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چکیده
رانندگان در پایان زمان سبز هر فاز حرکتی و در شرایط تغییر به زمان قرمز با تردید در خصوص توقف یا ادامه مسیر روبرو م یش وند و ای ن
امکان وجود دارد که در زمان زرد فاز یا حتی ثانیههای ابتدایی زمان قرمز اقدام به عبور نمایند که این امر میتوان د هم واره ب ا ریس ال ب ا ی
برخورد در تقاطع همراه شود.
در این مطالعه پس از برداشت دادههای واقعی ازچهار تقاطع چراغدار ش هرقزوین ب ا اس تداده از دورب ینه ای نظ ار

تص ویری و ن رماف زار

چراغهای هوشمند مرکزی در دو زمان اوج و غیر اوج ترافیال و شرایط جوی بارانی و آفتابی نس بت ب ه تيلی ل ریس الپ ذیری رانن دگان از
تقاطع در فاز زرد و قرمز با استداده از مدل لوجیت دوتایی اقدام شد .تيلیل اولیه اطالعا

برداشت شده نشان داد که  %15رانن دگان توق ف و

 %51رانندگان عبور را انتخاب کردند و همینطور  %33در شرایط بارانی و  %51در شرایط آقتابی تصمیم به عبور گرفتند .نتایج بدس ت آم ده از
مدل حاکی از آن است که وجود عابرپیاده در سوارهرو و افزایش مد

زمان سپری شده از فاز قرمز و افزایش سرفاصله مکانی خودروها مه م

ترین عوامل تأثیرگذار برتوقف رانندگان در فاز زرد یا قرمز است و همین طور افزایش سرعت خودرو و زمان انتظار راننده (مد

زم ان قرم ز

رویکرد) مهمترین عوامل تأثیرگذار برعبور رانندگان در فاز زرد و یا قرمز است .همچنین درصورتی که راننده درابتدای چراغ زرد کمتر از یال
متر از تقاطع فاصله داشته باشد و خودرو در زمان زرد چراغ سرعت متوسطی بیش از  22متر برثانیه را دارد احتمال عبور از تق اطع ب ه ترتی ب
بیش از  45و  32درصد است و همچنین اگر فاصله خوردو از تقاطع در هنگام چراغ زرد بیش از  31متر باشد احتمال عبور از تق اطع کمت ر از
 2درصد خواهد بود .همچنین ،میزان بارش باران بر رفتار رانندگان در انتخاب عبور و یا توقف بررسی شد .نتایج نشان میدهد که ب ا اف زایش
میزان بارش باران ،احتمال عبور رانندگان از فاز زرد و یا قرمز افزایش مییابد.
واژگانکلیدی :تقاطع چراغدار ،رفتار رانندگان ،لوجیت دوتایی

تقاطعهای زمان بندی ش ده ،نق ش مهم ی در ب ا ب ردن فرفی ت

-1مقدمه

تقاطع ،جلوگیری از تص ادفا و ک اهش ت أخیر وس ایل نقلی ه در

بررسی رفتار رانندگان در زم ان زرد و ابت دای زم ان قرم ز در

تقاطع ایدا کند .رانندگان در تقاطعه ای چراغ دار ب ه دق ت ب ا و
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شناخت مؤثر وایمن نیاز دارند .رانندگان بای د ب ه وی ژه در ابت دای

تصمیم راننده تيلیل شده است .اطالعا

زم از تصاویر ویدیویی

زمان زرد تصمیمگیری س ریعی داش ته باش ند .در ابت دای ف از زرد

چهار تقاطع با ویژگیه ای فیزیک ی مختل ف و در ش رایط ج وی

رانندگان اغلب در شرایط تردید قرار میگیرند جایی ک ه رانن دگان

صاف و بارانی جمعآوری شد و اطالعا چراغها نیز با اس تداده از

به راحتی نمیتوانند قبل از شروع فاز قرمز بدون تغییر ش تاب زی اد

خروجیهای برنامه  SCATS3در هر سیکل استداده شد .رفتار عب ور

قبل از خط ایست توقف کنن د ] .[1خط ای رانن دگان ی ال ف اکتور

یا توقف رانندگان با استداده از یال م دل لوجی ت دوت ایی تيلی ل
زیر پاسخ داده میشود:

اصلی در چنین شرایطی بروز تصادفا جرحی و ف وتی در تق اطع

شد .در ادامه ،به سوا

است ] .[2در تقاطعهای زمانبندی شده با ش روع زم ان زرد ب رای

 .1چه عواملی بر رفتار رانندگان در تقاطعهای زمانبن دی ش ده ب ه

رانندگانی که در حال نزدیال شدن به تقاطع هستند دو انتخ اب ی ا

هنگام شروع زمان زرد چراغ وابتدای زمان قرم ز ( 3ثانی ه ابت دایی)

تصمیم وجود خواهد داشت ،ی ا ب ه حرک ت خ ود ادام ه داده و از

تأثیرگذار است؟

تقاطع عبور کنند و یا با ترمز ک ردن توق ف نماین د .در ای ن موق ع

 .2کدام متغیرها بر عبور رانندگان در تقاطعهای زمانبندی ش ده در

برای هر وسیله نقلیه با توج ه ب ه س رعت و فاص له اش از تق اطع

فاز زرد چراغ وابت دای زم ان قرم ز ( 3ثانی ه ابت دایی) تأثیرگ ذاری

ميدوده ایی قبل از تقاطع بوجود میآید که هر رانن ده در ص ور

بیشتری دارند؟

قرارگرفتن در این ميدوده ،در صورتی که اقدام به عب ور از تق اطع

 .3تأثیرگذاری شرایط جوی بر رفتار رانندگان در تقاطعهای زم ان-

کند قادر نخواهد بود که به موقع و قبل از اتمام زمان زرد از تق اطع

بندی شده به هنگام شروع زمان زرد چراغ وابتدای زم ان قرم ز (3

عبور کرده و آن را تخلیه کند و در صورتی که اقدام به توقف کن د،

ثانیه ابتدایی) به چه میزان است؟

این توقف بسیار ناگهانی و شدید خواهد بود .ای ن مي دوده را بن ا
به تعریف (حوزه بالتکلیدی ویا ناحیه تردید )1مینامن د ] .[3ل وم و

