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 چکیده

 مالی و جانی خسارات کاهش و ایمنی ضریب افزایش در موثری نقش آن، ایجاد علل شناخت و آگاهی که است مهمی مسائل از ریلی سانحه

 کاریراه محدود، امکانات و منابع بهینه تخصیص و سریع سازیبهینه منظوربه پرخطر مناطق داشت. شناسایی خواهد ریلی نقل و حمل در

 بودن مبهم و پیچیدگی دلیل بهسوانح  علل و عوامل تخصصی تحلیل و شناخت معموال .است تصادفات زیانبار اثرات کاهش برای اساسی

 واقع و تصادفات سوانح اطالعات از استفاده با مقاله این است. در کیفی-کمی رابطه یک و بود نخواهد آسان علل، از و هر یک خط بین رفتار

 شده خیز در حمل و نقل ریلی ایران پرداختهمناطق حادثه بندیبه دسته شبکه عصبی، کاربردنبه با 1394 -1388 هایسال فاصله شده در

 مدل این از ساخت. استفاده خواهد فراهم را ریلی سوانح در ایمنی مدیریت ریزیبرنامه جهت مناسب زمینه آن از الگوبرداری است و

 .شودمی پیشنهاد کشور آهنراه در...  و منابع تخصیص مناطق ریلی، سازیایمن بندیاولویت منظوربه

 اسالمی ایران.آهن جمهوری ، راهSOMخطر، شبکه واژگان کلیدی: سوانح ریلی، نقاط پرخطر و کم
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Abstract 

Railway accident is one of the most important issue so that awareness of reasons can increase safety 

coefficient likewise, it decreases loss of life and property. Recognition of dangerous areas to customize and 

allocating resources with restricted equipments solves the problem basically.  Technical analyzing of reasons 

is so complex and difficult and then there is quality-quantity relation. In this article accidental areas of Iran 

railway transportation are categorized with real information accidents between 1388-1394 by utilization of 

neural network. This information is used as a pattern to prepare safety management programming for 

railway accidents. This model is suggested to priorities for making safety of railway areas, allocating 

resources and etc. in Islamic republic of Iran railways. 

Key words: railway accidents, low and high dangerous areas, SOM network, Islamic republic of Iran 

