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مروری بر مطالعات ایمنی تقاطعات با استفاده از روش علمسنجی

 -2مرکز تحقیقات ایمنی کاربردی حملونقل جادهای ،دانشگاه علموصنعت ایران ،تهران ،ایران
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با توجه به افزایش مطالعات مربوط به ایمنی تقاطعات ،مطالعه حاضر قصد دارد مروری کلی بر این مطالعات با استفاده از روش علمسنجی 1داشته باشد .در
این تحقیق 744 ،مقاله مربوط به ایمنی تقاطعات تا  1آوریل  2021از طریق موتور جستوجوی وب آو ساینس (WoS) 2استخراجشده و با استفاده از روشهای
تحلیل توصیفی ،3هم-استنادی ،4هم-تألیفی 5و هم-رخدادی کلمات 6به ترتیب ساختار توصیفی ،معنایی ،اجتماعی و مفهومی را با بهکارگیری نرمافزارهای
 VOSviewerو  Bibliometrixارائه میدهد .همچنین ،نحوه رشد و توسعه انتشارات ،پراستنادترین مقاالت ،موثرترین نویسندگان ،منابع ،مؤسسات و
کشورها مورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرد .نتایج نشان دادند که بر طبق تحلیل هم-استنادی ،ساختار معنایی تحقیقات ایمنی تقاطعات به پنج خوشه اصلی
تقسیم شدهاست :مطالعات فراوانی تصادفات ،شدت تصادفات ،اقدامات و شاخصهای عملکرد ایمنی ،ایمنی کاربران آسیبپذیر ،تخمین سطح ایمنی و تحلیل
دادههای تصادفات در تقاطعات راه .عالوه بر آن ،با استفاده از تحلیل مفهومی کلیدواژگان مقاالت ایمنی تقاطعات ،موضوعهای مربوط به ایمنی دوچرخهسواران،
سیستم حملونقل هوشمند ،شبیهسازی رانندگان ،رفتار رانندگان ،تحلیل قطعات و تقاطعات راه بهعنوان زمینههای محرک 7با تراکم و مرکزیت باال در مطالعات
شناسایی شدند .موضوعاتی مانند بیز تجربی ،تخصیص منابع ،ارتباط وسایل نقلیه ،تجزیهوتحلیل ایمنی خودکار ،اقدامات ،تقاطعات چراغدار ،وسایل نقلیه
خودران ،اتوماتای سلولی ،رانندگان مسن و تقاطعات بدون چراغ نیز بهعنوان زمینههای پایه و اساسی شناسایی شدند.
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در بین بخشهای مختلف شبکه راهها ،تقاطعات به صورت گستردهای به عنوان نقاط خطرآفرین شناخته میشوند [ ]1که تبدیل
به یکی از چالشهای جوامع مختلف شدهاست[ .]2طبق آمار سازمان پزشکی قانونی ،طی سال های  1395تا  ،1399بطور متوسط
سالیانه حدود  16هزار نفر در تصادفات جاده ای ایران جان خود را از دست داده اند که حدود  4300نفر از آنان مربوط به تصادفات
درونشهری می باشد[ .]3همچنین طبق گزارشات سازمان مدیریت بزرگراههای فدرال )FHWA( 1آمریکا در سال  ،2018از 36،096
تلفات تصادفات ترافیکی 10،180 ،مورد آن در تقاطعات رخ میدهد که از این مقدار  3،274مورد آن مربوط به تقاطعات چراغدار و
 6،737مورد آن مربوط به تقاطعات بدون چراغ میباشد[ .]4از این رو ،آمار باالی تصادفات در تقاطعات بیانگر نیاز به تحقیقات بیشتر
در زمینه ایمنی تقاطعات به منظور ارتقاء ایمنی این مکانها میباشد .از طرف دیگر بررسیها نشان میدهد حجم تحقیقات این حوزه
روزبهروز در حال افزایش است .طبق گزارش انجمن بینالمللی علمی ،فنی و ناشران پزشکی ( )STMدر سال  2018تعداد مقاالت با
نرخ  3درصد در حال رشد هستند[ .]5با توجه به افزایش مقاالت ،مرور کلی و گستردهی مطالعات برای توسعه شاخههای علمی نوین
در افزایش ایمنی تقاطعات امری ضروری است .هدف اصلی این پژوهش مرور کلی مطالعات ایمنی در تقاطعات میباشد تا بتوان با
وجود حجم زیاد مقاالت این حوزه ،به شناسایی جهتها و جبهههای تحقیقاتی معتبر و نوین آتی دستیافت.
از روشها ی نوین و مفید مرور ادبیات گذشته میتوان به روش علمسنجی اشاره کرد که برای مرور حجم زیادی از اسناد علمی
کاربرد دارد و با استفاده از نقشهبندی علمیِ واحدهای علمسنجی به تجزیهوتحلیل کمی و کیفی روابط بین مفاهیم و ایدهها در
جامعههای علمی مختلف میپردازد [ .]7 ,6روش علمسنجی بهصورت گسترده در مطالعات حملونقلی مانند بررسی مطالعات
سیستمهای حملونقل هوشمند [ ،]8ماشینهای خودران[ ،]9ایمنی راهها [ ،]10تصادفات موتورسواران [ ،]11فرهنگ ایمنی []12
مورداستفاده قرارگرفتهاست .کوبو و همکاران 2در سال  2014مروری کلی بر روی مطالعات مربوط به سیستمهای حملونقل هوشمند
بین سالهای  1992تا  2011با استفاده از نقشهبندی علمسنجی انجام دادهاند [ .]13آنها تشخیص دادند که مطالعات سیستمهای
حملونقل هوشمند در شش زمینه وسایل نقلیه و ردیابی راه ،رفتار رانندگان و ایمنی ،شبیهسازی جریان ،مدیریت ترافیک و جریان
ترافیک ،کنترل و جهتیابی وسایل نقلیه طبقهبندی شدهاند .همچنین رودریگو و همکاران 3در سال  2018دریافتند که مطالعات
مربوط به خودروهای خودران در زمینههای علمی سیاستهای عمومی ،ایمنی ،پایداری ،مسائل تجاری مانند عملکرد و مدلهای
تجاری تمرکز کردهاند[ ،]9همچنین ون و همکاران 4در سال  2018با بررسی مطالعات فرهنگ ایمنی دریافتند که دو حوزه اصلی
تحقیقاتی در این زمینه وجود دارند که عبارتاند از :فرهنگ ایمنی سازمانی و فرهنگ بهداشت و مراقبتهای بهداشتی[ .]12از
مطالعات اصلی در زمینه ایمنی و علمسنجی میتوان به مطالعه ژئو و همکاران 5در سال  2018تحت عنوان «مرور بر مطالعات ایمنی
راه» اشاره کرد که به تحلیل و بررسی عناوین کلی تحقیقات مربوط به ایمنی راه در طول بازه  2000تا  2018پرداخته است .در این
مقاله یک تجزیهوتحلیل سیستماتیک علمسنجی از روند توسعه مطالعات ایمنی جادهها صورت گرفته است .این مطالعه بر اساس هم-
رخدادی کلمات کلیدی جبهههای تحقیقاتی ایمنی راه را به پنج دسته تحلیل علل و شدت آسیب تصادفات جادهای ،مطالعه
همهگیرشناسی 6و پیشگیری از آسیب ترافیکی ،سیستم حملونقل هوشمند و ایمنی فعال ،رفتار رانندگی رانندگان جوان و روانشناسی
ویژگیهای روانشناختی و فیزیولوژیکی رانندگان مسن تقسیم کرده است [ .]10همچنین ،اوسپینا و همکاران7در سال  2019مطالعه
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دیگری در زمینه تحلیل علمسنجی بر روی تحقیقات مربوط به تصادفات موتورسواران در طول بازه مطالعاتی  2018-1947انجام
دادند و دریافتند موضوعاتی که کلید واژگان رفتار ،ایمنی ،سیستم و وسایل نقلیه را در برگیرند دارای بیشترین میزان و اهمیت
هستند [.]11
با توجه به گسترش مطالعات مروری علمسنجی در زمینه ایمنی ترافیک و اهمیت افزایش ایمنی تقاطعات ،هدف اصلی این مقاله
مرور و جمعبندی کلی مطالعات ایمنی تقاطعات با شناسایی ابعاد مهم در زمینه تحقیقات مربوط به ایمنی تقاطعات میباشد که
جبهههای تحقیق ،مهمترین موضوعات و اسناد علمی ،برترین نویسندگان ،مجالت ،مؤسسات و کشورها را با استفاده از تحلیلهای
توصیفی[ ،]14هم-استنادی ،هم-تألیفی و هم-رخدادی کلیدواژگان [ ]7و با بهکارگیری نرمافزارهای  ]15[ Vosveiwerو
 ]14[ Bibliometrixموردبررسی و تحلیل قرار میدهد.
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 -2منبع داده ها

