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  چکیده

عابر پیاده است.  قرمزچراغدر عبور از  هاآنشهري، تخلفات  دارچراغي هاتقاطعدالیل تصادفات عابران پیاده در  نیترمهمیکی از 

بر تخلفات عابران پیاده همواره دغدغه فعاالن حوزه ایمنی ترافیک بوده است. هدف این  تأثیرگذاربررسی و ارزیابی عوامل  بنابراین

 1590رفتار  .استعوامل مرتبط با طرح هندسی و ترافیک  بخصوصبر تخلفات عابران پیاده،  تأثیرگذارمطالعه، ارزیابی عوامل بیرونی 

در مورد هر عابر پیاده  فردبه منحصرمتغیر  15 تأثیرربرداري شد و تقاطع در شهر مشهد مقدس، تصوی 6گذرگاه از  10عابر پیاده در 

و به روش رگرسیون لجستیک دووجهی صورت گرفت. در  SPSSآماري  افزارنرممورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل اطالعات با کمک 

ین وسایل ب سرفاصله زمانینتظار عابر پیاده، ، زمان اسمت هم، تعداد عابران پیاده متخلف سمت همپایان، متغیرهاي تعداد عابران پیاده 

ا ی قرمزچراغعابر پیاده بر تصمیم عابران پیاده براي احترام به  قرمزچراغ زمانمدتنقلیه، طول گذرگاه، عرض جداکننده میانی و 

درصد کاهش  7/20بر این اساس با افزایش تعداد عابران پیاده، احتمال تخلف به نسبت  تشخیص داده شد. تأثیرگذارتخلف در برابر آن، 

درصدي مواجه می  4/81پیدا خواهد کرد. در مقابل، در صورت افزایش تعداد عابران پیاده متخلف، احتمال تخلف با افزایش به نسبت 

گذرگاه و عرض جداکننده میانی باعث کاهش تخلفات (به ترتیب افزایش یک واحدي در متغیرهاي زمان انتظار عابر پیاده، طول  شود.

بین وسایل نقلیه و مدت زمان چراغ قرمز موجب افزایش  سرفاصله زمانی) و افزایش یک واحدي در متغیرهاي 6/14و % 5/18، %2/13%

  ) خواهد شد. 8/2و % 8/17تخلفات (به ترتیب %

  

  

  طرح هندسی، عابر پیاده.دار، رگرسیون لجستیک، تخلف، تقاطع چراغ هاي کلیدي:واژه
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  . مقدمه1

ــم بر یمنیا هاي نگرانی یاده  مورد در افراد میتصـ  ای  و رويپ

 هفیوظ. اســت مؤثر ونقلیحمل هايســیســتم ریســا از اســتفاده

 سازي فراهم ک،یتراف و ونقلحمل کارشناسان   و يشهر  ينهادها

نات   کا ــب   ام ناسـ قل حمل  مد  ترینپاك  يبرا امن و م  یعنی ون

ــت رويپیاده  ــ کاربران  ترینمهم ،ادهی پ عابران . اسـ  ریپذ بی آسـ

شهري راه ستند  هاي  صادفات  در آنان به وارده هايزیان و ه  ،ت

 .[NCHRP, 2004] سـت ین راه کاربران ریسـا  با سـه یمقاقابل

شد روزافزون جمع  شورها    تیر سعه،  درحال يشهرها در ک تو

با ا  ــکالت مرتبط  ــد ادهی عابران پ  یمنیمشـ ند یم دی را تشـ . ک

نفر  1000نشــان داده اســت که هر   نیدر کشــور چ یقاتیتحق

ــدي 4/1 شیباعث افزا   تی در جمع شیافزا ــادفات   درصـ تصـ

مانند  زین رانیدر ا]. Wang et al. 2016[ شودیم ادهیعابران پ

در  خصوص به یتصادفات رانندگ  وسعه، تدرحال ياکثر کشورها 

، 1395در ســال  کهينحوبه ،دارد یبحران یتیوضــع ادهیعابران پ

فات و    انی از متوف %56حدود   حان   %3/31تصــــاد از مجرو

 ددادنیم لیتشــک ادهیرا عابران پ در شــهر مشــهد  تصــادفات

]Mashhad Traffic and Transportation 

Organization, 2016.[  این در حالی است که تلفات عابران

ــال       حده در سـ یاالت مت یاده در ا ها   2016پ فات    %16تن کل تل

  ].NHTSA, 2016داد [ترافیکی را تشکیل می

عابران  یمنیو حفظ ا يعبور کیمنظور کنترل ترافها به در تقاطع 

اســـتفاده شـــده اســـت. نصـــب چراغ  ییاز چراغ راهنما ادهیپ

مانند جلو به  یتصـــادفات شیممکن اســـت باعث افزا ییراهنما

 شود یتصادفات م  زانیعقب باشد، اما درمجموع باعث کاهش م 

]Zegeer et al. 2004خود را ملزم به  ،ادهیعابران پ ]؛ اما همه

عا  ند ینم نیقوان تی ر عابران  . عبور از چراغدان ــط  قرمز (توسـ

 کیاسـت که   یتصـادفات رانندگ  لیدال نیتراز مهم یکی) ادهیپ

ــت [ ادهی طرف آن عابر پ  ]. در Schneider et al. 2010اسـ

ــد   يامطالعه ــاهده ش ــهر تهران مش ــد  22حدود  کهدر ش درص

یبوده و از آن عبور م تفاوت یقرمز بدر برابر چراغ ادهی عابران پ 

نشان   نیدر کشور چ  یقاتیتحق ].Shariat et al. 2014[ کنند

قبل از آغاز  اده،یاز عابران پ درصـــد 65از  شیداده اســـت که ب

یمن یرا بررســ هینقل لیوســا تیوضــع ابان،یحرکت عبور از خ

ند  جام م  نیکار را در ح  نیو ا کن ند یعبور ان  Zhuang[ ده

and Wu, 2011.[ نمیناا یطیرا در شــرا ادهیرفتار عابر پ نیا 

ــکیو با ر  مطالعه   نیا ل،ی دل نیهم . به دهد یخطر باال قرار م  سـ

ــبه ــاصـ ز در عبور ا ادهیتخلفات عابران پ لیبه دال یطور اختصـ

  است.  تهقرمز پرداخچراغ

حادثه    نیتراز مهم قاط  عابران پ    یکه فراوان  زیخن خل   و ادهی تدا

ســطح هم يهاتقاطع شــود،یم یابیارز ادیدر آن ز هینقل لیوســا

 يهادر تقاطع ادهیعابران پ یمنیاســـت. تصـــادفات و ا یکیتراف

ــهر آن به  تیهمواره محل توجه محققان بوده اســت و اهم يش

ــها، حرکات متعدد تداخل یفراوان لیدل  يو حجم باال یچرخش

ــا کیتراف ــبت به عبور از عرض خ ه،ینقل لیوس ــتریب ابانینس  ش

 يهادر تقاطع ادهیعابران پ یمنیمطالعه با تمرکز بر ا نیاســت. ا 

و عابران  هینقل لیعلت تداخل وسا  نیتربه مهم ،يدار شهر چراغ

عابران پ  تخلف عبور از چراغ یعنی اده،ی پ ــط   ادهی قرمز توسـ

تصادفات  بخش عمده یالمللنیب قاتیتحق یرخپرداخته است. ب 

 ادهی دار را مربوط به عبور عابر پ  چراغ يها در تقاطع  ادهی عابران پ 

سته    سبز دان ]. Viola, Roe and Shin, 2010اند [از چراغ 

ــبز به ادهیعابران پ يتعداد عبورها وجود،نیباا ب مراتاز چراغ س

ست و درنت از چراغ ادهیاز عبور عابران پ شتر یب طر خ جه،یقرمز ا

ــتریقرمز بعبور از چراغ  King, Soole andخواهد بود [  شـ

Ghafourian, 2009شـــدت تصـــادفات عابران  ن،ی]. همچن

 ,Violaاســت [ شــتری، باندقرمز را نقض کردهکه چراغ ياادهیپ

Roe and Shin, 2010ضوع ر  نی]. ا در تفاوت نوع  شه یمو

که در هنگام قرمز بودن چراغ عابر     ياادهی تداخل دارد. عابران پ   

بان ی از خ ادهی پ با خودروها   کنند، یعبور م ا با حرکت    يمعموالً 

ــتق که در هنگام    ياادهی تداخل دارند؛ اما تداخل عابران پ        میمسـ

 يعمدتاً با خودروها کنند،یسبز بودن چراغ عابر اقدام به عبور م

د. دارن يمراتب کمترراست است که سرعت به بهدر حال گردش
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عه ارز   نیهدف ا  عابران پ   لی دال یابی مطال فات  و طرح  ادهی تخل

  منظور کاهش آن است.به ییهاشنهادیپ

ــ تأث   یدر بررسـ مل  عاب   رگذار یعوا فات   نیدر ا ادهی ران پبر تخل

عه، تمرکز و    طال مل ب  ياژهیم گذار یتأث  یرونیبر عوا ت  ر ار بر رف

ــت. درواقع عوامل ادهی عابران پ  عاالن حوزه    یوجود داشـ که ف

ــا ترشیونقل، بحمل ــر فهیعوامل وظ ریاز س ها را به آن یدگیس

به  هادیکه در هنگام قرمز بودن چراغ عابر پ ياادهیدارند. عابران پ

 ياعمده يهاتفاوت یو روان یازلحاظ روح رســند،یها متقاطع

ــت که ا  گریکدیبا  ــح اس ــیپ نیدارند. واض تار بر رف یروان نهیش

ــت  یتوجهقابل   راتیتأث  ادهی عابران پ   ,Emrani[ خواهد داشـ

Mirbaha and Jahandide, 2017[ ما ا با       نی؛ ا عه  طال م

سان در نظر گرفتن پ ی س  اده،یعابران پ یروان نهیش یک  ریتأث یبرر

شناس  عوامل بر رفتار آن نیا  یها را بر عهده مطالعات حوزه روان

ــت و به ارز ــته اسـ فتار بر ر رگذاریتأث یرونیعوامل ب یابیگذاشـ

ست. عوامل ب  ادهیعابران پ شامل و  یرونیپرداخته ا  يهایژگیکه 

 شود، یم گریعوامل د يها و تعدادتقاطع یطرح هندس  ،یکیتراف

ــت عوامل ــتند که در حوزه    یاز آن دسـ مدنظر   کی تراف يهسـ

عابران پیاده معموال به جاي بررســی چراغ کارشــناســان اســت. 

ــمیمــات لحظــه اي براي عبور می             ــد   فرمــانــدهی، تصـ گیرن

]Zhuang, Wu and Ma, 2018و این تصــمیمات لحظه [

ــت. ــع نیدر ا اي متاثر از عواملی بیرونی اس ــد با یمطالعه س  ش

قرمز، در هنگام مواجهه با چراغ ادهیرفتار عابران پ میمستق یبررس

ــود و در پا  دی ها تول رفتار آن  ینیبشیمنظور پبه  یمدل  با   انی شـ

تخلفات ارائه  یکاهش فراوان جهت ییهکارهااستفاده از مدل، را

  د.یگرد

  . مروري بر مطالعات2

ــتند  رگذار یتأث  عابران پیاده   بر تخلفات  يعوامل متعدد    و با  هسـ

در چهار گروه  را عوامل توان این می، ات مختلفمطالع   توجه به  

نام    ــ     يها با  ــوصـ با خصـ مل مرتبط  مل   ،يفرد اتی عوا عوا

شرا  ،یشناخت روان و عوامل مرتبط  طیو مح طیعوامل مرتبط با 

س  سته  کیو تراف یبا طرح هند ر تمرکز این مطالعه ب .کرد يبندد

نند ان پیاده (ماعواملی بود که مرتبط با خصــوصــیات فردي عابر

ــ ــ یت جنسـ ــطح تحصـ ــن، سـ و ) درآمد و...  زانیو م التی، سـ

ــیات روان ــناختی عابران پیاده (مانند نگرش، هنجار خصــوص ش

باشـــد.     باق و ...) ن به    ذهنی، درك خطر، گرایش انط مه  در ادا

مرتبط با شرایط و محیط و عوامل مرتبط با طرح   بررسی عوامل 

  پرداخته شده است. هندسی و ترافیک

نایی  گذار در          توا تاثیر مل  یاده یکی از عوا عابر پ هاي حرکتی 

 يدایز یعامل همبستگ  نیامطالعات گذشته بوده است. هرچند   

صیات فردي عابران پیاده یعنی    با  صو یکی از عوامل مرتبط با خ

سن  شیبا افزا رایدارد؛ ز ادهیعامل سن بر تخلفات عابران پ ریتأث

 يو عابر شــجاعت کمتر افتهیعابران کاهش  یحرکت يهاتیقابل

عالوه بر افراد سالمند،  اما خواهد داشت.   سک یتخلف و ر يبرا

ــم یکه ناتوان يافراد ــا يدارند و افراد یجس ــنگ لیکه وس  نیس

ــان داده یرقانونیغ يکمتر رفتارها کنند،یحمل م  انداز خود نشـ

]Zhang et al. 2016 .[ظه وقوع تخلف،    ا طه نظر لح ز نق

که احتمال  دیرس جهینت نیدر مطالعات خود بدژانگ و همکاران 

ــپعبور از چراغ ــا دمدهیقرمز در سـ هاســـت. زمان ریکمتر از سـ

مال در طول روز ب  نیا نیهمچن ــتریاحت قدار خود را   نیشـ م

  ]. Zhang et al. 2016داراست [

 يشــتر یب اطیکه کودك به همراه خود دارند، احت يمعموالً افراد

ــان م ابانیدر عبور از خ ]. Hamed, 2001[ دهندیاز خود نش

 ایافراد خردســال و   کهیعابران در هنگام درصــد  77 ن،یدر چ

ــن را همراه ند، یم یمسـ ند کرد  از چراغ کن قرمز عبور نخواه

]Zhang et al. 2016 بد ــت افراد یهی].  به   ياسـ عنوان که 

 در یهستند، سع   ابانیدر حال عبور از خ دهمراه کودك و سالمن 

ــند و کمتر رفتارها يمحافظت و مراقبت از و ــته باشـ  يرا داشـ

  خطرناك مرتکب شوند.