-2ادبیات تحقیق

همکارانش  2نشان دادند که دودلی رانندگان و تردید آنه ا ب ا تغیی ر

پژوهشهای فراوانی درباره رفتار رانندگان در تقاطعها برای

فاز چراغ راهنمایی در مرحله فاز زرد ،میتواند مش کالتی را ب رای

کاهش برخوردها انجام شده است .بیشتر پژوهشها روی رفتار

آنها ایجاد کند .به طوری که رانندگان ابتدا سرعت خود را ک م م ی

رانندگان در ناحیه تردید تمرکز دارد .ناحیهای که رانندگان باید

کنند و پس از آن در صور پیدا کردن فرصت عب ور از تق اطع در

به سرعت تصمیم بگیرند آیا به شکل ایمن میتوانند از تقاطع

 2یا  3ثانیه اول فاز قرمز با توجه به ش رایط ترافیک ی (ب ه وی ژه در

عبور کنند ] .[2این مطالعا

ترافیال کم) تصمیم به عبور میگیرند ] .[4مقال ه پ یش رو از می ان

مختلف تقاطع ( برای نمونه زمانبندی ،طرح هندسی)،خودرو

مجموع ه پ ژوهشه ای رفت اری رانن دگان ،روی رفت ار رانن دگان

(برای نمونه نوع خودرو) و راننده (سن و جنسیت) را بر

دربرابر چراغ زرد درساعا اوج و غی ر اوج ترافی ال و در ش رایط

تصمیمگیری رانندگان در عبور ویا توقف از تقاطع در ابتدای

مختلف جوی به عنوان یال مسئله شناختی دربرابر رفت ار رانن دگان

زمان زرد ارزیابی میکنند .در صور

تصمیمگیری دیر هنگام

در تقاطعهای چراغدار متمرکز م یش ود .رفت ار رانن دگان در ای ن

به عبور از تقاطع احتمال تصادف به دلیل عبور از چراغ قرمز

شرایط وابسته به عوامل متعددی است .برطبق پژوهشه ای پش ین

افزایش مییابد ،درحالی که تصمیمگیری زود هنگام به توقف

] [5رانن دگان م یتوانن د ب ر اس اس ش رایط ج اده و رفت ار دیگ ر

احتمال تصادف با خودرو عقبی را افزایش میدهد .اولین

میزان تأثیرگذاری متغیرهای

5

پژوهش در این زمینه در سال  1341توسط کونسنی و همکارن

رانندگان رفتار خود را تغییر دهند.
در این مطالعه رفتار رانن دگان در ف از زرد بررس ی م یش ود.

انجام شد ،آنها دریافتند که بین فاصله خودرو از تقاطع در

متغیرهای ميیطی و رفتار رانندگی ب ه عن وان متغیره ای اص لی در

ابتدای چراغ زرد و سرعت خودرو با عبور و یا توقف خودرو
از تقاطع ارتباط وجود دارد آنها دریافتند که جوانان در فاصله
3

Sydney Coordinated Adaptive Traffic System
4 Konecni

1 Dilemma zone
2 Lum
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 52تا  11متری از تقاطع در هنگام تغییر رنگ چراغ بیشتر از

