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 تطوير موديل لمتنبؤ بالحوادث المرورية باستخدام منيج المنطق الضبابي

 "حالة الدراسة مدينة الالذقية"

                                                

 تتأثر أنيا إذ ,ثابتة غير انيأل ديناميكي حركي طابع ليا عشوائية اجتماعية ظاىرة المرور حوادث تشكل        
 فإن لذلك ,وسموكياتيم المجتمع, أفراد عدد المرور, أحجام حركة الطرق, أطوال السيارات, عدد منيا كثيرة بمتغيرات

التي  المناسبة التقديرات عمل من البد كان `ذلك ولمواجية مثل   ا  معا عشرين بعد مثمو لن يكون  اآلن المشكمة حجم
 .القادمة السنوات في ما ينتج عنيا ترصد

 ىدف البحث وأىميتو: -

ييدددا البحددث إلددر تطددوير موديددل لمتنبددؤ بددالحوادث المروريددة باسددتلدام مددنيج المنطدد  ال ددبابي عمددر الطددرق       
  .بإدلال العوامل المولدة لمحوادث عمر الطرق المدروسة وذلك حوادث مستقبمية وقوعكانية المدينية لمحد من إم

 طرائق البحث ومواده: -

تم ثم  ومن .via countتم قياس حجم المرور باستلدام جياز لموصول إلر اليدا المطموب من الدراسة         
لشارعي الجميورية صفات اليندسية الموا أما بيانات ,ARC-GISإجراء تحميل مكاني لمحوادث باستلدام برنامج 

 برنامجي بمساعدة فقد تم تجميعيا وتنزيميا وبيانات اليطوالت المطرية الساعية السنوية  وجمال عبد الناصر,
EXCEL ,SPSS  , نمذجة الموديل الريا ي ال بابي  باستلدام برنامج  وأليرا  تمتMATLAB   التنبؤو 

 .لشارعين المدروسينرورية لكل من امستويات السلمة المب

 موقع منطقة الدراسة:

 يساوي  طولبمن ساحة الجميورية حتر ساحة عدن  يمتدشارع الجميورية  األول منطقة الدراسة شممت شارعين   
1.562 Km   30يساوي  وبعرض m, 8.4أما عرض الجزيرة الوسطية فيو فيبمغ m المدالل الثانوية يساوي  وعدد

شارع  الثاني فيو أما ,2يساوي وعدد التقاطعات المنظمة بإشارة  وئية  10يساوي , عدد مواقف الباصات 24
طولو مع شارع بغداد عند نقابة الميندسين, ويبمغ  مكان تقاطعويمتد من ساحة حطين  حيثجمال عبد الناصر 

1.814km  20.5عر و و m, 2.5الجزيرة الوسطية فيو  أما عرض m  يبمغ , و 13وعدد المدالل الثانوية ىو
  .فقط 1يساوي  وعدد التقاطعات المنظمة بإشارة  وئية 8عدد مواقف الباصات 
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 :(Fuzzy Logic) منيج المنطق الضبابي

 (:Fuzzy Set Theory)نظرية المنطق الضبابي أو االبيامي 

 وتقوم عمر مايمي:  ,ىي أداة فعالة إليجاد الحمول المثمر لمسائل ىندسية في اتلاذ القرار المتعدد المعايير     
بأسموب يعترا فيو بوجود غموض وعدم دقة, قائم عمر  أو الظواىرىو نمذجة األحداث  المنط  ال بابي *

 . [9]الطبيعة المبيمة أو ال بابية ليذه األحداث
 الذي يمثل درجة , وتتراوح بين الصفر والواحد الصحيحوالتي يعتمد عمر مفيوم درجة االنتماء أو الع وية  *

القناعة بمدى انتماء العنصر أو الفئة إلر مجموعة محددة )مجموعة  بابية( أو مدى تحقي  العنصر لميدا 
  .[10], وذلك لمعالجة ظاىرة االرتيابMembership functionالمحدد من للل تابع الع وية 

 تقوم آلية عمل المنطق الضبابي عمى ثالث خطوات أساسية:  *

  Defuzzificationإزالة ال بابية Rule base .3بناء القواعد األساسية  Fuzzification .2اإلبيام ال بابية/ 1.

