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چکیده دریافت9911/91/91 :

چکیده
ایمنی تردد مهمترین معیار در طراحی مهندسی راههای برونشهری است .آمار تصادفات جادهای در سالهای اخیر
نشان از قابلتوجه بودن تصادفات عابران پیاده دارد .از دیدگاه ایمنی ،رانندگان باید به میزان کافی فرصت برای درک
خطراتی نظیر عابران و انجام واکنش داشته و این خطرات از فاصلهای دورتر از فاصله دید توقف حداقل ،قابل رؤیت
باشند .اما در صورتی که ویژگیهای هندسی و فیزیکی و چیدمان حاشیه راه ،دید راننده را مسدود ننماید ،میزان بازه
زمانی مذکور به ویژگیهای انسانی راننده و مشخصات عابر در راه وابسته است .ازجمله اهم مشخصات ظاهری عابران
پیاده میتوان به رنگ و ثابت یا متحرک بودن آن اشاره کرد .در این پژوهش با انتخاب متغیرهایی که مشخصات
ظاهری عابر را نشان میدهند مدل احتمال وقوع تصادف پرداخت شده و نحوه اثرگذاری ویژگیهای عابر بر احتمال
وقوع تصادف و نحوهی اندرکنش این خصوصیات با سایر متغیرها بررسی شد .در این مطالعه استفاده از دستگاه
شبیهساز رانندگی در راستای فراهم کردن شرایط کنترل شده آزمایشگاهی انجام شد .با انتخاب تصادفی  08نفر
آزموندهنده از بین افراد دارنده گواهینامه باالی  80سال و شبیهسازی مسیری مستقیم با منظری دشتی آزمایش
انجام شد .در این مسیر دید راننده مسدود نبود .رانندگان در این مسیر بهطور میانگین  81مواجهه با خطر داشته که
شامل تعدادی عابر با پوشش سیاه یا سفید در حال عبور از عرض معبر و تعدادی سنگ با رنگهای تیره و روشن جهت
مقایسه اثر تحرک عابران ورنگ بود .بر اساس یافتههای این پژوهش ،سرعت تردد موجب افزایش احتمال تصادف و
تعداد مواجهات پیشین راننده با خطرات سبب کاهش احتمال وقوع تصادفات میشود اما میزان این اثرات اندک است
(به ترتیب  8/2%و  .)8/7%همچنین ،احتمال وقوع تصادف با عابران با رنگ پوشش تیره و مشکی در شب به میزان %22
بیشتر و در روز به میزان  %2کمتر از احتمال وقوع تصادف با عابران با رنگ پوشش سفید است .احتمال برخورد با عابر
به دلیل متحرک بودن آن نسبت به یک شی ثابت حدود  88درصد کمتر است.

واژههای كلیدی :احتمال وقوع تصادف ،مشخصات خطر ،تحرک عابر ،رنگ پوشش عابر ،شبیهساز رانندگی ،مدل
تصادفات
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امین رضا بروجردیان ـ سینا شیخ االسالم
بهصـــورت بازهای از زمان باشـــد .بدین معنی که مانع باید از

 .1مقدمه

نقطهای عق تر از نقطه فاصــله دید توقح حداقل ،قابل رؤیت

بر اسـاس ممار سازمان بهداشت جهانی ساالنه  9/14میلیون نفر

باشـــد .اما در صـــورتی که وی گیهای هندســـی و فیکیکی و

جان خود را از دست میدهند .از این میان حدود نیمی از تلفات

چیدمان حاشیه راه دید راننده را مسدود ننماید ،میکان بازه زمانی

از کـاربران مســـیـ پذیر راه شـــامل عابران پیاده ،دوچرخه و

مذکور به مشـخصـات خطر در راه وابسته است .اگر این خطر

موتورسواران تشکیلشده است [.]WHO, 2015

یک عابر پیاده باشـد ازجمله اهم این مشـخصات من میتوان به

ممار تصـــادفات عابر پیاده در ایران ارقام قابلتوجهی را در

رنگ و ثابت یا متحرک بودن من و نور محیطی اشاره کرد.

برمیگیرد .بهگونهای که بر اسـاس ممار رسـمی پکشکی قانونی،

در این پ وهش مهمترین هدف اســـتخراج نحوه اثرگذاری

حدود یکچهارم از کل تصادفات منجر به فوت از نوع برخورد

مشـخصـات ظاهری یک عابر پیاده بر احتمال وقوع تصادف به

بـا عـابران پیـاده اســـت .همچنین نکدیـک بـه نیمی از تلفــات

کمک دسـتگاه شـبیهساز رانندگی است .همچنین ،بررسی نحوه

تصــادفات ،در حوادث خارج شــهرها و حدود یکســوم کل

اثرگذاری عوامل دیگر نظیر ســـرعت حرکت خودرو به هنگام

تلفـات در راههای بینشـــهری اتفای میافتد .با توجه به تلفات

مواجهه با عابر و ش

یا روز بودن زمان حرکت ،موردنظر قرار

باالی تصـــادفات راههای برونشـــهری و اهمیت تلفات عابران

گرفته اســت .لذا ،با انتخاب متغیرهایی که مشــخصــات ظاهری

پیاده بهعنوان کاربران مسـی پذیر راه ،اهمیت و اولویت بررسی

عابر را نشان میدهند و برخی متغیرهای حاصلضربی به تعیین

عوامـل مؤثر بر وقوع تصـــادفـات عـابران پیاده و تالش برای

نحوه اثر گذاری این وی گیها بر احتمال وقوع تصادف پرداخته

پیشبینی اینگونـه تصـــادفات مشـــکار میگردد[Iranian .