رفتار رانندگان در طول زمان زرد چراغ در حال ت عالم تگ ذاری

دیگران مرتکب تخلف در چراغ قرمز میشوند ].[6

شده با نشده در ناحیه سردرگمی 52 ،کاربر در  32تقاطع چراغ دار

براساس مطالع ه تجرب ی  8تق اطع در ش هر مدیس ون ایال ت

را بررسی کردند ،آنها با استداده ازن رم اف زار ش بیهس ازی رانن دگی

ویسکانسین ،تصمیم رانندگان تنها تيت تأثیر شرایط حرکتی راننده

( )USFبه جمع آوری اطالعا پرداختند و از معن اداری آم

اری(p-

(همچون سرعت ،فاصله از خط ایست) نیس ت بلک ه تي ت ت أثیر

 )valueو تيلیل واریانس( )ANOVAاستداده نمودند .ه ر ک اربر 11

شرایط ميیط است آنها دریافتند ک ه  81درص د رانن دگان ک ه در

تقاطع چراغدار را امتيان کرد .طبق نتایج حاصل از پ ژوهش آنه ا

فاصله زمانی  2/42ثانیه از تقاطع در ابتدای چراغ زرد قرار داش تند،

تقاطعاتی که دارای ناحیه س ردرگمی عالم تگ ذاری ش دهان د ب ا

عبور را انتخاب کردهاند ].[7

کاهش  45/3درصدی حرکت در زمان ف از چ راغ قرم ز روب ه رو

درادامه ال-شربی 1و همکاران در مقاله ای به منظ ور بررس ی

بودند

].[12

1

نگ و همکاران با مطالع های روی ت اثیر ثانی هش مار

تأثیر فاصله از تقاطع ،سن و جنسیت در رفتار رانن دگان در ش روع

معکوس چراغ راهنم ایی در ف از زرد در چه ار تق اطع ش هری از

فاز زرد 12 ،راننده را در دو گروه سنی جوان و پی ر م ورد بررس ی

شهرستان شانگشای نشان دادند هنگامی که ثانیهش مار معک وس در

قرار دادند .آنها با استداده از سیستم مکانده ی جه انی و اکتس اب

تقاطع وجود دارد ،رانندگان بیشتر تمایل به عبور از تق اطع پ س از
4

اطالعا از وضعیت ترمز خودروها به جمعآوری داده پرداختن د و

شروع فاز زرد را دارند ] .[13همینطور یانگ و همکاران پژوهشی

را

در مورد تأثیر ثانیه شمار معکوس بر رفتار رانندگان در تقاطعه ا در

انج ام دادن د .طب ق نت ایج حاص ل از پ ژوهش حرک ت و توق ف

فاز زرد انجام دادند ،که ب ا به ره گی ری از رگرس یون لجس تیال و

رانندگان در آغاز زمان زرد در سرعتهای با به فاص له از تق اطع،

الگوریتمهای درخت تصمیمگیری فازی ،مشخص شد ک ه احتم ال

جنسیت و سن وابسته است و همچنین هر چ ه فاص له خ ودرو از

توقف وسیله نقلی ه در تق اطع ب دون ثانی ه ش مار معک وس چ راغ

تقاطع در ابت دای چ راغ زرد بیش تر باش د ،احتم ال توق ف رانن ده

راهنمایی بیشتر از همان تقاطع با وجود این دستگاه است .طبق نظر

پ ژوهشه ای پ اپیونو 2نش ان م یده د ک ه

آنها با ساخت مدل درخت تصمیمگیری میتوان دریافت که فاص له

رانندگانی که بیش از سرعت مجاز رویکرد حرکت میکنند ،بیش تر

وسیله نقلیه از خط توقف بیشترین اثر را بر تصمیم گیری رانن دگان

در ناحیه تردید گرفتار شوند که ای ن ام ر باع م م ی ش ود رانن ده

دارد ] .[14در پژوهشهای پیشین بطور معمول برای بررس ی رفت ار

مجبور به گرفتن تصمیمهای غیرایمن در شروع ف از زرد ش ود ].[9

رانندگان در مقابل فازه ای مختل ف چ راغ راهنم ایی و تجهی زا

در پژوهش المنت ری 3متغیره ای فاص له از خ ط ایس ت ،س رعت

مختلف کنترلی در تق اطع از ش بیه س ازه ای رانن دگی و تص اویر

عملکردی و وضعیت جوی براساس تيلیل دادهها بر پای ه تص اویر

ویدوئی استداده میکردند .بر همین مبنا گیتز 8دریافت که عملک رد

ویدئویی (در تقاطعها باسرعت با ) بررسی شد .المنت ری دریاف ت

خودروها در خط مج اور ب ر ناحی ه تردی د ت أثیر م یگ ذارد ].[7

که متغیرهای مذکور بر تخلف از چراغ قرمز و عبور وی ا توق ف در

همچن ین ک ایرد 3و همک اران در ش بیهس ازهای رانن دگی ،رفت ار

طول چراغ زرد بط ور مس تقیم تأثیرگ ذار هس تند ] .[10رتین گ 5و

رانندگان جوان و پیر در شروع زمان زرد در تق اطع ه ای چ راغدار

کنترل ی ب ر رفت ار رانن دگان در

را بررسی کردند ،آنها دریافتند که هرچه فاصله زمانی رانن دگان از

تقاطعهای چراغ دار پرداختند آنها دریافتند که وجود دوربین ثب ت

خط توقف بیشتر باشد ،تمایل تمامی رانن دگان ب ه عب ور از چ راغ

تخلف از چراغ قرمز در تقاطع ،عبور از چراغ قرمز توسط رانندگان

زرد کاهش مییابد ] .[15همینطور کیم 12و همکاران ب ا اس تداده از

را کاهش میدهد ] .[11یان 1و همکاران در پژوهشی برای ارزی ابی

آزمایش شبیه ساز رانندگی و با استداده از مدل لوجیت دوت ایی ب ه

1 El-Shawarby
2 Papaioannou
3 Elmitiny
4 Retting
5 Yan

6

با استداده از آزمون مربع کای (  ) تجزیه و تيلی ل اطالع ا
2

افزایش م ییاب

د ].[8

همکاران به بررسی تأثیر تجهیزا

Long
Yang
8
Gates
9
Caird
10
Kim
7
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مطالعه ترکیب عوامل ميیطی مانند ویژگیهای ترافیک ی و نظ ارتی

برعبور به هر شکلی از تقاطع م یش ود ،ای ن در ح الی اس ت ک ه

جاده پرادختند که باعم ایجاد یال مدل واقع بینانه تر برای تص میم

وجود تجهیزا کنترلی و عوامل ميیطی در فاز زرد م یتوان د ب ر

گیری راننده در ناحیه تردید شد .نتایج تجربی نشان دادند که م دل

عدم ریسال رانندگان تأثیرگذار باشد .در این مطالع ه ب ا توج ه ب ه

ناحیه تردید پیشنهادشده قادر به پیش بینی تص میما رانن دگان ب ا

دادههای مرتبط با رفت ار رانن دگی در ای ران نس بت ب ه انج ام ای ن

دقت خوبی بود .به طور خاص ،م دل یافت ه از مطالع ه ش بیه س از

مطالعه اقدام میشود .در ادامه فرآیند و روش انجام تيقیق تش ری

رانندگی تایید کرد که تغیی را

در ش رایط ميیط ی ج اده ،تع داد

موارد عبور از چراغ قرمز را در تقاطع میتواند ک اهش ده

شده است.