 جمع البيانات:

, ووجدنا أن أكبر عدد مسجل من 2010لعام  مدينة اللذقيةجمعنا حوادث المرور من قسم شرطة المرور في      
شارع الجميورية ثم عمر شارع جمال عبد الناصر, ولذلك فقد تم التيار ىذين الشارعين لمدراسة,  الحوادث كان عمر

حادث في شارع جمال 157حادث و  167وتقارير الحوادث المرورية عمييما كانت قد سجمت في شارع الجميورية
 لطورتيا.ودرجة  توزعيا ((1عبد الناصر, ويبين الجدول

 الجميورية وجمال عبد الناصر المرورية عمى شارعي ( بيانات الحوادث(1الجدول

طة األرصاد الجوية العامة في دمش  من مح 2010 بيانات اليطول المطري لعام تم الحصول عمر        
ساعة كقيمة متوسطة   24اليطول المطري للل  شدةوالمسجمة كل ساعة للل أيام السنة, ثم تم حساب متوسط 

قيمة ال تثم ألذ ,أيام ةتم قياسيا بالتيار ثلث فقد حجوم المرور الساعية , أما بيانات mm/hلكل ساعات السنة بد 
 ( 9-8من ) كانت وجدنا أن ساعة الذروة الصباحية , حيثvia countثة بواسطة جياز متوسطة لأليام الثلال

ظيرا  في شارع الجميورية, أما في شارع جمال عبد الناصر فكانت ساعة  3-2 ))وساعة الذروة المسائية صباحا  

 ضرر جسدي ضرر مادي ضرر جسدي اسم الشارع
 (ساعة الذروةفي  )

 ضرر مادي
 (ساعة الذروة )في

 30 9 127 40 شارع الجميورية

جمال عبد  شارع
 الناصر

 56 ال يوجد 121 37
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ت الشوارع التي تم ( ظيرا , ومن ملططا (3-2صباحا  وساعة الذروة المسائية من (8-7 )   الذروة الصباحية من
 المواصفات اليندسية لمشارعين . حصمنا عمرالتيارىا من بمدية المدينة 

 GISالمكاني لحوادث المرور باستخدام برنامج  التحميل  

تم تمثيل مواقع الحوادث عمر الشارعين المدروسين عمر صورة جوية لشوارع مدينة اللذقية لدراسة التحميل        
  kernel density) توزع كثافة   و GIS spatial analysis tools دث المرور باستلدام برنامج المكاني لحوا

distribution)   المناط  األكثر كثافة  بالحوادث عمر طول الشارعين  حيث تمثل المناط  البنية الداكنة
 .(1الشكل) كما يو حو المدروسين

 
 المدروسينكثافة حوادث المرور عمى الشارعين  -(1الشكل)

                            

 تو ح الصور الجوية التالية توزع حوادث ال رر الجسدي وحوادث الوفاة عمر كل من الشارعين المدروسين.كما 
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 حوادث الضرر الجسدي عمى شارع الجميورية -(3حوادث الضرر الجسدي عمى شارع جمال عبد الناصر       الشكل)-(2الشكل)

  .ر الجوية التالية توزع حوادث ال رر المادي عمر كل من الشارعين المدروسينوتو ح الصو 

 
 الضرر المادي عمى شارع الجميوري  حوادث -(5حوادث الضرر المادي عمى شارع جمال عبد الناصر     الشكل) -(4الشكل)
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 نتائج التحميل المكاني:

سجمة عمر شارعي الجميورية وجمال عبد الناصر نوع ال رر الذي وقع من الحوادث الم( 2)يو ح الجدول     
 .ونسبتيا وأماكن وقوعيا

 ( األضرار الناتجة عن الحوادث المسجمة عمى شارعي الجميورية وجمال عبد الناصر2الجدول)

 مما سب  وبالمتابعة:
  30بسبب االزدحام المروري تنلفض السرعة إلر مادون km/h  للل ساعات الذروة. 
  تتركز حوادث ال رر الجسدي عمر القطاعات من الطري  التي تسمح بتزايد سرعة السائقين

 عمييا, وتشكل حوادث صدم المشاة قسما  كبيرا  منيا. 

