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مقدمه

در  آن ها  از  گسترده  استفادۀ  و  اتومبیل  به ويژه  موتوري  حمل ونقل  وسايل  تعداد  روزافزون  و  سريع  افزايش 
وقت  اتالف  ترافیکی،  مشکالت  زيست محیطی،  شديد  آلودگی هاي  نظیر  مشکالتی  بروز  باعث  بزرگ،  شهرهای 
شهروندان، مصرف بیش از حد انرژي و افزايش تصادفات شده است. يکی از راه حل های مؤثر و مفید برای کاهش 
مشکالت ترافیک و مسائل ناشی از آنکه مديران شهری نیز آن را تأيید کرده اند، افزايش استفاده از سیستم های 
حمل ونقل همگانی به جای خودروی شخصی است. حمل ونقل همگانی يکی از انواع اساسی سیستم های حمل ونقل 
از سفرهای درون شهري را به خود اختصاص داده است و به دلیل خصوصیات  شهري است که بخش عمده ای 
انواع ديگر سیستم هاي  با  عملکردي ويژه اش با اصول و اهداف توسعۀ پايدار، مطابقت بیشتري دارد. در مقايسه 
حمل ونقل همگانی، سیستم BRT داراي انعطا ف پذيري بیشتر و با هزينۀ تمام شدۀ پايین تر، اجراشدنی است. عوامل 
بسیار زيادي بر عملکرد مناسب يک سیستم اتوبوس تندرو تأثیرگذار هستند که بررسی سهم هريک از آن ها برای 
مديريت سامانه ضروري است. بنابراين، ارزيابی عملکرد سیستم حمل ونقل تندرو براساس عوامل مؤثر بر آن برای 
سیستم  بهبود  جديد،  همگانی  حمل ونقل  خطوط  احداث  نظیر  اقداماتی  است.  ضروری  بهتر،  هرچه  بهره برداري 
موجود يا تغییر اساسی زيرساخت های اين حوزه، اغلب براساس شاخص هايی مانند زمان سفر، بهبود کیفیت هوا، 
سطح دسترسی و... سنجیده می شوند. اما ايمنی ترافیک معمواًل به  عنوان قطعه ای گمشده در طراحی و اثرسنجی 
پروژه ها و سیاست های حمل ونقل همگانی قرار می گیرد و الزمۀ توجه به ايمنی در افق بلندمدت، استفاده از ابزارها 
و امکانات ويژه ای است که منطبق بر اصول برنامه ريزی حمل ونقل می توانند وضع موجود را تشريح و وضعیت آينده 

را پیش بینی کنند ]1[.

احداث يک خط تردد جداشده در معابر بزرگراهی را می توان معادل اضافه شدن عرض میانه در نظر گرفت؛ 
اما حرکت يک خودرو در اين خط و حذف شانۀ راست يا چپ، موجب ايجاد اعوجاج در نحوۀ تردد خودروها در 
مسیر اصلی خواهد شد. حذف نردۀ محافظ در برخی نقاط و امکان ورود و خروج )مجاز و غیرمجاز( خودروها و 
موتورسیکلت ها از مسیر اصلی به مسیر ويژه نیز در افزايش اين اعوجاج مؤثر است. بر اين اساس به نظر می رسد، 
عواملی مانند سرعت، حجم تردد، ترکیب ترافیک، تعداد بريدگی های میانه، تعداد تقاطع ها، عرض و تعداد خطوط 
عبوری، وجود خط اضطرار )شانۀ راه(، سرفاصلۀ اتوبوس ها، فاصلۀ ايستگاه ها، نحوۀ عبور پیاده از عرض معبر و غیره، 
بر رخ دادن تصادفات مؤثر هستند. در اين پژوهش تالش می شود، رابطۀ تعداد تصادفات با احداث خط ويژۀ اتوبوس 
در بزرگراه شناسايی و تأثیر عمومی آن بر ايمنی معبر شناسايی و ارزيابی شود. تأثیر سیستم اتوبوس تندرو بر ايمنی 
يک بزرگراه منحصراً مهم است، زيرا مسیرهای آن در نقاطی هستند که با خیابان های شريانی در تالقی اند. يکی از 
مسائل مهم در ايمنی بزرگراه های دارای خطوط ويژۀ اتوبوس )BRT( عابران پیاده اند؛ به طوری که بیشترين تلفات 
تصادفات در اين کريدورها مربوط به اين گروه از کاربران راه است. نوع متداول برخورد ايشان به صورت عبور عابران 
پیاده از عرض معبر در نواحی کنترل نشده است که شدت اين نوع از تصادفات به ويژگی های محیطی نظیر حجم 
ترافیک، سرعت وسايل نقلیه و غیره بستگی دارد؛ همچنین، مطالعه ای در شهر نیويورک نشان داد که مسیرهای 
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شريانی حدوداً 15 درصد از شبکۀ معابر را تشکیل می دهند؛ ولی بیش از 65 درصد تصادفات شديد عابران پیاده را 
دارا هستند. طبق نظر متخصصان حوزۀ ايمنی، برخی از عوامل کلیدی طراحی مانند ايستگاه های محصور با جايگاه 
مرتفع، سیستم های خط میانی با ممنوعیت دورزدن به سمت چپ می توانند باعث ارتقای ايمنی بزرگراه های دارای 

خط ويژۀ اتوبوس شوند ]1[.

1- سوانح ترافیکی و ایمنی خطوط حمل ونقل همگانی

است.  حمل ونقل  برنامه ريزی  و  ترافیک  مهندسی  در  اصولی  مبانی  از  يکی  نقلیه،  وسايل  تردد  در  ايمنی 
رعايت نشدن اصول ايمنی سبب وارد شدن خسارت هاي سنگین به جامعه می شود. مطابق گزارش سازمان بهداشت 
جهانیWHO( 1( در سال 2013، سوانح ترافیکی به طور متوسط سالیانه، باعث مرگ و نقص عضو به ترتیب 1/2 
و 10 میلیون نفر در جهان می شوند و 70 درصد اين مشکالت مربوط به کشورهای در حال توسعه است. پرواضح 
است که اين وضعیت در نبود اتخاذ سیاست های مناسب، بدتر می شود و سوانح ترافیکی تا سال 2030 می توانند 
پیچیده اي  نقلیه، وقايع  به  عنوان پنجمین عامل اصلی در مرگ و میرهای زودرس شناخته شوند. تصادفات وسايل 
از تأثیر متقابل عوامل انسانی، جاده، وسايل نقلیه و شرايط محیطی هستند. در تمامی کشورهاي جهان تصادفات 
ترافیکی به عنوان مشکل عمده ای که ايمنی عمومی را به خطر انداخته است، جلوه گر شده اند. خسارات جانی و مالی 
ناشی از تصادفات يکی از عوارض ناگوار حمل ونقل در جوامع امروزي است. هرساله هزاران نفر در کشور به دلیل 
تصادفات در معابر شهري و بین شهري جان خود را از دست می دهند. تأثیرات مربوط به تصادفات تنها هزينه هاي 
جانی را شامل نمی شود، بلکه هزينه هاي گزاف اجتماعی و اقتصادي آن همراه با تأثیرات فراوان فیزيکی و روانی بر 

افراد و جوامع درخور توجه است ]4[.

به طور کلی، حمل ونقل همگانی به  عنوان يکی از مدهای ايمن  حمل ونقل است. نرخ تصادفات در کاربران سیستم 
حمل ونقل همگانی کمتر از يک دهم نرخ تصادفات خودروها در هر مايل است. همچنین، در جوامعی که گرايش 
بیشتری نسبت به حمل ونقل همگانی دارند، سرانۀ تلفات ترافیک آن ها حدود 20 درصد کمتر از ساير جوامع است. 
يکی از عوامل تشويق عموم افراد به استفاده از ناوگان حمل ونقل همگانی، ايجاد حس امنیت و در مرحلۀ بعدی 
رفاه حال مسافر است. ايمنی حمل ونقل همگانی از دو ديدگاه درخور توجه است؛ اواًل، بسیاری از عواملی که باعث 
افزايش استفاده از سیستم حمل ونقل همگانی می شوند، در نهايت باعث افزايش سطح ايمنی عمومی می شوند. در 
اين مورد می توان به رابطۀ مستقیم میان واحد وسیلۀ نقلیۀ مايل  پیموده شدهVMT( 2( با تعداد تصادفات اشاره کرد. 
ثانیًا، به احتمال زياد اگر برای کاربران پرخطر مانند جوانان، افراد مسن و مصرف کنندگان الکل، آلترناتیوی مانند 

حمل ونقل همگانی مناسب و جذاب باشد، میزان رانندگی خود را کاهش می دهند ]4[.