د ].[16

در مطالعهای تأثیر وض عیت ب ارانی و برف ی را ب رای ان دازه ناحی ه

 -3روش تحقیق

تردید بررسی کردند .در شرایط بارانی ابتدای ناحیه تردی د  2ف و

 -1-3دادههای استفاده شده

و انتهای ناحیه  1فو به صور تقریب ی اف زایش پی دا ک رد و در

در این مطالعه از رویکرد مبنی بر فیلمبرداری وی دیویی ب رای

وضعیت برفی شروع ناحیه تردید از خط ایست  3ف و و انته ای

برداشت اطالعا

استداده شده است .چهار تقاطع از ش هر ق زوین

آن به  22فو افزایش پیدا کرد ] .[17پژوهشه ای پیش ین درب اره

که دارای مشخصا فیزیکی و ترافیکی متداو بودند برای جم ع-

تصمیم به عبور ویا توقف در ابتدای چراغ زرد بر توسعه مدله ای

آوری دادهها انتخاب شدند .تقاطعه ا در دو حال ت س اعت اوج و

تخمین گرایش عبور از چراغ زرد که تابع سرعت رانندگی ،فاص له

غیراوج ترافیال و همینطور در دو ش رایط ج وی ب ارانی و آفت ابی

از خط ایست و ویژگیهای جمعی ت شناس ی(همچون جنس یت و

بررسی شد .دادهها از چهار تقاطع شهدا (وج ود پل یس در س اعت

سن) بود ،تأکید میکرد ] .[18س تی 1و همک اران در تيلی ل زم ان

اوج ،وج ود ک اربری در حاش یه تق اطع 3 ،ف ازه ب ودن تق اطع)،

عکسالعمل و انجام ترمز در سرعتهای با در ش روع ف از زرد از

فلسطین(عدم حضور پلیس ،عدم وجود کاربری در حاش یه تق اطع،

 12ک اربر اس تداده کردن د آنه ا نتیج ه گرفتن د ک ه  81درص د از

 3فازه بودن تقاطع) ،ع دل (وج ود پل یس در س اعت اوج ،وج ود

نمونهها زمان عکس العملی برابر  1ثانیه داشتند .هم ین ط ور آنه ا

کاربری در حاشیه تقاطع 2 ،ف ازه ب ودن تق اطع) ،نظ ام وف ا (ع دم

پیشنهاد کردند که زمان عکسالعمل تا انجام ترمز ب ین  2/2ت ا 5/5

حضور پلیس ،عدم وجود کاربری در حاشیه تق اطع 2 ،ف ازه ب ودن

ثانیه در نظر گرفته شود .آنها همین طور اثبا کردند که مدله ای

تقاطع) که دارای ویژگیهایی متداو است در شهر قزوین بدس ت

زمان عکس العمل تا انجام ترمز رانندگان از توزیع لگاریتمی نرم ال

آمده است .برای بررسی رفتار یال جامعه ،از آنجا ک ه بررس ی ک ل

وتوزیع بتا پیروی میکنند در نتیجه درصورتی که رانندگان کمت ر از

جامعه با توجه به ميدودیتهای زمان و بودجه امکانپذیر نیس ت،

 3/2ثانیه از تقاطع فاصله زمانی داشته باشند و در این فاصله زم انی

باید قسمتی از جامعه آماری تيلی ل و بررس ی ش ود .تخم ین ه ر

چراغ زرد را مشاهده نمایند در انتهای فاز زرد و یا ابتدای فاز قرم ز

مدل آماری به تعداد درجه آزادی مطمئن ی نی از دارد .ک افی نب ودن

از تقاطع عبور میکنند ] .[19با توجه ب ه مطالع ا انج ام ش ده در

تعداد نمونه آماری ،باعم ایجاد نتایج ناسازگار ،غیر قابل اطمین ان و

پژوهشهای مختلف به نظر میرسد که رفتار رانندگان در ف از زرد

بعضی مواقع هیچ مدلی ساخته نمیشود .کمینه تعداد نمونه آم اری

در کشورهای مختلف نتایج متداوتی در برداشته است .پژوهش گران

مورد نیاز ،با استداده از رابطه ( )1قابل مياسبه است [:]20
pq

مشاهده کردند که عوامل تأثیرگذار در رفتار رانندگان در ف از زرد و

2

()1

ثانیههای چراغ قرمز در یال کشور از ی ال ش هر ب ه ش هر دیگ ر و
حتی بعضاً از یال منطقه به منطقه دیگر نیز میتواند متداو باش د.

2

z

d


1  z pq
 1

2
N  d


n 

2

1

بسیاری از مطالعا انجام شده نشان داد که میزان فاص له از تق اطع

که در آن N ،تعداد جامع ه آم اری n ،حج م نمون ه Z ،مق دار

و سرعت خودرو در ابتدای فاز زرد سبب تص میم رانن دگان مبن ی

متغیر نرمال واحد استاندارد است .همچنین  pمقدار صدت موج ود
در جامعه است که اگر در اختیار نباشد میتوان ب ر اس اس پیش نهاد

1 Setti

کوکران مقدار 2/1در نظر گرفته شود .در این حالت ،مقدار پ راکنش
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به بیشینه مقدار خود میرسد.
جدول  .1توزیع آماری مشاهدا

Table 1. Descriptive statistics

 qنسبتی از جمعی ت فاق د ص دت مع ین ( )p-1اس ت و  dمق دار

سواره رو ،سرعت متوسط در ابتدای فاز زرد و همینطور در فاص له

خطای مجاز که معمو ً  1درصد در نظرگرفته میش ود .ب ر اس اس

 22متری از تقاطع ،سرفاصله مکانی خودرو ،فاصله خودرو از خ ط

رابطه ( )1و با درنظرگرفتن جمعیت  381138ند ری ش هر ق زوین

توقف در ابتدای فاز زرد) و ویژگیهای جوی (میزان بارش ب اران)

برای جامعه آماری و سط اطمینان  1/31 ،%31بوده و کمینه نمون ه

دستهبندی میشوند [ .]23-21در مجموع افرادی که م ورد بررس ی

زم برای انجام پژوهش 385 ،مشاهده است .در این پ ژوهش 112

قرار گرفتند  %15رانندگان توقف و  %51رانندگان عب ور را انتخ اب

وسیله نقلیه به عنوان حجم نمونه انتخاب و در آن ،وض عیت عب ور

کردند و همینطور  %33در شرایط ب ارانی و  %51در ش رایط آفت ابی

و یا توقف پشت چراغ به عنوان متغیر وابسته و متغیره ای مس تقل

تصمیم به عبور گرفتند.

شامل  5دسته ویژگیهای سیگنالینگ (میزان زم ان س پری ش ده از

هرچه میزان سرفاصله مکانی خودروه ا در ف از زرد اف زایش یاب د

فاز قرمز ،طول سیکل و تع داد ف از و زم ان س بز چ راغ) ،ش رایط

احتمال تخلف راننده کاهش مییابد .با توج ه ب ه دادهه ای آم اری

فیزیکی (ویژگی های هندسی ،میزان طول عبور خودرو در تق اطع،

این پژوهش ،در سرفاصله مکانی کمتر از  1متر ،وض عیت ب ارانی و

وجود و یا عدم وجود تابلوهای تبلیغاتی و وجود رفیوژ میانی ب رای

آفتابی تاثیر قابل مالحظهای بر تصمیم رانندگان مبنی بر عب ور و ی ا

عابرپیاده) ،شرایط ترافیکی (وجود و یا ع دم وج ود ع ابر پی اده در

توقف از تقاطع ندارد ولی در فاصله بین  1تا  12متری در وضعیت
149

تيلیل رفتار رانندگان در انتخاب عبور یا توقف پس از زمان زرد ...

