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 چکیده

 و شدن ضایع باعث حوادث گونهینازا ناشی هایخسارت و تلفات و هاراه در هاتصادف رشد به رو روند امروزه

  تصادف گانهسه عوامل از یک ره شناخت و صحیح گذاریسرمایه بنابراین؛ شوندمی کشور هایاتالف سرمایه

 از زیادی حد تا تواندمی کاربردی یهاحلراه بیان و عوامل این مشکالت اصولی بررسی نقلیه(، و وسیله راننده )راه،

افزایش  یجهدرنتها و عدم کیفیت جاده کشور هایراه شبکه اساسی معضالت از یکی. بکاهد حوادث گونهینا بروز

سعی بر این است که با استفاده از الگوریتم اتوماتای  ،باشد. در این مقالهمی گی منجر به مرگ؛تعداد تصادفات رانند

الگوریتم  .را در کاهش تصادفات را بررسی نماییم هاآنسلولی راندمان مجموعه دخیل در صنعت جاده و نقش 

. این مجموعه به خواننده بیان نماید مفهقابلشکلی بسیار ساده و ه تواند معادالت پیچیده را بمی اتوماتای سلولی

)اتوماتای  موردنظرمجموعه اتوماتای سلولی  که اعتبار ریالی(؛، طراحی جاده، وهواآب، مصالح، از: )نظارت اندعبارت

در اتوماتای جاده عالوه بر اینکه وضعیت جاری هر سلول و  توانند چندین حالت داشته باشند.می در هر زمان جاده(

 عدم تواند فشارهای سیاسی؛می باشد که این عوامل مؤثرتواند می است عوامل خارجی نیز یرگذارتأثها همسایه

نتایج  .است ها، نرخ تصادف بر کیلومترتصادف بررسی تعداد هااز شاخصیکی  .باشد ؛هانظارت بر پروژه

یعنی  ؛وجود دارد نرخ تصادف تای جاده ودر این مقاله حاکی از آن است که رابطه معکوسی بین اتوما آمدهدستبه

 هرکدام یرتأثالبته  .شودمی افزایش راندمان مجموعه دخیل در ساخت جاده؛ باعث کاهش تصادفات منجر به مرگ

رسیم که هزینه می استفاده از یک تحقیق ساده به این نتیجه با .باشدمی متغیر ؛از عوامل در میزان خسارت وارده

و  شودمی های اقتصادی تصادفاتها باعث کاهش هزینه در جهت صدمات ناشی از زیانبهبود جادهبیشتر در جهت 

 فوتی یا جرحی تصادف هایوارده به خانواده هاییانزگاها این هزینه کمتر از هزینه صرف شده در جهت جبران 

 اصالح و جهت مؤثر یهاکتمشار ایجاد همچنین و ربطیذ مؤسسات و نهادها تقویت مقاله این . هدفباشدمی

 و هاراه مرور و عبور برای ترییمنا و ترسالم یهاسیستم طریق این از تا باشدمی راه ترافیک یهاسیستم بهبود

 بین طولی صورتبه و دولت مختلف یهابخش بین عرضی صورتبه بایستی هامشارکت گونهینا. شود مهیاها جاده

 نتایج این مقاله نشان .گردد ایجاد دارد، وجود یردولتیو غ دولتی یهاسازمان بین که همچنان دولتی، مختلف سطوح

 دهد که با تغییر رویکرد افزایش نظارت بر ساخت جاده؛ امکان کاهش تلفات ناشی از تصادفات وجود دارد.می
 

 

 جادهعامل ای،جادهتصادفات اتوماتای سلولی، کلیدی: هایهواژ

 

 مقدمه-1
 مالی هایخسارت و جانی تلفات و راهها در اتتصادف بروز    

 یک هایسرمایه اتالف و تضییع باعث حوادث گونهازاین ناشی

 ما کشور راههای شبکه اساسی معضالت از یکی. شودمی کشور

 رانندگی تصادفات تعداد افزایش و هاجاده نقش بررسی عدم



 در پژوهشگران تحقیقات نتایج. باشدمی مرگ به منجر

 در هاجاده ایمنی سهم که است آن از حاکی مختلف ایکشوره

 نیز خودروها ایمنی از چشمگیری شکل به انسانی تلفات کاهش

 که دهدمی نشان امر همین. (Strandroth J,2015)است بیشتر

  ایفا ایجاده تلفات کاهش در اساسی نقشی هاجاده کیفیت

 مؤثر هایشاخص تعیین جهت در مختلفی هایپژوهش. کندمی

 و هرمانس ،مثالعنوانبه. است شدهانجام هاجاده ایمنی بر

 و کمی هایشاخص تأثیر (Hermans E,2009) همکارانش

 کمربند از استفاده نقلیه، وسیله نوع سرعت، همچون ایکیفی

 و الکل مصرف و بحران مدیریت و جاده هایزیرساخت ایمنی،

 یک در ایدهجا تلفات و تصادفات میزان بر را مخدر مواد

 اروپایی کشور 21 از شدهآوریجمع  دادگان مجموعه

 که است آن بیانگر هاآن مطالعات نتایج. اندداده قرار موردبررسی

 هاجاده امنیت در اهمیت بیشترین دارای ایجاده هایزیرساخت

 همکارانش و  وود. باشدمی تصادفات از ناشی تلفات کاهش و

(Wood JS,2015) شهری مناطق در جاده عرض ازهاند تأثیر 

  کریستوف. اندداده قرار موردمطالعه آن ایمنی میزان بر را نبراسکا

 را خودرو وزن و نوع (Christoph M,2013) همکارانش و

 سه تحقیق این در. اندداده قرار موردمطالعه ایجاده تصادفات در

: شامل که است قرارگرفته موردبررسی هاخودرو از اصلی نوع

  هاموتورسیکلت و سنگین نقلیه وسایل سواری، ودروهایخ

 شدت که است آن از حاکی پژوهش این نتایج. باشندمی

 .است مرتبط نقلیه وسایل جرم با معموالً ایجاده تصادفات

 

 کلیدی تعاریف-1-1
 قابلیهت کهه زمینهی موتهوری نقلیهه وسایل تمامی: نقلیه وسیله 

 و سههنگین نیمههه گین،سههن شههامل سههبک،) دارنههد یگذارشههماره

 (.موتورسیکلت

 نقلیه وسیله یک برای که استای حادثه: رانندگی تصادف

 واژگونی، راه، از خروج انحراف،) ییتنهابه متحرک موتوری

 با متحرک نقلیه موتوری وسیله یک بین یا و( پرتگاه در سقوط

 حیوان، عابر، ،نقلیه وسیله چند یا یک همچون دیگر عامل یک

 مالی یا جانی خسارات به منجر و پیونددمی وقوع به ابتاشیاء ث

 .گرددمی

 :تبصره

 افتاده اتفاق جاده قانونی حریم یا جاده در یدبا تصادف( الف

 (.کشور عمومی یهاراه کلیه در) باشد

 وسیله: عامل چهار از خارج حادثه بروز علت که مواردی( ب

؛ گرددنمی تعریف ینا مشمول ،باشد و محیط انسان ،جاده نقلیه،

 بهمن، ریزش کوه، ریزش رانش زمین، از ناشی حوادث: مانند

 .حریق و انفجار زلزله، سیل،

 باشندمی افرادی ،کشته از منظور اطالعات، یآورجمع در: کشته

 از بعد روز 30 مدت طی یا فوراً تصادف رانندگی براثر که

 .نمایند فوت تصادف

 دچار ولی نشود فوت فتصاد اثر در که شخصی: مجروح

 .شود عضو نقص یا یا شدید سطحی جراحات

 

 آن اهمیت و رانندگی ایمنی-1-2
 یلیونم 2/1ساالنه  جهانی بهداشت سازمان آمار اساس بر     

 میلیون 50 از بیش و شوندمی کشته رانندگی تصادفات در نفر

 زا بیش شدههیارا آمار میان از. گردندمی مصدومیت دچار نیز نفر

 با درآمد کشورهای در رانندگی تصادفات درصد تلفات 90

 یلدرصد وسا 48 ؛مالک تنها که افتدمی اتفاق کم، و متوسط

 عدم و موجود روند ادامه در صورت لذا. باشندمی شدهثبت نقلیه

 سازمان بهداشت بینییشپ طبق پیشگیرانه، هاییتفعال انجام

سال  تا یروممرگ لعام سومین به رانندگی تصادفات جهانی،

 خواهد شد. تبدیل 2030

 

 رانندگی تصادفات از ناشی تلفات تغییرات بینیپیش. 1شکل  

 

 و اجتماعی اقتصادی، معضلیرانندگیتصادفات-1-3

 بهداشتی

 ابعاد در رانندگی تصادفات مالحظهقابل اثرات امروزه   

 اشدبنمی پوشیده کسی بر جامعه و بهداشتی اجتماعی اقتصادی،

 نمایان بررسی واقعی و تحلیل هنگام در آن اثرات وسعت و

 بر و گرفته صورت اقتصادی مطالعات اساس بر. شد خواهد



 غیرمستقیم و مستقیم هزینه میزان 86سال ی هاقیمت مبنای

 میلیارد ریال هزار 180ساالنه  ،رانندگی تصادفات از ناشی

از تولید  درصد 6حدود  86سال  در میزان این که باشدمی

 هزینه شود،می گیریناخالص داخلی کشور بوده است. نتیجه

. بردمی از بین را داخلی ناخالص تولید رشد رانندگی تصادفات

 آمار اساس بر ،اجتماعی و بهداشتی ابعاد در ،دیگر سوی از

 رانندگی حوادث ،پزشکی آموزش و بهداشت، درمان وزارت

 ایران در رفتهازدست رعم عامل اولین و فوت عامل دومین

 و (دارد تعلق عامل این به نهم رده جهانی آمار در) باشدمی

 تعلق رانندگی حوادث به فوت و جرح به حوادث منجر از 60%

 بررسی. باشدمی %25رقم  این نیجها آمار در کهیدرحال دارد،

 کشور در رانندگی تصادفات از ناشی مصدومان و تلفات آمار

 نشانگر 1(سال در مجروح 300000 و کشته 22000 بیش از)

