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  چکیده

اخیر در بحث مدیریت ترافیک به مسأله روش هاي پیش بینی تصادفات توجه زیادي در سال هاي 
شده است. پیش بینی حادثه اثر بسیار زیادي در کاهش تلفات، جراحات و خسارات مالی ناشی از بروز 
تصادفات دارد. با توجه به اهمیت ارزیابی تصادفات در معابر درون شهري، در این پژوهش تالش شده 

رابطه میان متغیرهاي مرتبط با طرح هندسی، شرایط آب و هوایی و خصوصیات ترافیکی با است که 
علت تامه تصادف مورد بررسی قرار گیرد. از این رو در این مقاله مدل پیش بینی نوع برخورد و بررسی 

ار شوند. در این راستا با استفاده از آم میعلت تامه تصادف بر اساس متغیرهاي ذکر شده ارزیابی 
شهر مشهد، از مدل لوجیت در جهت ارزیابی علت تامه تصادفات استفاده  1386تصادفات سال 

دهد متغیرهاي مورد استفاده برازش خوبی با علت تامه وقوع تصادف دارند و  میشود. نتایج نشان  می
  استفاده از این مدل براي ارزیابی رفتاري تصادفات روشی کارآمد است.

  
  لوجیت، علت تامه تصادف، مدل انتخاب گسسته، پیشبینی تصادفات: مدل کلیدواژه
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  مقدمه -1

رشد سریع جمعیت و شهرها منجر به افزایش قابل توجه وسایل نقلیه و به دنبال آن افزایش تصادفات 
در حدود  در سراسر دنیا،میالدي  2004طبق آمار سازمان جهانی بهداشت در سال شود. ترافیکی می
 بیش از پنجاهو  اند دادهنفر جان خود را در تصادفات رانندگی از دست و دویست هزار یک میلیون 

هاي ناشی از . در ایران نیز تلفات و خسارت]1[اند شدههاي مختلف روبرو میلیون نفر با مصدومیت
تا  1379هاي  بین سالبر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور تصادفات رو به افزایش است. 

که  بوده استنفر تلفات جاده اي  38/28هزار نفر جمعیت  100در ایران از هر هجري شمسی  1388
همچنین پژوهشکده  .]2[کشته است 5هزار نفر  100توسعه یافته در ازاي هر  این آمار در کشورهاي

اره آمار تصادفات کند، با انتشار گزارشی دربحمل و نقل که زیر نظر وزارت راه و ترابري فعالیت می
 2004تا  2002هاي دهد که ایران بین سالاي در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها نشان میجاده

 "تعداد کشته به یکصد هزار نفر جمعیت"میالدي جایگاه دوم جهانی را پس از کشور السالوادر از نظر 
. از این رو ضرورت مطالعه بیشتر در این زمینه ]3[اي به خود اختصاص داده استدر تصادفات جاده

زیادي بر  هاي اخیر تحقیقات نسبتاًشود و با توجه به همین مسئله در سالبیش از پیش احساس می
  ها انجام گرفته است.توانایی این روش بینی حوادث رانندگی و بررسیهاي مختلف پیشروي روش

  
  تعریف مسأله و اهداف تحقیق -2

، خصوصیات وسیله نقلیه و یتصادفات ترافیکی در اثر عوامل مختلفی مانند وضعیت راه، شرایط محیط
-پیش هاي مدلاز افتد. براین اساس تاکنون تعداد زیادي متقابل آنها، در جاده اتفاق می تأثیرراننده و 
. استتصادفات، ارائه شده غیرهاي مختلف بر روي میزان و نوعمت تأثیرارزیابی  به منظور دفاتبینی تصا
تصادفات صورت گرفته است و چگونگی وقوع هاي اخیر تحقیقات زیادي در مورد شناسایی  در سال
هاي زیادي هم در این مورد حاصل شده است، ولی مطالعات انجام شده در مورد رابطه بین پیشرفت

-ناچیز بوده، لذا انجام تحقیقات بیشتر در این مورد ضروري به نظر می گذارتأثیرو عوامل تصادف  علل
به  شود و میس تصادف در کروکی ذکر علت تامه تصادف یکی از مواردي است که توسط کارشنارسد. 

