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 چکیده
از  ،قهزوین  -کهر   آزادراهدر  ای جهاده  ههای  تصهادف زمهانی   پهراکنش  هدف این تحقیق دستیابی به  الگهوی  

صهحی     یزیر برنام امکان  ، وقوع تصادفزمان نسبی  ینیب شیپبا  .استنزدیک پایتخت  پرترافیکمحورهای 
ی است رویکرد کمّ با کاربردیین پژوهش از نوع ا .آید میی فراهم تا حد آنناشی از  یها ن یهزبرای کاهش 

و از آزمهون   هها  دادهکریسپ برای تحلیهل   روشمبتنی بر  یکاو داده یها روشاز  ،حجم اطالعات لیدل ب ک  
 ههای  تصهادف گهزارش   ها دادهمنبع  .استفاده شده استاسمی برای تعیین همبستگی  یرهایمتغهمبستگی 

 همهۀ اطالعهات   ،تحقیهق  ۀ آمهاری جامعه قهزوین اسهت.    -کهر  پلیس راهور فراجای استان قزوین در محور 
نمونه    عنوان ب  1390-1399 ۀسال ده ةمحدود ،بزرگی بیش از اندازه لیدل ب این محور است ک   های تصادف
بهین   05/0اسمی لمبدا در سهط  معنهاداری    یرهایمتغآزمون همبستگی براساس نتایج  است.ه شد بررسی

مهرتب    یها افت یهمبستگی وجود دارد؛ همچنین  ها تصادف، روز و ساعت ای جاده های تصادففصل رخداد 
که  براسهاس آن    کهرد ارائه    ریه متغوکا نیز الگویی از ارتباط این سه    یکاو داده افزار نرم 48جی تمیالگوربا 
 که   داد نشهان  جینتها . کرد ینیب شیپقزوین را  -کر  آزادراهدر  ای جاده های تصادفپراکنش زمانی  توان یم
 متفهاوت  وقهوع روز و سهاعت   کیه ب  تفک هاتصادف رخداد یزمان پراکنش احتمالاز فصول سال  کی هر در

 شهتر یخهاص آن ب  یهها تسهاع  ومختله    یدر هر فصل احتمال رخداد تصادف در روزها یعنی ؛بود خواهد
ب   و بود خواهد ممکن هاتصادف روزها و ساعات نییامکان تع شده ارائ  یالگو ۀلیوس ب  نیهمچن .خواهد بود

 داد درخ خواهه  تصادف شتریب ییروزها چ  صب ، ساعات در بهار، فصل در ک حدس زد  توان یم بیترت نیا
ایهن مقاله  در   . کنهد  یمه را ممکن  ینیب شیپنیز الگو  گرید یساعات و روزها ،فصول یبرا بیترت نیب  هم و

احتمهال رخهداد تصهادفات دارای نهوآوری      ینه یب شیپو  یکاو دادهبراساس  ها دادههدف، روش و نوع تحلیل 
 است.نگرفت  انجام  دست از اینو پیش از این تحقیقی است 
 .قزوین -، محور کر درخت تصمیم، یکاو داده، ای جاده های تصادفتصادفات،  ینیب شیپ: کلیدی های واژه
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 مقدمه

مهثرر   ۀمقابلپیشگیری از مخاطرات محیطی و  ،شوند یم مواج  خطر با ینحو ب  روز هر ها انسان

ههای سیاسهتگذاران و مجریهان در     تهرین دددده    زا، از مههم  عنوان رویهدادهایی آسهیب   با آنها ب 

  و سهت هاخطر نیا نیتر مهماز  یدگننرا  تصادف .[19است ]های مختل  مسائل اجتماعی  حوزه

 .است بوده خود یزندگ در مخاطرات کنترل ای کاهش یبرا یحل راه در پی همواره انسان

 دیشد های آسیب و ریوم مرگ مهم اریبس عوامل از یا جاده های تصادف، در میان انواع تصادف

کرده بود  ینیب شیپ خود 2019در گزارش سازمان بهداشت جهانی  . [12هستند ] یمال و یجان

 سراسهر  در ریه وم مهرگ  ، ششهمین علهت  2020ناشی از حوادث رانندگی در سهال   ریوم مرگ  ک

 حهال  در کشهورهای  در نهاتوانی  علهت  به   زنهدگی  یها سالاز دست رفتن  عامل دومین و جهان

در حهال   یکشهورها حوادث رانندگی در درصد  90توج  است ک   شایان. [3] بوده است توسع 

ازای ههر   ب  جهاندر  رسمی اعالم کرد ک  یگزارشهمدلی در  ۀروزنام .[11] دده یمتوسع  رخ 

