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217- 226صفحه  

  چكيده

استفاده از دوربرگردانها به عنوان يكي از روشهاي مديريت دسترسي و تسهيل رواني حركت به طور وسيعي در كشور ايران از 

هايي كه در شهر سنندج  تبديل شدند. دوربرگرداندار به دوربرگردان  گسترش يافت كه در آن تقاطعات چراغ 82اواخر سال 

اجرا شده اند به طور عمده در معابر بزرگراهي دورن شهري قرار دارند. هدف از اجراي طرح، كاهش تأخير و افزايش ظرفيت 

هاي ن تحقيق از روشپردازد. در ايرواني رانندگان بوده است. اين پايان نامه به مطالعه تأثير اين دوربرگردانها بر ايمني تردد مي

اند، دار در سنندج كه به دوربرگردان تبديل شده آماري قدرتمند جهت تحليل ايمني استفاده شده و طي آن ده تقاطع چراغ

درصد افزايش عرض  10دهد كه به طور متوسط ها نشان مي نتايج اين تحقيق در رابطه با هندسه دوربرگردان مطالعه شده اند.

 18/5درصد تصادفات خسارتي و  81/4درصد تصادفات جرحي،  7/4درصدي تصادفات فوتي،  2/2اهش دوربرگردان باعث ك

درصدي تعداد تصادفات  6/0درصدي فاصله از تقاطع، باعث كاهش  10گردد. همچنين افزايش درصد تصادفات كاهشي مي

گردد. همچنين افزايش ت كاهشي ميدرصد تصادفا 05/2درصد تصادفات خسارتي و  81/1درصد تصادفات جرحي،  7/2فوتي، 

درصد  95/1درصد تصادفات جرحي،  54/1درصدي تصادفات فوتي،  62/1درصدي ترافيك متوسط روزانه، باعث افزايش  10

گردد. در نهايت پارامتر سرعت متوسط مسير اصلي نيز مورد بررسي درصد تصادفات كاهشي مي 05/2تصادفات خسارتي و 

گردد  درصدي سرعت باعث افزايش ناچيز و نزديك به صفري براي تعداد تصادفات مي 10ن داد افزايش قرار گرفت و نتايج نشا

  كه از لحاظ آماري بي اهميت است.

  

  سازي تصادفات دار، تحليل ايمني، بيزين تجربي، مدل دوربرگردان، تقاطع چراغ: ي كليديهاواژه

  

  مقدمه -1
نقل، يكي از اجزاي حياتي زندگي امروزي است؛ حمل و 

يكي از مهمترين و اصلي ترين خصوصيات سيستم حمل و 

نقل ايمني است. بروز تصادفات، همواره مهندسين ترافيك را 

به سوي بررسي راهكارهاي كاهش تصادفات كشانده است. 

در اين ديدگاه، مسأله ايمني ترافيك در هر پروژه به طور 

هاي مربوط ررسي قرار گرفته و كاستيمستقل مورد ب

ه ك يشوند. استفاده از ابزارها و امكاناتشناسايي و رفع مي

ريزي حمل و نقل، قادر به تشريح منطبق بر اصول برنامه

توجه به ايمني ، بيني وضعيت آينده باشدوضع موجود و پيش

ها و . استفاده از دادهكندرا ممكن مي در افق بلندمدت

آوري شده، امكان تحليل و ارزيابي موجود و جمعاطالعات 

توان كيفي و كمي عوامل مؤثر بر تصادفات فراهم آورده و مي

تأثير تغييرات پيشنهادي در تسهيالت حمل و نقل را بر ايمني 

ها دوربرگردان ترافيك در افق بلندمدت بررسي كرد.
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تردر اهميت كمهاي كه حركتهستند تسهيالت ترافيكي 