نین د و منشاء تصادف را یافت. همچنموتوان درصد خاطی بودن رانندگان را تعیین  می آنکمک 
از این رو هدف اصلی  د.کرتوان به کمک آن اقدامات الزم براي پیشگیري از بروز تصادف را تعیین  می

است و در این راستا در این پژوهش مدل  آن مرتبط با متغیرهايو تامه  این عللاین مطالعه ارزیابی 
  شود.ه میاستفادهاي ذکر شده بر اساس متغیر علل تصادفبینی پیش
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  گذشته مطالعات -3

، 1ن ترافیکگذارند، متغیرهایی مانند جریامی تأثیرهاي مستقلی که بر روي فراوانی تصادفات متغیر
طول معبر، خصوصیات طرح هندسی، شرایط سطح روسازي، رفتار راننده و شرایط آب و هوایی و 

چنین ممکن است اري دارد و همدشو ها، روند نسبتاًروشنایی هستند. تخمین مقدار برخی از این متغیر
هاي اخیر جریان ترافیک و خصوصیات ثیر بعضی از این متغیرها داراي اهمیت نباشد. در سالکه تأ

  .]4[گذار در میزان تصادفات شناخته شدندتأثیرطرح هندسی به عنوان مهمترین عوامل 
ترافیکی بر روي میزان تصادف جاده اي انجام شده  2ازدحام تأثیرالعات زیادي در مورد تاکنون مط

ات تا حد ممکن از تأثیرگذارند و کاهش این منفی بر جامعه می تأثیراست. ازدحام و تصادفات هر دو 
به این نتیجه رسیدند که ممکن است  1997در سال  شو همکار شفراي برخوردار است.  اهمیت ویژه

رابطه اي معکوس بین ازدحام ترافیکی و میزان تصادفات وجود داشته باشد. بر اساس تحقیقات آنها، 
باال است، در نتیجه امکان اینکه تصادف از نوع حرکت وسائل نقلیه در جاده اي با ازدحام کمتر سرعت 

تر و از سویی دیگر در یک شبکه معابر پرازدحام، ترافیک آهستهجرحی و یا فوتی باشد بیشتر است 
و به دنبال آن، احتمال وقوع تصادف فوتی و یا جرحی کمتر است. این افزایش ازدحام ممکن بوده 

است منجر به تصادفات بیشتر در اثر افزایش حجم ترافیک شود که این تصادفات شدت کمتري دارند، 
گیري میزان ازدحام از نسبت حجم به ظرفیت افتند. آنها براي اندازهمیزیرا با سرعت کمتري اتفاق 

)V/Cتواند معرف مناسبی براي نمی 3ی، چگالشو همکاران وانگ. از دید ]5[) استفاده کردند
 ندارند. افزایش ازدحام الزاماًخصوصیات ازدحام باشد. زیرا ازدحام و تراکم ترافیکی، مفاهیم معادلی 

توان سطوح ازدحام را به وسیله شود و مشخص نیست چگونه میمنجر به افزایش چگالی ترافیکی نمی
  .]6[چگالی ترافیکی، تعریف کرد

بر اساس شبکه  براي تخمین تصادفات ترافیکیهدف ایجاد ابزاري  بااي مطالعه 2000در سال  ردلُ
بینی د. براي رسیدن به این هدف، او مدل پیشاحمل و نقل دیجیتالی و کامپیوتري شده، انجام د

 EMME/2افزار راي این کار از نرمتصادفات ترافیکی براي دو شبکه دیجیتالی نمونه ارائه داد و ب
هاي حمل و بینی تصادفات، از شبکهتوان براي ساخت مدل پیشاستفاده کرد. نتایج نشان داد که می

ریزي حمل و نقل هاي برنامهافزاربه دقت خروجی نرم نقل دیجیتالی استفاده کرد، اما دقت آن کامالً
دایِقی. در این راستا ]7[وابسته است EMME/2مانند  مطالعاتی را در رابطه با  2003در سال  ه

هاي مدل شاملمدل او  .بینی تصادفات در سطوح ماکروسکوپیک انجام دادهاي پیشساخت مدل
. او براي این کار از بودشوند، شهري استفاده میریزي حمل و نقل دروندر برنامه اي که معموالًناحیه

                                                
1 Traffic Flow 
2 Congestion 
3 Density 
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هایی را پیشنهاد داد که میزان تصادفات را براي هر ناحیه اطالعات شهر تورنتو استفاده کرد و مدل
هاي ی انجام گرفت. مدلبندي بر اساس مشخصات و خصوصیات ترافیکزند. این ناحیهتخمین می

