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   چكيده

هـاي مـوثر   . يكي از ابـزار مي باشد نقلهاي حمل و هاي مهم ارزيابي عملكرد شبكهاز جمله معيارشاخص ايمني و ميزان كنترل تصادفات 

كه بر اساس آن مي توان به مديريت ترافيك و چگـونگي اسـتفاده از    باشدمي پيش بيني تصادفاتدر كنترل تصادفات و ترافيك، توانايي 

هـا  مدل پيش بيني تاثير استفاده از انواع سـرعت گيـر   ارايهو هاي كنترل سرعت و ترافيك پرداخت. لذا در اين پژوهش به بررسي ابزار

سـال اخيـر    5تقاطع و دوربرگردان در طـي   50هاي مربوط به تصادفات دربدين منظور داده پرداخته شده است. در كاهش تصادفات

ي نقليـه، عـرض سـرعت گيـر،     هاي سرعت وسيلههاي ميداني پارامتردر شهرستان قائمشهر مورد مطالعه قرار گرفته است. با بررسي

 تاثيرگـذار بـر   متغيـر و  هـاي ي عالئم هشدار دهنده نيز به عنوان پارامترارتفاع سرعت گير، فاصله تا تقاطع، تعداد الين عبوري و فاصله

هاي مختلـف بـر اسـاس تعـداد تصـادفات در      نحوه ي تغييرات پارامتر ،هاي پراكنشند. با استفاده از مدله اشد انتخابتعداد تصادفات 

محل هاي مختلف نيز مورد ارزيابي قرار گرفته و مدل نهايي با استفاده از تحليل رگرسيون به منظور استفاده در پيش بينـي تصـادفات   

ر تصـادفات  درصـد آمـا   18دم استفاده از عالئم هشدار دهنده در تقاطعات با سرعت گير عآمده است. نتايج نشان مي دهد  به دست

گيـر و  باشد. همچنين اسـتفاده از سـرعت  درصد مي 11دهد كه اين ميزان افزايش در تقاطعات با سرعت كاه نيز حدود را افزايش مي

دهـد، كـه ايـن افـزايش در تقاطعـات داراي      درصد آمار تصـادفات را افـزايش مـي    12تا  5ي غير استاندارد هايي با هندسهسرعت كاه

 .نيز بيشتر بوده است كاهسرعت دارايتقاطعات نسبت به  گيرسرعت
  

  بيني تصادفگير، تقاطع، دوربرگردان، مدل پيشسرعت كليدي: هاي واژه
  

  

   مقدمه -1
عملكرد شبكه معابر هر شهر يا كشور معيار مهمي در رشد 

توان گفت كشورهاي توسعه باشد، بطوريكه مياقتصادي آن مي
  باشند. از جمله يافته داراي شبكه حمل و نقل كارايي مي

هاي حمل و نقل شاخص هاي مهم ارزيابي عملكرد شبكهمعيار
ميزان كنترل تصادفات آن مي باشد. معيار ايمني در ايمني و 

پذيري شبكه دارد. در شبكه معابر، نقش بسزايي در ميزان اعتماد
هاي زيادي در معيار ايمني شبكه معابر دخيل اين راستا پارامتر
توان به سرعت وسايل نقليه نيز ها ميترين آناست كه از مهم

. از اين رو موانعي كه ]1385[گل رو و همكاران،  اشاره نمود
  توانند به عنوان يكي از باعث كاهش سرعت شوند مي

هاي موثر در اين امر باشند. بطوريكه كاهش سرعت پارامتر
موجب افزايش ايمني عابر پياده و كاهش تعداد و شدت 

ها و دوربرگردان ها نيز تصادفات در بين وسايل نقليه در تقاطع

  زي جريان ترافيك يكي از سااز اين رو آرام .گرددمي
 هاي اصلي در جهت افزايش سطح ايمني در معابر استروش

يكي از  كاه ها و سرعتسرعتگير. ]1395حقيقي و شهبازي، [
  ترين ابزار كنترل سرعت جريان ترافيك نيز بشمار متداول

ها و هاي اخير استفاده از سرعتگيرآيند. از اين رو در سالمي
اي مورد استفاده كشور ما نيز به طور گستردهها در سرعت كاه

كه قرار گرفته است، اما ذكر اين نكته بسيار حائز اهميت است 
ها استانداردهاي جهاني در مورد مكان، در نصب بسياري از آن

طراحي سطح مقطع و نحوه مناسب نصب نيز رعايت نمي شود. 
نزديكي گير در در بسيار از موارد هم ضمن استفاده از سرعت

ها نيز هم چنان بروز تصادفات متوقف ها و دوربرگردانتقاطع
هاي مورد استفاده كارايي مناسب خود را نشان نشده و ابزار

اند. همين امر باعث كم اثر بودن اين ابزار در كنترل نداده
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ي راهكارهاي ارايهسرعت وسايل نقليه شده است. در نتيجه 
اقص گذشته به منظور اجراي دن نوكرمناسب به منظور بر طرف

گيرها بر اساس مشخصات ترافيك و شرايط اصولي سرعت
ها و تواند باعث افزايش كارايي اين ابزارتقاطع و جاده نيز مي

  كاهش نرخ تصادفات شود.
 

