
كالن شهرها در خصوص بودجه سال 1390 كل كشور، نسبت 
به نهايی نمودن اين پيشنهادات اقدام شد و عالوه بر آن تاثيرات 
اجرای قانون هدفمند كردن يارانه ها بر هزينه ها و عملكرد حمل 

و نقل عمومی نيز مورد بررسی قرار گرفت.
اهميت  به  اشاره  ضمن  جلسه  اين  در  گزارش  اين  اساس  بر 
سيستم های حمل و نقل هوشمند )ITS( در ساماندهی حمل و 
نقل و ترافيك، به كارگيری تمام ظرفيت كالن شهرها به منظور 
ايجاد زيرساخت های مورد نياز از جمله فيبر نوری مورد تاكيد 
های  سازمان  بدهی  شد  خواسته  شهرها  كالن  از  و  گرفت  قرار 
اتوبوسرانی خود به ادارات بيمه و ماليات و نيز اطالعات مربوط به 
احداث خطوط اتوبوسرانی تندرو  )BRT(  و هزينه متوسط اجرا و 
تجهيز اين خطوط را به منظور درج در بودجه سال 1390 اعالم 

كنند.
معاونين حمل و نقل و ترافيك 14 كالن شهر و مراكز استان 
حاضر در اين نشست با اشاره به اين كه تقاضای سفر با سامانه 
های حمل و نقل عمومی و تعداد مسافران حمل و نقل شهری 
يارانه ها به طور  در كالن شهرها در پی اجرای هدفمند كردن 
به  توجه  با  و  كرده  پيدا  افزايش  درصد   20 از  بيش  متوسط 
و  )مترو(  قطار شهری  احداث  برق، سوخت،  هزينه های  افزايش 
ساير هزينه ها، عادالنه ترين راهكار را اختصاص فوری حداقل 40 
درصد از بسته حمايتی 520 ميليارد تومانی حمل و نقل عمومی 

به كالن شهرها دانستند. 

گشايشپلشيخصفیدرنخستين
روزهایبرفیپايتخت

پل شيخ صفی به عنوان يك گذرگاه مهـم شرقـی- غـربـی بيست 
محـدوده  در  جوی،  نامساعد  شرايط  وجود  با  ماه  دی  هفتم  و 
بزرگـراه  شهيد  صياد شيرازی به بهره برداری رسيد و رفت و آمد 

خودروها بر روی آن آغاز شد.
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اين پل از نوع بتونی با 18 متر دهانه است و با آغاز بهره برداری از 
آن، امكان ارتباط آسان و ايمن بين خيابان خواجه نظام الملك با 
خيابان های كليم كاشـانی، پليـس و دكتر شريعتی به عنوان يك 

معبر شمالی – جنوبی فراهم شده است.

در بخش شمالی پروژه احداث ادامه بزرگراه شهيد  صياد شيرازی، 
عمليات  زير  پليس  پل  به  دسترسی  غربی  و  شرقی  رمپ های 
آسفالت رفته و در ساير بخش های پروژه نيز عمليات مختلفی 
و  نهـر  اجـرای  و  خاک بـرداری  بتونی،  ديوارهای  احداث  چون 
جدول بندی ادامه دارد و عمليات اجرايی به موازات برطرف شدن 

خرده معارضات باقی مانده پيش می رود. 

مراسمافتتاحپلتقاطعآزادگان-شهيدحكيم
همچنين  و  حكيم  شهيد   - آزادگان  تقاطع  پل  افتتاح  مراسم 
تقاطع های مربوط به اين بزرگراه با بلوار   گل ها ، كاج و ارغوان، 

هجدهم اسفندماه با حضور شهردار تهران برگزار شد.
اجرای محور بزرگراه شهيد حكيم در تقاطع بزرگراه  آزادگان –  
شهيد حكيم در راستای شرقی – غربی بوده و مسيرهای تندروی 
رفت و برگشت به عرض 11/5 متر توسط رفوژ ميانی به عرض 4 
متر از يكديگر جدا می شود و همچنين مسيرهای كندرو به عرض 
8/5 متر به موازات مسيرهای تندرو احداث شده اند. اين تقاطع 
شامل 4 رمپ راستگرد و 4 لـوپ چپگـرد بـا 4 باند توزيع و مسير 
دوچرخه سواری است كه رمپ ها و لوپ ها از طريق باند های توزيع 

با محور اصلی ارتباط ترافيكی خواهند داشت.

در بهره برداری از پل های تقاطع بزرگراه شهيد همت با بلوارهای 
تهران-  آزادراه  تـرافيـك  روان سـازی  نيـز  ارغوان  و  كاج  گلها، 
كرج، برقراری ارتباط معابر اصلی منطقه 22 به شبكه بزرگراه های 
نظر  مد  همت  شهيد  خطرناک  دوربرگردان های  حذف  و  تهران 
تهران  بزرگراهی  شبكه  از  قسمتی  كه  پروژه  اين  است.   بوده 
برقرار  راحتی  به  تهران  جنوب  با  را   22 منطقه  ارتباط  است، 
كرده و به علت قرارگيری در امتداد آزادراه تهران- كرج، يكی از 

سرشاخه های ارتباط بين شهری محسوب می شود.
اصلی ترين  از  يكی  همت  شهيد  بزرگراه  اين  كه  به  توجه  با   
و  است  بالعكس  و  پايتخت  غرب  به  شرق  ارتباطی  راه های 
واقع شده اند، كاهش هر چه  آن  در طول  متعددی  شهرک های 
كاهش  بر  زيادی  بسيار  تأثير  بزرگراه  اين  ترافيك  بيشتر حجم 

حجم ترافيك كل شهر تهران دارد. 

بهرهبرداریازتقاطعهایغيرهمسطح
رسالت-دماوندورسالت-شهيدياسينی

شهيد  رسالت-  و  دماوند   – رسالت  سطح  هم  غير  های  تقاطع 
ياسينی سی ام بهمن ماه با حضور معاون فنی و عمرانی شهرداری 

تهران به بهره برداری رسيد .

