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  چكيده
 رند،يگ  ياز آن را در نظر م يناش ياجتمائ يها نهيمانند تعداد تصادفات و هز ييها به صورت معمول شاخص ،يمنيا يابيارز يبرا

 ياطالعات برا نيمواقع ممكن است ا يو در بعض ستندين يمنيبر ا رگذاريكننده و تاث ها معموالٌ كنترل شاخص نيكه ا يدر صورت
ها  الزم است كه به آن يمنينظارت و كنترل ا يبرا يگريد يمنيا يها شاخص ني. بنابرااشدمنطقه مورد مطالعه موجود نب

  ها است. موضوع مقاله حاضر، راه يمنيدر ا يجزء اصل كي هينقل لي. سرعت وساشود يتصادفات گفته م نيجانش يها شاخص
 دربندي  به روش درخت رگرسيون و طبقهتصادفات  نيعوامل موثر بر تخلف از سرعت مجاز به عنوان شاخص جانش ييشناسا

استان  يشهر نيمحور ب 10و تخلف از سرعت در  هينقل لياطالعات سرعت وسا يآور استان اصفهان است. جمع يشهر نيب يها راه
موثر بر تخلف سرعت  اصلي عامل 4 مختلف مربوط به پارامترهايثبت سرعت روبوت انجام شد.  يها نياصفهان به كمك دورب

بندي  روش درخت رگرسيون و طبقه از با استفاده .شد يآور جمع زيمحورها ن و عوامل محيطي هينقل لهيراه، وس انسان، شامل
. است بدست آمده درصد 7/74بندي مدل  طبقهكلي دقت  .شدند ييتخلف سرعت شناسا معنادار موثر بر پارامترهاي نيتر مهم

 ر،يتعداد و مدت زمان استراحت در طول مس شامل عامل انساني ،عامل موثر بر تخلف سرعت 4اند كه در بين  نتايج نشان داده
ترين تاثير را در تخلف بيش و وجود راننده دوم يرانندگ نيپاسخ به تلفن همراه حتحصيالت راننده، زمان سفر،  ،يتجربه رانندگ

نقليه از اهميت  م تردد وسايلپارامترهاي مربوط به راه شامل تعداد نقاط گردشگري و حج ،اند. پس از عامل انساني سرعت داشته
  .اند ترين نقش را در تخلف سرعت داشتهنقليه كم امترهاي مربوط به وسيلهدر پايان، پار است. تري برخوردار بودهبيش

  

  ، شاخصبندي و طبقه درخت رگرسيونجانشين تصادفات، ، تخلف سرعت: هاي كليديواژه

  

 مقدمه-1

ـ    ،يا در جهان، صدمات تصادفات جاده از  شيسـاالنه جـان ب

مـرگ، در   يو علت اصل اندازد ينفر را به خطر م ونيليم 2/1

. (WHO, 2015)  سـت. سـاله ا  29تـا   15 يهـا  جـوان  نيب

سالمت، توسعه و اقتصاد كشورها  يرو ياديز ريتاثتصادفات 

 شيافـزا  ت،يـ دارد. با توجـه بـه وسـعت كشـور، رشـد جمع     

ـ نقل ليوسا تيمالك تبـادالت درون و   شيافـزا  جـه يو در نت هي

از معضـالت مهـم    يكـ يبه  يكيحوادث تراف ،يا برون منطقه

انجـام   تيـ اهم است. شده ليكشور در بخش حمل و نقل تبد

. آمـار  باشـد  يمختلف مورد توجه م يها پژوهش از جنبه نيا

كـه   ياست، بـه طـور   اديتصادفات در سطح استان اصفهان ز
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رتبـه چهـارم و از    يدارا ياستان از لحاظ تصادفات فـوت  نيا