تاثیرگذار بر رفتار عابران پیاده،         نا بودن از دیگر عوامل  ــ با   آشـ

ــت.  ادهی گذرگاه عابر پ    ــنا   طیهرچه فرد با مح  اسـ  ییتقاطع آشـ

داشـــته باشـــد و در گذشـــته رفتار متخلفانه خود را  يشـــتریب
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 يشــتر یب یرقانونیخطرناك حس نکرده باشــد، احتمال عبور غ 

س  ادهیکه گذرگاه عابر پ ياادهیدارد. عابران پ ها روزانه آن ریدر م

به گذرگاه نزد     آن یمحل زندگ   ای قرار دارد و  ــت،  کی ها  اسـ

ــتریب رخط رشیپذ  ابانیر از خعبو يبرا يو زمان انتظار کمتر ش

  ].Hamed, 2001دارند [

ید           ــا یک، شـ ــی و تراف با طرح هندسـ مل مرتبط  حث عوا در ب

ــله  مهم ــرفاص ترین عامل تاثیرگذار بر رفتارهاي عابران پیاده، س

 يعدد صورت معموالً به ریمتغ نیازمانی بین وسایل نقلیه باشد.   

. کندیعبور م یکشخط ياز رو يبعد ياست که خودرو هیاز ثان

 ،یســـرفاصـــله زمان شینشـــان داد که با افزا "حامد"مطالعات 

ســوءاســتفاده کرده و  ابانیعبور از خ يبرا هفاصــل نیعابران از ا

به  ــمگنرخ خطر  بد ی یم شیافزا يریطور چشـ  ,Hamed[ ا

 یخود، ســرفاصــله زمان قاتی]. داداتا و همکاران در تحق2001

بر  کیرافمرتبط با ت رگذاریعامل تأث نیتررا مهم هینقل لیوسا نیب

عابران پ  ند [  یمعرف ادهی تخلف   Duduta, Zhang andکرد

Kroneberger, 2014.[  

ها نیز بین وســایل نقلیه، حجم آن  یســرفاصــله زمان  عالوه بر 

شد.     ست بر رفتارهاي عابران پیاده تاثیرگذار با ش ممکن ا خص م

ــت که عابران پ  لیتما ،خودروها کیتراف نییدر احجام پا ادهیاس

ــتریب چه حجم تراف  به تخلف عبور از چراغ  يشـ ند. هر  کی دار

ــتقل از  ابدی شیافزا يعبور ــله زمان (مس ــرفاص ا)، هآن نیب یس

کاهش پ   عابران   Duduta, Zhang and[ کند یم دای تخلف 

Kroneberger, 2014ــوع که آ نی]. البته ا رابطه  نیا ایموضـ

ــ ازمند ی وجود دارد، ن کی از تراف یمعکوس تا چه حجم    یبررسـ

 کیرافاز ت یحجم ایسؤال که آ نیاست. درواقع پاسخ به ا شتر یب

عابران در آن کمتر   که  فات را از خود   زانیم نیوجود دارد  تخل

ــان دهند و از آن حجم به بعد تخلفات افزا      ای کند،   دای پ شینشـ

 هینقل لیســـرعت وســـا ریخصـــوص تأث نیدر ا نیهمچن ر؟یخ

ــت. مطالعه تیتخلف رانندگان حائز اهم زانیبر م يعبور  يااس

شور چ  سا     نیدر ک سرعت و شان داد که هرچه   ترش یب هینقل لین

شد، احتمال تخلف عابران پ   شتر یقرمز ب در عبور از چراغ ادهیبا

ــت [  ک،یمانند حجم تراف]؛ اما بهYang and Sun, 2013اس

  .ردیذصورت پ یستیبا زیسرعت ن يرو بر شتریب قاتیتحق

با وجود اینکه  ،یروانشــناســ اتیخصــوصــ بادر عوامل مربوط 

گاه        یاده متخلف از خطر عبور از چراغ قرمز آ عابران پ لب  اغ

ستند [  ضوع که   نیا ]، اماOnelcin and Alver, 2017ه مو

م است، مه اریبس ادهیعابر پ يبرا ابانیعبور از خ یو آسان یراحت

اند، منتظر چراغ سبز بم شتریب ادهی. هرچه عابر په استمطرح شد

ساس را   Zhou, Romero and[ خواهد کرد يکمتر یحتاح

Qin, 2016[ تا ــازمدل  جی. ن تا و همکاران    قات یتحق يسـ دادا

ــان داد که در تقاطع    و ادهی با طول زمان عبور عابران پ    ییها نشـ

سط عابران پ  يتطابق کمتر ،یچرخه چراغ طوالن ش  ادهیتو اهده م

]. Duduta, Zhang and Kroneberger, 2014[ شود یم

ــدن چراغ عابر، تخلفات     يزمان انتظار برا   شیبا افزا  ــبز شـ سـ

بد ی یم شیافزا ادهی عابران پ   ,Brosseau et al. 2012[ ا

Lange et al. 2016از آن اســـت که  یحاک هاافتهی ی]. برخ

عابر م   مدت  مان قرمز بودن چراغ  تأث     نیترهمز مل  گذار یعا  ر

عابران پ   یرونیب فات  ــت [ ادهی بر تخل  ,Yang and Sunاسـ

در کشــور کانادا نشــان داده اســت که اگر     یقاتیتحق ].2013

ــتریتقاطع ب  هی زمان فاز تخل  مدت  بور ع يبرا ازیاز زمان موردن شـ

 شیزااف ادهیباشـــد، تخلفات عابران پ ابانیاز عرض خ ادهیعابر پ

  ].Brosseau et al. 2012خواهد داشت [ يریچشمگ

ــوص   ــوع در خص ــادق  طول گذرگاه عابر پیادهاین موض نیز ص

عابر مانع عبور افراد  گذرگاه شتر یکه طول ب رودیانتظار ماست.  

ــودیقرمز ماز چراغ عابران پ شـ به عبور از   يعالقه کمتر  ادهی . 

گاه   قرمز در چراغ ند [  ادی با طول ز  هاي گذر  ,Dudutaدار

Zhang and Kroneberger, 2014, Yang and Sun, 

ته ی  گری]. از طرف د2013 ــت که    ث  ریاخ يها اف ابت کرده اسـ

ــادف زانیم اده،یعابر پ گذرگاههر متر طول  شیافزا بران عا اتتص

 .Duduta et al[ دهدیم شیافزا درصد 5تا  درصد 3را  ادهیپ

ــود، عاب گذرگاه عابر پیادهاگر طول  نی]؛ بنابرا 2012 ر کوتاه شـ

ما  هد کرد و اگر طول   دای به نقض مقررات پ  لی ت گاه   خوا گذر

ــادفات افزا زانیم ابد، ی  شیافزا عابر پیاده   . افتیخواهد  شیتصـ
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ضوع ن  نیدر ا . شود یحس م شتر یب قاتیبه تمرکز و تحق ازیمو

ض نســبت به نق يشــتریب تیاهم ادهیپ عابر تیهرچند حفظ امن

  قرمز دارد.چراغ

قاطع  گام  در اکثر ت ــا که یها، هن با حرکت    يعبور هی نقل لی وسـ

ستق  ست و   ادهیچراغ عابر پ شود، یمتوقف م میم همچنان قرمز ا

و تداخل  هینقل لیبه چپ و راســـت وســـا يهاآن گردش لیدل

به  یتوجه ادهیاست؛ اما عابران پ ادهیها با گذرگاه عابر پآن ریمس 

ــدن خودروها   نیا ــان نداده و پس از متوقف ش ــوع نش  يموض

ــتق   يعبور قرمز عابر را نقض کرده و از  چراغ م،یبا حرکت مسـ

ــت که زمان. کنندیتقاطع عبور م ــان داده اسـ که  یمطالعات نشـ

سا  شوند یمتوقف م يعبور يخودروها ش  ریاما   یحرکات گرد

ور قرمز عباز چراغ يشتریاحتمال بدر حال انجام است، عابران به

کرد [     هنــد   ,Duduta, Zhang and Kronebergerخوا

2014.[  

یاده بر تخلفات عابران پمطالعات مختلفی به بررسی عوامل موثر  

عه       دار پرداخته هاي چراغ قاطع در ت به مطال یاز  ما ن ند، ا جامع  ا اي 

 عیت ترافیک وبراي بررســی همزمان تمام عوامل مرتبط با وضــ

اي در که تا کنون مطالعهشد. ضمن آن  طرح هندسی احساس می  

  ایران به تاثیر این عوامل بر تخلفات عابران پیاده نپرداخته بود.

  

  . روش تحقیق3

ــیمایپ قاتینکته در تحق نیترمهم  دقت در انتخاب نمونه و یشـ

ست؛ ز  حیصح  لیتحل نوع مطالعات در  نیهدف ا رایاطالعات ا

ــل اتیاز خصـــوصـــ یکیکه  جینتا يریپذمیتعم و عمده  یاصـ

صه م    یش یمایپ قاتیتحق ست، خال  زیمطالعه ن نی. در اشود یا

 فاتبر تخل کیو تراف یعوامل طرح هندس  ریباهدف سنجش تأث 

 يهااز تقاطع يتعداد ،يدار شهرچراغ يهادر تقاطع ادهیعابران پ

قرار گرفت که در  یعنوان نمونه مورد بررس سطح شهر مشهد به   

 طور مفصل شرح داده خواهد شد.ادامه به

س به ضوع، تعداد   قیدق یمنظور برر تقاطع در نقاط مختلف  6مو

شد. انتخاب ا     شهد انتخاب  ه بود ک يها به نحوتقاطع نیشهر م

 دهیها ددر آن هینقل لیوســا تا حد امکان احجام مختلف ترافیک

ــود. بندي راه بر رفتار عابران پیاده در     با توجه به اینکه رده     شـ

ــت [مقابل چراغ  Zhang, Tan andراهنمایی تاثیرگذار اس

Jou, 2016ــد که تمامی تقاطع هاي با ها در خیابان]، دقت ش

دقت شــد احجام ترافیکی   نیهمچن بندي یکســان باشــند.  رده

قاطع      یاده نیز در ت باشــــد   عابران پ قاطع  .ها مختلف   يها ت

شامل تقاطع امام خم  انتخاب  نایس مدرس، تقاطع ابن - ینیشده، 

ــگاه، – ــناباد تقاطع احمدآباد، تقاطع دانش ع تقاط ،راهنمایی – س

یبررسـ  از پس. بودند دانشـجو  – معلم تقاطع و سـجاد  – امیخ

 يهادر تقاطع ادهیگذرگاه عابر پ 10صورت گرفته،   یدانیم يها

مذکور جهت شــرکت در مطالعه انتخاب شــد که مشــخصــات  

در این  خالصــه شــده اســت.  1در جدول  یانتخاب يهاگذرگاه

صطالحات گذرگاه يگذارمنظور نامبهجدول  مانند رفت،  یها از ا

در ، 1 اســتفاده شــده اســت. مطابق شــکل طرفهکیبرگشــت و 

 ،یانی بدون جداکننده م    ای  یانی دوطرفه با جداکننده م     يها ابان ی خ

ــینامیرا رفت م ادهیگذرگاه عابر پ یزمان ــیکه ا مـ گذرگاه از  نـ

گذرگاه عابر     نینبه تقاطع عبور کند. همچ    يورود کــــــیتراف

گاه        یخروج کی که از تراف  ياادهی پ گذر ند،  قاطع عبور ک از ت

 هطرفکی يهاابانیخ يهاگذرگاه یشد. تمام  يگذاربرگشت نام 

  شده است. يگذارنام طرفهکیبا عبارت گذرگاه 

گاه    گذر خه چراغ   ادهی عابر پ  يها در  برگشــــت، معموالً چر

دو مرتبه روشن   ادهیقرمز عابر پ چراغ شود یموجب م یفرمانده

ــا ادهیر پاز تداخل عاب يریمنظور جلوگبه بارکیگردد؛   لیو وس

از تداخل عابر     يریجهت جلوگ  بار کی رو و روبه  کردیرو هی نقل

ــا ادهیپ ه دارند. ب چپبهگردشکه  يکنار کردیرو هینقل لیو وسـ

برگشت دو   ادهیعابر پ يهاگذرگاه يبرا 1در جدول  لیدل نیهم

گشته است. دیق یطول زمان قرمز بودن چراغ فرمانده
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  مشخصات گذرگاه هاي انتخاب شده .1جدول 

