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 چكيده

دار و  هاي چراغ درنگ عابرين پياده از چراغ قرمز عابر، هنگام رسيدن به تقاطع در عبور بي مؤثراين پژوهش با هدف شناسايي عوامل 

دار هوشمند سطح شهر تهران انجام  هاي چراغ بيني رفتار عابرپياده در مواجهه با چراغ قرمز در تقاطع پيش در جهتسازي آن  مدل

هاي ويديويي ثبت گرديد. در  عابرپياده با بازبيني اين داده 1130تقاطع در سطح شهر تهران، اطالعات  6ي از بردار لميفگرديد. پس از 

درنگ از  درنگ يا عدم عبور بي در اقدام عابر پياده براي عبور بي مؤثرعوامل  ريتأثناسايي ميزان اين پژوهش از مدل لوجيت براي ش

دار  چراغ هاي درنگ از تقاطع در تصميم عابرين پياده براي عبور بيدهد كه  تقاطع استفاده شده است. نتايج اين پژوهش نشان مي

، جنسيت، طول خط عابر پياده، دما، حجم ترافيك وسايل نقليه، تعداد عابرين شمالي، مركزي و جنوبي)اطالعات (عوامل منطقه برداشت 

  معناداري دارند. ريتأثدر حال انتظار براي سبز شدن چراغ و تعداد عابرين در حال عبور از تقاطع 

 

  

 

 دوگانهدار، مدل لوجيت  هاي چراغ درنگ، تقاطع عبور بي ،ايمني ترافيك، ايمني عابرپياده :هاي كليديواژه

  

  مقدمه  -1
درنگ  هنگام رسيدن به تقاطع و عبور بي ادهيعابرپبررسي رفتار 

هنگام رسيدن  عابراو از خط عابر از اين نظر مهم است؛ كه اگر 

عابر، اقدام به عبور  چراغبه تقاطع بدون توجه به قرمز بودن 

سريع از تقاطع كند، خود را در معرض خطر تصادف با وسايل 

سهم  كه دهد يمشان د نموجودهد. بررسي منابع  قرار مي نقليه

فيات و مصدومين حوادث رانندگي در قابل توجهي از متو

شهرهاي كشورهاي مختلف جهان، عابرين پياده هستند و درصد 

هاي  قابل توجهي از اين تصادفات در محل عبور عابر در تقاطع

 ,Yang, Abdel-Aty, Huan, Peng(افتد دار اتفاق مي چراغ

& Gao, 2015( ها، جزو  تقاطع نكهيابه  با توجه. همچنين

شوند، بررسي رفتار  خيز عابرين پياده محسوب مي نقاط تصادف

رترين كاربران سيستم پذي عابرين پياده، به عنوان يكي از آسيب

و  ها شهري، در مواجهه با چراغ قرمز در تقاطع ونقل حمل

ي آن از اهميت بسزايي برخوردار بوده و همواره يكي ساز مدل

  شهري است. ونقل حملبرنامه ريزان  هاي مديران و از دغدغه
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  پيشينه تحقيق - 2
ها ممكـن اسـت در معـرض     عابرين پياده، هنگام عبور از تقاطع

تصادف با وسايل نقليه قرار گيرنـد. يكـي از داليـل مهـم بـروز      

هـا از   ي آنرقـانون يغتصادف عابرين پياده با وسايل نقليه، عبـور  

ها در طول زماني است كه چراغ عـابر قرمـز اسـت. ايـن      تقاطع

هنگام رسـيدن بـه    عابركه  افتد ي، زماني اتفاق ميرقانونيغعبور 

قرمز عابر، اقدام بـه عبـور سـريع از     چراغتقاطع بدون توجه به 

كند، يا در طول زمان قرمز چراغ، تحمل عابر در انتظار  تقاطع مي

و به عبور از تقـاطع در زمـان    خاتمه يابد چراغبراي سبز شدن 

  . كندقرمز اقدام 

كه تصميم افراد براي عبور سريع از تقاطع بدون  با توجه به اين  

ها براي منتظر ماندن  در نظر گرفتن چراغ قرمز عابر يا تصميم آن

تا سبز شدن چراغ عابر بـه عوامـل مختلفـي بسـتگي دارد؛ لـذا      

توانـد نقـش مهمـي در كـاهش وقـوع       شناسايي اين عوامل مـي 

افـزايش ايمنـي    قرمز وي از چراغ رقانونيغعبورهاي خطرناك و 

هدف اين پژوهش ارائه يك مـدل بـراي شناسـايي     داشته باشد.

