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چکیده
در راستای دستیابی به سیستم حملونقل ایمن و کاهش عواقب جبرانناپذیر ناشی از سوانح ترافیکی نیاز است تا موضوع ایمنی ترافیک
در کنار ساایر اهداف برنامهریزی حملونقل مانند آلودگی هوا ،اقتصاادی-جمعیتی و غیره موردبررسی قرار گیرد .در سالهای اخیر
اسااتداده از مدلهای آماری برای کمی سااازی اثر پارامترهای برنامهریزی حملونقل بر ایمنی ترافیک و به دنبال آن ایجاد ارتباط بین
برنامهریزی حملونقل و ایمنی ترافیک ،موردتوجه برنامهریزان قرارگرفته اساات .هدف پژوهش حاضاار ،توسااعه مدلهای کالن نگر
پیشبینی تصاادفا اسات که در ساحح کالن اثر طیدی از ویژگیهای نواحی ترافیکی شهر مشهد را بر فراوانی تصادفا مدل میکند.
بدین منظور ،عالوه بر مدل پواسااون که متداولترین و پایهایترین مدل پیشبینی تصااادفا اساات ،مدلهای پواسااون-لگنرمال و
اتورگرسایو شارطی نیز برای در نظر گرفتن اثر بیش پراکنشای اطالعا و وابساتگیهای فضایی مورداستداده قرارگرفته است .جهت
مقایساه مدلهای پیشانهادی از معیار اطالع انحرافی ( )DICاستدادهشده است .نتایج مقایسه مدلها نشان میدهد که در نظر گرفتن
اثرا مشااهده نشاده ناهمساانسااز و وابساتگی فضاایی به ترتیب توس مدلهای پواسون-لگنرمال و اتورگرسیو شرطی بهطور
قاابالتوجهی عملکرد مادلها را ارتقا میبخشاااد و مقدار معیار  DICرا از  1264/14در مدل پواساااون به ترتیب به  6622/26و
 ،6622/62کاهش میدهد .قابلذکر اسات که مدل اتورگرسایو شارطی ( )BYMبهترین عملکرد را دارا است ( ،) DIC=6622/62که
اهمیت در نظر گرفتن وابساتگی فضایی در مدلهای پیشبینی تصادفا را در تصحیح تخمین و همچنین جایگزینی برای متغیرهای در
نظر گرفته نشده ،برجسته میسازد.

واژههای کلیدی :اثرات مشاهده نشده ناهمسانساز ،مدل اتورگرسیو شرطی ،مدل پواسون-لگنرمال ،مدلهای پیشبینی تصادفات
کالن نگر ،وابستگیهای فضایی.
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اثر عوامل مختلف بر تصادفات پیشبینی گردد ،تا بتوان برای تدوین

 .2مقدمه

برنامهریزی هدفمند ،آگاهانه و جامع برای آینده از آنها استفاده

درحالیکه درگذشته ایمنی حملونقل جادهای کمتر موردتوجه

کرد.

قرار میگرفته است ،در حال حاضر با توجه به خسارات عظیم

مدلهای آماری پیشبینی تصادفات بهعنوان ابزاری مفید برای

مادی و معنوی ناشی از تصادفات ،ایمنی ترافیک به یک موضوع

کمک به برنامهریزی و تصمیمگیری درزمینه ایمنی ترافیک مطرح

مهم در سطح ملی و جهانی تبدیلشده است .آمارهای جهانی

است [ Gustavsson and Svensson, 1976, Poch and

تصادفات نشان میدهد که براثر سوانح ترافیکی ساالنه در حدود

Mannering, 1996, Abbas, 2004, Geedipally and
Lord, 2011, Amoh-GyimahSaberi and Sarvi,
 ،]2017که بهطورکلی میتوان آنها را به دودسته مدلهای کالن

مجروح میشوند ،همچنین پیشبینی میشود که آمار تلفات جرحی

نگر و مدلهای خرد نگر تقسیم کرد .مدلهای خرد نگر بهمنظور

و فوتی ناشی از سوانح ترافیکی تا سال  ،3737به میزان  07درصد

بررسی ایمنی اجزای شبکه راهها مانند قطعات راه و تقاطع ،برای

افزایش یابد .]World Health Organization, 2015[ .رقم

اعمال اقدامات اصالحی در سطح خرد مورد استفاده قرار میگیرد

 9/35میلیون نفر جان خود را ازدستداده و  57میلیون نفر نیز

[ KimWashington and Oh, 2006, Cafiso et al.

به دست آمده برای نرخ مرگومیر ترافیکی در سال  39 ،3795در

 .]2010, Meng and Qu, 2012در مقابل ،مدلهای کالن نگر

هر  977هزار نفر جمعیت است [سازمان پزشکی قانونی کشور

در سطح نواحی توسعه داده میشوند و معموالً هدف از توسعه این

,9910مرکز آمار ایران  ]9914که در مقایسه با متوسط جهانی

مدلها برآورد اثر ویژگیهای اقتصادی ،جمعیتشناسی ،کاربری

( )90/91رقم باالیی را نشان میدهد [ World Health

اراضی و سایر ویژگیهای مرتبط در سطح نواحی است که میتواند

 .]Organization, 2015نامگذاری دهه حاضر ()3737-3799

مورداستفاده برنامهریزان شهری و متخصصین حملونقل قرار گیرد

بهعنوان دهه اقدام برای ایمنی ترافیک توسط سازمان ملل ،باعث

HadayeghiShalaby

[ 2003,

Persaud,

and

HuangAbdel-Aty and Darwiche, 2010, AbdelAty et al. 2011, Abdel-Aty et al. 2013, Huang et
 .]al. 2016معموالً نوع اخیر مدلهای پیشبینی تصادفات در

شده است تا توجهات بیشازپیش به موضوع ایمنی ترافیک جلب
شود .عالوه بر این در دستور کار توسعه پایدار سازمان ملل برای

9

سطح نواحی ترافیکی [ Naderan and Shahi, 2010,

سال  3797لزوم توجه به ایمنی ترافیک و کاهش سوانح بهعنوان

 ،]PulugurthaDuddu and Kotagiri, 2013نواحی

زیرمجموعهِی دو آرمان کلی سالمت-رفاه عمومی و شهرهای

ترافیکی اصالحشده،]LeeAbdel-Aty and Jiang, 2014[ 3

پایدار از مجموعه  94آرمان کلی مورد تأکید قرارگرفته است

نواحی سرشماری ]Wier et al. 2009[ 9و بخشLi et al. [ 7

[.]United Nations, 2015

 ]2013توسعه داده میشود ،که از میان آنها نواحی ترافیکی از

اخیراً در کنار سایر پارامترهای موردتوجه در برنامهریزی

محبوبیت بیشتری برخوردار است چراکه ازنظر ویژگیهای

حملونقل نظیر آلودگی هوا ،اثرات اقتصادی-جمعیتی و غیره،

ترافیکی دارای یکنواختی بیشتری است [ Garber and Hoel

عامل ایمنی ترافیک نیز موردتوجه پژوهشگران و تصمیم گیران

 ]2014و عالوه بر آن میتواند میان مدیریت تقاضای سفر 5و نتایج

درزمینه حملونقل قرارگرفته است [ Washington, 2006,

حاصل از مدلسازی ایمنی ترافیک ارتباط برقرار کند .علیرغم آنکه
تعداد زیادی از مطالعات ایمنی ترافیک باهدف توسعه مدلهای

