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تاثيرعملكردمناطقمسكونیوتجاریحاشيهراه
برايمنیجادههایبرونشهریباارائهمدلرياضی

چكيده
وجود كاربری های مختلف از جمله مسكونی، خدماتی ، توليدی و صنعتی حاشيه راه ها باعث به وجود آمدن تعداد زيادی تقاطع با راه هاي برون شهری گرديده است. 
اين محل هاي دسترسی معموال در نقاط مسكونی يا اقتصادی دارای تراكم بيشتری بوده و از آن جا كه ساماندهی مناسبی ندارند، معموال بستر تصادفات متعدد در 
محل را فراهم می سازد. لذا در راستای اهداف اين تحقيق پارامتر های موثر بر ايمنی راه هاي برون شهری ناشی از تراكم مناطق مسكونی و تجاری حاشيه راه شناسايی 
و با ارائه مدل های رگرسيون )خطی، نمايی، پواسون( و تجزيه و تحليل های آماری به تعيين نقش هر يك از پارامتر های دخيل و مرتبط پرداخته می شود. از مهم ترين 
نتايج تحقيق اين است كه تراكم اين مناطق در حاشيه راه رابطه بسيار موثری با تصادفات به وقوع پيوسته در محورهای مورد مطالعه داشته كه منجر به افزايش تعداد 
نقاط برخورد با راه و كاهش ايمنی راه گرديده است. لذا عملكرد بهينه تقاطع های همسطح، برنامه ريزی در خصوص احداث تاسيسات، امالک، مجموعه های مسكونی، 
مراكز صنعتی، كشاورزی حاشيه راه و تامين دسترسی مورد نياز آن ها، نحوه كنترل، مديريت، نظارت بر آن ها، گامی موثر در زمينه كاهش نقاط پرحادثه، ايمن سازی 

و افزايش مطلوبيت سفر در راه هاي كشور خواهد بود.  

واژههایكليدی: ايمنی، مدل رياضی، تراكم مناطق مسكونی و تجاری، جاده های برون شهری

1-مقدمه
امروزه حمل و نقل جاده اي يكی از متداول ترين شيوه های حمل و 
نقلی بوده و نقش تعيين كننده ای در جابه جايي مسافر و كاال دارد. 
آنچه مسلم است، افزايش روز افزون تعداد خودرو و افزايش ميزان 
سفر در راه هاي كشور و در نتيجه باال رفتن مرگ و مير و خسارت 
هاي ناشي از تصادفات، ما را وادار مي كند كه تالش مضاعفي را در 
زمينه افزايش ايمني حمل ونقل آغاز نمائيم. از تجزيه و تحليل آمار 
تصادفات كشور به اين نتيجه مي رسيم كه نقايص موجود در راه ها 

يكي از عوامل اصلي به روز تصادفات مي باشد.
با توجه به نقش اساسی راه، در خصوص برقراری ارتباط و ايجاد 
ای، مستلزم  به مناطق و كابری های مختلف حاشيه  دسترسی 
راه ها  ايمنی  نقش  بردن  باال  برای  است.  متفاوتی  عملكرد هاي 
بايد محدوديت های قاعده مندی در ايجاد تقاطع های همسطح 
راه اعمال نمود. برعكس، وظيفه اصلی راه ها و خيابان ها، تامين 
لذا  است.]1[  راه  با  همسطح  تقاطع  ايجاد  نتيجتاً  و  دسترسی 
راه هاي  به  ها  دسترسی  و  همسطح  های  تقاطع  وجود  امروزه 

راه هاي  شبكه  اساسی  معضالت  از  يكی  به  برون شهری  اصلی 
مطلوب  و  بهينه  عملكرد  ميان  اين  در  است.  مبدل شده  كشور 
نحوه كنترل آن ها، مديريت،  برون شهری،  تقاطع های همسطح 
نظارت بر ساخت و بهره برداری از اين گونه دسترسی ها، در انواع 
حادثه  نقاط  كاهش  زمينه  در  موثری  گام  برون شهری  راه هاي 
خيز، ايمن سازی راه ها و افزايش مطلوبيت سفر در راه هاي كشور 

