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واژگان کلیدی:
شدت تصاد،،
اتوبو های درونشه ی،
اتوبو های ب ونشه ی،
مدل لوجی ت تیبی.

چکیده
اتوبووو یکوی از قوودیمیتو ین وسووایل نقلیوه همگووانی مویباشوود .ایمنوی ایون وسووایل ،از
چالش های اصلی ه سیسومم حمول ونقول همگوانی اسو  .در ایون میوان ،تواننون مسولله
شدت تصادفات ایون دسومه از وسوایل نقلیوه نممو موورد توجوه پژوهشوگ ان بووده اسو .
در سووالهووای اخی و بوو ای اول وینبووار چنوود مطالعووه پی امووون تحلی ول شوودت تصووادفات
اتوبو هوا در سوط جهوان انجوا گ فموه اسو  .از ایون رو ایون پوژوهش در توش اسو
نه با اسمفاده از اطشعات تصوادفات ایو ان نوه توسو پلویس پوس از وقوو تصوادفات بوه
ثب رسیده اس  ،عوامول موثث بو شودت تصوادفاتی نوه در آن هوا اتوبوو درگیو بووده
اس را در معاب شوه ی و بوین شوه ی بوه صوورت جداگانوه شناسوایی و ب رسوی ننود .در
این راسوما از مودل لوجیو ت تیبوی اسومفاده شوده اسو  .در ف آینود مودلسوازی ،توثثی
پارامم هایی گونواگونی چوون ویژگویهوای زموان تصواد ،،ویژگویهوای راننوده ،تصواد ،و
معب  ،ب رسی شوده اسو  .ب اسوا نموایج حاصوله ،در معواب درون شوه ی و بو ون شوه ی
افزایش سابقه رانندگی نواهش شودت تصواد ،را بوه دنبوال داشومه اسو  .درحوالینوه در
معوواب درونشووه ی عووواملی چووون وقووو تصوواد ،در شو  ،سوون بوواای  06سووال راننووده،
تصوواد ،بووا عوواب ی وا چنوود وس ویله ،س و ع غی مجوواز ،عبووور از چ و ا ق مووز و وقووو در
بزرگ اه ،با افزایش شدت تصادفات اتوبوو هوا همو اه بووده اسو  .در معواب بو ون شوه ی،
فصوول بهووار و تابسوومان ،جوووان بووودن راننووده ،ت لو عموودی وی ،مصو  ،الکوول یوا مووواد
م وودر ،خسوومگی و خوووا آلووودگی ،واژگووونی و سووقو  ،عوود توجووه بووه جلووو ،روسووازی
خ ویس ،ش وی دار و قووو دار بووودن مس وی  ،افووزایش شوودت تصووادفات اتوبووو هووا را بووه
دنبال داشمه اس  .امیود اسو ایون نموایج ،بموانود بوه ات وا سیاسو هوای ارتقوا ایمنوی
حملونقل همگانی نمک شایانی نند.

ب اسا

 -1مقدمه
حملونقل یکی از اصلیت ین مثلفههای زندگی مدرن
ام وزی اس

و یکی از مهمت ین خصوصیات ه شبکه

حملونقل ایمنی اس  .منظور از ایمنی در حملونقل

یک تع ی

ساده ،دسمیابی به مقصد سف در

راسمای هد ،سف بدون ب وز آسی

تصادفات ت افیکی حوادث پیچیدهای هسمند نه عوامل
ف اوانی از جمله ط ح هندسی جاده ،مش صات روسازی،
رفمار و فانمورهای ف دی راننده ،ویژگیهای ت افیکی،
خصوصیات وسایل نقلیه و ش ای

* پس الکم ونیک نویسنده مسلولahadi@rahiran.ir :
 .3دانشجوی دنم ا ،دانشکده مهندسی عم ان ،دانشگاه صنعمی ش ی
 .2اسمادیار ،عضو هیل علمی ،پژوهشکده حملونقل ،دانشگاه علموصنع
ا ی ان

جانی و مالی اس .

محیطی در آنها دخیل

هسمند .خسارات ناشی از تصادفات جادهای دارای ابعاد
گوناگون اقمصادی ،اجمماعی ،ف هنگی ،زیس

محیطی،
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06

بهداشمی و روانی اس  .ه ساله نزدیک به  3/8میلیون نف

پژوهش در تش

اس

در جهان ب اث تصادفات ت افیکی جان خود را از دس

ای ان نه توس

پلیس پس از وقو تصادفات به ثب

میدهند و  26تا  06میلیون نف ب اث این حوادث مج وح

رسیده اس  ،عوامل مثث ب شدت تصادفاتی نه در آنها

میشوند .تصادفات جادهای یکی از سه عامل اصلی

اتوبو

را شناسایی نند .در این راسما از

م گومی اف اد بین سنین  0تا  44سال در سط جهان

مدلهای انم ا گسسمه (لوجی ) اسمفاده خواهد شد .در

[ .]3نشور ای ان نیز ام وزه در ام ت افیک شبکه

ف آیند مدلسازی ،تثثی پارامم هایی گوناگونی از جمله

معاب و ایمنی راهها با مشکشت عمدهای مواجه اس  .آمار

زمان تصاد ،،زمان وقو  ،ش ای آ و هوایی و روشنایی،

نشان میدهد نه در سالهای اخی تعداد تصادفات

ویژگیهای راننده مانند جنسی  ،سن و خطاهای راننده

جادهای به طور چشمگی ی در نشور رو به رشد نهاده و

ویژگیهای تصاد ،مانند ویژگیهای وسیله درگی با

ممعاقباً خسارات جانی و مالی ناشی از این تصادفات نیز

اتوبو  ،نو و نحوه ب خورد ،ویژگیهای معب مانند قو

هزینه سنگینی را به نشور وارد ن ده اس  .در  0ماهه

و شی ب رسی میشود.

اس

ن س

نه با اسمفاده از اطشعات تصادفات

درگی بوده اس

سال  ،3836در مجمو  33هزار و  263نف ب اث

در ادامه ابمدا مطالعات انجا شده در این زمینه مورد

تصادفات رانندگی در نشور نشمه و  308هزار نف مصدو

ب رسی ق ار خواهند گ ف  .سپس به مع فی دادههای مورد

 2/0نف ب

ب رسی و ساخمار مدلسازی پ داخمه میشود .اطشعات

شدهاند .به عبارتی روزانه  06نف و ه ساع
اث تصادفات جان خود را از دس

میدهند [ .]2ب اسا

تحقیقاتی نه در زمینه ب آورد هزینههای تصادفات
درونشه ی و ب ونشه ی در راههای ای ان توس

مورد اسمفاده با توجه به محل وقو تصاد ،،به دو دسمه
(درونشه ی و ب ونشه ی) تقسیم شده و عوامل
تثثی گذار ب شدت تصادفات ه دسمه ،در قال
3

پژوهشکده حملونقل وزارت راه و شه سازی انجا گ فمه

مدل لوجی

اس  ،هزینه تصادفات ت افیکی ای ان در سال  30با

عوامل مثث در ه دسمه شناسایی شده و ض ای

پ داخ

ت تیبی ،جداگانه ب رسی میشوند .در انمها
مدل به

تفکیک درونشه ی و ب ونشه ی ارائه و مقایسه میشود.

احمسا

یارانهها بالغ ب  336هزار میلیارد ریال ب آورد

شده اس

نه با این هزینه میتوان ب ای بیش از 306

همچنین با توجه به مقادی نشش ممغی های مثث  ،میزان

شه ناوگان قطارشه ی خ یداری نمود [ .]8آیمی هزینه

اهمی

پارامم ها در افزایش احممال شدت تصادفات با

تصادفات ای ان در سال  36را ،بیش از  %8/0تولید ناخالص

توجه به محل تصاد ،مش ص میشود.

