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  مقدمه -1

بـر اسـاس گـزارش     .]1[ دهنـد  یمـ  اي جان خود را از دسـت  نفر در جهان به علت حوادث جاده ونیلیم 2/1 ساالنه

ایران با داشتن ها در کشورهاي مختلف جهان،  پیرامون وضعیت ایمنی جاده 2013سازمان بهداشت جهانی در سال 

تـرین   ف کشـورهاي داراي خطرنـاك  هزار نفر جمعیت، در ردی 100نفر مرگ و میر به ازاي هر  1/34نسبت فراوانی 

  .]2[ دارد ها قرار جاده

 ایمنـی ارتباط بین سرعت و . باشد مربوط به آن میو افزایش تلفات اي  جادهاصلی بروز تصادفات  عللز سرعت یکی ا

خطر طوریکه ثابت شده است که  به ،)شدت تصادف(اول ارتباط بین سرعت و برخورد شدید : بر دو اصل استوار است

کیلومتر بـر سـاعت    30برخورد با سرعت برابر بیشتر از  20کیلومتر بر ساعت،  80با سرعت  خودرومرگ سرنشینان 

مـیالدي   1994نتایج تحقیقات آقاي فینچ و همکـارانش در سـال    ؛ارتباط بین سرعت و نرخ تصادفدوم . ]3[ است

هر یک کیلومتر در ساعت، افزایش یا کاهش سرعت منجر به سه درصد افزایش یا کاهش در نـرخ  دهد که  نشان می

  .]4[ گرددتصادف می

 گیران بخش حمل و نقل در تصمیم ي و نقش عامل سرعت در بروز این حوادث،ا جاده تصادفات د تلفاتتعدا شیافزا

غلبـه بـر    يبـرا  یحلـ  به دنبال راه يدر تکنولوژ هحاصل يها شرفتیبه پ ینگاه  میتا با ن است آن داشته کشورها را بر

اسـتفاده از  . مشکالت باشـند  نیحل ا البگذشته به دن یسنت يها از روش ریغ یبوده و با روش نقل مشکالت حمل و

باشـد کـه    ها مـی  حل هاي کنترل سرعت یکی از همین راه نقل هوشمند و به طور خاص دوربین هاي حمل و سیستم

اي قلمـداد   ش تصـادفات جـاده  عنوان یک تجربه موفق در راسـتاي کـاه    امروزه در بسیاري از کشورهاي پیشرفته به

گیران بخش ایمنی در حمل  هاي کنترل سرعت مورد اقبال تصمیم یز استفاده از دوربینامروزه در کشور ما ن. شود می

 بـا توجـه بـه   و  اي قرار گرفته است، لیکن با عنایت به محدودیت منـابع مـالی و بودجـه در ایـن بخـش      و نقل جاده

 هـاي  دوربینها به  هیز آنها به منظور تج بندي راه ، اولویتهاي کنترل سرعت هاي باال نصب و نگهداري دوربین هزینه

و جلـوگیري از بـروز تصـادفات    ها  ایمنی راه تأمین درتواند منجر به دستیابی به بیشترین بازدهی  کنترل سرعت می

بنـدي محورهـا جهـت نصـب      بنـابراین بـراي اولویـت    .اي و به خصوص تصادفات ناشی از عامـل سـرعت شـود    جاده

محورهـاي   ،در این مـدل که  گیري چند معیاره را تعریف نماییم مهاي کنترل سرعت بایستی یک مدل تصمی دوربین

 .بندي خواهد شد گیري اولویت هاي تحقیق بر اساس معیارهاي تأثیرگذار بر تصمیم مورد مطالعه یا گزینه

  

  مروري بر مطالعات گذشته -2

فرآینـد تحلیـل    س روشهاي کنترل سرعت بر اسا یابی نصب دوربین الیاسی و همکارانش در پژوهشی پیرامون مکان

گیـري شـامل    بندي رینگ سوم شهر همدان و با تعریف پارامترهاي مؤثر در تصـمیم  با قطعه ،)AHP(سلسله مراتبی 
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پیشینه تصادفات، حضور پلیس، تجهیزات کنترل ترافیک و کاربري محل، بلوارهاي این رینـگ را جهـت تجهیـز بـه     

  .]1[ بندي نمودند سیستم مذکور اولویت

تجهیزات هوشمند حمل و نقل، بورانی و همکارانش، مکانیزم و مدل کلی انتخاب مکـان   نصب یابی مکان در خصوص

