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مدرس تربیت اه دانش آمار ١گروه

سال در تهران شهر گانه ٢٢ مناطق در فوت به منجر رانندگ تصادفات به مربوط داده  های از استفاده با مقاله این در یده: چ

مدل بندی از پس فضایی اتورگرسیو مدل از استفاده با سپس است. شده پرداخته تصادفات تعداد فضایی تحلیل به ١٣٩۴
است. شده پرداخته نیز رانندگ تصادفات بر موثر عوامل بررس به نقشه، قالب در فضایی ویی پیش انجام و داده ها کردن

فضایی اتورگرسیو مدل ، رانندگ تصادفات ، ترافی فضایی، آمار کلیدی: واژه های

.62M20 ،62J12 ،62H11 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

این م شوند. آوری جمع تصادفات وقوع ان م و زمان حسب بر که م شود اطالق داده های به ١ جاده ای تصادفات داده های

و زمان حسب بر عموماًٌ داده ها نوع این زیرا هستند فضایی آمار متخصصان ویژه به محققان فراوان عالقه مورد داده ها گونه

این تحلیل به تصادفات وقوع ان م فضایی همبستگ گرفتن نظر در با مقاله این در دارند. فضایی همبستگ رخداد ان م

اعمال ان م به وابسته داده های برای رگرسیون تحلیل و تجزیه که موارد از بسیاری در است. شده پرداخته  داده ها از دسته

همین به شود. مدل در خطا افزایش به منجر است ن مم ان م اثرات سایر و فضایی همبستگ به مربوط الت مش م شود،

بر نامطلوبی اثرات فضایی همبستگ زیرا م شوند ناکارآمد متغیره چند رگرسیون در مدل سازی استاندارد روش های علت،

باشد، دوجمله ای یا پواسون نرمال، پاسخ متغیر آماری توزیع اینکه از نظر صرف گذاشت. خواهد رگرسیون ضرایب برآورد

در را جدیدی قدرت و شد خواهد داده ها از بهتری استنباط موجب فضایی، مدل های از استفاده و داده ها اکتشاف تحلیل
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رانندگ١١٢ تصادفات فضایی تحلیل

دارند. نیز را فضایی پنهان اثرات کردن لحاظ قابلیت مدل ها این همچنین م آورد. ارمغان به فضایی داده های تحلیل و تجزیه

توسعه ردهای روی و م کشد تصویر به را شده مشاهده داده های از را بهتری درک فضایی آمار روش های توصیف توانایی های

م شود. پارامترها برآورد بهبود و مدل برازش در بهبود سبب خود نوبه به که م دهد ارائه را یافته ای

در است. شده انجام دنیا مختلف کشورهای در زیادی مطالعات جاده ای تصادفات بر موثر عوامل ارزیابی برای

م توان جمله آن از که است. شده استفاده پیش بین و تحلیل اهداف برای مدل سازی مختلف روش های مطالعات این

،(١٩٨۶) چانگ و جوانیس نمود. اشاره نرمال ل پواسون‐ و پواسون‐گاما پواسون، توزیع بر مبتن مدل های به

رگرسیون مدل های از (٢٠١۴) کاردوسو روکه سپس (١٩٨٨) مونشن و ماهر آن از پس و (١٩٩١) اران جونز و هم

بر (٢٠١٣) عبدل یو و و (٢٠٠٩) اران یه و هم همچنین کردند. استفاده جاده ای تصادفات مطالعه برای پواسون

برای (٢٠١۴) اران جیانگ و هم کردند. استفاده پواسن متغیره چند رگرسیون مدل از تصادفات تعداد فراوان اساس

(١٩٩۵) اران هم و لوین کردند. استفاده تصادف اثر با ‐نرمال ل پواسن های مدل از تصادفات خطر کانون شناسایی

کردند. استفاده جاده ای تصادفات داده های تحلیل در فضایی همبسته خود مدل های از فضایی همبستگ گرفتن نظر در با

این بر عالوه بردند. ار ب را لجستی رگرسیون مدل های ، تصادف اثرات پویایی بررس برای (٢٠١٣) اران هم یو و

