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  چکیده 

 تسهیالت نوع در یک تعداد تصادفات که توابع عملکرد ایمنی، نوعی مدل پیش بینی تصادفات هستند
ین طریق امکان تخمین تصادفات در این نوع و از ا را بصورت تابعی از حجم ترافیک بیان کرده معین

نشان می دهد که  مطالعات گذشته .تسهیالت را به منظور ارزیابی از عملکرد ایمنی آنان فراهم می آورند
توسعه یافته اند که در آنها یک تابع از پیش تعریف شده با  تحلیل هاي رگرسیونیپایه  اکثر این توابع بر

کمتر  داده ها در مدل سازي متفاوت خصوصیات و به قرار گرفته برازش مورد قبول فرضیاتی براي متغیرها،
 تابع شکل شده که در آن یمعرف در این مقاله با بهره گیري از خواص توابع انتگرال، روشی. توجه شده است

از با استفاده  تابعی براي این متغیر مناسبترین شکل قبل از ورود به مدل شناسایی و مستقل متغیر براي
قطعه راه شهري،  161شده از يجمع آور ياین روش، برپایه داده ها .انتخاب می گردد يآمار يآزمون ها

از  مورد نظر ج نشان داد که روشینتا. راهها ارایه شده است نوع براي این ایمنی تشریح و یک تابع عملکرد
از یک  عه و حجم ترافیکطول قط ،همچنین موجود برخوردار بوده و ينسبت به روشها يشتریب ییکارا

  . رابطه غیر خطی با تصادفات پیروي می نمایند
  

   دیفرانسیل، خیابان هاي شهري، -تابع عملکرد ایمنی، تصادفات، انتگرال : کلمات کلیدي
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  مقدمه. 1
 تا شده باعث اتومبیل مالکیت افزایش و به تبع آن سفرهاي شهريرشد  ،جمعیت افزایش      

 سفرهاي پاسخگوي موجود معابر شبکهو یافته  بیشترينمود  بزرگ شهرهاي در ترافیکی مشکالت
این مشکالت را ظرفیت  کاهش يبرا یعامل بعنواننیز  حوادث ترافیکی ،شرایط این در .نباشد فعلی

 يپیامدها گرید از طوالنی تأخیرات و روحی مالی، ی،جان يبعالوه خسارت ها .نموده استتشدید 
توسعه ابزارهایی ، لذا .می کنند وارد صدمات جبران ناپذیري را به جامعه ساله هر هستند که تصادفات

جه بهبود یو در نت اثرات گزینه هاي اصالحی در شبکه معابر یابیبه ارز که با برآورد تصادفات، قادر
یکی از این ابزارها، توابع عملکرد  .گردیده است برخوردارزیادي ت یباشند، از اهم یمنیا يروش ها

که تعداد تصادفات را بصورت تابعی از جریان ترافیک بیان کرده و از این طریق امکان  است یمنیا
 توابعن یاز آنجا که ا .می آورند فراهم تسهیالت ابی از عملکرد ایمنییزتخمین تصادفات را به منظور ار

 روش جدیدي مقاله در این افته اند،یتوسعه  الگوهاي از پیش تعریف شده با رگرسیونه یپا بر تاکنون
عملکرد ایمنی مناسب براي انواع خیابانهاي شهري پیشنهاد شده تابع و ارایه  بر معادله ضربی یمبتن
  . است

  

  روش تحقیق. 2

  داده ها  و توصیف يجمع آور - 1- 2

قرار  پردازش مورد و ير جمع آوریبه شرح ز يقطعه راه شهر 161ق، از ین تحقیا يداده ها      
   :گرفته است

 یو رانندگ ییاز ادارات راهنما) 1384-1386(ساله  3 یه زمانرک دویتصادفات در  يداده ها •
استخراج  113گزارش کام  ي، به دقت از فرمهاقطعه راه هر ين داده ها برایا. اخذ شده است
که توسط نرم افزار اکسل ساخته شده، وارد  یک بانک اطالعاتیحات الزم در یو پس از تصح

 تصادف در کل شبکه 4134سه سال مذکور جمعاً  ین داده ها، طیمطابق با ا .ده استیگرد
           مربوط به خیابان هابقیه و قاطع ها تدر تصادف آن  2125اتفاق افتاده که  شهري معابر