 3۷ازای این تعهداد خهودرو،    ب حالی ک  در ایران  درشوند،  نفر کشت  می 9هزار خودرو حدود 10

 در ایران حوادث رانندگی پس از آلودگی هوا بیشترین قربهانی  از سوی دیگر شوند. نفر کشت  می

ایمن راننهدگی در  نا های مرکزی، ایران از نظر تصادف ۀبیم ةپژوهشکداساس اعالم . برردیگ یمرا 

سهیرالئون در  ، فقه   نظهر خود اختصهاص داده و از ایهن    ب را  189 ۀرتبکشور جهان،  190بین 

  .[13] ایران دارد از بدتر یوضعیت آفریقا ةقاردرب 

 جامع  یبرا یادیز فعنام و کردند جادیا یانقالب یا جاده ونقل حمل در یموتور ۀینقل لیوسا

 دسهت  به   هها  جهاده  در یادیز یانسان تلفات با منافع نیا متأسفان  اما. اند آورده ارمغان ب  یانسان

 ییشناسها  .سهنگین اسهت   بسهیار کشور  یها راهتصادفات در  ۀنیهز ،سویی دیگر از [8اند ] آمده

، کهاهش تصهادفات   یراهکارها نیاز مثررتر آنها یمثرر بر تصادفات و اررسنج های شاخص قیدق

بهرای   دنه توان یمه  آن جینتها  از یمتول یها سازمان ک  است یرانندگ در یمنیا شیافزاتخلفات و 

همواره چهار رانندگی  در تصادف .[5] کنندکاهش تصادفات استفاده  و ها جاده در یمنیا ارتقای

در میان عوامهل محیطهی شهرای     . [20] دخالت دارند  یمح، جاده و  ینقل ۀلیوسعامل انسان، 

 خبنهدان ی، م ، کوالک، ینسبحرارت، بارش برف و باران، رطوبت  ۀدرجمانند  یعناصر اقلیمی و

 14] شوند یممحسوب  یا جاده های تصادفو از عوامل مهم  یرانندگدر  رگذاریتأرو ... از عوامل 

  .[۷] دهند میقرار  ریتأررا تحت  ونقل حمل یداریپاو  یمنیا ک  [2 ،

که  در ادامه     است را جلب کردهتوج  محققان از رویکردهای مختلفی  ای جاده های تصادف

 :شود یمب  برخی از آنها اشاره 



 25۷ قزوین -کر  آزادراهدر  ای جاده های تصادف وقوع یزمانپراکنش  ینیب شیپتحلیل و 

 یسهاز  مهدل و  ها دادهتحلیل  بادر پژوهشی ( 1401) یخسرویکخالدی، بهتوئی، التماسی و 

 ای جاده های تصادف ۀتامعلل  نیتر مهم ،جوی نامساعددر شرای   ای جاده های تصادف ۀتامعلل 

ذکهر  به  جلهو و تخطهی از سهرعت مطمئنه        یتوجه بی را جاده قدیم() نیقزو -تهراندر محور 

را سهان و راننهدگان   از نظهر کارشنا  تصهادف  ۀتامه سپس دالیل ایجهابی وقهوع علهل    آنان  .کردند

شهرای    در ای جهاده  ههای  تصهادف نهایت دو مهدل ذهنهی از ارتبهاط علهل      و درآوردند  دست ب 

. [9] نهد کرد ارائه  رتباط عوامل بها یکهدیگر   و یک مدل پیوندی از نحوه و میزان ا نامساعد جوی

 شهدت  لیه تحل بهرای  یروشه  در زمینۀ معرفهی  یقیتحق در( 1399) ییو مرتضا یعفت ،یبهبهان

 درخهت  روش ب  یکاو داده و یمکان یبند خوش  توابع بر یمبتن یشهر برون یها راه های تصادف

 یانسهان  عامهل  و تصهادف  نوع ،ها تصادف شدت بر مثرر عوامل نیتر مهم ک  دادند نشان م،یتصم

کالنتهری و   .[4]نیسهتند   مهثرر  تصهادف  وقهوع  در چندان میمستق طور ب  یمیاقل عوامل و است

 و  ای جهاده  ههای  تصادف وقوع احتمال و یمکان عیتوز لیب  تحلخود  پژوهشدر ( 1399علیان )

 رمحهو  در ییایه اطالعهات جغراف  سهتم یو جهاده در س   یدو عامل مح ژهیو ب  آنها بر مثرر عوامل

 و نتیج  گرفتنهد  پرداختند یریگ میتصم درخت یمراتب سلسل  روش از استفاده با کندوان -کر 

 بیش و تراکم م،یاقل تقاطع،  یرهایو متغ ستادر وقوع تصادف عامل  نیتر مهم ،انحنا ریمتغک  

