فصلنامه مهندسی حمل و نقل ،دوره  ،31شماره  ،3پاییز  ،3011ص3443-3410 .
مقاله پژوهشی

تحلیل الگوی سوانح برون شهری با تأکید بر سطح خدمتدهی مبتنی بر نظریه راف
(مورد مطالعه :محورهای برونشهری استان سمنان)
هما خدادادی ،دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ،دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود ،سمنان ،ایران
رضا شیخ ( مسئول مکاتبات) ،دانشیار ،دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود ،سمنان ،ایران
E-mail: resheikh@Shahroodut.ac.ir
علی اکبر حسنی ،دانشیار ،دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود ،سمنان ،ایران
پذیرش3011/14/43 :

دریافت3118/33/10 :

چکیده
در کشور ایران سوانح جادهای یکی از اصلیترین عوامل مرگومیر در سالهای اخیر است .به دلیل نقشآفرینی عوامل متعدد در بروز یک
سانحه جادهای ،مدیریت پیشگیری از وقوع این پدیده با چالشهای متعددی همراه است .با توجه به حضور عوامل متعدد کمی و کیفی در
فرایند تحلیل سوانح ،در این تحقیق روشی مبتنی بر نظریه مجموعههای راف جهت شناسایی الگوی بروز سوانح جادهای مورد استفاده قرار
گرفت .با بهرهگیری از مدل پیشنهادی ،این امکان فراهم خواهد شد تا بروز سوانح در ابعاد چندگانه تحلیل شود و درنهایت ،نتیجه وقوع
یک سانحه با در نظر گرفتن عوامل دخیل در آن بهصورت قاعده بیان گردد .برای این منظور ،طیف جامعی از عوامل مبتنی بر ادبیات
موضوع و نظرات خبرگان مرتبط با خودرو ،راننده و محیط مدنظر قرار گرفته شد .در ادامه دادههای جمعآوری شده از کیفیت سوانح
مربوط به خودروهای سواری در محورهای برون شهری استان سمنان بررسی شدند تا مدیریت بروز سوانح با استفاده از الگوهای علمی
موجب کاهش تعداد حوادث جادهای شود .علل حادثه که بیشترین تعداد تکرار را داشتهاند در قالب قوانین استخراجشدهاند .نتایج نشان
میدهد که واژگونی خودروی سواری در شرایط جوی بارانی باعث جرح و فوت میشود .همچنین عدم توجه رانندگان خودروی سواری
به مقابل حتی در شرایط جوی عادی نیز منجر به فوت افراد میشود .بدین ترتیب نظریه مجموعههای راف عملکرد قابلقبولی در
شفافسازی نقش عوامل سانحه و درنهایت زمینهسازی جهت پاسخگویی مؤثر بعد از وقوع حادثه و همچنین پیشگیری از وقوع حادثه ایفا
میکند.

کلمات کلیدی :شناسایی الگو ،نظریه مجموعههای راف ،سوانح جادهای ،سیستم پشتیبان تصمیمگیری ،کالسهبندی
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.1

گام آغازین ارزشمند است ،اما تحلیل روابط مابین این عوامل

مقدمه

بهمنظور استخراج کیفیت ارتباط و اثرگذاری تعاملی عوامل بر

حملونقل به معنی جابهجایی مسافر یا بار از مبدأ به مقصد است.

یکدیگر حائز اهمیت است.

دسترسی انسان به کاال و خدمات از طریق مسیرهای حملونقل و

بهطور معمول ،دالیل وقوع یک سانحه با نزدیکترین عوامل

وسایل حملونقل ایجاد میگردد .بهطور کلی حملونقل در سراسر

بهتصادف توصیف میشوند .این رویکرد اگرچه فرایند تحلیل را

جهان به سه سطح درون شهری ،بینشهری و بینالمللی تقسیم

تسهیل مینمایند ،اما میتواند زمینهساز از دست رفتن سهم مهمی

میشود و با یکی از شیوههای جادهای ،هوایی ،ریلی ،دریایی و یا

از اطالعات و نقشآفرینی عوامل مؤثر اما پنهان در بروز یک

مجموعهای از آنها انجام میگیرد.

سانحه باشد که درنهایت پیشبینی سوانح مشابه را با خطای

بیش از  11درصد مسافران ایرانی ،حالت حملونقل جادهای را با

چشمگیری همراه میسازد .به همین دلیل اخیراً محققان تمایل

توجه به سهولت و قیمت تمامشده ،برای سفرهای خود انتخاب

نشان دادهاند که فاکتورها و فعالیتهای پیش از وقوع حادثه را

میکنند .طبق آمار منتشرشده توسط پژوهشکده حملونقل وزارت

مورد مطالعه قرار دهند [.]Jin Tsai et al., 2007

راه و ترابری آمار تلفات جادهای در ایران  41برابر کشورهای

با این حال ،برخی از الگوهای حادثهساز با تنظیم مواردی قبل از

صنعتی و  0برابر کشورهای همتراز با ایران است [ Besharsti

سانحه ،قابل پیشگیری هستند .اصالح رفتارهای رانندگی ،رفع

.]and kashani, 2017

نقص وسایل نقلیه پیش از سفر و استانداردسازی زیرساختهای

مطالعه پژوهشهای انجامشده نشان میدهد یکی از انواع

جادهای از جمله عوامل قابل پیشگیری هستند.