  پيشينه تحقيق -2
به  1392ي و وحيد عباسي در سال ميرح رمسعوديام
كاهنده سرعت در كاهش حوادث  يتأثير ابزارها يارزياب
  از يكي بررسي ي پرداخته اند. در اين پژوهش بهترافيك
 آن از دنيا مختلف نقاط در كه سرعت كنترل ابزار هايمدل

بررسي  همچنين به .شده است پرداخته شودمي استفاده
 و استفاده، مزايا ها، وسعتشباهت و هاتاريخچه، تفاوت

 اين نصب براي بايد كه استانداردهايي و قواعد نيز و معايب

شود نيز پرداخته  نظر گرفته در هاآن جديد هاي مدل و ابزارها
هاي سيستم همچنين در اين مطالعه به بررسي شده است.
 ابزارهاي اين رفع مشكالت براي هاييحل راه ارايهمذكور و 

تجربيات جهاني نيز پرداخته  اساس بر كشور در سرعت كنترل
و  ينيابوالفضل مشك .]1392[رحيمي و عباسي،  تشده اس

 شيعوامل مؤثر در افزا يبررسبه  1393همكاران در سال 
 جهت كاهش آن ييراهكارها ارايهو  يتصادفات درون شهر

 زنجان علل تصادفات در شهرپرداخته اند. در اين پژوهش 
 ارايهراهكارهايي براي كاهش آن  مورد بررسي قرار گرفته و

مورد تصادفات  1869دهد از مجموع ينشان م جينتا. شده است
مورد  1680در شهر زنجان، در حدود 1390اتفاق افتاده در سال 

گذار بوده  ريتأث يدرصد تصادفات عوامل انسان 90حدود  يعني
 درصدعوامل 85/3حدود  يعنيمورد  72و در مقابل تنها در 

و  فني عوامل درصد 15/6 يعنيمورد  117و در  يطمحي
با توجه  .]1393[مشكيني و همكاران،  اندبوده ليدخ يتيريدم

ي عوامل تاثير توان به اهميت مطالعهبه مطالب بيان شده، مي
 نيدر الذا  گذار بر تصادفات و سرعت وسايل نقليه نيز پي برد.

مدل پيش بيني تصادفات در تقاطعات داراي سرعت پژوهش 
. با توجه به آمار گرددمي ارايهگير بر اساس مدل رگرسيون 

شده است و بر  ارايهتصادفات در طول سه سال مدل مذكور 
اساس آمار تصادفات در دو سال بعد، صحت نتايج آن مورد 

كلي  يگذارريتاث زانيماعتبار سنجي قرار گرفته است. 
سرعتگيرها در كاهش سرعت و تصادفات وسايل نقليه در محل 

  .رديگيقرار م يمورد بررس ها نيزو دوربرگردان تقاطعات
  

   تحقيقروش  -3
هاي مربوط به در تجزيه و تحليل رياضي و نظري فرايند

علوم و مهندسي، هدف به دست آوردن يك رابطه يا الگوريتم 
هاي ورودي يا تعيين ها و پارامتررياضي براي ارتباط بين متغير

 بتوان هاي خروجي است، به نحوي كهكننده با پارامترها و متغير

ها را در مرحله كننده ورودي، ويژگيبا دانستن عوامل معين
بيني هاي پيشمدل ارايهبيني يا تخمين زد. انتهاي فرايند پيش

نمايد كه چه متغيرهاي توصيفي از رخداد تصادف مشخص مي
يك تصادف بايد در مدل وارد شوند تا بهترين و در حد امكان 

تصادف بيان گردد. در اين ترين توصيف از علت رخداد كامل
شرايط اهميت ابزار تحليل اطالعات در مدل سازي مشخص 

هاي پس از بررسي. ]1394، احمدي و عليمحمدي[ مي گردد
قادر است ما را  SPSSبه عمل آمده مشخص گرديد نرم افزار 
هاي الزم، ها و خروجيدر به ثمر رساندن تحقيق، آناليز داده

هاي ترين برنامهيكي از قديمي SPSSافزار ياري رساند. نرم
هاي آماري است. اين نرم كاربردي در زمينه تجزيه وتحليل

افزار يكي از نرم افزارهاي تخصصي آمار مي باشد و بيشتر به 
هاي آماري در حيطهء علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم بحث

پردازد. همچنين يك تجزيه كننده جامع و رفتاري و ... مي
پذير آماري و يك سيستم مديريت داده است كه مي  انعطاف

ها بگيرد و از آنها در ها را تقريباً از همه انواع فايلتواند داده
هاي كاربردي و تجزيه و تحليل پيچيده آماري از توليد گزارش

ها ها استفاده كند. قبل از تحليل و بررسي دادهرفتار مركب داده
تغيرها داراي قدرت بايد مشخص شود كه كدام از يك م

كنندگي باالتري در مقايسه با بقيه متغيرها هستند. از توصيف
سازي سوي ديگر بايد مدل رگرسيون مورد استفاده جهت مدل

هاي نيز مشخص شود، كه در ادامه به تشريح انواع مدل
  رگرسيون پرداخته شده است.