 .[18] قرار دارند بعد های رتب  در

شهمال   ای جهاده  های تصادف یکاو داده پژوهشی در خصوصدر ( 1399بهتوئی و التماسی )

 و نیتر مهم ک  دریافتند. آنها پرداختند ای جاده های تصادفبر  مثررعلل  یبررسدرب تهران، ب  

 بهوده  جلهو  به   یتهوجه  بهی  شده یبررس یها سال در ای جاده های تصادف ۀتام علت نیپرتعدادتر

 ههای  تصهادف بیشهتر  دادند ک   نشان پژوهشیدر ( 139۷یزدانی، پاشازاده و زادولی ) .[6] است

عامهل  و  دههد  یمه گرم سال رخ  روزهایدر  ادلباصلی و  یها ابانیخو  ها ناددر می شهر اردبیل

عجله  و   براسهاس ایهن تحقیهق،   . اسهت دم تق حقنکردن رعایت و  مقابلب   توجهی بی ادلب آنها

تهرین   مههم  ،عوامل انسانی منزلۀ ب فاصلۀ طولی و عرضی دم و تق حقنکردن رعایت  ،یزدگ شتاب

 . [21] هستند اردبیلشهری  های تصادفعوامل 

 ههای  تصهادف آنالیز زمانی و مکهانی   دربارة پژوهشی در زین( 1394) یمحمدیعلو  یاحمد

رانندگی بزرگهراه   های تصادفالگوی زمانی و مکانی  ،فازی یا پنجرهرانندگی با استفاده از تراکم 

نوع رد، نوع برخو ،همچون ساعت یک  عوامل مختلفو نشان دادند  ندکردقزوین را بررسی  -کر 

های هفت  و وضعیت جوی الگوی مکانی مشخصی دارند و بها بررسهی   روز ،عامل انسانی ،تصادف

 . [1] های مختل  را کش  کردعلت الگو توان یمآنها 
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 رمدر  ای جهاده  ههای  تصهادف  بهرای را مدلی  پژوهشی،در ( 2022کومی، پلیمنی و بالسامو )

اقهدامات   یزیه ر برنامه  ابهزاری قدرتمنهد بهرای     یکهاو  داده یها لیتحلک   دریافتندند و ارائ  داد

 .[23] اند کاهش تصادف منظور ب مناسب 

 ای جاده های تصادفارتباط  نحوة ینیب شیپدر تحقیقی با هدف ( 2021)و همکاران  ویسوانات

 ةجهاد در  201۷تها   2014 یهها  سالبین و الگوریتم پرییوری  یکاو دادهبا شرای  محیطی از ابزار 

مسهتقیم بها شهرای  محیطهی      طهور  ب  ای جاده های تصادفک   نددادو نشان  ندکردبنگلور استفاده 

 هها  جاده یمنیا شیافزا ،خود تحقیق در (2021سنگخارات و همکاران ) .[2۷] دارندارتباط  ها جاده

 (2021کهیم، لهی و یهون )    .[25] انهد  دانسهت  از آنهها   یت ناشه و خسار ها را راهکار کاهش تصادف

 یعصهب  یهها  شهبک   از استفاده با یباران یروزها در جاده سط   یشرا ینیب شیپهدف با  یقیتحق

 یراننهدگ  ههای  از تصهادف  یریجلهوگ  منظور ب ب  رانندگان  دیاطالعات مف ۀارائ و (ANN) یمصنوع

  .[24] انجام دادند مختل  ییهوا و آب  یشرا درنامناسب جاده   یاز شرا یناش

بهر   ییههوا  و آب  یشهرا  ریتهأر  یساز مدل در زمینۀخود  قیتحق در( 2020عبدال و شعبان )

 ریتهأر  یبررسه  ههدف  بها  ،LASSO-Based Poissonبا استفاده از مدل  ادهیتعداد صدمات عابر پ

 تصهادفات  از یناشه  ادهیه پ عهابران  آسیب شدت شیافزا بر ییهوا و آب نامناسب  یشرا و وهوا آب

 صهدمات  و ها بیآس شدت بر یمعنادار و میمستق ریتأر ییهوا و آب  یشرا ک  دریافتند یرانندگ

دیگهر   یقه یدر تحق( 2020یودین و ههویهن )  .[22] است نداشت  ادهیپ عابر با تصادفات از یناش

مختل ، با اسهتفاده از   ییهواو آب  یشرا در ونیتصادفات کام بیشدت آس لیوتحل  یتجز دربارة

بر شهدت جراحهات    یمتفاوت راتیتأرمختل   ییهواو آب  ینشان دادند ک  شرا یس  مدل منطق