کـار رفتـه در پروسـه     ریزي خطی عدد صحیح ارائه کرده که تنها شاخص بـه  را به صورت برنامه ITSبهینه تجهیزات 

  .]5[ ها، نرخ تصادفات به عنوان شاخص ایمنی بوده است یابی آن مکان

 128با در نظر گرفتن تغییرات نرخ تصادفات به عنوان شاخص اصلی، اقدام به ارزیابی موقعیت مکانی ، ARRB گروه

  نتایج حاصل از ایـن تحقیـق نشـان   . نموده است) ایالتی در جنوب شرقی استرالیا( NSW دوربین کنترل سرعت در

صـحیح بـوده و در کـاهش تصـادفات و     داراي موقعیـت مکـانی    دوربین 98دهد بر اساس شاخص مذکور، تعداد  می

  .]6[اند   افزایش ایمنی تأثیرگذار بوده

گیري چندمعیاره براي تعیین اولویت نصب  روانشادنیا و همکارش در تحقیق خود درخصوص استفاده از روش تصمیم

ــزات  ــاده  ITSتجهی ــردد ج ــاي پرت ــه  در محوره ــا ب ــور، ب ــارگیري روش  اي کش ــی آن در  ELECTREک و کدنویس

FORTRANاول  تیکرج اولو -راه تهران آزاد نتایج نشان داد که. اند بندي کرده ، پرترددترین محورهاي کشور را رتبه

  .]7[ اي داراست جاده حمل و نقل هوشمند زاتیسازي تجه ادهیرا براي نصب و پ

هـاي   شـاخص  بر مبنـاي  ITSبندي مکانی بر استقرار تجهیزات  سودمند و همکارانش در تحقیقی در خصوص اولویت

هـاي حمـل و نقـل     یـابی تجهیـزات سیسـتم    هاي مکان ترافیکی از دیدگاه ایمنی و روانی حرکت ضمن ارائه شاخص

ها  هاي کنترل سرعت و ارزیابی این شاخص نما و دوربین هاي نظارت تصویري، تابلوهاي سرعت هوشمند مانند دوربین

قوه جهت استقرار و نصـب ایـن تجهیـزات را در محورهـاي     هاي بال دگاه ایمنی و روانی حرکت، مکانیبر اساس دو د

 .]8[ استان البرز مشخص کردند

  

  )ANP(اي  فرآیند تحلیل شبکه -3

یند آهاي عمده فر محدودیت. باشد گیري چند معیاره می هاي تصمیم یکی از انواع مدل) ANP(اي  مدل تحلیل شبکه

ینـد تحلیـل   آتوماس ال ساعتی بـه همـراه تـاکی زاوا، فر   میالدي  1986تحلیل سلسله مراتبی باعث شد تا در سال 

مراتبی  اي که ارتباطات پیچیده بین عناصر تصمیم از طریق جایگزینی ساختار سلسله گونه به ،را ارائه نمایند اي شبکه

اي حالت عمـومی و شـکل گسـترده فرآینـد تحلیـل       فرآیند تحلیل شبکه. شود اي در نظر گرفته می با ساختار شبکه

کارگیري معیارهاي کمی و  پذیري، به هاي مثبت آن از جمله سادگی، انعطاف باشد که تمامی ویژگی مراتبی می لهسلس

توانـد ارتباطـات پیچیـده     مـی  هـا را دارا بـوده، مضـافاً    در قضـاوت طور همزمان و قابلیت بررسی سـازگاري   کیفی به

مراتبی  سلسله اي به جاي ساختار کارگیري ساختار شبکه بین عناصر تصمیم را با به) هاي متقابل و بازخورد وابستگی(

  .]9[در نظر بگیرد 
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 فرآینـد  .دهـد  نشـان مـی   از حیث ساختار شبکه و روابط میان معیارهارا  AHPو  ANPدو مدل هاي  تفاوت 1شکل 

یکـدیگر در   هـا کـه بـا    اي از معیارها، زیرمعیارهـا و گزینـه   اي را به صورت شبکه اي هر موضوع و مسأله تحلیل شبکه

تواننـد بـه هـر شـکلی داراي ارتبـاط بـا        تمامی عناصر در یک شبکه می. گیرد اند، در نظر می هایی جمع شده خوشه

 درهمچنـین  . پذیر است ها امکان به عبارت دیگر، در یک شبکه، بازخورد و ارتباط متقابل میان خوشه. یکدیگر باشند