خواهد بود.
نبود ضوابط، دستورالعمل ها و آئين نامه های مناسب در كشور 
سو،  يك  از  ای  حاشيه  های  دسترسی  احداث  و  طراحی  برای 
فقدان مقررات مناسب به منظور مديريت و كنترل دسترسی از 
ديگر سو باعث شده است كه كاربری های مختلف، دسترسی های 
بسيار زيادی را به راه هاي اصلی ايجاد كنند كه در نتيجه تردد 
تاسيسات،  اندازند.  می  مخاطره  به  را  راه ها  در  ايمنی حركت  و 
امالک، مجموعه های مسكونی، مراكز فعاليت صنعتی، كشاورزی 
اين كه پيش  به  با توجه  راه قرار می گيرند،  ... كه در حاشيه  و 
كه  مواردی  در  و همچنين  داشته اند  وجود  راه  از ساخته شدن 
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احداث راه زمينه پيدايش آن ها را فراهم كرده باشد، به استفاده از 
راه و بنابراين ورود و خروج از آن نياز دارند. همچنين در مناطق 
باعث  اقتصادی سريع  رشد  به شهر ها،  نزديك  مناطق  و  شهری 
افزايش تقاضای ايجاد نقاط دسترسی در طول راه ها شده است كه 
معموال منجر به كاهش ايمنی و ظرفيت راه ها می شود. بنابراين 
اغلب  راه  ايمنی  و  يا ظرفيت  قابليت حركت  و  امكان دسترسی 
نياز به هماهنگی دارد.]2[ مزاياي ايمني و بهره برداري كنترل 

دسترسي، از دير زمان شناخته و ثبت شده است.
ترابري  مؤسسه  به وسيله  دسترسی ها،  تراكم  مطالعه  گزارش 
در  چراغ دار  دسترسی  هر  افزايش  كه  مي دهد  نشان  تگزاس، 
در  كيلومتر   8 تا   5 ميزان  به  سرعت  كاهش  موجب  كيلومتر، 
ساعت مي گردد. يك كار مطالعه تحقيقاتي در مورد تأثير مديريت 
دسترسي به اين نتيجه رسيده است كه تعداد خودروهاي عبوري 
در خط سمت راست، 20 درصد تعداد خودروهايي است كه براي 

ورود به امالک مجاور، به سمت راست گردش مي كنند]3[. 
نيز  تصادفات  ميزان  راه،  طول  در  انشعاب ها  تعداد  افزايش  با 
و  كسب  محل هاي  و  انشعاب ها  فراواني   تأثير  مي يابد.  افزايش 
با  است.  شده  داده  نشان   1 شكل  در   تصادفات،  ميزان  بر  كار 
راه،  طول  در  دسترسي  نقاط  و  كسب  محل هاي  تعداد  افزايش 
اين حالت،  افزايش متناظري پيدا مي كند.  ميزان تصادف ها هم 
كاماًل برعكس ميزان تصادف هاي آزاد راه است كه وضعيت ثابتي 

دارد و يا حتي در طول زمان، اندكي كاهش مي يابد.

شكل1:ميزانتخمينيتصادفاتباتوجهبهنوعميانه-مناطق
برونشهري]3[

براي هر نوع ميانه اي، با افزايش تكرار دسترسي، ميزان تصادف 
تعداد  دسترسي،  تراكم  ميزان  هر  براي  معموالً  مي رود.  باال 
تصادفات در مسيرهاي با ميانههاي غير قابل عبور، كمتر از تعداد 
تصادفات در خطوط گردش به چپ راه هاي دو طرفه و راه هاي 

غير مجزا است.
نيز در سال 89 مجموع  ثبت شده كشور  اطالعات  اساس  بر 
تصادفات خسارتی، جرحی و فوتی برون شهری 144172 فقره 
دنبال  به  را  5.9 درصدی  به سال گذشته رشد  نسبت  كه  بوده 

داد  نشان خواهد  آمار  به  بينانه  ريز  نگاه  است. همچنين  داشته 
كه: تعداد كل متوفيات ناشی از تصادفات به وقوع پيوسته 22974 
نفر و تعداد كل مصدومين 294702 نفر بوده است.]4[ نظر به 
بررسی آمار تصادفات ارائه شده در سال هاي گذشته و همچنين 
مبنی بر رخداد حدود 37 درصدی تصادفات برون شهری كشور 
در محل تقاطع های همسطح و دسترسی ها، كه بيشترين درصد 
ضرورت  مي شود،  شامل  را  معابر  وضعيت  بررسی  در  تصادف 
ارزيابی  و  اثبات رسيده  به  پيش  از  بيش  اين مسأله  در  مطالعه 
موثر بر تصادفات برون شهری به ويژه كاربری ها و دسترسی های 
حاشيه راه، شناسايی نابسامانی های مربوط به اين عوامل و بيان 
راه حل های كاربردی مي توان تا حد زيادی شمار تصادف ها، شدت 
آن ها، خسارت ها و مرگ و مير های ناشی از اين گونه حوادث را 
افزايش  از اين مقاله در  كاهش داده و اميد است، نتايج حاصل 
سطح  در  طراحی ها  و  برنامه ريزی ها  و  آتی  كاربرد های  كارايی 

راه هاي كشور مورد توجه و مفيد واقع گردد.

