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 چکیده
و ای ن   ش وند یروبرو م   ریادامه مس ایدر خصوص توقف  دیبا ترد تغییر به زمان قرمز طیو در شرا یزمان سبز هر فاز حرکت انیرانندگان در پا 

توان د هم واره ب ا ریس ال ب ا ی      این امر مین قرمز اقدام به عبور نمایند که زما ییابتدا هایثانیه یامکان وجود دارد که در زمان زرد فاز یا حت

  .شودرخورد در تقاطع همراه ب

اف زار  و ن رم  یرینظ ار  تص و   یه ا  نیب ا اس تداده از دورب     نیازچهار تقاطع چراغدار ش هرقزو  یواقع هایدر این مطالعه پس از برداشت داده

رانن دگان از   پ ذیری ریس ال نس بت ب ه تيلی ل     یو آفتاب یباران یجو طیو شرا الیاوج تراف ریدر دو زمان اوج و غ یهوشمند مرکز یها چراغ

% رانن دگان توق ف و   15 تيلیل اولیه اطالعا  برداشت شده نشان داد که اقدام شد. ییدوتا تیاستداده از مدل لوج زرد و قرمز با فازتقاطع در 

بدس ت آم ده از    جینتا به عبور گرفتند. میتصم یآقتاب طی% در شرا51و  یباران طی% در شرا33 نطوری% رانندگان عبور را انتخاب کردند و هم51

مه م   خودروها یمکانش سرفاصله یو افزا شده از فاز قرمز یمد  زمان سپر شیافزاو  رو در سواره ادهیعابرپ که وجودمدل حاکی از آن است 

)مد  زم ان قرم ز    سرعت خودرو و زمان انتظار راننده شیطور افزا نیو هم است قرمزیا  برتوقف رانندگان در فاز زرد رگذاریعوامل تأث نیتر

 الیزرد کمتر از  چراغ یدرابتدا نندهکه را یدرصورت نی. همچناستقرمز  ایبرعبور رانندگان در فاز زرد و  رگذاریعوامل تأث نیتر مهم (کردیرو

 بی  احتمال عبور از تق اطع ب ه ترت   را دارد هیمتر برثان 22 از شیب یدر زمان زرد چراغ سرعت متوسط و خودرو متر از تقاطع فاصله داشته باشد

 کمت ر از احتمال عبور از تق اطع   متر باشد 31بیش از اگر فاصله خوردو از تقاطع در هنگام چراغ زرد  همچنینو  درصد است 32و  45 از شیب

دهد که ب ا اف زایش   نشان مینتایج بررسی شد. توقف  یا و عبورانتخاب گان در انندر میزان بارش باران بر رفتار همچنین،خواهد بود.  درصد 2

 یابد. قرمز افزایش می یا و احتمال عبور رانندگان از فاز زرد ،میزان بارش باران

 

 ییدوتا تیچراغدار، رفتار رانندگان، لوجتقاطع  :کلیدی واژگان
 

 مقدمه-1
زم ان قرم ز در    یرفتار رانندگان در زم ان زرد و ابت دا   یبررس

 تی  در ب ا  ب ردن فرف   ینق ش مهم   ، ش ده  یزمان بند هایتقاطع

در  هی  نقل لیوس ا  ریت أخ  ک اهش از تص ادفا  و   یریتقاطع، جلوگ

چراغ دار ب ه دق ت ب ا  و      یه ا کند. رانندگان در تقاطع دایا تقاطع
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 یدر ابت دا  ب ه وی ژه   دی  دارند. رانندگان با ازین منیشناخت مؤثر وا