 1396سـال   رماهيرتبه سوم تا ت يدارا يلحاظ تصادفات جرح

سـايت پزشـكي قـانوني    (. كشـور اسـت   ياستان هـا  نيدر ب

 يهـا  اسـتان  نيجـزء پهنـاورتر   صـفهان استان ا )1397 ،كشور

است كه رتبه  لومترمربعيك 107017برابر با  يكشور با مساحت

استان در  نيا تيكشور دارد. جمع يها استان نيششم را در ب

ـ   ميليون 5حدود  ،1390سال  نينفر بوده كه رتبه سـوم را در ب

 ن،يچنـ  هـم  )1394 ،مركز آمـار ايـران  (. كشور دارد يها استان

 زيـ جنـوب واقـع شـده و ن    -شمال دوريكر رياصفهان در مس

 ياديمادر فوالد در استان باعث شده كه حجم ز عيوجود صنا

بـراي   .اصفهان انجـام شـود   نبار كشور در استا ييجا از جابه

هـاي ماننـد تعـداد و     ارزيابي ايمني به طور معمـول شـاخص  

گيرنـد، در حـالي كـه ايـن      شدت تصـادفات را در نظـر مـي   

يمنـي  كننـده ا  تاثيرگـذار و كنتـرل   مسـتقيم ها به طور  شاخص

هـاي جانشـين تصـادفات ماننـد      نيستند، بنابراين از شـاخص 

نبسـتن  ي، ميزان لتخلف سرعت، ميزان مصرف مشروبات الك

از صـندلي  خودروهـا  نكـردن  كمربند ايمني، ميـزان اسـتفاده   

تاكنون تعيين عوامل مـوثر بـر    شود. كودك و غيره استفاده مي

تخلف از سرعت مجاز به عنوان شاخص جانشين تصـادفات  

شهري در خـارج از كشـور در برخـي مـوارد      هاي بين در راه

جام است. هدف از ان انجام شده اما در كشور ايران انجام نشده

اين مقاله تعيين عوامل مختلف مـوثر بـر تخلـف از سـرعت     

شهري استان اصفهان است. پارامترهاي  محور بين 10مجاز در 

شده در اين مقاله ويژگي هاي مربوط بـه   مستقل درنظر گرفته

نقليه و عوامل محيطي است. در نظرگـرفتن   انسان، راه، وسيله

بـه نـدرت ديـده    ها  اين پارامترها به طور همزمان در پژوهش

ها و نوآوري اين مقالـه در نظرگـرفتن   است كه از ويژگي شده

نتـايج ايـن    تاثير عوامل متعدد و اطالعات مختلف است و از

توان در سياست گذاري در جهت افزايش ايمنـي   پژوهش مي

هاي گذشته بـه طـور    در پژوهشهاي كشور استفاده نمود.  راه

ارزيــابي   در جيــت و پروبيــت  ولهــاي   مــدل معمــول از  

در ايـن   .اسـت  هاي جانشين تصادفات استفاده شـده  شاخص

بنـدي بـه علـت     طبقـه رگرسـيون و  پژوهش از مدل درخـت  

هاي منحصر به فرد مانند عدم نياز به تعيين وابسـتگي   ويژگي

ــه نمــودار درخــت تصــميم پارامترهــا  ــري  و اراي اســتفاده گي

 اختـه  در ادامه ابتدا بـه بيـان مطالعـات پيشـين پرد    است.  شده

هـا بـه    شود و پس از بيان روش پـژوهش و توصـيف داده  مي

  .شود پرداخته ميسازي و بيان نتايج پژوهش  مدل

  
  پيشينه تحقيق -2
جراحـت و مـرگ    منجـر بـه  اي  در جهان تصادفات جـاده    

مطابق با آمار سـازمان بهداشـت    هاي زيادي شده است. انسان

اي بـه عنـوان هشـتمين عامـل مـرگ       تصادفات جاده ،جهاني

يـون نفـر و   ميل 2/1ها، سـاالنه موجـب مـرگ بـيش از      انسان

ــي 50مصــدوميت  ــر م ــون نف    (WHO, 2013)شــود. ميلي

ميليـون نفـر در سـال     77,5در كشور ايران با جمعيت حدود 

 100000به ازاي هر  ناشي از تصادفاتمير  و رگ، نرخ م2013

ايـن نـرخ را در    1 شـكل  است. تخمين زده شدهنفر 1/32نفر 

تـه مقايسـه   ياف كشـورهاي همسـايه و توسـعه   برخـي  ايران و 

 ميـر در ايـران   و  مـرگ  . با توجه به اين نمودار نـرخ است كرده

يافتـه بسـيار    نسبت به كشورهاي همسايه و كشورهاي توسعه

  .(WHO, 2015) .تر است بيش
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 شدت تصـادفات و  تعداد ،طور معمول براي ارزيابي ايمني به

لي كه ايـن  ادر ح گيرند. در نظر مي به عنوان پارامتر وابسته را

كننده و تاثيرگذار بر ايمني نيسـتند و ممكـن    كنترلها  شاخص

راي منطقه موردنظر موجود نباشد. بنابراين براي كنترل است ب

ماننـد تخلـف سـرعت،     ييهـا  و نظارت بر ايمني از شاخص

 ايمني موتورسواران كالهعدم استفاده از  ،نبستن كمربند ايمني

ــتفاده  و ــدم اس ــا ع ــودك از خودروه ــندلي ك ــوان ص ــا عن ب

 ,WHO)  .شـود  هاي جانشين تصادفات استفاده مـي  صشاخ

كمربنـد   نبستنتخلف سرعت، ماسوري و همكاران . (2015

باعـث   را استفاده از تلفن همـراه در حـين راننـدگي   ايمني و 

 ,.Masuri et al) .انـد دانسـته افزايش تلفـات و جراحـات   

ان عامل نخست به عنوتخلف سرعت عالوه بر اين،  (2015

در مقايسه با ساير تخلفات بر شـدت تصـادفات در كارولينـا    

ــه   Penmetsa and) (Pulugurtha, 2017شــمالي ب

به خصوص در كشـورهاي بـا   عنوان عامل مهم در تصادفات 

   .است شدهدرآمد متوسط و پايين شناخته 

(Global Road Safety Partnership, 2008)   
و پواسـون    پواسـون   روشبا اسـتفاده از  حسينلو و همكاران 

به تعيين عوامل موثر در تخلفات و تصادفات  شده صفر كوتاه

قريبـي تصـادفات در هـر    ايران كه بـه طـور ت  هاي  در آزادراه

نتـايج نشـان   انـد.   پرداختـه  ها است كيلومتر دو برابر ساير راه

دهد كه با افزايش سرعت متوسط تعداد تصادفات افزايش  مي

سـطح، تعـداد    تعـداد تقاطعـات غيـرهم   چنـين   . هماست يافته

خطوط سبقت، معافيت از پرداخت عوارض و درصـد منـاظر   

 .اسـت  ه عكس با تصادفات و تخلفات داشـته اطراف راه رابط

(Hosseinlou, Mahdavi and Nooghabi, 2018)  
لجيـت   و پروبيـت  هـاي  روشبـا اسـتفاده از   الور و همكاران 