کرد. مطالعه جغرافیایی وزن رگرسیون مدل از استفاده با را جاده ای تصادفات (٢٠٠٩) اردوغان گذشته مطالعات

کردند. استفاده تصادفات داده های تحلیل برای فازی رگرسیون رد روی از نیز (٢٠١٢) زامری و ه عبدال

تهران کالنشهر در رانندگ تصادفات تعداد به مربوط داده های اکتشاف تحلیل و معرف به ٢ بخش در مقاله این ادامه در

معرف فضایی اتورگرسیو مدل ٣ بخش در م شود. پرداخته .(١٣٩۴ ، تهران شهر آماری (سالنامه اطالعات اساس بر

بخش در و گرفت خواهد قرار بررس مورد تهران شهر رانندگ تصادفات داده های تحلیل در آن کاربست نحوه و شد خواهد

م شود. پرداخته نتایج بررس و بحث به ۴

تهران شهر رانندگ تصادفات داده های معرف ٢

سال تهران در شهر گانه دو و بیست مناطق به مربوط فوت به منجر رانندگ تصادفات داده های از استفاده با مطالعه این در

تعداد بیشترین داده ها اساس بر است. شده پرداخته فضایی اتورگرسیو مدل از استفاده با آنها فضایی تحلیل به ١٣٩۴
شده ثبت فوت مورد ٨ با ١٧ منطقه در تصادفات تعداد کمترین و فوت مورد ٣٩ با ١٩ منطقه در فوت به منجر تصادفات

تصادفات تعداد منطقه ٨ و ٢۴ از کمتر تصادفات تعداد منطقه ١٢ اساس این بر است ٢۴ تصادفات تعداد میانه است.

دارند. میانه از بیشتر

۵٠ یعن است داده رخ فوت مورد ٢۴ با ٢٠ و ٢ مناطق در فوت به منجر تصادفات تعداد میانه که م دهد نشان آمار ها

فوتشان به منجر تصادفات تعداد ر دی درصد ۵٠ و ٢٠ و ٢ مناطق از کمتر فوت به منجر تصادفات دارای نواح از درصد

٧۵ در که حال در داشته اند، فوت به منجر تصادفات مورد ٣٠ از بیش مناطق درصد ٢۵ همچنین است. مناطق این از بیش

٢٠ از فوت به منجر رانندگ تصادفات تعداد مناطق از درصد ۴١ در است. داده رخ تصادف مورد ٣٠ تا ٨ بین بقیه درصد

داشته اند. ١٣٩۴ سال ط در فوت به منجر تصادف ٣٠ تا ٢٠ بین نیز نواح از درصد ٣١ حدود است. کمتر سال در مورد

مورد منطقه در تصادفات تعداد با متناسب دایره هر اندازه نمودار این در است آمده ١ شماره ل ش در داده ها حبابی نمودار

تصادفات داده های توزیع نحوه ٢ شماره ل ش م باشد. بیشتر تصادفات تعداد دهنده نشان بزرگتر دایره های یعن است نظر

تهران شهر گانه ٢٢ مناطق در تصادفات فضایی همبستگ بیانگر نمودار این م دهد نشان تهران شهر مناطق در را رانندگ

است. شده مشخص جعبه ای نمودار از استفاده با داده ها پراکندگ میزان ٣ ل ش در است.
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مترجم و ١١٣فضلعل

تهران شهر گانه ٢٢ مناطق در رانندگ تصادفات تعداد وضعیت :١ ل ش

١٣٩۴ سال در تهران شهر گانه ٢٢ مناطق رانندگ تصادفات فضایی نقشه :٢ ل ش

فضایی اتورگرسیو مدل ٣

تهران شهر گانه ٢٢ مناطق در فوت به منجر رانندگ تصادفات تعداد به مربوط داده های تحلیل و تجزیه برای مطالعه این در

م شود تعریف زیر بصورت که شده استفاده ٢ فضایی اتورگرسیو مدل از

Y = ρW (y) +Xβ + ε (٣. ١)