و اندرکنش منها باهم و با سرعت تردد خودرو بررسی شد .در

]Legal Medicine Origination, 2011
باوجوداینکه در زمان وقوع تصادفات ،از عامل مؤثر و علت

این مطالعه از شــبیهســاز رانندگی اســتفاده شــد تا اطالعات در
شرایط مزمایشگاهی استخراج شود که در من کنترل همه شرایط

تامه در بروز تصـادف نامبرده میشود ،اما در حقیقت در اغل

جـانبی امکـانپـذیر بوده و مواجهـه با یک خطر از ابتدا تا انتها

موارد تصــادف نتیجهی همگرایی وقایعی اســت که تحت تيثیر

بهدقت ثبت و ضبط میگردد.

مجموعهای از عوامل به وجود میمیند (مانند زمان در شبانهروز،
بیتوجهی راننده ،سـرعت ،خصوصیات وسیلهی نقلیه ،طراحی

 .2پیشینه پژوهش

هندســـی راه و غیره) .این عوامل منجر به پیدایش زنجیرهای از

محققین در زمینه تصــادفات جادهای دســتهبندی و تحلیلهای

وقایع قبل ،در هنگام و بعد از وقوع تصادف میشوند[ Kolody

گوناگونی از تصـــادفات ارانه نمودهاند .از من جمله میتوان به

.]et al .2014

تصــادفات با عامل ثانویه غیر خودرویی اشــاره نمود .مطالعه بر

نتایج بررســیها نشــان میدهد که رانندگان ،چه باتجربه و

روی این دســـته از تصـــادفات در صـــورتی که در شـــرایط

سابقه طوالنی در رانندگی و یا بی تجربه ،در مواجهه با خطرات

مزمایشــگاهی و کنترل شــده شــبیه شــرایط قابل ایجاد در یک

باید هوش ـیار باشــند و عک العملها و مانورهای بهموقع انجام

دســـتگاه شـــبیهســـاز رانندگی انجام شـــود ،میتواند به نتایج

دهنــد [Michalaki et al.2015; Pisano, Goodwin

قـابلاطمینانتری منجر شـــود[.]Boyle and. Lee, 2010

]and Rossetti, 2008
از دیـدگاه ایمنی ،رانندگان باید به میکان معقولی فرصـــت

همچنین ،اسـتفاده از روشهای مدل سـازی مماری با استفاده از
دادههای تصــادفات ســب

برای درک مانع و واکنش داشـــته باشـــند و این فرصـــت باید

شــده تا پ وهشــگران بتوانند به طور
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اثر سنجی مشخصات ظاهری و وضعیت تحرک عابران پیاده بر احتمال وقوع تصادف در ….
دقیقتری به بررسـی و توصیح نحوه اثرگذاری عوامل مختلح

میرود ،در زمینـه مطـالعـه عوامل رفتاری و مثار تکنولودی در

بر وقوع تصادفات بپردازند.

رانندگی بسیار راهگشا بوده است[.]Bham et al.2014

تاکنون مطالعات زیادی در خصوص بررسی عوامل مؤثر و

در زمینـه تصـــادفـات عـابران پیـاده ،ازجملـه مطالعات با

پیشبینی شــدت ،شــمار ،نر  ،نوع و  ...تصــادفات انجام شــده

محوریت ممار تصادفات ،مطالعهای در کشور اتیوپی است که با

است .اکثر این مطالعات باهدف شناسایی عوامل مهم و اثرگذار

مـدلســـازی بـه روش دوجملهای منفی با پارامتر تصـــادفی

9

برافکایش شــمار یا شــدت تصــادف صــورت گرفته اســت تا با

مشـخ

شـد که در کنار اثرگذاری خصـوصـیات مسیر عبور،

حذف یا کنترل منها ،از وقوع تصـادفها و شـدت منها کاسته

مشـخصـات خود عابر نیک بر احتمال وقوع تصادف اثر دارد .بر

شـــود .از دیـدگـاه نظری ،مـدلهـای ممــاری لوجیـت یکی از

اساس این پ وهش در صورتی که عابران به صورت گروهی از

پرکاربردترین مدلهای بکار رفته در تحلیل شـــدت تصـــادفها

راه عبور کنند احتمال وقوع تصـــادف برای منها کمتر اســـت

هستند [.]Al-Ghamdi, 2002

[ .]Tulu et al.2015در پ وهش الورو بـا اســـتفاده از مدل
شد که افکایش سن

هرچند بخش عمدهای از پراکندگی مشــاهدات تصــادف،

لوجیت ترتیبی ترکیبی تعمیمیافته مشـخ

ماهیتی تصــادفی دارد ،اما چنانچه مجموعهای از تصــادفات در

فرد،افکایش حد سـرعت مجاز در مسـیر ،تصـادف در تقاطعات

طول زمان قابلتوجه (حداقل دوره زمانی مدلسـازی تصادفات

بدون چراغ و ر دادن تصــادف در شــ  ،احتمال تشــدید

عموماً  9ســال اســت) در نظر گرفته شــوند میتوان با کاربرد

مصـــدومیت عابر را افکایش میدهد [ Eluru, Bhat and.

روشهای مماری ،به طور سیستماتیک عوامل زمینهساز و مسب

.]Hensher, 2008

تصـادفات را استخراج نموده و عالوه بر درک نحوه تيثیر منها،

 Szeدر سـال  1991شدت جراحات وارده به عابران را به

 [Shahi,قابلیت پیشبینی تعداد تصادفات را نیک به دست مورد

روش لوجیت دوتایی مدل نمود .بر اساس این پ وهش ،عابران

]Ahmadinejad ,Sheikholeslami ,2011

با ســـن زیر  94ســـال ،مردان ،تصـــادف در روز و در نواحی

مدلهای مختلفی به پیشبینی تصـادفات پرداخته است .در

پرازدحام احتمال فوت کمتری داشــته و ســن باالی  14ســال،

زمینـه مدلســـازی و پیشبینی تصـــادفات عابر پیاده از جهت

ضـربه به سـر ،تصادف در محدوده فاصله  94متری محل عبور

دادههای مورداســتفاده ســـه رویکرد کلی وجود دارد .برخی از

عابران و ســـرعت مجاز معبر باالی  49کیلومتر بر ســـاعت با

محققین با اسـتفاده از دادههای تصـادفات به توصــیح مماری یا

احتمال فوت بیشتری همراه است.

