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مدل فراوانی و شدت تصادفات برونشهري با بهکارگیري الگوي رگرسیون پواسون
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چکیده یکی از راهکارهای مهم شناسایی نقاط داری پتانسیل تصادف در جادهها ،ممیزی ایمنی مسیر است .پس از شناسایی این نقاط
میتوان برای آنها استراتژیهای مناسبی درنظر گرفت تا فراوانی و شدت تصادفات کاهش یابد .در این پژوهش بااستفاده از ممیزی ایمنی مسیر
مشکالت دسترسیها ،روسازی ،عالئم ،کنار جاده ،طرح هندسی و تصادفات جرحی و فوتی قطعات راههای برونشهری شناسایی گردید و
بااستفاده از این دادهها الگوی ساخت مدل تصادفات در آنها ارائه گردید .در این مقاله محور همدان -کرمانشاه بهعنوان مطالعۀ موردی انتخاب
شد که در محور مذکور مدل رگرسیون پواسونی دارای اعتبار بیشتری بود و مشکالت آبروها و قوس قائم بهترتیب مهمترین دالیل بروز
تصادف فوتی و جرحی بودند.
واژههاي کلیدي ممیزی ایمنی ،جادۀ برونشهری ،مدل رگرسیون پواسون.

Poisson Regression Model of Frequency and Severity of
Road Accidents in Rural Roads.
M. Askari

M. Saffarzadeh

S .E. Seyedabrishami

M. Asadamraji

Abstract One of the important ways of identifying road accident potentialities is road safety audits. After identifying
these points, appropriate strategies to reduce the number and severity of accidents can be considered for them. In this
study, using road safety audits, access, pavements, signs, roadside, and geometric problems and accidents leading to
the deaths of outlying urban road sections were identified and using these data, the model of crashes in them Was
presented. In this paper, the Hamadan-Kermanshah axis was chosen as a case study. In this axis, Poisson's regression
model was more reliable and the problems of drainage ditches and vertical alignment were the most important
reasons for the accident and resulted in death.
Key Words Safety Audit, Rural road, Poisson regression model.
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مقدمه

و باتوجه به نوع راه ،نوع پارامترهایی که قرار است

یکی از عوامل مرگ و میر در دنیا تصادفات جاده-
ای میباشد که این موضوع یکی از مشکالت اصلی در
راههای کشور نیز میباشد .برطبق آمار پزشکی قانونی
در طول  71سال گذشته میانگین تلفات رانندگی
 11725نفر بودهاست ] .[1حدود  11درصد تصادفات
کشور در جادهها و راههای برونشهری اتفاق
افتادهاست .درنتیجه باید برنامهریزی جدی درخصوص

برداشت شود و نوع ممیزی ،بازرسی ایمنی انجام می-

راههای برونشهری صورت پذیرد.
بررسیها نشان میدهد که تصادفات جادهای
حاصل از  9عامل اصلی انسان ،جاده و خودرو میباشد
] [1و برنامهریزی مناسب و ارائۀ راهکار درخصوص
هریک از آنها موجب کاهش فراوانی تصادفات و
درنتیجه تعداد تلفات جادهای میگردد .جاده و محیط
راه بهتنهایی و در اندرکنش با سایر عوامل (انسان و
خودرو) ،دارای سهم  94درصدی از کل تصادفات
ترافیکی

میباشد ].[3

بهمنظور ارائۀ راهکارهای مناسب برای مشکالت
جادهای باید نقاط حادثهخیز شناسایی گردند و در این
راستا بازرسی و ممیزی ایمنی بسیار مفید میباشد.
فرایند ممیزی ایمنی راه روی جاده تمرکز میکند و با
شناسایی و اصالح آن عناصری از راه که پتانسیل ایجاد
تصادف دارند ،نقش بسیار مؤثری در افزایش ایمنی ایفا
مینماید .ممیزی ایمنی راه درراستای بهبود وضع ایمنی
راههای موجود بسیار مؤثر میباشد و درراستای افزایش
سطح رضایتمندی کاربران جاده و بهبود ایمنی مسیر
بازرسی و ممیزی ایمنی ،نقش بهسزایی در کاستن از
تعداد تلفات جادهای خواهد داشت .درراستای بازرسی
و ممیزی ایمنی نقاط دارای پتانسیل خطر شناسایی می-
شود .تمام خطرات در قطعههای مختلف راه بهعنوان
عوامل مؤثر بر فراوانی تصادفات و همچنین شدت
تصادفات مشخص میشود.
در بسیاری از کشورهای دنیا اعم از توسعهیافته و
در حال توسعه هماکنون فرایند ممیزی ایمنی راه انجام
میشود .در این راستا فرمهای مخصوصی تهیه میگردد
نشریۀ مهندسی عمران فردوسی