 اضي الضبابي:بناء الموديل الري

وبالتالي عدد  ,ساعة حيث اعتبرنا كل ساعة تمثل قيمة بيانية24للل  المذكورين أعله درسنا الشارعين      
  ,وىذا ما يو حو مدلمة لنمذجة الموديل ال بابيالقيم ال وىي  48=24*2نقطةالنقاط البيانية المدروسة ىي 

 ( تمثيل قيم الموديل الضبابي3) الجدول                             .(3جدول)ال

 الزمنية المدخمةالقيمة  رمز القيمة                

ALJ 01  01:00-00:00شارع الجميورية بين 

JML 09  09:00-08:00شارع جمال عبد الناصر 

 ضرر مادي ضرر جسدي اسم الشارع

 شارع الجميورية

من %25  تركزت حوادث ال رر الجسدي والوفاة بنسبة 
, شارع قبل أول تقاطعالر مدلل إجمالي الحوادث عم

الذروة وعمر القطاعات  ساعاتمعظميا لارج  وكان
 .الطرقية بين التقاطعات 

 
تتركز حوادث ال رر المادي عمر 
تقاطع قنينص ساعة الذروة وفي نياية 

وتشكل  ,الشارع وعند المدالل الثانوية
من إجمالي  %18أثناء ساعة الذروة 

 الحوادث.
 

 ناصرشارع جمال عبد ال

من مجموع  %20حوادث ال رر الجسدي تشكل حوالي 
الحوادث وتتركز عمر االنعطاا في نياية الشارع, وتتوزع 

وال توجد حوادث  ,بشكل غير متجانس عمر طول الشارع
  رر جسدي ساعة الذروة.

أغمب حوادث ساعة الذروة ىي حوادث 
ذات  رر مادي فقط, حيث تشكل 

من إجمالي  %35 ىذه الحوادث 
 . لحوادثا
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  تحديد متحوالت اإلدخال وىي: -

AHT- مقدرا  بد  الشارع عمركل ساعة  فيحجم المرور الساعي السنوي معرفا  بعدد العربات المارة  معدل
  ).عربة/ساعة)

AHR- اليطول المطري الساعي السنوي  حجم. ( mm/h) 

RW- دون األرصفة مقدرا  بالكيمومترات المعبدالطري   عرض (km). 

 عوامل المواصفات اليندسية لمشوارع:

PM-  الجزر  يياالمسافة التي تمتد عمطول  , أيالشارعالنسبة المئوية لمسافات األمان والجزر الوسطية عمر طول
 .)%(عمر الطول الكمي لمشارع وىذه النسبة تؤلذ كنسبة مئوية  الوسطية أو المنصفات الوسطية مقسمة  

BS -  بالكيمومتراتمقدرا  الشارع طول  مقسما  عمرعدد مواقف الباصات (bus/km). 

SJ- بالكيمومتراتمقدرا   شارعالطول  مقسما عمرالتقاطعات المنظمة بإشارة  وئية  عدد. ( Sj/km) 

- MA بالكيمومتراتمقدرا  عمر طول الشارع  مقسما   المدالل الثانوية عدد (ma/km). 

  ولدينا متحول واحد ناتج ىو:

AAA- المتحول الملرج  وىوAnnual All Accidents)) )الذي يمثل عدد  ,أي )عدد الحوادث السنوي الكمي
 ومقسمة عمر 2010ساعة لعام 24من أصل  في كل ساعة ارعين المدروسينلشفي ا وقعتالحوادث الكمي التي 

للل جميع أيام  ظيرا   : عدد الحوادث الكمية السنوية التي وقعت في الساعة الرابعةمثالا طول الشارع بالكيمومترات.
 قيمة ملرجة.24دينا وبالتالي يكون ل حادث/ساعة/كم(). واحدتو السنة مقسمة عمر طول الشارع مقدرا  بالكيمومترات

وقوع  زمنبالنسبة لعامل السرعة الحظنا من ضبوط حوادث المرور أن الفروقات في مجال السرعات  مالحظة :
ي لم تكن السرعة عامالا وبالتال،  km/h( 40-30الحادث قميمة جداا ومجال السرعات المقدرة يتراوح بين)

بعد منتصف المسجمة حوادث الكانت فقد ة عامل أساسي فييا بالنسبة لمحوادث التي تبين أن السرعأساسياا، أما 
وىي عينة قميمة جداا بسبب انخفاض حجم المرور ليالا وبالتالي تم إىماليا واستبعاد عامل السرعة في  ،الميل

 دراستنا.