افـراد   ياجتمـائ هـاي   به تعيين رابطه بين ويژگـي   اي دوجمله

مانند  ها، تخلفات ترافيكي مانند سطح درآمد و سطح سواد آن

ــي     ــد ايمن ــتن كمربن ــرعت و نبس ــف س و تصــادفات  تخل

رانندگاني كه در سه سال آخـر راننـدگي حـداقل    اند.  پرداخته

انـد نـرخ تصـادفات را     يك تخلف رانندگي را مرتكب شـده 

اني رانندگاين در حالي است كه  اند داده درصد افزايش 3/38

انـد ايـن ميـزان     كه به خاطر نبستن كمربند ايمني جريمه شده

 Alver, Demirel and) .انـد  دادهدرصـد افـزايش    4/47را

Mutlu, 2014) 

ژانگ و همكاران با در نظرگرفتن تخلفات سرعت و رانندگي 

تاثير عوامل  1هاي لجستيك روشتي با استفاده از با حالت مس

نقليه و محيط اطـراف را بـر ايـن     مربوط به راننده، راه، وسيله

اند. از جمله عوامل تاثيرگـذار بـر ايـن     تخلفات بررسي كرده

رانندگان مرد، عدم روشـنايي راه در شـب و    درصد تخلفات

 ,Zhang, Yau and Gong) انـد.  عـدم ديـد كـافي بـوده    

2014). 

عوامل تاثيرگـذار بـر تخلـف     سستك و همكاران به مطالعه   

 18در بين رانندگان به روش رگرسيون سلسله مراتبي سرعت 

انـد. تخلـف سـرعت در بـين      سال فرانسـوي پرداختـه   25تا 

است.  تر بوده اندكي بيشرانندگان مرد نسبت به رانندگان زن  

به علت اعتماد به توانـايي   چنين با افزايش تجربه رانندگي هم

تمايل براي تخلف سرعت افزايش  نقليه در كنترل وسيله بيشتر

    (Cestac, Paran and Delhomme, 2011)يابد.  مي

 شـو و همكـاران در پـژوهش خـود     اين در حالي است كه    

گـرفتن  نظر دراند كه رانندگان باتجربـه بـا    به اين نتيجه رسيده

تري بـه رعايـت   اطراف و رانندگان ديگـر تمايـل بيشـ   محيط 

كـار بـه علـت     . در مقابل رانندگان تـازه قوانين ترافيكي دارند

نگـري مرتكـب تخلفـات راننـدگي      دقتـي و بـدون آينـده    بي

هـاي   در پـژوهش . )Xu, Li and Jiang, 2014(شـوند.   مي

ــته  ــردگذش ــدگان م  ;Wickens et al.,) (2011 رانن

Wickens, Toplak and Wiesenthal, 2008   و

ــدگان جــوان    ;Machin and Sankey, 2008رانن

McKenna) (and Horswill, 2006 وامــل از جملــه ع

 تاثيرگذار بر تخلف سرعت و رانندگي با حالت مستي هستند.

مربـوط بـه    پارامترهاي ورگروزا و همكاران با در نظرگرفتنت

هاي هندسي راه به تعيـين   و ويژگي رانندگان كاميون خستگي

اند.  پرداخته در كشور كلمبيا رابطه بين تصادفات و اين عوامل

ف و استراحت در طول رابطه قوي بين تصادفات و تعداد توق

سفر و متوسط زمان استراحت در هر توقـف از جملـه نتـايج    

ــم  ــژوهش مه ــن پ ــودهاي ــد. ب  ,Torregroza-Vargas ان

Bocarejo and Ramos-) (Bonilla, 2014  خستگي و

و يـا   منجر به تصادفات كشندهبه طور معمول آلودگي  خواب

تـاكنون  . Ellen et) (al., 2006 است. شدهجراحات شديد 

تعيين عوامل مـوثر بـر تخلـف از سـرعت مجـاز بـه عنـوان        
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در خارج از  هريش هاي بين شاخص جانشين تصادفات در راه

در كشـور ايـران انجـام     كشور در برخي موارد انجام شده اما

مختلـف  هدف از انجام اين مقالـه تعيـين عوامـل    است.  نشده

شهري استان  محور بين 10موثر بر تخلف از سرعت مجاز در 

شـده در ايـن    مستقل درنظر گرفتـه  پارامترهاياصفهان است. 

عوامـل  نقليه و  ، راه، وسيلهانسانمربوط به ويژگي هاي مقاله 

در به طور همزمان  پارامترهادر نظرگرفتن اين . است محيطي

 و نوآوري هاكه از ويژگي است به ندرت ديده شده ها پژوهش

اسـتفاده از   .اين مقاله در نظرگرفتن تاثير عوامل متعدد اسـت 

و طبقه بندي در تعيين عوامـل مـوثر    رگرسيون درختروش 

اما  است هاي گذشته ديده نشده پژوهشبر تخلف سرعت در 

ــه     ــره گرفت ــن روش به ــادفات از اي ــدت تص ــي ش در بررس

 ,Eustace, Almutairi, Hovey, & Shoup(است.  شده

2014; Kashani and Mohaymany, 2011(    

 

 درخت طبقه بندي كارتروش 

گيري  ي مختلف درخت تصميمها تميالگوراز جمله    

اشاره كرد.  بندي (كارت) به درخت رگرسيون و طبقه توان يم

ي كه ا روش كارت در هر گره براساس متغير جداكننده

، شود يمبهترين خلوص را ايجاد كند، به دو زير گروه تقسيم 

ميزان كافي باشد رشد درخت كه خلوص به  درصورتي

متوقف شده و در غير اين صورت اين روند ادامه پيدا كرده 

نماي كلي از  2شكل بدست آيد. در نظر   تا خلوص مورد

   شود. يك درخت مشاهده مي

  گيري نمايه روش درخت تصميم .2شكل

  