2

ملی ب آورد ن ده اس [.]4
اتوبو  ،یکی از قدیمیت ین وسایل نقلیه همگانی
میباشد .ایمنی این وسایل ،از چالشهای اصلی ه
سیسمم حملونقل همگانی اس  .در این میان ،تاننون
مسلله شدت تصادفات این دسمه از وسایل نقلیه نمم
مورد توجه پژوهشگ ان بوده اس  .عل

انم ا

شدت

تصاد ،به جای تعداد و یا نو تصاد ،،اهمی باای درک
عوامل منج به افزایش شدت تصادفات و در نمیجه افزایش
شدت آسی دیدگی س نشینان اس  .در سالهای اخی

 -2مرور ادبیات
تاننون مطالعات بسیار اندنی در زمینه مدلسازی شدت
تصادفات اتوبو ها در سط جهان انجا پذی فمه اس .
اولین مطالعه توس

باروا و تی [ ]0در نشور بنگشد

انجا گ فمه اس  .آنها به ب رسی تصادفات اتوبو های
شه داهانا طی سالهای  3333تا  ،2660پ داخمهاند.
مدل لوجی

ت تیبی ب ای تحلیل شدت تصادفات به نار

ب ای اولینبار چند مطالعه پی امون تحلیل شدت تصادفات
اتوبو ها در سط جهان انجا گ فمه اس  .از اینرو این
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راضی اردنانی و احدی

گ فمه شده اس  .اطشعات مورد اسمفاده نشان داد نه طی

بدین منظور آنها از مدل لوجی

سالهای مذنور شدت تصادفات این وسایل ،رو به افزایش

اسمفاده ن دهاند .سط شدت در پنج سط بدون ج اح ،

بوده اس  .عواملی چون وقو تصاد ،در روز تعطیل،

ج اح

بدون نقص عضو ،با نقص عضو

مسی دوط فه ،درگی با یک وسیله و درگی با عاب از

و فوت ،در نظ گ فمه شده اس  .ویژگیها گوناگونی از

جمله عوامل افزایش دهنده شدت تصادفات بوده اس  .در

تصاد ،و وسیله درگی  ،وارد مدلسازی گ دیده اس .

نقطه مقابل ،معاب با رفیوژ میانی ،ننم ل پلیس ،ب خورد با

نمایج نشان داد نه راننده جوان با سن نمم از  20سال،

جسم ثاب  ،ب خورد با وسیله پارک شده و ب خورد پهلو به

مجاز باای

پهلو ،با شدت تصادفات نمم ی هم اه بوده اس  .از اینرو
ناهش س ع

احممالی ،ج اح

ت تیبی تعمیمیافمه

بیش از  00سال ،راننده زن ،معاب با س ع
 00مایل ب ساع

و زی  26مایل ب ساع  ،تقاطعها و

اتوبو های شه ی در روزهای تعطیل و

رانندگی پ خط از عوامل مثث ب افزایش شدت تصادفات

زمانها پیک ت افیک ،میتواند به ناهش شدت تصادفات

اتوبو ها بوده اس  .همانگونه نه مشاهده میشود ،حوزه

نمک نند.

این مطالعات تنها به سه مطالعه طی سالهای اخی

رامن و همکاران [ ]0به ب رسی شدت تصادفات اتوبو ها

محدود میگ دد .بناب این اطشعات زیادی پی امون ب رسی

در اسمان آلب تا پ داخمهاند .از اطشعات تصادفات سالهای

شدت تصادفات اتوبو ها در دسم

نمیباشد.

 2666تا  2662اسمفاده گ دیده اس  .تمامی انوا

به دلیل ماهی

اتوبو ها مانند اتوبو های شه ی و بینشه ی در نظ

اسمفاده از مدلهای انم ا

گ فمه شده اس  .چهار مدل به ش ح زی ساخمه شده

رویک دهای مورد اسمفاده در پژوهشهای سالهای اخی

اس :

بوده اس [ .]3با توجه به تعداد سطوح شدت و داده مورد

 -3تصادفات تک وسیله در بزرگ اهها،

اسمفاده ،تاننون مدلهای انم ا گسسمه ممنوعی در این

 -2تصادفات تک وسیله در غی بزرگ اهها،

زمینه مورد اسمفاده ق ار گ فمه اس .

 -8تصادفات دو وسیله در بزرگ اهها،

رایجت ین مدل اسمفاده شده در این حوزه ،لوجی

 -4تصادفات دو وسیله در غی بزرگ اهها.
نمایج نشان داد نه وضعی

پ وبی

جوی نامناس

در تمامی

گسسمه بودن سطوح شدت تصاد،،
گسسمه یکی از رایجت ین

یا

ت تیبی میباشد .همچنین بهم ین مدل در میان

سای مدلها یعنی لوجی

ت نیبی ،به دلیل زمان بسیار

مدلها یا ناهش شدت تصادفات هم اه بودهاند .در تمامی

زیاد ف آیند ت مین ،دسمیابی به مدل نهایی را بسیار

مدلها عوامل مثث ب شدت تصادفات مواردی چون ،نو

مشکل مینند .بناب این در پژوهش حاض  ،مدل لوجی

ب خورد ،سن راننده وسیله مقابل و راننده اتوبو

ت تیبی ب ای تحلیل شدت تصادفات ،مورد اسمفاده ق ار

شناسایی شده اس  .ب ای تصادفات بزرگ اهی ،تصاد ،با

گ فمه اس .

با افزایش شدت

از مطالعاتی نه در زمینه شدت تصادفات در نشورمان

اتوبو

دیگ  ،نامیون و موتورسیکل

تصادفات هم اه بوده اس  .ب خورد جلو به جلو ،نیز اث ی

انجا گ فمه اس

میتوان به پژوهش نصی ی و طلوعی

مشابه داشمه اس  .ب ای معاب غی از بزرگ اه ،وقو تصاد،

[ ]3اشاره ن د نه در آن به ب رسی و شناسایی عوامل موث

در نزدیکی تونل ،پل و تقاطع با افزایش شدت تصادفات

ب شدت تصادفات جلو به جلو در جادههای دو خطه

هم اه بوده اس  .تصادفات با عاب ان پیاده در معاب غی از

ب ونشه ی پ داخمه شده اس  .همچنین نصی ی و

بزرگ اه نیز با افزایش شدت تصادفات هم اه بوده اس .

ادریسی [ ]36با اسمفاده از مدل لوجی و شبکه عصبی به

ناپشن و پ اتو [ ]2به ب رسی شدت تصادفات اتوبو ها در

شناسائی عوامل موث ب شدت تصادفات نامیونها در

سط آم یکا ،طی سالهای  2660تا  2663پ داخمهاند.

جادههای دو خطه ب ونشه ی پ داخمند.
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مدل ت تیبی ،یکی از رایجت ین مدلهای مورد اسمفاده

مدل لوجی ت تیبی به عنوان رایجت ین و معمب ت ین مدل

ب ای ب رسی شدت تصادفات اس  .دنگ و همکاران []33

اسمفاده شده در این زمینه شناخمه شد.