  . بوده است
، قطعه راهبدین ترتیب که در هر  .حاصل شده است دانییبرداشت مبا داده هاي حجم ترافیک  •

               انتخــاب و در آنهــا حجــم ترافیــک بــه روش دســتی و در ســاعت اوج صــبح یســبمقطــع منا
. تبـدیل شـده انـد   ) AADT(به متوسط حجم ترافیک روزانه  یاندازه گیري و با اعمال ضرایب

ر یـ ن متغیـ جـه، ا یدر نت م ویتقسـ  10000عدد به  بعالوه، جهت سهولت در محاسبات هر داده
  .بکار گرفته شده است يلسازدر مد /AADT 10000ت ربصو

و  يآور اندازه گیري موجود يبا استفاده از نقشه هادر حد فاصل دو تقاطع  زینطول هر قطعه راه  •
  . در محاسبات منظور گردیده است )از طرفین تقاطعهر  یقانون محدوده(متر  30پس از کسر 

  



 

 

  معادله مدل شکل  .2- 2

که در آن متغیرهاي توصیفی  ردیده استگاقتباس ایر ه يشنهادیروش پ از معادله ریاضی شکل      
این معادله به شکل رابطه  .]1[با شکل تابعی مربوط بخود به یک معادله ضربی وارد و برازش می شوند

در این تحقیق استفاده شده است که وجه تمایز آن با روش هایر انتخاب شکل تابعی مناسب براي ) 1(
  .طول قطعه می باشد

    
 )1(       

 
 : که در آن

y  =انه هر قطعه راه یتعداد تصادفات سال  
( )AADTf =ک برحسب یان ترافیتابع جرAADT/10000   

( )Lg =لومتریتابع طول قطعه برحسب ک  
  
  متغیر مستقل هر کاندید شکل تابع براي - 3- 2

قبل از ورود به  متغیر مستقلعی مختلف براي هر شکل هاي تاب کاندید) 1(رابطه  مسئله اصلی      
 "دیفرانسیل –انتگرال " موسوم بهبراي این منظور از یک روش ریاضی  ی می باشد کهمعادله ضرب
، از نظر شیب در این روش، نمودار تابع انتگرال تجربی داده هاي مشاهده شده. است استفاده شده
شناخته شده مقایسه و چندین شکل تابعی براي متغیر  نقاط عطف با نمودار توابع انتگرالو  منحنی

براي متغیر حجم ترافیک به شرح زیر اجرا شده روش این مثال،  يبرا. ]2[مستقل کاندید می گردد
  : است

  .مرتب شده است AADT/10000ابتدا، داده هاي هر قطعه خیابان برحسب  -
بطوریکـه عـرض بـین در    . ف گردیده است، یک بین با عرض و ارتفاع مشخص تعریراه براي هر قطعه -

مرز سمت چپ، متوسط حجم ترافیک قطعه مورد نظر با قطعه ماقبل و در مرز سمت راسـت، متوسـط   
حجم ترافیک این قطعه با قطعه مابعد بوده و ارتفاع بین نیز تعداد تصادفات قطعـه مـورد نظـر و بـراي     

  . ت می باشدقطعات با حجم هاي ترافیک مشابه میانگین تعداد تصادفا
که مجمـوع ارتفـاع بـین مـورد     (هر نقطه از نمودار تابع انتگرال تجربی از ارتفاع سمت راست هر بین  -

با اتصال آن ها بـه یکـدیگر، نمـودار تـابع انتگـرال       بدست آمده و) نظر با بین هاي ماقبل آن می باشد
  .زسم گردیده است) 1(تجربی مطابق شکل 

  

( ) ( )LgAADTfy ×=
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  رال تجربی متغیر حجم ترافیکنمودار تابع انتگ - 1شکل 

  

)حال اینطور فرض شده است که تابعی به شکل  - )xfk را بـه  ) k(وجود دارد که تعداد تصـادفات   =
یعنـی سـطح زیـر منحنـی      x=Xتا  x=0از  f(x)انتگرال معین . مرتبط می سازد) x(جریان ترافیک 

