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 چكیده

بادون رارا   تقااعی هاا  عابرییااده میااندر گذرگاه بویژهو  ابانیهنگام عبور از عرض خ ،رانعاب صدمات نیشتریب

از نقطاه نرار  تواناد ما به هنگام عباور موثر  یارامترها افتنیعابران و   درک رفتار ،بر این اساس .افتد اتفاق م راهنمای 

در عواما  ماوثر ، نقلیاه  یوساا در تاداخ  باا ادهیاعاابران یرفتار   بررس با شدهسی  مقاله  در این .مهم باشد اریبس  منیا

 .گارددتییاین ییاده بین تقااعی  عابر  ها گذرگاه هنگام عبور ازعابران،  توسط شوندهعابر تا خودرو  نزدیک فاصله رشییذ

 ،دیوی ویا تصااویر باا تحلیا  و بررسا  .، تصویربردار  انجام گردیادمناسبمح  ها   کردنیس از مشخص بدین منرور 

 باینهاا، ارتباا  یاس از تجزیاه و تحلیا  داده .ها  مربوعه اساتخرا  گردیاددادهمتغیرها  متیدد  در نرر گرفته شد و 

  صاورت گرفتاه بارا  هااتالشبرا  عبور از عرض خیابان و همچنین  در کنار خیابان ها  عابران با زمان انترار آنانویژگ 

هاا نساب  زننتایج نشاان داد، در مدل زمان انترار، در قالب دو مدل ارائه گردید.  نتوسط عابرا فاصله یذیرشو  منیعبور ا

موجاب  زیمحتا  بودن عابر ن .شود م شتریب زیسن، زمان انترار ن شیبا افزا  دارند و از عرف  به مردها، زمان انترار کمتر

بدسا   تااب  اتتماال صاورتباه  رسیون لوجستیکبا استفاده از رگ که فاصلهدر مدل یذیرش  .گردد زمان انترار م شیافزا

متغیرها   ،گذر از عرض خیابانتالدر از نفر جلوی  عابر رو دنبالهنیز  و شوندهنزدیک خودرو تاعابر  فاصله ها متغیر ،آمد

از ل عباور جلاوی  در تااکه تح  تااثیر نفار   عابرین ،نتیجه آنکه. بودند توسط عابر فاصله یذیرشرو  اتتمال  بر تاثیرگذار

 .برخوردارند فاصله رشییذبرا    باالتراتتمال ،  از رو()عابر دنباله عرض خیابان م  باشند

 

 

 ، عبور ایمنتداخل، رفتار عابران، قبول فرصت ک،یلجست ونیرگرس: های كلیدیواژه



 میثم اکبرزاده ـ مهدی شکرگذار ـ محمدعلی دمشیری

  9911ونقل/ سال یازدهم/ شماره سوم/بهار فصلنامه مهندسی حمل

395 

 

 مقدمه .2

 ،اسـت یکـیتراف یزیرو برنامه یاصل در طراح نیترمهم یمنیا

 ریهمگـام بـا توسـعه سـا افتهیتوسعه  یدر کشورها کهیبطور

مورد توجه قرار  زین یمنیموضوع ا ک،یتراف یمهندس یهابخش

شده تصـادفات و  یها سعو پژوهش قاتیگرفته و با انجام تحق

 نیبـ نیـدر ا. گـردداز آن تا حد ممکن حداقل  یناش یامدهایپ

باالسـت و در  اریبسـ یدر حمل و نقل شـهر ادهیسهم عابران پ

را بـه خـود  زانیـم نیشـتریسبز ب یونقلحمل یع مدهاانوا نیب

بـه  Werner and Nicola, 2002] [اختصـا  داده اسـت

به عنـوان مدـد  ای یشهر یسفرها شتریدر ب یروادهیپ کهیاگونه

 شیبا افزا .شوددر نظر گرفته میبه عنوان مدد مکمل  ایو  یاصل

عابران  نیب یبرخوردها ،تردد خودروهاو حجم  شهری تیجمع

موجـ   تیـداشـته کـه در نها شیدر معابر افزا هیقلن لیو وسا

از  یکـیبه  ادهیبا عابران پ یکیکه امروزه تصادفات تراف دهیگرد

در سرتاســر جهــان بــه خصــو  در  یمنــیمســا ل ا نیمهمتــر

 ,Lee and Aty] گـردد لیدر حـال توسـعه تبـد یکشورها

از  یبراساس آمار منتشر شده سهم تلفات عـابران ناشـ .[2005

 ,www.Imo.ir]باشـد  یمـ %52د  حـدو رانیتصادفات در ا

حدود  افتهیتوسعه  یدر کشورهااین سهم که  یدر حال [2015

 .[NHTSA, 2012] است 92%

، بـر موضـوع ایمنـی عـابرین پیـاده بسـیاری یمطالعات ترافیک

 [Elahi and Akbarzadeh, 2016]اسـت گشـتهمتمرکـز 

[Ferenchak and Marshall, 2017] [Kim and 

Ulfarsson, 2018] . دهد قسـمت قابـل ها نشان میپژوهش

و  ابـانیجراحات عابران در هنگام عبور از عـر  خ توجهی از

 Richard, Heather] دهدیرخ مدر مواجهه با وسایل نقلیه 

and Sam, 2016]  شـناخت ابعـاد مختلـف رفتـار عـابران .