  (:Fuzzificationمرحمة التضبيب )

الع وية لممدللت والملرجات, والمرحمة  وتت من مرحمتين أساسيتين: المرحمة األولر ىي ايجاد التوابع      
حيث  ,الثانية ىي ايجاد القيمة المغوية ليذه التوابع, وسنستلدم األشكال المثمثية واألشكال شبو المنحرفة في دراستنا



 
 

7 
 

استنتاج عدد المجموعات من توزيع البيانات لكل من ثم يتم استنتاج كل متحول إدلال لكل مجموعة  بابية و س
 . (0,1متحوالت لغوية مدلمة ولكل منيا قيم لغوية تتراوح ما بين)  7ا لدين ,متحول

  AHT لغوية, وىي  قيم 3 يألذLOW, MEDIUM, HIGH )وىيوتعني بالترتيب )مرتفع , متوسط, منلفض , 
 ممثمة بمجموعات  بابية مقسمة حسب كثافة النقاط.

 1225-8بين  مامجال توزع البيانات  وتراوح إلر مثمثين وشبو منحرا حسب توزع البيانات,AHTقسمنا المتحول  
 xحيث أن المحور  ,1150 ,275 ,145 مراكزىا:  بابية إلر ثلث مجموعات ياميقسحيث تم ت. عربة/ساعة

 (.6شكل)ال وىذا ما يو حو, µيشير إلر تابع االنتماء  yوالمحور  AHT  قيم المتحول يمثل

 
 معدل حجم المرور الساعي السنوي AHT تضبيب المتحول  -(6الشكل)

 

وتعني بالترتيب )مرتفع ,  LOW, MEDIUM ,HIGH  قيم لغوية, وىي  3 أي ا   AHRالمتحوليألذ     
وقسمنا المتحول إلر مثمث وشبيي  ,متوسط, منلفض( ممثمة بمجموعات  بابية مقسمة حسب كثافة النقاط

مراكز المجموعات  وكانت (,(mm/h 0.0273-0.282 تألذ القيم مابيننات التي منحرا حسب توزع البيا
 yوالمحور  AHR  ىو قيم المتحول xحيث أن المحور  .  0,06,0.12,0.25:ىي ال بابية الثلثة لمبيانات 
 .(7شكل)ال , وىذا ما يو حوµيشير إلر تابع االنتماء 
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 المطري الساعي السنوي ارتفاع اليطول AHRتضبيب المتحول  -(7الشكل)

   1 - 0.73ألذ القيمتين  PM, المتحول   21.6-18ألذ القيمتين   RWالمتحول 

  15.36 – 7.17ألذ القيمتين  MA, المتحول  1.28 - 0.55ألذ القيمتين   SJالمتحول 

 .(8شكل)وكما يو حو ال, ومثمنا ىذه القيم بالموديل ال بابي 6.4 - 4.41ألذ القيمتين  BSالمتحول 

 
 تضبيب المتحوالت المدخمة -(8الشكل)
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حادث في  10- 0 تتراوح قيمو بين  /كم(السنوية  عدد الحوادث الساعية AAA( ت بيب المتحول الملرج    
يمثل مستوى السلمة األول وىو أف ل مستوى لمسلمة, أي تقريبا  ال  -S1 قيم لغوية وىي: 5ويألذ  الساعة/كم

يمثل مستوى   -M يمثل مستوى السلمة الثاني,  -S2 , للل فترة زمنية معينةيوجد حوادث عمر الطري  
يمثل مستوى اللطورة األول وىو أكثر المستويات  -R1 يمثل مستوى اللطورة الثاني -R2 ,السلمة الوسطي

