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چکیده

زمینـه و اهـداف :تأثیـر خرابیهـای روسـازی راههـا بر ایمنی مسـیر بهانـدازة تأثیر آن بـر راحتی

ِ
سرنشـینان اسـتفادهکننده از راه شناختهشـده نیسـت .برخی از انواع خرابیها مانند صیقلیشدن سطح

دانههـای روسـازی ،بـر روی فاصله توقف وسـایل نقلیه تأثیرگذار هسـتند .برخی دیگـر از خرابیها با
ایجـاد ناهمـواری در سـطح راههـا ،بر رفتـار رانندگان در هنگام رانندگـی اثر میگذارنـد .در این مقاله،

یک تحلیل ایمنی از رفتار انحراف مسـیر رانندگان در مواجهه با خرابی روسـازی ارائه شـده اسـت.
روش :رفتار رانندگان بر اسـاس پارامترهای هندسـی خرابیها ،پارامترهای ترافیکی و مشـخصات

خیابانهـای موردمطالعـه ،ارزیابی شـد .رفتـار رانندگان در مواجهه با خرابی روسـازی در دو حالت بدون
انحراف از مسـیر حرکت (بدون عکسالعمل یا ترمزگیری و عبور از روی خرابی) و با انحراف از مسـیر
حرکـت (انحـراف از مسـیر حرکـت و عبـور از کنار خرابی) دسـتهبندی و با اسـتفاده از مـدل لوجیت در

نرمافـزار  SPSSتحلیـل شـد .بدین منظور دادههای مرتبط با متغیرهای محل خرابی ،مسـاحت خرابی،
طـول و عـرض خرابی ،فاصلۀ خرابی تا خطکشـی ،نوع خرابی ،متوسـط تردد سـاعتی ،سـرعت متوسـط

وسـایل نقلیـه و تعـداد خرابـی در فاصلـۀ  100متـری از خرابـی موردنظـر در ارتبـاط با  540وسـیلۀ نقلیه
عبـوری از  18محـل خرابـی ،در خیابانهایـی با درجۀ عملکردی شـریانی درجه  2در شـهر یزد بهصورت

میدانـی بـا حضـور در محل و بـدون جلبتوجه رانندگان جمعآوری شـد.

 .1استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیطزیست ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران،
(نویسندۀ مسئول )armamdoohi@modares.ac.ir

 .2دانشجوی دکتری راه و ترابری ،پژوهشگاه حملونقل طراحان پارسه ،تهران ،ایرانsoltani.nemat@gmail.com ،
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یافتههـا :بـر اسـاس نتایـج حاصـل از مـدل نهایـی ،کاهـش فاصلـۀ مرکـز خرابـی از خطکشـی و کاهش

متوسـط تردد سـاعتی وسـایل نقلیه باعث افزایش احتمال انحراف وسـیلۀ نقلیه از مسـیر حرکت در زمان
مواجهـۀ راننـدگان با خرابی میشـود.

پیشـنهادها :بر اسـاس نتایج حاصل از تحقیق پیشـنهاد میشـود که خرابیها در خیابانهای با حجم

تـردد کمتـر و نزدیکتر به خطکشـی خیابـان ،در اولویت ترمیم قرار گیرند .ازآنجاکـه پارامترهای مؤثر در

روشهـای مدیریـت روسـازی عموم ًا بر بهینهکردن هزینههای ترمیم روسـازی تمرکز دارند ،الزم اسـت،

بهمنظـور افزایـش ایمنـی راههـا ،معیارهایـی از خرابیهایـی کـه موجـب ناهمواری در سـطح روسـازی
میشـوند ،در سیسـتمهای مدیریت روسـازی در نظر گرفته شـوند

کلیدواژهها

ایمنی راه ،خرابی روسازی ،رفتار رانندگان.

مقدمه

در ایران در سـال  4 ،1393هزار  584نفر بر اثر تصادف درونشـهری فوت شـدهاند (سـالنامۀ آماری

سـازمان راهداری و حملونقل جادهای .)25 :1393 ،تاکنون تحقیقات گسـتردهای در ارتباط با ایمنی در

حملونقـل صـورت گرفته اسـت (دوبلین و همـکاران291–274 :2013 ،1؛ آناستاسـپولوس و همکاران،2

 .)633-628 :2012باوجـود تحقیقـات گسـترده و شناسـایی تأثیر خرابیهای سـطح روسـازی بر راحتی
سرنشـینان اسـتفادهکننده از راه ،تحقیقـات کمتـری در ارتبـاط بـا تأثیـر آنها بـر ایمنی راه صـورت گرفته

اس�ت .عالوهبرایـن ،مالکهـای اقتصـادی همـواره بهعنـوان عامل تعیینکننـده در سیسـتمهای مدیریت
روسـازی 3در نظـر گرفتـ ه شـده اسـت و نقـش انـواع گوناگـون خرابیهـای روسـازیها بـر ایمنی مسـیر