 در کشور جمعیت درصد از /.4حدود  در هرساله که است آن

و  کشته تعداد این.شوندمی مجروح یا کشته رانندگی تصادفات

 کنندمی اشغال را بیمارستانی یهاتخت از %30از  بیش مجروح

 مقایسه. کندمی تحمیل ونقلحملبخش  به را زیادی هزینه که

تحمیلی  جنگ شهدای آمار با مجروح و کشته تعداد ینا

 بینیپیش اساس بر همچنین. باشدمی تأملقابل (نفر 250000)

 کشورهای بودجه سالمت %25 از بیش جهانی بهداشت سازمان

-می حوادث رانندگی مجروحان و قربانیان صرف توسعهدرحال

 .شود

 

 ندگیران تصادفات بروزبر مؤثر عواملنقشبررسی-1-4

 علل ینترمهم شد، اشاره قبل یهابخش در که طورهمان

 از کنندهاستفاده) انسان عامل رانندگی سه تصادفات وقوع

 .است اطراف محیط و راه و نقلیه وسیله ،(سیستم

 رانندگی تصادفات بروز در انسانی عامل نقش -الف

 خطاهای و اشتباهات تصادفات %90 از بیش در اگرچه

 ترافیکی محیط و راه نقلیه، نواقص وسایل نارک در انسانی

 و است انکاریرقابلغ انسان یهامحدودیت لیکن .دارند مشارکت

 گرفتن در نظر با .گرفت نظر در جایزالخطا را انسان بایستمی

 که داشت انتظار انسان از نباید و تواننمی هامحدودیت این

 یسو زا یرمنطقیغ صورتبه که خود وظایف به بدون نقص،

 اساس بر .نماید عمل است، نهاده شده او عهده بر سیستم طراح

 ملی یهاراه ایمنی اداره سوی از 1995 سال در کهای مطالعه

 تصادفبه منجر انسانی خطاهای انواع ،پذیرفت صورت یکاآمر

 .2تعیین گردید یک هر سهم و

 تصادفات بروز در اطراف محیط و راه عامل نقش -ب

 و عابر راننده،) کاربران که مسیری عنوانبه راه. رانندگی

 باید کنند،می استفاده از آن خود هدف به نیل برای( سرنشین

 با را کاربر باید. باشد بینیپیش قابل و 2 بخشنده ،1معرف خود

 و صحیح گیریتصمیم در صحیح، اطالعات گذاشتن در اختیار

 3گردد وی رخطرپ رفتارهای انجام. از مانع و نماید یاری مناسب

 از یامالحظهقابل بخش که است ضروری نکته این به توجه

 طراحی اصول بین نامناسب تعامل واسطهبه رانندگی خطاهای

  و پیونددمی وقوع به رانندگان استنباط و راه در رفته بکار

 یسازراه یهاپروژه از بسیاری در که است علت همین به

 نقاط اتمام، از بعد طراحی یکلیه استانداردها رعایت علیرغم

 باید همواره راه طراحان .آیندمی به وجود تصادف خیز و سیاه

 ایمنی، زیبایی، راه، هماهنگ طراحی بین” منطقی تعادل“ یک

 راه کاربران یهامحدودیت مالحظات و محیطییستز یهاجنبه

 .کنند برقرار

 رانندگی تصادفات بروز در وسیله نقلیه عامل نقش -ج

 بودای وسیله ایمن، نقلیه وسیله دور، چنداننهی هاسال در    

 را وی کند، خود ایجاد سرنشین برای ار خطری آنکه بدون که

 هایپیشرفت به توجه با امروزه، ولی برساند، مقصد به

 شدهحاصل الکترونیک و مکانیک علوم در عرصه کهای گسترده

 رودمی انتظار و کردهتغییر  نیز نقلیه وسایل به نگرش نوع است،

 در ار راننده تنهانه ایمنی، تجهیزات از استفاده با نقلیه وسیله

 نیز تصادف بروز صورت در بلکه داده یاری هنگام رانندگی

 .دهد کاهش را آن از ناشی صدمات

 %90 از بیش عامل عامل انسانی، که مطلب این اذعان   

 و رسدنمی ظرن به منطقی امری باشد،می رانندگی تصادفات

 وسیله عوامل سهم که رسید نتیجه این به توانمی یگردعبارتبه

 قبالً  که است میزانی از بیش محیط اطراف و راه همچنین و نقلیه

 از عوامل هریک واقعی سهم به بیدستیا برای. شدمی تصور

 به مربوط اطالعات باید رانندگی، تصادفات بروز بر مؤثر

 که گردد تحلیل و گردآوری اه جدیددیدگ بر اساس تصادفات

 هاییدگاهدکه  ایران نظیر ،توسعهدرحال کشورهای در متأسفانه

 کنونتا است پایا سیستم به مربوط تصادفات در خصوص رایج

 مطالعاتی از تعدادی به بخش این در لذا. است صورت نپذیرفته

 .است گرفتهانجام یافتهتوسعه کشورهای در خصوص این در که



 
 

 بروز در مؤثر چهارگانه عوامل از یک هر ارتقاء یرتأث .2شکل 

 ایمنی کلی بهبود در تصادفات

 

 دفتر -فناوری و تحقیقات آموزش، معاونت بر طبق اسناد 

در چاپ  ایمنی وزارت راه و شهرسازی و فناوری مطالعات

است  شدهیانب 1390در بهار  هاراه ایمنی کتابی با عنوان سیمای

 در استرالیا و کشورهای هلند در که مطالعاتی اسبر اسکه: 

 راه عامل ،گرفتهانجام ایمنی ارتقاء بر مؤثر عوامل سهم خصوص

 نقلیه وسیله عامل و انسانی عوامل و %50 اطراف و محیط

. دارند قرار بعدی درجایگاههای %25 تقریبی سهم با هریک

 داد در نشان نیز سوئد و انگلستان کشورهای در مشابه مطالعات

 به را سهم بیشترین اطراف محیط و راه عامل ،هاراه ایمنی ارتقاء

 کشور در گرفتهانجام مطالعه اساس بر .اندداده اختصاص خود

 در محیط اطراف و راه عامل از پس انسانی عامل انگلستان،

 قرار سوم جایگاه در %15 با نقلیه وسیله عامل و دوم جایگاه

 از ایمنی ارتقاء یهاسیاست وها روش رایمطالعه ب این در. دارد

 ارتقاء بر عوامل مؤثر در درصدی 6 سهم نیزها دولت سوی

 .(Kopits E,2003 )شد گرفته در نظر ایمنی

 دیدگاه که کشوری عنوانبه سوئد، کشور در که رویکردی    

 داده، قرار خود مدنظر را رانندگی در تصادفات 3«کشته صفر»

 محیط و راه کشور عامل این در. است بیشتر یبررس و تأملقابل

بر  رانندگی ایمنی ارتقاء در را سهم بیشترین %59 با اطراف

 در نقلیه وسیله و انسانی عوامل ازآنپسو  دارد عهده

 در شودمی که مالحظه طورهمان. دارند قرار بعدی یهاجایگاه

 زاای عمده بخش گرفت، انجام سوئد کشور در کهای مطالعه

 محیط و راه عامل به تصادف بروز رد مؤثر انسانی سهم عوامل

 برای بیشتری سهم مطالعه در این همچنین و شد منتقل اطراف

 برای ارتقاءها دولت سوی از اتخاذشده یهاسیاست وها روش

 .است شدهگرفته نظر در ایمنی

 پیشینه تحقیق-2
نقش جاده است درصد  گرفتهانجامشاید تاکنون تحقیقاتی که  

درصد بسیار  همآناند و قرار داده یموردبررسدر تصادفات را 

دست آورده است که ه پایین را برای نقش جاده در تصادفات ب

 از: اندعبارتهای آن نمونه

 

 معیارهای ایمنی جاده در ایاالت متحده آمریکا -2-1

برای ارزیابی کارایی  Malmquistدر این تحقیق، شاخص     

ایالت  50ای در های کاهش دهنده تلفات جادهطرح و بازده

ه شده است. این مدل یک خروجی )تصادفات منجر به یارا

مرگ( با پنج ورودی بر اساس امتیاز ایمنی برای داده های بین 

اجرا شده است.در این تحقیق از  2008تا  2002های سال

ارای شود. این ابزار د( استفاده میDEAها )آنالیز پوششی داده

توانایی باالیی در مقایسه موارد مشابه و کاربردهای مختلف مانند 

باشد. این روش با بهداشت، حمل و نقل، اقتصاد و غیره می

دست آمده ه معیارهای ورودی را وزن دهی کرد، تا بتوان نتیجه ب

در این مقاله رشد ایمنی بزرگراه ها در کاهش  را معیار قرار داد.

بررسی قرار گرفته است. ارزیابی عملکرد  تلفات جاده ای مورد

 را 

توان با تعداد تلفات ناشی از تصادفات و عواملی مانند، نحوه می

های عملکرد ایمنی به رانندگی، وضعیت جاده سنجید. شاخص

هفت دسته تقسیم می شودکه استفاده از کمربند و شرایط جاده 

  ند.دارای تاثیر بیشتری در کاهش تلفات در تصادفات هست

 
 

 آنالیز پوششی داده ها برای رتبه بندی ایمنی جاده ها-2-2

های عملکردی ایمنی جاده در این مقاله، با استفاده از شاخص  

(SPI) روشی مقایسه ای برای تحلیل ایمنی جاده ها با توجه به ،

جنبه های خطرناک آنها انجام شده است. با استفاده از این مدل 

ای را استخراج کرد و روشی یمنی جادههای اتوان اولویتمی

ها تعیین کرد. در این مقاله از بهینه برای اصالح ایمنی جاده

شود، از خروجی مدل ( استفاده میDEAتحلیل پوششی داده )

می توان نقاط ضعف و مزیت های ایمنی جاده را شناخت. این 

های متفاوت کشور اتحادیه اروپا با سیاست 21تحقیق مربوط به 

هایی مانند باشد. در این مقاله شاخصر حوزه ایمنی جاده مید

سرعت، نوع وسیله، کمربند ایمنی، زیر ساخت های جاده و 

مدیریت آسیب و جلوگیری از مصرف الکل در تصادفات برای 



ارزیابی شمار تلفات و ایمنی جاده مورد توجه قرار گرفته است. 

