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 خالصٍ

 هیبى در. است ضذُ ّب خیبثبى وبرثزاى ثیي تذاخل افشایص ثبػج ضْزی، هٌبعك گستزش ثب ّوزاُ ًملیِ ٍسبیل ٍ روؼیت افشایص

 هػًَیت ووتزیي اس ًملیِ ٍسبیظ همبثل در سیزا هی داًٌذ، راُ اس استفبدُ وٌٌذُ لطز تزیي پذیز آسیت را پیبدُ ػبثز ربدُ وبرثزاى

 ّبی دادُ ثِ ًیبس ایوٌی ارسیبثی ثزای آًزبیی اس. است ثزخَردار سیبدی اّویت اس ػبثزیي ػجَر ایوٌی ثٌبثزایي.  است ثزخَردار فیشیىی

 ػجَر ایوٌی ارسیبثی ثزای هٌبست رٍش یه تزافیىی، تذاخل رٍش. ضذ ارایِ ّبیی رٍش هطىل ایي حل ثزای ثَد، سیبدی آهبری

 تذاخل ّبی رٍش رذیذتزیي اس یىی پیبدُ ػبثز ریسه ضبخع رٍش تزافیىی، تذاخل ّبی رٍش هیبى در. است پیبدُ ػبثزیي

 ػذم حبلت در ّب گذرگبُ ارسیبثی اهىبى رٍش ایي ثب ّوچٌیي. وٌذ هی استفبدُ هىبًی ٍ سهبًی ثزآٍردّبی اس وِ است تزافیىی

 تفبٍت وِ پیبدُ ػبثز ضذُ وطی خظ هحذٍدُ دٍ در پیبدُ ػبثزیي ػجَر گذرگبُ ایوٌی تحمیك، ایي در. دارد ٍرَد پیبدُ ػبثزیي حضَر

 ّز در ػبثز، حضَر ػذم حبلت در پیبدُ ػبثزیي ریسه ضبخع رٍش اس استفبدُ ثب است، ثَدُ سزػتىبُ لزارگیزی ًحَُ ًظز اس ّب آى

 ٍ لجل هغبلؼبت ٍ ای همبیسِ هغبلؼبت ثػَرت ریسه ضبخع رٍش. است ضذُ همبیسِ ّن ثب ٍ ارسیبثی رذاگبًِ ثػَرت هحذٍدُ

 پژٍّطگزاى ثِ ّب گذرگبُ ارسیبثی ثزای هٌبست رٍضی ػٌَاى ثِ ریسه ضبخع رٍش هؼزفی همبلِ، ایي ارائِ دلیل هْتزیي. است ثؼذ

 .است ثَدُ
 

 .بدُیػبثز پ سهیضبخع ر ،یىیرٍش تؼبرؼ تزاف ي،یػبثز یوٌیا یبثیارس بدُ،یپ يیگذرگبُ ػبثز بدُ،یػبثز پولوبت ولیذی: 

 

 

  مقذمٍ .1
 

 ی هسئلِ هیتزاف یهْن هٌْذس بریثس یّب اس ثخص یىیاست،  یضْز درٍى یاس سفزّب یهْو بریرشء ثس یرٍ بدُیپ ىِیاس آًزبئ 

 يیػبثز ،یوِ در تػبدفبت راًٌذگ زایس داًٌذ، هی راُ اس وٌٌذُ لطز استفبدُ يیزتزپذی تیرا آس بدُیثبضذ. ػبثز پ یه بدُیپ يیػبثز

درغذ تلفبت ٍ رزاحبت را  يیثبالتز بدُیپ يیتػبدفبت ػبثز يیرا در ثز دارًذ. در ا زییپذ تیآسسغح ثزخَرد ٍ  يیطتزیث بدُیپ

را وَدوبى ٍ  بىیاس لزثبً یویّبی ثِ ػول آهذُ هطخع ضذ وِ ً یدر تػبدفبت ٍ ثزرس يیثِ خَد اختػبظ دادُ اًذ. ّوچٌ

 ت،یّوبًٌذ رٌس یرٍ ػَاهل يیهْبرت است. اس ا هیلذا  ٍدارد  یاغَل ٍ لَاػذ شیً بثبىیدادُ اًذ. ػجَر اس خ لیوٌْسبالى تطى