ف از زرد   یداش ته باش ند. در ابت دا    یعیس ر  یرگیمیزمان زرد تصم

 نن دگان ک ه را  ییجا رندگییقرار م دیترد طیدگان اغلب در شرارانن

 ادی  ش تاب ز  رییقبل از شروع فاز قرمز بدون تغ توانندینم یبه راحت

ف اکتور   الی  رانن دگان  ی خط ا  .[1]د توقف کنن   ستیقبل از خط ا

در تق اطع   یو ف وت  یبروز تصادفا  جرح یطیشرا نیدر چن یاصل

 یشده با ش روع زم ان زرد ب را    یبند زمان یها در تقاطع. [2]است 

 ای  شدن به تقاطع هستند دو انتخ اب   الیکه در حال نزد یرانندگان

ب ه حرک ت خ ود ادام ه داده و از      ای  وجود خواهد داشت،  میتصم

موق ع   نی  . در ان د یبا ترمز ک ردن توق ف نما   ایتقاطع عبور کنند و 

با توج ه ب ه س رعت و فاص له اش از تق اطع       هینقل لهیهر وس یبرا

که هر رانن ده در ص ور     دیآ یقبل از تقاطع بوجود م ییميدوده ا

اقدام به عب ور از تق اطع    که یميدوده، در صورت نیقرارگرفتن در ا

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

اقدام به توقف کن د،   که یکند و در صورت هیعبور کرده و آن را تخل

مي دوده را بن ا    نی  خواهد بود. ا دیو شد یناگهان اریتوقف بس نیا

و  ل وم  .[3]د نامن   ی( م1ویا ناحیه تردید یدی)حوزه بالتکل فیبه تعر

 ریی  آنه ا ب ا تغ   دیرانندگان و ترد ینشان دادند که دودل 2همکارانش 

 یرا ب را  یمش کالت تواند یدر مرحله فاز زرد، م ییفاز چراغ راهنما

 یکه رانندگان ابتدا سرعت خود را ک م م    یکند. به طور جادیآنها ا

کردن فرصت عب ور از تق اطع در    دایکنند و پس از آن در صور  پ

در  ژهی  وه )ب   یک  یتراف طیاول فاز قرمز با توجه به ش را  هیثان 3 ای 2

مقال ه پ یش رو از می ان    . [4]د رنگییبه عبور م میکم( تصم الیتراف

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

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

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

رفت ار رانن دگان در ای ن     .ش ود م ی  متمرکز دارهای چراغ در تقاطع

ن ه ای پش ی   است. برطبق پژوهش یبسته به عوامل متعددشرایط وا

 گ  ریج اده و رفت ار د   طیتوانن د ب ر اس اس ش را     یرانن دگان م    [5]

 دهند. رییرانندگان رفتار خود را تغ

. ش ود یم   یدر این مطالعه رفتار رانن دگان در ف از زرد بررس    

در  یاص ل  یب ه عن وان متغیره ا    یميیطی و رفتار رانندگ یمتغیرها

                                                                 

1 Dilemma zone  

2 Lum  

 ییاست. اطالعا   زم از تصاویر ویدیو شدهتصمیم راننده تيلیل 

 یتل ف و در ش رایط ج و   خفیزیک ی م  یه ا چهار تقاطع با ویژگی

ها نیز با اس تداده از  و اطالعا  چراغ دش آوریجمع یصاف و باران

. رفتار عب ور  شددر هر سیکل استداده  SCATS3برنامه  یهاخروجی

تيلی ل   ییه از یال م دل لوجی ت دوت ا   یا توقف رانندگان با استداد

 شود:به سوا   زیر پاسخ داده میادامه،  شد. در

ش ده ب ه    یبن د  زمان یها رفتار رانندگان در تقاطع بر یعوامل. چه 1

ثانی ه ابت دایی(    3) زمان قرم ز  یابتداچراغ و هنگام شروع زمان زرد

 تأثیرگذار است؟

در بندی ش ده  های زمانرانندگان در تقاطععبور بر  . کدام متغیرها2

ی ثانی ه ابت دایی( تأثیرگ ذار    3) زم ان قرم ز   یابت دا چراغ و زردفاز 

 ؟دارند بیشتری

-های زم ان . تأثیرگذاری شرایط جوی بر رفتار رانندگان در تقاطع3

 3) زم ان قرم ز   یابتداچراغ و شروع زمان زردبندی شده به هنگام 

 ثانیه ابتدایی( به چه میزان است؟

 قیتحق اتیادب-2
 یها برا درباره رفتار رانندگان در تقاطع یفراوان یها پژوهش

رفتار  یها رو پژوهش بیشتر. شده استکاهش برخوردها انجام 

 دیکه رانندگان با ایهیناح. تمرکز دارد دیترد هیرانندگان در ناح

توانند از تقاطع یم منیبه شکل ا ایآ رندیبگ میسرعت تصمه ب

 یرهایغمت یرگذاریتأث زانیم العا مط نیا .[2]د عبور کنن

 خودرو،(یهندس طرح ،یبند زمان نمونه برای)  مختلف تقاطع

را بر ( تیسن و جنس) و راننده( نوع خودروبرای نمونه )

 یتوقف از تقاطع در ابتدا ایرانندگان در عبور و یریگ میتصم

هنگام  رید یرگیمیدر صور  تصم. کنند یم یابیزمان زرد ارز

عبور از چراغ قرمز  لیعبور از تقاطع احتمال تصادف به دل به

هنگام به توقف  زود یرگیمیکه تصم یدرحال ابد،ی یم شیافزا

 نیاول .دهدیم شیرا افزا یاحتمال تصادف با خودرو عقب

و همکارن  5کونسنیتوسط  1341در سال  نهیزم نیدر ا پژوهش

از تقاطع در  روفاصله خود نیکه ب افتنددری هاانجام شد، آن

رو توقف خود ایچراغ زرد و سرعت خودرو با عبور و  یابتدا

ها دریافتند که جوانان در فاصله آن از تقاطع ارتباط وجود دارد
3 Sydney Coordinated Adaptive Traffic System 
4 Konecni 
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متری از تقاطع در هنگام تغییر رنگ چراغ بیشتر از  11تا  52