بیشترین اهمیت ای دارای های جادهدر این تحلیل زیر ساخت

باشد که کشورهای استونی، در ایمنی جاده و کاهش تلفات می

فنالند، فرانسه، یونان، مجارستان، ایرلند و لهستان بیشترین تاکید 

 Elkeای دارند.های جادهدر اصالح زیر ساخت

Hermans,2009)( . 

 

ها بدست آوردن شاخص های عملکرد ایمنی جاده-2-3

 : خودرویی کشوربرای سازگاری ناوگان 
های عملکرد ایمنی در کشور با توجه به در این مقاله شاخص

ها بررسی شده است. در این تحقیق نوع و وزن ترکیب خودرو

 دست آوریم. ه نظر بوده و سعی شده تاثیرشان را بخودرو مد

ها بررسی شده که شامل: سه نوع اصلی در بین خودرو

ها ن و موتور سیکلتخودروهای سواری، وسایل نقلیه سنگی

کشور اروپایی انجام شده  13باشند. این پژوهش در بین می

شده عوامل انفرادی مثل استفاده از است. در این تحقیق سعی

ایمنی در نظر گرفته نشود. استفاده از وسایل سبک مثل کاله

کند. شدت تصادفات موتور و دوچرخه به ایمنی جاده کمک می

دهد که قلیه مرتبط است. نتایج نشان میمعموال با جرم وسیله ن

کشور انگلستان دارای بهترین شکل ترکیب ناوگان خودرویی با 

بدترین ترکیب ناوگان  1.41و بدترین یونان با  1.07امتیاز 

 خودرویی را دارد.

(2013,Michiel Christoph). 

 

 توسعه ایمنی در اروپا در یک دهه -2-4

 (2010تا  2001)

ها را برای ارزیابی درصد تغییر تلفات در جادهطور کلی ه ب   

شود. های یک کشور در طول زمان استفاده میتوسعه ایمنی جاده

زیرا مقدار  .اما این روش بسیار تقریبی و ساده شده است

ترافیک و حمل و نقل در یک کشور ممکن است به علل 

 مختلفی تغییر کند و معیار قرار دادن تعداد تلفات کافی نیست.

تر با استفاده  از تحلیل در این تحقیق یک روش جدید و دقیق

ه شده یارا Malmquistهای پوششی و شاخص بهره وری داده

ای تغییر است. در این روش عالوه بر نتایج نهایی تلفات جاده

شرایط محیطی نیز مدنظر است. در این پژوهش میزان عملکرد 

( در سالهای بین کشور 26ایمنی کشورهای اتحادیه اروپایی )

دهد که در ارزیای شده است. نتایج نشان می 2010تا  2001

ای نصف شده است. البته در سال تعداد تلفات جاده 10این 

های ایمنی جاده متفاوت کشورهای اروپایی بهره وری سیاست

 بوده است. 

ها در بین کشورهای سوئد، انگلستان و بهترین ایمنی جاده   

حالی که در دو کشور انگلستان و هلند تلفات به هلند بوده، در 

نصف نیز کاهش نیافته است. بیشترین کاهش تلفات در کشور 

لتونی بدست آمده و بییشترین بازده در کشور اسپانیا بوده که از 

است. برخی از فناوری های جدید در این زمینه استفاده کرده

از قبل شده  ای بدترکشورها مانند رومانی عملکرد ایمنی جاده

)حتی اگر تعداد تلفات کمتر شده باشد( است. در این تحقیق 

اند. اقدامات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز در نظر گرفته شده

اتحادیه اروپایی طرحی را پیشنهاد کرد که بتواند  2010در سال 

تلفات موجود را به نصف  2020تا  2011در سالهای بین 

ای نیاز به درک بهتر منی جادهکاهش دهد. رسیدن به این ای

-ایمنی جاده و شناسایی نکات مهم تاثیرگذار در هر کشور می

 باشد.
(Yongjun Shen,2013) 

 

 

 است؟ نیاز یکاوداده چرا چیست؟ یکاوداده-3

 یآورجمع حالدر سرعتبه هاداده ها،سازمان اکثر در امروزه    

 این علیرغم که دکر ادعا توانمی اما؛ باشندمی شدن ذخیره و

  در دانش فقر با هاسازمان امروزه ،هاانبوه داده حجم

 .هستند روبرو گیریتصمیم

 حال در سرعتبه هاداده ،هاسازمان اکثر در امروزه    

 که کرد ادعا توانمی اما؛ باشندمی شدن ذخیره و یآورجمع

  در انشد فقر با هاسازمان امروزه ها،داده انبوه حجم این علیرغم

که برای  های نوینیکی از روش هستند. روبرو گیریتصمیم

 قرار مورداستفادهها کاوی دادهریزی و دادهمدیریت و برنامه

برای  مقالهکه در این  باشدمی گیرد روش اتوماتای سلولیمی

گیری از این روش های موجود و نتیجهداده یکاوداده

شتر با این روش در زیر . برای آشنایی بیاست شدهاستفاده

 .گردیده است هیارامختصر توضیحی 

 

 اتوماتای سلولی -3-1

    (Cellular automataسیستم )ای های دینامیکی گسسته

بر اساس ارتباط محلی استوار است.  کامالًهستند که رفتارشان 



گردد که یک شبکه تعریف می صورتبهدر اتوماتای سلولی فضا 

توانند تنها ها میشود. سلولسلول گفته می کیآنبه هر خانه 

ای از حاالت متناهی را دارا باشند. زمان یک حالت از مجموعه

رود و قوانین آن گسسته پیش می صورتبهدر اتوماتای سلولی 

سرتاسری است که از طریق آن در هر مرحله هر  صورتبه

های سلول وضعیت جدید خود را با در نظر گرفتن همسایه

 آورد.دست میه ر خود بمجاو

 پذیرفتن سلول از  ریتأثقوانین اتوماتای سلولی نحوه      

کنند. یک سلول، همسایه های همسایه را مشخص میسلول

شود اگر بتواند آن سلول را در یک مرحله سلول دیگر گفته می

های قرار دهد. ویژگی ریتأثقانون حاکم تحت  بر اساسو 

ضای گسسته، زمان گسسته، اساسی اتوماتای سلولی، ف

های ممکن هر سلول، یکسان بودن محدودیت تعداد وضعیت

ها، قطعی بودن قوانین، وابستگی قانون در هر سلول تمام سلول

های اطراف آن و وابستگی قانون به مقادیر تعداد به مقادیر سلول

 باشند. می ها و خود سلولمحدودی از مراحل قبل همسایه

ها عمل بروز درآوردن سلول 4لی همگامدر اتوماتای سلو

عمل بروز  5همگام و در اتوماتای سلولی ناهمگام صورتبه

 گیرد.صورت ناهمگام انجام میه ها بدرآوردن سلول

CA شدهلیتشک ساده مرحله چند از باشد کهمی الگوریتم یک: 

