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چكیده
بیشترین صدمات عابران ،هنگام عبور از عرض خیابان و بویژه در گذرگاههاا عابرییااده میاانتقااعی بادون رارا
راهنمای اتفاق م افتد .بر این اساس ،درک رفتار عابران و یافتن یارامترها موثر به هنگام عباور ما تواناد از نقطاه نرار
ایمن بسیار مهم باشد .در این مقاله سی شده با بررس رفتار عاابران ییااده در تاداخ باا وساای نقلیاه ،عواما ماوثر در
یذیرش فاصله عابر تا خودرو نزدیکشونده توسط عابران ،هنگام عبور از گذرگاهها عابر ییاده بین تقااعی تییاین گاردد.
بدین منرور یس از مشخص کردن مح ها مناسب ،تصویربردار انجام گردیاد .باا تحلیا و بررسا تصااویر ویادیوی ،
متغیرها متیدد در نرر گرفته شد و دادهها مربوعه اساتخرا گردیاد .یاس از تجزیاه و تحلیا دادههاا ،ارتباا باین
ویژگ ها عابران با زمان انترار آنان در کنار خیابان برا عبور از عرض خیابان و همچنین تالشهاا صاورت گرفتاه بارا
عبور ایمن و یذیرش فاصله توسط عابران در قالب دو مدل ارائه گردید .در مدل زمان انترار ،نتایج نشاان داد ،زنهاا نساب
به مردها ،زمان انترار کمتر دارند و از عرف با افزایش سن ،زمان انترار نیز بیشتر م شود .محتا بودن عابر نیز موجاب
افزایش زمان انترار م گردد .در مدل یذیرش فاصله که با استفاده از رگرسیون لوجستیک باه صاورت تااب اتتماال بدسا
آمد ،متغیرها فاصله عابر تا خودرو نزدیکشونده و نیز دنبالهرو عابر از نفر جلوی درتالگذر از عرض خیابان ،متغیرها
تاثیرگذار بر رو اتتمال یذیرش فاصله توسط عابر بودند .نتیجه آنکه ،عابرین که تح

تااثیر نفار جلاوی در تاال عباور از

عرض خیابان م باشند (عابر دنبالهرو) ،از اتتمال باالتر برا یذیرش فاصله برخوردارند.

واژههای كلیدی :رگرسیون لجستیک ،تداخل ،رفتار عابران ،قبول فرصت ،عبور ایمن
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میثم اکبرزاده ـ مهدی شکرگذار ـ محمدعلی دمشیری
 .[ 2009در مطالعات ایمنی عابران ،رفتار عابران با پارامترهایی

 .2مقدمه

کمّی بررسی میگردد .یکی از این پارامترها ،پـذیر

ایمنی مهمترین اصل در طراحی و برنامهریزی ترافیکـی اسـت،

است .پذیر

بطوریکه در کشورهای توسعه یافته همگـام بـا توسـعه سـایر

فرصت برابر فاصله زمانی یا مکانی بین خودروها

در جریان ترافیک است که عابر پیاده تصمیم به عبور از عـر

بخشهای مهندسی ترافیک ،موضوع ایمنی نیز مورد توجه قرار

خیابان میگیرد و به عنـوان فاصـله زمـانی بـین ورود عـابر بـه

گرفته و با انجام تحقیقات و پژوهشها سعی شده تصـادفات و

سوارهرو تا عبور خودروی بعدی از روی خـ مسـیر حرکـت

پیامدهای ناشی از آن تا حد ممکن حداقل گـردد .در ایـن بـین

عـــابر اســـت

سهم عابران پیاده در حمل و نقل شـهری بسـیار باالسـت و در

[Yannis, Papadimitriou and

] .Theofilatos, 2010عوامل تاثیرگذار بر فرصت قابل قبول

بین انواع مدهای حملونقلی سبز بیشـترین میـزان را بـه خـود
اختصـا

فرصـت

9

شامل ویژگیهـای شخصـی (سـن ،جنسـیت ،وجـود همـراه)،

داده اسـت]  [Werner and Nicola, 2002بـه

ویژگیهای وسایل نقلیه (سرعت و اندازه وسیله نقلیه عبوری)،

گونهایکه پیادهروی در بیشتر سفرهای شهری یا به عنـوان مدـد

و ویژگیهای مکان (عر

اصلی و یا به عنوان مدد مکمل در نظر گرفته میشود .با افزایش

خیابان ،وجود میانه ،وجـود پـار

حاشیهای) است.

جمعیت شهری و حجم تردد خودروها ،برخوردهای بین عابران
و وسایل نقلیه در معابر افزایش داشـته کـه در نهایـت موجـ

هدف از این مطالعه ،تعیین عوامل تاثیرگذار بر پـذیر

گردیده که امروزه تصادفات ترافیکی با عابران پیاده به یکـی از

از سوی عابران پیاده در محل خطوط عابر پیاده بین تقـاطعی و

در

بدون چراغ راهنمایی است .در مدلهای ارا ه شده ،پارامترهایی

کشورهای در حـال توسـعه تبـدیل گـردد [Lee and Aty,

از قبیل سن ،جنس ،عبور گروهی یا فردی ،دنبالهرو یـا مسـتقل

 .]2005براساس آمار منتشر شده سهم تلفات عـابران ناشـی از

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

تصادفات در ایران حـدود  %52مـی باشـد [www.Imo.ir,

جهت اقدام برای عبور عرضی و فاصله مورد پـذیر  ،در نظـر

 ]2015در حالی که این سهم در کشورهای توسعه یافته حدود

گرفته شدند و با انجام تحلیلهای آماری و به وسـیله رگرسـیون

 %92است .][NHTSA, 2012

خطی و لوجستیک ،به مدلسازی پرداخته شد .انجام این گونـه

مهمتــرین مســا ل ایمنـی در سرتاســر جهــان بــه خصــو

فاصـله

مطالعات بر روی ابعاد مختلف رفتاری عابران ،بـه جهـت فهـم

مطالعات ترافیکی بسـیاری ،بـر موضـوع ایمنـی عـابرین پیـاده

عملی کنش عابران و در تقابل با راننـدگان در هنگـام مواجهـه،

متمرکـز گشـته اسـت][Elahi and Akbarzadeh, 2016

میتواند در کاهش سهم تصـادفات عـابران بکـار گرفتـه شـود.