2-پييشينهتحقيق
تامين كنترل  ايمنی نقش دارد،  مهم ترين عامل طراحی كه در 
كامل دسترسی با اعمال تكنيك های مديريت دسترسی مناسب 
مي باشد. تحقيقات و گزارشات زيادی مرتبط با تراكم دسترسی و 
تصادفات در راه هاي و خيابان های شهری چند دهه است كه صورت 
می پذيرد. اسكوپرت در مطالعه ای در سال 1957 ، تصادفاتی را 
كه ارتباط مستقيمی با دسترسی ها و تقاطع های همسطح داشته 
را بررسی كرد و به اين نتيجه رسيد كه تراكم دسترسی ها نشان 
دهنده يك شاخص پيش بينی معقول از تصادفات بالقوه در يك 
ترافيم مشخص می باشد. سالمون ) 1964( روی  محدوده حجم 
افزايش  با  زمان  در طول  راه ها  ايمنی  ثبت  وضعيت  بدتر شدن 
تقاطع های هم سطح جاده و حجم مطالعاتی  و  نقاط دسترسی 
انجام داد. او و سيريلو )1968(  براين عقده بودند كه در راه هاي 
افزايش  تقاطع ها  با زياد شدن دسترسی های تجاری و  دو خطه 
چشم گيري در نرخ تصادفات مشاهده می شود. فی و همكارانش 
كردند  ثابت  گسترده  اطالعاتی  بانك  يك  تحليل  با    )1970(
برابر  دو  را  تصادفات  نرخ   ، دسترسی  تراكم  برابر شدن   10 كه 
می كند. اداره راه ايالت كلورادو امريكا )1985( مزايای حاصل از 
كنترل دسترسی ها در شريانی های شهری را نشان داد . نتايج اين 
پروژه نشان داد كه شريانی هايی كه دسترسی های آن ها كنترل 
است  شريانی هايی  درصد   69 تا   27 بين  تصادفاتشان  می شوند 
كه دسترسی های آن ها كنترل نمی شود. بهبود ايمنی با افزايش 
فاصله دسترسی ها نيز به وسيله مطالعه ايالت ويسكانسين امريكا 

)1986(  كه بر روی راه ها صورت گرفت ، مشخص شد.]3[ 
كه  می دهد  نشان  واشنگتن  نقل  و  وزارت حمل  راهنمای  كتاب   
بسياری از مطالعات ثابت كرده است كه كنترل نقاط دسترسی در 
امتداد بزرگراه ها به بهبود عملكرد ايمنی بزرگراه ها، و همچنين در 
عملكرد ايمنی يك بزرگراه كنترل نقاط دسترسی مقرون به صرفه تر 

نسبت به افزودن خطوط بيشتر است.]5[
كتاب راهنمای وزارت حمل  و نقل IOWA نشان می دهد كه با 
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اجرای پروژه های مديريت دسترسی كاهش حدود %10 تا 65% 
درصدی كل برخورد ها را در تصادفات ساالنه را محقق سازد كه 
هر  در  نقليه  وسايل  برخورد  كاهش  پروژه ها 40%  اين  اجرای  با 
مايل و %25 كاهش تصادفات جرحی و %50 كاهش در تصادفات 
خسارتی گرديد. الزم به ذكر است هيچ گونه تصادف منجر به فوت 
در مقاطع بهسازی شده گزارش نگرديد]6[. اداره راه ايالت كلورادو 
امريكا )1985( مزايای حاصل از كنترل دسترسی ها در شريانی های 

شهری را نشان داد .

 نتايج اين پروژه نشان داد كه شريانی هايی كه دسترسی های آن ها 
كنترل می شوند تصادفاتشان بين 27 تا 69 درصد شريانی هايی است 
كه دسترسی های آن ها كنترل نمی شود. بهبود ايمنی با افزايش فاصله 
دسترسی ها نيز به وسيله مطالعه ايالت ويسكانسين امريكا )1986( كه 
بر روی راه ها صورت گرفت ، مشخص شد.]6[ در جدول 1 خالصه 
مديريت  روش هاي  اثرات  مورد  در  شده  انجام  پژوهش های  نتايج 
دسترسی در ايمنی و ترافيك از مطالعات انجام شده در ساير كشور ها 

آورده شده است.