HadayeghiShalaby and Persaud,2007, Tarko et
 .]al. 2008, Wier et al. 2009بدین منظور مناسب است تا

کالن نگر \پیش بینی تصدفات انجام گرفته است ولی تاکنون تعداد
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جدول  .9مشخصات پژوهشهای انجامگرفته در راستای توسعه مدلهای جامع پیشبینی تصادفات در سطح کالن
شهر/کشور
0

انگلستان

4

سانفرانسیسکو

متغیر پاسخ

طبقهبندی متغیرهای مستقل

مقیاس موردمطالعه

تصادفات جرحی و فوتی

کاربری اراضی ،انواع راهها و

97

کل

ویژگیهای جمعیتی

تصادفات جرحی عابران

کاربری اراضی ،انواع راهها،

پیاده

ویژگیهای جمعیتی انواع سفر

بخش سرشماری
نواحی آماری

مرجع
][Noland and Quddus 2004

][Wier et al. 2009

کاربری اراضی ،انواع راهها،
2

تورنتو

تصادفات کل

نواحی آماری

ویژگیهای جمعیتی ،مشاغل و

[HadayeghiShalaby and Persaud 2010a,
]HadayeghiShalaby and Persaud 2010b

واحد سکونتی
1

ملبورن

تصادفات کل عابران پیاده
و دوچرخهسواران

نواحی آماری سطح 3

ویژگیهای اقتصادی جمعیتی،
کاربری اراضی و تعداد سفرهای

99

پیاده و با دوچرخه

(سیستم ناحیه بندی در

][Amoh-GyimahSaberi and Sarvi 2016

استرالیا)

معدودی از پژوهشها به توسعه مدلهای جامع کالن نگر تصادفات

در بسیاری از کاربردهای عملی ازجمله مطالعات فراوانی تصادفات

پرداختهاند .شرح این مطالعات در جدول  9آورده شده است.

این فرض نقض میشود و مقدار واریانس معموالً از میانگین بیشتر

بررسی ادبیات مطروحه نشان میدهد که در ابتدا لوین و نیتز

است .از دالیل این پدیده که آن را بیش پراکنشی 99مینامند ،میتوان

مدلهای کالن نگر پیشبینی تصادفات را با استفاده از مدلهای

به حذف متغیرهای مستقل تأثیرگذار بر فراوانی تصادفات اشاره

خطی توسعه دادند [ ،]LevineKim and Nitz, 1995این در

کرد .اجبار در حذف متغیر مؤثر مشکلی شایعی است که

حالی است که اطالعات تصادفات بهطور ذاتی شمارشی ،با مقادیر

پژوهشگران با آن روبرو هستند ،بهویژه در مطالعات کالن نگر

مثبت و دارای چولگی است ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت فرض

ایمنی ترافیک که امکان اندازهگیری برخی از متغیرهای مؤثر مانند

نرمال بودن فراوانی تصادفات توسط مدلهای خطی مناسب

فرهنگ مردم در استفاده از سیستم حملونقل و تغییرات آبوهوا

پژوهشهای مدلسازی فراوانی تصادفات نیست.

وجود ندارد ،در نظر گرفتن اثر بیش پراکنشی اهمیت مییابد.

برای گذر از قیود محدودکننده مدلهای خطی استفاده از

مدلهای پواسون-گاما 97و یا مدل پواسون-لگنرمال ،دو مدل

خانواده مدلهای خطی تعمیمیافته 93بهعنوان راهکاری جایگزین

توسعهیافته بر پایه مدل پواسون هستند که قابلیت در نظر گرفتن

موردتوجه پژوهشگران قرار گرفت .از این میان استفاده از توزیع

اثر بیش پراکنشی در مدل را ایجاد میکنند [ Milton and

پواسون برای مدلسازی فراوانی تصادفات رواج یافت [ Miaou

Mannering, 1998, Lord and Miranda-Moreno,
.]2008

 .]and Lum, 1993, Ma and Kockelman, 2006اما در

فرض اساسی مدلهای مذکور بر مستقل بودن مشاهدات است،

استفاده از مدل پواسون پژوهشگران با مشکل دیگری مواجه شدند

درعینحال همواره در حضور دادههای فضایی ،وابستگیهای

که در آن مقدار واریانس محدود و برابر با میانگین است ،حالآنکه

فضایی بین مشاهدات اهمیت مییابد به این معنی که انتظار میرود
فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دوازدهم /شماره دوم (/)74زمستان 9911

355

عماد سروری ،ابوالفضل محمدزاده مقدم ،سید مهدی صالحی

مشاهدات نزدیکتر ازنظر مکانی رفتار مشابهتری داشته باشند .در

 .]2017در این پژوهش مدل پیشنهادی بر اساس مدل خطی

نظر گرفتن وابستگیهای فضایی میتواند اثر متغیرهای مستقل در

توسعهیافته است که تناسب مناسبی با دادههای تصادفات ندارد.

نظر گرفته نشده را الگوسازی نماید ،عالوه بر این میتواند عملکرد

شریعت مهیمنی و همکارانش در پژوهش خود برای توسعه مدل

مدل را بهصورت محلی بهبود بخشد [ Aguero-Valverde

کالن نگر پیشبینی تصادفات بر اساس بانک اطالعات شهر مشهد،

 .]and Jovanis, 2008برای لحاظ کردن اثر وابستگیهای

مدلهای محلی پواسون را با استفاده از تکنیک  GWRتوسعه

فضایی در مدل ،بساج ،یورک و مولی استفاده از مدلهای

دادند تا عالوه بر در نظر گرفتن اثرات ناهمسانساز فضایی ،مدلی

اتورگرسیو شرطی را پیشنهاد دادند که در آن با استفاده از توزیع

متناسب با ویژگی شمارشی تصادفات ،ارائه شود [ Shariat

پیشین اتورگرسیو شرطی برای اثر تصادفی مدل میتوان

 .]Mohaymany et al. 2015در پژوهش انجام گرفته توسط

وابستگیهای فضایی را به مدل اضافه کرد [ BesagYork and

سروری ،محمد زاده مقدم و صالحی ،اثر کاربری اراضی شهر مشهد

 .]Mollié, 1991استفاده از این رویکرد مدلسازی به علت

بر فراوانی تصادفات جرحی مورد بررسی قرار گرفت .در این

عملکرد مناسب در مطالعات ایمنی ترافیک موردتوجه قرارگرفته

پژوهش نیز برای توسعه مدل از تکنیک  GWRبرای محلی سازی

است [ LeeAbdel-Aty and Jiang, 2015, Huang et al.