شوند تا عملكرد هدايت مي هاسمت آن بهت و معابر قاطعات

در كشورهاي كه جابجايي است ارتقا يابد.  ،هااصلي شريان

گردش به چپ و حركت  جايگزينتوسعه يافته، دوربرگردان 

 شود.يمحجم معبر فرعي كم  بايا تبديل تقاطع بي چراغ 

 هاي مديريتبه عنوان يكي از روش هااز دوربرگرداناستفاده 

دسترسي و تسهيل رواني حركت به طور وسيعي در ايران 

تقاطعات و در موارد متعددي جايگزين  ه است،گسترش يافت

مشكالت ايمني دوربرگردان  در اين ميان ند. اهشد چراغ دار

محدوديت چالشي مهم به ويژه در قياس با ايمني تقاطعات با 

. به همين دليل مطالعات استدسترسي چپگرد مستقيم 

محققين براي  .استمتعددي در اين خصوص صورت گرفته 

تحقيق در كاهش تعداد تصادف در اثر يك اقدام از مدل 

  .كنندبعد استفاده مي- بيني برخورد و مطالعات قبلپيش

شيخ االسالمي و عزيزي در تحقيق خود در رابطه با تحليل 

هر تهران نتيجه گرفتند هاي اجرا شده در شايمني دوربرگردان

ها در ايمني آنها بسيار مهم كه طراحي هندسي دوبرگردان

هاي چراغ است، همچنين جهت ارزيابي ايمني تبديل تقاطع

) نياز به در دوره بعد( در دوره قبل) به دور برگرداندار (

تحقيق نتيجه  اين در ت و همچنين اس بعد –مطالعات قبل 

گرفتند كه تشريح آمار تصادف ها نشان داد كه با افزايش 

 دليل به عقب –سرعت در مسير اصلي تصادف هاي جلو 

 سرعت، باند در خصوصاً و اصلي مسير سرعت بيشتر تفاوت

ور زدن در د قصد كه اينقليه وسايل كم هايسرعت با

يابد و نيز با هاي دوبرگردان را دارند افزايش ميبريدگي

، در مسير فرعي همگرا به مسير اصليافزايش سرعت 

در  و مهلل هاكرت .يابندمي كاهش عقب –هاي جلو تصادف

% تصادفات در 50نشان دادند كه بيش از  1978سال 

دهد. ايشان از مدل پواسون براي ارتباط تقاطعات رخ مي

 تعداد تصادف و متغير حجم استفاده نمودند. جاك در سال

نشان داد كه سرعت باالتر ريسك تصادف جرحي و  1993

در مطالعه  1986برد. گريمر و هال در سال فوتي را باال مي

% تصادفات جرحي در 33راهه نشان دادند  3تقاطعات 

مك  .)Persuad et al, 2001( تقاطعات روي داده است

مدل دوجمله منفي را توسعه  1993كوي و بنسن در سال 

شهري راهه برون 4تقاطع  125مطالعات آنها بر مبناي دادند. 

در مينسوتا بوده است. در ساخت مدل تمام تصادفات تا 

تقاطع به هر رويكرد لحاظ شده متري از مركز  150فاصله 

گريب در مدلسازي تصادفات  .)Maze, 2004( است

ها، نتيجه گرفت كه مهمترين شرياني شهري در پيوندها و گره

تصادف، حجم تردد است. همچنين با افزايش  پارامتر در

  كيلومتر در ساعت، تصادف كاهش  70به  50سرعت از 

يابد كه به معناي ايمني بيشتر در سرعت باال نيست چرا مي

يابد. همچنين خطوط يك كه شدت تصادفات افزايش مي

 3و  2ري نسبت به خطوط خطه داراي تعداد تصادف بيشت

همان گونه كه مالحظه  .)Greibe, 2003( خطه هستند

مانده  غفولم در اين بين تا حدي ارزيابي ايمني مي شود 

هاي از دو رويكرد تحليل داده توانمي تحليل ايمنيدر  است.

مدل سازي رابطه  .گيردبرخورد و تحليل نقاط برخورد انجام 

بين عوامل مؤثر بر تصادفات نياز به يك چارچوب آماري 

دارد كه طبيعت پراكنده تصادف را شامل شده و در عين حال 

   مقالهتوصيف كننده تأثير عوامل مربوطه باشد. در اين 

ها با هاي تعداد و نوع شدت تصادفات و ارتباط آنمدل

ساخته شده  خصوصيات و پارامترهاي هندسي و ترافيكي

ها از اطالعات در اين مطالعات به منظور برازش مدل. است

  شهر سنندج استفاده شده است.