اين تقاطع ها از شريان های شرقی- غربی تهران هستند كه در مدت 
زمان كمتر از چهار ماه احداث شد. از آن جا كه برای احداث اين 
تقاطع ها امكان قطع بار ترافيكی در خيابان دماوند و بزرگراه شهيد 
ياسينی وجود نداشت، به همين دليل از پل های فلزی استفاده شد كه 

با حداقل انحراف ترافيك، امكان ساخت پل وجود داشته باشد.
و سطح  دارد  قرار  4 ،  8  و 13  منطقه  سه  ميان  در  پل ها  اين 
عرشه آن بيش از شش هزار متر مربع و طول دهنه دو پل حدود 
200 متر است . سه راه تهران پارس از پر ترافيك ترين تقاطع های 
شهر است كه احداث اين پل ها كمك بسياری به كاهش ترافيك آن 

كرده است. 
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تقويمنمايشگاهها
وكنفرانسها

Second International Choice Modeling Conference 
(ICMC'2011)

زمان: 4 الي 6 جوالي 2011 
مكان: هاروگيت - انگلستان

آدرس وب سايت: 
www.icmconference.org.uk

19th International Symposium on Transportation 
and Traffic Theory (ISTTT19) 

زمان: 18 الي 20 جوالي 2011
مكان: بركلي - كاليفرنيا 

آدرس وب سايت: 
www.isttt19.org

Intelligent Transport Asia 2011
زمان: 19 الي 20 جوالي 2011

مكان: كواالالمپور - مالزي 
آدرس وب سايت:

http://www.intelligenttransportasia.com/Event.

aspx?id=491150&MAC=CAC

The Traffic Management & Bus Priority Conference
زمان: 19 الي 20 جوالي 2011

مكان: ليورپول -  انگلستان 
آدرس وب سايت:

 http://www.ptrc-training.co.uk/event.php?id=196

2011 International Workshop on Transportation 
Engineering (IWTE 2011)

زمان: 23 الي 24 جوالي 2011
مكان: كونمينگ - چين

آدرس وب سايت: 
 http://www.iasht.org/iwte/

2nd International Conference on Models and 
Technologies for ITS

زمان: 22 الي 24 ژوئن 2011
مكان: كيون - بلژيك

http://www.mech.ku leuven.be/MT-ITs2011  :آدرس وب سايت

World Symposium on Transport and Land Use 
Research

زمان: 28 الي 30 جوالي 2011
مكان: ويستلر - كانادا

آدرس وب سايت: 
 http://wstlur.org

20th International Clean Air and Environment 
Conference

زمان: 31 جوالي  الي 2 آگوست 2011
مكان: آوكلند - زالندنو

  http://www.casanz.org.au                     :آدرس وب سايت

Irish Transport Research Network 2011
زمان: 31 آگوست الي 1 سپتامبر 2011

مكان: كورک - ايرلند
آدرس وب سايت:  

http://www. itrn.ie/index.php?page=annual-conference

14th Meeting of the EURO Working Group on 
Transportation

زمان: 6 الي 9 سپتامبر  2011 
مكان: پوزنن – هلند

آدرس وب سايت:        
 http://www.ewgt2011.put.poznan.pl

 

Satellite Meeting 'Complexity and the Future of 
Transportation Systems'

زمان: 12 سپتامبر 2011
مكان: وين - اتريش

آدرس وب سايت:                      
     http://www.complexworld.eu/eccs11l
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16th Asia Pacific Automotive Engineering 
Conference

زمان: 6 الي 8  اكتبر 2011
مكان: چناي - هند

http://www.apac16.org                           :آدرس وب سايت

9th International Conference of the International 
Association for the History of Transport Traffic and 
Mobility (T2M)

زمان: 6  اكتبر 2011
مكان: برلين - آلمان

آدرس وب سايت: 
http://www.t2m.org  

2011 International Conference on Civil Engineering 
and Transportation (ICCET 2011)

زمان: 14 الي 16  اكتبر 2011
مكان: شاندونگ - چين

  http://www.iccet.net                            :آدرس وب سايت

 IRF Regional conference 'Innovation in Road
'Infrastructure

زمان: 22 الي 24 نوامبر 2011
مكان: مسكو - روسيه

آدرس وب سايت:  
http://www.irfnet.ch

18th International Conference on Urban Transport 
and the Environment

زمان: 14 الي 16 مي 2011
مكان: گاليسيا - اسپانيا
آدرس وب سايت:        

 http://www.wessex.ac.uk/12-conferences/urban-transport-

2012.html

 

Transport Research Arena
زمان: 23 الي 26 مي 2011

مكان: آتن - يونان
آدرس وب سايت:                      

http://traconference.eu/

Regional Conference on Automotive Research
زمان: 14 الي 16 دسامبر 2011

مكان: كوالالمپور - مالزي

http://www.ukm.my/recar                       :آدرس وب سايت

The 3rd International Conference on Logistics and 
Transport & The 4th International Conference on 
Operations and Supply Chain Management

زمان: 15 الي 17 دسامبر 2011
مكان: ميل - مالديو

http://www.thaivcml.com/iclt                   :آدرس وب سايت

The 1st International Conference on Decision 
Modeling (ICDeM2011)

زمان: 29 نوامبر الي 1 دسامبر 2011
مكان: كدا - مالزي

  http://www.icdem.uum.edu.my               :آدرس وب سايت

 Engineering Mechanics & Transport 2011
(EMT-2011)

زمان: 24 الي 26 نوامبر 2011
مكان: لووف - اكراين

آدرس وب سايت:  
http://emt.ukrscience.org/en

International Conference of the Nigerian 
Meteorological Society

زمان: 13 الي 17 نوامبر 2011
مكان: زاريا - نيجريه

آدرس وب سايت:        
 http://www.abu.edu.ng/event/nmets.php

 

Intelligent Cities Expo
زمان: 8 الي 10 نوامبر 2011

مكان: هامبورگ - آلمان
آدرس وب سايت:                      

http://www.intelligentcitiesexpo.com
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مهندسي روسازي دامنه گسترده اي از شاخه ها و تكنيك هاي 
 ، رشد  حال  در  سرعت  به  و  داده  تشكيل  خود  در  را  مختلف 
اين  نوشتن  در  اصلي  هاي  انگيزه  است.  بوده  نوآوري  و  تحول 
كتاب محدوديت مراجع فارسي موجود ، ارائه مباحث نسبتا كامل 
روسازي راه ها و تشريح آخرين دستاوردها و پيشرفت هاي انجام 