 .]8[ساخته شده بر اساس اطالعات مرتبط با مسیرهاي شریانی فرعی و اصلی در هر ناحیه، ارائه شدند
گذار مورد بررسی تأثیررابطه بین شدت تصادف و نوع برخورد را با عوامل مختلف  2006در سال  وانگ

نوع شامل موارد زیر قرار داد. او بر اساس شیوه برخورد، تصادفات را به هفت نوع تقسیم کرد. این هفت 
  بودند:
 1یک وسیله نقلیه منفرد - 
 برخورد جلو به عقب - 
 2برخورد از روبرو - 
 برخورد عقب به عقب - 
 3برخورد زاویه دار - 
 برخورد پهلو به پهلو در جهت یکسان - 
 برخورد پهلو به پهلو در جهت مخالف - 

 60کل تصادفات و  درصد 30او در مطالعه خود نشان داد که برخورد از نوع یک وسیله نقلیه منفرد 
شود. هاي شمالی آمریکا را شامل میشهري ایالتهاي دوخطه بیندرصد تصادفات فوتی در جاده

گیرد، اما یک درصد کل تصادفات امریکا را در بر می 2تصادفات جلو به جلو با وجود اینکه تنها حدود 
یا  ي که برخورد جلو به جلو واپنجم تصادفات فوتی از این نوع هستند. شدت تصادف در وسایل نقلیه

  .]9[برخورد از نوع یک وسیله نقلیه منفرد را داشتند، از سایر انواع تصادف بیشتر است
 

  هاتوضیح داده -4

تصادفات در معابر درون شهري و سایر  علل تامههایی در جهت ارزیابی رابطه بین در این پژوهش مدل
ات مشخصات هندسی و ترافیکی راه بر تأثیرشود. در جهت شناسایی متغیرهاي مرتبط پیشنهاد می

وقوع تصادفات نیاز به پایگاه اطالعاتی داراي آمار تصادفات و مشخصات هندسی و ترافیکی محل علل 
  .استوقوع تصادف در یک دوره مشخص زمانی 

در شهر مشهد استفاده شد. این آمار پس از هماهنگی از  1386هش از آمار تصادفات سال در این پژو
طریق سازمان کنترل ترافیک شهر مشهد که وابسته به شهرداري است در دسترس قرار گرفت. در این 
آمار به ازاي هر تصادف، اطالعاتی مانند نوع برخورد، نحوه برخورد، زمان دقیق برخورد، شرایط آب و 

                                                
1 Single Vehicle Crash 
2 Head on Crash 
3 Angle Crash 
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هوایی، شرایط روشنایی، علت تامه تصادف، مکان تقریبی برخورد و شدت برخورد وجود دارد. همچنین 
براي تمامی معابر درون شهري مشهد، خصوصیات طرح هندسی شامل تعداد خط عبور در جهت رفت 
و برگشت، شیب معبر، نوع روسازي، عرض معبر، وضعیت پارکینگ در جهت رفت و برگشت، عرض 

 . ]10[در جهت رفت و برگشت، وضعیت میانه و طول معبر در دسترس هستند سواره رو
در شهر مشهد حاصل شد. 1386براي ساعت اوج سال  EMME/2اطالعات ترافیکی توسط نرم افزار 

نرم هایی مانند سرعت متوسط، حجم ساعتی و زمان سفر براي هر معبر است. این اطالعات، شامل داده
س میزان سفر انجام شده در ساعت اوج براي شهر مشهد اطالعات ترافیکی را بر اسا EMME/2افزار 

سازمان حمل و نقل شهر  بوده و به میزان قابل قبولهاي این نرم افزار دهد. دقت خروجیارائه می
  .]10[دهدانجام می این نتایجریزي حمل و نقل خود را بر اساس برنامه ،مشهد

دفات است. در انتخاب تصا علل تامههاي تحت مطالعه در این بخش از پژوهش، متغیر وابسته مدل
هایی استفاده گردید که هاي بکار رفته در تحقیقات گذشته، از متغیرهاي مستقل از میان متغیرمتغیر

  دهد.متغیرهاي انتخابی اولیه را نشان می 1اطالعات آنها قابل دسترسی بوده است. جدول 
  

 پژوهشمتغیرهاي اولیه بانک اطالعاتی  :1جدول 
 واحد توصیف متغیر عنوان متغیر نوع متغیر