  

  پيشينه تحقيق -2                   
مدل نمادي از واقعيت است. مدل ها  درك چگونگي رفتار    

سيستم را ميسر و از اين نظر داراي ارزش و اهميت هستند. 

شوند كه فيزيكي و انتزاعي تقسيم ميها  به دو دسته مدل

هاي رياضي از دسته انتزاعي بوده و در اينجا مورد مدل

ترين عواملي كه در  يكي از مهم استفاده قرار گرفته است.

تعيين شكل رياضي مدل نقش دارد، نوع متغير وابسته 

ي مورد استفاده در هاشده در مدل است. مدل توصيف

بندي، به دو نقل در يك تقسيمو مطالعات ايمني شبكه حمل

  فزون تقسيم  فزون و ناهم ي همهادسته كلي شامل مدل

  ، هابندي فارغ از شكل رياضي مدل شوند و اين تقسيممي

  ها وابسته است. شكل رياضي فزوني داده به سطح هم

شده در مطالعات ايمني در تناظر با متغير  هاي استفادهمدل

شوند، به طوري كه ل تعيين ميوابسته مورد بررسي در مد

هاي بيني شمار تصادفات از مدلبراي توصيف و پيش

اي منفي استفاده هاي پواسون و دوجملهنظير مدل شمارشي
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بيني شدت تصادفات و شود و جهت توصيف و پيشمي

هاي انتخاب شدت جراحات ناشي از تصادفات از مدل

   شود.گسسته استفاده مي

تعميم يافته براي ارتباط تصادفات با عوامل هاي خطي مدل   

محيطي، هندسي، و ترافيك مناسب است. تحليل آماري 

ابزاري قدرتمند در تعيين متغيرهاي اثرگذار در تصادف است. 

از آنجا كه تصادف متغيري گسسته، غيرمنفي و اتفاقي است 

هاي گسسته شامل پواسون بهترين توزيع متناسب با آن توزيع

  منفي است. و دوجمله

 
 

  بعد به روش بيزين تجربي -قبلمطالعات  -3
روش ميل بازگشت به ميانگين خيلي ازمهمترين مشكل    

نمايد. همچنين است كه روش بيزين اين مشكل را مرتفع مي

اين روش تغييرات ترافيك از دوره قبل به دوره بعد را لحاظ 

حجم  كند و از عدم قطعيت نتايج در مقابله با تغييراتمي

كاهد. همچنين جهت افزايش دقت كار خصوصاً ترافيك مي

در دوره زماني كوتاه تحليل و نيز ارزيابي سايتهاي داراي 

اين روش تعداد  تصادف باال، روش بيزين تجربي مؤثر است.

تصادف مورد انتظار در دوره بعد از اقدام كه اجرا نشده باشد 

  و گام اساسي بيني شامل دروش پيش كند.ني ميبيرا پيش

  .زير است

  بيني تصادفات در دوره قبلتعيين پايه اي براي پيش- 1

هاي تصادف از دوره قبل به بعد با بينيتعيين تغيير در پيش- 2

  توجه به تغيير فاكتورهاي ترافيك، آب و هوا و ...

  )Carson,2004فرضيات اساسي اين روش: (

  كند.پيروي ميتعداد تصادفات هر محل از توزيع پواسون - 1

  توان با توزيع گاما تخمين زد.متوسط جامعه را مي- 2

تغييرات ساالنه فاكتورها براي تمام محلهاي مرجع مشابه - 3

هاي برخورد در مكان اقدام و در اين روش از داده است.

تصادفات مورد انتظار در مكانهاي مرجع با ويژگيهاي مشابه 

مكان جهت اقدام تخمين استفاده تا تصادفات مورد انتظار در 

  زده شود. 

مكانهاي مرجع به لحاظ هندسه، حجم و تركيب تردد و    

هاي اقدامي ساير مشخصات مؤثر در ايمني بايد شبيه سايت

امي بوده و تغيرات ساالنه فاكتورهاي مختلف براي تم

با  .)Thomas,2001( باشندسايتهاي مرجع مشابه مي

اساس اطالعات شهر  استفاده از روش بيزين تجربي بر

ها هاي غير خطي ساخته شدكه در ادامه به آنسنندج مدل

  اشاره خواهد شد.