با به نارگی ی یک مدل پ وبی
ننکمیک

تصادفات در ایال

ت تیبی به ب رسی شدت
پ داخمند .ب رسی عوامل

 -3دادههای مورد استفاده

گوناگون نشان داد سط خیسی روسازی و وقو تصاد،
در ش

همبسمگی زیادی با شدت تصاد ،دارد؛ در حالی

در این تحقیق تصادفات درونشه ی و ب ونشه ی ته ان

باعث ناهش شدت تصادفات فوق

درگی بوده و در سال

نه افزایش ع ض خ

نه در آنها حداقل یک اتوبو

میشود .م نی و همکاران [ ]32با به نارگی ی رگ سیون

 3833و  3833به وقو پیوسمهاند ،مورد ب رسی ق ار

راننده ب میزان

گ فمه اس  .با حذ ،نمونههای ناقص و مشاهداتی نه یک

آسی دیدگی در تصادفات پ داخمند .ف ضیه مورد مطالعه

یا ب خی از اطشعات م بو به آنها نامش ص میباشد و

در این تحقیق این بود نه احممال آسی دیدگی اف اد

یا

لجسمیک به ب رسی تثثی سن و جنسی

همچنین جداسازی تصادفاتی نه در آنها عاب

مسن در تصادفات به دلیل تغیی ات فیزیولوژیکی بدنشان،

موتورسیکل

بیشم از احممال آسی دیدگی اف اد جوان اس  .هلیم و

ب رسی شده اس  .از این میان تنها  38درصد از خودروها

ابدلاتی [ ]38ب ای تحلیل تصادفات بوقو پیوسمه در

در معاب ب ونشه ی و  32درصد در معاب درونشه ی به

چهارراههای بدون چ ا از مدل پ وبی دوگانه با دو سط

وقو پیوسمهاند .ممغی وابسمه مدل نه همان شدت

شدت ج حی و بدون ج ح پ داخمند .پیکآسا و همکاران

تصادفات میباشد ،به صورت سه گانه (خسارتی ،ج حی و

[ ]34نیز با اسمفاده از رگ سیون لجسمیک به ب رسی تاثی
پارامم های م مل

ب شدت تصادفات ب ونشه ی جوانان

فوتی) تع ی

دخیل بودهاند ،در نهای

 2680تصاد،

شده اس  .در معاب درونشه ی ،تصادفات

خسارتی 32/3 ،درصد ،ج حی 2/6 ،درصد و فوتی 6/2
درصد و در معاب ب ونشه ی ،تصادفات خسارتی33/3 ،

پ داخمهاند.
دنیا نشان

درصد ،ج حی 2/2 ،درصد و فوتی  8/2درصد دادههای

میدهد نه در زمینه ب رسی شدت تصادفات اتوبو ها

موجود را شامل میشوند .در مدلسازی با مدلهای

و در ای ان نیز

انم ا گسسمه ،محدودیمی ب ای حداقل تعداد مشاهدات

هیچگونه مطالعه رسمی در این زمینه انجا نگ فمه اس .

مدل وجود ندارد .درصورتی نه پس از

جمعبندی مطالعات انجا شده در سط
مطالعات بسیار محدودی انجا شده اس

از در پ داخ

شدت تصادفات اتوبو های

ساخ

مدل ،ض ای

درونشه ی و ب ونشه ی ،ام ی ض وری اس  .همانطور

مناس

ب مشاهدات باشد ،قابل دفا بوده و ب ای نحلیل

نه از مطالعات باا مش ص میشود ،تصادفات فوق نمم

اسمفاده میگ دد .در ادبیات تحقیق ،مدلهایی با 22

تعیین عوامل موث

ب

مورد توجه ق ار گ فمهاند ،و از اس

این نو تصادفات

معنادار گ دیده و مدل دارای ب از

مشاهده نیز دیده میشود [.]32
گسم دهای از

جداگانه تحلیل شوند .تفکیک میان تصادفات درونشه ی

پارامم های مورد ب رسی شامل طی

و ب ون شه ی به هم اه یافمن تفاوت عوامل مثث ب شدت

ممغی ها از جمله ویژگیهای زمان تصاد ،،ویژگیهای

تصادفات میتواند نمایج حاصل از مطالعات گذشمه را

راننده ،تصاد ،و معب  ،ب رسی شده اس  .مش صات

تکمیل نماید .مدلهای گوناگونی در زمینه شدت تصادفات

ممغی های موجود در اطشعات ،در جدول  3ارائه شده

مورد اسمفاده ق ار گ فمهاند نه میتوان با نارگی ی آنان

اس  .شایان ن اس  ،تمامی ممغی های موجود در جدول

ب روی دادههای تصادفات ای ان ،به تحلیل تصادفات بوقو

 3ارائه شده اس  ،درحالینه طی ف آیند مدلسازی

پیوسمه در ای ان پ داخ  .با توجه به مطالعات انجا شده،
مجله مدل سازی در مهندسی
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راضی اردنانی و احدی

ممغی هایی چون سه دسمه سن به طور همزمان وارد مدل

نگ دیده اس .

جدول  -3مع فی ممغی های مورد ب رسی
نوع متغیر

نام متغیر

توصیف متغیر

خسارتی
ج حی
فوتی

-

32/3
2/6
6/2

روز تصاد،
ساع تصاد،

 = 3تعطیل = 6 ،در غی اینصورت
 = 3ساع اوج صب  = 6 ،در غی اینصورت
 = 3ش  = 6 ،در غی اینصورت
 = 3روز = 6 ،در غی اینصورت
 = 3طلو یا غ و خورشید = 6 ،در غی اینصورت
 = 3بهار = 6 ،در غی اینصورت
 = 3تابسمان = 6 ،در غی اینصورت
 = 3پائیز = 6 ،در غی اینصورت

2/0
32/3
30/8
38/3
6/3
80/3
24/3
22/3

30/3
36/2
82/3
03/4
4/0
22/0
20/4
22/0

 = 3زمسمان = 6 ،در غی اینصورت

32/2

33/2

جنسی راننده

 = 3م د = 6 ،در غی اینصورت
 = 3نمم از  20سال = 6 ،در غی اینصورت
 20 = 3تا  06سال = 6 ،در غی اینصورت
 = 3بیشم از  06سال = 6 ،در غی اینصورت

سابقه رانندگی

زمان بین صدور گواهینامه و روز تصاد( ،سال)
 = 3بیسواد = 6 ،در غی اینصورت
 = 3سیکل = 6 ،در غی اینصورت
 = 3دیپلم = 6 ،در غی اینصورت
 = 3باای دیپلم = 6 ،در غی اینصورت
 = 3مقص  = 6 ،در غی اینصورت
 = 3بیتوجهی به مق رات = 6 ،در غی اینصورت
 = 3ت ل عمدی = 6 ،در غی اینصورت
 = 3خسمگی و خوا آلودگی = 6 ،در غی اینصورت
 = 3عجله و شما بیمورد = 6 ،در غی اینصورت
 = 3عد آشنایی با جاده = 6 ،در غی اینصورت
 = 3عد تش یص سهم عبور = 6 ،در غی اینصورت
 = 3مص  ،الکل یا مواد م در = 6 ،در غی اینصورت
 = 3سای عوامل انسانی دخیل = 6 ،در غی اینصورت
 = 3اگ راننده مانع دید داشمه = 6 ،در غی اینصورت

30/4
43/3
06/6
3/2
4/0
()8/38
3/3
83/3
02/3
3/2
30/2
00/3
6/2
6/4
22/6
6/8
3/3
6/6
0/3
03/2

6/2
03/3
83/6
6/3

 = 3سواری = 6 ،در غی اینصورت
 = 3وان بار = 6 ،در غی اینصورت
 = 3مینیبو یا ون = 6 ،در غی اینصورت
 = 3اتوبو  = 6 ،در غی اینصورت
 = 3وسیله نقلیه سنگین = 6 ،در غی اینصورت
 = 3موتورسیکل  = 6 ،در غی اینصورت

40/0
3/0
6/3
4/0
2/2
6/3

متغیر وابسته
(شدت تصادف)

ش ای نور
زمان تصادف
فصل

سن راننده

تحصیشت راننده
ویژگیهای
راننده

نقش راننده

خطای راننده

مانع دید

ویژگیهای
تصادف

سهم به درصد

نو ط  ،درگی
در تصاد،
(وسیله یا عاب )