 --- نسبت حجم به ظرفیت معبر در ساعت اوج V/C ازدحام
 Veh.Km  وسیله نقلیه کیلومتر سفر در معبر در ساعت اوج VKT شدت
 Km/h سرعت متوسط در معبر در ساعت اوج Speed سرعت
 --- وضعیت پارك در معبر Parking پارکینگ
 --- وضعیت میانه در معبر Middle میانه

 meter عرض سواره رو در معبر Riding سطح مقطع راه
 ---  نوع راه Arterial2 2نوع راه شریانی درجه 
 ---  نوع راه Arterial1 1نوع راه شریانی درجه 

 ---  نوع راه Freeway آزادراهنوع راه 
 ---  نوع راه Collector  نوع راه جمع کننده

  
  تک متغیرهتحلیل  -5

استفاده گردید.  SPSSمتغیره بانک اطالعاتی پژوهش از نرم افزار هاي اصلی تکبراي محاسبه آماره
  آمده است: 2نتایج محاسبات صورت گرفته در جدول 
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 نتایج تحلیل تک متغیره: 2جدول 
عنوان 
 متغیر

انحراف  کمینه بیشینه
 معیار

 کشیدگی چولگلی میانگین

V/C 09/2 03/0 42/0 52/0 61/1 87/2 

VKT 107×33/2 900 106×92/2 106×42/1 46/5 87/34 

Speed 17/68 84/5 30/15 97/34 29/0 63/0- 

Riding 60/27 25/3 53/5 91/14 01/0- 78/0- 

  
  ها به ترتیب زیر هستند:این آماره
  آید.می ها بر تعداد آن بدست: از تقسیم مجموع داده1میانگین

دهد که ها حول میانگین هستند. مقدار کمتر آن نشان می: شاخص پراکندگی داده2انحراف معیار
تري دارند. در ها حالت پراکندهدهد که دادهها نزدیک میانگین هستند و مقدار بزرگتر آن نشان میداده

انحراف معیار کمتري دارد، شود که منحنی متغیري که ها رسم شود، نشان داده میواقع اگر شکل داده
  تر است.باریکتر و منحنی متغیري که انحراف معیار بزرگتري دارد، ضخیم

دهد. اگر چولگی ها نسبت به میانگین را نشان می: این آماره براي هر متغیر میزان تقارن داده3چولگی
که تعداد بیشتري دهد صفر باشد، به این معنی است که  توزیع متقارن است. مقدار مثبت نشان می

دهد که تعداد بیشتري داده با مقادیر داده با مقدار کمتر در متغیر وجود دارد و مقدار منفی نشان می
  بزرگتر در متغیر وجود دارد. 

دهد. مقدار نزدیک به صفر نشان ها را نسبت توزیع نرمال نشان می: این آماره توزیع داده4کشیدگی
تر از ها کشیدهدهد که توزیع دادهنرمال است. مقدار منفی نشان میدهد که شکل توزیع شبیه به  می

تر از شکل توزیع نرمال است. اگر دهد که شکل توزیع تختتوزیع نرمال است و مقدار مثبت نشان می
  کند. این مقدار بیش از حد بزرگ باشد، دیگر توزیع از توزیع نرمال تبعیت نمی

  
  ساختار مدل -6

اقتصادي، موجب گرایش –اربردهاي اجتماعیکخطی براي بسیاري از هاي  ارآیی مدلکعدم 
نقل  و در علوم اقتصادي، اجتماعی و حمل ه سابقه طوالنیکهاي انتخاب  پژوهشگران به استفاده از مدل

                                                
1 Average 
2 Standard Deviation 
3 Skewness 
4 Kurtosis 
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 ها ماهیت رفتاري آنها است. در این پژوهش از مدل این روش  دارند، شده است. مهمترین ویژگی
هاي  تصادف استفاده شده است. مدل علل تامهبراي ارزیابی احتمال وقوع هر یک از  انتخاب گسسته
 کاتفاق یا ی کیدهنده وقوع  ه نشانک ،Y، متغیر گسسته کبیانگر ارتباط بین ی 1انتخاب گسسته

سازي فرآیند انتخاب وسیله سفر (مانند  است. مدل ،X ،نندهکیا چند متغیر توصیف  کم با ییتصم
، اتوبوس، مترو، و ...)، خرید اتومبیل و یا وقوع حاالت مختلف تصادف از جمله موارد وسیله شخصی

ار رفته است که در آنها بکاتی هاي انتخاب گسسته با توجه به فرضی ها است. مدل ن گونه مدلاربرد ایک
  .]11[گردد شوند. در ادامه برخی از انواع این مدل معرفی می هاي رفتاري شناخته می عنوان مدل به