جدول1:خالصهنتايجپژوهشهایانجامشدهدرمورداثراتتكنيكهایمديريتدسترسیدرايمنیوترافيك]7[

اثراتعملكرد

اضافه كردن خط ممتد گردصش به چپ دو   -1
(TWLTL) طرفه

-  35 درصد كاهش كل تصادفات
-  30 درصد  كاهش تاخير

-  30 درصد  افزايش ظرفيت

اضافه كردن ميانه غير قابل عبور  -2
-  35 تا 55 درصد كاهش كل تصادفات

-  30 درصد  كاهش تاخير
-  30 درصد  افزايش ظرفيت

جايگزينی TWLTL با ميانه غير قابل عبور -  15 تا 57 درصد كاهش تصادفات در راه هاي چهارخطه3- 
-  25 تا 50 درصد كاهش تصادفات در راه هاي شش خطه

اضافه كردن يك خط انباره گردش به چپ  -4
-  25 تا 50 درصد كاهش تصادفات در راه هاي چهارخطه

-  تا 75 درصد كاهش در كل تصادفات در دسترسی های بدون چراغ
-  25 درصد  افزايش ظرفيت

بهبود گردش به چپ با :  -5
الف( خط كشی و رنگ آميزی

ب( جداكننده يا جداكننده های مرتفع
(Raised median)     

-  32 درصد كاهش كل تصادفات
-  67 درصد كاهش كل تصادفات

افزايش انباره گردش به راست  -6
-  20 درصد كاهش كل تصادفات

-  محدود كردن تداخل گردش به راست با تردد دسته های وسيله نقليه، 
افزايش ظرفيت

افزايش سرعت مسير از 5 مايل )8 كيلومتر(   -7
در ساعت به 10 مايل )16 كيلومتر( در 

ساعت

-  50 درصد كاهش تاخير هر حركت، زمان كمتر در معرض ديد بودن 
وسايل نقليه پشت سر هم

عالئم قابل ديد در مسير ها، نصب روشنايی   -8
42 درصد كاهش تصادفاتدر مسيرها  -
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3-روشتحقيق
نظر به مطالعات صورت گرفته و با بهره گيری از آناليز های صورت 
يافته در اين مقاله، در زمينه انتخاب متغير های موثر بر ايمنی راه هاي 
برون شهری ناشی از وجود كاربری ها و مناطق مسكونی حاشيه راه و 
روش هاي تجزيه و تحليل، انتخاب گرديده سپس حوزه مطالعاتی با 
توجه به هدف تحقيق و شرايط كار محدود شده و با ارائه مدل های 
از  يك  هر  نقش  تعيين  به  آماری  تحليل های  و  تجزيه  و  رياضی 

پارامتر های دخيل و مرتبط با ايمنی راه پرداخته مي شود.
تحليل  در  قوی  ابزاری  تصادفات،  بينی  پيش  مدل های  امروزه 
تصادفات محسوب شده و در شناسايی و تحليل نقاط پر حادثه راه ها 
و شناسايی عوامل موثر بر ايمنی آن ها به كار می روند. به طور كلی 
مدل های مذكور با به كار گيری آمار و اطالعات ترافيكی، مشخصات 
هندسی و ساير پارامترهای مرتبط و موثر بر اهداف مورد نظر، به 
شناسايی  و آناليز مقاطع مورد نظر مطالعه و ارائه رابطه موجود در 
روند آمار و اطالعات طی شرايط مختلف مورد استفاده قرار می گيرند. 
به طوري كه با استناد به نتايج به دست آمده از مدل های به دست آمده 
می توان شرايط ايمنی راه را قبل از حادث شدن تصادفات، مورد 
سنجش قرار داده و راهكار های پيشگيرانه و متناسب را در رده های 
مديريتی و تصميم گيری اعمال نمود. قابل ذكر است مدل های پيش 
بينی تصادفات، كاربرد فراوانی در اولويت بندی مراحل بهسازی و 
ايمن سازی برای مديران ارشد و تصميم گيران خواهند داشت.]8[ 
مدل پيش بينی مورد نظر در اين تحقيق نيز با توجه به نقش هريك 
از متغير ها و اهميت آن ها و بررسی حجم تردد وسايل نقليه و نيز 
بررسی خصوصيات هندسی محور ها، سرعت و حجم تردد وسايل 
نقليه، شرايط محيطی مسير و ساير پارامتر های تاثير گذار انتخاب 

گرديده و مورد تجزيه و تحليل قرار می گيرد.
انتظار می رود كه با توسعه مدل های پيش بينی تصادفات به توان 
راه  ايمنی  در  را  پارامترها  ساير  و  هندسی  طراحی  عناصر  تاثير 
سنجيد. در توسعه مدل های پيش بينی تصادفات بايستی به چهار 

سوال اساسی پاسخ داده شود:
•  چه متغير هايی را بايستی در توسعه مدل در نظر گرفت؟

•  چه توابع رياضی را بايستی برای نشان دادن تاثير  متغير ها به 
  كار برد؟

قدر  مي توان  )چه  است  چقدر  تخمين  اين  اطمينان  ميزان    •
  اطمينان داشت كه مدل های آماری همان ويژگي هاي جامعه 

