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چکیده
هنگامی که یک عابرپیاده قصد عور ز ییابا

ز دز د عاام ز با ادای نقلیه مرعر ی زجتنابناپذیر زات .عابرینپیاده ممکن زات با

قضا ت ناد ات د مر د ما عا عصادف زنتخاب ش ه

ارعت ایلهنقلیه نزدیکشرن ه د مارض حرزدث قرز بگیرن  .ز زین

ه ف د زین پژ هش شدناادایی پا زمترهای مر ر بر شد ت یعدک عابرینپیاده بر زااس عوهبن ی شایص عرکیوی ما عا عصادف
زنتخاب ش ه ارعت ایلهنقلیه نزدیکشرن ه د یط هنگام عور ز گذ گاههای عرضی د ماابر شهری زات .ب ین منظر
عا عصدادف ادرعت ادیلهنقلیه زنتخاب شد ه برزی  088عابرپیاده با زاتفاده ز
بردزشت ش

ما

ش فیلمبردز ی د هر یط عور د شهر قز ین

عرکیب بحرزنی زین د پا زمتر به عنرز شایص یطر د نظر گرفته ش  .پس ز

عوهبن ی ش ت یطر عابرینپیاده ز

م ل لرجیت عوهزی برزی م لاا ی زاتفاده ش  .جمعبن ی نتایج زین پژ هش نشا میده که متراط ما عا عصادف زنتخاب ش ه
عرادط عابرز پیاده مرد ( 5/9انیه) کمتر ز عابرز پیاده

( 6/6انیه) زادت زما متراددط اددرعت ایلهنقلیه نزدیکشرن ه زنتخاب

شد ه عرادط هنها ( 55کیلرمتر بر اداعت) برزی هر د جنعدیت یکعدا زادت .همچنین ارعت اای نقلیه نزدیکشرن ه به عنرز
مهمعرین مایا د ز لریتبن ی ش ت یعک عابرین شنااایی ش  .بیش ز  08د ص ز عابرین د

ما نزدیک ش

اای نقلیه با

ادرعت  08کیلرمتر بر اداعت زق زم به عور پریطر کردن  .پا زمترهایی مانن جنعیت همرزه دزشتن ارعت عابرپیاده زاتفاده ز
علفن همرزه یا مرایقی ارعت ایلهنقلیه نزدیکشرن ه

ما عا عصادف بر یطرپذیری عابرینپیاده نقش به اززیی دز د .عجزیه

عحلی زالاتیعیته نشا دزد که متغیر ارعت ایلهنقلیه نزدیکشرن ه د یط عا یرگذز عرین متغیر د یطرپذیری عابرینپیاده زات.

واژه های کلیدی :زمان تا تصادف ،سرعت وسیلهنقلیه نزدیکشونده ،شدت خطر ،مدل لوجیت رتبهای.
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 .]Chandrasekar, 2014درک و تصددمیمریری عابرانپیاده

 .1مقدمه
با رشدد روزافزون تعداد وسایلنقلیه ،در مقابل ارتقاء سطح رفاه
جوامع بشدری پیامدهای منفیای مانند تصدادفات و آسیبهای
جانی و مالی پدید آمده اسدددت .عابرینپیاده به عنوان یکی از
آسدددیبپذیرترین کاربران راه اهمیت باالیی در تحلیل ایمنی
ترافیک دارند .به طور کلی ،خطر مرگ و میر و جراحت جدی
برای عابرانپیاده از سن باالی  31سال شروع به افزایش میکند.
نرخ وقوع تصدادفات مربوط به افراد مسددن باالی  61سددال زیاد
نیسددت ،احتماالً به خاطر اینکه تحرک و فعالیت آنها در جامعه
کمتر است ،اما نسبت کشتههای آنها در حوادث باالست .نسبت
قابل وجهی از آسدیبهای جدی عابرانپیاده در متوسط سرعت
 38 km/hرخ می دهدد امدا حوادث منجر بده مرگ عدابرپیاده
عمدتاً در سرعتهای  18-08 km/hاتفاق میافتد [ Kröyer,
.]2015
در بین حرکتهای عابرینپیاده ،حرکت عرضددی از معابر و
تقاطعات شدهری ،به دلیل پتانسدیل باالی برخورد با وسایلنقلیه
در حال حرکت و بروز موقعیتهای خطرناک ،بحرانیترین نوع
حرکت عابرینپیاده اسددت .عابرینپیادهای که به نقض چراغهای
ترافیکی میپردازند در معرض خطر آسیبهای بیشتری هستند.
این عابرینپیاده غیرسددازرار معموالً به عنوان متخلفان شددناخته
میشددوند که باعث نگرانیهای ایمنی ترافیکی هسددتند [ Koh
 .]and Wong, 2014با این حال ارر عابرینپیاده از چراغهای
راهنمایی اطاعت کنند ،شدددان