 
 

  مطالعه موردي -4
تاثير استفاده از در پژوهش حاضر ابتدا به منظور بررسي 

ها، آمار مربوط به دانرها و دوربرگها در تقاطعگيرسرعت
هاي مختلف شهرستان قائمشهر جمع تصادفات در محدوده

  ها دانرها و دوربرگ. مناطق هدف تقاطعشده استآوري 
آوري آمار دقيق تصادفات و بررسي باشند. پس از جمعمي

گير از ي سرعتفاصله هايي نظيرها پارامترگيرشرايط سرعت
گير، فاصله عالئم تقاطع و دوربرگردان، ارتقاع سرعت

هشداردهنده، ترافيك راه، تعداد الين عبوري و ... بررسي و به 
شوند. همچنين تعداد هاي اصلي مسئله ثبت ميعنوان متغير

تصادفات در طي يك سال نيز به عنوان متغير وابسته در نظر 
هاي مختلف تاثير گذار بررسي پارامترگرفته شده است. پس از 

و با استفاده از مدل رگرسيون  SPSSبا استفاده از نرم افزار 
ي مدل پيشنهادي پيش بيني ارايهبه مدل سازي و  نمايي

هاي شهرستان قائمشهر به ها و دوربرگردانتصادف در تقاطع
در اين شود. ي موردي نيز پرداخته ميعنوان يك مطالعه

تقاطع و دوربرگردان مورد بررسي قرار گرفته  50رپژوهش آما
سال اخير تقاطعات  5در ادامه آمار تصادفات مربوط به  است.

هاي پليس راهنمايي و رانندگي مورد نظر نيز با رجوع به داده
استان مازندران و شهرستان قائمشهر نيز جمع آوري شده است. 

سال اخير تقاطعات  5آمار تصادفات مربوط به  2در جدول 
  شده است. ارايهمورد بررسي نيز 
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  هاي مورد استفاده در پژوهشمشخصات مربوط به تقاطعات و دوربرگردان .1جدول

  فاصله عالئم 

  دهنده هشدار

 (متر)

تعداد الين 

  عبوري

 

فاصله 

  گيرسرعت

(متر)     

ارتفاع 

  گيرسرعت

 (سانتي متر)

عرض 

  گيرسرعت

 (متر)

        سرعت متوسط 

  وسايل نقليه عبوري

 (كيلومتر بر ساعت)

  

نام تقاطع يا محل دور 

  برگردان

 تقاطع شهيد مهدوي 70 9 15 30 3  100

90  3 64 10 13 
دوربرگردان روبروي  60

 مسجد امام رضا خ تهران

0  2 67 10 12 
   دوربرگردان روبروي  70

 پمپ بنزين خ تهران

100  2 44 7 6 
دوربرگردان سه راه شهيد  50

 مهدوي

 تقاطع شهيد بابايي 40 5 5 19 3  0

 تقاطع شهيد گرايلي 45 10 5 14 2  0

 تقاطع شهيد رحمتي 55 11 6 36 2  0

 تقاطع شهيد عظيمي 60 9 7 86 2  0

0  2 43 7 8 
 تقاطع ميدان طالقاني به         50

 ميدان امام          

  تقاطع شهيد طبري 65 6 10 38 1  0

 

  تقاطع امام علي 44 1 3 65 1  0

 

0  2 55 10 5 
دوربرگردان ميدان  57

 جانبازان به ميدان امام

60  2 95 5 10 
دوربرگدان اول خيابان  63

 ساري به سمت ميدان طالقاني

0  2 31 5 11 
دوربرگردان روبروي  55

 ايستگاه راه آهن

 تقاطع كوي نساجي 53 12 6 69 2  0

150  2 169 9 11 
دوربرگردان روبروي  75

 جايگاه سوخت مهمانسرا

140  2 250 7 5 
دوربرگردان جايگاه  70

 سوخت ميدان امام

 تقاطع شهيد رجايي 65 6 5 25 2  20

40  2 55 9 12 
دور برگردان خيابان  70

 تهران (نمايندگي سايپا)

 بازارچهتقاطع ميدان  30 2 10 40 1  0

50  2 20 5 4 
دور برگردان انتهاي بلوار  55

 وليعصر

 كفشگركال تقاطع ميدان 60 3 6 100 2  70

55  2 50 10 12 
دوربرگردان خ تهران  45

 تقاطع مخابرات
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 تقاطع عدالت 40 5 6 30 1  24