railways.
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 مقدمه -1

جهان،  در مبادالت افزایش و اقتصاد شدن جهانی روند تداوم با

 و درصد یافته افزایش تدریجبه ارتباطات و نقل و حمل خدمات اهمیت

 نقل و یافته است. صنعت حمل تمرکز بخش این در منابع از قابل توجهی

کشورها،  بیشتر در و اقتصادی اجتماعی توسعه محورهای از یکی عنوانبه

 زمینه بخش این ساماندهی با تا اقتصادی بوده گذارانسیاست توجه مورد

 کشور در ارتباطات و نقل و حمل .گردد آن محقق بهینه عملکرد و ارتقاء

 ایویژه شرایط دارد، منطقه در ایران راهبردی که جایگاه تناسب به نیز ما

 اصلی ارکان از یکی ریلی نقل و حمل ویژهبه نقل و و حمل .است یافته

 کارآیی بودن باال شود،می محسوب ایجامعه هر توسعه اقتصادی و رشد

 یک طرف از زیرا است برخوردار زیادی اهمیت از اقتصاد از این بخش

 دلیلبه دیگر از طرف و هاستزیرساخت در زیادی گذاریسرمایه مستلزم

 چنینهم و زیست محیط کمتر آلودگیسوخت،  هایهزینه بودن پایین

  [.1] نمایدمی پذیرتوجیه را الزم هایگذاریسرمایه ایمنی، بودن باال

 جاده، به نسبت ریلی نقل و حمل هایشبکه مزایای ترینمهم از یکی

 دلیلبه کلی طوربه اما است، آن آمار سوانح بودن پایین و آهنراه ایمنی

 از که داشت خواهد پی را در گزافی هایسوانح آن هزینه آهن،راه ماهیت

 ریلی نقل و حمل مجموعه بر را سنگینی خسارات اقتصادی نظر نقطه

 خواهد آن جهانی بازار سهم کاهش سبب نیز اجتماعی نظر و از کرده وارد

 در سانحه هرگونه بروز هنگامبه و بوده یکتا آهنراه مسیر کهآنجایی از. شد

 لذا شود،می مسدود کلی به مسیر یک حتی یا و بالك یک خط،

 جهت الزم تمهیدات کارگیریبه و بوده توجیه قابل های مربوطههزینه

 .است برخوردار ایجایگاه ویژه و اهمیت از سوانح بروز از جلوگیری

 باید گذاریسرمایه که سازدمی اهمیت با را نکته این مالی هایمحدودیت

گیرد  صورت شود، حاصل مناسبی زمان در سرمایه بازگشت کهجایی در

[2.]  

 سانحه هر بررسی در که یابیممی در سوانح از حاصل نتایج بررسی با

 وسایل شرایطبه مربوط عوامل چون سانحه در مؤثر علل متقابل اثرات باید

 واقع دقیق بررسی مورد برداریبهره شرایط و ریلی خطوط ریلی، نقلیه

 یا و تجربه بر مبتنی صرفاً ساده تحلیلی هایروش از استفاده با شود.تنها 

 کاهش راه پرداخت. تنها سوانح کامل ارزیابی به تواننمی ناقص آمار

 مجاز حدود آوردن بدست سوانح، بر مؤثر واقعی دالیل یافتن سوانح،

 سوانح بینیپیش تحلیلی مدل یک ارائه نهایت در و هریک به مربوط

بندی دسته به عصبی، شبکه کار بردنبه مقاله با این [. در4و  3باشد ]می

 خطر در سراسر نقاط ریلی ایران پرداختهشناسایی نقاط پرخطر و کم و

و راهکارهایی کاربردی جهت کاهش میزان سوانح و افزایش سطح  شودمی

 ایمنی ارائه خواهد شد.