پذیرد .معموالً اطالعاتی که در ممیزی ایمنی مسیر
برداشت میشود عبارتاند از عالیم عمودی ،عالیم
افقی و خطکشیها ،محدودیت سرعت ،ابزارهای
آرامسازی ،حفاظهای کناری ،حفاظهای میانی،
دسترسیها ،ابنیۀ فنی و پلها ،آبروها و وضعیت
زهکشی ،شرایط روسازی ،فاصلۀ دید ،روشنایی ،نواحی
انتقالی ،عالیم در محدودۀ عملیات اجرایی و سایر
موارد.
مشکالت جادهای جمعآوریشده و پارامترهای
مربوط به آنها کاربردهای مختلفی دارند و روشهای
مختلف ارزیابی آنها میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
روشهای شناسایی ریسک قطعات ،روشهای
اولویتبندی قطعات جاده ،ارائۀ راهکارهای مناسب،
بهکارگیری الگوهای تخصیص بودجۀ ایمنی و مدلهای
پیشبینی تصادفات مواردی است که بااستفاده از نتایج
ممیزی ایمنی میتوان بهکار گرفت .مدلهای پیشبینی
تصادف قطعات یک جاده بااستفاده از پارامترهای
بهدستآمده از بازرسی ایمنی راه میتواند موجب
برنامهریزی یهتر برای قطعات و درنهایت کاهش
تصادفات و تلفات گردد.
هدف این پژوهش ارائۀ مدلی برای پیشبینی
تصادفات باتوجه به نتایج ممیزی ایمنی راه میباشد .در
این راستا  2عامل مؤثر بر تصادفات شامل وجود
پرتگاه ،تعداد مشکالت عالیم عمودی و افقی ،وضعیت
روسازی ،مشکالت آبرو ،مشکالت کنار جاده و شانۀ
راه ،مشکالت گاردیل ،تراکم دسترسیها و موقعیت
جاده بهعنوان متغیر مستقل و تصادفات جرحی و فوتی
بهعنوان متغیر وابسته مدنظر قرار گرفتهاست .باتوجه به
عوامل 2گانۀ مذکور جادۀ همدان به کرمانشاه به قطعاتی
تقسیم گردید و کلیۀ مراحل ممیزی ایمنی راه در آن
انجام میپذیرد و درنهایت باتوجه به بررسی روابط
آماری پارامترها ،مدلی ارائه میگردد که بااستفاده از آن
میتوان احتمال وقوع تصادفات با شدت یعنی
سال سی و یکم ،شمارۀ سوم7931 ،
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تصادفات جرحی و فوتی را در قطعات یک راه برون-
شهری پیشبینی نمود.

 فراوانی تصادفات رخدادۀ پیشین :این فراوانی
معموالً در یک بازۀ زمانی مشخص ارزیابی میشود.
بهاینمنظور ،دادههای پیشین تصادفات (معموالً بین

اهداف

 9 -7سال) برای مشخصکردن نقاط تصادفخیز

هدف اصلی در پژوهش مذکور ارائۀ مدل تصادفات

جاده لحاظ میشوند؛ هرچند درصورت پایینبودن

بااستفاده از عوامل جادهای است که از ممیزی ایمنی

تصادف نباید آن قطعه جاده را بدون مشکل فرض

حاصل میگردند .سایر اهداف ناشی از پژوهش

کرد].[6

عبارتاند از:
 مشخص نمودن تأثیر هر یک از عوامل جادهای در
فراوانی و شدت تصادفات بااستفاده از ممیزی

 طرح هندسی راه مانند پهنای خطوط ،طرح قوس-
ها ،طرح تقاطعات].[7
 در برخی تحقیقات از درجۀ انحنای متوسط قوس-
های افقی ،شیب یا طول قوسهای قائم در قطعات

ایمنی.
 انتخاب بهترین شکل مدل درخصوص ارتباط
ریاضی عوامل جادهای و تصادفات جاده.

مختلف راه برای مدلسازی استفاده شدهاست.
بهعنوان مثال در تحقیق کوکلمن و همکارانش مدل
رگرسیون برای مدلسازی پارامترهای طرح جوابگو

ادبيات تحقيق
مطالعات بسیاری در سالهای گذشته برای مدلسازی
تصادفات در راههای مختلف برونشهری انجام
شدهاست تـا عوامـل مـؤثر بـر رخـداد تصادفات و
شدت آنهـا شناسـایی و بـرای بهبـود شـرایط ایمنی
مهار یا اصالح شوند].[4
در بین عوامل بروز تصادف یعنی جاده ،انسان و
وسیلۀ نقلیه ،عوامل جادهای بااستفاده از ممیزی ایمنی و
بازدید میدانی شناسایی میشوند که در کشورهای
مختلف جهان در استراتژیهای ایمنی و همچنین
برنامههای اجرایی گنجانده شدهاست .در کشورهای
توسعهیافته در دورههای مختلف بازرسی ایمنی و
ممیزی ایمنی راه مطرح شدهاست و این فرایند در
شرایط مختلف راه (قبل از ساخت تا پایان عملیات راه)
وجود دارد و اجرا میشود].[5
باتوجه به تحقیقات گذشته مهمترین عوامل جادهای
مؤثر بر تصادفات که بااستفاده از بررسی آمار و
اطالعات و همچنین ممیزی راه حاصل میگردد
عبارتاند از:

سال سی و یکم ،شمارۀ سوم7931 ،

بودهاست].[8

 تراکم دسترسیها و تقاطعها در مقطع جاده:
دسترسی مستقیم به جاده باعث افزایش نرخ
تصادفات در جاده میشود .مطالعات قبلی نشان
دادهاست که یک مقطع از جاده با  71دسترسی در
هر کیلومتر به نسبت همان مقطع با  4دسترسی در
هر کیلومتر میزان تصادفات را  %15افزایش میدهد.
البته باید به این نکته توجه کرد که نحوۀ قرارگیری
دسترسیها نیز در افزایش تصادفات مؤثر خواهد
بود].[9
 کیفیــت و شــرایط روســازی ماننــد ضــریب
اصــطکاك و شیارشدگی].[10
 مشکالت مربوط به خطکشیها که شامل نقص-
هایی مانند پاكشدن خطوط میانی ،خطوط مرکزی،
خطوط سبقت ممنوع و سایر خطکشیها است.
پاكشدن خطوط سبقت  %51تصادفات را افزایش
میدهد درحالیکه خطوط کناری و میانی بهترتیب
 2و  %79تصادفات جرحی را افزایش
دادهاست].[11
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چانگ در سال  1179از شبکۀ عصبی مصنوعی
برای تحلیل فراوانی تصادفات استفاده کرد و نشان داد