تصهادف از پشهت و    ،ییتصهادف روسهتا   یدارد. مشخص شد ک  پارامترهها  ونیدر تصادفات کام

از کنهار شهدت    هها  تصهادف  بیشهتر و  دارند بیبر شدت آس یمتفاوت ریتأربرخورد از کنار سطوح 

 . [26] اند داشت  یشتریب

به  دو   ای جاده های تصادف ةحوز رد قاتیتحق ک  گرفت ج ینت توان یم یادشده قاتیتحق از

 ک  یقاتیتحق و دارند ظرنعوامل تصادفات را مد همۀک   یقاتیتحق شوند. میم یتقس یبخش اصل

ایهن  البت   .است دوم ۀدست از زین حاضر قیتحق ک  کنند می یبررس را یطیمح و یمیاقل  یشرا

 .ری اسهت ونسبت ب  تحقیقات قبلی دارای نهوآ  ها دادهبا توج  ب  اهداف و روش تحلیل پژوهش 

وقهوع  زمان ک  احتمال رخداد تصادفات را براساس  ای های جاده تصادفاز  ییالگو ۀارائهمچنین 

ب   پیشین های پژوهشک  در  است قیتحق نیا یاز دستاوردها زین پذیر کند ینیب شیپتصادفات 

 . آن توج  نشده است

 ای ههای جهاده   تصهادف پراکنهدگی زمهانی    پذیر کردن ینیب شیپو  لیتحل ،قیتحق نیا هدف



 259 قزوین -کر  آزادراهدر  ای جاده های تصادف وقوع یزمانپراکنش  ینیب شیپتحلیل و 

مههم   یها جادهکشور، این تحقیق در یکی از  یها جادهالبت  با توج  ب  گستردگی و تنوع ؛ است

با توج  ب  اهمیهت   رو از این. شهر تهران و قزوین استپل ارتباطی دو کالنک  انجام گرفت  است 

سهازی بهتهر،    تصهمیم این محور و البت  لزوم دستیابی ب  اطالعات صحی  در زمان درست بهرای  

 -در آزادراه کهر   ای ههای جهاده   تصهادف این تحقیق دستیابی ب  الگوی زمانی رخهداد   دستاورد

صهحی  بهرای    یهها  یزیه ر برنام امکان  ها تصادفزمان نسبی رخداد  ینیب شیپتا با  قزوین است

 را تا حدودی فراهم کند. ها تصادفناشی از  یها ن یهزکاهش 

های  تصادف: پراکنش زمانی شود یماساسی مطرح  پرسشبرای دستیابی ب  هدف مذکور دو 

بهین فصهل، روز و سهاعت وقهوع      تهوان  یمه قهزوین چگونه  اسهتی آیها      -در محور کر  ای جاده

زمهان احتمهالی وقهوع     ینه یب شیپه  توانهایی الگویی یافهت و آیها ایهن الگهو      ای های جاده تصادف

 یداشتخواهد  تحت بررسی رادر محور  ای های جاده تصادف

 ۀ پژوهشمنطق

درجه  و   48 نیبه  رانیا یمرکز ةحوزمربع در  لومتریک 15623معادل  یمساحتبا  نیقزواستان 

 48درجه  و   36تها   قه  یدق 24 و درجه   35و  یشهرق طول  ق یدق 51درج  و  50تا  ق یدق 44

و  النیگه  یهها  اسهتان شمال ب  استان از  نیانسبت ب  خ  استوا قرار دارد.  یشمالعرض  ۀقیدق

شرق ب  اسهتان  و از  یمرکزجنوب ب  استان زنجان و همدان، از  یها استانمازندران، از درب ب  

داشهتن   لیه دل به  البرز واقع شده که     کوه رشت  یجنوب ۀدامناستان در  نیا. استتهران محدود 

 [.15] دیآ یمنقاط معتدل کشور ب  شمار متوس  از  یها یبارندگارتفاعات متعدد و 

 یهها  آزادراهو  هها  جهاده  نیتهر  مهم ک است  کشور یارتباطمهم  یدورهایکراز  نیقزواستان 

راه  لهومتر یک 66۷1 یدارااسهتان   نیه ا .سازد یممتصل  کشورجنوب و شرق را ب  شمال و درب 

 لومتریک 4820و  یاصلراه  لومتریک 136۷بزرگراه،  لومتریک 26۷، آزادراه لومتریک 21۷ ک است 

تهردد   یرسهم  یآمارهها اسهاس  بر که  شده  سبب قزوین استان تیموقع  .است ییروستاراه  زین

 یا جهاده سهوان    گرید یسوهزار خودرو برسد و از  300روزان  ب   نیانگیم طور ب استان  یها راه