مقاالت موردنظر در زمینه ایمنی تقاطعات با جستجوی عبارت تقاطع و میدان به همراه کلمات ایمنی ،تصادفات ،آسیب ،مرگومیر،
حادثه و خطر از هسته اصلی وب آو ساینس ) (WoSاستخراجشده است که دامنه تحقیق تا  1آوریل  2021میباشد و شاخصهای
استناد مقاالت ) 1(SCIEو ) 2(SSCIدر جستوجوی مقاالت انتخاب شدند .توجه شود در جدول  1عبارات جستوجو شده در وب
آو ساینس ارائه شده است .بطور کلی  861مقاله در این زمینه یافت شد که با انتخاب نوع سندهای " "Articleو ""Review
تعداد  744مقاله بهمنظور تحلیل سیستماتیک علمسنجی حاصل شد .الزم به ذکر است برای دستیابی به نتایج منطقی و صحیح،
جستوجو فقط در عناوین سندهای علمی صورت گرفته است و بازه زمانی این سندها  2021-1965میباشد.
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جدول  :1عبارات جستوجو شده برای جمعآوری مقاالت
Table1: Keywords for collecting articles
عبارات جستوجو
گروه
Intersection Or roundabout
تقاطع
Safety Or Accident Or crash Or collision Or
ایمنی
Injury Or Fatal Or death Or casualty Or mortality
Or Incident Or Hazard
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علمسنجی روش تحلیل کمی و ریاضی است که میتواند تحلیلهای کیفی را نیز در خود جای دهد و با محوریت اصلی اینکه
چگونه یک زمینه تحقیق ساختار و توسعهیافته است شکل میگیرد [ .]14 ,7علمسنجی در اصل تصویر گستردهای از آمارههای
مختلف علم سنجی در ارتباط با موضوعات علمی ،محققان و جوامع علمی مختلف میدهد [ .]16تحقیق حاضر با استفاده از انواع
روشهای تحلیل علمسنجی در دو مرحله به بررسی مرتبطترین عنوانها ،جبهههای تحقیق و مرتبطترین جوامع علمی (مانند
نویسندگان ،ژورنالها ،مؤسسات و کشورها) در زمینه ایمنی تقاطعات میپردازد .در قسمت تحلیل توصیفی ،عملکرد فعاالن علمی
مانند نویسندگان و ناشران از طریق اندازهگیری بهرهوری و تولید آنها مقایسه میشود .همچنین ،از شاخصهای تعداد مقاالت،
مجموع استنادها ،شاخص  Hو شاخص  Gبرای مقایسه بهرهوری نویسندگان ،ژورنالها ،مؤسسات و کشورها استفاده میشود .شاخص
 Hهمان شاخص بهره وری نویسندگان می باشد و به تعداد  Hمقاله که دست کم  Hاستناد به هر کدام از آن ها شده باشد گفته
می شود .شاخص  Gنیز عملکردی همانند شاخص  Hدارد با این تفاوت که شاخص  Gبه مقاالت با استناد باال وزن اضافی در محاسبه

Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
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بهرهوری می دهد .شاخصهای تعداد مقاالت مشترک  (MCP)1و تعداد مقاالت تک ملیتی  (SCP)2نیز برای مقایسه کشورها و
شاخص رتبهبندی جهانی ) (QSدانشگاهها برای مقایسه مؤسسات استفاده میشود .برای شناسایی هسته اصلی مجالت از قانون
برادفورد 3استفاده شده است که این قانون مجالت را به سه قسمت ناحیه جزئی ،ناحیه میانه و ناحیه اصلی بر اساس فراوانی مطالعاتی
که دارند ،تفکیک میکند و تئوری اصلی آن در مطالعه بروکس 4ارائه شده است[.]17
در مراحل بعد برای طبقهبندی عناوین اصلی مطالعاتی در زمینه ایمنی تقاطعات تحلیل هم-استنادی اسناد شکل میگیرد که
ساختار معنایی تحقیق را ایجاد میکند .این تحلیل با استفاده از ماتریس هم-استنادی بر اساس روش گرافها و الگوریتمهای
خوشهبندی به ایجاد یک ساختار معنایی در دادههای موجود میپردازد .در اصل دو مقاله را زمانی هم-استناد گویند که بهصورت
همزمان در یک مقاله سوم استناد شده باشند [ .]16برای آنکه ساختار اجتماعی مطالعات شناسایی شوند ،تحلیل هم-تألیفی جوامع
علمی مانند نویسندگان ،مؤسسات و کشورها با استفاده از تعداد هم-تألیفی آنها در مقاالت صورت میگیرد و با کمک نقشه بندی
علمی نمایش داده میشوند [ .]7نوع سوم تحلیل علمسنجی ،تحلیل هم-رخدادی کلمات است که با ایجاد ساختار مفهومی و شناسایی
جبهههای مهم تحقیق بهصورت شماتیک اهمیت هر موضوع را با استفاده از تراکم و مرکزیت شبکه نمایان میسازد [ .]14 ,7توجه
شود در هر سه نوع تحلیل ،گرهها ی شبکه را تعداد استناد اسناد مرجع ،تعداد مقاالت نویسندگان و یا تعداد رخداد کلید واژگان
نویسندگان در مقاالت تشکیل میدهند ،همچنین پیوندهای موجود در شبکهها ،مجموع تعداد هم-رخدادی دو گره در یک مقاله را
نشان میدهند .این شبکهها با استفاده از روشهای مختلف خوشهبندی و با بهکارگیری نرمافزارهای  ]15[ Vosveiwerو
 ]14[ Bibliometrixطبقهبندی میشوند .برای نمایش شبکه هم-رخدادی کلمات نویسندگان از نقشههای شماتیک 5استفاده می
شود[ .]14اهمیت هر خوشه در شبکه هم-رخدادی کلمات را میتوان با استفاده از مرکزیت 6و تراکم 7در نقشه شماتیک مشخص
کرد .توجه شود این نقشهها دارای چهار ناحیه اصلی بر اساس مرکزیت و تراکم هستند .مرکزیت باال و تراکم باال نشانگر زمینه توسعه
یافته با اهمیت باال به عنوان زمینههای محرک 8در نظر گرفته میشود .مرکزیت کم با تراکم باال را میتوان به عنوان زمینههای توسعه
یافته و ایزوله 9شناخت که هسته توسعهیافتهای دارند ولی شاخههای بیرونی آنها تأثیر بسیار کمی بر روی موضوع اصلی دارد.
مرکزیت کم و تراکم کم در حقیقت زمینههای نوظهور و نادیده گرفتهشده را نشان میدهد و درنهایت ،اگر خوشه موردنظر از مرکزیت
باال و تراکم کمی برخوردار باشد در ناحیهی زمینههای پایه و اساسی رو به رشد 10قرار میگیرد که حاکی از اهمیت و نیاز باال به این
موضوعات است و دربرگیرنده موضوعات اصلی و کلی در زمینه تحقیق است[ .]13ناگفته نماند برای تحلیلهای توصیفی و تحلیل
هم-رخدادی کلیدواژگان نویسندگان از نرمافزار  Bibliometrixو برای هم-استنادی (اسناد مرجع) و تحلیل هم-تألیفی (نویسندگان
و کشورها) از نرمافزار  Vosveiwerاستفادهشده است.
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شکل  1نشاندهنده روند توسعه اسناد چاپشده در طول بازه تحلیل میباشد که برای پیشبینی تعداد اسناد علمی در سالهای
آتی مفید است .از اولین مقالهها در این زمینه میتوان به مقاله نیل 11و پادوک 12در سال  1965اشاره کرد که به تصادفات تقاطعات
1
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بدون کنترل در تگزاس آمریکا میپردازد [ .]18بهطورکلی در بازه بین  1965تا  744 ،2021سند علمی به چاپ رسیده است .با
دقت بیشتر میتوان میزان پیشرفت مطالعات را در طول چند بازه متفاوت دید .میتوان گفت که از سال  1965تا  2000با  51سند
علمی روند توسعه سطح نسبتاً پایین دارد .میتوان گفت بهطور متوسط  1/45مقاله در هرسال به انتشار رسیده است و پایههای علمی
در فاز شکلگیری اولیه بوده است .از سال  2000تا  2010رشد اسناد در بازه کوتاهتر افزایش پیداکرده است و به تعداد  159با
متوسط  15,9مقاله در سال رسیده است .این دوره با یک رشد متوسط پایههای اصلی برای توسعه مطالعات ایمنی تقاطعات را شکل
داده است .بازه  2010تا  2021با  522مقاله و متوسط  47,45مقاله در هر سال رشد چشمگیری نسبت به دو دوره قبلی داشته
است .نیمه دوم دوره  2021-2010دارای مقاالت بیشتری نسبت به دوره اول میباشد و دلیل این امر میتواند افزایش مطالعات در
زمینه ایمنی باشد [ .]10همچنین علت رشد کلی مقاالت در طول بازه تحقیق میتواند افزایش تعداد ارسال مقاالت در تمامی جوامع
علمی باشد [.]5