روابط بین  اي تحلیل شبکهدر  درحالیکهد وش ارها در نظر گرفته نمیروابط درونی معی مراتبی فرآیند تحلیل سلسلسه

ایـن روابـط بـه صـورت     . شـود  بندي و انتخاب گزینه برتر اعمال مـی  گیري در خصوص اولویت تصمیممعیارها نیز در 

  .]10[کند  ار بر معیار دیگر را مشخص میها تأثیر هر معی شود که جهت آن هایی نشان داده می کمان

مراتبی از جمله سـادگی،   اي ضمن حفظ کلیه خصوصیات مثبت فرآیند تحلیل سلسلسه یند تحلیل شبکهآین فربنابرا

هـا و رفـع    طور همزمان و قابلیت بررسی سازگاري در قضـاوت  کارگیري معیارهاي کمی و کیفی به پذیري، به انعطاف

مناسبی بـراي   تواند گزینه  میم، میهاي متقابل بین عناصر تص محدودیت جدي آن در خصوص عدم اعمال وابستگی

 .گیري چند شاخصه می باشد، قلمداد شود یابی به هدف تحقیق حاضر که نوعی از تصمیم دست

  

  روش تحقیق -4

بنـدي محورهـاي مـورد مطالعـه بـه       گیري چندمعیاره با هدف اولویت ظور ارائه یک مدل تصمیمتحقیق حاضر به من

براي ساخت مدل مـذکور از  . شود گیري، انجام می یارهاي تأثیرگذار در تصمیمهاي تصمیم، بر اساس مع عنوان گزینه

  .پردازیم اي استفاده شده که در ادامه به تشریح آن می فرآیند تحلیل شبکه
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 ااز حیث ساختار شبکه و روابط میان معیاره AHPو  ANPدو مدل هاي  تفاوت :1شکل  

  

  اي بر اساس فرآیند تحلیل شبکه گیري چند معیاره مدل تصمیم ساخت -4-1

ساختار کلی مدل مشخص  هاي کنترل سرعت در ابتدا بایستی ها جهت نصب دوربین بندي راه براي ارائه مدل اولویت

عـه،  پس از تعیین محورهاي مـورد مطال  .شوند میهاي مورد مطالعه تعیین  محورها یا گزینه ابتدا کارین ابراي . شود

از نظر خبرگان  و بر اساس اصول متد دلفی، براي این منظور. مشخص نماییمرا بایستی معیارهاي تأثیرگذار بر مدل 

لذا در گام بعدي گروه خبرگان، ترکیب و تعـداد  . شود اي استفاده می و کارشناسان حوزه ایمنی در حمل و نقل جاده

بر مدل را با نظر اعضـاي گـروه مشـخص کـرده، معیارهـاي کـم       ها را تعیین کرده سپس کلیه معیارهاي اثرگذار  آن

شـود   براي این کار از اعضاي گروه خبرگان درخواست مـی . نماییم اهمیت را حذف و معیارهاي اصلی را مشخص می

هـاي   پس از دریافـت پاسـخ  . که ماتریس مقایسات زوجی معیارها را بر اساس مقیاس نه درجه ساعتی تکمیل نمایند

سازي  پس از نرمال. آید سبه میانگین هندسی مقادیر، ماتریس نهایی مقایسات زوجی معیارها به دست میاعضا و محا

توان معیارهاي اصلی را مشخص و معیارهاي کم اهمیت را حـذف   ماتریس مذکور و تعیین بردار ضرایب اهمیت، می

هاي اصلی را بر اساس همان مقادیر پس از حذف معیارهاي کم اهمیت، ماتریس مقایسات زوجی براي معیار. نماییم

ماتریس مقایسات زوجی معیارها، تشکیل داده و پس از نرمال سازي و محاسبه بردار ضریب اهمیت، ضرایب اهمیت 

هایی و بر  چه گزینه گیري، شود که در این مدل تصمیم به این ترتیب مشخص می. شود معیارهاي اصلی مشخص می

   .بندي خواهد شد اولویت ،ب اهمیتیچه معیارهایی و با چه ضری اساس

عناصر درون یک خوشه ممکن است . هاي بیرونی و درونی مدل مشخص شود بایستی ارتباطات و وابستگی همچنین

ایـن  ). هـا اثـر بگیرنـد    ها بـوده یـا از آن   تحت تأثیر آن(هاي دیگر ارتباط داشته باشند  با یک یا تمامی عناصر خوشه