 6خانه یا سلول سری یک تعریف * 

 7سلول هر یهاهمسایه تعریف * 

 8اولیه شرایط تعریف * 

 خود شرایط به توجه با سلول هر شرایط کردن روزبه تعریف * 

 9شیهاهیهمسا و

 ثابت جواب یک و همگرایی به رسیدن تا مراحل این تکرار * 

 نام بهای ساده اجزاء از که است مدلی سلولی یادگیر اتوماتای

  رفتار از تابعی سلول هر رفتار و است شدهلیتشک سلول

 درواقع سلولی، یادگیر اتوماتای هر. باشدمی همسایه هایسلول

 چند یا یک به آن سلول هر که است سلولی اتوماتای یک

 یادگیر اتوماتای هر گام در. است شده مجهز یادگیر اتوماتای

 قانون و کندمی انتخاب را خود اعمال از عمل یک هاسلول

 شدهبانتخا عمل آیا که کندمی تعیین محیط در حاکم محلی

. شود جریمه یا و شود داده پاداش بایستی سلول اتوماتای توسط

 نیز و شودمی گرفته بکار که قانونی برحسب اتوماتا رفتار

 متفاوت کامالً تواندمی شود،می استفاده که یادگیری الگوریتم

ها در تمامی شاخه یک روش نوپاست که تقریباً روش این .باشد

 داشته رو قالب این در تعریف قابلیت که مسائلی کارایی دارد در

 پذیرفتن ریتأث نحوه سلولی اتوماتای قوانین جوابگوست. باشند

 سلول، یک. کنندمی مشخص را همسایه یهاسلول از سلول

 یک در را سلول آن بتواند اگر شودمی گفته دیگر سلول همسایه

 هایویژگی. دهد قرار ریتأث تحت حاکم قانون بر اساس و مرحله

 گسسته، زمان گسسته، فضای سلولی، اتوماتای اساسی

 بودن یکسان سلول، هر ممکن هایوضعیت تعداد محدودیت

 سلول هر در قانون وابستگی قوانین، بودن قطعی ها،سلول تمام

 تعداد مقادیر به قانون وابستگی و آن اطراف هایسلول مقادیر به

 در. باشندمی سلول خود و هاهمسایه قبل مراحل از محدودی

 صورتبه هاسلول درآوردن بروز عمل همگام سلولی اتوماتای

 درآوردن بروز عمل ناهمگام سلولی اتوماتای در و همگام

 .گیردمی انجام ناهمگام صورته ب هاسلول

 اجرا در که دانندمی ساختاری را سلولی اتوماتای امروزه    

 این و هبودای بالقوه توان دارای پیچیده محاسبات نمودن

 دلیل، همین به. دهدمی انجام کارا بسیار صورتبه را محاسبات

 جریان نظیر طبیعی حوادث نمودن مدل برای سلولی اتوماتای

 بیولوژیکی الگوهای و هالرزهنیزم ها،کهکشان آرایش سیاالت،

 انجام برای ابزاری عنوانبه آن از همچنین. شودمی استفاده

 در وها سیستم سازیشبیه نهیمدرز سریع بسیار محاسبات

 استفاده یرمزنگار تصویر پردازش نظیر محاسباتی کارهای

 بتواندیم هرگاه ی. یک سلول را همسایه سلول دیگر گوشودمی

تحت تأثیر قرار حاکم قانون  بر اساسرا در یک مرحله و  آن

 ،های واقع در مرزهابرای سلولدر بعضی شرایط  تواندهد. می

. نظر گرفتهمسایه در  عنوانبهزهای مقابل را مر یهاسلول

 wrap، فته شوددر نظر گر صورتنیبدهمسایگی  کهیدرصورت

around  ه . در بشودگفته می محدودشده صورت نیا ریدر غو

دست آوردن وضعیت کنونی سلول عالوه بر وضعیت قبلی 

توان وضعیت قبلی خود سلول را نیز های همسایه، میسلول

طراحی  توسط کاربر. معموالً قوانین اتوماتای سلولی دخالت داد

 شوند. می

 متفاوتی مانند یهاراه البته برای جستجو در فضای قوانین    

 .اندشدههیاراهای ژنتیک نیز بر الگوریتممبتنی  یهاحلراه

 زیر است. صورتبهاتوماتای سلولی تعریف رسمی

Korček,2011)) اتوماتای سلولی  :تعریفd  بعدی یک

),,,(چندتایی FNZCA d   کهیطوربهاست: 

-
dZ  یک شبکه ازd های مرتب از اعداد صحیح تایی



تواند یک شبکه متناهی، نیمه متناهی یا باشد. این شبکه میمی

 نامتناهی باشد.

-},...,1{ m باشد.ها مییک مجموعه متناهی از حالت 

-
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در  uهمسایگی، موقعیت نسبی همسایگان را برای هر سلول 

 کند:زیر مشخص می صورتبهشبکه سلولی 
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F باشد که به سه دسته می CAقانون محلی  :

 شود:تقسیم می

: در این قانون مقدار یک سلول در مرحله 10قانون عمومی -1

های همسایه در حالت فعلی سلول تکتکبعدی، به مقدار 

 وابسته است.

: در این قانون مقدار یک سلول در مرحله 11کلی قانون -2

مختلف  یهاحالتهمسایه که در  یهاسلولبعدی، به تعداد 

شند، وابسته است. در این نوع قانون برخالف قانون بامی

 شود.ها نمیسلول تکتکبه  یتوجه اعمومی، 

: تنها تفاوتی که این قانون با قوانین 12قانون کلی خارجی -3

در تعیین حالت بعدی سلول، حالت  کلی دارد در این است که

  است. مؤثرفعلی نیز 

 

 اهمیت جاده-3-2

 آیدنمی حساببهتنها عامل توسعه  وانعنبه جادهکه  هرچند    

و علل و عوامل بسیار دیگری هم هست که موجب رشد و 

گردد، اما نباید از خاطر دور داشت که یکی می توسعه اقتصادی

است. آثار اقتصادی  جادهاز عناصر کلیدی در توسعه اقتصادی، 

های اقتصادی مثل توان در رابطه با همه فعالیتمی را جاده

کشاورزی، خدمات، توریسم و ... برشمرد. اگر نگاهی به  صنایع

ها که آن شودیمکشورهای پیشرفته جهان بیندازیم مشاهده 

های مختلف اقتصادی، در امر در بخش گذارییهسرما موازاتبه

تقویت  زمانهماند و این بخش را کرده گذارییهسرمانیز  جاده

های فعال مختلف که در اند تا بتوانند ارتباطات بین بخشنموده

 بررسی باکنند را به نحو احسن برقرار نمایند. می جامعه فعالیت

 اخیر یهاسال در آن از ناشی تلفات و رانندگی تصادفات تعداد

 و تصادفات وضعیت ازنظر ایران که رسید این نتیجه به توانمی

 مرحله یک که قرار دارد 13تثبیت مرحله در هاآن از ناشی تلفات

 در که کشورهایی تمامی. رودمی شمار به حساس و انیبحر

 اندشده موفق هاآن از ناشی تلفات و تصادفات و کاهش کنترل

 .اندقرارگرفته مرحله این در زمانی

 

 

 (یرساختز) فنی فیزیک جادهخصوصیات-3-3
؛ که باشدمی الیه مصالح 6بر طبق استاندارد؛ یک جاده شامل     

فنی  کامالًمشخصات  101ها بر اساس نشریه از این الیه هرکدام

های مختلف یک جاده مصالح بکار رفته در الیه اصوالً .دارند

. نوع بایستی از یک سری استاندارد مشخص تبعیت نماید

؛ طریقه اقلیم آب و هوایی ؛ نوع؛ مقاومت مصالحمصالح

؛ از نظارت بر اجرای صحیح ساخت جاده ؛مصالح یریکارگبه

 101. در ایران بر طبق نشریه باشدمی ترین این مواردعمده

 نظارت بر اجرای صحیح ساخت جاده بر عهده واحد نظارت

باشد که می این واحد متشکل از مهندسین خبره عمران .باشدمی

؛ از معاونت راهبردی های عمرانیدارای مجوز نظارت بر پروژه

مصالح نیز نوع مصالح و مقامت  باشد.می ریاست جمهوری

 و بررسی یدأیتتوسط آزمایشگاه وزارت راه و شهرسازی 

باشد که نماینده کارفرما می گردد. ضلع سوم پروژه نیز مشاورمی

 شدهیلتشکهای مشخص اما جاده از الیه؛ باشدمی در پروژه

 از: اندعبارتاست که 

 به و فنی مشخصات با سنگی مصالح از اساس: قشری-1 

 یا الیه و راه شدهآماده بستر روی بر که معین ضخامت

 باالتر یهاالیه از وارده بارهای تحمل منظوربه زیراساس،

 .شودمی اساس نامیده قشر گیرد، قرار روسازی

 مصالح از مخلوطی یا و) سنگی مصالح از : قشرییراساسز-2

 .معین فنی مشخصات با (افزودنی مواد و سنگی

 ییزرخاکسابگرید: الیه نهایی  -3

و  یرینفوذپذدارای مشخصات عدم ای آسفالت: الیه -4



 ؛ جهت رانندگی آسانمناسب یریپذانعطاف

( گرید ساب) راه بستر روی بر که مشخص ضخامت به 

 قشر روسازی قشرهای باالی از وارده بارهای تحمل منظوربه

 .شودمی نامیده زیراساس قشر گیرد، قرار اساس

 تشکیل را راه روسازی از ساختمان هالی اولین معموالً زیراساس

 .دهدمی

؛ در این های جاده را بیان کردیمالیهای حال که تعارف پایه

قسمت به بیان قوانین جهت آزمایش کنترل کیفی از جاده بر 

 پردازیم.می 101اساس نشریه 

باند –)باند رفت  نمونه 2متر  250هر  –آسفالت  -1الیه 

 (برگشت

 متر یک نمونه 50هر –اساس -2الیه 

 متر یک نمونه 50هر – یراساسز-3الیه 

 یک نمونه؛  متر 100هر  –سابگرید -4الیه 

های مختلف با شرایط مختلف در استان کرمان در اقلیم

کنیم چند درصد از می دهیم و مشخصمی قرار یموردبررس

و سپس با استفاده  باشدمی های هر الیه خارج از استانداردداده

 کنیممی بینییشپ ()اتوماتای سلولی یکاوداده هاییکتکناز 

طراحی  ،ترافیک ،وهواآبکیفیت جاده و عوامل خارجی ) یرتأث

نظارت بر نگهداری جاده( بر جاده و سپس تصادفات  ،جاده

 ؛ به چه میزان خواهد بود.رانندگی

در بررسی تصادفات سه عامل نقش بسیار مهم و حیاتی را دارد 

 ز:ا اندعبارتکه 

 راننده -3 جاده -2وسیله نقلیه  -1

از عوامل فوق نقش مهمی در تصادفات رانندگی دارد  هرکدام

. باشدمی که البته در تحقیقات مختلف در صد این نقش متفاوت

دانند برخی وسیله نقلیه می بعضی از افراد نقش انسان را پررنگ

در این  . ماپندارندمی و برخی دیگر جاده را عامل اصلی تصادف

تحقیق قصد داریم عامل جاده را کاوش و بررسی کنیم و نشان 

 یکی از عوامل بسیار مهم در تصادفات رانندگی ؛دهیم این عامل

 .باشدمی

 

 
 های جادهالیه. 3شکل 

 

 در عامل جاده مؤثرهای آیتم-3-4
باشد که در این می زیادی هاییتمآعامل جاده خود شامل 

 .کنیممی را بررسی هاآن ینترمهمتحقیق 

در تشکیل عامل جاده  مؤثر، از عوامل ذکرشدهاز عوامل  هرکدام

 باشد.میای و تصادفات جاده

شود بر اساس از عوامل فوق داده می هرکداموزنی که به 

 است. شدهگرفتهن جاده و ترافیک، در نظر امصاحبه با متخصص

 Wنماییم.ده میبرای نشان دادن کیفیت جاده از فرمول زیر استفا

 از وزن آیتم است. نشان

1 2 3 4

5 6 7

   