تبدیل شددددن آنها به قربانیان

حوادث رانندری بسددیار کاهش مییابد [ Koh, Wong and
 .]Chandrasekar, 2014مطابق رزارشهای ایمنی ،فراوانی
تصددادفات عابرینپیاده در ایران در سددال  9317برابر  0700نفر
بوده است [.]Five- years safety program, 2015
تقاطع چراغدار با رذرراه خطکشی عابرپیاده به جهتبندی
جریان ترافیک عابرپیاده کمک میکند .طراحی مناسددب و ایجاد
تسددهی ت عابرپیاده ،کاربران را تشددویق به عبور از مکانهای
تعیین شدددده می کند .با این حال ،اثبات می شدددود که رذرراه
خطکشددی عابرپیاده قادر به متقاعد کردن عابرینپیاده به پیروی
از چراغهای ترافیکی نیسدددت و عابرینپیاده همیشددده مطابق با
قددوانددیددن عددبددور رفددتددار نمی کننددد [ Koh, Wong and
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در عبور از جداده یدک موضدددوع مهم ایمنی ترافیک اسدددت.
عابرینپیاده هنگام عبور از راه به تصدددمیمریری درمورد زمان تا
تصدادف ( 9)TTCو پیشبینی سرعت وسیلهنقلیه نزدیکشونده
( 7)SAVنیاز دارند .تصدمیمریری عبور از راه عمدتاً بر اساس
فاصدله بین عابرپیاده و وسدیلهنقلیه نزدیکشونده انجام میشود،
افزایش در سرفاصله زمانی ( 3)GTتاثیر قابلتوجهی در افزایش
ایمنی عبور از جدداده دارد .ارر چدده عددابران پیدداده در هنگددام
تصدمیمریری برای عبور از راه باید به سرعت وسیلهنقلیه توجه
داشته باشند اما آنها معموالً نمیتوانند سرعت واقعی وسایلنقلیه
نزدیکشدددونده را تخمین بزنند [.]Liu and Tung, 2014
مطابق شددکل ( TTC ،)9یا  GTبرای یک عابرپیاده حین عبور
از رذرراه عرضی ،به صورت زمان الزم برای رسیدن وسیلهنقلیه
به رذرراه عرضدددی در زمان عبور عابرپیاده تعریف میشدددود و
عدابر بر اسددداس این زمدان میتواندد در ارتباط با تصدددمیم در
خصوص پذیرش ریسک و اقدام در ارتباط با عبور یا عدم عبور
تصمیمریری نماید.
در این مطالعه ،رفتار خطرپذیری عابرینپیاده در حین عبور
از عرض خیدابدان مورد مطدالعده قرار ررفته اسدددت .مطالعات
بسددیاری در رذشددته در ارتباط با تسددهی ت عبور عابرینپیاده،
شدناسایی عوامل موثر بر تخلفات عابرانپیاده ،پذیرش سرفاصله
زمانی و مکانی و سدرعت وسدیلهنقلیه توسددط عابران ،شناسایی
سدرفاصله زمانی بحرانی با معیارهای مختلف و غیره انجام شده
اسدددت؛ امدا در مطالعات کمتری نسدددبت به تحلیل شددددت و
رتبهبندی تخلفات عابرین توجه شدده است .همچنین استفاده از
یک شددداخر ترکیبی برای تعریف ریسدددکپذیری عابرین در
مقایسدده با شدداخرهای منفرد یکی دیگر از مشددخصددات این
مطالعه بشددمار میرود .در این مطالعه با توجه به دو معیار زمان
تا تصددادف ( )TTCو سددرعت وسددیله نقلیه نزدیکشددونده
( )SAVکه در مطالعات رذشته به عنوان شاخر ریسکپذیری
عابرینپیاده مورد تحلیل قرار ررفته اسدت ،یک شاخر ترکیبی
برای ریسددک ارا ه شددده اسددت .با توجه به شاخر پیشنهادی،
شدددت خطرپذیری عابرینپیاده بر اسدداس میزان ریسددک قبول
شددده توسددط عابرین با اسددتفاده از مدل لوجیت رتبهای مورد
تحلیل قرار میریرد.

مدلسازی شدت خطرپذیری عابرانپیاده بر اساس رتبهبندی شاخر ترکیبی.....

در ادامه این پژوهش ،مروری بر ادبیات مرتبط با موضددوع،
روششدناسی مطالعه و نحوه جمعآوری دادهها مورد بحث قرار
ررفته اسددت و سددر

تحلیل شددده اسددت .در انتها نتایل بدسددت آمده از این مطالعه
رزارش شده است.

در ارتباط با نتایل مدلسددازی بحث و

شکل .1نمایش شماتیک برای توصیف مفهوم TTC

 .2مرور ادبیات
رفتار عبور عابرپیاده عمدتاً توسط نظریه پذیرش سرفاصله اداره
میشددود .سددرفاصددلهها اغلب با اسددتفاده از توزیعهای احتمال
توصددیف یا با اسددتفاده از مدل رررسددیون خطی تخمین زده
می شدددوندد [ .]Serag, 2014تخلفات عابرپیاده می تواند به
عنوان نتیجه تضداد بین عوامل خارجی و عوامل انسدانی در نظر
ررفته شدددود .عجله داشدددتن عابرینپیاده یا تمایل آنها به حفظ
امتداد حرکت خود در مسدددیر ،مهم ترین دالیل ذهنی آنها برای
عدم انطباق با چراغ راهنمایی یا تسدهی ت عبور است .قضاوت
عدابرین پیاده در مورد زمان و مکان عبور از جاده و تمای ت
ذهنی عابرپیاده بسددیار پیچیده اسددت [.]Guo et al. 2014
دالیل بسدددیاری وجود دارد که چرا یک عابر پیاده راهی اوقات
برای عبور از جاده خود را در معرض خطر قرار میدهد و یا به
نقض چراغهای ترافیکی میپردازد .این دالیل را میتوان به سده
رروه اصلی ویژریهای فردی ،شرایط ترافیکی و شرایط محیطی
تقسیم کرد [.]Koh, Wong and Chandrasekar, 2014
وانددو و همکددارانش در سدددال  7898در چین ،پددذیرش
سدرفاصله توسط عابرین پیاده را بر پایه رویکرد انتخاب رسسته
با استفاده از روش فیلمبرداری و مدل لوجیت دورانه مدلسازی
کردند .نتایل حاصدل شدده نشان داد که ارر تعداد در یک رروه
افزایش یدابد ،عابرینپیاده تهاجمیتر رفتار میکنند و در نتیجه
ممکن اسددت سددرفاصددلههای کوچکتر را برذیرند .عابرینپیاده
مسن محتاطتر هستند و برای یافتن یک سرفاصله زمانی بزررتر
برای شدروع عبور در خط اول منتظر میایستند ،در نتیجه تاخیر