   آماری را نشان دهد(؟
•  چگونه می توان تشخيص داد كه آيا تابع انتخاب شده 

   برای نشان دادن تاثير متغير ها مناسب است؟]9[

4-تعريفپارامترهایاصلی
بسيار  امری  مدل  در  موثر  متغير های  بهينه  شناسايی  و  انتخاب 
حساس و مهندسی بوده و به عنوان پايه های اصلی يك مدل سازی 
شناخته می شوند. لذا شناسايی مناسب اين متغير ها جهت ارائه مدل، 
به روند و مراحل بعدی در مدل سازی كمك زيادی كرده و نتيجه 
مدل را از اعتبار و اثر پذيری بيشتری برخوردار می سازد. بديهی 
است استفاده از متغير های غير موثر و غير مرتبط با مدل مورد نظر 

ناكارآمدی مدل را به همراه خواهد داشت. مدل پيش بينی مورد نظر 
در اين تحقيق نيز با توجه به نقش هر يك از متغير ها و اهميت آن ها 
با بررسی حجم تردد وسايل نقليه و نيز بررسی خصوصيات هندسی 
محور ها، سرعت و حجم تردد وسايل نقليه، شرايط محيطی مسير و 
ساير پارامترهای تاثير گذار انتخاب گرديده و مورد تجزيه و تحليل 
قرار می گيرد. در جدول 2 متغير های مستقل در نظر گرفته شده در 

اين تحقيق نشان داده شده اند:

جدول2:متغيرهایمستقلدرنظرگرفتهشدهدرمدلسازی

عالمتاختصاری متغيرمستقل عالمتاختصاری متغيرمستقل

ADT متوسط حجم 
ترافيك روزانه

MEW متوسط عرض 
ميانه

SPD متوسط سرعت 
وسايل نقليه

SEW متوسط عرض 
سواره رو

COMD تراكم مناطق 
تجاری حاشيه راه

LID روشنايی

RESD
تراكم مناطق 

مسكونی حاشيه 
راه

TRP عالئم ترافيكی 
حاشيه راه

AGE متوسط سن 
رانندگان

NOL تعداد خط عبوری

5-جمعآوریاطالعات
با توجه به هدف تحقيق و متغير های موثر در نظر گرفته شده در روند 
مدل سازی، مطالعه موردی بايد نمونه آماری مناسبی جهت نمايان 
ساختن مشخصات جامعه آماری )شبكه راه هاي برون شهری( باشد. 
پس برای دستيابی به اين هدف محور های مورد مطالعه بايد در شرايط 
اقليمی، منطقه ای، توپوگرافی و مشخصات هندسی  متفاوت، انتخاب 
گردند تا بدين ترتيب بهترين و جامع ترين مدل بر اساس متغير 
های مورد نظر، كاليبره و ارائه گردد. لذا 8 محور )كرج - هشتگرد، 
قديم تهران- قم، تهران- ساوه، مالثانی- شوشتر، شوشتر- دزفول، 
از  اهواز(  خرمشهر-  اهواز،  انديمشك-  كوپال،  راهی  رامهرمز-سه 
راه هاي اصلی برون شهری از استان های تهران و خوزستان انتخاب 
گرديده است. روش های گردآوری اطالعات در اين تحقيق شامل 
جمع آوری آمار تصادفات، سرعت و حجم تردد محورهای مطالعاتی 
و برداشت های ميدانی و استخراج پارامتر های طراحی هندسی از 
طريق مهندسين مشاور طرح های بهسازی محور های مورد مطالعه و 
همچنين بهره گيری از تصاوير ماهواره ای Google Earth و پردازش 
اين تصاوير در محيط AutoCAD )شكل 2( و تكميل اطالعات الزم با 

همكاری سازمان های مربوطه خواهد بود.
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شكل-2پردازشتصاويرماهوارهایGoogle EarthدرنرمافزارAutoCADواستخراجاطالعاتموردنياز

6-مراحلاجراومدلسازی
آناليز و ميزان كارايی و اثرگذاری متغيرها در ساخت مدل بر مبنای 
ضرايب همبستگی بين آن ها صورت پذيرفت. جهت بررسی ميزان 
تصادفات و حصول  ميزان  پارامتر های مستقل در  از  اثر هر يك 

اطمينان از متغير های انتخاب شده به تشكيل ماتريس همبستگی و 
تعيين ضرايب همبستگی می پردازيم. جدول 3 ماتريس همبستگی 
متغير های در نظر گرفته شده در بانك اطالعاتی اين مقاله را نشان 