 .[6]شوند  میدیگران مرتکب تخلف در چراغ قرمز 

 ال ت یا س ون یتق اطع در ش هر مد   8 یبراساس مطالع ه تجرب   

راننده  حرکتی طیشرا ریرانندگان تنها تيت تأث میتصم ن،یسکانسیو

 ریبلک ه تي ت ت أث    س ت ی( نستی)همچون سرعت، فاصله از خط ا

 ک ه در  درص د رانن دگان   81ها دریافتند ک ه   آن است طیمي طیشرا

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

  .[7]د ان عبور را انتخاب کرده

 یبه منظ ور بررس    یو همکاران در مقاله ا 1یشرب-درادامه ال 

در رفتار رانن دگان در ش روع    تیفاصله از تقاطع، سن و جنس ریتأث

 یم ورد بررس    ری  جوان و پ یراننده را در دو گروه سن 12فاز زرد، 

و اکتس اب   یجه ان  یده   مکان ستمیها با استداده از س قرار دادند. آن

داده پرداختن د و   یآور به جمع خودروهاترمز  تیاطالعا  از وضع

2) مربع کایبا استداده از آزمون   ) اطالع ا  را   لی  و تيل هیتجز

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

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

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

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

ده د ک ه   ینش ان م    2ونویپ اپ  ه ای  پ ژوهش [8].  یاب د افزایش م ی 

 ش تر یکنند، ب یحرکت م کردیاز سرعت مجاز رو شیکه ب یرانندگان

رانن ده  ش ود   یام ر باع م م     نی  گرفتار شوند که ا دیترد هیدر ناح

 .[9]ش ود  در شروع ف از زرد   منیاریغ یها میگرفتن تصم مجبور به

س رعت   س ت، یفاص له از خ ط ا   یره ا یمتغ 3یالمنت ر  پژوهش در

 ریتص او  هی  ها بر پا داده لیبراساس تيل جوی تیو وضع یعملکرد

 اف ت یدر ی. المنت ر شد یها باسرعت با ( بررس )در تقاطع ییدئویو

توق ف در   ای  مذکور بر تخلف از چراغ قرمز و عبور و یرهایکه متغ

و  5ن گ یرت. [10]د هس تن  رگ ذار یثتأ میطول چراغ زرد بط ور مس تق  

ب ر رفت ار رانن دگان در     یکنترل   زا یتجه ریتأث یبه بررس همکاران

ثب ت   نیکه وجود دورب افتنددری هاختند آنچراغ دار پردا یها تقاطع

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

 یابی  ارز برای یو همکاران در پژوهش 1انی [11].د ده یرا کاهش م

1 El-Shawarby 

2 Papaioannou 

3 Elmitiny 

4 Retting 

5 Yan 

 یرگ ذا  رفتار رانندگان در طول زمان زرد چراغ در حال ت عالم ت  

تقاطع چراغ دار   32کاربر در  52،  یسردرگم هیشده با نشده در ناح

 یرانن دگ  یس از  هیکردند، آنها با استداده ازن رم اف زار ش ب    یرا بررس

(USFبه جمع آور )معن اداری آم اری)  اطالعا  پرداختند و از  یp-

value )انسیوار لیو تيل(ANOVA)    11استداده نمودند. ه ر ک اربر 

ه ا   حاصل از پ ژوهش آن  جیامتيان کرد. طبق نتا را تقاطع چراغدار

ان د ب ا    ش ده  یگ ذار  عالم ت  یس ردرگم  هیناح یکه دارا یتقاطعات

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

 ش مار هی  ثان ریت اث  یرو ایو همکاران با مطالع ه  1 نگ [12].د بودن

از  یدر ف از زرد در چه ار تق اطع ش هر     ییمعکوس چراغ راهنم ا 

معک وس در   ش مار هیکه ثان ینشان دادند هنگام یشهرستان شانگشا

به عبور از تق اطع پ س از    لیتما شتریتقاطع وجود دارد، رانندگان ب

 یو همکاران پژوهش 4یانگ نطوریهم [13].د  شروع فاز زرد را دارن

در  ه ا شمار معکوس بر رفتار رانندگان در تقاطع هیثان ریدر مورد تأث

و  الیلجس ت  ونیاز رگرس   یری  فاز زرد انجام دادند، که ب ا به ره گ  

مشخص شد ک ه احتم ال    ،یفاز یریگ میدرخت تصمهای الگوریتم

ش مار معک وس چ راغ     هی  در تق اطع ب دون ثان   هی  نقل لهیتوقف وس

طبق نظر  .استدستگاه  نیاز همان تقاطع با وجود ا شتریب ییراهنما

که فاص له   افتیتوان دریم یریگ میآنها با ساخت مدل درخت تصم

رانن دگان   یریگ میاثر را بر تصم نیشتریاز خط توقف ب هینقل لهیوس

رفت ار   یبررس   یبطور معمول برا نیشیپ یها در پژوهش. [14]د دار

 زا ی  و تجه ییمختل ف چ راغ راهنم ا    یرانندگان در مقابل فازه ا 

 ریو تص او  یرانن دگ  یه ا  س از  هیدر تق اطع از ش ب   یمختلف کنترل

که عملک رد   افتیدر 8بر همین مبنا گیتز کردند. یاستداده م یدوئیو

. [7]د گ ذار  یم   ریت أث  دی  ترد هی  خودروها در خط مج اور ب ر ناح  

رفت  ار  ،یرانن  دگ یس  ازها هیدر ش  ب و همک  اران 3ردیک  ا نیهمچن  

 دار چ راغ  یدر شروع زمان زرد در تق اطع ه ا   ریرانندگان جوان و پ

رانن دگان از   یکه هرچه فاصله زمان افتنددری ها، آنکردند یبررس را

رانن دگان ب ه عب ور از چ راغ      یتمام لیباشد، تما شتریخط توقف ب

و همکاران ب ا اس تداده از    12میک طورنیهم. [15]د ابی یزرد کاهش م

ب ه   دوت ایی  تیاستداده از مدل لوج و با یساز رانندگ هیشب شیآزما

6 Long 
7 Yang 
8 Gates 
9 Caird 
10 Kim 
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 یو نظ ارت  یک  یتراف یها یژگیمانند و یطیعوامل مي بیمطالعه ترک

