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  چكيده 
 بـا  شـده  سـعي  مطالعـه  ايـن  در. است شهري برون هايراه در رانندگي حوادث اصلي عوامل از يكي مجاز سرعت از تخطي معموالً

 بررسـي  بـه  زنجان استان برونشهري دوطرفه-دوخطه محورهاي در تردد حال در خودروهاي از پرسشنامه تكميل و سرعت ثبت

 بـه  مربوط متغيرهاي گروه، 5 در متعددي متغيرهاي منظور اين به. شود پرداخته رانندگان توسط سرعت انتخاب بر موثر عوامل

 . اسـت  شـده  آوري جمـع  هـا آن بـه  مربـوط  هـاي داده و شـده  تعريف سرنشينان و سفر اطراف، محيط و راه نقليه، وسيله راننده،

 محاسـبه  را رانندگان سوي از غيرمجاز سرعت انتخاب احتمال كه شده استفاده لجستيك رگرسيون مدل از هاداده تحليل ورمنظ به

 ميشـود  كاسته ها آن سوي از غيرمجاز سرعت انتخاب احتمال رانندگان، سن افزايش با كه داد نشان مطالعه اين انجام نتايج. كندمي

 بيـان  شده ساخته مدل از حاصل نتايج همچنين. يابدمي افزايش غيرمجاز سرعت انتخاب مالاحت رانندگان، سن كاهش با عكس بر و

 مـدل  نتـايج . اسـت  شـده  افـزوده  رانندگان توسط غيرمجاز سرعت انتخاب احتمال بر خودروها موتور حجم افزايش با كه كندمي

 سـرعت  بـا  هـايي راه از بيشـتر  ساعت بر لومتركي 80 و 60 مجاز سرعت با راههايي در سرعت تخلف ارتكاب احتمال دهد،مي نشان

  .است ساعت بر كيلومتر 95 مجاز

  

  شهري برون محورهاي لجستيك، رگرسيون مدل غيرمجاز، و مجاز سرعت انتخاب پرسشنامه، :هاي كليديواژه

  

 مقدمه-1

امروزه با ارتقاء سطح تكنولوژي در صـنعت خودروسـازي و   

ي خودروهـا و  سازي، شاهد تحـول در سـطح كيفـ   عرصه راه

ها  ها هستيم كه موجب افزايش سرعت رانندگي در جاده جاده

شده است. عالوه بر تأثير سرعت رانندگان بر شدت و تعداد 

وميـر   عنوان يكي از عوامل عمـده مـرگ   تصادفات ترافيكي به

هـاي بـاال موجـب وارد آمـدن خسـاراتي بـه        انساني، سرعت

و همچنـين  زيست ماننـد افـزايش آلـودگي هـوا شـده       محيط

آلودگي صوتي ناشـي از آن موجـب سـلب آسـايش سـاكنان      

شود. عوامل متعددي بر انتخـاب سـرعت   ها ميحواشي جاده

توسط رانندگان مـؤثر هسـتند و مقـاالتي كـه در ايـن زمينـه       

بندي خاصي را براي اين عوامل در  اند هركدام طبقه منتشرشده

ـ   اند. در يك نگاه كلـي مـي  نظر گرفته ؤثر بـر  تـوان عوامـل م

متغيرهـاي   -1انتخاب سرعت را به پنج دسته تقسـيم نمـود:   

ــده  ــه رانن ــه -2مربــوط ب ــوط ب ــه متغيرهــاي مرب   وســيله نقلي

متغيرهـاي   -4متغيرهاي مربوط بـه راه و محـيط اطـراف     -3

متغيرهاي مربـوط بـه سرنشـينان. عليـرغم      -5مربوط به سفر 

بررسي عوامل مؤثر بـر انتخـاب سـرعت در مطالعـات سـاير      

كشورها، در ايران بيشتر تأثير متغيرهاي روانشناسـي بـر روي   
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ــه اســت   ــدگان موردبررســي قرارگرفت انتخــاب ســرعت رانن

)(مروتـــي، مـــؤمني، 1392(صـــالحيان، حســـني و ربيعـــي 

با توجه به مطالب فـوق، در   ).1390برخورداري و فالح زاده 

 ها، براي انتخابآوري ميداني دادهنامه از طريق جمع اين پايان

سرعت (سرعت مجاز و غيرمجاز) از سوي راننـدگان، مـدلي   

ــه  ــنجي و ارائ ــاخته، اعتبارس ــر از ي شــده اســت. س كــي ديگ

رس تحقيقات، توسط محققان تويوتا، در زمينه استفاده از نانو

 .شـد  اي بـه عنـوان فيلـر انجـام    و نانو ذرات سـيليكاتي اليـه  

 در رفتارش از مهمي قسمت ميكند انتخاب راننده كه سرعتي

. دارد تصـادفات  شدت و تعداد در اساسي نقش و است جاده

 كاهش موجب% 10 ميزان به رانندگان سرعت ميانگين كاهش

 آگــاهي عليــرغم و شــده جادهــاي تلفــات تعــداد در %8/37

 سـرعت  از تخطـي  بـازهم  زيـاد،  سرعت عواقب از رانندگان

 Elvik et al اسـت  رانندگي تخلفات رايجترين جزء مجاز

 تعـداد  قانوني پزشكي آمار طبق بر ايران كشور رد .((2004

 برابـر  95 نـوروز  در شـهري  بـرون  رانندگي حوادث فوتيهاي

% 4 كـاهش  كـه  است بوده نفر 405/ 94 نوروز در و نفر 389

ــان را    نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجـاز  سـرعت  از تخطـي  دهـد، مي نشان آمارها اين .دهدمي

 نـوروز  ايـام  در ويژه به رانندگي حوادث اصلي عوامل از يكي

 بـر  مـؤثر  عوامـل  مـورد  در بيشـتري  بررسـيهاي  بايـد  و بوده

 هـاي  درراه تـردد  هنگام به رانندگان سوي از سرعت انتخاب

 مطالعات در جنسيت متغير بررسي .گيرد صورت شهري برون

 زنهـا  بـه  نسـبت  مردها سرعت ميانگين ميدهد، نشان مختلف

 راننـدگي  هنگـام  بـه  هـا خـانم  ميكنـد  بيان دينار. است بيشتر

 كمربنـد  بسـتن  قبيل از ايمني مختلف موارد به دو ترند تاطمح

 مشـروبات  نوشيدن از اجتناب و مجاز سرعت رعايت ايمني،

. مينماينــد توجــه مــردان از بيشــتر راننــدگي، از قبــل الكلــي

 سـرعت  هميشه مردان از% 36 مقابل در زنان از% 45 همچنين

 اسـت  اين وي پژوهش نتايج ديگر از. ميكنند رعايت را مجاز

 كـرده  رانندگي مردان به نسبت كمتري هايسرعت با زنان كه

. اسـت  كمتر مردان از نيز مجاز سرعت از آنها تخطي ميزان و

)Quimby  1999 .(راننــدگان روي بــر ديگــري مطالعــه 

 مايل 1 حدود در مردان سرعت ميانگين ميدهد نشان انگليسي

ــر ــان از بيشــتر ســاعت ب  Haglund&Aberg اســت زن

-مـي  اشاره مشابه نتايج به نيز ديگر مطالعات اغلب )).2000

 Peer &Rosenbloom2013) (Bolderdijk( كننــد

2006) (Wasielewski 1984.(  مطالعـات  اغلـب  نتـايج 

 و داشته يكديگر با معكوس رابطه سرعت و سن ميدهد نشان

 از. يابـد مـي  كـاهش  رانندگان انتخابي سرعت سن، افزايش با

 در اسـميد  پـژوهش  بـه  ميتوان مينهز اين در قديمي مطالعات

 كشـور  چهار در ها آن سرعت و رانندگان روي بر 1973 سال

 در رانندگان سن كه رسيد نتيجه اين به او. كرد اشاره اروپايي

 مسـنترها  از جـوان،  راننـدگان  و بـوده  مـؤثر  سرعت انتخاب

 ميكنـد؛  بيـان  خـود  مطالعه در شينار. ميكنند رانندگي تر سريع

 سـال  50 تا 26 بين افراد از% 42 سال، 51 باالي دافرا از% 52

 سـرعت  هميشـه  سال 25 تا 18 افراد از% 28 تنها مقابل در و

 مطالعــه در. )Quimby 1999.( ميكننــد رعايــت را مجــاز

 مـايالژ  انگليسـي،  راننـدگان  روي بـر  همكـارانش  و كيـومبي 

 مهـارت  سـنجش  شاخص عنوان به سال طول در شده پيموده

 خطـي  رابطهـاي  كننـد مي بيان آنها. است رفته بكار رانندگان

 بـا  و دارد وجـود  سـرعت  با سال در شده پيموده مايالژ ميان

 افـزايش  نيـز  راننـدگان  سرعت ميانگين شاخص، اين افزايش

 بـا  افـراد % 45 كـه  داد نشان خود مطالعه در شينار .ميكند پيدا

 كنندمي رعايت را مجاز سرعت هميشه دبيرستاني تحصيالت

 دبيرستان از باالتر تحصيالت با افراد از% 36 تنها كه يدرصورت

 )Quimby 1999(.هستند اينچنين
ــر واسيلوســكي مطالعــه نتــايج  راننــده 2632 روي ب

