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چکیده
هدف از این پژوهش ،استفاده از مدل جمعی تعمیمیافته ) (GAMبهعنوان رویکردی ناپارامتری برای شناسایی عوامل ترافیکی مؤثر برر فراوانری تدرادفار در
نواحی دسترسی و ورودی تونلهای شهری و مقایسهی نتایج حاصل از آن با مدل خطی تعمیمیافته ) (GLMبهعنوان رویکردی پارامتری است .سامانه ترددشرماری
به منظور جمعآوری اطالعار و پارامترهای ترافیکی از سطح معبر ورودی تونل از قبیل :حجم سرعت و درصد اشغال و سیستم نظرارر تدرویری نیر برهمنظرور
مدیریت جریان ترافیک و ثبت وقایع از جمله تدادفار رخداده در داخل تونل مورد استفاده قرارگرفته اسرت .پر

از پرردازش اطالعرار ،از میران اطالعرار در

دسترس تعداد  1409تدادف در نواحی دسترسی و ورودی تونل بهعنوان متغیر وابسته و سه متغیر لگاریتم حجم ترافیک ،فراوانی وسایلنقلیه سرنگین (درصرد و
اختالف سرعت از محدودیت سرعت ب رگراه بهعنوان متغیرهای مستقل نهایی برای فرآیند مدلسازی انتخاب شدند .بر اساس نتایج مدل خطری تعمریمیافتره ،اثرر
خطی متغیرهای لگاریتم حجم روزانه ،فراوانی وسایلنقلیه سنگین و اختالف میانگین سرعت روزانه وسایلنقلیه عبوری از تونرل نسربت بره محردودیت سررعت
ب رگراه در فراوانی تدادفار نواحی دسترسی و ورودی تونل معنیدار بدست آمد .ضریب خوبی بررازش براتتر ( 4/477و معیرار اطالعراتی آکائیرک پرایینترر
( 3223مدل جمعی تعمیمیافته برتری این مدل را در مقایسه با مدل خطی تعمیمیافتره نشران داد .نوسرانار سررعت ایجادشرده هنگرا ورود بره تونرلهرا بررای
هماهنگی با شرایط محیطی تونل مانند شرایط روشنایی ،میتواند یکی از عواملی باشد که تأثیر مخربی بر ایمنی ترافیک عبوری از تونل دارد.
واژگان کلیدی :تونلهای شهری ،فراوانی تدادفار ،مدل خطی تعمیمیافته ) ،(GLMمدل جمعی تعمیمیافته ).(GAM

بر رگ جهران امرروز بحرا ثبرار و پایرداری شرهری 1اسرت،

 -1مقدمه
شبکه حملونقل در زندگی کنونی بشر وظیفه جابهجایی مسافر،

به طوریکه توسعه کالنشهرها و رشد آنها را به علرت فضرای

کات و یا اطالعار را بهصورر ایمن ،سریع ،اقتدادی و مطراب

زمینی کم با مشکل روبهرو نموده اسرت ] .[2رشرد روزافر ون

با الگوی زیستمحیطی بر عهده دارد ] .[1یکی از چرالشهرای

جمعیت شهرنشین ،برقراری ارتباط مناسب در سطح شرهرها را
1 Urban Sustainability
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دشرروار سرراخته اسررت] .[3امررروزه م ایررای فررراوان اسررتفاده از

] .[8تدادفار در تونلهای شهری ممکرن اسرت منجرر بره

فضاهای زیرزمینی بهعنوان بخش جداییناپرذیر از زیرسراخت-

عواقررب بس ریار شرردیدی برررای کرراربران ،زیرسرراختهررا و

های مدرن شهری بر جوامع پیشرفته پوشیده نیست].[4

محیط زیست شود ].[9

با توجه به توسعه دانش و فنآوری تونرلسرازی در ایرران،

مطالعه روی ایمنی تونلهای جاده ای توسط کمیته پیارک

ساخت انواع تونلها (راه ،آب و  ...در چند سال اخیر بهعنروان

در سال  1771آغاز شد ] .[10نشریه پیرارک در سرال 2442

راهکرراری مناسررب در کرراهش مسررافت ،صرررفهجررویی انررر ی،

اذعان داشت که تونل های دوطرفه باعا تدادفار بیشتری

اف ایش ایمنی و حفظ محیطزیست رشد قابلتوجهی پیدا کررده

نسبت به تونلهای یک طرفره مریشروند ] . [11همچنرین در

است ] .[5از اینرو در کنار رشد و گسترش تونلهرای شرهری

گ ارش دیگری  ،رانندگی در تونلها را بره طرورکلی مسرتل

در کشورهای درحالتوسعه از جمله ایران ،ارتقای سطح ایمنری

توجه بیش تر و حجم کرار ذهنری براتتر عنروان کررد ].[12

ترافیک عبوری و کاهش تدادفار و خسارار ناشری از آن ،برا

اگرچه فراوانی تدادفار در تونلها نسبت به مسیرهای براز

مطالعار گستردهتر و پرژوهشهرای بنیرادیترر در ایرن بخرش

اعم از ب رگراه ها و آزادراهها کمتر است ،امرا پرژوهش هرای

ممکن خواهد بود.

صورر گرفته حاکی از شردیدتر برودن تدرادفار در محرل

بهطورکلی تدرادفار راننردگی یکری از مهرمتررین عوامرل

تونلها است ] 2و  .[13بنابراین به کرارگیری اقردامار تز

تلفار انسانی در کشرورها محسروب مریشرود و آثرار سرنگین

در شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع تدادفار در محل تونرل-

اجتماعی ،فرهنگی و اقتدادی ناشی از آن جوامع بشری را بره-

های شهری میتواند در کاهش خسارار ناشی از تدرادفار

شدر مورد تهدید قررار داده اسرت .بره همرین منظرور کراهش

بر جامعه مؤثر باشد .تدادفار در تونل ها بره دلیرل سراختار

تدادفار رانندگی در سالهای گذشرته از سروی مجرامع برین-

محدور آن می تواند عواقب فاجعهباری را بره همرراه داشرته

المللی برای کشورهای جهان در دستور کرار قرارگرفتره اسرت.