ه است. صورت کلی مدل لوجیت چندگانه ساختار مدل مورد استفاده این مطالعه از نوع لوجیت چندگان
  است: 1رابطه به صورت 

)1(                                                                                       ( ) =     ∑      ∈    
بخش  jnVو  iگیري مطلوبیت حالت  بخش قابل اندازه i،inVاحتمال وقوع حالت  ( )   ه در آن ک

  نیز مجموعه گزینه هاي موجود است.   است.  jگیري مطلوبیت حالت  قابل اندازه
هدف از پرداخت مدل هاي لجیت یافتن ضرایب متغیرهاي توصیفی تابع مطلوبیت و تعیین میزان 

به آنکه رابطه بین متغیرهاي توصیفی و مطلوبیت به صورت اهمیت هر یک از متغیرهاست. با توجه 
بردار سطري ضرایب است)، تفسیر  Bبردار ستونی متغیرها و  Xکه در آن  U=BXخطی است(

از جمله روشهاي مرسوم براي برآورد ضرایب پرداخت شده مشابه مدل هاي روندگرایی خطی است. 
نمایش  2مطابق رابطه ) L(این روش تابع احتمال است. در  2ضرایب، روش برآورد درستنمایی بیشینه

  شود: داده می
)2(                                                                          = ∏ ∏    ( )    ∈       
∋ احتمال انتخاب گزینه  ( )    تعداد مشاهدات در نمونه مورد نظر، Nه درآن ک (مجموعه   

  است.  nتوسط فردها)  گزینه
دهند استفاده  نشان می *Lه با ک Lاز لگاریتم  ،ها محاسبات ریاضی در تحلیل معموالً جهت سادگی

از ضرایب برابر صفر قرار  کرا نسبت به هر ی د مشتقات جزیی آنبای *Lردن کبیشینه  شود. براي می
در حالتی  *Lمقدار  شود.ها) از حل دستگاه معادالت حاصل می bداد. به این ترتیب مقادیر ضرایب (

 *L)0ه توابع مطلوبیت فاقد متغیرهاي توصیفی هستند و تمام ضرایب برابر صفر باشد، به صورت (ک
سان است و به آن مدل فرضی کها ی نهحتمال انتخاب همه گزیشود. در این حالت ا نمایش داده می

 عدد بزرگ منفی است. مقدار تابع ک، ی*L)0ابع بیشینه درستنمایی (گویند. مطابق تعریف تصفر می
L* ) را به ازاي ضرایب پرداخت شده باb(L* هکدهند  نشان می )b(L* < )0(L* است. در صورتی 

                                                
1 Discrete Choice Models 
2 Maximum Likelihood Estimation 
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ها برابر  نهد، در این حالت احتمال انتخاب گزیه در توابع مطلوبیت تنها ضریب ثابت وجود داشته باشک
نشان داده  *c(Lگردد. این مقدار با ( اطالق می "سهم بازار"ه به آن مدل کفراوانی نسبی آنها است 

  .]11[گیرد قرار می *b(L* < )c(L*  <)0(Lشود و در گستره ( می
هاي  تعیین اهمیت هر متغیر توصیفی مدل در بازه اطمینان مشخص، مشابه روش متداول در مدل

هاي چندگانه و دوگانه از آزمون مربع  گیرد. جهت ارزیابی مدل صورت می tروندگرا از طریق آماري 
ه داراي کهاي روندگراي خطی  مشابه مدل ،شود. براي سنجش برازندگی مدل ) استفاده می2χاي (ک

  :]11[شود استفاده می 2ρ هستند، از شاخص 2Rشاخص 
)3(                                                                                              = 1 −  ∗( ) ∗( ) 

  و یا:
)4(                                                                                              = 1 −  ∗( ) ∗( )  

، یعنی هاي روندگرا در مدل 2Rها است (مشابه X، تابعی غیر نزولی از تعداد 2ρه تابع ک با توجه به آن
توان از شاخص  ، براي حذف اثر افزایش متغیرها می)یابد بهبود می 2ρبا افزایش تعداد متغیرها 

2ه با کبرازندگی تصحیح شده 
ρ ردکشود، استفاده  ینشان داده م:  

)5(                                                                                      ̅ = 1 −  ∗( )    ∗( )  
2با توجه به روابط مطرح شده مقدار 

ρ  تر باشد، برازش  کنزدی 1قرار دارد و هر چه به سمت  1و  0بین
  .]11[رساند مدل را می بهتر