 سـال  7 در كـه  راننـدگاني  از دسته آن ميدهد نشان آمريكايي

 سـرعت  ميـانگين  داشـتهاند،  بيشتري تصادفات تعداد گذشته

 گـزارش  در فيلدز همچنين )Tay 2000.( دارند نيز باالتري

 سرعت ميان ميكند؛ بيان موناش دانشگاه تصادف تحقيق مركز

 و داشـته  وجـود  آماري ارتباط آنها تصادفات نرخ و رانندگان

 آنها تصادفات تعداد نوعاً دارند باالتري سرعت كه رانندگاني

 از يكـي  )).Elvik Et al 2004اسـت  بيشـتر  نيز درگذشته

 آن بررسـي  بـه  خـود  مطالعـه  در سكيواسيلو كه پارامترهايي

 و ايمنـي  كمربنـد  از راننـده  اسـتفاده  ميـان  ارتبـاط  پرداخت،

 دو ايـن  ميـان  معنيـداري  ارتبـاط  او ديـدگاه  از. بـود  سرعت

 نداشـته  وجـود  زمان آن در آمريكايي رانندگان بين در پارامتر

 كـه  هنگـامي  دهـد مـي  نشان مطالعه اين ).Tay 2009( است

 كنـد؛ مـي  حركـت  آنهـا  سر پشت در كنزدي بسيار خودرويي

 از% 23 مقابـل  در و افـزوده  خـود  سـرعت  بـر  رانندگان% 20

 رين)Evans& Wasielewski 1983(كاهندمي خود سرعت

ــر خــود مطالعــه در  طريــق از كــه نــروژي راننــدگان روي ب

 نتيجـه  ايـن  بـه  گرفـت،  صورت فرضي سؤاالت با پرسشنامه

 جـاده  در لـيس پ حضـور  ميـزان  بـا  سرعت انتخاب كه رسيد

 ميكنــد؛ بيــان وي. اســت ارتبــاط در داري معنــي صــورت بــه

 افـزايش  بـا  و داشـته  وجود پارامتر دو ميان معكوس رابطهاي
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  كاسـته  راننـدگان  سـرعت  از جـاده  در پلـيس  حضـور  ميزان

 Fleiter et al آبـرگ  مطالعه)). Fildes et al 1991 شودمي

  .كندمي اشاره نتيجه همين به نيز)) 2010

  

 روش تحقيق-2

 همان كه تحقيق اين اهداف از يكي به رسيدن براي  

 از غيرمجاز و مجاز سرعت انتخاب بر مؤثر عوامل شناسايي

 سرعت به مربوط دادههاي تا بود الزم است، رانندگان سوي

 برداشت سرعت انتخاب بر مؤثر متغيرهاي ساير و خودروها

 از گروه 5 از مستقل متغير 30 تعداد منظور اين براي. شود

 عوامل شامل رانندگان، توسط سرعت انتخاب بر مؤثر عوامل

 و سفر اطراف، محيط و راه نقليه، وسيله راننده، با مرتبط

 و مهم متغيرهاي آنها از تعدادي كه شده انتخاب سرنشينان،

 مطالعات در نيز مابقي و بوده پيشين مطالعات در پركاربرد

 سرعت، انتخاب با آنها نميا ارتباط يا و نشده استفاده پيشين

 متغيرها، اين ازجمله. است قرارگرفته موردتوجه كمتر

 نوع غيرمجاز، سرعت جريمه آخرين از شده سپري زمان مدت

 از شده پيموده كيلومتراژ و عبوري خطوط تعداد خودرو، بيمه

 سرعت ثبت طريق از هاداده آوريجمع .است توقفگاه آخرين

 آوريجمع و آنها نمودنمتوقف دوربين، با خودروها

   همكاري با پرسشنامه، تكميل طريق از اطالعات

 صورت زنجان استان هايراه پليس سرعت كنترل هاياكيپ

 در و نوروز تعطيالت دوران در ميداني عمليات. است گرفته

 بازه دو در استان دوطرفه- دوخطه هاي راه از وسيعي بخش

 زمان خابانت علت به. است شده انجام بعدازظهر و صبح

 جغرافيايي موقعيت و نوروز تعطيالت دوران در آماربرداري

 اين از كشور سراسر از خودروهايي عبور شاهد زنجان، استان

 صورت به حاضر مطالعه اينكه عليرغم لذا. هستيم هاجاده

 صورت زنجان استان شهري برون هاي راه براي و موردي

 ديده آن در كشور سراسر از رانندگاني ولي است گرفته

 پرسشنامه 218 تعداد ها، پرسشنامه آوري جمع از بعد. ميشود

 اطالعاتي پايگاه آنها، اطالعات استخراج با كه آمده دست به

 اين در وابسته متغير ازآنجاكه .است گرفته شكل تحقيق اين

 از برخي همچنين بوده، دوسطحي و گسسته مطالعه،

 مدل از استفاده ،نيستند نرمال توزيع داراي مستقل متغيرهاي

 همچنين. است قرارگرفته كار دستور در لجستيك رگرسيون

 دست به و پيوسته مستقل متغيرهاي بهتر بررسي منظور به

 سازي گسسته باهدف كارت روش از آنها، برش نقاط آوردن

 با دهد، مي نشان نتايج. است شده استفاده پيوسته متغيرهاي

 ارتقاءيافته شده ساخته مدل گرفته، صورت سازي گسسته

 .است

  

  متغيرهاي مستقل -1- 2
براي بررسي ارتباط متغير وابسته سرعت انتخابي راننـدگان    

با متغيرهاي مربـوط بـه راننـده، وسـيله نقليـه، راه و محـيط       

ر و سرنشينان، متغيرهاي مستقل متعددي تعريـف  اطراف، سف

هـا نيـاز بـه    بـين، تعـدادي از آن   اند. درايـن  شده آوري و جمع

توضيحات بيشتري داشته كه در ادامه در زير بنـدي جداگانـه   

  شود.ارائه مي

  

  متغيرهاي مربوط به راننده-2-1-1            

كننـده و فرمـان دهنـده وسـيله      راننده خودرو، عامل هدايت  

. لذا متغيرهاي مربوط به راننده نقـش اساسـي در   نقليه هست

طـور كـه در فصـل     انتخاب سرعت از سوي وي دارند. همان

دوم اشاره شد، طيف وسيعي از متغيرهاي مربـوط بـه عامـل    

، سـابقه  1شناسـي، دمـوگرافي  راننده ازجملـه متغيرهـاي روان  

جرائم رانندگي و ... بر انتخاب سرعت راننده مـؤثر هسـتند.   

تر بوده غيراز متغيرهاي روانشناسي) كه مهم متغير (به 8تعداد 

هـا وجـود داشـته    آوري اطالعات مربوط بـه آن و امكان جمع

 -1انــد از :  اســت در پرسشــنامه گنجانــده شــد كــه عبــارت

تعداد  -5تحصيالت  -4تجربه رانندگي  -3سن  -2جنسيت 

تعداد جريمه  -6جريمه سرعت غيرمجاز در يك سال گذشته 

ــك ســال گذشــته  ســاير تخ ــدگي در ي ــات رانن ــان  -7لف زم

زمـان   -8شـده از آخـرين جريمـه سـرعت غيرمجـاز       سپري

  شده از آخرين جريمه ساير تخلفات رانندگي. سپري
 

  تجربه رانندگي-2-1-2             

سنوات گذشته از اخذ گواهينامه، كيلومتراژ پيموده شـده در    

سال گذشته، ساعات رانندگي در هفته گذشـته و ... ازجملـه   

هـا تجربـه   تـوان بـا اسـتفاده از آن   هستند كـه مـي   معيارهايي

نامـه بـا    رانندگي افراد را موردبررسي قـرارداد. در ايـن پايـان   

وسـيله   آوري اطالعـات بـه  توجه بـه امكانـات و روش جمـع   

شـده   پرسشنامه، از سنوات گذشته از اخذ گواهينامـه اسـتفاده  

  است.