باشند ].[14

بانکیمون دبیر کل ساب سازمان ملل متحد ،سالهای  2411ترا
 2424را دهه اقدا برای ایمنی جادهها بهمنظور نجار جان پنج

به طورکل ی خطر تدادف در تونل ها در مقایسه با جراده-

میلیون نفر در جهان عنوان کرده است که در طول سرال برر اثرر

های باز کمتر است .این در حالی است که بره علرت امکران

تدادفار و حوادث رانندگی کشته مریشروند .برر ایرن اسراس

برخورد وسیله نقلیه با دیوار تونل در مقایسه با موانع ایمنری

کشورهای مختلف جهان موظف هستند با بررسری دقیر علرت

در جاده های باز و قابلیرت دسترسری محردود دسرتگاههرای

تدادفار جادهای و بررسی میر ان تأثیرگرذاری راننرده ،جراده،

امدادو نجار ،شدر تدادفار در تونلها باتتر اسرت ].[15

وسیلهنقلیه و محیط ،شرایط را بهدقت بررسی کنند و با افر ایش

تدادفار جلو به عقب 94% ،(R-E) 1از تما تدادفاتی را که

استانداردهای موجود ،زمینه اف ایش سرالمت سراکنان زمرین را

بر اساس اطالعار تونل سنگاپور در طول سالهرای -2442

فراهم آورند].[6

 2442گ ارش شده ] 91% ،[16تدادفار مبتنری برر ب رگرراه
شانگیو -سانمن در چین ] [17و  ٪24از تدرادفار بررآورد

 -2مرور ادبیات

شده توسط لیو و همکاران را شامل میشرود ] .[18برر ایرن

توسعه زیرساختهای حملونقلی ماننرد تونرلهرای شرهری

اساس ،از یک سو ،تدادفار جلرو بره عقرب حردود  ٪94از

به منظور کاهش آلرودگی محریطزیسرت ،کراهش ترافیرک و

تما تدادفار را تشکیل می دهند و از سروی دیگرر ،علرت

فراهم نمودن راحتی بیشتر کاربران ،امری حیاتی اسرت ].[7
از این رو عملکرد ایمنی تونلها مسئلهی بسیار مهمری اسرت

1 Rear-End Crashes
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کالیندو و همکاران به تحلیرل تدرادفار شردید ( تدرادفار

عمده آتشسوزی در تونل های جادهای بهشمار میروند.
از میان بخش های مختلف ،نرواحی گرذار 1در تونرلهرا،

جرحی و فوتی در  224تونل جادهای ایتالیا بر اساس مدل-

مناط خطرناکی بهحساب می آیند .رانندگانی که برا سررعت

های رگرسیونی برا پارامترهرای تدرادفی پرداختنرد .عوامرل

بات به تونل ن دیک می شوند در معرض خطر تدادف بسریار

مؤثر بر فراوانی تدادفار در طی یرک دوره نظرارر چهرار

با تتری قرار دارند .به طور معمول هنگامی که یک وسیلهنقلیه

سراله برا اسرتفاده از یرک مردل دوجملره ای منفری تدرادفی

به ورودی تونل ن دیک می شود ،راننده سرعت خرود را بره-

(RPNB

مورد بررسی قرار گرفت .به طور خاص ،یک مردل

منظور هماهنگی با شرایط نور کم (سیاه چاله ، 2بره سررعتی

دوجملهای منفی که در آن عرض از مبدأ و پارامتر رگرسیون

کمتر از جاده باز کاهش می دهرد .ایرن نوسرانار بر رگ در

هر دو امکان تغییرار تدادفی دارند

توسرعه داده

تغییر سرعت تأثیر مخربی بر ایمنی ترافیک دارد ] .[19لمکه

شد .[23] .هو و همکاران اثر عوامل مختلف بر ایمنی تونرل

یکی از دتیل اصلی باتتر برودن نررخ تدرادف در ن دیکری

را با استفاده از یک دورهی نظارر چهارساله مرورد بررسری

دروازه تونل نسبت به داخل تونل را بره دلیرل همرین تغییرر

قرار دادند .برای این منظور از سه مدل شامل :مدل دوجمله -
ای منفی با آثار تدادفی

ناگهانی در محیط بدری تونل عنوان کرد ].[15

1

(URPNB

دوجمله ای منفی با پارامترهای تدادفی همبسرته

به تدادفار بیشتر نسبت به روند رشد خطی شود ] .[20به-

2

و مرردل

( CRPNB

استفاده شد .نتایج این سه مدل نشان داد که مدل  CRPNBبا

طورکلی با اف ایش ترافیک و درصد کامیون ها اغلب تدادف

ارائه ی برازش بهترر نره تنهرا قرادر بره تخدریص بخشری از

بیشررتری انتظررار مرریرود .خطررر تدررادف در تونررلهررا بررا
اف ایش

( RENB

؛ مدل دوجمله ای منفی برا

پارامترهررای تدررادفی غیررر همبسررته

اف ایش حجم تراف یک در شرایط خلوتی می توانرد منجرر

AADT

0

( RPINB

ناهمگنی مشاهده نشده با پارامترهای مردل تنهرا برود ،بلکره

و حضور کامیون ها بیشتر مریشرود ] .[21برا

توانست آثار متقابل بین این پارامترها را نیر ارزیرابی کنرد

اف ایش نسبت وسایل نقلیه سنگین ،توزیع سرعت گسستهتر

].[20

می شود و انحراف استاندارد سرعت اف ایش می یابد ،که می-
توان آن را به عنوان معیراری از کراهش ایمنری تفسریر نمرود

 -3روش تحقیق

].[22

مروری بیشرتر برر ادبیرار تحقیر نشران مریدهرد کره

پژوهشگران در طرول سرال هرای گذشرته از روشهرای

متغیرهای متفاوتی در وقوع تدرادفار تأثیرگذارنرد و بررای

مختلفی برای تحلیل داده هرای تدرادفار در تونرل اسرتفاده

پیش بینی تعداد تدادفار از مدل های مختلفی برا توجره بره

کردهاند .در سال  2413تحقیقی با عنوان ارائه مدل پیشبینی

داده های مورد مطالعه استفاده میشود .هنگامی که روابط بین

تدادفار در تونل ها ،توسط کالیندو و همکاران انجرا شرد.