1- World Health Organization )WHO(
2- Vehicle-Mile Traveled )VMT(



9 اثرسنجی خطوط اتوبوس تندرو بر تعداد تصادفات بزرگراه های درون شهری

2- مطالعات اثرسنجی اقدامات ایمن سازی راه

به طور کلی، برای دسترسی به نتايج ايمنی و ارزشمندبودن سرمايه گذاری ها، پیگیري و ارزيابی اقدامات انجام شده 
در حوزۀ ايمنی راه ضروري است. يکی از اهداف انجام اثرسنجی های ايمنی راه، ساخت پايگاه داده ای از تأثیر اقدامات 
مشخص است که می توانند برای پیش بینی منافع پروژه های آتی استفاده شوند. اثرسنجی اقدامات ايمن سازی راه، 
يا شدت  تعداد  از پروژه ها،  يا گروهی  اقدام، پروژه  اينکه چگونه يک  از  برآوردهای کمی  ايجاد  از  فرآيندی است 
تصادفات را تحت تأثیر قرار می دهند. به طور کلی دو روش اصلی برای سنجش تأثیرات اقدامات ايمنی ترافیک وجود 
دارد که به  عنوان روش مقطعی و روش مطالعۀ قبل - بعد شناخته شده اند. در روش مطالعۀ قبل - بعد تأثیر ايمني 
با تحلیل آماري شرايط قبل - بعد برای موقعیت های مورد مطالعه ارزيابی می شود و در روش مقطعی، بررسي تأثیر 
ايمني با بهره گیري از موقعیت هاي مشابه )از نظر مشخصات هندسی، توپوگرافی و...( با موقعیت هاي مورد مطالعه، 
انجام مي شود. به اين صورت که در اين روش موقعیت هاي مشابه به  عنوان دورۀ قبل برای موقعیت های مورد مطالعه 
در نظر گرفته می شوند. دامنۀ روش مطالعۀ قبل - بعد، اقداماتي را پوشش می دهد که با پیاده سازي اين اقدامات 
در مسیرهای مورد مطالعه، بسیاری از ويژگی های اساسی اين مسیرها تغییر نکند؛ در مقابل، دامنۀ روش مقطعی 

اقداماتي را پوشش مي دهد که به طور اساسي باعث تغییر در مسیرهای مورد مطالعه می شود ]2[.

)Cross Sectional Studies( 2-1- روش مطالعات مقطعی

در بعضی موارد بررسی ها درست بعد از پیاده کردن اقدام انجام می شوند و داده اي براي بررسی معیارهاي عملکرد 
در طی دورۀ قبل وجود ندارد. اين حالت زمانی ضرورت می يابد که:

تاريخ اجراي اصالحات مشخص نباشد.- 1

هیچ داده اي از تصادفات و حجم ترافیک براي دورۀ قبل از اصالح وجود نداشته باشد.- 2

تابع - 3 ايجاد  از طريق  يا ساير مشخصات مربوطه  راه  به درنظرگرفتن آشکار مشخصات هندسی  بررسی، 
ضريب اصالح تصادف )CMF( به جاي محاسبۀ يک مقدار تکی CMF، نیاز داشته باشد.

در اين موارد غالبًا از مطالعۀ مقطعی استفاده می شود؛ اين مطالعات فقط دورۀ بعد را می سنجند. در اين حالت 
نمونه هاي شاهد به منظور مقايسه با محل هاي اصالح شده انتخاب می شوند. بدين ترتیب، فرض می شود که مقدار 
میانگین معیار عملکرد براي تمامی سايت ها يکسان و در نتیجه هرگونه اختالفی در بین میانگین ها ناشی از اجراي 

راهبردها در اين سايت هاست ]2[.

)Before - After Studies( 2-2- روش مطالعات قبل - بعد

آسان ترين روش در بررسی اثربخشی طرح های اصالحی در ايمن سازی راه، مقايسۀ سابقۀ تصادف در موقعیت های 
مورد مطالعه در قبل و بعد از اصالح است. اين رويکرد که در ساده ترين شکل مطالعات قبل - بعد مطرح می شود، 
کارايی چندان زيادی ندارد؛ چرا که متأثر از برخی عوامل خارجی مانند تغییرات در شرايط محیطی راه، حجم ترافیک، 
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محدوديت سرعت وسايل نقلیه، وضعیت کاربری های زمین اطراف راه و وضعیت گزارش دهی توسط پلیس است 
و به توجه به اين عوامل در فرآيند تحلیل نیاز است. با اين حال، باز هم اين رويکرد تحلیلی کاربرد گسترده اي در 
کشورهاي مختلف داشته است که توجه به عوامل مؤثر و اصالح فرآيند تحلیل در طی سال هاي گذشته باعث بهبود 

و توسعۀ کاربرد آن شده است ]6[.

مطالعات قبل - بعد روش استفاده شدۀ مهندسان حمل ونقل در اثرسنجی گزينه های مختلف ارتقای ايمنی است. 
محققان برای تحقیق در کاهش يا افزايش تعداد تصادف براثر يک اقدام، از مدل پیش بینی برخورد و مطالعات قبل - بعد 

استفاده می کنند. طبق گزارش دانشگاه فلوريدا، مشکالتی که در مطالعات قبل - بعد وجود دارد، به شرح زير است:

 تجربیات قبل - بعد نیاز به زمان طوالنی بین تصمیم گیری تا اجرای يک تجربه و رسیدن به نتیجه دارد.- 1

 مطالعۀ قبل - بعد برای طرح در حال اجرا مشکل است.- 2

 فراهم کردن داده ها برای دورۀ قبل مشکل است.- 3

 ايجاد رفتارهای نامعمول شامل عکس العمل ها به يک تغییر که سبب خطا در داده ها می شود.- 4

 تغییرات فاکتورهای متفاوت در دورۀ زمانی قبل - بعد.- 5

روش های مطالعۀ قبل - بعد شامل 4 دستۀ زير است:

 روش قبل - بعد ساده- 1

 روش قبل - بعد با گروه های مقايسه ای- 2

 روش قبل - بعد به روش بیزين تجربی- 3

 روش قبل - بعد به روش بیزين کامل- 4

2-2-1- روش قبل - بعد ساده

با فرض ثابت بودن شرايط ترافیکی، هندسی، آب وهوا و رفتار رانندگان تعداد تصادف قبل از اقدام تخمین مناسبی 
از تعداد تصادف بعد از اقدام می دهد. در اين روش تصادفات مورد انتظار در دورۀ بعد به صورت ضرب تعداد تصادف 
دورۀ قبل برای هر سايت در نسبت طول دورۀ زمانی تحلیل بعد به قبل و با درنظرگرفتن نسبتی از حجم دورۀ قبل 

به بعد محاسبه می شود. در اين روش به جمع آوری اطالعات زيادی از تصادفات نیاز است ]7[.

کاهش در تصادفات و اثرسنجی میزان ايمنی ناشی از اجرای يک برنامه با رابطۀ زير محاسبه می شود:

)1(

که در اين رابطه:
B: تعداد تصادفات در يک سايت قبل از اقدام
A: تعداد تصادفات در يک سايت بعد از اقدام
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می توان از آزمون T برای تعیین سطح اهمیت آماری در سطح 95 درصد، برای تاريخچۀ تصادفات مساوی در 
دورۀ زمانی قبل - بعد استفاده کرد. بدين ترتیب که مشخص می شود، تفاوت در متوسط تعداد تصادف بین دو گروه 

)قبل - بعد( معنادار است.

متأسفانه، روش سادۀ فوق بیشتر به نتايج غیردقیق، به علت معايبی که در ادامه بیان خواهد شد، منجر می شود 
.]7[

نمودار  2-1. اثر میل بازگشت به میانگین

الف( کوچ تصادفات

بررسی ها نشان داده اند، بروز تصادفات در قسمت های مختلف يک راه از هم مستقل نیستند. به عبارت ساده، 
بروز تصادف در تقاطع های يک راه، عالوه بر وضعیت تقاطع با وضعیت تقاطع های همان راه، وضعیت کل راه و 
حتی وضعیت راه ها و تقاطع های مجاور ديگر نیز رابطه دارد و حذف مشکل در آن تقاطع به تنهايی چاره ساز نیست 
و به کوچ تصادفات به محل های ديگر منجر می شود. به اين ترتیب، برای حل مشکل ايمنی يک تقاطع، بايد همۀ 

تقاطع های موجود در قطعۀ راه بررسی  شوند و به عبارتی، بايد دايرۀ بررسی را بزرگ ترکرد ]7[.