طرح هندسی و شرایطی دیگری از جاده ،مدل بیزین
انتخاب شدهاست].[16

که در روش شبکۀ عصبی مصنوعی نیازی به ارتباط

با بررسی مطالعات انجامشده میتوان نتیجه گرفت

ازپیش تعریفشدهای بین متغیرهای ورودی مدل و

که در تحقیقات مختلف رابطۀ گروهی از عوامل جاده-

متغیرهای وابسته وجود ندارد]. [12

ای بروز تصادف و فراوانی و شدت تصادفات سنجیده

روشهای مختلف مدلسازی و اولویتبندی عوامل

شدهاست و در برخی از آنها اهمیت عوامل نیز مد نظر

مؤثر بر تصادف در تحقیقات بهکار گرفته شدهاست؛

قرار گرفتهاست .هر یک از آنها روشهای مدلسازی

بهعنوان مثال در مقالهای از هرمانس در سال 1112

متفاوتی نیز بهکار بردهاند که از آن جمله میتوان

متغیرهای مستقل مرتبط با جاده عبارت بودند از سرعت

مدلهای گسستۀ سلسلهمراتبی ،مدلهای رگرسیون

قابلیت دید ،زیرساخت و طرح هندسی جاده .برای این

خطی ،مدلهای رگرسیون غیرخطی و مدلهای دیگر را

منظور  5روش مدلسازی و اولویتبندی مقایسه شد

نام برد .در این پژوهش سعی شده اکثر عواملی که

که درنهایت روش تحلیل پوششی دادهها ()DEA

تاکنون مدنظر قرار گرفتهاست و همچنین سایر عوامل

بهعنوان روش برتر انتخاب شد؛ البته در مدل مذکور

جاده بهعنوان متغیرهای مستقل انتخاب شوند و رابطۀ

سایر عوامل مثل مشکل بینایی ،الکل و سیستمهای

آنها بااستفاده از مدلهای رگرسیون پواسون و رگرسیون

بازدارنده ،خودرو و مراقبتهای پزشکی نیز مدنظر قرار

دوجملهای منفی با تصادفات جادهای تخمین زده شود.

گرفت.
روش انجام تحقيق

در سالهای اخیر منطق فازی بهعنوان یک ابزار
سودمند برای فرایندهای مدلسازی نمود یافتهاست،

در این پژوهش برای شناسایی مشکالت راه از

فرایندهایی که برای تکنیکهای مرسوم مقداری

روش ممیزی ایمنی و بازدیدهای میدانی استفاده می-

پیچیدهاند یا وقتی دانستههای بهدستآمده از فرایند،

شود .عالوهبر بازدید ایمنی آمار تصادفات جرحی و

کیفی ،مبهم یا غی قطعی باشند از منطق فازی استفاده

فوتی نیز که از لحاظ ایمنی دارای اهمیت میباشد

میشود .بهعنوان مثال ژنگ و همکارانش در سال 1177

استخراج میگردد .در گام بعد باتوجه به دادههای

مدل پیشبینی تصادفات را بااستفاده از منطق فازی ارائه

جمعآوریشده درخصوص متغیرهای مستقل عملیات

دادند].[14,13

مدلسازی باتوجه به آمار تصادفات جرحی و فوتی

در سال  1171در مالزی نجیب تحقیقی را انجام داد

انجام میشود.

که در آن از مدل تحلیل سلسلهمراتبی برای مدلسازی

باتوجه به مطالعات پیشین برای تعیین مدلهای

تصادف استفاده نمود .در این مدل عوامل اصلی جادهای

پیشبینی تصادفات و تابعهای  SPFاز روشهای

و دارای وزن بیشتر ،موانع و فاصلۀ دید تشخیص داده

متعددی استفاده شدهاست .در این بخش ،اولین مرحله

شدند].[15

انتخاب روش آماری مورداستفاده برای تعیین مدل

یکی از مدلهای دیگری که در تصادفات راههای

پیشبینی تصادفات میباشد .بررسیها نشان داد

درونشهری و برونشهری استفاده میشود مدل بیزین

مدلهای رگرسیونی پواسون ،پواسون پرصفر و

است .در سال  1174در مقالهای با گرداوری آمار سه

دوجملهای منفی به علت سهولت در توسعۀ مدل و

سالۀ فلوریدا مقایسهای بین این سه مدل شدهاست و

استفاده از آنها ،متداولترین مدلها هستند .نتیجۀ دیگر

درنهایت با درنظر گرفتن عواملی چون قوس ،شیب و

از بررسی سایر مطالعات این بود که مدل رگرسیون

نشریۀ مهندسی عمران فردوسی
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پواسون مدل مناسبی برای تعیین رابطه میان

وابستۀ  y kبهعنوان یک متغیر تصادفی پواسون با

خصوصیات هندسی راه و تصادفات میباشد؛ اما اگر در

میانگین  μ kو تابع توزیع احتمال رابطۀ ( )9مدل

رگرسیون پواسون ،تصادفات دارای بیشپراکنش بودند،

میشود:

بهتر است از رگرسیون پواسون پرصفر یا دوجملهای

()9

منفی استفاده شود .از آنجاییکه رگرسیون دوجملهای
منفی بیشپراکنش را درنظر میگیرد ،در توسعۀ
مدلهای راهنمای ایمنی راهها نیز از این روش آماری
استفاده شدهاست .بیشپراکنش زمانی اتفاق میافتد که
واریانس دادهها از میانگین آنها بزرگتر شود .بنابراین
این روش ازاینرو برای پیشبینی تصادفات مناسب
میباشد که تصادفات دارای نوسانات زیاد است و

yk

k

k
! yk

e

p(yk ) 

یکی از مهمترین ویژگیهای مدل رگرسیون
پواسون ،برابری میانگین با واریانس توزیع است .برای
برآورد ضرایب رگرسیون در مدل رگرسیون پواسون از
روش درستنمایی بیشینه استفاده میشود .مقدار
پیشبینیشده  ŷ kبرابر میانگین شرطی رخدادها به

شرط  x kاست .این مقدار همان   kاست که برابر

گاهی واریانس آن از میانگین طبیعی هم بیشتر میشود.

میانگین متغیر تصادفی  yiبا توزیع پواسون میباشد.

بنابراین در این مطالعه ،برای مدلسازی تصادفات از

مدل رگرسيون دوجملهاي منفي .متداولترین مدل

روشهای رگرسیونی پواسون و دوجملهای منفی
استفاده شدهاست .درادامه توضیحات مربوط به این
مدلها آمدهاست.

برای برازش دادههای شمارشی با ویژگی بیش پراکنش،
دوجملهای منفی است که به دو صورت نوع

اول(NB-

) 1و نوع دوم ) (NB-2بیان میشوند و بهترتیب برای
تحلیل دادهها با مسئلۀ بیشپراکنش ثابت و متغیر بهکار

مدل رگرسيون پواسون .در آمار ،رگرسیون پواسون

میروند .در مدل رگرسیون دوجملهای منفی ،مشاهدۀ

نوعی از تحلیل رگرسیون و زیرمجموعهای از مدلهای

-kام متغیر وابسته (  ) y kدارای تابع توزیع احتمال

خطی تعمیمیافته است که برای تحلیل دادههای حاصل

رابطۀ ( )4است:

n
از شمارش بهکار میرود .اگر  x  Rبرداری از متغیر

r

()4

وابسته و مستقل باشد ،فرم رابطۀ ( )7را خواهد گرفت.
log(E(Y | x))  a x + b

()7

که در رابطۀ ( a  R n )7و  b  R nمیباشد رابطۀ

  yk  r   k   r 

 

y k !  r    k  r    k  r 
y

p(yk ) 

میانگین شرطی  y kبرای بردار متغیرهای ناوابستۀ
مشاهدهشده (  ) x kاز رابطۀ ( )5بهدست میآید:
'x
()5
E  yk x k   k  e i
رابطۀ میان میانگین و واریانس در توزیع دوجملهای

( )7را میتوان بهصورت رابطۀ ( )1نوشت:
 log(E(Y | x))  xمنفی در نوع بیشپراکنش متغیر ( )NB-2در معادلۀ ()9
()1
آمدهاست:
که در آن  xبردار  n+1بعدی از متغیرهاست .با

()9

1
V  yk   k  k2
r

داشتن پارامتر رگرسیون پواسون  θو بردار ورودی x

طبق معادلۀ ( ،)9واریانس توزیع دوجملهای منفی

میتوان معادلۀ خطی را بهصورت تواندار نوشت و آن

همواره بزرگتر از میانگین آن است .ازاینرو برای

را توسعه داد.

دادههای با واریانس بزرگتر از میانگین ،این توزیع

در مدل رگرسیون پواسون ،مشاهدۀ kام متغیر
سال سی و یکم ،شمارۀ سوم7931 ،

مناسب میباشد .در مدل رگرسیون دوجملهای منفی
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عالوهبر ضرایب رگرسیون ،باید پارامتر بیشپراکنش
1
r

گام اول :قطعهبندي جاده .در مرحلۀ ابتدایی طول

(  )  را نیز برآورد کرد .برای برآورد ضرایب

قطعات و تعداد آنها مشخص میشود .در این گام جادۀ

رگرسیون در مدل رگرسیون دوجملهای منفی نیز از

منتخب به قطعات مساوی تقسیم میگردد .درصورت

روش درستنمایی بیشینه استفاده میشود .در مدلهای

عدم امکان انتخاب قطعۀ آخر با طول مساوی با سایر

دوجملهای منفی ،شمار پیشبینیشدۀ تصادفات ( ) ŷ k

قطعات میتوان طول آن را بزرگتر یا کوچکتر درنظر

برابر میانگین شرطی یا شمار متوسط رخدادها بهشرط

گرفت.

تصادفی  y kبا توزیع دوجملهای منفی میباشد.