رد. یـتصادفات آنان مورد اسـتفاده قـرار گ کاهش یبرا تواندیم

ــه یدارا ،بــا خودروهــا ســهیدر مقا هــاادهیپ  یترحرکــت آزادان

 نیآنـــان از مقـــررات و هم نـــ تیـــتبع جـــهیدر نت ،هســـتند

 .Lavalette et al]رفتـار آنـان کمتـر اسـت یریپذینیبشیپ

 ییعابران، رفتار عابران با پارامترها یمنیدر مطالعات ا . ]2009

 9فرصـت پـذیر پارامترها،  نیاز ا یکی. گرددیم یبررس یکمّ

خودروها  نیب یمکان ای یفرصت برابر فاصله زمان پذیر . است

به عبور از عـر   میتصم ادهیاست که عابر پ کیتراف انیدر جر

ورود عـابر بـه  نیبـ یفاصـله زمـان و به عنـوان گیردیم ابانیخ

حرکـت  ریخـ  مسـ یاز رو یبعد یرو تا عبور خودروسواره

ـــت ـــابر اس  Yannis, Papadimitriou and]  ع

Theofilatos, 2010]. بر فرصت قابل قبول  رگذاریعوامل تاث

وجـود همـراه(،  ت،ی)سـن، جنسـ یشخصـ یهـایژگیشامل و

(، یعبور هینقل لهی)سرعت و اندازه وس هینقل لیوسا یهایژگیو

وجـود پـار   انه،یوجود م ابان،یمکان )عر  خ یهایژگیو و

 ( است.یاهیحاش

له فاصـ ر یپـذعوامل تاثیرگذار بر هدف از این مطالعه، تعیین 

و  یتقـاطع نیب ادهیدر محل خطوط عابر پ ادهیاز سوی عابران پ

 یپارامترهایهای ارا ه شده، در مدل. است راهنمایی بدون چراغ

یـا مسـتقل  رودنباله ،عبور گروهی یا فردیاز قبیل سن، جنس، 

به همراه زمان انتظار  محتاط یا غیرمحتاط بودن عابر ،عابر بودن

در نظـر  ،فاصله مورد پـذیر  و یجهت اقدام برای عبور عرض

 وسـیله رگرسـیون گرفته شدند و با انجام تحلیلهای آماری و به

انجام این گونـه  سازی پرداخته شد.به مدل لوجستیک، خطی و

فهـم بـه جهـت مطالعات بر روی ابعاد مختلف رفتاری عابران، 

، هنگـام مواجهـهراننـدگان در  با لتقابدر عابران و  کنش یعمل

 تصـادفات عـابران بکـار گرفتـه شـود.سهم در کاهش  تواندمی

 تواندیموجود م یهانامهنییدر کنار آ ق،یتحق نیا جینتاهم نین 

ی بـرا یشهر طراحانو  رانیمد یمناس  برا ییراهنما عنوان به

و  هاگـذرگاهاز جمله  یشهرادهیپ یرهایمس یروند طراح بهبود

عبور عابرین و در  هایسازی محلبندی تقاطعات، ایمنزمان نیز

 در ییجـوهشـهروندان و صـرفی منـدیترضـا شیافـزانهایت 

 .ردیقرار گ هانهیهز

. صورت سازماندهی شده اسـت به اینپژوهش  نیا مطال 

و در روند پـژوهش  9مروری بر ادبیات، در بخش  5در بخش 
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تحـت  2بخـش . در شـده اسـتنتایج ارا ـه  و هامدل 4بخش 

تحلیل نتایج به دست آمده پرداخته  بهی بندبحث و جمععنوان 

 است. شده مطرحگیری نتیجه 6قسمت آخر و بخش شده و در 

 

 مروری بر ادبیات .1

تعدادی از فاکتورهای تاثیرگذار نظیـر شـرای  فیزیکـی محـی ، 

هــای اربران مســیر )مثــل ســن، جــنس، ویژگــیمتغیرهــای کــ

ات اقتصادی و ...( و تاثیر گروهـی عـابران در مطالعـ-اجتماعی

ــاثیراتی را در ــا ت ــن متغیره ــی از ای ــدند. برخ ــه ش  بکارگرفت

 دهند.ی عبور از خیابان از خود نشان میگیری عابران براتصمیم

نشان داد رانندگان اغل  در مقابل عبور گروهی  کتز و همکاران

دهنـد یـا حـق تقـدم قا ـل عابران، سرعت خود را کـاهش می

          [ Katz, Zaidel and Elgrishi, 1975 ] شوندمی

هایی را جهت توصیف تاخیرات در مدل گریفیس و همکاران .  

های بدون رفوژ میانی و متاثر از جریان یکطرفـه ترافیـک مکان

.  [Griffiths, Hunt and Marlow, 1984] توسعه دادند

آنها نشان دادند سهم بـاالیی از تـاخیرات عـابران بـدلیل عمـل 

دهد بیشتر ل نقلیه است. مطالعات نشان میابران و وسایمتقابل ع

 رانندگان زمانی که عابران در حال نزدیـک شـدن و یـا اشـغال

 عنوان کرد که لیروا کنند.بخشی از مسیرشان هستند، توقف می

اشتیاق رانندگان به حـق تقـدم قا ـل شـدن بـرای عـابران کـم 

. عابران معمـوال بـا آگـاهی از آنکـه  Varhely, 1998]است

کننـد و رانندگان مشتاق به توقف نیستند در کنار معابر صبر مـی

فـق بـه عبـور دهند. اگر آنهـا موبنابراین به آن ها حق تقدم می

کنند تا به موفقیت برسند. این موضـوع نشوند، مجددا تال  می

 شـود و بنـابراین پتانسـیلسب  افزایش زمان صبر عـابران مـی

ضـمن بررسـی رفتـار  حامـد بایـد.تصادفات عابران افزایش می

عابران در معابر جدا شده و نشده نشان داد، زمان انتظـار بـرای 

برای رسیدن از یک طرف معبر به رفوژ میـانی بـا زمـان انتظـار 

 برای رفتن از رفوژ میانی به طرف دیگر معبـر متفـاوت اسـت

[Hamed, 2005]  .س، سـن، تعـداد او پارامترهایی نظیر جـن

رای کودکان و تعداد افراد در گروه را در زمان انتظار و تال  بـ

متغیرهایی نظیر جنس عابر، سـن، زمـان  عبور موثر خواند. سان

انتظار، تعداد عابران منتظر برای عبـور و دیگـر عـابران و نـوع 

وسیله نقلیه را برای تولید یک مدل مـوثر بـرای فرصـت قابـل 

نشـان داد  . سیمپسـون [ Sun et al. 2003] قبول بکار بست

 ,Simpson] فرصت قابل قبول با سـن رابطـه معکـوس دارد

Johnston and Richardson, 2003]  ــی و . اولکس

تاثیر سن و فاصله بین عابر و وسایل نقلیه را به عنوان  همکاران

ــی  ــت بررس ــول فرص ــرای قب ــاداری ب ــل معن ــترین عام بیش

تـاثیر فاکتورهـایی  . البیـویز [Oxlet eta al. 2005]کردنـد

هم ون سن، حضور پلیس و دیگر رفتار عابران را بـر فرصـت 

 Lobjois]کرد قابل قبول جهت عبور از عر  خیابان بررسی

and Cavallo, 2007]  بر  مهمترین عوامل تاثیرگذار . یانیس

روی فرصت قابل قبول را فاصـله بـین خـودرو و عـابر، طـول 

خودرو، پار  غیر قـانونی خودروهـا و جـنس عـابران معرفـی 

 ,Yannis, Papadimitriou and Theofilatos]کــرد

مدل های رفتـاری را جهـت توصـیف قبـول  شرودرا.  [2010

 ,Schroedera and Rouphaila]  فرصـت ارا ـه کـرد

. وی پارامترهایی نظیر جسارت عابر و منتظر ماندن در  [2011

کنار معبر را در احتمال پذیر  فرصت تاثیرگذار دانست. کادلی 

ای به معرفی پارامترهای تاثیرگذاری هم ون جـنس، در مطالعه

سن، سرعت وسایل نقلیه و سرعت عابران بر روی فرصت قابل 

 Kadali and]قبـول بـرای عبـور از عـر  معبـر پرداخـت

Perumal, 2012]  .  تکنومو بـا در نظـر گـرفتن اثـر متقابـل

سـازی در مقیـاس عابرین پیاده در عبور از معبر، یک مدل شبیه

 Teknomo, Takeyama and]  میکروسکوپ ارا ـه کـرد

Inamura, 2016] .هـای شخصـیتی نظیـر ویژگـی دیمیتریـو

ــک ــدلریس ــذیری را در م ــتپ ــر گرف ــود در نظ ــای خ  ه

[Papadimitriou, Lassarre and Yannis, 2016]. 