  نام گذرگاه  نام تقاطع
  طول گذرگاه

  (متر)

  عرض میانه

  (متر)

  قرمز عابرچراغ زمانمدت

  (ثانیه)

  مدرس – ینیخم امام

  77  1/0  8  رفت –شمالی 

  24و  77  1/0  6/10  برگشت -شمالی 

  32  0  2/11  طرفه)شرقی (یک

  39  0  9/11  طرفه)غربی (یک  دانشگاه – سیناابن

  83  4/8  7/14  رفت –شرقی   احمدآباد

  45  0  7/15  طرفه)غربی (یک  ییراهنما - سناباد

  سجاد - امیخ
  26  1/1  4/15  رفت –شمالی 

  27و  34  1/1  9/11  برگشت -شمالی 

  دانشجو - معلم
  31  7/0  3/13  رفت –جنوبی 

  27و  39  7/0  1/9  برگشت -جنوبی 

  

گاه      گذر خاب  و  يآورجمع ند یموردنظر، فرآ يها پس از انت

ــد. با توجه به ا       ــت اطالعات آغاز شـ هدف مطالعه    نکه یبرداشـ

قرمز چراغ هدر خصوص احترام ب ادهیعابران پ ماتیتصم یبررس

ــت، بنابرا ایعابر و  ــت به بردا يازین نیتخلف در برابر آن اس ش

ص    صو سبز بودن چراغ   یعابران يو رفتارها اتیخ که در هنگام 

 ریمنظور تصـــاوبه این نبود.  دند،یرســـیبه گذرگاه م ادهیعابر پ

 روز کیشـــده، در انتخاب يادهیعابر پ يهااز گذرگاه ییدئویو

 طخاص نداشت، ضب   يهابا مناسبت  یهفته که تداخل نیب يکار

صاو  نی. ادیگرد ساعت     کیبه مدت  ییدئویو ریت ساعت و در 

برداشــت شــد. با اردیبهشــت  28در  19:00تا  18:00 کیپ ریغ

به ا    جه  که یتو ــرا ادهی عابران پ  ن خاص جو یدر برابر شـ  يط 

دقت شد که در هنگام  دهند،یاز خود نشان م یمتفاوت يرفتارها

ــاو  ــت تصـ مدت      ،ییدئوی و ریبرداشـ مام  کافی روز در ت نور 

 وهوا مناسـب باشـد.  دما معتدل و آببرداري وجود داشـته،  فیلم

ــتفاده  يها نیدورب ــده جهت ثبت رفتارها    اسـ  ،ادهی عابران پ  يشـ

 720شامل  يریباال  و وضوح تصو تیفیبا ک يبردارلمیف تیقابل

را  16:9 يدر نسبت ابعاد  یافق کسل یپ 1280و  يعمود کسل یپ

ــت؛ بنابرا ــاو ییدر مواقع لزوم، بزرگنما نیداش ت بدون اف ریتص

 میفر 25 میفر رخبا ن يربرداری. تصــوگرفتیصــورت م تیفیک

لحظه  قیدق يریگصورت گرفت که امکان ثبت و اندازه  هیدر ثان

 نی. اساخت یرا ممکن م شده يسپر  يهاو زمان عیرخ دادن وقا

ــد که عالوه بر گذرگاه عابر پ     میتنظ يبه نحو  ها نیدورب  اده،یشـ

ــمت ها را   يعبور کی تراف نیو همچن روادهی از پ یقسـ خودرو

  .)2(شکل  پوشش دهد

  

  
  تقاطع یپالن فرض .1شکل 

مطالعه را به  نیشــده در ا يریگاندازه يرهایمتغ یتمام 2جدول 

مستقل   يرهایمتغ ی. تمامکندی، ارائه متوضیحاتی مختصر  همراه 

سته   ریمتغ ینیبشیباهدف پ صم  یعنیواب به تخلف  ادهیعابر پ میت

ــتفاده م یبه چراغ فرمانده راماحت ایو  یدر عبور از گذرگاه اسـ

ــود ــب  افزارعدم وجود نرم  لی به دل  .شـ ــت  يبرا مناسـ برداشـ
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صاو  ست    نیا ،ییدئویو ریاطالعات از ت صورت د  یاطالعات به 

  برداشت شد.

ــاخت یک مدل           در این مطالعه به منظور تحلیل اطالعات و سـ

با چراغ        هه  یاده در مواج عابران پ تار  ز از قرمبراي پیش بینی رف

شد.         ستفاده  ستیک ا سیون لج س  لیتحل هر هدفرگر  یونیرگر

 حیتشــر جهت بینشیپ نیکمتر و برازش نیبهتر با یمدل افتنی

سخ  ریمتغ کی نیب ارتباط ست  بینشیپ ریمتغ چند ای کی و پا  .ا

در رگرسیون خطی، لزوماً متغیر وابسته بایستی کمی و در سطح     

ست     سبی یا د صله سنجش ن شد کم فا طور که در اما همان ؛اي با

ــته کیفی و در   2جدول  ــد، در این مطالعه متغیر وابس ــاره ش اش

سـطح سـنجش اسـمی تعریف شـده اسـت. رفتار عابر پیاده در      

ــتقرمز کیفی و دوگ مواجهه با چراغ   یعنی عابر پیاده در  ؛انه اسـ

  شود.شود یا نمیقرمز مرتکب تخلف میبرابر چراغ

سا    يبرا سم  ریغمت کی راتییکننده تغ ینیبشیعوامل پ ییشنا  یا

که  روش نیاستفاده کرد. ا  کیلجست  ونیاز روش رگرس  توانیم

سال  شد،   نیاول يبرا يالدیم 1970تا  1960 يهادر  بار مطرح 

ــ يبرا ینیگزیجا ابع ت لیتحل نیو همچن یخط ونیروش رگرسـ

وابسته در   ری]. اگر متغPeng and So, 2002بود [ یص یتشخ 

سم    شد و متغ  یسطح ا ستقل ترت  يرهایبا صله  یبیم در  ياو فا

و  یمعمول یخط ونیرگرســ  يهاروش م،یمطالعه داشــته باشــ  

شان  ن یتر از مقدار واقعمقدار برآوردها را کم ،یص یتشخ  لیتحل

ــت .دهند یم  يادوجمله  يها هم با مدل   تواند یم کی روش لجسـ

سته جدا از ه  ییها(براي هدف شند) و هم با   مکه داراي دو د با

از دو  شیکه داراي ب  ییها (براي هدف  ياچندجمله   يها مدل 

شند) کار کند.    سته با سته در ا  ریمتغ د  ریادمطالعه فقط مق نیواب

ــفر و   ای قرمز به چراغ  از احترام يانده یعنوان نما را (به  کی صـ

صفر و   نیب يمقدار چیو ه ردیگیتخلف در برابر آن) به خود م

 یخوب ینیبشیســاده پ یخط يهامدل بنابراینوجود ندارد.  کی

ــت يهاینیبشیرا ارائه نخواهند داد و پ  تیعبه واق کیمدل لجسـ

 کیلجســت ونیاســتفاده از رگرســ نیخواهد بود؛ بنابرا ترکینزد

ــبت به روش      نیدر ا لی تحل يبرا ــ يها مطالعه نسـ  ونیرگرسـ

  دارد. تیارجح یمعمول

 
  هاي استفاده شده براي ضبط تصاویر در هر تقاطعنماي دوربین .2شکل 
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  متغیرهاي مطالعه و خصوصیات آن ها .2جدول 

  (واحد) –توضیحات   مقیاس  نام متغیر

  قرمزمتشکل از دو حالت تخلف و احترام به چراغ ق،یتحق نیوابسته در ا ریمتغ  اسمی  تصمیم عابر پیاده

  نسبی  زمان انتظار عابر پیاده
ــ متخلف: ــ قانونمند: کم کردن .عابر به گذرگاه از زمان لحظه آغاز تخلف دنیکم کردن زمان رس عابر  دنیزمان رس

  (ثانیه) – ادهیبه تقاطع از زمان سبز شدن چراغ عابر پ ادهیپ

بین  یسرفاصله زمان

  وسایل نقلیه
  نسبی

له زمان    متخلف:  ــ بان ی ها اقدام به عبور از خ   آن نیکه عابر از ب   ییدو خودرو نیب یفاصـ ــت ا قانونمند:   کرده اسـ  .

  )هثانی( –. بود وستهیسبز شدن چراغ به وقوع پ يها براکه در هنگام انتظار آن یسرفاصله زمان نیتربزرگ

  )نفر( –گیري دارند. تعداد نفرات همراه عابرپیاده که قدرت تصمیم  نسبی  عبور گروهی عابر پیاده

هاي کمبود قابلیت

  فیزیکی
  اسمی

  هاي حرکتی به دلیل کهولت یا حمل وسایل سنگین و کالسکهکمبود قابیلی

  )یانیاز جداکننده م ای روادهیدوطرفه (از پ يهاابانیبه گذرگاه در خ ادهیمحل ورود عابران پ  اسمی  محل ورود عابر پیاده

ترافیک وسایل حجم 

  نقلیه
  نسبی

  )وسیله در خط عبور در دقیقه( –ترافیک عبوري وسایل نقلیه از گذرگاه در هر دقیقه و در هر خط عبور 

تعداد عابران پیاده در 

  گذرگاه
  نسبی

  (نفر) –. انددهیبه گذرگاه رس یکه در هر دو جهت در آن فاز چراغ فرمانده ياادهیعابران پتعداد 

تعداد عابران پیاده هم 

  سمت
  نسبی

  )نفر( –. انددهیبه گذرگاه رس یدر آن فاز چراغ فرماندههمان سمت عابر پیاده هدف، که در  ياادهیتعداد عابران پ

تعداد عابران پیاده 

  در گذرگاه قانونمند
  نسبی

  (نفر) –اند. قرمز احترام گذاشتهچراغبه  یکه در هر دو جهت در آن فاز چراغ فرمانده ياادهیتعداد عابران پ

تعداد عابران پیاده متخلف 

  هم سمت
  نسبی

  (نفر) – .اندتخلف کرده یهدف، در آن فاز چراغ فرمانده ادهیکه در همان سمت عابر پ ياادهیتعداد عابران پ

  (متر) – .دیو در محاسبات ثبت گرد يریگاندازه یدانیصورت مطول هر گذرگاه به  نسبی  طول گذرگاه

  نسبی  قرمززمان چراغمدت
 – .دیثبت گرد ادهیهر کد عابر پ يبرداشــت شــد و برا  هیدر هر تقاطع به ثان ادهیزمان قرمز بودن چراغ عابر پمدت

  (ثانیه)

  اسمی  نوع تداخل

 میتقبا حرکت مس  هینقل لیرفت)، تداخل با وسا  يهادر همان سمت (مختص گذرگاه  يعبور هینقل لیتداخل با وسا 

 يکنار هینقل لیچپ وســابهبرگشــت) و تداخل با حرکت گردش يهاتقاطع (مختص گذرگاه ياز ســمت روبه رو

  برگشت). يها(مختص گذرگاه

طرفه یا خیابان یک

  دوطرفه
  اسمی

-  

  (متر) – دوطرفه يهاابانیدر خ یانیعرض جداکننده م  نسبی  عرض جداکننده میانی
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برخالف . است  1معادله صورت  به کیمدل لجست  یشکل عموم 

س  س  ،یخط ونیبحث رگر ست  ونیدر رگر ستق به کیلج  میطور م

ــته (  ریمتغ ــاز) را مدل Yوابسـ  ریبلکه ابتدا متغ   م،یکنینم يسـ

به     ته را  ــ گار    ای   تی لوج ریمتغ کی وابسـ مان ل  یعیطب تمیه

ــته، تبد   ریعدم وقوع متغ  ای وقوع  يها بخت  و  میکنیم لی وابسـ

 بیضــرا برآورد يبرا  یســپس از برآورد حداکثر درســت نمائ

                             ].Walpole et al. 2012[ میکنیاستفاده م
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شامل چند  کیلجست  ونیرگرس  دهیچیمدل پ ستقل  م ریمتغ نیکه 