[Ferenchak and Marshall, 2017] [Kim and
] .Ulfarsson, 2018پژوهشها نشان میدهد قسـمت قابـل

هم نین نتایج این تحقیق ،در کنار آییننامههای موجود میتواند

خیابـان و

برای مدیران و طراحان شهری بـرای

توجهی از جراحات عابران در هنگام عبور از عـر

به عنوان راهنمایی مناس

در مواجهه با وسایل نقلیه رخ میدهد [Richard, Heather

بهبود روند طراحی مسیرهای پیادهشهری از جمله گـذرگاهها و

] .and Sam, 2016شـناخت ابعـاد مختلـف رفتـار عـابران

نیز زمانبندی تقاطعات ،ایمنسازی محلهای عبور عابرین و در

میتواند برای کاهش تصادفات آنان مورد اسـتفاده قـرار گیـرد.

نهایت افـزایش رضـایتمنـدی شـهروندان و صـرفهجـویی در

پیادههــا در مقایســه بــا خودروهــا ،دارای حرکــت آزادانــهتری

هزینهها قرار گیرد.
مطال

هســـتند ،در نتیجـــه تبعیـــت آنـــان از مقـــررات و هم نـــین
پیشبینیپذیری رفتـار آنـان کمتـر اسـت [Lavalette et al.

این پژوهش به این صورت سازماندهی شده اسـت.

در بخش  5مروری بر ادبیات ،در بخش  9روند پـژوهش و در
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تحلیل رفتار عابران در مواجهه با وسايل نقلیه هنگام عبور از گذرگاه های میان تقاطعی
بخش  4مدلها و نتایج ارا ـه شـده اسـت .در بخـش  2تحـت

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

عنوان بحث و جمعبندی به تحلیل نتایج به دست آمده پرداخته

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

بـرای

شده و در قسمت آخر و بخش  6نتیجهگیری مطرح شده است.

عبور موثر خواند .سان متغیرهایی نظیر جنس عابر ،سـن ،زمـان
انتظار ،تعداد عابران منتظر برای عبـور و دیگـر عـابران و نـوع
وسیله نقلیه را برای تولید یک مدل مـوثر بـرای فرصـت قابـل

 .1مروری بر ادبیات

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

تعدادی از فاکتورهای تاثیرگذار نظیـر شـرای فیزیکـی محـی ،

فرصت قابل قبول با سـن رابطـه معکـوس دارد [Simpson,

متغیرهــای ک ـاربران مســیر (مثــل ســن ،جــنس ،ویژگــیهــای

] .Johnston and Richardson, 2003اولکســی و

اجتماعی-اقتصادی و  )...و تاثیر گروهـی عـابران در مطالعـات

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

بکارگرفتــه شــدند .برخــی از ایــن متغیرهــا تــاثیراتی را در

بیشــترین عامــل معنــاداری بــرای قبــول فرصــت بررســی

تصمیمگیری عابران برای عبور از خیابان از خود نشان میدهند.
کتز و همکاران نشان داد رانندگان اغل

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

در مقابل عبور گروهی

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

عابران ،سرعت خود را کـاهش میدهنـد یـا حـق تقـدم قا ـل
میشوند

قابل قبول جهت عبور از عر

] [ Katz, Zaidel and Elgrishi, 1975

] . and Cavallo, 2007یانیس مهمترین عوامل تاثیرگذار بر

 .گریفیس و همکاران مدلهایی را جهت توصیف تاخیرات در

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

مکانهای بدون رفوژ میانی و متاثر از جریان یکطرفـه ترافیـک

خودرو ،پار غیر قـانونی خودروهـا و جـنس عـابران معرفـی

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

کــرد [Yannis, Papadimitriou and Theofilatos,

آنها نشان دادند سهم بـاالیی از تـاخیرات عـابران بـدلیل عمـل

 . ]2010شرودرا مدل های رفتـاری را جهـت توصـیف قبـول

متقابل عابران و وسایل نقلیه است .مطالعات نشان میدهد بیشتر

فرصـت ارا ـه کـرد [Schroedera and Rouphaila,

رانندگان زمانی که عابران در حال نزدیـک شـدن و یـا اشـغال

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

بخشی از مسیرشان هستند ،توقف میکنند .وارلی عنوان کرد که

کنار معبر را در احتمال پذیر

اشتیاق رانندگان به حـق تقـدم قا ـل شـدن بـرای عـابران کـم

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

رانندگان مشتاق به توقف نیستند در کنار معابر صبر مـیکننـد و

قبـول بـرای عبـور از عـر

بنابراین به آن ها حق تقدم میدهند .اگر آنهـا موفـق بـه عبـور

سب

فرصت تاثیرگذار دانست .کادلی

در مطالعهای به معرفی پارامترهای تاثیرگذاری هم ون جـنس،

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

نشوند ،مجددا تال

خیابان بررسی کرد [Lobjois

معبـر پرداخـت [Kadali and

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

میکنند تا به موفقیت برسند .این موضـوع

عابرین پیاده در عبور از معبر ،یک مدل شبیهسـازی در مقیـاس

افزایش زمان صبر عـابران مـیشـود و بنـابراین پتانسـیل

میکروسکوپ ارا ـه کـرد [Teknomo, Takeyama and

تصادفات عابران افزایش میبایـد .حامـد ضـمن بررسـی رفتـار

] .Inamura, 2016دیمیتریـو ویژگـیهـای شخصـیتی نظیـر

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

ریســکپــذیری را در مــدلهــای خــود در نظــر گرفــت

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

].[Papadimitriou, Lassarre and Yannis, 2016

برای رفتن از رفوژ میانی به طرف دیگر معبـر متفـاوت اسـت

نگویا نوع وسیله نقلیه ،سرعت آن و اثرات محیطی جـاده را در
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میثم اکبرزاده ـ مهدی شکرگذار ـ محمدعلی دمشیری
پذیر

فرصت مـوثر دانسـت ] . [Nor et al. 2017بـارگی

فراهم میکنـد .در نهایـت ایـن بلـوار در طـول خـود ،در سـه

فرصت برای عبور ،اثر بار همراه

موقعیت گذرگاه های میان تقاطعی بدون چراغ راهنمایی تحـت

تعداد تال

های قبل پذیر

عــابر ،عملکــرد راننــده در کــاهش ســرعت و حضــور پــار

پوشش فیلمبرداری قرار گرفت .جـدول ( )9مشخصـات معبـر

حاشیهای غیرقانونی را بررسی نمود[Bargi, Daniel and .