 
  علت تامه تصادفساخت مدل پیش بینی  -7

به رعایت نکردن حق تقدم، هاي تامه تصادف مربوط مترین علتر مبناي گزارشهاي بدست آمده مهب
توجهی به جلو، عدم رعایت فاصله طولی، تغییر مسیر ناگهانی، حرکت با دنده عقب، عدم توانایی در بی

کنترل وسایل نقلیه و رعایت نکردن فاصله عرضی بوده است که از مجموع تصادفات به وقوع پیوسته 
درصد  48/25و  29تیب با به تر نکردن حق تقدم و بی توجهی به جلورعایت  1388ماهه سال  7در 

اند، در ضمن با توجه به این آمار عامل انسانی درصد باالیی بیشترین تصادفات را به خود اختصاص داده
  .]12[از علل تصادفات را به خود اختصاص داده است
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 ]12[1388ماهه اول سال  7علل تامه تصادفات در : 3جدول 
 درصد وقوع تعداد تصادف لت تامه تصادفع

 29 97724 رعایت نکردن حق تقدم
 48/25 83241 عدم توجه به جلو

 84/10 35415 اصله طولیف رعایت نکردن
 22/7 23574 تغییر مسیر ناگهانی
 78/4 15629 حرکت با دنده عقب

 34/3 10923 ناتوانی در کنترل وسایل نقلیه
 10 10006 انحراف به چپ

 09/3 10104 رعایت نکردن فاصله عرضی
 17/2 7074 گردش غلط

  

علل شود و و خصوصیات ترافیکی و طرح هندسی پرداخته میدر این بخش به رابطه بین علت تامه 
  دسته شامل: هفتشوند. این دسته تقسیم می هفتبه  تصادفات

 انحراف به چپ -
 تغییر مسیر ناگهانی -
 حرکت با دنده عقب -
 جلوعدم توجه به  -
  رعایت نکردن حق تقدم -
  رعایت نکردن فاصله طولی -
  سایر علل -

کمی متفاوت است.  1388با توزیع تصادفات کل کشور در سال  86توزیع تصادفات ساعت اوج در سال 
دهد. این نشان می 1386تصادفات را در معابر شهر مشهد در سال  ونگی توزیع علل وقوعچگ 1شکل 

  .نیستا هآمار شامل تصادفات در تقاطع
  

  
  1386توزیع تصادفات بر اساس علت در مشهد سال : 1شکل 
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بینی علل وقوع تصادفات از مدل لوجیت استفاده شده است. در مطالعات در این پژوهش براي پیش
از بینی شدت برخورد و نوع برخورد استفاده شده بود. دلیل استفاده گذشته از مدل لوجیت براي پیش

بینی علل برخورد این است که این مدل قابلیت ارزیابی خصوصیات رفتاري تصادف این مدل براي پیش
هاي موجود از در ادامه با توجه به متغیر. بینی کندتواند چگونگی وقوع تصادف را پیشرا دارد و می

-زیابی قرار میشود و نتایج آن مورد اراستفاده می علل تصادفبینی یک مدل لوجیت در جهت پیش
  گیرد.

سازي شود. در این مدلاي ارائه میتابع مطلوبیت جداگانه علل تصادفدر ساخت مدل براي هر یک از 
تعریف  آنشود و سایر توابع بر اساس سایر علل وقوع تصادفات به عنوان تابع مبنا در نظر گرفته می

گذار تأثیردر صورتی که در نوع تصادف  شوند.ها به صورت جداگانه به مدل اضافه میشوند. متغیرمی
-باشند و از اهمیت مورد نظر برخوردار باشند و همچنین کیفیت مدل را باال ببرند، در مدل حفظ می

شوند. این روند چندین بار تا رسیدن به بهترین مدل تکرار شوند. در غیر این صورت از مدل حذف می
براي هر یک مدل  تابع مطلوبیترت گرفته است. صو Limdepافزار  شود. ساخت مدل توسط نرممی

  آمده است.  4در جدول از علل تصادف 
  

 توابع مطلوبیت مدل براي هر یک از علل تصادف: 4جدول 

 تابع مطلوبیت علل تصادف

 0 سایر علل

 A1×V/C  + A2×RIDING + A3×ARTERIAL2 انحراف به چپ

تغییر مسیر 
 ناگهانی

B1×SPEED + B2×FREEWAY + B3×ARTERIAL1 + 
B4×PARKING 

حرکت با دنده 
 عقب

C1×V/C + C2×RIDING 

عدم توجه به 
 جلو

D1×SPEED + D2×RIDING + D3×FREEWAY + 
D4×COLLECTER 

رعایت نکردن 
  حق تقدم

E1×V/C + E2×ARTERIAL2 + E3×COLLECTR 

رعایت نکردن 
  فاصله طولی

F1×V/C + F2×SPEED 
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  محاسبه شده است. 5ضرایب توابع مطلوبیت مدل به صورت جدول 
  