مدل پواسون استفاده شده است .عالوه بر بهبود عملکرد به کمک

.]2016, Wang et al. 2016, Huang et al. 2017

تکنیک مذکور ،نقشه های تغییرات اثر کاربری اراضی بر فراوانی

پژوهش انجامگرفته توسط نادران و شاهی را میتوان اولین

تصادفات جرحی نیز ارائه گردیده است [ Soroori,

پژوهش درزمینه توسعه مدلهای کالن نگر به احتساب آورد که بر

Mmohamadzadeh

Salehi,
.]2017

اساس مورد مطالعاتی شهرهای ایران انجامگرفته است [ Naderan

بروجردیان ،صفارزاده و قاسمزاده خشکرودی برای توسعه

 .]and Shahi, 2010آنها در پژوهش خود برای تسهیل

مدلهای پیشبینی نرخ تصادفات راه از روشهای اقتصادسنجی

یکپارچهسازی ایمنی ترافیک با مدلسازی چهار مرحلهای تقاضای

فضایی استفاده کردند [ Boroujerdian, Saffarzadeh and

سفر ،مجموعهای از مدلهای پیشبینی تصادفات را بر اساس انواع

 .Ghsemzade Khoshkroodi, 2015اگرچه روش ارائهشده

مختلف متغیرهای تولید و جذب سفر را برای شهر مشهد توسعه

توسط آنها با استفاده از عامل تأخیر فضایی 94قابلیت در نظر گرفتن

دادند .در این پژوهش برای توسعه مدلها از روش دوجملهای منفی

وابستگیهای فضایی را دارد ،اما با توجه به آنکه مدلها بر پایه

استفاده شده است و درعینحال لزوم توجه به وابستگی فضایی در

مدل خطی توسعهیافتهاند ،نمیتوانند روشی مناسب را برای

توسعه مدلها را نیز اظهار داشتند .محمدی شفابخش و نادران

دادههای شمارشی و غیر منفی تصادفات را در اختیار پژوهشگران

مدلهای پیشبینی تصادفات را بر اساس تعداد سفر مدهای مختلف

قرار دهند.

حملونقل شهر مشهد توسعه دادند .در این پژوهش عالوه بر مدل
دوجملهای منفی ،برای در نظر گرفتن اثرات ناهمسانساز فضایی
90

از تکنیک رگرسیون وزنی جغرافیایی
کردند[ Naderan,

and

and

Moghaddam

در پژوهشی دیگر که توسط شریعت مهیمنی و شهری

95

انجامگرفته است ،مدلهای فضایی با اتورگرسیو شرطی بر اساس

( )GWRاستفاده

مدل دوجملهای منفی توسعهیافته است ،که نتایج بهبود عملکرد

MohammadiShafabakhsh
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مدل را نشان میدهد [ Shariat-Mohaymany and Shahri

در بخش بعدی ،روششناسی مدلهای مورداستفاده بررسی

.],2017

میشود ،در ادامه اطالعات گردآوریشده و ویژگیهایشان توضیح
داده میشود ،در انتها نتایج حاصل از مدلسازی و تفاسیر آنها و

بر اساس مطالب ذکرشده در باال ،در پژوهش حاضر سعی بر

بخش نتیجهگیری ارائهشده است.

آن است تا بتوان از دو منظر کاربردی و روششناسی آماری عملکرد
مدلهای کالن نگر پیشبینی تصادفات را بهبود بخشید.
از دیدگاه روششناسی آماری در این پژوهش هدف آن است

 .1روششناسی

تا بتوان با استفاده از مدلهای پواسون-لگنرمال و اتورگرسیو
شرطی (بر پایه مدل پواسون-لگنرمال) مدلهایی منعطف را توسعه

همانطور که پیشتر نیز بیان شد ،استفاده از مدل پواسون یکی

داد که میتوانند با در نظرگیری اثرات مشاهده نشده ناهمسانساز

از متداولترین روشهایی است که برای مدل کردن متغیرهای

و وابستگیهای فضایی ،عملکرد فرایند مدلسازی تصادفات را

شمارشی مورداستفاده قرار میگیرد .چنانچه فرض شود فراوانی

ارتقا بخشند .الزم به ذکر است که پژوهشهای پیشین نشان میدهد
که مدل پواسون-لگنرمال

تصادفات 𝑖𝑦 از توزیع پواسون پیروی کند ،آنگاه تابع جرم احتمال

مدلی منعطفتر نسبت به مدل

آن بهصورت زیر خواهد بود ][Miaou, 1994

دوجملهای منفی است ،بویژه زمانی که میانگین مشاهدات باال است
و مقادیر صفر مشاهده نشده است (مشابه با اطالعات تجمیع شده
در پژوهش حاضر)

() 9

[ Lord and Mannering, 2010,

,

𝑖𝑦 𝑖𝜇 𝑖𝜇𝑒 −
! 𝑖𝑦

= ) 𝑖𝜇| 𝑖𝑦(𝑝

که در آن 𝑖𝜇 نشاندهنده میانگین شرطی توزیع پواسون است

Gonzales-Barron
and
Butler,
2011,
]KhazraeeJohnson and Lord, 2018؛ بنابراین در این

که بهصورت ترکیب خطی از متغیرهای مستقل تعریف میشود

پژوهش بجای استفاده از مدل متداول دوجملهای منفی مدلهای
مبتنی بر مدل پواسون-لگنرمال به کار گرفتهشده است .چنانچه

()3

در جدول  9مالحظه شد ،تاکنون در تعداد معدودی از مطالعات

ln(𝜇𝑖 ) = ∑𝑘 𝑥𝑖𝑘 𝛽𝑘 ,

در رابطه ( )3متغیرهای مستقل و ضرایب رگرسیون به ترتیب

ایمنی ترافیک مدلهای جامع کالن نگر توسعه داده شده است .از

با 𝑘𝑖𝑥 و 𝑘𝛽 نمایش داده میشوند .همانطور که در بخش مقدمه

دیدگاه کاربردی در پژوهش حاضر سعی میشود تا با استفاده از

نیز بیان شد ،ضعف مهم این مدل کمتر تخمین زدن واریانس است.