 میتص م  یتر برا نانهیمدل واقع ب الی جادیجاده پرادختند که باعم ا

نشان دادند که م دل   یتجرب جی. نتاشد تردید هیراننده در ناح یریگ

رانن دگان ب ا    ما یتص م  ینیب شیقادر به پ شدهشنهادیپ دیترد هیناح

س از   هیاز مطالع ه ش ب   افت ه یبود. به طور خاص، م دل   یدقت خوب

ج اده، تع داد    یط  یمي طیدر ش را  را یی  کرد که تغ دییتا یرانندگ

 [16].  ده د  شتواند ک اه  یدر  تقاطع م موارد عبور از چراغ قرمز را

 هی  ان دازه ناح  یرا ب را  یو برف   یب اران  تیوض ع  ریتأث یا در مطالعه

ف و    2 تردی د  هیناح یابتدا یباران طیدر شرا .کردند یبررس تردید

ک رد و در   دای  پ شیاف زا  یب  یصور  تقره فو  ب 1 هیناح یو انتها

 یف و  و انته ا   3 ستیاز خط ا تردید هیشروع ناح یبرف تیوضع

درب اره   نیش  یپ یه ا  پژوهش [17].د کر دایپ شیفو  افزا 22آن به 

 یه ا  چراغ زرد بر توسعه مدل یتوقف در ابتدا ایبه عبور و میتصم

فاص له   ،یعبور از چراغ زرد که تابع سرعت رانندگ شیگرا نیتخم

و  تی)همچون جنس  یشناس   تی  جمع یها یژگیو و ستیاز خط ا

زم ان   لی  و همک اران در تيل  1یس ت  [18].د کر یم دیسن( بود، تأک

با  در ش روع ف از زرد از    یها العمل و انجام ترمز در سرعت عکس

درص  د از  81گرفتن  د ک ه   ج ه یه  ا نت ک اربر اس  تداده کردن د آن   12

ه ا   ط ور آن  نیداشتند. هم   هیثان 1برابر  یها زمان عکس العمل نمونه

 5/5ت ا   2/2ن یالعمل تا انجام ترمز ب   کردند که زمان عکس شنهادیپ

 یه ا  ه مدلطور اثبا  کردند ک نیها هم در نظر گرفته شود. آن هیثان

نرم ال   یتمیلگار عیزمان عکس العمل تا انجام ترمز رانندگان از توز

که رانندگان کمت ر از   یدرصورت جهیکنند در نت یم یرویبتا پ توزیعو

 یفاصله زم ان  نیداشته باشند و در ا یاز تقاطع فاصله زمان هیثان 2/3

فاز قرم ز   یابتدا ایفاز زرد و  یدر انتها ندیچراغ زرد را مشاهده نما

با توجه ب ه مطالع ا  انج ام ش ده در     . [19]د کنن یاز تقاطع عبور م

که رفتار رانندگان در ف از زرد   رسدیمختلف به نظر م یها پژوهش

 پژوهش گران در برداشته است.  یمتداوت جیمختلف نتا یدر کشورها

گذار در رفتار رانندگان در ف از زرد و  ریکه عوامل تأث کردندمشاهده 

و  گ ر یش هر ب ه ش هر د    الی  کشور از  الیدر  قرمز ای چراغهثانیه

تواند متداو  باش د.   یم زین گریمنطقه به منطقه د الیبعضاً از  یحت

فاص له از تق اطع    زانیاز مطالعا  انجام شده نشان داد که م یاریبس

 یرانن دگان مبن    میفاز زرد سبب تص م  یو سرعت خودرو در ابتدا

1 Setti  

اس ت ک ه    یدر ح ال  نی  ، اش ود  یاز تقاطع م   شکلیبرعبور به هر 

توان د ب ر    یدر فاز زرد م   یطیو عوامل مي یزا  کنترلیوجود تجه

گذار باشد. در این مطالع ه ب ا توج ه ب ه      ریرانندگان تأث سالیعدم ر

در ای ران نس بت ب ه انج ام ای ن       یمرتبط با رفت ار رانن دگ   هایداده

تش ری    قی. در ادامه فرآیند و روش انجام تيقشودیمطالعه اقدام م

 شده است.