این عابرینپیاده بیشدتر است [ .]Wang et al., 2010پاوار و
پتیل در سددال  7891برای بررسددی پذیرش سددرفاصددله زمانی و
مکدانی عابرینپیاده در رذرراههای کنترلنشدددده بینتقاطعی در
کشدددور هند از مدل لوجیت دورانه اسدددتفاده کردند .آنها مت یر
جنسیت را به عنوان مت یر ناچیز یافتند و بیان کردند که احتمال
پذیرش سدرفاصله مکانی با توجه به افزایش سرعت وسیلهنقلیه
کاهش مییابد [ .]Pawar and Patil, 2015لی و همکارانش
در سدال  7893در چین برای بررسی رفتار عبور عابرانپیاده در
رذرراه های بین تقاطعی بدون چراغ در اطراف مدارس ابتدایی
پژوهشدی را انجام دادند .آنها ویژری چهار رفتار عبور (سرعت
عبور ،زمان انتظار قبل از عبور ،دویدن حین عبور از خیابان،
نگداه نکردن قبل از عبور) را در سددده رروه از عابرین پیاده
(بزررسدداالن تنها ،بزررسدداالن به همراه کودک ،کودکان تنها) در
چهار رذرراه بینتقاطعی بدونچراغ تجزیه و تحلیل کردند .آنها
به این نتیجه رسدیدند که کودکان اغلب به دلیل قضاوت مشکل
برای اینکه چه وقت و چگونه از خیابان عبور کنند احسددداس
دسدددت و پداچده شددددن میکنندد و معموالً مرتکب رفتارهای
خطرنداکی مدانندد دویدن و نگاه نکردن به جریان ترافیک حین
عبور از رذرراهها میشوند [ .]Li et al., 2013حامد در سال
 7889در اردن ،برای خیابانهای جداشددده و جدانشددده با میانه،
زمدان انتظدار در کناره خیابان و تعداد ت شهای موردنیاز برای
عبور موفقیتآمیز از خیابان را تخمین زد .نتایل به دسددت آمده
نشدددان داد که عابرینپیادهای که غالباً از رذرراههای عابرپیاده
نزدیک محل زندریشان استفاده میکنند در معرض خطر بیشتری
قرار دارند و زمان انتظارشددان در عبور کمتر اسددت .از سددوی
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دیگر ،داشددتن یک تصددادف دررذشددته ،عابرپیاده را در پذیرش
خطرات باالتر مهار می کند .عابرپیاده برای عبور از یک طرف
خیابان به پناهگاه مرکزی زمان انتظار بیشدتری را نسبت به عبور
از پنداهگداه مرکزی بده طرف دیگر خیدابدان صدددرف می کند
[ .]Hamed, 2001آنلسین و آلوار در سال  7891برای تعیین
سرفاصله مکانی و زمان ادراک سرفاصله عابرینپیاده برای عبور
ایمن از راه ،شددش تقاطع چراغدار در ترکیه را مورد بررسددی و
فیلم برداری در سددداعات اور قرار دادند .نتایل حاکی از آن بود
که مردان تصمیمریری امن تری را در مقایسه با زنان در انتخاب
سدرفاصدله مکانی دارند .هنگامی که یک وسیلهنقلیه سنگین در
 71متری از رذرراه بود ،هیچ عابرپیادهای عبور را آغاز نمیکرد.
زمانی که سدرعت وسدیلهنقلیه نزدیکشونده بیش از 38 km/h
باشددد عابرینپیاده عبور را زمانی که خودرو در فاصددله بیش از
 21متری رذرراه قرار دارد شددروع میکنند [ Onelcin and
 .]Alver, 2015روسددنبلوم و همکارانش در سددال  7891به
منظور انجام آزمون درک خطر برای عابرین پیاده از مکان های
مختلف با عناصددر خطر مشددابه فیلمبرداری کردند .فیلمها داری
سدناریو خطر همگرا شددن وسددایلنقلیه از سددمت راست جاده
بودند و شددرکتکنندران در صددورت شددناسددایی یک موقعیت
خطرناک کلید موردنظر در صدفحه کلید را فشار میدادند .نتایل
حاکی از آن بود که نمره مردان نسدددبت به زنان در آزمون درک
خطر عدابرینپیدداده بدداالتر بود و مردان اغلددب بیشدددتر از کلیددد
شناسایی خطر استفاده می کردند .در بررسی مت یر سن مشخر
شدده که نمره کسب شده برای درک خطر توسط بزررساالن از
کدودکددان و کدودکددان از افراد مسدددن بدداالتر بوده اسددددت
[.]Rosenbloom et al. 2015
همانطور که از مرور مطالعههای مرتبط با موضوع پیداست،

 1 -3رویکرد مطالعه
در این تحقیق سعی شد تا رفتار پرخطر عابرینپیاده هنگام عبور
از رذرراههای عرضی معابر شهری بر اساس رتبهبندی شاخر
 TTCو  SAVبررسددی شددود .بر این اسدداس نحوه عبور هر
عابرپیاده از فیلم های ررفته شده و با استفاده از پردازش تصویر
از طریق نرم افزار  ImageJو کالیبره کردن فیلمها بر اسددداس
اندازهریری طول رذرراه ها و بخشددی از خیابان توسط برداشت
میدانی مورد بررسددی قرار ررفت .با توجه به داشددتن طولهای
عبور عابرانپیاده و وسدددایلنقلیه و داشدددتن پارامتر زمان از نرم
افزار  ،ImageJمت یرهای زمان تا تصددادف ،سرعت وسیلهنقلیه
و سددرعت عابرپیاده بدسددت آمد .در این مطالعه میانگین TTC
انتخاب شده برای مردان  1/1ثانیه و برای زنان  6/6ثانیه بدست
آمد .همچنین در بررسدی سدرعت وسدایلنقلیه مشخر شد که
میددانگین  SAVانتخدداب شدددده برای مردان  70/2کیلومتر بر
ساعت و برای زنان  71کیلومتر بر ساعت است .بررسی سرعت
عدابرینپیاده در تقاطعات مورد مطالعه نشدددان داد که متوسدددط
سدرعت عابرینپیاده مرد هنگام عبور از رذرراه عرضی  9/0متر
برثانیه و عابرینپیاده زن  9/71متر بر ثانیه است.
 TTCو  SAVبرای تمدام عدابرینپیاده در هر خط عبور
برداشت شد .با توجه به این نکته که هرچه  TTCانتخاب شده
از سددوی عابرانپیاده کوچکتر و  SAVانتخابی از سدددوی آنها
بزررتر باشددد ،خطرپذیری عابران بیشددتر اسددت ،شدداخر خطر
( )Risk Indexمطابق رابطه ( )9تعریف شددد .به عبارت دیگر
یک شددداخر خطر بر اسددداس  TTCو  SAVکه توسدددط
عابرانپیاده انتخاب شده است ،توسعه داده شد:
() 9

𝑽𝑨𝑺
𝑪𝑻𝑻

≈ Risk Index

تاکنون در ارتباط با اولویتبندی شدت خطرپذیری عابرینپیاده

به تعداد خطوط رذرراه برای هر عابرپیاده شددداخر خطر

بررسی انجام نگرفته است .همچنین ،غالباً معیارهای منفرد برای

بدسددت آمد که بزررترین شدداخر خطر برای هر عابرپیاده به

تحلیل ریسدکپذیری مورد استفاده پژوهشگران قرار ررفته و از

عنوان معیار بررسی خطر قرار ررفته شد .در ادامه نمودار درصد

معیدارهدای ترکیبی کمتر در ارتبداط با این مطالعات بهره ررفته

تجمعی شداخر خطر برای تمام عابران رسددم شددد (شکل .)7

شده است .در این مطالعه سعی بر آن بوده تا به نحوی با استفاده

01امین 18 ،امین و 91امین درصد به عنوان مرز رتبهبندی خطر

از شدداخرهای ریسددکپذیری ترکیبی شدددت خطر عابرین در

در نظر ررفته شددد .طبق شکل ( ،)7عابرینپیادهای که شاخر

حین عبور از تقاطع مورد بررسی قرار ریرد.