 تحصيالت-2-1-3            

مه، متغيـر  به سبب افزايش سرعت و دقت در تكميل پرسشـنا 

سـواد، ديـپلم و زيـر ديـپلم،     سطح شامل: بي 6تحصيالت در 

كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتـرا در پرسشـنامه   
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سـازي، ايـن   شده است ولي در مرحله تحليل و مـدل  تعريف

سواد، متوسـط (ديـپلم و زيـر ديـپلم و     متغير در سه سطح بي

و دكتـرا)   كارداني) و عاليـه (كارشناسـي، كارشناسـي ارشـد    

بنـدي متغيرهـاي   نحـوه طبقـه   1جدول  است.شده  بندي طبقه

ها هاي موجود از كل دادهمستقل مربوط به راننده، درصد داده

در هر طبقه از متغيرهاي گسسته و ميانگين متغيرهاي پيوسته 

  دهد.را نمايش مي

 

  
بندي متغيرهاي مستقل و وابسته دسته .1شكل   

 

متغير وابسته

:سرعت  انتخابي راننده -

غيرمجاز -2مجاز           -1 

متغيرهاي مستقل

:متغيرهاي مربوط به راننده -

تحصيالت                                   -4تجربه رانندگي        -3سن          -2جنسيت          -1 

تعداد جريمه سرعت غيرمجاز در يك سال گذشته -5 

تعداد جريمه ساير تخلفات رانندگي در يك سال گذشته -6 

زمان سپري شده از آخرين جريمه سرعت غيرمجاز -7 

زمان سپري شده از آخرين جريمه ساير تخلفات رانندگي -8 

:متغيرهاي مربوط به وسيله نقليه -

نوع بيمه -3عمر                -2حجم موتور                 -1 

معاينه فني -5نوع وسيله نقليه            -4 

 :متغيرهاي مربوط به راه و محيط اطراف -

تعداد خطوط عبوري  -2كاربري  زمين هاي اطراف      -1 

وضعيت شانه راه -4كنترل غير حضوري سرعت   -3 

آب و هوا                              -6سرعت مجاز                     -5 

:متغيرهاي مربوط به سفر - 

كيلومتراژ پيموده شده از آخرين توقفگاه -2           هدف سفر  -1 

مدت زمان رانندگي ناپيوسته از مبدأ    -3 

زمان ثبت سرعت -5ميزان تردد از مسير    -4 

:متغيرهاي مربوط به سرنشينان -

نسبت كلي سرنشينان   -2                        تعداد سرنشينان -1 

  سن سرنشين جلو -4جنسيت سرنشين جلو                  -3 

تحصيالت سرنشين جلو   -6  اختالف سن سرنسين جلو با راننده -5 
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هاي مجاز و غيرمجاز توزيع / درصد فراواني سرعت .2شكل   

 

بندي متغيرهاي مربوط به راننده . طبقه1جدول   

  سطوح  رنوع متغي  نام متغير  رديف
ها در درصد داده

  هر طبقه
  ميانگين متغير

    %98  مرد  گسسته  جنسيت  1

    %2  زن       

  سال  39-26      پيوسته  سن  2

  سال  14-13      پيوسته  تجربه رانندگي  3

    %10  سوادبي  گسسته  تحصيالت  4

    %56  متوسط      

    %34  عاليه      

  جريمه 47/0      پيوسته  تعداد جريمه سرعت غيرمجاز در يك سال گذشته  5

  جريمه  91/0      پيوسته  تعداد جريمه ساير تخلفات رانندگي در يك سال گذشته   6

  دقيقه 46/428      پيوسته  شده از آخرين جريمه سرعت غيرمجاز زمان سپري   7

  دقيقه 81/828      پيوسته  شده از آخرين جريمه ساير تخلفات رانندگي زمان سپري  8

  له نقليهوسي متغيرهاي مربوط به-2-2

حجم موتور، عمر، نوع بيمه، نـوع وسـيله نقليـه و معاينـه      

متغيـر مربـوط بـه خـودرو هسـتند كـه موردبررسـي         5فني، 

وسيله نقليـه   اند. البته در قسمت متغيرهاي مربوط به قرارگرفته

ــراي متغيرهــاي   ــات الزم ب ــر اطالع در پرسشــنامه، عــالوه ب

شـده   متوقـف  ذكرشده، اطالعات ديگري نيز از وسـيله نقليـه  

ها براي مانند نام وسيله يا پالك خودرو ثبت گرديده كه از آن

 شده است. استفادههاي ناقص و غيره تكميل پرسشنامه

  عمر  •

منظور از عمر خـودرو، اخـتالف سـال منـدرج در كـارت         

خودرو با سال ثبـت پرسشـنامه اسـت. بـه ايـن دليـل بـراي        

يك سال بوده  ها كمتر ازخودروهاي صفركيلومتر كه عمر آن

و سال مندرج در كارت خودرو بازمان ثبت پرسشنامه يكسان 

  شده است.  است عمر خودرو، برابر صفر در نظر گرفته

  نوع بيمه •

مجــدداً بــه دليــل افــزايش ســرعت و دقــت در تكميــل       

ــه 5پرسشــنامه، متغيــر نــوع بيمــه در  صــورت زيــر  ســطح ب

 شده است:  تعريف

داراي  -3ثالـث   داراي بيمه شخص -2فاقد بيمه  -1

داراي بيمه شـخص ثالـث و بدنـه. بـا      -5ساير  -4بيمه بدنه 

ها اين نتيجـه حاصـل شـد كـه     سازي دادهاتمام عمليات آماده

تمام خودروها داراي بيمه شخص ثالث بوده، لذا براي مرحله 

سطح داراي بيمه  2سازي، متغير بيمه در ها و مدلتحليل داده

ثالـث و بدنـه تعريـف     شخص ثالث و داراي بيمـه شـخص  

  گرديده است.

 نوع وسيله نقليه •

ــواري و        ــه بررســي خودروهــاي س ــا ب ــق، تنه ــن تحقي   اي

بارها پرداخته است، لذا متغير نوع وسـيله نقليـه در سـه    وانت

دسته سواري (غير از كرايه)، سواري (كرايه و مسـافركش) و  

66%
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40%
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بندي متغيرهاي مستقل مربـوط  طبقه شده است. وانت تعريف

هـا در هـر   هاي موجود از كـل داده ه نقليه، درصد دادهوسيل به

طبقه از متغيرهاي گسسـته و ميـانگين متغيرهـاي پيوسـته در     

  شده است. نمايش داده 2جدول 

  

وسيله نقليه بندي متغيرهاي مربوط به . طبقه2جدول  

  سطوح  نوع متغير  نام متغير  رديف
ها در هر داده درصد

  طبقه
  ميانگين متغير

  سي سي 40/1673      پيوسته  حجم موتور  1

  سال   5-14      پيوسته  عمر  2

    %60  داراي بيمه شخص ثالث  گسسته  نوع بيمه  3

      
داراي بيمه شخص ثالث و 

  بدنه
40%    

    %95  سواري (غير از كرايه)  گسسته  نوع وسيله نقليه  5

    %3  سواري (كرايه و مسافركش)      

    %2  وانت      

    %92  دارد  گسسته  معاينه فني  6

    %8  ندارد      

  متغيرهاي مربوط به راه و محيط اطراف-3-2

هاي اسـتان زنجـان   ازنظر نوع راه و شرايط محيطي، راه

داراي تنوع مناسبي بوده كه امكان بررسي تأثير اين شرايط بر 

دليـل  سازد. بـه همـين   انتخاب سرعت رانندگان را فراهم مي

هاي اطراف، تعـداد خطـوط عبـوري،    متغيرهاي كاربري زمين

وضعيت شانه راه، سرعت مجاز، كنترل غيرحضوري سـرعت  

شده و اطالعات مربوط  وهوا در سطوح مختلف تعريف و آب

  آوري گرديده است. ها جمعبه آن

 

  تعداد خطوط عبوري •

ــامل    ــانه راه را ش ــرض مســير (عــرض ش ــاوت در ع   تف

قدر محسوس نبوده برداري شده آناي نمونهه شود) درراهنمي

ها را ازلحاظ عرض مسـير بـه چندطبقـه تقسـيم     كه بتوان آن

منظور بررسي تـأثير عـرض مسـير بـر      نمود. به همين دليل به

سرعت انتخابي راننـدگان، از متغيـر تعـداد خطـوط عبـوري      

  هـايي كـه عـرض مسـير     شده است. به اين منظور راه استفاده

ــر از آن ــا كمت ــه راه  8ه ــوده در طبق ــر ب ــه و  مت ــاي دوخط   ه

متر)  8متر (بيشتر از  12هايي كه عرض مسيرشان كمتر از راه

 اند. شده هاي سهميه قرار دادهبوده، در طبقه راه

  كنترل غيرحضوري سرعت •

هـاي ثبـت   منظور از كنترل غيرحضوري سرعت، دوربين

شـده و در صـورت    سرعت است كه در طـول مسـير نصـب   

سرعت از سوي رانندگان، قبض جريمه براي  ارتكاب تخلف

ها اقـدام بـه ارسـال    كنند. همچنين اين دوربين ها صادر ميآن

هـا  راهصورت آنالين به اپراتورهاي مستقر در پليس تصاوير به

هـاي غيرمجـاز بـاال،    نمايند تا در صورت مشاهده سرعتمي

راه بعدي متوقف گشته و به پاركينگ منتقـل  خودرو در پليس

بندي متغيرهاي مستقل مربـوط بـه   نحوه طبقه 3جدول ود. ش

ــد داده   ــراف، درص ــيط اط ــل   راه و مح ــود از ك ــاي موج   ه

 دهد.ها در هر طبقه از متغيرهاي گسسته را نمايش ميداده
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بندي متغيرهاي مربوط به راه و محيط اطراف . طبقه3جدول  