 روش تحقیق -3
 شده های استفاده داده -3-1

 ب رای  ییویدی  و یلمبرداریبر ف یمبن کردیمطالعه از رو نیدر ا

 نیبرداشت اطالعا  استداده شده است. چهار تقاطع از ش هر ق زو  

-جم ع  یمشخصا  فیزیکی و ترافیکی متداو  بودند برا یکه دارا

 و اوج س اعت  حال ت  دو در ه ا تقاطع. شدند انتخاب هاداده آوری

 یو آفت اب  یب اران  یج و  طیرادر دو ش   نطوریو هم الیتراف راوجغی

در س اعت   سیها از چهار تقاطع شهدا )وج ود پل    . دادهشد یبررس

ف  ازه ب  ودن تق  اطع(،  3تق  اطع،  هیدر حاش   یاوج، وج  ود ک  اربر

تق اطع،   هیدر حاش   یبررعدم وجود کا س،ی)عدم حضور پلنیفلسط

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

)ع دم   ف ازه ب ودن تق اطع(، نظ ام وف ا      2تقاطع،  هیدر حاش یکاربر

ف ازه ب ودن    2تق اطع،   هیدر حاش یبررعدم وجود کا س،یحضور پل

بدس ت   نیدر شهر قزو استمتداو   ییها یژگیو یتقاطع( که دارا

ک ل   یجامعه، از آنجا ک ه بررس    الیرفتار  یبررس یآمده است. برا

 س ت، ین ریپذ زمان و بودجه امکان یها تیجامعه با توجه به ميدود

ه ر   نی. تخم  ش ود  یو بررس   لی  تيل یاز جامعه آمار یقسمت دیبا

نب ودن   یدارد. ک اف  ازی  ن یمطمئن   یبه تعداد درجه آزاد یمدل آمار

و  ن ان یاطم قابل ریناسازگار، غ جینتا جادیباعم ا ،یتعداد نمونه آمار

 یتعداد نمونه آم ار  کمینه. شود یساخته نم یمدل چیمواقع ه یبعض

 :[20] است ( قابل مياسبه1با استداده از رابطه ) از،ین  مورد

(1)  

 
مق دار   Zحج م نمون ه،    n ،یتعداد جامع ه آم ار   Nکه در آن، 

مقدار صدت موج ود   p نی. همچناستنرمال واحد استاندارد  ریمتغ

 ش نهاد یب ر اس اس پ   توان ینباشد م اریکه اگر در اخت استدر جامعه 

حالت، مقدار پ راکنش   نیدر نظر گرفته شود. در ا 1/2کوکران مقدار

2

2

2

2

1
1 1

z p q

d
n

z p q

N d
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  .  رسد یم ودمقدار خ بیشینهبه 
 

 توزیع آماری مشاهدا . 1جدول 

 
Table 1. Descriptive statistics 

 

q نیفاق د ص دت مع     تی  از جمع ینسبت (1-p)  اس ت و d   مق دار

ب ر اس اس    .ش ود یدرصد در نظرگرفته م 1مجاز که معمو ً  یخطا

 نیش هر ق زو   یند ر  381138 تی( و با درنظرگرفتن جمع1رابطه )

نمون ه   کمینهبوده و  31/1%، 31 نانیو سط  اطم یجامعه آمار یبرا

 112پ ژوهش   نیمشاهده است. در ا 385انجام پژوهش،  ی زم برا

عب ور   تیبه عنوان حجم نمونه انتخاب و در آن، وض ع  هینقل لهیوس

مس تقل   یه ا ریوابسته و متغ ریتوقف پشت چراغ به عنوان متغ ایو 

ش ده از   یزم ان س پر   زانی)م نگیگنالیس یها یژگیدسته و 5شامل 

 طیو تع داد ف از و زم ان س بز چ راغ(، ش را       کلیفاز قرمز، طول س

عبور خودرو در تق اطع،  طول  زانیم ،یهندس یها یژگی)و یکیزیف

 یب را  یانیم وژیو وجود رف یغاتیتبل یعدم وجود تابلوها ایوجود و 

در  ادهی  پ ع دم وج ود ع ابر    ای)وجود و  یکیتراف طی(، شراادهیعابرپ

در فاص له   نطوریفاز زرد و هم یسواره رو، سرعت متوسط در ابتدا

از خ ط   خودرو خودرو، فاصله یمکان سرفاصلهاز تقاطع،  یمتر 22

بارش ب اران(   زانی)م یجو هایویژگی فاز زرد( و یتوقف در ابتدا

 یکه م ورد بررس    ی. در مجموع افراد[23-21] شوند یم یبند دسته

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

 یت اب فط آی% در ش را 51و  یب اران  طی% در شرا33 نطوریکردند و هم

    به عبور گرفتند. میتصم

 اب د ی شیخودروه ا در ف از زرد اف زا    یسرفاصله مکان زانیهرچه م

 یآم ار  یه ا  . با توج ه ب ه داده  ابدی یاحتمال تخلف راننده کاهش م

و  یب اران  تیمتر، وض ع  1کمتر از  یپژوهش، در سرفاصله مکان نیا

 ای  عب ور و   بر یرانندگان مبن میبر تصم ایقابل مالحظه ریتاث یآفتاب

 تیدر وضع یمتر 12تا  1 نیدر فاصله ب یتوقف از تقاطع ندارد ول
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 ی. در ح الت شودی% از رانندگان م 23سبب توقف تنها  یآفتاب یجو

 11بر توقف ب ه   یمبن یرگیمیتصم نیا ینابار یجو تیکه در وضع

در  یب اران  یج و  تیاس ت ک ه وض ع    نی  نشانگر ا نی. ارسدی% م

مثبت ب ر توق ف رانن دگان دارد. ج دول      ریتاث یمتر 12تا  1فاصله 

ش ده در   یبررس   و دوگان ه  وس ته یپ یرهایمتغ یآمار فیتوص (1)