ي مختلفـي  ها شاخصبراي جداسازي هر گره به دو زير گره 

ي اسـمي  هـا  دادهبـراي   هـا  آن نيتـر  معـروف وجود دارد كـه  

رشد درخت بر اساس شاخص جيني از  شاخص جيني است،

همان گره ريشه كه اولين گـره بـوده و در بـر گيرنـده تمـام      

، آغاز شـده و بـراي هـر درختـي كـه ايجـاد       مشاهدات است

از آن به عنوان  توان يمبندي اشتباه آن كه  دسته ، هزينهشود يم

 حاسبه ميمافزار  توسط نرمنيز  شاخص خوبي برازش ياد كرد

كه  ابدي يادامه م ييرشد درخت تاجادر روش كارت،  .گردد

وجود داشته باشـد.   كسانيفقط مشاهدات  ،ييدر هر گره نها

اسـت كـه بـر     هشـد  جادي، ادرخت نيبزرگتر ،يحالت نيدر چن

ـ    يها داده يرو ـ از حـد دارد. در ا  شيآمـوزش، بـرازش ب  ني

كاسته شـده و   ييدرخت نها يدگيچيكه از پ نيا يمرحله برا

ـ شـوند، عمل  جـاد يا يتر ساده يدرختها كـردن آن   هـرس  اتي

 . هر چقدرشود ي، انجام ميدگيچيپ -نهيهز تميبراساس الگور

 نـه ي) باشـد، هز كمتـر  يينهـا  يها تر (با گره درخت ساده كي

 درخت، ريز كياست. اگر با قطع  شترياشتباه آن ب يبند دسته

 اهشكمتر از ك ياشتباه، به اندازه كاف يبند دسته نهيهز شيافزا

شده و درخـت   آن باشد، شاخه مربوطه هرس يدگيچيپ نهيهز

 يها(تعداد گره يدگيچيپ شي. با افزاديآ يبه وجود م يديجد

 يآموزشـ  يها داده ياشتباه برا يبند دسته نهيهز )،شتريب يينها

شـده   جـاد يا يكه در برگها يمعن نيبه ا ابد،ي يمرتباً كاهش م

قرار دارنـد و مـدل    هدست كيمربوط به  يها فقط داده ،يينها

ـ اسـت كـه مـثالً اگـر      يا شده به گونه جاديا بـرگ را بـا    كي

ـ  وقوع تخلف سرعتبرچسب  ـ يب شيپ اسـت، تمـام    كـرده  ين

 چيهسـتند و هـ   وقوع تخلف سـرعت موجود در آن  يها داده

 چيه يعنيدر آن قرار ندارد،  با عدم وقوع تخلف سرعتداده 
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از دسـته خـودش قـرار     ريـ غ يرا به اشتباه در دسته ا يا داده

ـ  يبرا واست. اما در عمل  نداده ـ داده جد يسـر  كي اگـر   دي

 اسـت عمـل كنـد،    كـرده  هيـ كه قبالً ته يبخواهد براساس مدل

را بـه   ياديـ ز يهـا  داشت و دادهوجود نخواهد يامكان نيچن

داد، بـه   هدر خوامربوط با خودش قرا ريغ يها اشتباه در دسته

 ياديـ درخت با تعـداد ز  نيبزرگتر ياست كه وقت ليدل نيهم

مثـل   يديـ جد يهـا  اسـت و داده  د(برگ) موجـو يي گره نها

 يبنـد  دسـته  نـه يهز شـود،  يم يبه آن معرف يشيآزما يها داده

كـه براسـاس    ينيطبـق قـوان   تواند ينم است و ادياشتباه آن ز

را هم  يشيآزما يها بود، داده ست آوردهبه د يآموزش يها داده

 ياشتباه بـرا  يبند دسته نهيهز نيبنابرا كند، يبند درست دسته

. ابـد ي يمـ  شيكـاهش و سـپس افـزا    ابتـدا  يشيآزما يها داده

اشتباه  يبند دسته نهيهز نياست كه كمتر يدرخت نهيدرخت به

 Kashani and) .باشـد  داشـته  يشـ يآزما يهـا  داده يرا برا

Mohaymany, 2011) نيـ در ا نـه يدرخت به جاديا يبرا 

از  يكــيكــه  SPSS modeler 18افــزار  از نــرم پــژوهش

بـا   يتوسعه مدل درخت يبرا يداده كاو يهارافزا نرم نيتريقو

بين  رابطه فرضي 3ر شكل د كارت است، استفاده شد. شرو

  است. تباه و پيچيدگي درخت قابل مشاهدهبندي اش نرخ طبقه

 

  اشتباه و پيچيدگي درختبندي  رابطه فرضي بين نرخ طبقه .3شكل

 ها دادهو تحليل اوليه توصيف 

كـه در   شـهري اسـتان اصـفهان    محور بين 10در اين مقاله    
. سرعت تك تك ندبررسي شداست،  نشان داده شده 4شكل 

بــه تفكيــك   1396و بهــار  1395خودروهــا در زمســتان  
سـرعت روبـوت   هـاي ثبـت    نقليه بـه كمـك دوربـين    وسايل
وسيله نقليه به تفكيـك نـوع    14135آوري شد. سرعت  جمع

رگشت محورها در ميان هفته و پايان ها در جهت رفت و ب آن
وابسـته و   پارامترتخلف سرعت به عنوان برداشت شد. )هفته 

بـه ايـن    ،1و  0با توجه به سرعت مجاز محورها به صـورت  
نقليه عـدد   مجاز وسيلهمعني كه در صورت تخلف از سرعت 