ست، به   ریمتغ کیو  سته ا که  شود یم نییتب 2معادله صورت  واب

معروف اســت  تیها به مدل لوجنســبت بخت تمیدر آن، لگار

]Momeni, 2008 ــ    یعنی]؛ له رگرسـ عاد ــت یونیم  ک،ی لجسـ

ــπگروه ( کی) احتمال بودن در ln( یعیطب تمیلگار بر،  می) تقس

  ) است.π-1( گریبودن در گروه د مالاحت يمنها کی

)2(  

�����(�) = �� �
�

1 − �
�

= � + ���� + ����
+⋯+ ���� 

له    عاد مال پ πداریم:  2در م مد ی = احت عه موردنظر تحت    ای  ا واق

= Xو  Y= پارامتر محور مختصــات X ،αمســتقل  ریوجود متغ

ــتقل (پ ریمتغ دامنه  کهیالزم به ذکر اســـت، درحال. )نیبشیمسـ

 راتیینوســان دارد، دامنه تغ 1تا  0 نیها بنســبت بخت راتییتغ

ــبت بخت   تی لوج  تی نها یتا مثبت ب   تی نها یب یمنف نیها ب نسـ

ــت [  نیدر ا لی تبد  نیا تی ]. درواقع اهمSarmad, 2004اسـ

که    ــ يدارا logit(Y)اســـت  مدل   يها یژگیاز و ياری بسـ

ــ ــت؛  یخط ونیرگرس ــوبه یعنیاس با پارامترها در  یخط رتص

ست، م  سته یپ تواندیارتباط ا شد و همان  و شد،  با طور که گفته 

  داشته باشد. تینهایتا مثبت ب یاز منف يادامنه تواندیم

ــ ــت ونیدر رگرس ــته م ریمتغ کیلجس ــکل  تواندیوابس به دو ش

 یاســـم کیلجســـت ونیباشـــد. رگرســـ یو چندوجه یدووجه

 یوابســته در ســطح اســم   ریاســت که متغ یتیموقع یدووجه

 یاســـم کیلجســـت ونی) اســـت. رگرســـی(دو شـــق یدووجه

ــتفاده قرار م  یتیدر موقع ياچندجمله   ای   یچندوجه  یمورداسـ

 ) اســت.ی(چند شــق یچندوجه یوابســته، اســم ریکه متغ ردیگ

 نیهدف ما ا یدووجه یاســم کیلجســت ونیدر رگرســ نیبنابرا

 ياصفت را بر اساس مجموعه کیعدم وجود  ایاست که وجود 

ستقل پ  يرهایاز متغ س  نی. در امیکن ینیبشیم  میتوانیمن ونیرگر

ــ    ند رگرسـ قدار عدد   ره،یچند متغ  یخط ونیهمان  کی  قیدق يم

مستقل  يرهایتغکه راجع به م یوابسته را بر اساس اطالعات ریمتغ

سروکار    نی. بلکه در امیکن نییتع م،یدار سبت احتمال   روش با ن

ــان م 0و  1که آن را با کد     میدار  فرض،شیپ طوربه  .دهند ینشـ

سته حتماً با  ریمتغ سم      دیواب سنجش ا سطح  دو ( یدووجه یدر 

ــق ــد. متغیش ــتقل م يرهای) باش ــطح کم توانندیمس  یهم در س

 ی(اسم  شده يبندطبقه یفی) و هم در سطح ک ینسب  ای يا(فاصله 

شند. البته با یبیترت ای شت که اگر   یست ی) با چند  ای کیتوجه دا

سم      ریمتغ سطح ا ستقل در  شند، حتماً با  یبیترت ای یم ابتدا  دیبا

صنع   را به رهایمتغ نیا صله  يرهایبه متغ یصورت ت  لیبدت يافا

ــ نی). در ا0و  1 ي(به کدها    میکن  تی لزوم تبع ون،ینوع رگرسـ

ستقل  يرهایمتغ يهاداده ضرور  عیاز توز م  اما ست؛ ین ينرمال 

ــند، در   رهینرمال چند متغ   عیتوز يدارا رها یمتغ نیچنانچه ا   باشـ

 Habibpour andآن صــورت برازش مدل بهتر خواهد بود [

Safari, 2010.[  

  

  . نتایج4

 یفیتوص يهاحاصل از آمار و آزمون جیبه گزارش نتا بخش نیا

ستنباط  یلیو تحل صاص دارد. نتا ی(ا صل از خروج  جی) اخت  یحا

طور مختصر شرح داده ، گزارش و بهSPSS 24 يافزار آمارنرم

ست.    شت اطالعات از تمام  شده ا شاره  10 یبردا شده  گذرگاه ا

صورت گرفت.    کیبه مدت  ،1در جدول  صل ا  ساعت   نیحا

استخراج اطالعات مربوط   ،ییدئویو ریساعته تصاو   10مشاهده  

فرد بودمنحصربه ادهیعابر پ 1590به 
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  و رفتار عابران پیاده به تفکیک گذرگاه عابران پیاده و وسایل نقلیه تعداد .3جدول 

 

 
ــه 3جدول   عابران پ   ياخالصـ عداد  یل نقلیه    ادهی از ت ــا  و وسـ

ــت ــده در هر گذرگاه را ارائه     برداشـ طور که  همان  .کند یمشـ

شاهده م  که در هنگام قرمز  ياادهیتعداد عابران پ يبازه شود، یم

ــ    ادهی عابر پ  یبودن چراغ فرمانده    34 نیب اند، دهی به گذرگاه رسـ

ست. کمتر  رینفر در هر گذرگاه متغ 636نفر تا  رام احت زانیم نیا

ســـمت  یدر گذرگاه شـــمال ادهیقرمز توســـط عابران پبه چراغ

ه اســت ک دهرســی ثبت به مدرس – ینیخم مبرگشــت تقاطع اما

صد  4/12تنها  شدن چراغ فرمانده    ادهیعابران پ در سبز   یمنتظر 

صد  نیشتر یماندند. ب ادهیعابران پ بران قرمز عااحترام به چراغ در

ــاطع خ یدر گذرگاه شمال ادهیپ  سجاد – امیسمـــت رفـــت تقـ

ــت دادهرخ ــد 91از  شیب که نحويبه  اسـ  ادهی عابران پ  درصـ

اند. درمجموع کل کرده تیتبع یشــده از چراغ فرماندهمشــاهده

عابران  درصد 54از  شیمطالعه، ب نیدر ا شدهیگذرگاه بررس 10

نده   ادهی پ  46به   کی قانونمند بودند و نزد    یدر برابر چراغ فرما

  را نقض کردند. ادهیقرمز عابران پشده، چراغافراد مشاهده درصد

  نام گذرگاه
حجم ترافیک 

  وسایل نقلیه
  نوع آمار

  رفتار عابر پیاده
  مجموع

  قرمزنقض چراغ  قرمزبه چراغاحترام 

  مدرس – ینیخم امام

  رفت - یشمال
1068  

  145  38  تعداد
183  

  %2/79  %8/20  درصد

  مدرس – ینیخم امام

  برگشت - یشمال
1254 

  205  29  تعداد
234  

  %6/87  %4/12  درصد

  مدرس – ینیخم امام

  شرقی
1196 

  25  69  تعداد
94  

  %6/26  %4/73  درصد

  دانشگاه – سیناابن

  غربی
1512 

  235  401  تعداد
636  

  %9/36  %1/63  درصد

  احمدآباد

  رفت – یشرق
2525 

  11  49  تعداد
60  

  %3/18  %7/81  درصد

  ییراهنما – سناباد

  غربی
2172 

  53  141  تعداد
194  

  %3/27  %7/72  درصد

  سجاد – امیخ

  رفت - یشمال
1612 

  3  31  تعداد
34  

  %8/8  %2/91  درصد

  سجاد – امیخ

  برگشت - یشمال
1237 

  9  30  تعداد
39  

  %1/23  %9/76  درصد

  دانشجو – معلم

  رفت - یجنوب
1575 

  9  42  تعداد
51  

  %6/17  %4/82  درصد

  دانشجو – معلم

  برگشت - یجنوب
1327 

  33  32  تعداد
65  

  %8/50  %2/49  درصد

  15478  مجموع
  728  862  تعداد

1590  
  %8/45  %2/54  درصد
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شده را ارائه       5و جدول  4جدول  شت  صه اي از آمار بردا خال

ــله زمان     کی متخلف، از  ادهی هر عابر پ کند.  می ــرفاصـ  نیب یسـ

ت. وءاستفاده کرده اسس ابانیعبور از عرض خ يبرا هینقل لیوسا

ــل  نیچند ای کیاز  زیقانونمند ن ادهیعابران پ نیهمچن ــرفاص ه س

ــا نیبه وجود آمده ب   یزمان  ــرف هی نقل لی وسـ اند و  نظر کردهصـ

   اند.داده حیمقررات را ترج تیرعا

ــله  نیانگیم ــرفاص ــط عابران پ قبول یزمان هايس ــده توس  دهایش

رد  یزمان هايســرفاصــله   نیانگیو م هیثان 75/3متخلف حدود 

است. انحراف   هیثان 49/3قانونمند برابر  ادهیشده توسط عابران پ  

صله     سرفا ستاندارد در مورد  سط عابران     یزمان هايا شده تو رد 

ــت درحال 97/1قانونمند کمتر و در حدود  ادهیپ انحراف  کهیاس

صله    اریمع ه متخلف ب ادهیشده در عابران پ قبول یزمان هايسرفا

  است.  دهیرس 47/2

 یمعن نیمثبت اســـت؛ بد یها اندکمجموعه داده هر دو یچولگ

 ریوحوش مقادحول هینقل لیوســا نیب یزمان هايکه ســرفاصــله

ش  نی]. همچنNaebi, 2009متمرکزند [ ریمتغ نییپا هر  یدگیک

ــت؛ بد    دو گروه داده بت اسـ ها از  داده عیکه توز  یمعن نیها مث

ــت و حول م   عیتوز ــده و از  نیانگی نرمال بلندتر اسـ متمرکزشـ

ست. برا  يترکم یپراکندگ ضوع درك بهتر  يبرخوردار ا یم مو

نمودار  نیاســتفاده کرد. ا 3 شــده در شــکلاز نمودار ارائه توان

 هینقل لیوســا  نیب یســرفاصــله زمان   يدهندهنشــان  ،ياجعبه

   است. مزقردر مواجهه با چراغ ادهیبرحسب رفتار عابر پ

عابر پ     ظار  مان انت تأث   ادهی ز مل  فات  رگذار یهمواره از عوا  بر تخل

یمشــاهده م 3شــکل طور که در بوده اســت. همان ادهیعابران پ

ز زمان ا شــتریمراتب بقانونمند به ادهیزمان انتظار عابران پ شــود،

  انتظار افراد متخلف بوده است. 

عابران پ       جه ینت توانیدرواقع م لب  که اغ فت   تخلف،م ادهی گر

ــر  طور که در  اقدام به تخلف خواهند کرد. همان     ترعیهرچه سـ

، متخلف ادهیاز عابران پ یمیبه ن کینزد شود،ینمودار مشاهده م 

صفر ثان  شته  ياهیزمان انتظار  س  نیاند؛ بنابرادا به  دنیدر هنگام ر

 نیانگیاند. منداشته يعبور کیقرمز و ترافبه چراغ یتقاطع توجه

 هی ثان  20مطالعه حدود     نید در اقانونمن   ادهی پ برانزمان انتظار عا   

انتظار  هیثان 30کمتر از  اده،یعابران پ درصـــد 75بوده اســـت و 

  اند.قرمز را متحمل شدهسبز شدن چراغ يبرا

ساخت مدل،    سی اطالعات به روش آمار تحلیلی و  با هدف برر

 SPSSافزار مســـتقل در نرم يرهایوابســـته به همراه متغ ریمتغ

ــ لیوارد و تحت تحل ــت ونیمدل رگرس ز ا قرار گرفت. کیلجس

 1588شـــده، برداشـــت ادهیداده مربوط به عابر پ 1590مجموع 

ــد) مورد تحل 99,9( ادهیعابر پ  ادهیعابر پ 2قرارگرفته و  لیدرص

ــتن مقدار گم  0,1( ــد) به علت داش ــده و نامعلوم  وارد درص ش

 ایوابســـته  يرهایاز متغ یکیکه مقدار  یاند. زماننشـــده لیتحل

آن  کیلجست  ونیرگرس  شد، پاسخگو نامعلوم با  کی يمستقل برا 

ــخگو را از تحل  به علت       نی. در اکند یخارج م  لی پاسـ عه  مطال

ــان يخطا  عات،    یانسـ بت اطال عابران پ  2در ث از  ادهی مورد از 

   خارج شدند. لیتحل

 1بوسنیافزار، نتــایج مربوط بــه آزمون اوماولین خروجی نرم

) اســت که به ارزیابی کل مدل رگرســیونی لجســتیک 6(جدول 

کند که مدل تا چه اندازه قدرت پردازد. این آزمون بررسی میمی

ــرا ازبوس نیاوم آزمونیی دارد. کارا تبیین و   يبرا مدل  بی ضـ

ــ يرهایمتغ با( دیجد مدل نکهیا اثبات ــافه یحیتوض ــدهاض  ،)ش

  .کندیم استفاده ،است هیپا مدل به نسبت يبهبود
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  خالصه اطالعات برداشت شده (متغیرهاي کمی) .4جدول 