دستهبندی برای عوامل اصلی مؤثر در بروز سوانح جادهای،

استان سمنان ،بهعنوان پل ارتباطی دو کالنشهر تهران و مشهد

تقسیمبندی این عوامل در سه دسته خطای انسانی ،وضعیت جوی

مقدس ،از حجم تردد جادهای باالیی برخوردار است ،بنابراین

و عامل فنی است [.]Jinn-Tsai at el, 2007

مدیریت و کنترل عوامل مؤثر اهمیت ویژهای پیدا میکند .در این

این در حالی است که دستگاههای مرتبط تالش نمودهاند تا با

راستا با بهرهگیری از سامانه اطالعات سوانح و حوادث حملونقل

اقدامات متناسب در راستای پیشگیری از بروز سوانح ،سهم هر یک

کشور اطالعات سوانح مربوط به خودروی سواری در استان

از این عوامل را دستخوش تغییر قرار دهند .بهمنظور تحلیل کارای

سمنان در سال  ،3118مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتهشده

علل بروز سوانح و پیشگیری از تکرار آن ،تحلیل اطالعات مرتبط

است .جهت تحلیل دادهها مجموعههای راف به کار برده شده

با سوابق سوانح میتواند اطالعات بسیار ارزشمندی را در اختیار

است .نظریه مجموعههای راف تعمیم و بسطی از نظریه مجموعهها

تصمیم سازان قرار دهد .بنابراین الزم است برای کاهش معنادار

و دارای ویژگی فشردهسازی دادههاست .این فشردهسازی به علت

سوانح ،عالوه بر توسعه سیستمهای ثبت داده به شناسایی و تحلیل

ایجاد و تعریف کالسهای هم ارزی مبتنی بر ارتباطات غیرقابل

علل سوانح نیز توجه شود تا راهکارهای مناسب را در پیشگیری از

تشخیص و همچنین حذف موارد بیمعنی و زائد است.

وقوع سانحه ارائه دهد .اگرچه شناسایی عوامل بروز سوانح بهعنوان

.2

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
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دادههای بهدستآمده از سوانح ترافیکی برون شهری ،یکی از منابع

نتیجه حادثه رابطه علّی و معلولی دارند ،به همین دلیل ممکن

اصلی جهت تجزیهوتحلیل حوادث و عوامل مؤثر بر آنها هستند.

است مواردی مانند نقص اطالعات موجب گسستن زنجیرهای

محققان پارامترهای موجود در این دادهها را با رویکردها و

علّی و معلولی شوند.

تکنیکهای مختلف مورد بررسی قرار میدهند .در این بخش به

بررسی تصادفات جادهای در کشور ،با تهیه الگوهای دمایی مؤثر

بررسی ادبیات موضوعی تحلیل عوامل مؤثر در سوانح جادهای

بر وقوع سانحه به کمک نرمافزار سیستم اطالعات مکانی صورت

پرداخته میشود.

گرفته است .در این پژوهش برای شناسایی و مطالعه الگوهای

مدلهای آماری مانند رگرسیون خطی ،رگرسیون لجستیک،

فضایی و زمانی تصادفات در محیط سیستم اطالعات مکانی  ،تعداد

مدلهای ضریب پواسون دوجملهای ،منفی یا صفر بهطور گسترده

تصادفات ،تلفات و جراحات در جادههای اصلی استان ایالم مورد

در تجزیهوتحلیل روابط بین فاکتورها و سانحه جادهای

استفاده قرار گرفته است .استان ایالم یک منطقه کوهستانی بلند در

استفادهشدهاند

غرب ایران است .در این پژوهش نقشههای نشاندهنده حجم

[ AL-ghamdi, 2002; Chandraranta, 2006; Kim,

سوانح جادهای ترسیم و با نقشه آب و هوایی استان مقایسه شده

.]2003; Lie, 2003; Lord, 2005

است .بررسی نقشهها نشان میدهد که جادههای شمال استان ایالم

در این مدلها عوامل مؤثر با موفقیت شناسایی شدهاند اما به دالیلی

به دلیل بیشتر بودن حجم بارندگی دارای بیشترین تعداد سوانح

نظیر روابط بسیار پیچیده بین عوامل ،محدودیتهای دادهها و

هستند [.]Aghajani at el, 20017

ناقص بودن اطالعات ثبتشده محققان در پی روشهایی هستند که

در مطالعهای دیگر ،محققان اقدام به ارائه مدلی ترکیبی جهت

ارتباط دقیقتری بین عوامل مؤثر و نتایج سانحه برقرار سازند .در

شناسایی عوامل مؤثر در مخاطرات حملونقل زمینی نمودهاند.

این میان ،روشهای دادهکاوی بهعنوان یک ابزار تحلیل کارا جهت

ایشان نیز با استفاده از روش تصمیمگیری چندمعیاره ترکیبی نوین

شناسایی و تحلیل الگوهای پنهان در طی سالهای اخیر مورد

به اولویتبندی نقاط حادثهخیز در محور مهم نیشابور-سبزوار

استقبال محققان واقع شده است [ Rzaie nik and Kianiyan,

نمودهاند [.]Beheshtiniya and Brge Bid, 2018

 .]2018بررسی سوانح جادهای با استفاده از نظریه راف در تایوان

همچنین مطالعه از طریق مدلسازی خطی سلسله مراتبی برای

[ .]Jin Tsai et al., 2007انجام گرفته است تا وقوع حادثه

برجسته کردن عوامل مهم در تصادفات رانندگی انجامشده است

جادهای را بهعنوان زنجیرههایی از عوامل مدل کنند .زنجیره

[ .]T.Z.U at el, 2019نتیجه حاصل نشاندهنده کاهش تعداد

فاکتورها متشکل از ،ویژگیهای راننده ،ویژگیهای جاده ،رفتار

تصادفات با افزایش استفاده از وسایل نقلیه عمومی است .از میان

راننده و عوامل محیطی هستند که داللت بر وقوع حادثه دارند .در

روشهای دادهکاوی که پیشتر بیان شد ،روشهای دستهبندی به

این زنجیرهها ترتیب توالی اهمیتی ندارد و عملکرد مشخصهها ،با

سبب داشتن توانایی پیشبینی ،کاربردهای گستردهای دارند .نظریه

دو شاخص دقت تقریبی و کیفیت تقریبی محاسبه شده است.

مجموعه راف یکی از روشهای پیشرفته دستهبندی گزینههای

قوانین توسط تئوری راف با استفاده از پایگاه داده تصادفات ایجاد

مورد مطالعه است.