علیرضاعبدالرزاقی و همکاران

جوی آفتابی سبب توقف تنها  % 23از رانندگان میشود .در ح التی

شمار تمامی متغیرهای مستقل است .با وجود این متغیرها ،احتمال

که در وضعیت جوی بارانی این تصمیمگیری مبنی بر توقف ب ه 11

انتخاب  xبا استداده از رابطه ( )3مشخص میشود:

 %میرسد .این نشانگر ای ن اس ت ک ه وض عیت ج وی ب ارانی در
فاصله  1تا  12متری تاثیر مثبت ب ر توق ف رانن دگان دارد .ج دول

)) ex p ( g ( x
)(3

)) 1  ex p ( g ( x

 (x ) 

( )1توصیف آماری متغیرهای پیوس ته و دوگان ه بررس ی ش ده در

برای کالیبره کردن ضرایب متغیرهای وابسته در مدل از روش

مدل را نشان می دهد.

بیشینه درشت نمائی استداده میشود .در روش حداکثر درشت
نمائی احتمال وقوع پدیدههای مشاهده شده حداکثر میشود .به

 -2-3روششناسی پژوهش
در این مطالعه با توجه به ماهیت گسسته متغی ر وابس ته م ورد
مطالعه (عبور یا عدم عبور از فاز زرد) از مدلس ازی گسس ته ب رای
تيلیل استداده شد .متغی ر وابس ته ( )Yم ورد م دلس ازی در ای ن
بخش ،خطرپذیر بودن یا نب ودن رانن دگان در عب ور از ثانی ه ه ای
چراغ زرد و ثانیه های آغازین چراغ قرمز ( 3ثانی ه ابت دایی) اس ت.
با توجه به تعریف مدهوم خطرپ ذیری بی ان ش ده عب ور از انته ای
چراغ زرد و ابتدای چراغ قرمز ،در مدل لوجیت دوگان ه ب ه عن وان
رانندگان خطرپذیر معرفی شدند ] .[4به عبار دیگر در مدلسازی
مدل لوجیت دوگانه ،برای این رانن دگان ع دد  1ب ه متغی ر وابس ته
تعلق گرفت .در مدل لوجی ت دوت ایی متغی ر وابس ته ب ه ص ور
دوتایی تعریف میشود .مدلهای لوجیت دوتایی قادرند این متغی ر

بیان ریاضی ابتدا احتمال وقوع مشاهدا

با استداده از رابطه ( )5مياسبه می شود و سپس ضرایب به
گونهای کالیبره میشود که به این احتمال مقدار حداکثر تخصیص
یابد.

فرمولبندی میشود ]:[24
)( 2

p

 ....  p x

که در این رابطه
j



j

x

j

g ( x )   0   1 x 1   2 x 2  ......   j x

مقدار متنافر با – jامین متغیر وابسته است و

ضریب متنافر با متغیر – jام به ازای

j  1, 2, ..., p

است و

p

1 y i

)(4

در این رابطه

yi

))  ( x i ) i (1   ( x i
y

مشخص کننده

مقدار  2یا  1است و

yi

i

n
i 1



l ( ) 

مین مشاهده متغیر وابسته با

از یال تا ( nتعداد مشاهدا ) ادامه می

یابد .برای حداکثر سازی رابطه ( )5و کالیبره کردن ضرایب مدل از
حداکثر سازی لگاریتم احتمال که در رابطه ( )1نشان داده شده
است ،استداده میشود ]:[24
L L (  )  ln ( l (  )) 

) (5

n

ln (  ( x i ))  (1  y i ) ln (1   ( x i )) 

وابسته را به صور تابعی از متغیره ا پیوس ته و گسس ته توص یف
کنند .در مدل لوجیت دوتایی ،متغیر وابس ته ب هص ور رابط ه ()2

با فرض استقالل وقوع،

i

 y
i 1

به این ترتیب ضرایب متغیرهای مستقل مدل در تنافر با بیشینه
مقدار لگاریتم احتمال وقوع مشاهدا

که به اختصار با  LLنشان

داده میشوند ،مياسبه خواهند شد .در شکل ( )1فلوچار مراحل
پژوهش به نمایش درآمده است.

شکل  .1فلوچار مراحل تيقیق

Fig. 1. Research Process Flowchart
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نشان میدهد وجود ع ابرین پی اده ( )pedدر خیاب ان هنگ ام چ راغ

 -4نتایج

زرد ،باعم میشود که رانندگان ميتاطتر عمل ک رده و ب ه عب ار

در فرایند ساخت مدل ،با واردکردن متغیرهای مستقل مختل ف
به مدل و ارزیابی قابلیت توصیف مدل و سنجش س ط معن اداری