2Spatial َAutoregressive Models (SAR)



رانندگ١١۴ تصادفات فضایی تحلیل

تهران شهر گانه ٢٢ مناطق در رانندگ تصادفات جعبه ای نمودار :٣ ل ش

تهران شهر گانه ٢٢ مناطق در رانندگ تصادفات تعداد بیانگر مطالعه این در که Nبعدی ×١ پاسخ متغیر بردار Y آن در که

است. صفر آن قطر روی عناصر که است Nمعلوم ×N فضایی وزن ماتریس ی W است. فضایی تأخیر ضریب ρ است.

وزن های ماتریس م گوییم. همسایه ناحیه دو را باشند داشته مشترک مرز هم با که منطقه دو مدل این در همسای تعریف در

دو اگر اساس این بر م شود تعریف هم کنار در مختلف مناطق گرفتن قرار نحوه و جغرافیایی نقشه از استفاده با فضایی

تعریف به توجه با م دهیم. قرار را صفر عدد اینصورت غیر در و ی عدد وزن ماتریس در باشند داشته مشترک مرز منطقه

است همان ماتریس ی IN آن در که است. ناتکین |ρ| ≤ ١ مقادیر تمام برای (IN − ρW ) فضایی وزن های ماتریس

تبیین متغیر k شامل که است مشاهدات ماتریس X و است مشاهدات بعدی N × ١ بردار از وزن ماتریس ی W (y) و

است شده استفاده مدل در تبیین متغیرهای عنوان به منطقه جمعیت و تار ه حسب بر منطقه مساحت مطالعه، دراین است.

بردار ی ε است. پارامترها از بعدی k × ١ بردار ی β است. ستون کامل رتبه ماتریس ی X که ایت این بر فرض و

ه بطوری است ثابت واریانس و میانگین با نرمال توزیع دارای م شود فرض که است تصادف خطای به مربوط Nبعدی ×١
واضح م شود. استفاده معمول مربعات حداقل روش از مدل پارامترهای برآورد برای عموماً باشد. برقرار E(ε|X) = ٠
برآورد مستقیماً م توان شد، تعیین ρ مقدار که هنگام بنابراین است ρ از تابع β برای درستنمایی ماکسیمم برآورد که است

است. شده استفاده R نرم افزار از مدل پارامترهای برآورد برای مقاله این در آورد. بدست را β

شده برآورد فضایی اتورگرسیو مدل پارامترهای مشترک مرز همسای ماتریس گرفتن نظر در با و ٣. ١ مدل از استفاده با

و مثبت که است ρ مقدار برآورد مهم نکته است. شده داده نشان ١ جدول در مدل پارامترهای برآورد نتایج همچنین است.

تصادفات در ر دی عبارت به است. تصادفات به مربوط داده های فضایی  در همبستگ وجود نشان دهنده و است توجه قابل

است. شده داده تشخص دار معن و مهم عوامل جز فضایی همبستگ تهران شهر در رانندگ

تصادفات رخداد تعداد در متغیر دو این که م دهد نشان مناطق مساحت و جمعیت متغیرهای برای پارامترها برآورد

این با نیست. دار معن درصد ٩۵ سطح در حت و کمتر حدودی تا منطقه مساحت سهم بین این در البته و موثرند رانندگ

دارد. تهران شهر تصادفات تعداد به مربوط داده های در باالیی فضایی همبستگ از نشان فضایی تاخیر دار معن برآورد حال

منجر تصادفات تعداد با جهت هم طور به جمعیت گفت م توان مدل در شده برآورد پارامترهای عالمت گرفتن نظر در با

رابطه ناحیه هر مساحت با تصادفات تعداد م دهد نشان و بوده مثبت نیز مساحت برای برای تاثیر این دارد ارتباط فوت به

فضایی ویی پیش واریانس ۵ ل ش همچنین و مختلف نواح برای تصادفات ویی پیش فضایی نقشه ۴ ل ش دارد. مستقیم