هاي  در تصميم عابرين پياده هنگام رسيدن به تقاطع مؤثرعوامل 

درنـگ و   دار در زمان قرمـز چـراغ عـابر بـراي عبـور بـي       چراغ

و يا تصميم براي منتظر ماندن   بالفاصله پس از رسيدن به تقاطع

  ابر است.پشت چراغ قرمز ع

  

  

 

  ادبيات فني - 3
طبق تعريف عابر پياده فردي است كه براي جابجايي در شبكه 

 كلتيموتورس، لياتومبنقليه مختلف مانند  ليوسانقل از  و حمل

 Pedestrian Safety”(“كند نمي استفادهو دوچرخه 

NHTSA n.d(. 

ترين روش جابجايي،  روي، به عنوان قديمي راه رفتن يا پياده   

ها  ها و خيابان ومير در جاده جراحات و مرگ همراه با تواند مي

باشد. هر چند كه از پيدايش وسايل نقليه موتوري يك قرن 

بيشتر نگذشته است، اما در طي همين زمان به نسبت كوتاه، راه 

ونقل با خطر همراه شده  رفتن براي عابران پياده در سيستم حمل

 A Review of Pedestrian Safety Research(“ است

in the United States and Abroad,” 2004(. 

درصد از ميزان  22دهد كه  بررسي آمار تصادفات نشان مي    

درصد در ايران در  23ها در جهان و  كل مرگ و مير در جاده

نقليه با عابر پياده بوده  ليوسامربوط به تصادفات  2015سال 

 W. H. Organization, Global status report( است

on road safety. World Health Organization, 

 درصد اعالم شده است 49، اين مقدار براي شهر تهران )2015

صفحه  ;gt&تهران  يشهردار كيمعاونت حمل و نقل و تراف(“

  ..)n.d,” ياصل

خيز در وقوع تصادفات  هاي حادثه ها يكي از مكان تقاطع      

يا بدون چراغ در  دار چراغها اعم از  عابرين هستند. تقاطع

ي ادتريزبه دليل داشتن تعداد نقاط برخورد  ها ابانيخمقايسه با 

نقليه و عابرين پياده داراي نرخ باالتري از تصادفات  ليوسابين 

 Pedestrian Safety, A Road Safety( عابرپياده هستند

Manual For Decision-Makaers And 

Parctitioners,World Health Organization,2013, 

n.d(.در از چراغ قرمز عابر  ادهيپ ينعابر . عبور غيرقانوني

ر يكي از عوامل بروز تلفات عابر پياده است دا چراغي ها تقاطع

 جيرا اريبس نيمانند هند و چ جهان ياز كشورها يدر برخكه 

  .)Guo, Gao, Yang, & Jiang, 2011( است

در عبورهاي خطرناك از  رگذاريتأثي فاكتورهاترين  از مهم

رين پياده از چراغ قرمز است. به درنگ عاب تقاطع، عبور بي

منظور بررسي در معرض خطر قرار گرفتن عابرپياده در 

عابر پياده  827، رفتار 2006دار؛ تيواري در سال  هاي چراغ تقاطع

تقاطع در شهر دهلي نو هند مطالعه كرد. در اين مطالعه  7را در 

ا ها استفاده شد. تيواري ب آوري داده برداري براي جمع از فيلم

ماير متغيرهاي جنسيت و گروه سني را -بكارگيري مدل كپلن

بررسي كرد. نتايج اين مطالعه نشان داد كه احتمال خطر كردن 

داري بيشتر از  عابرين پياده زن پشت چراغ قرمز به صورت معني

 ,Tiwari, Bangdiwala( عابرين پياده مرد است

Saraswat, & Gaurav, 2007( ژو با  2011. در سال
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تقاطع در شهر پكن چين و مشاهده رفتار  5برداري از  فيلم