 , 4 , 2 , 0.8 :مراكزىا ىيلطورة  عمر الشارع المدروس في فترة زمنية معينة, وتمثل كدددلمس مجموعات  بابية 
  ,µيشير إلر تابع االنتماء  yوالمحور  AAA  ىو القيم المفرو ة لممتحول xحيث أن المحور  8.5 ,6

 (.9شكل)ال

 
 )عدد الحوادث الساعية السنوية/كم(AAA تضبيب المتحول المخرج -(9الشكل)

 مرحمة إنشاء القواعد الضبابية: 

 التالي: القاعدة ال بابية في ىذه الحالة تألذ الشكل   

 

 ىي Z ,المجموعات ال بابية )القيم المغوية( ..…X, Y حيث أن متحوالت اإلدلال ىي) المتغيرات المغوية(      
لقد تم و ع عدة موديلت تلتمف عن بع يا بتمثيل البيانات في مجموعات  بابية ملتمفة, النتيجة المنطقية. 

جود شارعين فقط فإن المتحوالت الستاتيكية تحديدا  لم تكن ذات وبالتالي في إنتاج قواعد  بابية متعددة, وبسبب و 
يم البيانات تأثير وا ح وىام عمر نتائج الموديل, وبالتالي الترنا ىذا الموديل الذي أعطر أقرب نتيجة متوقعة لق

 الحقيقية لمحوادث . 
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تقدير كل االحتماالت التي تربط فمن الممكن  نان  بابيتان ولكل منيما مجموعتفمثل  إذا كان لدينا متحوال   
متحوالت إدلال  7باعتبار إدلال  ((4=2*2)) لدددددقواعد كنتيجة  4وبالتالي لدينا  ,المتحوالت مع بع يا البعض

 288=2*2*2*2*2*3*3لكل منيا عدد من المجموعات ال بابية, وبالتالي  فإن عدد القواعد)) قاعدة  بابية 
مج البيانات الملتمفة حسب مجموعاتيا ال بابية  وربطيا بعلقة منطقية تربط بين (( ,حيث تتشكل القواعد من د  

وعمر ىذا تم  و ع القواعد الملئمة وحذا القواعد المتناق ة إلر أن  ,المدلمة والمتحول الملرج المتحوالت
د (( لتجميع القواع Summationقاعدة  بابية , واستلدمت طريقة التجميع )) 19  توصمنا إلر 

((aggregation وطريقة مركز الثقل  ))CoG))((لعممية إلغاء الت بيب لمموديل ))defuzzification . )) 

وحجم   ا  إذا كان حجم المرور مرتفع :لنظام االستدالل ال بابي المعتمدة  THEN-IFمثال عمر إحدى قواعد   
لشارع  مرتفعة  وعدد التقاطعات المنظمة ونسبة الجزر الوسطية عمر طول ا ا  وعرض الطري  كبير  ا  المطر متوسط

كم من طول 1وعدد المدالل الثانوية لكل   ا  كم كبير 1وعدد مواقف الباصات لكل   ا  كم  مرتفع 1بإشارة  وئية لكل 
 . R2  [10]عدد الحوادث السنوي لكل كم يقع في المستوى الثاني لملطورة إن ف  ,ا  الطري  كبير 

  (:Deffuzzificationب( )عممية التوضيح )إلغاء التضبي

يتم تحويل كل مجموعة  بابية إلر قيمة وحيدة وا حة من للل القواعد ال بابية , وتستلدم طريقة مركز        
حدد مركز يحيث  ,وذلك إللغاء الت بيب لألنظمة ال بابية المنفصمة  (CoG - Center of Gravity)الثقل 

الحصول عمر قيم ناتجة من ثم وتتم عممية إلغاء الت بيب و  .جة )الناتجة(الثقل اليندسي لممجموعة ال بابية الملر 
فعند كل قيمة مدلمة لمتحوالت اإلدلال تنتج قيمة ملرجة  ,MATLAB fuzzy logic toolboxثابتة باستلدام 
                                 ين.لشارعا لكل مدللت الموديل (4,5) دوالنو ح الجيو  ,كل كم المتوقعةعمر لعدد الحوادث

 ( مدخالت الموديل لشارع الجميورية4الجدول )