 اهمیت موضوع، مواضع و مشکالت -1-1

 با کشور که است اقتصادی هایفرصت ترینمهم از یکی نقل حمل

 ترینمهم از یکی نماید. برداریبهره آن از تواندمی خود موقعیت به توجه

 زایل و هاهزینه افزایش عامل که کشور نقل و حمل شبکه در ضعف نقاط

 حمل سیستم در مناسب ایمنی فقدان است، شده ملی هایسرمایه نمودن

 فنی مسائل به چیزی هر از پیش کشور در متأسفانه است. کشور نقل و

 جایگاه ایمنی نقل و حمل صنعت در شده باعث امر همین و نموده توجه

 منظوربه دنیا در که بسیاری هایتالش علیرغم باشد. نداشته مشخصی

 بر عالوه که باشیممی سوانحی گرنظاره گیرد،می انجام ریلی سوانح کاهش

 منظوربه. شد خواهد ناپذیری جبران و جانی تلفات موجب مالی، خسارات

 استانداردهای بهبود جهت بسیاری هایرفع و یا کاهش سوانح، سرمایه

 [.5] است شده آن صرف صحیح مدیریت و ریلی ایمنی

 ریلی سوانح سنتی تحلیلی هایمدل مطالعه و تاریخچه به توجه با

 شرایط کلیه لحاظ نمودن عدم چونهم مشکالتی و مسائل به توانمی

 عدم و رفتاری توصیف در هامدل پیچیدگی کمی، هایارزیابی در مؤثر

اگرچه . کرد اشاره منظوره چند هایسازیتصمیم جهت هامدل از استنتاج

های توسعه یافته تصادفات به بهبود درك ما از چگونگی بسیاری از مدل

های کنند، اما تعداد نسبتا کمی از مطالعات مدلوقوع حوادث کمک می

 جامعیت عدم چنین[. هم6باشند ]های سوانح میارزیابی برمبنای داده

 در مؤثری آن نقش رفع که است مسائلی دیگر از موجود نیاز مورد آمار

 و توسعه چنینهم و مقاله این در عصبی استفاده از شبکه. دارد هاارزیابی

 کاهش ریلی، سوانح ارزیابی و شناسایی در مؤثری نقش آن از الگوبرداری

بندی مناطق ریلی به دسته .داشت خواهد مالی خسارات و جانی تلفات

جزئیات سوانح رخ  از آگاهی و شناخت نیازمند خطرمناطق پرخطر و کم

 .باشدمی مناطق از هریک داده در

 وجود تخریب، عملیات و خرابکاری طبیعی، وقایع و بالیا عموماً

 قصور، ریلی، نقلیه وسایل و خط دهندهتشکیل اجزای در نقصان و عیوب

 محدودیت و ایمنی فرهنگ و درك فقدان و مرتبط انسانی نیروی غفلت

 ارتباط این در[. 5] دانست سانحه یک ایجاد علل توانمی را سیستم

 و قوانین کاربرد مناسب، فناوری از ترکیبی با ریلی نقل و حمل در ایمنی

 موارد و هاآن اجزای خط، تعمیر و نگهداری اجرا، طراحی، به مربوط قواعد

 و هاآن از صحیح برداریبهره و ریلی نقلیه به وسایل مربوط مشابه
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 دستبه شرایط واجد دیده آموزش و متخصص نیروی از استفاده چنینهم

 همواره انسانی نیروی خطای سوابق، و حوادث آمار براساس[. 7]آیدمی

 نقش چنانچه و است بوده آهنیراه حوادث از نیمی بر بالغ وقوع عامل

 خواهد نیز فراتر میزان این شود، گرفته نظر در انسانی عوامل غیرمستقیم

 .[2] دارند قرار بعدی هایرتبه در واگن خروج از خط و عامل .رفت

 ریلی ونقلحمل سیستم علل و عوامل موثر بر سوانح در -2

 آهنیراه حوادث دسته 2 به ایران ریلی نقل وحمل سیستم در سوانح

 برخورد خط، از خروج حوادث. شوندمی تقسیم آهنیراه غیر حوادث و

 سایر و واگن و قطار فرار سوزی،آتش یکدیگر، به ریلی نقلیه وسایل

 قرار مدنظر آهنیراه حوادث عنوان به( غیره و کوه ریزش) حوادث

 وسایل با برخورد آهنیراه غیر حوادث از منظور که حالی در. گیرندمی

...  و سنگ پرتاب قطار، از مسافر سقوط عابر، با برخورد ای،جاده نقلیه

در صورت برخورد وسایل نقلیه ریلی با یکدیگر یا با عابر . [8]باشد می

های مالی و جانی شدیدی را به پیاده، در مقایسه با سایر سوانح، خسارت

و نقل ریلی کشور ما دنبال خواهند داشت به همین دلیل در شبکه حمل

برداری از برخی ه مورد توجه صنعت بوده و با بهرهنیز این نوع سانح

های ایمنی در مقایسه با گذشته میزان سوانح تا حد تجهیزات و سیستم

 [.9چشمگیری کاهش یافته است ]