می دهد:
جدول3:ماتريسهمبستگیمتغيرهایموثردرمدل

NOL TRP LID SEW MEW AGE RESD COMD SPD ADT NA

0.067 -0.103 0.299 0.128 -0.420 -0.630 0.860 0.712 0.600 0.835 1 NA

0.346 0.238 0.353 0.377 -0.286 -0.481 0.409 0.374 0.431 1 ADT

-0.053 -0.196 0.310 -0.016 0.256 -0.724 0.388 0.471 1 SPD

-0.284 -0.501 0.264 -0.194 -0.433 -0.385 0.392 1 COMD

0.107 -0.126 0.279 0.172 -0.442 -0.496 1 RESD

0.020 0.130 -0.227 -0.010 0.303 1 AGE

0.386 0.456 -0.209 0.662 1 MEW

0.994 0.898 0.253 1 SEW

0.231 -0.067 1 LID

0.918 1 TRP

1 NOL
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بوده و در  ناچيز  اثر آن ها  پارامتر هايی كه  آناليز مدل سازی  در 
مدل سازی تاثير چندانی نداشتند حذف گرديد و در نهايت ضرايب 
پارامتر های مستقل موثر به صورت مناسب ترين مدل حاصل از 
محاسبات نرم افزار به شكل زير بوده كه در آناليز مدل سازی تست ها 
آماری در نظر گرفته شده و از صحت مدل اطمينان حاصل گرديد. 
همان گونه كه در جدول 3 مشخص است متغير های متوسط حجم 
ترافيك روزانه در ماه (ADT(، متوسط سرعت تردد وسايل نقليه در ماه 
(SPD)، تراكم نقاط تجاری (COMD) و مسكونی (RESD) حاشيه راه، 

متوسط سن رانندگان درگير در تصادفات (AGE) و عرض متوسط 
ميانه جداكننده راه (MEW) از بيشترين وابستگی با متغير وابسته 
از طول  در مدل كه همان متوسط تعداد تصادف در هر كيلومتر 
محور(NA) مي باشد، برخوردار بوده و از گزينه های اصلی به منظور 
ورود به مدل تصادفات می باشند. شكل 3 نموگرام رابطه تراكم مناطق 
تجاری و مسكونی حاشيه راه نشان داده است. همچنين الزم به ذكر 
است باال بودن ضريب همبستگی ميان متغير های متوسط سرعت 
تردد وسايل نقليه در ماه (SPD) و متوسط سن رانندگان درگير در 
تصادفات (AGE)، بيانگر وابستگی قابل توجه اين دو متغير و همپوشانی 
خصوصيات رفتاری آن ها را نمايان می سازد. از طرفی هر دو اين دو 
متغير تحت تاثير خصوصيات رفتاری رانندگان بوده كه چندان دور 
از ذهن نيست. لذا با حذف متغير (AGE) تعداد متغير های مستقل 
كاهش می يابد. پس از انتخاب متغير ها و بررسی و آناليز های صورت 
گرفته بر همبستگی آن ها، با در نظر گرفتن رفتار داده ها بايد يك 

شكل كلی برای مدل و برازش بر داده های اطالعاتی انتخاب كرد.

          

شكل3:رابطهمتغيرتراكممناطقتجاریومسكونیحاشيهراه
بانرختصادفات

هدف از ارائه يك مدل آماری، يافتن رابطه رياضی بين تابع پيش 
بينی تعداد تصادفات  در محور های مورد نظر و بر اساس 
( می باشد كه با توجه به  متغير های مستقل موثر )
تحقيقات صورت يافته و مطالعات پيشين و ماهيت آمار تصادفات كه 
به صورت داده های گسسته می باشند، مدل های مورد استفاده به 
منظور پيش بينی تصادفات، مدل هايی با شكل كلی زير می باشند كه 
با استفاده از تكنيك رگرسيون و برازش، مناسب ترين توابع با شكل 
های مختلف خطی و غير خطی بر داده های جمع آوری شده، به دست 
آمده و صحت و اعتبار آن ها از طريق آزمون های آماری مورد ارزيابی 
قرار می گيرد تا مناسب ترين مدل با بهترين برازش و نتايج آزمونی 

استاندارد معرفی گردد.

1(مدلرگرسيونخطیچندمتغيره
ساده ترين نوع مدل های خطی تعميم يافته می باشد كه رابطه 

كلی آن به صورت زير بيان می شود: )رابطه1(

)1(                                                                   

كه در آن، Y متغير وابسته و Xi ها متغيرهای مستقل و  ها 
ضرايب رگرسيون هستند.

