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چکیده
تحلیل تصادفات ترافیکی ،از نقطه نظر فنی و ایمنی ،شامل بررسی نرخ و شدت رخداد آن می باشدد در مقاهده ح ضا،در،
اثرگذارح پارامترهاح ترافیکی شامل سرعت و ضجم وسایل نقیله بر تصادفات ،مورد تحلیل قرار گرفتده اسدت محدور پدر
تصادف رشت – رودسر به منظور توسعه ح رابطه ح نرخ تصدادفات بده عندوان مر د بدا پارامترهداح ریدان ،لیداهی و
سرعت وسیله نقلیه مورد ارزیابی آمارح قرار گرفتده و اعتادار سدنجی مددا ،بدا اسدتزادح از تحلیدل تصدادفات در محدور
بیر ند -قائن به عنوان محور مشابه از هحاظ مشخصات هندسی و آمار تصادفات ،بررسدی شددح اسدت مددا سدازح بده
روش رگرسیون غیرخطی و لند متغیرح انجام شدح و نتایج پژوهش نشان می دهد که برازنددح تدرین مددا از ید
نمایی پیروح می نماید مدا نهایی  ،منحنی ضجم – سرعت را به صورت ید

تداب

منحندی  sشدکل نشدان مدی دهدد و نشدانیر

رابطه ح عکس نرخ تصادفات و سرعت با ،ریب  0/25و رابطده ح متدتقیم ندرخ تصدادفات بدا ضجدم تدردد بدا ،دریب
 0/0005میباشد

واژههای کلیدی :نرخ تصادفات ،جریان ترافیک ،سرعت ،مدلسازی

 -1مقدمه
از آنجا که تصادفات جاده ای ،بهه عنهوان یکهی از مهمتهرین

آنچه این مطالعه را از سایر مطالعات ارتباط پارامترهای

عوامل اتالف منابع انسانی و مالی مطرح است و تا به امهروز

ترافیکی برای مدلسازی تصادفات مجزا می سازد ،شیوه

مههدل واحههدی منطبههص بههر خصواههیات جریههان ترافیههک در

تحلیل پارامترهای االی ترافیکی منطبص بر شرای

بومی

تصادفات ارائه نشده است ،مطالعه ی حاضر توجهه ویهژه ای

کشور و معیارهای بین المللی است مطالعه حاضر با هدف

به میزان تاثیر مشخصه ههای آمهاری توزیهع سهرعت جریهان

کلی سنجش تأثیر مشخصههای آماری توزیع سرعت جریان

ترافیههک نمههوده اسههت نمههودار اساسههی جریههان ترافیههک و

ترافیک در تصادفات جادهای و اهداف جزئی زیر تعریف

مدلهای مربوط به آن یکی از اجزای مهم مطالعات حمهل و

شده است

نقل و ترافیک است که روابه ریاضهی بهین اجهزای ااهلی
جریان ترافیک را بیان می دارد مدلهای جریان ترافیهک بهه
دو اورت خردنگرو کالن نگر بیان میشوند

 به دست آوردن بینش بیشتر به رابطه بین حجم ترافیک و
ایمنی بزرگراهها

 به دست آوردن بینش بیشتر به رابطه بین سرعت و ایمنی

سرعت توس دستگاههای خودکار ،میزان تصادفات را تا 19

بزرگراهها

دراد کاهش میدهد ] [Makinen, 2003بررسی تقریبی

 بررسی رابطه بین سرعت ،حجم و چگالی و رسیدن به

 6800تصادف در راه های دوخطه بهین شههری در آمریکها

رابطهای مناسب در جهت کاهش تصادف

نشان داد که حرکت با سرعت  40کیلومتربر ساعت باالتر یا

رویکرد االی مطالعه حاضر ،تمرکز بر بومی سازی مدل

کمتهر از سههرعت مجههاز احتمهال درگیرشههدن در تصههادف را

های جهانی و از اهدف نهایی این پژوش تعیین مدلی بر

تقریباً ده برابر میکند ] [West and Dunn, 1971رابطهه

اساس سرعت و احجام وسایل نقلیه می باشد که بتوان با

ی میزان تصادفات با عوامل مربهوط بهه سهرعت و واریهانر

استفاده از این مدل ها نرخ تصادفات را در محور مورد

سههرعت در رابطههه ی لیههو نشههان داده شههده اسههت و سههایر

مطالعه برآورد کرد تا با کمک آن با تعدیل سرعت ،نرخ

پارامترهای مربوط به خصوایات راه و راننده در یک پارامتر

تصادفات را کاهش داد

مجزا تحلیهل شهده اسهت ] [Liu, 1998تحقیقهات نشهان
میدههد کههه  50دراههد راننههدگان سههریعتر از میههزان مجههاز