 یفزد ثز رفتبر ػجَر هذاری دارٍ ٍ هحزن ثَدى ٍ لبًَى زیتَرِ، تحت تأح ی وٌٌذُ ػَاهل هٌحزف ،یرسوبً تیسي، ٍضؼ

http://www.elitesjournal.ir/


 ( 6931سال  -2شماره  -2)جلد  مجلٍ وخبگان علًم ي مُىذسی

 

 287

است،  دُثَ هیحول ٍ ًمل ٍ تزاف یاغَل هغزح ثز هٌْذس يیتز یاس اغل یىی ويیاست. اهزٍسُ هَضَع تزدد ا زگذاریػبثز تأح

هزي ٍ  یلاس سِ ػبهل اغ یىیػبهل ثِ  يیا 2020اس آى است وِ در سبل  یحبو یثِ عَری وِ گشارش سبسهبى ثْذاضت رْبً

هَرد  يیدر ا ذیلبثل ارزا ًجَدُ ٍ ثب ییثِ تٌْب بدُیتَرِ داضت وِ اػوبل همزرات در هَرد ػبثزاى پ ذی>. ثب1خَاّذ ضذ= لیتجذ زیه

ضَد. تػبدفبت دٍرى ضْزی ػالٍُ ثز خسبرات هبدی ٍ هؼٌَی ثزای هزدم ٍ ضْزًٍذاى، ثِ  زفتِثِ وبر گ یرٍش ّبی هٌْذس

دغذغِ ّبی هْن ثزًبهِ ریشاى ٍ دست اًذروبراى حول ٍ ًمل ضْزی ضٌبختِ هی ضَد. ػالٍُ ثز ایي، ػٌَاى یىی اس هؼضالت ٍ 

اًسبًی را ثِ خَد اختػبظ دادُ ٍ آى ّب را تلف  یٍلَع تػبدفبت ّوِ سبلِ در ضْزّب حزن سیبدی اس هٌبثغ، اهىبًبت ٍ ًیزٍ

درٍى  یّب بثبىیضجىِ خ یٍ عزح ٌّذس یىیتزاف بتیخػَغ يیٍ ّوچٌ بدُیپ يیػبثز یرفتبر یپبراهتزّب یهی وٌذ. ثزرس

 دارًذ.  یًمص هْو بدُیپ يیػَاهل هؤحز در ثزٍس تػبدفبت ػبثز ییدر ضٌبسب بدُیپ يیٍ هحل ػجَر ػبثز یضْز

سبسد.  یه لیٍ تحل ِیتزش كیاس عز یزیرا لبدر ثِ  تَسؼِ درگ یوٌی، هغبلؼبت ا ییٌذّبیثز اسبس فزا یرذ ػبدفبتتؼبرضبت ٍ ت

 التیتسْ یوٌیا تیٍضؼ یبثیٍ ارس لیتحل ٌِیدر سه ىزدیرٍ يیتز یتػبدفبت اس گذضتِ تبوٌَى ثِ ػٌَاى اغل یدادُ ّب لیحلت

ٍ ًَالع سیبدی را ثب خَد ثِ  تیتػبدفبت هؼب یتٌْب ثب استفبدُ اس دادُ ّب ،یوٌیا لیهَرد تَرِ ثَدُ است. اهب تحل یىیتزاف

ضًَذ )ًزخ گشارش هزثَط ثِ ضذت حبدحِ ٍ ًَع  یهْن آهبر حَادث ػجبرتٌذ اس: ّوِ حَادث گشارش ًو یّوزاُ دارد. وبست

وٌذ.  یرا سخت ه یٍالؼ یىیزافارتجبط احتوبل تػبدف ثب تػبدفبت ت يیّستٌذ، وِ ا یوبرثز ربدُ( ٍ تػبدفبت حَادث ًبدر

را سخت  یػلل ًب اهٌ یثزا ٌصیتَسؼِ ث ٌىِیاست، ٍ ا تػبدف در اوخز هَارد گشارش ًطذُ هیالذاهبت لجل اس  یّب زُیسًز

 یرٍش ّب وِ رٍش ّب يیاًذ.ا بفتِیتذاخل تَسؼِ  لیٍ تحل ِیهسبئل، چٌذ رٍش تزش يیثب ا ییبرٍیوٌذ. ثِ هٌظَر رٍ یه