شده است .اما فاکتورها در قالب زنجیره علت حوادث هستند و با
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آسیبهای ناشی از حوادث ترافیکی در لبنان هم به میزان

.3

چشمگیری کیفیت زندگی افراد را تحت تأثیر قرار میدهد .به دلیل

روششناسی تحقیق

بهعنوان یک روش محاسباتی ،تفاوت قابلتوجهی بین نظریه

عدم وجود اختیار قانونی در جمعآوری و گزارش دادههای مربوط

مجموعه راف و دیگر نظریهها در مواجه با شرایط عدم قطعیت و

به تصادفات ]Ghandour at el, 2019[ ،بستری آنالین

عدم اطمینان وجود دارد و آن اینکه مجموعه راف به اطالعات

 )LRAP(3برای جمعآوری حوادث پیشنهاد کردهاند که امکان

اولیه نیاز نداد و تنها با داشتن دادههای مربوط میتواند قوانین را

جمعآوری دادههای مستقل ،طبقهبندی و بدون مداخله انسانی را

استخراج کند .در ادامه به معرفی نظریه مجموعه راف پرداخته

فراهم میکند و هدف آن کمک به مقامات در تعیین اقدامات

میشود.

مناسب برای پیشگیری از حوادث رانندگی است .دادههای

از میان ابزارهای دادهکاوی ،روشهای دستهبندی به سبب داشتن

استخراجشده از  LRAPبرای بررسی مقیاسپذیری حوادث با

4

توانایی پیشبینی ،کاربردهای گستردهای دارند .پاوالک در اوایل

توجه به پارامترهای مختلف از جمله منطقه  ،اندازه جمعیت در

دهه  81قرن نوزدهم برای اولین بار نظریه راف را ارائه داد .هدف

منطقه و طول شبکه راه استفاده میشود .چنین رویکردی چشمانداز

پاوالک مطالعه سیستمهای اطالعاتی هوشمند با اطالعات ناقص،

جدیدی را در مورد مقیاسپذیری و رفتار سوانح بهعنوان یک

نامشخص و مبهم بود [ .]Zhang at el, 2017این روش اشیاء را

ارگانیسم زنده با رشد شهرها ارائه میدهد.

در طبقات و خوشههایی دستهبندی میکند که به آنها مجموعههای

در مقوله سوانح جادهای معموالً با دادههای خامی سر و کار داریم

ابتدایی گفته میشود و شامل ،اشیا و ارتباطات غیرقابل تشخیص

که بهصورت کیفی هستند .نظریه راف عالوه بر توانایی تحلیل این

آنها میشود .اشیا در خوشهها و طبقات ممکن است با متغیر

نوع دادهها میتواند به دلیل وجود تناقضات در دادهها آنها را به

مربوط ارتباط داشته باشند .این خوشهها برای تعیین الگوهای

دو دسته قوانین قطعی و قوانین غیرقطعی تقسیم کند و از همه

مخفی و نامحسوس به کار گرفته میشوند .بهطور کلی جهت حل

مهمتر ،سادگی و قابلفهم بودن نتایج استخراجی از آن است.

یک مسئله با رویکرد نظریه مجموعه راف میتوان از شکل  3بهره

مروری بر مطالعات پیشین و عدم وجود مقاالت داخلی کاربردی

برد که هر یک از موارد در ادامه توضیح داده میشوند.

مرتبط نشان می¬دهد که عدم وجود الگوی جامعی که راهنمای

برای تحلیل دادهها و استخراج قوانین در این پژوهش از نرمافزار

مدیران مراجع ذیربط در هنگام وقوع سانحه باشد باعث شده

 Rosettaاستفاده شده است Rosetta .یکی از نرمافزارهایی

است به حداقل رساندن خسارات بهطور جدی و عملی صورت

است که به علت سهولت بهکارگیری و همچنین قدرت تولید

نگرفته باشد .پیاده کردن سیستمی علمی برای مستندسازی نواقص

قوانین و اعتبار سنجی آن مورد توجه کاربران قرار گرفته است .این

و خطاهای بالقوه در بروز سوانح جادهای ،اطالعات اساسی

نرمافزار با هدف دادهکاوی و کشف دانش طراحی شده است و

موردنیاز برای ارزیابی ایمنی و سالمت عملیات امداد و نجات

شامل ،تعداد زیادی از الگوریتمهای متفاوت جهت محاسبه تقلیلها

جاده را به شکل مطلوب فراهم میسازد .این سیستم علمی نظریه

و تولید قوانین و طبقهبندی است [Pant at el, 2015].

کاربردی مجموعههای راف است که تا کنون برای الگوسازی مقوله
حوادث جادهای به کار گرفته نشده است.
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تحلیل الگوی سوانح برون شهری با تأکید بر سطح خدمتدهی مبتنی بر نظریه راف (مورد مطالعه :محورهای برونشهری استان سمنان)

.4

آسمان صاف در روز

.1

روز ابری

.0

بعد از غروب  /پیش از

4111-333111 LUX
3111-4111 LUX
> 411 LUX

طلوع
شرایط جوی نیز میتواند یکی از موارد ابری ،بارانی ،عادی ،برفی،
مه گرفتگی ،لغزنده ،کوالک ،طوفان و موارد مشابه دیگر باشد.
عوامل «فنی» شامل؛ وجود یا عدم وجود مجموعهای از انواع نقص
در وسیله نقلیه ،نوع راه ،فاصله دید و کیفیت جاده است.
بر اساس "ماده  411آئیننامه راهنمایی و رانندگی مصوب "3180
و "تبصره  1ماده  30قانون نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی
مصوب  "3181هر نوع نقص یا تغییر در وضعیت ظاهری و فنی
وسیله نقلیه که موجب کاهش ضریب ایمنی در رانندگی و یا
افزایش بیشازحد مجاز گازها یا آالیندههای هوا و یا آلودگی

شکل  .1مراحل حل مسئله با رویکرد نظریه راف

صوتی (آلودگی بیش از حد مجاز صدا) گردد ،نقص فنی نامیده

 1-3شناسایی عوامل

میشود.