  

 

  

  معرفي سايت هاي مورد مطالعه -4
دوربرگردان اجرا  10مربوط به زير اطالعات با استفاده از    

شده در نقاط مختلف شهر سنندج كه اطالعات هندسي و 

ها تحليل آمده است 2 و 1جدول ها در آنترافيكي مربوط به 

  .انجام گرفت

 

  

  هامدل سازي تصادفات در دوربرگردان -5
در ادامه به تشريح مدل سازي و نتايج حاصل از آن     

دورگردان ها و تخمين از پارامترهاي هندسي و ترافيكي بر 

تصافات با استفاده از مدلهاي توصيفي و پيش بيني برخوردار 

  پرداخته مي شود.

 

  

  هاي تصادفاتآوري دادهجمع - 1- 5

برگردان و براي نمونه مورد  جهت ساخت مدل در دور   

از پليس  1392و  1391هاي تصادف در سالهاي مطالعه، داده

   راهنمايي و رانندگي استخراج گرديد.
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  نقل و ترافيك سنندج)(سازمان حمل و  هااطالعات هندسي مربوط به دوربرگردان .1جدول

 

 آدرس دوربرگردان ها

عرض 

 دوربرگردان

عرض 

 خيابان

تعداد خطوط 

 دوربرگردان

تعداد خطوط 

 خيابان
 عاليم

 3 1 10 12 خيابان جام جم به سمت ميدان كوهنورد
تابلو دور برگردان و 

 سرعت گير

از ميدان امام شافعي به سمت ميدان 

 كوهنورد
10 10 1 3 

و  تابلو دور برگردان

 سرعت گير

 3 1 10 10 باالتر از پل مردوخ بلوار كردستان
تابلو دور برگردان و 

 سرعت گير

 بلوار كردستان نزديك

 پل مردوخ
8 10 1 3 

تابلو دور برگردان و 

رسرعت گي  

فروردين 12بلوار كردستان به   18 10 1 3 
تابلو دور برگردان و 

 سرعت گير

 4 2 15 9 از ميدان امام شافعي به پادگان
تابلو دور برگردان و 

 سرعت گير

دي 28بلوار   8 10 1 3 
تابلو دور برگردان و 

 سرعت گير

 4 2 15 13 از اكباتان به ميدان فيض آباد
تابلو دور برگردان و 

 سرعت گير

 3 1 11 10 از ترميتال سقز به فيض آباد

تابلو دور برگردان و 

عبور -سرعت گير

 سنگين ممنوع

 4 2 14 11 نرسيده به پل شالمان بلوار پاسداران
تابلو دور برگردان و 

 سرعت گير

  (سازمان حمل و نقل و ترافيك سنندج) هاانطالعات ترافيكي مربوط به دوربرگرا. 2لجدو

 آدرس دوربرگردان ها
تعداد خودرو در يك 

 ساعت

 سرعت

 كيلومتر بر متر

 نوع خودرو

 

خيابان جام جم به سمت ميدان 

 كوهنورد

168 

 
وانت 6 -سواري  162 50  

از ميدان امام شافعي به سمت ميدان 

 كوهنورد
سواري 42 60 42  

وانت 6 -سواري 102 60 108 باالتر از پل مردوخ بلوار كردستان  

 بلوار كردستان نزديك

 پل مردوخ
اتوبوس 18-وانت  30-سواري 198 50 246  

فروردين 12بلوار كردستان به  سنگين 12-وانت 120-سواري552 60 684   

وانت12-سواري 312 80 324 از ميدان امام شافعي به پادگان  

دي 28بلوار  موتور12-اتوبوس24-وانت48-سواري684 40 768   

سنگين6-وانت12-سواري102 70 120 از اكباتان به ميدان فيض آباد  

سنگين 24-اتوبوس6-وانت36-سواري 90 60 156 از ترميتال سقز به فيض آباد  
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پاسداران بلوار وانت 6-ميني بوس 12-سواري90 60 108 نرسيده به پل شالمان   

  