شکل  :1روند توسعه مطالعات مربوط به ایمنی تقاطعات راه
Figure1: Developing trend of intersection safety researches
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شکل  2نشان دهنده هسته اصلی منابع منتشر کننده مقاالت در زمینه ایمنی تقاطعات بر اساس قانون برادفورد می باشد .بر
اساس این اصل ،سه ژورنال دارای بیشترین انتشارات هستند که در جدول  2بر اساس شاخصهای مختلف ذکر شده در قسمت قبل
رتبه بندی شدهاند .در حقیقت شناسایی این منابع برجسته برای انتشار مقاالت در آینده مفید است .به طور کلی  409مقاله توسط
این ژورنال ها منتشرشده است که مجله " تجزیهوتحلیل و پیشگیری از تصادفات "1به دلیل تعداد باالی انتشارات و شاخصهای
علمسنجی باال ( )Hدر رتبه اول قرار میگیرد .تعداد مقاالت و استناد کلی این ژورنال به ترتیب  137و  4،656می باشد و  ٪33از
انتشارات  10منبع برتر را در اختیار دارد .رتبه دوم و سوم متعلق به منبعهای "بایگانی تحقیقات حملونقل "2و " موسسه مهندسان
حملونقل "3است .در بین این منابع ،ژورنال " تجزیهوتحلیل و پیشگیری از تصادفات " دارای بیشترین استناد کل می باشد و %65
از کل استنادهای کل جدول را دارد که نشاندهنده اعتبار باالی مقاالت این ژورنال در زمینه ایمنی تقاطعات است.
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Figure2: Core resources at intersection safety according to Bradford's law
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)NP( ) و تعداد انتشاراتTC(  استناد کل،G ،H  نویسندگان برتر و موثر را در زمینه ایمنی تقاطعات با توجه به شاخص3 جدول
 از٪23 ً نشریات وی تقریبا. در اولین رتبه این جدول قرارگرفته است17 H  مقاله و شاخص33  با1اتی- محمد عبدل.نشان میدهد
 به ترتیب در7 H  با شاخص3 و طارق ساید12 H  مقاله و شاخص18  با2 بواند پرساد.کل نشریات جدول را تشکیل میدهند
 شکل.اتی میباشد- بیشترین استناد متعلق به محمد عبدل، همچنین همانطور که مالحظه میشود.مکانهای دوم و سوم قرار دارند
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 3نمایانگر روند توسعه انتشارات نویسندگان به همراه میزان استناد آنها در طول زمان تحقیق میباشد .بهطورکلی میتوان گفت
دوره زمانی  2015تا  2020فعالترین بازه فعالیت نویسندگان میباشد .همچنین محمد عبدل-اتی و بواند پرساد دارای بیشترین
بازه فعالیت زمانی هستند که محمد عبدل-اتی در سالهای  2005و  2010بیشترین تعداد انتشار مقاالت را داشته است.
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جدول  :3نویسندگان برتر و موثر در زمینه ایمنی تقاطعات

شکل  :3انتشارات نویسندگان برتر در طول سالهای مختلف (نرمافزار )Bibliometrix
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)Figure3: Top authors' pulications during the years (Bibliometrix software
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جدول  4با ارائه شاخصهای علمسنجی سعی در شناسایی و مقایسه موثرترین مؤسسات و کشورها دارد .با توجه به بخش (الف)،
 30%از کل مقاالت توسط  10موسسه برتر ذکرشده در جدول انتشاریافته است .دانشگاه فلوریدا مرکزی در آمریکا با  49مقاله در
این زمینه و با شاخص رتبهبندی جهانی  705-701در رتبه  1قرار دارد .در رتبه دوم دانشگاه تونجی 1از چین با  34مقاله با رتبه
جهانی  256قرار دارد و دانشگاه جنوب شرقی 2از کشور چین با  25مقاله در رتبه بعدی قرارگرفته است .این رتبهبندی در حقیقت
ارائهدهنده مؤسساتی برجستهای هست که همکاری با آنها در مطالعات بعدی با احتمال بیشتری ،مثمر ثمر واقع خواهد بود .در
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بخش (ب) بر اساس ملیتهای نویسندگان رتبهبندی کشورها ارائهشده است که  %85درصد از کل مقاالت را به خود اختصاص
دادهاند .در این بین از شاخصهایی مانند تعداد مقاالت مشترک  ،(MCP)1تعداد مقاالت تک ملیتی  (SCP)2و تعداد مقاالت برای
مقایسه کشورها استفادهشده است .با توجه به جدول کشور آمریکا در رتبه اول با  323مقاله قرار دارد .این کشور همچنین  50مقاله
بهصورت مشترک با بقیه ملیتها را دارد و نشاندهنده تمایل بیشتر به کارهای گروهی و همکاری در این کشور است .چین و کانادا
به ترتیب با  100و  62مقاله در رتبههای دوم و سوم قرارگرفتهاند .شکل  4نمایشگر میزان همکاری و تعداد انتشارات هر کشور است.
با توجه به این نمودار تقریباً  %23از مقاالت بهصورت مشترک انتشاریافتهاند و  %77از مقاالت تک ملیتی بودهاند.
جدول  4رتبهبندی دانشگاهها و کشورهای برتر در زمینه ایمنی تقاطعات
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Table4: Rankings of top universities and countries at intersection safety
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شکل  :4میزان انتشارات و همکاری کشورها بر اساس ملیت نویسندگان در زمینه ایمنی تقاطعات (نرمافزار )Bibliometrix