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

]Muftah, 2017
ژانگ برای رفتار پی یده عابر در عبور از عـر

گرفته شده که نشاندهنده مواجهه عـابر و وسـیله نقلیـه اسـت،
خیابـان چنـد

نمایش داده شده است.

خطه ،مدل قبول فرصت دینامیک را با توجه به مواجهـه شـدن

جدول  .2مشخصات معبر مورد مطالعه

عابر با مجموعه ای از فاصله های دینامیک در خطوط مختلف،
تعریف کرد][Zahang et al. 2018
برخی مطالعات ،احتمال حق تقدم قا ل شـدن راننـدگان بـرای
عابران را تابعی از سرعت خودرو و موقعیت عابر نسبت به لبـه
جـدول ] ، [Geruschat and Hassan, 2005جسـارت و
رنگ بندی لباس عابر ] [Harrell, 1993و حضـور گروهـی
عابران عنوان کردهاند ]. [Sun et al. 2003

 .9روند پژوهش

نوع معبر

شریانی

نوع منطقه شهری

مرکز شهر

نوع کاربریهای اطراف

تجاری – اداری

سرعت مجاز

 44تا  64کیلومتر بر ساعت

تعداد خطوط عبوری

سه خ عبور

شی

طولی

ندارد

شی

عرضی

 5درصد

جهت حرکت خودروها

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

نوع حرکت عابر

سه مرحله اصلی انجام گردید .در مرحله اول ،محدوده مطالعـه،
اندازه نمونه و رو

معیار

مشخصات

آماربرداری تعیین شد که در قسـمت بعـد

عر

تشریح میشود .در مرحله دوم ،برداشت میـدانی بـا اسـتفاده از

گذرگاه عابر

طول موثر گذرگاه عابر

یکطرفه
از میانه به کنـار معبـر و بـالعکس
به صورت همسطح
 2متر عر

خ کشی نردبانی

حدود  1متر

تصویربرداری ویدیوی انجام گرفت و سپس دادهها موردنیاز از
تصاویر استخراج گردید .در مرحله آخـر بـا انجـام تحلیلهـای

 1-9برداشت تصاوير

آماری ،پارامترهای مـوثر بـر رفتـار عـابران در هنگـام عبـور از

با اخذ مجوزهای الزم ،فیلمبرداری از بلوار مـورد نظـر توسـ

عر

خیابان در مواجهه با وسایل نقلیه ،مشـخ

و دو مـدل

دوربین دیجیتال سوار بر سـازه فلـزی طراحـی شـده ،صـورت

ارا ه شد.

پذیرفت .فیلمبرداری در روز و اواس مرداد ماه انجـام گردیـد.

 2-9محل مطالعه میدانی

در مدت فیلمبرداری ،رفتار  589عابر پیـاده در هنگـام عبـور از

محل مطالعه میدانی ،خیابان امام خمینی (ره) ،بـه عنـوان بلـوار

خیابان برداشت شد که در نهایت  184مواجهه بین عابران پیاده

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

و وسایل نقلیه و به نوعی تال

عابران برای عبور حاصل شـد.

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

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

قابل توجه تردد پیادهها و خودروها ،امکان بروز مواجهه عابرین

پذیرفته شد و عابران موفق به عبور ایمـن عرضـی شـدند و در

و وسایل نقلیه در هنگام عبور عرضی پیادهها را به طور مناسبی

 984مواجهه ،فاصله موجود از سوی عـابران رد شـد و عـابران
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اقدام به عبور عرضی نکردند .فواصل اندازهگیری شـده از روی

مینمودنــد (عــابر محتــاط) .گروهــی از عــابران ،تحــت تــاثیر

هایی بـا مسـافت معلـوم در فضـای

دنبالهروی از عابران جلوتر از خود که در حال گذر عرضـی از

تصویر صورت گرفت .اندازهگیریهای زمانی نیز بـا اسـتفاده از

خیابان بودند ،اقدام به عبور عرضی میکردند (عابر دنبالـهرو) و

خ کشی زمانی نرمافزار انجام گردید .عالوه بر این ،زمان انتظار

گروهی دیگر خود مستقالً با بررسی شرای عبور عرضی انجـام

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

میدادند (عابر مستقل) .از نظر سنی ،عابران به گروههای کود ،

هدف مورد ارزیابی قرار گرفت.

جوان ،میانسال و کهنسال قابل تقسیم بودند و از نظر جنسیت

تصاویر براسـاس شـاخ

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

 9-9استخراج دادهها و تحلیل آماری

اطالعات آماری هر دسته فهرست شده است.

بررسی و تحلیل تصاویر رفتار عابران در مواجهه بـا راننـدگان،
نشاندهنده اثرگذاری نـوعی از ویژگیهـای اساسـی بـر رفتـار

پارامترهای رفتاری مورد مشـاهده بـه عنـوان تـابع هـدف،

عابران بود .عابران به دو صورت فردی و یا گروهی (دو نفر بـه

شامل مدت زمان انتظار عابر جهت اقدام برای عبور عرضـی از

باال) از خیابان عبور میکردند .بعضی از عـابران بـدون بررسـی

خیابان ( ،)Waiting Timeپذیر

فاصله عابر تا

کافی وارد سوارهرو میشدند (عـابر غیرمحتـاط) در حـالی کـه

خودروی نزدیک شونده توس عـابر ( )Goو هم نـین فاصـله

بعضی دیگر پس از اطمینان از وجـود فاصـله مناسـ

مورد پذیر

و رصـد

یا عدم پذیر

عابر برای عبور ایمن ( ،)Gapدر نظر گرفته شد.