بانک جامع اطالعات گرداوری شده برای شهر مشهد ،بتوان مدلی

بهمنظور در نظر گرفتن بیش پراکنشی دادههای تصادفات ،میتوان

جامع را برای تصادفات جرحی توسعه داد که در آن اثر متغیرها در

ساختار انعطافپذیر مدل پواسون-لگنرمال را با اضافه کردن بخش

کنار یکدیگر بر فراوانی تصادفات جرحی بررسی شود.

تصادفی به پارامتر میانگین توزیع به دست آورد .بنابراین از

زیرساختهای حملونقل ،ویژگیهای اقتصادی جمعیتی و کاربری

بازنویسی رابطه ( )3خواهیم داشت [ Gonzales-Barron and

اراضی عناوین کلی هستند که متغیرهای مستقل بر اساس آن

]Butler 2011

دستهبندی میشوند.
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() 9

توسط 𝑖𝜐 و وابستگی فضایی را توسط 𝑖𝜖 به مدل اضافه میکند.

ln(𝜇𝑖 ) = ∑ 𝑥𝑖𝑘 𝛽𝑘 + 𝜐𝑖 ,

() 7

𝑘

برای تکمیل شدن ساختار بیزی مورداستفاده برای مدل کردن

𝜐𝑖 ~Ν(0, 𝜎2 ),

فراوانی تصادفات ،میتوان 𝑖𝜃 را جایگزین 𝑖𝜐 در رابطه ( )9کرد.
همچنین توسط رابطه ( )2که پیشازاین توسط آگرو-والوردو و

که در آن 𝑖𝜐 کمک میکند تا واریانس اضافه ناشی از بیش

خوانیس []Aguero-Valverde and Jovanis, 2008

پراکنشی در مدل لحاظ شود.

مورداستفاده قرارگرفته است ،میتوان میزان تغییرات قابل توضیح

استقالل مشاهدات ،فرض محدودکنندهی دیگری است که

توسط بخش فضایی را از رابطه زیر به دست آورد

مناسب دادههای فضایی نیست .برای در نظر گرفتن وابستگی بین
مشاهدات ،مشابه با ایده اصلی مدل پواسون-لگنرمال  ،میتوان

() 2

مدل پواسون را با اضافه کردن بخش تصادفی گسترش داد ،با این
تفاوت که در اینجا اثر تصادفی دارای توزیع پیشین اتورگرسیو

)𝜖(𝑑𝑠
)𝜐(𝑑𝑠 𝑠𝑑(𝜖) +

=𝛾

که در آن )𝜖(𝑑𝑠 و )𝜐(𝑑𝑠 به ترتیب انحراف معیار

شرطی هست که قابلیت در نظر گرفتن وابستگی بین نواحی مجاور

متغیرهای تصادفی 𝜖 و 𝜐 هستند.

را دارد .یکی از مدل های متداول که با استفاده از پیشین های

 2-1توزیعهای پیشین

اتورگرسیو شرطی توسعه یافته است توسط بساج و همکارانش
[ ]Besag et al. 1991ارائه گردید و بر اساس نام آنها بهاختصار

برای کامل کردن مدلهای بیزین الزم است تا برای پارامترهای

به مدل  33BYMشهرت یافت .ساختار این مدل به شرح زیر است.

مدل توزیع پیشین مناسب انتخاب کرد .در این پژوهش با توجه به

𝑖𝜖 𝜃𝑖 = 𝜐𝑖 +

() 5

پیشین ناآگاهی بخش 91در نظر گرفته میشود .برای این منظور،

) 𝜐𝑖 ~𝑁(0, 𝜎 2

()6
() 4

عدم پیشآگاهی الزم نسبت به پارامترها ،برای تمامی آنها توزیع

∑𝑗 𝑤𝑖𝑗 𝜑𝑗 𝜏 2
,
)
𝑗𝑖𝑤 𝑗∑ 𝑗𝑖𝑤 𝑗∑

فرض شده است که ضرایب رگرسیونی در تمامی مدلها از توزیع

( 𝑁~ 𝜖𝑖 |𝜖𝑗≠𝑖 , 𝑊, 𝜏 2

نرمال با میانگین صفر و واریانس  977777پیروی میکنند .همچنین
فرض میکنیم پارامتر  𝜎 2و  𝜏 2در مدلهای پواسون-لگنرمال
و  ،BYMدارای توزیع معکوس گاما با پارامتر شکل  9و پارامتر

در روابطِ باال 𝑗𝑖𝑤 درایههای ماتریس همسایگی 𝑊 است که

مقیاس  7/79است.

ساختار فضایی را تعریف میکند .اعضای این ماتریس دودویی
است؛ درصورتیکه دو ناحیه 𝑖 و 𝑗 دارای مرز مشترک باشند ،مقدار

 1-1بررسی وابستگی فضایی میان مشاهدات

𝑗𝑖𝑤 برابر با یک و در غیر این صورت صفر خواهد بود .تغییرات

برای بررسی وجود وابستگی فضایی بین مشاهدات استفاده از

ناشی از اثرات مشاهده نشده ناهمسانساز و وابستگیهای فضایی

شاخص موران 37پیشنهاد میگردد .این شاخص از طریق رابطه زیر

به ترتیب توسط پارامترهای  𝜎 2و  𝜏 2کنترل میشود .این ساختار

محاسبه میگردد

قابلیت در نظرگیری همزمان اثرات مشاهده نشده ناهمسانساز را
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() 1

𝒚 ̅)(𝒚𝒋 −
)̅
𝒚 𝒏 ∑𝒏𝒊=𝟏 ∑𝒏𝒋= 𝑤𝑖𝑗 (𝒚𝒊 −
𝒏∑ 𝒏
𝒏
) 𝟐)̅
𝒚 (∑𝒊=𝟏 𝒋= 𝑤𝑖𝑗 ) (∑𝒊=𝟏(𝒚𝒊 −

اطالعات گردآوریشده و مورداستفاده در جدول  3آورده شده

=𝑰

است.

که در آن 𝒊𝒚 و 𝒋𝒚 مقادیر مشاهدهشده تصادفات به ترتیب
در نواحی  iو  jاست و  nتعداد کل مشاهدات است .مقادیر این
شاخص بین  -9تا  9تغییر میکند .فرض صفر آزمون آماری با این
شاخص ،عدم وجود وابستگی و یا تصادفی بودن مشاهدات است
که مقادیر نزدیک به یک آن نشان دهنده وابستگی بین مشاهدات
است و هرچه به  -9نزدیک شود ،مشاهدات دارای پراکندگی کامل
کامل خواهند بود که هر دو حالت نقض فرض صفر است.