 یهزثَط ثِ رٍش هغبلؼِ  یّب یوِ دارًذ ٍ رجزاى وبست یا زاًِیگ صیپ تیثبضٌذ، ثِ رْت هبّ یه یوٌیا یبثیارس نیزهستمیغ

لزى است  نیثِ ً هیًشد یثب ػوز یبثیارس نیهستم زیغ یاس رٍش ّب یىی یىی. رٍش تؼبرؼ تزافذًذیهف بریآهبر تػبدفبت، ثس

است وِ اثتذا  یمبتیتحم ی زِیًت یىیاست. رٍش تؼبرؼ تزاف یزیگیآى ّوچٌبى در حبل پ لیاغالح، تَسؼِ ٍ تىو ٌذیوِ فزآ

 تیتزٍیرٌزال هَتَرس د طگبُیدر آسهب ِیًمل لیهطىالت هزثَط ثِ سبخت ٍسب عیتطخ یثزا ،یالدیه 1960 یدر اٍاخز دِّ 

 بیتبًی. پژٍّطىذُ حول ٍ ًمل ثزبفتی یتسز بیًمبط دً گزیرٍش ثِ سزػت ثِ د يی>. پس اس آى استفبدُ اس ا2غَرت گزفت=

سٌزص ضذت تؼبرضبت هطبّذُ ضذُ  یلضبٍت هحَر ثزا بسیهم هیرٍش ثِ ػٌَاى  يیا بسیسٍد ثِ ً یلیخ  TRLهَسَم ثِ 

ٍ ّوىبراى در سبل  طَیوبف مبتیتحم زِیاست وِ ًت یىیرٍش تذاخل تزاف هی بدُیػبثز پ سهی>. رٍش ضبخع ر3ثزد= یپ

در حضَر ٍ  بدُیپ يیػجَر ػبثز یگذرگبُ ّب یوٌیا یبثیّب اهىبى ارس لنیف شیرٍش ثب استفبدُ اس آًبل يی>.  در ا4= ثبضذ یه 2008

است وِ اس  یبثیارس یثزا یوو یآهبر یثِ دادُ ا بسیرٍش ً يیدر ا يیمبى ٍرَد دارد. ّوچٌمهح یثزا يیػذم حضَر ػبثز

 ثبضذ.  یرٍش ه يیهحبسي ا

در ایزاى تحمیمبتی وِ در سهیٌِ ایوٌی ػبثزیي پیبدُ اًزبم ضذُ، ثیطتز هغبلؼِ رفتبری ػبثزیي ثَدُ است ٍ ووتز اس رٍش ّبیی 

هبًٌذ رٍش ّبی تذاخل تزافیىی، ثزای ارسیبثی ایوٌی ػبثزیي پیبدُ استفبدُ ضذُ است. چٌذ ًوًَِ اس تحمیمبتی وِ در ایزاى در 

 ًزبم ضذًذ ػجبرتٌذ اس: سهیٌِ ایوٌی ػبثزیي پیبدُ ا

فبوتَرّبی هَحز ثز حبضیِ ایوٌی ػبثزیي پیبدُ در خیبثبى ّبی وِ در همبلِ ای ثب ػٌَاى  احوذی هزسالِ ٍ ّوىبراىتحمیمبت هیالد 

. تزشیِ دادًذ ػبثز در خیبثبى هغْزی تْزاى ضجظ ٍ هَرد ارسیبثی لزار 56ٍیذئَّبیی اس  ،فبلذ ػالئن راٌّوبیی ٍ راًٌذگی

ٍ رٍش رگزسیَى خغی اًزبم ضذ. ًتبیذ حبغل اس ًزم افشار ًطبى داد وِ   21SPSS  ّب ثب استفبدُ اس ًزم افشار یل دادٍُتحل

، تىزار ًگبُ وزدى ثِ ٍسبیل ًملیِ لجل ٍ حیي 78/0ضزایت احزگذاری فبوتَرّبی هختلف ضبهل سهبى اًتظبر لجل اس حزوت ثب 

، ثز حبضیِ ایوٌی ػبثزیي پیبدُ تبحیز 29/0ٍ سهبى ػجَر ثب  73/0ًملیِ لجل ٍ ثؼذ اس ػجَر ثب ، سهبى ًگبُ وزدى ثِ ٍسبیل 58/0ػجَر ثب 

سهبى اًتظبر ػبثزیي لجل اس ػجَر هْوتزیي ػبهل احزگذار ثز ثبتَرِ ثِ آهبر ّبی ثذست آهذُ ایي ًتیزِ حبغل ضذ وِ  داضت.