مجله مدل سازی در مهندسی

شهری

بینشهری
33/3
2/2
8/2

)4/20( 6/0
2/0
82/4
08/8
3/2
03/0
6/4
6/2
23/3
6/2
3/0
6/3
0/0
0/0
22/8
2/2
6/2
½
32/4
3/3
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نوع متغیر

نام متغیر

سهم به درصد

توصیف متغیر

شهری

بینشهری

6/6
8/2
6/6
6/3
3/8
6/6
6/3
82/6
23/6
2/2
23/4
3/3
30/2
0/0
23/3

6/6
6/3
3/6
6/3
4/3
6/0
2/4
32/0
30/0
0/2
42/4
30/2
23/4
2/3
24/8

6/3

6/6

6/3

4/2

6/4
6/0
6/4
32/4

3/6
2/6
6/4
2/3

6/3

6/6

 = 3صا = 6 ،،در غی اینصورت

33/3

38/8

 = 3اب ی = 6 ،در غی اینصورت

0/0

4/0

 = 3بارانی = 6 ،در غی اینصورت

4/6

3/4

 = 3ب فی = 6 ،در غی اینصورت

6/8

2/0

 = 3مهآلود = 6 ،در غی اینصورت

6/8

3/3

 = 3سای  = 6 ،در غی اینصورت

6/3

6/3

ویژگیهای

 = 3شنی یا خانی = 6 ،در غی اینصورت

6/3

6/3

معبر

 = 3خشک = 6 ،در غی اینصورت

34/3

30/0

 = 3خیس = 6 ،در غی اینصورت

4/0

36/3

 = 3ی ی = 6 ،در غی اینصورت

6/3

2/4

 = 3گلی = 6 ،در غی اینصورت

6/6

6/3

 = 3سای  = 6 ،در غی اینصورت

6/8

6/6

 = 3بزرگ اه = 6 ،در غی اینصورت

0/3

6/3

 = 3تقاطع = 6 ،در غی اینصورت

2/2

6/3

نو ب خورد

تعداد وسایل نقلیه
درگی

عل تامه تصاد،

وضعی هوا

ش ای روسازی راه

نو معب

مجله مدل سازی در مهندسی

 = 3دوچ خه = 6 ،در غی اینصورت
 = 3عاب  = 6 ،در غی اینصورت
 = 3حیوان = 6 ،در غی اینصورت
 = 3با وسیله پارک شده = 6 ،در غی اینصورت
 = 3با جسم ثاب  = 6 ،در غی اینصورت
 = 3خ وج از مسی  = 6 ،در غی اینصورت
 = 3واژگونی و سقو  = 6 ،در غی اینصورت
 = 3پهلو به پهلو = 6 ،در غی اینصورت
 = 3زاویهای = 6 ،در غی اینصورت
 = 3جلو به جلو = 6 ،در غی اینصورت
 = 3جلو به عق  = 6 ،در غی اینصورت
 = 3سای انوا ب خورد = 6 ،در غی اینصورت
 = 3یک وسیله = 6 ،در غی اینصورت
 = 3چند وسیله = 6 ،در غی اینصورت
 = 3عد توجه به جلو = 6 ،در غی اینصورت
 = 3عد مهارت نافی در رانندگی = 6 ،در غی
اینصورت
 = 3عد توانایی در ننم ل خودرو = 6 ،در غی
اینصورت
 = 3عد رعای س ع مجاز = 6 ،در غی اینصورت
 = 3انح ا ،به چپ = 6 ،در غی اینصورت
 = 3ح ن در جه خش = 6 ،،در غی اینصورت
 = 3تغیی مسی ناگهانی = 6 ،در غی اینصورت
 = 3عد توجه به چ ا راهنمایی = 6 ،در غی
اینصورت
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نام متغیر

نوع متغیر

توصیف متغیر

نقص راه

شهری

بینشهری

 = 3میدان = 6 ،در غی اینصورت

3/0

3/6

 = 3نم ع ض بودن معب  = 6 ،در غی اینصورت

2/3

0/3

 = 3نقص عشئم افقی یا عمودی = 6 ،در غی اینصورت

4/0

2/6

 = 3وجود مانع و دس انداز  = 6 ،در غی اینصورت

6/0

6/3

 = 3شی دار و قو  = 6 ،در غی اینصورت

6/4

2/3

 = 3مسط و قو  = 6 ،در غی اینصورت

4/2

0/8

 = 3شی دار و مسمقیم = 6 ،در غی اینصورت

2/4

4/0

 = 3مسط و مسمقیم = 6 ،در غی اینصورت

38/6

32/4

مش صات هندسی

میباشد .در ش ایطی نه دو گزینه ب ای تصاد-،راننده
تع ی شود ،گزینه  3ب ای تصاد-،راننده  nدر صورتی

 -4روش تحقیق
 -1-4مدلهای انتخاب

مشاهده میشود نه تابع مطلوبی

مبنای شکلگی ی بسیاری از مدلهای انم ا
نظ یه اقمصادی مطلوبی
ف ض ب آن اس

گسسمه

تصادفی اس  .در این مدلها

نه انم ا

ب اسا

مطلوبی

گزینهها

نه ناشی از ویژگیهای ف د ،گزینه و محی اس  ،صورت
میگی د .در پژوهش حاض با اسمفاده از مدلهای انم ا ،
احممال مشاهده میزان شدت تصاد( ،گزینه  ) jب اسا
ویژگیهای تصاد ،و راننده (  ) nب آورد میشود .ه
مشاهده موجود در اطشعات مورد اسمفاده ،م بو به یک
تصاد ،میباشد نه شامل ویژگیهای راننده و تصاد،
درگی در آن اس  .با توجه به نو مشاهدات ،مطلوبی

به

صورت تابع زی تع ی میشود:
()3

U nj  Vnj   nj

U
 : njتابعی خطی از ویژگیهای تصاد-،راننده  nب ای

گزینه j
V
 : njقسم قابل اندازهگی ی مطلوبی
تصاد-،راننده n
 : niقسم غی قابل مشاهده مطلوبی
تصاد-،راننده n

راننده از مطلوبی
معین تابع مطلوبی

گزینه  jب ای

گزینه  2بیشم باشد .عموماً ب ش

Vnj

به صورت تابعی خطی از

بدس میآید:

) Pn1  P(Un1  Un2 )  P(Vn1   n1  Vn2   n2

( )2

و احممال مشاهده گزینه  2ب ای تصاد-،راننده n
میشود:

Pn 2  1  Pn1

( )8
توزیع ن مال ،مدل پ وبی

را بدس

میدهد .احممال

پ وبی از رابطه زی حاصل میشود:

)

Vn1  Vn 2



(Pn1  

نه  بیانگ توزیع تجمعی ن مال اسماندارد 3و  انح ا،
معیار پارامم

تصادفی 2میباشد .اگ

ب ش غی قابل

مشاهده دارای توزیع گامبل ف ض شود ،تفاضل دارای
توزیع لجسمیک بوده و مدل لوجی
میدهد .به دلیل ف

گزینه  jب ای

آن ب ای این تصاد-،

ویژگیهای تصاد-،راننده در نظ گ فمه میشود .احممال
مشاهده گزینه  3ب ای تصاد-،راننده  ، nاز رابطه زی

( )4

نه در آن:



سهم به درصد

دوگانه را بدس

بسمه انمگ ال مدل لوجی  ،احممال

مدل لوجی دوگانه به رابطه ساده زی تبدیل میشود:
Standardized Cumulative Normal Distribution
Standard Deviation of Random Component