با بهرهگیری از روش دلفی دو مرحلهای ،اقدام به شناسایی و

انواع راههای برونشهری شامل؛ آزادراه ،بزرگراه ،راه اصلی ،راه

انتخاب نهایی عوامل اثرگذار بر وقوع سوانح جادهای خودروهای

فرعی ،راه روستایی آسفالت و راه روستایی شویه هستند.

سواری استان سمنان در شش ماه نخست سال  ،3118مبتنی بر

فاصله دید؛ خوب  ،ضعیف (بر اساس سرعت مجاز جاده).

ادبیات موضوع و نظرات خبرگان شده است .اعضای پنل خبرگان

کیفیت جاده؛ عادی ،سایر (به عنوان مثال دارای حفره ،نرم و غیره)

با یررسی میزان اهمیت عوامل و اطالعات در دسترس  ،تعدادی از

[.] Jin Tsai et al., 2007

مهمترین آنها را انتخاب میکنند ،در نتیجه تعداد عوامل کاهش

عامل «انسانی» شامل خطاهای رانندگان وسیله نقلیه حین رانندگی

مییابد .نتایج اجرای فرایند دلفی حاکی از آن است که سه عامل

است .این خطاها شامل رانندگی با بیش از سرعت مجاز ،تخطی از

«انسانی»« ،فنی» و «طبیعی» بهعنوان عوامل تأثیرگذار در حوادث

سرعت مطمئنه ،انحراف از مسیر ،عدم رعایت حق تقدم ،عدم

جادهای شناسایی شدهاند.

توجه به جلو ،خوابآلودگی راننده ،استفاده از تلفن همراه ،عدم

عامل «طبیعی» بیانگر وضعیت دید (میزان شدت نور با یکای

رعایت فاصله طولی و عرضی و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه

 )LUXو شرایط جوی هنگام وقوع حادثه است.

هستند.

میزان شدت نور در بازههای عددی زیر دسته بندی میشود:
.3

روشنایی

کامل

نور

جهت پیادهسازی تئوری راف و استخراج قوانین بهصورت "اگر ...

< 333111 LUX

آنگاه" ،تعریف متغیرهای تصمیم و متغیرهای شرطی ضرورت

خورشید
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هما خدادادی ،رضا شیخ ،علی اکبر حسنی

دارد .متغیرهای شرطی مواردی هستند که بر وقوع سانحه اثرگذارند

 F:U×A→Vتابعی است که برای ∀xϵuو ∀ aϵAارزش

و متغیرهای تصمیم تابعی از متغیرهای شرطی و بیانگر نتیجه نهایی

مشخصه هر یک از اجزا را بهصورت  f(x,a)ϵf(x)=Vaتخصیص

هستند .مجموع عوامل حادثهساز ،نتیجه سیستم اطالعاتی را تعیین

میدهد.

میکند .این نتیجه بیانگر نوع حادثه (واژگونی یا برخورد) و منجر

سیستم اطالعاتی مورد مطالعه که شامل لیست تصادف به ترتیب

به فوت و جراحت افراد است و تابعی از مشخصههای شرطی

وقوع ،سیزده محور حادثهخیز استان و متغیرهای شرطی و تصمیم

است.

است گردآوریشده .جدول 3نمونهای از دادهها و متغیرهای شرطی

در رابطه با سوانح جادهای عواملی مانند وضعیت جوی ،نقص

و تصمیم را نشان میدهد.

وسیله نقلیه و خطای انسانی متغیرهای شرطی و نتایج سانحه مانند

 3-3تبدیل دادههای گسسته به بازههای پیوسته

فوت و خسارت جانی /مالی متغیرهای تصمیم هستند.

در نمونه مورد مطالعه ،کلیه دادهها گسستهاند و نیازی به دستهبندی

 2-3سیستمهای اطالعاتی در نظریه راف

نیست.

جدولی شامل اشیا (ردیفها) و متغیرها (ستونها) است که برای

 4-3تعیین کالسهای هم ارزی

ارائه دادههای موجود در تئوری راف به کار میرود و در آن هر

رابطه عدم تمایز ،مفهومی اساسی در تئوری مجموعه راف است و

شیء مقداری مشخص از متغیر موردنظر را داراست .این اشیا با

داللت بر رابطه بین دو یا چند عضو دارد؛ بهطوری که تمام

توجه به نوع دادهها ،در جدول توصیف میشوند که هر ردیف،

ارزشهای مرتبط با زیرمجموعه مشخصههای موردنظر یکسان

بهعنوان یک شئ جهت تحلیل و هر ستون ،بهعنوان یک متغیر در

است .در جایی که تمام اشیاء یکسان در یک مجموعه بهعنوان

نظر گرفته میشود.

دادههای ابتدایی در نظر گرفته میشوند یک رابطه هم ارزی است.

سیستم اطالعاتی با  Sو به شکل زیر نمایش داده میشود.

در این صورت برای هر متغیر مفروض Pکه  P⊆Aیک رابطه

() 3

)S=(U,A,V,F

هم ارزی به شکل رابطه زیر برقرار است.

 Uنیز مجموعهای غیر تهی و متناهی از اشیا است.
() 4

()0

})IND3={ (x,y)∈U×U∶∀α∈P,f(x,α)=f(y,α

}|U={u1, u2, …,u|m
 :C1رانندگی با بیش از سرعت

 :C2تخطی از سرعت مطمئنه

مجاز  :C3انحراف از مسیر

 :C4عدم رعایت حق تقدم

 :C5عدم توجه به جلو

 :C6خوابآلودگی راننده

 Vمجموعه ارزش  aاست.

 :C7استفاده از تلفن همراه

 :C8عدم رعایت فاصله طولی و عرضی

مجموعه ارزش عبارت است از :کلیه مقادیر کمی یا کیفی که هر

 :C9عدم توانایی در کنترل وسیله

 :C10نقص فنی وسیله

شیء از سیستم اطالعاتی برای هر یک از مشخصهها داراست.