ســـاخت مدلهای ریاضـــی و مماری پرداخته [صـــاحبی et

 Daiنیک با اسـتفاده از ممار تصادفات در سال  1991عوامل

 ]al.2015و برخی دیگر با اســـتفاده از دادههای ترافیکی مانند

مؤثر بر شــدت صــدمات عابر را به کمک روش خوشــهبندی

هایی پرداختهاند که به

فضایی بررسی نمود .بر اساس این پ وهش احتمال مرگ عابران

صــورت معیاری جایگکین برای وقوع تصــادف امکان پیشبینی

در تصادفاتی که در مسیرهای پرتردد حاشیه شهرها ر میدهد

احتمال و شــدت تصــادفات را فراهم نمودهاند [ Cafiso et

بیشـتر اسـت .همچنین ،عواملی نظیر فصل تابستان ،تصادف در

 .]al.2011روش ســـوم جهت اســـتحصـــال داده برای انجام

مخر هفته ،و تصـادف در طول ش

تا سحر با شدت جراحات

مطالعات ایمنی اسـتفاده از دستگاه های شبیهساز رانندگی است.

بیشـتری همراه است .دای در این پ وهش باال بودن سن عابر و

سـرعت و زمان تردد به توسـعه شاخ

این روش که اخیراً به طور گسترده در زمینههای مختلح به کار
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امین رضا بروجردیان ـ سینا شیخ االسالم
کمبود نور محیطی را موج ـ

پ وهشـــگران در ســـالهای اخیر بجک اســـتفاده از دادههای

افکایش احتمــال فوت عــابر

دانستهاست [.]Dai, 2012

تصـــادفـات یـا دادههـای ترافیکی واقعی در مطالعات ایمنی از

بر اســاس دامنه گســترده مطالعات ایمنی عابران اســتفاده از

دادههای حاصـل از انجام مزمون به کمک یک دستگاه شبیهساز

مدلهای انتخاب گســـســـته نظیر مدلهای لوجیت و پروبیت

رانندگی اسـتفاده فراوانی نمودهاند .شـبیه سـازها بخشی از علم

دوتـایی ،ترتیبی و چنـدجملـهای کـاربرد فراوانی در مطـالعهی

واقعیـت مجـازی هســـتنـد که کاربر را در محیط مجازی قرار

تصادفات عابران پیاده داشته است.

می دهند و احســاس حضــور در محیط واقعی را برای او ایجاد

.عالوه بر رویکرد استفاده از ممار تصادفات و مدلسازی به

میکنند [ .]Weir, 2010با اسـتفاده از شـبیهسازهای رانندگی،

های ترافیکی جایگکین در

کاربر (راننده) در معرض یک محیط شـــبیهســـازیشـــده قرار

کمک من رویکرد استفاده از شاخ

می گیرد .کـاربر در حین انجـام مزمـایش بـازخوردهای نیرویی

مطالعات ایمنی عابران پیاده نیک مشاهده میشود.
کافیســو در مطالعهای در ســال  1999با اســتفاده از روش

همانند خودروی واقعی دریافت میکند؛ بهطوریکه احســـاس

های تداخل ترافیکی 1به توسعه نوعی شاخت ترافیکی

حضـور در محیط واقعی به او دست خواهد داد .عالوه بر این،

پرداخت که بدون نیاز به داده تصــادفات هم احتمال وقوع یک

دســتگاه شــبیهســاز رانندگی امکان برداشــت اطالعات مزمون و

تصـــادف بـا عـابر در حال عبور از محل عبور عابر پیاده و هم

اطالعــاتی راجع بــه وضـــعیــت کــاربر را فراهم می ســـازد.

شــدت تصــادف احتمالی من را به دســت میدهد .این معیار که

[.]Freeman et al.1995; Weir, 2010

شـاخ

ریسـک عابر پیاده نام گرفته است توانایی قابلتوجهی

 Jureckiدر مطالعهای به کمک شـبیه ساز رانندگی دریافت

در پیشبینی احتمال و شدت احتمالی یک تصادف با عابر پیاده

که زمان واکنش راننده به ورود یک عابر پیاده به راه وابســـتگی

گذرنده از عرض معبر از خود نشــان داده اســت [ Cafiso et

بـاالیی به  TTCاین تداخل دارد .همچنین زمان واکنش راننده

شـاخ

.]al.2011

برای عابرانی که از سـمت چ
 9TTCیک

اســـت [ .]Jurecki and. Stańczyk, 2014همـانند این

از احتمال وقوع تصادف در تداخلهای جلو به

پ وهش در علم ایمنی حملونقل از شـــبیهســـازهای رانندگی

از ورود به ناحیه تداخلی،

عموماً در راســـتای بررســـی چگونگی اثرپذیری رفتار راننده و

بر اســـاس مطالعه  Alhajyaseenشـــاخ
شاخ
عق

مناس
و شاخ

یک شاخ

وارد مسیر میشوند ،طوالنیتر

 5PETیا زمان پ
بسیار مناس

برای احتمال وقوع تصادفات جلو به

پهلو اســـت .بر اســـاس این مطـالعـه این شـــاخ

اندرکنش من با عوامل دیگر بهره گرفتهشده است.

ها و اکثر

بنابر این پیشینه ،در پ وهش حاضر استفاده از داده مزمایش

های ازایندست ،توان ارزیابی عمومی ایمنی یک معبر

شـبیه ساز رانندگی و ساخت یک مدل مماری جهت بررسی اثر

را ندارند .چراکه میکان شـــدت و احتمال وقوع تصـــادف را به

مشـخصـات ظاهری و نور محیطی بر احتمال وقوع تصـادف با

طور همزمان بررســی نمیکنند .این پ وهشــگران با توســعهی

عابران پیاده مورد نظر قرار گرفت.