ب( روند آمار تصادفات

کانسیل، تغییرات تعداد يا نرخ روند تصادف در طی زمان براثر فاکتورهايی چون جريان ترافیک، آب وهوا، اقتصاد 
و مهارت گزارش برخورد را روند تصادفات می نامند. تحلیل دقیق تأثیرات يک اقدام در يک محل بايد با توجه به 
اين موضوع باشد. بدون توجه به اين موضوع، می توان نتیجه گرفت که کاهش تعداد يا نرخ برخورد از دورۀ قبل از 
اقدام به دورۀ بعد از اقدام در نتیجۀ اقدام بوده است، در حالی  که ممکن است، گزينه های ديگری در کاهش برخوردها 

مؤثر بوده باشند ]7[.
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ج( فاکتورهای خارجی تصادفی

فاکتورهای مؤثر در ايمنی جاده در دو دسته طبقه بندی می شود:

الف( فاکتورهای قابل فهم و اندازه گیری مانند رشد حجم ترافیک

برای تصحیح میزان کاهش برخورد در نتیجۀ يک اقدام ايمنی رابطۀ 1 به صورت رابطۀ 2 اصالح می شود:

)2(

Mf = میزان کاهش/افزايش تعداد برخورد

Na = تعداد تصادفات بعد از اقدام

Va = حجم تردد بعد از اقدام

Nb = تعداد تصادفات قبل از اقدام

Vb = حجم تردد قبل از اقدام

ب( فاکتورهای قابل فهم و غیرقابل اندازه گیری مانند شرايط اقتصادی، ناوگان و... ]7[.

2-2-2- مطالعۀ قبل - بعد به روش مقایسۀ گروهی

برای حل مسائل روند تصادف و فاکتورهای خارجی در روش قبل - بعد ساده، محققان اين روش را توسعه 
داده اند. يک گروه مقايسه ای، گروهی از مکان های مرجع انتخابی با مشخصات مشابه مکان های اقدام در رفتار، 
حجم تردد و جغرافیاست. اين روش به علت شباهت بین سايت های اقدامی و مقايسه ای، نتايج دقیق تری نسبت به 
روش قبلی دارد. در اين روش از داده های تصادفات در گروه مقايسه ای برای تخمین تصادفاتی استفاده می شود که 

در سايت های برای اقدام قبل از اجرای اقدام رخ می دهند. فرضیات اساسی اين روش موارد ذيل هستند:

 فاکتورهای مؤثر در ايمنی به صورت مشابه در دورۀ قبل و بعد از اقدام در مکان های اقدام و گروه های - 1
مقايسه ای تغییر کرده باشد.

 تغییر در فاکتورهای مختلف در ايمنی مکان های اقدام و گروه های مقايسه ای به صورت مشابه تأثیر می گذارد.- 2

با فرضیات فوق می توان فرض کرد که تغییر در تعداد تصادفات قبل و بعد از اجرای اقدامات در مکان های 
اقدامی در صورت ارتقانیافتن مکان برای اقدام، به صورت نسبتی از گروه مقايسه ای است ]7[.

)3(

Rc = نسبت تصادفات قبل و بعد در سايت های مقايسه ای

Nbt = تعداد تصادفات مشاهده شده در دورۀ قبل برای سايت های اقدام

Nat = تعداد تصادفات مشاهده شده در دورۀ بعد در سايت های اقدام )بدون ارتقا(
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روابط مختلفی برای محاسبۀ ضريب کاهش تصادف )CRF( براساس روش فوق ارائه شده است؛ يکی از اين 
روابط نسبت احتمال است.

)4(

اگر CRF منفی شود، به معنای کاهش در تصادفات در طی اقدام است و در صورتی که مثبت شود، برخالف 
آن است ]7[.

)EB( 2-2-3- مطالعۀ قبل - بعد به روش بیزین تجربی

را هائر در سال 1997   )EB(بیزين تجربی از روش  با استفاده  بعد،  جامع ترين مطالعات دربارۀ تحلیل قبل - 
انجام داده است. مهم ترين مشکل روش قبل - بعد ساده، میل بازگشت به میانگین است که روش بیزين تجربی 
اين مشکل را رفع می کند؛ به طوری که تعداد تصادفات را به سمت مقدار میانگین سوق می دهد و مقدار انحراف 
از  و  می کند  لحاظ  را  بعد  به  قبل  دورۀ  از  ترافیک  تغییرات  روش  اين  می گیرد.  درنظر  را  میانگین  به  رگرسیون 
قطعی نبودن نتايج در مقابله با تغییرات حجم ترافیک می کاهد. همچنین، برای افزايش دقت کار، خصوصًا در دورۀ 
زمانی کوتاه تحلیل و نیز در ارزيابی سايت های دارای تصادف باال، روش بیزين تجربی مؤثر است ]7[. نمودار 2-2 
که آن را هاروود در سال 2002 ارائه کرد، مناسب بودن روش بیزين تجربی در مقايسه با مدل سازی واقعی و تعداد 

واقعی تصادف را نشان می دهد ]8[.

نمودار  2-2. مقایسۀ روش بیزین تجربی در تخمین تعداد تصادفات مورد انتظار با مقدار واقعی و مدل سازی
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نمودار 2-3 تحلیل قبل و بعد را با استفاده از روش EB نشان می دهد. در دورۀ قبل، مقدار تابع )SPF( براي 
استفاده می شود؛ سپس، مقدار تصادفات مشاهده شده  انجام اصالح  بدون  محاسبۀ مقدار تصادفات پیش بینی شده 
انتظار به کار می رود. در دورۀ بعد از اصالح مقدار  و پیش بینی شدۀ دورۀ قبل براي محاسبۀ مقدار تصادفات مورد 
تصادفات پیش بینی شده مجدداً با استفاده از تابع )SPF( محاسبه می شود. بعد از آن تصادفات مورد انتظار در دورۀ 
بعد، با محاسبۀ نسبت مقادير تصادفات پیش بینی شده از تابع )SPF( بعد از اصالح به مقادير قبل از اصالح و ضرب 
اين نسبت در تصادفات مورد انتظار دورۀ قبل به دست می آيد. مقدار مورد انتظار براي دورۀ بعد می تواند براي محاسبۀ 

ضريب اصالح تصادف )CMF( از طريق تقسیم مقدار مشاهده شده در دورۀ بعد بر اين مقدار، استفاده شود ]9[.

)EB( نمودار  2-3. بررسی قبل - بعد با استفاده از روش بیز تجربی

 )RTM(1 اثر رگرسیون به میانگین

در شمار  تغییر  آيا  که  اين سؤال می شود  به  پاسخ گويی  در  باعث دشواری  زمان،  به  نسبت  تصادفات  نوسان 
مشاهده شدۀ تصادفات به علت تغییر در شرايط مکان بوده است يا به علت نوسانات طبیعی. وقتی دوره ای با شمار 
نسبتًا باالی تصادفات مشاهده می شود، از لحاظ آماری ممکن است که به دنبال اين دوره، دوره ای با شمار نسبتًا کم 
تصادفات بیايد؛ اين گرايش RTM نامیده می شود و احتمال باالی اينکه به دنبال دوره ای با شمار باالي تصادفات، 

1- Regression to Mean Effect (RTM)



15 اثرسنجی خطوط اتوبوس تندرو بر تعداد تصادفات بزرگراه های درون شهری

دوره  ای را با شمار کم تصادفات واقع شود، بیان مي کند. ناديده گرفتن تأثیرات RTM مي تواند به اريبي RTM منجر 
شود که اريبي انتخاب نیز نامیده مي شود. اريبي انتخاب هنگامي روي مي دهد که سايت ها براي اقدام اصالحي 
بر پايۀ روندهاي کوتاه مدت فراواني تصادفات مشاهده شده انتخاب مي شوند. اثر RTM و اريبي RTM در برآورد 
تأثیر اقدام اصالحي در شکل زير نشان داده شده اند. در اين نمونه، يک مکان براي اقدام اصالحي بر پايۀ روند 
فراواني کوتاه مدت تصادف در يک دورۀ سه ساله انتخاب شده است. براثر RTM ممکن است، فراواني مشاهده شدۀ 
تصادف بدون هیچ اقدام اصالحي کاهش يابد (به سمت فراواني متوسط مورد انتظار(؛ با انجام اقدام اصالحي که 
 RTM تأثیر مطلوبي دارد و باعث کاهش شمار تصادفات مي شود. هرچند اگر از کاهش در شمار تصادفات که براثر
بدون انجام عمل اصالحي روي مي دهد، صرف نظر کنیم، اثر مشاهده شدۀ اقدام اصالحي بزرگ تر از اثر واقعي آن 

است ]10[.