  نام متغير  رديف
  

  سطوح  نوع متغير
ها در هر درصد داده

  طبقه

  %18  صنعتي  گسسته    هاي اطرافزمين كاربري  1

  %8  كشاورزي        

  %74  بدون كاربري(بيابان)        

  %78  دوخطه  گسسته    تعداد خطوط عبوري  2

  %22  سه خطه        

  %82  شانه آسفالته   گسسته    شانه راه  3

  %18  شانه غير آسفالته         

 %8  كيلومتر بر ساعت    60  گسسته    سرعت مجاز  4

  %31  كيلومتر بر ساعت  80        

  %61  كيلومتر بر ساعت  95        

5  
كنترل غيرحضوري 

  سرعت

  
  %40  دارد  گسسته

  %60  ندارد        

  %71  عادي  گسسته    وهوا آب  6

  %29  غيرعادي        

  متغيرهاي مربوط به سفر-4-2

منظور بررسي تأثير عوامل مربوط به سـفر بـر انتخـاب     به

سفر، كيلومتراژ پيموده شـده  متغير هدف  5سرعت رانندگان، 

زمان رانندگي ناپيوسته از مبدأ، ميزان  از آخرين توقفگاه، مدت

تردد از مسـير، زمـان ثبـت سـرعت (زمـان تـردد از مسـير)        

 شده است.  تعريف

  كيلومتراژ پيموده شده از آخرين توقفگاه •

اي اسـت كـه راننـده از    منظور از اين متغيـر، فاصـله  

گونه توقف ديگري تـا محـل   هيچآخرين توقفگاه خود بدون 

استقرار پليس پيمـوده اسـت. در پرسشـنامه، توقفگـاه قبلـي      

شده و با توجه به محل استقرار پليس، كيلومتراژ  رانندگان ثبت

 .آمده است دست پيموده شده از آخرين توقفگاه رانندگان به

  زمان رانندگي ناپيوسته از مبدأ مدت •

شـده از لحظـه    يزمان سپر منظور از اين متغير، مدت

خروج از مبدأ (آخرين مكاني كه راننده در آن اقامت داشته)، 

بنـدي  نحـوه طبقـه   4جدول  تا لحظه تكميل پرسشنامه است.

هـاي موجـود از   متغيرهاي مستقل مربوط به سفر، درصد داده

ته و ميــانگين هــا در هــر طبقــه از متغيرهــاي گسســكــل داده

  .شده است نمايش دادهمتغيرهاي پيوسته 
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بندي متغيرهاي مربوط به سفر . طبقه4جدول  

  سطوح  نوع متغير  نام متغير  رديف
ها در هر درصد داده

  طبقه
  ميانگين متغير

    %88  تفريحي  گسسته  هدف سفر  1

    %11  كاري      

    %1  مأموريت اداري      

  كيلومتر 46/116      پيوسته  توقفگاهكيلومتراژ پيموده شده از آخرين   2

  دقيقه 36/341      پيوسته  زمان رانندگي ناپيوسته از مبدأ مدت  3

   %46  صورت مرتب به  گسسته  ميزان تردد از مسير  4

    %32  گاهي اوقات      

    %22  براي اولين بار      

        پيوسته  زمان ثبت سرعت  5

  متغيرهاي مربوط به سرنشينان-5-2

غيراز راننده در خودرو  ين، فردي است كه بهمنظور از سرنش  

% از خودروها بدون سرنشين بوده 11حضور دارد. در حدود 

ها، براي تمام متغيرهاي گسسته مربوط منظور تحليل داده و به

شده است.  به سرنشينان، سطحي به نام بدون سرنشين تعريف

% از خودروها داراي سرنشين بوده ولـي سرنشـين   1همچنين 

ه زحـو  5جـدول   دلي عقب خودرو قرار داشته اسـت. در صن

  بندي متغيرهاي مسـتقل مربـوط بـه سرنشـينان، درصـد      طبقه

هـا در هـر طبقـه از متغيرهـاي     هاي موجـود از كـل داده  داده

  دهد.گسسته و ميانگين متغيرهاي پيوسته را نمايش مي

بندي متغيرهاي مربوط به سرنشينان . طبقه5جدول   

  ميانگين متغير  ها در هر طبقهدرصد داده  سطوح  تغيرنوع م  نام متغير  رديف

  نفر 80/2      پيوسته  تعداد سرنشينان  1

    %11  بدون سرنشين  گسسته  نسبت كلي سرنشينان  2

    %83  خانواده      

    %6  غير خانواده      

    %12  بدون سرنشين جلو  گسسته  جنسيت سرنشين جلو  3

    %35  مرد      

    %53  زن      

  سال 92/36      وستهپي  سن سرنشين جلو  4

  سال   02/2      پيوسته  اختالف سن سرنشين جلو با راننده  5

    %12  بدون سرنشين جلو  گسسته  تحصيالت سرنشين جلو  6

    %14  سوادبي      

    %51  متوسط      

    %23  عاليه      

 سازي آماري مدل-2- 5

   

اي رياضي كه بتواند بيـانگر ارتبـاط   ارائه مدلي در قالب رابطه

ته با متغيرهاي مستقل باشـد، يكـي از اهـداف    بين متغير وابس

اين تحقيق است. مدل آماري، اثر هر متغير بر ديگر متغيرها را 

تواننــد  هــاي آمــاري مــي مجمــوع مــدل دهــد. در نشــان مــي

اي بخصـوص زمـاني كـه تعـداد بـااليي از       هـاي ويـژه   مزيت

 گيرنـد، داشـته باشـند.    متغيرهاي مهم موردبررسـي قـرار مـي   
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وابسته، گسسته و دوسـطحي بـوده، همچنـين     ازآنجاكه متغير

برخي از متغيرهاي مستقل داراي توزيـع نرمـال نيسـتند، لـذا     

استفاده از مدل رگرسيون لجستيك در دستور كار قرارگرفتـه  

  ).(Kleinbaum Et al 2010است 

  حجم نمونه

اگرچه در ادبيات مربوط به رگرسيون لجسـتيك، قواعـد   

نيز حداقل نسبت تعداد نمونه بـه   خاصي براي حجم نمونه و

تعداد متغير مستقل پيشنهاد نشده است، اما برخي نويسندگان 

در حوزه آمار چند متغيره، حـداقل حجـم نمونـه بـراي يـك      

مورد و برخـي نيـز    100تحليل رگرسيون لجستيك خوب را 

در  .)Kleinbaum Et al 2010انـد (  مورد عنوان كرده 50

مونه به تعـداد متغيـر مسـتقل    خصوص حداقل نسبت تعداد ن

 1نمونـه بـه    10عنوان يك قاعده كلي، حداقل نسـبت   نيز، به

متغير مستقل الزم است؛ اما آنچه مسلم است، اين اسـت هـر   

چه تعداد متغيرهاي مستقل بيشتر باشـد، حجـم نمونـه بايـد     

بيشتر باشد. ضمن آنكـه در رگرسـيون لجسـتيك، بـه حجـم      

ر رگرسيون خطي نيـاز داريـم   نمونه بيشتري از حجم نمونه د

Kleinbaum Et al 2010).(  

 پرداخت و ارزيابي مدل 

  ضرايب تعيين پزودو

در رگرسيون لجستيك، چون محاسبه دقيق مقدار ضريب 

تعيين دشوار است، بنابراين از ضرايب تعيـين پـزودو جهـت    

انـد   كه متغيرهاي مستقل تا چه ميـزان توانسـته   نشان دادن اين

شـود. تعـداد    وابسته را تبيين كنند، استفاده ميواريانس متغير 

ضــرايب تعيــين پــزودو بســيار زيــاد اســت امــا دو ضــريب  

هـا ضـريب تعيـين كـاكس و نـل و       تر از بـين آن  شده شناخته

 ضريب تعيين نيجل كرك هستند.