گام دوم :تعيين متغيرهاي مستقل و وابسته .در این گام

 x kاست .این مقدار همان   kاست که میانگین متغیر

در مقالۀ مذکور برای مدلسازی دو مدل اشارهشده
از نرمافزار آماری  STATAاستفاده شدهاست .دادههای
جمعآوریشده وارد این نرمافزار شده و بااستفاده از
رگرسیون دوجملهای منفی و پواسون مدلها ساخته
شدهاند .در خروجی مدلها ،هر متغیر دارای یک مقدار
سطح معناداری است .در این تحقیق ،مقدار سطح
معناداری برابر با  1/7بهعنوان حد قابلقبول درنظر
گرفته شده است .بدین معنی که مقدار سطح اطمینان
برابر با  31درصد بودهاست .برای مدلسازی از روش
گامبهگام استفاده شدهاست .به این طریق که ابتدا
همبستگی متغیرهای وابسته با متغیر مستقل تعیین
شدهاند .سپس در مرحلۀ اول ،رگرسیون با متغیری که
بیشترین همبستگی را با تصادفات دارد اجرا میشود و
در مرحلۀ بعد ،متغیری که ازنظر همبستگی با متغیر
مستقل دارای رتبۀ دوم است اضافه میشود و دوباره
رگرسیون اجرا میشود .این کار تا آنجا ادامه مییابد تا
یکی از متغیرهای مستقل دارای مقدار  P-valueبیشتر از
 1/7شود یا مقدار  P-valueمدل بیشتر از  1/7گردد .در
این صورت متغیری که دارای بیشترین مقدار
میباشد حذف میشود ،متغیر بعدی به مدل اضافه
میگردد و این روند ادامه مییابد .بدین طریق معادلۀ
نهایی بهدست میآید.
P-value

مدل پيشبيني تصادفات در راه برونشهري
در این بخش روند کلی انجام پژوهش برای ساخت
مدل تصادفات بااستفاده از آمار ممیزی ایمنی گامبهگام

ارائه میگردد .گامهای پیشنهادی از ابتدا به شرح زیر
میباشد:
نشریۀ مهندسی عمران فردوسی

مشخصات ایمنی برای برداشت میدانی مشخص می-

گردد .متغیر وابسته معموالً تصادفات جرحی یا فوتی و
یا ترکیبی از آنها انتخاب میشود .متغیرهای مستقل
مشخصات ایمنی جاده هستند که شامل مواردی چون
وضعیت کنارۀ راه ،تجهیزات حفاظتی ،شانۀ راه،
مشخصات هندسی وضعیت عالیم عمودی ،شرایط
عالیم افقی و خطکشی ،وضعیت روسازی و دسترسی-
ها میشود .البته ممکن است در مدل پیشنهادی برخی
از متغیرهایی که برداشت میشوند بهدلیل وابستگی و یا
سایر معیارهای مدلسازی حذف شوند و یا امکان
برداشت برخی از مشخصات نباشد.

گام سوم :بازرسي و برداشت اطالعات ايمني مسير.
پس از تعیین متغیرهای مستقل باید فرمهای مخصوص
بازرسی از مسیر طراحی شود و تیم ممیزی آموزشدیده
و دارای تجربه تشکیل گردد و درنهایت بازرسی و
ممیزی ایمنی مسیر انجام شود .توصیه این است در
فرمهای بازرسی اطالعاتی نظیر وضعیت مختصات
جغرافیایی و کیلومتراژ نقاط ،اطالعات آبوهوایی،
مشخصات محلی و کدهای عکسها و مشکالت نیز
ثبت گردد تا مشخص شود در کدام قطعۀ راه قرار می-
گیرند.
گام چهارم :جمعآوري دادههاي تصادفات .معموالً
دادههای تصادفات به سه صورت خسارتی ،جرحی و
فوتی جمعآوری میگردد اما در ایران تصادفات
خسارتی بهصورت دقیق و مناسب ثبت نمیشود .ضمن
سال سی و یکم ،شمارۀ سوم7931 ،
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اینکه شاخصهای ایمنی معموالً براساس تصادفات

در این مرحله باید ضرایب هر یک از پارامترهای

فوتی و جرحی تعیین میگردد .درنتیجه پیشنهاد این

مستقل و ضریب ثابت مشخص شود .همانطور که

است که اطالعات تصادفات جرحی و فوتی برای

اشاره شد روش درستنمایی بیشینه مالك عمل است.

مدلسازی استفاده شود.
گام هفتم :انجام تستهاي مرتبط با مدلسازي .پس از

گام پنجم :انتخاب رابطۀ آماري بين متغيرهاي وابسته

مشخص شدن ضرایب متغیرهای مستقل و ضریب ثابت

و مستقل .پس از جمعآوری اطالعات باید بین

حال باید آزمونهای الزم شامل تست  ،tتست عالمت،

تصادفات و پارامترهای جمعآوریشده در ممیزی ایمنی

همبستگی خطی بین متغیرهای مستقل و واریانسها و

رابطۀ آماری منطقی برقرار شود .همانطور که اشاره شد

مشخصات دیگر بهطور کامل مورد بررسی قرار گیرد.

بدین منظور از نرمافزار  STATAاستفاده میگردد و

درصورتیکه همۀ آزمونها جواب داد آنگاه مدل مورد

باتوجه به فرضیات مدلسازی روابط آماری شکل داده

تأیید میباشد .اگر مشکلی وجود داشت باید به گامهای

میشود و مدلی که برازش بهتری دارد انتخاب میشود.

قبل بازگشت و نوع تابع و رابطۀ آماری و یا متغیرهای

باتوجه به روش تحقیق پیشنهادی برای این پژوهش

مستقل را تغییر داد.

مدلهای رگرسیون دوجملهای منفی و رگرسیون
پواسون بررسی میگردند.

در شکل  )7فلوچارت مدلسازی تصادفات در
قطعات جادۀ برونشهری بااستفاده از آمار ممیزی ایمنی
نشان داده شدهاست.

گام ششم :تخمين مدل .پس از مطمئنشدن از وجود
رابطۀ آماری در مرحلۀ بعد ،مدل تخمین زده میشود.