بهعن�وان عام�ل تعیینکنن�ده در سیس�تمهای مدیری�ت روس�ازی نادیده گرفت ه ش�ده اس�ت .بنابرایـن الزم

اسـت تـا با شـناخت بیشـتر ارتبـاط بین خرابیهای روسـازی و ایمنی مسـیر ،علاوه بر افزایـش ایمنی،
دربـارة اصلاح سیسـتمهای مدیریت روسـازی اقدام شـود (بلا و همـکاران.)951 :2012 ،4

1. Deublein, et al.
2. Anastasopoulos, et al.
3..PMS: Pavement Management System
4. Bella, et al.
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برخـی از خرابیهـا بـا کاهـش اصطـکاک بیـن السـتیک و سـطح روسـازی بـر ایمنی مسـیر

مؤثر هسـتند (مایورا و پینا886-881 :2009 ،1؛ لیندنمن .)400-395 :2006 ،2برخی دیگر از این

خرابیهـا ،ماننـد چالههـا یـا ناهمواریهای ایجادشـده در سـطح روسـازی در محـل دریچههای

منهـول ،بـا ایجـاد ناهمـواری در سـطح روسـازی موجب کاهش ایمنی مسـیر میشـود؛ این نوع
خرابیها در سـطح روسـازی راههای کشـورهای درحالتوسـعه بیشتر مشاهده میشـود .چالهها

هنگامـی بـه وجـود میآیند که تکههای کوچکی از سـطح روسـازی در اثر ساییدهشـدن بهوسـیلۀ
جریان ترافیک از آن جدا میشـوند .در این صورت ،روسـازی به خاطر کیفیت ضعیف مخلوط

رویـه ،نقـاط ضعیـف در الیۀ اسـاس یا بسـتر ،یا به خاطـر آنکه ترکخوردگی پوستسوسـماری

با شـدت زیاد حاصلشـده اسـت ،همواره در معرض فروپاشـی قرار خواهد گرفت .روند رشـد

چالههـا بـر اثر جمعشـدن رطوبت آزاد تسـریع میشـود (شـاهین.)378 :2005 ،3

دریچههـای منهـول ،انـدازه و شـکل متفاوتـی دارنـد و در بسـیاری از مـوارد ،ایـن دریچههـا

بهدرسـتی نصـب نشـدهاند و اختلاف سـطح قابلتوجهـی مابیـن سـطح دریچـۀ منهول و سـطح
روسـازی وجـود دارد .همچنیـن نگهـداری از ایـن دریچهها بهدرسـتی انجام نمیشـود؛ بنابراین

ایـن دریچههـا در خیابانهـای شـهری بـه نقاطـی تبدیـل شـدهاند کـه میتواننـد بر ایمنی مسـیر

تأثیرگـذار باشـند .راننـدگان در زمـان مواجهه با این نوع خرابیها ،بسـته به مشـخصات هندسـی
خرابـی و عوامـل محیطـی و ترافیکـی ،نیازمنـد تصمیمگیـری در خصـوص چگونگـی عبـور از
خرابـی میباشـند .ایـن تصمیم میتواند طیف وسـیعی از پاسـخها ،ماننـد عبـور از خرابی بدون

عکسالعمـل ،ترمزکـردن و سـپس عبـور از خرابی و یا انحراف از مسـیر حرکت و عبـور از کنار
خرابی را دربرگیرد .تصمیم اشـتباه رانندگان میتواند بهتصادف منجر شـود؛ ازاینرو درک میزان
حساسـیت راننـدگان در انحـراف از مسـیر حرکـت ،یا عـدم انحراف از مسـیر حرکـت ،در زمان

مواجهـه بـا خرابـی میتوانـد در ایمنـی مسـیر و برنامهریـزی در خصـوص مدیریـت نگهـداری
روسـازی راهها بسـیار مفید باشـد (چانـگ.)720 :2014 ،4

1. Mayora and Piña
2. Lindenmann
3. Shahin
4. Chang
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هـدف از ایـن تحقیـق ،ارائـۀ یک تحلیل ایمنـی از رفتار انحراف مسـیر راننـدگان در مواجهه

بـا خرابـی روسـازی اسـت .در بخش بعدی مقاله بهمرور تحقیقات انجامشـده در زمینۀ بررسـی

تأثیـر خرابیهـای سـطح روسـازی بر ایمنی مسـیر پرداخته شـده اسـت .سـپس نحوة گـردآوری

دادههـا و روش تحقیـق معرفـی و نتایـج مدل و تفسـیر آن ارائه شـده اسـت .بخـش پایانی نیز به

نتیجهگیـری و ارائۀ پیشـنهادها میپـردازد.