وع سطوح بین ها که تخمینـی از ایـن سـطح مشـابه     نامیده شده ومجم F(X)تابع انتگرال  f(x)تابع 
)است، نشان دهنده تابع انتگرال تجربی  )XFE بنـابراین، بـا تشـخیص شـکل تـابع      . می باشدF(X) 

)توسط تابع  )XFE    ،که معموالً با مقایسه شکل کلی، نقاط عطف و شیب منحنی ها صورت مـی گیـرد
  . ]2[خواهد بود F(X)یعنی مشتق تابع f(x) اي متغیر شکل تابع بر

  
  برآورد ضرایب توابع  - 4- 2

حداکثر کردن حداقل کردن مربع خطاها و  :دو رویکرد اصلی عبارتند از توابع برآورد ضرایب براي      
و  بودن توزیع احتمال متغیر وابسته بکار رفتهمشخص  که اولی در شرایط نا لگاریتم تابع درستنمایی

از آنجا که تصادفات کمیتی اتفاقی، . ]3[حالتی که این توزیع معلوم باشد، استفاده می گردد دومی در
گسسته و غیر منفی بوده و بهمین دلیل از توزیع احتمال معینی نظیر پواسون یا دو جمله اي منفی 

استفاده  ین تحقیق، در ا)2(حداکثر کردن تابع درستنمایی به شکل رابطه  پیروي می نمایند، رویکرد
  . ]4[شده است

Error! Objects cannot be created from editing field codes.  
)2(  

  
)که  )L = ،لگاریتم تابع درستنماییil = ،لگاریتم تابع درستنمایی هر مشاهدهiy =د تصادفات هر تعدا

)پارامتر پراکندگی و = kتابع مقدار میانگین، = iµقطعه خیابان،  )Γ =تابع گاما.  
  
  انتخاب شکل تابع  - 5- 2

 ر اسـتفاده یـ ح زبه شر یی، از دونوع آماره مرتبط با تابع درستنماانتخاب شکل تابع هر متغیر يبرا       
   :شده است



 

 

که هر چه مقـدار آن کمتـر باشـد،    ) -2loglikelihood(منهاي دو برابر لگاریتم تابع درستنمایی  -1
  . ]4[تابع براي انتخاب از اولویت بیشتري برخوردار است

. را بیـان مـی کنـد    در مدل که خطاي ناشی از تعداد پارامترهاBIC) (معیاراطالعاتی بیزیشوارتس  -2
بر پایه این آماره، مدل مناسـبتر  . محاسبه می گردد) 3(پارامترها از رابطه این به تعداد  بسته آماره این

 .]4[کمتري می باشد BICداراي 
  

( ) ( )SpLBIC log.2 +−= β  )3    (                                                                               
  

)که  )βL = ،مقدار لگاریتم تابع درستنماییβ =   ،بـردار ضـرایبp =    تعـداد پارامترهـاي مـدل وS  =
  ).تعداد قطعات راه( تعداد نمونه 

  
  نکویی برازش مدل  -6- 2

ایـن   .شود یانجام مآن لزوم اصالح یا قبول مناسب بودن مدل و  یبررس ي، اغلب برانکویی برازش      
 یم محاسبه) 4( از رابطه راه هر قطعه و در آن باقیمانده بوده یمتک بر تحلیل باقیمانده ها شتریبمعیار 
  .]5[شود

  
Error! Objects cannot be created from editing field codes.                             

              Error! Objects cannot be created from editing field codes.  )4              (
                                   

قیمانـده انحـراف بـین    چـون با . مقدار برازش شده متناظر با آن است iYمقدار مشاهده شده و  iyکه 
اندازه مشاهده شده و مقدار برازش شده می باشد، لذا اندازه از تغییراتی است که بوسیله مدل توضـیح  

. مــی شــود داده نشــده و بهمــین جهــت، هــر انحــراف از مفروضــات خطاهــا در باقیمانــده هــا نمایــان
]. 5[سبت هـا در مـدل مـی باشـد    بنابراین،تحلیل باقیمانده ها یک شیوه اثرگذار براي کشف انواع نامنا