 تقاطع خ شهيد موسوي  30 1 3 10 1  28

 تقاطع خ الريمي 30 1 3 30 1  30

 تقاطع شهيد جاندل 50 11 7 50 2  48

 تقاطع خ عدالت 35 3 8 30 1  0

 تقاطع عدالت خ بابل 60 10 7 100 2  0

 تقاطع ميدان بسيج 45 2 5 50 1  0

 تقاطع بسيج 40 2 7 50 1  0

 تقاطع شهيد جوادي 35 1 10 40 1  20

 تقاطع بوعلي 55 3 9 36 2  0

  تقاطع خ شرافت 40 3 8 10 1  25

 

  شهيد صفاريتقاطع  50 5 6 50 2  0

 

 تقاطع دكتر شريعتي 67 5 10 40 2  30

دوربرگردان روبروي  65 3 7 20 2  0

 نمايندگي سايپا خ ساري

دوربرگردان روبروي  75 8 10 70 3  150

 رستوران استار خ ساري

دوربرگردان بلوار شهيدان  68 7 9 60 2  140

 سادات نيا

تقاطع بلوار شهيدان  55 7 10 30 2  100

 سادات نيا

        دوربرگردان ابتداي بلوار  62 8 7 30 2  0

 وليعصر

  تقاطع اخوان 45 1 3 25 1  0

 تقاطع جانبازان 54 5 10 57 2  20

 تقاطع گلستان 40 2 7 50 1  0

 تقاطع جم نو 35 1 10 40 1  20

  تقاطع جم نو خ مير  55 3 9 36 2  0

 الديننظام      

 ساريتقاطع جانبازان به  40 3 8 10 1  25

دور برگردان خ امام به  50 5 6 50 2  0

 سمت كياكال

  دور برگردان كياكال  67 5 10 40 2  30

 به سمت امام

تقاطع ورودي ميدان امام  35 1 10 40 1  20

 از سمت كياكال
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  سال اخير تقاطعات مورد بررسي در شهرستان قائمشهر 5فراواني تصادفات ثبت شده در  .2جدول

تعداد 

تصادف 

ميانگين 

 ساالنه

 نام تقاطع يا محل دور برگردان 1390 1391 1392 1393  1394

 تقاطع شهيد مهدوي 64 52 71 84 68  68

 دوربرگردان مسجد امام رضا خ تهران 43 37 28 51 51  42

 دوربرگردان روبروي پمپ بنزين خ تهران 52 47 33 54 39  45

 مهدويدوربرگردان سه راه شهيد  50 61 46 44 58  52

 تقاطع شهيد بابايي 61 72 45 52 41  54

 تقاطع شهيد گرايلي 45 57 62 78 47  58

 تقاطع شهيد رحمتي 79 63 58 41 53  59

 تقاطع شهيد عظيمي 62 78 63 48 52  61

 تقاطع ميدان طالقاني به ميدان امام 58 49 61 59 72  60

 تقاطع شهيد طبري 46 38 52 44 47  45

 تقاطع امام علي 51 25 54 65 32  45

44  49 36 28 59 47 
 دوربرگردان ميدان جانبازان 

 به ميدان امام     

60  48 56 63 76 59 
دوربرگردان اول خيابان ساري به سمت 

 ميدان طالقاني

 دوربرگردان روبروي ايستگاه راه آهن 51 37 55 33 51  45

 تقاطع كوي نساجي 18 35 47 39 34  35

68  64 78 54 70 75 
دوربرگردان روبروي جايگاه سوخت 

 مهمانسرا

74  68 52 61 101 90 
دوربرگردان روبروي جايگاه سوخت ميدان 

 امام

 تقاطع شهيد رجايي 47 72 52 53 47  54

54  78 41 48 59 44 
 دور برگردان خيابان تهران 

 (نمايندگي سايپا)    

 تقاطع ميدان بازارچه 52 61 63 58 62  59

 دور برگردان انتهاي بلوار وليعصر 38 49 78 63 57  57

 تقاطع ميدان كفشگركال 46 58 62 79 45  58

 دوربرگردان خ تهران تقاطع مخابرات 34 51 48 49 32  43

 تقاطع عدالت 39 33 56 36 65  46

 تقاطع خ شهيد موسوي 47 55 63 28 54  49

 تقاطع خ الريمي 35 37 76 59 25  46

 تقاطع شهيد جاندل 18 51 59 47 51  45

 تقاطع خ عدالت 51 25 54 65 32  45

 تقاطع عدالت خ بابل 47 59 28 36 49  44

 تقاطع ميدان بسيج 49 32 47 72 52  50
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 تقاطع بسيج 36 65 44 59 48  50