نقلیه

 :C12نوع راه

بهعبارتدیگر ،اگر مجموعه ارزشهایی را که هر مشخصه دارد،

 :C11وضعیت دید جاده

 :C14کیفیت جاده

 :C13فاصله دید

 :D1نوع حادثه

 :C15وضعیت جوی

 :D2شدت خسارت جانی

 Aمجموعهای غیر تهی و متناهی از مشخصهها است.
() 1

}|A={a1, a2, …,a|n

 Vaبنامیم ،مجموعه اجتماع کلیه این Vaها ،تشکیل مجموعه
ارزش را میدهند.
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تحلیل الگوی سوانح برون شهری با تأکید بر سطح خدمتدهی مبتنی بر نظریه راف (مورد مطالعه :محورهای برونشهری استان سمنان)

جدول  .1نمونهای از دادهها و متغیرهای شرطی و تصمیم
متغیرهای شرطی

متغیر تصمیم
D2

D1

C15

C14

C13

C12

C11

….

C5

C4

C3

C2

C1

محور

ردیف

مجروح

برخورد

عادی

عادی

خوب

اصلی

4

….

بله

بله

خیر

خیر

خیر

A7

3

مجروح

برخورد

مه

عادی

ضعیف

اصلی

3

….

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

A3

4

مجروح

برخورد

عادی

عادی

خوب

اصلی

0

….

بله

بله

خیر

خیر

خیر

A1

1

فوت

برخورد

عادی

عادی

خوب

اصلی

4

….

بله

خیر

خیر

خیر

بله

A3

0

مجروح و فوت

برخورد

عادی

عادی

خوب

روستایی آسفالت

1

….

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

A2

0

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

...

مجروح

واژگونی

عادی

حفره

ضعیف

فرعی

4

….

خیر

خیر

بله

خیر

خیر

A10

110

مجروح

برخورد

عادی

عادی

خوب

فرعی

4

….

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

A4

111

مجروح

برخورد

عادی

عادی

خوب

اصلی

1

….

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

A13

118

فوت

واژگونی

عادی

عادی

ضعیف

اصلی

0

….

بله

خیر

خیر

بله

خیر

A7

111

مجروح و فوت

واژگونی

بارانی

عادی

خوب

اصلی

1

….

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

A5

3111

رابطه فوق بیان میکند ارزش اشیای  X,Yدر مشخصه موردنظر

مشخصه موجود است و بقیه حذف می شوند .موارد مشترک کده در

غیرقابل تشخیص است و به این ترتیب اشیایی که دارای ویژگی

کلیه جدولها باقیماندهاند ،برای سهولت در یدک جددول تجمیدع

یکسان میباشند ،در یک کالس هم ارزی قرار میگیرند؛ یعنی اگر

میشوند .بهعبارتدیگدر قدوانین از کدل سیسدتم اطالعداتی کشدف

داشته باشیم ، (X,Y)∈INDآنگاه اصطالحاً گفته میشود ،اشیای

میشود.

 X,Yنسبت به یک ویژگی غیرقابل تشخیصاند و دارای رابطه

برای تولید تقلیل ها الگوریتم های متندوعی در ندرم افدزار Rosetta

عدم تمایز میباشند .خانواده تمام کالسهای هم ارزی رابطه

تعریف شدده اسدت ،در ایدن پدژوهش الگدوریتم ژنتیدک انتخداب

 IND3با ( )U|INDنمایش داده میشود.

شده است و ندوع سدانحه ( واژگدونی یدا برخدورد) در قالدب شدئ

در این پژوهش در مجموع  01کالس هم ارزی توسط نرمافزار

تعریف میشوند تا قوانین برای هر شئ استخراج شوند.

 Rosettaشناسایی شد.

 6-3تولید قوانین در نظریه راف

 5-3محاسبه هسته و تقلیلها

درصورتیکه مجموعه مشخصههای شرطی را کالسهای شرطی s

بر اساس کالسهبندیهای انجام شدده ،مداتریم محاسدبه تقلیدلهدا

و به شکل ) Xi(i=1,2,…,nو نیز مجموعه مشخصههای تصمیم

تشکیل میشود ،با کالسهبندیهای انجامشده ،موارد مشدابه حدذف

کالسهای تصمیم  sنامگذاری شود و به شکل )Yj(j=1,2,…,

میشوند .حال مشخصهها به صدورت دو بده دو بدا نتیجده در یدک

ارائه شوند؛ آنگاه قوانین تصمیم  Cو  Dرا میتوان به شکل}{rij

جدول قرار داده ،ضمناً موارد مشابه حذف میشوند؛ یعندی جددول

نشان داد.

سیستم اطالعات به چند جدول تبدیل میشود که در هدر کددام دو
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هما خدادادی ،رضا شیخ ،علی اکبر حسنی

∧ …∧ IF f(x,q1)=rq1 ∧ f(x,q2)= rq2
()0
f(x,qp)= rqp THEN x𝜖Yj1 ∨ Yj2 ∨ … ∨Yjk
WHERE {q1, q2,…, qp}⊇ C:
{rq1, rq2,…, rqp} 𝜖 Vq1⋅Vq2⋅… ⋅ Vqp
بخش  IFاز قانون بهعنوان قسمت شرطی و بخش ،THEN

)0

اگر راه فرعی با کیفیت ضعیف ،در روز ابری ،شرایط

جوی نرمال،دید خوب و عدم توانایی در کنترل وسیله و
استفاده از تلفن همراه مؤثر باشند ،واژگونی اتفاق میافتد و
حادثه مجروح دارد.

بهعنوان قسمت تصمیم نامیده میشود.

)0

نتایج حاصل از پیادهسازی الگوریتم ژنتیک در قالب قوانین

خورشید و هوای عادی ،دید خوب و عدم توانایی در کنترل

استخراجشده به تفکیک برای هر یک از محورهای حادثهخیز ارائه

وسیله و نقص فنی در وقوع حادثه تأثیر داشته باشند آنگاه

شده است .در این الگوریتم قوانین در قالب شئهای موردنظر

واژگونی رخ میدهد و حادثه منجر به مجروح شدن میشود.