عابرپياده رابطه زمان انتظار عابرين پياده با عبور  1497

غيرقانوني از تقاطع را بررسي كرد. ژو در پژوهش خود 

جنسيت، گروه سني، حجم وسايل نقليه، حجم متغيرهاي 

 از ور، زمان قرمز عابر، هدفعابرپياده، تعداد عابرين در حال عب

 واني ور تبعيت، روانشناسي براي افراد ايمني ميزان اهميتسفر، 

شونده را  بين عابرپياده و وسايل نقليه نزديك فاصله زماني ايمن

مورد مطالعه قرار داد. در اين پژوهش مدل مدت زمان براي 

  ها بكارگرفته شد.  تحليل داده

ه اصالحات رفتاري عابرين پياده نتايج اين پژوهش نشان داد ك  

هاي  مانند افزايش آگاهي از ايمني و همچنين تغيير در ويژگي

 هندسي و محيطي تقاطع در بهبود ايمني عابرپياده مؤثر است

)Guo et al., 2011( در پژوهش ديگري كه در شهر مونترال .

تقاطع به منظور مطالعه  13كانادا توسط براسوو انجام شد از 

ها  تاثير زمان انتظار عابرين پياده در عبور غيرقانوني از تقاطع

  برداري شد.  فيلم

در اين مطالعه عالوه بر متغيرهايي كه در پژوهش ژو بررسي    

يي نظير طول مسير عبور عابر، كاربري زمين شده بودند متغيرها

و مدت تمام قرمز تقاطع نيز بررسي شد. براسوو با استفاده از 

الوه بر پارامترهايي نظير سن، مدل مدت زمان نشان داد كه ع

، ينعابرحجم كل  و متخلف جنسيت، سايز گروه عابرين

در فاز قرمز پارامترهايي همچون حداكثر زمان انتظار 

تقاطع و سرعت عابر نيز در  تمام قرمززمان ، راهنمايي چراغ

 ,Brosseau(ها مؤثر هستند عبورهاي خطرناك از تقاطع

Zangenehpour, Saunier, & Miranda-Moreno, 

ژانگ در مطالعه خود در پكن عالوه بر  2016. در سال )2013

برداري از پرسشنامه نيز جهت بررسي رفتار عابرين پياده  فيلم

 استفاده نمود. 

 

در اين پژوهش با اعمال مدل رگرسيون خطرات متناسب كاكس 

كه زمان انتظار اده نشان داد عابرپي 9554بر روي زمان انتظار 

(اوج  ، زمان سفرعابردما، سن، جنسيت  عوامل ريعابر تحت تأث

، طول محل عبور عابر و حجم ترافيك قرار صبح يا اوج عصر)

داري با پارامتر مورد نظر  دارد؛ اما كاربري زمين رابطه معني

 .)Zhang, Wang, Liu, & Liu, 2016( نداشته است

دهد كه با وجود مطالعاتي كه در  بررسي منابع موجود نشان مي

زمينه آستانه انتظار عابرين پياده پشت چراغ قرمز انجام شده 

درنگ عابرين  است، توجه كمتري به بررسي جداگانه عبور بي

 ها بدون توجه به قرمز بودن چراغ شده است.  پياده از تقاطع

يكي از مطالعات انجام شده در اين زمينه مطالعه يانگ است    

نج تقاطع در شهر پكن با فيلمبرداري از پ 2015كه در سال 

  انجام شد. 

هاي  عابر پياده با بازبيني داده 1181او پس از مشاهده رفتار     

توان عوامل  ويدوئي نشان داد كه با استفاده از مدل لوجيت مي

بيني كرد و نشان داد  درنگ عابرين پياده را پيش مؤثر بر عبور بي

رين پياده كه براي شناسايي عوامل مؤثر بر زمان انتظار عاب

  هاي مدت زمان استفاده كرد.  توان از مدل مي

يانگ با تركيب مدل لوجيت و مدل مدت زمان شكست ويبال  

عابر و زمان  درنگ عبور بي  تخمين مناسبي از عبور يا عدم

 انتظار او بدست آورد. 