 >.5= ُ استٍ راًٌذگی ثَد حبضیِ ایوٌی ػبثزیي پیبدُ در خیبثبى ّبی ثذٍى ػالئن راٌّوبیی
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 یٍ رٍش روغ آٍر یلیٍ تحل یفیاس ًَع تَغ یوبرثزدوبرضبى را  یكرٍش تحمدر پژٍّص خَد،  یسادٍلفبعوِ ٍ ضبّزخ 

ػَاهل هَحز در ثزٍس  زیذهيوِ ثز اسبس آسهَى ف دادًطبى  یكتحم یّب یبفتِ. یذاًی اًتخبة وزدًذٍ ه یاعالػبت وتبثخبًِ ا

 یستگبُاتَثَس هتَلف در ا یاس تمبعغ ٍ گذر اس رلَ یبدُػجَر پ یبثبى،اس ػزؼ خ یبدُػجبرتٌذ اس ػجَر پ یبدُپ یيتػبدفبت ػبثز

 یبدُپ یيػَاهل در ثزٍس تػبدفبت ػبثز یف تزیيثبضذ. ضؼ یه 08/12ٍ  28/12، 21/13 یتّز وذام ثِ تزت یوِ رتجِ آسهَى ثزا

ّوسَ ثب رْت  یبدُپ یيٍ ػجَر ػبثز یبثبىوزدى در خ یثبس یبوبروزدى  ذ،ی وٌوِ دًذُ ػمت حزوت ه یلیثب اتَهج زخَردث یشً

 >.6= ثذست آهذ 74/6ٍ  14/6، 24/5ثزاثز ثب  یتثِ تزت یزّبهتغ یيوِ رتجِ آسهَى ا یًِمل یلِحزوت ٍس

تزافیىی ثب تَرِ ثِ خػَغیبت راًٌذگبى ٍ ػبثزیي پیبدُ در ضْز هطْذ، ًبٌّزبری ّبی در تحمیمبتص  َّهي ضبداة هْز

اتفبق هی افتذ، تؼزیف ضذُ است ٍ در ًْبیت هذل ّبی پیص ثیٌی ًبٌّزبری ّبی تزافیىی  اغذارهختلفی وِ در تمبعغ ّبی چز

در تمبعغ ّبی چزاغذار ضْز هطْذ تَسؼِ دادُ ضذُ است. ثزای ایي هٌظَر اس سِ دستِ اعالػبت ضبهل هطخػبت حزن 

در هحل تمبعغ ّب استفبدُ ضذُ  ذُػبت ًبٌّزبری ّبی تزافیىی هطبّذُ ضتزافیه، هطخػبت وٌتزل تزافیه تمبعغ ٍ هطخ

هتغیز در لبلت سِ دستِ اعالػبت فَق تؼزیف ضذُ ٍ رْت تَسؼِ هذل ّبی پیص ثیٌی اس رٍش رگزسیَى  60است. در هزوَع 

بعغ چزاغذار ضْز هطْذ تم 16استفبدُ ضذُ است. اعالػبت ثزداضت ضذُ هزثَط ثِ  SPSSخغی چٌذ هتغیزُ ثب ووه ًزم افشار 

ًبٌّزبری تزافیىی هختلف در تمبعغ ّبی چزاغذار تؼزیف ٍ هذل سبسی ضذُ اًذ. ًتبیذ هغبلؼِ  11تؼذاد  ٌیيهی ثبضذ. ّوچ

هطخع ًوَد هْوتزیي ػَاهلی وِ ثز ایزبد ًبٌّزبری ّبی تزافیىی تبحیز هی گذارًذ ثِ تزتیت ػجبرتٌذ اس حزن تزافیه، ویفیت 

دٍ گذرگبُ ػجَر  یوٌیا ،سهیرٍش ضبخع ر یثِ هٌظَر هؼزف تحمیك حبضزدر >.7= سی ٍ فبسثٌذی تمبعغخظ وطی، عزح ٌّذ

 .ضذُ است سِیهمب گزیىذیٍ ثب یبثیارس سهیثزاسبس رٍاثظ ضبخع ر يیػبثز
 

 