استخراج میشود.



برخورد

الزم به ذکر است با توجه به الگوریتم انتخابی برای تقلیل ممکن

)3

اگر راه روستایی آسفالت با کیفیت عادی ،آسمان ابری،

است قوانین استخراجشده با آنچه بدون کاربرد نرمافزار حاصل

شرایط جوی عادی ،دید خوب و عدم توجه به جلو و عدم

میشود تفاوتهای جزئی داشته باشند.

توانایی در کنترل وسیله نقلیه در حادثه مؤثر باشد ،برخورد

در در مجموع  30قانون بهدستآمده است که در ادامه قوانین بر

صورت میگیرد و حادثه منجر به فوت و مجروح شدن افراد

اساس نوع حادثه (واژگونی یا برخورد) تشریح میشوند.

میشود.

اگر در جاده اصلی با کیفیت خوب ،روشنایی نور



واژگونی

)4

)3

اگر راه اصلی با کیفیت عادی ،آسمان صاف ،شرایط

جوی عادی ،دید ضعیف و عدم توجه به جلو و استفاده از تلفن

جوی عادی ،دید ضعیف ،رانندگی با بیش از سرعت مجاز و

همراه در وقوع سانحه مؤثر باشد ،برخورد صورت میگیرد،

عدم توجه به جلو در وقوع سانحه مؤثر باشند ،آنگاه واژگونی

حادثه منجر به فوت و مجروح شدن افراد میشود.

اتفاق میافتد و حادثه منجر به فوت افراد میشود.
)4

)1

اگر راه اصلی ،با کیفیت عادی ،روشنایی کامل ،شرایط

اگر آزادراه با کیفیت خوب ،روز ابری ،شرایط جوی

اگر راه فرعی ،دارای حفره  ،روز ابری ،شرایط جوی

بارانی ،دید ضعیف و رانندگی با بیش از سرعت مجاز و عدم

بارانی ،دید ضعیف و تخطی از سرعت مطمئنه در وقوع سانحه

توانایی در کنترل وسیله نقلیه و رانندگی با بیش از سرعت مجاز

مؤثر با شدت واژگونی رخ میدهد.حادثه منجر به فوت و

در وقوع سانحه مؤثر باشد ،برخورد رخ میدهد .حادثه منجر

مجروح شدن افراد میشود.

به مجروح شدن افراد میشود.

)1

اگر راه روستایی آسفالت با کیفیت خوب ،تاریکی پیش

)0

اگر راه اصلی با کیفیت خوب ،روشنایی نور خورشید،

از طلوع /پم از غروب ،شرایط جوی بارانی ،دید عادی و

شرایط جوی عادی ،دید خوب و توجه به جلو و نقص فنی

خوابآلودگی راننده و نقص فنی وسیله در وقوع سانحه مؤثر

وسیله مؤثر باشند برخورد صورت میگیرد و حادثه منجر به

باشند ،واژگونی صورت میگیرد و حادثه مجروح خواهد

مجروح شدن افراد میشود.

داشت.
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)0

اگر راه اصلی با کیفیت خوب ،تاریکی پیش از طلوع/

پم از غروب  ،شرایط جوی عادی ،دید خوب و عدم توجه

حملونقل کشور در استان سمنان انتخاب شده است.

به جلو مؤثر باشد ،برخورد اتفاق میافتد و حادثه منجر به

حادثهخیز بودن یک محور از دو جهت معنا پیدا میکند .ابتدا از

جراحت و فوت افراد میشود.

لحاظ تعداد سانحه در آن محور سپم از جهت شدت خسارت

)0

اگر راه اصلی با کیفیت خوب ،در روز با اسمان صاف،

جانی .همانطور که در نمودار شکل  4نشان داده شده است

شرایط جوی نرمال ،دید ضعیف ،عدم توجه به جلو بسیار مؤثر

راههای اصلی ،آزادراهها و راههای فرعی به ترتیب بیشترین تعداد

و رانندگی با بیش از سرعت مجاز مؤثر باشند ،برخورد اتفاق

فراوانی تصادف را دارند .از لحاظ شدت خسارت جانی نیز راههای

میافتد و حادثه منجر به جراحت و فوت افراد میشود.

اصلی دارای شدیدترین نوع خسارت جانی ،فوت و مجروحیت

)1

اگر راه اصلی با کیفیت خوب ،در روز با اسمان صاف،

افراد ،هستند .اما علیرغم اینکه محور  ،آزادراهها از نظر تعداد

شرایط جوی نرمال ،دید ضعیف و عدم رعایت فاصله طولی و

فراوانی حادثه در رتبه دوم قرار دارد سوانحی که در این نوع راه

عرضی بسیار مؤثر باشد ،برخورد اتفاق میافتد و حادثه منجر به

رخ میدهند از لحاظ خسارت جانی خوشبختانه منجر به فوت

جراحت و فوت افراد میشود.

نمیشوند.

)8

اگر آزادراه با کیفیت خوب ،در روز ابری و هوای

با توجه به قوانین کشفشده سنگینترین تلفات جانی در روز با

بارانی ،دید ضعیف و استفاده از تلفن همراه و تخطی از

شرایط جوی عادی متعلق به برخورد دو وسیله در راههای اصلی

سرعت مطمئنه مؤثر باشند آنگاه برخورد رخ میدهد و حادثه

(با هر دو کیفیت خوب و ضعیف) است .هنگام بارندگی نیز

مجروح دارد.

راههای فرعی با کیفیت نامطلوب منجر به واژگونی وسیله و در

اگر در جاده اصلی با کیفیت ضعیف ،پیش از طلوع/پم

نهایت فوت افراد میشوند .همچنین تصادف در محور  A3در هر

از غروب و هوای عادی ،دید خوب عدم توجه به جلو و

دو شرایط جوی عادی و بارانی طی روز دارای تلفات جانی

تخطی از سرعت مطمئنه در وقوع حادثه مؤثر باشد و آنگاه

جبرانناپذیر است .اما وقوع سانحه در شب با شرایط جوی عادی،

برخورد رخ میدهد حادثه منجر به مجروح شدن و فوت افراد

در راههای اصلی به همراه بی توجهی رانندگان به مقابل تاثیر

میشود.