مجله مدل سازی در مهندسی

1
2
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eVn1
()0
Pn1  Vn1 Vn 2
e e
رابطه ( )0را میتوان به صورت رابطه ( )0بازسازی ن د:

eVn 2
1
Pn1  Vn 2

Vn1
Vn 2
e (1  e e ) 1  eVn1 Vn 2

()0

 -2-4مدلهای انتخاب چندگانه

در ش ایطی نه نو دادهها رتبهای باشند ،به دلیل ماهی
ت تیبی گزینهها ،اسمفاده از مدلهای ت تیبی نسب
مدلهای لوجی
مدلسازی انم ا

چندگانه ممداولت اس  .در

گسسمه ،دو نو داده گسسمه عادی و

رتبهای اسمفاده میشود .انم ا های رتبهای ماهی
ت تیبی نسب

1

و پ وبی

به

مالکی

به هم دارند .به عنوان مثال در بحث

وسیله ،انم ا

تعداد خودرو ت تیبی اس

یعنی

در ش ایطی نه تعداد گزینهها بیش از دو باشد ،احممال

مقدار ه گزینه از تعدادی از گزینهها بزرگم و از تعدادی

وقو یک گزینه با اسمفاده از مدلهای چندگانه ب آورد

دو خودرو بیش از

از گزینهها نوچکم اس  .انم ا

میشود .از جمله ممداولت ین این نو مدل ،لوجی

انم ا یک یا صف خودرو اس

چندگانه اس  .رابطه ( )2این ساخمار را نشان میدهد .در
این رابطه احممال مشاهده گزینه  aب ای تصاد-،راننده

نمم از سه خودرو اس  .انم ا های عادی ماهی ت تیبی
نسب

 nب آورد میشود.

وسیله ،انم ا وسیله نقلیه عمومی و وسیله نقلیه ش صی

eVna
()2

J

e

Vnj

Pna 

j 1

Vna

مطلوبی

گزینه  aب ای

چندگانه در م جع [ ]30گزار

شده اس  .یکی

ب ای سف هیچ ت تیبی نسب

به هم ندارند .مزی

مدلها ت مین تعداد نمم ی ض ی

این

و در نمیجه تفسی
به طور مش ص

در ب ش تحلیل شدت تصاد ،نه سطوح شدت ماهی
ت تیبی نسب به هم دارند ،مشاهده میشود .در این حال
اسمفاده از مدلهای ت تیبی به عنوان رایجت ین رو های
مدلسازی در مطالعات انجا شده پی امون تحلیل شدت

از ویژگیهای اصلی این مدل اسمقشل گزینههای نام تب
اس  .2در این صورت ،نسب

به هم ندارند .به عنوان مثال ،در بحث انم ا

روشنت نمایج حاصله اس  .این وضعی

نه  Jمجموعه گزینهها و
تصاد-،راننده  nاس  .جزئیات چگونگی اسم اج مدل
لوجی

در حالینه انم ا فوق،

احممال مشاهده دو گزینه

تصادفات گزار

شده اس .

مسمقل از حضور گزینه سو اس  .یعنی رابطه زی بین

ف ضیه مدلهای ت تیبی آن اس

احممال مشاهده گزینه  aو  bب ای تصاد-،راننده n

پیوسمه غی قابل مشاهده (ممغی نهانی )4با یک ممغی
گسسمه مشاهده شده در ارتبا

ب ق ار اس .

Pna
 eVna Vnb
Pnb

()3

نه همواره یک ممغی
اس  .شکل عمومی این

مدلها طبق رابطه ( )3اس :
Y   Xn  n
*
n

( )3
نه در آن:
*

 : Ynممغی وابسمه غی قابل مشاهده (نهانی)

 -3-4مدلهای انتخاب ترتیبی

Xn

3

 :ممغی های توصیفی (ویژگیهای تصاد-،راننده ) n

 : ب دار ض ای ممغی های توصیفی

n

 :خطای غی قابل مشاهده

1

Multinomial Choice Models
)Independence of Irrelevant Alternatives (IIA
3
Ordered Response Models
2

مجله مدل سازی در مهندسی

Latent Variable

4
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میباشد .از نظ ریاضی رابطه بین * Ynو Yn

(سط شدت

مشاهده شده) به صورت زی قابل بیان اس :
()36

Yn  j

اگ
 j = 3،2،8،...و

نه در آنها

j

 j 1  Yn*   j

ها آسمانههای ممغی نهانی هسمند نه

حدود شدت تصاد ،را تع ی

میننند j .نیز سطوح

شدت تصاد ،اس  .با توجه به رواب ( )3و ( )36میتوان
نوش [:]32

0   X n   n  1
1   X n   n  2
 2   X n   n  3
3   X n   n   4

()33

1 if
2 if

Yn  
3 if

4 if

در این رواب اگ  دارای توزیع لجسمیک با میانگین صف
و پ اننش مجذور عدد پی تقسیم ب سه باشد ،مدل
لوجی ت تیبی نمیجه میشود و چنانچه  دارای توزیع
ن مال با میانگین صف و پ اننش یک باشد ،مدل پ وبی
ت تیبی حاصل میگ دد [ .]33پ داخ

بیشینه درسمنمایی میباشد و لگاریمم درسمنمایی طبق
رابطه ( )34نوشمه میشود:
N J

]) log L   mnj log[F ( j   X n )  F ( j 1   X n

در این رواب

 0  و 4  

بناب این ،مشاهده

Yn  1

(یعنی مشاهده سط شدت 3

ب ای تصاد-،راننده  ) nنظی حالمی اس

 و 1

*
نه  Ynبین

ق ار گی د ،احممال وقو آن به صورت زی

محاسبه میشود:
()32

نه 3

*
با جایگذاری  Yn   xn   nخواهیم داش :

) Pr(Yn  1| X n )  F (1    X n

نه در آن  Fتابع توزیع تجمعی مقدار  اس  .در حال
عمومی وقمی نه
()34

mnj 

اگ

Yn  j

 ،در غی اینصورت صف

میباشد .بیشینهسازی با توجه به محدودی های

 0  و  J  

انجا میپذی د .قابل ن

نه در رابطه ( )30بازه انمهایی ب ای گزینه  ،4تنها با

ت مین 3

معین میگ دد ،در نمیجه سه مقدار آسمانه

 ت مین زده میشود.

یکی از ف ضهای مدل لوجی

ت تیبی ،ف ض روند موازی

Yn  j

3

میباشد .ف ض فوق به نا های دیگ ی مانند شانسهای
ممناس

یا خطو موازی نیز خوانده میشود .همان گونه

نه در رابطه ( )33مشاهده میشود ،ض ای

) Pr(Yn  1| X n )  pr ( 0  Yn*  1 | X n

()38

n 1 j 0

()30

اس
ف ض میشوند.

مدل فوق به رو

ممغی ها ( ) 

ب ای محاسبه احممال مشاهده تمامی سطوح

Yn

 ،یکسان

اس  .ماهی ب اب بودن  ها ب ای گزینهها در مدل فوق،
ف ض روندگ موازی نامیده میشود.

باشد میتوان نوش :

Pr(Yn  j | X n )  F ( j   X n )  F ( j 1   X n )  0

با ت نی رواب ( )33و ( )34میتوان نوش :

()30

) if F (1    X n
) if F (2    X n )  F (1    X n
) if F (3    X n )  F (2    X n
) if 1- F (3    X n

1
2

Yn  
3
4

 -4-4ارزیابی مدلها
شاخص ب ازندگی [ ]33مشنی اس
ب از

نه میزان خوبی

مدل ب دادهها و مشاهدات را تعیین مینند؛ مقدار

این ض ی

بین صف و یک تغیی مینند .شاخص
Parallel Regression Assumption

مجله مدل سازی در مهندسی
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ب ازندگی ب ای مدلهایی نه به رو
میشوند نظی لوجی

پ داخ

این ف ض باید میان ممغی های مورد اسمفاده در مدل

درسمنمایی بیشینه

به صورت زی تع ی

(به دلیل رابطه خطی آنها در توابع مطلوبی )،

لوجی

2

ب ق ار باشد .از عامل افزایش دهنده پ اننش ض ای

میشود.