 خط از خروج سوانح ایجاد عوامل -2-1

 را ریلی سوانح ایجاد عوامل حرکت، و سیر ایمنی و حفاظت کل اداره

 عوامل خط، به مربوط عوامل انسانی، نیروی به مربوط عوامل صورتبه

 بندیدسته غیره و عالئم به مربوط عوامل واگن، و لکوموتیو به مربوط

خروج از خط ناشی از برخورد برخورد وسایل نقلیه [. 11،10]نماید می

ها یک مسئله ایمنی ای و ریلی در  خطوط ریلی به ویژه  درگذرگاهجاده

[. اقداماتی از قبیل وضع قوانین ترافیکی، 12]شود بسیار جدی تلق می

های هشدار از جمله های ارتباطات و سیستمکارگیری از تکنولوژیبه

 که عواملی به ادامه در باشند.راهکارهای مینیمم کردن اینگونه حوادث می

 :پردازیممی شوندمی خط از خروج به منجر

 دگاژ، عدم چون: انسانی نیروی خطای و برداریبهره عوامل -الف

 اخذ از قبل حرکت غلط، مسیر دادن سوزن، شدن قفل از قبل حرکت

 متوقف هایواگن مهار عدم سوزن، یا درخط خارجی جسم وجود مسیر،

 روی از عبور ها،واگن صحیح مهار عدم و غلط بارگیری واگن، به ضربه

 مصادیقی عنوانبه. بود خواهد غیرمجاز سرعت چنینهم و...  و غلط سوزن

 گردد خط از خروج ایجاد باعث است ممکن که غیرمجاز سرعت از

 خط از خروج کم، بسیار سرعت مجاز، حد از بیش سرعت به توانمی

 اتمام محل در( زمان /سرعت سریع افزایش) شتاب تغییرات از ناشی

 در آن سریع افزایش یا( سرعت تقلیل منطقه) سرعت کاهش محدوده

 شتاب تغییرات از ناشی خط از خروج ،(شیب -فراز) سیر عادی شرایط

 سرعت کاهش محدوده شروع محل در( زمان /سرعت سریع کاهش)

 -شیب)سیر عادی شرایط در سریع آن کاهش یا( سرعت تقلیل منطقه)

 [.3کرد ] اشاره( فراز

 پیچش خط، افتادگی خط، راستای در اشکال چون: خطی علل -ب

 خط، فرار باالست، نامناسب پروفیل و کمبود خط، اجزای خرابی خط،

 ... . و قوس در خرابی زیرسازی، خرابی

 خرابی ترمز، در اشکال چون ریلی: نقلیه وسایل به مربوط علل -ج

 آمدن در شاسی، شکستگی بالشتک، چسبندگی محور، سر بریدگی محور،

 طوقه و ... . لقی و

 و ورود در غلط عالمت وجود چونهم طبیعی: عوامل و عالئم -د

 مسدودی و کوه ریزش طوفان، زمین، رانش زلزله، سیل، ایستگاه، به خروج

 [.11خط و ...]

ترین علل حوادث اینکه خطای نیروی انسانی از مهم به توجه با

 در ادامه به خط است، از مربوط به خروج سوانح باالیی از درصد باشد ومی

 .شودپرداخته می آن ایجاد عوامل

 انسانی خطای ایجاد بر مؤثر عوامل -2-1-1

 از ایمالحظه قابل درصد که گرددمی مالحظه سوانح آمار بررسی با

 انسانی خطاهای. گرددمی باز انسانی خطای عوامل به کشور ریلی حوادث

 مختلفی عوامل از خود کشور، ریلی سوانح عامل ترینمهم عنوان به

 محیطی، اقتصادی، رفتاری، و روانی جسمانی، و فیزیکی اثرات چونهم

 تأثیر آموزشی -فرهنگی عامل و تفریحی و بهداشتی خدمات و تسهیالت

 مستقیم غیر یا مستقیم صورتبه و گوناگون ابعاد در موارد این. پذیردمی

 توسط تواندمی انسانی خطای [.15،13،14]دارند  اثر سوانح بروز بر

 چون ایمنی و حرکت و سیر با مرتبط پرسنل و مأمورین از تعدادی

 روی نشینانحاشیه و مسافرین اندك، مواردی در و...  و لکوموتیوران

 به توانمی پرسنل و مأمورین خطاهای از هایینمونه عنوان به. دهدمی

 عدم مجاز، سرعت رعایت عدم عالئم، به توجه عدم باز،نیمه یا غلط سوزن

 صدور و ترمز کنترل در دقت عدم مسیر، با هالکوموتیوران برخی آشنایی

 نیروی موقعبه گیریتصمیم عدم بارگیری، اصول رعایت عدم جواز،
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 مواردی چنینهم. کرد اشاره...  و قطار بازدید در دقت عدم انسانی،