 [.16] ابدی شیافزاو پرتردد  لیتعط یروزهادر  خصوص ب در آن  زین

 داتیه اقتصهاد و تول درصهد   5به    کینزد ،مساحت لومتریهزار ک 15با دارا بودن تنها  نیقزو 

 .دهد یمنشان  ای جاده ونقل حملاهمیت این استان را در  موضوع،ک  همین  دارد سهمکشور 

ویهژه   راننهدگان به   که    قزوین و تهران است بین ه ارتباطیاقزوین یکی از دو ر -کر  آزادراه

از آن  قهدیم  ةجهاد بهیش از  شرای  نسهبی ایمنهی   بودن و  آزادراهبا توج  ب  خودروهای سواری 

 آید. میشمار  ب یکی از مسیرهای اصلی تردد در استان قزوین  این آزادراه کنند. استفاده می
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 قزوین -آزاد کرج ۀنقش. 1شکل 

 ها روشمواد و 

از منظر تفسیر و تحلیل و  ردیگ یمقرار  کاربردی یها پژوهش ةزمردر  هدف نظراین پژوهش از 

و  یکاو دادهفنون  طبق است.ی رویکرد کلی ب  این تحقیق کمّ .است تحلیلی -یفیتوص ، ها افت ی

 ههای افزار نرمو شاید پرکاربردترین  نیتر سادهاز  1وکا افزار نرم 48 یجساس الگوریتم االگویابی بر

از  ای های جهاده  تصادفآماری  یها دادهاست، بنابراین ابتدا درخت تصمیم  ۀتهیبرای  یکاو داده

گردآوری شده و براسهاس فراینهد تحلیهل     استان در محور مورد نظرر د پلیس راهور یها گزارش

 :شد لیوتحل  یتجز ها دادهمرحل   ششطی  2کریسپ روشو با  یکاو دادهو  ها داده

 :تطبیهق ) درک دادهگاام دوم:  ؛ )تبیین اهداف و فرایند پهژوهش(  مسئل فهم  گام اول 

و تبهدیل   الزم)ایجهاد فیلهدهای    سهازی داده  آماده گام سوم:؛ با مسئل  پژوهش( ها داده

 یهها  داده)تعیهین ارتبهاط بهین     سازی مدل گام چهارم:؛ خوان( ماشینب  فرمت  ها داده

گاام  ؛ مختل ( یها طبق و  ها خوش مشترک در  یها یژگیوخام و تفکیک آنها براساس 

در ههر فیلهو و رکهورد بها اههداف       هها  دادهو نهوع   هها  یبند خوش  تطابق) ارزیابی پنجم:

که    مناسب برمبنای اهداف تحقیهق  یها تمیالگور)اعمال  استقرار گام ششم:؛ پژوهش(

 .(شود یممنتج  ها دادهب  الگو یا محاسبات آماری در 

 ةزمهر آن را در  یحهد  تها اطالعهات اسهت که      ، حجم زیهاد روشاستفاده از این دلیل اصلی 

کاربرد از  یگزیر ،ها دادهبرای تحلیل این نوع و حجم از و  رو ؛ از ایندهد یمقرار  3بزرگ یها داده

بهرای اطمینهان از    ،یکهاو  داده افهزار  نرمب   ها داده البت  قبل از ورود .نیست یکاو داده های روش

وجود ارتباط و همبستگی میهان متغیرههای زمهانی ایهن تحقیهق )فصهل، سهاعت و روز رخهداد         

                                                            
1. Weka 
2. CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining 
3. Big Data 
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ایهن متغیرهها از آزمهون همبسهتگی متغیرههای       ن(، با توج  ب  اسمی بهود ای های جاده تصادف

ب  ارتبهاط متغیرهها   آن و نسبت  sigاسمی، ضریب لمبدا یا الندا استفاده شده است ک  براساس 

 .تفسیر شده است

 

  ها دادهمنبع 

پلهیس راههور    یهها  گهزارش مندر  در فهرم   یها دادهاز  ای جاده یها تصادفمرتب  با  یها داده

و اطالعات آن توس  کارشناسان اعزامی به    شود یمگفت   Kاستخرا  شده است ک  ب  آنها فرم 

رک و شهواهد احتمهالی   تصادف، براساس تجرب  و دانش شخصی آنها و با استناد به  مهدا   ۀصحن

 دورةقهزوین و در   -مربوط به  آزادراه کهر    ها فرمشده از این  استخرا ؛ اطالعات شود یمتکمیل 

در این بخهش براسهاس محدودسهازی تهاریخی      یریگ نمون در واقع  .است 1390-1399 سال  ده

  .است گرفت انجام 

 بحث و نتایج

 ؛وکا استفاده شده اسهت  افزار نرمابتدایی  یها تمیالگوراول از  پرسش یها افت یبرای دستیابی ب  

وارد  1399تها   1390 یهها  سهال تصهادف طهی    3400حهدود   یهها  دادهب  این ترتیب ک  ابتدا 

که    48جهی از الگهوریتم   یبنهد  خوشه   برایموجود،  یها تمیالگورسپس از میان  و شد افزار نرم

 اصلی تحقیهق(  یرهایمتغ) هاست گرهبر مبنای نزدیکی و شباهت توصی   یبند خوش الگوریتم 

 استفاده شد.