فضای پیرامونی ،اقدام به حرکـت جهـت انجـام عبـور عرضـی
جدول  .1متغیرهای موثر بر پذيرش فاصله از سوی عابران
متغیر

متغیرهای مستقل

متغیرهای وابسته

*

زیرگروهها

جامعه آماری

مقادیر (در روابط)

یک نفر

1

736

بیش از یک نفر

2

244

مرد

0

464

زن

1

516

کودک

0

68

جوان

1

477

میان سال

2

219

کهن سال

3

216

محتاط

1

537

غیرمحتاط

2

443

دنبالهرو

0

475

مستقل

1

فردی یا گروهی

Group

جنسیت

Gender

محدوده سن

Age

احتیاط

Caution

دنبالهروی

*Follow

زمان انتظار

Waiting
Time

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

فاصله

**Gap

مقدار فاصله عابر تا خودرو نزدیک شونده (متر)

پذیرش فاصله

Go

پذیرش فاصله ( /)1عدم پذیرش فاصله ()0

505

مفهوم دنبالهروی بدین معنا است که عابری که قصد انجام عبور عرضی از خیابان را دارد ،تحت تاثیر عابر جلویی خود که چند ثانیه زودتر اقدام کرده و در حال عبور عرضی از خیابان است،

اقدام به عبور میکند.
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** منظور از فاصله ،فاصله بین عابر (که قصد انجام عبور عرضی از خیابان را دارد) و خودروی نزدیک شونده به آن عابر است که یک مواجهه دودویی بین عابر و وسیله نقلیه میباشد.

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

شکل ( )5متوس زمان انتظار را بـرای گروههـای مختلـف

دارند اما در بین زنان غیرجوانان فاصله قبول بیشتری نسبت بـه

عابران نشان میدهد .بر اساس این محاسـبات ،متوسـ مـدت

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

زمان انتظار زنان در کلیه سنین کوتاهتر از متوسـ مـدت زمـان

افزایش فاصله قبول نسبت به حالت حرکت فردی شده است.

انتظار مردان بوده اسـت .از سـوی دیگـر در هـر دو جنسـیت،

شــکل ( )4نمــودار تجمعــی فاصــله قبــول را بــرای کلیــه

متوس زمان انتظار عابران جوان کوتاهتر از متوس زمان انتظار

مشاهدت نشان میدهد .بر اساس این نمـودار نیمـی از عـابران

عابران میانسال و کهنسال بوده است .همراهی با گروه باعـث

فاصله قبولی کمتر از  94متر دارند.

افزایش متوس مدت زمان انتظار زنان و کاهش متوسـ مـدت

بنابراین فاصله  94متر معادل با صد 24ام اسـت .ایـن مقـدار

زمان انتظار مردان نسبت به حرکت فردی شده است.

نشان میدهد که نیمی از عابرانی که بـا فاصـله  94متـر مواجـه

نتایج بررسی قبول فاصله عـابران در شـکل ( )9نشـان داده

میشوند ،آن را پذیرفته و نیمی دیگر آن را رد میکنند .هم نین

شده است .مردان جوان بطـور متوسـ فاصـله قبـول بلنـدتری

اگر مبنا صد

82ام قـرار داده شـود ،فاصـله  22متـر حاصـل

نسبت به زنـان جـوان داشـتهاند امـا در گروههـای میانسـال و

میشود .بـدین معنـا کـه  82درصـد عـابران طـول  22متـر را

کهنسال ،متوس فاصله قبول زنان بلنـدتر از مـردان اسـت .در

میپذیرند و فق  92درصد آن را رد میکنند.

بین مردان ،جوانان فاصله قبول کمتـری نسـبت بـه غیرجوانـان
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شكل  .1متوسط زمان انتظار عابران

شکل  .9متوس قبول فاصله عابران
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شکککککککککککكل  .0درصکککککککککککد ت

عکککککککککککی فاصکککککککککککله مکککککککککککورد پکککککککککککذيرش عکککککککککککابران

( )9و ( )4به جز یات ارایه شده اسـت .کلیـه آزمونهـا در
در مرحله بعد ،میانگین و واریـانس زمـان انتظـار و فاصـله

سطح معنیداری  2درصد انجام شده است.

مورد قبول بین گروههای مختلـف مـورد مقایسـه آمـاری قـرار
گرفــت .بــرای تحلیــل میانگینهــا از آزمــون  tو بــرای تحلیــل
واریانسها از آزمون  Fاستفاده شد .نتایج آزمونها در جدول
جدول  .9نتايج آزمونهای آماری زمان انتظار
زمان انتظار
آزمون واريانس

مورد مقايسه

آزمون میانگین

result

sig.

F stat

result

sig.

t stat

H0 accepted

4/461

4/991

H0 rejected

4/456

5/542

مرد – زن

H0 accepted

4/592

4/915

H0 rejected

4/444

5/189

جوان  :مرد – زن

H0 accepted

4/499

4/692

H0 accepted

4/411

9/669

غیر جوان  :مرد – زن

H0 rejected

4/444

4/499

H0 rejected

4/444

-6/926

مرد  :جوان  -غیر جوان

H0 rejected

4/449

4/942

H0 rejected

4/444

-2/294

زن  :جوان  -غیر جوان

H0 rejected

4/459

6/589

H0 accepted

4/494

4/891

مرد  :فرد – گروه

H0 accepted

4/994

4/895

H0 accepted

4/566

-9/959

زن  :فرد – گروه
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جدول  .0نتايج آزمونهای آماری پذيرش فاصله
پذيرش فاصله
آزمون واريانس

مورد مقايسه

آزمون میانگین

result

sig.