Figure 4: Publication and co-authorship of countries at intersection safety according to author's nationality
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جدول  5فهرستی از  10مقاله پر استناد در زمینه ایمنی تقاطعات را ارائه میدهد .بر این اساس مقاله لی و همکاران 1در سال
 2005تحت عنوان "تحلیل جامعی بر تصادفات وسایل نقلیه و عابران پیاده در تقاطعات فلوریدا" با  288استناد کل و  16,94استناد
ساالنه در رتبه اول قرار دارد .این مقاله تحلیلی بر روی تصادفات عابران پیاده و وسایل نقلیه در تقاطعات فلوریدا در طی چهار سال
انجام داده است .آنها با استفاده از مدلهای لوگ-خطی 2دریافتند که متوسط حجم ترافیکی باال در تقاطعات باعث افزایش تصادفات
عابران پیاده میشود که نرخ افزایش تصادفات در متوسط حجمهای پایین چشمگیر است .همچنین عوامل جمعیتی عابران و رانندگان،
هندسه راه ،و شرایط محیط راه ارتباط بسیاری با فراوانی و شدت تصادفات عابران پیاده در تقاطعات دارد [ .]19دومین مقاله پر
استناد "تحلیل دوجملهای منفی فراوانی تصادفات تقاطعات" میباشد که توسط پوچ و همکاران 3در سال  1996منتشرشده است[.]20
از طرف دیگر این مقاله قدیمیترین مقاله فهرست میباشد و در مورد توسعه مدلهای دوجملهای منفی فراوانی تصادفات در 63
تقاطع در واشنگتن بحث میکند و روشهای تجربی و توصیفی برای پیشبینی منافع کاهش تصادفات ارائه میدهد .از جدیدترین
مقالههای این فهرست میتوان به مقاله هافنر و همکاران 4در سال  2013تحت عنوان "جلوگیری از برخورد در تقاطعات :الگوریتمها
و آزمایشها" اشاره کرد که دارای استناد سالیانه نسبتاً باالیی ( )15,77نیز میباشد [ .]21هدف اصلی این مقاله ارائه یک الگوریتم
تئوری غیرمتمرکز برای جلوگیری از برخورد وسایل نقلیه با بهکارگیری فنّاوری ارتباط دو وسیله نقلیه در تقاطعات میباشد.
جدول  :5پر استنادترین مقاالت در زمینه ایمنی تقاطعات
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تصادفات اتومبیل شبیهسازی شده در تقاطعات برای رانندگان دچار بیماری
فراموشی

Cooperative Collision Avoidance At Intersections: Algorithms
And Experiments

 الگوریتمها و تجربیات:پیشگیری از برخوردهای زنجیرهای در تقاطعات

استنادی اسناد برای درک ساختار معنایی و فکری- تحلیل هم-6
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5 استنادی منابع در شکل-استنادی بر روی سندهای علمی استناد شده انجامشده است و شبکه هم-در این قسمت تحلیل هم
 ساختار معنایی که،استنادی منابع- بهطورکلی بر اساس تحلیلهای هم. نمایش دادهشده استVOSviewer با استفاده از نرمافزار
استنادی برای مقاالت منتخب- نتایج تحلیل هم.بیانگر زمینههای پژوهش در ایمنی تقاطعات است به پنج دسته اصلی تقسیم میشود
 موضوعات اصلی و غالب تحقیقات ایمنی تقاطعات بر اساس پر استنادترین مقاالت به شرح. ارائه شده است6 در هر خوشه در جدول
:زیر تعریف میشوند
استنادی برای مطالعات منتخب- نتایج تحلیل هم:6 جدول
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 -1-6خوشه (قرمز) :مطالعات فراوانی تصادفات تقاطعات
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این خوشه در واقع مطالعات مربوط به فراوانی تصادفات تقاطعات را شامل میشود .از مراحل اصلی مدیریت ایمنی راه میتوان به
ارزیابی و تعیین ایمنی زیرساختهای راه 1که بهوسیله پیشبینی فراوانی تصادفات قابلاجرا میباشد اشاره کرد [ .]22از پرطرفدارترین
مدلهای فراوانی تصادفات میتوان به رگرسیون پواسون و دوجملهای منفی اشاره کرد که بهوفور برای تقاطعات نیز مورداستفاده
قرارگرفتهاند [ .]23از پر استنادترین مقالههای این خوشه میتوان به مطالعه پوچ و همکاران تحت عنوان " تحلیل دوجملهای منفی
فراوانی تصادفات تقاطعات " اشاره کرد که مدلهای دوجملهای منفی فراوانی تصادفات را برای  63تقاطع در واشنگتن توسعه داده
است[ .]20یکی از کاربردهای مدلهای دوجملهای منفی در غلبه بر بیش پراکنشی دادهها میباشد هنگامیکه واریانس تصادفات از
میانگین تصادفات باالتر است که شرط اولیه ساخت مدلهای پواسون برابری میانگین و واریانس میباشد [ .]24با دید وسیعتر می
توان گفت مطالعات مربوط به مدلهای فراوانی دوجملهای منفی تصادفات برای تقاطعات در این خوشه بیشتر به چشم میخورد که
نشاندهنده آن است که توزیع دوجملهای منفی از پرکاربردترین توزیعها در ساخت مدلهای فراوانی تصادفات برای تقاطعات می
باشد[.]28-25
 -2-6خوشه (آبی) :مطالعات شدت تصادفات تقاطعات
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شناسایی عوامل تأثیرگذار بر شدت تصادفات به منظور انتخاب اقدامات مناسب جهت بهبود ایمنی راه اهمیت دارد [ .]29این
خوشه شامل مطالعات مربوط به شدت تصادفات تقاطعات است .پر استنادترین مقاله این خوشه "توصیف سطوح کلی و جزئی شدت
تصادفات در تقاطعات چراغدار" میباشد که توسط محمد عبدل-اتی در سال  2005به انتشار رسیده است [ .]30این مطالعه عوامل
Road Infrastructure Safety Assessment
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 -3-6خوشه (سبز) :مطالعات اقدامات و شاخصهای عملکرد ایمنی تقاطعات
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مختلف تأثیرگذار بر شدت آسیب تصادفات در تقاطعهای چراغدار را بررسی میکند .روش پروبیت ترتیبی 1برای در نظر گرفتن آنکه
سطوح آسیب ماهیت ترتیبی دارند مورداستفاده قرارگرفتهاند .نتایج حاکی از آن است که وجود راههای فرعی جداشده و محدودیت
سرعتباال در راه فرعی شدت تصادفات عابران پیاده و دوچرخهسوار را در تقاطعات کاهش میدهد .همچنین در تصادفات رویکردهای
گردش به چپ ،احتمال آسیبدیدگیهای شدید بیشتر است .از مطالعات پر استناد دیگر در زمینه شدت آسیبدیدگی تصادفات در
تقاطعات میتوان به مقاالت جان میلتون ]31[ 2و ریچارد تای ]32[ 3اشاره کرد که به ترتیب از مدلهای لوجیت مرکب 4و پروبیت
ترتیبی 5برای بررسی سطوح آسیبدیدگی استفاده کردهاند .بهطورکلی ،متغیرهای مربوط به حجم مانند متوسط ترافیک روزانه در
هر خط ،متوسط ترافیک روزانه کامیون مانند درصد کامیون و اثرات آبوهوایی مانند بارش برف بهتر است به عنوان پارامترهای
تصادفی مدلها و مشخصات مسیر مانند میزان انحنا و اصطکاک روسازی بهعنوان پارامترهای ثابت در مدلهای لوجیت مرکب در
نظر گرفته شوند [ . ]31همچنین نوع وسایل نقلیه ،نوع راه ،نوع برخورد ،ویژگیهای رانندگان و ساعت روز از عوامل مهم تأثیرگذار
شناختهشده بر شدت آسیبدیدگی در تقاطعات میباشد [.]32
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اقدامات قانونی مختلفی در زمینه ایمنی راه اجراشده است که نتایج مفیدی را دربر داشته است .از اولین اقدامات اعمالشده برای
افزایش ایمنی شبکه راهها میتوان به معرفی گواهینامه رانندگی برای رانندگان و محدودیت سرعت به ترتیب در سالهای  1952و
 1957اشاره کرد [ .]29در اصل این خوشه دربرگیرنده مطالعات مربوط به اقدامات اعمالشده برای بهبود عملکرد ایمنی تقاطعات
راه میباشد .پر استنادترین مقاله این خوشه توسط بواند پرساد در سال  2001تحت عنوان "تأثیر ایمنی تبدیل تقاطعات در آمریکا"
منتشر شده است [ .]33در این مقاله ،مطالعه قبل و بعد با روش بیز تجربی 6برای تبدیل  23تقاطع به میدانهای مدرن اجراشده
است .نتایج نشاندهنده کاهش  40درصدی منطقی در تمامی سطوح آسیب  ،کاهش  80درصدی در تصادفات جرحی و کاهش 90
درصدی در تعداد تصادفات جرحی شدید و فوتی است که این اقدام منجر به بهبود ایمنی شبکه شده است .از مراجع پر استناد
دیگری که در این زمینه توصیههای مفیدی ارائه کرده است کتاب راهنمای ایمنی بزرگراههای ) 7(HSMآشتو 8میباشد[ .]34هدف
 HSMارائه اطالعات کمی برای ارتقا تصمیمگیری در بهبود ایمنی راهها میباشد .شاخههای پر استناد دیگر در این خوشه شاخصهای
جایگزین و استانداردهای تداخالت 9یا رویدادهای نزدیک به تصادفات برای تخمین ایمنی ترافیک در تقاطعات میباشد[.]38-35
 -4-6خوشه (زرد) :مطالعات تخمین سطح ایمنی و تحلیل دادههای تصادفات تقاطعات