براسهاس   هها  تصهادف تحلیهل  پراکنش زمانی تصهادفات   در خصوصاول،  پرسشدر پاسخ ب  

 مده است.آ 4تا  2 یها شکلساعت، تاریخ و روزهای هفت  در 

بیشهترین   19-21 ههای  تبهین سهاع  شهب   ابتهدای در که    دهد یمنشان  2شکل  یها داده

 .نشان داده شده است 3 شکلدر  ها تصادفتعطیالت بر وقوع  ریتأراما  ،دهد رخ می ها تصادف

رسهمی   التیتعطه  مقصهود، تعری  روزهای تعطیهل اسهت، در واقهع     شکلمهم در این  ۀنکت

 .اند نشدهگنجانده در این آمار روزهای جمع  و  است )براساس تقویم رسمی کشور(
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 1390-1399 یها سالقزوین طی  -کرج آزادراهدر  ای های جاده تصادفساعت رخداد  .2شکل 

 

 قزوین -در آزادراه کرج براساس تعطیالت ها تصادف. رخداد 3 شکل

 
 قزوین -در آزادراه کرج براساس روزهای هفته ها تصادفرخداد  .4 شکل

 تعطیل

 دیر تعطیل

روز قبل و بعد از 

 تعطیالت

26

% 30

% 

44

% 
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در روزههای آخهر هفته  یعنهی      هها  تصهادف بیشهترین   ،دههد  یمه نشهان   ها دادهک   طور همان 

اتصال تههران به  شههرهای    ک  با توج  ب  موقعیت این آزادراه و  چهارشنب  تا جمع  رخ داده است

نیهز   5 شهکل در  است. پذیر توجی افزایش سفرها  لیدل ب  ها هفت و احتمال شلودی در آخر  شمالی

 .است بررسی شدهمختل  سال  های لدر فصقزوین  -کر در محور  ای های جاده تصادفوضعیت 

 

 قزوین -کرج آزادراهدر  1390-1399 یها سالمختلف طی  های لدر فص ها تصادفرخداد  .5 شکل

 .انهد  افتادهدر فصول گرم سال اتفاق  ها تصادفباال مشخص است ک  ادلب  شکل یها دادهاز 

 بیشترین تعداد مربوط ب  تابستان و بعد از آن بهار است.

 
 قزوین به تفکیک ماه -در آزاد کرج ای های جاده تصادف. رخداد 6شکل 

در  هها  تصهادف تعهداد  براسهاس آن،  ک   کند یم دییتأرا  5 شکل یها افت ی 6شکل  یها داده

 بیشتر بوده است.  ها سالنخست شش ماه 

از آزمهون   قهزوین  -کر  آزادراهبا یکدیگر در  ها تصادفبرای اطمینان از وجود ارتباط زمانی 

ضریب همبستگی استفاده شده است، البت  با توج  ب  اینک  متغیرهای اصلی در اینجها )فصهل،   
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از آزمهون همبسهتگی متغیرههای اسهمی     ای اسمی هستند، ههمگی از نوع متغیرو ساعت(  روز

 استفاده شده است.)ضریب لمبدا( 
 

 ارزش 
انحراف 

raاستاندارد
 

 .حدود

T
b
 

 .حدود

Sig. 

اسمی  ریمتغ

 ریمتغ ۀلیوس ب 

 اسمی

 لمبدا
 

008/0 متقارن  002/0  5۷9/3  000/0  

000/0 فصل رخداد تصادف  001/0  5۷8/2  001/0  

009/0 ساعت رخداد تصادف  003/0  5۷9/3  000/0  

002/0 روزهای رخداد  003/0  5۷9/3  000/0  

 a فرضی  صفر نبود. 

 b استفاده از خطای استاندارد مجانبی با فرض صفر. 