 تقاطع شهيد جوادي 28 54 52 61 63  52

 تقاطع بوعلي 59 25 38 49 78  50

 تقاطع خ شرافت 47 51 46 58 63  53

 تقاطع شهيد صفاري 42 77 47 48 53  53

 تقاطع دكتر شريعتي 39 64 43 36 41  45

 دوربرگردان نمايندگي سايپا خ ساري 47 66 73 53 58  59

 دوربرگردان رستوران استار خ ساري 33 54 88 58 63  59

 دوربرگردان بلوار شهيدان سادات نيا 41 63 72 74 79  66

 بلوار شهيدان سادات نياتقاطع  29 56 58 44 49  47

 دوربرگردان ابتداي بلوار وليعصر 34 38 66 31 36  41

 تقاطع اخوان 42 60 73 23 28  45

 تقاطع جانبازان 30 42 86 54 59  54

 تقاطع گلستان 59 28 36 49 79  50

 تقاطع جم نو 54 23 31 44 74  45

 تقاطع جم نو خ مير نظام الدين 86 73 66 58 72  71

 تقاطع جانبازان به ساري 42 60 38 56 63  52

 دور برگردان خ امام به سمت كياكال 30 42 34 29 41  35

 دور برگردان كياكال به سمت امام 25 54 65 32 45  44

 تقاطع ميدان امام از سمت كياكال 59 28 36 49 79  50

  

  بيني تصادفاتمدل پيش
بايست ابتدا نوع سازي مناسب تصادفات ميبه منظور مدل   

ها با فراواني تصادفات نيز مورد ي هر يك از پارامتررابطه

هاي متغير 3 بررسي قرار گيرد. بدين منظور ابتدا در جدول

 1در شكل  .شده است ارايهمورد استفاده به همراه نماد هر يك 

ت يك نمونه رگرسيون بين دو پارامتر تعداد تصادفات و سرع

شود منحني نمايش داده شده است. همانطور كه مشاهده مي

  نمايي باالترين ضريب همبستگي را نشان مي دهد.

  

  هاي تاثير گذار در فراواني تصادفاتپارامتر .3جدول

  نماد پارامتر  توضيح واحد

  V سرعت متوسط وسايل نقليه عبوري  كيلومتر برساعت
  D گيرسرعت عرض متر
  H گيرارتفاع سرعت مترسانتي

  L گيرفاصله سرعت متر

  Line تعداد الين عبوري تعداد
  Sign فاصله عالئم هشدار دهنده متر
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  تعداد تصادفات و سرعت وسيله نقليه يهامختلف بين پارامتر يهابرازش. 1شكل 

  

تصادفي نمايي پيشنهاد شده  بايست از بين توابعحال مي

هاي رگرسيون مدل مناسب نيز انتخاب شود. لذا با براي مدل

دست آمده با توابع مختلف در نهايت تابع ه بررسي رگرسيون ب

تصادفي كه بيشترين ضريب همبستگي را نتيجه بدهد مورد 

. اين تابع از قانون بازگشت نزولي استفاده قرار گرفته است

گزينه محسوب  ينبراي اين نوع تحقيقات بهتركند و پيروي مي

  باشد.مي 1ي رابطه شود. كه تابع آن به شكلمي

)1( * x))                            b1 / (1+EXP(b2+b3       

آوري شده و با هاي جمعدر ادامه و با استفاده از داده

استفاده از برازش نمايي و غير خطي به مدلسازي مدل پيشبيني 

هاي شهرستان قائمشهر ها و دوربرگرداندر تقاطع تصادفات

خطي طبق پس از انتخاب نوع مدل غيرپرداخته شده است. 

نتايج  تحليل رگرسيون نيز صورت پذيرفته است. 2ي رابطه

هاي مورد هاي تصادفات در تقاطعات و دوربرگردانتحليل داده

  شده است. ارايه 6الي  4مطالعه نيز در جداول 

)2(  

Accident number = b1 / (1+EXP(b2+b3 * sign))+b4 / (1+EXP(b5+b6 * line))+b7 / (1+EXP(b8+b9 * 

L))+b10 / (1+EXP(b11+b12 * H))+b13 / (1+EXP(b14+b15 * D))+b16 / (1+EXP(b17+b18 * V)) 

  ي تكرارمرحله 8هاي مسئله در روند تغيير پارامتر .4جدول                                      

 تكرار
مقدار 

  اوليه
1 2 3 4 5 6 ... 1450 

 پارامتر

b2 0،00 0،00 0،00 0،11 -0،27 -0،27 1،25 ... 61،86 

b3 0،00 0،00 0،00 -0،01 -0،01 -0،01 0،01 ... -1،19 

b4 0،00 11،55 11،55 5،65 13،10 13،10 17،04 ... 43،20 

b5 0،00 0،00 0،00 -0،23 -0،27 -0،27 1،31 ... 0،70 
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b6 0،00 0،00 0،00 -1،79 -0،83 -0،83 -1،25 ... -0،46 