شـاخ

معیاری به نام شـــاخ

تداخل 4که احتمال وقوع تصـــادف و

 .3روش تحقیق

میکان انردی جنبشـی تلحشـده در تصادف را در برمیگیرد ،به
طور همزمان شدت و احتمال وقوع تصادف را بررسی نمودهاند

در این پ وهش ســعی گردیده تا مواجهه با عابران پیاده در حال

[.]Alhajyaseen, 2014

عبور از نواحی بهغیراز گذرگاه عابر پیاده در راههای جداشدهی
برونشهری و مشخصات منها در شبیهساز رانندگی مطالعه شده
فصلنامه مهندسی حملونقل /سال یازدهم /شماره چهارم(/)54تابستان 9911

778

اثر سنجی مشخصات ظاهری و وضعیت تحرک عابران پیاده بر احتمال وقوع تصادف در ….
و با سـاخت مدلهای ریاضی نحوهی اثرگذاری این مشخصات

پوشـــش گیاهی تنک و تعدادی درخت و تپه و عالنم ترافیکی

بر احتمال وقوع تصــادف اســتخراج گردد .عابران پیاده در این

شـبیهسـازی شـد .شکل نمایی از محیط شبیه سازی شده و دو

مزمون با رنگ لباسـهای سـیاه و سفید شبیه سازی شدند .جهت

عابر در شـ

و روز را نشان میدهد .همان طور که پیدا است.

مقایســه و اســتخراج اثر متحرک بودن عابران بر واکنش راننده،

تغییر متغیرها به وســـیله تغییر در خصـــوصـــیات و ظاهر عابر

موانع ثابتی به صـورت سنگ نیک در دو رنگ سیاه و سفید شبیه

حاصـل میشود .به عنوان مثال یک عابر مشکی پوش در محیط

سازی شد.

شــ

در این پ وهش از یک شـبیه ساز رانندگی شامل دو بخش

به منکله یک مشــاهده رنگ تیره ،محیط شـــ  ،و خطر

متحرک ،و وجود یک ســـنگ با رنگ روشـــن در روز در میانه
جاده به منکله خطر ثابت ،رنگ روشن و محیط روز ،است.

عمدهی ســاختار فیکیکی و نرمافکار شــبیهســاز محیط مجازی
استفاده شد .اجکا بخش فیکیکی دستگاه شامل ،شبیهساز سواری

مجموعهای از این خطرات در یک سناریو جمعموری شده

پراید یکدوم خودرو ،رایانه ،نمایشـگرها و خصـوصیات بخش

و چندین راننده در محیط شـبیهسازی شده با منها مواجه شدند.

نرمافکاری من شــامل مدل دینامیکی خودروی واقعی ( 95درجه

در مزمـایش از  999نفر بـاالی  91ســـال و دارای گواهینـامه

مزادی) با امکان شبیهسازی محیط واقعی است .شکل نمایی از

دعوت شد که رانندگان کمتجربه تا حرفهای را شامل میشدند.

دستگاه شبیهساز رانندگی و یک مزموندهدنده در حال مزمون را

از این میان ،دادههای حاصـل از  19مزمون قابلاسـتفاده بود .در

نشان میدهد.

این مزمایش تالش شــد تا شــرکتکنندگان در مزمایش به تعداد
کـافی و به جهات مختلح نظیر ســـن ،جن  ،تجربه رانندگی،

ال دشتی بود
مسـیر مزمایش م سیری مستقیم در محیطی کام ً

سطح تحصیالت ،شغل و وضعیت تيهل دارای پراکندگی

که خصــوصــیات من شــامل منظر حاشــیه به صــورت خاکی با

جدول  .1ردهبندی سنی آزمون دهندگان
رده سنی

 81تا  02سال

 02تا  01سال

 01تا  81سال

باالی  81سال

درصد در رده سنی

9/0

88

01/7

89/5

جدول  .1میزان تحصیالت آزمون دهندگان
میزان تحصیالت

سیکل

دیپلم

فوقدیپلم

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

درصد

6/ 9

88/1

8/ 4

08/1

58/7

0/8

جدول  .3وضعیت جنسیت و تأهل آزمون دهندگان
جنسیت

وضع جنسیت و

وضعیت

تأهل

تأهل

زن

مرد

متأهل

مجرد

زن مجرد

زن متأهل

مرد متأهل

مرد مجرد

درصد

49/4

52/6

52/6

49/4

08/1

07/6

08/2

07/6

جدول  .2ردهبندی تجربه آزمون دهندگان
رده تجربه رانندگی

بسیار کمتجربه

کمتجربه

باتجربه متوسط

باتجربه

حرفهای

درصد

06/4

0/8

52/6

4/ 6

86/8
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امین رضا بروجردیان ـ سینا شیخ االسالم
مناسـبی باشـند .جدول درصـد شرکتکنندگان در هر رده

در این مدل 𝛽ها پارامترهای مدل و 𝑥ها متغیرهای مورد مطالعه

سـنی را نشان میدهد .مطابق جدول  9شرکتکنندگان به لحاظ

هســتند .در یک مدل احتمال خطی پارامترهای مدل میکان تغییر

تحصـیالت از سـطح سـیکل تا سـطح دکترا را شامل میشدند.

در احتمال موفقیت با تغییر یک واحد در متغیر وابســته مربوطه

پراکندگی شـرکتکنندگان به لحاظ وضـع تيهل و جنسیت ،در

را نشان میدهند [ .]94این میکان از رابطه ) (1محاسبه میشود.
( 𝑗𝑥∆ 𝑗𝛽 = )𝑥|∆𝑃(𝑦 = 1

جدول نمایش داده شده است .مطابق این جدول زنان و مردان

)(1

هر کدام تقریباً نکدیک به 49درصـد از شرکتکنندگان را شامل

خروجی مدلهای احتمال خطی مقداری پیوســـته از جن

میشــوند .همچنین نکدیک به نیمی از شــرکتکنندگان را افراد

احتمال اسـت که گاه ممکن است مقداری بیش از یک یا کمتر

متيهل تشکیل میدادند.

