
 چکیذُ 

 گشارػ تز اعاط .اعت اهزٍس تؾز تزای حیاتی ٍ هْن ًگزاًی یک ، جادُ در کارآهذ ایوٌی عیغتن یک ایجاد

 را خَد جاى جْاى عزاعز در راًٌذگی تصادفات در ًفز هیلیَى 3.1 اس تیؼ عالیاًِ تْذاؽت، جْاًی عاسهاى

 ایي تز عالٍُؽَد.  هی هحغَب جْاى در هیزٍ  هزگ عاهل ّؾتویي ای جادُ تصادفاتٍ  دٌّذ هی دعت اس

 کارآهذ ایوٌی عیغتن یکتِ  ایي اهز ًیاس هثزم کِ ؽَد هی عَخت ٍ سهاى رفتي ّذر تاعث یتزافیک ّای گزُ

تا  َّؽوٌذ ًقلیِ ٍعیلِ ایجاد ّذف تا تایذ عیغتن ایي در جذیذ ّای تکٌیک .عاسد را آؽکار هی جادُ در

 اًجام خطزات اس جلَگیزی تزای اتیاقذاه اًجام ٍ دیگز ًقلیِ ٍعایل تا ارتثاط ، قاتلیت ّای آگاّی تِ هحیط

 .ؽَد

 کِ صَرتی در .اعت اتتصادف اصلی عَاهل اس یکی پیؾزٍ خَدرٍّای دیذ خط ؽذى هغذٍد اعاعا 

اس تزٍس عاًحِ  کٌٌذ هی حزکت حادثِهحل  عوت تِ کِ ًقلیِ ٍعایل راًٌذگاىٍ  رخ دّذ جادُ درتصادفی 

 تزخَرد تِ هٌجز تَاًذ هی ،العول ًؾاى دٌّذ  عکظ هٌاعة سهاى در ًتَاًٌذاطالعی ًذاؽتِ تاؽٌذ ٍ 

 کزدى فزاّن طزیق اس عَاًحی چٌیي خطز کاّؼ اهکاى حال، ایي تا .ؽَد ثاًَیِ تصادف یا ای سًجیزُ

تَاى اس تغتزی کِ  هی .اعت پذیز اهکاى ،عاًحِ رخ دادُ تزای عایز خَدرٍّا هَرد در السم اطالعات

 تا ّوکاریّای ّؾذار تالدرًگ  جْت اًتقال پیام در اًذ ایجاد کزدُ هَردی خَدرٍیی تیيّای  ؽثکِ

 خَدرٍّای هَجَد در ؽثکِ اعتفادُ ًوَد.

ّای  ّای هغیزیاتی در ؽثکِ تِ تزرعی رٍػ هَردی خَدرٍیی تیي ّای ؽثکِ هعزفی ضويًاهِ حاضز،  پایاى 

در  اًتقال تغتِ اعتزاتضی ،ّوچٌیي هَجَد هغیزیاتی ّای پزٍتکلپزداسد ٍ  تذٍى سیزعاخت ثاتت هی

پیام ّؾذار تَعط  هغالِ پخؼآًگاُ دّذ.  هی قزار تحث هَرد را هَردی خَدرٍیی ّای تیي ؽثکِ

پخؼ پیام ّؾذار یک جْتِ تز اعاط پزٍتکل هغیزیاتی . گزدد خَدرٍّای هَجَد در ؽثکِ هطزح هی

AODV  هعیارّایگیزد.  هی قزار تزرعی هتَاسى هَرد طزح ارعال پیام ّؾذارهطزح گزدیذُ ٍ پظ اس آى 

هَرد ارسیاتی  ًزخ تحَیل تغتِ ٍ اًتْااًتْا تِ  تاخیز عولیاتی ، هاًٌذ تَاىکیفیت عزٍیظ  هختلف عولکزدی

تا کوک اًتقال دٌّذُ ّای پیام ّؾذار هَجَد  در ّز دٍ الیي ٍ ارعال پیام ّؾذار اعتزاتضی گیزد. قزار هی

 ٍ هقایغِ تِ تحلیلی هطالعِ ایي ًْایت در .خَاّذ تَد تزهفیذ، تصادفدر سهاى تزٍس  در الیي هقاتل

 .ًوایذ هی ؽایاًی کوک ای جادُ ّای تَپَلَصی در ّؾذاردّی راّثزد هَرد در گیزی تصوین
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