نمودار  2-4. اثر RTM در برآورد اقدام اصالحی

2-2-4- روش بیزین کامل

روش بیزين کامل )FB( نیز در امر مطالعات ايمنی و بررسی تأثیر اقدام کاربردی است. در سال 2003، میاوو و 
لرد از اين روش برای ارزيابی ايمنی اقدام استفاده کردند. اين روش نسبت به بیزين تجربی دارای معايب و مزايايی 
از مدل خطی تعمیم يافته   SPF بیزين تجربی در ساخت مدل رگرسیون  اين روش مانند  آنکه در  از جمله  است، 
استفاده نمی شود، بلکه از مدل های پیچیده تری استفاده می شود که درک و استفاده از آن به دانش سطح بااليی 
در آمار نیاز دارد. خروجی های حاصل از اين روش دارای اعتبار و دقت بسیار خوبی در نتايج مخصوصًا در اندازۀ 
نمونه های کم هستند ]11[. در کل، روش بیزين تجربی روش کوتاه نامیده می شود که در آن از حجم ترافیک و 
تصادفات سه سال اخیر استفاده می شود و در روش کامل از تاريخچۀ تصادفات طوالنی تری استفاده می شود ]12[.

3- اطالعات زیرساخت

بزرگراه رسالت اصلی ترين بزرگراه شرقی - غربی در محدودۀ شرق تهران است. اين بزرگراه در غرب از تونل 
رسالت آغاز می شود و در شرق به جادۀ آبعلی واقع در تهرانپارس پايان می يابد. اين بزرگراه در دنباله و راستای 
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شرقی بزرگراه حکیم است که از غرب تهران تا تونل رسالت کشیده شده است. طول بزرگراه رسالت 12 کیلومتر و 
دارای سه خط رفت و سه خط برگشت است و در مسیر خود از محله های عباس آباد، نارمک، مجیديه و تهرانپارس 
می گذرد. همچنین، به بزرگراه های مدرس، حقانی، شهید صیاد شیرازی، امام علی، شهید باقری و خیابان شريعتی 

تقاطع دارد که با تقاطع های غیرهم سطح و پل هايی چون پل سیدخندان، از آن ها گذر می کند.

بزرگراه شهید  ياسینی، جادۀ  از:  عبارت اند  به غرب  از شرق  بزرگراه رسالت  مهم ترين ورودی و خروجی های 
دماوند، بلوار پروين، بلوار شاهد، خیابان آرش تیرانداز، بزرگراه شهید باقری، خیابان هنگام، خیابان دکترآيت، بزرگراه 
امام علی)ع(، خیابان شهید منصوری، خیابان شهید  همايی، خیابان استادحسن بنا، بزرگراه شهید صیاد شیرازی، پل 
سیدخندان، خیابان شريعتی، خیابان پالیزی، بزرگراه شهید  حقانی، مصلی، بزرگراه شهید مدرس، بلوار آفريقا، بلوار 

بیهقی، تونل رسالت.

خط پنج اتوبوس های تندرو تهران از کوتاه ترين خطوط اين سامانه است که در مهرماه سال 1391 راه اندازی 
بیهقی در  پايانۀ  به  و  تهران  آغاز  پايانۀ علم وصنعت در شرق  از   BRT به  تندرو مرسوم  اتوبوس های  شد. خط 5 
میدان آرژانتین ختم می شود. اين خط دارای 10 ايستگاه اتوبوس است که بیشتر مسیر آن در بزرگراه رسالت تعبیه 
شده است. ايستگاه های اين خط عبارت اند از: پايانۀ علم وصنعت، آيت، رسالت، کرمان، اثنی عشر، استادحسن بنا، 

سیدخندان، بهشت مادران، مصلی و پايانۀ بیهقی.

اين خط با هیچ يک از خطوط ديگر BRT ايستگاه مشترک ندارد و تنها از میان خط 9 اتوبوس های تندرو عبور 
می کند. البته اين خط در ايستگاه مصلی به مترو مصلی در خط يک مترو نیز متصل شده است. تمام اتوبوس های 
خط 5 به دستگاه کارت خوان مجهزاند. همچنین، ايستگاه های آن نیز به پله های برقی و پل عابر پیاده تجهیز شده اند.

)BRT( شکل  3-1. خط 5 اتوبوس تندرو

3-1- مفهوم سایت و گسترۀ سایت ها

در راهنمای ايمنی بزرگراه1، سايت ها قطعه هايی از راه يا تقاطع های هم سطحی هستند که با استفاده از مدل های 
به دو گونه تقسیم بندی  تعريف، سايت ها  اين  تعداد تصادفات می پردازند. مطابق  به محاسبۀ  پیش بینی تصادفات 

می شوند: الف( قطعات راه2 ب( تقاطع ها3

قطعات راه، قسمتی از يک مسیر دو طرفه اند که با تقاطعی قطع نشده باشند و شامل مشخصات هندسی همگن 

1- Highway Safety Manual )HSM(
2- Roadway segments
3- Intersection
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و ترافیکی يکسان باشند. يک مقطع راه از وسط يک تقاطع شروع می شود و در وسط تقاطع بعدی به پايان می رسد. 
مدل پیش بینی تصادفات قطعات راه، تعداد تصادفات مربوط به قطعات راه را که در قسمت B اتفاق افتاده اند، محاسبه 

می کند.

تقاطع ها از 2 الی چند مقطع راه تشکیل شده اند. مدل پیش بینی تصادفات تقاطع ها، تعداد تصادفات مربوط به 
تقاطع ها را که در قسمت A اتفاق افتاده اند، محاسبه می کند ]10[.

HSM شکل  3-2. انواع سایت ها از دیدگاه

تمامی  تقاطع ها محسوب می شوند.  به  عنوان تصادفات در  اتفاق می افتند،   A تمامی تصادفاتی که در قسمت 
تصادفاتی که در قسمت B اتفاق می افتند، به  عنوان تصادفات در مقاطع راه ها محسوب می شوند ]10[.

دو گروه از اطالعات و آمار برای انجام اثرسنجی الزم است: گروه اول اطالعات و آمار مربوط به سايت های 
اقدامی و گروه دوم اطالعات و آمار مربوط به سايت های مرجع ]10[.

توابع  برای ساخت  مرجع  اطالعات سايت های  از  و  بعد   - قبل  مطالعۀ  برای  اقدامی  اطالعات سايت های  از 
عملکرد ايمنی )SPF( استفاده می شود ]10[.

3-2- سایت های اقدامی1

سايت هايی هستند که اقدام خاصی در آن ها انجام شده باشد. برای اين پژوهش 14 سايت اقدامی انتخاب و 
اقدام انجام شده )احداث خط اتوبوس تندرو( در سال 91 اجرا شده است. جزئیات 14 سايت اقدامی در جدول زير 

خالصه شده اند.

1- Treated Sites
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جدول 3-1. جزئیات سایت های اقدامی

طول مقطع )متر(نام سایتشماره

600تونل رسالت - تقاطع بزرگراه مدرس1

535تقاطع بزرگراه مدرس - خیابان قنبرزاده2

583خیابان قنبرزاده - تقاطع بزرگراه حقانی3

710تقاطع بزرگراه حقانی - خیابان سهروردی شمالی4

275خیابان سهروردی شمالی - تقاطع خیابان شريعتی )پل سیدخندان(5

509تقاطع خیابان شريعتی )پل سیدخندان( - خیابان چهارم6

698خیابان چهارم -  تقاطع بزرگراه صیاد شیرازی7

538بزرگراه صیاد شیرازی - خیابان استادحسن بنا8

423خیابان استادحسن بنا - خیابان اثنی عشری9

395خیابان اثنی عشری - خیابان کرمان10

295خیابان کرمان - بزرگراه امام علی11

343بزرگراه امام علی - میدان رسالت12

543میدان رسالت - خیابان دکترآيت13

736خیابان دکترآيت - خیابان دردشت14

3-3- سایت های مرجع1

به منظور غلبه بر جهت داربودن در انتخاب سايت های اقدامی الزم است، از اطالعات سايت های مرجع استفاده 
شود. سايت های مرجع، سايت هايی هستند که اقدام انجام  شده در سايت های اقدامی در آن ها اجرا نمی شود و فقط 
براساس تشابه مشخصات هندسی، ترافیکی، شرايط آب وهوايی و... خود به سايت های اقدامی، انتخاب می شوند. در 
اين پژوهش به دلیل تشابه مشخصاتی مانند شیب، وجود دوربین های کنترل ترافیک و شرايط آب وهوايی يکسان 
از اطالعات و آمار مقاطع بزرگراه های همت، نیايش، حکیم، آبشناسان و عالمه جعفری استفاده می شود. 40 سايت 

مرجع برای اين پژوهش انتخاب شدند.