از صفر هم به دست دهد .خروجی گاهی بهصورت گسسته و با

این شرکت کنندگان به لحاظ تجربه رانندگی در بازهای بین

مقادیر صـفر و یک مطلوب است .در این صورت میتوان با در

حالت کمتجربه تا رانندگان حرفهای را شـامل میشدند .جدول

نظر گرفتن یک مرز احتمال مشخ

 ،مثالً میکان احتمال  9/4یا

 1پراکندگی حضـور شـرکتکنندگان در هر رده تجربه را نشان

 49درصـــد ،مقـادیر احتمـال بیش از این مرز را وقوع رخداد

میدهد .بنابراین نتایج حاصل از پ وهش حاضر در دامنه شمول

موفقیت یا مقدار  9و مقادیر کمتر را عدم موفقیت و مقدار صفر

مزمایش انجام شده معتبر است.

در نظر گرفت [.]Wooldridge, 2015

با مواجههی هر راننده با خطرات ســناریو ،واکنش و نتیجتاً

درصـــورتیکـه مفروضـــات پنجگانه گاوس-مارکوف در

وقوع یا عدم وقوع تصـادف مشاهده و متغیرهای مستقل مطابق

رگرسیون خطی برقرار باشند ،میتوان به تحلیل و ارزیابی مدل

توضـــیحـات بـه صـــورت دادههای مماری ذخیره و در فرایند

پرداخـت .بــدین منظور خوبی و نکویی برازش مــدل بر داده و

مدلسازی استفاده گردید.

میکان اهمیت و معناداری من بررســی میشــود .برای بررســی

جهت توسعهی یک مدل احتمال تصادف ،ازمیان روشهای

نکویی برازش از ممارهی  R2و نسبت تعداد مشاهداتِ بهدرستی

مختلح مورد اســتفاده ،در این پ وهش از مدل احتمال خطی با

پیشبینیشـــده؛ و برای بررســـی معناداری مدل و پارامترها از

ابکار تخمین  1OLSاســـتفــاده شـــد تــا عملکرد این روش

ممارههای  Fو  tاستفاده شد [.]Wooldridge, 2015
در این پ وهش فراینــد مــدلســـازی بــه کمــک نرمافکار

مدلسازی مورد بررسی قرار گرفته و هم به جهت ساده سازی،

 STATA V14صورت گرفت.

خروجی مدل به طور مســتقیم مقادیر احتال مورد نظر را نشــان
دهد .در ساخت مدل ریاضی ،درصورتیکه متغیر وابسته در یک

 .4ساخت مدل ریاضی و استخراج نتایج

مدل رگرسـیون ،یک متغیر دوتایی با مقادیر صــفر و یک باشد،
پ

خروجی مدل بهصورت احتمال رخداد مقدار یک (یا موفقیت)
در وضــعیت وجود مقادیر مشــخ

ریاضـی به بررسـی نحوه اثربخشی متغیرها پرداخته و فرضیات

متغیرهای مســتقل خواهد

تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.

بود .این مـدل را یک مدل احتمال خطی ( )1LPMمینامند .در

بهمنظور استخراج مدل احتمال وقوع تصادف در اثر مواجه

این حالت رابطهی ) (9صادی است [.]Wooldridge, 2015
)
(9

از انجام مزمایشها و استخراج داده ،با استفاده از مدلسازی

با عابران با وی گیهای مختلح متغیر وابســته مورد اســتفاده در

)𝑥|𝑃(𝑦 = 1|𝑥) = 𝐸(𝑦 = 1
⋯ = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥1 +
𝑘𝑥 𝑘𝛽 +

این پ وهش یک متغیر دوتایی بانام «تصادف» بوده است که در
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اثر سنجی مشخصات ظاهری و وضعیت تحرک عابران پیاده بر احتمال وقوع تصادف در ….

شکل  .9نمایی از دستگاه شبیهساز رانندگی و یک مزموندهدنده در حال مزمون

ب

الح

شکل  .1نمایی از محیط شبیهسازی شده .الح) یک عابر سفید پوش در روز ب) یک عابر سیاه پوش در ش
جدول  .5تشریح متغیرهای آزمون و توصیف آماری آنها

نام متغیر

واحد

شرح

میانگین

انحراف
معیار

مشاهده وقوع یا عدم وقوع تصادف در مواجه با خطر (شامل
تصادف

برخورد با خطر یا تصادف از نوع دیگر بدون برخورد با

دوتایی

0/6161

0/9163

خطر)
کیلومتر بر
ساعت

36/60

61/11

بین  0تا 61

-

-

دوتایی

0/6136

0/4364

متحرک

ثابت یا متحرک بودن خطر ( عابر یا سنگ بودن)

دوتایی

0/1336

0/4644

رنگ

رنگ پوشش عابر (سیاه و سفید)

دوتایی

-

-

سرعت
تعداد مواجهه
روز

سرعت حرکت مزمون دهنده در لحظه شروع واکنش
تعداد مواجهات قبلی مزموندهنده در هنگام مواجهه با هر
خطر
ش

یا روز بودن محیط شبیهسازیشده

مقدار صـفر را به خود میگیرد .متغیرهای دیگر مورداستفاده در

صـورت وقوع رخداد تصادف ( چه از نوع برخورد با عابر

جدول توضیح داده شده است.