شده در زمينه هاي مختلف طراحي و ساخت آنها است . 
در اين مرجع مصالح روسازي ، انواع بارهاي محيطي و ترافيكي 
وارده ، روش هاي مختلف تحليلي و طراحي ، ارزيابي عملكرد آن 
از بدو ساخت و در دوره سرويس دهي و مسائل اقتصادي ضروري 
در مديريت بهينه طراحي ، اجرا و نگهداري آنها مورد بحث قرار 
گرفته است . عالوه بر اين تعدادي از مهم ترين آزمايشات ضروري 
در مراحل مختلف تهيه ، طراحي ، ساخت و نگهداري روسازي 
ها شرح داده شده است . هم چنين روش هاي مختلف طراحي 
تجربي ، نظري و يا تجربي مكانستيك كه امروزه كاربرد بيشتري 

را در طرح روسازي ها به عهده دارد ، ارائه شده است .

حملونقلسازگار
بامحيطزيست

مولف: ماير كاتس
مترجمان : صدرالدين عليپور و 

مرتضي خشايي پور
ناشر: انتشارات موج سبز با همكاري

 سازمان  حمل  و  نقل ترافيك  شهرداري تهران
سال انتشار: 1389 
تعداد صفحات: 312

مطابق نظر اكثريت دانشمندان، آينده تمدن بشر به كاهش و 
به حداقل رساندن خسارات زيست محيطي ناشي از فعاليت هاي 
ارائه راه  صنعتي و شخصي بستگي دارد . هدف اين كتاب تنها 
حل هايي براي تقليل آثار خسارت بار زيست محيطي فعاليت هاي 
انساني نيست ، بلكه هدف آن درگير نمودن مهندسين و مديران 
با مهندسي سازگار با محيط زيست و ارائه فهرستي از فن آوري ها  
و تكنيك هاي عملي كه مي توانند باعث پيشرفت و بهبود امور  
مهندسي از قبيل طراحي ، ساخت ، دسترسي و توليد مواد خام 
شيميايي مورد نياز براي ساخت و ساز ، توليد نيرو يا جابجايي 

انسان و بار شود ،  مي باشد . 
اين كتاب شامل بخش هاي ذيل مي باشد :

-  آثار اقتصادي و زيست محيطي حمل و نقل

تازههاینشر

تهيهوتنظيم:
هاجر مهين پور

مهندسيترافيكوحملونقل
)جلد1و2(

تاليف و ترجمه : 
دكتر حميد بهبهاني

دكتر محسن ابوطالبي اصفهاني
ناشر : بنياد فرهنگي سازمان

شهرداري ها و دهياري هاي كشور 
سال انتشار: تابستان 1388

تعداد صفحات : 1291 صفحه

مهندسي ترافيك شاخه اي از مهندسي است كه با برنامه ريزي ، 
طراحي مهندسي ، مديريت و كنترل ترافيك در ارتباط بوده و روابط 
بين وسايل نقليه و شبكه ارتباطي را در جهت رسيدن به ترددهاي 
راحت و كارآمد ، توام با ايمني كافي براي افراد و كاال مورد مطالعه 
قرار مي دهد . در اين راستا هدف اساسي مديريت ترافيك به كار 
بردن روش ها و اقداماتي براي استفاده بهينه و حداكثر از امكانات و 
تاسيسات موجود ، بهبود وضع راه ها و افزايش ايمني بدون آسيب 
رساندن به محيط زيست است . در كشور ما عدم وسايل نقليه عمومي 
كافي ، تاخير زياد در نقل و انتقال مسافر و كاال و سطح سرويس دهي 
نامناسب ، منجر به ترغيب افراد به داشتن وسايل نقليه شخصي شده 
است . به اين ترتيب روز به روز بر تعداد وسايل نقليه افزوده شده كه 
الزم است به طور مداوم در خصوص پارامترهاي تاثيرگذار انديشيد. 
براي رفع مسايل و مشكالت ايجاد شده نياز به مطالعه ، بررسي و 
سپس چاره انديشي است . در اين ارتباط عدم استفاده از روش علمي 
جهت بهينه سازي ، نتايج نامطلوبي ارائه خواهد داد . از طرف ديگر 
مسايل مرتبط با مهندسي ترافيك داراي دامنه وسيعي بوده كه غفلت 
در يكي از آنها ميتواند منجر به بروز مشكالت و ياعدم تاثير موثر 
اصالحات شود . اين كتاب تنها مرجع كاملي مي باشد كه تمام مباحث 

مربوط به مهندسي ترافيك را ارائه نموده است . 

مصالح،طراحيو
ساختروسازيآسفالتي

تاليف: دكتر فرزين قاروني 
ناشر: انتشارات دانشگاه كردستان 

سال انتشار: دي ماه 1389
تعداد صفحات: 604 صفحه 
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 ، كار   ، خريد  براي   . كنيم  آمد  و  رفت  شهر  در  مجبوريم  خود 
آموزش ، تفريح و برآوردن ساير نيازهاي مان از نقطه اي به نقطه 
ديگر مي رويم . اگر فاصله اي را كه مي خواهيم طي كنيم ، كوتاه 
باشد ، پياده و اگر طوالني باشد از وسيله نقليه شخصي يا عمومي 

استفاده مي كنيم .
اين كتاب مباحث ترافيكي از جمله انواع حمل ونقل ، حمل ونقل 
در ايران ، عالئم و تابلوها ، وسايل كنترل ترافيك ، تسهيالت و 
تجهيزات ترافيك ، قوانين و مقررات عبور و مرور و محيط زيست 
خوانندگان  و  آموزان  دانش  براي  فهم  قابل  و  ساده  زباني  به  را 
نوجوان توضيح مي دهد . الزم به ذكر است براي تاليف اين كتاب 
از منابع مختلفي استفاده شده است . هم چنين براي ساده و قابل 
فهم شدن مطالب دشوار و نيز رعايت رسم الخط واحد و نقطه 
گذاري كليه متن ها به گونه اي كه به اعتبار علمي آن خدشه اي 

وارد نيايد، ويرايش شده است .