  شود:  ضريب تعيين كاكس و نل مطابق رابطه زير محاسبه مي

)1(  

  R�&�� = 1 − EXP(−
2
n
�LL(B� − LL(0��� 

برابـر   LL(B)برابر حجم نمونه،  nكه در اين رابطه 

ــراي مــدل و   ــر  LL(0)لگــاريتم حــداكثر درســتنمايي ب براب

لگاريتم درستنمايي در حالت فرض صفر (همه ضرايب مـدل  

تر از يك  برابر صفر) است. حداكثر مقدار اين ضريب كوچك

نجام توان ا است و قضاوت قطعي با توجه به اين ضريب نمي

داد. به اين جهت ضريب تعيين نيجل كرك معرفي شـد، كـه   

شده اين ضريب بوده و مقدار آن بـين صـفر و    درواقع اصالح

  ).Kleinbaum Et al 2010كند( يك تغيير مي

  ضريب تعيين نيجل كرك مطابقه رابطه زير است؛

)2(  R�
� =

R�&��

1 − EXP(2(N���LL(0��
 

) هسـتند.  6-3رابطه مطـابق رابطـه (   پارامترهاي اين

مقادير ضريب تعيين نيجل كرك بين صفر و يك تغيير كـرده  

براي ايـن ضـريب، نشـان از بـرازش      15/0و مقادير باالتر از 

 قبول مدل است. قابل

ROCبندي و منحني  دقت طبقه
1
 

جهت ارزيابي مدل رگرسيون لجستيك در اين مطالعه از 

شـده   اسـتفاده  ROCهـاي   نـي بندي و منح مفاهيم دقت طبقه

بنـدي   است، كه هر دو مفهوم از نتايج بررسـي جـدول طبقـه   

كه هدف مدل مانند اين مطالعه  شوند. درصورتي استخراج مي

طـور مثـال مثبـت و     بندي متغير وابسته در دو سطح به تقسيم

شـده بـراي هـر     بينـي  منفي باشد، مدل بر اساس احتمال پيش

هـا را در ايـن دو گـروه     ، نمونهشده نمونه و نقطه برش تعيين

كند. در اين حالت ممكن است چهار وضـعيت   بندي مي طبقه

  اند. شده نشان داده 6پيش آيد كه در جدول 

برابـر   TNهاي مثبت و  برابر تعداد نمونه TPدر جدول 

درسـتي   هـاي منفـي اسـت كـه توسـط مـدل بـه        تعداد نمونه

برابر  FNمثبت و  هاي برابر تعداد نمونه FPاند،  شده بيني پيش

انـد.   شـده  بنـدي  اشتباه طبقـه  هاي منفي است كه به تعداد نمونه

بندي ابتـدا بايـد    جهت ارزيابي مدل با استفاده از جدول طبقه

 Arboretti & Salmasoمعيارهاي زير را محاسـبه كـرد(  

2007.(  

  )3(  
���������� = !"# =

!"
"
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  )4(  �$�%�&�%�� = '"# =
'"
(
 

  )5(  
)%%*+)% =

!" , !(
" ,(

 

  

 

بيني مدل ها بر اساس پيش بندي نمونه . طبقه6جدول   

Predicted 
Observed  

Negative Positive 

FP  TP  positive 

TN  FN Negative 

N  P Total 

 

  
  شده توسط مدل و نقطه برش مشخص بيني پيش ها بر اساس احتمال بندي نمونه . طبقه3شكل 

 

  

  
 ROC فرض صفر در منحني  .4شكل
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  هاي مدل بيني براي پيش ROCمنحني  .5شكل 

  
  الايدهدر حالت  ROCنمودار  .6شكل 

 

است و هـر چـه    )6(گيري برابر مقدار رابطه  دقت اندازه

اشد، نشان از توان باالتر مدل در تر ب اين مقدار به يك نزديك

توجـه در محاسـبه دقـت     ها دارد. نكته قابـل  بندي نمونه طبقه

گيري، تغيير مقدار آن با تغيير مقدار نقطه بـرش اسـت.    اندازه

در  TNو  TPدر اين صورت با تغييـر نقطـه بـرش مقـادير     

كننـد و بـا افـزايش يكـي، ديگـري       تغيير مي جهت عكس هم

اي اسـت كـه هـر دو     ه برش بهينـه، نقطـه  يابد. نقط كاهش مي

بيني كند. جهـت بـه    را در حد بيشينه پيش TNو  TPمقدار 

، از دو ROCدست آوردن نقطه برش بهينه به كمك نمـودار  

  توان استفاده كرد. روش مي

اي است كه در  نقطه ROC) نقطه برش بهينه در منحني 1 

  آن مجموع مقادير شفافيت  و حساسيت ماكزيمم شود.

اي اسـت كـه    نقطـه  ROC) نقطه برش بهينه در منحنـي  2

ال را داشـته باشـد. نقطـه ايـدئال،     هكمترين فاصله با نقطه ايد

درستي در طبقه خـود   ها به اي است كه در آن كليه نمونه نقطه

و مقـدار   1برابر  TPRقرارگرفته باشند. در اين حالت مقدار 

FPR نحنـي بـا   برابر صفر خواهد بود. فاصله نقاط مختلف م

 Arboretti( محاسبه اسـت  قابل 10-3نقطه ايدئال از رابطه 

& Salmaso 2007.(  

)6(  - = .(1 − !"#�� , '"#� 
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  اعتبارسنجي مدل

جهت اعتبارسنجي مدل در ايـن مطالعـه قبـل از شـروع     

صـورت تصـادفي جداشـده و     ها به درصد داده 30سازي  مدل

شود. در ادامه مـدل   ه مدل ساخته ميدرصد باقيماند 70براي 

هـا   درصد داده 30ها) به درصد داده 70نهايي (برازش شده به 

بنـدي و   شود. در اين صورت اگر دقت طبقـه  برازش داده مي

هـا تفـاوت    درصـد داده  70و  30ميزان بـرازش مـدل بـراي    

اعتبـار مـدل جهـت    چنداني با يكديگر نداشته باشند نشان از 

  شده دارد. هاي انجام بيني پيش

  

 ها سازي داده عمليات آماربرداري و آماده

 انتخاب روش آماربرداري

هاي با كمك اكيپ آوري اطالعات ز جمعدر اين مطالعه ني     

راه استان زنجـان صـورت گرفتـه اسـت.     كنترل سرعت پليس

اده از عليرغم وجود مشـكالت و مخـاطرات ايمنـي در اسـتف    

هـاي  روش نخست، ولي به دليل فقدان و يـا نـواقص پايگـاه   

ــاير روش    ــتفاده از س ــان اس ــران امك ــاتي در اي ــاي اطالع ه

رسد آمـاربرداري  برداري وجود نداشته و لذا به نظر مي نمونه

  اي بهتــــرين و معتبرتــــرين روش بــــراي كنــــار جــــاده

  رو است. هاي موردنياز در مطالعه پيشآوري دادهجمع

  

  ها  آوري داده هاي جمع نمكا 

هاي زماني در طـول سـال   تعطيالت نوروزي يكي از بازه     

است كه ميزان سفرها افزايش چشمگيري داشته و بـه همـين   

هـا نيـز در ايـن    دليل تعداد تصادفات و خسارات ناشي از آن

هـايي  ويژه در اسـتان  كند. اين افزايش به مدت افزايش پيدا مي

يرهاي عبـوري بـراي شـهرهاي    مانند زنجان كه يكـي از مسـ  

عنوان راه  مهم سفرهاي نوروزي بوده و همچنين به مقصدهاي

ارتباطي در مسير بسياري از سفرها قراردادند، بيشتر مشـاهده  

شود. بنا بر آمارهاي رسـمي منتشرشـده از سـوي پلـيس،     مي

سرعت غيرمجاز يكي از عوامل عمده وقوع تصادفات در اين 

، از يكم تا پـانزدهم فـروردين   96روز بازه زماني است. لذا نو

عنـوان مكـان    عنوان زمان آماربرداري و استان زنجان نيز بـه  به

ــن مطالعــه انتخــاب شــدند.  ــراي اي   هــاي مكانآمــاربرداري ب

شـهري  هاي دوخطـه دوطرفـه بـرون    ها، درراهآوري دادهجمع

محـور اصـلي در اسـتان     3زنجان و قـرار داشـتند كـه     استان

(تعـداد   سـايت  8شـوند و درمجمـوع،   مـي زنجان را شـامل  

شـهري  عنـوان معـابر بـرون    محورهايي كه در استان زنجان به

ــي اصــلي درجــه ــك شــناخته م ــن ي محــور  3شــوند). در اي

، نام محور و محل اين 7موردمطالعه قرار گرفتند كه در جدول

منظـور بررسـي نحـوه     همچنين به ها آورده شده است.سايت

اطراف مانند نـوع   اثرگذاري متغيرهاي مربوط به راه و محيط

هاي مطالعـه  منطقه، خصوصيات جاده و نوع شانه راه، سايت

شـده   جامهاي انبنديطوري انتخاب شدند كه هركدام از طبقه

ــدول   ــوند. در ج ــامل ش ــه،  8را ش ــوع منطق ــات ن ، مشخص

هاي  خصوصيات جاده و نوع شانه راه براي هركدام از سراچه

  شده است. موردمطالعه نمايش داده

  

  ها آوري داده روش جمع

، روش تكميـل  01 شده در قسمت  وجه به مطالب بيانبا ت

صورت حضوري و در كنار جاده، براي انجـام   ها بهپرسشنامه

 شده است. با استفاده از متغيرهاي موردبررسي مطالعه انتخاب

در ساير مطالعات همچنين با توجه بـه خألهـاي موجـود در    

هـا وجـود   ها و در نظر گرفتن متغيرهايي كه امكان ثبت آنآن

داشته باشد، اقدام به طراحي پرسشنامه شـده اسـت. تصـوير    

   پرسشنامه در پيوست موجود است.