یا سنگ و چه هر نوع تصادف دیگر در اثر واکنش راننده به این
خطرات بدون برخورد با منها) مقدار یک و در غیر این صورت
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امین رضا بروجردیان ـ سینا شیخ االسالم
با در نظر گرفتن متغیر «تصــادف» بهعنوان متغیر وابســته و

مدل حاصــل در زمینه دو علت عمده مذکور بررســی شــده و

سایر متغیرهای جدول بهعنوان متغیرهای مستقل پرداخت مدل

مسانل مربوا به من در فرمیند مدلسازی حل شده است ،دلیلی

مغاز گردید .در طی فرایند مدلسازی ،از بین حالتهای مختلح

برای نقض این فرض وجود نــدارد .بــا این وجود عالوه بر

وجود یا عدم وجود متغیرهای جدول و متغیرهای حاصلضربی

مشــاهده نکدیکی عملی بســیار زیاد خطای برموردشــده مدل به

بین این متغیرهـا جهت دســـتیابی به برهمکنش بین منها مدل

عدد صفر ( )5/1 × 99-99جهت انجام یک بررسی کلی ،پ

مطلوب مطابق جدول  9حاصل شد.

محاســبه مقادیر خطای مدل برای هر مشــاهده ،مدلی با در نظر

از

همانطور که در بخش روش تحقیق بیان شـــد ،مدل جهت

گرفتن مقادیر خطا به عنوان متغیر وابســته و متغیرهای مســتقل

پرداخت به صـــورت خطی در پارامترها فرض شـــده که مبین

مـدل اصـــلی پرداخت گردید .در این مدل مقادیر ممارههای ،t

برقراری فرض اول گاوس مارکوف است .به جهت تيمین فرض

مماره  Fو  R2کلی ،همگی تا چهار رقم اعشـــار برابر صـــفر

نمونـه برداری تصـــادفی بـه عنوان فرض دوم گاوس مارکوف

حـاصـــل شـــد که نشـــان از عدم وجود هر گونه ارتباا بین

تالش شـــد تا شـــرکتکنندگان در مزمایش به تعداد کافی و به

متغیرهای مســتقل و خطای برمورد شــده داشــتند .عالوه بر این

جهات مختلح دارای پراکندگی باشـــند .بدین جهت از افرادی

بررسی ها متاسفانه راهی برای احراز اطمینان از عدم ارتباا بین

مطابق توضیحات بخش روش تحقیق جهت شرکت در مزمایش

متغیرهای مستقل در مدل حاصل از نمونه برداری با خطای مدل

دعوت شـــد .بنـابراین نتـایج مورد ادعای این پ وهش و مدل

برای جامعه وجود ندارد[ .]Wooldridge, 2015ازمنجا که

حاصل از من ،در محدوده نمونههای مورد مزمایش است.

بین پراکندگی خطا با هیچ کدام از متغیرهای مســـتقل ارتباطی

جهت بررســی فرض ســوم گاوس مارکوف در مورد عدم

برقرار نیســت ،میتوان اطمینان نســبی داشــت که با اســتفاده از

1

روش تفســیر روباســت مشــکلی در اســتنتابج از مدل وجود

محاسبه شد .جدول  5مقادیر این مماره را نشان میدهد هیچیک

نخواهد داشــت .عالوه بر این موضــوع با اســتفاده از نرم افکار

از ممارهها از  99بیشتر نیست و فرض چهارم برقرار است.

 STATAمزمون مماری  BPانجام شد که میکان مماره  LMبا

وجود همبسـتگی چندخطی بین متغیرهای مستقل مماره VIF

در مورد فرض صفر بودن میانگین شرطی خطای مدل علل

توزیع  χ1برابر  5/591حاصــل شــده که معادل  P-Valueبرابر

مختلفی میتواند باعث نقض این فرض شــود .این علل شــامل

 9/9999خواهد بود .بنابراین ،در سطح معناداری  %4فرض عدم

حذف متغیر مهم از مدل ،و نق

وجود ناهمسانی واریان ها رد نمیشود.

در ساختار تابعی است .اما به

طور کلی مفهوم بنیـادین این شـــرا بیـانگر نبودن ارتبـاا بین
متغیرهای مسـتقل مدل و جملهی خطای مدل است .از منجا که
جدول  .3مدل احتمال خطی وقوع تصادف در مواجهه با عابران پیاده و موانع ثابت از نوع سنگ با توجه به مشخصات این خطرات
متغیر وابسته

تصادف

متغیر مستقل

تخمین پارامتر

انحراف معیار

آماره t

P-Value

سرعت

2/2223

2/22253

4/44

2/222

تعداد مواجهه

-2/2202

2/22240

-2/11

2/224

متحرک

-2/1130

2/22324

-4/42

2/222

رنگ مشکی

2/2410

2/2255

1/41

2/222

روز × رنگ مشکی

-2/2224

2/2323

-4/20

2/222

عرض از مبدأ

2/2234

2/25120

4/22

2/222
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شاخ

R2

2/0432

F

35/24

شمار مشاهدات

1224

نسبت مطابقت برآورد به مشاهده

2/0241

ها

میانگین جمله خطای

4/0 × 12-12

)E(u

مدل

جدول  .4میزان آماره  VIFهر متغیر در مدل  LPMجهت بررسی عدم وجود همبستگی چندخطی.
متغیر

سرعت

روز

متحرک

تعداد مواجهه

رنگ مشکی

رنگ مشکی × روز

میانگین

VIF

1/24

2/22

1/42

1/12

1/50

4/50

2/52

احتمال تصـادف  9/19درصـد افکایشیافته و با افکایش سرعت

 .1-4بررسی و استنتاج مدل
خروجی مدل حاضــر احتمال رخداد موفقیت یا احتمال رخداد

به میکان  99کیلومتر بر سـاعت این احتمال به میکان  1/9درصد

وقوع تصـــادف را نشـــان میدهد .باوجودمنکه به دلیل ماهیت

زیاد میشود.

احتمالی این پارامتر ،باید مقداری بین صــفر و یک داشته باشد،

در این مطالعه انسان بهعنوان راننده و سودهی مطالعه مورد

اما تعداد  19مشــاهده برمورد احتمالی کمتر از صــفر داشــتهاند.