پیشینه تحقیق

تأثیـر خرابیهـای روسـازی بـر ایمنـی مسـیر بهانـدازة تأثیر آنهـا بر راحتی سرنشـینان اسـتفادهکننده

از راه شناختهشـده نیسـت (بلا و همـکاران .)944 :2012 ،1لـی و همکارانـش )2013( 2به بررسـی ارتباط
بین شـرایط روسـازی و شـدت تصادفات پرداختند .مطالعات آنان بر پایۀ اطالعات تصادفات و شـرایط

روسـازی راههـا در ایالـت تگـزاس آمریـکا بیـن سـالهای  2008و  2009میلادی صـورت گرفـت .آنها
در تحقیـق خـود ،روسـازیها را بـر اسـاس شـرایط گوناگون دسـتهبندی کردند .بر اسـاس میـزان خرابی،

روسـازی راه بـه چهـار دسـتۀ خیلـی ضعیف ،ضعیف ،مناسـب و خیلیخوب دسـتهبندی شـد .بر اسـاس

نتایـج تحقیـق آنهـا ،شـدت تصادفـات در راههـای بـا روسـازی ضعیـف و خیلـی خـوب از همه بیشـتر

میباشـد .آنهـا در تحلیـل نتایـج خود ،افزایش شـدت تصادفـات در راههـای با روسـازیهای ضعیف را
ناشـی از مانورهـای ناگهانـی وسـایل نقلیه بـرای پرهیز از عبـور از روی خرابی عنـوان کردند .همچنین به

دلیـل آنکـه در راههـای بـا شـرایط روسـازی خیلـی خـوب ،راننـدگان تمایل دارند تا با سـرعت بیشـتری

حرکت کنند ،ش�دت تصادفات در اینگونه روس�ازیها افزایش یافته اس�ت (لی و همکاران.)406 :2013 ،

با توجه به گسـتردگی انواع خرابیهای روسـازی ،تأثیر آنها بر ایمنی مسـیر یکسـان نیسـت.

صیقلیشـدن سـطح دانههای روسـازی ،یکی از انواع خرابیهای روسـازی اسـت که به کاهش

اصطکاک سـطح روسـازی و کاهش ایمنی مسـیر منجر میشـود .بال و همکارانش 3تأثیر کاهش
اصطـکاک را بـر ایمنـی موتورسـواران در قوسهـا بررسـی کردنـد .آنهـا بـا اسـتفاده از نرمافزار
1. Bella, et al.
2. Li, et al.
3. Bella, et al.
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بایکسـیم 1تعـادل یـا عـدم تعادل موتورسـواران را در عبور از قوس بر اسـاس پارامترهای شـعاع

قـوس ،میـزان نیـروی ترمـز موتورسـیکلت در ابتـدای قـوس ،سـرعت موتورسـیکلت و میـزان
صیقلیشـدن سـطح دانههـا (ضریب اصطکاک بین السـتیک و سـطح جـاده) بررسـی کردند (بال
و همـکاران .)951 :2012

بـر اسـاس تحقیقـات بادهاواراپو 2بـر روی راههای آمریکا ،تصادفاتی کـه در قوسهای افقی

بـا روسـازی دارای ضریب اصطکاک کمتر رخ میدهند ،شـدت باالتـری دارند .همچنین آنها بر

اسـاس تحقیقات خود پیشـنهاد دادند که معیاری از ضریب اصطکاک جانبی در سیستم مدیریت
روسـازی خصوص ًا در قوسها در نظر گرفته شـود (بادهاواراپو و همکاران.)17 :2013 ،

بلا و همکارانـش بـه بررسـی میـزان تأثیـر چالههـای موجـود در سـطح روسـازی بـر ایمنی

موتورسیکلتسـواران پرداختنـد .آنها در تحقیق خود مشـخصاتی همچون ابعـاد چالهها ،محل

چالههـا در روسـازی ،شـرایط آبوهوایـی ،سـرعت وسـیلۀ نقلیـه و چگالـی چالههـا در مسـیر
موردمطالعـه را در نظـر گرفتنـد و درنهایت ،مدلهای پیشبینی و برخی نمودارها را برای ارزیابی

میـزان خطـر موتورسیکلتسـواران در عبـور از خرابـی بـر اسـاس پارامترهـای بررسیشـده بـه
دسـت آوردنـد (بلا و همـکاران.)9 :2011 ،

اسـتفاده از مدلهـای آمـاری در تحقیقـات مرتبـط بـا حملونقـل کاربـرد فراوانـی دارد

(آناستاسـپولوس و همـکاران119-110 :2012 ،؛ کافیسـو و همـکاران،1079-1072 :2010 ،3

کوکلمـن و کـوون .)321-313 :2002 ،4مدلهـای لوجیـت 5و ردهبنـدی درختـی 6در بررسـی

و شـناخت متغیرهـای گسسـته همچـون شـدت تصادفـات و رفتـار راننـدگان کاربـرد دارنـد

1. Bikesim
2. Buddhavarapu
3. Cafiso, et al.
4. Kockelman and Kweon
5. Logit
6. CART: Classification And Regression Tree
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(المیتینـی و همـکاران111-101 :2010 ،1؛ پاپایوانـوو ،158-147 :2007 ،2کـول و همـکاران،3