متغیرهای مستقل و پاسخ بهصورر خطی باشرد ،رگرسریون

این پژوهش به منظرور ارزیرابی ترأثیر متغیرهرای ترافیکری و

خطی ساده ترین روش برای مدلسازی اسرت .در رگرسریون

مشخدار هندسی تونل ها انجا گرفت .در این راستا تعداد

خطی فرض می شود که مجموع خطاهرا برابرر صرفر بروده و

تدادفار شدید و غیر شردید در دو مردل مجر ا ارائره و از

خطای موجود در یرک مشراهده مسرتقل از خطاهرای دیگرر

توزیع دومتغیره دوجملهای منفی 3برای مدل سرازی تغییررار

است .اما تکیه بر رابطرهی خطری در بسر یاری از مطالعرار،

تدادفی تعداد تدادفار استفاده شد ].[21در مطالعهای دیگر
4 Random Effects Negative Binomial Model
5 uncorrelated Random Parameters Negative Binomial
Model
6 Correlated Random Parameters Negative Binomial
Model

1 Transition zones
2 Black Hole
3 Bivariate Negative Binomial Distribution
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فرضی محدودکننده است .بره ایرن معنرا کره در بسریاری از

(2

پدیده ها روابط بهصورر خطی ،قابل تعریف ن یستند .استفاده

 -تابع پیوند  gکه اکیداً یکنواست و دو مؤلفه ی بات را مطاب

از مدل رگرسیون خطی در پیش بینی متغیرهای شمارشی نی

رابطهی ( 3به هم ارتباط میدهد:

دارای محدودیت هایی است .در این مدل فرض شرده اسرت

(3
)]
دادههای تدادفار به دلیل واریان های نامشخص مرتبط با

فراوانی متغیر وابسرته مری توانرد از ایرن ویژگری برخروردار

متغیرهای مشاهده شده یا غیرقابل مشاهده ،بره طرور معمرول

نباشد .همچنین با توجه به بازه پیش بینی رگرسیون خطری از

پراکندگی بیش از حد را نشان میدهند ].[25

[(

که متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروی میکنرد ،درحرالی کره

توزیع دوجمله ای منفی ،توزیع گسسته ای است که بررای

منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت ،ممکن است مقرادیر منفری

داده های با پراکندگی زیاد ماننرد داده هرای شمارشری بسریار

را برای فراوانی متغیر وابسته تخمین ب ند.
پیشرفتهای آماری سالهای اخیر در زمینه مردلسرازی

پرکاربرد اسرت .در صرورر عرد تسراوی برین میرانگین و

تدادفار شامل تحلیلهای رگرسیونی بره کمرک مردلهرای

واریان

متغیر وابسته در مجموعه داده هرای مرورد مطالعره،

خطی تعمیم یافته 1و مردلهرای جمعری تعمریم یافتره ،2مسریر

استفاده از مدل شمارشی رگرسیون پواسون مناسرب نیسرت.

جدیدی را برای شناسایی روابط پیچیرده ترر برین متغیرهرای

مدل دوجملهای منفی به عنوان یرک حالرت خراص از مردل

مستقل و وابسته آشکار نموده است.

مختلط پواسون-گاما ،نوعی از مدل پواسون است کره بررای
مقابله با دادههای بیش از حد پراکنده طراحری شرده اسرت.

 -1-3مدل خطی تعمیمیافته )(GLM

مدل دوجملهای منف ی ،نسبت به محدودیت برابری میانگین و

از آنجا که دادههای فراوانی تدادفار دارای ماهیت تدرادفی،3
گسسته 0و نامنفی

1

وار یان

هستند ،از اینرو اغلب از مدلهرای خطری

دوجمله ای منفی،

تعمیمیافته برای بررسی ارتباط بین فراوانی تدادفار و عوامرل

(0

مدل خطی تعمیمیافته بسط مدل خطی کالسریک را برهصرورر

که در آن

) (

توزیع احتمال گاما پیروی میکند .متداولتررین شرکل ترابع

) (

پیوند بهصورر لگاریتم خطی مطاب رابطهی ( 1است:
) (

(1

ها ضرایب بررآورد شردهی مردل رگرسریون و

ها متغیرهای توضیحی هستند .این مدل از سره جر

]

[ ]

)
[
) (

(

در این مدل فرض میشرود کره پرارامتر پواسرون ، ،از

رابطه ( 1ارائه میدهد:
(1

مشاهده ا متغیر وابسته ،دارای توزیرع

احتمال مطاب رابطهی ( 0است:

مؤثر بر وقوع آن استفاده میشود ].[24

∑

در مدل پواسون ،منعطف است .در مدل رگرسریون

که در آن

اصرلی

) (

بخش خطای دارای توزیع گاما اسرت

تشکیلیافته است:

و سایر متغ یرها مطاب قبل تعریف میشوند .اضافه کردن این

 -توزیعی برای متغیر پاسخ  ،yکه معموتً از خرانواده نمرایی

بخش اجازه می دهد که میانگین نمونه متفراور از واریران
نمونه باشد .میانگین و واریان

(پواسون ،دوجمله ای منفی و  ...است.
 -پیشگوکنندههای خطی

منفی به ترتیب با روابط ( 9 - 2بیان میشوند:

بر اساس متغیر هرای مسرتقل کره

) | (

(2

بهصورر رابطهی ( 2است:

(9
)Generalized Linear Models (GLMs
)Generalized Additive Models (GLMs
Random
Discrete
Non-Negative

شررطی توزیرع دوجملرهای

) | (

بنابراین واریان

1
2
3
4
5

توزیع دوجمله ای منفی همواره ب رگتر

از میانگین آن است .از ایرن رو بررای داده هرای برا واریران
ب رگتر از میانگین (بیش پراکنده  ،توزیعی مناسب اسرت .در
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تحلیررل رگرسرریون دوجملررهای منفرری عررالوه بررر ضرررایب

هموارساز نامعلو به ازای هر متغیرر توضریحی

𝛼 را نی برآورد کرد.