نظر بوده اسـت .با توجه به امکان یادگیری انسان در مواجهه با

جدول  4توصیفی از برموردهای مدل را نشان میدهد.

خطرات ،متغیر «تعداد مواجهه» تعریح شد تا بتواند اثر یادگیری

مطابق جدول  9میکان خوبی برازش مدل مطابق پارامتر R2

را از اثر مشـخصات خطر جدا کند .مقادیر من نشاندهنده تعداد

برابر  11/9درصــد بوده اســت .همچنین میکان نســبت مطابقت

مواجهات راننده با خطرات (عابر و ســـنگ) پیش از مواجهه با

برمورد به مشــاهده ،با تعیین میانگین برمورد بهعنوان مرز تعیین

خطر موردبررسـی است .ضری

این متغیر نشان میدهد که هر

موفقیت در مشـــاهده رخداد تصـــادف محاســـبه گردید .بدین

یک مواجههی بیشتر رانندگان با خطرات احتمال وقوع تصادف

ترتی  ،مدل حاضر 19/59درصد وقوع تصادف در مشاهدات را

را به میکان  9/11درصد کاهش میدهد.

بهدرستی پیشبینی مینماید .همچنین این مدل  11/99درصد از

پارامتر برمورد شـــده برای متغیر «متحرک» برابر -9/9991

تصادفهای ثبتشده را بهدرستی پیشبینی نموده است.

محاسـبه شده است .این موضوع بدین معنا است که تصادف با

با بررسی ممارههای  tو P-Valueهای متناظر با هرکدام از

خطرات متحرک کــه در این پ وهش عــابران بودنــد ،بــه میکان

پارامترها در جدول  9مشـــاهده میشـــود که همه پارامترها از

 99/91درصــد نســبت خطرات ثابت یا ســنگها کمتر محتمل

معناداری بسـیار خوبی برخوردار بوده و فرض صفر بودن منها

است .به عبارتی عابر به دلیل متحرک بودن با جل توجه راننده

در سطح معناداری سنتی 4درصد قابل رد کردن است.
پارامتر ضری

«سرعت» در مدل برابر  9/9919برمورد شده

اسـت .بنابراین با افکایش سـرعت به میکان  9کیلومتر بر ساعت
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امین رضا بروجردیان ـ سینا شیخ االسالم

جدول  .5توصیف آماری برآورد مدل LPM
تعداد

مقدار

برآورد مدل (̂
𝒚)

میانگین

انحراف معیار

حداکثر

حداقل

مشاهدات

کمتر از 0

بیشتر از 6

بیشتر از 0.6

درست
*

پیشبینیهای

تصادف

درست

*

161

پیشبینیهای

0/6661

0/6969

0/6940

-0/6611

6014

39

0

64

( 614از کل 611
تصادف ثبتشده)

*در محاسبه تعداد پیشبینیهای درست تصادف مرز احتمالی که بیش از من وقوع تصادف در نظر گرفته میشود
برابر میانگین برمورد مدل در نظر گرفته شده است.

صحتسنجی مدل LPM
0.55

0.15
100

120

60

80

20

40

0

میزان احتمال

0.35

-0.05

مشاهده
مرز احتساب تصادف

براورد احتمال

مشاهده

شکل  .9نمایش احتمال برمورد شده برای هر یک از مشاهدات دادهی صحت سنجی توسط مدل  LPMدر مقابل وقوع
یا عدم وقوع تصادف در من مشاهده

صـحتسـنجی و گسستهسازی این برموردها ،مقایسه مقادیر من

 99/91درصـد احتمال وقوع تصادف کمتری نسبت به یک

نشــان از  14/11درصــد پیشبینی وقوع یا عدم وقوع تصــادف

شیء ثابت نظیر سنگ ایجاد میکند.
در این مدل اثر رنگ مشکی و سفید بهعنوان پوشش عابر و

درسـت داشـت .مدل به روش مذکور موفق شد  11تصادف از

رنگ سـنگ به کمک متغیر «رنگ مشـکی» سنجیده شده است.

 99تصـــادف معــادل  19درصـــد از تصـــادفهــای دادهی

همچنین به کمک متغیر حاصـــلضـــربی روز × رنگ مشـــکی

صــحتســنجی را بهدرســتی پیشبینی کند .در شــکل  .9میکان

و روز مقایسه شده است .میکان

احتمال برمورد شــده برای هر یک از مشــاهدات داده صــحت

برمورد شده برای هر یک از این دو متغیر حاکی از من

سنجی در کنار مشاهده وقوع یا عدم وقوع تصادف ترسیم شده

تفاوت اثر این رنگها در شـ
ضـری

اسـت که احتمال وقوع برخورد با خطری که رنگ مشکی دارد
در شـ

است.
با توجه به شکل  .9مشاهده میشود که برخی از مشاهدات

به میکان  15/91درصـد بیشتر از رنگ سفید و در روز

تصـادف در داده توسـط مدل نیک تصادف پیشبینی شده است.

به میکان  1/91درصد کمتر از رنگ سفید است.

مطابق این شکل برخی از تصادفهای پیشبینی شده با مشاهده

 2-4صحت سنجی مدل
جهت صــحت ســنجی مدل ،حدود  99درصــد دادهها جدا
شـد .برای انجام صـحتسـنجی ،پ

مطابق نبوده و برخی از مشاهدات تصادف نیک به صورت وقوع

از محاسبه میکان احتمال

تصادف پیشبینی نشدهاند.