هاي الزم به آمارگيران و ذكر نكات ايمني با ارائه آموزش

ها و همچنين توجيه نيروهاي پليس، عمليات و اخالقي به آن

گونه سانحه رانندگي و يا مشاجره ميان آماربرداري بدون هيچ

ريـزي بـه    رانندگان، نيروهاي پليس و آمارگيران مطابق برنامه

  پايان رسيد.
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هاآوري دادههاي جمع. مكان7جدول   

  محل سايت  حورنام م  شماره سايت

  كيلومتر تا شهر زنجان 15  استان زنجان- زنجان به ميانه  1

  كيلومتر تا شهر زنجان 48  استان زنجان- زنجان به ميانه  2

  كيلومتر تا شهر زنجان 8  استان زنجان- زنجان به بيجار  3

  كيلومتر تا شهر زنجان 22  استان زنجان- زنجان به بيجار  4

  كيلومتر تا شهر زنجان 76  ناستان زنجا- زنجان به بيجار  5

  كيلومتر تا شهر زنجان 32  استان زنجان- زنجان به خرمدره  6

  كيلومتر تا شهر زنجان 57  استان زنجان- زنجان به خرمدره  7

  كيلومتر تا شهر زنجان 96  استان زنجان- زنجان به خرمدره  8

هاي موردمطالعه. مشخصات هندسي سايت.8جدول   

  نوع شانه راه  خصوصيات جاده  نوع منطقه  شماره سايت

  شانه آسفالته با اختالف سطح مناسب از رويه  داراي قوس  هموار  1

  شانه آسفالته با اختالف سطح مناسب از رويه  مستقيم و صاف  هموار  2

  ف سطح از رويهشانه آسفالته بدون اختال  داراي قوس و شيب  كوهستاني  3

  شانه آسفالته بدون اختالف سطح از رويه  داراي قوس  كوهستاني  4

  شانه غير آسفالته  داراي شيب  كوهستاني  5

  شانه آسفالته بدون اختالف سطح از رويه  مستقيم و صاف  هموار  6

  شانه آسفالته بدون اختالف سطح از رويه  داراي شيب  هموار  7

  لته با اختالف سطح مناسب از رويهشانه آسفا  داراي قوس  هموار  8

 

  اتتحليل نتايج آزمايش - 3

  متغيرهاي مربوط به راننده متغيرهاي مربوط به راننده-1- 3

 عات آماري مربوط به متغير سن. اطال9جدول

  واريانس  انحراف معيار  ميانگين  ماكزيمم  مينيمم  نام متغير

  132/74  21/11  14/32  79  19  سن راننده

تعداد جريمه سرعت 

غيرمجاز در سال 

  گذشته

  

0  8 42/0  32/4  62/18  

  

 وسيله نقليه متغيرهاي مربوط به-3- 2

  آورده شده است. 10 0 اطالعات آماري مربوط به اين دو متغير در
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 . اطالعات آماري مربوط به حجم موتور و عمر خودرو10جدول

  واريانس  انحراف معيار  ميانگين  ماكزيمم  مينيمم  نام متغير

  69/121  14/386  23/1616  3956  1323  حجم موتور خودرو

  63/18  68/6  96/4  29  0  عمر خودرو

  متغيرهاي مربوط به راه و محيط اطراف-3- 3

تاكنون تأثير عوامل مختلفـي از راه و محـيط اطـراف بـر     

شده است كه سرعت مجـاز راه نيـز    سرعت رانندگان بررسي

يكي از اين عوامل است، ولي در اين ميان وضعيت شـانه راه  

 كمتر موردتوجه قرارگرفته است.

  

  متغير مربوط به سفر-3- 4

دهـد، هـدف سـفر بـر     پيشين نشان مي بررسي مطالعات

انتخاب سرعت از سـوي راننـده تـأثير بسـزايي داشـته و در      

اغلب مطالعات صـورت گرفتـه در ايـن زمينـه موردبررسـي      

 Quimby Et al)(Fildes Et al 1991)قرارگرفته است

1999).  

  

  ساخت مدل اول-3- 5

صـورت تصـادفي    هـا بـه  % از داده70سـازي  جهت مـدل 

% باقيمانده بـراي اعتبارسـنجي مـدل كنـار     30شده و  انتخاب

شوند. براي ساخت مدل، بايد يك طبقه از طبقات گذاشته مي

عنوان مرجع انتخاب شود كه بـه ايـن    متغير مستقل گسسته به

)، RS1راه بـا شـانه آسـفالته (   )، DG1منظور جنسيت مـرد ( 

) و هــدف ســفر تفريحــي SL3( كيلــومتر 95 ســرعت مجــاز

)TP1ــد.  شــده جــع در نظــر گرفتــهعنــوان طبقــات مر ) بــه   ان

 نمـايي  سازي با استفاده از روش پيش رو نسبت درسـت مدل

بيني احتمال  شده جهت پيش صورت گرفته است. مدل ساخته

انتخاب سرعت غيرمجاز از سوي رانندگان مطابق رابطه زيـر  

  است:

LN (P) = -2.397 1.812DG2 – 0.32DA + 

0.02EP– 0.87CA + [2.16SL1 or 3.57SL2] 

احتمـال انتخـاب سـرعت غيرمجـاز      pكه در رابطه بـاال  

ها نشان توسط راننده است و سطوح متغيرها در داخل كروشه

ها  داري آنضرايب و سطح معني 11درجدول  .است  هشد داده

شده اسـت.   ها نشان داده دار آنبراي متغيرها و تعامالت معني

زادي همچنــين در ايــن جــدول مقــدار آمــاره والــد، درجــه آ

داري متغيرهـا و سـطوح   )، معنـي dfها ( متغيرها و سطوح آن

و حـدود اطمينـان   ) Exp(B)ها ( )، نسبت بخت.Sigها ( آن

شده  ) نشان دادهCI %95درصد سطح اطمينان ( 95آن براي 

 است.

  

 نتايج ارزيابي و اعتبارسنجي مدل-3- 6

داري شود، مقـادير معنـي  مشاهده مي 11طور كه در  همان

دهد، تمامي متغيرها به همراه سطوحشان، آماره والد نشان مي

) .Sig>05/0داري دارنـد ( بر متغير وابسته تأثير آماري معنـي 

ديگر، تمامي متغيرهاي مستقل واردشده در مـدل،   عبارت يا به

بيني تغييـرات متغيـر وابسـته (انتخـاب سـرعت      قادر به پيش

هـا در سـطح   بيني آنپيشغيرمجاز يا مجاز) هستند و توانايي 

 دار است.معني 05/0تر از كوچك

نتايج مربوط به دو آماره لگاريتم درست نمائي  12جدول 

و ضرايب تعيين پزودو (شامل ضريب تعيين كـاكس و نـل و   

دهـد. مقـدار آمـاره    ضريب تعيين نيجل كرك) را نشـان مـي  

دهنده توانايي  لگاريتم درست نمائي هرچقدر كمتر باشد نشان

بيني واريانس متغير وابسته است. مقادير ضرايب مدل در پيش

تعيين پزودو بين صفر و يك تغيير كـرده و مقـادير بـاالتر از    

  قبول مدل است. براي اين ضرايب، نشان از برازش قابل 15/0
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  ها براي سطوح مختلف متغيرها داري آن . ضرايب مدل و سطح معني11جدول 

 B S.E.  Wald  df Sig. Exp(B) 95% CI  متغير

Lower Upper 

DG2(  812/1جنسيت زن (  97/0  516/5  1 03/0  86/8  847/2  562/37  

 DA( 32/0- 42/0 518/5  1 02/0 697/0 324/0 1سن (

EP( 02/0حجم موتور (  021/0  864/8  1 05/0  02/1  1 002/1  

-CA( 87/0عمر (  5/0  03/7  1 00/0  0818/0  630/0  963/1  

SL(   502/12سرعت مجاز (  2 0    

60 km/h )SL1( 16/2  50/0  632/6  1 0,01 678/3  2/1  214/7  

80 km/h )SL2( 57/3  327/0  234/25  1 0 515/6  763/2  478/12  

- 397/2 ثابت مدل  717/0  152/6  1 002/0  52/0    

  . نتايج مربوط به دو آماره لگاريتم درست نمائي و ضريب تعيين پزودو12جدول  

-2 Log likelihood 
Cox & Snell R 

Square Nagelkerke R Square 
766/347  204/0  278/0  

آورده شـده   13نتايج اعتبارسـنجي مـدل در جـدول    

بـراي   ROCاست. مطابق اين جدول، مساحت زير نمـودار  

تـوان   داري دارد، بنـابراين مـي  تفاوت معني 5/0مدل نهايي با 

با شـانس   بندي رانندگان با استفاده از مدل نتيجه گرفت طبقه

 داري دارد.تفاوت معني

 نهايي  مساحت زير نمودار و انحراف استاندارد آن براي مدل. 13جدول

 
Area 

Std. 