   

w T w W w N w Y

w X w w M QR
 

 های عامل جاده در این تحقیقیتمآ.1جدول 
 (T) ترافیک -الف

 وهواآب -ب
(W) 

 نظارت بر نگهداری جاده –ج 
(N) 

 (M) عالئم -د

 (Y) ابزار ایمنی -ه

 (X) طراحی هندسی جاده -و

 جاده یرسازیز -ی
() 



 

 

 

 ساختار سلولی جاده-4

 .شودمی مشخص j، (iهر سلول با مختصات )

 

 

 

T T T T T T T T T T 

W W W W W W W W W W 

N N N N N N N N N N 

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

X X X X X X X X X X 

          

M M M M M M M M M M 

 

 1km road 

 

10km road 

سلولی جاده ساختار .4شکل   

 

برای اجرای الگوریتم اتوماتای سلولی، جاده را بر اساس    

 یلومترهر ک در کنیم.می یکسانی تقسیم یهاسلولکیلومتر به 

 کنیم.می مهم در عامل جاده را بررسی هاییتمآتمامی 

 شدهیلتشکدر این اتوماتا هر سلول از تعدادی زیر سلول )ژن(   

 ییهاسلولجاده از زیر  یرساختزاست. برای مثال آیتم 

 است. شدهیلتشک

 

 () یرساختز-4-1

a p sp g gp      
 یزرخاک= آسفالت +اساس+زیراساس+سابگرید+یرساختز

های هر الیه از جاده های آیتم زیرساخت که دادهاز دادهای نمونه

 شدهدادهنمایش داده است در زیر نشان  مختلف را در متراژ

 از: اندعبارت یرسازیزاست. حالتهای آیتم 

 ها رعایت شده باشد.: اگر حداقل استاندارد الیهیفیتباک -1

 .5نمره: —400 یباال

 ها رعایت نشده باشد.: اگر حداقل استاندارد الیهکیفیتیب -2

 .0نمره —400 یرز

 

  (Tترافیک )-4-2

مرتبط با عامل جاده، ترافیک است  هاییتمآدیگر از  یکی     

روز و نوع وسیله نقلیه، تعداد  برحسبهای آن نیز که داده

عبور وسایل  برحسبها عبور مشخص گردیده است. جاده

معمولی؛  -3 یکپرتراف -1 کم ترافیک -1نقلیه به سه دسته 

 موردمطالعههای تاندارد جادهشوند. طبق اسمی بندییمتقس

 تا 1000و بین  یکپرترافوسیله نقلیه در روز؛  3000باالی 

 1000از  تریینپاوسیله نقلیه در روز معمولی و  3000

این  ؛ کهشودنقلیه در روز کم ترافیک محسوب می یلهوس

همانند جدول زیر  مطالعه موردهای ها برای جادهداده

 .است شدهیهته

 های مورد مطالعهرساخت جادهزی. 2جدول

 146--145 51--50 10--9 9--8 8--7 7--6 6--5 5--4 4--3 3--2 2--1 1-0 نام محور

 5 5 0 0 0 5 5 0 0 5 5 راور-چترود 
 

 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 زاهدان–بم 

 0 0 0 5 0 5 5 5 5 0 0 0 کهنوج جیرفت

 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5 کرمان–باغین 
 

                                                       

 



 

ای.حجم ترافیک جاده3جدول
كد محور تاريخ روز جمع كل ترددميزان تردد كاميون سه محور به باالميزان تردد اتوبوسميزان تردد كاميون دو و سه محورميزان تردد كاميون دو محور سبك و ميني بوسميزان تردد سواري و وانت جمع كل تردد

453451 1388/03/01 جمعه 2916 413 398 434 1203 5364 5364

453451 1388/03/02 شنبه 1540 397 360 351 736 3384 3384

453451 1388/03/03 يك شنبه 2069 457 489 441 1182 4638 4638

453451 1388/03/04 دوشنبه 2342 652 386 519 1435 5337 5337

453451 1388/03/05 سه شنبه 2337 576 393 439 2581 6326 6326

453451 1388/03/06 چهارشنبه 2939 510 346 487 2187 6470 6470

453451 1388/03/07 پنج شنبه 3242 418 433 487 1982 6562 6562

453451 1388/03/08 جمعه 4191 461 337 471 1320 6780 6780

453451 1388/03/09 شنبه 2626 615 354 481 853 4929 4929

453451 1388/03/10 يك شنبه 2432 552 323 555 1824 5687 5687

453451 1388/03/11 دوشنبه 2429 614 504 507 1717 5772 5772

453451 1388/03/12 سه شنبه 2491 608 331 590 2164 6185 6185

453451 1388/03/13 چهارشنبه 3138 606 374 540 2155 6814 6814

453451 1388/03/14 پنج شنبه 3903 517 337 459 2140 7356 7356 
  5نمره کم ترافیک  -3؛  5/2نمره  متوسط -2   نمره صفر؛         یکپرتراف -1ترافیک سه حالت دارد: 

 وسیله نقلیه در روز کم ترافیک؛ 1000وسیله نقلیه در روز متوسط؛ زیر  3000 تا 1000رافیک؛ بین پرت وسیله در روز3000باالی 

 
 موردمطالعههای جادهترافیک  .4جدول

 

 

 (W) وهواآب -4-3

برای هر محور وضعیت آب و هوایی آن محور کیلومتر به  

است. این آیتم یکی از عوامل  قرارگرفته یموردبررسکیلومتر 

  مقالهدر این  یطورکلبه شود.می جاده محسوبدر عامل  مؤثر

 

 

 

 

است که  شدهگرفتهسه نوع وضعیت آب و هوایی در نظر 

توان موارد دیگری می سرد؛ البته –معتدل  –از: گرم اندعبارت

گرفت را نیز در نظر  همچون گرم و مرطوب و سرد و مرطوب

از این  باشدینم گونهیناولی به دلیل آنکه هوای استان کرمان 

 شد. نظرصرفدو 

 

 5نمره معتدل  -2نمره صفر  تند و خشن  -1از:  اندعبارتحاالت این آیتم 

 وهواآب. وضعیت 5جدول 

 146--145 51--50 10--9 9--8 8--7 7--6 6--5 5--4 4--3 3--2 2--1 1-0 نام محور

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 رراو-چترود 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 زاهدان–بم 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کهنوج جیرفت

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 کرمان–باغین 

 

 (:Mعالئم )-4-4

 تابلوها، ها،چراغ انواع مانند رانندگی و راهنمایی عالئم    

  عبور سمت تعیین عالئم نیز وها ترسیم ،هاهنوشت ،هایکشخط

 

 

 به ایران الحاق قانون بر اساس شود، کشیده هاراه روی باید که

 عالئم به مربوط کنوانسیون وها جاده در مرور و عبور کنوانسیون

 146--145 51--50 10--9 9--8 8--7 7--6 6--5 5--4 4--3 3--2 2--1 1-0 نام محور

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 راور-چترود 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 زاهدان–بم 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کهنوج جيرفت

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کرمان–باغين 



 و زمینه رنگ همچنین و اندشدهیهته ه1354 مصوب ه هاراه

 نامهینآئ این( 4 رهشما پیوست) مطابق تابلوها، و عالئم شکل

 و ترسیم نصب، جانمایی، ،تهیه انتخاب، است. تشخیص،

 شهرها در رانندگی و راهنمایی افقی و عمودی عالئم نگهداری

 عالی شورای پیشنهاد به که بود خواهد دستورالعملی بر اساس

 کشور وزیر تصویب به کشور شهرهای ترافیک هماهنگی

  .باشدمی ترابری و راه رتوزا عهده بهها جاده در و رسدمی

به عدم وجود اطالعات مربوط به عالئم راهنمایی و  توجه با

 شدهیآورجمعاطالعات  ربطیذ یهاسازمانرانندگی در 

 شدهیآورجمع موردمطالعهو در محدوده  میدانی صورتبه

ها در این تحقیق بر اساس سه نوع داده ؛ کهاست

 :اندشدهیبنددسته

 

 نمره صفربحرانی  -3     5/2نمره ناکافی   -2  5نمره  کافی -1

 

 عالئم وضعیت. 6 جدول

 محور
0—1 1--2 2--3 3--4 4--5 5--6 6--7 7--8 8--9 9--10 

 2/5 2/5 2/5 2/5 0 0 0 2/5 2/5 2/5 کرمان- باغین

 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 جیرفت-کهنوج 

 . . . . . . 5/2 0 0 0 زاهدان–بم 

 راور-چترود 
2/5 2/5 2/5 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 (N) بر جادهنظارت -4-5

 (307)نشریه  ایمنی بازرسی برای شدهیهتوص فراوانی حداقل. 7جدول 

 
 

 شوند.بندی میتقسیم ها به سه دستهجادهدر این مورد 

 5نمره :نظارت خوب -2   5/2نمره :        نظارت متوسط  -2نمره  صفر  ؛  نظارت ضعیف  -1

 

 موردمطالعه هایجاده ایمنی بازدید وضعیت. 8 جدول

 Km1 Km2 Km3 Km4 Km5 Km6 Km7 Km8 Km9 Km10 نام محور

 . . . . . . . . . . راور-محور چترود

 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 باغین –محور کرمان 

 . . . . . . . . . . کهنوج–محور جیرفت 

 . . . . . . . . . . زاهدان–محور بم 

 

 

باشد می هاحال نوبت به استفاده از این داده .کردیم یآورمعجهای مرتبط با عامل جاده در تصادف را کلیه داده تقریباً    



 شدهدادهبرای هر سلول یک وزن بر اساس تشخیص متخصصان 

شود و مجموع می است که این وزن با خود آیتم مربوطه جمع

وضعیت جاده در آن  دهندهنشان یلومترهر کها در این آیتم

 .باشدمی کیلومتر

  

 جادهکردن  دارستاره-4-6
1 2 3 4

5 6 7

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

      

        

i i i i

i i i
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 برای نشان داده وضعیت هر کیلومتر از جاده از ستاره استفاده 

. از یک ستاره تا پنج ستاره برای نشان دادن وضعیت شودمی

های با این عمل به راننده هشدار .کنیممی جاده به راننده استفاده

 تریمناانندگی شود و راننده توانایی تصمیم برای رمی الزم داده

 را دارد.