وقوع تصـــادف در شـــرایط موجود در مشـــاهــدات دادهی
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احتمال وقوع یک تصــادف در مواجهه با یک عابر به دلیل

 .5جمعبندی و نتیجهگیری
در این پ وهش با اسـتفاده از یک دستگاه شبیهساز رانندگی

تحرک من نســبت به یک خطر ثابت یا ســنگ به طور مهم و به

 19نفر دارندهی گواهینامه رانندگی با تعدادی عابر پیاده در حال

میکان  99/91درصــد کمتر اســت .ممکن اســت منطق حاکی از

عبور از عرض معبر جداشـده برونشـهری و تعداد سنگ ثابت

پیچیـدگی زیـاد بـارکـار راننده به هنگام مواجهه با یک عابر به

در مســـیر حرکت مواجه شـــدند .مواجهه با ســـنگها جهت

دلیل تحرک و حرکت ناگهانی من به درون جاده و نتیجتاً احتمال

مقایســـهی اثر متحرک بودن عابران بر احتمال وقوع تصـــادف

برخورد بیشـتر باشـد؛ اما این موضوع در شرایطی منطقی است

صـــورت گرفت .در ادامه ،با اســـتفاده از دادههای حاصـــل از

که ورود عابر به مسـیر یا مواجهه با سنگ در فاصلهای کمتر از

مزمایشها ،مدل احتمال خطی تصـــادف جهت برقراری ارتباا

فـاصـــله دید توقح ر دهد .حالمنکه یکی از فرضهای این

بین مشخصات این خطرات شامل رنگ ،نور محیطی و متحرک

پ وهش تيمین فرصـت واکنش بیش از فاصله دید توقح است.

بودن منا با احتمال وقوع تصادف پرداخت گردید.

با توجهبه این موضوع از دیدگاه احتمال تصادف برخورد با اشیا
ثابت نسـبت به اشیا متحرک در صورت وجود دید کافی به این

مطابق منچه پ وهشــگران دیگر ،قبالً دریافته بودند ،احتمال
تصـادف در شـ

خطرات احتمال کمتری دارد.

بیش از روز است .عبور عابران در جایی که

افکایش سـرعت موج

انتظـار نمیرود مانند  94متری محل عبور عابر (خارج از محل

افکایش احتمال وقوع یک تصادف

عبور) با احتمال تصـادف بیشتری همراه است .سرعت حرکت

اسـت .اما مشاهده میشود که مقدار عددی این اثر بسیار اندک

باال با شـدت تصادف باالتر همراه است .این پ وهش عالوه بر

بوده بهطوریکه مطابق مدل احتمال خطی ،افکایش ســـرعت به

تيیید موارد فوی موفق شد تا نتایج زیر را نیک حاصل نماید.

میکان  99کیلومتر بر ساعت  1/9درصد افکایش احتمال برخورد
را ســـبـ

با توجه به معنادار شدن کلی مدل و معنادار شدن متغیرهای

میشـــود .بر این مبنـا گرچه ســـرعت حرکت در

مـذکور در مدل میتوان ادعا کرد که مشـــخصـــات مذکور بر

تبدیلشـدن واکنش راننده به یک تصـادف مؤثر است .ولی این

احتمال وقوع یک تصادف اثر معناداری دارد .از طرفی علیرغم

اثر بسـیار اندک بوده و راهکارهای مربوا به کاهش سـرعت در

طبیعت غالباً تصـادفی رخداد تصادف و اثرگذار بودن انبوهی از

راسـتای افکایش ایمنی عابران پیاده از جنبه احتمال تصــادف اثر

عوامل بر پراکندگی من ،مدل حاضـر توانست نکدیک به  %11از

چندانی نخواهد داشت.

این پراکندگی را توصیح نماید .همچنین نسبت مطابقت برمورد

ازمنجا که متغیر تعداد مواجهات پیشین با خطرات معنیدار

به مشـاهده ،حاکی از صحت حدود  %19از پیشبینیهای مدل

شـده است میتوان ادعا کرد که مگاهی و هشیار بودن راننده از

بوده و در فرایند صـحتسـنجی نیک نکدیک به دوسوم رخدادها

احتمـال عبور عـابر یـا وجود موانع ثـابت در مســـیر و تمرین

بهدرســتی پیشبینی شــدهاند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت مدل

مواجهـه بـا منها از احتمال وقوع تصـــادف میکاهد .از طرفی،

حـاصـــل از توانـایی مطلوبی در توصـــیح نحوه اثرگذاری و

میکان این اثر کــاهشـــی چنــدان زی ـاد نبوده و نمیتوانــد اثر

پیشبینی وقوع یـا عدم وقوع یک تصـــادف با عابر با توجه به

مشــخصــات این خطرات در افکایش احتمال برخورد را جبران

رنـگ پوشـــش من و نور محیطی ،برخوردار اســـت .همچنین

میکند .بنابراین رانندگان و همچنین مسئولین نباید انتظار داشته

معنادار شـدن متغیر حاصلضربی حاکی از وجود اندرکنش بین

باشـــند که حتی رانندگان محلی که ســـابقهی مواجهه با چنین

متغیرهای مدل است.
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امینمیرزا بروجردیان ،درجه کارشــناســی در رشــته عمران -عمران را در ســال  9919از دانشــگاه
صـنعتی امیرکبیــــر و درجه کارشـناسـی ارشد در رشته عمران -راه و ترابری را در سال  9919از
دانشگاه تربیت مــدرس تهـران اخذ نمود .در سال  9911موفق به کس

درجه دکتـری در رشـته

عمـران  -راه و ترابـری از دانشـگاه تربیـت مدرس تهران گردید .زمینه های پ وهشی مورد عالقه
ایشـان ایمنی و طرح هندسـی راه بــــوده و در حال حاضر عضو هیات علمی با مرتبه استادیار در
دانشگاه تربیت مدرس است.
سـینا شیخاالسالمی ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را در سال 9911از دانشگاه صنعتی
اصـفهان و درجه کارشـناسـی ارشـد در رشـته مهندسـی راهوترابری در سـال  9914را از دانشگاه
تربیتمدرس اخذ نمود .او ،در حال حاضـر دانشـجوی دکتری در رشته برنامه ریکی حملونقل در
دانشـگاه تربیت مدرس است .زمینه های پ وهشی مورد عالقه ایشان ایمنیجادهای ،رفتار راننده و
رفتار ترافیکی است.
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