Error 

Asymptotic 

Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

 823/0 713/0 000/0 028/0 768/0 ها درصد داده 70

  ساخت مدل دوم-3- 8
بررسي بيشتر متغيرهاي مستقل  به منظور تحقيقدر اين 

ها بر متغير وابسته، از حداقل كردن آنتروپي پيوسته و تأثير آن
استفاده شده كه براي اين منظور، روش كارت مـورد اسـتفاده   
قرار گرفته است. كارت مـدلي ناپـارامتري و بـدون هرگونـه     
پيش فرض در خصوص رابطه بين متغيرهاي مستقل و متغير 

ترين است. كارت، ابزاري مفيد در تعيين مهم هدفوابسته يا 
بندي است. نتايج حاصل متغيرهاي مستقل و حل مسائل دسته

 درخـت تصـميم  هاي درختي يا از روش كارت در قالب مدل
  شود. در ادامه توضيحاتي مربوط به درخت تصميم و ارائه مي

  شود. بندي متغيرها توسط مدل كارت بيان مينحوه طبقه
  

  سازي متغيرهاي پيوسته هگسست- 8-3- 1
سـازي  در اين بخش از انجام مطالعه، بـه منظـور گسسـته   

ــه يكــي از ابزارهــاي   ــارت ك   متغيرهــاي پيوســته از روش ك
شود. از آنجا كـه بـا تغييـر در    باشد، استفاده ميبندي ميدسته

، رشد هاهاي موجود در هر يك از زيرگروهتعداد حداقل داده
سازي متغيرها متفاوت  آن گسستههاي تصميم و به تبع درخت

خواهد بود. يك فرض براي ادامه تحليل در نظر گرفته شـده  

  .است
از آنجايي كه هدف، ساخت مدلي است كه بتوان آنرا بـا   -

هـايي بـراي متغيرهـاي     سازي مدل قبلي مقايسه نمود، گسسته
باشند، كه به هنگام ساخت مدل با روش پيوسته قابل قبول مي

متغيـري كـه در    7كـدام از  نمايي، هـيچ  درسترو نسبت  پيش
بـا   اند، از مدل جديـد حـذف نشـوند.   مدل قبل حضور داشته

سازي و تعداد  توجه به فرض در نظرگرفته شده براي گسسته
  % 3هـا)، مقـدار   % انتخـابي از داده 70هاي آموزشي مدل ( داده

درخت تصـميم در   به عنوان حد آستانه براي پارامتر ساپورت
در هر يـك    داده 10رفته شده است. لذا بايستي حداقل نظر گ
درخت تصميم مربوط به هر متغيـر پيوسـته    هاي نهايي از گره

% بـراي پـارامتر   3با در نظر گرفتن مقـدار  وجود داشته باشد. 
ساپورت، درخت تصميمي براي متغير عمر خـودرو تشـكيل   

در سـازي   نشد، لذا اين متغير بصورت پيوسته و بدون گسسته
  مدل دوم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

دهـد.  درخت مربوط به متغيـر سـن راننـده را نشـان مـي     0 
سال به عنوان نقطه برش  5/55شود،  همانطور كه مشاهده مي

 55متغير سن راننده انتخاب شده است. براي سـنين كمتـر از   
%) 4/38درصد سرعت غيرمجاز رانندگان ( سال به علت اينكه



1400ز، پايي68فصلنامه علمي پژوهشنامه حمل و نقل، سال هجدهم، دوره سوم، شماره   

 

106 

 

 بيشتر از درصـد سـرعت غيرمجـاز در گـره ريشـه      1در گره 
برچسـب سـرعت غيرمجـاز خـورده      1باشد، گره  %) مي37(

سـال، درصـد سـرعت مجـاز      5/55است. براي سنين بـاالي  
، بيشتر از درصد سرعت مجاز در 2%) در گره 7/76رانندگان (

همين دليل اين گره، سرعت مجاز %) بوده و به 63گره ريشه (
با توجه به درخت تشكيل شـده  برچسب گذاري شده است. 

سـاله   5/55براي سن راننده، اين متغير در دو سطح رانندگان 
 سال تعريف شده و براي 5/55تر از و كمتر و رانندگان مسن

درخت مربـوط   .گيرد ساخت مدل دوم مورد استفاده قرار مي
  دهـد.  به متغير تعداد جريمـه در سـال گذشـته را نشـان مـي     

جريمه به عنوان نقطه برش 5/1با توجه به اين درخت، تعداد 
كـه مربـوط بـه تعـداد      1متغير در نظر گرفته شده است. گره 

باشد، برچسب سـرعت مجـاز   جريمه مي5/1كمتر و مساوي 
باشـد،  جريمه مـي  5/1كه مربوط به بيشتر از  2خورده و گره 

بـا توجـه بـه     سرعت غيرمجاز برچسب گذاري شـده اسـت.  
ير تعداد جريمه سرعت غيرمجاز نيـز در  ، متغ8درخت شكل 

جريمـه و كمتـر و راننـدگان     5/1دو سطح راننـدگاني داراي  

جريمه سرعت غيرمجاز تعريـف شـده و     5/1داراي بيشتر از
درخت مربوط بـه متغيـر حجـم    شود. در مدل دوم اعمال مي

ه شده اسـت. همـانطور   نشان داد 8شكل 0 موتور خودرو در 
سـازي  شود، اين متغير در سه مرحلـه گسسـته  كه مشاهده مي

  سـي   سـي  5/1728شده كه اولين نقطه برش آن، حجم موتور 
 5/1728كه مربوط به حجم موتـور بيشـتر از    2باشد. گره مي
 1باشد، برچسب سرعت غيرمجاز خورده و گـره   سي مي سي

سي، مجدداً در  يس 5/1728براي حجم موتور كمتر و مساوي 
سي به دو زيـر گـروه يـا گـره ميـاني       سي 1599حجم موتور 

كه مربوط بـه حجـم موتـور بيشـتر از      4شود. گره  تقسيم مي
هاي سرعت مجاز سي بوده، با توجه به درصد دادهسي 1599

و غيرمجاز موجود در اين گره، برچسب سرعت مجاز خورده 
ي گسسته شـده  س سي 1542، مجدداً در حجم موتور 3و گره 

نيز به علت اينكه درصـد سـرعت    6و  5است. دو گره نهايي 
باشد، برچسب سـرعت  ها بيشتر از گره ريشه ميمجاز در آن
  اند.مجاز خورده

  

  

  . درخت تصميم براي متغير سن راننده7شكل
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درخت تصميم براي متغير جريمه سرعت غيرمجاز در سال گذشته .8شكل   

  

درخت تصميم براي متغير حجم موتور خودرو .9شكل

سطح،  4، متغير حجم موتور خودرو در با توجه به درخت

  ) و 1599 - 5/1728) ، [1542 - 1599، []1323 – 1542[

  سـي تعريـف شـده و وارد مـدل دوم     ) سي5/1728 – 3956[

  شود.مي

  

   ساخت مدل-3- 9

LN (P) = -1.46+ 2.83DG2 – 1.14DA + 

0.32EP – 1.01CA + 6.22SL2 
احتمال انتخاب سرعت غيرمجـاز توسـط    pكه در رابطه باال 

ها نشان داده باشد و سطوح متغيرها در داخل كروشه راننده مي

  است.  شده

  نتايج ارزيابي و اعتبارسنجي مدل- 3- 9- 1

از  EP2 ،EP3د، سـطوح  شـو همانطور كه مشـاهده مـي  

از متغير هدف سـفر   TP3متغير حجم موتور خودرو و سطح 

  )..Sig<05/0(  داري ندارند بر متغير وابسته تأثير آماري معني

نمـائي و ضـرايب   نتايج مربوط به دو آماره لگاريتم درست

تعيين پزودو (شامل ضريب تعيين كاكس و نل و ضريب تعيين 

دهـد، مـدل داراي بـرازش    مي نشان 15جدول نيجل كرك) در

  باشد.قابل قبولي مي
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 ها متغيرهاي مدل دوم به همراه نماد و نحوه تعريف هر يك از آن. 14جدول 

  گروه متغير  د)نحوه تعريف (واح  نماد  نام متغير  رديف

   DG  جنسيت  1

متغيرهاي مربوط 

  به انسان

    DG1 
  مرد - 1

    DG2 
  زن - 2

    DA  سن  2

  DA1 ]5/55 - 19[ سال  

  DA2 
  ) سال55,5 – 81[

تعداد جريمه سرعت   3

غيرمجاز در سال 

  گذشته

NOTFSLY    

NOTFSLY1 
]5/1  - 0[ 

NOTFSLY2 
]10 – 5/1(  

  سيسي  EP  حجم موتور  4

متغيرهاي مربوط 

  به وسيله نقليه

  EP1 
  سيسي]1323 – 1542[

  EP2 ]1599 - 1542سي) سي  

  EP3 ]1728,5  - 1599سي) سي  

  EP4 ]3956 – 5/1728سي) سي  

  سال  CA  عمر  5

    RS  شانه راه  6

متغيرهاي مربوط 

به راه و محيط 

  اطراف

    RS1 
  شانه آسفالته - 1

    RS2 2 - رآسفالتهشانه غي  

   SL  سرعت مجاز  7

    SL1 
1 - 60km/h  

    SL2 2 - 80km/h  

    SL3 3 - 95km/h  

    TP  هدف سفر  8

متغير مربوط به 

  سفر

    TP1 
  تفريحي - 1

    TP2 
  كاري - 2

    TP3 
  مأموريت اداري - 3

 