خطری بیشدددتر از ( 98/1بزررتر از  01امین درصدددد تجمعی

 .3روش تحقیق
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شدددداخر خطر) را انتخدداب کردنددد بدده عنوان پرخطرترین
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عابرینپیاده انتخاب شدند .عابرانپیاده با انتخاب شاخر خطر

در شدددهر قزوین انتخداب شددددندد کده فاقد چراغ راهنمایی با

بین  6/2تا ( 98/1بین 18امین تا 01امین درصد تجمعی شاخر

شمارش معکوس برای عابرینپیاده و وسایلنقلیه بودند (وجود

خطر) افراد با خطر متوسدط و آن دسدته از عابرینی که شاخر

چراغهای راهنمایی با شمارش معکوس به دلیل اط عرسانی به

خطر مابین  3/0تا ( 6/2بین 91امین تا 18امین درصدددد تجمعی

راننددردان و عدابرانپیاده از زمان باقیمانده برای عبور ،احتمال

شددداخر خطر) را قبول کردندد به عنوان عابرینپیاده کم خطر

تخلف از چراغ را کداهش میدهد [.]Xiong et al., 2014

شدناخته شددند .و در نهایت کسدانی که شاخر خطر کمتر از

مشددخصددات مربوط به هر رذرراه در جدول ( )7آمده و شددکل

( 3/0کوچکتر از  91امین درصدددد تجمعی شددداخر خطر) را

( )3نشدان دهنده نمایی از هر رذرراه است .در پژوهش پیشرو

انتخاب کرده بودند ،عابرینپیاده بیخطر شناسایی شدند .جدول

برای دسدددتیدابی بده مت یرهای موردنظر و جمعآوری دادهها از

( )9توزیع فراوانی این رروهها و رتبهبندی مت یر وابسدددته برای

روش فیلمبرداری رفتدار عبور عدابرینپیداده بددون آرداهی آنها

ساخت مدل رتبهای را نشان میدهد.

اسدتفاده شد .زمان جمعآوری دادهها ،ساعات اور صبح و عصر

 2-3دادهها

در سدده روز کاری پشددت سرهم در ماه مهر سال  9310در نظر

بده منظور شدددناسدددایی پارامترهای تاثیررذار بر شددددت خطر

ررفته شدد .پوشش وید ویی شامل منطقه انتظار عابرپیاده در دو

عابرانپیاده بر اسدداس رتبهبندی  TTCو  SAVانتخاب شددده

انتهای یک رذرراه ،طول رذرراه و چراغ راهنمایی بود.

توسددط عابرینپیاده هنگام عبور از رذرراههای عرضددی ،شددش
رذرراه با طیف رستردهای از عابرینپیاده با عرضهای مختلف
120.0

80.0
60.0
40.0
20.0
30.0

25.0

20.0

10.0

15.0

10/9

5.0

6/2

3/8

0.0
0.0

درصد تجمعی شاخص خطر

100.0

شاخص خطر
شکل .2نمودار درصد تجمعی شاخص خطر برای عابرانپیاده بررسیشده
جدول .1توزیع فراوانی عابرینپیاده و رتبهبندی متغیر وابسته

رتبهبندی

محدوده

تعریف

Y=8

Risk > 98/1

عابرینپیاده پر خطر

Y= 9

6/2 < Risk ≤ 98/1

عابرینپیاده با خطر

Y= 7

3/0 < Risk ≤ 6/2

عابرینپیاده کم خطر

Y= 3

8< Risk ≤ 3/0

عابرینپیاده بدون خطر

متوسط

فروانی
تعداد

درصد

971

91/6

760

33/1

700

36

991

90/1
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بر اساس فرمول شارل کوکران (طبق رابطه  )7و قرار دادن درجه
اطمینان  11درصد و جمعیت  309110نفری برای شهر قزوین،

() 7

𝒒𝒑 𝟐𝒛
𝟐𝒅
𝒒𝒑 𝟐𝒛 𝟏
)𝟏𝟏+ ( 𝟐 −
𝒅 𝑵

=n

حداقل تعداد نمونه مورد نیاز  300نمونه بدست آمد.
 = nحجم نمونه

 = qنسبتی از جمعیت فاقد صفت معین ()q=1-p

 = Nحجم جمعیت آماری

 = dدرجه اطمینان (Hensher, Rose and [ )d=0.05

 = zدرصد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول ()z=1.96

]Greene, 2005

 = pنسبتی از جمعیت دارای صفت معین ()p=1
.

شکل  .3نمایی از گذرگاههای عابرپیاده انتخاب شده
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جدول  .2جزئیات گذرگاههای عرضی عبور عابرپیاده انتخاب شده

تعداد

طول عبور

متوسط حجم

متوسط حجم

عبور

عبور

وسایلنقلیه هر

عابرینپیاده هر

 11دقیقه

 11دقیقه
910

میانگین طول

میانگین

دوره چراغ

زمان سبز

(ثانیه)

(ثانیه)

تقاطع عدل

3

90/6

18

18

738

تقاطع ولیعصر

3

79/3

938

38

000

973

تقاطع فردوسی

7

99/2

08

78

910

23

تقاطع شهدا

7

2

988

38

730

18

سهراه خیام

7

97/1

کنترلنشده

360

961

7

98

کنترلنشده

363

11

نام تقاطع

خطوط
عبور

بینتقاطعی
ولیعصر

یک نیمه از
گذرگاه
(متر)

بر اسددداس دادههای جمعآوری شدددده ،اط عات در غالب

تقسددیمبندی شدددند .جدول  3نشدداندهنده اط عات توصددیفی

مت یرهای مستقل و وابسته تقسیمبندی شدند .مت یرهای مستقل

مربوط به مت یرهایی اسددت که در این مدل مورد اسددتفاده قرار

در  3دسته ویژریهای فردی ،شرایط محیطی و شرایط ترافیکی

میریرد.

جدول .3انواع متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده برای مدلسازی همراه با تحلیل توصیفی آنها