 و سنگ پرتاب قطار، به شدن سوار و در پیاده مسافر توجهیبی چونهم

....  و خط در بازی برای ورود کودکان مأمورین، و مسافرین کردن زخمی

 [.15شود ]می بندیطبقه نشینانحاشیه و مسافرین خطای گروه در

 توانمی شده، یاد موارد نقش و سوانح آمار کلی بررسی به توجه با

...  و تحصیالت میزان و سن تجربه، چون خطا ایجاد در موثر عوامل نقش

 انلکوموتیور دهدمی نشان تحقیق یک نتایج .داد قرار بررسی مورد را

 اندشده سانحه مرتکب( سالگی 30 تا 21) خدمت ابتدای سنین در بیشتر

 واملع اثر و شغل حساسیت به توجه با کافی تجربه عدم امر این علت که

 [. 15]است  بودن جوان شرایط به توجه با روانی روحی

 تحلیل هوشمند حوادث ریلی -3

در نقش  2یو هوش محاسبات 1با توجه به کاربرد هوش مصنوعی

بینی و ... فناوری پردازش هوشمند بازشناسی و تشخیص عیوب، پیش

نماید به اطالعات که براساس دانش ذاتی و هوش محاسبتی عمل می

[. در 3عنوان راه حل مناسبی جهت تحلیل حوادث معرفی گردیده است ]

های هوش مصنوعی در این مقاله با توجه به کاربرد موفق تکنینک

بینی سعی گردیده است تا با در نظر گرفتن علل پیش تشخیص عیوب و

های عصبی به نام های کاربردی شبکهسوانح، از یکی از الگوریتم

ریلی براساس  4یهاجهت تحلیل بالك SOM 3های کوهنن یا شبکه

ها را به دو ، بالك1394 -1388سوانح گزارش شده در طول سال های 

 بندی نماییم.ههای کم خطر و پر خطر طبقدسته بالك

 فناوری هوشمند و تحلیل سوانح -3-1

ای است که نقش سوانح ونقل ریلی، سیستم گستردهسیستم حمل

های رود چرا که یکی از مزیتشمار میای بسیار مهم در صنعت بهمسئله

 یمنیارقابتی این مورد حمل و نقل نسبت به سایر موردهای حمل و نقل، 

رخطر اطق پاین مطالعه برآنیم تا با شناسایی منباشد. لذا در باالی آن می

تقا ا اررو ارائه راهکارهای کاربردی میزان سوانح را کاهش و سطح ایمنی 

 اخت.دهیم. در ادامه به معرفی شبکه عصبی و تحلیل سانحه خواهیم پرد

 های عصبی و تحلیل سانحهشبکه -3-1-1

                                                           
1 Artifical Intelligence 
2 Computation Intelligence 
3 Self-Organization Map 
 حدفاصل میان دو ایستگاه 4

اند. مغز، ه شدههای عصبی با الهام از عملکرد مغز انسان ساختشبکه

ای غیرخطی و موازی است که از ای بسیار پیچیدهسیستم پردازش داده

واحدهای ساختاری به نام سلول عصبی یا نرون تشکیل شده است. این 

اند. های عصبی از اتصاالت بسیاری با هم تشکیل شدهها با سلولنرون

ها ن شبکههای عصبی مصنوعی احتیاج به مدل ریاضیاتی ندارند. ایشبکه

دهند. اندوزند و سپس این تجریبات را تعمیم میمانند انسان تجربه می

بینی، تخمین، ها برای حل مسائل بسیاری از قبیل پیشامروزه این شبکه

[. در 17،16روند ]بندی به کار میبندی و خوشهتشخیص الگو، طبقه

سیاهی در نظر های توانند به عنوان جعبههای عصبی میحالت کلی شبکه

گرفته شوند که ورودی را دریافت نموده و با استفاده از توابع ترکیب و 

های عصبی سه کنند. برای حل مسائل شبکهانتقال خروجی ایجاد می

های عصبی شود. شبکهمرحله آموزش، تعمیم )آزمایش( و اجرا طی می

نی، بیچون پردازش چند منظوره، پیشهای بسیاری هممصنوعی استفاده

های عصبی در حافظه یادگیری و ... دارند. با توجه به کاربرد مناسب شبکه

ها جهت تشخیص توان از آنپردازش اطالعات سانحه به راحتی می

بندی، انتخاب ترکیب، آموزش الگو و موضوع مورد بررسی، تحلیل و دسته

 [.18،3... استفاده نمود ]