مترجم و ١١۵فضلعل

تهران شهر گانه ٢٢ مناطق در رانندگ تصادفات تعداد برای فضایی اتورگرسیو مدل پارامترهای برآورد :١ جدول
p‐مقدار z‐مقدار استاندارد انحراف برآورد متغیر

٠٫٠١ ٣٫۶٨ ٠٫٠٨ ٠٫۵٢ فضایی تاخیر

٠٫٨٣ ٠٫٠٩ ٠٫۴٩ ٢٫١١ مبدا از عرض

٠٫٠۶ ٣٫٢١ ٠٫٠٢ ٠٫٢٢ منطقه مساحت

٠٫٠۴ ٢٫٩٨ ٠٫١۴ ٠٫۶٢ منطقه جمعیت

م دهد. نشان را

تهران شهر گانه ٢٢ مناطق در رانندگ تصادفات تعداد ویی پیش فضایی نقشه :۴ ل ش

گیری نتیجه ۴

فضایی تحلیل به شده اند فوت به منجر که ١٣٩۴ سال در تهران شهری درون تصادفات داده های از استفاده با مطالعه این در

در فوت به منجر رانندگ تصادفات تعداد در توجه قابل فضایی همبستگ که داد نشان نتایج شد. پرداخته تصادفات تعداد

دارند بیشتری تصادفات تعداد بیشتر، مساحت با مناطق که شد داده نشان همچنین دارد. وجود تهران شهر گانه ٢٢ مناطق

بهداشت سازمان گزارش طبق م گردد. تهران شهر مختلف مناطق در تصادفات تعداد افزایش موجب نیز جمعیت عامل و

در است. شده جهان سراسر در مرگ میلیون ١٫٣۵ حدود باعث ٢٠١۶ سال در جاده ای ترافی از ناش صدمات ، جهان

٢۵ ایران در رانندگ سوانح تلفات میزان دارد. دنیا در کشور ١٩٠ میان از را دوم رتبه ایران جاده ای، تصادفات مبحث

انگلستان در نقلیه وسایل تعداد که این با است. دنیا کشورهای برخ از بیشتر برابر ١٠٠ تا و ترکیه برابر ٢ ژاپن، برابر

به گفت م توان یعن است؛ کمتر ایران از برابر ٣٢ تصادفات تعداد اما است ایران در موجود خودرهای برابر سه از بیش

اهمیت به توجه با م دهد. رخ رانندگ تصادفات انگلستان از بیشتر برابر ١٠٠ حدود ایران، در موجود خودروهای نسبت

شهروندان برای جان و مال مستقیم خسارت تنها نه تصادف رخداد که تهران کالنشهر ویژه به و ایران در رانندگ تصادفات

نظر در با مقاله این در لذا م کند. تحمیل جامعه بر نیز ری دی پنهان هزینه های سنگین ترافی ایجاد با ه بل م کند ایجاد



رانندگ١١۶ تصادفات فضایی تحلیل

تهران شهر گانه ٢٢ مناطق در رانندگ تصادفات ویی پیش واریانس :۵ ل ش

فضایی ویی پیش به تصادفات ان م موقعیت گرفتن نظر در با و کالنشهر در تصادفات تعداد به مربوط داده های گرفتن

مدل های از استفاده با را تصادفات تعداد آمار م توان آت مطالعات در شد. پرداخته آن بر موثر عوامل و تصادفات تعداد

همچنین و منطقه هر در نقیله وسیله تعداد متوسط مانند عوامل اثر همچنین داد قرار دقیق تر بررس مورد فضایی‐زمان

و عبور مناسب سیاست های اتخاذ و عوامل این کنترل طریق از تا نمود وارد مدل در نیز را حادثه ساز رانندگان جنس و سن

شود. فراهم تهران شهر در رانندگ تصادفات تعداد کاهش برای زمینه مررو

ر تش و تقدیر

قدردان و ر تش کمال مدرس تربیت اه دانش فضایی‐زمان و فضایی وابسته داده های تحلیل علم قطب حمایت از نویسنده

دارد. را
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