 .9بانک اطالعات
جهت ارائه نظر در مورد مدلهای پیشنهادشده ،مجموعه

شکل  .9پراکندگی تصادفات جرحی در شهر مشهد

اطالعات مرتبط با تصادفات شهر مشهد برای سالهای -9919
اطالعات بهطورکلی در  9دسته شامل زیرساختهای حملونقل،

 9917از سازمان حملونقل و ترافیک شهر مشهد اخذ شده است.

اقتصادی-جمعیتی و کاربری اراضی تقسیمبندی میشوند.

شهر مشهد بهعنوان دومین کالنشهر ،یکی از مقاصد مهم سفرها

بررسی ایمنی ترافیک در انواع مختلف راهها و عوامل مؤثر بر

در کشور میباشد و ازنظر سوانح ترافیکی جزء شهرهای پرحادثه

آن و اقدامات اصالحی متناسب همواره یکی از موضوعات

کشور محسوب میشود .بر اساس بانک اطالعاتی گرداوری شده

موردعالقه متخصصین حملونقل و تصمیم گیران بوده است

در سال  ،9917بر اثر سوانح ترافیکی  30741نفر مجروح و 329

[ MountainFawaz and Jarrett, 1996, Milton and

نفر نیز جان خود را از دست دادند .در دسترس بودن اطالعات

Mannering, 1998, Quddus, 2008, Park et al.
 .]2012در این پژوهش انواع راهها از دید کالن موردتوجه قرار

معتبر برای این شهر امکان انجام پژوهشهای علمی را میسر ساخته
است .بنابراین برای دستیابی به اهداف پژوهش و ارزیابی مدلهای

میگیرند و بررسی اثر آن بر سیستم حملونقل کل شهر ،مطلوب

پیشنهادی ،از اطالعات این شهر کمک گرفتهشده است .جهت

این پژوهش است .الزم به ذکر است ،با توجه به آنکه رمپها ازنظر

توسعه مدلهای کالن نگر ،تمامی اطالعات توسط نرمافزار Arc

خصوصیات ترافیکی و تأثیرگذاری بر ایمنی ترافیک بهطور متفاوت

 GISبر اساس  359ناحیه ترافیکی مشخصشده برای این شهر،

از قطعات راه مجاور عمل میکنند ،بهعنوان دستهای جداگانه

تجمیع شده است .قابلذکر است تنها نوع تصادفات جرحی بهطور

ارائهشدهاند تا اثر آنها بر ایمنی ترافیک مشخص شود.

کامل برای شهر مشهد ثبت شده و در دسترس است ،بنابراین

پژوهش انجامگرفته توسط الاسکاال و گرونولد ،از نخستین

مدلهای پیشبینی تصادفات برای همین دسته توسعه داده خواهد

مطالعات انجامگرفته درزمینه تعیین اثر عوامل محیطی و جمعیتی بر

شد .شکل  9نحوه پراکندگی تصادفات جرحی در سطح شهر مشهد

وقوع تصادفات است [ LaScalaGerber and Gruenewald

و در واحد نواحی ترافیکی را نشان میدهد .خالصه آماری
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 .],2000نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که چگالی بیشتر

قابلتوجه بر الگوی تولید و جذب سفرهای نواحی ترافیکی مؤثر

جمعیت ،ترکیب جمعیتی با سهم بیشتر آقایان و جمعیت بیشتر

است ،بنابراین موردعالقه برنامه ریزان شهری و متخصصین

بیکاران و کمتر افراد تحصیلکرده در افزایش وقوع تصادفات

برنامهریزی حملونقل نیز میباشد و محاسبه اثر آنها بر ایمنی

جرحی مرتبط با عابران پیاده نقش دارد .سه متغیر جمعیت ،تعداد

ترافیک میتواند به تصمیمگیری آگاهانه و برنامهریزی هدفمند

وسایل نقلیه و شاغلین هر ناحیه بهعنوان نشانگرهای ویژگیهای

ایمنی محور کمک کند .این موضوع میتواند درک متخصصین از

اقتصادی-جمعیتی مورداستفاده قرارگرفتهاند .بررسی پژوهشهای

وضعیت ایمنی ترافیک شهر را قبل از هرگونه برنامهریزی برای

قبلی نیز نشان میدهد این سه متغیر جزو کمیتهای اصلی

توسعه شهری و یا سناریوسازیهای معمول در مدلسازی مدیریت

اقتصادی-جمعیتی هستند که نیاز است اثر آنها بر ایمنی ترافیک

تقاضای سفر ،افزایش دهد .لوکیتو-سیدریس ،لیجت و سونگ

مشخص شود [ Wagenaar, 1984, Hadayeghi et al.

عالوه بر شاخصهای ترافیکی و جمعیتی ،برای برای نخستین

.]2010b

باراثر کاربری اراضی بر فراوانی تصادفات عابران پیاده را
موردبررسی قراردادند .بر اساس نتایج بدست آمده ،کاربری تجاری

متغیرهای کاربری اراضی دارای اهمیت برجستهای در تعیین

و مناطق با تراکم باالی کاربری مسکونی ،بیشترین تاثیر را در

الگوی پراکندگی تصادفات است ،چراکه این دسته از متغیرها بهطور
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جدول  .1شاخصهای آماری دادههای مورداستفاده.
دسته

متغیر

توضیحات

میانگین

کمینه

بیشینه

انحراف استاندارد

تصادفات

Y

فراوانی تصادفات جرحی

17/34

5

954

54/54

X1

طول راههای فرعی (کیلومتر)

97/40

7

40/01

2/75

X2

طول راههای شریانی درجهیک (کیلومتر)

9/00

7

97/02

9/05

X3

طول راههای شریانی درجهدو (کیلومتر)

97/29

7

95/15

3/45

X4

طول راههای جمع و پخشکننده (کیلومتر)

9/07

7

93/40

9/41

X5

طول راههای دسترسی(کیلومتر)

7/02

7

99/79

9/33

X6

طول رمپها (کیلومتر)

7/73

7

5/49

7/20

X7

شاغلین (برحسب هزار نفر)

9/19

7

91/50

9/39

X8

تعداد خودرو (برحسب هزار دستگاه)

9/75

7

90/94

3/51

X9

مساحت کاربری فرهنگی (برحسب کیلومترمربع)

7

7

7/91

7/79

X10

مساحت کاربری تجاری (برحسب کیلومترمربع)

7/73

7

7/3

7/73

X11

مساحت کاربری تفریحی (برحسب کیلومترمربع)

7/75

7

3/51

7/3

X12

مساحت کاربری مسکونی (برحسب کیلومترمربع)

7/9

7

9/92

7/91

X13

مساحت کاربری کشاورزی (برحسب کیلومترمربع)

7/74

7

3/14

7/37

X14

مساحت کاربری صنعتی (برحسب کیلومترمربع)