بسزایی در فوت و جراحت افراد دارد .در میان خطاهای انسانی

)1

.4

و مدیران ستادی و کارکنان اجرایی مرکز مدیریت حوادث و سوانح

عدم توجه رانندگان به جلو در حین رانندگی بیشترین تکرار را در

تحلیل نتایج و یافتههای تحقیق

حوادث مرگبار دارد.

همانطور که در بخش  3اشاره شد ،در این مقاله سوانح جادهای

دو شرایط جوی عادی و بارانی طی روز دارای تلفات جانی

استان سمنان با در نظر گرفتن مخاطرات طبیعی ،عوامل انسانی و

جبرانناپذیر است .اما وقوع سانحه در شب با شرایط جوی عادی،

فنی مؤثر در سانحه مورد بررسی قرار گرفته است .بهمنظور

در راههای اصلی به همراه بی توجهی رانندگان به مقابل تاثیر

پیادهسازی گامهای روش تحقیق ،تعداد  3111مورد سانحه در بازه

بسزایی در فوت و جراحت افراد دارد .در میان خطاهای انسانی

زمانی نیمسال نخست سال  3118در ادامه بررسی و تحلیل خواهد
شد .جامعه خبرگان تحقیق شامل  31نفر از متخصصان دانشگاهی
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حوادث مرگبار دارد.

عدم توجه رانندگان به جلو در حین رانندگی بیشترین تکرار را در

شدن این خطاها سبب میشود پلیم راهور در جهت شناسایی
جرائم رانندگی خاص هر محور اقداماتی متناسب با کاهش این
جرائم انجام دهد .همچنین

الزم است تیمهای امدادی در

محورهایی که در آنها تعداد مجروح و فوتشدگان بیشتر است
همواره آمادگی کافی برای رسیدگی به مجروحان را داشته باشند .از
طرف دیگر متولیان بهسازی و توسعه راهها موظفاند پم از
شناسایی مسیرهای پرخطر ،این مسیرها را در اولویت برنامههای

آزادراه
راه فرعی
راه اصلی
روستایی شویه
روستایی آسفالت
2000

1500

1000

500

بهسازی سازمان خود قرار دهند.
باوجود تالش دستگاههای مرتبط در زمینه کاهش خسارات سوانح
جادهای نیاز است

0

تا مدیران با اقدامات متناسب در راستای

پیشگیری از بروز سوانح ،سهم هر یک از عوامل حادثهساز را
دستخوش تغییر قرار دهند .بهمنظور تحلیل کارای علل بروز سوانح

شکل .2نمودار فراوانی سوانح جادهای انواع استان سمنان در شش ماه

و پیشگیری از تکرار آن ،تحلیل اطالعات مرتبط با سوابق سوانح

نخست سال 1331

میتواند اطالعات بسیار ارزشمندی را در اختیار تصمیمسازان قرار

.5

دهد .بنابراین الزم است برای کاهش معنادار سوانح ،عالوه بر

نتیجهگیری و جمعبندی

توسعه سیستمهای ثبت داده به شناسایی و تحلیل علل سوانح نیز

در این پژوهش مجموعه قوانینی ایجاد شد که میتوانند در

توجه شود تا راهکارهای مناسب را در پیشگیری از وقوع سانحه

زمینههای مدیریتی مؤثر واقع شوند .بر اساس این قوانین دو دسته

ارائه دهد .اگرچه شناسایی عوامل بروز سوانح بهعنوان گام آغازین

پیشنهادهای مدیریتی ارائه میشود .پیشنهادهایی جهت مدیریت

ارزشمند است ،اما تحلیل روابط مابین این عوامل بهمنظور استخراج

تمام عوامل جهت پیشگیری از وقوع حادثه و پیشنهادهایی جهت

کیفیت ارتباط و اثرگذاری تعاملی عوامل بر یکدیگر حائز اهمیت

مدیریت بحران پم از حادثه .پیش از حادثه رانندگان ،مسئوالن

است.

راه و ترابری ،راهداری و هواشناسی میتوانند اقدامات پیشگیرانه

پیشنهادهای کاربردی در دو دسته مدیریتی و پژوهشی ارائه میشود.

جدیتری انجام دهند .پم از سانحه تیمهای امدادی با افزایش

 1-5پیشنهادهای کاربردی -مدیریتی

امکانات و تجهیزات و برنامهریزی جهت انتقال سریعتر مصدومان

مدیریت یک سانحه ترافیکی شامل دو بخش پیشگیری از وقوع و

به مراکز درمانی در جهت کاهش تلفات جانی اقدام کنند.

مدیریت بحران پم از حادثه است .در بخش پیشگیری مدیران

آنچه از تحلیل این حوادث به دست میآید نشان میدهد در

پلیم راهور میتوانند مسیرها را بر اساس خطاهای حادثهساز

مسیرهای حادثهخیز در شرایط خاص و بحرانی جوی کدام

شناسایی کنند سپم با نصب عالئم و هشدارها و حضور بهموقع

خطاهای انسانی منجر به خسارت جبرانناپذیر خواهند شد .آشکار
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جهت اعمال قانون خطای انسانی را به حداقل میزان خود برسانند.

کاری قرار دهند .برای تسریع در برقراری ارتباط هنگام حادثه نیز

از آنجا که نوع خطای انسانی مطابق نتایج این پژوهش برای هر

الزم است اپراتورهای تلفن همراه در جهت توسعه زیرساختهای

محور مشخصشده است با نصب عالئم هشدار در این مسیرها،

ارتباطی در مناطق و مسیرهای حادثهخیز اقدام کنند.