  کشیدگی  چولگی  انحراف استاندارد  میانگین  رفتار عابران پیاده  نام متغیر

  زمان انتظار عابر پیاده

  397/0  753/0  94267/13  5720/21  قرمزاحترام به چراغ

  061/5  249/2  10212/9  0789/5  قرمزنقض چراغ

  586/0  032/1  51910/14  0204/14  تمام عابران

  بین وسایل نقلیه یسرفاصله زمان

  581/2  248/1  97071/1  4910/3  قرمزاحترام به چراغ

  989/2  435/1  47529/2  7479/3  قرمزنقض چراغ

  255/3  423/1  21902/2  6086/3  تمام عابران

  عبور گروهی عابر پیاده

  325/36  791/5  079/2  93/0  قرمزاحترام به چراغ

  492/10  380/2  750/0  60/0  قرمزنقض چراغ

  295/57  942/6  621/1  78/0  تمام عابران

  ترافیک وسایل نقلیهحجم 

  138/1  642/0  18395/4  9950/11  قرمزاحترام به چراغ

  814/0  124/0  09825/4  2340/10  قرمزنقض چراغ

  113/1  397/0  23560/4  1899/11  تمام عابران

  تعداد عابران پیاده در گذرگاه

  -229/0  815/0  630/11  28/14  قرمزاحترام به چراغ

  620/0  080/1  859/9  73/12  قرمزنقض چراغ

  129/0  940/0  880/10  57/13  تمام عابران

  تعداد عابران پیاده هم سمت

  -096/0  933/0  301/7  89/8  قرمزچراغاحترام به 

  310/0  046/1  005/6  56/7  قرمزنقض چراغ

  204/0  023/1  770/6  28/8  تمام عابران

در  تعداد عابران پیاده قانونمند

  گذرگاه

  -467/0  869/0  153/9  74/10  قرمزاحترام به چراغ

  317/5  275/2  671/6  18/4  قرمزنقض چراغ

  628/0  280/1  744/8  74/7  تمام عابران

  تعداد عابران پیاده متخلف هم سمت

  589/4  087/2  865/2  80/1  قرمزاحترام به چراغ

  533/0  056/1  063/4  45/5  قرمزنقض چراغ

  514/1  377/1  914/3  47/3  تمام عابران

  طول گذرگاه

  -252/0  109/0  0117/2  499/12  قرمزاحترام به چراغ

  238/0  450/0  0587/2  957/10  قرمزنقض چراغ

  -250/0  193/0  1732/2  793/11  تمام عابران

  قرمززمان چراغمدت

  457/2  826/1  517/14  81/42  قرمزاحترام به چراغ

  -660/1  234/0  905/20  18/52  قرمزنقض چراغ

  -694/0  909/0  329/18  10/47  تمام عابران

  عرض جداکننده میانی

  861/11  662/3  93788/1  6232/0  قرمزاحترام به چراغ

  700/56  516/7  03253/1  2335/0  قرمزنقض چراغ

  157/20  634/4  60011/1  4448/0  تمام عابران
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  خالصه اطالعات برداشت شده (متغیرهاي کیفی) .5جدول 

  نام متغیر
درصد 

  شدهمشاهده

  درصد رفتار عابرپیاده

  نقض چراغ قرمز  قرمز احترام به چراغ

  نوع تداخل

  %4/38  %6/61  %7/87  ترافیک عبوري

  %6/71  %4/28  %1/13  ترافیک سمت دیگر

  %4/75  %6/24  %2/8  گردش به چپ

  محل ورود عابر پیاده
  %1/40  %9/59  %2/78  پیاده رو

  %3/66  %7/33  %8/21  جداکننده میانی

  هاي فیزیکیکمبود قابلیت
  %2/47  %8/52  %3/95  ندارد

  %6/17  %2/84  %7/4  دارد

  طرفه یا دوطرفهخیابان یک
  %3/62  %7/37  %9/41  دو طرفه

  %9/33  %1/66  %1/58  یک طرفه

 
  

     
  بین وسایل نقلیه و زمان انتظار در برابر رفتار عابر پیاده یسرفاصله زماننمودارهاي جعبه اي  .3شکل 

  

ــکوئر   يها آزمون ازاین آزمون  ــی يبراکاي اسـ  وجود بررسـ

ست نمائی  نیبعمده  تفاوت  د،یجد مدل و هیپا مدل لگاریتم در

ستفاده  ست نمائی در مدل جدید   .کندیم ا اگر میزان لگاریتم در

شد، مدل جدید        شته با شمگیري دا سبت به مدل پایه کاهش چ ن

ــان      ها انسی وار یه نشـ پا نابراین مدل   دهد یمرا بهتر از مدل  ؛ ب

جدید مناســب خواهد بود. با توجه به نتایج حاصــل از آزمون  

و در ســـطح  قبولقابلبوس در مرحله هفتم، برازش مدل نیاوم

ــت. همچنین مقدار کاي   معنی 01/0تر از خطاي کوچک   دار اسـ

  است.  7آزادي با درجه  116/1280اسکوئر در این مرحله برابر 

  

  

  بوس ضرایب مدلنیآزمون اوم .6جدول 

  سطح خطا  درجه آزادي  کاي اسکوئر  گام

  000/0  7  116/1280  هفتم

  

سمر   شو  –آماره نکوئی برازش هو سط جدول   2لم ارائه  7که تو

ــکوئر   ــت، در مرحله هفتم با کاي اس ــده اس ــان 522/75ش ، نش

بینی تغییرات متغیر وابســته در ســطح دهد برازش میزان پیشمی

ــت. بدین معنی که مدل    معنی 01/0تر از خطاي کوچک   دار اسـ

ن بنابرای ؛تحقیق مناســب بوده و از برازش الزم برخوردار اســت

ــتقل قادر به پیش ــبمتغیرهاي مسـ یرات ت باالیی از تغیبینی نسـ

  .قرمز عابر پیاده استمتغیر وابسته یعنی وضعیت نقض چراغ

  



  اسماعیل آیتی  ،ابوالفضل افشاري

    )43/ (پیاپی1398 زمستان/دومونقل/ سال یازدهم/ شماره فصلنامه مهندسی حمل  414

  لمشو -آزمون هوسمر  .7جدول 

  سطح خطا  درجه آزادي  کاي اسکوئر  گام

  000/0  7  552/75  هفتم

 
قدرت مدل  میتوانیم ک،یلجست  ونیرگرس  لیتحل يپس از اجرا

ستفاده از جدو    ریافراد در طبقات متغ کیدر تفک سته را با ا ل واب

معروف  يبندکه به جدول طبقه 8. جدول میکن نییتع  يبندطبقه

ست، به ما کمک م  س  قیتا از طر کندیا سخ  یتوافق میتر ا در هپا

ــاهده   ــده و مورد انتظار، عملکرد مدل و قدرت     طبقات مشـ شـ

جدول  نی. امیکن یابیوابسته را ارز ریافراد در طبقات متغ کیتفک

 ریشده در طبقات متغ پاسخ مشاهده   يهانسبت  یصورت توافق به

سته (نقض چراغ  سخ مورد انتظار در  ادهیقرمز عابر پواب ) را به پا

ــان م بقات همان ط  تا   کند یجدول به ما کمک م     نی. ادهد ینشـ

  .میکن یابیمدل را ارز يریپذ ینیبشیعملکرد پ زانیم

پاسخ با   شده ینیبشیطبقه پ ییهر پاسخگو  يجدول، برا نیدر ا

مدل را دارد،  شــدهینیبشیاحتمال پ نیکه باالتر ياطبقه نشیگز

خاب م  ــودیانت نه     نیدر ا نی. همچنشـ خا ،  يقطر يها جدول، 

شان م  حیصح  يهاینیبشیتعداد پ خارج  يهاو خانه دهندیرا ن

  .دهدیرا نشان م حیصح ریغ يهاینیبشیتعداد پ زیاز قطر ن

ــاس نتا بر ــحت میتوانیم 8جدول  جیاس ــقم مدل در به ص وس

 يبندکه صحت طبقه  شود ی. مالحظه ممیببر یافراد پ يبندطبقه

ــ %3/90مرحله به  نیافراد در ا ــت؛  دهیرسـ  نانیبا اطم یعنیاسـ

عه     نیدر ا مییبگو میتوانیم 3/90% طال  ریتغم راتییتغ میقادر م

ته نقض چراغ  ــ ــمن آن. میکن نییقرمز را تبوابسـ  نیکه در ا ضـ

ــتباه در گروه عابران پ   يبند مرحله، طبقه    قانونمند و در   ادهی اشـ

نفر بوده  82نفر و  72فقط  بی متخلف به ترت  ادهی گروه عابران پ 

  است.

  در گام هفتم سنجش عملکرد مدل يبرا يبندطبقه .8جدول 

رفتار مشاهده 

  شده

 بینیدرصد پیش  بینی شدهرفتار پیش

  نقض  احترام  صحیح

  6/91  72  790  احترام

  7/88  644  82  نقض

  3/90  درصد کل

ــلی نرم افزار، جدولی  یخروج له   يرها یبا عنوان متغ  اصـ عاد  م

 در مدل، نشان   ریاز نقش هر متغ ياضمن ارائه خالصه   است که 

ر د ک،یلجسـت  ونیرگرسـ  يبعد از اجرا رهایکه کدام متغ دهدیم

ــ  نیترمهم 4. جدول  اند مانده  یمدل باق    جینتا  ریجدول در تفسـ

به معن  قل بر متغ  ریهر متغ ریتأث  زانیو م يداریمربوط  ــت  ریمسـ

 یاســت که خروج ينکته ضــرور نیوابســته اســت. توجه به ا

 رهایجدول متغ کیهر گام  يافزار، جهت اطالع محققان، برا  نرم

 ییجدول مربوط به گام نها     نجا یکه در ا  کند یدر معادله ارائه م   

ــت. در ا  یعنی ــده اس آماره  نیجدول، چند نیگام هفتم ارائه ش

س  يمهم وجود دارد که برا ستن ماه  ج،ینتا ریتف رد و کارک تیدان

 یونیرگرســ ریتأث بیهمان ضــر Bاســت. آماره  يها ضــرورآن

ست. درواقع ا      شده ا ستاندارد ن ضر  نیا شده،   بیآماره  برآورد 

ست. ا    يهمراه با خطا ستاندارد ا شان  بیضر  نیا نده رابطه دهن

شــده و متغیر وابســته اســت و   داده یحیبین یک متغیر توضــ

ــان ــت که پس از تغ  نیدهنده ا نشـ  ریواحد در متغ  کی  رییاسـ

ض  سته دق  ریمتغ ،یحیتو ض  رییچقدر تغ قاًیواب  بیرخواهد کرد. 