T

RIP

SC

مطالعات این بخش در زمینه تحلیل دادههای تصادفات به منظور تخمین سطح ایمنی تقاطعات میباشد .بر طبق پر استنادترین مقاله
این خوشه تحت عنوان " روشهای تحلیل در مطالعات تصادفات" ،روشهای تحلیل دادههای تصادفات برای تخمین سطح ایمنی به
دو دسته تحلیلهای فراوانی تصادفات و تحلیلهای شدت تصادفات تقسیم میشوند و انواع آنها در جدول  7ذکر شدهاند[.]39
مدلهای پر استناد در زمینه تقاطعات ،مدلهای پواسون ،دوجملهای منفی[ ،]39پواسون گاما پرصفر [ ،]40مدل سلسهمراتبی
دوجملهای لوجستیک[ ،]41رگرسیون چند متغیره لوجستیک[ ،]42روشهای بیز[ ]43و بیز تجربی[ ]44میباشند .در این زمینه
برای افزایش دقت تخمین ،تقاطعات در دو دسته برونشهری و درونشهری موردمطالعه قرار میگیرند و اکثراً بهصورت مجزا برای
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سه نوع تقاطعات چراغدار ،بدون کنترل ،میدانها و تقاطعات غیر همسطح مدلهای شدت و فراوانی تصادفات توسعه داده می
شوند[ .]46مطالعات نشان دادهاند که تقاطعات بدون کنترل معموالً دارای بیشترین نرخ تصادفات نسبت به میدانها ،تقاطعات چراغدار
و تقاطعات غیر همسطح در سطح درون و برونشهری هستند[ .]22نرخ تصادفات برای تقاطعات بدون کنترل  4طرفه درونشهری
دارای بیشترین مقدار نسبت به همه حالتها میباشد .نرخ تصادفات میدانها و تقاطعات چراغدار نیز دارای مقدار بیشتری میباشند
بهطوریکه نرخ تصادفات میدانها بیشتر از تقاطعات چراغدار در مناطق برونشهری است ولی در سطح درونشهری با توجه به تعداد
زانوهای تقاطعات میتواند متفاوت باشد .تحقیقات گستردهای نیز در زمینه شدت تصادفات برای شکلهای مختلف تقاطعات مانند
تقاطعات بدون چراغ[ ،]48 ,47تقاطعات چراغ دار[ ،]50 ,49میدانها [ ]53-51 ,33و تقاطعات همسطح با راهآهن []55 ,54
انجامشده است .همانطور که در قسمت  3-6نیز گفته شد جایگزینی میدانها بهجای تقاطعات باعث کاهش قابلتوجهای در تمامی
سطوح شدت (فوتی ،جرحی و خسارتی) تصادفات و آسیبدیدگی است[ .]33بهطورکلی تأثیر این تبدیل در تقاطعات چهار طرفه
بیشتر از تقاطعات سهطرفه است و همچنین در تقاطعات با عالئم رعایت حق تقدم بیشتر از تقاطعات با عالئم و چراغهای راهنمایی
و رانندگی است و از نظر شکل هندسی میتوان گفت که میدانهای کوچک جایگزین ،ایمنتر از میدانهای بزرگ هستند[.]53
جدول  :7روشهای تحلیل دادههای تصادفات []39

Table 7: Analysis methods of crash data

Binary logit/probit models
مدل لوجیت دوتایی/پروبیت
Multinomial logit models
مدل لوجیت چند متغیره
Nested logit models
مدل لوجیت آشیانهای
Sequential logit/probit models
مدل لوجیت و پروبیت دنبالهای
Heteroskedastic ordered logit/probit models
مدل هتروسکدستیک لوجیت و پروبیت ترتیبی

Poisson regression model
مدل رگرسیون پواسون
Negative binomial/Poisson gamma models
مدل دوجملهای منفی /پواسون گاما
Duration models
مدلهای مدت زمان
Bivariate/multivariate models
مدل دومتغیره /چند متغیره
Zero-inflated Poisson and negative binomial models
مدل پواسون پرصفر و دوجملهای منفی
Random effects models, spatial and temporal
correlation models
مدل اثر تصادفی ،همبستگی فضایی و زمانی
Generalized estimating equation models
مدل تخمین معادله تعمیمیافته
Neural network, Bayesian Neural network, and vector
machine models
مدل شبکه عصبی ،شبکه عصبی بیز ،بردار و مدلهای ماشین
Hierarchical/multilevel models
مدلهای چندمتغیره سلسهمراتبی
Negative multinomial model
مدل چندمتغیره دوجملهای منفی
Poisson-lognormal and PoissonWeibull models
مدل پواسون لوگ نرمال
Gamma model
مدل گاما
Conway-Maxwell-Poisson model
مدل کان وِی -ماکسول – پواسون
Censored regression models
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روشهای تحلیل شدت تصادفات

روشهای تحلیل فراوانی تصادفات

Ordered logit/probit models
مدل لوجبت و پروبیت
Log-linear models
مدل لوگ-خطی

Generalized ordered outcome models
مدل ترتیبی خروجی تعمیمیافته
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Simultaneous binary logit model
مدل لوجیت دوتایی همزمان
Bivariate/multivariate binary probit models
مدل پروبیت دوتایی دو متغیره و چند متغیره
Bivariate/multivariate ordered probit models
مدل پروبیت ترتیبی دومتغیره و چند متغیره
Artificial neural networks
مدل شبکههای عصبی مصنوعی
Mixed joint binary ordered logit model
مدل مشترک ترکیبی دوتایی ترتیبی لوجیت
)Mixed logit model (random parameters logit model
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Spatial and temporal correlations
مدل همبستگی فضایی و مکانی

 -5-6خوشه (بنفش) :مطالعات ایمنی کاربران آسیبپذیر در تقاطعات
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مدل ترکیبی ترتیبی پروبیت(پارامترهای تصادفی پروبیت)
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Heterogeneous outcome model
مدل خروجی ناهمگن
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مدل لوجیت ترکیبی(پارامترهای تصادفی)
Partial proportional odds model
مدل احتمال نسبی جزئی
Finite-mixture/latent-class and Markov switching models
مدل سوئیچینگ آمیختهی محدود  /مارکوف