F stat

result

sig.

t stat

H0 accepted

4/94

4/16

H0 rejected

4/444

3/852

مرد – زن

H0 accepted

4/99

9/42

H0 rejected

4/444

5/844

جوان  :مرد – زن

H0 accepted

4/92

4/86

H0 accepted

4/88

0

غیر جوان  :مرد – زن

H0 accepted

4/99

9/48

H0 rejected

4/444

3/467

مرد  :جوان  -غیر جوان

H0 accepted

4/91

4/88

H0 rejected

4/49

-5/65

زن  :جوان  -غیر جوان

H0 accepted

4/49

9/42

H0 rejected

4/444

-5/19

مرد  :فرد – گروه

H0 accepted

4/46

4/91

H0 rejected

4/49

-5/95

زن  :فرد  -گروه

جدول ( )2نتایج تحلیل رگرسیون خطی مدل زمـان انتظـار

 .0ارائه مدلها

را بــا جز یــات نشــان میدهــد .مقـادیر معنــیداری ()P-Value
موجود در جدول بیانگر این است که غیر از عدد ثابـت ،سـایر

 2-0مدل زمان انتظار

متغیرها از نظر آماری معنیدار هستند .ضری

بــا اســتفاده از دادههــای گــردآوری شــده ،ارتبــاط میــان

تشـخی

رابطـه

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

ویژگیهای عابران با زمان انتظـار آنـان بـرای عبـور از عـر

(

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

نظر میرسد ،باید توجه داشت که مشخصههای دیگـری ماننـد

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

شــرای محیطــی ،ترافیکــی ،هندســی ،روانشــناختی و دیگــر

مدل رگرسیون خطی نشـان داده شـده اسـت .متغیرهـای مـدل

مشخصهها میتوانسـت در تعیـین زمـان انتظـار بدسـت آمـده

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

اثرگــذار باشــند و بنــابراین ضــری

بدســت آمــده تنهــا ســهم

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

پارامترهای مربوط به مشخصات عـابرین را در تغییـرات متغیـر

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

وابسته (زمان انتظار) نشان می دهد.

متغیر وابسته ،زمان انتظار است.
T  1.4  2.4 * group  0.88 * gender  1.97 * age  1.1 * caution

()9

جدول  .5نتايج تحلیل رگرسیون خطی مدل زمان انتظارمتغیرهای پیشبینی
B

S.E.

Beta

t

P-Value

مقدار ثابت

9/989

9/592

-

9/954

4/564

گروهی یا فردی

5/456

4/655

4/586

9/149

4/444

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال یازدهم /شماره سوم/بهار 9911

566

میثم اکبرزاده ـ مهدی شکرگذار ـ محمدعلی دمشیری
جنسیت

-4/896

4/449

-4/946

-5/999

4/499

سن

9/199

4/549

4/298

8/949

4/444

محتاط

-9/448

4/498

-4/924

-5/494

4/499

R=4/218

R2=4/928
شاخ

با توجه به ضرای  ،زنها نسـبت بـه مردهـا ،زمـان انتظـار

ADJ.R2=4/945

مطلوبیـت پـذیر

فاصـله از سـوی عـابران ( )U′بـه

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

صورت تابعی از متغیرهای تاثیرگذار در تصمیم عابر برای عبور

که زنان در عبور عرضی از خیابان بعضاً بـا توجـه کمتـر و بـی

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

محاباتر نسبت به جریان ترافیک اقدام میکننـد و بـدون رصـد

( ،)9تخمین احتماالتی برای متغیر پاسخ ( )GOکـه مبـین ایـن

ترافیک در حال عبور و حتی با انتظار توقف یا کاهش سـرعت

،

خودروهای نزدیکشونده ،از عـر

موضوع است که با چه احتمالی عابری با ویژگیهای مشخ

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

خیابـان مـی گذرنـد و از

طرفی رانندگان نیز برای زنان بـا علـم بـه حساسـیت موضـوع،
تعاملی تر رفتار می نمایند .همین امر می تواند سـب

گردید.

گـردد تـا

پس از انجام سعی و خطاهای آمـاری از میـان پارامترهـای

زنان جهت عبور عرضی از خیابان زمان انتظار کمتری را تجربه

موجود (سن ،جنس ،گروه ،محتاط بودن ،دنبالـهروی ،فاصـله)،

کنند.

متغیر فاصله عابر تـا خـودرو نزدیکشـونده و هم نـین متغیـر

با افزایش سن نیز ،زمان انتظار نیز بیشتر میشود (بـا توجـه
به ضری
موج

دنبالهروی عابر از نفر جلویی در حالگذر از عر

مثبت آن) .محتاط و جسور بودن عابر نیز بـه ترتیـ
افزایش و کاهش زمان انتظار میگردد (ضـری

خیابان ،بـه

عنوان دو پارامتر تاثیرگذار بر روی برآورد احتمال رد یـا قبـول
فاصله معرفی شدند .در نهایت مدل پذیر

منفـی).

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

از سوی عابران بـه

صورت رابطه ( )4و ( )2ارا ه شد.

زمان بیشتری منتظر می مانند تا با فاصله ایمن مناسـبتری عبـور

 :Uشاخ

عرضی را انجام دهند.

 :Pاحتمال پذیر

مطلوبیت پذیر

فاصله از سوی عابران

فاصله از سوی عابران

در این معادله برای دنبالـهرو بـودن عـدد  4و بـرای عبـور
مستقل بودن عدد  9اختصا

 1-0مدل فاصله مورد پذيرش

یافته است.

جدول ( )6نتایج تحلیل رگرسیون لوجستیک مدل پـذیر

در مواجه با یک فرصـت عبـور ایجـاد شـده ،رفتـار عـابر
مشتمل بر دو حالت رد یا قبول آن است .بـا توجـه بـه ماهیـت

فاصله را با جز یات نشـان میدهـد .مقـادیر معنـیداری ()Sig.