ماره آ است.  یدر رابطه خط بیدرواقع همان ش  یونیرگرس  ریتأث

لد مهم  ماره برا  نیتروا ــور هر متغ يداریآزمون معن يآ  ریحضـ

 يداریســطح معن قیاز طر میتوانیمســتقل در مدل اســت که م

)Sig.درواقع آماره والد معادل آماره میببر یامر پ نی) به ا .t  در

س  ست.  یخط ونیرگر س  ا  توجه یست یآماره والد با جینتا ریدر تف

ــود   يدر ســطح خطا ریهر متغ يبرا هآمار نیچنانچه مقدار اش

 میریگیم جهیباشد، در آن صورت نت داریمعن 05/0تر از کوچک

  است. داریو اثر آن معن دیدر مدل مف ریکه وجود آن متغ

سبت بخت  آماره شان   Exp(B)با  SPSSافزار ها (که در نرمن ن

ست از تغ شود یداده م ها به در بخت شده ینیبشیپ ریی) عبارت ا

ــتقل. ا  ریدر متغ شیواحد افزا  کی  يازا ــبت معادل    نیمسـ نسـ

س  بیضرا  شده (   یونیرگر ستاندارد س Betaا  یخط ونی) در رگر

 ی. مواقعشودیم هاز آن استفاد قیتحق جینتا ریتفس ياست که برا

سبت بخت  صورت     کیتر از عدد ها کوچککه ن شد، در آن  با

 دهیمستقل، احتمال وقوع پد ریمتغ ریمقاد شیکه با افزا مییگویم
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ــبت بخت یبرعکس، مواقع(اثر مثبت).  ابدییکاهش م ها که نس

 شیکه با افزا مییگویباشد، در آن صورت م کیتر از عدد بزرگ

ــتقل  ریمتغ ریمقاد  (اثر  ابد ی یم شیافزا دهی احتمال وقوع پد   ،مسـ

ــ لیدر تحل نی)؛ بنابرایمنف ــت ونیرگرس هر  یمنف ریتأث ک،یلجس

ــتقل در مدل را م   ریمتغ مقدار   یعالمت منف  قیاز طر توانیمسـ

ها از عدد تر بودن مقدار نسبت بختکوچک قیو از طر Bآماره 

ــخ کی   ریر متغب رها یکدام متغ  میببر یپ نکه یا يبرا داد. صیتشـ

ــته تأث ــتفاده م يداریمعن يآمار ریوابس یدارند، از آماره والد اس

 رهایمتغ نیاز ا کیهر  ریتأث زانیم میببر یپ کهنیا ياما برا م؛یکن

یاده مها استف وابسته چقدر است، از آماره نسبت بخت    ریبر متغ

  ها است.آماره والد مقدم بر آماره نسبت بخت نیبنابرا م؛یکن

ستناد به نتا  با صه  جیا گفت که از  توانیم 9شده در جدول  خال

شده به تحل    ریمتغ 15مجموع  ستقل وارد س  لیم عداد ت ،یونیرگر

به پ    ریمتغ 7 ته   ریمتغ راتییتغ ینیبشیقادر  ــ نقض  یعنیوابسـ

طح ها در ســآن ینیبشیپ ییهســتند و توانا ادهیقرمز عابر پچراغ

  است.  داریمعن 01/0تر از کوچک يخطا

تا     با  به ن جه  گذار یتأث  ریمتغ نی، اول9جدول   جیتو بر نقض  ر

سمت   ادهیتعداد عابران پ اده،یقرمز عابر پچراغ متخلف در همان 

ــت. درواقع عابر پ  ادهیگذرگاه که عابر پ ــور دارد، اس ا ب ادهیحض

. شــودیم بیمتخلف به تخلف ترغ ادهیعابران پ ریمشــاهده ســا

سبت بخت  ست،   814/1 ابربر ریمتغ نیا يها بران  یمعن به این ا

متخلف در گذرگاه    ادهی عابر پ  ریدر متغ يواحد  کی  شیکه افزا 

سا     يدرصد  4/81 شیافراد، موجب افزا ریو مشاهده آن توسط 

  ها خواهد شد.آن ياحتمال تخلف برا

عداد عابران   ت اده،ی بر رفتار متخلفانه عابران پ     رگذار یدوم تأث  ریمتغ

سبت بخت      ادهیپ ست. ن سمت در گذرگاه ا  ریمتغ نیها در اهم 

ــت. به دل 793/0برابر  ــبت بختآن لیاس  ریمتغ نیها در اکه نس

ــت، بنابرا  کی کمتر از  اثر  دهی وقوع پد  يبر رو ریمتغ نیا نیاسـ

به    بت دارد.  بارت مث عابران پ    شیافزا با  گریدع عداد  م ه ادهی ت

 7/20به نســبت  ادهیســمت در گذرگاه، احتمال تخلف عابران پ

  .کندیم دایکاهش پ درصد

ــوم گذار یتأث  ریمتغ نیسـ عابران پ   ر تار  ب   ادهی بر رف هه  ا در مواج

ــبت   ادهی طول گذرگاه عابر پ    اده،ی قرمز عابر پ چراغ ــت. نسـ  اسـ

  ریغمت نیا ریتأث نیاست، بنابرا 815/0برابر  ریمتغ نیها در ابخت

 

  

  متغیرهاي معادله در گام هفتم .9جدول 

  B  متغیر مستقل

خطاي استاندارد 

)S.E.(  

والد 

)Wald(  

درجه آزادي 

)df(  

-سطح معنی

  ).Sigداري (

ها نسبت بخت

)Exp(B)(  

  793/0  000/0  1  025/92  024/0  -231/0  سمت هم ادهیپ عابران تعداد

  814/1  000/0  1  793/155  048/0  595/0  سمت هم متخلف ادهیپ عابران تعداد

  868/0  000/0  1  716/203  010/0  -141/0  عابر پیاده انتظار زمان

  178/1  001/0  1  213/10  051/0  163/0  هینقل لیوسا نیب یسرفاصله زمان

  815/0  000/0  1  337/22  043/0  -204/0  گذرگاه طول

  854/0  009/0  1  732/6  061/0  -157/0  یانیم جداکننده عرض

  028/1  000/0  1  138/18  007/0  028/0  قرمزچراغ زمانمدت

  788/6  002/0  1  435/9  624/0  915/1  مقدار ثابت

  .chi-square :(522/75(، کاي اسکوئر01/0از  کمتر، سطح خطا 658/909: )Log likelihood 2-(، لگاریتم درست نمائی1588مشاهدات: تعداد یادداشت: 
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 ریتغمي واحد کی شیکه با افزا یمعن به ایناز نوع مثبت است.  

ــد 5/18تخلف  لاحتما  اده،ی طول گذرگاه عابر پ    کاهش   درصـ

  .ابدییم

 اده،ی احتمال تخلفات عابران پ    ینیبشیچهارم در معادله پ    ریمتغ

صله زمان    سا  نیب یسرفا سبت بخت    هینقل لیو ست. ن  نیر اها دا

ــت؛ بنابرا  178/1 ریمتغ ــورت منفبه  ریمتغ نیا ریتأث  نیاسـ  یصـ

از  يعبور هینقل لیوســا نیب یســرفاصــله زمان شیاســت و افزا

احتمال تخلف  شیموجب افزادرصــد  8/17گذرگاه، به نســبت 

  خواهد شد. ادهیعابران پ

ست.  ا یانیمطالعه، عرض جداکننده م نیمؤثر در ا ریمتغ نیپنجم

سبت بخت  شان  ریمتغ نیدر ا 854/0 يهان مثبت  ریتأث يدهندهن

ــت؛ بنابرا  ریمتغ نیا  یانی م يها عرض جداکننده   شیافزا نیاسـ

سبت   صد  6/14باعث کاهش به ن یم ادهیتخلفات عابران پ يدر

  .شود

عابران  زمان انتظار اده،یبر رفتار عابران پ رگذاریشــشــم تأث ریمتغ

ــت. تأث ادهیپ مثبت  ادهیتخلفات عابران پ زانیبر م ریمتغ نیا ریاس

 شیها افزاکه زمان انتظار آنپس از آن ادهیعابران پ یعنیاســت؛ 

ــبت  دایپ کمتر مرتکب تخلف خواهند  درصــد 2/13کرد، به نس

  شد.

در تخلف  ادهیبر رفتار عابران پ رگذاریتأث ریمتغ نیهفتم تیدرنها

ــخ ادهیقرمز عابران پزمان چراغقرمز، مدتعبور از چراغ  صیتش

نشــان  ریمتغ نیا یو اثر منف 028/1 يهاداده شــد. نســبت بخت

هد یم با افزا   د عابر پ  مدت  شیکه  مان قرمز بودن چراغ   اده،ی ز

  .ابدییم شیاافز درصد 8/2احتمال تخلف به نسبت 

ــاس نتا نیهمچن ــ میتوانیم 9ل جدو جیبر اسـ  یونیمدل رگرسـ

ست  شان ده  3معادله صورت  را در مرحله هفتم به کیلج در  .مین

له     عاد بارات  این م عابران پ    Ped.Nع عداد  هت،  هم ادهی ت ج

Vio.N  ،تعداد تخلف در همان ســمت گذرگاهWait.T  زمان

ــله زمان Gap اده،یانتظار عابر پ ــرفاصـ ــا نیب یسـ  ه،ینقل لیوسـ

L.CW     ،گاه گذر نده م    L.Medطول  جداکن و  یانی عرض 

Red.D است. ادهیزمان قرمز بودن چراغ عابر پمدت  

  

  . اعتبارسنجی5

ی هایبا هدف اعتبارسنجی مدل و بررسی صحت مدل در گذرگاه

ــته که دخالتی در مدل    ــازي نداشـ گذرگاه جدید  3تعداد اند، سـ

یاده در این گذرگاه         عابران پ تار  ــد و رف ماربرداري شـ بت   آ ها ث

هاي جدید از همان تصــاویر ویدئویی قبلی در برداشــت گردید.

ــد تا تاثیر عوامل جوي و نور محیط حداقل گردد. ــتفاده شـ  اسـ

 دهد.هاي جدید را نشــان می مشــخصــات گذرگاه   10جدول 

عابران پیاده و وســایل نقلیه تعداد  نیز آمار مربوط به  11جدول 

ــده    گذرگاه  در  کی به تفک  ادهی و رفتار عابران پ   هاي انتخاب شـ

  دهد.براي اعتبار سنجی را نشان می

ــنجی پس از تحلیل داده  ــده در مرحله اعتبارسـ هاي انتخاب شـ

ــط مدل، جدول   ــحت طبقه 12توسـ بندي مدل در به عنوان صـ

شــود مدل مشــاهده میطور که اعتبارســنجی بدســت آمد. همان

درصد از رفتارهاي عابران پیاده را در مرحله  1/85توانسته است 

  بینی کند.اعتبارسنجی به درستی پیش

)3(  

�����(�) = �� �
�

1 − �
�

= 1.915 − 0.231(���. �) + 0.595(���.�) − 0.141(����. �) + 0.163(���)
− 0.204(�. ��) − 0.157(�.���) + 0.028(���. �) 

   

  

  

  

  



  دار شهريهاي چراغترافیک بر تخلفات عابران پیاده در تقاطعوضعیت طرح هندسی و  اتارزیابی تأثیر

 417   )43/ (پیاپی1398 زمستان/دومونقل/ سال یازدهم/ شماره فصلنامه مهندسی حمل

 مشخصات گذرگاه هاي انتخاب شده جهت اعتبارسنجی .10جدول 

  نام گذرگاه  نام تقاطع
  طول گذرگاه

  (متر)

  عرض میانه

  (متر)

  قرمز عابرچراغ زمانمدت

  (ثانیه)

  مدرس – ینیخم امام
  61  1/0  4/9  رفت –جنوبی 

  27و  61  1/0  2/9  برگشت -جنوبی 

  50و  57  4/8  1/10 برگشت –شرقی   احمدآباد

  

  تعداد عابران پیاده و وسایل نقلیه و رفتار عابران پیاده به تفکیک گذرگاه (اعتبارسنجی) .11جدول 

  نام گذرگاه
حجم ترافیک 

  وسایل نقلیه

نوع 

  آمار

  رفتار عابر پیاده
  مجموع

  قرمزنقض چراغ  قرمزچراغاحترام به 

  مدرس – ینیخم امام

  رفت - جنوبی
1211  

  149  42  تعداد
191  

  %0/78  %0/22  درصد

  مدرس – ینیخم امام

  برگشت - جنوبی
1540 

  219  38  تعداد
257  

  %2/85  %8/14  درصد

  احمدآباد

  برگشت – یشرق
2893 

  32  51  تعداد
83  

  %6/38  %4/61  درصد

  

  در اعتبارسنجی سنجش عملکرد مدل يبرا يبندطبقه .12جدول 

رفتار مشاهده 

  شده

ی بیندرصد پیش  بینی شدهرفتار پیش

  نقض  احترام  صحیح

  2/83  22  109  احترام

  7/85  343  57  نقض

  1/85  درصد کل

  

  بحث. 6

ر ب رگذاریتأث یرونیعوامل ب یمطالعه حال حاضــر باهدف بررســ

عابران پ    تار  قاطع در برابر چراغ ادهی رف دار چراغ يها قرمز در ت

شد. بد  يشهر  ستقل برا  ریمتغ 15منظور، تعداد  نینگارش   يم

س از شــد که پ فیتعر ادهیرفتار عابران پ ینیبشیســنجش و پ

 بر رفتار عابران ریغمت 7 ک،یلجست  ونیبه روش رگرس  يساز مدل

  داده شد. صیتشخ رگذاریتأث ادهیپ

تار آن  ادهی عابران پ  يعبور کی تراف حجم ها در برابر  بر رف

حجم به دو شکل   نیمطالعه ا نیاست. در ا  رگذاریقرمز تأثچراغ

ــازدر مدل ــد.  يس  هادیبا عنوان تعداد عابران پ ریمتغ کیوارد ش

از گذرگاه را در  ادهیتمام عابران پ يشــد که حجم عبور فیتعر

نده     ما فاز چراغ فر نار ا دادیمدنظر قرار م  یهر   ر،یمتغ نی. در ک

ــمت ن  ادهی با عنوان حجم عابران پ   یدوم ریمتغ در نظر  زیهم سـ

ــد. درواقع برا که  ياادهیحجم عابران پ اده،یهر عابر پ يگرفته ش

او به  در همان ســـمت ورود ،یدر طول فاز قرمز چراغ فرمانده

ــند،یتقاطع م  ر،یغدو مت نیدر نظر گرفتن ا لی. دلدیثبت گرد رس

 ادهیاز تعداد عابران پ ادهیعابر پ ایموضـــوع بود که آ نیا یابیرزا

مت د  ــ تأث     گریسـ گاه  تا  ر؟یخ ای  ردیپذ یم ریگذر  لی تحل جین

ــان داد که تعداد کل عابران پ      يافزارنرم در گذرگاه بر    ادهی نشـ

تعداد   ریتحت تأث   ادهی نبوده و عابر پ  رگذار یتأث  ادهی رفتار عابر پ  

موضوع احتماالً در   نیاست. ا  ذرگاههم سمت در گ  ادهیعابران پ

 ادهیتر باشد. درواقع عابران پ محسوس  اد،یبا طول ز يهاگذرگاه
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از  ترشیهستند و ب  ابانیخ گریسمت د  ادهیکمتر متوجه عابران پ