 همچنین ممکن اسـت عناصـر درون یـک خوشـه    . شوند با پیکان یا فلش نشان داده می) یوابستگی بیرون(ها  ارتباط
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معـرف میـزان    کـه  هـا  گونـه ارتبـاط   کـه ایـن   ،)وابستگی درونی(بین خودشان داراي ارتباط متقابل باشند  )معیارها(

  .شود می  دادهه خوشه نشان به وسیله یک کمان متصل ب باشد، یکدیگر می براثرگذاري یا اثرپذیري معیارها 

دهنده اثرگذاري یا اثرپذیري هـر   که نشان) NRM(نقشه روابط شبکه وابستگی میان معیارها،  بایستی براي تعیین  

شود تا میزان اثرگـذاري   از اعضاي گروه خبرگان خواسته می NRMبراي رسم . ، رسم شودمعیار بر معیار دیگر است

ج درجه تکنیک دیمتل مشخص کرده و ماتریس روابـط مسـتقیم میـان    هر معیار بر معیار دیگر را بر اساس طیف پن

به ) Mماتریس(ها، ماتریس نهایی روابط مستقیم  سپس با محاسبه میانگین حسابی پاسخ. معیارها را تکمیل نمایند

 2و1شماره  هاي را به کمک فرمول) Nماتریس(ماتریس نرمال شده ماتریس روابط مستقیم  در ادامه .آید دست می

مـاتریس روابـط کـل از     .قابل محاسبه است )Sماتریس( ، ماتریس روابط کلNبا یافتن ماتریس. کنیم محاسبه می

  .]11[شود  محاسبه می 3رابطه شماره 
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  :که در آن

ija :هاي ماتریس روابط مستقیم؛ درایه  

I :ماتریس همانی از مرتبه ماتریس روابط مستقیم.  

و حذف روابط کم اهمیت کـه  ) هاي این ماتریس مقادیر درایه میانگین(Sسپس با محاسبه ارزش آستانه در ماتریس

ایـن   .آیـد  ماتریس نهایی روابط کل یه دست می کمتر از ارزش آستانه است، Sها در ماتریس مقدار درایه متناظر آن

قشـه روابـط   تـوان ن  آن مـی  دهنده میزان اثرگذاري و اثرپذیري معیارها از یکدیگر بوده که بر اسـاس  ماتریس نمایش

 .]11[شبکه را ترسیم کرد 

  

  هاي مقایسات زوجی تشکیل ماتریس -2 -4

ماتریس مقایسات زوجی معیارها و بردار ضریب اهمیت حاصل از آن، با استفاده از نظر گـروه خبرگـان و بـر اسـاس     

ها بـر اسـاس هـر یـک از      نهتشکیل ماتریس مقایسات زوجی گزی براي. اصول متد دلفی در مرحله قبل به دست آمد

آوري شـده،   ابتدا آمار و اطالعات مورد نیاز مربوط به محورهاي مورد مطالعه براي هر یک از معیارهـا جمـع  ، معیارها
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هـاي   ها را دو به دو مقایسه کرده و به کمک مقیاس نه درجه ساعتی ماتریس سپس بر اساس اطالعات موجود گزینه

  .نماییم هر معیار تکمیل می ها را براي مقایسات زوجی گزینه

هـاي   ، وابستگیها وابستگی میان معیارها و گزینهه بر تعیین اي عالو در فرآیند تحلیل شبکهطور که گفته شد،  همان

پـس از اینکـه   و با توجه به نقشه روابـط شـبکه،   براي این منظور . نماییم می، مشخص نیز را میان معیارها با یکدیگر

زوجـی  هاي مقایسات  چه معیارهایی اثرگذار بوده و از چه معیارهایی اثرپذیر است، ماتریسمشخص شد هر معیار بر 

با کمک مقیـاس نـه    محاسبه شده، با کنترل هر معیار و بر اساس ماتریس روابط کلرا  هاي درونی معیارها وابستگی

 .دهیم تشکیل می درجه ساعتی،

  

  ریس حدتشکیل سوپر ماتریس و تبدیل آن به سوپر مات -3 -4

هـاي   هاي داخلـی در سـتون   هاي کلی در یک سیستم با تأثیرات متقابل، بردارهاي اولویت یابی به اولویت براي دست

در نتیجه یک سوپر ماتریس که هر بخش از آن ارتباط بـین دو خوشـه در یـک    . شوند مناسب یک ماتریس وارد می