رگرسیون ،باید پارامتر پراکندگی (

و  .εترر

خطای مستقل از متغیرهرای توضریحی برا میرانگین صرفر و

برای برآورد ضرایب رگرسیون در مدل رگرسیون دوجملهای

واریران

منفی نی از روش درستنمایی بیشینه استفاده می شود ].[26

رویکردهای انعطاف پذیر مانند هموارساز اسپالین درجه سه

1

 ،طی یک روش تکراری که الگوریتم برگشرتپرذیری 2نرا

 -2-3مدل جمعی تعمیمیافته )(GAM

مدلهای جمعی تعمیم یافتره توسرط

اسررت .توابرع ناپررارامتری

) (

برا اسررتفاده از

Hastie

و

Tibshirani

دارد ،تخمین زده می شوند .اگر هموارسازهای ناپارامتری

در

به ازای

سال  1774میالدی توسعه یافتند .بره طرورکلی مردل جمعری

هموارسازهای اسپالین باشند،

,

میتواند

به وسیله روش حداقل مربعرار جریمرهشرده 3برآوردشرود

تعمیم یافته ،نتایج حاصل از مدلهای خطی تعمیمیافته را نی

].[27

پوشش می دهد .مدل جمعی تعمیمیافته عرالوه برر شناسرایی

 1-2-3هموارسازی

روابط خطی ،توانایی کشف روابط غیرخطی بین متغیرهرا را

0

هموارسازی یکی از اهداف اصلی رگرسیون های ناپارامتری

نی دارد .به عبارر دیگر مدل جمعی تعمیم یافته برای کشرف

برای توصیف روند متغیر وابسته

روابط موجود ،قادر به ضعیف کردن فرضیار مدل به وسریله

به عنوان تابعی از متغیر-

جایگ ینی هموارسازهای ناپارامتری است .به ایرن معنرا کره

هررای مسرررتقل

این مدل با اطالعار بیشتری از روابط برین دادههرا ،کیفیرت

هموارسازی ماهیت ناپارامتری آن است .به همین دلیل توابع

پیش بینی پاسخ را به حداکثر مریرسراند .عرالوه برر آن مردل

هموار به عنوان توابع ناپارامتری نی شناخته میشوند .بنابراین

جمعی تعمیم یافته نسبت به مدل خطی تعمیم یافته ،پاسخ هرا

فرآیند تخمین نه فقط با یک تابع ناشناخته ی تنهرا ،بلکره برا

را با دقت باتتری پیش بینی می کند ].[27

استفاده از مج موع توابع هموار (برای هر متغیر ورودی یرک
تابع صورر می گیرد که مبنای الگوریتم مدل خطی تعمیم-

در مدل جمعی تعمیمیافته از آنجا که اثر هرر متغیرر بره-

یافته است ].[27

صورر جداگانه بیان میشود ،بنابراین هر تابع می تواند برای
آزمون نقش متغیرها در پیشرگویی متغیرر پاسرخ برهصرورر

 2-2-3هموارساز اسپالین درجه سه

جداگانه رسم شود .همچنین منحنی پاسخ توسط شکلهرای

اسپالین های رگرسیون ،اسپالین هایی هستند که بر طب یرک

موجود در کالس پارامتری محدود نمی شود ،بلکه مدل اجازه

مدل رگرسیون محاسبه می شوند .در این روش دامنهی متغیر

میدهد تا دادهها شکل منحنی پاسخ را تعیین کنند .در واقرع

پیشگو به بازه های مناسب تقسیم شده و برازش روی هر بازه

تفاور اساسی مدلهای جمعی تعمیم یافته با مدلهای خطی

صورر می پذیرد .در واقع اسپالینها قطعار چندجمله ای از

تعمیم یافته ،توابع هموارساز نامعلومی است که قابلیت جمع-
پذیری داشته و جایگ ین شکل خطی

درجهی

∑ در مدلهای

فرض کنید مقادیر داده ها دارای یک بازه ی متناهی بین

فر پارامتری متغیرهای توضیحی را در مدل خطری بره فرر

بهینهی رابطهی ( 7است:

تعمیم یافته را نشان میدهد:

که در آن  ،gتابع پیوند از خرانواده نمرایی،

][ 4,1

باشد ،در این صورر اسپالین برازش شده جرواب مسرئله ی

ناپارامتری بسط میدهد .رابطه ( 2بسط کلری مردل جمعری
(2

هستند که نقاط مشترک این قطعرههرا ،گرره 1نرا

دارد.