نمائي و ضريب تعيين پزودو . نتايج مربوط به دو آماره لگاريتم درست15جدول  

-2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

552/14  15/0  217/0  

  

تـوان نتيجـه گرفـت     داري دارد، بنـابراين مـي  تفـاوت معنـي   5/0براي مدل نهـايي بـا    ROCمساحت زير نمودار  16 0 مطابق 

  داري دارد.بندي رانندگان با استفاده از مدل با شانس تفاوت معني طبقه
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  دوم  دلمي برامساحت زير نمودار و انحراف استاندارد آن . 16جدول 

 
Area Std. Error 

Asymptotic 

Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower Upper 

 844/0  742/0 003/0 02/0 625/0 ها دادهدرصد  70
  

  مقايسه دو مدل-10-3

هدف از سـاخت مـدل دوم، ارتقـاي مـدل بـا اسـتفاده از       

 سازي متغيرهاي پيوسته توسط روش كارت بوده است.گسسته

نمـائي و  نتايج مربوط به دو آماره لگـاريتم درسـت   17جدول 

ــا يكــديگر مقايســه    ــدل ب ــزودو را در دو م ــين پ  ضــريب تعي

تر بيان شد، هرچقـدر مقـدار آمـاره    طور كه پيشكند. همانمي

نمائي كمتر و در مقابل ضـريب تعيـين پـزودو    لگاريتم درست

 بيشتر باشد، مدل از قابليت برازش بيشـتري برخـوردار اسـت.    

سازي نشده توسط مدل اول كه با متغيرهاي گسستهبا توجه به 

  روش كارت ساخته شده است، قدرت برازش بيشتري دارد.

 ROCمسـاحت زيـر نمـودار     18جـدول   همچنين مطابق    

داري دارد ولي براي مدل  تفاوت معني 5/0براي هر دو مدل با 

دهد دقـت  مياول، سطح زير اين نمودار بيشتر است كه نشان 

  .باشدميبندي، بيشتر از مدل دوم اين مدل در طبقه

  نمائي و ضريب تعيين پزودو . نتايج مربوط به دو آماره لگاريتم درست17جدول

 -2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

766/347 مدل اول  204/0  278/0  

14/552 مدل دوم  15/0  217/0  

   دلمي دو برادار و انحراف استاندارد آن . مساحت زير نمو18جدول 

 
Area 

Std. 

Error 

Asymptotic 

Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower Upper 

 823/0 713/0 000/0 028/0 768/0 مدل اول

 844/0 742/0 003/0 02/0 625/0  مدل دوم

  

  روش كارت، نتوانسته است به بهبود مدل كمك كند.سازي صورت گرفته در متغيرهاي پيوسته به اين نتايج نشان داد، گسسته

  

 بنديجمع -4

معموالً تخطي از سرعت مجاز يكي از عوامل اصلي حوادث 

شهري است و بايد در مورد عوامل هاي برونرانندگي در راه

مؤثر بر انتخاب سرعت از سوي رانندگان، مطالعاتي در داخل 

، اين شد. لذا با توجه به اهميت موضوع كشور انجام مي

براي رسيدن به  نامه در اين حوزه تعريف شده است. پايان

هاي مربوط به انتخاب سرعت اهداف اين تحقيق، بايستي داده

شد. به اين آوري مياز سوي رانندگان با روشي مناسب جمع

آوري اطالعات با استفاده از پرسشنامه و با كمك منظور جمع

ان زنجان صورت هاي است راههاي كنترل سرعت پليساكيپ

هاي اصلي ، در راههاآوري دادههاي جمعمكان گرفت.

شهري استان زنجان قرار داشتند كه تمامي محورهاي  برون

هاي مجاور، شامل اصلي و ارتباطي ميان استان زنجان و استان

استان هاي آذربايجان شرقي، كردستان و قزوين را در بر 

بين پليس ثبت و بعد گرفتند. سرعت هر خودرو توسط دور مي

از متوقف نمودن خودرو توسط پليس، اقدام به تكميل 

شد. البته موقعيت حضور ها به صورت حضوري ميپرسشنامه
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پليس به نحوي بود كه در ديد رانندگان قرار نداشته و لذا 

 سرعت ثبت گرفت. همچنينتأثير قرار نمي ها تحت سرعت آن

 سرعت با خودروها از گروه دو هر از پرسشنامه تكميل و

 متخلف رانندگان به منحصر و گرفته صورت غيرمجاز و مجاز

شد. اطالعات مربوط به راننده از گواهينامه، اطالعات  نمي

نامه و مربوط به خودروها از پالك و كارت خودرو، بيمه

 هاي سازنده خودرو، اطالعات سفر و سايت كارخانه

نده و ساير ها از طريق مصاحبه حضوري با رانسرنشين

اطالعات مربوط به شرايط جوي، راه و محيط اطراف توسط 

ها و حذف آوري پرسشنامهآمارگير ثبت شد. پس از جمع

پرسشنامه آماده و  218موارد نادرست و غيرقابل استناد تعداد 

به منظور ساخت مدل نيز ابتدا  ها استخراج گرديد. اطالعات آن

م به انتخاب متغيرهاي مهم شده، ها اقدابا استفاده از تمامي داده

ها به صورت تصادفي، اقدام از داده 70و بعد از آن با انتخاب 

به ساخت مدل رگرسيون لجستيكي شد كه احتمال انتخاب 

كند. در ادامه سرعت غيرمجاز از سوي رانندگان را برآورد 

ها، اعتبارسنجي گشته مانده از داده% باقي30مدل ارزيابي و با 

 شد. از آن به تحليل نتايج آن پرداخته و بعد 

  

  گيرينتيجه -5

منظور كاهش تخطي رانندگان  ها بهكاررفته شده توسط آن به -

از سرعت مجاز در ايران نيز قابل الگوبرداري و مفيد است، 

آمده از اين تحقيق  دست وجود نداشت. بررسي كلي نتايج به

دهد الگوي انتخاب سرعت و متغيرهاي مؤثر بر آن نشان مي

ير كشورها تا حدود توسط رانندگان ايراني و رانندگان سا

بسياري به يكديگر نزديك بوده و متغيرهاي مؤثر و نحوه 

ها بر انتخاب سرعت، ميان هر دودسته از تأثيرگذاري آن

  رانندگان شباهت زيادي دارد.

عوامل متعددي بر انتخاب سرعت توسط رانندگان مؤثر بوده  -

دهد، برخالف نتايج ساير كه نتايج اين تحقيق نشان مي

شهري از  هاي برون، ميانگين سرعت زنان در جادهمطالعات

مردان بيشتر است. همچنين ميزان تخطي از سرعت مجاز نيز 

توسط زنان نسبت به مردان بيشتر است. احتمال تخطي از 

ترها بوده  سرعت مجاز توسط رانندگان جوان بيشتر از مسن

 و با افزايش سن رانندگان، از ميزان اين احتمال كاسته 

. از ميان متغيرهاي مربوط به راه و محيط اطراف نيز شودمي

سرعت مجاز و حاشيه راه بيشترين تأثير بر انتخاب سرعت 

هايي با  است؛ و رانندگان درراه  توسط رانندگان را داشته

هايي با شانه غير آسفالته از سرعت شانه آسفالته بيشتر از راه

رعت مجاز كنند. همچنين ميزان تخطي از س مجاز تخطي مي

 تر، بيشتر است. هايي با سرعت مجاز پايين درراه

كه به مطالعات در اين حوزه در داخل كشور توجه  ازآنجايي - 

وضوح احساس  مناسبي نشده و خأل اين دسته از مطالعات به

شد، امكان اظهارنظر قطعي در مورد اينكه آيا نتايج مي

 مطالعات صورت گرفته در اين زمينه در ساير كشورها و

  .اقدامات

  

  هانوشتپي -6

1-Receiver Operating Characteristics 

2- False positive rate 

3- True positive rate 
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ABSTRACT 

Typically, speeding is one of the main drivers of road accidents in the out-of-town way. In 

this study, we tried to investigate the factors affecting speed selection by drivers by 

recording speed and completing a questionnaire on two-way vehicles in two-way axis of 

Zanjan province. For this purpose, various variables have been defined in five groups, 

variables related to driver, vehicle, road and environment, travel and occupants, and their 

data have been gathered. In order to analyze the data, a logistic regression model has been 

used that calculates the probability of the driver's choice of speed. The results of this study 

showed that with the increase in the age of drivers, the probability of choosing their 

unauthorized speed is reduced, and, in spite of decreasing the age of drivers, the 

probability of choosing an unauthorized speed increases. The results of the model also 

show that by increasing the engine volume, the drivers have been added the possibility of 

unauthorized speed selection. The results of the model show that the probability of 

committing a violation of speed in roads with speeds of 60 and 80 km / h is more than 

speeds of 95 km / h. 

 

Keywords: Questionnaire, Selection of Authorized and Unsolicited Speed, Logistic 

Regression Model, External Axes 

 

 