 .)280-273 :2004چانـگ 4بـا اسـتفاده از مـدل ردهبنـدی درختـی ،اثـر دریچههـای منهـول را
بـر رفتـار موتورسیکلتسـواران موردبررسـی قـرار داد .در ایـن تحقیـق ،رفتـار راننـدگان در سـه

گـروه دسـتهبندی شـد -1 :رانندگانـی کـه بـدون هیـچ عکسالعملـی از روی دریچۀ منهـول عبور
میکننـد -2 ،رانندگانـی کـه در مواجهه با دریچۀ منهول ابتدا با ترمزکردن ،سـرعت خود را کاهش

میدهنـد و سـپس از روی آن عبـور میکننـد و  -3رانندگانـی که با انحراف از مسـیر خود از کنار

دریچـه عبـور میکننـد .بر اسـاس این تحقیق ،میـزان اختلاف ارتفاع مابین سـطح دریچۀ منهول
و سـطح آسـفالت راه ،شـرایط سـطح دریچـۀ منهـول و همچنین انـدازة دریچه بر رفتـار رانندگان

تأثیرگذار هستند (چانگ .)211 :2014 ،وو و همکارانش 5شدت تصادفات را در راههای دوخطۀ

برونشـهری آمریکا در تصادفات شـامل یک وسـیلۀ نقلیه و چند وسـیلۀ نقلیه با اسـتفاده از مدل
لوجیـت بررسـی کردند .آنها در تحقیقـات خود عواملی چون رفتار راننده ،شـرایط آبوهوایی،
شـرایط محیطی و مشـخصات هندسی و ترافیکی مسـیر را موردمطالعه قرار دادند .بر اساس این

تحقیق ،سـبقتگرفتن رانندگان در افزایش شـدت تصادفات شـامل یک وسـیلۀ نقلیه مؤثر اسـت
(وو و همـکاران.)114 :2014 ،

چنگ و همکارانش 6با استفاده از شبکۀ عصبی و مدل لوجیت ،عوامل مؤثر بر تصمیمگیری

رانندگان در ارتباط با تغییر خط را بررسـی و درنهایت ،مدل پیشبینی تصمیمگیری رانندگان در

ارتبـاط بـا تغییـر خـط را ارائه کردند (چنـگ و همـکاران .)73 :2014 ،در ایـن تحقیق با توجه به

گسسـتهبودن متغیـر رفتـار راننـده ،از مدل لوجیت بـرای ارائۀ یک تحلیل ایمنـی از رفتار انحراف
مسـیر رانندگان در مواجهه با خرابی روسـازی اسـتفاده شده است.

7. Elmitiny, et al.
1. Papaioannou
2. Köll, et al.
3. Chang
4. Wu, et al.
5. Zheng, et al.
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روش تحقیق

بهمنظـور بررسـی واکنـش راننـدگان در مواجهـه بـا خرابیهـا ،در سـطح روسـازی در خیابانهـای با

درجـۀ عملکـردی شـریانی درجۀ  18 ،2محل خرابی با مشـخصات هندسـی متفـاوت که همگی اختالف
ارتفاع بیش از  75میلیمتر مابین سـطح روسـازی مسـیر و سـطح خرابی داشـتند ،در  6خیابان شـهر یزد

در نظر گرفته شـدند .اطالعات مرتبط با مشـخصات هندسـی خرابی ،مشـخصات خیابانها و دادههای
ترافیکـی در سـاعات  9تـا  ،14:30طـی  15روز کاری در سـال  1392جمعآوری شـد.

متغیرهـای موردنیـاز برای بررسـی رفتـار راننـدگان در مواجهه با خرابیهای سـطح روسـازی ،بر

اسـاس مـرور ادبیـات و همچنین عقل سـلیم جمعآوری شـد .پس از تهیـۀ بانک اطالعاتـی موردنیاز،

متغیرهایـی بـه شـکلهای گوناگـون ازجملـه ترکیبی و مجـازی 1با اسـتفاده از متغیرهای اولیه سـاخته
مجازی ایجادشـده ارائه شـده است.
شـد .در جدول  ،1متغیرهای اولیه و برخی از متغیرهای ترکیبی و
ِ

اطالعات مرتبط با رفتار رانندگان با حضور در محل و مشـاهدۀ چشـمی و بدون جلبتوجه

ی شـده اسـت .در ایـن تحقیـق ،رفتـار راننـدگان در  2گروه دسـتهبندی شـده
راننـدگان جمـعآور 
اسـت -1 :رانندگانـی کـه بـدون انحـراف از مسـیر حرکـت از روی خرابـی عبـور میکننـد و -2
رانندگانی که در مواجهه با خرابی با انحراف از مسـیر خود از کنار خرابی عبور میکنند (شـکل

 .)1الزم به ذکر اسـت در این تحقیق ،اطالعات مرتبط با وسـایل نقلیهای که در مسـیری مسـتقیم
بـر روی خرابـی در حرکـت بودهاند ،جمعآوریشـده اسـت.