خطی تعمیم یافته شده است ] .[28مدل جمعری تعمریم یافتره

) ( ∑

اسرررت .مهررم تررررین ویژگررری

) (
1 Cubic Spline Smoother
2 Back Fitting Algorithm
3 Penalized Least-Squares
4 Smoothing
5 Knots

هرا توابرع
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]) ( [∫

(7

]) (

[∑

حسین حسنپور و بهروز شیرگیر

(14

) (

که در آن

یک مقردار ثابرت و نرامنفی بره نرا پرارامتر

هموارسرراز و

اسررت .اسررپالین درجرره

اگر

بهدست میآید:

عنوان شده است .تابع

(11

مقردار مناسربی

که مینریمم کننرده

) (

را با میانگین تما مؤلفه های قطرری جرایگ ین

کنیم ،معیار اعتبارسنجی متقابل تعمیمیافته مطاب رابطه (11

سه ،شکلی از برازش چندجملهای قطعه قطعه 1با درجهی سه
است ،به طوری که در بیشتر مطالعرار

̂

اسرت ،ترابع

که  nحجم نمونره و

اسپالین نامیده می شود .قسمت دو یک عبارر جریمهشرده

]

) (̂

) (

[∑

ترانهراده مراتری

مؤلفرههرای

هموارساز است.

برای فقدان هموار بودن است که بر اساس خاصریت مشرت
دو توجیه پذیر است .همچنین  λپارامتری مثبت مقدار بوده

 -4دادهها و روش پژوهش

که می ان هموارسازی را کنترل می کند .بنابراین اگر  λخیلری

در این بخ ش به معرفی تونل رسرالت ،چگرونگی گرردآوری

ب رگ باشد ،ناهمواری سهم کمتری را در مقدار

) (

داده ها و فرآیند مدلسازی میپردازیم

داشته

و در نتیجه منحنی ،انحنای کمتری خواهد داشت .اگر مقدار
 λبه بی نهایت میل کند در آن صورر عبارر
به صفر میل میکند و ترابع

]) (

 -1-4معرفی مطالعه موردی

[ ∫

تونل رسالت تهران اولین تونل شهری ایران است که در سال

خرط رگرسریون خواهرد برود

 1321به بهرهبرداری رسید .تونلهای بلند بره طرول حردود

(هموارترین حالت  .در مقابل اگر  λخیلری کوچرک باشرد،

 214متر ،ارتفاع  7متر ،عرض دهنره  13مترر ،بررای  3خرط

مجموع مربعار خطا (قسمت اول عبارر سهم اصلی را در
) (

دارد و برآورد منحنی

حرکتی مج ا و تونلهای کوتراه بره طرول حردود  124مترر،

تا حد زیادی بر اسراس رونرد

ارتفاع  7متر ،عرض دهنه  13متر ،برای  3خط حرکتی مج ا

داده ها مشخص میشود ].[27

طراحی شدهاند .این تونلهرا شرامل چهرار مجررای

شررقی-

غربی هستند .مسیرهای حرکت وسایل نقلیه در باند شرمالی

 2-2-3پارامتر هموارساز

پارامتر هموارساز  ،λبرین بررازش خروب دادههرا در مقابرل

مج ا از باند جنوبی و در مجراهای جداگانره صرورر مری-

انعطافپذیری تابع ،تعادل ایجاد میکند .مقرادیر ب رگترر ،λ

پذیرد .محدودیت سرعت در ب رگراههرای ورودی بره تونرل

منحنیهای هموارتری را ارائه مریدهرد درحرالی کره مقرادیر

 24کیلررومتر در سرراعت و در داخررل تونررل  24کیلررومتر در

کوچکتر آن منحنی های ناهموارتری تولید میکند .بره منظرور

ساعت است .فضای بین تونرلهرای شررقی و غربری در دره

حداقل نمودن هموارساز اسپالین نیراز بره انتخراب پرارامتر

نظامی گنجوی حدود  244متر طول دارد.

هموارسازی است ،که یکی از روش هرای مترداول آن روش

سامانههای ترافیکی تونل شامل سامانه های ترددشماری

اسرت ] .[ 29در ایرن

و نظارر تدویری است .سامانه ترددشماری به منظور جمرع

در

آوری اطالعار و پارامترهای ترافیکی از سطح معبر ورودی

مربعری از بعرد

تونل از قبیل :حجم سرعت و درصد اشغال و سیستم نظارر

هموارگر نا دارد .بنرابراین بررای

تدویری نی بهمنظور مدیریت جریان ترافیک و ثبرت وقرایع

اعتبارسنجی متقابل تعمیمیافته

2

)(GCV

روش تابع هموارساز به صورر خطی و بره فرر
نظرگرفته می شود که در آن
پیشبینها بوده و ماتری

یرک مراتری

̂

از جمله تدرادفار رخ داده در داخرل تونرل مرورد اسرتفاده

حالتی که تابع اسپالین برر حسرب  λتعریرف گرردد مطراب

قرارگرفترره اسررت .پررالن کلرری تونررل هررای کوترراه و بلنررد در

رابطهی ( 14داریم:

شکل( 1نشان داده شده است.
1 Piecewise Polynomial Fit
2 Generalized Cross Validation
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شکل  .1محدوده تونل رسالت

تعداد تدادفار نسبت به میانگین

است .بیشتر بودن واریان

آن ،احتمال پیش پراکندگی دادهها را نشان می دهد .به همرین
دلیل برای تحلیل فراوانری تدرادفار از توزیرع دوجملرهای
منفی استفاده شد.
 -3-4مدلسازی
برای مدلسازی داده های تدرادفار در نرواحی دسترسری و
Fig 1. Resalat Tunnel study length

ورودی تونل ،ابتدا مدل دوجمله ای منفی خطی تعمریمیافتره

 -2-4جمعآوری و پردازش اطالعات

برازش داده شد  .نتایج بررازش مردل خطری تعمریمیافتره در

داده های ترافیکی و تدادفار در این مطالعه از مرک کنتررل

جدول ( 2ارائه شده است.