7/79

7

9/42

7/95

X15

مساحت کاربری اداری (برحسب کیلومترمربع)

7/75

7

3/20

7/31

X16

مساحت کاربری آموزشی (برحسب کیلومترمربع)

7/73

7

7/77

7/79

زیرساختها

اقتصادی-جمعیتی

کاربری اراضی

افزایش فراوانی تصادفات فوتی دارند ،در مقابل تراکم

از ده برای جلوگیری از آثار شدید هم خطی حذف گردد

تصادفات در مناطق با کاربری اداری ،صنعتی و خالی از سکنه

[ ،]Craney and Surles, 2002بر این اساس متغیر «راههای

کمتر به چشم میخورد [ Loukaitou-Sideris, Liggett

مسکونی» از مجموعه متغیرهای مورداستفاده حذف میگردد .نتایج

 .]and Sung, 2007با توجه به اهمیت این دسته از

تحلیل همبستگی مکانی با استفاده از شاخص موران برای تصادفات
جرحی شهر مشهد بیانگر رد فرض صفر است (-Pمقدار کمتر از

متغیرها ،مطالعات دیگری نیز برای کمی سازی اثر متغیرهای

 .)7/777779بنابراین ارائه راهکار استفاده از مدل فضایی برای در

کاربری اراضی بر وقوع تصادفات انجامگرفته است

نظر گرفتن وابستگیهای فضایی ضروری به نظر میرسد.

[ Hadayeghi et al. 2010b, CoruhBilgic and
.]Tortum, 2015
39

در این پژوهش از روش عامل تورم واریانس

 .4مدلسازی و نتایج

()VIF

استفادهشده است .نتایج تحلیل هم خطی در جدول  9آورده شده

جهت کمی سازی اثرات ویژگیهای نواحی ترافیکی بر ایمنی

است .بهصورت ضمنی پیشنهاد میگردد متغیرهای با  VIFبزرگتر

ترافیک ،مدل فراوانی تصادفات جرحی در بستر رویکرد بیزی،
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عماد سروری ،ابوالفضل محمدزاده مقدم ،سید مهدی صالحی
و مدل BYM

چنانچه آماره مذکور برای هر پارامتر در بازه ( )-9/10 ،9/10باشد

بهصورت تابعی از متغیرهای مستقل ،توسعه داده شد .به کمک

میتوان رأی به همگرایی زنجیر داد .بر این اساس ،جهت دستیابی

روش مبتنی بر شبیهسازیِ زنجیر مارکوف مونتکارلو (،)MCMC

به زنجیره همگرا و تخمین قابلاعتماد که شرط مذکور را دارا باشد،

میتوان توزیعهای پسین هر پارامتر را که در تفکر بیزی بهمثابه

در هر مدل پانصد هزار نمونه گرفتهشده است .همچنین برای حذف

متغیر در نظر گرفته میشوند به دست آورد .الزم به ذکر است که

خودهمبستگیهای احتمالی بین مشاهدات ،از هر  97مشاهده فقط

نتایج حاصل از این روش شبیهسازی زمانی معتبر است که زنجیر

اولین مورد را ثبت کرده و بقیه کنار گذاشته میشوند.

توسط سه مدل پواسون ،پواسون-لگنرمال

برای مقایسه مدلها از معیار اطالع انحرافی

همگرا شود .برای بررسی همگرایی زنجیر تولیدشده در این
پژوهش از معیار ) Geweke (GEاستفادهشده است.

33

()DIC

پیشنهادشده توسط اشپیگل هالتر و همکاران استفادهشده است
[ .]Spiegelhalter et al. 2002در این معیار مدلی عملکرد
بهتر را ارائه میدهد که مقدار  DICآن کمتر باشد .جدول  7شامل

جدول  .9تحلیل هم خطی متغیرهای مستقل.

خالصه آماری از توزیعهای پسین بهدستآمده برای هر پارامتر و

متغیر

عامل تورم واریانس ()VIF

X1

99/37

X2

7/31

نکته قابلتوجه آن است که اضافه کردن اثر تصادفی مستقل و

X3

5/31

همبستگی فضایی به ترتیب در مدلهای پواسون-لگنرمال و

X4

3/30

X5

9/49

مدلهای  BYMباعث بهبود چشمگیر عملکرد مدل میشود و

X6

9/27

X7

1/41

X8

1/34

مشاهده میشود مدل  BYMبهعنوان مدل فضایی ،بهترین عملکرد

X9

9/75

را ارائه میدهد .همچنین با توجه به رابطه ( ،)2پارامترهای تخمین

X10

9/09

زدهشده توسط مدل  BYMنشان میدهد که  43درصد از تغییرات

X11

7/17

X12

5/19

X13

9/90

X14

3/75

X15

9/47

ترافیکی شهر مشهد نمایش داده شده است که دارای الگوهای

X16

9/00

مشخصی در مناطق مختلف شهر میباشد .بهعنوانمثال منطقه

نیز معیار مقایسه  DICاست.

مقدار  DICرا از  7039/79در مدل پواسون به  3700/23در مدل
پواسون-لگنرمال و  3755/32در مدل  BYMمیرساند .چنانچه

میتواند توسط بخش فضایی تعریف شود که مقدار قابلتوجهی
است.
در شکل  3تغییرات جزء فضایی مدل  BYMدر سطح نواحی

تقریبی شمال شرق شهر دارای جزء فضایی با مقادیر باال است و
توسط این آماره میانگین بازههای مختلف نمونهگیری

برعکس در مناطق مرکزی به سمت غرب شهر این جزء مقادیر

موردبررسی قرار میگیرد (بازه  97درصد اول و  57درصد آخر

کمتری را به خود میگیرد .این الگوها همان وابستگی میان

نمونهگیری) .چنانچه اختالف میانگینها ازنظر آماری کم باشد بدان
معناست که توزیع نمونهها تغییر نکرده و زنجیره همگرا است.
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مشاهدات است که در مدل  BYMمیتوان ساختار آنها را به

فاصتله اعتبار  15درصتد شتامل صفر نباشد میتوان گفت مقادیر

دست آورد.

بهدستتتآمده برای پارامتر موردنظر ازنظر آماری معنیدار استتت.