مدل رگرسیون سانسور شده
Generalized additive models
مدل جمعی تعمیمیافته
Random parameters count models
مدل پارامترهای تصادفی شمارشی
Finite-mixture/latent-class and Markov switching
models
مدل سوئیچینگ آمیختهی محدود  /مارکوف
Negative binomial-Lindley model
مدل دوجملهای منفی-لیندلی
Count model recast as a generalized ordered-response
system
مدل شمارشی مجدد -سیستم پاسخ ترتیبی تعمیمیافته
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در بین کاربران شبکه راهها دوچرخهسواران و عابران پیاده از آسیبپذیرترین نوع کاربران میباشند .بهطورکلی طبق گزارش
بهداشت جهانی در سال  26 ،2018درصد از تلفات جادهها مربوط به دوچرخهسواران و عابران پیاده میباشد که نشاندهنده شدت
آسیبدیدگی باالی این گروه نسبت به بقیه کاربران است [ .]56از طرفی تقاطعات از پرازدحامترین نقاط شبکه میباشد که تداخالت
و پیچیدگیهای حرکت مختلفی دارد و میتواند باعث حواسپرتی کاربران مختلف شود .این خوشه در اصل مطالعات ایمنی کاربران
آسیبپذیر مانند دوچرخهسوار و عابران پیاده را در تقاطعات را در خود میگنجاند .پر استنادترین مقاله این قسمت مقاله لی و
همکاران در سال  2005تحت عنوان " تحلیل جامعی بر تصادفات وسایل نقلیه و عابران پیاده در تقاطعات فلوریدا" میباشد که در
قسمت نتایج توصیفی نیز به آن اشاره شد .همانطور که در قسمتهای قبل گفته شد این مطالعه با هدف تحلیل جامع تصادفات
عابران پیاده با وسایل نقلیه در طی  4سال در تقاطعات فلوریدا با مدل لوگ خطی و پروبیت ترتیبی توسعه پیدا کرد .نتایج نشان داد
که متوسط حجم ترافیکی باعث افزایش تصادفات عابران پیاده در تقاطعات میشود و عوامل جمعیتی در عابران و رانندگان ،هندسه
راه و شرایط محیط راه دارای همبستگی باالیی با فراوانی و شدت تصادفات عابران پیاده در تقاطعات دارد .از عوامل تأثیرگذار بالقوه
ی دیگر بر ایمنی عابران پیاده ،الگوی ترافیک (رویکردهای گردشبهچپ و راست) در تقاطعات چراغدار میباشد بهطوریکه
رویکردهای گردشبهچپ دارای ریسک تصادفات عابران پیاده باالتری نسبت به رویکردهای گردشبهراست هستند ،ولی در جریانهای
کم ترافیک ریسک تصادفات یکسانی دارند [ .]57همچنین افزایش جریان عابران پیاده و دوچرخهسوار ،باعث کاهش ریسک تصادفات
در تقاطعات چراغدار و افزایش جریان وسایل نقلیه باعث افزایش تصادفات عابران پیاده میشود و سیاستهای مشوق حملونقل فعال
باعث افزایش ایمنی در تقاطعات میشود [ .]59-57عالوه برآن ،متغیرهایی مانند سن کم و تاریکی شب منجر به تصادفات با شدت
آسیبدیدگی باال میشود و محدودیت سرعت باال و تقاطعات چراغدار همراه با تصادفات با شدت آسیبدیدگی خفیف برای کاربران
آسیبپذیر میباشد [.]60
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شکل  :5شبکه هم-استنادی مراجع در زمینه ایمنی تقاطعات (نرمافزار )Vosveiwer

)Figure 5: Co-citation network of references at intersection safety (VOSviewer software
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در این قسمت بر اساس کلید واژگان نویسندگان سعی داریم جبهههای تحقیق در زمینه ایمنی تقاطعات را در طول بازه تحلیل
( )2021-1965با استفاده از نقشههای شماتیک طبقهبندی کنیم .در این بخش کلیدواژگان پاکسازیشده با استفاده از تحلیل هم-
رخدادی خوشهبندی شدهاند و در نقشه شماتیک نمایش دادهشدهاند .همانطور که در قسمتهای قبلی توصیف داده شد ،بر اساس
تراکم و مرکزیت کلیدواژگان زمینههای تحقیق به  4گروه "زمینه محرک"" ،توسعهیافته و ایزوله"" ،نوظهور و نادیده گرفتهشده" و
"زمینههای پایه و اساسی نیاز به رشد" تقسیم میشوند  .با توجه به نحوه رشد مقاالت در قسمت تحلیل توصیفی ،از بازه  1965تا
 2000به دلیل عدم شکلگیری پایههای اصلی زمینه ایمنی تقاطعات در تحلیلهای هم-رخدادی صرفنظر شده است .با توجه به
نمودار رشد مقاالت ،جبهههای تحقیق در سه بازه  2010-2015 ،2000-2010و  2015-2021بررسیشدهاند .در اصل عنوانهای
مقاالت را بر اساس کلیدواژگان این قسمت میتوان ارزشدهی کرد .شکل  6نشاندهنده نقشه شماتیک کلیدواژگان نویسندگان در
بازه زمانی  2000-2010میباشد .همانطور که مالحظه میشود جبهههای تحقیق مانند فراوانی تصادفات ،1رفتار رانندگان ،2با تراکم
باال و مرکزیت باال در قسمت زمینههای محرک قرار میگیرند که نشاندهنده توسعهیافتگی و اهمیت باالی این خوشهها در این دوره
میباشد .از طرفی عنوانهایی مانند جلوگیری از برخورد 3و شبکه حسگرهای بیسیم 4که شاخهای از سیستم حملونقل هوشمند می
باشد در قسمت توسعهیافته و ایزوله قرارگرفته است .این موضوعات در حقیقت از شاخههای بیرونی زمینه ایمنی تقاطعات میباشند
که توسعه نیز یافتهاند .عنوانی مانند تشخیص برخورد 5از زمینههای نوظهور و نادیده گرفتهشده میباشد که امکان دارد در دورههای
1

Crash frequency
Driver behavior
3
Collision avoidance
4
Wireless sensor network
5
Collision detection
2
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بعد موردتوجه قرار گیرد یا بهطورکلی از تحقیقات خارج شود .زمینههای پایه و اساسی که نیاز به رشد بیشتر دارند و در ربع چهارم
قرارگرفتهاند موضوعاتی مانند تقاطعات چراغدار ،1شبیهسازی میکروسکوپی ،2شدت تصادفات ،3پروبیت ترتیبی4و دوجملهای منفی5
میباشند .در حقیقت موضوعاتی که همراه با این کلیدواژگان هستند مستعد رشد در دوره بعدی است.

شکل  :6نقشه شماتیک کلید واژگان نویسندگان بین 2000-2010

Figure 6: Thematic map of authors keywords during 2000-2010
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شکل  7نشاندهنده نقشه شماتیک کلیدواژگان در بازه زمانی  2010-2015میباشد .همانطور که مشاهده میشود تعداد کلمات
در این دوره به شکل قابلتوجهی در طی مدت کوتاهتر افزایش پیدا کرده است که دلیل آن میتواند رشد شاخههای مختلف در ایمنی
تقاطعات و افزایش ارسال مقاالت باشد .موضوعاتی مانند رفتار رانندگان ،جلوگیری از برخورد ،محیط اطراف ،6عامل خطر ،7سیستم
حملونقل هوشمند ،8تداخل و عملکرد ایمنی9در ربع اول قرارگرفتهاند و حاکی از اهمیت و مرکزیت باالی آنها میباشد .موضوعاتی
مانند هشدار برخورد در تقاطعات ،10عملکرد رانندگی ،11شبیهساز رانندگی12و تخصیص منابع13در دسته موضوعات نوظهور و نادیده
گرفتهشده در ایمنی تقاطعات طی بازه  2010-2015قرارگرفتهاند و اما موضوعاتی مانند ناحیه تردید ،14کنترل چراغ ،15عامل مؤثر،16

16
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Signalized intersection
Microscopic simulation
3
Crash severity
4
Orderd probit
5
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6
Build environment
7
Risk factor
8
Intelligent transport system
9
Safety performance
10
Intersection collision warning
11
Driving performance
12
Driving simulator
13
Resource allocation
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15
Signal control
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دوچرخهسواران ،عابران پیاده ،میدان ،1شدت تصادفات ،فراوانی تصادفات ،پیشبینی تصادفات و دوجملهای منفی به عنوان موضوعات
پایه و اساسی در این دوره شناخته میشود.