دودو ی پارامتر پاسخ ) (GOیعنی انجام دادن عبـور عرضـی یـا

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

انجام ندادن آن ،از دادههای بدست آمده برای توسعه یک مـدل

رابطـه

متغیرها از نظر آماری معنیدار هستند .ضری

تشـخی

احتماالتی به منظور پیش بینی انتخاب فرصت عـابرین اسـتفاده

(

شد .تحلیل صورت گرفته با استفاده از تخمین لوجیـت دوگانـه

گردید ،گرچه این مقدار ،عدد پایینی به نظر میرسد ،باید توجه

عـابر پـیش بینـی

داشت که مشخصههای دیگری مانند شرای محیطی ،ترافیکـی،

نماید .بنابراین با استفاده از رگرسیون لوجستیک که یـک مـدل

هندسی ،روانشناختی و دیگر مشخصهها میتوانسـت در تعیـین

آماری رگرسیون بـرای متغیرهـای وابسـته دوسـویی میباشـد،

بدسـت

میتواند احتمال پذیر

فرصت را از جانـ

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

احتمال پذیر
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فاصله اثرگذار باشند و بنابراین ضری

تحلیل رفتار عابران در مواجهه با وسايل نقلیه هنگام عبور از گذرگاه های میان تقاطعی
آمده تنها سهم پارامترهای مربوط به مشخصـات عـابرین را در
تغییرات متغیر وابسته (احتمال پذیر
شکل ( )2احتمال پذیر

فــر

فاصله) نشان می دهد.

ی ـک حــریم عبــوری بــرای خــود و ای ـن ذهنی ـت کــه

خودروهای نزدیک شونده ،با رویت آن عابر در حال گذر و بـه

فاصله توس عابران را براسـاس

جهت جلوگیری از برخـورد و یـا احتـرام بـه حقـوق عـابران،

رابطه حاصل شده در دو حالت دنبالهرو و مستقل نشان میدهد.

احتیاط بیشتری می کنند ،به دنبال آن عابر اقدام به گذر عرضـی

آشکارا پیداست که عابرین دنبالهرو نسبت به عابرین مسـتقل از

می کند .هم نین طبق انتظار با افزایش فاصله ،احتمال پـذیر

باالتری برخوردارند کـه ایـن میتوانـد نشـات

فاصله نیز افزایش مییابـد .براسـاس شـکل ( )2در فاصـله 64

احتمال پذیر

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

متری خودرو از عابر ،احتمال پذیر

فاصله توس عابر ،باالی

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

 14درصد است .بـا افـزایش فاصـله ،درصـد احتمـال پـذیر

طی میکند و از فرصت ایجاد شده بهترین استفاده را میکنـد و

فاصله ،با نرخ کمتری افزایش پیدا می کند.

در نهایت عبور صورت میگیرد .به نظر می رسد در این موارد،

نکته قابل توجه آنکه نبود متغیرهایی مانند سن و جـنس در

عابری که قصد انجام عبور عرضی دارد ،زمانی که می بیند عابر

این رابطه مبین این نکته است که این متغیرها در پذیر

فاصله

خیابـان اسـت ،بـا

توس عابران به صورت معناداری تاثیرگذار نمیباشند.

دیگری زودتر از او در حال گـذر از عـر

m
 P(GO  1) 
  0   i xi
U   Logit[ P(GO  1)]  Ln
 1  P(GO  1) 
i 1

()5

m

 0    i xi
i 1

()9

e

m

 0    i xi
i 1

()4



1 e

U

e

U

1 e

P(GO / x) 

Logit[ P(GO  1)]  0.257  0.709 * Follow  0.046 * Gap

e 0.257 0.709* Follow 0.046*Gap

()2

1  e 0.257  0.709* Follow 0.046*Gap

P(GO  1) 

جدول  .6نتايج تحلیل رگرسیون لوجستیک مدل پذيرش فاصله

متغیرهای پیشبینی

B

S.E.

Wald

Sig.

)Exp(B

دنبالهروی

-4/941

4/999

99/921

4/444

4/415

فاصله پذیر

4/446

4/442

89/658

4/444

9/449

مقدار ثابت

4/529

4/961

5/945

4/951

9/519

Nagelkerke R2=4/918

Cox & Snell R2=4/996

Overall Percentage=99/4
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میثم اکبرزاده ـ مهدی شکرگذار ـ محمدعلی دمشیری

شكل  .5احت ال پذيرش فاصله توسط عابران در مواجهه با وسايل نقلیه هنگام عبور عرضی از خیابان

 .5بحث و ج عبندی
هدف از مطالعه حاضر بررسـی عوامـل مـوثر بـر زمـان انتظـار

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

فاصله

را داشتند که بیاتگر اهمیـت ایـن متغیرهـا

عابرین پیاده جهت اقدام برای عبور عرضی و نیز پذیر

سن باالترین ضری

بین عابر پیاده و خودروی نزدیک شونده توس عابران پیاده در

میباشد .این مدل نشان داد جوانان زمان انتظار بسیار کمتری را

مواجهه با وسایل نقلیه در هنگـام عبـور عرضـی از خیابـان در

نسبت به میانساالن و کهنساالن تجربه میکنند .حامد نیز مطـابق

گذرگاههای میان تقاطعی بود.

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

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

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

بررسی خصوصیات عابران پرداخته شد و تاثیر این نوع متغیرها

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

در رفتار عابران هنگام مواجهه با وسایل نقلیه بررسی گردید.

فاصله ،مشخ

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

مدل به صورت معناداری تاثیرگذار نیستند .مطالعـه خـاکی نیـز

رگرسیون خطی به منظور برآورد زمان انتظار عابران برای انجام

همین موضوع را نشان می دهد .در مدلهای بدست آمده در آن

عبور عرضی و دیگری مدل رگرسیون لوجستیک برای ارزیـابی

پژوهش نیـز ایـن دو متغیـر معنـیدار نشـدند [Khaki and

فاصله توس عابران پیـاده جهـت انجـام عبـور

] Mohammadnazar,2017برخالف آنکه شرودا پـارامتر

احتمال پذیر
عرضی.