 دهد. یمدل را نشان م
 

 شناسی پژوهش روش -3-2

مطالعه با توجه به ماهیت گسسته متغی ر وابس ته م ورد    در این 

 یگسس ته ب را   یمطالعه )عبور یا عدم عبور از فاز زرد( از مدلس از 

 نی  در ا یس از  ( م ورد م دل  Yوابس ته )  ری  تيلیل استداده شد. متغ

ثانی ه ه ای   نب ودن رانن دگان در عب ور از     ایبودن  ریبخش، خطرپذ

اس ت.  انی ه ابت دایی(   ث 3) زچراغ زرد و ثانیه های آغازین چراغ قرم

 یش ده عب ور از انته ا    انی  ب یریمدهوم خطرپ ذ  فیبا توجه به تعر

دوگان ه ب ه عن وان     تیدر مدل لوج، چراغ قرمز یچراغ زرد و ابتدا

 یساز در مدل گریبه عبار  د .[4]د شدن یمعرف ریرانندگان خطرپذ

وابس ته   ری  ب ه متغ  1رانن دگان ع دد    نیا یدوگانه، برا تیمدل لوج

وابس ته ب ه ص ور      ری  متغ ییدوت ا  تی  مدل لوج در تعلق گرفت.

 ری  متغ نیقادرند ا ییدوتا تیلوج یها شود. مدل یم فیتعر ییدوتا

 فیو گسس ته توص    وس ته یپ ره ا یاز متغ یوابسته را به صور  تابع

 (2) رابط ه  ص ور  وابس ته ب ه   ریمتغ ،ییدوتا تیکنند. در مدل لوج

 :[24]د شو یم یبند فرمول

0 1 1 2 2
( ) ...... .... ( )                   2

j j p p
g x x x x x         

رابطه نیکه در ا
j

x  مقدار متنافر با–j وابسته است و  ریمتغ نیام

j
 ریمتنافر با متغ بیضر –j 1یام به ازا, 2, ...,j p  است وp 

احتمال  رها،یمتغ نیوجود ا مستقل است. با یرهایمتغ یشمار تمام

 شود: یمشخص م (3) استداده از رابطه با xانتخاب 

exp ( ( ))
( )

1 exp ( ( ))
                                                     (3 )

g x
x

g x
 



وابسته در مدل از روش  یرهایمتغ بیکردن ضرا برهیکال برای

ت ششود. در روش حداکثر در یاستداده م یت نمائشدر بیشینه

شود. به  یمشاهده شده حداکثر م یها دهیاحتمال وقوع پد ینمائ

ابتدا احتمال وقوع مشاهدا  با فرض استقالل وقوع،  یاضیر انیب

به  بیو سپس ضرا ودش ی( مياسبه م5با استداده از رابطه )

 صیاحتمال مقدار حداکثر تخص نیشود که به ا یم برهیکال یا  گونه

 . ابدی

1

1
( ) ( ) (1 ( ))                            (4 )i i

n y y

i ii
l x x  




 

وابسته با  ریمشاهده متغ نیم i مشخص کننده yiرابطه  نیدر ا

   است و 1 ای 2مقدار 
i

y تا الیازn  ی)تعداد مشاهدا ( ادامه م 

مدل از  بیکردن ضرا برهی( و کال5رابطه ) یحداکثر ساز ی. براابدی

( نشان داده شده 1احتمال که در رابطه ) تمیلگار یحداکثر ساز

 [24]:د شو یاستداده م ،است

 
1

( ) ln ( ( ))

ln ( ( )) (1 ) ln (1 ( ))

                                                        (5 )
n

i i i i

i

L L l

y x y x

 

 



 

  

 بیشینهمستقل مدل در تنافر با  رهاییمتغ بیضرا بیترت نیبه ا

نشان  LLکه به اختصار با احتمال وقوع مشاهدا   تمیمقدار لگار

( فلوچار  مراحل 1) در شکل شوند، مياسبه خواهند شد. یداده م

 به نمایش درآمده است. پژوهش

 

 فلوچار  مراحل تيقیق. 1شکل 

 
 Fig. 1. Research Process Flowchart 
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 جینتا -4
ساخت مدل، با واردکردن متغیرهای مستقل مختل ف   ندیدر فرا

به مدل و ارزیابی قابلیت توصیف مدل و سنجش س ط  معن اداری   

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

 5NLOGITبا استداده از نرم اف زار   (2)متغیرهای مشروح در جدول 

و پ س   پیش رو  روشاز ه ر دو   یساخته ش د. در فرآین د مدلس از   

از  ش تر یب یمتغیرهای با س ط  معن ادر    26]،[25د استداده ش 1گشت

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

2یها استداده از شاخص 2

0
و 

c
  .2) ه ای جدول در صور  گرفت 

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

گ زارش   زیبرازش مدل ن یها استاندارد، شاخص یو خطا یمعنادار

 یاز عالمت و مق دارها   در مدل رهایمتغ بیضرا یتمام شده است.