-2مروری بر ادبیات موضوع

میرانند و تغییر در سهرعت مجهاز بهر انتخهاع سهرعت اثهر
میگذارد که تغییر در سرعت متوس بر اثر تغییر در سهرعت

طبص گزارش سال  2013بانک جههانی ،تصهادفات جهادهای

مجاز حهدود  25دراهد تغییهر در سهرعت مجهاز میباشهد

دومهین عامههل مهرم و میههر در کشهورهای در حههال توسههعه

بطوریکه هائر این تغییر در منهاطص ییرشههری را  42دراهد

میباشههد مرکههز پژوهشهههای مجلههر شههورای اسههالمی در

عنوان کهرد ] [Hauer, 2012اطهالع از ررفیهت ،در کنهار

آخرین گزارش خهود در اردیبهشهت  1395از تصهادفهای

پیش بینی تقاضای آتی ،به مهندسین ترافیک اجازه میدهد که

جادهای برآورد کرده اعالم کهرد کهه هزینهههای اقتصهادی و

طراحیها و برنامهریزیهای تسههیالت جهادهای را بهه نحهو

اجتمههاعی تصههادف هههای راننههدگی حههدود  ۸دراههد تولیههد

مناسب انجهام دهنهد در اهورتی کهه بهرآورد مهندسهین از

ناخالص داخلی است .نقش حمل و نقل در مراحل مختلهف

ررفیت تسهیالت کمتر از مقدار واقعی باشد ،طراحهی بیشهتر

توسعه اقتصادی-اجتماعی یک کشور و همچنهین در اقتصهاد

از حد نیاز خواهد بود که موجب اتهالف سهرمایهها و منهابع

کشورهایی با درجات مختلف توسعه ،متفاوت است اما تهأثیر

میشود و برآورد بیش از مقهدار واقعهی ،سهبب میشهود کهه

و تعامل آن در اقتصاد و فرآیند توسعه اقتصادی کلیه کشورها

تسهیالت طراحی شده جوابگوی تقاضای ترافیک آتی نباشهد

بهه ویهژه کشهورهای در حهال توسهعه بسهیار جهدی اسهت

][Wei and Sun, 2013

] ،[Saffarzadeh, 2002آمار کشته و مجروحان تصادفات

برای مدل سازی مسئله ی جریان ترافیک ،مسیری بهین دو

جههاده ای سههال  1385در ایههران ،بههه ترتیههب  27567و

نقطههه ی مفههرو

 276762نفر می باشهد ] [Vahhabzadeh, 2008و 60

در نرههر گرفتههه مههی شههود ،اگههر تعههداد

ماشینهایی که به این قسمت از راه وارد میشهوند بیشهتر از

دراد از حوادث منجر به جرح و فوت در ایران به حهوادث

تعداد ماشینهایی که از ایهن قسهمت از راه خهاری میشهوند

رانندگی تعلص دارد ،در حالی که در آمار جهانی این رقهم 25

باشند ،در آن اورت تعهداد ماشهینهای ایهن قسهمت از راه

دراد است][ Pourmoalem and Ghorbani, 2011

افزایش مییابد و برعکر اگر تعداد ماشینهایی کهه بهه ایهن

شههاد و همکههاران در مطالعههه ی سههال  ،1392رابطههه تکههرار

قسمت از راه وارد میشوند کمتر از تعداد ماشینهایی کهه از

تصادفات در یک شعاع مکانی مشخص را بر حسب شهرای

این قسمت از راه خاری میشوند باشند ،در آن اورت تعداد

فیزیکی و هندسی با فرمول ارائه نمهوده انهد [Shad et al,

ماشینهای این قسمت از راه کاهش مییابد که این پدیهده را

]2013براسهاس تحقیقههات در اثهر  1/5کیلههومتر در سههاعت

در ریاضی با استفاده از نرخ جریان (شار) تعریهف مهی شهود

کاهش سرعت متوس ترافیک ،تعداد تصادفات جرحهی بهین