با مقایسه نتایج پژوهش حاضر با نتایج دیگر مطالعات صـورت
گرفته ،میتوان چگونگی نقش هریک از عوامل شناسـایی شـده
را در به وجود آوردن اندرکنشهای بین عابرین پیاده و خودرو
بهتر ترسیم کرد.
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گردید که متغیرهایی مانند سن و جنس در این

تحلیل رفتار عابران در مواجهه با وسايل نقلیه هنگام عبور از گذرگاه های میان تقاطعی
ر جسارت عابر را در احتمال پذیر

نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر را میتوان در  9بند مطرح

فرصت تاثیرگذار دانست،

در این پژوهش چنین نتیجـه حاصـل نگردیـد [Schroedera

کرد:

]. and Roupaila, 2011

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

یکی از پارامترهایی که در این مطالعه به آن پرداخته شد ،پارامتر

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

دنبالهروی بود .وجود این عامـل در مـدل مربـوط بـه احتمـال

را میتوان به ذهنیت آنها نسبت به رعایت حق تقـدم راننـدگان

فاصله نشان داد در صورتی که عـابری جلـوتر از عـابر

اقدام سـریعتر و گـاه

پذیر

برای آنها عنوان کرد که همین امر موج

خیابان

خیابان میشود .فرصت قابل

موردنظر ،در حال انجام عبور عرضـی باشـد ،احتمـال پـذیر

بیمحابا آنان جهت عبور از عر

فاصله توس عابر موردنظر و دنبال کردن عابر جلویی و اقـدام

قبول کمتر زنان نسبت به مردان نیز مـیتوانـد چنـین تـوجیهی

برای عبور عرضی افزایش پیدا خواهد کرد.

داشــته باشــد .در موقعیتهــایی کــه ترکی ـ

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

جنسیتی تقریباً یکنواخت میباشد ،برای نمونه در محلهایی که

در حالت گروهی بخواهند عبـور عرضـی انجـام دهنـد ،زمـان

عمدتاً زنان تردد می کنند نظیر برخی فروشگاههـا ،پـار هـای

انتظار کمتری را تحمل میکنند .کتز و همکاران نیز این موضوع

بانوان ،مدارس و حوزههای بانوان ،برخـی مراکـز درمـانی و ،..

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

تامین ایمنی و تسهیل گذر عرضی زنان باید با توجه به مالحظه

از منظری دیگر مطالعه شیخ فرد نشان داد ،راننـدگان بـه

جمعیت ـی از نظــر

صدراالشاره مورد توجه قرار گیرد.

هنگام مشاهده عابر تنها ،تمایل کمتری برای انجـام واکـنش بـه

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

منظــور عبــور عــابر از خیابــان از خــود نشــان مــی دهنــد

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

] .[Sheikhfard and Haghigh, 2017البتـه بـا افـزایش

معیارها و مالحظات در طراحیها میتواند بکـار گرفتـه شـود.

تعداد عابرین خواستار عبور از خیابان ،احتمـال انجـام واکـنش

برای مثال در طراحی عملکـردی چـراغ دکمـهای عبـور پیـاده

توس رانندگان افزایش مییافت .این عامل در تحقیق بروسیا و

( )Push Buttonدر تقاطعات ،که عابرین پس از فشردن ایـن

و همکاران نیز مشاهده گردیده بود [Brosseau,

دکمه ،باید منتظر بمانند تا چراغ مسـیر جریـان ترافیـک مقابـل

]2017

قرمز و چراغ مسیر عبور عرضی خودشان سبز شود ،زمان انتظار
بدست آمده در این پـژوهش مـیتوانـد بـرای در نظـر گـرفتن

کمتر بودن زمان انتظار در زنان از نکات دیگر این پژوهش

تخمینی از انتظار عابران و در نتیجه نحوه سبز شدن چراغ عـابر

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

کاربردی باشد.

توجه کمتری نسبت به جریان ترافیک ،اقدام به عبور عرضی در
خیابان مینمایند ،تمایل بیشـتری در خصـو

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

انجـام واکـنش

جوانان کمتر از غیر جوانان است .در محـل هـایی کـه ترکیـ

دارند .در توجیه کمتر بودن زمان انتظار زنان ،میتـوان از عبـور
بیتوجه زنان و نیز انتظار آنان در پـذیر

جمعیتی از نظر سنی تقریباً یکنواخت می باشد ،برای نمونـه در

عبـور آنـان توسـ

محلهایی که عمدتاً جوانان تردد می کننـد نظیـر باشـگاه هـای

رانندگان اشاره کرد.

ورزشی ،مدارس و دانشگاه هـا ،تـامین ایمنـی و تسـهیل گـذر

 .6نتی هگیری

عرضی عابرین باید با توجه به این مالحظات مورد توجه قـرار
گیرد.
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میثم اکبرزاده ـ مهدی شکرگذار ـ محمدعلی دمشیری
شود،

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

فاصله ،عبور  82درصد افراد فر

 -4اگر معیار پذیر

مقدار این معیار حدودا  22متـر میشـود .بـدین معنـی کـه 82

مدل زمان انتظار نمایان ساخت .به گونهای که با گروهی شـدن

درصد عابران در مواجهه با وسیله نقلیه با فاصله  22متری ،این

عبور عرضی ،زمان انتظار کمتری توس عابران تجریه میشـود.