 یمثب  ت ب  ه معن   بیقاب  ل انتظ  ار برخ  وردار بودن  د ض  را  ینس  ب

 یبه معن   یراننده و عالمت مند یرپذی سالیمثبت در ر یرگذاریتأث

2هایمثبت در توقف راننده است. شاخص یرگذاریتأث

0
 2و

c
 ب ه-

ی خوبی برازش مدل کالیبره شده نس بت ب ه   دهندهترتیب نشان

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

 21/2و  24/2ترتی ب براب ر ب ا     ها بهبازار( هستند که مقادیر آن

س مت ع دد   ین مقادیر بیشتر و بهشایان ذکر است که هرچه ا .است

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

 نیک ل م دل و همچن     یابی  ب ه منظ ور اعتبار   یینم ا  نسبت درست

 یینم ا  . آزم ون نس بت درس ت   شود یدو مدل استداده م نیب سهیمقا

دوگان ه نس بت ب ه     تی  مدل لوج یدهندگ  یکه توض دهد ینشان م

( و س هم  421/25ی بيران   قدارر برابر مد 255/ 811) یسهم مساو

 ن ان یدر سط  اطم (،527/22 یدر برابر مقدار بيران 111/244بازار )

در  اری  مع نی  مق دار متن افر ب ا ا    است. دار یدرصد، معن 33از  شیب

ارائه  جیبا توجه به نتا گزارش شده است. (3)در جدول  ییمدل نها

 ن ان یدر سط  اطم مدل یيیتوض یرهایمتغ ی( تمام2شده جدول )

ب ا   زی  ن rainو  headway ری  هس تند. متغ  دار یدرصد، معن 31از  شیب

م دل   جینتا لیهستند. تيل دار یدرصد معن 32از  شیب نانیسط  اطم

1 Forward and Backward Stepwise 

هنگ ام چ راغ    اب ان ی( در خped)  ادهی  پ  نیوجود ع ابر  دهد ینشان م

عب ار    تر عمل ک رده و ب ه   شود که رانندگان ميتاط یباعم م ،زرد

 ش تر، یبرخ ورد ب  س ال یر لیو به دل ادهیحدافت از عابرپ یبرا گرید

 یها در مدل یمند بیعالمت ضر یدارا ریمتغ نیکمتر خطر کنند. ا

( از speed20) یمت ر  22سرعت راننده در فاص له   ریفوق است. متغ

عالمت مثبت اس ت   یآن دارا بیفوق معنادار و ضر  تقاطع در مدل

 22در فاصله  یسرعت با تر یکه دارا یرانندگان دهد، یکه نشان م

 نی  ا لی  . دلکنن د  یعم ل م    رتریپ ذ  سالیاز تقاطع هستند ر یمتر

 اب ان، یباشد که رانندگان با سرعت با تر در خ نیا تواند یموضوع م

و در انتخ اب توق ف در    کنن د  یشده ف رض م    امعبور خود را تم

نت ایج مرج ع   ا ب   ج ه ینت نی  . اکنن د  یرا نم   یپشت چراغ دقت کاف

ب ا اث ر مثب ت در م دل، ط ول       گرید ریمتغ .دارد هماهنگی  13]،12]

اس ت ک ه    Dittance inter)) رانن ده  یدر داخ ل تق اطع ب را    یعبور

خط ر   رشیباع م پ ذ   اب د ی شیدر تقاطع اف زا  یهرچه طول عبور

شده در داخل تق اطع   یهرچه مسافت ط عتاًیاست. طب شده  یشتریب

رانن ده   ج ه یدر نت اب د ییم   شیباشد قدر  مانور خودرو افزا شتریب

 یکنس ول  هیپا یفاصله چراغ دارا طورنیو هم شودیتر مرپذیسالیر

فاصله چ راغ ت ا    شیامر باعم افزا نیشود که هم یم شتریاز راننده ب

ب ه   دنیراننده هنگام رس   دی. که سبب کاهش دشودیچشم راننده م

باعم قضاو  اش تباه ش ود    تواند یموضوع م نیکه ا شود یتقاطع م

عبوررا انتخاب کند. در نمونه برداش ت   یکاف دینداشتن د لیو به دل

( ب ا عالم ت مثب ت    cycle) کلیطول س ریمطالعه متغ نیا یشده برا

چ راغ   کلیط ول س    شیکه ب اافزا  یمعن نیشده است، به ا دار یمعن

و در عب  ور از تق  اطع  اب  دییم   شیرانن  دگان اف  زا یریخطرپ  ذ

از  ودروفاص له خ    ری  متغ ی. عالم ت مند   کنند یتر عمل م جسورانه

در م دل نش ان    ش ود، ی( م  disyell) ک ه چ راغ زرد   یتقاطع هنگام

رانندگان هم کاهش  یریخطرپذ زانیفاصله، م شیکه با افزا دهد یم

-یکه چ راغ زرد م    ی. هرچه فاصله خودرو از تقاطع هنگامابدی یم

رانن دگان   یری  گ میتص م  یب را  یش تر یباشد، مسافت ب شتریب شود

س رعت، خ ود را    شیبا افزا ایکنند و لتر عم وجود دارد که ميتاط

هرچه فاصله خ ودرو از   گریدهند به عبار  د در معرض خطر قرار 
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رانن ده را ب ه تخل ف     لی  تقاطع در هنگام چراغ زردکمتر باش د تما 