دستهبندی متغیرها
همراه
داشتن

ویژریهای فردی

داشتن مانع
حرکتی

واحد
بدون همراه

---

8

9

8/06

 1همراه

---

8

9

8/76

8/03

بیش از  1همراه

---

8

9

8/9

8/3

کیف

---

8

9

8/76

8/00

استفاده از تلفنهمراه یا موسیقی

---

8

9

8/87

8/91

کودک

---

8

9

8/81

8/77

m/s

8/2

3/1

9/37

8/30

---

8

9

8/17

8/1

---

8

9

8/10

8/1

کودک  -نوجوان

---

8

9

8/826

8/761

جوان  -میانسال

---

8

9

8/06

8/31

مسن

---

8

9

8/866

8/71

جهت

نیمه اول عبور=9

حرکت

نیمه دوم عبور=8

سن

معیار
8/00

سرعت عابرپیاده

جنسیت

حداقل حداکثر میانگین

انحراف

مرد=9
زن=8
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دستهبندی متغیرها

پوشش

واحد

حداقل حداکثر میانگین

مرد – کت و شلوار

---

8

9

8/833

8/90

مرد  -اسررت

---

8

9

8/19

8/1

زن  -مانتو

---

8

9

8/70

8/01

زن  -چادر

---

8

9

8/90

8/30

متر

2

79/3

90

0/00

---

8

9

8/01

8/1

---

8

9

8/76

8/00

طول عبور

شرایط محیطی

زمان روز

صبح=9
عصر=8

پارک

وجود پارک حاشیهای=9

حاشیهای

عدم وجود پارک حاشیهای=8

وجود
متخلفان
دیگر

وجود متخلفان دیگر=9
عدم وجود متخلفان دیگر=8
زمان انتظار

جهت

نیمه اول عبور=9

حرکت

نیمه دوم عبور=8

موقعیت

شرایط ترافیکی

عبور

انحراف

---

8

9

8/60

معیار

8/00

ثانیه

8

18

9/16

0/81

---

8

9

8/17

8/1

عبور از محل خطکشی=9
عبور از خارر از محل

---

8

9

8/60

8/00

خطکشی=8
زمان تا تصادف

ثانیه

9/9

13/1

6/71

6/9

سرعت وسیلهنقلیه

Km/h

98

11

71/7

0/3

تعداد عابرینپیاده در ناحیه انتظار

تعداد

8

1

8/71

8/0

حجم عابرپیاده

Ped/15min

1

919

10/9

16/9

حجم وسیلهنقلیه

Veh/15min

10

138

708/1

937/0

 3 -3روش مدلسازی

نامیده میشدود ،میزان تمایل فرد به رزینه مورد نظر را نشان می
دهد .در مقابل ،آنچه که مشاهده میشود انعکاسی است از این

روش مددلسدددازی مطالعه فعلی با توجه به ماهیت رویدادها و

تمایل نهانی که بصددورت مت یری رسددسددته تعریف میشددود.

توجه به این موضددوع که هدف تعیین اولویت خطرپذیری افراد

مدلهای رتبهای به دو شکل کلی لوجیت و پروبیت مطرح شده

در حین عبور از معبر اسددت ،با استفاده از لوجیت رتبهای انجام

[ ]Green, 2002 , Mckelvey and Zavoina, 1975و

میشدود .فرض زیربنایی و اساسی مدلهای انتخاب رتبهای آن

دارای شددددکددل کددلددی زیددرنددد [ Kermanshah and

اسددت که یک مت یر پیوسددته غیرقابل مشدداهده ،که مت یر نهانی

:]mamdoohi, 1998
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() 0

() 3
𝒊𝜺 𝒀𝒊 = 𝜷𝑿𝒊 +
که در آن 𝑌𝑖 ،مت یر وابسته غیرقابل مشاهده از نوع فاصلهای
مربوط به مشاهده  iکه اولویت رزینه مورد نظر را تعیین میکند،
𝑖𝑋 بردار ویژریهای مرتبط با مشددداهده  𝛽 ، iبردار ضدددرایب
مدل ،و 𝑖𝜀 قسمت تصادفی مشاهده  iاست .حال فرض میشود
که 𝑖𝑍 واکنش قابل اندازهریری از نوع رتبهای مربوط به مشاهده
 iو متناظر 𝑖𝑌 بوده ،و دارای  Mرروه واکنش , 𝑅2 , ... 𝑅𝑀 ,
 𝑅1و منتل از مت یر 𝑖𝑌 به صددورت زیر اسددت .فرض میشددود
 M+1عدد حقیقی  𝜇0 , 𝜇1 , ... 𝜇𝑀 ,با شددرط زیر وجود
دارند:

که در آن ) F (tتابع توزیع تجمعی لوجستیک به صورت

 (1 + 𝑒 −𝑡 )−1است.

هنگامی که مدل اولیه تخمین زده میشددود ،بهترین ارزیابی،
بررسددی ع مت ضددرایب برآورد شددده ،مقادیر آنها و بررسددی
سددطح معنیداری هر پارامتر اسددت .اما به منظور مقایسدده مدل
مورد نظر بدا مدلهای دیگری که برآورد میشدددوند ،ضدددرایب
خوبی برازش تعریف میشدددوند که نشددداندهنده بهبود یا عدم
بهبود مدلهای بعدی اسددت .ضددریب برازندری مدل پرداخت

() 0

𝟎𝝁 𝟏𝝁 ≤ ≤ ⋯ ≤
𝑴𝝁

() 1

𝒋𝝁 ≤ 𝒊𝒀 ≤ 𝟏𝒁𝒊 ∈ 𝑹𝒋 ⇔ 𝝁𝒋−

شددده برای نمونه مورد بررسددی که در بازه  ]8-9قرار دارد ،به
صدددورت رابطدده ( )1تعریف میرردد [ Kanafani, 1983,
:]Ortuzar and Willumsen, 2011
)𝛽(𝐿𝐿
() 1
𝜌2 = 1 −
)𝐿𝐿(0
ضدریب برازندری هنگامی که تنها ضددرایب ثابت غیر صفر

𝑗𝜇 آسدتانه باالی رروه واکنشی  jاست که 𝑖𝑍 و مقدار آن
را تعیین میکندد .از آنجدا کده 𝑖𝑍 رتبدهای اسدددت ،میتواند به

باشند نیز از طریق رابطه زیر محاسبه میشود:

)𝛽(𝐿𝐿
()98
)𝐶(𝐿𝐿
در این روابط ) ،LL(βمقددار لگاریتم تابع احتمال تخمین

صددورت مجموعهای از مت یرهای سدداختگی مانند رابطه ( )6و

𝜌𝐶2 = 1 −

( )2تعریف شود:

() 6

 𝒋𝝁(( pr (𝒁𝒊𝒋 = 1) = pr (𝒁𝒊 ∈ 𝑹𝒋 ) = F𝒌𝜷 𝒌∑ ∑𝒌 𝜷𝒌 𝑿𝒌𝒊 ) / 𝝈) – F ((𝝁𝒋−𝟏 -
)𝝈 𝑿𝒌𝒊 ) /

;1≤ i ≤ n
1 ≤ j ≤ M

زده شدددده برای تمدامی پدارامترها LL(C) ،مقدار تابع لگاریتم

𝒋𝑹 ∈ 𝒊𝒁 1,
= 𝒋𝒊𝒁
وررنه 0,

احتمال تنها برای جم ت ثابت (سددهم بازار) و ) ،LL(0مقدار
تابع لگاریتم احتمال برای مدل با پارامترهای صددفر است (سهم
مسدداوی) .مقدار این آمارهها بین صددفر و یک بوده و نزدیکی به
عدد یک نشان از برازش بهتر مدل دارد.