از ويژگي هاي اين مقاله بررسي تـاثير   .وارد محاسبات شد 1
عوامل مختلف است. عالوه بر پارامترهـايي كـه از برداشـت    

تخلف سرعت ، فصـل سـال و   ميداني بدست آمده اند مانند 
ها به كمك مصاحبه با رانندگان پارامترساير ، نقليه  نوع وسيله

اي محاسـبه   جـاده  نقل و كاري اداره راهداري و حملو  با هم
 هاي راننـدگان از قبيـل سـن،    مترهايي مانند ويژگياپار .ندشد

در مصـاحبه بـا حجـم    تجربه رانندگي  جنسيت، تحصيالت و
در همزمان با برداشت سـرعت راه،  نمونه مناسب از رانندگان 

مد آمصاحبه) به دست  2000قطعات مختلف راه (در مجموع 
ويژگـي هـاي   هاي مورد نظر همفزون گرديد.  كه بر روي راه

راه مانند تعداد خطوط، ايستگاه هاي اخذ عوارض و پليس و 
مانند ميزان بارش از  اطالعات محيطيامداد، حجم ترافيك و 

به كار رفتـه  مستقل هاي پارامتر سازمان راهداري اخذ گرديد.
سازي شامل پارامتر هاي مختلف مربـوط بـه عوامـل     در مدل
و ويژگي هاي وسيله نقليه شرايط راه، عوامل محيطي  انساني،
  .قابل مشاهده است 1در جدول  پارامترهاشرح  هستند.

  . محورهاي مورد مطالعه4شكل 
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  سازي مدلكاررفته در  پارامترهاي به .1جدول 

 منبع اطالعات واحد پارامتر

انسانيعوامل   

 مصاحبه با رانندگان درصد سن راننده

 مصاحبه با رانندگان درصد جنسيت راننده

 مصاحبه با رانندگان درصد تحصيالت راننده

 مصاحبه با رانندگان درصد تعداد استراحت راننده در طول سفر 

 مصاحبه با رانندگان درصد مدت استراحت راننده در طول مسير

 مصاحبه با رانندگان درصد مدت زمان سفر

 مصاحبه با رانندگان درصد ميزان تجربه رانندگي

 مصاحبه با رانندگان درصد استفاده از سرويس پيام كوتاه حين رانندگي

 مصاحبه با رانندگان درصد پاسخ به تلفن همراه در حين رانندگي

 مصاحبه با رانندگان درصد وجود راننده دوم

نقليه عوامل مربوط به وسيله  

نقليه نوع وسيله 1و0   برداشت ميداني 

 عوامل مربوط به شرايط راه

1و0 نوع راه  اداره راهداري 

 اداره راهداري عدد تعداد خطوط راه

 اداره راهداري عدد تعداد نقاط گردشگري

عوارض هاي اخذ تعداد ايستگاه  اداره راهداري عدد 

راهدارياداره  عدد تعداد ايستگاه پليس و امداد و نجات  

 اداره راهداري عدد تعداد مسيرهاي جايگزين

 اداره راهداري عدد حجم ترافيك راه

 عوامل مربوط به شرايط محيطي

متر ميلي ميزان بارش ساالنه  اداره راهداري 

روزگراد  سانتي شاخص  برودت  اداره راهداري 

 اداره راهداري كيلومتر بر ساعت سرعت وزش باد 

1آخرهفته= روز هفته  برداشت ميداني 

1زمستان= فصل سال   

0بهار=  

 برداشت ميداني

نقليه فاصله آمار بردار از وسيله  برداشت ميداني متر 

 تخلف ترافيكي

1=سرعت مجاز عدم رعايت تخلف سرعت  متغير ساختگي 

  ساير

(پارامتر شدت تصادفات) 2شاخص همسنگ خسارت مالي  متغير ساختگي عدد 
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 نتايج تحليلو  تجزيه-3

 و اهميت نسبي پارامترها سازي مدلدقت 

بـراي انجـام   اشـاره شـد،    3همانطور كه پيش تر در بخش   

 IBM SPSS MODELER 18.0 افزار نرماز  سازي مدل

در دو  آمـده  دسـت  بـه  هـاي  دقت نتايجاستفاده شده است كه 

بـراي   .آورده شده است 2در جدول  و آزمونبخش آموزش 

بررسي اعتبار كلي مدل درخت تصـميم بـه كـار بـرده شـده      

بخشي از داده ها براي آموزش و بخشي براي آزمون در نظـر  

ش بينـي صـحيح و   گرفته شده است، كه باال بودن درصد پـي 

عتبـار خـوب   موزش و آزمون حـاكي از ا نزديك بودن نتايج آ

  مدل درخت تصميم است.

   مدلبيني  دقت پيش .2 جدول

بندي تخلف سرعت دقت طبقه  

بيني شده پيش   نمونه 

0/1 درصد صحيح  0/0  

4/69%  2015 4562 0/0   

%5/84 آموزش  2842 520 0/1  

5/74%  9/48%  1/51%  درصد كلي 

0/70%  856 1994 0/0    

%7/84  آزمون  1140 206 0/1  

7/74%  6/47%  4/52%  درصد كلي 

 

 

دقت كلـي  مشخص است،  آمده دست بهكه از نتايج  طور همان

و ميـان   بسيار مناسب بوده است تخلف سرعتدر پيش بيني 

درصد طبقه بندي مدل در سطح آمـوزش و آزمـون اخـتالف    

پاييني وجود دارد كه اين امر نشان دهنده هزينه طبقـه بنـدي   

يكي از خروجـي هـاي ارزشـمند     اشتباه پايين در مدل است.