واژهنامهتخصصي
حملونقلوترافيك

مولفان : محمود برآبادي،
 بهروز شيرگير، عليرضا ماهپور، 

صدرالدين عليپور
ويراست اول :1389

ناشر : موج سبز، سازمان 
حمل  و  نقل  و ترافيك شهرداري تهران

با پيشرفت دانش حمل ونقل در جهان ، واژگان و اصطالحات 
و  نوين  هاي  روش  از  گيري  بهره  دليل  به  نيز  علم  اين  فني 
كه  پايه  بدان  تا  يافت  گسترش  سرعت  به  پيچيده  فناوري هاي 
در دهه هاي اخير، حمل و نقل از ادبيات مستقلي برخوردار شد 
 ، بين جامعه متخصصان  ارتباط  ، جريان  نقل  و  ادبيات حمل   .
كاربران  نهايتا  و  گيران  تصميم   ، سياستگذاران   ، ريزان  برنامه 
سيستم حمل ونقل را برقرار مي كند . محافل علمي و تخصصي 
براي آموزش نيروها و محققان براي نيل به بنيان هاي مشترک 
از  واحدي  معاني  و  ها  برداشت  به  بايد  تحقيقاتي   – مطالعاتي 
واژگان و اصطالحات حمل ونقل دست يابند تا در ادامه ماحصل 
كوشش هاي مطالعاتي از مراكز علمي به محافل تصميم گيري 
راه يابد و با طرح مسائل حمل ونقل در جامعه واژگان كاربردي 
در محاورات روزمرده جاي مي گيرند ، از اين رو معاونت حمل 
ونقل و ترافيك شهرداري تهران بر آن شد تا باتشكيل يك گروه 
كارشناسي و به كارگيري كليه توان هاي علمي در جهت انتقال 
 ، شهري  ونقل  حمل  علوم   بسط  و  تقويت  و  فني  دانش  موثر 
در  مفاهيم علمي مندرج  به ويژه  ترافيك  و  نقل  و  واژگان حمل 
گزارش ها و كتاب هاي حمل ونقل را در قالب يك واژه نامه گرد 
آوري و تدوين كند و در اين رهگذر درک و كاربرد فنون حمل 
ونقل و ترافيك را تسهيل نمايد. اين لوح فشرده حدود دو هزار و 

دويست و پنجاه و سه واژه )اختصارات( را در برمی گيرد.

 - حمل ونقل عمومي و محيط زيست 
-  حمل ونقل و كيفيت هوا 

-  هزينه هاي اجتماعي استفاده از وسايل نقليه موتوري در 
   اياالت متحده 

-  مديريت تراكم ترافيك 
-  طراحي و كارايي وسايل نقليه الكتريكي و هيبريد

-  وسايل نقليه هيبريد هيدروليك 
-  سوخت هاي زيستي

-  مديريت و نگهداري معابر و پل
-  اثرات بخش صنعت هوانوردي بر محيط زيست 

مديريتروشهاي
مهندسيدراصالحساختار

محيطجهتمقابله
باسوانحترافيكي

مولف : دكتر محمدرضا مسعودي نژاد
ناشر : پرهام نقش

سال انتشار: 1389
تعداد صفحات : 388 صفحه

يكي از مشكالت اساسي كه جوامع امروز را در معرض خطر قرار 
داده است ، توسعه روز افزون آمد و شد در مراكز شهري است. 
با گسترش روز افزون شهرها ،  هم چنين نياز رو به تزايد جوامع 
بشري بر ارتباط ، موضوع حمل ونقل يكي از معضالت جدي در 
جوامع بشري شده است . اين مساله تابع سه عامل انسان ، خودرو 

و راه مي باشد.
كتاب حاضر سعي نموده است از سه جنبه مديريت ، مهندسي 
محيط زيست و تلفيق اين سه مقوله به ارائه راهكارهاي مختلف 
جهت كنترل سوانح ترافيكي بپردازد و با يكپارچه سازي اطالعات 
بين گروه هاي مختلف  تلفيقي مناسب   ، اين سه بخش  پايه در 
متخصصان ايجاد نمايد زيرا به منظور توفيق در كاهش حوادث 
از  مختلف  هاي  بخش  بين  هماهنگي  كشور  ترافيكي  سوانح  و 

متوليان امور ، الزم و ضروري به نظر مي رسد .

فرهنگترافيك
برايكودكانونوجوانان

مولف : محمود برآبادي
ناشر : دفتر پژوهش هاي 

فرهنگي با همكاري سازمان 
حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران 

سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 136 صفحه 

اهميت جابه جايي در زندگي انسان امروزي به حدي است كه 
تصور زندگي بدون آن ممكن نيست . ما تقريبا براي همه نيازهاي 
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تازههایفناوری

ساختنخستينهواپيمایخورشيدی
نخستين هواپيمای كامال خورشيدی سوئيسی روز 13 می اولين 
بر  با سرعت 60 كيلومتر  و  انجام داد  را  المللی خود  بين  پرواز 

ساعت به بروكسل رسيد. 
اين هواپيمای تك سرنشين كه Solar Impulse نام دارد تنها 
كند  می  تامين  را  خود  انرژی  خورشيدی  های  پيل  طريق  از 
Solar Impulse هواپيمايی به طول 21.85 متر، ارتفاع 6.40 متر 

و وزن هزار و 600 كيلوگرم است و بال هايی به طول 63.40 
توان 7.46  با  الكتريكی  موتور   4 دارای  اين هواپيما  دارد.  متر 
پلی  محققان  را  موتورها  اين  است.  موتور  هر  برای  كيلووات 

تكنيك فدرال سوئيس در لوزان ساخته اند.