1. Dummy
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شکل  .1دو حالت متغیر پاسخ

خـط عبـوری کـه خرابـی در آن واقـع شـده اسـت ،بهمنزلـۀ محل خرابـی در نظر گرفتهشـده

اسـت .برایناسـاس ،خـط عبـوری تنـدرو کـد  ،1خـط عبـوری میانی کـد  ،3خط عبـوری کندرو

کـد  ،5و چنانچـه خرابـی بـر روی خطکشـی مابیـن خطوط تنـدرو و میانی و یا خطکشـی مابین
خطوط میانی و کندرو قرار گرفته باشـد ،به ترتیب با کد  2و  4نشـان داده شـده اسـت .همچنین

تعـداد خرابـی مشاهدهشـده در فاصلۀ  100متری قبل از خرابی موردنظر بهمنزلۀ تعـداد خرابی در
فاصلـه  100متری در نظر گرفت ه شـده اسـت.

سـرعت وسـایل نقلیه با درنظرگرفتن مدتزمان عبور وسـیلۀ نقلیه از مسافتی معیّن و محاسبۀ

سـرعت متوسـط آن بـ ه دسـتآمـده اسـت .الزم بـه ذکـر اسـت کـه طول مشـخصی از مسـیر که
برای محاسـبۀ سـرعت متوسـط وسـایل نقلیه اسـتفاده شـده ،بهگونهای در نظر گرفتهشـده اسـت
که خرابی بر حرکت وسـایل نقلیه در طی آن طول مشـخص ،تأثیری نداشـته باشـد .حجم تردد

وسـایل نقلیـه با شـمارش وسـایل نقلیۀ عبـوری از محل در فواصـل زمانی  15دقیقهای بهدسـت

آمده اسـت.

کمی و کیفی مرتبط با دادههای جمعآوریشده
جدول  .1تعریف و کدبندی متغیرهای ّ
متغیرها

نشانه

کدگذاری

رفتار راننده (متغیر وابسته)

Behavior

منحرفنشدن از مسیر حرکت0 -
انحراف از مسیر حرکت1 -

محل خرابی

Location

خط عبوری 1-1
خط عبوری  2و 2-1
خط عبوری 3-2
خط عبوری  3و 4-2
خط عبوری 5-3

مساحت خرابی

Area

متغیر پیوسته بدون کد

طول خرابی

Length

متغیر پیوسته بدون کد

عرض خرابی

Width

متغیر پیوسته بدون کد

83
فاصلة خرابی تا خطکشی

Distance

متغیر پیوسته بدون کد

نوع خرابی

TOD

فرورفتگی0-
بیرونزدگی1-

متوسط تردد ساعتی

AHT

متغیر پیوسته بدون کد

سرعت متوسط وسیلة نقلیه

V

متغیر پیوسته بدون کد

تعداد خرابی در فاصلة 100
متری از خرابی موردنظر

100.t.kh

متغیر پیوسته بدون کد

سرعت وسیله نقلیه (متغیر
مجازی)

Vd

سرعت وسیله نقلیه ˃ 40کیلومتر بر ساعت0 -
سرعت وسیله نقلیه ≥  40کیلومتر بر ساعت1 -

محل خرابی (متغیر مجازی)

Locationd

خط عبوری  1یا  1و 1 -2
خط عبوری  2یا  3یا  2و 0 -3

عرض خرابی (متغیر مجازی)

Width d

عرض خرابی ˃  70سانتیمتر0 -
عرض خرابی ≥  70سانتیمتر1 -

عرض خرابی*مساحت خرابی

Area*Width

متغیر پیوسته بدون کد

لگاریتم طبیعی مساحت
خرابی

)LN(Area

متغیر پیوسته بدون کد

در جدول  ،2فراوانی مطلق و نسـبی وقوع هریک از حاالت متغیر پاسـخ و در جدول  ،3آمار

توصیفی متغیرهای موجود در مدل نشان داده شده است.

جدول  .2فراوانی مطلق و نسبی وقوع هریک از حاالت متغیر پاسخ

حاالت متغیر پاسخ

فراوانی مطلق

فراوانی نسبی (درصد)

منحرفنشدن از مسیر حرکت

290

53/7

انحراف از مسیر حرکت

250

46/3

جمع کل

540

100
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جدول  .3نتایج تحلیل آمار توصیفی متغیرهای مورداستفاده در فرایند مدلسازی

رفتار
راننده

محل
خرابی
(خط
عبوری)

میانگین

0/46

3

مساحت
خرابی

طول
خرابی

عرض فاصله تا نوع
خرابی خطکشی خرابی

149/71 102/22 111/94

1/61

تعداد
خرابی
متوسط
سرعت
در فاصله
تردد
متوسط
100
ساعتی
متری
47/51 522/67

1/28

میانه

0

3

5012

95

70

180

2

558

46

1

مد

0

3

7850

100

100

180

2

112

45

1

0/49

0/94

79/43

90/48

78/84

0/49

انحراف
معیار
مینیمم

ماکسیمم

11/08 205/57

1/04

0

1

750

25

30

0

1

112

27

0

1

5

93600

310

360

305

2

894

79

3

بـرای جمـعآوری دادة میدانـی و تحلیـل مدل آماری اسـتنباطی از مدل انتخاب گسسـتۀ لوجیت و از