مقدار را می پذیرند و عبور عرضی ایمـن را انجـام میدهنـد و

این به دلیل خصوصیات متفـاوتی اسـت کـه حرکـت گروهـی

فق  92درصد از عابران آن را رد میکنند و برای عبور عرضی

عابران نسبت به حرکت فـردی آنهـا دارد و بنـابراین گروهـی

اقدام نمیکنند .در فاصله  94متر ،برای تقریبا  24درصد عابران،

بودن میتواند تاثیر قابل مالحظهای بـر جریـان حرکتـی داشـته

عبور صورت میگیرد .این نکته مبین آن اسـت کـه حـداقل در

باشد که باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

فاصله  22متری از گذرگاههای عابر پیاده ،نسبت به آرامسـازی

در پایان میتوان گفت ،بخشی از هدف ایـن پـژوهش ،روشـن

معبر اقدام گردد (و یا تامین فاصله دید یا سرعت مجاز معبـر و

کردن ویژگیها و تفاوتهای رفتاری عابران بـر اسـاس سـن و

صحیحتری نسبت به محی پیرامـونی

جنسیت و همراهی گروه و غیره بوده است .افزون بـر ایـن ،در

و شرای موجود معبر ،جهت عبور عرضی اقدام نماینـد .بـرای

مطالعات کاربردی ،با تخمین ترکی

سـن و

نمونه از جمله محلهایی که دارای این ایرادات اسـت ،تـداخل

جنس ـیت و اســتفاده از نتــایج ای ـن پــژوهش م ـیتــوان مقــدار

خیابـان و جریـان ترافیکـی

پارامترهای الزم برای طراحی را دقیقتر انتخـاب نمـود .تعیـین

نزدیکشونده از مسیر قوسی شکل میباشد که به دلیـل وجـود

بـرای تـامین ایمنـی عـابران

 )...تا عابران با تشخی

بین عابرین هنگام عبـور از عـر

قوس و نبود خ دید مناسـ

برد دید و سـرعت مجـاز مناسـ

بـرای عـابران ،امکـان تصـادف

جمعیتی بر حس

میتواند از نتایج عملی این پژوهش باشد .نتایج این تحقیق ،در

وجود دارد .بنابراین طراحی شعاع قوسها و یـا سـرعت مجـاز

کنار آییننامههای موجود میتواند به عنـوان راهنمـایی مناسـ

معبر میتواند همراه با مالحظات مذکور باشد.

برای مـدیران و طراحـان شـهری بـرای بهبـود رونـد طراحـی

بدست آمده در معادله زمـان انتظـار نشـان

مسیرهای پیـادهشـهری از جملـه گـذرگاهها و نیـز زمانبنـدی

 -2عالمت ضرای

میدهد ،حرکت گروهی ،مـرد بـودن عـابر ،بـاال بـودن سـن و

تقاطعــات ،ایمنســازی محلهــای عبــور عــابرین و در نهایــت

محتاط بودن همگی موج

افزایش رضایتمندی شهروندان و صرفهجویی در هزینهها قرار

افزایش زمان انتظار میشود.

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

گیرد.

است که هیچ پارامتری به اندازه دنبالهروی نمیتوانـد در قبـول

البته شایان ذکر است ،مشخصههای دیگری نیز وجـود دارد کـه

یا رد فرصت تاثیرگذار باشد .به نظر میرسد عـابری کـه قصـد

میتواند در نوع رفتار عابر در رابطه با زمان انتظار و یا پـذیر

انجام عبور عرضی دارد ،زمانی که میبیند عابری دیگر زودتر از

فاصــله تاثیرگــذار باشــد ،مشخصــههــایی نظیــر ویژگیهــای

یـک حـریم

روانشناختی عابر و یا وضعیت فرهنگی-اقتصادی منطقـه مـورد

عبوری برای خود و این ذهنیت که خودروهای نزدیکشـونده،

مطالعه .توجه به این موضوعات میتواند در شناخت هرچه بهتر

با رویت آن عابر در حال گذر و به جهت جلوگیری از برخورد

و بیشتر رفتار عابر در مواجهه بـا وسـایل نقلیـه ،مـوثر باشـد و

و یا احترام به حقوق عابران ،احتیاط بیشتری میکنند ،به دنبـال

میتواند به عنوان موضوعات تحقیقاتی آتی ،مورد مطالعه قـرار

آن عابر اقدام به گذر عرضی می کند .بنابراین پارامتر دنبالهروی

گیرد.

وی در حال گذر از عر

نقش موثری در پذیر

خیابان است ،با فـر

فرصت ایفا میکنـد .هم نـین آشـکارا

پیداست با افزایش فاصله ،این احتمال افزایش مییابد.
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میثم اکبرزاده ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی برق (مخابرات) را در سال  9989و درجه کارشناسی ارشد در
رشته مهندسی صنایع (سیستم های اقتصادی-اجتماعی) را در سال  9986از دانشگاه صنعتی اصفهان اخذ نمـود.
در سال  9919موفق به کس

درجه دکتری در رشته برنامهریزی حمل ونقل از دانشگاه ایالتی لو یزیانا (آمریکا)

گردید .زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان حمل ونقل همگانی ،شبکه های پی یده و مهندسی ترافیک بـوده
و در حال حاضر عضو هیات علمی با مرتبه استادیار در دانشگاه صنعتی اصفهان است.

مهدی شکرگذار ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را در سال  9915از دانشگاه صنعتی اصفهان و درجه
کارشناسی ارشد در رشته مهندسی راه و ترابری را در سال  9914از دانشگاه علم و صنعت ایـران اخـذ نمـود.
زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان برنامه ریزی حمل و نقل و شهرسازی ،اقتصاد حملونقل ،حملونقـل و
توسعه پایدار ،سیستم های حمل و نقل هوشمند ،ایمنی ترافیک ،آموز

و قوانین و مقررات ترافیک بوده است.

محمدعلی دهشیری ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را در سال  9915از دانشگاه صـنعتی اصـفهان و
درجه کارشناسی ارشد در رشـته مهندسـی راه و ترابـری را در سـال  9914از دانشـگاه امیرکبیـر اخـذ نمـود.
زمینههای پژوهشی مورد عالقه ایشـان بودجـه ریـزی در صـنعت حملونقـل ،ترافیـک هـوایی ،سیسـتم هـای
حملونقل هوشمند ،برنامه ریزی ایستگاه ها و فواصل زمانی حرکت قطارها ،مکان یابی احـدا

پارکینـگهـا و

کنترل ترافیکی بوده است.
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