نگویا نوع وسیله نقلیه، سرعت آن و اثرات محیطی جـاده را در 
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 بـارگی.  [Nor et al. 2017] پذیر  فرصت مـوثر دانسـت

تعداد تال  های قبل پذیر  فرصت برای عبور، اثر بار همراه 

ــار   ــده در کــاهش ســرعت و حضــور پ عــابر، عملکــرد رانن

 Bargi, Daniel and]غیرقانونی را بررسی نمود.  ایحاشیه

Muftah, 2017]  

چنـد  ابـانیعـر  خ زعابر در عبور ا دهی یرفتار پ یبرا ژانگ

ا با توجه به مواجهـه شـدن ر کینامیخطه، مدل قبول فرصت د

در خطوط مختلف،  کینامید یاز فاصله ها یعابر با مجموعه ا

 [Zahang et al. 2018]کرد فیتعر

راننـدگان بـرای  قا ل شـدن احتمال حق تقدم ،برخی مطالعات

عابران را تابعی از سرعت خودرو و موقعیت عابر نسبت به لبـه 

، جسـارت و  [Geruschat and Hassan, 2005] جـدول

و حضـور گروهـی  [Harrell, 1993] رنگ بندی لباس عابر

  . [Sun et al. 2003]  اندعابران عنوان کرده

 

 روند پژوهش .9

از تعیین اهداف مطالعه و بررسی منابع، رونـد پـژوهش در پس 

در مرحله اول، محدوده مطالعـه،  انجام گردید.سه مرحله اصلی 

که در قسـمت بعـد  شداندازه نمونه و رو  آماربرداری تعیین 

شود. در مرحله دوم، برداشت میـدانی بـا اسـتفاده از تشریح می

از  موردنیاز هاو سپس داده گرفت تصویربرداری ویدیوی انجام

هـای تصاویر استخراج گردید. در مرحله آخـر بـا انجـام تحلیل

مترهای مـوثر بـر رفتـار عـابران در هنگـام عبـور از اآماری، پار

 دو مـدلمشـخ  و  ،عر  خیابان در مواجهه با وسایل نقلیه

 .شدارا ه 

 محل مطالعه میدانی 9-2

خمینی )ره(، بـه عنـوان بلـوار امام  خیابانه میدانی، محل مطالع

این قسـمت واقع در مرکز شهر شاهین شهر انتخاب شد. اصلی 

با توجه به حجـم  و تجاری –از شهر با توجه به ماهیت اداری 

بروز مواجهه عابرین ، امکان ها و خودروهاتردد پیادهقابل توجه 

 مناسبیبه طور را  هاعبور عرضی پیادههنگام و وسایل نقلیه در 

در سـه  ،در طـول خـودایـن بلـوار  نهایـتدر  کنـد.میهم فرا

تحـت  ییبدون چراغ راهنما یتقاطع انیم یگذرگاه ها تیموقع

( مشخصـات معبـر 9جـدول ) قرار گرفت. یبردارلمیپوشش ف

( برشـی از تصـاویر 9در شـکل )دهد. مورد مطالعه را نشان می

، تاسـ مواجهه عـابر و وسـیله نقلیـه دهندهکه نشان گرفته شده

 داده شده است. نمایش

 مشخصات معبر مورد مطالعه. 2جدول 

 مشخصات معیار

 شریانی نوع معبر

 مرکز شهر نوع منطقه شهری

 اداری –تجاری  های اطرافنوع کاربری

 کیلومتر بر ساعت 64تا  44 سرعت مجاز

 سه خ  عبور تعداد خطوط عبوری

 ندارد شی  طولی

 درصد 5 رضیشی  ع

 یکطرفه جهت حرکت خودروها

 نوع حرکت عابر
 از میانه به کنـار معبـر و بـالعکس

 به صورت همسطح

 نردبانی متر عر  خ  کشی 2 عر  گذرگاه عابر

 متر 1حدود  طول موثر گذرگاه عابر

 

 برداشت تصاوير 9-1

برداری از بلوار مـورد نظـر توسـ  فیلم ،با اخذ مجوزهای الزم

، صـورت سوار بر سـازه فلـزی طراحـی شـدهجیتال دوربین دی

 روز و اواس  مرداد ماه انجـام گردیـد. برداری درفیلم. پذیرفت

عابر پیـاده در هنگـام عبـور از  589برداری، رفتار در مدت فیلم

مواجهه بین عابران پیاده  184خیابان برداشت شد که در نهایت 

حاصل شـد. بور برای ععابران و به نوعی تال  و وسایل نقلیه 

از سـوی عـابران  مواجهه، فاصـله موجـود 644در  از این میان،

در و  عرضـی شـدندایمـن عبور  به و عابران موفق پذیرفته شد

و عـابران  رد شـدعـابران از سوی  موجود فاصله مواجهه، 984
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گیری شـده از روی فواصل اندازه .اقدام به عبور عرضی نکردند

مسـافت معلـوم در فضـای هایی بـا تصاویر براسـاس شـاخ 

های زمانی نیز بـا اسـتفاده از گیریاندازه تصویر صورت گرفت.

زمان انتظار  این،عالوه بر . انجام گردیدافزار نرم کشی زمانیخ 

عابران در کنار معبر جهت انجام عبور عرضی به عنوان یک تابع 

 هدف مورد ارزیابی قرار گرفت.

 

 اریها و تحلیل آماستخراج داده  9-9

ننـدگان، بـا را مواجههبررسی و تحلیل تصاویر رفتار عابران در 

هـای اساسـی بـر رفتـار ویژگیدهنده اثرگذاری نـوعی از نشان

گروهی )دو نفر بـه  یا بود. عابران به دو صورت فردی وعابران 

کردند. بعضی از عـابران بـدون بررسـی باال( از خیابان عبور می

در حـالی کـه غیرمحتـاط( عـابر )شدند رو میکافی وارد سواره

و رصـد  بعضی دیگر پس از اطمینان از وجـود فاصـله مناسـ 

جهـت انجـام عبـور عرضـی به حرکـت اقدام  ،فضای پیرامونی

ــاثیر ،. گروهــی از عــابرانمحتــاط(عــابر ) نمودنــدمی  تحــت ت

که در حال گذر عرضـی از  روی از عابران جلوتر از خوددنباله

و  (رودنبالـهعابر ) کردندمیبور عرضی اقدام به ع خیابان بودند،

عرضی انجـام بررسی شرای  عبور  با گروهی دیگر خود مستقالً

های کود ، از نظر سنی، عابران به گروه .(مستقلعابر ) دادندمی

سال قابل تقسیم بودند و از نظر جنسیت سال و کهنجوان، میان

بندی و دسـته( 5جـدول )در عابران شامل مردان و زنان بودند. 