][Del and Benitez, 1995][Zhang, 1998

 2تا  7دراد کاهش مییابد از سوی دیگر ،تفاوت سهرعت

استفاده از تابع شار ،به عنوان یک تهابع ییرخطهی بهرای

خودروها نسبت به هم نیز عامل مهمهی در بهروز تصهادفات

تابع سرعت جریان از سال  1956مورد استفاده قرار گرفهت

است تحقیقات اخیهر نشهان داده اعمهال مقهررات و کنتهرل

[Lighthill and whitham, 1955][Richards,

2

] 1956و پر از آن ،وضعیت چگالی راه به اورت ترسیمی

آماری از تصادفات جادهای توس پلیر راه کسب گردید در

در طول زمان رسم گردید منرهور کهردن نیروههای فیزیکهی

ادامه ،آمار و اطالعات به دست آمده از سوابص و برداشتهای

مانند ااطکاک جانبی ،باد و نیروی گرانش برای یک خودرو

میدانی با استفاده از نرم افزارهای آماری تجزیه و تحلیل شده

در حال حرکت توس داگهانزو ،معرفهی و مهدلی از جریهان

اسههت بههرای پههردازش داده هههای ورودی از روش بههرازش

ترافیک ،توسعه داده شد] [ Daganzo, 2011تحلیل کالن

استفاده گردید روند کلهی تغییهرات نهرخ تصهادفات در ههر

جریان ترافیک با الگوریتم هایی که رابطه ی جریان تهردد بها

مقطه ،بر اساس پارامترهای ورودی و مستقل :سرعت و حجم

پارامترهای نریر سرعت و چگالی را مشخص مهی نمایهد در

وسایل نقلیه و خروجی نرخ تصادفات ،مدل سازی گردید

سههال  2012معرفههی شههد [Nicholas and Lester,
] 2012تابع رابطه ی جریان ،سرعت و تهراکم در مطالعهات
سههال  2011کنونههو ،بههه شههکل تههابع عملکههرد ایمههن بیههان

-3تحلیل دادهها و مدلسازی

گردیهد] [Kononov and Allery, 2013در مطالعهات

معرفی محور مورد مطالعه

انجام شده برای ارائه ی مدل ییرپارامتریک جریهان ترافیهک

محور مطالعاتی پژوهش ،کمر بندی رشت – رودسر

] ،[Chiou et al, 2013مشخص گردید که بها اسهتفاده از

میباشد که احجام وسای

الگوهای ترافیکی ،مدل نقشه به تعدادی کالستر و سهسر بها

نقلیه ،برای سال های  1392و

 ،1393از سازمان حمل و نقل ،گردآوری شده اند شکل

برنامه نویسی ژنتیکی ،هر کالستر جهت پهیش بینهی ویژگهی

( ،)1نمونه داده های حجم وسایل برای محور رشت-

های ترافیکی نریر می گردد در سهال  2014نیهز ،مطالعهات
محاسبه پارامترهای کلیهدی مهدل  LWRبهرای محاسهبه ی

رودسر می باشد حجام به اورت فصلی و با بازه های سه

چگههالی ترافیههک نشههان داده شههده اسههت [Polson and

ماه می باشند برای دست یابی به دقت در تحلیل ،محور

Sokolov, 2014].

مورد مطالعه به پنج مقطع به اورت زیر تقسیم گردید :رشت
– کوچ افهان ،کوچصفهان  -آستانه اشرفیه ،آستانه اشرفیه –
الهیجان ،الهیجان – لنگرود ،لنگرود – رودسر و محور
رودسر – رشت نیز به مقاطع زیر تقسیمبندی شده :رودسر –

-2روش شناسی پژوهش

لنگرود ،لنگرود – الهیجان ،الهیجان -آستانه اشرفیه ،آستانه

در ایههن مطالعههه ،مسههیرهای مختلههف در بزرگراههههای بههرون

اشرفیه – کوچصفهان ،کوچصفهان – رشت.