شکل  7مدلسازی تصادفات در قطعات جادۀ برونشهری بااستفاده از آمار ممیزی ایمنی

سال سی و یکم ،شمارۀ سوم7931 ،
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ارائۀ مدل تصادفات در محور همدان -کرمانشاه .پس
از ارائۀ روند مدلسازی تصادفات بااستفاده از ممیزی
ایمنی در قطعات جادۀ برونشهری در گام بعد یکی از
جادههای مهم برونشهری کشور بین شهرهای همدان و
کرمانشاه بهعنوان مطالعۀ موردی مدنظر قرار گرفت.
جادۀ کرمانشاه -همدان مهمترین محور بین دو استان
همدان و کرمانشاه میباشد که بخشی از بزرگراه کربال
نیز محسوب میگردد .این محور انواع شرایط
توپوگرافی را دارا میباشد و ردۀ آن از نوع اصلی درجۀ
 7است .نقشۀ مسیر مذکور در شکل  )1نشان داده

شدهاست.
در ابتدا کدهای مشکالت و متغیرهای وابسته و
متغیرهای مستقل مورد نیاز (برای برداشت) تعیین
گردید .در این راستا  71کد اصلی طبق جدول )7
بهعنوان کد برداشت اطالعات انتخاب شد که هم کد
عددی و هم کد حرفی برای آنها منظور گردید .کد
عددی برای سهولت در برداشت اطالعات و کد حرفی
بهمنظور سهولت مدلسازی و ورود دادهها به نرمافزار
مدنظر قرار گرفت.

شکل  1نقشۀ مسیر همدان -کرمانشاه
جدول  7کدهای مربوط به مشخصات مسیر جاده و مشکالت برداشتشده از ممیزی ایمنی

نشریۀ مهندسی عمران فردوسی

نوع موقعيت يا مشکل

کد عددي

کد حرفي

تصادف جرحی

7

C

تصادف فوتی

1

D

تراکم دسترسی

9

E

تعداد مشکالت روسازی

4

F

تعداد مشکالت کنار جاده

5

G

تعداد مشکالت عالئم عمودی و افقی

9

H

وجود پرتگاه

1

I

مشکالت گاردریل

2

J

مشکالت آبرو

3

K

قوس افقی

71

L

قوس قائم

77

M

هموار

71

N
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در گام بعد برای برداشت اطالعات ،تیم ممیزی دارای

برای دادههای نشان دادهشده در جدول ( )1مدل

صالحیت از سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای

تصادفات جرحی و فوتی بهصورت جداگانه و برای هر

تشکیل گردید و درراستای دادهبرداری ،فرمهای ممیزی

یک از روشهای رگرسیون دوجملهای منفی و پواسون

بهصورت شکل( )9تهیه گردید.

ساخته شد .باتوجه به متغیرهای مستقل و وابستۀ مدل

همانطور که در شکل ( )9نشان داده شدهاست

که در جدول ( )7نشان داده شدهاست ،چندین بار هر

اطالعات دیگری برای شناسایی دقیق نقاط و قرار دادن

یک از مدلها ساخته شد و آمارههای آنها و آزمونها

هر یک از آنها در قطعات تعیینشده برای جاده در فرم

مقایسه گردید .بهترین نتایج مدل رگرسیون دوجملهای

گنجانده شد .البته نکتۀ قابل ذکر درخصوص فرمها این

منفی در جدول ( 9و  )4بهترتیب برای تصادفات

است که اکثر اطالعات در مسیر ،برداشت و وارد فرم

جرحی و فوتی نشان داده شدهاست.

میشود اما برخی از آنها نظیر تصویر ماهوارهای پس از
اتمام بازدید وارد میگردد.

همانطور که جدول ( )9نشان میدهد در بهترین
مدل دوجملهای منفی برای تصادفات جرحی 1 ،متغیر

پس از انجام عملیات برداشت برای ورود دادهها به

مستقل وجود پرتگاه در کنارۀ راه و همچنین هموار

نرمافزار کدهای حرفی مختص هر یک از مشکالت به

بودن مسیر با ضریب اطمینان  33درصد معنادار شد.

آنها اختصاص داده شد .بخشی از دادههای ورودی به

ضمن اینکه آمارۀ  1392 ،LRشد.

نرمافزار  STATAبرای ساخت مدلهای تصادف در
جدول  )1نشان داده شدهاست.

شکل  9نمونۀ فرم برداشت اطالعات مشکالت ایمنی قطعات جاده

سال سی و یکم ،شمارۀ سوم7931 ،
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1

71

51-55

1

7

1

1

7

1

1

7

1

5

3

7

77

55-91

1

7

1

1

1

1

1

1

7

9

4

1

71

91-95

1

7

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

79

95-11

1

7

1

1

1

7

7

7

1

1

7

1

74

11-15

7

1

1

7

1

1

7

7

1

9

1

1

75

کيلومتراژ

هموار

قوس قائم

قوس افقي

مشکالت آبرو

مشکالت گاردريل

وجود پرتگاه

تعدادمشکالت عالئم عمودي و افقي

تعداد مشکالت کنار جاده

تعداد مشکالت روسازي

تراکم دسترسي

5-71

1

1

7

7

1

1

1

1

1

1

74

1

1

تعداد

1-5

1

1

7

1

1

1

7

1

1

5

9

7

7

تصادفات جرحي

تعداد تصادفات فوتي

رديف

جدول  1بخشی از دادههای ورودی به نرمافزار برای ساخت مدلهای تصادف

جدول 9ضرایب و آمارههای خروجی نرمافزار  STATAدر مدل

جدول 4ضرایب و آمارههای خروجی نرمافزار  STATAدر مدل

دوجملهای منفی برای تصادفات جرحی

دوجملهای منفی برای تصادفات فوتی

پارامتر

ضريب

Z

|P>|Z

پارامتر

ضريب

Z

|P>|Z

عدد ثابت

1/92

2/39

1/111

عدد ثابت

-1/14

-1/59

1/519

I

-7/79

-1/97

1/113

E

1/17

7/11

1/119

N

-1/12

-7/31

1/155

Log likelihood: -721/45
LR chi2 (2): 1/92

Log likelihood: -32/21
LR chi2 (1): 9/19
Pseudo R2: 1/791

Pseudo R2: 1/11
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باتوجه به اطالعات جدول ( )4در مدل دوجملهای