دیگر برای حدافت از عابرپیاده و به دلیل ریس ال برخ ورد بیش تر،

متغیره ای ب ه کاررفت ه ،م دل لوجی ت دوت ایی نه ایی متش کل از

کمتر خطر کنند .این متغیر دارای عالمت ضریب مندی در مدلهای

زار NLOGIT5

فوق است .متغیر سرعت راننده در فاص له  22مت ری ( )speed20از

ساخته ش د .در فرآین د مدلس ازی از ه ر دو روش پیش رو و پ س

تقاطع در مدل فوق معنادار و ضریب آن دارای عالمت مثبت اس ت

گشت 1استداده شد ] [26 ،25متغیرهای با س ط معن ادری بیش تر از

که نشان میدهد ،رانندگانی که دارای سرعت با تری در فاصله 22

 2/1از مدل کنار گذاشته شدند .ارزیابی قابلی ت توص یف م دل ب ا

متری از تقاطع هستند ریسال پ ذیرتر عم ل م یکنن د .دلی ل ای ن

گرفت .در جدوله ای (2

موضوع میتواند این باشد که رانندگان با سرعت با تر در خیاب ان،

متغیرهای مشروح در جدول ( )2با استداده از نرم اف

استداده از شاخصها وی

c

2

0

2

صور

و  )3ع الوه ب ر گ زارش متغیره ای ب ه کاررفت ه در م دل ،س ط

عبور خود را تمام شده ف رض م یکنن د و در انتخ اب توق ف در

معناداری و خطای استاندارد ،شاخصهای برازش مدل نیز گ زارش

پشت چراغ دقت کافی را نم یکنن د .ای ن نتیج ه ب ا نت ایج مرج ع

شده است .تمامی ضرایب متغیرها در مدل از عالمت و مق دارهای

[ [13 ،12هماهنگی دارد .متغیر دیگر ب ا اث ر مثب ت در م دل ،ط ول

نس بی قاب ل انتظ ار برخ وردار بودن د ض رایب مثب ت ب ه معن ی

عبوری در داخ ل تق اطع ب رای رانن

 (Dittanceاس ت ک ه

تأثیرگذاری مثبت در ریسال پذیری راننده و عالمت مندی به معن ی

هرچه طول عبوری در تقاطع اف زایش یاب د باع م پ ذیرش خط ر

و  ب ه-

بیشتری شده است .طبیعتاً هرچه مسافت طی شده در داخل تق اطع

ترتیب نشاندهندهی خوبی برازش مدل کالیبره شده نس بت ب ه

بیشتر باشد قدر مانور خودرو افزایش م ییاب د در نتیج ه رانن ده

مدل پایه (سهم مساوی گزینهها) و مدل با ضرایب ثابت (س هم

ریسالپذیرتر میشود و همینطور فاصله چراغ دارای پایه کنس ولی

بازار) هستند که مقادیر آنها به ترتی ب براب ر ب ا  2/24و 2/21

از راننده بیشتر میشود که همین امر باعم افزایش فاصله چ راغ ت ا

است .شایان ذکر است که هرچه این مقادیر بیشتر و بهس مت ع دد

چشم راننده میشود .که سبب کاهش دید راننده هنگام رس یدن ب ه

 1میل نمایند ،میزان برازندگی مدل بیش تر اس ت .همچن ین آزم ون

تقاطع میشود که این موضوع میتواند باعم قضاو اش تباه ش ود

نسبت درستنم ایی ب ه منظ ور اعتباری ابی ک ل م دل و همچن ین

و به دلیل نداشتن دید کافی عبوررا انتخاب کند .در نمونه برداش ت

مقایسه بین دو مدل استداده میشود .آزم ون نس بت درس تنم ایی

شده برای این مطالعه متغیر طول سیکل ( )cycleب ا عالم ت مثب ت

نشان میدهد که توضی دهندگی مدل لوجی ت دوگان ه نس بت ب ه

معنیدار شده است ،به این معنی که ب اافزایش ط ول س یکل چ راغ

سهم مساوی ( 255 /811در برابر مقدار بيران ی  )25/421و س هم

خطرپ ذیری رانن دگان اف زایش م ییاب د و در عب ور از تق اطع

بازار ( 244/111در برابر مقدار بيرانی  ،)22/527در سط اطمین ان

جسورانهتر عمل میکنند .عالم ت مند ی متغی ر فاص له خ ودرو از

بیش از  33درصد ،معنیدار است .مق دار متن افر ب ا ای ن معی ار در

تقاطع هنگامی ک ه چ راغ زرد ( )disyellم یش ود ،در م دل نش ان

مدل نهایی در جدول ( )3گزارش شده است .با توجه به نتایج ارائه

میدهد که با افزایش فاصله ،میزان خطرپذیری رانندگان هم کاهش

تأثیرگذاری مثبت در توقف راننده است .شاخصهای

0

2

2

c

ده (inter

مییابد .هرچه فاصله خودرو از تقاطع هنگامی که چ راغ زرد م ی-

شده جدول ( )2تمامی متغیرهای توضیيی مدل در سط اطمین ان
بیش از  31درصد ،معنیدار هس تند .متغی ر  headwayو  rainنی ز ب ا

شود بیشتر باشد ،مسافت بیش تری ب رای تص میم گی ری رانن دگان

سط اطمینان بیش از  32درصد معنیدار هستند .تيلیل نتایج م دل

وجود دارد که ميتاطتر عمل کنند ویا با افزایش س رعت ،خ ود را

1 Forward and Backward Stepwise

در معرض خطر قرار دهند به عبار دیگر هرچه فاصله خ ودرو از
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تقاطع در هنگام چراغ زردکمتر باش د تمای ل رانن ده را ب ه تخل ف

سپری شده از انته ای زم ان زرد ( )redtimeدر م دل ب ا اث ر مند ی

برای جلوگیری از ماندن در پشت چراغ افزایش م یده د .بررس ی

معنادار شد .پس با افزایش زمان قرمز ،رانندگانی که در ط ول معب ر

اثر سرعت خودرو از زمانیک ه چ راغ زرد ( )speedyellرا مش اهده

با چراغ زرد روبه روشده اند و در نزدیکی تق اطع ب ا چ راغ قرم ز

میکند تابه خط ایست میرسد ،نشان میدهد که خودروه ایی ک ه

روبهرو میش وند خطرپ ذیری آنه ا ه م کمت ر م یش ود .احتم ا ً

دارای سرعت با تری در این زم ان هس تند ،خطرپ ذیری بیش تری

رانندگانی که سریع حرکت میکنند ،تصور دارند ک ه م یتوانن د از

دارند .سرعت با تر نشان از رسیالپ ذیری ب ا تر و ک اهش زم ان

حتی در ابتدای زمان قرمز به راحتی از تقاطع عب ور کنن د .یک ی از

 (Waitingه م

نوآوریهای ای ن پ ژوهش بررس ی می زان ب ارش ب اران در رفت ار

متغیر دیگری با عالمت ضریب مثبت است که در اف زایش احتم ال

رانندگان ) (rainاست که با توجه ب ه نت ایج م دل دریاف ت ش د ک ه

خطرپذیری رانندگان ت أثیر مثب ت دارد .زم ان انتظ ار ب ا تر س بب

افزایش میزان باراش باران باعم افزایش ریس الپ ذیری رانن دگان

کاهش تيمل راننده و افزایش تمایل رانن ده ب ه تخل ف اس ت .ب ه

میشود که این امر به دلیل کاهش دید رانندگان ب ا اف زایش ب ارش

عکسالعمل راننده است .زم ان انتظ ار رانن

عبار

ده (time

باران است که میتواند باعم قضاو اشتباه شود.