جنسيت، گروه نتايج اين پژوهش نشان داد كه متغيرهاي     

رسيدن، حجم وسايل نقليه، تعداد فاز گردش به چپ در سني، 

داري بر  تاثير معني تعداد عابرين در حال عبور و عابرين منتظر

  .)Yang et al., 2015(روي زمان انتظار عابرين پياده دارند
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  روش انجام پژوهش - 4

  ها آوري داده جمع -1 - 4
اولين مرحله در شروع انجام اين پژوهش انتخاب    

براي آمارگيري است. معيارهاي  مناسبدار  هاي چراغ هاي تقاطع

) سيستم كنترل 1عبارتند از: ( ها مورد نظر در انتخاب تقاطع

) حجم باالي 3) شرايط هندسي مشابه (2هوشمند) (( ريمتغ

) تنوع 5خط عابر (  ) تنوع طول4عابرپياده و وسايل نقليه (

و جنوب شهر). بدين منظور يك  مركز (شمال، مناطق آمارگيري

ها در سطح شهر تهران تهيه گرديد و از  تقاطعاوليه از  فهرست

ها بازرسي ميداني انجام و مشخصات هر كدام  تقاطعهر يك از 

ثبت  ها ها از جمله طول خط عابر و منطقه تقاطع از تقاطع

هاي ميداني و با توجه به  داده  گرديد. نهايتا پس از بررسي

تقاطع براي آماربرداري انتخاب گرديد.  6معيارهاي ذكر شده، 

ت (يك ها به مدت دو ساع فيلمبرداري از هر يك از تقاطع

ساعت در زمان اوج و يك ساعت در زمان غيراوج) انجام شد. 

به منظور آمارگيري از وضعيت نرمال ترافيكي روزهاي كاري 

برداري انتخاب شدند. همچنين آمارگيري در  هفته براي فيلم

شرايط آب و هوايي مناسب انجام گرفت. اسامي، اطالعات و 

   ها در ساعت آمارگيري اين تقاطع

از  كي هربرداري  ارائه شده است. پس از اتمام فيلم 1جدول 

ها با سرعت كم و با دقت باال بازبيني شده است. حجم  فيلم

ارائه شده  2جدول وسايل نقليه عبوري استخراج گرديد كه در 

  است.

 
  

 ي منتخب و ساعت آمارگيريها و محيطي تقاطعهاي هندسي  ويژگي .1جدول 

 )گراد يسانتدرجه ( دما
  ساعت آمارگيري

  طول خط عابر

  (تعداد خط)

  ضلع برداشت

 شده 

 شماره نام تقاطع منطقه

 زمان اوج زمان غيراوج

 20 تا 10 30 تا 20
)13:30-12:30(  

)16-15(  
 1 مولوي -وليعصر جنوبي شرقي 5

 20 تا 10 10 تا 0
)10-9(  

)12-11(  
 2 جمهوري -وليعصر مركزي شرقي 6

 20 تا 10 10 تا 0
)9-8(  

)12:30-11:30(  
 3 لوشاتو نوفل-عصريول مركزي شرقي 3

 10 تا 0 20 تا 10
)11:50-10:50(  

)15:15-14:15(  
 4 طالقاني -وليعصر مركزي غربي 5

 10 تا 0 20 تا 10
)9:30-10:30(  

)13:50-12:50(  
 5 وزار -بهشتي شمالي جنوبي 5

 10 تا 0 20 تا 10
)9:45-8:45(  

)14:30-13:30(  
 6 جهان كودك شمالي غربي 6
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 ها در زمان اوج و غيراوج حجم وسايل نقليه در هر يك از تقاطع .2جدول 

 )v/h( هينقلحجم وسايل 
 شماره نام تقاطع

 زمان اوج زمان غيراوج

 1 مولوي - وليعصر 1050 950

 2 جمهوري - وليعصر 2300 2100

 3 لوشاتو نوفل- عصريول 1050 850

 4 طالقاني - وليعصر 1250 1000

 5 وزار -بهشتي 1250 1150

 6 جهان كودك 1800 1300

  

اي كه در  عابرپياده 1130 رفتار هاي ويديويي از در بازبيني داده

د مشخصات زير براي ان زمان قرمز چراغ عابر به تقاطع رسيده

 استخراج گرديد.  هر يك از عابرين پياده

 .)0: مؤنث، 1جنسيت: (مذكر:  -

 )،17تا  9نوجوانان (سال)،  8از كمتر كودكان (گروه سني:  -

  كهنساالن  )،59تا  36بزرگساالن ()، 35تا  18جوانان (

  .سال به باال) 60(

اي كه عابر  لحظه قهيدقزمان رسيدن به تقاطع (ساعت و  - 

  .رسد) پياده به تقاطع مي

اي كه عابر پياده  لحظه قهيدقزمان عبور از تقاطع (ساعت و  -

  .كند) اقدام به عبور از تقاطع مي

تعدادعابرين منتظر (تعداد افرادي كه هنگام رسيدن عابر  - 

پياده به تقاطع، منتظر سبز شدن چراغ در كنار خط عابر 

 .اند) پياده منتظر ايستاده

ه هنگام تعداد افرادي كعبور (حال تعداد عابرين در  - 

رسيدن عابر پياده به تقاطع، در حال عبور از تقاطع 

 .هستند)