           بطور مرسوم، این نوع تحلیل با رسم نمودار باقیمانـده متغیـر پاسـخ در مقابـل متغیـر مسـتقل انجـام        
           می گیرد، که نشان دهنده یک انطباق کلی از داده هاي بـرازش شـده بـه مشـاهدات بـوده و مشـخص      

هایر، مفهوم دیگري از این نوع تحلیل را . ه صورت می باشدنمی کند که براي هر داده این انطباق به چ
ارایه کرد که در آن باقیمانده هر قطعه خیابان محاسبه و با مرتب کردن آن ها بترتیب صعودي، نمودار 

  .]2[رسم می گردد) 2(تجمعی باقیمانده ها نظیر شکل 



 

 

  
 
 
 
 
 
  
  
  
  

  نمودار تجمعی باقیمانده ها - 2شکل 
  

شکل فوق می توان گفت که نمودار تجمعی خوب، نموداري است کـه بـه بـاال و پـایین     در تفسیر       
در چنین حالتی، نمودار مـذکور بـرازش خـوبی از مـدل را بـراي      . حرکت کرده و حول صفر دوران کند

همه مقادیر دامنه متغیر به نمایش می گذارد و در مقابل، نمودار تجمعی بد معموالً در باال و پایین بجز 
∗نمودارهاي واریانس . ه ها صفر می باشدلب

± σ2   که در اطراف نمودار تجمعی باقیمانده ها رسم شـده
2)(اند، نتایج دو نوع تابع چگالی احتمال نرمال بـا میـانگین صـفر و واریـانس      nσ    و میـانگین صـفر و

)()(واریانس  22 nN σσ تعداد کل نقاط باقیمانـده هـا و    Nادفی می باشند، که در آن براي گام تص −
n  و  1عدد صحیحی بینN 2[می آیند بوده و به کمک روابط زیر بدست.[  
  

[ ])(/)(1)(

2
1),(...

22

2
)(

2 2

2

Nnn

eNforXFDP
x

σσσσ

πσ
σµ σ

µ

−=

=→

∗

−

 )5                           (                                             

       
  .نمودار تجمعی خوب باید در محدوه این نمودارها قرار گیردمطابق با نمودارهاي واریانس، یک 

  
  يشهر يراهها يبرا یمنیتوابع عملکرد ا. 4

به شرح زیر ارایه  براي انواع خیابان هاي شهري تابع عملکرد ایمنیفوق یک  بر پایه متدولوژي      
  . شده است

 یک تابع انتگرال تجربیر، ین متغیا يبرا .ده استیگرد وارد) 1(ک به معادله یحجم ترافریمتغابتدا،  - 
د یکاند) 1جدول(شکل تابعی  5سه آن با توابع انتگرال شناخته شده، یرسم و با مقا) 1(مطابق شکل 
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 .گردیده است انتخاب ییتابع درستنما تمیلگار و مقدار BICبراساس آماره  ین شکل تابعیکه بهتر
   . باشد یم) 6(بصورت رابطه  حجم ترافیک است 1Xکه در آن  ن تابعیشکل ا

  
  )6(          

  
  کیان ترافیر جریمتغ يد شده برایکاندتوابع  - 1جدول 

 log 2- 1  0  تابع ردیف
likelihood 

BIC 

1  0+ 1x1 -0.09839 2.634195 814.422 821.0429 
2  0 x1  1 2.54226 1.015649 813.295 819.9151 
3  0 x1+  1 x1

2 1.9967 0.120893 822.255 828.8751 
4  0 x1e 1 x1 2.390258 0.01073 813.730 820.3505 
5  0 x1+e 1 x1 1.040558 0.243647 817.088 823.7089 

  
 ک عمل شده ویمشابه با حجم تراف زین )طول قطعه( ردومیمتغ يمناسب برا یتابعشکل ن ییتع يبرا - 

تابع  نوع 7سه آن با نمودار توابع انتگرال شناخته شده یو مقا )3شکل ( یبا رسم تابع انتگرال تجرب
  . کاندید گردیده است) 2(مطابق جدول 
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  تابع انتگرال تجربی طول قطعه – 3شکل 

  