 ،مدل كارت، اهميت نسبي پارامتر هاي معرفي شده بـه مـدل  

ي اهميـت نسـب   3در جـدول  بندي مدل اسـت.   در دقت طبقه

قابـل مشـاهده    تخلـف سـرعت  بر مهمترين پارامترهاي موثر 

ي نسـبت بـه   طبق اين جدول، پارامترهاي عامـل انسـان  . است

ثير را در تخلف سرعت دارند. در بين ترين تاساير عوامل بيش

  اين پارامترها، تعداد و مدت زمان استراحت در طول مسير، 

 

 

 

پاسخ بـه  ، راننده ميزان تحصيالتتجربه رانندگي، زمان سفر، 

نندگي و وجود راننده دوم نقش بيشـتري  تلفن همراه حين را

از عامـل انسـاني، پارامترهـاي    پـس  . در تخلف سرعت دارند

تـري در تخلـف سـرعت     مربوط به شرايط راه نقش پررنـگ 

م حجـ  تعداد نقاط گردشـگري و  دارند. در بين اين پارامترها

بين پارامترهـاي  ثير را دارند. در تا نتريبيش  نقليه وسايل تردد

تـر از سـاير   سرعت وزش بـاد مهم  ،به عوامل محيطيمربوط 

نكته قابل توجـه ديگـر ايـن اسـت كـه      . بوده استپارامترها 

ترين نقش را نقليه كم هاي وسايل بوط به ويژگيپارامترهاي مر

 .اندنشان دادهدر تخلف سرعت 
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هايت نسبي پارامتراهم .3جدول   

  به صورت نرمال شده اهميت نسبي پارامترها  پارامتر

  تعداد استراحت در طول مسير               

0 9/95%  

1-5  6/95%  

6-15  5/95%  

<15  8/89%  

            مدت استراحت در طول مسير

0  9/95%  

15-0  9/79%  

45-15  6/95%  

90-45  5/95%  

180 -90  5/95%  

360 -180  8/89%  

720 -360  9/95%  

<720  8/89%  

  %9/95  متوسط زمان استراحت

  تجربه رانندگي             

1-10  7/95%  

11-30  4/65%  

<30  7/99%  

%6/95  متوسط تجربه رانندگي  

  زمان سفر                

>2  5/88%  

2-4  9/35% 

4-6  0/43% 

<6  1/86% 

 %5/82  متوسط زمان سفر

  تحصيالت راننده                

%0/3  بيسواد  

%7/84  ابتدايي و سيكل  

%2/91  متوسطه  

%0/98  ديپلم  

%6/61  فوق ديپلم  

%3/43  ليسانس  

%0/93  ليسانس و باالتر فوق  

%8/30  متوسط تحصيالت  

  سن راننده

18-40  1/61%  
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40-60  4/68%  

<60  4/35%  

%7/67  متوسط سن  

  جنسيت راننده                    

  %9/35  مرد

  ساير پارامترهاي انساني                   

  %1/84  همراه حين رانندگي تلفن پاسخ به

  %2/48  استفاده از سرويس پيام كوتاه حين رانندگي

 %5/96  وجود راننده دوم

 %4/63  نقليه سنگين وجود راننده دوم در وسابل

  نوع راه                    

%5/2 آزادراه  

%5/28 بزرگراه  

%9/14 راه اصلي   

%7/18 راه فرعي  

 ساير پارامترهاي شرايط راه

%4/17 تعداد خطوط راه  

%0/68 تعداد نقاط گردشگري  

عوارض هاي اخذ تعداد ايستگاه  5/2%  

%2/28 تعداد ايستگاه پليس و امداد و نجات  

%5/26 تعداد مسيرهاي جايگزين  

          حجم ترافيك راه

%2/53  ساعتي در طول سالمتوسط حجم تردد   

سال ماكزيمم ساعت 100 در تردد حجم متوسط  2/53%  

)روزانه ميانگين( مسافر تردد حجم  8/50%  

%7/47  حجم روزانه  

 پارامترهاي محيطي

%8/27 ميزان بارش ساالنه  

%5/49 شاخص برودت  

%8/63 سرعت وزش باد   

%6/0 روز هفته  

%5/9 فصل سال   

نقليه از وسيلهفاصله آمار بردار   - 

نقليه نوع وسيله  

%3/15 سواري و ون  

%4/0 اتوبوس  

%0/0 تراكتور  

%1/21 تريلي  

%6/2 كامبون  

%5/1 كاميونت  
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%3/0 موتور  

مبوالنسآ  - 

يوس ميني  3/0%  

%1/0 وانت  

گيري . نمودار درخت تصميم5شكل 
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 گيري               توصيف نمودار درخت تصميم-4

در  يريـ گ ميدرخـت تصـم   روشاستفاده از  تيجمله مز از  

ـ اسـت كـه ا   نيا ها روش ريبا سا سهيمقا  توانـد  يمـ  روش ني

، 5 شـكل  طبق .دهد هيارا رانيگ ميرا به تصم جزئيات بيشتري

 دسـته  دو بـه  اسـتراحت  بـدون  يسـفرها  درصد طبق 0 گره

در سـمت راسـت درخـت نشـان      2 گـره . اسـت  شده ميتقس

بدون استراحت تخلف سرعت  يسفرها شيكه با افزا دهد يم

ي . بر اساس شاخص همسـنگ خسـارت مـال   ابدي يم شيافزا

 3برابر تعداد تصادف فوتي،  5(اين شاخص حاصل مجموع، 

برابر تعداد تصادف جرحي و تعداد تصادفات خسارتي است) 