 .است فهرست شدهاطالعات آماری هر دسته 

بـه عنـوان تـابع هـدف، مورد مشـاهده  پارامترهای رفتاری

از  یعبور عرضـ یمدت زمان انتظار عابر جهت اقدام برا شامل

فاصله عابر تا  ر یعدم پذ ای ر یپذ، (Waiting Time) ابانیخ

و هم نـین فاصـله ( Goشونده توس  عـابر ) کینزد یخودرو

 در نظر گرفته شد. ،(Gap) ایمن برای عبور عابر د پذیر مور

 نمتغیرهای موثر بر پذيرش فاصله از سوی عابرا .1جدول 

 جامعه آماری مقادیر )در روابط( هازیرگروه متغیر

 متغیرهای مستقل

 Group فردی یا گروهی
 736 1 یک نفر

 244 2 بیش از یک نفر

 Gender جنسیت
 464 0 مرد

 516 1 زن

 Age محدوده سن

 68 0 کودک

 477 1 جوان

 219 2 میان سال

 216 3 کهن سال

 Caution احتیاط
 537 1 محتاط

 443 2  غیرمحتاط

  Follow* رویدنباله
 475 0 رودنباله

 505 1 مستقل

 متغیرهای وابسته

 Waiting زمان انتظار

Time 
 عبور از عرض خیابان )ثانیه(زمان انتظار برای اقدام جهت 

 مقدار فاصله عابر تا خودرو نزدیک شونده )متر(  Gap** فاصله

 (0(/ عدم پذیرش فاصله )1پذیرش فاصله ) Go پذیرش فاصله

است،  ابانیاز خ یدر حال عبور عرضزودتر اقدام کرده و  هیثان خود که چند ییعابر جلو ریرا دارد، تحت تاث ابانیاز خ یقصد انجام عبور عرضکه  یمعنا است که عابر نیبد یرومفهوم دنباله* 

 .کندیاقدام به عبور م



 میثم اکبرزاده ـ مهدی شکرگذار ـ محمدعلی دمشیری

  9911ونقل/ سال یازدهم/ شماره سوم/بهار فصلنامه مهندسی حمل

395 

 

 .باشدیم هینقل لهیعابر و وس نیب ییمواجهه دودو کیشونده به آن عابر است که  کینزد یرا دارد( و خودرو ابانیاز خ یعابر )که قصد انجام عبور عرض نیمنظور از فاصله، فاصله ب** 

 

 

 تصاوير مربوط به وضعیت عبور عابران پیاده در تداخل با وسايل نقلیه .2شكل 

 

هـای مختلـف ( متوس  زمان انتظار را بـرای گروه5شکل )

دهد. بر اساس این محاسـبات، متوسـ  مـدت عابران نشان می

تر از متوسـ  مـدت زمـان در کلیه سنین کوتاه زنانزمان انتظار 

بوده اسـت. از سـوی دیگـر در هـر دو جنسـیت،  انمردانتظار 

از متوس  زمان انتظار  ترکوتاهمتوس  زمان انتظار عابران جوان 

سال بوده است. همراهی با گروه باعـث سال و کهنعابران میان

و کاهش متوسـ  مـدت  زنانافزایش متوس  مدت زمان انتظار 

 نسبت به حرکت فردی شده است. مردانزمان انتظار 

( نشـان داده 9یج بررسی قبول فاصله عـابران در شـکل )نتا

 بلنـدتریشده است. مردان جوان بطـور متوسـ  فاصـله قبـول 

سـال و هـای میاناند امـا در گروهنسبت به زنـان جـوان داشـته

تر از مـردان اسـت. در بلنـدسال، متوس  فاصله قبول زنان کهن

انـان بین مردان، جوانان فاصله قبول کمتـری نسـبت بـه غیرجو

ان فاصله قبول بیشتری نسبت بـه جوانغیردارند اما در بین زنان 

بـا گـروه باعـث  و هم نین زنان جوانان دارند. همراهی مردان

 فاصله قبول نسبت به حالت حرکت فردی شده است. افزایش

ــرای کلیــه 4شــکل ) ( نمــودار تجمعــی فاصــله قبــول را ب

  از عـابراندهد. بر اساس این نمـودار نیمـی مشاهدت نشان می

 متر دارند. 94فاصله قبولی کمتر از 

 مقـدار نیـا. اسـتام 24متر معادل با صد   94فاصله بنابراین 

متـر مواجـه  94بـا فاصـله که  یعابراناز  یمیدهد که نینشان م

. هم نین کنندیآن را رد م گرید یمیو ن رفتهیآن را پذشوند، می

متـر حاصـل  22ام قـرار داده شـود، فاصـله 82اگر مبنا صد  

متـر را  22درصـد عـابران طـول  82شود. بـدین معنـا کـه می

 کنند.درصد آن را رد می 92ذیرند و فق  پمی
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 . متوسط زمان انتظار عابران1شكل 

 
 متوس  قبول فاصله عابران .9شکل 
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عکککککککککککابران مکککککککککککورد پکککککککککککذيرشدرصکککککککککککد ت  عکککککککککککی فاصکککککککککککله  .0شکککککککککککكل 

 

انتظـار و فاصـله در مرحله بعد، میانگین و واریـانس زمـان 

های مختلـف مـورد مقایسـه آمـاری قـرار قبول بین گروهمورد 

و بــرای تحلیــل  tهــا از آزمــون گرفــت. بــرای تحلیــل میانگین

 ها در جدول استفاده شد. نتایج آزمون Fها از آزمون واریانس

هـا در ارایه شده اسـت. کلیـه آزمون( به جز یات 4و )( 9)

 .استشده انجام  درصد 2داری سطح معنی

 

 

 

 زمان انتظار یآمار یهاآزمون جينتا .9جدول 

 مورد مقايسه

 زمان انتظار

 آزمون واريانس آزمون میانگین

t stat sig. result F stat sig. result 

456/4 542/5 زن – مرد  H0 rejected 991/4 461/4 H0 accepted 

 H0 rejected 915/4 592/4 H0 accepted 444/4 189/5 زن – جوان : مرد

 H0 accepted 692/4 499/4 H0 accepted 411/4 669/9 زن – مرد : غیر جوان

 H0 rejected 499/4 444/4 H0 rejected 444/4 -926/6 غیر جوان -مرد : جوان 

 H0 rejected 942/4 449/4 H0 rejected 444/4 -294/2 غیر جوان - زن : جوان

 H0 accepted 589/6 459/4 H0 rejected 494/4 891/4 گروه – مرد : فرد

 H0 accepted 895/4 994/4 H0 accepted 566/4 -959/9 گروه –زن : فرد 
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 ی پذيرش فاصلهآمار یهاآزمون جينتا .0جدول 