() 2

⇔ 𝒋𝝁 ≤ 𝒊𝒀 ≤ 𝟏𝒁𝒊𝒋 = 1 ⇔ 𝝁𝒋−
⇔ 𝒋𝝁 ≤ 𝒊𝜺 𝝁𝒋−𝟏 ≤ ∑𝒌 𝜷𝒌 𝑿𝒌𝒊 +
≤ 𝝈 (𝝁𝒋−𝟏 - ∑𝒌 𝜷𝒌 𝑿𝒌𝒊 ) / 𝝈 ≤ 𝜺𝒊 /
𝝈 (𝝁𝒋 - ∑𝒌 𝜷𝒌 𝑿𝒌𝒊 ) /

 k = 1, … , Kنشاندهنده  Kویژری رزینه و 𝜎 انحراف
معیار 𝑖𝜀 اسددت .ارر 𝑖𝜀 دارای توزیع لوجسددتیک باشددد ،مدل
لوجیت رتبهای و چنانچه دارای توزیع نرمال باشد ،مدل پروبیت
رتبهای حاصددل میرردد .لوجیت رتبهای به صددورت رابطه ()0
است:

 .4بحث و تحلیل نتایج
پ

از تحلیل آماری مت یرهای مؤثر برای شدناسایی خطرپذیری

عابرینپیاده ،مدل لوجیت رتبهای 0توسط نرمافزار NLOGIT
 4.0برای عابرینپیاده شدهر قزوین ساخته شد و نتایل پرداخت
آن در جدول ( )0آورده شده است .همانرونه که از جدول ()0
قابل مشداهده است تمامی مت یرهای مستقل موجود در مدل در
سطح معناداری بیش از  18درصد قرار دارند.
 .9مت یر اسدددتفاده از تلفن همراه در هنگام عبور از رذرراه
عرضدی با ع مت مببت در مدل معنادار شده است که حاکی از
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آن اسددت که عابرین پیاده در صددورت استفاده از تلفن همراه در

دلیل این موضوع میتواند حواس پرتی و کاهش توجه به محیط

قضدداوت در مورد  TTCو  SAVامن بسددیار ضددعیف عمل

اطراف هنگام قرار ررفتن در یک جمع رروهی باشد.

میکنندد .به عبارت دیگر اسدددتفاده از تلفنهمراه باعث افزایش

 .0مت یر سرعت عابرپیاده در مدل با اثر مببت معنادار رردید

شدداخر خطر یا خطرپذیری عابرینپیاده میشددود .اسددتفاده از

بنابراین با افزایش سرعت عابرینپیاده خطرپذیری آنها هم بیشتر

تلفن همراه می تواند شدامل صدحبت کردن با تلفن یا استفاده از

میشود .احتماالً عابرینپیادهای که سریع حرکت میکنند ،تصور

موسیقی باشد.

دارند که میتوانند از TTCهای کوچکتر و SAVهای بیشدددتر

 .7در نمونه برداشدت شده برای این مطالعه مردان نسبت به
زنان خطرپذیرترند و در انتخاب  TTCو  SAVجسدددورانهتر
عمل میکنند .این نتیجه با بسدیاری از مطالعات رذشته مطابقت
دارد [ ; Koh, Wong and Chandrasekar, 2014
 ]Tiwari et al., 2007و با برخی از مطالعات نیز در تناقض
است [.]Onelcin and Alver, 2015

به راحتی عبور کنند.
 .1با توجه به تعریف مت یر پاسدد  ،مدل نشددان میدهد که
عابرینپیادهای که در خطوط اول یا دوم عبور خود
 TTCکوچکتری را انتخاب میکنند ،دارای شدداخر خطر
بیشتر هستند.
 .6بدا توجه به مدل مشددداهده میشدددود ،مت یر سدددرعت

 .3ع مت مببت مت یر همراه داشدتن در مدل نشان میدهد

وسدددیلهنقلیه نزدیکشدددونده در خط اول یا دوم عبور عابرپیاده،

که با افزایش تعداد همراه به بیش از یک نفر ،میزان خطرپذیری

نقش مهم و معناداری دارد و دارای ع مت مببت اسدددت .مت یر

عدابرینپیداده نیز افزایش مییابد .عابرینپیاده در رروه اغلب در

فوق حاکی از آن اسدت که هرچقدر سدرعت وسدیلهنقلیه بیشتر

انتخاب  TTCو  SAVنسبت به عابرانپیاده تنها ریسکپذیرتر

باشددد و عابر اقدام به عبور کند ،شدداخر خطر یا خطرپذیری

عمدل میکنند و بیشدددتر خود را در معرض خطر قرار میدهند.

عابرپیاده مذکور بیشتر است.
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جدول .4نتایج پرداخت مدل شدت خطرپذیری عابرینپیاده با استفاده از مدل لوجیت رتبهای

خطای

متغیر

نماد

ضرایب

سطح معناداری

استفاده از تلفنهمراه یا موسیقی

Mobile

* 8/0609

8/8100

8/7221

جنسیت

Gender

*** 8/7019

8/8813

8/8031

بیش از یک همراه داشتن

Along2

* 8/7926

8/9888

8/9302

سرعت عابرپیاده

Sped

*** 8/7089

8/8881

8/8000

زمان تا تصادف در خط اول عبور

TTC1

8/8888

8/8810

زمان تا تصادف در خط دوم عبور

TTC2

8/8888

8/8982

SAV1

*** 8/867

8/8888

8/8817

SAV2

*** 8/8112

8/8888

8/8812

آستانه 9

)Mu (1

*** 9/111

8/8888

8/8103

آستانه 7

)Mu (2

*** 3/9971

8/8888

8/8202

سرعت وسیلهنقلیه نزدیکشونده در خط اول
عبور
سرعت وسیلهنقلیه نزدیکشونده در خط دوم
عبور

-8/9909
***
-8/9200
***

استاندارد

لگاریتم احتمال (سهم مساوی ضرایب))LLj(0

-9981/83

لگاریتم احتمال (سهم بازار) )LLj(C

-9806/99

لگاریتم احتمال (ضرایب مدل) )LLj(β

-267/80

)LL(β
)LL(0
)LL(β
)LL(C

ρ 20= 1-

8/39

ρ c= 1-

8/72

2

* = *** ،** ،سطح معنیداری آماری به ترتیب ،برابر  98درصد 1 ،درصد و  9درصد
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در ادامه به منظور نشان دادن تاثیر هر مت یر مستقل بر مت یر

بر عملکرد عددابرین پیدداده بی خطر ( )Y=1دارد .همچنین مت یر

وابسددته ،تجزیه و تحلیل االسددتیسددیته ( )Eانجام شددد .تحلیل

بیش از یک همراه داشددتن کمترین اثر را حین عبور از راه دارد.