شـاخص   شي. بـا افـزا  شـود  يمـ  ميتقسـ  6و  5ه گره ب 2گره 

 انـد  نكـرده  استراحت كه ييسفرها در يهمسنگ خسارت مال

سـمت چـپ درخـت بـر      در. ابدي يم شيتخلف سرعت افزا

و  4 ييبه گره نهـا  1و ون گره  يسوار هينقل لهيوس نوعاساس 

 ريمســ طــول در كــه ييســفرها در. شــود يمــ ميتقســ 3گــره 

 تخلـف  ون و يسـوار  تعـداد  شيافـزا  با اند، داشته استراحت

درصـد   اسـاس  بـر  7 يينهـا  گره. ابدي يم شيافزا زين سرعت

 بـا  كـه  دهـد  يمـ  نشـان ) سـاعت  دو از(كمتر كوتـاه  يسفرها

ـ پا در. ابـد ي يم شيافزا سرعت تخلف سفرها نيا شيافزا  اني

(برحسـب   سفر زمان متوسط اساس بر كه 10 و 9 يينها گره

 زمـان  شيافـزا  با كه دهد يم نشان است شده ليتشكساعت) 

 . ابدي يم كاهش سرعت تخلف سفر

  گيري يجهنت-5

عوامل موثر بر تخلف سـرعت   نييپژوهش تع نيهدف از ا   

محور  10مربوط به  هينقل لياست. اطالعات سرعت انواع وسا

در زمستان  هفته انيو پا هفته انياستان اصفهان در م يشهر نيب

 يآور در جهت رفـت و برگشـت جمـع     1396و بهار  1395

ـ عوامـل مـوثر    ،هيـ شد. پس از انجام محاسبات اول تخلـف   رب

 (كـارت)  بنـدي  ه روش درخـت رگرسـيون و طبقـه   ب تسرع

 جيـت و پروبيـت  ولهاي   روشمطالعات گذشته از . انجام شد

هاي جانشين تصـادفات   در تعيين پارامترهاي موثر بر شاخص

رگرسيون و درخت روش در اين پژوهش از اند.  استفاده كرده

هاي منحصر به فرد ماننـد   به علت ويژگي بندي (كارت) طبقه

و ارايه نمـودار درخـت    عدم نياز به تعيين وابستگي پارامترها

دهـد كـه ايـن     است. نتايج نشان مي استفاده شده گيري تصميم

بنـدي   به خوبي عوامل مؤثر بر تخلف سرعت را طبقـه  روش

عوامـل انسـاني، شـرايط راه، عوامـل محيطـي و      . اسـت  كرده

نقليه به عنوان پارامترهاي مسـتقل در نظـر    هاي وسايل ويژگي

امل انساني بيشترين تأثير را در تخلـف سـرعت   وعشد.  گرفته

عـداد و مـدت زمـان    تبين پارامترهاي انساني، است. در  داشته

ميـزان  استراحت در طول مسير، تجربه رانندگي، زمان سـفر،  

پاسخ به تلفن همراه حين رانندگي و وجود تحصيالت راننده، 

پـس از  اند.  راننده دوم نقش بيشتري در تخلف سرعت داشته

تعـداد نقـاط   امل مربوط به شـرايط راه بـه خصـوص    وع ،آن

نقليـه اهميـت    وسايلحجم تردد در طول مسير و  گردشگري

در بين پارامترهاي مربوط  .اند زيادي در تخلف سرعت داشته

تر از سـاير پارامترهـا    سرعت وزش باد مهم به عوامل محيطي

هـاي   بـوط بـه ويژگـي   . در پايـان، پارامترهـاي مر  بوده اسـت 

  .اندنشان دادهترين نقش را در تخلف سرعت نقليه كم وسايل

 

 هانوشتپي-6
 

1-Classification and regression tree 
2-Zero-Truncated Poisson 

3-Ordered Probit Model 

4-Binary Logit Model 
5-Logistic Regression Model 

6-Hierarchical Regression 

7-EPDO (Equivalent Property Damage Only) 
 

 سپاسگزاري - 7

راهـداري و حمـل و   نويسندگان مقاله از دفتر ايمني سـازمان  

  .كنند اي سپاسگزاري مي نقل جاده

 

  مراجع-8

اطالعـات آمـاري   ")، 1397( ،سايت پزشكي قانوني كشـور -

  ."متوفيات و مصدومين ناشي از تصادفات رانندگي كشور

 

، تهـران:  "سالنامه آماري كشـور "، )1394( ،مركز آمار ايران- 

  .انتشارات مركز آمار ايران
  

-Alver, Y., Demirel, M., & Mutlu, M. J., 

(2014), "Interaction between socio-

demographic characteristics: traffic rule 
violations and traffic crash history for young 



1398 پاييز، 100، سال هفدهم، شماره جاده فصلنامه علمي   

 

150 

 

drivers", Accident Analysis Prevention, 72, 
pp.95-104.  

 

-Cestac, J., Paran, F., & Delhomme, P. J. S. 
s., (2011), "Young drivers’ sensation seeking, 

subjective norms, and perceived behavioral 

control and their roles in predicting speeding 

intention: How risk-taking motivations 

evolve with gender and driving experience", 

Safety science, 49(3), pp.424-432.  
 

-Ellen, R. L., Marshall, S. C., Palayew, M., 

Molnar, F. J., Wilson, K. G., & Man-Son-
Hing, M. J., (2006), "Systematic review of 

motor vehicle crash risk in persons with sleep 

apnea", Journal of clinical sleep medicine, 
2(02), pp.193-200.  