بـا جـایگزینی بـردار    . نامنـد  پر مـاتریس اولیـه مـی   مـاتریس را سـو   ایـن  .آیـد  دهد، به دست می سیستم را نشان می

ها در سوپر ماتریس اولیـه، سـوپر مـاتریس نـاموزون بـه دسـت        عناصر و خوشه) ضرایب اهمیت(هاي داخلی  اولویت

اي  در مرحله بعد، سوپر ماتریس موزون از طریق ضرب مقادیر سـوپر مـاتریس نـاموزون در مـاتریس خوشـه     . آید می

ادفی از طریق نرمالیزه کردن سوپر ماتریس موزون، سوپر ماتریس از نظر ستونی به حالت تصسپس . شود محاسبه می

و نهایی، سوپر ماتریس حد با به توان رساندن تمامی عناصر سوپر ماتریس موزون تـا   در مرحله سوم. شود تبدیل می

شـود   وند، محاسبه مـی د هم شحاصل شود، یا به عبارت دیگر تمامی عناصر سوپر ماتریس همانن همگراییزمانی که 

]9[. 

  

  ها بندي گزینه اولویت -4 -4

ها نیز در سوپر ماتریس  اگر سوپر ماتریس تشکیل شده در مرحله سوم، کل شبکه را در نظر گرفته باشد، یعنی گزینه

بل حصـول  ها در سوپر ماتریس حد نرمالیزه شده قا ها از ستون مربوط به گزینه لحاظ شده باشند، اولویت کلی گزینه

ها در سوپر مـاتریس   اگر سوپر ماتریس، فقط بخشی از شبکه که وابستگی متقابل دارند را شامل شود و گزینه. است

اي کـه   گزینـه . هـا بـه دسـت آیـد     در نظر گرفته نشوند، بایستی محاسبه بعدي صورت بگیرد تا اولویت کلـی گزینـه  

  .]9[ شود گزینه براي موضوع مورد نظر انتخاب میبیشترین اولویت کلی را داشته باشد، به عنوان برترین 



 

 8

  ارائه نتایجمطالعه موردي و  -5

اسـتان اصـفهان داراي    ،1393پایان سال  و تا کل راه و شهرسازي استان اصفهان بر اساس اطالعات دریافتی از اداره

حذف  با. باشد کیلومتر راه فرعی می 1268کیلومتر راه اصلی و  2198کیلومتر بزرگراه،  1646کیلومتر آزادراه،  399

و با تقسیم برخی محورهاي اصـلی بـه   ها بوده  تر که داراي تردد بسیار کمتري نسبت به سایر محور محورهاي فرعی

محور اصـلی بـه عنـوان محورهـاي مـورد مطالعـه        15ش دقت در تحقیق، تعداد محورهایی با طول کمتر براي افزای

در  محور الزم به ذکر است که تعداد شش محور از این پانزده .ها اشاره شده است به آن 1جدول که در  هانتخاب شد

در سـرعت  هـاي کنتـرل    که با وجود برخورداري از دوربین باشند هاي کنترل سرعت می حال حاضر مجهز به دوربین

در صورتی که در پایان، هریک از این شش محور با وجود برخورداري . گیرند کنار سایر محورها مورد ارزیابی قرار می

 دهنـده کـارایی ضـعیف عملکـردي     هاي بـاال قـرار گیرنـد، ایـن امـر نشـان       هاي کنترل سرعت، در اولویت از دوربین

  .ستی علل آن بررسی شودکه بای بوده هاي کنترل سرعت در این محورها دوربین

  

 معرفی محورهاي مورد مطالعه :1جدول 

  نام محور  شناسه  نام محور  شناسه

1A  9  آزادراه امیرکبیرA  خوروبیابانک -نائین  

2A  10  آباده -شهرضا - اصفهانA  الیگودرز -ندارا - آباد نجف  

3A  بزرگراه آزادگان  
11A  آباد نجف -فوالدشهر  

4A  آزادراه معلم  
12A  شهرکرد -فوالدشهر - اصفهان  

5A  تهران -اصفهان(راه  پلیس(- 13  دلیجانA  راه  پلیس)بروجن -مبارکه - )شیراز -اصفهان  

6A  آزادراه شهید کاظمی  
14A  سمیرم -شهرضا  

7A  15  نائین - اصفهانA  زیار - اصفهان  

8A  اردستان -نائین  

  

براي انتخاب اعضاي گروه از . نفر به عنوان اعضاي گروه خبرگان انتخاب شده اند 12ام مطالعه حاضر تعداد براي انج