) LL( 
)LL(0

()32

 2  1

ب آورد شده ب ای تش یص همخطی میان ممغی های
اسمفاده میشود .مقدار این شاخص از رابطه زی قابل

نه در آن ) LL(0مقدار تابع لگاریمم احممال به ازای

محاسبه اس :

ض ای

()33

صف و )  LL( مقدار تابع لگاریمم احممال به

ازای ض ای ب آورد شده را نمایش میدهند [.]30

2
j

1
1  R 2j

R

VIFj 

ب ای مقایسه دو مدل در حالمی نه مجموعه ممغی های

نه

مدل دو زی مجموعهای از ممغی های مدل اول باشد ،از

ممغی  jب روی سای ممغی های توصیفی مدل اس  .اگ

درسمنمایی اسمفاده میگ دد .در ش ای

آزمون نسب

م بو

به ب ازندگی مدل روندگ ای خطی ه

مقدار شاخص فوق ب ای ممغی ی بیش از  0باشد ،اخطاری

گوناگونی می توان از این آزمون اسمفاده ن د .به عنوان

مبنی ب همخطی چندگانه آن ممغی با ممغی های دیگ

مثال ارزیابی اعمال محدودیمی در مدل اول ،به نمک این

اس [.]33

آزمون قابل سنجش اس  .اگ لگاریمم درسمنمایی مدل

اولیه ب اب LLbase mod el
ب اب

mod el

LLestimated

باشد و پس از اعمال تغیی ات

باشد .رابطه زی بین مقادی فوق

ب ق ار اس :

 -5-4تحلیل حساسیت در مدلها
از آنجایی نه مقادی ض ی
توصی

2

ممغی ها به تنهایی نمیتواند

نننده مناسبی ب ای اث ممغی ها در احممال

2( LLbase mod el  LLestimated

مشاهده ه گزینه باشد ،معمواً از پارامم نشش ب ای

2
 حاصل دارای درجه آزادی ب اب اخمش ،بین درجه

تفسی بهم نمایج اسمفاده میگ دد .ب ای ممغی های

()33

)

mod el

پیوسمه نشش عبارت اس از تغیی میزان احممال انم ا

آزادی دو مدل باا اس  .از مقایسه آماره فوق با مقادی
2
توزیع  اهمی

آماری ممغی های حذ ،شده در مدل

جدید بدس آید.
ب ای ارزیابی اهمی

یک ممغی  ،از آمارهی  tب ای رد

ف ضیه صف بودن مقدار ض ی

ممغی (  ) اسمفاده

میشود .در این پژوهش معیار تثثی گزاری ممغی ی ب
انم ا

گزینهها ،معناداری ض ی

آن در سط اطمینان

بیش از  36درصد ف ض شده اس  .همچنین یکی از
مهمت ین ویژگیهای مدلهای خطی ،اطمینان از عد
وجود همخطی 3بین ممغی های توصیفی اس  .در صورت
وقو همخطی چندگانه بین ممغی های مسمقل ،پ اننش
ض ای

ب آورد شده به سم

بینهای

مورد نظ  .این نشش به نمک رابطه ( )26محاسبه
میگ دد.
()26

xkj
Pj



Pj
xkj

P
نه در آن  jاحممال مشاهده گزینه  jو

E 

xkj

Pj
xkj

مقدار

ممغی پیوسمه  kا گزینه  jمیباشد .ممداولت ین نقطه
محاسبه مقدار نشش در میانگین ممغی ها اس  .ولی رو
بهم  ،محاسبه نشش ب ای ه مشاهده و گ فمن میانگین
نشش ب ای تمامی مشاهدات اس [.]30

میل خواهد نمود.
Multicollinearity

مجله مدل سازی در مهندسی

یک گزینه به ازای تغیی یک درصدی در ممغی مسمقل

1

Variance Inflation Factor

2
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ب ای ممغی های دوگانه شبه-نشش 3محاسبه میشود .به

معناداری ض ی

دلیل این نه ممغی های فوق تنها میتوانند دو مقدار صف

اطمینان بزرگت باشد یا به عبارتی میزان  tبزرگت باشد،

را نشان میدهد .ه چه مقدار این سط

یا یک را اخمیار ننند .تغیی یک درصدی در آنها معنی

اهمی

ندارد و در نمیجه تغیی احممال مشاهده گزینه به دنبال

در اطشعات ،به دلیل معنادار نبودن یا همبسمگی با سای

تغیی مقدار ه ممغی از صف به یک محاسبه میشود.

ممغی ها در ف آیند مدلسازی حذ ،شدهاند.

مقدار شبه-نشش از رابطه ( )23محاسبه میشود.

مش صات مدل نشان میدهد نه ض ی

خوبی ب از

مدل  %42میباشد ،نه بسیار مناس

اس  .با توجه

]Pj [ xkj  1]  Pj [ xkj  0

()23
رو

]Pkj [ xkj  0
بهم بدس

Exkjj 
P

آن ممغی باات اس  .بسیاری از ممغی های موجود

بهجدول  8به ب رسی ض ای

ممغی ها در مدل تصادفات

آوردن مقدار شبه-نشش نیز محاسبه

درونشه ی میپ دازیم .همانگونه نه مشاهده میشود

آن ب ای ه مشاهده و گ فمن میانگین نشش ب ای تمامی

وقو تصاد ،در ش با افزایش شدت تصادفات هم اه بوده

مشاهدات اس [.]32

اس  .بناب این تاریک بودن مسی باعث افزایش شدت
ج اح

تصادفات شده اس  .میتوان دلیل این اث را دید

نانافی راننده در تاریکی دانس  .این نمیجه توس

 -5مدلسازی و نتایج آن

شده اس

پژوهشگ ان نیز گزار

دیگ

[ .]33رانندگان با

بعد از جداسازی تصادفات جلو به جلو و آمادهسازی

سنین بیشم از  06سال تصادفات با شدت بیشم ی را

اطشعات ب ای مدلسازی ،با اسمفاده از مات یس

تج به ن دهاند .این نمیجه مطابق تعدادی از مطالعات انجا

همبسمگی ،ممغی هایی نه همبسمگی در سط  30درصد

گ فمه در این حوزه اس

میانشان وجود داش  ،از دادهها حذ ،شدهاند .به منظور

رانندگان نیز با ناهش شدت تصادفات هم اه بوده اس .

ناهش تعداد زیاد ممغی های موجود ،به نمک آزمون

این نمیجه منطقی به نظ میرسد .راننده با افزایش مدت

[ .]23 ،26افزایش سابقه

اسمقشل نای دو 2پارامم های تثثی گذار ب شدت تصادفات

زمان رانندگی ،مهارت بیشم ی در این ام پیدا مینند و

ممغی های موجود نه

طبیعماً تصادفات با شدت نمم ی را تج به مینند .از

شناسایی شدهاند،

اینرو یکی از راهکارهای ناهش شدت تصادفات اتوبو ها

ت مین زده

بیشم رانندگان و افزایش سط مهارتهای آنان

شناسایی شدهاند .با توجه به اهمی
ب اسا

م ور ب پژوهشهای م تب

پارامم های مناس

وارد مدل شده و ض ای

شدهاند و معناداری ممغی های وارد شده ب اسا
ب رسی شده اس  .در نهای

میباشد .مقص بودن راننده اتوبو

با شدت تصادفات

با ننم ل ت نیبات م ملفی از

نمم ی هم اه اس  .به نظ میرسد در تصادفات شدیدی

شده اس  .جدول  2نمایج

نه اتوبو ها درگی هسمند نقش راننده وسیله مقابل

ت تیبی شدت تصادفات درونشه ی را نشان

محما ت عمل

ممغی ها ،بهم ین مدل انم ا
مدل لوجی

آماره t

آموز

میدهد .قابل ن اس

نه اعداد مثب

بیانگ افزایش

احممال وقو تصادفات ج حی و در نمیجه افزایش احممال

مهمت اس  .به عبارتی رانندگان اتوبو

ن ده و در نمیجه تصادفاتی نه عامل آنها رانندگان فوق
میباشد ،شدت نمم ی را دارا بودهاند.