ــان تأث  ادهیعابران پ ــمت خودش  يافزارنرم لیتحل. رندیگیم ریس

لفات تخ برهم سمت   ادهیعامل تعداد عابران پ رینشان داد که تأث 

ــت. بد ادهیعابران پ ــورتنیمثبت اس که هرچه تعداد عابران  ص

ــمت افزا  ادهی پ متر ک ادهی کند، تخلفات عابران پ    دای پ شیهم سـ

شد. نتا  شان داد که به ازا  لیتحل جیخواهد   شیهر واحد افزا ين

صد  7/20 ادهیاحتمال تخلف عابر پ ر،یمتغ نیدر ا  دایکاهش پ در

نابرا   هد کرد؛ ب ــتیبا  نیخوا قاطع    یسـ ــت در ت ظار داشـ  يها انت

  .ابدیتخلفات کاهش  اده،یازنظر تعداد عابران پ يپرازدحام شهر

ر رفتار ب ادهیعابران پ ریتخلفات ســـا ریدر مطالعات گذشـــته تأث

 Zhou, Horrey andبود [ دهیهدف به اثبات رســ ادهیعابر پ

Yu, 2009سا  ادهیکه عابر پ ی]. درواقع زمان ران عاب ریتخلفات 

ــاهده م   ادهی پ  يکه در و  یانطباق  شیگرا لی به دل  کند، یرا مشـ

 ریتأث زیمطالعه ن نی. در اشـــودیم بیوجود دارد، به تخلف ترغ

تعداد  ریو اثبات شد. مشابه متغ دهیوضوح دموضوع به نیا ینفم

 ریدو متغ زیمتخلف ن ادهی تعداد عابران پ   ریمتغ يبرا اده،ی عابران پ 

بت گرد    مدل ث عابران پ     يبرا ریمتغ کی . دی در  کل  عداد   ادهی ت

، متخلف هم سمت  ادهیتعداد عابران پ يبرا ریمتغ کیمتخلف و 

بر  ابانیخ گریاده متخلف سـمت د یعابران پ ریشـد تا تأث  فیتعر

ــنج  ادهی رفتار عابر پ   ــود. در ا دهی هدف سـ  جیانت  زین ریمتغ نیشـ

ــمت د  ادهی تعداد عابران پ   ریاز عدم تأث   یحاک  بر  گریمتخلف سـ

س  ادهیبود و فقط تعداد عابران پ ادهیرفتار عابر پ مت متخلف هم 

ــان داد احتمال تخلف عابران  لیبود. تحل رگذاریتأث اطالعات نش

 درصد  4/81 زانیبه م گریمتخلف د ادهیبا مشاهده عابران پ  ادهیپ

ــخوا دایپ شیافزا  ادهیدر عابران پ یدرون یهد کرد. درواقع حسـ

یم بیترغ گرانیمشـــابه رفتار د يها را در مورد انجام رفتارآن

توســـعه با درحال يموضـــوع تفاوت عمده کشـــورها نی. اکند

توسعه درحال يرهااست. درواقع در کشو افتهیتوسعه يکشورها

ست به نکهیافراد باا ستند، ترس از تفاوت   یدر رفتار خود مطلع ه

موضوع   نی. اکندیم بیها را به تخلف ترغآن نیرینسبت به سا  

ــه ــورت معکوس ن    را ب قرار داد.  لیــمورد تحل توانیم زیصـ

که قصــد تخلف دارند، با مشــاهده افراد   يافراد گریدعبارتبه

ــم ــد؛ بنابرا ودخ میقانونمند از تصـ ــرف خواهند شـ با  نیمنصـ

سترش ت  صول  یاجتماع ماتیعلگ صد باال  یا  يو با توجه به در

عابران پ      نیا يرگذار یتأث  فات  مل بر تخل ظار   توانیم اده،ی عا انت

 يریبه شـــکل چشـــمگ ادهیتخلفات عابران پ زانیداشـــت که م

  کند. دایکاهش پ

مان  عابر پ   ز ظار  تأث     ادهی انت مل  له عوا بت در ا  رگذار یازجم  نیمث

ــورت افزا  زمان، احتمال  نیا شیمطالعه بود و نشــان داد در ص

خواهد کرد.  دایکاهش پ درصد  2/13به نسبت   ادهیتخلف عابر پ

یم يدر تقاطع ســپر ادهیدرواقع هرچه از زمان حضــور عابر پ

ماالً و احت ابدییم شکاه ادهیاحتمال اقدام به تخلف عابر پ شود، 

شد. همان  ادهیعابر پ شاره  کمتر مرتکب تخلف خواهد  طور که ا

 کیکاهش تراف يمتخلف بدون انتظار برا ادهیشد، اغلب عابران پ

یموضـــوع م نیا کهاند قرمز کردهاقدام به تخلف عبور از چراغ

صله زمان    ریتحت تأث تواند سا  نیب ادیز یسرفا شد.   هینقل لیو با

منتظر  هیثان 30قانونمند، کمتر از  ادهیعابران پ درصد 75 نیهمچن

ــدن چراغ ــبز ش ــده یقرمز فرماندهس  نیاز ا یاند. آگاهمعطل ش

ــوع م ند یموضـ عابران پ   زانیم توا فات  را کاهش دهد.    ادهی تخل

ــدن چراغ    يادی زمان ز  داند ب  ادهی درواقع اگر عابر پ  ــبز شـ تا سـ

ــت، کمتر مرتکب تخلف      یباق  يو يبرا یفرمانده   نمانده اسـ

زمان  يبا نصــب شــمارشــگرها تواندیاقدام م نیا خواهد شــد.

 ادهیعابر پ یچراغ فرمانده يتا سبز شدن چراغ، بر رو ماندهیباق

  .ردیصورت گ

بر  ذاررگیعوامل تأث گریاز د هینقل لیوســا نیب یســرفاصــله زمان

ــله به وجود ادهیبود. عابران پ ادهیرفتار عابران پ  متخلف از فاصـ

یســوءاســتفاده کرده و اقدام به تخلف م هینقل لیوســا نیآمده ب

 شیفاصله افزا نینشان داده است هرچه ا   گذشته  مطالعات. کنند

 Koh[ دابییم شیبه عبور از گذرگاه افزا ادهیعابر پ لیتما ابد،ی

and Wong, 2014 .[ ــد افزا  نیدر ا ــاهده ش  شیمطالعه مش

خلف احتمال ت ه،ینقل لیوسا  نیب یسرفاصله زمان  در  ياهیثانکی

ــد 8/17را  ادهی عابر پ  عامل    نیا نیبنابرا  دهد؛ یم شیافزا درصـ
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ــتا با    در جینتا  نیدارد. ا ادهی بر تخلفات عابران پ   یمنف ریتأث  راسـ

ــت       قات یتحق تا و همکاران اسـ ــط دادا ته توسـ ــورت گرف صـ

]Duduta, Zhang and Kroneberger, 2014نی]؛ بنابرا 

کاهش  دهایتخلفات عابران پ ه،ینقل لیوســا نیبا کاهش فاصــله ب

 یبه بررس  ازین یاختصاص   رطوکه به یاما موضوع  افت؛یخواهد 

 ادامه یسرفاصله زمان  تا چه  یروند کاهش  نیاست که ا  نیدارد ا

صله زمان   اگر  رودی. احتمال مافتیخواهد  سا  نیب یسرفا  لیو

باشــد،   رگذاریها تأثچنان کم شــود که در ســرعت آن  آن هینقل

 یکیو نزد هینقل لیبا مشـــاهده ســـرعت کم وســـا ادهیعابران پ

ــرا  نیا یابی ارز بنابراین کنند.   خلفبندان، اقدام به ت   به راه  طیشـ

 ینسـرفاصـله زما  و  ادهیتخلفات عابران پ نیموضـوع که رابطه ب 

سا  نیب ستق  هینقل لیو ست، ن  یو خط میهمواره م س به بر ازیا  یر

  دارد. ندهیدر مطالعات آ

صورت گرفته قبل  یتمام در شد که هرچه     یمطالعات  شاهده  م

ــتریطول گذرگاه ب ــد، احتمال تخلف عابران پ ش اهش ک ادهیباش

ــپ   ,Duduta, Zhang and Kroneberger[ کنــد یم  دای

2014, Yang and Sun, 2013عه ن   نی]. در ا  ریتأث  زیمطال

صم  خلف بار ت يبرا ادهیعابران پ يریگمیمثبت طول گذرگاه بر ت

طول  شیاهر متر افز دیمشاهده گرد  کهينحواثبات شد. به  گرید

ــد 5/18را  ادهیگذرگاه، احتمال تخلف عابران پ یکاهش م درص

ــکیر ادهی . درواقع عابران پ دهد  با   يها تخلف را در گذرگاه   سـ

 از یکیگرفت  جهینت توانیم نیبنابرا رند؛یپذ یکمتر م ادی طول ز

ها   راه فات، م    يکار ند یکاهش تخل بان ی عرض خ شیافزا توا  ا

 ادهیعابران پ یمنیاســت که ا ينکته ضــرور نیباشــد. توجه به ا

ــدت به خطر م به  ادی با طول ز  يها متخلف در گذرگاه   . افتد یشـ

ات، در کنار کاهش تخلف ادهیطول گذرگاه عابر پ شیافزا بنابراین

  .دهدیقرار م ریمتخلف را تحت تأث ادهیعابران پ یمنیا

ر ب رگذار یاز عوامل تأث   زین یانی مطالعه عرض جداکننده م     نیا در

 نکهیداده شد. با توجه به ا صیتشخ  ادهیکاهش تخلفات عابران پ

سبات، عرض جداکننده م  د که فاق ییهاگذرگاه يبرا یانیدر محا

شد، بنابرا    صفر در نظر گرفته  گرفت  جهینت توانیم نیآن بودند 

دوطرفه باعث کاهش      يها ابان ی خدر  یانی که وجود جداکننده م   

ــودیم ادهیاحتمال تخلف عابران پ  در عرض  شی. هر متر افزاشـ

ــد 6/14را  ادهی احتمال تخلفات عابران پ    ،یانی جداکننده م    درصـ

ــاس  یانیدر جداکننده م  ادهی . درواقع عابر پ دهد یکاهش م  احسـ

یم یداشــته و منتظر ســبز شــدن چراغ فرمانده يشــتریب تیامن

ــد، عابر    یانی دوطرفه فاقد جداکننده م      ابان ی اما اگر خ  ماند؛   باشـ

ــرا ختنیگر يبرا نه ی که در م  یخطرناک  طیاز شـ بان ی خ ا دارد،  ا

احداث  نیبنابرا رد؛یگیم ادهیقرمز عابر پبه عبور از چراغ میتصم

 اده،یتخلفات عابران پ زانیعالوه بر کاهش م یانیم يهاجداکننده

  خواهد شد. زیها نآن یمنیا شیموجب افزا

گذار یتأث  ریمتغ نیآخر عابران پ    ر تار  قاطع  ادهی بر رف  يها در ت

بود. در مطالعات  یزمان قرمز بودن چراغ فرماندهدار، مدتچراغ

ته ا    ــ تأث       نیگذشـ مل  تار   رگذار یعامل همواره ازجمله عوا بر رف

مطالعه  نی]. در اBrosseau et al. 2012متخلفان بوده است [

ابر ع اغزمان قرمز بودن چرمدت شیکه افزا دیبه اثبات رســـ زین

سبت   اده،یپ صد   8/2احتمال تخلفات را به ن . دهدیم شیافزادر

ــتا با مطالعات قبلهم جهینت نیا ــت   نیدر ا یراس ــوص اس خص

]Duduta, Zhang and Kroneberger, 2014, Lange 

et al. 2016[ ی]. در مطالعات قبلHamed, 2001شد  دهی] د

از  داشته باشد، احتمال تخلف   ییبا تقاطع آشنا  ادهیکه اگر عابر پ

صد  توانیم بنابراین. کندیم دایپ شیافزا يجانب و  نیا از يدر

ــت ک ياادهیاحتمال تخلف را مرتبط با عابران پ شیافزا ه با دانس

ــنا    یدارند. کاهش زمان قرمز بودن چراغ فرمانده      ییتقاطع آشـ

قاطع  ادهی عابران پ  يبرا ند یدار مچراغ يها در ت فات   توا تخل

ضوع در گذرگاه  نیا تیرا کاهش دهد. اهم ادهیعابران پ  يهامو

 لیلبه د ادهیها عابران پگذرگاه نیااســت. در  شــتریبا طول کم ب

شد و   شتر یب ابان،یعرض کم خ از  یکیمرتکب تخلف خواهند 

ها، کوتاه کردن چرخه   تقاطع  نیکاهش تخلفات در ا   يراهکارها  

 ترعیسر ادهیها عبور عابر پگذرگاه نیر ااست. د یچراغ فرمانده

زمان ســبز بودن چراغ  توانیم نیصــورت خواهد گرفت، بنابرا
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 ،یتعادل در چرخه چراغ فرمانده     جاد یباهدف ا   زیرا ن ادهی پ برعا 

  کاهش داد.