دیگر زمان قرمز با تر برای رویکرد باع م اف زایش تمای ل

رانندگان به تخلف از چراغ زرد و قرمز می شود .متغیر زم ان قرم ز
جدول  .2نتایج پرداخت مدل لوجیت دوگانه برای خطرپذیری رانندگان
Description
Constant
Presence or absence of pedestrain

Variable
Constant
Ped

-6.17322
-0.61241

The average speed of the vehicle at a
distance of 20m from the intersection

speed20

+0.37987

0.0000

Distance intersection
cycle

Distance inter
cycle

0.0864
0.012

0.0013
0.0285

0.02685
0.00558

The distance from the intersection
onset of yellow time

disyell

-0.10195

0.0000

0.01374

speedyell
Waiting time

0.172
0.864

0.0087
0.0095

0.06560
0.33315

redtime

-0.53836

0.0020

0.17380

0.0854
-1.89062
headway
headway
0.0810
0.03938
rain
The amount of rain
table 2. The results of Binary logistic model for Risk Drivers

1.09915
0.02257

Vehicle speed at yellow time
)Waiting time (red phase of approach
red Time elapsed from the beginning
of yellow phase

Coeficient

p-value

Standard Error

0.0000
0.0177

1.38392
0.25815
0.06894

جدول  .3آثار حاشیهای متغیرهای پیوسته برای مدل لوجیت دوگانه
Row

Variable

Marginal Effects in binary logit model

1
2
3

Ped
speed20
Dittance
inter
cycle
disyell
speedyell
Waiting
time
redtime
headway
rain

-0.13313
0.08744
0.01989

4
5
6
7
8
9
10

0.00281
-0.02347
0.03691
0.20621
-0.12393
-0.28581
0.00907

Table 3. Marginal Effects for Continuous Variables in binary logit model
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جدول  .4شاخص های برازش مدل لوجیت دوگانه وضعیت عبور/توقف
index
)LL (0
)LL (C
)LL (β
) L L (
) L L (0

) L L (
) L L (c

value
451.9319443.2770329.4994-

0  1
2

0.2709

c  1 
2

0.2566
 2[ L L ( 0 )  L L (  )]  2 4 4 .8 6 5

 1 1 ( 0 .0 1 d .f )= 2 4 . 7 2 5
2

 2[ L L (C )  L L (  )]  2 7 7 .5 5 5

1.0445
The number of independent variables=10

AIC
Number of observation=652

)Table 4. Measures of Fit for binary logit model( the situation of crossing/stop

با توجه به مدل مشاهده میشود ،متغیر سرفاصله مک انی خودروه ا

شکل  .2نمودار میانگین متوسط سرعت رانندگان(در زمان زرد میشود) به

( ،(headwayنق ش مه م و معن اداری دارد و دارای عالم ت مند ی

احتمال وقوع تخلف

است .زم به ذکر است ک ه هرچ ه سرفاص له مک انی خ ودروه ا
بیشتر باشد احتمال برخورد با خ ودروی جل ویی ک اهش م ییاب د
همین باعم اف زایش س رعت و درنتیج ه اف زایش ریس الپ ذیری
راننده میشود .متغیر فوق حاکی از آن است که هرچقدر سرفاص له
مکانی خودرو کمتر باشد ،تمایل راننده به خطر و پ ذیرش تخل ف
کمتر میشود .به منظور نشان دادن تاثیر هر متغیر مس تقل ب ر متغی ر
وابسته ،تجزیه و تيلیل آث ار حاش یهای انج ام ش د .هم انطور ک ه
)Fig. 2. Diagram of the derivers’ average speed (over yellow light
for the likelihood of violation

جدول ( )5نشان میدهد ،متغیر  pedو  ،headwayمتغیر ب ا بیش ترین
تاثیر روی خطرپ ذیری رانن دگان هس تند زی را بیش ترین مق دار را

شکل  .3نمودار فاصله خودرو از خط ایست(هنگامی که چراغ زرد) به

دارند .متغیر  rainدارای کمترین میزان تاثیر است .در مرحله آخر ب ه

احتمال وقوع تخلف

بررسی و تيلیل حساسیت هریال از گزینهه ا نس بت ب ه ع واملی
همچون تغییرا سرعت خودرو در زمان زرد چ راغ ( )speedyellو
فاصله خودرو ازخط ایست ( )disyellپرداخت ه ش ود .در خص وص
رابط ه س رعت خ ودرو ( )speedyellب ا وض عیت عب ور از تق اطع
(توقف ،عبور از چراغ زرد ویا ابتدای قرمز) بالطبع انتظار میرود ک ه
با افزایش سرعت ،سهم متخلدین افزوده شود .ب ا توج ه ب ه ش کل
( ،)2مشخص میشود که اگر سرعت خودرو در ابت دای زم ان زرد
چراغ برابر  24متر بر ثانیه باشد و پارامترهای دیگ ر مق دار متوس ط

Fig. 3. Diagram of vehicle speed from the stop line (during yellow
light) versus the probability of violation

خود را داشته باشند .به احتمال  122درصد عبور خودرو پیش بینی
میشود و اگر سرعت خودرو در همان شرایط به  11مت ر ب ر ثانی ه

در شکل ( )3نیز آثار فاصله خودرو از خط ایست

کاهش یابد به احتمال  13درصد عبور خودرو پیشبینی میشود.