و ترافیک شهرداری تهران دریافت شرد .ایرن دادههرا شرامل
جدول  .2نتایج پرداخت مدل دوجملهای منفی

حجم ،سرعت ،درصد وسایل نقلیره سرنگین ،مردر اشرغال
بودن تونل ،تعداد تدادفار خسرارتی و جرحری بره همرراه

p-value

محل وقوع تدادف در طول سالهای  1327تا  1371اسرت.
این داده ها به تفکیک روز بوده و در طول روز میانگینگیری
و پاتیش شدهاند .پ

از حرذف داده هرای گمشرده و پررر

0.000

-6.5

0.746

-4.846

Const

0.009

2.585

0.768

1.986

LogDT

0.000

8.672

0.045

0.389

HV

0.000

7.270

0.005

0.034

DFHS

Table 2. Negative binomial model calibrartion results

مربوط به متغیرهای مختلف ،داده های ترافیکی  2194روز به
همراه تعداد  1409تدادف مورد ارزیابی قرار گرفت .پ

z-score

Std.Error

Estimate

از

بر اساس نتایج به دست آمده اثر متغیرهای

انجا آزمون همبستگی در نهایت از میان متغیرهرای انردازه-

و

گیری شده؛ لگاریتم حجم ترافیک روزانره ،فراوانری وسرایل

DFHS

HV ،LogDT

بر فراوانی تدادفار در تونلهرا معنری دار شرناخته

شد ) .(p 4/41مقدار ضریب بیش پراکنش مردل نیر 1/423

نقلیه سنگین و اختالف میانگین سرعت روزانهی وسایلنقلیه

بررهدسررت آمررد کرره پ ر

عبوری از تونل نسبت به محدودیت سرعت ب رگراه به عنوان

از مقایسرره مقرردار آزمررون نسرربت

درست نمرایی ( 221/37برا مقردار آمراره ی توزیرع خری دو

متغیرها ی مستقل و تعداد تدادفار در روز به عنروان متغیرر

( ، 132/37معناداری ضریب بیش پراکنش تأیید شد.

وابسته مورد تحلیل قرار گرفتند.

در ادامه مدل دوجمله ای منفی جمعری تعمریمیافتره برر
روی دادههای موجود برازش داده شد .برای این منظور پ

جدول  .1آمار توصیفی متغیرهای مستقل و متغیر وابسته

از بارگیری بستهی  mgcvو  massدر نر اف ار  ،Rاز تابع

gam

Var

Mean

Max

Min

Variable

0.79

0.48

6

0

Crash

بهعنوان مدل منتخب و تابع  sبه عنوان هموارسرازی اسرتفاده

0.04

0.97

63.66

20

LogDT

شد  .با وجود یک پیش فرض اولیه ،میتروان در داخرل ترابع

0.71

1.53

4.54

0.38

HV

98.98

41.43

63.66

20

DFHS

gam

نی نوع هموارساز را مشخص نمود .برای این منظور از

مخفف  1CRکه بیانگر رگرسیون هموارساز درجه سه اسرت،

Table 1. Descriptive statistics of independent and
dependent variables

استفاده شد.
نتایج بررازش مردل جمعری تعمریمیافتره و مؤلفرههرای

برای شناخت اولیره در خدروص متغیرهرای مسرتقل و
متغیر وابسته ،آمار توصیفی متغیرها در جدول ( 1ارائه شرده

1 Cubic Regression Splines
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هموارساز اسپالین در جر دول ( 0 - 3در قالرب دو بخرش

سرررعت روزانرره وسررایل نقلیرره عبرروری از تونررل نسرربت برره

پارامتریک و ناپارامتریک ارائه شده است.

محدودیت سرعت ب رگراه را نشان میدهد.

جدول  . 3نتایج پرداخت بخش پارامتریک مدل جمعی تعمیم یافته

شکل  .2توابع هموارساز برآوردشده برای متغیرهای  HVو  DFHSبرای

p-value

Std.Error

z-score

پیشبینی فراوانی تدادفار

Estimate

Const. -0.919
0.000
-21.63
0.000
Table 3. Calibrartion results of the parametric generalized
additive model

جدول  .0نتایج پرداخت بخش پارامتریک مدل جمعی تعمیم یافته
Edf

Chi.sq

p-value

1.00

2.635

0.105

LogDT

3.118

81.608

0.000

HV

1.00

54.497

0.000

DFHS

Table 4. Calibrartion results of the parametric generalized
additive model

مطاب جدول ( 0بعد از تخدیص مناسب درجره آزادی
به متغیرهای توضیحی توسط نر اف ار ،مشاهده میشرود کره
متغیر لگاریتم حجم روزانه معنی دار نشده اسرت (.(p 4/41
اما متغیرهای فراوانی وسایل نقلیه سنگین و اختالف میانگین
سرررعت روزانرره وسررایل نقلیرره عبرروری از تونررل نسرربت برره
محرردودیت سرررعت ب رگررراه معنرری دار شررناخته شرردند

Fig. 2. Estimated smoother functions for HV and DFHS
variables for predicting the frequency of accidents

).(p 4/41
درجه ی آزادی یک در جردول ( 0بیرانگر آن اسرت کره

با توجه به شکل ( 2گرایش خطی متغیر

عبارر هموارسازی به صورر خطی آزمون میشود .بنابراین

گرایش غیرخطی از درجه سه متغیر

با توجه به درجه ی آزادی یک و مقدار احتمال متغیر لگاریتم
حجم روزانه )4/41

(p

HV

DFHS

و

با متغیر پاسخ قابل

مشاهده است که مؤید نتایج جدول ( 0است .نتایج ارزیابی

روند خطی این متغیر با متغیر پاسخ

خوبی برازش مدل ها و مقایسه آن ها با یکدیگر در جدول

رد می شود .همچنین مقدار احتمال متغیرر اخرتالف میرانگین

( 1ارائه شده است.

سرررعت روزانرره وسررایل نقلیرره عبرروری از تونررل نسرربت برره

جدول  .5ارزیابی معیارهای برازش مدل های خطی تعمیم یافته و جمعی

محدودیت سرعت ب رگراه ) ، (p 4/41روند خطی این متغیر

تعمیم یافته

با متغیر پاسخ را تأیید میکند .درجره ی آزادی غیرر یرک در

Models

جدول نی گرایش غیرخطی متغیرر مرورد بررسری برا متغیرر
پاسخ را نشان میدهد .با توجه به مقدار احتمال )،(p 4/41

0.056

3830

)GLM (Negative Binomial

0.099

3823

)GAM (Negative Binomial

Table. 5. Evaluation of fitting criteria of generalized and

می توان گرایش غیرخطی از درجه سه بررای متغیرر فراوانری

additive generalized linear modeling models

وسایل نقلیه سنگین با متغیر پاسخ را پذیرفت.