  

 ها تحليل توصيفي داده -2 - 4

عابر  1130دهد كه از بين  بررسي اطالعات ويديويي نشان مي

درصد عبور  25.5ها حدود  پياده مشاهده شده در تقاطع

 درنگ يبدرصد عبور  1نمودار اند.  داشته ها درنگ از تقاطع بي

عوامل مؤثر دهد.  ها را نشان مي عابرين پياده در هر يك از تقاطع

 يكادرنگ عابرين پياده با استفاده از آزمون توان دوم  بر عبور بي

اي براي متغيرهاي كيفي) و همبستگي پيرسون (براي متغيره(

ارائه شده است.  4جدول و  3جدول كمي) شناسايي شد و در 

دار بودن رابطه هر يك از متغيرها با عبور  در اين مرحله معني

رنگ عابرين پياده تعيين شده است و از اين متغيرها براي د بي

ساخت و پرداخت مدل لوجيت استفاده شده است. همان طور 

براي متغيرهاي منطقه  P-Valueشود مقدار كه مشاهده مي

برداشت اطالعات، جنسيت، گروه دمايي و مقدار همبستگي 

پيرسون براي متغيرهاي طول خط عابر، حجم وسايل نقليه، 

 0.05از  تر كمتعداد عابرين منتظر و تعداد عابرين در حال عبور 

درنگ عابر پياده با  بنابراين رابطه اين متغيرها با عبور بي؛ است

  دار است. معني رصدد 95اطمينان 
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  ها عابرين پياده در هر يك از تقاطع درنگ يبدرصد عبور  .1نمودار 

  

 درنگ نتايج آزمون توان دوم كاي بين متغيرهاي كيفي و عبور بي .3جدول 

  درجه آزادي مقدار توان دوم كاي متغير
p Value−

 

 0٫36 1 0٫838 زمان

 0 2 37٫674 منطقه

 0٫024 1 5٫096 جنسيت

 0٫266 4 5٫219 گروه سني

 0٫005 2 10٫559 گروه دما

  

 درنگ بررسي همبستگي پيرسون بين متغيرهاي كمي و عبور بي نتايج .4جدول 

p مقدار همبستگي متغير Value− 

 0٫000 0٫244- طول خط عابر

 0٫000 -0٫135 حجم وسايل نقليه

 0٫000  -0٫189 تعداد عابرين منتظر

 0٫000  0٫283 تعداد عابرين در حال عبور

  

    

8
6

.7
%

7
7

.0
%

6
8

.1
% 5

0
.0

%

8
5

.4
%

8
4

.1
%

7
4

.5
%

1
3

.3
%

2
3

.0
%

3
1

.9
%

5
0

.0
%

1
4

.6
%

1
5

.9
%

2
5

.5
%

عدم عبور بي درنگ

عبور بي درنگ



  1397، تابستان 55شماره ،پژوهشنامه حمل و نقل

 

115 

 

 مدلسازي -3- 4

  مدل لوجيت دوگانه -4-3-1

را  رخدادهاي گسسته هايي است كه مدللوجيت يكي از   مدل

و هدف از آن شناسايي متغيرهاي توصيفي و  كند بيني مي پيش

ها با وقوع رخداد و درنهايت تخميني از احتمال وقوع  رابطه آن

 كه شود يمفرض . يك رخداد براي فرد خاص است
inU 

است؛ كه مرتبط با  n هاي متغيرهاي فرد تابعي خطي از ويژگي

اين تابع داراي دو بخش است؛  است. i احتمال وقوع رخداد

گيري كه در  يك بخش تصادفي و يك بخش معين و قابل اندازه

  :]11،12[توان بصورت زير تعريف كرد اين تابع را مي مجموع

)1(  in in inU V ε= +
 

  :كه در آن

 

inU:  مطلوبيت انتخاب گزينهi  توسط فردn  

inVگيري مطلوبيت انتخاب گزينه : قسمت قابل اندازه i توسط 

 nفرد 

 
inε: مشاهده يا خطاي تصادفي مدل قسمت غيرقابل  

 