1- Reference Sites
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جدول 3-2. جزئیات سایت های مرجع

طول مقطع )متر(نام سایتشماره

528بزرگراه چمران - بزرگراه شیخ فضل اهلل نوری1

658بزرگراه چمران - تقاطع شیخ بهايی2

300تقاطع شیخ بهايی - تقاطع بزرگراه کردستان3

677بزرگراه يادگار امام - بزرگراه اشرفی اصفهانی4

465بزرگراه حقانی - خیابان شريعتی5

294تقاطع بلوار جنت آباد - بزرگراه باکری6

384تقاطع بلوار جنت آباد - بلوار شاهین شمالی7

460بزرگراه ستاری - بلوار سردار جنگل8

315بزرگراه اشرفی اصفهانی - بلوار عدل9

417بلوار عدل - بلوار سردار جنگل10

552تقاطع توانیر - تقاطع خیابان آفريقا11

363تقاطع بزرگراه حقانی - خیابان جلفا12

411تقاطع خیابان جلفا - تقاطع خیابان شريعتی13

865بزرگراه مدرس - بزرگراه حقانی14

247بزرگراه امام علی - خیابان امیرنیا15

250خیابان امیرنیا - خیابان استادحسن بنا16

647بلوار شهران - پل کاشانی17

554بلوار فرهنگ - تقاطع سعادت آباد18

426تقاطع سعادت آباد - بلوار شهرداری19

313بلوار شهرداری - بلوار پاک نژاد20

338بلوار پاک نژاد - بلوار فرحزادی21

660بلوار فرحزادی - بزرگراه يادگار امام22

215بزرگراه کردستان - نیايش23

220بزرگراه چمران - بلوار فرهنگ24

265بزرگراه يادگار امام - بزرگراه اشرفی اصفهانی25

309سردار جنگل - بلوار عدل26
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طول مقطع )متر(نام سایتشماره

1190بزرگراه شیخ فضل اهلل نوری - يادگار امام27

466بزرگراه شیخ فضل اهلل نوری - بزرگراه اشرفی اصفهانی28

300بزرگراه اشرفی اصفهانی - بلوار ابوذر29

376بزرگراه ستاری - بلوار شقايق30

614بلوار شقايق - بزرگراه باکری31

412بزرگراه باکری - خیابان بهار شمالی32

404بزرگراه باکری - میدان اول شهران33

360بزرگراه ستاری - بلوار گلزار شرقی34

538بلوار شاهین شمالی - بلوار جنت آباد35

325خیابان سردار جنگل - بلوار عدل36

755تقاطع حجربن عدی - بزرگراه باقری37

608تقاطع حجربن عدی - بلوار شاهد38

519بزرگراه باقری - خیابان عبادی39

540خیابان عبادی - خیابان دردشت40

)SPF( 14- تابع عملکرد ایمنی

تابع عملکرد ايمنی، معادالت رگرسیونی هستند که فراوانی متوسط تصادفات را برای يک نوع سايت مشخص 
 L برای مقاطع راه با طول )AADT( به  عنوان تابعی از متوسط ترافیک روزانه در سال ،)با شرايط پايۀ مشخص(
برآورد می کنند. شرايط پايه برای هر SPF مشخص شده است و می تواند شامل شرايطی مانند پهنای خط، بودن يا 

نبودن روشنايی و وجود خطوط گردشی و... باشد ]10[.

:SPF اطالعات مورد نیاز دربارۀ سايت براي استفاده از

 اطالعات پايۀ جغرافیايي و هندسي سايت براي تعیین نوع امکان و براي تعیین اينکه آيا SPF براي آن - 1
امکان و نوع سايت فراهم است.

 طرح هندسي داراي جزئیات و ويژگي هاي کنترل ترافیک سايت براي تعیین اينکه آيا شرايط سايت از - 2
شرايط پايۀ SPF تغییر می کند و در صورت مثبت بودن پاسخ، چگونه.

 اطالعات AADT برای برآورد دوره هاي گذشته يا پیش بیني AADT براي برآورد دوره هاي آينده.- 3

1- Safety Performance Function )SPF(
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4-1- مدل آماری تابع عملکرد ایمنی

مدل های رگرسیون خطی تعمیم يافته، توسعه يافتۀ مدل های رگرسیون خطی کالسیک هستند که در آن فرض 
می شود، متغیر وابسته پیوسته است و از توزيع نرمال پیروی می کند که اين فرض برای داده های تصادفات مناسب 
نیست، چرا که تصادف واقعه ای غیرمنفی، اتفاقی و گسسته است. هدف از يک مدل آماری، يافتن رابطه بین تابع 
پیش بینی تعداد تصادفات در محدودۀ مورد مطالعه و پارامترهای وابسته به آن Xi است. به طور کلی برای n محدودۀ 
درحال بررسی در ساخت مدل، در ارتباط با هر i = 1,2,...,n يک مجموعه شامل q پارامتر اختصاص داده می شود 
که توصیف کنندۀ طرح هندسی، کنترل ترافیک، حجم ترافیک و ديگر خصوصیات وابسته به آن است. مدل های 
پواسون و دوجمله ای منفی، دو مدل گسسته هستند که می توانند برای اعمال به فراوانی داده های تصادفات استفاده 

شوند که متغیری گسسته، عدد صحیح و غیرمنفی است.

4-2- مدل پوآسون

مدل پواسون به خوبی می تواند وقوع پیشامدهای گسسته و کمیاب را مدل کند. رابطۀ بین تعداد تصادفات مورد 
انتظار μ، در قطعات i و متغییرهای مستقل، يعنی xiq، در اين مدل به شکل ذيل است:

)5(

در اين مدل فرض می شود که تعداد تصادفات در مدل، از توزيع پواسون با میانگین μ باشد، آنگاه احتمال اينکه 
قطعۀ i با مجموعه ای معین از متغیرهای پیش بینی کنندۀ Yi ،xiq تصادف در يک دورۀ زمانی مشخص را تجربه کند، 

به صورت رابطۀ ذيل بیان می شود:

)6(

با فرض توزيع پواسون، ضرايب رگراسیون يعنی β1 ،β2 ،... ،βq با روش درست نمايی ماکزيمم1، شبه درست نمايی 
يا روش کمترين مربعات2 محاسبه می شوند.

محدوديت مدل پواسون آن است که واريانس و میانگین توزيع با هم برابرند. در صورتی که میانگین داده ها 
بیشتر از واريانس باشد، داده ها پراکندگی کم و در صورتی که میانگین از واريانس بیشتر باشد، داده ها پراکندگی زياد 
دارند. در بعضی از موارد، داده های تصادفات به نحو چشمگیری از فرض برابری میانگین با واريانس، انحراف دارند 

و اين می تواند خطای مهمی در پیش بینی نتايج مدل وارد کند.

1- Maximum Likelihood Estimation (MLE)
2- Ordinary Least Square (OLS) 
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4-3- مدل دوجمله ای منفی

مدل دوجمله اي منفی، توزيع گسسته اي است که مدل ديگري براي داده هاي با پراکندگی زياد، نظیر داده هاي 
تصادفات را فراهم می کند. برخالف توزيع پوآسون، توزيع دوجمله اي منفی دو پارامتر دارد. مدل دوجمله ای منفی 
فرض می کند که تعداد تصادفات از توزيع پواسون گاما پیروی می کند. مدل دوجمله ای منفی در واقع توسعه يافتۀ 
مدل پوآسون است. زمانی که پارامتر گاما که در فرمول با k نشان داده شده است و شکل توزيع را مشخص می کند، 
به سمت بینهايت میل کند، از میزان فراپراکندگی کاسته می شود، در نتیجه مدل به مدل پوآسون نزديک می شود.

ساختار مدل رگرسیون دوجمله ای منفی به صورت زير است:

)7(

که در آن واريانس برابر است با:

)8(

در سال های گذشته فرم های مختلفی از توابع عملکرد ايمنی ساخته شده اند. فرمی که به طور گسترده استفاده 
شده است، مدل رگرسیون دوجمله ای منفی است.