پيل   628 و  هزار   11 هواپيما  اين  دم  و  ها  بال  روی سطح  بر 
فتوولتائيك نصب شده كه توانی معادل اولين هواپيمای تاريخ كه 
در 1903 به دست برادران رايت ساخته شد را توليد می كنند. 
اين هواپيما تا ارتفاع 3 هزار و 600 متری باال رفت و از آسمان 
فرودگاه  در     Solar Impulse كرد.  عبور  لوگزامبورگ  و  فرانسه 
بروكسل از 23 تا 29 می و همزمان با "هفته سبز" معرفی خواهد 
شد. هفته سبز، بزرگترين كنفرانس ساالنه بررسی سياست های 
اروپا در قبال محيط زيست است. سپس اين هواپيما به پاريس 
می رود و از 20 تا 26 ژوئن در نمايشگاه بين المللی هوانوردی 
و فضا شركت  می كند. Solar Impulse  سال گذشته اولين پرواز 
بين  آن  جديد  نسخه  است  قرار  و  داد  انجام  را  خود  آزمايشی 

سال های 2013 و 2014 سفر دور دنيا انجام دهد

ابداعقطارپرندهدرژاپن
طراحی  را  ای  پرنده  قطار  توهوكو  دانشگاه  محققان  از  گروهی 
كرده اند كه می تواند از روی ريل بلند شد، بر اليه ای از هوا باالتر 

با زمين در  قطار  اين  از آن جايی كه  پرواز كند.  از سطح زمين 
تماس نيست اصطكاكی وجود ندارد كه منجر به كاهش سرعت 
با  رايج  قطارهای  به  نسبت  می تواند  شكل  اين  به  و  شود  قطار 

سرعت بسيار بيشتر و انرژی كمتری حركت كند.

يكی از مشكالتی كه اين طرح با آن مواجه است اين است كه به 
دليل وجود بال در بدنه قطار، امكان سازگاری آن با پيچ و خم های 
مسير دشوار می شود و به اين شكل امكان اين كه انتهای قطار همواره 

با زمين موازی باقی بماند از بين خواهد رفت.
اين اولين طرحی نيست كه برای ساخت يك قطار پرنده ارائه شده 
است، قطارهای "Magelv" يا شناور مغناطيسی نيز از نيروی قدرتمند 
الكترومغناطيسی برای دور شدن ريل های قطار توسط خود قطار 
استفاده می كنند تا به اين شكل امكان سفر بر فراز ريل های آهنی 

به وجود بيايد.
مشكل قطارهای Magelv اين است كه بايد بر مقادير بزرگی از 
كشش باد ميان قطار و ريل غلبه كنند. ركورد سرعت اين قطارها در 

سال 2003 در حدود 580 كيلومتر بر ساعت به ثبت رسيده است.

ورودتايرهایسايبربهبازار
و  باشد  اوضاع جاده  و  بر خودشان  نظارت  به  قادر  تايرهايی كه 
برقرار كنند،  "ارتباط"  الكترونيك خودرو  با سيستم های  بتوانند 

ظرف سه سال آينده به بازار خواهند آمد.

 اين وعده شركت شرادر الكترونيكس مستقر در انگليس است كه 
حسگرهای خودكار را برای صنايع خودروسازی تامين می كند.
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تعداد  و  دما  فشار،  است  قرار  هوشمند  كامال  تاير"  "سايبر 
چرخش ها را اندازه گيری كند. اين تاير از يك حسگر جاسازی شده 
در تاير استفاده می كند. اطالعات از طريق فن آوری بدون سيم به 
گيرنده هايی كه در جعبه فرمان متصل است، منتقل می شود و از 
آنجا به سيستم های الكترونيكی خودرو می رود كه اين امر ديناميك 
خودرو را به منظور تضمين بهترين چسبندگی به سطح را تامين 

می كند.

تجهيزخودروهابهجعبهسياه

به  هواپيما  مانند  كه  اند  شده  طراحی  هوشمندی  خودروهای 
ويديويی  می توانند صحنه های  و  هستند  مجهز  سياه  جعبه های 
و هم چنين اطالعاتی در مورد رفتار راننده در طول تصادف را به 

پليس و شركت های بيمه ارسال كنند.
پليس  به  خودكار  به صورت  تصادف  از  پس  اطالعات  اين 
تصادف  علت  تشخيص  تا  می شود  ارسال  بيمه  شركت های  و 
سياه  جعبه  كند.  راحت تر  را  مسوول  فرد  شناسايی  و  خودروها 
بخشی از خودروی هوشمندی خواهد بود كه توسط محققان در 

غول تراشه ساز اينتل درنظر گرفته شده است. 
را  می توانند عاليم خيابان  اين خودروها  دوربين  سيستم های 
تشخيص داده و در صورتی كه راننده بخواهد مسير اشتباه برود، 
اين خودرو  داخل  بگيرند.حسگرهای  به دست  را  كنترل خودرو 
داده  را تشخيص  هم چنين می توانند چاله های موجود در جاده 
به  را  آن ها  محل  است،  حال حركت  در  خودرو  كه  حالی  در  و 

مسووالن تعمير و نگه داری جاده گزارش دهند.
خودروهای  محل  می توانند  مذكور  خودروهای  اين  بر  عالوه 
اطراف را رديابی كرده و درصورت نزديك شدن زياد از حد آن ها 
به يكديگر، برای تغيير خط به رانندگان هشدار دهند. اين خودرو 
در  موجود  و جلو  LED عقب  از چراغ های  استفاده  با  می تواند 
بيش تر خودروهای مدرن، مكان خودروهای ديگر را رديابی كرده 

و آن ها را در نقشه ناوبری ماهواره ای نشان دهد. 
يا  همراه  تلفن  از  می توانند  هم چنين  خودروها  اين  رانندگان 
راه دور قفل  از  باز كردن خودرو  برای قفل كردن و  رايانه خود 
خودرو، فعال كردن بوق هشدار و حتی روشن كردن موتور برای 

گرم شدن آن هنگام صبح استفاده كنند. 

كاهشتلفاتتصادفاتعابرانپيادهبايكابداع
يك پژوهشگر ايرانی و همكارانش در انگلستان موفق به ساخت 
نوعی كاپوت خودرو دوستدار عابران پياده شدند كه در صورت 
برخورد با عابران بخش عمده انرژی برخورد را جذب كرده و ضربه 

وارده به سر مصدوم را تا حد چشمگيری كاهش می دهد.