بر این اساس مقادیر خروبی بررازش اصرال شرده مردل

شکل ( 2توابع هموارسراز و برازهی اطمینران  %71را بررای

جمعی تعمیم یافته بیشتر از مدلهای خطی تعمیم یافته است.

متغیرهای فراوانی وسایل نقلیره سرنگین و اخرتالف میرانگین
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همچنین مقایسه مقدار معیار اطالعاتی آکایئک برای مدلهای

با برازش مدل خطی تعمیمیافته ،ارتباط خطی هر سه متغیر

مورد بر رسی نشان میدهد که مدل جمعی تعمیم یافته دارای

ترافیکی لگاریتم حجم روزانره ،فراوانری وسرایلنقلیره سرنگین

بوده و مدل مناسب تری نسبت بره مردل

(درصد و اختالف میانگین سرعت روزانه وسایلنقلیه عبروری

کمترین مقدار

AIC

از تونررل نسرربت برره محرردودیت سرررعت ب رگررراه بررا فراوانرری

خطی تعمیمیافته برای تحلیلی فراوانی تدادفار است.

تدادفار در نواحی دسترسی و ورودی تونل معنیدار شرناخته
از برازش مردل جمعری تعمریمیافتره ،متغیرر

 -5جمعبندی و نتیجهگیری

شد .همچنین پ

ایجاد فضاهای زیرزمینی و استفاده از تونلهرای شرهری بردون

لگاریتم حجم معنیدار نشد درحالیکه اثرر متغیرهرای فراوانری

درنظرگرفتن ایمنی ترافیک عبوری از آن ،نهتنهرا مفیرد و مرؤثر

وسایلنقلیه سنگین (درصرد برا ترابعی درجره سره و اخرتالف

واقع نمیشود ،بلکه ممکن است بهرهبرداری از این منبع عظریم

میانگین سرعت روزانه وسایلنقلیه عبوری از تونرل نسربت بره

و گرانقیمت را برای نسلهای آتی با چالش ب رگ مواجه کنرد

محرردودیت سرررعت ب رگررراه بررا تررابعی خطرری روی فراوانرری
تدادفار معنیدار بود .این نتایج در ادامه مورد بحا قرار می-

و خود عاملی در جهت رشد تدادفار ترافیکی و اف ایش آثرار
سو آن بر پیکره جامعه شود .محدودیت فضای داخلی تونلها-

گیرد:

ی شهری ،عد امکان مرانور وسرایلنقلیره ،اخرتالل در جریران

 -1نتایج حاصل از مدل خطی تعمریمیافتره نشران داد کره

ترافیک در صورر بروز حادثه و شرایط خاص امدادرسانی بره

متغیر لگاریتم حجم روزانه تأثیر معنریداری برر افر ایش وقروع

حادثه دیدگان از جمله مواردی است که ضرورر پررداختن بره

تدادفار در نواحی دسترسی و ورودی تونل دارد .این درحالی

بحا ایمنی ترافیک در تونلهای شرهری و شریوههرای صرحیح

است که ضریب متغیر حجم روزانه در مدل جمعی تعمیمیافتره

مدیریت آن را آشکار میسازد.

معنادار نبود .نتایج متفراوتی از ترأثیر حجرم ترافیرک برر تعرداد

مطاب مطالعرار انجرا گرفتره در ادبیرار تحقیر نرواحی

تدادفار ارائهشده است .برخی پژوهشرگران بیران داشرتند کره

دسترسی و ورودی تونلها به دلیل تغییرار محیطی و ترافیکری

اف ایش حجم ترافیک در شررایط خلروتی مریتوانرد منجرر بره

ایجادشده از اهمیت بیشتری نسبت به سایر نواحی برخوردارنرد

تدادفار بیشتر شود ،درحالیکه برخی دیگر رابطهی منفی نرخ

].[19 , 15

تدادفار با حجم را به اثبار رساندند ] .[20بنابراین مریتروان

به همین منظور در مطالعه حاضر به بررسی تدادفار رخ-

این گونره بیران داشرت کره در شررایط جریران آزاد برا افر ایش

داده در نواحی دسترسی و ورودی تونل رسرالت برا اسرتفاده از

ترافیک ،رانندگان همچنان از آزادی زیادی بررای تغییرر خرط و

دادههای ترافیکی دریافتی از مرک کنترل و مدیریت تونرلهرای

سبقتگیری برخوردارند ،کره ممکرن اسرت برا افر ایش خطرر

شهری تهران در طول سالهای  1327تا 1371پرداخته شد.

تدادف همراه باشد ،درحالیکه در شرایط تقریباً متراکم ،هنگرا
اف ایش ترافیک آزادی حرکتی رانندگان محدودتر میشرود و در

متغیرهای لگاریتم حجم ترافیک روزانره ،فراوانری وسرایل

نتیجه ممکن است با کاهش خطر تدادف همراه باشد.

نقلیه سنگین و اختالف میانگین سرعت روزانرهی وسرایلنقلیره
عبوری از تونل نسبت به محدودیت سرعت ب رگرراه برهعنروان

 -2نتایج حاصل از تحلیل مدلهرای خطری تعمریمیافتره و

متغیرهای مسرتقل و تعرداد تدرادفار در روز برهعنروان متغیرر

مدل جمعی تعمیمیافته حاکی از اثر معنادار و مثبت ایرن متغیرر

وابسته مورد بررسی قرار گرفتند .اما از آنجرا کره هردف اصرلی

فراوانی وسایل نقلیه سرنگین برر افر ایش وقروع تدرادفار در

پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر فراوانی تدادفار با مقایسرهی

نواحی دسترسی و ورودی تونل داشت .با اشاره به تأثیر کامیون

دو مدل خطی تعمیمیافته و جمعی تعمیمیافتره برود ،در هرر دو

ها در جریان ترافیک ،مطالعار محدودی نشران دادنرد کره برا

مدل از دادههای پیوسته استفاده شد.