االسدددتیسدددیته مطابق جدول ( )1نشدددان میدهد که ،در میان

تحلیل االسدتیسیته نشان داد که یک درصد افزایش در هریک از

مت یرهای مختلف ،سددرعت وسددیلهنقلیه نزدیکشددونده در خط

مت یرهای مسدددتقل باعث بیشدددترین درصدددد ت ییر (افزایش یا

اول و دوم تاثیررذارترین مت یرها در پذیرش خطر هسددتند زیرا

کداهش) در رتبده  9شددددت خطرپدذیری (عابرینپیاده بیخطر

این مت یرها باالترین االسدتیسدیته را دارند ،الزم به ذکر است که

( ))Y=1میشدود زیرا االستیسیته رتبه خطر  9برای عابرانپیاده

افزایش در سرعت وسیلهنقلیه نزدیکشونده تاثیررذاری بیشتری

از مابقی رتبههای خطر بیشتر شدهاست.

جدول  .1االستیسیته متغیرهای مستقل در مدل لوجیت رتبهای

متغیر مستقل

نماد

استفاده از تلفنهمراه یا موسیقی

Mobile

جنسیت

Gender

بیش از یک همراه داشتن

Along2

سرعت عابرپیاده

Sped

زمان تا تصادف در خط اول عبور

TTC1

زمان تا تصادف در خط دوم عبور

TTC2

سرعت وسیلهنقلیه نزدیکشونده در خط اول عبور

SAV1
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متغیر وابسته

االستیسیته

Y=8

-8/20

Y=9

-8/37

Y=7

8/70

Y=3

9/81

Y=8

-8/16

Y=9

-8/91

Y=7

8/91

Y=3

8/0

Y=8

-8/03

Y=9

-8/90

Y=7

8/93

Y=3

8/0

Y=8

-8/01

Y=9

-8/73

Y=7

8/73

Y=3

8/63

Y=8

9/10

Y=9

8/00

Y=7

-8/00

Y=3

-9/92

Y=8

7/00

Y=9

8/60

Y=7

-8/60

Y=3

-9/0

Y=8

-3/7
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متغیر مستقل

نماد

سرعت وسیلهنقلیه نزدیکشونده در خط دوم عبور

SAV2

متغیر وابسته

االستیسیته

Y=9

-8/01

Y=7

8/1

Y=3

7/36

Y=8

-3/83

Y=9

-8/01

Y=7

8/01

Y=3

7/73

در مرحله آخر به بررسددی و تحلیل حسدداسددیت هر یک از

زمدان تدا تصدددادف به مقدار  0ثانیه افزایش یابد ،احتمال عبور

رتبههای خطر نسددبت به مت یرهای پیوسددتهای همچون سددرعت

پرخطر به  93/6درصددد کاهش مییابد .نمودار پ نیز تفسددیری

عدابرپیداده ( ،)Spedزمدان تدا تصدددادف ( )TTCو سدددرعت

مشدددابده نمودار ب دارد و نشدددان میدهدد که افزایش زمان تا

وسددیلهنقلیه نزدیکشددونده ( )SAVپرداخته میشددود .مطابق

تصدددادف در خط دوم عبور ،باعث افزایش سدددهم عابران پیاده

قسدمت الف در شدکل  ،0رابطه سرعت عابرانپیاده ( )Spedبا

کمخطر و کاهش سدددهم عابرانپیاده پرخطر و با خطر متوسدددط

احتمال خطر (عابران کم خطر ،با خطر متوسددط و پرخطر) نشان

میشدددود .نمودار پ و ت نیز بده ترتیب روند ت ییرات احتمال

میدهد که افزایش سدددرعت عابرانپیاده هنگام عبور از رذرراه

خطر را بر اسدداس دو مت یر سرعت خودرو در خط اول و خط

بداعدث کداهش سدددهم عدابران پیاده کم خطر و افزایش سدددهم

دوم عبور ،نشدددان می دهد .همانگونه که انتظار می رود ،افزایش

عابرانپیاده پرخطر و با خطر متوسط میشود .با توجه به نمودار

سدرعت وسیلهنقلیه ،سهم عابرینپیاده پرخطر را افزایش و سهم

الف مشددخر میشددود که به عنوان مبال ارر سددرعت عابرپیاده

عابرینپیاده کم خطر و با خطر متوسط (در خط عبور دوم بسیار

 9/1متر بر ثانیه باشددد و مت یرهای دیگر مقدار متوسددط خود را

ناچیز) را کاهش میدهد .به عنوان مبال ارر سددرعت خودرو در

داشددته باشددند ،احتمال پرخطر بودن عابرینپیاده  92/0درصددد،

خط دوم عبور  90کیلومتر بر ساعت باشد ،احتمال عبور پرخطر

خطر متوسددط  37/6درصددد و کمخطر  01/1درصددد پیشبینی

و کمخطر عابر  39/1درصددد پیشبینی میشددود ،درحالی که با

میشددود .نمودار ب تاثیرات زمان تا تصددادف در خط اول را در

افزایش سددرعت خودرو به  08کیلومتر بر ساعت ،احتمال عبور

رتبهبندی مختلف خطر نشدان میدهد .بر این اساس وقتی زمان

پرخطر به میزان  66/6درصددد افزایش و عبور کمخطر به میزان

تا تصادف در خط عبور اول حدود  3/1ثانیه باشد احتمال عبور

 1/1درصد کاهش مییابد.

پرخطر عابرانپیاده  78/0درصددد اسددت ،در حالی که ارر مت یر
.
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الف

70

; 1.5m/s
49.9%

60
; 1.5m/s
32.6%

40
30

احتمال خطر%

50

20
; 1.5m/s
17.4%

10
0

4

2

3

0

1

سرعت عابرپیاده (متر /ثانیه)
احتمال عبور با خطر متوسط عایرانپیاده

احتمال عبور کمخطر عابرینپیاده

احتمال عبور پرخطر عابرینپیاده

ب

8m/s; 13.6%

3.9m/s; 20.4%

15

20

5

10

احتمال خطر ()%

80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

زمان تا تصادف در خط اول عبور (ثانیه)
احتمال عبور با خطر متوسط عابرانپیاده

احتمال عبور کمخطر عابرانپیاده

احتمال عبور پرخطر عابرانپیاده

100

پ

7.7s ; 67.2%

80

40

7.5s ; 9/6%

20

احتمال خطر ()%

2.8s ; 46%

60

2.8s ; 19.8%

0
20

10

15

0

5

زمان تا تصادف در خط دوم عبور (ثانیه)
احتمال عبور با خطر متوسط عایرانپیاده

احتمال عبور پرخطر عابرانپیاده

ت

احتمال عبور کمخطر عابرانپیاده

; 40km/h
70.4%

10km/h ; 27%

60

40

50

30

20

10

سرعت وسیلهنقلیه نزدیکشونده در خط اول عبور (کیلومتر  /ساعت)
احتمال عبور با خطر متوسط عابرانپیاده

احتمال عبور پرخطر عابرانپیاده
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احتمال عبور کمخط عابرانپیاده