طرح توليد كاپوت دوستدار عابران در قالب بخشی از يك طرح 
برای سرنشينان  ايمن سازی خودروها  منظور  به  اروپايی  بزرگ 
و عابران پياده اجرا شده و هدف عمده آن پايين آوردن ضريب 

ضربه وارد به سر عابران هنگام برخورد با خودرو است.
از آن جا كه در بيشتر تصادفات سپر خودرو با پای عابر برخورد 
كرده و سينه و سر و شانه فرد به كاپوت می خورد، مشكل اصلی 
در تصادفات عدم وجود فاصله كافی بين كاپوت و قطعات سخت 
خصوصا موتور خودرو و سازه زير كاپوت است كه باعث می شود 
هنگام اصابت سر عابر به خودرو ، كاپوت فرو رفتصه و سر مستقيما 

از قسمت های سخت زير كاپوت مثل موتور ضربه بخورد.
چاره اين كار جذب بخشی از انرژی وارد شده پيش از درگير 

شدن قسمت سخت است.
سر  برخورد  از  قبل  كه  شده  طراحی  كاپوتی  طرح  اين  در   
از  ناشی  انرژی  بيشتر  و  تغيير شكل داده  با قسمت های زيرين، 
برخورد را جذب می كند. بدين ترتيب ضريب صدمه وارده به سر 
به كاپوت های  تا حدود 60 درصد نسبت   (Head Injury Criteria)

معمولی كاهش می يابد.
»كاپوت دوستدار عابران پياده« كه توسط دكتر مهرداد اسعدی 
دانشگاه  همكاری  با  و  سلباند  تخصصی  مركز  در  همكارانش  و 
انگليا راسكين در كمبريج ساخته شده در حال حاضر با استقبال 
و  روست  روبه  خودروسازی  عرصه  در  مطرح  شركت  دو  جدی 
چند خودرو ساز ديگر نيز عالقه مندی خود را برای استفاده از 
اين سيستم در مدل های آينده با هدف كاهش جراحات سر در 

تصادفات ابراز داشته اند.
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نمايهمقاالتسال1389مجلهعلمیترويجیمهندسیترافيكشمارههای42،43،44،45

نامنويسندگانناممقاله
شماره
مجله

شماره
صفحه

12- 425فرنوش كشانیتأثير همفزون سازی شبكه های حمل و نقل بر جريان تعادلی
20 - 4213شهريار افندی زاده، مريم يدک، نويد كالنتریمسأله يافتن عوارض بهينه برای يك كمربند مشخص در فيمت گذاری شلوغی

27 - 4221حسن جوانشير، محمدتقی تقوی فرد، ثميه خانمحمدیارائه روشی برای مكان يابی مناسب ايستگاه های سوخت گيری CNG در يك شهر

34 -4228علی خدايی، ميقات حبيبيان، علی مرادخانیتعيين متغيرهای موثر بر سفر با خودروی شخصی در سطوح محتلف قيمت گذاری پاركينگ
43- 4235نعمت ا... رضايیارائه مدل تقاضای سفر با هدف شغل برای مناطق نزديك تهران

49 - 4244عليرضا زمانی، اميرمعين فارغی، بيژن آزادیتحليل مدل رياضی تصادفات و آناليز حساسيت
60 - 4250مريم نخعی پور، كاظم رئوفی، سيدمحمد سيد حسينیارزيابی فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی و قانونی پاركينگ های طبقاتی در سطح شهر تهران

9- 435مرتضی اسدامرجی، نغمه رسولی، امير رسولیاثرسنجی عوامل موثر بر خرابی ريل، مطالعه موردی خط 5 متروی تهران
16 - 4310محمود صفارزاده، سيدناصر صابر علوی، نويد نديمیبه كارگيری شاخص زمان تا تصادف جهت توسعه سيستم های اجتناب از تصادف

28 - 4317سيدعلی طالقانی،  مهدی شهبازنيا،  سيدناصر صابر علویشناسايی و اولويت بندی عوامل تأخير در اجرای پروژه های راهسازی در ايران
تحليل اقتصادی به كارگيری سامانه های پيشرفته حمل و نقل عمومی در ناوگان 

اتوبوسرانی شهر تهران
علی اقباليان، مهدی واحد وحدت كار

4329 - 36

49- 4337شهاب حسن پور، رضا اسدالهی، بابك ميربهاارزيابی نواقص تابلوهای هدايت مسير معابر شهری
56- 4350مريم مصدقی، حسن جوانشير، رضا توكلی مقدممدل سازی زمان بندی حركت قطارها با اهداف چندگانه و در نظر گرفتن تقاطع

63- 4357بهروز شيرگير، محسن فالح زوارهمدل جنبشی عملكرد كمربند ايمنی در تصادفات
ارائه مدلی جهت تعيين كريدور بهينه مسير با در نظرگرفتن شرايط محيطی در 

GIS 14 - 445محمود صفارزاده، علی ترابیسيستم اطالعات جغرافيايی

19 – 4415نبی ا... منصوری، جواد اسماعيل زادهبررسی غلظت ذرات معلق ناشی از ترافيك در بزرگراه های شهری تهران
25 - 4420بهنام امينی، محمد مهدی دانشگرضرورت يكپارچه سازی و مديريت واحد در حمل و نقل درون شهری

مكان يابی ايستگاه های اتوبوس شهری با استفاده از رويكرد شبكه عصبی رقابتی 
31 - 4426هنگامه شمسی پور، مسعود يقينی، محمدعلی صنديدزادهبازگشتی و الگوريتم ژنتيك

39 - 4432نازلی دهقانی، الناز ايران نژادبررسی آثار شمارشگرهای معكوس چراغ های راهنمايی بر عملكرد رانندگان
ارائه مدل بهينه سازی برای ميدان هاي با بيش از 10 ورودی و خروجی با ارائه مطالعه 