b7 0،00 11،55 11،55 5،31 13،10 13،10 13،30 ... 27،57 

b8 0،00 0،00 0،00 0،07 -0،27 -0،27 0،22 ... 22،00 

b9 0،00 0،00 0،00 -0،02 -0،02 -0،02 0،05 ... -0،13 

b10 0،00 11،55 11،55 5،65 13،10 13،10 16،21 ... 6،91 

b11 0،00 0،00 0،00 0،07 -0،27 -0،27 -0،65 ... -26،70 

b12 0،00 0،00 0،00 0،34 0،14 0،14 0،22 ... 5،41 

b1 0،00 11،55 11،55 5،65 13،10 13،10 17،58 ... 3،23 

b13 0،00 11،55 11،55 54،00 13،10 13،10 18،53 ... 25،35 

b14 0،00 0،00 0،00 0،18 -0،27 -0،27 -1،84 ... -58،10 

b15 0،00 0،00 0،00 0،33 0،13 0،13 0،01 ... 4،83 

b16 0،00 11،55 11،55 5،65 13،10 13،10 16،52 ... 3،95 

b17 0،00 0،00 0،00 0،12 -0،27 -0،27 1،10 ... 97،21 

b18 0،00 0،00 0،00 -0،07 -0،02 -0،02 -0،03 ... -1،81 

  هاي مورد مطالعهخطي تصادفات در تقاطعات و دوربرگردانتخمين ضرايب مدل رگرسيون غير. 5جدول 

  كران باال  كران پايين  خطاي استاندارد تخمين  

  پارامتر

b2 61،86 5،29 50،83 72،88 

b3 -1،19 4،80 -11،19 8،82 

b4 43،20 892،97 -1819،50 1905،91 

b5 0،70 9126،42 -19036،69 19038،09 

b6 -0،46 16،52 -34،92 34،01 

b7 27،57 16،07 -5،96 61،10 

b8 22،00 1،97 17،88 26،11 

b9 -0،13 1310،08 -2732،90 2732،65 

b10 6،91 17،22 -29،02 42،83 

b11 -26،70 5،56 -38،31 -15،09 

b12 5،41 262،10 -541،33 552،15 
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b1 3،23 155،80 -321،76 328،22 

b13 25،35 46،10 -70،82 121،52 

b14 -58،10 552،21 -1209،98 1093،78 

b15 4،83 1695،44 -3531،80 3541،46 

b16 3،95 6،47 -9،55 17،45 

b17 97،21 54،00 -15،44 209،86 

b18 -1،81 33،58 -71،85 68،23 

  

  خطي تصادفاتمدل رگرسيون غير .6جدول 

  

 ميانگين مجذورات df جمع مجذورات

 4475،09 30،00 134252،70  رگرسيون

 122،41 20،00 1448،30 باقيمانده

   50،00 136701،00 مجموع تصحيح نشده

   49،00 5321،62 مجموع تصحيح شده

  

مرحله توسط نرم افزار و با استفاده از روش  8پس از طي 

ي تجمعي با كاهش ميزان باقي مانده جدول كاهش باقيمانده

  به آمده است. تا بتوان بر اساس ضرايب  به دست 6آنواي 

  

  

آمده تعداد تصادفات را با ضريب تغييرات برابر  دست

آورد. مدل رگرسيون پيش بيني تصادفات در  به دستنيز  72/0

ي هاي شهرستان قائمشهر نيز طبق رابطهات و دوربرگردانتقاطع

 آمده است. به دست 3

)3(  

Accident number = 3.23 / (1+EXP(61.86-1.186 * sign))+43.2 / (1+EXP(0.69-0.45 * line))+27.56 / 

(1+EXP(21.99-0.127 * L))+6.9 / (1+EXP(-26.7+5.4 * H))+25.35 / (1+EXP(-58.1+4.83 * D))+3.95 / 

(1+EXP(97.2-1.8 * V)) 

  

به عنوان مثال ميزان تصادفات در يك تقاطع با سرعت 

متر بر ساعت، عرض كيلو 60ي برابر بامتوسط وسايل نقليه

 30ي سانتي متر، فاصله 10متر، ارتفاع  2گير برابر با سرعت

ي و عالمت در فاصله 2گير از تقاطع، تعداد الين سرعتمتري 

در همين  تصادف در سال خواهد بود. 55متري به ميزان  100

گير وجود مثال در صورتي كه فرض بر آن باشد كه سرعت

شده  ارايهي موجود بر طبق مدل پيش بيني ندارد طبق محاسبه

د كه در رسعدد در سال مي 3/63نيز تعداد تصادفات به ميزان 

 11/13گير توان بيان داشت كه استفاده از سرعتمجموع مي

درصد احتمال وقوع تصادف را در مجموع براي تقاطعات مورد 

دهد. به منظور ارزيابي صحت و تطابق بررسي كاهش مي

مدلسازي با واقعيت مسئله نتايج مدل با آمار تصادفات در دو 

  2ر شكل سنجي شده است. داعتبار 1395و  1394سال 

 .شده است ارايهي بين نتايج مدل و آمار تصادفات نيز مقايسه
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  تصادفات و آمار تصادفات دو سال آخر يمقايسه نتايج مدل پيش بين. 2شكل 