شکل  7نقشه شماتیک کلید واژگان نویسندگان بین 2010-2015
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Figure 7: Thematic map of authors keywords during 2010-2015
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شکل  8نشاندهنده طبقهبندی شماتیک موضوعات در طی پنج سال اخیر میباشد .جبهههای تحقیقاتی که در این قسمت
شناسایی میشوند اهمیت باالیی در توسعه مطالعات آینده خواهند داشت .تعداد کلمات و مقاالت همانند مرحله قبل در این دوره
افزایش پیدا کرده است و حاکی از آن است که پایههای اصلی و شاخههای علمی زمینه تحقیق ایمنی تقاطعات بهخوبی توسعهیافتهاند
و نتیجه منطقیتری از طبقهبندیها به ما خواهند داد .عنوانهایی مانند ایمنی دوچرخهسواران ،عابران پیاده ،سیستمهای حملونقل
هوشمند ،تابع عملکرد ،2شبیهساز رانندگی ،رفتار راننده و تحلیل بخشها و تقاطعات راه 3به عنوان زمینههای محرک شناخته می
شوند که موضوعاتی مانند رفتار رانندگان در طول تمامی بازهها دارای تراکم باال و مرکزیت باال میباشد و حاکی از اهمیت رفتار
رانندگان در مطالعات ایمنی تقاطعات میباشد .با کمی دقت مشاهده میشود که شبیهساز رانندگی که در دوره قبل نوظهور بود در
این دوره در بین موضوعات پراهمیت قرارگرفته است .زمینههای توسعهیافته و ایزوله شامل سناریو تصادفات 4و سیستم پیشرفته
کمککننده راننده 5هستند و جنسیت 6بهعنوان زمینه نوظهور و نادیده گرفتهشده در این دوره ظهور کرده است .درنهایت زمینه پایه
و اساسی که تراکم پایین ولی مرکزیت باالیی دارند شامل بیز تجربی ،7تخصیص منابع ،ارتباط وسایل نقلیه ،8تجزیهوتحلیل ایمنی

1

Roundabout
Function
3
Segment and intersection analysis
4
Accident scenario
5
Advanced driver assistance system
6
Gender
7
Empirical bayes
8
Vehicular communication
2
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خودکار ،1اقدامات ،2تقاطعات چراغدار ،وسایل نقلیه خودران ،3اتوماتای سلولی ،4رانندگان مسن 5و تقاطعات بدون چراغ 6میباشد .در
حقیقت این موضوعات میتوانند جهتهای مطالعاتی پنج سال بعد را توسعه دهند و توجه به این جبهههای تحقیق میتواند حائز
اهمیت باشد .برای جمعبندی و خالصهسازی طبقهبندیهای موضوعات ،جدول  6ارائهشده است که زیرمجموعههای عناوین اصلی را
نیز با جزئیات بیشتر در خود جایداده است.
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شکل  8نقشه شماتیک کلید واژگان نویسندگان بین 2015-2021

Figure 8: Thematic map of authors keywords during 2015-2021
جدول  :8طبقهبندی عنوانها در زمینه ایمنی تقاطعات
Table 8: Classification of intersection safety titles
زمینه

بازه

زمینه محرک

20002010

فراوانی تصادفات ،تصادفات وسیله نقلیه
موتوری ،رفتار راننده ،تصادفات تقاطع

20102015

رفتار راننده ،تداخل ،عملکرد ایمنی ،ایمنی
تقاطع ،شبیهسازی میکروسکوپی،
شاخصهای جایگزین ایمنی ،جلوگیری از
برخورد ،عامل خطر ،کنترل ترافیک،
سیستم حملونقل هوشمند

توسعهیافته و

زمینه نوظهور و نادیده
گرفتهشده

ایزوله

T

RIP

SC

جلوگیری از
برخورد ،شبکه
حسگر بیسیم

تشخیص برخورد

هشدار برخورد تقاطع،
تخصیص منابع ،عملکرد
رانندگی ،شبیهساز
رانندگی ،سیستم هشدار
برخورد تقاطع

-

زمینه پایه و اساسی رو به رشد
تقاطع چراغدار ،دوجملهای منفی ،معادالت
تخمین تعمیمیافته ،شدت تصادفات ،پروبیت
ترتیبی
پیشبینی تصادف ،دوجملهای منفی ،تقاطع
بدون چراغ ،تقاطع شهری ،پروبیت ترتیبی ،
تصادف تقاطع ،ایمنی ،تقاطع ،فروانی تصادف،
شدت تصادف
1

Automated safety analysis
Countermeasure
3
Autonomous vehicle
4
Cellular automata
5
Older driver
6
Unsignalized intersection
2
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عابر پیاده ،سیستم حملونقل هوشمند،
ایمنی دوچرخه ،کنترل ترافیک ،رفتار
راننده ،شبیهساز رانندگی ،اجرای چراغقرمز

سناریوی تصادف،
سیستم پیشرفته
کمکراننده

بیز تجربی ،تقاطع ،تخصیص منابع ،ارتباط
وسایل نقلیه ،راننده مسن ،تجزیهوتحلیل
ایمنی خودکار ،عملکرد ایمنی ،تقاطع
چراغدار ،برونشهری ،تقاطع بدون چراغ

 -8تحلیل هم-تألیفی در گروههای تحقیقاتی ایمنی تقاطعات
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برای افزایش همکاریهای علمی در جهان ،تو سعه ر شتههای علمی و ایجاد شاخههای جدید ،شنا سایی شبکه ارتباطی ا صلی
نوی سندگان و مؤ س سات بهمنظور درک ساختار اجتماعی ضروری ا ست .ارائه نق شههای هم-تألیفی رو شی مؤثر برای جلوگیری از
اتالف وقت در یافتن هستههای علمی برای دعوت به همکاری است .شبکه هم-تألیفی نویسندگان در ایمنی تقاطعات در شکل  9و
نقشه همکاری جهانی کشورها نیز در شکل  10به ترتیب با استفاده از نمای شگرهای Vosviewerو  Bibliometrixارائه شدهاند.
بر اساس شبکه هم-تألیفی نویسندگان ،هر گره به یک نوی سنده اختصاص مییابد که اندازه گرهها با تعداد انت شارات افزایش مییابد
و پهنای پیوندها ن شاندهنده قدرت همکاری بین نوی سندگان و ک شورها میبا شد .با توجه به تحلیل هم-تألیفی نوی سندگان محمد
عبدل-اتی ،1ا ستیجن دنیل ،2هالی هانگ ،3بواند پر ساد 4و وتس گییرت 5دارای بی شترین قدرت همکاری و تعداد مقاالت میبا شند.
از بین این گروهها ،خوشه قهوهای به سرپرستی محمد عبدل-اتی دارای بزرگترین شبکه میباشند که نشاندهنده همکاری بیشتر
علمی در پی شبرد اهداف علمی و ایجاد نوآوری در این گروه میبا شد .همچنین شکل  10ن شانگر شبکه هم-تألیفی بین ک شورهای
تولیدکننده محتوای علمی در زمینه ایمنی تقاطعات میبا شد .گرهها حجم انت شار هر ک شور و پیوندها سهم همکاری را ن شان می
دهند .کشورهای آمریکا ،چین ،کانادا ،استرالیا از موثرترین گرهها میباشند .بر طبق این نقشه جهانی کشورهای آمریکا و چین باهم
بی شتر ین سطح همکاری در زمینه مطالعات ایمنی تقاطعات را دارند .توجه شود حداقل تعداد مقاالت برای هر نوی سنده و هر ک شور
برای حضور در شبکهها و تشکیل خوشهها  2مقاله در نظر گرفتهشده است.
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Abdel-aty mohammad
Danielstijn
3
Huang helai
4
Persaud bhagwant
5
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2

19

ED
PT

CE

AC
شکل  9شبکه هم-تألیفی نویسندگان در مطالعات ایمنی تقاطعات
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Figure 9: Co-authorship network at intersection safety studies