 

فصل، سهاعت  هر س  آزمون همبستگی میان  Sig ،ک  در جدول باال نشان داده شده طور همان

بها   در نتیجه   اسهت و  05/0از  تهر  کوچک قزوین -در آزادراه کر  ای های جاده تصادفو روز رخداد 

 پرسهش برای پاسهخگویی به    . دارندارتباط  با هم ریمتغاین س  گفت  توان یمدرصد  99اطمینان 

از اسهت،   یادشهده در محهور   ای های جاده تصادفزمانی  ینیب شیپیابی و امکان الگو در پی ک  دوم

در وکا استفاده شهده اسهت که      یکاو داده افزار نرم، 48و درخت تصمیم جی  یبند خوش  تمیالگور

)فصهل، سهاعت و روز رخهداد     ارتبهاط سه  متغیهری    نحهوة آمده است؛ در واقع این شکل  ۷شکل 

 :کند یمرا تحلیل آنها معناداری ارتباطشان  یک  ضریب لمبدادهد  را نشان می (ها تصادف

 
 قزوین -کرج آزادراهدر   ای های جاده تصادف و الگوی زمانی رخداد ینیب شیپ. درخت 7 شکل

قهزوین،   -در آزادراه کهر   ای ههای جهاده   تصادفاحتمال رخداد  ۷در شکل  شده ارائ در الگوی 

 شهده نهایهت روزههای هفته  تحلیهل      و سپس فصول و در ها تصادفارتباط س  متغیر زمان رخداد 

 کننهده  کمکقزوین  -در آزادراه کر  ای های جاده تصادفزمان رخداد  ینیب شیپدر است. این الگو 

در  48جهی  تمیالگهور حاصهل اعمهال    ۷شکل  ،ک  پیش از این نیز اشاره شد طور همانخواهد بود، 

قزوین منهدر    -در آزادراه کر  ای های جاده تصادفمرتب  با  یها دادهروی وکا  یکاو داده افزار نرم
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ایجهاد درخهت   ، برای 1390 -1399 یها سالپلیس راهور فراجا استان قزوین طی  یها گزارشدر 

یکهدیگر احتمهال    بها یک از سطوح ایهن مهدل    ارتباط هر نحوةاست؛ ، ای های جاده تصادف تصمیم

 ،و بامهداد(  ک  در هر بخش از روز )صب ، ظهر، عصر، شهب  دهد یمنشان را  ها تصادفرخداد زمانی 

   .در چ  روزهایی از هفت  بیشتر است ها تصادفدر هر فصلی احتمال رخداد 

 یریگ جهینت

 انهد  افتادهاتفاق  21تا  19بین ساعات  ها تصادف بیشتراول نشان داد ک   پرسش یها افت ینتایج 

، امها در خصهوص   کهرد ترافیهک تحلیهل   او   ههای  تسهاع  با توج  به   توان یمرا  مسئل ک  این 

تعطیهل بیشهتر   در روزههای دیر  هها  تصهادف ، ها دادهتحلیل  نتایج تعطیالت و روزهای هفت  بنابر

قهرار  ( هها  جمع  جز )تعطیالت رسمی ب  تعداد تعطیالت در کناراما اگر تعداد این روزها را  ،است

در روزهای تعطیل و قبهل و بعهد از    ای جاده های تصادفمشخص خواهد بود ک   یخوب ب  ،دهیم

 ند که  ایهن مههم در تحقیقهات    بیشهتر  چشمگیری طور ب  است بیشتر فرو س تردد ک این روزها 

در روزهای هفت   ها تصادفاست. از منظر روزهای هفت  تعداد  شده دییتأ نیز [4، 10، 1۷] دیگر

در روزهای آخر هفت  دارای رشهد بهوده    ها تصادفتعداد ولی یکسان را نشان داد،  باًیتقروزیعی ت

 است.  پذیر توجی ک  این مهم نیز براساس افزایش بار ترافیکی 

، هها  تصهادف ضریب همبستگی متغیرهای اسمی لمبدا برای س  متغیر فصل رخداد محاسبۀ 

زمهانی   دورةقهزوین در  -در آزادراه کهر   ای جاده ها تصادفو روز رخداد  ها تصادفساعت رخداد 

 هها  تصادف، ب  این معنا ک  رخداد دارندارتباط با هم نشان داد ک  این س  متغیر  1399-1390

در ایهن   ای جهاده  ههای  تصادفمانی الگویابی زبنابراین  .تابعی از این س  متغیر دانست توان یمرا 

ارتبهاط ایهن سه  متغیهر بها اسهتفاده از        نحهوة در این تحقیهق   رو نیاو از  است پذیر انجاممحور 

 یبنهد  خوشه  است ک  این مهم را براساس  شدهتحلیل وکا  یکاو داده افزار نرم 48الگوریتم جی 

در  .دههد  یمه نجام آنها در یک مجموع  ا یریقرارگو  ها داده نزدیکی و مشابهت مبتنی بر ها داده