 

-Eustace, D., Almutairi, O., Hovey, P. W., & 

Shoup, G., (2014), "Using Decision Tree 

Modeling to Analyze Factors Contributing to 

Injury and Fatality of Run-Off-Road Crashes 

in Ohio", Paper presented at the 

Transportation Research Board 93rd Annual 

Meeting. 
 

-Global Road Safety Partnership, (2008), 

"Speed management: a road safety manual 

for decision-makers and practitioners". 

 

-Hosseinlou, M. H., Mahdavi, A., & 

Nooghabi, M. J. J., (2018), "Validation of the 

influencing factors associated with traffic 

violations and crashes on freeways of 

developing countries: A case study of Iran", 
Accident Analysis Prevention, 121,  

pp.358-366.  

 
-Kashani, A. T., & Mohaymany, A. S. J., 

(2011), "Analysis of the traffic injury 

severity on two-lane, two-way rural roads 

based on classification tree models", Safety 

science, 49(10), pp.1314-1320.  

 

-Machin ,M. A., & Sankey, K. S. J., (2008), 

"Relationships between young drivers’ 

personality characteristics, risk perceptions, 
and driving behaviour", Accident Analysis 

Prevention, 40(2), pp.541-547.  

 
-Masuri, M. G., Dahlan, A., Danis, A., & Isa, 

K. A. M. J., (2015), "Public participation in 

shaping better road users in Malaysia", 

Procedia-social behavioral sciences, 168, 
pp.341-348.  

 

-McKenna, F. P., & Horswill, M. S. J., 
(2006), "Risk taking from the participant's 

perspective: The case of driving and accident 

risk", Health Psychology, 25(2), pp.163-164. 

 

-Penmetsa, P., & Pulugurtha, S. S. J., (2017), 

"Methods to rank traffic rule violations 
resulting in crashes for allocation of funds", 

Accident Analysis Prevention, 99,  

pp.192-201. 
 

-Torregroza-Vargas, N. M., Bocarejo, J. P., 

& Ramos-Bonilla, J. P. J., (2014), "Fatigue 
and crashes: The case of freight transport in 

Colombia", Accident Analysis Prevention, 

72, pp.440-448. 

 

-WHO, (2013), "Global status report on road 

safety : supporting a decade of action", 

World Health Organization (WHO). 

  

-WHO, (2015), "Global status report on road 
safety 2015", World Health Organization. 

 

-Wickens, C. M., Mann, R. E., Stoduto, G., 

Ialomiteanu, A., & Smart, R. G. J., (2011), 

"Age group differences in self-reported 

aggressive driving perpetration and 

victimization", Transportation research part 

F: traffic psychology behaviour, 14(5), 

pp.400-412.  

 
-Wickens, C. M., Toplak, M. E., & 

Wiesenthal, D. L. J., (2008), "Cognitive 

failures as predictors of driving errors, 
lapses, and violations", Accident Analysis 

Prevention, 40(3), pp.1223-1233. 

 

-Xu, Y., Li, Y., & Jiang, L. J., (2014), "The 

effects of situational factors and 

impulsiveness on drivers’ intentions to 

violate traffic rules: Difference of driving 

experience", Accident Analysis Prevention, 

62, pp.54-62.  
 

-Zhang, G., Yau, K. K., & Gong, X. J., 

(2014), "Traffic violations in Guangdong 
Province of China: speeding and drunk 

driving", Accident Analysis Prevention, 64, 

pp.30-40.  
 



Road No.100 

151 

Recognition of Effective Factors on Speed Violation  

by Using Classification and Regression Tree Model  

(Case Study: Intercity Roads in Isfahan Province) 

 

A. Ghasemaghaei, M.Sc., Student, Civil Engineering Department, Isfahan University 

of Technology, Isfahan, Iran. 

H. Haghshenas, Assistant Professor, Faculty of Transportation Engineering, 

Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran. 

S. M. Abtahi, Associate Professor, Faculty of Transportation Engineering, Isfahan 

University of Technology, Isfahan, Iran. 

O. R. Kiasat, M.Sc., Grad., Civil Engineering Department, Iran university of 

Science & Technology, Tehran, Iran. 

E-mail: ali.g.aghaei@gmail.com 
 

            Received: June 2019- Accepted: October 2019 

ABSTRACT 

Usually indicators like number of crashes and possible costs related to it are considered for safety 

assessment while those indicators are not controller and have no effects on safety and sometimes 

this information are not accessible for understudied area. Therefore, other safety indicators are 

required for safety control and supervisory which are called surrogate indicators. Vehicle speed is a 

key factor in road traffic safety. Theme of current paper is identifying effective factors on speed 

violation as surrogate indicator in intercity roads of Isfahan province by using classification and 

regression tree (CART) model. Information of vehicle speed and violating road speed limit in 10 

intercity roads axis of Isfahan province are gathered by using Robot speed cameras. Also 4 main 

category of factors affecting speed violation including human, road, vehicle and environmental 

factors of those roads axis are gathered. Speed violation model has 74.7% of total accuracy. Results 

indicated that among 4 main categories of factors affecting speed violation, human factors have the 

most impact on speed violations. Among these human factors, frequency and duration of rests, 

driver experience level, travel time, driver literacy level, talking on phone while driving and 

presence of second driver in vehicle have more importance in the model classification 

improvement. After human factors, road factors are more important than other factors in 

classification of speed violation in which number of attractive points and volume have the most 

impact. In contrast to above mentioned factors, vehicle related a factor shows the least importance 

to model classification. 
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