اي در گزینش افراد استفاده شده است، بنابراین این اطمینـان وجـود خواهـد     روش نمونه گیري غیراحتمالی سهمیه

که مشخصـات متفـاوتی بـا یکـدیگر     ) اي متخصصان بخش حمل و نقل جاده(هاي مختلف جامعه  داشت که از گروه

نفر از متخصصان از افراد داراي تحصـیالت آکادمیـک در    5تعداد . تعداد معینی در نمونه وجود خواهد داشت ،دارند

هـاي اسـتان اصـفهان در اداره     ریزي حمل و نقل و داراي تجربه کاري در سازمان حمل و نقـل و پایانـه   زمینه برنامه

نفر از این متخصصـان از افـراد داراي    4تعداد . اند هاي این سازمان انتخاب شده ز مدیریت راهایمنی و ترافیک و مرک

ریزي حمل و نقل و راه و ترابـري کـه داراي تجربـه کـاري در اداره کـل راه و       تحصیالت دانشگاهی در زمینه برنامه
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. باشـند، گـزینش شـده انـد     اداره کل میهاي این  ها و مرکز مدیریت راه شهرسازي استان اصفهان در اداره ایمنی راه

این افراد همگی . اند داران و کارشناسان فرماندهی پلیس راه استان اصفهان انتخاب شده نفر نیز از بین درجه 3تعداد 

  .باشند اي استان اصفهان می گیران بخش ایمنی در حمل و نقل جاده از تصمیم

گیـري در خصـوص موضـوع مـورد      وامـل مـؤثر در تصـمیم   پس از نظرخواهی از اعضاي گروه خبرگان در خصوص ع

که بر اساس مقیاس هاي اعضا پیرامون مقایسات زوجی معیارها  سپس پاسخ. مطالعه، فهرستی از این عوامل تهیه شد

ها، ماتریس مقایسـات زوجـی معیارهـا و     آوري شده و با محاسبه میانگین هندسی پاسخ جمعنه درجه ساعتی بوده، 

پس از حذف معیارهاي کـم اهمیـت و تشـکیل مـاتریس مقایسـات زوجـی        .ها به دست آمد یت آنبردار ضریب اهم

 هـا  معیارهاي اصـلی و ضـریب اهمیـت آن   همان مقادیر ماتریس مقایسات زوجی معیارها، بر اساس معیارهاي اصلی 

  .به دست آمد 2جدول  مطابق

  

 ارهاگیري در مسئله و ضریب اهمیت این معی معیارهاي تصمیم: 2جدول 

  ضریب اهمیت  شناسه  معیار

  ازاي یک کیلومتر طول محور در سال  تعداد تصادفات داراي ماهیت سرعت به
1C  29572.0  

  کننده از سرعت مجاز در سال در هر محور درصد خودروهاي تجاوز
2C  22690.0  

  3C  15742.0  ازاي یک کیلومتر طول محور در سال  تصادفات فوتی داراي ماهیت سرعت به تعداد

  ازاي یک کیلومتر طول محور در سال  تعداد تصادفات جرحی داراي ماهیت سرعت به
4C  11067.0  

  5C  09221.0  ازاي یک کیلومتر طول محور در سال  تعداد کل تصادفات به

  6C  06660.0  حجم ترافیک عبوري به ازاي هر خط عبور محور در سال

  7C  02870.0  نوع راه در هر محور

  8C  02177.0  ازاي یک کیلومتر طول محور  اط پر حادثه بهتعداد نق

  

به نقشـه   که معرف میزان تأثیرگذاري هر معیار بر معیار دیگر است، ها و ارتباطات درونی مدل براي تعیین وابستگی

شده است که با تعیین میزان اثرگذاري هر معیـار  اعضاي گروه خبرگان خواسته  بنابراین از.  داریمنیاز  روابط شبکه

سـپس  . را کامـل نماینـد   ماتریس روابط مسـتقیم معیارهـا   ،بر معیار دیگر به کمک طیف پنج درجه تکنیک دیمتل

بـه  ) Mمـاتریس (ها، مـاتریس روابـط مسـتقیم     آوري شده و با محاسبه میانگین حسابی پاسخ هاي اعضا جمع پاسخ

بـه   )Sماتریس( و با تعیین مقدار ارزش آستانه، ماتریس نهایی روابط کل 3تا  1با توجه به روابط شماره  .دست آمد