)9(

در اين روابط y تعداد تصادفات پیش بینی شده، bi ضرايب مدل و Xiها متغییرهای مستقل هستند.

)SPF( 4-4- پرداخت مدل

پرداخت يا برآورد مدل، شامل برآورد ضرايب مدل براساس شکل رياضی و داده های مشاهده شده است. بدين 
آماری مختلف  آزمون های  ارائۀ  و  منفی  توزيع دوجمله ای  با  برآورد ضرايب مدل  برای   SPSS نرم افزار  از  منظور 

استفاده می شود. تصمیم گیری دربارۀ کیفیت و نیکويی برازش آن براساس معیارهای ذيل انجام گرفته است.

الف( نیکویی برازش مدل های خطی تعمیم یافته

از میان انواع ابزارهای نیکويی برازش، در اين پژوهش از آمارۀ کای  دوپیرسون و دويانس برای برازش مدل های 
خطی تعمیم يافته استفاده می شود. نسبت دويانس و آمارۀ کای  دوپیرسون به درجۀ آزادی بايد نزديک به 1 و بین 
0/8 تا 1/2 باشد. هرچه مقدار اين دو معیار به درجۀ آزادی مدل نزديک تر باشد )يا به عبارتی، نسبت اين دو به 1 

نزديک تر باشد(، مدل برازش بهتر و دقیق تری دارد.

همچنین، برای رگرسیون دوجمله ای منفی R2 معیار برازش مناسبی نیست، زيرا نمی تواند توزيع های غیرنرمال 
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و تأثیرات پارامتر فراپراکندگی را محاسبه کند. در اين پژوهش از آمارۀ 1PseudoR2 استفاده می شود، به دلیل اينکه 
اين آزمون منحصراً بر پايۀ پارامتر فراپراکندگی است ]3[.

)10(

در اين رابطه K پارامتر فراپراکندگی مدل و Kmax پارامتر فراپراکندگی است، وقتی که فقط عرض از مبدأ درنظر 
گرفته شود و متغیرهای مستقل حذف شوند ]3[.

ب( تست استقالل میان متغییرهای مستقل

اگر هدف از ساخت مدل صرفًا پیش بینی تعداد تصادفات باشد، مسائلی مانند همبستگی چندگانه میان متغییرها 
اشکالی در فرآيند پیش بینی ايجاد نمی کند. اما، اگر مدل ها با هدف توصیف علت وقوع تصادف و رابطۀ علت معلولی 
بین متغییرهای وابسته و مستقل ساخته شوند، الزم است، تحلیل همبستگی میان متغییرهای مستقل برای اطمینان 
از استقالل آن ها انجام شود ]3[. در اين پژوهش با توجه به ماهیت کمی داده ها، از ضريب همبستگی پیرسون 

استفاده می شود.

ج( ضرایب متغییرهای مستقل

ضرايب مدل در سطح اطمینان 95 درصد با حداکثر 5 درصد خطا معنی دار هستند. همچنین، عالمت و بزرگی 
ضرايب مدل بايد با مبانی نظری تأثیر متغییر بر فرآيند تصادفات سازگار باشند.

)EB( 5- محاسبات روش بیزین تجربی

روش بیزين تجربی فرآيند آماري است که به منظور برآورد تعداد ساالنۀ تصادفات در بلندمدت برای يک سايت 
از میانگین وزن دار تعداد تصادفات آن سايت در کوتاه مدت و میانگین تصادفات سايت هاي مشابه آن سايت استفاده 
می کند. واردکردن روش بیزين تجربی در مطالعات قبل - بعد، مقدار انحراف ناشی از رگرسیون به میانگین را با 
تلفیق سايت های مشابه جبران می کند. تحلیل EB به داده هاي تصادفات و حجم ترافیک مربوط به هر دورۀ قبل 
- بعد از اقدام اصالحی، نیاز دارد. تابع عملکرد ايمنی به منظور تعیین مقدار متوسط فراوانی تصادف در سايت هاي 

تحت اقدام در تحلیل EB استفاده می شود.

برای انجام اثرسنجی يک اقدام با روش EB الزم است، میزان تعداد تصادفات مورد انتظار محاسبه شود. تعداد 
تصادفات مورد انتظار از دو جزء تشکیل شده است: تعداد تصادفات مشاهده شده و تعداد تصادفات پیش بینی شده در 
هر سايت. تعداد تصادفات پیش بینی شده با تابع عملکرد ايمنی به دست می آيد. برای ايجاد تابع عملکرد ايمنی بايد از 
اطالعات سايت های مرجع استفاده شود که بیشترين مشابهت هندسی، ترافیکی و محیطی را با سايت های اقدامی دارند.

1- McFadden pseudo R2
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5-1- محاسبات مرحلۀ قبل از اقدام

ابتدا، با استفاده از روش بیزين تجربی )EB(، به محاسبۀ فراوانی تصادفات مورد انتظار برای هر سايت و برای 
هر سايت نیز نسبت به کل سايت های درنظرگرفته شده طی سال های قبل از اقدام انجام شده، پرداخته می شود. با 
استفاده از رابطۀ زير تعداد تصادفات پیش بینی شده را با تابع عملکرد ايمنی )SPF( برای هريک از سايت ها در دورۀ 

قبل محاسبه می کنیم:

)11(

 CMF و )SPF( با در اين رابطه Npredicted تعداد متوسط تصادفات پیش بینی شده، Nspf تصادفات محاسبه شده 
ضرايب اصالح تصادفات است.

توجه: برای قسمت قبل از اقدام، تمامی CMFها برابر با 1 در نظر گرفته می شوند.

سپس با استفاده از رابطۀ زير تعداد تصادفات مورد انتظار يک سايت محاسبه می شود:

)12(

که wi,B به صورت رابطۀ ذيل محاسبه می شود:

)13(

 K ضريب وزنی و wi,B ،تعداد متوسط تصادفات مورد انتظار در يک سايت در دورۀ قبل Nexpected در اين رابطه
پارامتر پراکندگی تابع SPF است.

5-2- محاسبات مرحلۀ بعد از اقدام

انتظار برای  با استفاده از روش بیزين به محاسبۀ فراوانی تصادفات مورد  از اقدام انجام گرفته،  در مرحلۀ بعد 
هر سايت و برای هر سايت نیز نسبت به کل سايت های درنظرگرفته شده طی سال های بعد از اقدام انجام گرفته، 
پرداخته می شود. همچنین، در مطالعۀ بعد از احداث خط ويژه، اقدام به محاسبۀ ضرايب اصالح تصادف برای برآورد 

تفاوت های بین مرحلۀ قبل - بعد می کنیم.

با استفاده از تابع SPF دورۀ قبل و ضرايب اصالح تصادفات )CMF( مقدار تصادفات پیش بینی شدۀ دورۀ بعد 
محاسبه می شود:

)14(
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برای محاسبۀ تفاوت های میان دورۀ قبل - بعد از لحاظ حجم ترافیک در هر سايت الزم است، ضريب اصالحی 
r محاسبه شود:

)15(

سپس با استفاده از رابطۀ ذيل اقدام به محاسبۀ تعداد تصادفات مورد انتظار دورۀ بعد می شود:

)16(

در رابطۀ فوق Nexpected,A تعداد تصادفات مورد انتظار در دورۀ بعد از اقدام است.

5-3- محاسبات مربوط به میزان صحت و اثرسنجی اقدام انجام  شده بر ایمنی بزرگراه

در ادامه برای اثرسنجی خط ويژه بر ايمنی بزرگراه، به محاسبۀ واريانس و خطاهای استاندارد به  عنوان نسبت های 
سايت های  از  هريک  ايمنی  اثرسنجی  برآورد  زمینۀ  در  نیز  را  محاسباتی  بايد  همچنین  می کنیم.  اقدام  احتمالی 
تغییر  به  عنوان درصد  از سايت ها  ايمنی هريک  اثرسنجی  برآورد  و  احتمالی  نسبت های  لحاظ  از  درنظرگرفته شده 

تصادفات انجام دهیم.