شکل  10نقشه جهانی هم-تألیفی کشورها در مطالعات ایمنی تقاطعات

 -10نتیجهگیری

SC

Figure 10: World map of co-authorship between countries at intersection safety studies
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مطالعه حال حاضر به مروری بر  744مقاله در زمینه ایمنی تقاطعات با رویکردهای علمسنجی پرداخته است .برای این منظور ،از
ابزارهای  VOSviewerو  Bibliometrixبرای انجام تحلیل توصیفی ،هم-استنادی مراجع ،تحلیل هم-رخدادی کلمات کلیدی
و هم-تألیفی نویسندگان و کشورها با استفاده از مجموعه داده وب آو ساینس در تحقیقات ایمنی تقاطعات استفادهشده است .بهمنظور
روشن شدن ابعاد ساختاری ایمنی تقاطعات ،یافتهها در دو بخش تجزیهوتحلیل توصیفی و نقشهبندی علمسنجی توضیح داده شد.
نتایج رشد گستردهای را در روند توسعه مطالعات ایمنی تقاطعات نشان داد .دوره زمانی  2010-2021بهعنوان موثرترین بازه در
مطالعات ایمنی تقاطعات شناختهشده است که بیشترین مقاالت و رشد این دوره مربوط به نیمه دوم آن یعنی سالهای  2015تا
20
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 2021میباشد .با توجه به تحلیل توصیفی منابع مطالعات ایمنی تقاطعات ،مجالت "تجزیهوتحلیل و پیشگیری از تصادفات" و
"بایگانی تحقیقات حملونقل" دو ژورنال برتر منتشرکننده مقاالت بودند .با توجه به شاخصهای رتبهبندی مؤسسات ،دانشگاه فلوریدا
مرکزی در آمریکا ،دانشگاه تونجی و دانشگاه جنوب شرقی بیشترین شاخص را به خود اختصاص داده است .به همین ترتیب با توجه
به تحلیل هم-تألیفی نویسندگان ،محمد عبدل-اتی ،استیجن دنیل ،هالی هانگ ،بواند پرساد و وتس گییرت بهعنوان نویسندگان برتر
با بیشترین سطح همکاری شناختهشدهاند .پر استنادترین مقاله در این مجموعه مقاله لی و همکاران [ ]19در سال  2005تحت
عنوان "تحلیل جامعی بر تصادفات وسایل نقلیه و عابران پیاده در تقاطعات فلوریدا" میباشد که هدف آن تحلیل جامعی بر تصادفات
عابران پیاده با وسایل نقلیه در تقاطعات فلوریدا است.
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مقاله حال حاضر بر طبق تحلیلهای هم-استنادی ،ساختار معنایی مطالعات ایمنی تقاطعات را در پنج زمینه اصلی طبقهبندی
کرده است که هرکدام جهت مطالعاتی خاصی را در ایمنی تقاطعات تعریف میکند .که عبارتاند از )1( :مطالعات فراوانی تصادفات؛
( )2شدت تصادفات؛ ( )3اقدامات و شاخصهای عملکرد ایمنی؛ ( )4تخمین سطح ایمنی و تحلیل دادههای تصادفات؛ ( )5ایمنی
کاربران آسیبپذیر تقاطعات راه .همچنین مقاالت پر استناد این پنج زمینه اصلی به ترتیب توسط پوچ و همکاران در سال 1996
[ ،]20محمد عبدل-اتی و همکاران در سال  ،]30[ 2005پرساد و همکاران در سال  ،]33[ 2001مانرینگ 1و همکاران در سال 2013
[ ]39و لی و همکاران در سال  ]19[ 2005منتشر شده است.
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به عنوان یک نتیجه کلی از مفاهیم کلیدی زمینههای فوقالذکر میتوان گفت ،در ارزیابی و تخمین سطح ایمنی تقاطعات،
مدلهای پواسون دوجملهای منفی و پواسون گاما پر صفر ،بیشترین کاربرد را داشتهاند .شایانذکر است که در ارزیابی سطح ایمنی
تقاطعات ،متغیرهای محیط راه در مدلهای شدت و فراوانی تصادفات نقشه بالقوهای داشتهاند .یافتهها بیانگر آن است که تقاطعات
بدون کنترل دارای بیشترین نرخ تصادفات نسبت به سایر نوع تقاطعات هستند که شدت تصادفات نیز در این نوع تقاطعات در سطح
باالتری قرار دارند .در این زمینه برای کاهش تمامی سطوح شدت تصادفات ،تبدیل تقاطعات به میدانها توصیه میشود .البته ناگفته
نماند که نرخ تصادفات میدان بیشتر از تقاطعات در مناطق برونشهری است و در مناطق درونشهری میتواند بسته به شرایط ،کمتر
یا بیشتر باشد که باید بسته به شرایط منطقه و تحلیل هزینه -سود برای بهبود ایمنی تصمیمگیری شود .دراینبین ،کاربران آسیبپذیر
مانند عابر پیاده و دوچرخهسوار بیشتر مورد تهدید تصادفات فوتی هستند .سن کم عابران پیاده و تاریکی شب باعث افزایش شدت
این تصادفات میشوند .همچنین حجم باالی جریان ترافیک باعث افزایش تصادفات و حجم باالی جریان عابران پیاده باعث کاهش
تصادفات در تقاطعات چراغدار میشود .از طرفی تشویق به سیاستهای حملونقل فعال و محدودیت سرعت در تقاطعات بیشتر
توصیه میشود.
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برای بررسی اهمیت و جایگاه جبهههای تحقیق ،تحلیل هم-رخدادی بر روی کلمات نویسندگان انجام شد و با استفاده از نقشههای
شماتیک نمایش داده شدند .نتایج نشان داد در بازه  2015-2021با تعداد فراوانی مطالعات بیشتر ،موضوعاتی مانند ایمنی
دوچرخهسواران ،عابران پیاده ،سیستمهای حملونقل هوشمند ،تابع عملکرد ،شبیهساز رانندگی ،رفتار راننده و تحلیل بخشها و
تقاطعات راه بهعنوان زمینههای محرک شناخته میشوند و موضوعاتی مانند بیز تجربی ،تخصیص منابع ،ارتباط وسایل نقلیه،
تجزیهوتحلیل ایمنی خودکار ،اقدامات ،تقاطعات چراغدار ،وسایل نقلیه خودران ،اتوماتای سلولی ،رانندگان مسن و تقاطعات بدون
چراغ بهعنوان زمینههای پایه و اساسی میباشند و دارای تراکم کم،مرکزیت و اهمیت باال هستند که نیاز به رشد مطالعاتی باالیی
دارند و میتوانند موضوعات تحقیقاتی آینده را پوشش دهند .هدف اصلی این مطالعه شناسایی ساختار مفهومی و معنایی مطالعات
ایمنی تقاطعات بود که برای اولین بار با استفاده از روش علمسنجی برای در زمینه تقاطعات صورت گرفت .عالوه بر این بعدهای اصلی
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 برای مطالعات آینده میتوان جبهههای تحقیق و عناوین.جوامع علمی منتشرکننده مقاالت ایمنی تقاطعات را نیز شناسایی کرد
.اصلی این مطالعه را با استفاده از روش مرور سیستماتیک با تعداد مقاالت کمتر بررسی کرد
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Considering the increase in intersection safety studies, the present study aims to review these studies using
scientometric methods. To this aim, 744 articles related to intersection safety until April 1, 2020, were extracted
from the Web of Science (WOS) research engine. In the current study, co-citation, co-author, and cooccurrence of words were presented with descriptive analysis methods using VOS viewer and Bibliometrix
software, which provide a descriptive, social, and conceptual framework, respectively. Also, the growth and
development of the publications, the most cited articles, the most influential authors, sources, institutions, and
countries are analyzed. Results showed that according to the co-citation analysis, the conceptual structure of
the intersection safety is divided into five main clusters: accident frequency, accident severity, safety
performance measures, safety of vulnerable users, estimation of safety level, and intersection accident data
analysis studies. Moreover, using conceptual analysis of keywords in intersection safety articles, topics related
to cyclist safety, intelligent transportation systems, driver simulation, driver behavior, segment analysis, and
road intersections were identified as high density and high centrality in studies. Topics such as empirical Bayes,
resource allocation, vehicle communication, automated safety analysis, countermeasures, old drivers, and
intersections without traffic lights were identified as basic and transversal themes.
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