اگر قرار باشد هر کدام از متغیرها بهتنهایی مورد

منفی تصادفات فوتی تنها متغیر مستقل معنادار آن هم با

بررسی قرار گیرد وجود قوس قائم و بعد از آن قوس

ضریب اطمینان  39درصد ،تراکم دسترسی میباشد و

افقی بهدلیل مشکالت دید سبقت و توقف بیشترین

میزان  LRنیز  9319شد.

تأثیر و تراکم دسترسی دارای کمترین تأثیر در این نوع

بهمنظور ساخت مدلهای پواسون متغیرهای مستقل

تصادفات هستند .یکی از نکات جالبتوجه این است

بهصورت همهباهم و همچنین با درنظر گرفتن ترکیبات

که وجود پرتگاه باعث کاهش این نوع از تصادفات

مختلف آنها مدنظر قرار گرفت که درنهایت بهترین نوع

خواهد شد.

مدل برای تصادفات جرحی و فوتی بهصورت جدول

متغیرهای مستقل دیگری در تصادفات منجر به

( 5و  )9باتوجه به ضرایب و خروجیهای نرمافزار

فوت در قطعات راه مؤثر بودند که در جدول ( )9این

حاصل گردید.

متغیرها و میزان اثرگذاری آنها در مدل تصادفات منجر

در جدول ( )5مدل پواسون پیشبینی تصادفات
جرحی مشاهده میگردد که بهلحاظ معناداری کل مدل
در سطح قابل قبولی قرار دارد ،بدین صورت که آمارۀ
 LRآن بهگونهای است که احتمال غیرمعنادار بودن مدل
نزدیک به صفر است .همچنین مشاهده میشود که هر
کدام از متغیرها باالی  33درصد معنادار هستند .نتایج
مدلسازی نشان میدهد مهمترین متغیرهای مستقل در
مدل پواسون تصادفات منجر به جرح عبارتاند از
تراکم دسترسی ،مشکالت کنار جاده ،وجود پرتگاه،
مشکالت آبرو ،قوس افقی و قوس قائم.

جدول 5ضرایب و آمارههای خروجی نرمافزار STATA

در مدل پواسون برای تصادفات جرحی

به فوت نشان داده شدهاست.
در جدول ( )9مدل پیشبینی تصادفات فوتی در
قطعات راههای برونشهری مشاهده میگردد که بهلحاظ
معناداری کل مدل در سطح قابل قبولی قرار دارد ،بدین
صورت که آمارۀ  LRآن بهگونهای است که احتمال
غیرمعنادار بودن مدل نزدیک به صفر است .همچنین
مشاهده میشود که هر کدام از متغیرها دارای معناداری
باالی  35درصد هستند .در مدل پیشبینی تصادفات
فوتی متغیرهای مستقل عبارتاند از تراکم دسترسی،
مشکالت روسازی ،وجود پرتگاه در قطعه ،مشکالت
آبرو و تالقی قطعه با یک قوس قائم.

جدول 9ضرایب و آمارههای خروجی نرمافزار  STATAدر
مدل پواسون برای تصادفات فوتی

پارامتر

ضریب

Z

|P>|Z

پارامتر

ضریب

Z

|P>|Z

عدد ثابت

7/13

1/92

1/111

عدد ثابت

-1/99

-7/42

1/792

E

1/71

1/53

1/111

E

1/79

9/72

1/117

G

-1/44

-2/17

1/111

F

1/55

1/51

1/171

I

-1/27

-5/11

1/111

I

-7/17

-9/13

1/117

K

1/92

9/97

1/117

K

1/19

4/14

1/111

L

1/31

9/31

1/111

M

1/45

1/14

1/147

M

7/79

2/19

1/111

Log likelihood: -741/13

Log likelihood: -912/41

LR chi2 (6): 95/29

LR chi2 (6): 113/72

Pseudo R2: 1/73

Pseudo R2: 1/11
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مدل فراوانی و شدت تصادفات برونشهری با بهکارگیری...

بررسی مدل نشان میدهد در قطعاتی که مشکالت

در مدل دوجملهای منفی جرحی تنها  1متغیر مستقل

زهکشی دارند و آبروی آنها استاندارد نیست و

معنیدار شد .در مدل پواسون تصادفات فوتی  5متغیر

آشکارسازی مناسبی برای آنها مدنظر قرار نگرفتهاست

ممیزی ایمنی معنادار شد و در مدل دو جملهای منفی

تصادفات فوتی بیشتری وجود دارد .همچنین تراکم

تصادفات فوتی تنها  7متغیر مستقل معنادار شد .مقایسۀ

دسترسی در یک قطعه از لحاظ ضریب در تصادفات

مدلها نشان میدهد که پارامتر پراکندگی در مدل

فوتی قطعه تأثیر دارد اما دارای ضریب کمتری به نسبت

دوجملهای منفی معنادار است و همچنین مقدار منفی

سایر متغیرها میباشد.