 ضرایب توابع مطلوبیت مدل: 5جدول 
ضرایب  متغیر

)b( 
انحراف معیار 

)a( 
b/a P-value 

A1 32/0  14/0 292/2 004/0 
A2 04/0- 02/0 085/2 006/0 
A3 21/1 17/0 688/6 000/0 
B1 03/0 02/0 862/1 009/0 
B2 01/1 26/0 146/4 001/0 
B3 25/1 21/0 321/5 000/0 
B4 43/1 56/0 970/2 004/0 
C1 42/0 24/0 759/1 052/0 
C2 09/0- 06/0 412/1 064/0 
D1 01/0 01/0 381/1 148/0 
D2 06/0 02/0 214/3 000/0 
D3 24/1- 41/0 196/3- 001/0 
D4 50/0 26/0 783/1 072/0 
E1 71/1 62/0 66/2 005/0 
E2 55/1 31/0 012/5 000/0 
E3 67/1 32/0 219/5 000/0 
F1 57/0 22/0 214/2 006/0 
F2 02/0 01/0 418/1 108/0 

 -99/987 درست نماییلگاریتم 
ρ2 23/0 

ρ2 24/0  تنظیم شده 

  
 تأثیردهد و هرچه میزان آن بیشتر شود، میزان اهمیت متغیر در مدل را نشان می P-valueمقدار 

بزرگ است، اما  ها نسبتاًآن  P-valueهایی که در این پژوهش متغیر شود.متغیر در مدل تاچیزتر می
اند. بررسی نتایج تحلیل مطالعات شود، از مدل کنار گذاشته نشدهنیاز وجود آنها در مدل احساس می

است، در مدل باقی  بوده 15/0آنها برابر با   P-valueدهد حتی متغیرهایی که  گذشته نشان می
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 است که در مقایسه با نتایج مطالعات قبلی نسبتاً 24/0پیشنهادي مدل برابر با   ρاند. مقدار مانده
  آید:توابع احتمال علل وقوع تصادفات بصورت زیر در می نهایتاًقابل قبول است. 

P(Y=سایر علل)=1/M         )6(  
 
P(Y=انحراف به چپ)=EXP( 32/0 ×V/C– 04/0 ×RIDING+ 21/1 ×ARTERIAL2)/M   )7(  
 
P(Y=تغییر مسیر ناگهانی)=EXP( 03/0 ×SPEED+ 01/1 ×FREEWAY+ 25/1 ×ARTERIAL1+ 43/1 ×PARKING)/M
           )8(  
P(Y=حرکت با دنده عقب)=EXP( 42/0 ×V/C- 09/0 ×RIDING)/M     )9(  
 
P(Y=عدم توجه به جلو)=EXP( 01/0 ×SPEED+ 06/0 ×RIDING- 24/1 ×FREEWAY+ 5/0 ×COLLECTER)/M 
           )10(  
P(Y=رعایت نکردن حق تقدم)=EXP( 71/1 ×V/C+ 55/1 ×ARTERIAL2+ 67/1 ×COLLECTR)/M  )11(  
 
P(Y=رعایت نکردن فاصله طولی)=EXP( 57/0 ×V/C+ 02/0 ×SPEED)/M     )12(  
 
M=1+EXP( 32/0 ×V/C- 04/0 ×RIDING+ 21/1 ×ARTERIAL2)+ 
EXP( 03/0 ×SPEED+ 01/1 ×FREEWAY+ 25/1 ×ARTERIAL1+ 43/1 ×PARKING)+EXP( 42/0 ×V/C-

09/0 ×RIDING)+EXP( 01/0 ×SPEED+ 06/0 ×RIDING- 24/1 ×FREEWAY+ 5/0 ×COLLECTER) 
+EXP( 57/0 ×V/C+ 02/0 ×SPEED)+ EXP( 71/1 ×V/C+ 55/1 ×ARTERIAL2+ 67/1 ×COLLECTR) 
           )13(  
 