شهری رودسر و رشت انتخاع و جریان ترافیک در هر مقطع
به اورت  24سهاعته و خودکهار توسه دسهتگاههای تهردد
شمار بر خ و دوربینهای ثبت سرعت بررسی و اطالعهات

شکل  .1احجام وسایل نقلیه برای محور رشت  -رودسر به تفکیک مقطع (سالهای  92و )93

3

در شکل ( ،)2میانگین سرعت وسایل نقلیه در سالهای 92

مربوط به سرعت در سالهای  92و  93در جدول ( )1نشان

و  93به عنوان نمونه به تفکیک مقطع و برای محورهای

داده شده است

رشت – رودسر نشان داده شده است شاخصهای آماری

شکل  .2میانگین سرعت وسایل نقلیه برای محور رشت – رودسر به تفکیک مقطع (سال  92و )93
جدول  .1شاخص آماری سرعت وسایل نقلیه برای محور مورد مطالعه (سال  92و )93

سال 92

شاخص آماری

سال 93

محور رشت  -رودسر محور رودسر  -رشت محور رشت  -رودسر محور رودسر  -رشت
میانگین

50/8

50/5

49/2

51/5

خطای استاندارد

1/8

1/5

1/4

1/2

میانه

50

50/5

49

51

مد

49

51

49

58

انحراف معیار

8/2

6/9

6/5

5/2

واریانس نمونه

68

47/6

42

26/9

کشیدگی

-0/6

0/8

-0/9

0/8

چولگی

0/2

0/7

0/1

-0/1

دامنه

29

28

22

22

کمینه

37

39

39

39

بیشینه

66

67

61

61

مجموع

1015

1009

983

1030

تعداد داده

20

20

20

20

همانطور که در جدول ( ،)1مشاهده میشود ،میانگین سرعت

بازه ( 51/5 – 50/5کیلومتر بر ساعت) قرار دارد به عنوان

وسایل نقلیه در محور رشت  -رودسر برای سالهای  92و

نمونه ،منحنی توزیع فروانی سرعت برای محور رشت-

 93در بازه ( 49/2 – 50/8کیلومتر بر ساعت) قرار دارد

رودسر در سال ( )1392و منحنی توزیع تجمعی سرعت در

همچنین با توجه به جدول مذکور ،سرعت وسایل نقلیه در

این محور در اشکال ( )3و ( ،)4نشان داده شده است

محور رودسر  -رشت برای سالهای  92و  93بترتیب در

شکل  .3منحنی توزیع فروانی سرعت وسایل نقلیه برای محور رشت  -رودسر (سال )92

شکل  .4منحنی توزیع توزیع تجمعی سرعت وسایل نقلیه برای محور رشت  -رودسر (سال )92

در شکل ( ،)5مقادیر تصادفات رخ داده برای محور رشت –

لنگرود است که بترتیب برابر  67و  43تصادف میباشد

رودسر در سال های  92و  93به تفکیک محور نشان داده

همچنین با توجه به شکل مذکور ،بیشترین تعداد تصادفات

شده است با توجه به شکل مذکور ،بیشترین تعداد تصادفات

رخ داده برای سال  93مربوط به مقطع رشت – کوچصفهان

رخ داده برای سال  92مربوط به مقطع رشت – کوچصفهان

و کمترین مقادیر مشاهد شده مربوط به محور الهیجان -

و کمترین مقادیر مشاهد شده مربوط به محور الهیجان -

لنگرود است که بترتیب برابر  77و  58تصادف میباشد

شکل  .5مقادیر تصادفات رخ داده برای محور رشت  -رودسر (سال های  92و )93

-4تحلیل آماری دادههای ورودی
در شکل ( ،)6خالاه نتایج تحلیل آماری نشان داده شده

رگرسیون آن را توضیح داد) ،ضریب تعیین تعدیل شده

است خروجی نرمافزار دارای سه جدول مهم میباشد که

( )Adjusted R Squareو خطای معیار تخمین ( Std.

عبارتند از :جدول خالاه نتایج (،)Model Summery

 )Error of the Estimateرا ارائه میکند
همانطور که در شکل ( )7به عنوان نمونه دیده می شود،

جدول آنالیز واریانر رگرسیون ( )ANOVAو جدول
ضرایب ()Coefficients

با زیاد شدن احجام وسایل نقلیه از سرعت وسایل نقلیهه کهم

در جدول خالاه نتایج ،به ترتیب ضریب همبستگی

شده بطوریکه پر از رسیدن به یک مقدار نهایی منحنی یهک

چندگانه (( )Rدر رگرسیون خطی ساده که دارای دو متغیر

شیب ثابهت را خواههد داشهت و سهرعت وسهایل نقلیهه بهه

است ،ضریب همبستگی چندگانه برابر قدر مطلص ضریب

مقداری کم و ثابت خواهد رسید رواب بیانگر ههر دو مهدل

همبستگی آنها میباشد) ،ضریب تعیین ( R Squareیا

نیر در خود شکل نشان داده شده است.