 وضعیت کیفیت جاده خیلی ضعیف *

 ** وضعیت کیفیت جاده ضعیف

 *** وضعیت کیفیت جاده در حد احتیاط

 **** وضعیت کیفیت جاده در حد نرمال

 ***** وضعیت کیفیت جاده در حد عالی

  

توان می ذکرشدههای با اسکن کل جاده با استفاده از آیتم   

در انتهای  کیلومتر جاده را مشخص نمود ووضعیت کیلومتر به 

توان می این عملیات با گرفتن میانگین از همه کیلومترهای جاده

را داد که اگر این نمره را در ابتدای  موردنظربه جاده نمره 

توان به راننده پیام روشنی می ورودی هر جاده نصب نماییم

بیشتری اعالم نمود و راننده در طول مسیر از آگاهی بهتر و 

نسبت به جاده برخوردار است و این امر صد در صد در کاهش 

در  کهیوقت. آیا تواند نقش ایفا نمایدمیای تلفات جاده

کیفیت مشخص  ازنظرکیلومترهای مختلف وضعیت جاده را 

کنیم آیا نباید توقع داشت که تعداد تصادفات در کشور بایستی 

گردد می مر باعثمقدار بسیار زیادی کاهش یابد این اه ب

مسئولین محلی و کشوری نیز برای ارتقاء و افزایش تعداد 

ها تالش نمایند و فقط به فکر ساخت جاده ها در جادهستاره

این پیشنهاد پیام روشنی به  .حتی به قیمت کاهش جاده نباشند

 ینبذرهزیر  هاآندهد که کار می متصدیان امر ساخت جاده

از  هرکدام. برای محاسبه باشندمی ظرتحت ن باشد و کامالًمی

های مربوطه از نهادهای مختلفی عامل جاده داده هاییتمآ

 گردیده است یآورجمع

 از آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وهواآبو  یرساختزآیتم     

و نظارت از اداره  یمنیا و گردیده است. آیتم طراحی یآورجمع

آیتم تعداد تصادفات و  است. شدهیگردآورکل راه و شهرسازی 

است و کلیه  شدهیآورجمعها ترافیک و عالئم از اداره کل پایانه

باشد. حال برای مشخص کردن می ها موجودمستندات این داده

 وضعیت کیفیت هر کیلومتر از جاده از فرمول زیر استفاده

 :شودمی

 1 2 3 4 5 6 7Q Q Q Q Q Q Q QR       
 

 هاییتمآاز  هرکدامه اهمیت با توجه به اینکه وزن دهی ب   

بایست از طریق نظر کارشناسان مربوطه می مقالهدر  یموردبررس

داده شود لذا برای انجام این کار از یکسری پرسشنامه 

هفتگانه  هاییتمآاز  هرکداماست تا بتوانیم اهمیت  شدهاستفاده

باشد که به می 100 هایتمآنماییم. ارزش کل  یدهارزشرا 

 است. شدهیمتقس هایتمآهرکدام از نسبت به 

 

 هاامتیاز نهایی کارشناسان به آیتم .9جدول

 10 (T) ترافیک -الف

 10 (W) وهواآب -ب

 10 (Nجاده )نظارت بر نگهداری  –ج 

 10 (Mعالئم ) -د

 10 (Y) یمنیاابزار  -ه

 35 (Xجاده )طراحی هندسی  -و

 25 (جاده ) یرسازیز -ی

 

 های جادهداده یکاوداده-5
را بر اساس  های مختلف جادههای حاصل از آیتمداده     

های ها از جادهاین داده .کنیممی هر الیه مرتب کیلومتر در

؛ آزمایشگاه ونقلحملها و مختلف استان کرمان؛ از سازمان پایانه

. حال با استفاده از است شدهیآورجمع؛ فنی و مکانیک خاک

بایستی سرعت اتومبیل در هر کیلومتر از جاده  اتوماتای سلولی

نشان دادن  یسازمدلچنین  . هدف از انجامنماییم سازییهشبرا 

 های هفتگانه در سرعت و امنیت خودروکیفیت آیتم یرتأث

 شدهانجاممتلب  یسینوبرنامه. این برنامه با استفاده از باشدمی

ابتدا با استفاده از کیفیت جاده به هر کیلومتر از جاده یک  .است

تا  ؛ بین یکشدهدادهشود و بعد با توجه به نمره می نمره داده

 ها خودشود و این ستارهمی پنج ستاره به هر کیلومتر داده



 .تواند حرکت نمایدمی سرعتیتوانند مشخص کنند که خودرو در این کیلومتر از جاده با چه می

 

   ** * ** * * *** * **   *  ** 

 

 

 

 

 

 دارکردن جادهایده ستاره. 5شکل 

 

 گیرد و نشانمی ده را در نظرتنها عامل جا یسازمدلاین    

تمامی عوامل دیگر در حالت ایده آل  کهیدرصورتدهد که می

. در ایران بر سرعت خودرو دارد یریتأثعامل جاده چه  ؛باشند

های اکثر جاده با خصوصیات پنج ستاره موجود نیست وای جاده

 . با توجه به آمار تصادفاتباشندمی ستاره 2ایران دارای کیفیت 

 ها بازدارنده خوبیتوان نتیجه گرفت جادهمی ؛های ایراندر جاده

 این مدل پیشنهادی .برای جلوگیری از تصادفات در ایران نیست

گیرندگان عرصه ن و تصمیمتواند کمک شایانی به مسئوالمی

هایی از آمار در زیر به نمونه .سالمت و زیرساخت بکند

سطح باالی  دهندهنشانه پردازیم کمی تصادفات در کشورمان

کردن هر کیلومتر از  دارستارهایده  .باشدمی تصادف در کشور

عامل جاده را شامل شده  هاییتمآجاده در این سطح که کلیه 

تواند کمک شایانی به شناسایی جاده توسط راننده می است

؛ رانندگی بیشتری یاطبااحتتا  مجبور نمایدنماید و راننده را 

 نماید.

 

 سرعت تعیین برای یادگیر اتوماتای از استفاده -5-1

 جاده در مناسب

 برای یادگیر اتوماتای از استفاده نحوه مورد این قسمت در در  

 خاص مشخصات با ییهاجاده در رانندگی یبهینه سرعت تعیین

 حداکثر با دارند تمایل رانندگان ازآنجاکه. شودمی پرداخته

 به تریعسر هرچه و کنند دگیراننها جاده در ممکنه سرعت

 حداکثر تعیین در پارامترها ثیرأت تا است الزم برسند مقصد

 از پس. شود مشخص مختلف یهاجاده برای مجاز سرعت

ای جاده مختلف مقاطع برای مناسب یهاسرعت شدن مشخص

 قطعه در که داد اطمینان رانندگان به تابلوهایی نصب با توانمی

 منظور بدین. کنند حرکت توانندمی سرعتی چه با جاده از فعلی

 یهابخش در مجاز یهاسرعت نمودن مشخص جهت و

 صورتبه را سرعت در مؤثر پارامتر هر تقریبی اثر جاده، مختلف

 ذکریانشا .کنیممی معین حالت سه به پارامتر هر تقسیم با زیر

 لذا و شدهیینتع جاده از کیلومتر هر برای زیر مقادیر که است

  به دست جاده از کیلومتر هر برای حاصله نهایی رعتس

 .آمد خواهد

 

 هاحاالت آیتم-5-2

 دارای جاده که است شده فرض. باشدمی ترافیک اول پارامتر    

 در. باشد پرترافیک و متوسط ترافیک با ترافیک، کم حالت 3

 ولی شود،نمی کم رانندگی سرعت از چیزی ترافیک کم حالت

 10 پرترافیک حالت در و کیلومتر 5 متوسط ترافیک حالت در

 .شودمی کاسته حداکثری سرعت از کیلومتر

 2 به جوی شرایط. وهواستآب یموردبررس دوم پارامتر    

 که است براین فرض. است شدهیمتقسخشن و معمولی  قسمت

 حالت در شود،می کاسته سرعت از کیلومتر 10 خشن حالت در

 .شوده نمیمعمولی چیزی از سرعت کاست

 سرعت اینکه به توجه با نیز و فوق هایبندییمتقس به توجه با  

 با توانمی .باشدمی کیلومتر 120 باندِ دو یهاجاده در مجاز

 اکشن تعدادی دارای که یادگیر اتوماتای یک از استفاده

 را جاده از کیلومتر هر برای مناسب سرعت باشدمی )سرعت(

 .کرد مشخص

 مختلف یهاسرعت یادگیر اتوماتای برای انتخابی یهااکشن    

 قطعه هر برای ما انتخابی )سرعت( اکشنی بردار. باشدمی ممکن

. 120 و 100 ،... ،40 ،30 ،20 ،10 از عبارت است جاده از

 حداکثر داشتن هدف. داریم )سرعت( اکشن 12 درمجموع

 جاده از قطعه هر خاص شرایط به توجه با جاده در سرعت



 .شدبامی

 جاده از کیلومتری 1 یقطعه 10 برای ما موجود اطالعات   

 هر برای سلول(پارامتر ) 7 کل در اینکه به توجه با. باشدمی

 )سلول( پارامتر 7 جاده، کل برای لذا .گیردمی قرار نظر مدّ قطعه

 .داشت خواهیم مقدار 10 با

 1 یهقطع هر برای، شدهنوشته برنامه در فوق موارد به توجه با 

 انتخاب احتمال حداکثر با اکشنی )سرعت( جاده از کیلومتری

 و مجاز سرعت عنوانبه را همان که آیدمی دسته ب شدن

 .گیریممی نظر در قطعه آن برای مناسب

AvenueSpeeds = 74    79        79       79        92 

 