 ريش تحقیق .2
 

تػبدفبت ٍ افشایص ایوٌی وبرثزاى ثب تَرِ ثِ اّویت ایوٌی وبرثزاى خیبثبى ّب ٍ تبحیز خظ وطی ّب ٍ سزػت وبُ ّب ثز وبّص 

اس عزیك تحلیل فیلن ّبی ضجظ ضذُ ٍ ثب استفبدُ اس رٍاثظ ریبضی ٍ ثزرسی سزػت ّب در ایوٌی ػبثزاى در ایي تحمیك  خیبثبى ّب،

در حبلتی وِ ّیچ ػبثزی در گذرگبُ حضَر ًذارد هَرد تحلیل )اس لحبػ لزارگیزی سزػتىبُ(،  دٍ گذرگبُ ثب ضزایظ هتفبٍت

 ار گزفتِ است.لز

ایوٌی ػجَر ػبثزیي پیبدُ ثباستفبدُ اس رٍضی رذیذ ثزرسی ضذ. ایي رٍش وِ ثِ رٍش  2008در پژٍّص ّبی وبفیطَ در سبل 

ٍ  4= ذضبخع ریسه هؼزٍف هی ثبضذ، ثزای ارسیبثی در حبلتی وِ ػبثزاى پیبدُ در گذرگبُ حضَر ًذاضتٌذ ًیش ثىبر گزفتِ ض

 ثٌبثزایي در ایي پژٍّص ایي رٍش ثزای ارسیبثی رفتبر راًٌذگبى ثىبر گزفتِ ضذُ است.  >.8

1) پیبدُ ػبثزاى خغز ضبخع
PRI )ِضذُ هطتك سَئذی تزافیه تذاخل رٍش اس وِ ثبضذ رذیذ هی درگیزی ضبخع ػٌَاى ث 

TTZ) گَرخز تب سهبى رٍش ایي در .ذض پیطٌْبد هختلف تزافیىی ضزایظ ثزای هٌبست ٍ ضؼف ثز غلجِ هٌظَر ثِ است ٍ
 ثِ (2

 در وِ ًملیِ ٍسبیل ثیي ثحزاًی ٍضؼیت ضذت ٍ تؼذاد ثزآٍرد هٌظَر ثِ ٍ ضذ پیطٌْبد ثزخَرد سهبى هفَْم اس تٌَع یه ػٌَاى

در رٍش ضبخع ریسه  ضذ. دادُ تَسؼِ ّستٌذ آى اس ػجَر حبل در وِ ػبثزاًی ٍ پیبدُ ػبثزاى ػجَر هحل ثِ ضذى ًشدیه حبل

 >.9ٍ  8، 4= ثبضذ هی هختلف هزحلِ سِ ضبهل ًملیِ ٍسیلِ – پیبدُ ػبثز درگیزی

 ایوي ثػَرت تَاًذ هی رٍ پیبدُ در پیبدُ ػبثز حضَر غَرت در وِ سزػتی ثب ٍ دٍر فبغلِ ثب ًملیِ ٍسیلِ: تَلف هزحلِ -1

 .ضَد هتَلف

                                                                                                                                                    
2-Pedestrian risk index 

3-Time to zebra 



 ( 6931سال  -2شماره  -2)جلد  مجلٍ وخبگان علًم ي مُىذسی

 

 289

 هٌزز ثزخَرد ثِ تَاًذ هی( رْت خالف)هتمبثل سزػت ٍ هَلؼیت ثب ربدُ وبرثز دٍ ٍرَد غَرت در: تؼبرؼ هزحلِ -2

 .ثبضٌذ ًذاضتِ( تذاخل تؼزیف ثِ تَرِ ثب) گزیش هبًَر ، درگیزی ثبسیگزاى اگز ضَد

 ػبثز رسیذى اس لجل را درگیزی هٌغمِ تَاًیذ هی وِ پیبدُ ػبثز گذرگبُ ثِ ًشدیه حذ اس ثیص ًملیِ ٍسیلِ: گذرا هزحلِ -3

 .وٌذ رد  پیبدُ

( 1در در فبس تذاخل تؼزیف ضذُ اًذ، ثٌبثزایي ثزای استفبدُ اس رٍاثظ ضبخع ریسه راثغِ ) رٍاثظ ریسه، ضبخع رٍش در