( )R2میزان تغییرپذیری در متغیر وابسته که میتوان به وسیله

6

شکل  .6خروجی نرمافزار برای منحنی ( S - Vسال )92

شکل .7منحنی حجم -سرعت ()1393

7

مدل نرخ تصادفات بر اساس احجام وسایل نقلیه
با توجه به نوع توزیع دادهها ،تابع نمایی ،نزدیکترین گزینهه

برای مشخص کردن پارامترهای اثرگذار بر تصادفات رخ داده
از تحلیل همبستگی استفاده شده است در شکل ( ،)8نمودار

برای ایجاد مدل میباشند

مجموع داده های سال  92و  ،93رسم شده است

شکل .8مدل کلی تصادف  -حجم برای محور مور مطالعه (برای سالهای  92و )93

مدل ترکیبی برای محور رشت  -رودسر در سال  92در

مدل نرخ تصادفات بر اساس سرعت وسایل نقلیه
در شکل ( ،)9مدل تصادف – سهرعت کهه بها اسهتفاده از

شکل ( )10نشان داده شهده اسهت همهانطور کهه در شهکل

برازش آماری بدسهت آمهده بهرای سهال ههای  92و  93در

مذکور دیده میشود ،در داخل هر شکل ،پارامترههای تحلیهل

محور مور مطالعه نشان داده شده است

آماری مربوط به هر مدل نشان داده شده است
پر از تخمین ضرایب پارامترهای مستقل ،بازه مربهوط
به حد باال و پایین هر ضهریب در کنهار آن نشهان داده شهده

مدددل ترکی ددی نددرخ تصددادفات (تصددادف -حجددم-

است که تخمین این ضرایب با ضریب اطمینان  95دراهدی

سرعت) و اعت ارسنجی

اورت گرفته است

8

شکل  .9مدل کلی تصادف  -سرعت ( برای سالهای  92و ) 93

شکل  .10مدل تصادف – حجم  -سرعت (سال )92

داده شده است همچنین در رابطه ( )3مدل کلی تصهادف –

معادالت بیان کننده مدل تصهادف – حجهم – سهرعت

حجم – سرعت برای محور مورد مطالعه آورده شده است

برای سالهای  92و  93بترتیب در روابطه ( )1و ( )2نشهان
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()1
AC  23.84  0.44.S  0.0006.V

()2
AC  12  0.15.S  0.0014.V

()3
AC  6  025.S  0.0005.V
همانطور که در رواب دیده میشود ،بهرای یهک حجهم

محور مذکور و مدل نهایی ،توسعه داده شهود کهه بهه شهکل

ثابت تصادفات رخ داده بها سهرعت وسهایل نقلیهه رابطههای

خالاه در شکل ( ،)11نتایح تحلیل آماری محور دوم نشهان

عکر و برای یک سرعت ثابت تصادفات رخ داده با احجهام

داده شده اسهت همهانطور کهه در شهکلهای مهذکور دیهده

وسایل نقلیه رابطهای مستقیم دارد به منرهور اعتبهار سهنجی

میشود مقادیر مربع ( Rضریب تعیین) برای مدل تصادف -

داده ها ،محور مشابه بیرجند -قائن (از نرر نوع و مشخصات

حجم در محور بیرجند – قائن  88 ،دراد بوده که مقهداری

مسیر) مقایسه شده تا تصویری بهتر از وضعیت تصادفات در

باال و مطلوع میباشد
25

15

y = 0.0003e0.0003x
R² = 0.8791

10
5
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40000

39000

احجام وسایل نقلیه (سورای بر ساعت)
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38000