  اطالعات مربوط به آمار تصادفات دوربرگردان ها .3جدول

  مجموع تصادفات  تصادفات خسارتي  تصادفات جرحي  تصادفات فوتي  آدرس دوربرگردان ها

خيابان جام جم به سمت ميدان 

  كوهنورد
3  18  34  55  

شافعي به سمت از ميدان امام 

  ميدان كوهنورد
2  15  25  42  

باالتر از پل  بلوار كردستان

  مردوخ
2  17  32  51  

  بلوار كردستان نزديك

  پل مردوخ
3  16  28  47  

  73  45  25  3  فروردين 12بلوار كردستان به 

  40  25  14  1  از ميدان امام شافعي به پادگان

  49  32  17  0  دي 28بلوار 

  50  28  20  2  آباداز اكباتان به ميدان فيض 

  48  32  16  0  از ترميتال سقز به فيض آباد

نرسيده به پل  بلوار پاسداران

  شالمان
1  18  33  52  

  

  تعيين متغيرهاي مدل -2- 5

انتخاب متغيرها بر اساس قضاوت مهندسي، مطالعات   

شود. ميگيري اثر آنها با تحليل آماري انجام پيشين و اندازه

پس ابتدا متغيرهاي اثرگذار بر ايمني شامل عوامل محيطي، 

هندسي و ترافيكي تعيين گرديد. اين متغيرها به شرح زير 

)، فاصله محل دوربرگردان از wعرض خيابان ( باشند.مي

)، متوسط x)، عرض ميانه (u)، عرض دوربرگردان (dتقاطع (

ر ) و سرعت مسيADTmحجم ترافيك در مسير اصلي (

از ميان  ) به عنوان متغيرهاي مستقل شناسايي شدند.vاصلي (

متغير وابسته شامل تصادفات فوتي  4نوع تصادفات نيز 

)y1) تصادفات جرحي ،(y2) تصادفات خسارتي ،(y3 و (

  مجموع تصادفات انتخاب شدند.

  ساخت مدل  -3- 5

 16نسخه  MiniTabافزار براي ساخت مدل ها  از نرم     

استفاده شده است. مدل ها  با استفاده از مستقل بودن 

متغيرهاي مستقل از هم، اهميت آماري متغيرها در مدل، و 

نتايج نكويي برازش ساخته شده اند. ابتدا توزيع پواسون 

پراكندگي از توزيع آزمون شده و در صورت زياد بودن 

دوجمله منفي استفاده شده است. روش تحليل استفاده از 

باشد كه بر اساس آناليز رسيون خطي چندمتغيره ميرگ

ها داري آنواريانس، ضرايب متغيرها تحليل شده و معني

به منظور شناخت تأثير هر يك از عوامل بر  شود.سنجيده مي

اي براي تصادفات هاي جداگانهشدت تصادف، مدل

خسارتي، جرحي و فوتي ساخته شد. و در نهايت نيز مدلي 

مدل سازي رابطه بين عوامل فات برازش گرديدبراي كل تصاد

مؤثر بر تصادفات نياز به يك چارچوب آماري دارد كه 

طبيعت پراكنده تصادف را شامل شده و در عين حال 

مدل  مقاله توصيف كننده تأثير عوامل مربوطه باشد. در اين 

هاي تعداد و نوع شدت تصادفات و ارتباط آنها با 

دسي و ترافيكي ساخته شده خصوصيات و پارامترهاي هن

است كه نتيجه آن آگاهي از اقدامات الزم در جهت كاهش 

مدل هاي خطي تعميم يافته براي ارتباط  تصادف خواهد بود.

تصادفات با عوامل محيطي، هندسي، و ترافيك مناسب است. 

تحليل آماري ابزاري قدرتمند در تعيين متغيرهاي اثرگذار در 

توضيحاتي كه قبالً داده شد از تصادف است. با توجه به 
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آنجايي كه تصادف متغيري گسسته، غيرمنفي و اتفاقي است 

هاي گسسته شامل پواسون بهترين توزيع متناسب با آن توزيع

پس از تحقيق بر روي انواع مدل ها  و دوجمله منفي است.