ب هسـتند که هدف از آنها،
نرمافزار اسپیاساس اسـتفاده شـد .مدلهای لوجیت برای حاالتی مناسـ 
پیشبینـی وقـوع یـا عـدم وقوع یک متغیر برحسـب یکسـری متغیر مربوط به آن باشـد .این مدل ،شـبیه
مدلهـای رگرسـیون خطـی بـوده ،ولـی بـرای مـواردی مناسـب اسـت کـه متغیرهـای وابسـته بهصورت

گسسته هسـتند (اورتوزار و ویلوسـن.)227 :2011 ،1

در این بررسـی ،دو حالت رفتار رانندگان ،منحرفنشـدن از مسـیر حرکت و انحراف از مسیر حرکت

بهکاربرده شـده است.

لذا مجموعه گزینهها عبارت است از:

( )WOD({ )1منحرفنشدن از مسیر حرکت )WD( ،انحراف از مسیر حرکت}=C
بنابراین تابع احتمالی لوجیت بهصورت زیر خواهد بود:

e VWOD
(e VWOD + e VWD )2

= PWOD

1. Ortuzar and Willumsen
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و
e VWD
= V
(e WOD + e VWD )3

PWD

رابطۀ ( )2را میتوان بهصورت زیر بازسازی کرد:
()4

و

()5

1

VWD − VWOD

1+ e

= PWOD

PWD = 1 − PWOD

که در آن:

 :PWODاحتمال آنکه راننده از مسیر حرکت خود منحرف نشود.

 :PWDاحتمال آنکه راننده از مسیر حرکت خود منحرف شود.

الزم بـه ذکر اسـت ،در مدلسـازی بـا نرمافزار اسپیاساس ،تفاضل بیـن ضرایب در توابع مطلوب،

مثالً در این بررسـی مقـدار ضرایب  VWD − VWOD = A0 + A1X1 + A2X2 + ... + A n X nبرای تابع

احتمـال آنکـه راننـده از مسـیر حرکت خود منحرف نشـود ،به دسـت میآید؛ یعنی در تابـع مذکور با فرم
1
=  PWODمقادیـر منفـی ضرایـب بهدسـتآمده در مـدل ،بـا توجـه به اسـمیبودن
VWD − VWOD
1+ e
متغیرهای مسـتقل (داشـتن مقادیر  0تا  ،)1در صورت یکبودن متغیر موردنظر ،زیادشـدن احتمال آنکه
راننـده از مسـیر خـود منحـرف نشـود و در مـورد ضرایـب مثبت ،زیادشـدن این احتمـال را کـه راننده از

مسـیر خود منحـرف شـود ،ارائه میکند.

رابطۀ ( )6از معیارهای سـنجش مدل ضریب نیکوییبرازش اسـت که نشـاندهندة بهبود مدل نسـبت

بـه مـدل اولیـه (بـا تنها مقدار ثابت) میباشـد .ضریب نیکوییبرازش عـددی مابین  0و  1اسـت و هرچه

بـه یک نزدیکتر باشـد ،نشـاندهندة برازش بهتر مدل میباشـد.
(LL(β) )6
)LL(C

= ρc 2
1-

در رابطۀ ( LL(β( ،)6مقدار لگاریتم درس�تنمایی تابع مطلوبیت پرداختش�ده و ( LL(Cمقدار
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لگاریتم درس�تنمایی تابع مطلوبیت تنها با ضریب ثابت اسـت.

یافتههای تحقیق

بر اسـاس نتایج تحلیل همبسـتگی پیرسـون ،متغیرهای با همبسـتگی باال (بیش از  )0/7شناسـایی و

بررسـی شـدند .همچنیـن بـا توجه به همین جدول ،همبسـتگی معنـیدار بین متغیرهای مسـتقل و متغیر

پاسـخ بررسـی شـد .رابطۀ هر متغیر مسـتقل با متغیر وابسـته بهصورت مجزا و مسـتقل از سـایر عوامل
نیـز بررسـی شـد و نقـش هـر عامـل بهتنهایی نشـان داده شـد .ازآنجاکـه در مدلهـای نهایی ،اثـر توأمان

1

عوامـل باهـم مشـاهده میشـود؛ لـذا امـکان دارد یک متغیر بهتنهایـی معنیدار بـوده ،ولـی در مدل نهایی

معنـیدار نباشـد یـا بالعکـس .از دالیـل ایـن امر ،وجـود پدیدة همخطی و یـا امکان معنیدارشـدن متغیر
در اثـر توأمـان آن بـا متغیرهـای دیگـر در مـدل میباشـد .نتایج این تحلیل در جدول  4ارائه شـده اسـت.