 مورد مقايسه

 پذيرش فاصله

 آزمون واريانس آزمون میانگین

t stat sig. result F stat sig. result 

 H0 rejected 16/4 94/4 H0 accepted 444/4 852/3 زن – مرد

 H0 rejected 42/9 99/4 H0 accepted 444/4 5/844 زن – جوان : مرد

 H0 accepted 86/4 92/4 H0 accepted 88/4 0 زن – غیر جوان : مرد

 H0 rejected 48/9 99/4 H0 accepted 444/4 3/467 غیر جوان -مرد : جوان 

 H0 rejected 88/4 91/4 H0 accepted 49/4 -65/5 جوانغیر  -زن : جوان 

 H0 rejected 42/9 49/4 H0 accepted 444/4 -19/5 گروه – مرد : فرد

 H0 rejected 91/4 46/4 H0 accepted 49/4 -95/5 گروه -زن : فرد 

 

 

 هاارائه مدل .0

 زمان انتظارمدل  0-2

ــتفاده از داده ــا اس ــب ــده، ارتب ــردآوری ش ــای گ ــان ه اط می

زمان انتظـار آنـان بـرای عبـور از عـر   با های عابرانویژگی

خیابان و هم نین فاصله قبول آنان مورد بررسی قـرار گرفـت. 

در قالـ  ( 9رابطه ) به شکلمدل ساخته شده برای زمان انتظار 

نشـان داده شـده اسـت. متغیرهـای مـدل مدل رگرسیون خطی 

(، 5ت گروهی=و حرک 9شامل حضور در گروه )حرکت فردی=

، 5سال=، میان9(، محدوده سنی )جوان=9، زن=4جنسیت )مرد=

( اسـت. 5، غیرمحتاط=9( و میزان احتیاط )محتاط=9سال=کهن

 متغیر وابسته، زمان انتظار است.

( نتایج تحلیل رگرسیون خطی مدل زمـان انتظـار 2جدول )

 (P-Value) داریر معنــییدامقــدهــد. را بــا جز یــات نشــان می

که غیر از عدد ثابـت، سـایر  بیانگر این است در جدول موجود

دار هستند. ضری  تشـخی  رابطـه متغیرها از نظر آماری معنی

بـه  این مقدار، عدد پـایینی گرچه بدست آمد. 96/4( برابر )

ماننـد  یگـرید هایکه مشخصهباید توجه داشت  ،رسدنظر می

ــرا ــیمح  یش ــیتراف ،یط ــیک ــی، روانش ــر و  ناختی، هندس دیگ

توانسـت در تعیـین زمـان انتظـار بدسـت آمـده می هامشخصه

بدســت آمــده تنهــا ســهم   یضــر و بنــابراین اثرگــذار باشــند

 ریـمتغ راتییـرا در تغ نیمربوط به مشخصات عـابر یپارامترها

 دهد. ینشان م )زمان انتظار( وابسته

 

(9) cautionagegendergroupT *1.1*97.1*88.0*4.24.1    

 بینیمتغیرهای پیشمدل زمان انتظار خطی ونیسرگر لیتحل جينتا .5جدول 

 B S.E. Beta t P-Value 

 564/4 954/9 - 592/9 989/9 مقدار ثابت

 444/4 149/9 586/4 655/4 456/5 گروهی یا فردی
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 499/4 -999/5 -946/4 449/4 -896/4 جنسیت

 444/4 949/8 298/4 549/4 199/9 سن

 499/4 -494/5 -924/4 498/4 -448/9 محتاط

R= 218/4  R2= 928/4  ADJ.R2= 945/4  

ها نسـبت بـه مردهـا، زمـان انتظـار با توجه به ضرای ، زن

شاید بتوان این گونه توجیـه کـرد . این موضوع را کمتری دارند

 یو بـ ا توجـه کمتـربـبعضاً  ابانیاز خ یزنان در عبور عرضکه 

بـدون رصـد کننـد و یاقدام م کیتراف جریان محاباتر نسبت به

کاهش سـرعت  ایبا انتظار توقف  یحتو در حال عبور  کیرافت

گذرنـد و از  یمـ ابـانی، از عـر  خشوندهی نزدیکخودروها

موضـوع،  تیزنان بـا علـم بـه حساسـ یبرا زیرانندگان ن یطرف

همین امر می تواند سـب  گـردد تـا . ندینما یتر رفتار م یتعامل

ی را تجربه مان انتظار کمترزنان جهت عبور عرضی از خیابان ز

 کنند.

شود )بـا توجـه ، زمان انتظار نیز بیشتر مینیز با افزایش سن

به ضری  مثبت آن(. محتاط و جسور بودن عابر نیز بـه ترتیـ  

گردد )ضـری  منفـی(. موج  افزایش و کاهش زمان انتظار می

عابران پیاده ای که محتاط ترند، مـدت  این بدان معنی است که

ایمن مناسـبتری عبـور  همانند تا با فاصلزمان بیشتری منتظر می 

 عرضی را انجام دهند.

 

 فاصله مورد پذيرشمدل  0-1

در مواجه با یک فرصـت عبـور ایجـاد شـده، رفتـار عـابر 

مشتمل بر دو حالت رد یا قبول آن است. بـا توجـه بـه ماهیـت 

یعنی انجام دادن عبـور عرضـی یـا  (GO)دودو ی پارامتر پاسخ 

برای توسعه یک مـدل  ی بدست آمدههاداده، از انجام ندادن آن

احتماالتی به منظور پیش بینی انتخاب فرصت عـابرین اسـتفاده 

شد. تحلیل صورت گرفته با استفاده از تخمین لوجیـت دوگانـه 

تواند احتمال پذیر  فرصت را از جانـ  عـابر پـیش بینـی می

مـدل  ککه یـبا استفاده از رگرسیون لوجستیک بنابراین نماید. 