متغیهر را نسهبت به      ههر  رخداد توان یمآن  ۀلیوس ب ک   کند یمنهایت یک درخت تصمیم ارائ  

ارتباط زمانی متغیرهای اصهلی تحقیهق در    یاین درخت تصمیم و الگو .کردتحلیل  متغیر دیگر

قزوین،  -کر  آزادراهدر  این شکل نشان داد ک  یها شاخ تحلیل نتایج  .است شده  ارائ  ۷شکل 

 ههای  تصادفاحتمال  سال های لفص ۀهم، در بامداد 4 تا 24، یعنی بین ساعت در ساعات بامداد

یعنهی بهین    هنگهام  صهب  امها   روزههای هفته  اسهت.    بقیهۀ در روزهای جمع  بیشهتر از   ای جاده

روزههای جمعه ، در    روزهای یکشنب ، در فصل تابسهتان  در فصل بهار صب  11تا  4 های تساع

 ههای  تصادفاحتمال رخداد  روزهای پنجشنب  و در فصل زمستان روزهای چهارشنب  فصل پاییز
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 تا 11 های تیعنی بین ساع ظهر هنگامهمچنین ست. ی دیگر اروزهابیشتر از  مراتب ب  ای جاده

بیشهتر از   روزهای جمعه  در  ای جاده های تصادفاحتمال رخداد  بهار و پاییز در فصول ظهر 15

ی پنجشنب  و در فصل زمستان هاروزاین احتمال در  در فصل تابستان روزهای هفت  است. بقیۀ

قهزوین بهیش از   -کهر   آزادراهدر  ای جاده های تصادفاحتمال بروز  هر هفت  ۀدوشنبروزهای در 

 . در این روزها اتفاق خواهد افتاد( احتماالً ها تصادفخواهد بود )بیشتر  ی دیگرروزها

 در ای جهاده  ههای  تصهادف  احتمالسال  فصول ۀدر هم 1۷تا  15 های بین ساعت بعدازظهردر 

در  عصهر  19تها   1۷ های بین ساعت عصردر  روزهای هفت  خواهد بود. بقیۀبیش از  روزهای شنب 

در  ای جهاده  ههای  تصهادف احتمال رخهداد   )س  فصل متوالی سال( فصول تابستان، پاییز و زمستان

 روزههای شهنب   در  ای جهاده  های تصادف)اولین فصل سال( احتمال  روزهای جمع  و در فصل بهار

 های لدر فص 24 تا 19 های ساعت بین هنگام شبهمچنین  .روزهای هفت  خواهد بود بقیۀبیش از 

روزههای   در در فصهل پهاییز   روزهای جمع ،در  ای جاده های تصادفاحتمال رخداد  بهار و زمستان

 بیشتر خواهد بود. ای جاده های تصادفاحتمال  روزهای شنب  در یکشنب  و در فصل تابستان

 یریه گ میتصهم براساس درخهت   ای جاده های تصادفزمانی  ینیب شیپیعنی  مطالب یادشده

 ،نامحقق پژوهشگران دیگر یجوو ک  در جست است ای تازه نسبت ب دستاورد  ،یکاو دادهحاصل 

ب  دالیل زیر  ممکن استنیامده است، اما این الگو  دست ب  در تحقیقات گذشت  مشاب  آن ۀنمون

 حائز اهمیت باشد:

 و روزهها  در شهتر یب کنتهرل بهرای   هها  تصهادف صحی  و پیش از وقوع  یزیر برنام امکان  .1

  ؛ها تصادف او  یهاتساع

نکات امنیتی و آموزشی ب  رانندگان در مبادی ورودی محهور   ۀارائ و یرسان اطالعامکان  .2

  تحت بررسی؛

زمهان و مکهان وقهوع     بها در نظهر گهرفتن    ها تصادفد وقوع امکان رصد هرچ  بهتر فراین .3

 تحت بررسی؛محور  یها بخشاز در هریک  ها تصادفو کش  علل ایجابی  ها تصادف

سهاختن   ریپهذ  امکانبا توج  ب   ها تصادفی ب  کاهش تا حد توانند یمهر کدام از موارد باال 

دسهتاورد   نیتهر  مهممنجر شود ک   ای جاده های تصادفنظارت و کنترل هرچ  بهتر علل ایجابی 

 باشد. تواند یماین تحقیق و نوآوری احتمالی 

 تقدیر و تشکر 

 نآ. از زمین دانشگاه شهید بهشتی اسهت  علوم ةدکتری در دانشکد ۀاین مقال  مستخر  از رسال

 .شود دانشکده و دانشگاه تقدیر می
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