  .آید دست می
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  :به صورت زیر است روابط شبکهبر اساس ماتریس نهایی روابط کل نقشه 

 
  عیارهابراي م روابط شبکهنقشه  :2شکل 

  

هاي بین هر زوج گزینه و معیار  توجه کنید که پیکان. خواهد بود 3شکل به این ترتیب ساختار کلی مدل به صورت 

در واقـع   .باشـد  ها و ارتباطات درونی میان معیارها می دهنده وابستگی همچنین پیکان سبز رنگ نشان. دوطرفه است

  .شدبا می 2هاي شکل  پیکان سبز رنگ شامل کلیه پیکان
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  ساختار مدل موضوع مورد مطالعه: 3شکل 

  

هـاي   ماتریس مقایسات زوجی معیارها با توجه به پاسخ .دهیم هاي مقایسات زوجی را تشکیل می در گام بعد ماتریس

هـا بـر اسـاس هـر یـک از معیارهـا،        براي تشکیل ماتریس مقایسات زوجی گزینـه . اعضا گروه خبرگان به دست آمد

حمل و نقل   گانه براي همه پانزده محور مورد مطالعه از سازمان بوط به هر یک از معیارهاي هشتاطالعات و آمار مر

 .آوري گردیـد  ن جمـع هاصفهان و پلیس راه استان اصفهاي استان اصفهان، اداره کل راه و شهرسازي استان ا و پایانه

هـاي مقایسـات    ي مورد مطالعه، مـاتریس براي محورها) معیارهاي کمی(سپس با توجه به مقادیر هر یک از معیارها 

تنها براي معیار نوع راه که از نوع . زوجی این محورها براي هر معیار با استفاده از مقیاس نه درجه ساعتی تعریف شد

  .ه استبر اساس نظر خبرگان تعریف شد باشد، ماتریس مقایسات زوجی محورها معیارهاي کیفی می

بط قابل اعتنا ، با استخراج رواهاي درونی معیارها با کنترل هر معیار وابستگی هاي مقایسات زوجی همچنین ماتریس

  .ماتریس نهایی روابط کل به دست آمد و بر اساسمیان هر زوج معیار از نقشه روابط شبکه معیارها 

فاده شـده  اسـت  Super Decisionsافزار  اي و ساخت مدل موضوع مورد مطالعه از نرم براي انجام فرآیند تحلیل شبکه

 هاي ها، ارتباطات بیرونی و درونی شبکه، ماتریس مقایسات زوجی معیارها، ماتریس با آگاهی از معیارها، گزینه. است

هاي درونی معیارها با کنترل هر  هاي مقایسات زوجی وابستگی ماتریسها بر اساس هر معیار و  مقایسات زوجی گزینه

بندي محورهـاي مـورد مطالعـه جهـت      افزار پیرامون اولویت خروجی نرم .دشو سازي می افزار شبیه مدل در نرم معیار

نشان  4در شکل  اي و بر اساس فرآیند تحلیل شبکه هاي کنترل سرعت بر اساس معیارهاي تعیین شده نصب دوربین

  .داده شده است
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  کنترل سرعتهاي  بندي محورهاي مورد مطالعه جهت نصب دوربین افزار براي اولویت خروجی نرم: 4شکل 

  

باشد، براي بررسـی   هایی که حاصل قضاوت ترجیحی یا مقایسات زوجی گروهی از خبرگان و کارشناسان می در مدل

در فرآینـد  . گیـرد  قابلیت اعتماد مدل، شاخص ناسازگاري حاصل از ماتریس مقایسات زوجی مورد استفاده قرار مـی 

 ايهـ  طـور مـاتریس   س مقایسات زوجـی معیارهـا و همـین   اي مقدار شاخص ناسازگاري حاصل از ماتری تحلیل شبکه

هاي درونی معیارها بـا کنتـرل هـر     مقایسات زوجی وابستگیهاي  و ماتریس ها براي هر معیار مقایسات زوجی گزینه

افـزار   هاي مقایسات زوجـی توسـط نـرم    مقدار شاخص مذکور براي تمامی ماتریس. باشد 1/0بایستی کمتر از  ،معیار

Super Decisions  هاي مقایسات  بوده که در مدل ساخته شده مقدار این شاخص براي تمامی ماتریسقابل محاسبه

  .به دست آمد 1/0زوجی ذکر شده در باال کمتر از 

  

  گیري نتیجه -6

و بر اسـاس   هاي کنترل سرعت جهت نصب دوربین شهري ي برونها راهبندي  اولویتارائه مدل  مطالعه حاضر با هدف