رانندگان را از تکرار حادثه آگاه سازند .برای مثال در محور A11

همچنین پیشنهاد میشود در سامانه سوانح و حوادث جادهای کشور،

متذکر شوند که تخطی از سرعت مطمئنه هنگام شب منجر

اطالعات جامعتری نظیر وضعیت راه ،نوع راه و کاربریهای

بهتصادف مرگبار میشود .مدیران و مسئوالن حوزه راهسازی نیز

محدوده اطراف راه ثبت شود تا کیفیت تحلیل نتایج و اثربخشی

باید تدابیر و راهکارهای متناسب برای بهبود کیفیت راهها مطابق

تصمیمات مرتبط با تحلیل سوانح ارتقا یابد.

با استانداردهای روز را بهکارگیرند ،از جمله محورهایی که

در هر دو بخش مدیریت قبل و بعد از حادثه آنچه اهمیت دارد

تعداد فراوانی حادثه در آنها باالست و احتیاج به بازبینی کیفیت

آگاهسازی مسافران برای ترتیب به رعایت قوانین و آموزش اقدامات

راه دارند ،همچنین اداره هواشناسی در مناطقی که هنگام بارندگی

اولیه پم از وقوع سانحه است .این آگاهسازی میتواند در ماههای

تعداد تصادفات باالیی دارند باید اطالعات بهروزرسانی شده با

تیر و مرداد که بیشترین فروانی تصادف را دارند در قالب

دقت قابلقبول را از مجاری مختلف ارتباطی در اختیار مسافران

اطالعیهها و فایلهای آموزشی بین مسافران توزیع شود.

قرار دهد.

 2-5پیشنهادهای برای تحقیقات آتی

عمده مشکالتی که افراد پم از تصادف با آن مواجه هستند انتقال

اطالعات ثبتشده از سوانح نشان میدهد که اغلب در اقلیم نیمه

مصدومان به مراکز درمانی ،درمان جراحات سطحی در محل

بیابانی استان سمنان در نیمه نخست سال شرایط جوی عادی حاکم

حادثه (جهت پیشگیری از شدت یافتن آن) ،آنتن دهی تلفن همراه

است .از طرفی به سبب افزایش سفرهای نوروزی و تابستانی در این

برای برقراری ارتباط با مراکز امداد و بروز رفتار و عملکرد مناسب

بازه زمانی ،خودروهای سواری دارای بیشترین حجم تردد هستند.

نسبت به مجروحان و حادثه دیدگان است .بنابراین در بخش

درنتیجه دسترسی به اطالعاتی نظیر برند و مدل این خودروها باعث

مدیریت بحران پم از حادثه الزم است مراکز امداد متناسب با

میشود در قوانین استخراجشده تفکیک خودروهای سواری با دقت

رسیدگی به

باالتری صورت گیرد .برای نمونه ،این تفکیک باعث میشود تا

مجروحان را پیشبینی کنند تا در کمترین زمان ممکن امدادرسانی

سهم خودروسازان داخلی در وقوع سوانح با یک شرایط جوی

انجام شود .در مسیرهایی منتهی به راههای روستایی و فرعی که

خاص آشکار شود .همچنین پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی با

شدت خسارت جانی در آنها کمتر است برای مداوای افراد با

تخصیص وزنهای مورد تأیید خبرگان به هر یک از سه عامل

جراحات سطحی در محل حادثه باید تیمهای امدادی به کادر

انسان ،محیط طبیعی و وسیله نقلیه و در نظر داشتن شرایط عدم

درمانی و تجهیزات درمان فوری مجهز باشند .برای انتقال

قطعیت در محیطهای فازی با بهرهگیری از نظریه مجموعههای

مصدومان در مسیرهای اصلی الزم است تیمهای اورژانم و

راف ،قوانینی استخراج گردد که سهم هر عامل را در نتیجه وقوع

فوریتهای پزشکی پیشبینیهای زمانسنجی جهت انتقال مصدوم

سانحه اولویتبندی کند.

شدت احتمالی حادثه در هر مسیر

ملزومات

و آگاهی از ظرفیت پذیرش نزدیکترین مراکز درمانی را در برنامه

.6
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پینوشتها
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Lebanese Road Accident
pawlak
Indiscernibility relation
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هما خدادادی ،رضا شیخ ،علی اکبر حسنی

رضا شیخ ،درجه کارشناسی در رشته مدیریت صنعتی را در سال  3110از دانشگاه شهیدبهشتی و درجه کارشناسی
ارشد در رشته مدیریت تولید و عملیات در سال 3111را از دانشگاه تربیت مدرس اخذ نمود .در سال  3180موفق به
کسب درجه دکتری در رشته مدیریت تولید و عملیات از دانشگاه تهران گردید .زمینههای پژوهشی مورد عالقه
ایشان مدیریت تولید و برنامهریزی پیشرفته تولیدی ،تحقیق در عملیات و مدلسازی ،تجزیهوتحلیل و مباحث آماری
و طراحی مبتنی بر بدیهیات بوده و در حال حاضر عضو هیات علمی با مرتبه دانشیار در دانشگاه صنعتی شاهرود
است.
علی اکبر حسنی ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی صنایع -تحلیل سیستمها را در سال 3181از دانشگاه علم و
صنعت ایران و درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع-صنایع در سال  3181را از دانشگاه تربیت مدرس
اخذ نمود .در سال  3111موفق به کسب درجه دکتری در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس گردید.
زمینههای پژوهشی مورد عالقه ایشان تحلیل سیستمها و مدلسازی و بهینهسازی ریاضی بوده و در حال حاضر عضو
هیات علمی با مرتبه دانشیار در دانشگاه صنعتی شاهرود است.
هما خدادادی ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی برق-کنترل را در سال  3110از دانشگاه صنعتی سهند تبریز و
درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی-تولید و عملیات را در سال  3118از دانشگاه صنعتی شاهرود اخذ
نمود .زمینههای پژوهشی موردعالقه ایشان کاربرد نظریه مجموعه راف و مجموعههای فازی در تصمیمگیری است.
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