  تفسیر مدل لوجیت -8

ازدحام، عرض  ،تامه انحراف به چپ متغیرهاي مؤثرشود براي علت  میمشاهده  7همانطور که در رابطه 
با افزایش ازدحام و کاهش عرض معبر احتمال بروز  ،معبر و نوع راه هستند. بر اساس نتایج بدست آمده

است. اثرگذارترین نوع راه نیز  قابل پیشبینییابد که  میتصادف به دلیل انحراف به چپ افزایش 
متغیرهاي مؤثر در احتمال بروز تصادف به دلیل تغییر  8طه تعیین شده است. راب 2شریانی درجه 

دهد. وجود پارکینگ و خارج شدن وسایل نقلیه از محل پارك ممکن است  مسیر ناگهانی را نشان می
شود یکی از متغیرهاي مؤثر وجود یا عدم  باعث بروز چنین تصادفی شود. همانطور که مشاهده می

ناشی از سرعت باال و عدم کنترل راننده بر وسیله تواند  میصادف وجود پارکینگ در معبر است. این ت
افتد که با نتایج تفاق ا 1در معابر با سرعت باال نظیر آزادراه و شریانی درجه  بنابرینو  باشدنقلیه 

متغیرهاي مؤثر بر احتمال بروز تصادف به دلیل حرکت با دنده  9بدست آمده همخوانی دارد. در رابطه 
باشند.  کننده می شود. سرعت و عرض معبر در احتمال بروز این تصادف عوامل تعیین می عقب مشاهده

عدم توجه به جلو ناشی از سرعت باال، عرض معبر بیشتر و وجود تقاطع بیشتر در  10با توجه به رابطه 
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ز توان انتظار داشت که در معابري که تقاطع بیشتري وجود دارد و میزان ازدحام نی معبر است. می
 11با رابطه نیز باالتر است رعایت نکردن حق تقدم دلیل بیشتر تصادفات باشد که این فرضیه 

افزایش سرعت و ازدحام باعث افزایش احتمال بروز تصادف به دلیل  12. بر اساس رابطه همخوانی دارد
  شود. رعایت نکردن فاصله طولی می
خوردار نبودند، زیرا موقعیت دقیقی از مکان هاي موجود از دقت کافی بربایستی توجه داشت که داده

هاي وقوع تصادفات در پایگاه اطالعاتی وجود نداشت. همچنین باید به این نکته توجه شود که داده
  گذار هستند، در دسترس نبود.تأثیربرخی از متغیرها که در فراوانی تصادفات 

  
  گیرينتیجه -9

بینی متغیرهاي مؤثر بر علل تامه پیش نتایج تحقیق در رابطه با استفاده مدل لوجیت در - 1
دهد که متغیرهاي مورد استفاده برازش خوبی با علل تامه دارند و استفاده تصادفات نشان می

  از مدل لوجیت براي ارزیابی تصادفات روشی کارآمد است.
هایی که باعث توان دقت مدل را با وارد کردن متغیرهاي فرضی و یا حذف کردن دادهمی - 2

سازي پژوهش بیشتر به روش مدلاین شود، بهبود بخشید. در پراکندگی در مدل میافزایش 
  توجه شده است. 

توان احتمال  میبا توجه به رابطه موجود بین شدت و علت تامه تصادف و با توجه به اینکه  - 3
توان نقاط حادثه خیز شبکه را پیدا  میبروز تصادف به هر یک از علل تامه را محاسبه کرد 

 کرد.
توان به کمک این مدل و یافتن احتمال بروز تصادف به هر یک از علل تامه اقدامات الزم  می - 4

به علت پیشگیري از بروز تصادف مانند حذف پارکینگ یا افزایش عرض معبر را به منظور 
 تعیین کرد.مربوطه 
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Abstract 

In recent years, there has been a great attention to accident prediction 
methods in traffic management. The importance of predicting an accident is 
because of its enormous effect on reducing casualties, injuries, property 
damages and delays. The main objective in this study was to evaluate the 
cause of accidents based on variables associated with geometric design and 
traffic characteristics. Therefore, the 2007 traffic accident statistics of city 
of Mashhad in Iran along with logit model are used to evaluate the cause of 
accidents. Volume to capacity ratio (V/C) and average speed of traffic flow 
are the traffic related variables. Furthermore, whether parking is permitted 
on the right lane of roadway, median on the middle of roadway and width 
of roadway are other variables. Logit function is used to evaluate 
probability of cause of accidents. Results showed good accuracy in 
determining effective variables. 
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