هـاي تحقیـق بـر اسـاس      در این مدل، محورهاي مـورد مطالعـه یـا گزینـه     .اي انجام شده است ل شبکهفرآیند تحلی

هـاي اسـتان اصـفهان     راه ،همچنین پس از سـاخت مـدل  . شده اند بندي گیري اولویت معیارهاي تأثیرگذار بر تصمیم
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بندي محورهاي مورد مطالعه   ویتاول Super Decisionsافزار  هاي تصمیم انتخاب شده که خروجی نرم گزینهعنوان  به

  :نتایج حاصل از این مطالعه به شرح زیر است .را تعیین نمود

 تعـداد تصـادفات داراي ماهیـت    "دهـد معیـار    بردار ضریب اهمیت معیارهاي تأثیرگذار بر تصمیم نشان می

ـ یـار  تأثیرگـذارترین مع  29572/0بـا ضـریب اهمیـت     "ازاي یک کیلومتر طول محور در سال  سرعت به ر ب

کننده از سـرعت   درصد خودروهاي تجاوز" همچنین معیار. گیري پیرامون موضوع مورد مطالعه است تصمیم

معیار دیگري است که نسبت به سایر معیارها، تـأثیر   2269/0با ضریب اهمیت  "مجاز در سال در هر محور

یز تأثیر باالي این دو معیار را آنالیز حساسیت مدل ن. گیري در موضوع مورد مطالعه دارد بر تصمیمبیشتري 

 .کند تأیید می

 هاي کنترل سرعت نشـان   هاي استان اصفهان جهت نصب دوربین بندي راه نتایج حاصل از مدل براي اولویت

زیار با اختالف معناداري نسبت به  -محور اصفهانآباده و  -شهرضا -دهد، بزرگراه آزادگان، محور اصفهان می

 .باشند هاي کنترل سرعت می براي نصب دوربینهاي شماره یک تا سه  ب دراي اولویتبه ترتیها،  سایر گزینه

 باشـد، بـه    آباده که در حال حاضر نیز مجهز به تعدادي دوربین کنترل سرعت مـی  -شهرضا -محور اصفهان

هـاي   دهنده کارایی نه چندان قابـل توجـه دوربـین    این موضوع نشان. اولویت دوم شناخته شده استعنوان 

صـدور   عملکـرد ضـعیف نهـاد مسـئول در    توانـد   یکی از علل این امر می. نترل سرعت در این محور استک

به عبارت دیگر زمانی که راننده متخلف بازخورد تخلف خـود کـه همـان تخطـی از     . باشدهاي جریمه  قبض

کنتـرل   هـاي  همچنین تعداد کـم دوربـین   .سرعت مجاز است را نبیند، بازهم مرتکب این تخلف خواهد شد

هـا   گاهی نیز برخی از دوربین. تواند از علل دیگر این امر باشد یابی صحیح، می سرعت در محور یا عدم مکان

ایـن  نمونـه  . شـوند  میمجاز  سرعت تخطی از ب تخلفکمعیوب بوده و رانندگان با آگاهی از این مسئله مرت

  .باشد می) 7شماره اولویت ( هاي کنترل سرعت در آزادراه امیرکبیر مورد وضعیت کنونی دوربین
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Abstract 

The high rate of road accidents and fatalities caused by these accidents and also the role of 
speed as a factor in Occurrence of these incidents, Cause decision-makers of safety of road 
transportation issue to pay more attention to use speed cameras in rural roads. On the other 
hand, Due to limited financial resources and budget As well as the high costs of installation 
and maintenance of speed cameras, Prioritization of Equipping rural Roads with speed 
cameras, is very important. So this study is conducted aims to provide Prioritization Model 
of Equipping rural Roads with speed cameras based on network analysis process (ANP). 
Vector of important coefficient obtained from matrix of Paired comparisons show that the 
important coefficient of "the annual number of Accidents caused by speed factor per one 
kilometer" criterion is 0.29572. So this is the most effective criterion on decision on the 
subject of this study. Also after modeling, Rural Roads of Isfahan Province were selected as 
alternatives of decision and the output of Super Decisions, Prioritize the alternatives. The 
results show that Azadegan highway is priority number one, Isfahan-Shahreza-Abadeh road 
is priority number two and Isfahan-Ziar road is priority number three and these alternatives 
are preferred with a significant difference compared to other alternatives. 
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