    SOMهای شبکه

های تک ترین شبکهشبکه را یکی از سخت معموال دانش پژوهان این

ای طراحی کرد که تنها پارامتر معلوم آن دانند. کوهنن شبکهالیه می

های خروجی به عنوان ها و نرونهای ورودی است در حالی که وزننرون

ترین خصوصیت این پارامترهای مجهولی هستند که باید پیدا شوند. مهم

 ت.ده بودن آن اسشبکه خود سازمان

های روش کار کوهنن به این صورت است که برای تعداد نرون

کند و از یک منطق ساده فاصله هندسی خروجی عددی را انتخاب می

های ورودی و خروجی با مقادیر باینری آورد. نرونالگو را بدست می

شوند. اساس کار شبکه بر مبنای کم کردن فاصله خود از مقداردهی می

آید و شبکه به ها با تکرار بدست میمقدار وزن الگوهای ورودی است.

مدل کوهنن یک مدل بدون ناظر است. در کند. صورت غیرخطی عمل می

این مدل تعدادی سلول عصبی که معموالً در یک توپولوژی مسطح کنار 

شوند، با رفتار متقابل روی یکدیگر وظیفه شبکه خود یکدیگر چیده می

ین وظیفه تخمین یک تابع توزیع است. بردار کنند. اده را ایفا میسازمان
nX  های آن دارای چگالی احتمال را که هر یک از درایه)(xp

i 

هایی را به تناوب و است، در نظر بگیرید. در این فضای چگالی نمونه
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 کنیم بر اساس موقعیت بردارتصادف انتخاب کرده به شبکه اعمال می

ورودی در فضای
n

کنند. این ها طبق الگریتمی تغییر میهای سلول، وزن

گیرد که در نهایت، بردارهای وزن مربوط به تغییر به نحوی انجام می

شوند طور یکنواخت در فضای چگالی احتمال ورودی توزیع میها بهسلول

ر فضای ورودی چگالی های خود دو بدین ترتیب شبکه با پراکندن سلول

ها در فضای احتمال ورودی زند. پراکندگی سلولاحتمال آن را تخمین می

سازی اطالعات محسوب شود، زیرا اکنون هر تواند فشردهبه نوعی می

سلول مبین تقریبی از یک محدوده مشخص در فضای
n

است. در شکل  

  [.19های کوهنن نشان داده شده است ]( ساختار کلی شبکه1)