وضعیت عبور مشاهده میشود که براساس این نمودار ،وقتی
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فاصله خودرو در هنگام زرد شدن چراغ راهنمایی بیش از  33متر

توجهی در عبور از چراغ قرم ز و زرد دارد .درنتیج ه هرچ ه زم ان

باشد احتمال عبور از چراغ برای خودرو صدر میشود و همینطور

انتظار افزایش پیدا کند احتمال تخلف راننده افزایش خواهد یافت.

اگر خودرو در فاصله 22متری از تقاطع قرار داشته باشد و

 -5یکی از اهداف این پژوهش از ابتدا بررسی رفت ار رانن دگان در

متغیرهای دیگر در متوسط میزان خود باشند به احتمال  1درصد

شرایط جوی متداو بود .نتایج نشان داد که با افزایش بارش ب اران

خودور تخلف میکند .همینطور این نمودار نشان میدهد که با

احتمال تخلف راننده از چراغ قرمز و زرد افزایش مییابد .که یک ی

افزایش فاصله خودرو ،تمایل رانندگان به تخلف با شیب با تری

از د یل آن می توان به کاهش دی د رانن ده ب ه چ راغ راهنم ایی و

نسبت به کاهش سرعت ،کاهش مییابد.

سرعت واکنش نام برد .همچنین طبق پژوهشی که شرما در ش رایط
برفی و بارانی انجام داد با بارش ب اران وب رف می زان ط ول ناحی ه

-5جمعبندی و نتیجهگیری

تردید افزایش مییابد

در این پژوهش تأثیر عوامل فیزیکی ،ترافیکی و ميیط ی ب ر رفت ار

 -1در سرفاصله مکانی کمتر از  1مت ر ،وض عیت ب ارانی و آفت ابی

رانندگان در تقاطعهای قزوین بررسی شد .نتایج این مقاله میتوان د

تاثیر قابل مالحظهای بر تصمیم رانندگان مبنی بر عبور و ی ا توق ف

مسئو ن مربوط را در ش ناخت بیش تر ماهی ت رفت ار رانن دگان در

از تقاطع ندارد ولی در فاص له ب ین  12ت ا  22مت ری در وض عیت

تقاطعهای چراغدار و ارائه برنامههای کنترلی و نظارتی بیشتر ی اری

جوی آفتابی سبب توقف تنها  % 23از رانندگان میشود .در ح التی

کند .نتایج نشان داد که میزان زم ان انتظ ار رانن ده در پش ت چ راغ

که در وضعیت جوی بارنی این تصمیمگیری مبنی بر توقف ب ه 11

قرمز ،طول سیکل چراغ راهنم ایی و س رعت خ ودرو در اف زایش

 %میرسد .این نشانگر ای ن اس ت ک ه وض عیت ج وی ب ارانی در

ریسال راننده در عب ور از تق اطع تأثیرگ ذار اس ت .درنتیج ه ای ن

فاصله  12تا  22متری تاثیر مثبت بر توقف رانندگان دارد.

].[17

مطالعه بیان میکند زمانبندی چراغهای راهنمایی و س رعت رانن ده
در هنگام رسیدن به تقاطع تأثیرگ ذاری قاب ل مالحظ های در عب ور
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Abstract:
At the onset of the yellow phase, drivers often come across a dilemma situation where they are unable to stop
comfortably before the stop line or clear the intersection (without excessive acceleration) prior to the onset of
the red signal phase. yellow time is designed to inform drivers about passing time and preventing extreme
changes in cars' speed in timing of intersections with traffic lights. However, studies have confirmed that
drivers face high level of uncertainty during yellow time. drivers visually sample their surroundings while
driving so they are able to change their behavior based on other vehicles’ movements, the roadway
environment and traffic signal data. This implies that drivers’ behaviors are affected by surrounding factors
such as other vehicles’ headway or intersection conditions. In the dilemma zone, drivers’ decisions are
influenced not only by their own condition (e.g., distance to the stop line, speed, red time)but also by the
surrounding environment at an intersection. The primary goal of the research described here was to develop
a comprehensive knowledge of the stopping characteristics of dilemma zone drivers at signalized
intersections. Physical, traffic, timing and phasing of intersections and weather conditions are assessed
factors. The research performed here involved macroscopic evaluation of driver behavior; thus,
characteristics of individual drivers were not investigated as it was not feasible to determine information
such as age, experience, route familiarity, and sex of each driver. This study investigates actual data of traffic
cameras and central smart program in four intersections in Qazvin in which traffic lights are set up. Peak,
normal sunny and rainy conditions and drivers' behavior in yellow and red times are studied using binary
logit model. A field study was performed using a video-based data collection system to record several
attributes related to the behavior of the last vehicle to go through and the first vehicle to stop in each lane
during each yellow interval. The researchers concluded that a driver’s decision to stop or go through when
presented with a yellow indication is complex but can be predicted reasonably well based on several factors.
Pedestrians in streets(Coef.=-0,61241; p-value=0,0177), time passed in red phase(Coef.=-0.53836; pvalue=0,0177), and headway(Coef.=-1,89062; p-value=0,0854) are the most effective factors on drivers'
pauses in yellow or red phase. High speed of cars(Coef.=+0,172; p-value=0,0087) and also waiting time
(red phase) (Coef.=+0,864; p-value=0,0095) are the most influential factors on drivers motion in yellow or
red phases. I addition, in the situations in which drivers distance to intersection is less than one meter at the
beginning of yellow phase and speed is higher than 20 m/s, passing probabilities are 74 and 90%,
respectively. One of the innovations of this study is evaluating the effect of rain on the behavior of drivers.
The results of model show the possibility that the drivers pass the traffic light in yellow or red phase will be
increased by rising the amount of rainfall. Our results are able to inform officials about drivers' behavior at
intersections with traffic lights and facilitate their control and surveillance.
Keywords: signalized intersections ,driver behavior, binary logit model.
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