 >.9ٍ  8، 4= ثبیذ ثز لزار ثبضذ

(1)                                                                                                                          TS < TTC(v)  < TTC(p)                                        

 :آى در وِ

 (TTC(v: پیبدُ، ػبثز ثب ثزخَرد تب سهبى TTC(p): ًملیِ ٍسیلِ ثب ثزخَرد تب سهبى ٍ TS: ثب تَرِ ثِ ػذم  .ثبضذ هی ، تَلف سهبى

 ًملیِ ٍسیلِ ثزای خَرد ثز تب سهبى  (.(TTC(p) = 0 ًملیِ را غفز در ًظز هی گیزین ٍسیلِ ثب ثزخَرد تب حضَر ػبثزاى پیبدُ، سهبى

(TTC(v ِ9ٍ  8، 4= یذ آ ثذست هی(2) اس راثغ<: 

(2                       )                                                                                                                                       
      

   
 

 : ىآ در وِ

Dy  :سهبى در ػبثز ٍگذرگبُ ًملیِ ٍسیلِ ثیي فبغلِ یب  خَدرٍ عَلی هَلؼیت i (هتز ثزحست. )است 

V  :سهبى در ًملیِ ٍسیلِ سزػت i (حبًیِ ثز هتز ثزحست. )است 

 :>10= ثذست هی آیذ 3سهبى تَلف ٍسبیل ًملیِ اس راثغِ 

(3                                                                          )                                                                                       
     

   
                                                                                                                           

 :         آى در وِ

Tr  :گزفتِ ضذُ است ًظز در 2.5 ایزاى ثزاثز 415عجك آییي ًبهِ  وِ( حبًیِ حست ثز.) راًٌذُ الؼول ػىس سهبى. 

Vi(v)  :سهبى در ًملیِ ٍسیلِ سزػت i ( .حبًیِ ثز هتز حست ثز) 

ab  :حبًیِ( وِ در ایي پژٍّص ثػَرت لذر هغلك ٍ عجك آییي ًبهِ  هزذٍر ثز هتز حست ثز. ) تزهش اس ًبضی وبٌّذگی ضتبة    

 هتز ثز هزذٍر حبًیِ در ًظز گزفتِ ضذُ است. 3.4ایزاى ثزاثز 

 :>9ٍ  8، 4= گزدد هی هحبسجِ( 4) راثغِ اس پیبدُ ػبثز ریسه ضبخع ثزاسبس تحمیبت وبفیطَ،

(4                            )                                                                                ∑            
                     

 :آى در وِ

Vimpact :لحظِ  لحظِ در ًملیِ ٍسیلِ سزػت( ; تذاخلi) 

ΔTi: تَلف سهبى هیبى اختالف (Tsi )ٍ لیِمً خَرد ٍسبیل سهبى ثز (TTCvi.) 

 :>10=گزدد هی هحبسجِ 6 ٍ 5 ّبی راثغِ عزیك اس تذاخل لحظِ در سزػت 

                                                                                                                                     (5)  

          √  
 -     -                                 (6   )                                                                                           

                وِ در آى:

Vimpact :تذاخل.)هتز ثز حبًیِ( لحظِ در ًملیِ ٍسیلِ سزػت 

Vi  :هتز ثز حبًیِ() خَدرٍ ای لحظِ سزػت 
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ثزاثز حبغلضزة سزػت در سهبى  را Dyٍ ( i)خَدرٍ در لحظِدر حبلت ػذم حضَر ػبثز پیبدُ سزػت را ثزاثز سزػت 

 گیزین: الؼول در ًظز هی ػىس

(7)      
    

(8)      

 
 >9ٍ  8، 4=ثز اسبس  -ًوبیص ولی هزحلِ تذاخل -1ضىل 

 

 ريش تحقیق.  1.2

خیبثبى دٍ هحذٍدُ خظ وطی هغبلؼِ هَردی در یىی اس خیبثبى ّبی ضْزستبى چبلَس) استبى هبسًذراى ( ثَدُ است. در ایي 

ضذُ هخػَظ ػجَر ػبثزاى پیبدُ وِ ًحَُ لزار گیزی سزػتىبُ ّب در آى ّب هتفبٍت ثَدُ است ثزای ضجظ فیلن ّب ٍ همبیسِ 