37000

36000

0
35000

تعداد تصادفات رخ داده

20

شکل  .11خروجی نرم افزار برای مدل تصادف -حجم محور بیرجند -قائن

-5نتیجهگیری
با توجه به هدف اساسی در ایهن پهژوهش کهه مدلسهازی

پارامترهای حجم و سهرعت وسهایل نقلیهه بههعنوان پهارامتر

تصادفات رخ داده تحت تأثیر پارامترهای سهرعت و احجهام

مستقل و تعداد تصهادفات رخ داده ،پهارامتر وابسهته در نرهر

وسایل نقلیه میباشد ،کمربنهدی رشهت – رودسهر ،بههعنوان

گرفته شدند در یک حجهم ثابهت از وسهایل نقلیهه ،پهارامتر

محور مطالعاتی انتخاع شد کهه بهه دلیهل انجهام سهبقتهای

سرعت با تصادفات رخ داده رابطهای عکر دارد همچنهین،

بسیار زیاد و اکثراً ییرمجاز ،شاهد حوادث ناگوار بوده است

در یک سرعت ثابهت ،پهارامتر تصهادفات رخ داده بها حجهم

دستیابی به منحنی  S – Vیا مدل حجم – سرعت است کهه

وسایل نقلیه رابطهای مستقیم دارد نرخ تصهادفات در محهور

بههرای مدلسههازی از رگرسههیون ییرخطههی اسههتفاده شههده و

رشت  -رودسر با محور بیرجند – قائن بهه منرهور سهنجش

برازندهترین مدلی که با استفاده از رگرسیون ییرخطی بدست

اعتبار مدل ،مقایسه شد مهدل تصهادف حجهم بهرای محهور

آمد یک منحنی  Sشکل میباشد که نشان مهیدههد بها زیهاد

بیرجند – قائن نیز از مدل نمهایی پیهروی میکنهد براسهاس

شدن احجام وسایل نقلیه از سرعت وسهایل نقلیهه کهم شهده

مدلسازی اورت گرفته با افزایش حجم وسایل نقلیهه ،نهرخ

بطوریکه پر از رسیدن به یک مقدار نهایی منحنی یک شیب

تصادفات افزایش خواهد یافهت مقایسهه انجهام شهده نشهان

ثابت را خواهد داشت و سرعت وسایل نقلیه به مقداری کهم

میدهد که وضعیت رشد نرخ تصادفات برای محور رشت –

و ثابت خواهد رسید رابطه تصادف رخ داده و احجام وسایل

رودسر به مراتب بسهیار وخیمتهر از محهور بیرجنهد – قهائن

نقلیه با استفاده از رگرسیون ییرخطی ،مدل نمایی بهوده کهه

میباشههد مقایسههه رواب ه و مههدلهههای ایههن پایههان نامههه بهها

نشان میدهد با افزایش حجم وسایل نقلیه تعهداد تصهادفات

مدلهای تحلیل های مشابه نشان میدهد که مدل های ارائهه

رخ داده افهزایش یافتهه اسهت بههعبارتی ایهن دو پهارامتر بها

شده در این تحقیص با دقت قابل قبهولی قهادر بهه پهیش بینهی

یکدیگر رابطهای مستقیم دارند پر از آنکهه رابطهه بهین دو

تصادفات در راهههای بهرون شههری بهر اسهاس پارامترههای

پارامتر تعداد تصادفات رخ داده و سهرعت وسهایل نقلیهه بها

ترافیکی محور خواهد بود

استفاده از تحلیهل همبسهتگی نشهان دادهشهد بهتهرین مهدل

 -6مراجع
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ABSTRACT
Traffic accidents analysis, from the technical and safety points of view, includes its
rate and severity. This research focuses on the effectiveness of the traffic parameters
like, speed, volume and density on the occurrence of the accidents. Rasht- Roudsar
corridor is considered as a black corridor to model the relationship between accidents
rate and traffic parameters and the model validity is assured by considering another
similar corridor name: Ghaen- Birjand. Using worldwide relationships of traffic
parameters to localize traffic accidents rates is the main feature of this study. Using
the nonlinear and multi variable regression method to develop the model shows that
an exponential function would best fit. Speed- Volume diagram follows an S curve
and the result explicit an inverse relationship between accident rate and car speeds
with a coefficient equal to 0.25, while there is a direct relation between accidents rate
and the traffic volumes with a coefficient of 0.0005.

Keywords: Traffic Accidents Rate, Traffic Flow, Speed, Modeling
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