با توجه به در نظر گرفتن وابستتتگی میان مشتتاهدات در مدل

قابلتوجه استتتت که تعداد زیادی از پارامترهایی توستتتط مدل

 ،BYMانتظتار می رود تتا میتان باقیمانده های مدل ،وابستتتتگی

پواسون ساده بهصورت خوشبینانه معنیدار شدهاند ،علت این امر

فضتتایی وجود نداشتتته باشتتد (استتتقالل فضتتایی) .نتایج تحلیل

همان ویژگی منحصتربهفرد مدل پواستون است که میزان واریانس

وابستگی فضایی باقیماندههای مدل با استفاده از شاخص موران

را کمتر از مقدار واقعی تخمین میزدند.
بنابراین در این بخش به تفستتتیر نتایج پارامترهایی پرداخته
میشتود که ازنظر آماری دریکی از دو مدل پواسون-لگنرمال و
 BYMمعنیدار است.
مقادیر تخمین زدهشتتده برای راههای شتتریانی نشتتان میدهد
افزایش ستهم این نوع از راهها در هر ناحیه سبب افزایش فراوانی
تصتادفات جرحی میشود که با نتایج تحقیقات قدوس همخوانی
دارد [ .]Quddus, 2008باال بودن ستترعت عملکردی و طراحی
ناایمن و غیراستتتاندارد راههای شتتریانی میتواند از مهمترین علل
این برآورد باشتتد .چنانچه انتظار میرود و نتیجه مدل پواستتون-

شکل  .3تغییرات جزء تصادفی مدل در سطح نواحی ترافیکی

لتگنرمال نشتتتان میدهد وجود رمپها به دلیل اثراتی که بر

نشتان میدهد که نمی توان فرض صفر مبنی بر تصادفی بودن

همگرایی و واگرایی جریان ترافیک دارد و همینطور ویژگیهای

بتاقیمتانتده هتا را رد کرد (-pمقدار=  )7/93که به معنای زدودن

هندستی خاص آن باعث کاهش ایمنی میگردد .جالبتوجه است

وابستگی فضایی ازمشاهدات است (شکل .)9

که نتایج تحلیل توستتط نرمافزار  Arc GISنشتتان میدهد که
حدود  37درصتتد از تصتتادفات راههای شتتریانی درجهیک به
قطعهای از راه اختصتتاص دارد که در آن رمپ واقعشتتده استتت،
بنابراین طراحی هندستتی استتتاندارد و تعبیه تجهیزات الزم جهت
جداسازی جریان ترافیک در این قطعات میتواند تأثیر بسزایی در
ایمنی راه هتای شتتتریانی بگذارد.نتایج به دستتتت آمده در بخش
اقتصتتادی-جمعیتی نشتتان میدهد افزایش تعداد خودروها باعث

شکل  .9گزارش روش تحلیل وابستگی فضایی با استفاده از روش

کاهش تصتادفات جرحی میشود .بهعنوان یکی از دالیل احتمالی

موران

این پدیده میتوان به مشکل اکثر کالنشهرهای کشور در کم بودن

بر مبنای نتایج بهدستتتآمده بر استتاس فاصتتله اعتبار میتوان

ظرفیت معابر اصتلی شهرها برای سرویسدهی به حجم خودروی

معنیداری پارامترها را بررسی کرد .چنانچه بازه بهدستآمده برای
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عماد سروری ،ابوالفضل محمدزاده مقدم ،سید مهدی صالحی
عبوری اشتتاره کرد ،بنابراین انتظار میرود با افزایش تعداد خودرو

فعالیتهای روزانه خود همواره ستتتهم باالیی در تعیین الگوی

در نواحی ،ستتترعت عملکردی و به دنبال آن کاهش شتتتدت

سفرهای درونشهری دارد و ریسک تصادفات را افزایش میدهند.

تصتادفات را شتاهد باشتیم .مطابق انتظار تعداد شاغلین با افزایش
تصادفات جرحی رابطه مستقیمی دارد ،چراکه این گروه از افراد با
جدول  .4نتایج مدلسازی
پواسون
میانه

اتورگرسیو شرطی ()BYM

پواسون -لگنرمال

 17/55% 1/55%معیار ) (GEمیانه  17/55% 1/55%معیار ) (GEمیانه  17/55% 1/55%معیار )(GE

عرض از مبدأ

9/20

9/29

9/21

7/57

9/59 9/07

9/40

7/27

9/92 9/53

9/05

9/47

X1

7/71

7/72

7/97

7/57

7/70 7/99

7/94

-7/27

7/99 7/90

7/37

7/07

X2

7/79

7/79

7/77

7/17

7/73 7/77

7/74

-9/97

7/79 7/75

7/74

9/37

X3

7/73

7/79

7/73

7/77

7/70 -7/73 7/73

-9/77

7/75 -7/79 7/79

7/17

X4

7/77

7/79 -7/79

7/97

7/74 -7/79 7/73

7/17

7/75 -7/73 7/73

9/27

X5

7/75

7/79

7/74

-7/27

92/7 -7/79 7/72

7/57

7/99 -7/79 7/75

7/27

X6

-7/99

-7/93 -7/95

-9/77

-7/93 -7/37 -7/92

9/37

-7/73 -7/94 -7/97

-7/57

X7

7/93

7/99

7/99

9/37

7/99 7/95

7/91

-9/07

7/79 7/71

7/95

7/97

X8

7/57

7/77

7/14

-9/77

3/54 -9/70 7/55

-7/27

9/21 -9/33 7/97

-9/17

X9

5/59

5/77

0/70

-7/37

7/55 4/91

1/20

7/17

9/97 5/27

2/54

-7/97

X10

-7/91

-7/97 -7/34

7/37

7/97 -7/09 -7/30

-7/77

-7/93 -7/47 -7/79

-7/97

X11

7/29

7/49

7/13

-7/47

7/52 9/74

9/55

7/47

7/29 9/30

9/49

-7/97

X12

7/75

7/77

7/99

-7/17

7/35 -7/39 7/79

7/27

7/37 -7/93 7/70

-9/17

X13

-7/95

-7/70 -7/37

7/77

7/75 -7/27 -7/77

9/77

-7/79 -7/17 -7/72

-9/07

X14

-7/99

-7/74 -7/37

7/77

-7/79 -7/73 -7/37

-7/27

7/79 -7/90 -7/94

7/97

X15

-3/91

-9/49 -3/02

-7/47

-7/90 -7/93 -3/99

7/57

-7/73 -9/79 -9/99

-7/97

-9/97

7/97 7/31

7/71

9/97

7/79 7/77

7/74

-9/37

𝜏2
σ2
DIC

7/93 7/95
7039/79

7/92
3700/23

3755/32

تحلیل اطالعات مربوط به تعداد ستفرهای تولید شده از هر ناحیه

اصلی شهر خدمات خود را ارائه میدهند بهطور طبیعی باعث

ترافیکی نشان میدهد که در حدود  31درصد از سفرها مربوط به

افزایش احتمال تداخل عابران با جریان ترافیک میشوند و با توجه

سفرهای باهدف کاری است.