اگر مقدار خطا داراي توزيع گامبل باشد، تابع تفاضل آنها از نوع 

و توزيع تجمعي تابع لجستيك مدل لوجيت دوگانه را  كيلجست

با استفاده از تعريف باال مدل لوجيت دوگانه به  دهد. بدست مي

  شود: مي ارائهصورت زير 

)2(  
1

1 2
Pr (1)

n

n n

V

n V V

e

e e
=

+
 

 كه در آن

Pr (1)n
  n توسط فرد 1احتمال انتخاب گزينه  :

1nVبراي فرد 1گيري مطلوبيت گزينه  : بخش قابل اندازهn 

 
2nV: براي فرد  2گيري مطلوبيت گزينه  بخش قابل اندازهn  

  

توان بخش معين تابع مطلوبيت ( مي
inV را بصورت زير (

  نوشت:

)3(  in i inV Xβ=
 

  كه در آن:

inX بردار متغيرهاي وابسته گزينه :i  براي فردn 

inβ بردار ضرايب رگرسيوني گزينه :i  براي فردn  

بيني احتمال وقوع عبور  بنابراين مدل لوجيت دوگانه براي پيش

درنگ عابر پياده هنگام رسيدن به تقاطع در زمان قرمز عابر  بي

شود اين  بيني مي استفاده شده است. در اين مدل متغيري كه پيش

است كه آيا عابر هنگام رسيدن به تقاطع و مواجهه با چراغ قرمز 

 .ريخدهد يا  جام ميدرنگ از تقاطع ان عبور بي

  

 نتايج مدل لوجيت -4-3-2

پس از چندين بار آزمون و خطا و حذف و وارد كردن    

متغيرهاي مختلف مدل زير نهايي گرديد كه ضرايب آن در 

)exp تفسير مقدارشده است.  ارائه 5جدول  )β  براي هر يك

  كه: دهد يممدل لوجيت مذكور نشان از متغيرها در 

الف) در صورت قرار گرفتن تقاطع در مناطق جنوبي نسبت به  

درنگ عابر بيشتر احتمال عبور بيبرابر  2.166مناطق شمالي 

پياده وجود دارد و در صورت قرار گرفتن تقاطع در مناطق 

برابر بيشتر احتمال عبور  1.0108مركزي نسبت به مناطق شمالي 

  درنگ عابر پياده وجود دارد.بي

ب) با افزايش يك خط عبور وسايل نقليه در عرض تقاطع 

  وجود دارد.درنگ تر احتمال عبور بي برابر كم 0.65

به عابرين پياده  تر نسبت كمبرابر  0.625ج) عابرين پياده زن 

 درنگ از تقاطع دارند. مرد احتمال اقدام به عبور بي

كه در  پياده ديگري نيعابرد) با افزايش يك واحد در تعداد 

 1.683هستند هنگام رسيدن عابر پياده در حال عبور از تقاطع 

  درنگ وجود دارد.برابر بيشتر احتمال عبور بي

ه) با افزايش يك واحد در حجم وسايل نقليه در هر دقيقه در 

   درنگ وجود دارد.برابر بيشتر احتمال عبور بي 1.683 نيالهر 

 آزمودني مناسب برا يآزمون آمار كي هازمر و لمزهاوآزمون 

 هاي اغلب در مدل و است لوجيتمدل  نيكويي برازش

كند  يم يبررس اين آزمون شود. ياستفاده م ي ريسك نيزنيب شيپ

مورد  يدادهايرونرخ مشاهده شده با  يدادهايرو نرخ ايكه آ

 ايمطابقت دارد  متغير وابسته مدل (جامعه آماري مدل) انتظار در

شده از  ارائهبراي بررسي نكويي برازش مدل لوجيت . ريخ

آزمون هازمر و لمزهاو استفاده شده است. در اين آزمون فرض 

ن است كه تفاوتي بين آنچه كه مشاهده شده با آنچه كه صفر اي

از  Pبيني شده است وجود ندارد. لذا اگر مقدار  توسط مدل پيش
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اين  جينتا توان رد كرد. باشد اين فرض را نمي تر بزرگ 0.05

  آزمون براي مدل ارائه شده در اين پژوهش در 

براي  0.4داده شده است. با توجه به اينكه مقدار  نشان 6جدول 

P  بيني مدل با آنچه  توان گفت پيش تر است مي بزرگ 0.05از

نتايج مدل ارائه شده  داري ندارد و كه مشاهده شده تفاوت معني

مدل مناسبي  به آنچه كه مشاهده شده است نزديك است و

  است.