دوبرابر لگاریتم درستنمایی برای مدل پواسون بزرگتر
است .مقایسۀ دو مدل در جدول ( )1نشان داده

پس از ساخت مدلها و شناسایی عوامل مـؤثر در

شدهاست.

تصادفات جرحی و فوتی ،ارزیابی و مقایسه مدلها
انجام میشود تا کارایی هر یک در تخمین تصادفات

بهمنظور اعتبارسنجی مدل ،دادههای مربوط به 71

مشخص شود .بررسی و مقایسۀ خروجی مدلها

قطعه از مسیر کرمانشاه -سنندج بااستفاده از مدل

بااستفاده از شاخصهای خوبی برازش مدلها و مقدار

پواسون بررسی گردید و پیشبینی تصادفات جرحی و

آماره نسبت بزرگنمایی  ،LRتعداد پارامترهای مستقل

فوتی با آمار تصادفات موجود در محور مقایسه گردید.

معنیدار ،ضرایب بین مدلهای ساختهشده انجام شد.

بدین منظور ازخطای جذر میانگین مربعها بین نتایج

همانطور که مقایسۀ جداول ( )9با ( )5و ( )4با ()9

پیش بینی و دادهها واقعی استفاده شد .معیار مذکور

نشان میدهد ،مدل پواسون اعتبار بیشتری دارد و این

 1/27شد که نشان از اعتبار مدل پیشنهادی دارد.

موضوع هم برای تصادفات جرحی و هم برای
تصادفات فوتی صادق میباشد .در مدل پواسون
تصادفات جرحی  9متغیر ممیزی ایمنی معنادار شد اما
جدول 1ارزیابی و مقایسۀ دو مدل بهتر پواسون و دوجملهای
مدل
شاخص

دوجملهای منفی

پواسون

تصادفات جرحی
-2LL

991/3

159334

LR

1/92

113/72

تعداد متغیرهای مستقل معنادار
در بهترین مدل

1

9

تصادفات فوتی
-2LL

731/9

121372

LR

9/19

95/29

تعداد متغیرهای مستقل معنادار
در بهترین مدل
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نتيجهگيري

است که ارتفاع زیادی دارند و درنتیجه بهدلیل عدم

بهمنظور ساخت مدل پیشبینی تصادفات قطعات راه-
های برونشهری بااستفاده از دادههای ممیزی ایمنی راه

آشکارسازی ،توسط رانندگان مشاهده نمیگردد.
 در مدل تصادفات جرحی عامل دوم و تأثیرگذار در

دو مدل اصلی رگرسیون دوجملهای منفی و رگرسیون

تصادفات مشکالت آبروی قطعه است و در

پواسون مدنظر قرار گرفت که هم درخصوص

تصادفات فوتی ،مشکالت روسازی بهعنوان عامل

تصادفات جرحی و هم درخصوص تصادفات فوتی

تأثیرگذار دوم ،موجب افزایش این نوع از تصادفات

مدلهای پواسون اعتبار بیشتری داشت .برخی دیگر از

میگردد .البته منظور از مشکالت روسازی ،تركهای

نتایج حاصل از پژوهش بهشرح زیر میباشد:

جزئی و خرابیهای کوچک نبود زیرا مواردی

 در مدلهای ساختهشده با مدلهای مختلف و

بهعنوان خرابی روسازی برداشت میشد که احتمال

ترکیبات مختلف متغیرهای مستقل بهترین مدلها،

واژگونی و انحراف داشت و وسعت آنها نیز زیاد بود.

مدلهای پواسونی تصادفات فوتی و جرحی بودند که
در جدول ( )2نشان داده شدهاست.

 تراکم دسترسی بهعنوان عامل تأثیرگذار در هر دو
نوع تصادفات میباشد که نشان میدهد هر چه تعداد
دسترسی در یک قطعه بیشتر باشد هم

جدول  2متغیرهایی که بیشترین معناداری را در بین مدلهای
رگرسیون پواسون داشتند
ردیف

نوع تصادفات
(متغیر وابسته)

متغیرهای مستقل
تراکم دسترسی ،مشکالت

7

تصادفات جرحی

1

تصادفات فوتی

کنار جاده ،وجود پرتگاه،
مشکالت آبرو ،قوس افقی

فراوانی

تصادفات جرحی و هم تصادفات فوتی را افزایش
میدهد.
 بررسی عوامل تأثیرگذار تصادف نشان داد وجود
قوسهای افقی موجب افزایش تصادفات جرحی
میگردد.
 بررسی ضرایب مربوط به وجود پرتگاه در قطعه

و قوس قائم

نشان داد که این عامل موجب کاهش تصادفات

تراکم دسترسی ،مشکالت

جرحی و فوتی میگردد .دلیل این امر میتواند

روسازی ،وجود پرتگاه در

کاهش سرعت خودروها در این قطعات و احتیاط و

قطعه ،مشکالت آبرو و

دقت بیشتر رانندگان باشد.

قوس قائم

 در مدل تصادفات جرحی مهمترین عامل قوس قائم
میباشد که موجب مشکالت دید میگردد و در
تصادفات فوتی مشکالت آبروهایی بیش از  9متر
حادتر از سایر پارمترها میباشد .دلیل اصلی این

 باتوجه به نتایج پژوهش انجامشده بهمنظور
اولویتبندی راهکارها برای کاهش تلفات و
جراحات باید آشکارسازی و نصب حفاظ در
محدودۀ آبروها ،رفع مشکالت روسازی ،رفع موانع
دید ،اصالح قوس و اصالح دسترسیها و
آشکارسازی آنها در اولویت کار قرار گیرد.
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