باشـد، یی میوابسـته دوسـو یرهـایمتغ یبـرا ونیرگرس یارآم

( بـه ′Uشاخ  مطلوبیـت پـذیر  فاصـله از سـوی عـابران )

تصمیم عابر برای عبور متغیرهای تاثیرگذار در صورت تابعی از 

، به کمک رابطه پس از آن .گردید( تعریف 5به صورت رابطه )

ایـن  کـه مبـین (GO)پاسخ متغیر تخمین احتماالتی برای  (،9)

، های مشخ با ویژگی یموضوع است که با چه احتمالی عابر

به صورت تابع نمـایی تعریـف عبور عرضی را انجام می دهد، 

 .گردید

پس از انجام سعی و خطاهای آمـاری از میـان پارامترهـای 

(، ، فاصـلهیرو، دنبالـهموجود )سن، جنس، گروه، محتاط بودن

 ریـمتغ نیو هم نـ هشـوندکیفاصله عابر تـا خـودرو نزد ریمتغ

بـه ، ابانیگذر از عر  خدر حال ییعابر از نفر جلو یرودنباله

احتمال رد یـا قبـول برآورد تاثیرگذار بر روی  دو پارامترعنوان 

در نهایت مدل پذیر  از سوی عابران بـه معرفی شدند.  فاصله

 ( ارا ه شد.2( و )4صورت رابطه )

Uبران: شاخ  مطلوبیت پذیر  فاصله از سوی عا 

Pاحتمال پذیر  فاصله از سوی عابران : 

و بـرای عبـور  4رو بـودن عـدد در این معادله برای دنبالـه

 اختصا  یافته است.  9مستقل بودن عدد 

( نتایج تحلیل رگرسیون لوجستیک مدل پـذیر  6جدول )

( .Sigداری )دهـد. مقـادیر معنـیفاصله را با جز یات نشـان می

است که غیر از عدد ثابـت، سـایر  موجود در جدول بیانگر این

دار هستند. ضری  تشـخی  رابطـه متغیرها از نظر آماری معنی

همانند آن ه در بخش قبل اشـاره  بدست آمد. 5/4( حدود )

رسد، باید توجه گرچه این مقدار، عدد پایینی به نظر می گردید،

ی، کـیتراف ،یطیمح  یمانند شرا یگرید هایداشت که مشخصه

توانسـت در تعیـین می هادیگر مشخصهو  هندسی، روانشناختی

بدسـت   یضر احتمال پذیر  فاصله اثرگذار باشند و بنابراین
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را در  نیمربوط به مشخصـات عـابر یآمده تنها سهم پارامترها

 دهد. ینشان م )احتمال پذیر  فاصله( وابسته ریمتغ راتییتغ

را براسـاس  نعابرا توس  فاصله پذیر احتمال  (2) شکل

 دهد.نشان میرو و مستقل دنبالهرابطه حاصل شده در دو حالت 

رو نسبت به عابرین مسـتقل از آشکارا پیداست که عابرین دنباله

توانـد نشـات احتمال پذیر  باالتری برخوردارند کـه ایـن می

گرفته از آن باشد که عابر تحت تاثیر نفر جلویی خود که زودتر 

عبور عرضی است، همان خـ  مسـیر او را  از او در حال انجام

کنـد و کند و از فرصت ایجاد شده بهترین استفاده را میطی می

در این موارد، رسد  یبه نظر مگیرد. در نهایت عبور صورت می

عابر  ندیب یکه م یزمان ،دارد یکه قصد انجام عبور عرض یعابر

اسـت، بـا  ابـانیزودتر از او در حال گـذر از عـر  خ یگرید

ــرا یعبــور میحــر کیــفــر   کــه  تیــذهن نیــخــود و ا یب

آن عابر در حال گذر و بـه  تیشونده، با رو کینزد یخودروها

عـابران،  وقاحتـرام بـه حقـ ایـاز برخـورد و  یریجهت جلوگ

 یکنند، به دنبال آن عابر اقدام به گذر عرضـ یم یشتریب اطیاحت

یر  هم نین طبق انتظار با افزایش فاصله، احتمال پـذ کند. یم

 64( در فاصـله 2شـکل ) براسـاسیابـد. فاصله نیز افزایش می

متری خودرو از عابر، احتمال پذیر  فاصله توس  عابر، باالی 

درصد است. بـا افـزایش فاصـله، درصـد احتمـال پـذیر   14

 فاصله، با نرخ کمتری افزایش پیدا می کند.

نکته قابل توجه آنکه نبود متغیرهایی مانند سن و جـنس در 

ن رابطه مبین این نکته است که این متغیرها در پذیر  فاصله ای

 باشند. توس  عابران به صورت معناداری تاثیرگذار نمی

(5) 
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 مدل پذيرش فاصله ون لوجستیکنتايج تحلیل رگرسی .6جدول 

 B S.E. Wald Sig. Exp(B) بینیمتغیرهای پیش

 415/4 444/4 921/99 999/4 -941/4 رویدنباله

 449/9 444/4 658/89 442/4 446/4 فاصله پذیر 

 519/9 951/4 945/5 961/4 529/4 مقدار ثابت

Nagelkerke R2= 918/4  Cox & Snell R2= 996/4  Overall Percentage= 4/99  
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 پذيرش فاصله توسط عابران در مواجهه با وسايل نقلیه هنگام عبور عرضی از خیاباناحت ال  .5شكل 

 

 

 

 بندی. بحث و ج ع5

هدف از مطالعه حاضر بررسـی عوامـل مـوثر بـر زمـان انتظـار 

عابرین پیاده جهت اقدام برای عبور عرضی و نیز پذیر  فاصله 

وی نزدیک شونده توس  عابران پیاده در بین عابر پیاده و خودر

مواجهه با وسایل نقلیه در هنگـام عبـور عرضـی از خیابـان در 

 های میان تقاطعی بود.گذرگاه

در این مطالعه از بین خصوصیات محیطی، ترافیکی و عابران، به 

متغیرها نوع بررسی خصوصیات عابران پرداخته شد و تاثیر این 

 جهه با وسایل نقلیه بررسی گردید.در رفتار عابران هنگام موا

در این پژوهش از دو مدل رگرسیونی استفاده شد؛ اولـی مـدل 

رگرسیون خطی به منظور برآورد زمان انتظار عابران برای انجام 

عبور عرضی و دیگری مدل رگرسیون لوجستیک برای ارزیـابی 

احتمال پذیر  فاصله توس  عابران پیـاده جهـت انجـام عبـور 

 عرضی.