عه متغ   نیدر ا نیهمچن طال ــا ریم  رگذار یتأث  هی نقل لی حجم وسـ

شد. ا    ضوع برخالف تحق  نیشناخته ن داداتا و همکاران  قاتیمو

با  Duduta, Zhang and Kroneberger, 2014بود [  .[

م همواره حج یصورت گرفته جهان قاتیدر تحق کهنیتوجه به ا

تأث    يعبور کی تراف مل  عابران پ   رگذار یازجمله عوا تار   ادهی بر رف

ــت، م تأ   توانیبوده اسـ تار   کی حجم تراف يرگذار یثعدم  بر رف

عابران  یمیاقل يهایژگیمطالعه را مرتبط با و نیدر ا ادهیعابران پ

 ،يمشهد  ادهیگرفت عابران پ جهینت توانیدانست. درواقع م  ادهیپ

سا  شورها، توجه  ریبرخالف  سا  کیبه حجم تراف یک  هیلنق لیو

  ندارند. ابانیاز خ يعبور

ــته  که  ادهیرفتار عابران پ نیب يتفاوت معناداردر مطالعات گذش

ستند و عابران پ  به  يچندنفر ایدو  يهاکه در گروه ياادهیتنها ه

گاه م   ند، یگذر ــ ــت [ رسـ  Mohammadi andوجود داشـ

Shafabakhsh, 2016[     عه طال ما در این م  یگروه عبور ، ا

عابر  نکهینداشــت. ا ادهیبر رفتار عابران پ يریتأث زین ادهیعابران پ

ــد   يروادهی در حال پ  ییتنها هدف به   ادهی پ به همراه فرد   ای باشـ

ــته         يریتأث  ،يگرید بر رفتار او ندارد. هرچند در مطالعات گذشـ

ــد که رانندگان در مقابل گروه دهید ــیب ادهیاز عابران پ یش  ترش

سل  سرعت و تغ  ایشده و با توقف   میت جهت، اجازه  رییکاهش 

به آن  نگ و     نی. همچندهند یها م عبور را  عات ژا برخالف مطال

 یکیزیف يهاتی]، کمبود قابل Zhang et al. 2016همکاران [ 

 یفراوان نیرشتینداشت. ب ادهیبر احتمال تخلفات عابران پ يریتأث

ــاهده ــده در مورد گروه افرادمشـ ــع يشـ کمبود  تیکه در وضـ

مربوط به  شـــدند،یم فیمطالعه تعر نیدر ا یکیزیف يهاتیقابل

سکه     شتن کال سال بود. تحل  ایهمراه دا اطالعات  لیکودك خرد

ــان داد که ا ندارد.  ادهیعابران پ يبرا یچندان تیعامل اهم نینش

عابران پ   حل ورود  بان ی به خ  ادهی م ک  یعوامل گریاز د زین ا ه بود 

شد؛ بنابرا    ادهیاز آن بر رفتار عابر پ يداریمعن ریتأث شاهده ن  نیم

 ،یانیدر جداکننده م ایباشد  روادهیدر پ ادهیموضوع که عابر پ نیا

تار و  يریتأث  ــوع برخالف برخی از  ندارد.  يبر رف این موضـ

نده که در جداکن ياادهیعابران پها تحقیقات گذشته بود که در آن

 يترکوتاه یزمان هاي، ســرفاصــلهداشــتندحضــور  ابانیخ یانیم

بان ی عبور از خ يبرا خاب م  ا ند کیانت  .Shariat et al[ رد

ــا ادهینوع تداخل عابران پ    .]2014 بر  يریتأث زین هینقل لیبا وسـ

نان ندارد. بد     فاوت   یمعن نیرفتار آ ا حرکت  ب  کی تراف نیب یکه ت

ستق  سا  چپبهبا گردش کیتراف ایدر تقاطع و  میم حرکات  ریو 

 ای رفهطکی بیترت نیدر تقاطع، وجود ندارد. به هم هینقل لیوسا

بر رفتار  يریتأث زین ادهیمحل گذرگاه عابر پ ابانی دوطرفه بودن خ 

 دارد.ها نآن

  

  گیري. نتیجه7

صل از ا  یعمل جینتا سان و فعاالن    تواندیمطالعه م نیحا شنا کار

ند. ک ياری ادهیکاهش تخلفات عابران پ يونقل را براحوزه حمل

تأث      مل  به عوا عابران پ   رگذار یتوجه  فات   نیکه در ا  ادهی بر تخل

 یو طراح يساز شد، در مباحث مرتبط با فرهنگ  یمطالعه بررس 

شت. همان  کیتراف شد، عابران     طورکاربرد خواهد دا شاره  که ا

ــت ادهی که عبور و مرور عابران پ   ییها در تقاطع  ادهی پ ، کمتر اسـ

 قتیحق نیموضوع در کنار ا نی. اشوندیمرتکب تخلف م شتریب

ــا       ندگان وسـ جه ران عابران پ   يعبور هی نقل لی که تو  در ادهی به 

 تواندیکم، کمتر اســت، م  ادهیعابر پ يبا حجم عبور يهاتقاطع

ــت فعاالن   ازی ن بنابراین گردد.  يادی خطرات ز زموجب برو  اسـ

شته باشند و با   تقاطع نیبه ا یونقل توجه خاص حوزه حمل ها دا

از بروز ســـوانح  ه،ینقل لیکاهش ســـرعت وســـا رینظ یاقدامات

  کنند.  يریجلوگ یاحتمال

باحث گرا   در به انجام     یانطباق (حس درون  شیم فرد که او را 

ــابه رفتار جامعه وادار م      يرفتار   ي) و زمان انتظار برا  کند یمشـ

س    یکه ارتباط تنگاتنگ ادهیعابران پ شنا دارد، به  یبا مباحث روان

س  جهینت نیا شگر زمان باق     میدیر شمار صب  سبز   ماندهیکه ن تا 

ــدن چراغ عابر پ  کاهش تخلفات عابران    موجب  تواند یم ادهی شـ

 ماندهیاز زمان باق یبا آگاه ادهینحو که عابر پ نیود. بدشــ ادهیپ
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شدن چراغ، از زمان واقع    سبز  و  شود یانتظار خود مطلع م یتا 

 جیبا توجه به نتا ن،یکمتر مرتکب تخلف خواهد شد. عالوه بر ا 

حث گرا  عابر پ   شیب ند یقانونمند م   ادهی انطباق، هر  ــا توا  ریسـ

  کند. قیرا به عدم تخلف تشو ادهیپ برانعا

 عرض میبهتر است از تقس اد،یدار با طول زچراغ يهاگذرگاه در

بور ع يبرا یحفاظت ریبه چند قســمت و اســتفاده از جزا ابانیخ

 یو حت یحفاظت  ریجزا نیگردد. وجود ا يخوددار ادهی عابران پ 

ــاز   یکیزیف يها جداکننده   ــا يکه در جداسـ  يدارا هی نقل لی وسـ

جب     به گردش کردیرو کاربرد دارد، مو فات   شیافزاچپ  تخل

خطر مناسـب عبور کم  یحفاظت ریجزا نی. اشـود یم ادهیعابران پ

  بدون چراغ است. يهادر گذرگاه ادهیعابران پ

نده    ياگر گذرگاه دارا   ،یحفاظت  يها جداکننده   برخالف جداکن

س  نیب یانیم شد، تخلفات عابران پ   ریدو م شت با  ادهیرفت و برگ

ــد باالکندیم دایپ کاهش کاهش تخلفات مرتبط  نیاز ا یی. درص

شت  برگ ایرفت و  يرهایاز مس  یکیهست که   ياادهیبا عابران پ

 منتظر ابانیخ انهیرا بدون تخلف پشـــت ســـر گذاشـــته و در م

سب برا    صت منا س  يفر صورت    گرید ریعبور از م ست. در  کهیا

بان ی خ ــد و ا   یانی جداکننده م   يدارا ا جداکننده عرض    نیباشـ

سب  شد، عابر پ    یمنا شته با ساس امن  ادهیدا دارد و  يشتر یب تیاح

نابرا      هد شـــد. ب کب تخلف خوا بهتر اســـت در  نیکمتر مرت

قاطع  بان ی که خ  ییها ت ند، از     نبه آ  یمنته يها ا ــت دوطرفه هسـ

ــب با حجم عبور    یانی م يها جداکننده   عابران   يبا عرض متناسـ

ره اشــا زیبا عرض کم ن يهااســتفاده گردد. در مورد تقاطع ادهیپ

صب   ادهیشد که کاهش زمان قرمز بودن چراغ عابر پ  (همراه با ن

شگر ا    را تا حدود  ادهیتخلفات عابران پ تواندیزمان) م نیشمار

  . هدکاهش د يادیز

سا  حجم سط و ز  کیبا حج تراف يهادر تقاطع هینقل لیو  ادیمتو

ــهد  ادهی بر رفتار عابران پ    ادهی قرمز عابران پ در برابر چراغ يمشـ

ضوع م  نینبود. ا رگذاریتأث ش  تواندیمو  يهایاز کمبود آگاه ینا

ماع  ــد.          یاجت باشـ قب آن  فات و عوا به تخل بت  ــ از  یکینسـ

عه، عدم تمرکز ب    نیا يها تی محدود  قاطع  يرو رمطال با   يها ت

ــا کی حجم تراف عات آ   هی نقل لی وسـ ند یم نده یکم بود. مطال  توا

عابران  بر تخلفات هینقل لیحجم وسا  ریبه تأث یطور اختصاص  به

  بپردازد. یکیاز انواع احجام تراف یبزرگ يدر گستره ادهیپ

ــت    تواند یحوزه م نیدر ا نده یآ مطالعات   ــش کاسـ  يهایبا پوشـ

ــر به پ ــرفتیمطالعه حال حاض ــتمدل به ش آمده کمک کند. دس

ــ   کی با تردد تراف  ییها افزودن تقاطع   ترقیدق یکم باهدف بررسـ

 نده یخواهد بود. مطالعات آ    دی بر تخلفات مف  کی حجم تراف ریتأث 

 طیشرا ریبه تأث روزدر ساعات مختلف  يربرداریبا تصو تواندیم

افزودن   نی و نور بر تخلفــات بپردازد. همچن              یی آب و هوا 

ــگر زمان باق  ــمارش ــدن چراغ عابر پ  ماندهیش ــبز ش و  ادهیتا س

ــنجش تأث  يبرا یموضـــوع تواندیبر تخلفات عابران مآن  ریسـ

 باشد. ندهیمطالعات آ

  

  هانوشتپی. 8

1. Omnibus Test 
2. Hosmer-Lemeshow goodness-of-fit 
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ساختمان را         شته راه و  سی در ر شنا سماعیل آیتی، درجه کار سال  ا شگاه تهران و درجه   1347در  از دان

کارشناسی ارشد در رشته مهندسی سازه را از انگلستان  اخذ نمود. ایشان  موفق به کسب درجه دکتري  

شان ایمنی حمل       سترالیا گردید. زمینه هاي پژوهشی مورد عالقه ای در رشته  حمل و نقل و ترافیک از ا

صاد حمل و نقل بوده و در حال   ستاد تمام  در موسسه       و نقل و اقت حاضر عضو هیات علمی با مرتبه ا

  آموزش عالی اقبال الهوري مشهد است.

  

سال             شته عمران را در  سی در ر شنا شاري، درجه کار ضل اف شگاه بیرجند و درجه   1393ابوالف از دان

از موسسه آموزش عالی اقبال الهوري مشهد     1397در سال   را کارشناسی ارشد در رشته راه و ترابري     

بوده  ITSهاي پژوهشی مورد عالقه ایشان  ایمنی ترافیک، ایمنی و رفتار عابران پیاده و اخذ نمود. زمینه

  است.

  

  

  

 

  

  

 