    MA SJ BS PM RW AHR AHTL  النقاط
 الزمنية

15.36 1.28 6.4 1 21.60 0.16 372 ALJ00 
15.36 1.28 6.4 1 21.60 0.14 263 ALJ01 
15.36 1.28 6.4 1 21.60 0.28 110 ALJ02 
15.36 1.28 6.4 1 21.60 0.12 66 ALJ03 
15.36 1.28 6.4 1 21.60 0.14 25 ALJ04 
15.36 1.28 6.4 1 21.60 0.22 54 ALJ05 
15.36 1.28 6.4 1 21.60 0.28 60 ALJ06 
15.36 1.28 6.4 1 21.60 0.28 91 ALJ07 
15.36 1.28 6.4 1 21.60 0.11 1062 ALJ08 
15.36 1.28 6.4 1 21.60 0.13 1110 ALJ09 
15.36 1.28 6.4 1 21.60 0.08 1098 ALJ10 
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15.36 1.28 6.4 1 21.60 0.10 1066 ALJ11 
15.36 1.28 6.4 1 21.60 0.07 1010 ALJ12 
15.36 1.28 6.4 1 21.60 0.19 1028 ALJ13 
15.36 1.28 6.4 1 21.60 0.03 1072 ALJ14 
15.36 1.28 6.4 1 21.60 0.18 1225 ALJ15 
15.36 1.28 6.4 1 21.60 0.06 1065 ALJ16 
15.36 1.28 6.4 1 21.60 0.15 1152 ALJ17 
15.36 1.28 6.4 1 21.60 0.19 1099 ALJ18 
15.36 1.28 6.4 1 21.60 0.27 952 ALJ19 
15.36 1.28 6.4 1 21.60 0.06 880 ALJ20 
15.36 1.28 6.4 1 21.60 0.07 809 ALJ21 
15.36 1.28 6.4 1 21.60 0.06 634 ALJ22 
15.36 1.28 6.4 1 21.60 0.12 427 ALJ23 

 ( مدخالت الموديل لشارع جمال عبد الناصر5الجدول)         

MA SJ BS PM RW AHR AHTL النقاط الزمنية 
7.17 0.55 4.41 0.73 18.00 0.16 150 JML00 
7.17 0.55 4.41 0.73 18.00 0.14 95 JML01 
7.17 0.55 4.41 0.73 18.00 0.28 45 JML02 
7.17 0.55 4.41 0.73 18.00 0.12 15 JML03 
7.17 0.55 4.41 0.73 18.00 0.14 10 JML04 
7.17 0.55 4.41 0.73 18.00 0.22 8 JML05 
7.17 0.55 4.41 0.73 18.00 0.28 25 JML06 
7.17 0.55 4.41 0.73 18.00 0.28 175 JML07 
7.17 0.55 4.41 0.73 18.00 0.11 1075 JML08 
7.17 0.55 4.41 0.73 18.00 0.13 1004 JML09 
7.17 0.55 `4.41 0.73 18.00 0.08 680 JML10 
7.17 0.55 4.41 0.73 18.00 0.10 780 JML11 
7.17 0.55 4.41 0.73 18.00 0.07 890 JML12 
7.17 0.55 4.41 0.73 18.00 0.19 1100 JML13 
7.17 0.55 4.41 0.73 18.00 0.03 1005 JML14 
7.17 0.55 4.41 0.73 18.00 0.18 1180 JML15 
7.17 0.55 4.41 0.73 18.00 0.06 416 JML16 
7.17 0.55 4.41 0.73 18.00 0.15 406 JML17 
7.17 0.55 4.41 0.73 18.00 0.19 401 JML18 
7.17 0.55 4.41 0.73 18.00 0.27 236 JML19 
7.17 0.55 4.41 0.73 18.00 0.06 165 JML20 
7.17 0.55 4.41 0.73 18.00 0.07 105 JML21 
7.17 0.55 4.41 0.73 18.00 0.06 95 JML22 
7.17 0.55 4.41 0.73 18.00 0.12 75 JML23 
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 المناقشة:لنتائج و ا -

 .( المقارنة بين القيم الحقيقية لمحوادث والقيم الناتجة عن الموديل لمشارعين المدروسين6بين الجدول )ي �

 ؤنة بين القيم الحقيقية لمحوادث والقيم الناتجة عن الموديل لمشارعين المدروسين( المقا6الجدول )                 

 شارع جمال عبد الناصر شارع الجميورية 

 النقاط الزمنية نتائج الموديل القيم الحقيقية النقاط الزمنية نتائج الموديل القيم الحقيقية
2.56 5.73 ALJ00 2.21 3.96 JML00 
1.28 4.81 ALJ01 1.66 3.36 JML01 
1.28 4.16 ALJ02 1.66 3.26 JML02 
2.56 2.56 ALJ03 2.21 1.38 JML03 
1.92 2.12 ALJ04 1.66 1.58 JML04 
3.2 3.42 ALJ05 1.1 2.27 JML05 
2.56 3.52 ALJ06 3.31 2.81 JML06 
1.92 3.94 ALJ07 4.42 4.84 JML07 
5.76 6 ALJ08 4.97 6 JML08 
5.12 6.61 ALJ09 5.52 6.61 JML09 
4.48 4.84 ALJ10 3.87 4.51 JML10 
5.76 5.52 ALJ11 3.31 5.44 JML11 
3.84 4.48 ALJ12 3.87 4.48 JML12 
7.68 8.19 ALJ13 7.18 8.19 JML13 
6.4 4 ALJ14 4.97 4 JML14 
7.04 7.91 ALJ15 7.73 7.91 JML15 
4.48 4 ALJ16 2.76 2.99 JML16 
5.76 7.14 ALJ17 4.97 5.74 JML17 
6.4 8.19 ALJ18 6.08 6.44 JML18 
8.32 8.44 ALJ19 4.42 5.7 JML19 
3.84 4 ALJ20 2.76 1.91 JML20 
4.48 4.48 ALJ21 1.66 2.2 JML21 
4.48 3.58 ALJ22 2.21 1.54 JML22 
5.76 5.09 ALJ23 2.76 2.66 JML23 

 االرتباط:التحقق من 

و تتراوح قيمتو  ,x, yالمتغيرينيعبر معامل االرتباط عن االرتباط اللطي بين   يد:معامل االرتباط ومعامل التحد
ذا كان  االرتباط بين المتغيرين متين جدا    r > 0.9. فعندما يكون 1 ,+1]- [بين االرتباط  r ≥  0.8 ≤ 0.9وا 
 فإن االرتباط  عيف.      r  0.7 > فإن االرتباط جيد, وأليرا  إذا كان   r ≥  0.7 ≤0.8 أما إذا كان , متين
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والذي تساوي قيمتو مربع عامل االرتباط  r²تفسر قيم معامل االرتباط بشكل أف ل من للل معامل التحديد       
r   القيم الحقيقية لمحوادث بين قيمة عامل الترابط بين نتائج الموديل و  أما, 0 ,+1]  [تتراوح قيمتو بين  , حيث

 وىو ارتباط  ,   r=0.89 وىو ارتباط جيد, ولشارع جمال عبد الناصر r= 0.76  فقد بمغتلشارع الجميورية 
 متين.

 لسلمة المرورية باالعتماد عمر البيانات الحقيقية ونتائج الموديل بشكل مشابو لطريقة الباحث اتم تحديد مستويات 

 [6] [Kononov and Allery’s 2003]  [7]والباحث [selvi, O . 2009], (.10يو حو الشكل ) وىذا ما 

 

 
 r²=0.6924الترابط بين نتائج الموديل والقيم الحقيقية ومستويات السالمة  -( 10الشكل)

ساعات مستوى السلمة وساعات مستوى اللطورة  حسب مستويات السلمة المو حة عمر الملطط نستنتجو 
 .7))م رق وساعات المستوى الوسطي لمسلمة عمر الشارعين المدروسين من الجدول
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 توزع مستويات السالمة حسب الزمن 7)الجدول)             

                                                                 مستوى                  

 الخطورة        اسم     

 الشارع         

 مستوى السالمة

 )ساعة(

 المستوى الوسطي

 )ساعة(

 مستوى الخطورة

 )ساعة(

 

 شارع الجميورية

 

 