0

احتمال خطر ()%

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
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ث

; 40km/h
66/6%
; 14km/h
31.9%
; 40km.h
9.5%

60

50

40

30

10

20

احتمال خطر ()%

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

سرعت وسیلهنقلیه نزدیکشونده در خط دوم عبور (کیلومتر  /ساعت)
احتمال عبور با خطر متوسط عابرانپیاده

احتمال عبور کمخطر عابرانپیاده

احتمال عبور پرخطر عابرانپیاده

شکل  .4احتمال خطر رتبهبندی مختلف عابرپیاده (کمخطر ( ،)Y=1خطر متوسط ( )Y=2و پرخطر ( ))Y=3بر اساس متغیرهای الف)
سرعت عابرپیاده ب) زمان تا تصادف در خط اول پ) زمان تا تصادف در خط دوم ت) سرعت وسیلهنقلیه در خط اول ث) سرعت وسیلهنقلیه
در خط دوم

 .1جمعبندی و نتیجهگیری

اط عرسدانی ،تبلی ات و بررزاری برنامههای آموزشی برای
افراد جامعه میتواند در کاهش این شرایط موثر باشد.

هدف از انجام این مطالعه شددناسددایی پارامترهای مؤثر بر شدت

 -عابرینپیاده مرد نسبت به زنان ریسکپذیرترند.

خطرپذیری عابرینپیاده بر اسددداس رتبهبندی شددداخر ترکیبی

 -با افزایش همراهان عابرانپیاده ،شددددت خطرپذیری آنها

زمان تا تصادف و سرعت وسیلهنقلیه نزدیکشونده انتخاب شده

افزایش مییابد.

در خط هنگام عبور از رذرراههای عرضدددی در معابر شدددهری

 -عابرینپیاده با سدددرعت پیادهروی بیشدددتر حین عبور از

اسدددت .از این رو اط عددات مورد نیداز بدا اسدددتفداده از روش

ردذرراه ،احتماالً به انتخاب TTCهای کوچکتر و SAVهای

فیلمبرداری از  6تقدداطع در شدددهر قزوین برای  088عدابرپیدداده

بیشددتر اقدام میکنند .میتوان نتیجه ررفت که عابرین عجولتر

برداشدددت شدددد .با کمک ترکیب دو مت یر زمان تا تصدددادف و

بیشتر در معرض ریسک خطر برخورد قرار دارند .در ارتباط با

سدرعت وسیلهنقلیه نزدیکشونده در خط یک شاخر خطر در

این موضدوع نیز بکارریری اط عرسدانی و برنامههای آموزشی

مطالعه جاری توسدعه یافت .شداخر خطر با اسدتفاده از رسددم

بسددیار موثر اسددت .همچنین میتوان در زمان آموزش رانندران

نمودار درصددد تجمعی رتبهبندی و با اسددتفاده از مدل لوجیت

نیز بده آنهدا در ارتباط با احتیاط در خصدددوص عابرین عجول

رتبهای مدلسدازی شددد .برای بررسی تاثیر مت یرهای مستقل بر

هشدار داد.

مت یر وابسدددته ،تجزیه و تحلیل االسدددتیسدددیته و برای پیشبینی

 -با توجه به تجزیه و تحلیل االسددتیسددیته مت یر سددرعت

احتمدال رخداد رتبه های مختلف خطر برای عابرانپیاده ،تحلیل

وسدددیلهنقلیه نزدیکشدددونده در خط تاثیررذارترین مت یرها در

حسدداسددیت انجام شددد .نتایل حاصددل از مدلسددازی ،تحلیل

خطرپذیری عابرینپیاده است زیرا بیشترین مقدار االستیسیته را

االسدتیسدیته و تحلیل حساسیت در پژوهش حاضر به شرح زیر

به خود اختصدداص داده است .به عبارت دیگر ،سرعت وسایل

است:

نقلیه در شددت ریسک تصادف عابرین از اهمیت بسیار زیادی

 -عابرینپیاده در صدددورت اسدددتفاده از تلفنهمراه اقدام به

برخوردار میباشدد .بکارریری روشهای آرامسدازی ترافیک و

انتخداب  TTCو  SAVنداامن می کنندد .بنابراین میتوان

یا اعمال قانون با تعیین محدودیت سرعت در نزدیکی تقاطعها

نتیجه ررفت که اسددتفاده از تلفن همراه موجب عدم تمرکز

یا محلهای عبور عابرین در جهت بهبود این شدددرایط بسدددیار

و در نتیجدده درک ضدددعیف عددابرین حین عبور میشدددود.

موثر است.
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زهرا جهاندیده ،بابک میربهاء ،امیر عباس رصافی

زهرا جهاندیده درجه کارشدناسدی در رشدته مهندسی عمران را در سال  9317و درجه کارشناسی ارشد در
رشددته برنامهریزی حمل و نقل را در سددال  9311از دانشددگاه بینالمللی امام خمینی اخذ نمود .زمینههای
پژوهشدی مورد ع قه ایشان رویکرد فعالیت مبنا در مدلسازی رفتاری ،برنامه ریزی حمل و نقل ،استفاده از
تکنولوژیهای جدید در حمل و نقل و حمل و نقل پایدار بوده و در حال حاضددر پژوهشددگر پژوهشددگاه
حمل و نقل طراحان پارسه است.
دکتر بابک میربهاء ،درجه کارشدناسدی در رشدته عمران را در سدال  9307از دانشدگاه آزاد اس می – واحد
تهران مرکز و درجه کارشدناسی ارشد در رشته عمران  -راه و ترابری را در سال  9300از دانشگاه تربیت
مدرس اخذ نمود .در سدال  9317موفق به کسب درجه دکتری در رشته عمران  -راه و ترابری از دانشگاه
تربیت مدرس رردید .زمینه های پژوهشدی مورد ع قه ایشدان مدلسدازی رفتاری در ایمنی راه ،سیستمهای
حمل و نقل هوشددمند و تحلیل ترافیک بوده و در حال حاضددر عضددو هیات علمی با مرتبه اسددتادیار در
دانشگاه بینالمللی امام خمینی است.
دکتر امیرعباس رصافی ،در سال  9328درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران -عمران را از دانشگاه
صنعتی شریف ،در سال 9326درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران – مهندسی و برنامهریزی
حمل و نقل را از همان دانشگاه اخذ کرد و در سال  9303موفق به کسب درجه دکتری در رشته مهندسی
عمران – مهندسی و برنامهریزی حمل و نقل از دانشگاه صنعتی شریف شد .زمینه های پژوهشی مورد ع قه
ایشان توسعه پایدار و محیط زیست ،تحلیل تصمیم ،و مدلسازی تقاضا بوده و در حال حاضر دانشیار رروه
حمل و نقل در دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) است.
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