  ر طول قطعهیمتغ يد شده برایکاند یتابع يسه شکلهایمقا -2جدول شماره 

 log 2- 3  2  1  0  تابع ردیف
likelihood 

BIC 

1 f(x1)(x2+ x2
 2) 1.3219 1.0012 -0.46327 - 810.54 819.3673 

2 f(x1)(x2
 2) 2.4715 1.0384 -0.0724 - 809.24 818.0673 

3 f(x1)( 2+ 3 x2) 1.5115 1.001 1.7731 -0.128 809.3 820.3341 

4 f(x1)(( x2+ x2
 2)  3) 2.6726 1.0168 0.22131 -0.11532 809.14 820.1741 

5 f(x1)( 2 x2
 3) 1.5645 1.0125 1.5645 -0.05189 809.1 820.1341 

6 f(x1)( 2 x2+ x2
 3) 1.39699 1.014274 0.830946 -0.43782 809.86 820.8941 

7 f(x1)(x2
 2.e 3 x2) 1.5706 1.0265 -0.34429 0.44796 809.24 820.2741 

1
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ββ Xy =



 

 

، یاز طرف. باشد یم ف دوم جدولیطول قطعه تابع رد ین شکل تابعی، بهترBIC مقدار با توجه به      
از  4/ 055 یعنی) کیان ترافیر جریمتغ(ه ین مدل با مدل اولیا ییتفاوت مقدار تابع درستنماچون 

ر به لحاظ ین متغیاست، ا 057/0آن برابر با  pشتر و ارزش یب يک درجه آزادیبا 2χمقدار آماره 
 تابع یین، شکل نهایبنابرا .شده است  یمدل معرفبه ن جهت یبهم داشته و  یت مناسبیوضع يآمار

بصورت ک یاز طول قطعه و حجم تراف یبیبصورت ترک يشهر يابان هایانواع خ يبرا یمنیعملکرد ا
  .باشد یم) 7(رابطه 

  
)7                                                             (                                 0724.0

2
0384.1

1542.2 −××= XXy  
  
  :درآن که

 1X= حجم ترافیک برحسبAADT/10000  
2X =طول قطعه برحسب کیلومتر  

می باشد که حاکی از برازش خوب ) 2(نمودار تجمعی باقیمانده مطابق شکل ) 7(براي رابطه       
  . مدل به داده ها می باشد

  
  یري خالصه و نتیجه گ. 6

این تابع بر . در این مقاله، یک تابع عملکرد ایمنی براي انواع خیابان هاي شهري ارایه شده است      
مبناي دو پارامتر اصلی حجم ترافیک و طول قطعه توسعه یافته و براي ایجاد ارتباط آنها با تصادفات 

ساخت تابع  نین روشی براينتایج نشان داد که اتخاذ چ. نیز از یک معادله ضربی استفاده شده است
طول قطعه و بین تصادفات و پارامترهاي  عملکرد ایمنی از کارایی بیشتري برخوردار بوده و همچنین،

این رابطه بصورت زیر بیان می . غیر خطی حاکم است یک رابطه در خیابان هاي شهري حجم ترافیک
  :شود
این افزایش بازاي هر ده هزار وسیله . می یابدبا افزایش حجم ترافیک، تعداد تصادفات نیز افزایش ) الف

  . تصادف در سال است 5/2نقلیه برابر با 
  . براي یک حجم ترافیک ثابت، هرچه طول قطعه افزایش یابد میزان تصادفات کاهش می یابد) ب
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ABSTRACT 
      Safety performance functions are a kind of accidents prediction model which 
express the expected number of accidents as a function of traffic volume and this way 
provide the possibility of accidents estimation for evaluating their safety performance. 
Past studies show most of these functions are based on developed methods, in which a 
previously defined function with assumptions for dependent and independent 
variables is processed, such that little attention is paid to the variables characteristics. 
In this paper, benefiting from integral functions characteristics, a model was 
introduced in which form of the variable function were identified before entering the 
model, and the most appropriate form was selected based on statistic tests. This 
method is elaborated based on data selected from 161 urban road segment. A safety 
performance function for these kind of roads is then presented. Results indicated that 
this method is more efficient than current ones. Also piece length and traffic volume 
follow a non linear equation in relation to the accidents. 
 
 