  

 ضرايب مدل لوجيت و مشخصات آماري آن .5جدول 

 متغير

  ضريب

 )β( 

 استانداردخطاي 

)S.E( 

مقدار آزمون 

 والد

درجه 

 آزادي
p Value−

 

exp( )β

 

 منطقه برداشت اطالعات
  

11٫290 2 0٫004 
 

 2٫166 0٫001 1 10٫920 0٫234 0٫773 منطقه جنوبي

 1٫108 0٫671 1 0٫180 0٫243 0٫103 منطقه مركزي

 0٫650 0٫000 1 27٫999 0٫081 0٫431- طول خط عابر

  جنسيت 

 مرد)زن نسبت به (
-0٫469 0٫160 8٫580 1 0٫003 0٫625 

 1٫683 0٫000 1 49٫230 0٫074 0٫520 تعداد عابرين در حال عبور

 1٫229 0٫047 1 3٫935 0٫104 0٫206 حجم وسايل نقليه

 0٫804 0٫739 1 0٫111 0٫653 0٫218- مقدار ثابت

Chi square−: 153٫901 2 log liklihood− : 1128٫919   Nagelkerke R Square : 0٫19  

  

 تيلوج مدل يبرا لمزهاو و هازمر آزمون جينتا .6جدول 

p درجه آزادي توان دوم كاي Value−
 

346٫8  8 0٫400 

  

 گيري نتيجه -5

درنگ  در عبور بي مؤثردر اين پژوهش براي بررسي عوامل   

 6عابر پياده در  1130عابرين پياده هنگام رسيدن به تقاطع رفتار 

هوشمند در سطح شهر تهران بررسي شده است.  دار تقاطع چراغ

انجام  ها ي از تقاطعبردار لميفبراي اين منظور آمارگيري از طريق 

هايي نظير گروه سني، جنسيت، تعداد عابرين  يژگيو گرديد.

هاي ويديويي ثبت شد.  منتظر و در حال عبور با بازبيني اين داده

همچنين طول خط عابر، زمان و منطقه برداشت اطالعات و 

گروه دمايي مشخص شد. مدل لوجيت براي شناسايي ميزان 

يا عدم درنگ  در اقدام عابر پياده براي عبور بي مؤثرعوامل  ريتأث

نتايج اين پژوهش نشان داد  درنگ از تقاطع استفاده شد. عبور بي

 هاي درنگ از تقاطع كه در تصميم عابرين پياده براي عبور بي

شمالي، مركزي و اطالعات (دار عوامل منطقه برداشت  چراغ

جنوبي)، جنسيت، طول خط عابر پياده، دما، حجم ترافيك 

ديگري كه هنگام رسيدن عابر وسايل نقليه، تعداد عابرين پياده 

به تقاطع در حال انتظار براي سبز شدن چراغ هستند و تعداد 

عابرين پياده ديگري كه هنگام رسيدن عابر به تقاطع در حال 
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عوامل زمان  ؛ ومعناداري دارند ريتأثعبور از تقاطع هستند 

معناداري  ريتأثاوج يا غيراوج) و گروه سني اطالعات (برداشت 

عالوه بر اين تفسير مدل لوجيت ارائه شده بيانگر اين ندارند. 

كاهش عرض  ،تر است كه؛ قرار گرفتن تقاطع در مناطق جنوبي

تقاطع، افزايش تعداد عابرين پياده در حال عبور، افزايش حجم 

شوند و احتمال عبور  وسايل نقليه عوامل خطر محسوب مي

دهند.  يش ميدرنگ عابرپياده هنگام رسيدن به تقاطع را افزا بي

عابرين مرد از عابرين پياده زن  درنگ يبهمچنين احتمال عبور 

  بيشتر است.
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