فراینـد مدلسـازی شـامل سـاخت و پرداخـت بیـش از  500مـدل گوناگـون بـا متغیرهـای مسـتقل

(جـدول  )1بـوده و مـدل نهایـی بـر اسـاس ضوابـط ارزیابـی مـدل شـامل عالمت منطقـی متغیر ،آمـارۀ t

(معنـیداری متغیرهـا  ،LL(β( ،)≤ sig 0/05و درصـد صحیـح بـرآورد ،انتخـاب شـد .بـرآورد ضرایب

بهدسـتآمدة مربـوط بـه تابـع احتمال رفتـار راننده در زمانی که از مسـیر حرکت خود منحرف نشـود ،به

دسـت آمـد؛ بنابرایـن متغیرهـای بـا ضرایب منفی باعـث افزایش احتمال منحرفنشـدن راننده از مسـیر
حرکـت خـود میشـوند و متغیرهـای با ضرایـب مثبت باعـث افزایش احتمـال انحراف راننده از مسـیر

حرکـت میشـوند .نتایـج مـدل نهایـی در جـداول  6 ،5و  7ارائـه شـدهاند.

جدول  .4مقادیر ( LL(βبرای متغیرهای مستقل بهتنهایی (مدلهای تکمتغیره)
متغیرهای مستقل

(LL(β

Area

-355/676

TOD

-370/836

AHT

-357/453

V

-356/038
1. Joint Effect
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-362/141

Location

-366/663

Length

-359/15

width

-358/726

Distance

-351/369
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جدول  .5متغیرها به همراه ضرایب بهدستآمده از مدل رفتار رانندگان

متغیر مستقل

Coefficient

P-Value

Constant

1/826

0/041

)LN(AHT

-0/592

0/02

Distance

-0/003

0/046

جدول  .6نتایج برازش مدل رفتار رانندگان
تعداد مشاهدات

=n 540

مقدار تابع لگاریتم احتمال به ازای صفر

-375/649 =)0(LL

مقدار تابع لگاریتم احتمال در همگرایی

-325 /688 =)LL(β

مقدار تابع لگاریتم احتمال بهازای جمالت ثابت

-361/473 =)LL(C

ضریب نیکوییبرازش

)LL(β
=
ρ2 1 - = 0.133
)LL(0

ضریب نیکوییبرازش

)LL(β
=
ρc2 1 - = 0.099
)LL(C
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جدول  .7فراوانی مطلق مشاهده و پیشبینیشده برای مدل رفتار رانندگان

پیشبینی

مشاهدات

منحرفنشدن از مسیر
0

انحراف از مسیر
1

جمع فراوانی مطلق
پیشبینیشده

231

123

354

59

127

186

290

250

540

منحرفنشدن از مسیر 0
انحراف از مسیر 1
جمع فراوانی مطلق
مشاهدهشده

متوسط تردد ساعتی

در خیابانهایـی بـا حجـم تردد بیشـتر وسـایل نقلیـه ،راننـدگان در مواجهه بـا ناهمواریهای

سـطح راه بـه احتمـال زیاد ،مسـیر خود را منحـرف نمیکنند .از دالیـل این امر میتـوان به موارد

زیر اشـاره کرد:

با افزایش حجم تردد وسـایل نقلیه ،فاصلۀ دید کاهش و تراکم وسـایل نقلیه ،افزایش مییابد؛

بنابرایـن راننـدگان توانایـی کمتـری بـرای انحـراف از مسـیر خـود در مواجهه بـا ناهمواریهای
سـطح راه دارند.

با افزایش حجم تردد ،سـرعت وسـایل نقلیه کاهش مییابد و امکان عبور راحت با سـرعت

موجود در مواجهه با ناهمواری بر روی خرابی فراهم میشـود.

فاصله مرکز خرابی از خطکشی

با افزایش فاصلۀ مرکز خرابی از خطکشـی ،رانندگان در مواجهه با خرابی بهاحتمال زیاد از

مسـیر خود منحرف نمیشـوند؛ دلیل این امر آن اسـت که با افزایش فاصله از خطکشـی ،خرابی

در میانۀ خط عبوری قرار میگیرد و در راسـتای مسـیر عبور چرخها نمیباشـد.