موردی
44 - 4440آرش نوروزی، كامران رحيمی

بررسی تأثير تعداد تكرار بر دقت نتايج روش تخصيص ترافيك جزيی:) مطالعه موردی 
52 - 4445اميررضا ممدوحی، عليرضا ماهپورشهر مشهد(

رضا اسدالهی، محمود صفارزاده، اميررضا ممدوحی مطالعه و بررسی تطبيقی شاخص هاي سنجش راه ها برای امكان دوچرخه  سواری
455 - 12

بررسي تأثير طول ناحيه تداخلي در وضعيت شاخص هاي ترافيكي بزرگراه ها )مطالعه 
موردي: بزرگراه  شهيد  چمران(

اميرحسين جليلي، زينب عبادي شيوياري، امير عزيزي فر
4513 - 20

30 - 4521هومن شاداب مهرمدل هاي پيش بيني ناهنجاري هاي ترافيكي در تقاطع هاي چراغدار شهر مشهد
ارزيابي مقايسه اي تخصيص هزينه  هاي تعمير و نگهداري راه هاي ايران 

38 - 4531مرتضي اسدامرجي، بابك ميربهاو ساير كشورها

46 - 4539ايرج برگ گل، حامد رضازاده جوديبررسي عوامل دخيل در تصادفات با استفاده تئوري مجموعه هاي ناهموار
مكانيابي گذرگاه عرضي غير همسطح عابر پياده با استفاده از نرم افزار ArcGIS  در 

شبكه  هاي ترافيكي درون  شهري
منصور حاجي حسينلو ،  وحيد ترقي،  محمدرضا احدي 

45 47 – 52

59 - 4553محمد پويان مهر،  سيد نادر شتاب بوشهری،  هادي كريميتخمين ماتريس مبداء- مقصد با استفاده از يك الگوريتم ابتكاري
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نحوةارايةمقاالت

    مهندسی ترافيك،  نشريه ای است  برای طرح مسـائل مربوط به حمـل و نقل و ترافيك و  انعـكاس 
     فعاليت های  بين المللی در  زمينه  علوم فنی  با  هدف ارتقای  دانش  فنی  مهندسی  و   برنامه ريزی  و ساير 

      علوم وابسته.   
    نوشته  ها پس داده  نخواهد شد،  بنابر اين بهتر است  نسخه ای را نزد خود نگه داريد.

    مجله در حذف و ويرايش مطالب آزاد است.
   معيار انتخاب پذيرش نوشته ها و ترجمه ها فايده علمی و تازگی آنهاست.   

    هنگام ارسال ترجمه حتماً كپی اصل مطالب را نيز ارسال فرماييد.  
    عرضه آرا و  نظرات گوناگون و  متفاوت مبين  موافقت مسئوالن نشريه با آنها نيست.    

    مقاله بر روی كاغذ  A4 و حداكثر در 10 صفحـه به صورت يك رو و با استفاده  از نرم افزار word و در  محيط  
     win . xp    تهيه شود.   

      حاشيه  سمت  راست  3 سانتی  متر و  حاشيه  سمت  چپ  2/5 سانتی متر و  از باال و پايين صفحه هر كدام 
     3 سانتی متر  عنوان مقاله ، فونت نازنين20، )بولد( و در وسط صفحه تنظيم گردد.

     نام و نام خانوادگی مولف به  همراه نشاني  و شماره تماس با قلم 14 پررنگ ،  وسط چين و با  يك خط 
       فاصله از عنوان تنظيم گردد.      

    چكيده مقاالت با  قلم 14  پر رنگ بالفاصله پس از متن  چكيده  عنوان كليد  واژه ها و سپس متن مقاله به       
      فاصله  يك سطر از كلمات كليدی ارائه شود. 

     عناوين  اصلی  در مقاله با  قلم زر 14  پر رنگ  و با يك سطر فاصله از قسمت قبلی نوشته شود، عناوين به   
     صورت  متوالی شماره بندی شود.         

    عناوين فرعی با قلم زر 12پر رنگ و عناوين فرعی تر با قلم زر 14 ساده نوشته شوند.      
   كليه شكل ها و جداول بايد در متن مقاله و در نزديكترين و با يك خط فاصله در  باال و پايين نسبت به 

     متن اصلی جاسازی گردند و تصاوير از كيفيت 300dpi  با فرمت Tiff برخوردار باشند.    
   شماره و عنوان شكل با قلم زر 12 پررنگ در پايين شكل ذكر گردد.

   مراجع در متن اصلی به ترتيب شماره بندی شده و در كروشه قرار گيرد.  
   الزم است  در قسمت های پايانی مقاله يك عنوان مجزا به  نتيجه گيری اختصاص داده شود.

    معادالت و روابط با استفاده از قسمت word Equation Editor  و در قسمت چپ متن تنظيم گردد. همچنين شماره 
     معادالت و  روابط در همان  سطر  و در سمت راست متن تنظيم گردد.            

    در پايان مقاله » منابع و مأخذ« و با تنظيم بر اساس ترتيب ظهور در متن )نه بر اساس حروف الفبا(  ارائه گردد.
مقاله بايد همراه با چكيده انگليسي ارسال شود. در ابتداي چكيده انگليسي بايد عنوان مقاله و مشخصات            

     نويسندگان مطابق آن چه در بخش هاي فارسي مقاله آمده، به زبان انگليسي ارائه شود.
ارسال فايل word مقاله در قالب لوح فشرده الزامي است.    

از ارسال مقاالتي كه قبال در نشريات ديگر چاپ شده خودداري شود.    
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Abstract
The purpose of this study is to propose an algorithm able to handle various con-
strains and network information while estimation origin-destination matrix. Due to 
the ability of the proposed algorithm to incrementally estimate the origin-destination 
matrix, it is capable of regenerating values close to real volumes of counted links. 
Furthermore, in order to obtain a unique matrix, some constrains in framework of 
an optimization problem are considered. These constrains include the confinement 
of the estimated matrix to the initial one as well as the confinement of the matrix 
elements to generation and absorption values in each zone in the target year. Fi-
nally, the performance of the proposed algorithm is evaluated through testing it on 
the Sioux Falls transportation network. The results demonstrated that the proposed 
algorithm is highly potential to estimate the origin-destination matrix in medium to 
large scale congested networks.