شدت تصاد ،به ازای افزایش مقادی ممغی م بوطه اس .
در سمون اول ض ای

م بو به ممغی ها ارائه شده اس

سمون دو آماره  tو سمون بعد از آن سط

اطمینان

Pseudo-Elasticity
Chi-Squared

مجله مدل سازی در مهندسی
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جدول  :8ض ای مدل لوجی ت تیبی ب ای تصادفات اتوبو های ب ونشه ی
نوع متغیر

متغیر

ضریب

آماره t

معناداری

زمان تصادف

در بهار

6/266

3/34

6/602

در تابسمان

6/080

2/32

6/686

سن  33تا  24سال

3/233

4/42

6/666

سابقه رانندگی

-6/680

-3/32

6/604

مقص

-6/333

-2/32

6/668

ت ل عمدی

3/036

3/08

6/322

مص  ،الکل یا م در

2/326

3/32

6/603

خسمگی و خوا آلودگی

6/226

3/00

6/633

تصاد ،با عاب
ب خورد جلو به جلو
واژگونی یا سقو

4/348
3/233
2/036

0/64
4/20
0/63

6/666
6/666
6/666

عد توجه به جلو

6/030

3/30

6/608

روسازی خیس

6/068

3/00

6/326

شی دار و قو

6/262

3/32

6/603

ویژگیهای راننده

ویژگیهای تصادف

ویژگیهای معبر

ویژگیهای مدل

تعداد نمونه

362

لگاریمم درس نمایی

-203/602
6/333

تصاد ،با عاب با مقدار معناداری بسیار مناسبی در افزایش

دارای س ع های مجاز و عملک دی پایینت هسمند

شدت تصادفات مثث بوده اس  .با توجه به وزن بسیار

میشود نه این عامل تثثی بسزایی در افزایش

باای اتوبو ها و ساخمار قسم

موج

جلوی آنها ،منطقی

شدت تصادفات داشمه باشد .عبور از چ ا ق مز ،شدت

و عاب ،

تصادفات را افزایش داده اس  .عبور از چ ا ق مز یکی از

صدمات شدیدی به عاب وارد میگ دد .یکی از راههای

نه نمایج نشان

اس

نه با نوچکت ین ب خورد میان اتوبو

افزایش ایمنی اتوبو ها ،اصشح نقا
اتوبو ها اس

[ .]2ب خورد جلو به عق

رایجت ین ت لفات معاب درونشه ی اس

تقابل عاب ان با

میدهد ننم ل بیشم روی آن میتواند ناهش شدت

و پلو به پهلو با

رانندگان

تصادفات را به دنبال داشمه باشد .آموز

ناهش تصادفات هم اه اس  .به نظ منطقی میرسد نه

اتوبو های شه ی و روشن نمودن تثثی ت لفات ب

این نو ب خوردها تنها تصادفات خسارتی را به دنبال

ناهش ایمنی معاب  ،میتواند از راهکارهای پیشنهادی

داشمه باشد و نمم احممال دارد نه این نو ب خوردها به

ب ای ناهش شدت تصادفات باشد.

فوت منج شود .تصاد ،با چند وسیله با افزایش شدت

در هوای صا ،شدت تصادفات اتوبو ها افزایش پیدا

تصادفات هم اه بوده اس  .افزایش تعداد وسایل نقلیه

ن ده اس  .در این ش ای

درگی  ،احممال درگی اف اد را افزایش میدهد نه این

رانندگی میننند و در نمیجه توجه نمم ی به رانندگی

مسلله موج تبدیل شدن یک تصاد ،خسارتی به ج حی

خود میننند .این موضو باعث وقو تصادفات شدیدت ی

یا فوتی میشود .س ع غی مجاز یک عامل بسیار مهم در

میگ دد .تصادفات به وقو پیوسمه در بزرگ اهها با شدت

افزایش شدت تصادفات شناخمه شده اس  .با توجه به این

عملک دی باای

موضو نه افزایش س ع

مجله مدل سازی در مهندسی

در معاب شه ی نه معمواً

رانندگان با آسودگی خاط

بیشم ی هم اه هسمند .با توجه به س ع

این معاب  ،ب خورد اتوبو ها در بزرگ اهها با تصادفات
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شدیدت ی نسب

23

به معاب دیگ شه ی هم اه اس  .در

نمیجه ،توصیه میگ دد نه رانندگان اتوبو ها در
بزرگ اهها با س ع

مطملنه و احمیا

بیشم ی ح ن

ننند.

خصوصاً در پاسگاههای پلیس دارد .خسمگی و
خوا آلودگی نیز از قدیمیت ین عوامل وقو و افزایش
شدت تصادفات رانندگان اتوبو های بینشه ی و

با توجه به جدول  8به ب رسی ض ای
ب ونشه ی میپ دازیم .قابل ن اس
ب از

افزایش س

گی یها ب ای ننم ل وضعی

رانندگان

ممغی های مدل
نه ض ی

خوبی

مدل در حدود  %26میباشد نه با توجه به ماهی

مسلله مناس

وسایلنقلیه سنگین اس  ،نه ب ای حل آن تش  ،از
اس

تش های نافی صورت پذی د .تصاد ،با عاب نیز با

افزایش احممال شدت تصادفات هم اه بوده اس  .ب خورد

اس  .از نظ زمان تصاد ،،وقو تصادفات

جلو به جلو نه ناشی از انح ا ،به چپ رانندگان و یا

اتوبو های ب ونشه ی در فصلهای بهار و تابسمان با

سبق های غی مجاز اس  ،از دیگ عوامل مثث ب افزایش

افزایش شدت تصادفات هم اه بوده اس  .این دو فصل

شدت تصادفات شناخمه شده اس  .این ب خوردها

دارای یک ویژگی مشم ک هسمند .بسیاری از سف های

م صوصاً به دلیل اخمش ،وزن اتوبو ها با سای وسایل،

تف یحی انجا شده در طول سال در این دو ماه انجا

تصادفات شدیدی را به دنبال دارد .واژگونی و سقو نیز از

میگی د .در نمیجه اتوبو ها به عنوان یک وسیله نقلیه

دیگ عوامل افزایش دهنده شدت تصادفات هسمند .این

همگانی ،نقش مهمی در جابجایی مساف ان بینشه ی را

نمیجه نیز منطقی به نظ میرسد .روسازی خیس،

دارا میباشد.