ثزای  (65/3) ػزؼ ّز ثبًذ اًتخبة ضذ. ّز دٍ گذرگبُ اس لحبػ فیشیىی هطبثِ یىذیگز ثَدُ یؼٌی در ّز دٍ هحذٍدُ، سِ ثبًذ

یه ثبًذ هخػَظ پبرن خَدرٍّب ٍ ّوچٌیي ّز هحذٍدُ اس یه عزف هتػل ثِ هیبًِ ربدُ ٍ اس عزف دیگز ػجَر خَدرٍ ٍ 

 (. 2هتز ثؼذ اس خغَط ػبثز تؼجیِ ضذُ ثَد )ضىل  35ثِ پیبدُ رٍ هحذٍد ثَدًذ. در هحذٍدُ اٍل سزػت وبُ در فبغلِ 
 

 
 لهحذٍدُ اٍتػَیز  - 2 ضىل

 

(. ّوچٌیي دٍ هحذٍدُ در فبغلِ 3هتز لجل اس خغَط ػبثز پیبدُ تؼجیِ ضذُ ثَد )ضىل  12ٍ در هحذٍدُ دٍم سزػتىبُ در فبغلِ 

 (. 4هتزی ًسجت ثِ ّن لزار داضتٌذ) ضىل  670
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 تػَیز هحذٍدُ دٍم -3ضىل 

 

ضتٌذ ٍ در سهبى اٍد تزافیىی در دٍ فیلن ثزداری ثزای ػجَر خَدرٍّب اس گذرگبُ ٌّگبهی وِ ػبثزاى در گذرگبُ حضَر ًذا

 فزین ثِ فزین تحلیل ضذًذ. آًبلیشهحذٍدُ اًزبم ضذ ٍ تػبٍیز اس عزیك 

 

 
 ػىس َّایی اس فبغلِ دٍ هحذٍدُ ًسجت یىذیگز -4ضىل 

 
 

 وتایج ي بحث .3
 

ایي ثَد وِ در هحذٍدُ دٍم وِ پس اس آًبلیش ٍیذیَّب ٍ استخزاد دادُ ّب ٍربیگذاری در راثغِ ّب ًتبیذ ثذست اهذُ ًطبى دٌّذُ 

هتز لجل اس خغَط ػبثز پیبدُ لزار داضت، همذار ػذدی ضبخع ریسه  در همبیسِ گذرگبُ اٍل وِ  12سزػتىبُ در فبغلِ 

سزػتىبُ ثؼذ اس خغَط ػبثز پیبدُ لزار داضت ووتز ثَد وِ ایي ًطبى دٌّذُ ایوٌی ثیطتز ػبثزاى در هحذٍدُ دٍم وِ سزػتىبُ در 

 لجل اس خغَط ػبثز پیبدُ لزار است.  زیهت 12فبغلِ 
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 ضبخع ریسه ٍ هتَسظ ضبخع ریسه در دٍ گذرگبُ هَرد هغبلؼِ -1رذٍل 

 PRIهتَسظ  PRI∑ حبلت ًبم هحذٍدُ

 63/335 56/8726 ػذم حضَر ػبثز پیبدُ هحذٍدُ اٍل

 42/208 96/10420 پیبدُ ػبثز حضَر ػذم هحذٍدُ دٍم

 

 
 هتَسظ ضبخع ریسه در هحذٍدُ اٍل ٍ دٍم -5ضىل 

 

یىی اس پبراهتز ّبی هْن در ثزرسی ایوٌی ػبثزیي پیبدُ، سزػت ٍسبیل ًملیِ در هحذٍدُ ػجَر ػبثزیي است، ثب ثزرسی هتَسظ 

اهذ وِ سزػت ٍسبیل ًملیِ ٌّگبم ػجَر اس گذرگبُ ػبثز پیبدُ در حبلتی وِ ػبثزاى در گذرگبُ حضَر ًذاضتٌذ، ایي ًتیزِ ثذست 

 ٍرَد سزػتىبُ لجل اس خغَط ػبثز پیبدُ تبحیز ثیطتزی ثز وبّص سزػت ٍسبیل ًملیِ ٍ ّوچٌیي ایوٌی ػبثزیي پیبدُ دارد. 
 