ها به ي ايمني استفاده شده در تحقيقات قبلي كه در تقاطع

به صورت  مقالهل استفاده شده در اين رود فرم مدكار مي

  باشد.رابطه زير مي

N = a × d� × ADT
���
� × e∑��×�� 

  كه در آن:

a,b,c,vjپارامترهاي مدل :  

xj) متغير مؤثر شامل عرض خيابان ، عرض دوربرگردان :u( ،

) ADTu، متوسط حجم ترافيك در دوربرگردان (عرض ميانه

  )  vو سرعت مسير اصلي (

ADT ترافيك روزانه: متوسط  

dفاصله دوربرگردان از تقاطع :   

Nعداد تصادفات مورد انتظار ساالنه: ت 

  

  مدل تعداد تصادفات فوتي ساالنه -3-1- 5

ارتباط تعداد تصادفات فوتي با متغير مستقل، با استفاده از 

  مدل ساخته شده به صورت زير است:

N =
e�.�� × d�.��� × ADT


�.��� × e�.���������.����

10
 

  كه در آن: 

Nتعداد تصادف فوتي در سال :  

dفاصله دوربرگردان از تقاطع :  

ADTmترافيك متوسط روزانه :  

vسرعت در مسير اصلي :  

uباشد.: عرض دوربرگردان به متر مي  

  دهد.جداول زير پارامترهاي آماري مدل فوق را نشان مي

  تصادفات فوتي ساالنهجدول ضرايب مدل . 4جدول

P SE Coef Coef Predictor 

0.013 0.8945 2.41 Constant 

0.099 0.02845 0.029 d 

0.018 0.0415 0.056 ADT 

0.024 0.0841 0.024 u 

0.076 0.0214 0.000018 v 

 

  ساالنه فوتيآناليز واريانس مدل تصادفاتجدول  .5جدول

P F MS SS DF Source 

0.021 8.07 18452 19950 4 Regression 

82.12% 

12453 30521 5 Residual 

Error 

R-sq 26571 9 Total 

ساخته  داري مدلدهنده ميزان معنينشان جدول آناليز واريانس

 شده است.
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مقادير محاسبه شده توسط مدل بر حسب مقادير واقعي .1شكل

  مدل تعداد تصادفات جرحي ساالنه-3-2- 5

ارتباط تعداد تصادفات جرحي با متغير مستقل، با استفاده     

  از مدل ساخته شده به صورت زير است:

N = e�.�� × d�.�"" × ADT

�.�#�

× e�.���������.��"� 
  كه در آن: 

Nتعداد تصادف جرحي در سال :  

dفاصله دوربرگردان از تقاطع :  

ADTmترافيك متوسط روزانه :  

vسرعت در مسير اصلي :  

uباشد.: عرض دوربرگردان به متر مي  

  دهد.ي آماري مدل را نشان ميجداول زير پارامترها

  

  جدول ضرايب مدل تصادفات جرحي ساالنه .6جدول

P SE Coef Coef Predictor 

0.025 0.9214 1.65 Constant 

0.076 0.04875 0.033 d 

0.085 0.1245 0.072 ADT 

0.046 0.0024 0.043 u 

0.082 0.0876 0.00055 v 

 

  جدول آناليز واريانس مدل تصادفات جرحي ساالنه .7جدول

P F MS SS DF Source 

0.016 8.75 24512 21458 4 Regression 

87.12% 
10245 32452 5 Residual 

Error 

R-sq 23245 9 Total 

  

  مدل تعداد تصادفات خسارتي ساالنه-3-3- 5

ارتباط تعداد تصادفات خسارتي با متغير مستقل، با استفاده    

  است:از مدل ساخته شده به صورت زير 

N = e�.�� × d�.��" × ADT

�.���

× e�.���#����.���� 
  

  كه در آن: 

Nتعداد تصادف خسارتي در سال :  

dفاصله دوربرگردان از تقاطع :  

ADTmترافيك متوسط روزانه :  

vسرعت در مسير اصلي :  

uباشد.: عرض دوربرگردان به متر مي  

  

  جدول ضرايب مدل تصادفات خسارتي ساالنه . 8جدول

P SE Coef Coef Predictor 

0.076 0.9821 2.02 Constant 

0.088 0.1275 0.053 d 

0.041 0.2458 0.085 ADT 

0.059 0.0354 0.048 u 

0.094 0.1845 0.00071 v 

 