اف ایش درصد کرامیونهرا تعرداد تدرادفار کراهش مرییابرد،
درحالیکه اغلرب مطالعرار بیرانگر افر ایش تدرادفار در اثرر
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on trips”, Transportation Research Part C: Emerging
Technologies, 18(1), 2010, 36–44.
[2] Jian Sheng Yeung, Yiik Diew Wong, Road traffic
accidents in Singapore expressway tunnels, Tunneling
and Underground Space Technology, 38, 2013, 534–
541.
[3] UN Report, 2014 “World’s population incrisingly
urban with more than half living in urban areas”,
Revision of the World Urbanization Prospects, accessed
November
2014
at:
www.un.org/en/development/desa/news/population/worl
d-urbanization-prospects-2014.html.

[22 , 20 ،14] اف ایش درصد کامیونها بودند
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.مقایسه با شرایط ترافیکی تقریباً متراکم (اشباع باشد
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Technology, 55, pp. 236-244.
[5]( www.irta.ir
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مدل جمعی تعمیمیافته حراکی از اثرر معنریداری و مثبرت ایرن
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تونل نسبت به محدودیت سررعت ب رگرراه برر افر ایش وقروع
.تدادفار در نواحی دسترسری و ورودی تونرل رسرالت اسرت
اگرچه این متغیر تاکنون در پژوهشهای اخیر مورد بررسی قرار
نگرفته است اما مطالعار متعددی اثر مثبت سرعت بر تدادفار
.[19 , 14 ،13]را به اثبار رساندهاند

بهطورکلی رانندگانی که با سرعت برات بره تونرل ن دیرک
.میشوند در معرض خطر تدادف بسریار براتتری قررار دارنرد
نوسررانار سرررعت ایجادشررده هنگررا ورود برره تونررلهررا برررای
- مری،هماهنگی با شرایط محیطی تونل مانند شررایط روشرنایی
تواند یکی از عواملی باشد که تأثیر مخربری برر ایمنری ترافیرک
.عبوری از تونل دارد
از مقایسه مدل خطی تعمیمیافته و جمعری

در نهایت پ

،تعمیمیافته با استفاده از معیار خروبی بررازش و معیرار آکائیرک
مدل جمعی تعمیمیافته برازش بهترری را بررای تخمرین متغیرر
 بنابراین در هر پژوهشری کره.وابسته تعداد تدادفار ارائه نمود
از مدلهای خطی تعمیمیافته برای تعیرین روابرط برین متغیرهرا
 میتوان مدل جمعی تعمیمیافتره را نیر برهکرار،استفاده میشود
 به این ترتیب کیفیت پیشبینی متغیرر پاسرخ را بره حرداکثر.برد
رسانده و روابط غیرخطی و غیریکنواخت برین متغیرر پاسرخ و
.مجموعه متغیرهای پیشگو را کشف نمود
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Abstract
The development of underground spaces and its benefits encompass all sectors of society. Because of its
enclosed space, the safety of traffic passing through urban tunnels is very important. Recent years of
statistical progress in accident modeling, including regression analysis with generalized linear models and
generalized additive models, considered a new approach to identifying more complex relationships between
independent and dependent variables. Despite the high frequency of tunnel crashes, lower than open roads,
such as highways and freeways, research has shown that tunnel crashes are more severe. The purpose of this
study was to use the Generalized Model as a non - parametric approach to identify traffic factors affecting
accident frequency in urban tunnel access and input areas and a parametric approach is to compare results
with the generalized linear model. For this purpose, the accident data was received from the Tehran City
Tunnel Control and Management Center during the three consecutive years (2010 to 2012) along with traffic
data. There are teleservice systems and video surveillance in tunnel traffic systems. The traffic system is
used to collect information and traffic parameters from tunnel entry level, such as: velocity and occupancy
rate, and video surveillance system, to manage traffic flow and record events, including accidents occurring
inside the tunnel. Data in this paper including records of 1047 accidents in the tunnel's access and entry
areas. Traffic volume, heavy vehicle percentage and speed deviation from the speed limit of the highway as
the independent variables were selected. Based on the results of the generalized linear model, the linear
effect of daily traffic volume, percentage of heavy vehicles and daily average speed deviation from speed
limit was reported Meaningful in crash model frequency. However, the three - degree and first - order
relationship for the heavy vehicle percent and daily average speed deviation was confirmed by the frequency
of accidents using the generalized model, in addition to the significance of the daily volume logarithm. The
result of comparing generalized and generalized linear model using a good fit criterion and Akaic criterion
shows that the generalized additive model is better suited to estimating the frequency of accidents dependent
variable. A generalized additive model of superiority of this model was shown by the higher fitting
coefficient (0.99) and lower Akaic information criterion (3823) compared to the generalized linear model.
Drivers at high speed approaching the tunnel are at higher risk of collisions. The velocity fluctuations
generated when entering tunnels to adapt to tunnel environmental conditions, such as lighting conditions,
may be one of the factors that adversely affect traffic safety when passing through the tunnel. One accident is
often expected with the increase in traffic volume and the percentage of trucks, but this proposition is not
true for all situations. With the increase in the percentage of heavy vehicle in free flow conditions, the
frequency and repetition of lane changing and overtaking increase, which could be one of the reasons for the
increase in accidents compared with almost dense traffic conditions.
Keywords: Urban Tunnels, Accident Frequency, Generalized Linear Model, Generalized Additive Model.
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