 هیشاى هتَسظ سزػت ٍسبیل ًملیِ در حبلت ػذم حضَر ػبثز -2رذٍل 

 هتَسظ سزػت ٍسبیل ًملیِ ػذم حضَر ػبثز پیبدُ)هتز ثز حبًیِ( ًبم گذرگبُ

 8/15 هحذٍدُ اٍل

 7/8 هحذٍدُ دٍم

 

 
 هتَسظ سزػت ٍسبیل ًملیِ ٌّگبم ػجَر اس گذرگبی ػجَر ػبثزیي پیبدُ -6ضىل 
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 گیزی وتیجٍ .4

ثب افشایص روؼیت اًسبى ّب ٍ ٍسبیل ًملیِ، هسئلِ ػبثزیي پیبدُ ٍ ایوٌی ػجَر آى ّب ّوَارُ یىی اس هسبیل هْن ثزای هذیزاى 

ضْزی ٍ هٌْذسبى تزافیه ثَدُ است. در ایي پژٍّص ثزای ارسیبثی ایوٌی ػجَر ػبثزاى اس رٍش ضبخع ریسه ػبثز پیبدُ 

گبُ در حبلت ػذم حضَر ػبثزیي پیبدُ را دارد. ًتبیذ ایي پژٍّص ضبهل هَارد سیز استفبدُ ضذ وِ لبثلیت ارسیبثی ایوٌی گذر

 است: 

  ثب استفبدُ اس رٍش ضبخع ریسه هی تَاى ایوٌی گذرگبُ ّبی ػبثز پیبدُ پیبدُ را حتی ثذٍى حضَر ػبثزیي در هحل

 همبیسِ وزد. 

  ِدادّبی سیبد ًوی ثبضذ.در رٍش ضبخع ریسه ًیبس ثِ هبًٌذ رٍش ّبی لجلی ارسیبثی ًیبس ث 

 .رٍش ضبخع ریسه ثػَرت هغبلؼِ لجل ٍ ثؼذ هی ثبضذ ٍ حبلت همبیسِ ای دارد 

  ُهتَسظ ضبخع ریسه ٍ سزػت ٍسبیل ًملیِ در گذسگبُ دٍم ووتز ثَد، ثٌبثزایي اس لحبػ تبهیي ایوٌی ػبثزاى در گذرگب

 ٍرَد سزػتىبُ ثؼذ اس خغَط ػبثز پیبدُ است.ّبی ػجَری ػبثزیي ٍرَد سزػتىبُ لجل خغَط ػبثز پیبدُ هَحز تز اس 

هْتزیي دلیل ثزای اًزبم ایي پژٍّص هؼزفی رٍضی رذیذ ارسیبثی ایوٌی گذرگبُ ّبی ػبثزیي پیبدُ ثٌابم ضابخع ریساه ثاَدُ      

را هبری ون، اهىبى ارسیبثی گذرگبُ ّبی ػبثز پیبدُ در حبلات ػاذم حضاَر ػابثزاى     آاست. ایي رٍش ػالٍُ ثز تؼذاد دادُ ّبی 

 ایزبد هی وٌذ.
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Study the Pedestrians Passages Safety Assessment by Using 

Pedestrian Risk Index (Case Study: Chalus) 
 

Abstract 
 

Increase the Population and vehicles along with the expansion of urban areas, is 

increasing conflicts between road users. Among the road users, pedestrians are 

most vulnerable road users because they have the least physical immunity against 

the vehicles. So pedestrian safety is of utmost importance. As for safety 

assessment requires a lot of statistical data, to solve this problem was proposed 

methods. Traffic conflict technique, a method for evaluating the safety of passing 

pedestrians. Among the traffic conflict technique, pedestrian risk index is one of 

the newest traffic conflict techniques that uses the estimates of time and place. It 

also in this technique allows assessment crossings in the absence of pedestrian 

there. In this study, assessment the pedestrians crossing safety by using pedestrian 

risk index method in absence of pedestrians in the passage at two pedestrian 

crosswalks that was difference in terms of speed bumps placement, in each area 

individually and compared together. Pedestrian Risk Index are before and after 

studies and comparative studies. The most important reason for providing this 

article, presented pedestrian risk index as a good way to assess crossings to 

researchers. 

 

Keywords: pedestrian, pedestrian’s passage, pedestrian’s safety assessment, 

traffic conflict technique, pedestrian risk index. 

 