به آنکه آسیبپذیری بیشتری دارند ،معموالً تصادفات شامل این

بررسی اثرات کاربری اراضی نشان میدهد که کاربری تجاری

گروه جراحات شدید را به همراه دارد .عالمت منفی کاربری

بهصورت قابلتوجهی بر تصادفات جرحی اثرگذارند .نواحی

تفریحی نشاندهنده کاهش تصادفات در نواحی ترافیکی است که

تجاری بهویژه آن دسته از مراکزی که در مجاورت خیابانهای

دارای این نوع از کاربری هستند .معموالً این نوع از کاربریها مانند
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پارکها و بوستانها ،استفادهکنندگان از سیستم حملونقل را از آن

مدلهای پواسون و پواسون-لگنرمال پیشنهاد گردید .نتایج نشان

جدا کرده و به مناطقی خارج از آن هدایت میکنند که وسیله

میدهد که استفاده از این رویکرد به طرز قابلتوجهی عملکرد مدل

حملونقل و درنتیجه سوانح ترافیکی در آنها وجود ندارد ،البته

را افزایش داده است و مقدار  DICرا از  7039/79در مدل پواسون

عالمت مثبت نیز برای این نوع از کاربریها با توجه به نحوه ارتباط

به  3700/23در مدل پواوسن-لگنرمال و  3755/32در مدل

با سیستم حملونقل و نیز استفادهکنندگان قابل توجیه است و

اتورگرسیو شرطی کاهش داده است.

بنابراین مناسب است تا با توجه به موردمطالعه برای آن اعالم نظر

تحلیل فضایی باقیماندههای مدل  BYMبا اساتفاده از

شود .عالمت برآورد کاربری مسکونی اثر آن را بر کاهش ایمنی

شاخص موران ،نشان میدهد بکارگیری چنین روشی با موفیت

ترافیک نشان میدهد .مشابه با نتیجه این پژوهش کیمپنت و یاماشیتا

توانسته است وابستگیمکانی را درنظر بگیرد و باقیماندههای

نیز نتایج مشابهی را در رابطه با کاهش ایمنی ترافیک در کاربری

تصادفی (غیر وابسته) را نتیجه دهد.

مسکونی یافتند [ .]KimPant and Yamashita, 2010به نظر

عالوه بر این ،نتایج حاصل از مدل  BYMنشان میدهد که

میرسد بتوان با اصالح طرح هندسی ،افزایش فاصله دید و رعایت

اثر متغیرهای در نظر گرفته نشده در مدل میتواند بهخوبی توسط

سلسهمراتب حرکت و استفاده از امکانات و تجهیزات الزم برای

الگوهای مکانی پوشش داده شود .در این پژوهش  43درصد

آرامسازی جریان ترافیک در این مناطق ایمنی را افزایش داد .نتایج

تغییرات توسط جزء تصادفی توصیف میگردد.

تحقیق اساما و همکارش در شهر ونکوور کانادا نشان میدهد که

برای تکمیل نتایج حاصل از این پژوهش پیشنهادهایی وجود

تمهیدات انجامگرفته برای عبور و مرور ایمن جریان ترافیک در

دارد که میتواند در پژوهشهای آتی در صورت تکمیل بانک

مناطق مسکونی ،افزایش ایمنی را باعث شده است و اثر کاهشی

اطالعاتی شهر مشهد مدلهای پیشبینی تصادفات را برای سایر

کاربری مسکونی بر کاهش تصادفات عابران را نشان میدهد

سطوح تصادفات (خسارتی و فوتی) توسعه داد و اثر متغیرها را بر

[.]Osama and Sayed, 2017

وقوع انواع تصادفات سنجید .همچنین مناسب است تا عملکرد دو
رویکرد بیزی و کالسیک با روش برآورد یابی ماکسیمم درستنمایی

 .5نتیجهگیری

در توسعه مدلهای پیشبینی تصادفات مقایسه شود و ضعفها و

هدف پژوهش حاضر توسعه مدلهای جامع پیشبینی

نقاط قوت هرکدام موردبررسی قرار گیرد .بررسی اثر متغیرهای

تصادفات در سطح کالن نگر است که میتواند اثر طیفی از

کاربری اراضی در دیگر شهرهای کشور سنجیده شود و نتایج بر

متغیرهای مستقل موردعالقه برنامهریزان بر فراوانی تصادفات

اساس هویت شهری ،با یکدیگر مقایسه شود و علل اختالفهای

جرحی را نشان دهد .از دیدگاه آماری دو عامل اثرات مشاهده نشده

احتمالی بین نتایج موردبحث قرار گیرند.

ناهمسانساز و وابستگی فضایی در توسعه مدلها موردتوجه
قرارگرفته است.

 .6پینوشتها

چنانکه شاخص موران نیز نشان میدهد ایده استفاده از

1. Traffic Analysis Zone
2. Traffic Safety Analysis Zone
3. Census tract

مدلهای فضایی امری منطقی و ضروری است .بدین منظور
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عماد سروری ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را در سال  9919از دانشگاه صنعتی سجاد و درجه
کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران-راه و ترابری را در سال  9914از دانشگاه فردوسی مشهد اخذ نمود.
زمینههای پژوهشی مورد عالقه ایشان مطالعات ایمنی ترافیک و مدلسازی تصادفات ،مدلسازی حملونقل،
دادهکاوی و مطالعات در زمینۀ سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISاست.

ابوالفضل محمدزاده مقدم ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را در سال  9929از دانشگاه آزاد اسالمی
مشهد و درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش راه و ترابری در سال  9924را از دانشگاه
فردوسی مشهد اخذ نمود .در سال  9913موفق به کسب درجه دکتری در رشته مهندسی عمران گرایش راه و
ترابری از دانشگاه فردوسی مشهد گردید .زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان شبیه سازی جریان ترافیک،
مدلسازی در ایمنی ترافیک ،دادهکاوی ،طراحی آزمایش در تکنولوژی بتن و آسفالت بوده و در حال حاضر عضو
هیات علمی با مرتبه استادیاری در دانشگاه فردوسی مشهد است.

سید مهدی صالحی ،درجه کارشناسی در رشته آمار را در سال  9927از دانشگاه شهید باهنر کرمان و درجه
کارشناسی ارشد در رشته آمار گرایش آمار-ریاضی را در سال  9922از دانشگاه فردوسی مشهد اخذ نمود .در
سال  9917موفق به کسب درجه دکتری در رشته آمار گرایش استنباط از دانشگاه فردوسی مشهد گردید .زمینههای
پژوهشی مورد عالقه ایشان دادههای ترتیبی ،نمونهگیری مجموعۀ رتبهدار ،نظریۀ توزیعها و آمار محاسباتی بوده
و در حال حاضر عضو هیات علمی با مرتبه استادیاری در دانشگاه نیشابور است.
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