مطالعات صـورت دیگر  جیپژوهش حاضر با نتا جینتا سهیقابا م

 شـدهیی شناسـا از عوامل کینقش هر یچگونگ توانیگرفته، م

 خودروو  ادهیپ نیعابر نیب یهاوجود آوردن اندرکنش را در به

 .کرد میبهتر ترس

در رابطه با مدل زمان انتظار، متغیر حرکـت گروهـی عـابران و 

که بیاتگر اهمیـت ایـن متغیرهـا  سن باالترین ضری  را داشتند

باشد. این مدل نشان داد جوانان زمان انتظار بسیار کمتری را می

کنند. حامد نیز مطـابق نسبت به میانساالن و کهنساالن تجربه می

آن ه که در این پژوهش حاصل شد، جنسیت عابر و سـن آنـان 

ز را از جمله عوامل موثر بر زمان انتظار در انجام عبور عرضی ا

در رابطه با مـدل پـذیر  ] [Hamed, 2001]خیابان دانست

متغیرهایی مانند سن و جنس در این فاصله، مشخ  گردید که 

مدل به صورت معناداری تاثیرگذار نیستند. مطالعـه خـاکی نیـز 

های بدست آمده در آن همین موضوع را نشان می دهد. در مدل

 Khaki and]دار نشـدند پژوهش نیـز ایـن دو متغیـر معنـی

Mohammadnazar,2017]    رشرودا پـارامتبرخالف آنکه
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دانست، ر جسارت عابر را در احتمال پذیر  فرصت تاثیرگذار 

 Schroedera]در این پژوهش چنین نتیجـه حاصـل نگردیـد

and Roupaila, 2011]   . 

رامتر به آن پرداخته شد، پا مطالعهپارامترهایی که در این یکی از 

مربـوط بـه احتمـال  مـدلعامـل در  اینبود. وجود روی دنباله

ی که عـابری جلـوتر از عـابر پذیر  فاصله نشان داد در صورت

احتمـال پـذیر   موردنظر، در حال انجام عبور عرضـی باشـد،

و اقـدام  و دنبال کردن عابر جلویی فاصله توس  عابر موردنظر

 .خواهد کردافزایش پیدا  برای عبور عرضی

طور کلی هنگامی که عـابرین به نشان داد  هم نین این پژوهش

بخواهند عبـور عرضـی انجـام دهنـد، زمـان  یگروه حالتدر 

کتز و همکاران نیز این موضوع کنند. انتظار کمتری را تحمل می

 [Katz, Zaidel and Elgrishi, 1975]را نشان دادند

دیگر مطالعه شیخ فرد نشان داد، راننـدگان بـه  منظریاز         

تنها، تمایل کمتری برای انجـام واکـنش بـه ده عابر ههنگام مشا

ــد ــی دهن ــان از خــود نشــان م ــابر از خیاب ــور ع   منظــور عب

[Sheikhfard and Haghigh, 2017] البتـه بـا افـزایش .

عداد عابرین خواستار عبور از خیابان، احتمـال انجـام واکـنش ت

یافت. این عامل در تحقیق بروسیا و گان افزایش میتوس  رانند

 ,Brosseau]                دو همکاران نیز مشاهده گردیده بو

2017] 

 

کمتر بودن زمان انتظار در زنان از نکات دیگر این پژوهش       

است. لنارد نشان داد رانندگان با مشـاهده عـابرانی کـه بـا  بوده

اقدام به عبور عرضی در توجه کمتری نسبت به جریان ترافیک، 

نمایند، تمایل بیشـتری در خصـو  انجـام واکـنش خیابان می

تـوان از عبـور نان، میکمتر بودن زمان انتظار ز دارند. در توجیه

توجه زنان و نیز انتظار آنان در پـذیر  عبـور آنـان توسـ  بی

 رانندگان اشاره کرد.

 گیری. نتی ه6

بند مطرح  9توان در نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر را می

 کرد:

میزان انتظار جهت اقدام برای عبور از عر  خیابان در کل  -9

البته کم بودن زمان انتظار زنـان برای مردان بیشتر از زنان است. 

توان به ذهنیت آنها نسبت به رعایت حق تقـدم راننـدگان میرا 

و گـاه برای آنها عنوان کرد که همین امر موج  اقدام سـریعتر 

شود. فرصت قابل میجهت عبور از عر  خیابان  آنان ابامحبی

توانـد چنـین تـوجیهی کمتر زنان نسبت به مردان نیز مـی قبول

از نظــر  یتــیجمع  یــکــه ترک هــاییموقعیتدر  ه باشــد.داشــت

که  ییهادر محل ، برای نمونهباشدیم کنواختی باًیتقر یتیجنس

 یهـاهـا، پـار فروشگاه یبرخ ریکنند نظ یعمدتاً زنان تردد م

و ..،  یمراکـز درمـان یبانوان، برخـ یهابانوان، مدارس و حوزه

مالحظه  بهبا توجه  دیزنان با یگذر عرض لیو تسه یمنیا نیتام

 .ردیصدراالشاره مورد توجه قرار گ

بدسـت ثانیه  2.2به طور میانگین حدود عابرین  زمان انتظار -5

این زمان به عنوان یـک معیـار و مالحظـه در کنـار سـایر . آمد

تواند بکـار گرفتـه شـود. می هامعیارها و مالحظات در طراحی

 ادهیـعبـور پ یاچـراغ دکمـه عملکـردی برای مثال در طراحی

(Push Button )نیـپس از فشردن ا نیعابرکه  ،در تقاطعات 

مقابـل  کیـتراف انیـجر ریمنتظر بمانند تا چراغ مسـ دیدکمه، با

زمان انتظار  ،خودشان سبز شود یعبور عرض ریقرمز و چراغ مس

نظـر گـرفتن  بـرای در توانـدیپـژوهش مـ نیبدست آمده در ا

 نحوه سبز شدن چراغ عـابرجه در نتیو  انتظار عابراناز  تخمینی

 باشد. یکاربرد

چه در مردان و چه در زنـان، زمـان انتظـار بـرای عبـور در  -9

  یـکـه ترک ییدر محـل هـا جوانان کمتر از غیر جوانان است.

در  برای نمونـه، باشد یم کنواختی باًیتقر یاز نظر سن یتیجمع

 یباشـگاه هـا ریـکننـد نظ یکه عمدتاً جوانان تردد م ییهامحل

گـذر  لیو تسـه یمنـیا نیمدارس و دانشگاه هـا، تـام ،یورزش

مورد توجه قـرار  اتمالحظاین با توجه به  دیبا نیعابر یعرض

 .ردیگ
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افراد فر  شود،  درصد 82، عبور گر معیار پذیر  فاصلها -4

 82بـدین معنـی کـه . شـودمیمتـر  22حدودا معیار مقدار این 

، این متری 22ه با فاصله وسیله نقلی درصد عابران در مواجهه با

دهنـد و و عبور عرضی ایمـن را انجـام می دار را می پذیرندقم

و برای عبور عرضی  کننددرصد از عابران آن را رد می 92فق  

عابران،  درصد 24متر، برای تقریبا  94در فاصله . کننداقدام نمی

 حـداقل درکـه  آن اسـت نیمباین نکته  گیرد.عبور صورت می

 یسـازنسبت به آرام ،ادهیعابر پ یهاگذرگاه از یمتر 22فاصله 

سرعت مجاز معبـر و  ای دیفاصله د نیتام ایو معبر اقدام گردد )