 قوانین ابتدایی اتوماتا-5-3

 عالئم و ترافیک- وهواآب باشد بد جاده طراحی اگر -1 قانون  

 .شودمی کاسته کل سرعت از و نادیده گرفته شده

نادیده  رکیلومتر بر ساعته؛ که اگ 10بر سرعت  وهواآب یرتأث

از  یلومترک 10)نمره صفر( این (خشن یوهواآب) گرفته شود

 شود.سرعت کل کم می

 راست که اگ بر ساعتکیلومتر  10ترافیک بر سرعت  یرتأث

)نمره  (زانهدستگاه رو 3000)ترافیک باالی یده گرفته شود ناد

 یابد.می از سرعت کاهش بر ساعتکیلومتر  10صفر( 

نادیده  اگر که است بر ساعتکیلومتر  10 سرعت بر عالئم یرتأث

 از بر ساعتکیلومتر  10()عالئم جاده کافی نباشدگرفته شود 

صفر(  طراحی ضعیف )نمره اگرپس . یابدمی کاهش سرعت

کیلومتر  30خود طراحی؛  بر ساعتکیلومتر  35باشد عالوه بر 

؛ وهواآب) سه سلول دیگر نادیده گرفته شدنبابت نیز  بر ساعت

کاهش اعت سکیلومتربر65اًگردد. جمعمی کسر (ترافیک؛ عالئم

 سرعت داریم.

نادیده گرفته  باعث- بودن بد صورت در وهواآب -2 قانون

 درصد 50 یزرا ن جاده وایمنییرسازیز (کاهش امتیاز) شدن

 دهد.می کاهش

 10 وهواآب)نمره صفر( باشد بابت خود  بد وهواآباگر 

بر کیلومتر  35و ایمنی  یرسازیزو بابت  بر ساعتکیلومتر 

کاهش  بر ساعتکیلومتر  45 ؛ جمعاًیابدمی کاهش ساعت

 .سرعت داریم

( نمره صفر) نادیده گرفتن باعث عالئم بد وضعیت -3 قانون

 شود.می جاده بر نظارت یتمآ

بر کیلومتر  10و نظارت  بر ساعتکیلومتر  10 عالئم خود

کاهش  بر ساعتکیلومتر  20 کاهش دارد که جمعاً ساعت

 .سرعت داریم

 یک آستانه یرسازیزها از زیر آیتم هرکدامبرای  -4قانون 

 از: عبارت استوجود دارد که  101)حداقل( بر اساس نشریه 

5 =a آسفالت 

100=pاساس 

100=spیراساسز 

100=gسابگرید 

100=gpیزرخاک 

 ها زیر استاندارد نباشد؛ باعث ضعفاز زیر آیتم هرکداماگر     

 25باعث کاهش  یجهدرنت .شودمی )نمره صفر( زیرساختآیتم 

 .شودمی سرعت بر ساعتکیلومتر 

( سلول 5)نمره  اگر نظارت بر جاده خوب باشد -5قانون 

 .ماندمی زنده وهواآب

 خودکار صورتبه (5)نمره  نظارت در سطح خوب باشد راگ    

شود که می بر سرعت افزوده بر ساعتکیلومتر  10سرعت 

 .افزایش سرعت داریم بر ساعتکیلومتر  20 با نظارت جموعاًم

 ( سلول5نمره ) اگر نظارت بر جاده خوب باشد؛ -6قانون 

 .ماندمیفعال  یرسازیز

بد  –( 5/2نمره متوسط ) –(5حالت هر سلول = خوب )نمره 

 )نمره صفر(

=باعث افزایش  بر ساعتکیلومتر  10؛ افزایش نظارت خوب

 35افزایش  شود که جمعاًمی زیرساخت ساعتکیلومتر بر  25

 را در سرعت داریم. کیلومتر بر ساعت

 100 کاهش یعنی نمره صفر(؛) سلول؛ یک غیرفعال بودن

 حرکت در آن کیلومتر بر سرعت یرتأث درصدی

در  یرتأث 100یعنی احتساب  (؛5؛ )نمره ماندن سلول فعال

 سرعت در آن کیلومتر

 :محاسبه کیفیت محور

 :کنیممی کیفیت یک کیلومتر از جاده را برای نمونه محاسبهحال 

 4کیلومتر شماره  –زاهدان  –محور بم 

1 2 3 4 5 6 7w T w W w N w Y w X w w M QR       

 

 جاده استاندارد    10+25+35+10+10+10+10=100

175  (=0M 25(+)0 35(+)0Y10(+)0N 10(+)0W 10(+)0T 

10) 

1 2 3 4 5 6 7Q Q Q Q Q Q Q QR       



                   موردمطالعهجاده  175=0+0+0+0+175+0

 

 

 ستارهتک موردمطالعهجاده  آمدهدستبهبا توجه به عدد 

 باشد.می

 ذکرشدهتمامی موارد  14متلب زبانبا  یسینوبرنامهبا استفاده از 

ایم نمودار ایم و سعی کردهنموده سازییهشبرا  مقالهدر این 

 .محور را ترسیم نماییمسرعت در هر 

  

 ایجاده نگاهی کوتاه به تلفات -5-4

عامل جاده در تصادفات را  یرتأثقصد داریم قسمت در این    

 یرتأثکه در فصل پنجم بیان نمودیم  طورهمان ؛بررسی نماییم

بر روی  اندبودهعامل جاده  دهندهیلتشکمختلف را که  هاییتمآ

تواند با ومبیل در صورتی میات؛ دادیم سرعت اتومبیل شرح

کمی  یباًتقرامنیت در جاده رانندگی نماید که از سرعت 

 هاییلاتومبچنین امکانی برای  واقعاًبرخوردار باشد؛ اما آیا 

منفی است. آمار  کامالًامروزی وجود دارد. جواب  یفیتباک

باشد با نگاهی به این همین امر می دهندهنشانها در جاده تلفات

مانع  تواندینمهای کشور ما خیلی شویم که جادهمتوجه میآمار 

 .از تصادفات بشود

و آسیب دیدگان حاصل از تصادف  مصدومانحال با این آمار  

تعداد  یسهبا مقا. در کشور بایستی به فکر راهکار اساسی بود

توان بررسی خوب و ضعیف می یفیتباکدر دو محور  تصادفات

 .انجام داد تریقدقرا 

 

 

العهموردمطسرعت اتومبیل در یک محور  سازییهشب. 6شکل          

 

 

 

 

 مبدأاستان به تفکیک فاصله از  موردمطالعه. آمار تصادفات محورهای 10جدول 

 نام محور 

 محل وقوع تصادف )کیلومتر(

 جمع

 

  به باال 50 50-46 45-41 40-36 35-31 30-26 25-21 20-16 15-11 10-6 5-0

 زاهدان -بم  1
 41 3 6 10 13 11 10 14 5 1 3 تعدادتصادفات

117 
 بی کیفیت

 %35.0 %2.6 %5.1 %8.5 %11.1 %9.4 %8.5 %12.0 %4.3 %0.9 %2.6 درصد

 راور –چترود  2
 17 0 1 2 1 2 1 2 4 4 2 تعداد تصادفات

36 
 باکيفيت

 %47.2 %0.0 %2.8 %5.6 %2.8 %5.6 %2.8 %5.6 %11.1 %11.1 %5.6 درصد

 کرمان –باغین  3
 0 0 0 0 0 0 0 0 22 15 9 تعداد تصادفات

46 
 باکيفيت

 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %47.8 %32.6 %19.6 درصد

 کهنوج –جیرفت  4
 51 10 17 16 13 18 16 25 39 14 19 تعداد تصادفات

238 
 بی کيفيت

 %21.4 %4.2 %7.1 %6.7 %5.5 %7.6 %6.7 10.5% %16.4 %5.9 %8.0 درصد

 

 