 
 SOM [19]ساختار کلی شبکه  :(1)شکل     

 آنالیز و بررسی نتایج -4

آوری اطالعات، زمان پردازش ها، جمعپس از شناسایی بالك

شود. بدین ترتیب با توجه به ماهیت موضوع،  مدل اطالعات آغاز می

شود و اطالعات حاصل از آن استخراج و مورد ساخته میشبکه عصبی 

 گیرد.بررسی قرار می

ه در بازه زمانی ضمائمبراساس تعداد سوانح به وقوع  مقالهدر این 

ونقل ریلی کشور، های ریلی شبکه حملدر بالك 1394-1388های سال

( outputخروجی تحلیل )که قرار گرفته  بررسیبالك مورد  541تعداد 

. دباشخطر میها در دو دسته پرخطر و کمبندی بالكطبقههمان 

 SOM ،هابندی بالكه عصبی جهت طبقهکالگوریتم مورد استفاده در شب

 .باشدمی

تشکیل ساختار شبکه عصبی و بررسی خروجی حاصل از  -4-1

 آن

 کدنویسی در متلب  -4-1-1

صورت باشد که بهمی 5یالیه میان 2الیه ورودی و  7شبکه دارای 

اند. چون شبکه از حالت پرسپترون خارج شده، پیش فرض تعریف شده

ای تحت عنوان الیه میانی خواهیم داشت که مشتمل بر یک قطعا الیه

شود که گفته می MLP 6های ها، شبکهگونه شبکهنرون است که این

باشد. می 8وهای رو به جلو شبکه 7یبازگشت  هایها، شبکهحالت خاص آن

( SOMده )های کوهنن یا خود سازماندر این مقاله ما بر روی شبکه

های پیشنهادی ایم که نیاز به تعریف الیه میانی با تعداد نرونمتمرکز شده

 مراجعه شود(. )الف( ضمائماست )برای مشاهده کد متلب به 

 افزاربررسی نمودارها و خروجی نرم -4-1-2

در  های تعریف شدهین مقاله، تعداد الیهدر ساخت شبکه عصبی در ا

در  SOMباشد. مطابق با قواعد صورت پیش فرض دو الیه میشبکه به

رض های پیش فها دو برابر تعداد الیهها، تعداد خوشهکالستر نمودن داده

که تنها  کالستر به عنوان خروجی داشته 4خواهد بود، لذا در این مطالعه 

( این 2گردد. مطابق شکل )ر( تعریف میکالستر )پرخطر و کم خط 2

 باشد.الیه می 4شبکه دارای 

 
 نمای کلی شبکه :(2)شکل 

د ، تعدا541ها( ها )بالكن است تعداد ورودیآحاکی از ( 2) شکل

 باشد.می کالستر 4های شبکه الیه و تعداد خروجی Hidden 4های الیه

 نسل 600نسل تعریف گردیده، بنابراین بعد از  600برای شبکه 

چنین برای خاتمه شبکه دو شود. همتکرار، آموزش شبکه متوقف می

ت ها یک نقطه شکستعریف نموده و برای هر آن Timeو  epochsمعیار 

اب ای که هر کدام زودتر به جو)حد پایان( تعریف شده است؛ به گونه

 گیرد.ن مبنا قرار میعنوابهینه رسید به

 

                                                           
5 hidden 
6 Multi Layer Perseptron 
7 Recurrent 
8 Feed forward 
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 و زمان پاسخگویی  Epochsنمایش  :(3)شکل 