برای تعیین اثربخشی ايمنی يک اقدام، ابتدا بايد نسبت های احتمال برای يک سايت محاسبه شود:

)17(

بعد از محاسبۀ نسبت های احتمال با استفاده از رابطۀ زير اثربخشی ايمنی )درصد تغییرات در تصادفات( در يک 
سايت به دست می آيد:

)18(

سپس برای تمامی سايت ها نسبت احتمال کلی ′OR محاسبه می شود:

)19(

با توجه به اينکه مقدار ′OR به طور بالقوه يک طرفه است، بنابراين، الزم است که اصالح شود:

)20(
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)21(

در انتها برای محاسبۀ اثربخشی ايمنی )درصد تغییر در تعداد تصادفات( در تمامی سايت ها، از رابطۀ ذيل استفاده 
می شود:

)22(

5-4- محاسبات مربوط به بررسی نهایی و مقایسۀ حالت قبل - بعد

در نهايت، با توجه به گام های ذکرشده در مراحل 2 الی 4، اقدام به مقايسه و ارزيابی تأثیر خط ويژه بر تعداد 
تصادفات با استفاده از توابع عملکرد ايمنی می کنیم. در اين قسمت ابتدا واريانس اثربخشی ايمنی غیرجهت دار و 
دقت نسبت احتمالی کل را محاسبه می کنیم، سپس با استفاده از روابط ذيل به محاسبۀ خطای استاندارد اثربخشی 

ايمنی و بررسی معناداربودن آن از لحاظ آماری می پردازيم:

)23(

)24(

)25(

اگر نسبت اثربخشی ايمنی به خطای استاندارد اثربخشی ايمنی کمتر از 1/7 باشد، در اين صورت اقدام انجام  شده 
در سطح 90 درصد اطمینان، معنادار نیست.

اقدام  صورت  اين  در  باشد،   1/7 از  بیشتر  ايمنی  اثربخشی  استاندارد  خطای  به  ايمنی  اثربخشی  نسبت  اگر 
انجام شده در سطح 90 درصد اطمینان معنادار است.

اگر نسبت اثربخشی ايمنی به خطای استاندارد اثربخشی ايمنی بیشتر از 2 باشد، در اين صورت اقدام انجام شده 
در سطح 95 درصد اطمینان معنادار است.

6- نتایج تابع عملکرد ایمنی

هدف از انجام مدل سازی، محاسبۀ تصادفات پیش بینی شده در سايت های اقدامی بود. نتايج تابع عملکرد ايمنی 
و پارامترهای تابع عملکرد ايمنی در جدول 6-1 مشاهده می شود. همۀ متغیرهای مدل شامل مقدار ثابت، حجم 

تردد و طول مقطع در سطح 5 درصد معنی دار هستند.
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)SPF( جدول 6-1. نتایج برآورد تابع عملکرد ایمنی

معناداری)SIG(انحراف استانداردضریبمتغییر

2/6210/24560/000مقدار ثابت
60/018-10×54/4376-10×1/047حجم تردد
0/0010/00020/000طول مقطع

رابطۀ )26( تابع عملکرد ايمنی )SPF( نهايی را نشان می دهد.

)26(

همچنین الزم است، همخوانی عالمت متغییرهای مدل با مفهوم و مکانیزم تصادف بررسی شود. در اين پژوهش 
تأثیری  اين مفهوم که  به  )AADT( و طول مقطع در مدل مثبت است؛  ترافیک  تردد  ثابت، حجم  ضرايب عدد 

افزايشی بر تعداد وقوع تصادفات دارند. پارامتر فراپراکندگی ازSPF، 0/066 به دست آمد.

6-1- ماتریس همبستگی میان متغییرهای مستقل

برای دستیابی به نتايج با دقت باال الزم است، متغییرهايی که با يکديگر همبستگی دارند، از فرآيند مدل سازی 
حذف شوند؛ متغییرهايی که با هم همبستگی بیشتر از 0/3 دارند، حذف شدند.
جدول6-2. ماتریس همبستگی میان متغییرهای مستقل

رویاروییطول مقطعحجم تردد ترافیکمتغییر

10/0750/524حجم تردد ترافیک
0/07510/863طول مقطع
0/5240/8631رويارويی

با توجه به جدول 6-2 متغییر رويارويی به دلیل اينکه رابطۀ مستقیم و همبستگی قابل توجه با ساير متغییرها 
دارد، از فرآيند مدل سازی حذف شد.

6-2- نیکویی برازش مدل

نسبت دويانس و آمارۀ کای  دوپیرسون به درجۀ آزادی در محدودۀ مجاز و بین بازۀ )0/8 - 1/2( قرار دارد که 
نشان می دهد، نتايج مدل معتبر خواهند بود. در مدل سازی با استفاده از توزيع دوجمله ای منفی، تعداد درجات آزادی 
از اختالف تعداد نمونه ها با تعداد متغییرها )مستقل و وابسته( حاصل می شوند. در اينجا تعداد درجات آزادی 37 است، 
همچنین آمارۀ مک فادن که نسبت پارامتر پراکندگی به پراکندگی در حالت بیشینه است، 0/49 است. در جدول 3-6 

اين مقادير مربوط به نیکويی برازش مدل مشخص شده اند.
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)SPF( جدول 6-3. نیکویی برازش مدل

مقدار به درجۀ آزادیمقدارآماره

)Deviance( 41/5671/155دويانس
)Scaled Deviance( 41/5671/155دويانس درجه بندی شده

)Pearson chi-square( 37/0211/028کای  دوپیرسون
)Scaled Pearson chi-square( 37/0211/028کای دوپیرسون درجه بندی شده

)Log likelihood( 153/253-لگاريتم احتمال
)AIC( 314/506معیار آکايیکه

0/49آمارۀ مک فادن

7- نتایج اثرسنجی خط ویژۀ اتوبوس تندرو بر ایمنی بزرگراه

در اين قسمت نتايج اثرسنجی با توجه به محاسبات روش بیزين تجربی برای دوره های قبل - بعد از احداث 
خط ويژه ارائه شده است. دورۀ زمانی قبل در طی سال های 1388 الی 1390 بوده است و سال 1391 به دلیل سال 
اجرای اقدام انجام گرفته شده )احداث خط ويژه( به  عنوان سال پايه )Base Year( درنظر گرفته شده است و با توجه 

به اصول راهنمای ايمنی بزرگراه ها )HSM( از اطالعات اين سال در فرآيند مدل سازی استفاده نشده است.

7-1- نتایج تحلیل EB دورۀ قبل از احداث خط ویژۀ بزرگراه رسالت )سال های 1388 الی 1390(

نتايج تجزيه و تحلیل EB در سايت های مورد مطالعه در دورۀ قبل از احداث خط ويژه در جدول 7-1 خالصه 
شده است. هدف ازتحلیل بیزين تجربی در دورۀ قبل از اقدام، محاسبۀ تعداد کل تصادفات مورد انتظار در هريک 
و  پیش بینی شده  تصادفات  تصادفات مشاهده شده،  تعداد  بین  مقايسۀ  است. همچنین،  مطالعه  مورد  از سايت های 

تصادفات مورد انتظار در نمودار 7-1 انجام شده است.
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نمودار  7-1. مقایسۀ میان تصادفات مشاهده شده، پیش بینی شده و مورد انتظار دورۀ قبل از اقدام
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جدول 7-1. جدول تحلیل EB دورۀ قبل از احداث خط ویژۀ بزرگراه رسالت )سال های 1388 الی 1390(

شمارۀ سایت
مجموع تصادفات تعداد کل تصادفات پیش بینی شده

تعداد تصادفات مورد ضریب وزنی Wپیش بینی شده 
انتظار سال 90سال 89سال 88

141/9041/0240/37123/290/1094164/00

266/7463/9361/89192/570/0729223/56

393/1288/1584/60265/870/0539212/07

483/9780/2577/56241/780/0590234/46

556/8754/2552/36163/490/0848383/60

673/3369/8967/42210/630/0671178/32

784/2580/4677/73242/440/0588283/44

849/0247/5646/49143/070/0958146/62

949/0147/3346/10142/440/0961160/12

1049/5947/8146/51143/900/0953143/99

1157/8152/4050/67157/890/0876175/33

1231/4730/8530/3992/700/1405138/51

1339/8939/0438/41117/340/1144119/70

1446/9045/9645/26138/120/0989142/52

7-2- نتایج تحلیل EB دورۀ بعد از احداث خط ویژۀ بزرگراه رسالت )سال های 1392 الی 1394(

در اين قسمت ضريب تعديل ri به منظور محاسبۀ تفاوت های میان دورۀ زمانی قبل - بعد و تغییرات حجم تردد 
ترافیک در هريک از سايت ها، استفاده می شود.
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جدول 7-2. جدول تحلیل EB دورۀ بعد از احداث خط ویژۀ بزرگراه رسالت )سال های 1392 الی 1394(