  

  ارزيابي تصادفات در تقاطعات استاندارد و مقايسه با تقاطعات غير استاندارد 
در اين بخش به بررسي تصادفات در تقاطعات استاندارد و     

مقايسه آن با تصادفات در تقاطعات غير استاندارد پرداخته شده 

 ارايهبيني تصادفات است. بدين منظور با استفاده از مدل پيش

، تصادفات در مقاطع استاندارد و غير پژوهششده در اين 

الي  7استاندارد تعريف شده و تعداد تصادفات نظير در جداول 

 شده است. ارايهپرداخته شده است. در ادامه جداول مذكور  9

 

  پيش بيني تصادفات در تقاطعات داراي سرعت گير استاندارد .7جدول

شماره 

 تقاطع
  استاندارد

نوع ابزار 

كنترل 

  سرعت

عرض 

  (متر)

ارتفاع 

  (سانتي متر)

سرعت 

  عملكردي

فاصله 

عالئم 

هشدار 

  دهنده

تعداد 

  الين

تعداد 

  تصادفات

1  �  
سرعت 

  گير
2  6  40  20  2  11/43  

2  �  
سرعت 

  كاه قوسي
7/4  10  50  35  2  91/47  

3  �  
سرعت 

  كاه تخت
5/7  10  60  45  2  1/50  

4  �  
سرعت 

  كاه تخت
9  10  70  50  2  22/52  

  

  گير استاندارد بدون عالئم هشدار دهندهپيش بيني تصادفات در تقاطعات با سرعت .8جدول
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شماره 

 تقاطع
  استاندارد

نوع ابزار 

كنترل 

  سرعت

عرض 

  (متر)

ارتفاع 

(سانتي 

  متر)

سرعت 

  عملكردي
  تعداد تصادفات  تعداد الين

5  �  
سرعت 

  گير
2  6  40  2  46/52  

6  �  
سرعت كاه 

  قوسي
7/4  10  50  2  55/54  

7  �  
سرعت كاه 

  تخت
5/7  10  60  2  38/56  

8  �  
سرعت كاه 

  تخت
9  10  70  2  29/59  

  

  گير غير استانداردپيش بيني تصادفات در تقاطعات با سرعت .9جدول

شماره 

 تقاطع
  استاندارد

نوع ابزار 

  كنترل سرعت

عرض 

  (متر)

 ارتفاع 

(سانتي 

  متر)

سرعت 

  عملكردي

فاصله 

عالئم 

هشدار 

  دهنده

تعداد 

  الين
  تعداد تصادفات

  23/49  2  20  40  3  5/0  سرعت گير  �  9

10  �  
سرعت كاه 

  قوسي
3  8  50  35  2  01/51  

11  �  
سرعت كاه 

  تخت
5  8  60  45  2  16/53  

12  �  
سرعت كاه 

  تخت
7  8  70  50  2  3956  

  است.در ادامه ميزان افزايش تعداد تصادفات در تقاطعات غير استاندارد نمايش داده شده 
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  درصد افزايش تعداد تصادفات در تقاطع با ابزار كنترل سرعت استاندارد و بدون عالئم هشدار دهنده .3شكل 

  

  
  درصد افزايش تعداد تصادفات در تقاطعات غير استاندارد .4شكل 

  

نمايش داده شده است،  4و  3همانطور كه در شكل هاي 

گير عالئم هشدار دهنده در تقاطعات با سرعتعدم استفاده از 

دهد كه اين ميزان درصد آمار تصادفات را افزايش مي 18

 درصد  11كاه نيز حدود افزايش در تقاطعات با سرعت

هايي با گير و سرعت كاهباشد. همچنين استفاده از سرعتمي

درصد آمار تصادفات  12درصد تا  5ي غير استاندارد از هندسه

دهد، كه اين افزايش در تقاطعات داراي سرعتزايش ميرا اف

  گير نيز بيشتر بوده است.كاه نسبت به تقاطعات با سرعت

 

  گيرينتيجه -5

ي در پژوهش حاضر ابتدا به بررسي اصول، مباني و تاريخچه 

ارزيابي فراواني تصادفات و مدل هاي پيش بيني پرداخته شد. 