های مورد که بالكدهد نمایش می را تعداد کالسترها (4)شکل 

اند که در شبکه بندی شدهخطر طبقهبررسی در دو طبقه پرخطر و کم

. اندتعریف شده 2خطر با عدد های کمو بالك 1 دهای پرخطر با عدبالك

 باشد.)ب( قابل مالحظه می ضمائمافزار در خروجی نرم

 
  هاتعداد خوشه :(4)شکل 

روابط میان کالسترها نشان داده شده که حاکی  (5)در شکل 

 هاست.ازروابط رضایت بخش میان آن

 
 روابط میان کالسترها :(5)شکل 

 با توجه به اینکه کدنویسی برای مسئله مورد مطالعه برای اولین بار

های های بهینه به جوابنوشته شده، در نظر است در ادامه با ارائه مدل

بهینه دست یافت تا بتوان با اطمینان بیشتر راهکارهایی استراتژیک 

 منظور کاهش سوانح ریلی ارائه نمود.به

 گیرینتیجه -5

 ناپذیر اجتناب امروزه دنیای در آهنراه در سوانح و حوادث رخداد

 شده شناخته جوی عوامل گردد جزمی آن ایجاد باعث که عواملی و بوده

ها آن بررسی به توانمی راستا این در که هستند پیشگیری قابل و

 بنابراین .داد انجام مفید اقدامات سوانح، تعداد کاهش جهت در و پرداخت

 و فراگیر حرکتی بایستمی آن، روند و تغییرات سوانح تعداد کاهش برای

 دقیق که تحلیل گیرد صورت ریلی شبکه کل در سازیایمن جانبه همه

 عین در و ترینابتدایی از هاآن وقوع علل کردن مشخص و بررسی و سوانح

 شود.می محسوب سازیایمن بخش اقدامات ترینمهم حال

جهت ارتقای سطح ایمنی و پیشگیری از وقوع حوادث در شبکه 

تجهیزات و راهکارهایی که در ادامه توان از سیستم، حمل و نقل ریلی، می

 شود، استفاده نمود.بیان می

-های پایشسیستمهای هوشمند مانند: استفاده از سیستم -1

های سیستمهای هشدار خرابی، سیستمبرداشت اطالعات، مونیتورینگ و 

 [.20تصحیح وضعیت ]
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 هاییهشدار پیشرفته که مجهز به تکنولوژی استفاده از سیستم -2

های نسورمانند: آنتن، گیرنده و فرستنده، رادار، تکنولوژی مایکرویو، س

مادون قرمز، پدهای حساس به فشار، تشخیص فرکانس رادیویی، فن 

ته های ارتباطی با برد کوتاه، تلویزیون مدار بس، دستگاهGPSآوری 

 باشند.

ز اتشخیص موانع مثل: انواع هشدارهای صوتی  بکارگیری سیستم -3

هشدارهای تصویری/ های ترافیکی، تجهیزات نصب شده، چراغ طریق

 [.21صوتی ]

طوری به افزایش شرایط ایمنی برای عابران با: ایجاد موانع مرتفع -4

 که عابرین نتوانند از آن عبور کنند، ایجاد پل عابر.

 روینی بکارگیریارائه یک دوره آموزشی برای رانندگان قطار و  -5

 متخصص

 آهن.راه خطوط نگهداری و تعمیر -6

های بندی بالكچنان که بیان شد هدف از انجام این مقاله دسته

 ستفادها با واقع باشد. درپرخطر و کم خطر با استفاده از شبکه عصبی می

 های قطار،با وارد نمودن اطالعات مربوط به ایستگاه SOMاز روش 

  .آیدمی خروجی فراهم مقادیر از هابندی ایستگاهطبقه امکان

بار  ولینبا توجه به اینکه کد نویسی برای مسئله مورد مطالعه برای ا

ای توان راهکارهایی برباشد و نمینوشته شده، لذا خروجی بهینه نمی

امه ر ادهای پر خطر ارائه داد. در نظر است دکاهش میزان سوانح در بالك

ت بهینه دسهای نزدیک به های فرابتکاری به جواببا استفاده از روش

هش ر کایافت تا بتوان با اعتماد بیشتر راهکارهایی استراتژیک به منظو

 سوانح ریلی ارائه نمود.

 تقدیر و تشکر -6

از تمامی اساتید فرهیخته و مولفین محترم که در راستای ارتقای 

ها یاری المللی مهندسی صنایع و سیستمکیفی اولین دوره کنفرانس بین

 .داریمکنند، کمال سپاس و قدردانی را می

 ضمائم -7

 الف( کد متلب

%start of the program 
clc 
clear 
close all 
% Created Mon Aug 15 16:10:22 IRDT 2016 
%Data loading 
Data=xlsread('C:\Users\mehr\Desktop\Book

1.xlsx'); 
x=Data(3:end,4:end); 
Datanum=size(x,1);Inputnum=size(x,2); 
%test and train datas 
mynet.divideparam.trainRatio = 90/100; 
mynet.devideparam.testRatio = 10/100; 
% Create a Self-Organizing Map 
%Network structure 
hiddenlayer=2; 
mynet=selforgmap([hiddenlayer,hiddenlaye

r]); 
%ending condition 
mynet.trainparam.Epochs=600; 
mynet.trainparam.Time=1000000; 
%Training nn 
mynet=train(mynet,x); 
%assessment 
y=sim(mynet,transpose(x)); 
view(mynet) 
t=vec2ind(y); 
plot(x,t,'o') 
%recovery for the blucks 
t=t'; 
for i=1:Datanum 
    if t(i,:)==[1] 
        fshow(i,1:2)=Data(i+2,2:3); 
    end 
end 
disp('the dangerous area in railway 

is:') 
disp(fshow) 
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