شود برخی از محورها می که در جدول باال دیده طورهمان     

از تعداد تصادفات باالتری برخوردار هستند که با دقت در 

 ( به این نتیجهجاده ،ماشین ،عوامل تصادفات )نیروی انسانی

 ن؛ انسان و ماشیرسیم که عامل مشترک بین این محورهامی

باشد و تنها عاملی که در این محورها با یکدیگر متفاوت می

. پس باید به این نتیجه برسیم که عامل است عامل جاده است

اصلی افزایش تلفات در این محورها نه عامل انسان است و نه 

ترین عامل افزایش تلفات ؛ بلکه عامل جاده اصلیعامل خودرو

 یجادشدهااهیم هزینه تلفات خومی . حالباشدمی در این محورها

 .کم را حساب کنیم یفیتباکدر یک محور  سال یکدر 

 کشته یا مجروح ناتوان،ای جاده تصادفات اثر در که نفر هر   

 متأثر را دوستان و خانواده مانند دیگر افراد از گروهی شود،می



 مرگ و ناتوانی با نفر هامیلیون جهانی، سطح در. سازدمی

ای جاده سوانح از ناشی جراحات از ناشی که دهخانوا اعضای

 .شوندمی رو بر رو است

 تصادفات، شش هزینه بررسی در معموالً  ایران کشور در   

ای جاده تصادفات: دهندهیلتشک اصلی عناصر عنوانبه زیر عنصر

 افرادی از یک هر ارزش نمودن شوند. مشخصمی نظر گرفته در

ه ب و هاارزش این کردنجمع د،شونمی ین سوانحا قربانی که

 این از ناشی جهانی اجتماعی هزینه که بتوان رقمی آوردن دست

 .است یرممکنغ امری داد، نشان راای جاده تصادفات و سوانح

 کشورهای درای جاده تصادفات و سوانح اقتصادی هزینه

درصد از  2 پردرآمدو  درصد 5/1متوسط  درصد، 1 درآمدکم

 518 حدود آن جهانی . هزینهباشدمی ص ملیسهم تولید ناخال

 درآمد با کشورهای. باشدمی سال در آمریکا دالر هزار میلیون

 از بیشتر که باشدمی آمریکا دالر میلیون هزار 65 و متوسط کم

 کنند.می دریافت پیشرفته کشورهای از هاآن که کمکی است

 یدهدخسارت یا شده منهدم اشیاء هزینه -١

 (دائمی هایمعلولیت از غیر) جسمانی جراحات هزینه -٢

 یاجادهتصادفات  در رفته بین از و شدهتلف اوقات هزینه -٣

 روحی صدمات و روانی جراحات غم، درد، هزینه -٤

 در )غیر عمد( خسارت جبران اجرای روش تنها دیه روش    

 متمادی برای قرون آن بر حاکم اصول ازآنجاکه. است کشور

 تنوع خصوص در اجرایی آن اختالف تنها است، ماندهیباق ثابت

 جهت لذا. است گانه موارد شش در دم صاحب انتخاب حق

 فتوای طبق آن ریالی ارزش هرساله ،نظراختالف از جلوگیری

 عملکرد مبنای عنوانبه وزارت دادگستری طریق از رهبری،

 91در سال  که .شودمی اعالم بیمه یهاو شرکت قضایی محاکم

 ریال است. یلیونم 1200بلغ آن م

 

 

مقایسه هزینه ساخت جاده با هزینه فوت ناشی از -5-5

 تصادف
 150با احتساب هزینه ساخت هر کیلومتر از جاده به مبلغ     

 اکثراً ی کشور ما هاتوان نتیجه گرفت که جادهمی ؛15میلیون تومان

ر این ؛ که این خود عامل اصلی تلفات دباشندمی دو یا سه ستاره

ی کشور هابه فکر اصالح جاده کهیدرصورتباشد. می هاجاده

از استاندارد سه ستاره به باال برخوردار  هاباشیم که حداقل جاده

توانیم شاهد کاهش چشمگیر آمار تصادفات و همچنین می باشند

 ؛ به جامعه باشیم ؛ اقتصادیجلوگیری از لطمات جانی

 دمطالعهمورهای . هزینه جاده11جدول 

 نام محور کیلومتر 50هزینه  نوع محور

50KM X150 کهنوج-جیرفت  5/7 * تومان یلیونم 

50KMX300 باغین –)کرمان )-راور–)چترود  15 ** تومان یلیونم( 

 

 هزینه فوت هر نفر طبق اعالم سازمان تامین اجتماعی .12جدول

میلیون 120  دیه هر نفر 

تومان 400000 ردحداقل مستمری هر ف   

سال 25  میانگین سن تصادف در ایران 

سال 70  امید به زندگی در ایران 

سال 45  مانده سال از زمان حادثه 

میلیون 216 سال 45مستمری در    

تومان یلیونم 336هزینه هر فوتی بدون در نظر گرفتن ضایعه اجتماعی و خانوادگی   

 

 هزینه مالی فوت ناشی از تصادف. 13جدول 

دفتصا نام محور فوتی هزینه جرح فوت   

کهنوج –جیرفت   * 238 30 208 30X336=10080 

کرمان –باغین   ** 46 6 40 6X336=2016 
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  نسبت تصادف در جاده 1 ستاره با جاده 2 ستاره 

دوستارهبه  ستاره 1نسبت هزینه جاده    

 

 

 

 

 

 

 
 

د با افزایش دو برابری بودجه کنیمی که در باال مشاهده طورهمان

تقلیل  برابر 5جاده  هاییتعداد فوتجاده و افزایش یک ستاره؛ 

کشته را  6با  ستاره 2در نظر بگیرید که جاده  حال .یافته است

 به نصف تقلیل هاتعداد کشته قاعدتاً به سه ستاره تبدیل کنیم.

ا بای توجه به اینکه ما در استان کرمان جاده با یابد.می

 . این مورد نیستیم آزمودنستاره نداشتیم قادر به  3مشخصات 

ای توان شاهد جادهمی ستاره آیا 4در صورت ارتقاء جاده به 

 همین بود؟ هاآیا باز تعداد کشته؟ باالبودباال و امنیت  یفیتباک

 

 گیرینتیجه-6
؛ مدیریت بودجه مقالهدر این  آمدهدستبهترین مبحث اصلی  

بهبود  درصورت. باشدمی یرساختزحوزه سالمت و مربوط به 

 و یابدمی ؛ تعداد تصادفات نیز کاهشهاوضعیت کیفیت جاده

 .کندمی این خود افزایش سالمت جامعه کمک شایانی

کمک شایانی به  تواندیم ؛هابهتر جاده برساختنظارت *

کشور نماید. پس بهتر آن است که نظارت  یرساختز

 را افزایش دهیم. هاجاده برساخت

 یاجاده آسیب از جلوگیری و کنترل

 است، کنترلقابل و بینییشپ قابل کامالًای جاده *آسیب

 .آیدمی به وجود انسان یلهوسبه که استای مسئله

 بهداشت به مربوط و چندجانبهای مسئلهای جاده *ایمنی

 بهداشتی مسئول بخش ازجمله هابخش همه که است عمومی

 است.ای جاده آسیب از جلوگیری ینهرزمد فعالیت

 منجر نباید رانندگان معمول رفتار و معمول رانندگی *اشتباهات

 به یدباای جاده ترافیک سیستم. شود جدی آسیب یا مرگ به

 افزایش شرایط از عهده یخوببه تا نماید کمک کنندگاناستفاده

 .برآیند تقاضا

 از یعنی محافظت ستا اجتماعی برابری مسئلهای جاده *آسیب

 کنندگاناستفاده کهیطوربه برابر، طوربه کنندهاستفاده افراد کلیه

 گرفتن قرار خطر در معرض ینهدرزم موتوری نقلیه وسایل

 .نباشند نابرابر

 درآمدکم کشورهای به پردرآمد کشورهای از تکنولوژی انتقال *

 ساسبایدبرا و دارد منطقه شرایط با متناسب کردن به نیاز

 .باشد منطقه نیازهای

 منطقه با مناسب یهاحلراه به تا است الزمای منطقه *دانش

 .یافتدست

 یهاپروژهآ ن کاهش عمر  تبعبهدر خصوص کاهش کیفیت و *

 یهاپروژهاخیر نسبت به  یهاسالدر  اجراشدهعمرانی 

ی گذشته و بخصوص قبل از انقالب به هادر دهه اجراشده

باشد که در اینجا می اهمیت حائزین نکته نظر نگارنده چند

 .شودمی اشاره هاآنخالصه به تعدادی از  صورتبه

 متأسفانهاین است که  یاد آور شدنخستین مسئله که بایستی – 1

اخیر در بین بعضی از افراد اجتماع وجدان کاری و  یهاسالدر 

 داشته که این یریگچشمکاهش  انگیزه انجام کار به نحو احسن

هم در  متأسفانهباشد این مسئله نمی انکارقابل عنوانیچهبهمسئله 

شود می دیده هاهژو هم در زمان اجرای پرو پروژهطول طراحی 

 کند.می وارد هابه پروژه یریناپذجبرانرهای و ضر

کیفیت فدای کمیت و  اکنونهمدومین عامل این است که  – 2

شود در سفر می یبندزمان شود مثالًمی هاپروژهزمان اجرای 

ه ژبایستی این پرو حتماً پروژهفالن مسئول سیاسی به محل انجام 

50 X150 میلیون  کیلومتر جاده تک ستاره بصورت میانگین                      50هزینه ساخت  میلیارد 7.5=  

50X300 میلیون  =15 بصورت میانگین                       میلیارد     ستادهساخت جاده دو  هزینه   

 تفاوت کشته های جاده تک ستاره و دو ستاره                                نفر 24=30-6

24X336=8 میلیاردتومان                                                                               ما به التفاوت هزینه فوتی                         

7.5 1

15 2




برسد که بر اساس تجربیات  یبرداربهرهبه هر نحو ممکن به 

ی هاهژاز پروای به پاره یریناپذجبرانی هااینجانب آسیب

 گردد.می عمرانی وارد

عمرانی  یهاپروژهعامل بسیار مهم دیگر فروش کیفیت در  - 3

که بر اساس  یمواقعبدین نحو که با اعمال جریمه در  باشدیم

است.  شدهگزارش ییدرجا یضعفنقطهآزمایشگاه  یهاگزارش

رفع عیب و نقص شود  آنکهکنند بدون می پیمانکار را جریمه

و آسفالت  هاراهسازی ی روهااین مسئله بخصوص در مورد الیه

 باشد.می مشهود

 

 ارهاکراه-6-1
 در افراد که این نیازمند عزم ملی یدوستوطنایجاد حس  – 1

مادی و هم معنوی  صورتبهطرق انگیزشی هم  و ازباشد می

 .افزایش داد وجدان کاری را در افراد توانیم

هیچ عاملی کیفیت انجام کار  هابندی اجرای پروژهدرزمان – 2

 .قرار ندهد الشعاعتحترا 

که  طوریه ب هاو آزمایشگاه در پروژه رعایت شان مشاور – 3

به رفع نقص از  یرأفصل الخطاب قرار گیرد و اگر  هاآنحرف 

انجام شود و نه با جریمه  حتماً یک قسمت کار دادند این مسئله

 .پیمانکار سعی در حل مسئله گردد

 های قدر پیمانکاری و مشاور در پروژههابکار گیری شرکت – 4

چه بهتر انجام شدن در هر هاآنت و امکانات و استفاده از تجربیا

 .پروژه
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