 یرامـونیپ  ینسبت به مح یترحیصح  ی...( تا عابران با تشخ

بـرای  .نـدیاقدام نما یموجود معبر، جهت عبور عرض  یو شرا

اسـت، تـداخل  داترایا نیا یداراهایی که نمونه از جمله محل

 یکـیتراف انیـو جر ابـانیهنگام عبـور از عـر  خ نیعابر نیب

وجـود  لیـباشد که به دلیشکل م یقوس ریشونده از مسکینزد

عـابران، امکـان تصـادف  یمناسـ  بـرا دیقوس و نبود خ  د

 جـازسـرعت م ایـها و شعاع قوس یطراح نیوجود دارد. بنابرا

 ور باشد.تواند همراه با مالحظات مذکیمعبر م

عالمت ضرای  بدست آمده در معادله زمـان انتظـار نشـان  -2

دهد، حرکت گروهی، مـرد بـودن عـابر، بـاال بـودن سـن و می

 ود.شمیمحتاط بودن همگی موج  افزایش زمان انتظار 

مدل پرداخت شده برای قبول یا رد فرصت، مبین این نکتـه  -6

توانـد در قبـول ینم رویدنبالهاندازه است که هیچ پارامتری به 

کـه قصـد  یرسد عـابریبه نظر مگذار باشد. یا رد فرصت تاثیر

زودتر از  گرید یعابر ندیبیکه م یزمان ،دارد یانجام عبور عرض

 میحـر کیـاست، با فـر   ابانیدر حال گذر از عر  خ وی

شـونده، کینزد یکه خودروها تیذهن نیخود و ا یبرا یعبور

از برخورد  یریو به جهت جلوگآن عابر در حال گذر  تیبا رو

کنند، به دنبـال یم یشتریب اطیعابران، احت وقاحترام به حق ایو 

روی بنابراین پارامتر دنباله کند. یم یآن عابر اقدام به گذر عرض

آشـکارا  هم نـینکنـد. نقش موثری در پذیر  فرصت ایفا می

  ابد.یمیپیداست با افزایش فاصله، این احتمال افزایش 

مانطور که مشاهده گردید، حرکت گروهی اثر خـود را در ه -9

ای که با گروهی شـدن مدل زمان انتظار نمایان ساخت. به گونه

شـود. تجریه می توس  عابران عبور عرضی، زمان انتظار کمتری

وهـی حرکـت گراسـت کـه  متفـاوتیاین به دلیل خصوصیات 

هـی ین گروادارد و بنـابر هـاعابران نسبت به حرکت فـردی آن

اشـته ای بـر جریـان حرکتـی دتواند تاثیر قابل مالحظهبودن می

 توجه قرار گیرد. باشد که باید این موضوع مورد

روشـن  ،پـژوهش نیـاز هدف ا یبخشتوان گفت، در پایان می

عابران بـر اسـاس سـن و  یرفتار یهاو تفاوت هایژگیکردن و

در  ن،یـبوده است. افزون بـر ا غیرهگروه و  یو همراه تیجنس

بر حس  سـن و  یتیجمع  یترک نیبا تخم ،یمطالعات کاربرد

ــا جیو اســتفاده از نتــا تیجنســ مقــدار  تــوانیمــ پــژوهش نی

تعیـین  انتخـاب نمـود. ترقیرا دق یراحط یالزم برا یپارامترها

برد دید و سـرعت مجـاز مناسـ  بـرای تـامین ایمنـی عـابران 

در  ق،یتحق نیا جینتا تواند از نتایج عملی این پژوهش باشد.می

مناسـ   ییراهنمـا عنـوان به تواندیموجود م یهانامهنییکنار آ

 یرونـد طراحـ بهبـودی بـرا یشـهر طراحـانو  رانیمـد یبرا

بنـدی زمان ها و نیـزی از جملـه گـذرگاهشـهرادهیـپ یرهایمس

هــای عبــور عــابرین و در نهایــت ســازی محلتقاطعــات، ایمن

قرار  هانهیهز در ییجوهشهروندان و صرفی مندیترضا شیافزا

 .ردیگ

های دیگری نیز وجـود دارد کـه مشخصه شایان ذکر است، البته

پـذیر   یازمان انتظار و  رابطه با نوع رفتار عابر در تواند درمی

ــد ــذار باش ــله تاثیرگ ــهفاص ــایی، مشخص ــر ویژگی ه ــای نظی ه

منطقـه مـورد  اقتصادی-روانشناختی عابر و یا وضعیت فرهنگی

هرچه بهتر  تواند در شناختجه به این موضوعات میمطالعه. تو

واجهه بـا وسـایل نقلیـه، مـوثر باشـد و رفتار عابر در م و بیشتر

ند به عنوان موضوعات تحقیقاتی آتی، مورد مطالعه قـرار توامی

 .گیرد
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 در ارشد کارشناسی درجه و 9989 سال در را )مخابرات( برق مهندسی رشته در کارشناسی درجه اکبرزاده، میثم

. نمـود اخذ اصفهان صنعتی دانشگاه از 9986 سال در را اجتماعی(-اقتصادی های )سیستم صنایع مهندسی رشته

 )آمریکا( لو یزیانا ایالتی دانشگاه از حمل ونقل ریزیبرنامه رشته در دکتری درجه کس  به موفق 9919 سال در

 بـوده ترافیک مهندسی و پی یده شبکه های همگانی، حمل ونقل ایشان عالقه مورد پژوهشی زمینه های. گردید

 است.  اناصفه صنعتی دانشگاه در استادیار مرتبه با علمی هیات عضو حاضر حال در و

 

 

 

از دانشگاه صنعتی اصفهان و درجه  9915مهدی شکرگذار، درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را در سال 

از دانشگاه علم و صنعت ایـران اخـذ نمـود.  9914در سال  را کارشناسی ارشد در رشته مهندسی راه و ترابری 

 و نقـلونقل، حملوحمل نقل و شهرسازی، اقتصاد و حمل ریزی زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان  برنامه

 ترافیک، آموز  و قوانین و مقررات ترافیک بوده است. هوشمند، ایمنی نقل و حمل های پایدار، سیستم توسعه

 
 

 

 و اصـفهان صـنعتی دانشگاه از 9915 سال در را عمران مهندسی رشته در کارشناسی محمدعلی دهشیری، درجه

نمـود.  امیرکبیـر اخـذ دانشـگاه از 9914  سـال در را ترابـری و راه مهندسـی رشـته در رشدا کارشناسی درجه

نقـل، ترافیـک هـوایی، سیسـتم هـای وهای پژوهشی مورد عالقه ایشـان  بودجـه ریـزی در صـنعت حملزمینه

هـا و ینـگیابی احـدا  پارک مکان، رنامه ریزی ایستگاه ها و فواصل زمانی حرکت قطارهانقل هوشمند، بوحمل

 بوده است.  کنترل ترافیکی
 