ها از مدل پيش بيني تصادفات در تقاطعات و دوربرگردان ارايه

جمله مهمترين اهداف اين پژوهش بوده است كه با استفاده از 

ها رگرسيون نيز اين مهم صورت پذيرفت. بدين منظور در مدل

تقاطع و  50هاي مربوط به تصادفات در اين پژوهش ابتدا داده

هاي گرديد. دادهدروبرگردان در شهرستان قائمشهر جمع آوري 

سال اخير در مناطق مورد  5مذكور فراواني تصادفات را در طي 

هاي هاي ميداني پارامترنمودند. با بررسي ارايهمطالعه نيز 

گير، گير، ارتفاع سرعتي نقليه، عرض سرعتسرعت وسيله

ي عالئم هشدار فاصله تا تقاطع، تعداد الين عبوري و فاصله

هاي متغير مسئله و تعداد تصادفات به رامتردهنده نيز به عنوان پا

هاي عنوان متغير وابسته نيز تعريف شدند. با استفاده از مدل

هاي مختلف بر اساس تعداد ي تغييرات پارامترپراكنش نحوه

هاي مختلف نيز مورد ارزيابي قرار گرفت تا تصادفات در محل

سيون مدل نمايي به منظور استفاده در مدلسازي و تحليل رگر

 SPSSغير خطي نيز انتخاب گرديد. با استفاده از نرم افزار 

ها مورد تحليل رگرسيون غير خطي قرار گرفته و مدل پيش داده

آمد. كه  به دستبيني تصادفات در تقاطعات مورد بررسي نيز 

  شده است. ارايهنتايج فعاليت هاي صورت گرفته در ادامه 

  ي نقليه تا قبل از عبور از هاي سرعت وسيلهپارامتر-

گير، فاصله گير، ارتفاع سرعتگير، عرض سرعتسرعت
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گير ي سرعتي عالئم هشدار دهندهگير تا تقاطع، فاصلهسرعت

  باشند كه در تخمين تعداد تصادفات در هايي مياز جمله پارامتر

  هاي داراي سرعت گير بسيار نقش دارند.تقاطع

هاي تعداد تصادفات براي متغيرسازي و پيش بيني در مدل-

سرعت متوسط وسايل نقليه، عرض سرعت گير، ارتفاع سرعت 

گير، تعداد الين عبوري و فاصله عالئم گير، فاصله سرعت

  گردد.هشدار دهنده برازش نمايي مناسب ارزيابي مي

هاي رگرسـيون خطـي در اين مطالعه، پس از تست مدل-

هـاي بـر اسـاس مدلنتـايج خـوبي يافـت نشـد، لـذا 

غيرخطـي كـه پاسـخ بهتـري را نيـز در بـر خواهنـد داشـت، 

  شـمار تصـادفات مـدل گرديـد.  

 بيني تصادفات در تقاطعات و مدل رگرسيون پيش-

شده و با  ارايهي هاي شهرستان قائمشهر طبق رابطهدوربرگردان

  محاسبه گرديد. 72/0ضريب تغييرات 

كه استفاده از سرعت گير در تقاطعات  توان بيان داشتمي-

 ها نيز مورد بررسي با توجه به يك مثال با ميانگين پارامتر

درصد احتمال وقوع تصادف را در مجموع  11/13 تواندمي

  براي تقاطعات مورد بررسي كاهش دهد.

گير عدم استفاده از عالئم هشدار دهنده در تقاطعات با سرعت-

دهد كه اين ميزان درصد آمار تصادفات را افزايش مي 18

  درصد  11افزايش در تقاطعات با سرعت كاه نيز حدود 

باشد. همچنين استفاده از سرعت گير و سرعت كاه هايي با مي

ايش درصد آمار تصادفات را افز 12تا  5ي غير استاندارد هندسه

نسبت  رگيتقاطعات داراي سرعت دهد، كه اين افزايش درمي

  نيز بيشتر بوده است. كاهسرعت داراي به تقاطعات 
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ABSTRACT  

Safety indicator and range of controlling accidents is considered as one of the important 

criteria of evaluating transport networks. One of the effective instruments in controlling 

accidents and traffic is the ability to predict accidents that given this issue, traffic can be 

managed and the instruments of controlling speed and traffic are used. So the prediction 

model of the impact of using types of speed bumps in decreasing accidents has been 

investigated and presented in the research. For this purpose, data related to accidents in 50 

junctions and U-Turns during 5 recent years in Ghaemshahr have been studied. Through 

field studies, parameters such as speed of vehicles, width of speed bump, height of speed 

bump, distance from junction, the numbers of crossing line and distances of warning signs 

have been selected as variable and affective parameters on the numbers of accidents. By 

using scattering models, the way of changes of different parameters were evaluated based 

on the numbers of accidents in the different places and the final model was obtained by 

using regression analysis in order to be used in the prediction of accidents. The results 

showed that if the warning signs are not used in the junctions with speed bump, it will 

increase the numbers of accidents up to 18% that the increase in the junctions with speed 

hump is about 11%.Using speed bumps and speed humps with non-standard geometry will 

increase the numbers of accidents 5 to 12% that the increase in the junctions having speed 

bumps is more than the increase in the junctions having speed humps. 
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