  جدول آناليز واريانس مدل تصادفات خسارتي ساالنه .9جدول

P F MS SS DF Source 

0.054 8.97 27548 25415 4 Regression 

71.25% 
14527 35412 5 Residual 

Error 

R-sq 16458 9 Total 
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  مدل تعداد تصادفات مجموع ساالنه-3-4- 5

ارتباط تعداد تصادفات مجموع با متغير مستقل، با استفاده    

  است: از مدل ساخته شده به صورت زير

N = e�.�� × d�.��" × ADT

�.�#�

× e�.��������.�"#� 
  كه در آن: 

Nتعداد تصادف مجموع در سال :  

dفاصله دوربرگردان از تقاطع :  

ADTmترافيك متوسط روزانه :  

vسرعت در مسير اصلي :  

uباشد.: عرض دوربرگردان به متر مي  

 

  

  گيري نتيجه-6

جهت ارزيابي ايمني دوربرگردان هاي اجرا  مقاله در اين   

ها و شده در شهر سنندج، ضمن مطالعه دوربرگردان

خصوصيات طراحي آنها، به مطالعات ايمني دوربرگردان ها و 

مدلسازي ايمني پرداخته شد. با استفاده از روش رگرسيون 

بيني تعداد تصادفات به ترتيب فوتي، خطي مدل هاي پيش

جموع تصادفات ساخته شد و تحليل جرحي، خسارتي، و م

  گرديد. در ادامه خالصه نتايج آورده شده است:

بررسي آماري تصادفات و نيز مدل سازي تعداد تصادفات  - 1

دهد كه به طور در دوربرگردان هاي اجرا شده نشان مي

درصد افزايش عرض دوربرگردان باعث كاهش  10متوسط 

مقدار براي گردد. اين درصدي تصادفات فوتي مي 2/2

درصد، براي تصادفات خسارتي  7/4تصادفات جرحي حدود 

و در خصوص مجموع تصادفات كاهشي در حدود  81/4

درصد را به دنبال خواهد داشت. لذا در مواردي كه  18/5

دهد بايد عرض دوربرگردان را تا حد استاندارد فضا اجازه مي

  بزرگتر در نظر گرفت.

ه در اين پژوهش، پارامتر بر اساس نتايج به دست آمد - 2

فاصله از تقاطع رابطه معكوس با تعداد تصادفات دارد. 

 6/0درصدي فاصله از تقاطع، باعث كاهش  10افزايش 

گردد. اين مقدار براي درصدي تعداد تصادفات فوتي مي

درصد، تصادفات  07/2تعداد تصادفات جرحي در حدود 

شي به درصد و براي مجموع تصادفات كاه 81/1خسارتي 

  درصد خواهد داشت. 05/2ميزان 

پارامتر ديگري كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار  - 3

گرفت، ترافيك متوسط روزانه بود كه اثر مستقيم بر تعداد 

درصدي ترافيك  10تصادفات دارد به اين ترتيب كه افزايش 

درصدي تصادفات فوتي  62/1متوسط روزانه، باعث افزايش 

درصد،  54/1تصادفات جرحي اين ميزان برابر گردد. براي مي

درصد و تعداد مجموع تصادفات  95/1تصادفات خسارتي 

  درصد را به دنبال خواهد داشت. 05/2افزايشي به ميزان 

درنهايت پارامتر سرعت متوسط مسير اصلي نيز مورد  - 4

درصدي  10بررسي قرار گرفت و نتايج نشان داد افزايش 

يز و نزديك به صفري براي تعداد سرعت باعث افزايش ناچ

  گردد كه از لحاظ آماري بي اهميت است.تصادفات مي

 

  جدول ضرايب مدل تصادفات مجموع ساالنه .10جدول 

P SE Coef Coef Predictor 

0.078 0.8742 2.65 Constant 

0.021 0.08745 0.043 d 

0.1244 0.2987 0.079 ADT 

0.018 0.05421 0.037 u 

0.054 0.0125 0.00048 v 

 

  جدول آناليز واريانس مدل تصادفات مجموع ساالنه .11جدول

P F MS SS DF Source 

0.019 8.29 28745 25461 4 Regression 

84.99% 
12548 37425 5 Residual 

Error 

R-sq 28456 9 Total 
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