شی دار و قو دار بودن مسی نیز با افزایش شدت

این مسلله تعداد اف اد در مع ض خط را افزایش داده و

تصادفات اتوبو ها هم اه بوده اس  .در معاب با روسازی

افزایش شدت تصادفات اتوبو های ب ونشه ی

خیس ،ت مزگی ی وسایل نقلیه سنگین همچون اتوبو ها

میگ دد .رانندگان جوان اتوبو  ،یعنی سن بین  33تا

مشکل میگ دد نه این مسلله افزایش شدت تصادفات این

 24سال ،شدت تصادفات بیشم ی را تج به ن دهاند .این

وسایل نقلیه را به دنبال دارد .با توجه به نمایج پ داخ دو

موج

به سای

مدل ،تحلیل پارامم های مورد ب رسی انجا شد .ب ای

گ وه سنی رفمارهای م اط هآمیز بیشم ی نسب

رانندگان انجا میدهند و به طور نلی نمم احمیا

ب رسی تفاوت شدت تصادفات اتوبو های درونشه ی و

رانندگان اتوبو ها توصیه

ب ونشه ی ،مقادی نشش ممغی های دو مدل محاسبه

میننند .در نمیجه در آموز

میشود توجه ویژهای به جوانان گ دد .سابقه رانندگی

شده و در جدول  4ارائه شده اس  .مقدار نشش میزان

مانند تصادفات درونشه ی ،یک عامل مهم در ناهش

تغیی در احممال افزایش شدت تصاد ،به ازای تغیی در

تج به

ممغی های توصیفی م بوطه را نشان میدهد .نمایج بیان

شدت تصادفات شناخمه شده اس  .این ام  ،اهمی

و مهارت رانندگی را در ناهش شدت تصادفات نشان

شده در زی حاصل از تحلیل ض ای

میدهد .مقص بودن راننده ،دیگ عامل از میان عوامل

نشش ممغی های معنادار مدلها اس .

انسانی ،ت ل

عمدی ،مص  ،الکل یا مواد م در و

خسمگی و خوا آلودگی یک عامل تثثی گزار ب افزایش
شدت تصادفات اتوبو ها شناخمه شدهاند .در بحث ت ل ،
اولین گا آموز

مدلها و مقادی

با توجه به مقادی نشش ممغی ها ،مثث ت ین عوامل افزایش
شدت تصادفات درونشه ی اتوبو ها ،تصاد ،با عاب
( ،)060/3%س ع

غی مجاز ( )333/3%و تصاد ،با چند

بیشم رانندگان و تبیین اث ات زیانبار

وسیله ( )333/6%اس  .در معاب ب ونشه ی ،مثث ت ین

ب سشممی س نشینان اتوبو ها اس  .مص  ،الکل

عوامل افزایش شدت تصادفات درونشه ی اتوبو ها،

و مواد م در نه ممثسفانه یک عمل رایج میان این دسمه

تصاد ،با عاب ( ،)800/0%مص  ،الکل و مواد م در

ت ل

از رانندگان اس  ،نیاز به آموز
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جلو ( )%304/6و ت ل عمدی ( )386/6%اس .

( ،)203/4%واژگونی و سقو ( ،)226/3%ب خورد جلو به

جدول  :4نشش ممغی های مدل لوجی ت تیبی ب ای تصادفات اتوبو های درونشه ی و ب ونشه ی
کشش متغیرهای درونشهری ()%

کشش متغیرهای برونشهری ()%

نوع متغیر

متغیر

زمان تصادف

در ش
در بهار
در تابسمان

20/8
-

ویژگیهای راننده

سن  33تا  24سال
سن باای  06سال
سابقه رانندگی (سال)
مقص
ت ل عمدی
مص  ،الکل یا م در
خسمگی و خوا آلودگی

28/2
-3/0
-03/2
-

23/4
-3/3
-00/0
-

ویژگیهای تصادف

تصاد ،با عاب
ب خورد جلو به جلو
ب خورد جلو به عق
ب خورد پهلو به پهلو
واژگونی یا سقو
تصاد ،با چند وسیله
عد توجه به جلو
س ع غی مجاز
عبور از چ ا ق مز

060/3
-00/8
-384/6

002/3
-06/2
-344/4

333/6
333/3
30/3

روسازی خیس

-

در هوای صا،

44/3

43/8

در بزرگ اه

04/3

26/6

-

-

-

06/3

ویژگیهای معبر

شی دار و قو

ج حی

فوتی

ج حی

فوتی

22/2
-

06/8
04/0

02/3
03/0

364/3
-8/3
-23/3
386/6
203/4
03/3

333/3
--2/0
-33/3
340/8
232/3
03/2

800/0
304/6

468/8
328/2
206/3
03/0
-

03/3

03/4

-

03/0

226/3
02/3
-

333/0
264/0
32/4

 -6نتیجهگیری
این پژوهش با بهنارگی ی مدل لوجی

ت تیبی ،به ب رسی

شدت تصادفات شناسایی شده اس  .پ داخ

مدلهای

عوامل مثث ب شدت تصادفات اتوبو های درونشه ی و

آماری نشان داد نه دق

ب ونشه ی پ داخمه اس  .در این راسما از اطشعات

میباشد .از جمله نمایج مهم اسم اج شده از ف آیند

تصادفات رخ داده در ای ان اسمفاده گ دیده اس  .با در نظ

مدلسازی میتوان به موارد زی اشاره نمود؛ قابل ن

گ فمن سه سط شدت فوتی ،ج حی و خسارتی ،ب ای
تصادفات ،دو مدل به صورت جداگانه پ داخ

شده و

اس

آنها ب ای این منظور باا

نه در اینجا منظور از تصاد ،،تصادفات اتوبو ها

میباشد.

سپس با توجه به معناداری ممغی هایی موجود در مدل
نهایی ،عوامل مثث و میزان اث آنها ب احممال افزایش
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راضی اردنانی و احدی

 -1-6تصادفات اتوبوسهای درونشهری:
 .3شدت تصادفاتی نه در ش

 .3شدت تصادفاتی نه در فصل بهار یا تابسمان
اتفاق میافمند ،بیشم از تصادفات به وقو

اتفاق میافمند،

بیشم از تصادفات به وقو پیوسمه در روز اس .
 .2سن باای  06سال رانندگان اتوبو ها ،باعث
افزایش شدت تصاد ،میشود.
 .8افزایش سابقه رانندگی راننده اتوبو  ،ناهش

پیوسمه در سای فصول اس .
 .2سن بین  33تا  24سال رانندگان اتوبو ها،
باعث افزایش شدت تصاد ،میشود.
 .8افزایش سابقه رانندگی راننده اتوبو

تصادفات معاب درونشه ی ،با ناهش شدت

شدت تصادفات را به دنبال دارد.
 .4مقص بودن راننده اتوبو  ،شدت تصاد ،را
ناهش داده اس .
 .0تصادفات با عاب ان پیاده یا چند وسیله دیگ با
افزایش شدت تصادفات هم اه اس .

تصادفات هم اه اس .
 .4مقص بودن راننده اتوبو  ،شدت تصاد ،را
ناهش داده اس .
 .0در رانندگان ،سه عامل ت ل

 .2در میان علل تامه تصاد ،،دو عامل س ع
غی مجاز و عبور از چ ا ق مز باعث افزایش
شدت تصادفات شده اس .
 .3تصادفا ت در هوای صا ،با افزایش شدت ،نسب
به هوای غی عادی ،هم اه اس .
 .3شدت تصادفاتی نه در بزرگ اهها رخ میدهند،
بیشم میباشد.

عمدی ،مص ،

الکل یا مواد م در و خسمگی و خوا آلودگی،

 .0ب خورد پهلو به پهلو و جلو به عق  ،تصادفات با
شدت نمم ی را به دنبال دارد.

همانند

باعث افزایش شدت تصادفات شده اس .
 .0تصادفات با عاب ان پیاده با افزایش شدت
تصادفات هم اه اس .
 .2ب خورد جلو به جلو ،تصادفات با شدت بیشم ی
را به دنبال دارد.
 .3واژگونی و سقو  ،موج

افزایش شدت

تصادفات میشود.
 .3عل

تامه عد توجه به جلو ،باعث افزایش شدت

تصادفات شده اس .
 .36تصادفات ب روی روسازی با وضعی

 -2-6تصادفات اتوبوسهای برونشهری:

خیس ،با

شدت بیشم ی به وقو پیوسمهاند.
شدت تصادفاتی نه در معاب شی دار و قو دار رخ
میدهند ،بیشم بوده اس .
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