2(مدلرگرسيونلگاريتمطبيعی
مدل رگرسيون لگاريتم طبيعی بر اين فرض استوار است كه لگاريتم 
طبيعی  از يك توزيع نرمال با ميانگين  و واريانس  پيروی 
می كند. مدل رگراسيون لگاريتم طبيعی زمانی مورد استفاده قرار 
می گيرد كه داده ها غير منفی باشند و زمانی استفاده از اين مدل 
پيشنهاد می شود كه توزيع داده ها دارای چولگی مثبت باشد و 

ميانگين داده ها نسبتا بزرگ باشد. )رابطه2(
)2(

                                                           

يا به عبارت ديگر به شكل نمايی و به صورت ذيل نوشته می شود: 
)رابطه3(

 )3(
                                     

3(مدلپواسون
هنگامی كه تعداد متوسط تصادفات در يك قطعه از راه كم باشد، 
آن گاه فرض توزيع لگاريتم طبيعی معتبر نمی باشد. در اين شرايط 
مدل پواسون می تواند مورد استفاده قرار گيرد. اين مدل به خوبی 

می تواند وقوع پيشامدها گسسته و كمياب را مدل كند. )رابطه4(
                                                                                   )4(
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كه در آن: Y متغير وابسته يا همان شاخص تصادفات واحد طول 
محور در يك دوره زمانی مشخص بوده و متغير های X و Xi به 
ترتيب متغير های مستقل ميزان تردد روزانه محور و ساير متغير 

های مستقل تعريف شده می باشند.]9[
در ادامه به منظور انجام تحليل رگرسيون چند متغيره )حداقل 
كردن مربعات( از ميان داده های موجود و انتخاب بهترين مدل قابل 
برازش بر داده ها و همچنين انجام ساير عمليات آماری مورد نظر، از 

نرم افزار تحليل گر SPSS استفاده گرديده است. 
همچنين مدل های رگرسيون مورد استفاده، با توجه به تجارب 
حاصل از مطالعات انجام شده پيرامون عوامل موثر بر نرخ تصادفات و 
بررسی مدل های گوناگون، مدل خطی، لگاريتمی و پواسون هستند 
نتايج  كه بر مبنای شاخص های آماری R2a و همچنين بررسی 
آزمون های آماری t و F ، تست دوربين-واتسون، آزمون نرمال بودن 
توزيع باقيمانده ها و ... ]10[به معرفی كارآمدترين مدل پرداخته 

خواهد شد. 
كه در اين مقاله مجالی برای ذكر جزئيات تمامی آزمون ها و نتايج 
تحليل آماری برای هر كدام از مدل ها نبوده و نتايج حاصله ارائه 
می گردد. در آناليز مدل سازی پارامترهايی كه اثر آن ها ناچيز بوده 
و در مدل سازی تاثير چندانی نداشتند حذف گرديد و در نهايت 
ضرايب پارامتر های مستقل موثر به صورت مناسب ترين مدل ها 
حاصل از محاسبات نرم افزار spss در جدول 4 ارائه گرديده است.

جدول4:نتايجفرآيندمدلسازی

D-W F-test R2a مدلنهايی

0.913 0.000 0.713
NA=0.00019ADT+5.337CO
MD+0.966RESD+0.031SPD-

0.019MEW

 مدل
خطی

1

1.131 0.000 0.788
NA=1.105*10-9ADT2.151       

MD+0.50RESD+0.016SPD-
0.016MEW)

 مدل
پواسون

2

1.670 0.000 0.913
NA=0.0015 exp)0.0002ADT+1.7
69COMD+1.137RESD+0.015SP

D+0.016MEW(

مدل
لگاريتم
طبيعی

3

با توجه به نتايج حاصل از جداول ANOVA و همچنين بررسی 
سطح معناداری مدل های مذكور در سطح اطمينان %95 و همچنين 
با مشاهدات صورت گرفته  از مدل  نتايج حاصل  و مقايسه  آناليز 
نشانگر اختالف 20 درصدی نتايج بوده است كه با توجه به نقش 
ساير عوامل موثر بر تصادفات جاده ای چندان دور از ذهن نمی باشد. 
لذا با توجه به باال بودن شاخص برازش R2a در مدل لگاريتم طبيعی 
و همچنين مطلوبيت تست های آماری مذكور، اين مدل به عنوان 

مدل نهايی ارائه می گردد. 

همچنين جهت بررسی باقيمانده ها، نمودار توزيع فراوانی خطاها 
در شكل 4 نشان داده شده، تا با مقايسه اين نمودار و اطمينان از 

نرمال بودن آن ها، نسبت به مدل ارائه شده حصول اطمينان كرد.