Key words: Origin-Destination Matrix, Heuristic Algorithm, Optimization Problem, 
Transportation Network.
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Abstract 
Pedestrian safety in high speed and high traffic volume paths is an important issue 
in traffic engineering. Construction of Grade separate pedestrian crosswalk is a 
way of safe passing of pedestrian from such paths. Appropriate locating pedestrian 
crosswalks have an essential role for improving pedestrian’s safety. In these paper 
first Effective parameters in determining the optimum location of grade separate 
pedestrian crosswalks such as vehicle volume, pedestrian volume, vehicle speed, 
pedestrian waiting time for passing, cross section specifications, distance from 
nearest crosswalk, pedestrian accident data and land use has been studied. Data 
layer of identified parameters are defined in ArcGIS software. Analytical Hierarchy 
Process (AHP) is used in order to combine provided layers of information. Finally 
optimum location of grade separate pedestrian crosswalk is identified in use of Arc-
GIS. A sample case study has been carried out from Ghods square to Pole Rumi 
Street in Shariati Street of Tehran. The final output shows two appropriate optimum 
locations of grade separate pedestrian crosswalks.   

Keywords: Traffic Safety, Pedestrian, Locating, Grade separate 
Pedestrian Crosswalk, AHP, ArcGIS
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Abstract 
Accidents are caused by various parameters and their occurrence cannot be solely 
related to a single factor. Therefore, various safety studies have been done to rep-
resent models for the process of accidents occurrence. One of the new methods 
to analyze multi variable events and decisions is "Rough Set Theory". By using 
and taking the advantage of this method, it explores data sets, and by defining 
independent variables (accident conditions), and dependent variable (the result of 
accident), the process of accident occurrence can be investigated and the patterns 
for those accidents that have been frequently repeated under similar conditions, 
can be extracted. Police-reported crash data for the year 2009 from Gilan province 
are used in this study. By having this information and using rough set theory, the 
prevailing patterns for those accidents which occurred under same special condi-
tions were defined. As a result, non-native drivers were involved in damage only 
accidents and native drivers were involved in injury ones. Damage only accidents 
were between vehicles, and injury accidents were the result of collision between 
vehicles and motorcycles or pedestrians. Straight routes were presented in most 
of the strong patterns. Damage only accidents were between vehicles, and injury 
accidents were the result of collision between vehicles and motorcycles or pedes-
trians. Thus, by knowing the repeated and strong patterns, more effective solutions 
can be adopted.

Keywords: Traffic accidents, Road safety, Rough set theory, Accidents 
contributing factors.
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Abstract 
Road Maintenance activities are one of the most costly activities which need to be 
defined according to clear timelines based on user needs. In the field of the amount 
of maintenance costs and allocating them, there are main differences between 
Iran and other countries. In this regard, the main goal is finding and proposing new 
alternatives for budget enhancement and improving allocation. The amount and 
allocation process in Developed countries like USA,  Britain, Italy and Japan is con-
sidered in this research and in the next step , allocated costs to iran provinces are 
mentioned too. Finally, Comparing analysis is performed between Iran and other 
countries and main problems and shortcomings  were distinguished.

Keywords:Road Maintenance- Allocation-Pavement
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Abstract 
Traffic conflicts are phenomenon which obviously reveal situation of traffic culture 
of the society and the behaviors of street networks' users. Increasing in traffic 
conflicts not only decrease traffic safety level but also cause negative effects in all 
aspects of traffic system. Traffic conflict method is a common way for traffic safety 
assess. Especially it is more effective in developing countries situation which have 
road users with different behaviors. In this paper, first, it is discussed the impor-
tance of traffic safety and the worthy role of traffic conflict method in this respect. In 
the second part, the especial traffic conflict types are defined respect to Mashhad 
road users' behaviors. Finally, Traffic conflict prediction models are developed for 
Mashhad signalized intersections. For this purpose, we've used three types of data 
consist of traffic volume and speed, geometric design and observed traffic conflict 
characteristics. Totally, 60 independent variables related to mentioned types were 
defined and assessed. The SPSS software, Multiple linear regression analysis and 
enter method were used to establish the relationship between different types of 
traffic conflicts and the intersection variables. 16 signalized intersection of Mash-
had were assessed and 11 types of traffic conflicts were modeled. Study results 
reveals that the most effective traffic conflict factors are respectively traffic volume, 
quality of road marking, geometric design and signal phasing. 

Key Words:Traffic safety– Traffic conflicts, Signalized intersection, 
Prediction models 
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 Abstract
 Some problems have been created with the growth of demand that some of them
 could not be solved with increasing the capacity or development of the road. One
 of the parameters that must be considered in the road design is enough length
 between entrance and exit area in the highway.  When we could not supply this
 enough length, the drivers change the lane suddenly and after that we have more
 congestion in our highways. Some different manuals and criterion are for determining
 the minimum length that three of them have been survived in this paper. Also we
 decided to compare the situation of our highways to the result of the other counties
 manuals. For this purpose a part of Chamran Highway has been considered as a
 case study. With regard to the result of HCM manual, the weaving length is between
 450-600 meter that We determine 450 meter for the minimum length. With regard
 to the result of Iran manual, the minimum weaving length is 170 meter and in the
 table of design speed this length is 450 meter. We determine 450 meter for the
minimum length.avoids cleaning effect of dominant western winds of Tehran city
 .
 Keywords: congestion area length, lane changing section length, Iran manual,
HCM manual
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Abstract
In urban Transportation & traffic studies, bikeway design studies are carried out 
along with roadway design studies. In case that the goal is to design the bikeway 
paths for the existing transportation network, it is necessary to study the critical & 
effective parameters in selecting bikeway routes & to identify the potential routes 
suitable for biking. Various indices have been introduced to measure the feasible 
paths for biking. This article will assess the measurement indices of bikeways & an-
alyze & compare the existing methods. The results of the comparative study show 
that an accurate evaluation needs all of the indices be estimated to understand the 
individual impacts of effective parameters.

Key words: Bicycling, comparison of index, measurement, Bikeway.
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