تحقیـق مشـابهی در کشـور تایـوان بهمنظور بررسـی رفتار موتورسـواران در زمـان مواجهه با

ناهمواریهـا در سـطح روسـازی بـه دلیـل وجـود دریچههای منهـول صورت گرفـت .به ترتیب،

89
میزان اختالف ارتفاع مابین سـطوح دریچۀ منهول و روسـازی ،حجم موتورسیکلت و میزان تردد

موتورسیکلت در بازة زمانی  5دقیقه ،دارای بیشترین تأثیر بر روی رفتار رانندگان تشخیص داده

شـد .برایناسـاس ،زمانـی که حجم تردد موتورسـیکلت افزایـش یابد ،رانندگان بهاحتمـال زیاد،

بـدون هیـچ عکسالعملـی از روی خرابـی عبور میکنند .در تحقیق ذکرشـده ،موقعیت قرارگیری
خرابی در مسـیر ،بهعنوان متغیر مسـتقل در نظر گرفته نشـده اسـت (چانگ.)2014 ،

نتیجهگیری و پیشنهادهای تحقیق

تأثیـر شـرایط روسـازی بـر ایمنی مسـیر بهانـدازة تأثیر آن بـر راحتی سرنشـینان اسـتفادهکننده از راه،

شناختهشـده نیسـت .فراوانـی خرابیهایـی کـه موجـب ایجاد ناهمواری در سـطح روسـازی میشـوند،
در کشـورهای درحالتوسـعه بیشـتر اسـت .راننـدگان در مواجهـه بـا خرابی بر اسـاس عوامـل گوناگون،

واکنشهـای متفاوتـی ازجملـه عبـور از خرابـی ،ترمـز ناگهانی ،انحراف وسـیلۀ نقلیه از مسـیر حرکت یا
ترکیبـی از آنهـا را نشـان میدهنـد .در ایـن تحقیـق ،رفتار راننـدگان در مواجهـه با خرابـی در دو حالت،

انحـراف از مسـیر حرکـت و منحرفنشـدن از مسـیر حرکـت دسـتهبندی شـد .بـا توجه به گسسـتهبودن
متغیـر پاسـخ (رفتـار راننـدگان) از تابع لوجیت برای مدلسـازی اسـتفاده شـد .بهمنظور دسـتیابی به مدل

نهایـی بیـش از  500مـدل بـا اسـتفاده از متغیرهای مسـتقل ذکرشـده سـاخته شـد؛ مدل نهایی بر اسـاس

ضواب�ط ارزیاب�ی مدل شـامل عالمت منطقی متغیر ،آمارة ( tمعنـیداری متغیرهـا LL(β( ،)≤ sig 0/05
و درص�د صحی�ح بـرآورد به دسـت آمد.

بهمنظور تحلیل ایمنی رفتار انحراف مسیر رانندگان در مواجهه با خرابی روسازی ،دادههای

مرتبط با  540وسـیلۀ نقلیه عبوری از  18محل خرابی در خیابانهایی با درجۀ عملکردی شـریانی

درجـه  ،2در شـهر یـزد در طـی  15روز کاری در سـال  1392جمـعآوری شـد .بـر اسـاس نتایـج
حاصـل از این تحقیق:

 -1افزایش حجم تردد عبوری وسـایل نقلیه موجب کاهش احتمال انحراف وسـیلۀ نقلیه از

مسـیر حرکت در زمان مواجهۀ رانندگان با خرابی میشـود؛

 -2با افزایش فاصلۀ مرکز خرابی از خطکشـی ،احتمال انحراف وسـیلۀ نقلیه از مسـیر حرکت

در زمـان مواجهـۀ رانندگان با خرابی کاهش مییابد.
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بنابرایـن الزم اسـت ،خرابیهـا در خیابانهـای بـا حجم تـردد کمتر و نزدیکتر به خطکشـی

خیابـان ،در اولویـت ترمیم قرار گیرنـد .پارامترهای مؤثر در روشهای مدیریت روسـازی عموم ًا

بـر بهینهکـردن هزینههـای ترمیـم روسـازی تمرکـز دارنـد .در طـی مـرور مطالعـات گذشـته در
خصـوص تأثیـر ایـن نـوع خرابیهـا بر ایمنی مسـیر و همچنیـن بر اسـاس نتایج حاصـل از این

تحقیق ،پیشـنهاد میشـود تا معیارهایی از خرابیهایی که موجب ناهمواری در سـطح روسـازی
میگردنـد ،در سیسـتمهای مدیریـت روسـازی در نظر گرفته شـوند.

بـا توجـه بـه آنکـه در ایـن تحقیـق ،خرابیهـای موجـود در خیابانهـای با درجـۀ عملکردی

شـریانی درجـۀ  2موردبررسـی قـرار گرفـت ،برای مطالعات آینده پیشـنهاد میشـود کـه تأثیر این

نـوع خرابیهـا بـر رفتـار راننـدگان در سـایر معابر شـهری با درجۀ عملکـردی متفاوت (شـریانی
درجه  1و محلی) موردبررسـی قرار گیرد .در این تحقیق ،تأثیر خرابی بر رفتار رانندگان بررسـی

شـد ،اگرچـه تغییـر ناگهانی رفتـار راننـدگان (انحراف از مسـیر حرکـت) احتمال وقـوع تصادف

را افزایـش میدهـد؛ ولـی لزومـ ًا بـه یـک تصادف منجر نمیشـود؛ بنابراین پیشـنهاد میشـود که

ارتبـاط بیـن ایـن نـوع خرابیهـا و تعداد و شـدت تصادفات در معابر شـهری بررسـی شـود.
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