شكل4:نموگرامتوزيعفراوانیخطاها

7-نتيجهگيری
با بهره گيری از نتايج مدل سازی صورت گرفته و تعيين نقش هر يك از 
متغير های موثر بر ايمنی راه هاي برون شهری، ناشی از تراكم مناطق 
مسكونی و تجاری حاشيه راه، متغير های متوسط حجم ترافيك 
روزانه (ADT)، تراكم نقاط تجاری (COMD) و مسكونی (RESD) حاشيه 
راه، متوسط سرعت تردد وسايل نقليه (SPD) و عرض متوسط ميانه 
جداكننده راه (MEW) از بيشترين نقش بر ميزان تصادفات جاده ای 

برخوردار بوده و نتايج زير استنتاج می گردد:
 ، خدماتی  مسكونی،  جمله  از  مختلف  های  كاربری  وجود   )1
توليدی و صنعتی حاشيه راه ها باعث به وجود آمدن تعداد زيادی 
تقاطع با راه هاي برون شهری گرديده است كه به سبب افزايش 
تعداد نقاط برخورد با راه )عابرين و وسايل نقليه( كاهش ايمنی راه 

را به دنبال خواهد داشت.
2( كاهش ايمنی به سبب نتايج حاصله، برنامه ريزی و افق طرح 
را در خصوص  فاز های مختلف  برنامه های توسعه در  بر اساس 
احداث تاسيسات، امالک، مجموعه های مسكونی، مراكز فعاليت 
صنعتی، كشاورزی و ... حاشيه راه و تامين دسترسی مورد نياز آن ها 

را، بيش از پيش به اثبات می رساند.
3( بديهی است با توجه به موقعيت جغرافيايی منطقه و شرايط 
تراكم  راه،  يك  عبوری  منطقه  استراتژيكی  و  سياسی  اقتصادی، 
كاربری های حاشيه راه و كاربران ويژه از راه نيز افزايش چشم گيري 
خواهد داشت. اين مسئله منجر به فراهم آوری محور های ارتباطی 
الزم با سطح سرويس مناسب و طراحی هندسی مطلوب، بخصوص 
به جهت تردد وسايل نقليه سنگين، می گردد. لذا در اين تحقيق 
قابل  افزايش  راه ها،  حاشيه  تجاری  مناطق  تراكم  افزايش  با  نيز 
توجهی در نرخ تصادفات و كاهش ايمنی را به دنبال داشته است 
كه عالوه بر اثر مخرب اين مناطق در عملكرد ايمنی راه، تاثير بر 
افزايش و كاهش سرعت در اين مناطق و همچنين جريان ترافيك 
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و ظرفيت از ديگر عوامل تاثيرگذار در مناطق فوق الذكر و ايمنی 
راه ها می باشد.

4( ارائه مجوز دسترسی و ايجاد تقاطع های همسطح بخصوص 
در راه هاي اصلی برون شهری، مهم ترين فرآيندی است كه می توان 

سيستم مديريت دسترسی را از طريق اجرای آن اعمال كرد.

8-مراجع
1- AASHTO, 2004, A Policy on Geometric Design of Highways 

and Streets, American Association of State and Highway 
Transportation Officials (AASHTO), 4th Edition.

2- Kyriacos, C. Mouskos, Wu Sun, and Tao, Qu (2007) "Impact 
of access driveways on accident rates at multilane highways", 
A final report for NJ-99-008-NCTIP5, National Center for 
Transportation and Industrial Productivity, New Jersy Institute of 
Technology.

3- Gluck, J., Levinson, H. S., and Stover, V. (1999). Impacts of 
Access Management Techniques, National Cooperative Highway 
Research Program (NCHRP) Report 420, TRB, National 
Research Council, Washington, DC.

4-سالنامهآماریحملونقلجادهای،دفترفنآوریواطالعات،
سازمانراهداریوحملونقلجادهای،1389

5- Schultz, G. G., Braley, K. T., & Boschert, T., ( 2008). 
Correlating Access Management to Crash Rate, Severity and 
Collision Type, Transportation Research Board 87th Annual 
Meeting, Washington, DC.

6- Eisele, L. William., Frawley, E. William., and Toycen, M. 
Casey. (2004). “Estimating the Impact of Access Management 
Techniques: Final Results”. Texas Transportation Institute, the 
Texas A&M University System, College Station, Texas.

7- Access Management Manual, 2003, Transportation 
Research Board, National Research Council, Washington, D.C.

8- Xu, Xuecai, (2010) "Evaluation of safety impact of access 
management in urban areas". University of Nevada Las Vegas 
Theses., Dissertations, Paper 375. 

9-ح.ذوقی،ع.بقالنژاد،“تاثيرعملكردتقاطعهایهمسطحو
دسترسیهادرايمنیجادههایبرونشهریباارائهمدلرياضی”،
تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه تكميلی، تحصيالت دانشكده

جنوب،1390
انتشارات كاربردی”، رگرسيون سلطانی،”تحليل ا. ع.رضايی، -10

دانشگاهصنعتیاصفهان،زمستان1382