00.00 - 01.00  
01.00 - 02.00 
02.00 - 03.00 

03.00 - 04.00  
04.00 - 05.00  
05.00 - 06.00  
06.00 - 07.00 

23.00 – 00.00  
07.00 – 08.00  
08.00 – 09.00  
09.00 – 10.00 
10.00 – 11.00  
11.00 – 12.00  
13.00 – 14.00  
15.00 – 16.00 
19.00 -20.00  
20.00 – 21.00  
21.00 – 22.00  
22.00 – 23.00 

12.00 – 13.00  
14.00 – 15.00  
16.00 -17.00 

17.00 – 18.00  
18.00 – 19.00 

 

 شارع جمال عبد الناصر

23.00 - 00.00  
00.00 - 01.00  
01.00 - 02.00   
02.00 - 03.00  
03.00 - 04.00  
04.00 - 05.00  
05.00 - 06.00 
15.00-16.00  
19.00-20.00  
20.00 – 21.00  
21.00 – 22.00  
22.00 – 23.00 

 

06.00 – 07.00  
07.00 – 08.00 
08.00 – 09.00  
09.00 – 10.00  
10.00 – 11.00  
11.00 – 12.00 
13.00 – 14.00  
16.00-17.00  
18.00 – 19.00 

12.00 – 13.00  
14.00 – 15.00  
17.00 – 18.00 

ساعات الصباح األولر )حجم مرور يتو ح من النتائج أن مستوى السلمة ي م ساعات الميل و  وبشكل  عام
 منلفض( ومستوى اللطورة ي م ساعات الذروة )حجم مرور مرتفع( .
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ومستوى المعنوية  r ≠ 0:  : الفرضية البديمة , وال يوجد ارتباط   r = 0:  )االبتدائية( الفرضية العدم
a=0.05 ,  و بإدلال البيانات الناتجة عمر برنامجSPSS  7)جدول ) نجد ما يمي:  

 ANOVAجدول تحميل ( 7جدول)                            

 

 

 

 

         

 

قيمة معامل االرتباط أن العلقة بين نتائج الموديل وبين القيم الحقيقية ىي علقة طردية ومتينة كما يبين تبين    
الحاصمة في المتغير التابع تعود إلر المتغير المستقل, وبما أن  وبالتالي فالتغيرات , %69.2د ذلك معامل التحدي

 .[1]فاالرتباط حقيقي ومعنوي   = P(sig) 0.000< 0.05قيمة احتمال الداللة 

 :والتوصياتستنتاجات اال

 المرورية.مة مستويات محددة لمسل الزمن إلر بالعلقة مع ينالمدروس ارعينتم تقسيم الش 1-

 بشكل عام. الشارعين المدروسينفي  عمر زيادة نسبة وشدة حوادث المرور يساعد األمطارتأثير  -2

 المرورية.لم تكن المواصفات اليندسية لمطري  ذات تأثير وا ح عمر الحوادث  -3

ة النقل الذكية تلطيط الطرق والسلمة وستساعد مصممي أنظملعامة استراتيجية و ع في الدراسة ستساعد  -4
                                                                                                                                                        .المروريةسلمة لاصة باللتصميم آلية 

مستقبمية جديدة لشوارع ألرى مع إدلال عوامل  اناتالدراسة ببيالتأكيد عمر تحديث الموديل الريا ي في ىذه 5-
 تحسينلموصول إلر نتائج أدق وأشمل تساىم في استراتيجية  وذلكتؤثر في وقوع الحوادث المرورية قد ألرى 

 المرورية.مستوى السلمة 
المدروسة ولصوصا  عند توسيع عينة الشوارع التأكيد عمر إدلال عامل السرعة في مجموعة مدللت الموديل  -6

 لتشمل الشوارع ذات السرعات العالية كالشوارع المؤدية إلر لارج المدينة أو الشوارع لارج المدينة.

 r² المصحح  عامل التحديد r²  عامل التحديد rعامل االرتباط

0.832 0.692 0.686 

مجموع  مصدر التباين
متوسط  df المربعات

 .F Sig المربعات

 122.665 1 122.665 بسبب االنحدار
103.54 

 
.000 
 

 1.185 46 54.494 البواقي
 47 177.159 الكمي 
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