شمارۀ 
سایت

مجموع تصادفات تعداد تصادفات پیش بینی شده
پیش بینی شده

ضریب 
ri تعدیل

نسبت احتمال 
)Odds Ratio(

تعداد تصادفات 
مورد انتظار سال 94سال 93سال 92

144/8944/1843/25132/321/07320/795476/101

276/7874/3371/20222/311/15440/9454258/09

3111/29106/80101/10319/191/20060/6599254/60

497/3094/0489/88281/221/16310/8581272/71

566/3164/0061/05191/361/17040/9689448/98

685/7282/6878/81247/211/17370/3440209/29

797/8294/5190/26282/591/16560/9656330/37

854/0852/8751/29158/241/10601/1469162/17

954/9153/4951/65160/051/12361/1672179/92

1055/8554/3452/39162/581/12981/0942162/68

1163/4161/3158/62183/351/16130/7073203/61

1233/5833/0832/4399/091/06890/8442148/06

1342/7842/0941/20126/071/07440/9875128/60

1450/0849/3348/34147/761/06980/8133152/47
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نمودار  7-2. مقایسۀ میان تصادفات مشاهده شده، پیش بینی شده و مورد انتظار دورۀ بعد از اقدام
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7-3- میزان اثر بخشی ایمنی و واریانس تصادفات
جدول 7-3. اثربخشی ایمنی و واریانس تصادفات دورۀ بعد از احداث خط ویژۀ بزرگراه رسالت

تعداد کل تصادفات شمارۀ سایت
مشاهده شده در دورۀ بعد

تعداد کل تصادفات 
پیش بینی شده در دورۀ بعد

نسبت احتمال 
)Odds Ratio()%( واریانس تصادفات اثربخشی ایمنی

در دورۀ بعد

1140132/320/795420/46158/4533

2244222/310/94545/46265/3104

3168319/190/659934/01280/5678

4234281/220/858114/19288/8913

5435191/360/96893/11458/9853

672247/210/344065/60220/8019

7319282/590/96563/44350/8010

8186158/241/1469-14/69153/8879

9210160/051/1672-16/72173/3314

10178162/581/0942-9/42157/8109

11144183/350/707329/27205/5953

1212599/090/844215/58126/0541

13127126/070/98751/25114/9586

14124147/760/813318/67139/2283

در جدول فوق میزان اثربخشی ايمنی ) کاهش/افزايش تصادفات( مشخص شده  است؛ مقادير مثبت نشان از 
کاهش و مقادير منفی نشان از افزايش در تعداد کل تصادفات دارند. همان طور که از اين جدول استنباط می شود، 
باالترين ضريب اثربخشی ايمنی در سايت 6 به میزان 65/60 درصد و پايین ترين ضريب مربوط به سايت 9 به 
میزان 16/72- درصد است. همچنین، واريانس تعداد تصادفات در دورۀ بعد نشان داد که دامنۀ آن از 114 تصادف در 
سايت 13 تا 458 تصادف در سايت 5 است؛ اين حاکی از آن است که ضريب اصالح تصادفات )CMF( الزم است با 
واريانس تعداد تصادفات در دورۀ بعد از اقدام به دست آيد. با استفاده از روابط گفته شده در فصل چهارم، مقادير نسبت 
احتمالی جانبدارانه )′OR(، نسبت احتمالی اصالح شده )OR( يا ضريب اصالح تصادفات )CMF(، واريانس ضريب 

اصالح تصادفات و خطای استاندارد آن در جدول 7-4 محاسبه شده اند.
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جدول 7-4. مقادیر محاسبه شده برای اثرسنجی نهایی

مقدارپارامترهای اثرسنجی

)OR′( 0/8743نسبت احتمالی جانبدارانه
)CMF( 0/8741ضريب اصالح تصادفات

12/58اثربخشی ايمنی )%(
)CMF( 0/00048905واريانس

2/211خطای استاندارد اثربخشی ايمنی )%(

با توجه به اينکه نسبت میان میزان اثربخشی ايمنی )%( و خطای استاندارد اثربخشی ايمنی )%( بیشتر از 2 است، 
در نتیجه تأثیر اين اقدام )خط ويژۀ اتوبوس تندرو( در سطح 95 درصد معنی دار است.

 )CMF<1( 1 در اين بررسی ضريب اصالح تصادفات 0/87 به دست آمد؛ با توجه به اينکه اين مقدار کمتر از
است، بیانگر کاهش، در تعداد کل تصادفات است. اين نتیجه گیری با يافته های قبلی دودوتا و همکاران مطابقت 
دارد؛ هرچند که میزان تصادفات کاهش يافته در اين پژوهش کمتر از نتايج مطالعات قبلی است. اين اختالف می تواند 
ناشی از دو عامل مهم باشد؛ اولین عامل، به حجم نمونه برای ساخت تابع عملکرد ايمنی مربوط است؛ دومین عامل 
به دلیل نوع انتخاب در قطعات سايت های اقدامی است. سايت های اقدامی در مطالعات قبلی، در خیابان های شريانی 

انتخاب شده اند، در حالی که در اين پژوهش سايت ها از معابر بزرگراهی برگرفته شده اند.

8- نتیجه گیری و جمع بندی

برای سنجش مؤثربودن اقدامات ايمن سازی در کاهش تعداد يا شدت تصادفات، بايد اين اقدامات برای حداقل 
يک يا ترجیحًا گروهی از سايت ها اجرا شده باشند. انتخاب طرح مناسب برای اثرسنجی ايمنی به ماهیت اقدام، نوع 
سايت هايی که اقدام ايمنی در آن ها اجرا شده است و دورۀ زمانی که اطالعات سايت ها موجود باشند، بستگی دارد. 
در اين پژوهش ضمن بررسی روش های مختلف اثرسنجی اقدامات ايمن سازی راه، به بررسی روش بیزين تجربی 
و معرفی ويژگی هايش پرداخته شده است. همان طور که اشاره شده روش بیزين تجربی )EB( به دلیل حذف اثر 
رگرسیون به میانگین، پاسخ هاي منطقی و رويکرد نه چندان دشوار آن در سال هاي گذشته مورد توجه فراوان بوده 

و به خصوص در کشور آمريکا در دستورالمعل هاي ايمنی جاده به آن تأکید شده است.

از لحاظ مشابهت  بعد و 40 سايت مرجع  اين پژوهش 14 سايت در بزرگراه رسالت برای مطالعۀ قبل -  در 
وضعیت هندسی و ترافیکی برای ايجاد تابع عملکرد ايمنی )SPF( انتخاب شدند. برای مدل سازی از توزيع دوجمله ای 
منفی به منظور غلبه بر پارامتر فراپراکندگی استفاده شد. بیشترين کاهش تصادفات در سايت 6 و بیشترين افزايش 
تصادفات در سايت 9 انجام شد. ضريب اصالح تصادفات )CMF( 0/87 و اثربخشی خط ويژه بر ايمنی بزرگراه 
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12/58 درصد شد. همچنین واريانس )CMF( 0/00048905 و مقدار معناداری 5/69 است. همۀ نتايج نیز در سطح 
95 درصد معنادار هستند.

نتايج اين پژوهش با نتايج مطالعات قبلی در حوزۀ اثرسنجی ايمنی خطوط اتوبوس تندرو همخوانی دارد. اما، 
میزان تصادفات کاهش يافته در اين پژوهش کمتر از نتايج مطالعات قبلی است. اين اختالف ناشی از مقدار حجم 

نمونه برای ايجاد تابع عملکرد ايمنی و نوع انتخاب در قطعات سايت های اقدامی است.

با توجه به روش های ذکرشده در فرآيند تحلیل ايمنی برای اثرسنجی ايمنی تسهیالت حمل ونقلی، پیشنهاداتی 
برای دستیابی به نتايج علمی و عملی دقیق تر ارائه می شود:

جايگزينی روش بیزين تجربی )EB( با بیزين تجربی همراه با نمونه های مقايسه ای )EB-CG( به دلیل - 1
برآورد بهتر ضريب کاهش تصادفات.

در صورت کفايت داده ای از روش های پیشرفته تر آماری برای ساخت توابع عملکرد ايمنی استفاده شود؛ - 2
مانند روش بیزين کامل.

 با توجه به اينکه خطوط اتوبوس تندرو يکی از خط های طرفین بزرگراه را در اختیار دارند، بنابراين، ظرفیت - 3
اين خطوط را به کريدورهای اطراف خود انتقال داده اند. به اين پديده در ادبیات ايمنی ترافیک، اصطالحًا 
بعد  قالب يک مطالعۀ قبل -  تأثیرات آن در  لذا، الزم است،  )Spillover Effect( می گويند.  سرريزشدن 

بررسی شود.
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