 ی. بررس  ده د یم   شیاز ماندن در پشت چراغ افزا یریجلوگ برای

 مش اهده ( را speedyell) چ راغ زرد  ک ه یاثر سرعت خودرو از زمان

ک ه   ییه ا  که خودرو دهد یرسد، نشان م یم ستیتابه خط ا کندیم

 یش تر یب یریزم ان هس تند، خطرپ ذ    نیدر ا یسرعت با تر یدارا

ب ا تر و ک اهش زم ان     یرپ ذی الیدارند. سرعت با تر نشان از رس

ه م   Waiting time))رانن ده   انتظ ار  زم ان . است راننده العملعکس

احتم ال   شیمثبت است که در اف زا  بیبا عالمت ضر یگرید ریمتغ

مثب ت دارد. زم ان انتظ ار ب ا تر س بب       ریرانندگان ت أث  یریخطرپذ

. ب ه  اس ت رانن ده ب ه تخل ف     لیتما شیکاهش تيمل راننده و افزا

 لی  تما شیباع م اف زا   کردیرو یزمان قرمز با تر برا گریعبار  د

زم ان قرم ز    ریشود. متغ یرانندگان به تخلف از چراغ زرد و قرمز م

 ی( در م دل ب ا اث ر مند     redtimeزم ان زرد )  یشده از انته ا  یسپر

که در ط ول معب ر    یزمان قرمز، رانندگان شیبا افزا پس .شدمعنادار 

تق اطع ب ا چ راغ قرم ز      یکیبا چراغ زرد روبه روشده اند و در نزد

. احتم ا ً  ش ود  یآنه ا ه م کمت ر م      یریخطرپ ذ  ش وند می رووبهر

از  توانن د  یتصور دارند ک ه م    کنند، یحرکت م عیسر هک یرانندگان

از  یک  یاز تقاطع عب ور کنن د.    یزمان قرمز به راحت یدر ابتدا یحت

ب ارش ب اران در رفت ار     زانی  م یپ ژوهش بررس    نی  ا هایینوآور

ش د ک ه    اف ت یم دل در  جیب ه نت ا   است که با توجه (rain) رانندگان

رانن دگان   یرپ ذی س ال یر شیباراش باران باعم افزا زانیم شیافزا

ب ارش   شیرانندگان ب ا اف زا   دیکاهش د لیامر به دل نیکه ا شودیم

 .باعم قضاو  اشتباه شود تواند یباران است که م

 

 رانندگان یریخطرپذ یدوگانه برا تیپرداخت مدل لوج جینتا .2جدول 

Description Variable Coeficient p-value Standard Error 
Constant Constant -6.17322 0.0000 1.38392 

Presence or absence of pedestrain Ped -0.61241 0.0177 0.25815 
The average speed of the vehicle at a 

distance of 20m from the intersection speed20 +0.37987 0.0000 0.06894 
Distance intersection Distance inter 0.0864 0.0013 0.02685 

cycle cycle 0.012 0.0285 0.00558 
The distance from the intersection 

onset of yellow time disyell -0.10195 0.0000 0.01374 
Vehicle speed at yellow time speedyell 0.172 0.0087 0.06560 
Waiting time (red phase of approach) Waiting time 0.864 0.0095 0.33315 
red Time elapsed from the beginning 

of yellow phase redtime -0.53836 0.0020 0.17380 
headway headway -1.89062 0.0854 1.09915 

The amount of rain rain 0.03938 0.0810 0.02257 
The results of Binary logistic model for Risk Drivers table 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Table 3. Marginal Effects for Continuous Variables in binary logit model 

 

 

 ای متغیرهای پیوسته برای مدل لوجیت دوگانهآثار حاشیه .3جدول 

Row Variable Marginal Effects in binary logit model 
1 Ped -0.13313 
2 speed20 0.08744 
3 Dittance 

inter 

0.01989 

4 cycle 0.00281 

5 disyell -0.02347 

6 speedyell 0.03691 

7 Waiting 

time 

0.20621 

8 redtime -0.12393 

9 headway -0.28581 

10 rain 0.00907 
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Table 4. Measures of Fit for binary logit model( the situation of crossing/stop) 
 

 

 خودروه ا  یسرفاصله مک ان  ریمتغ شود، یبا توجه به مدل مشاهده م

((headwayیعالم  ت مند   یدارد و دارا ی، نق  ش مه  م و معن  ادار 

ه ا   خ ودرو  ی.  زم به ذکر است ک ه هرچ ه سرفاص له مک ان    تاس

 اب د ییک اهش م    ییجل و  یباشد احتمال برخورد با خ ودرو  شتریب

 یرپ ذی س ال یر شیاف زا  ج ه یس رعت و درنت  شیباعم اف زا  نیهم

از آن است که هرچقدر سرفاص له   یفوق حاک ری. متغشودیراننده م

تخل ف   رشیپ ذ  وراننده به خطر  لیخودرو کمتر باشد، تما یمکان

 ری  مس تقل ب ر متغ   ریهر متغ ریبه منظور نشان دادن تاث .شود یکمتر م

انج ام ش د. هم انطور ک ه      ایحاش یه  آث ار  لیو تيل هیوابسته، تجز

 نیش تر یب ا ب  ریمتغ ،headwayو  ped ریمتغ دهد، ینشان م (5) جدول

مق دار را   نیش تر یب رای  رانن دگان هس تند ز   یریخطرپ ذ  یرو ریتاث

در مرحله آخر ب ه   .است ریتاث زانیم نیکمتر یدارا rain ریدارند. متغ

 یه ا نس بت ب ه ع وامل     نهیاز گز الیهر تیحساس لیو تيل یبررس

و ( speedyellسرعت خودرو در زمان زرد چ راغ )  را ییهمچون تغ

در خص وص  ( پرداخت ه ش ود.   disyell) ستیفاصله خودرو ازخط ا

 طععب  ور از تق  ا تی( ب  ا وض  عspeedyellرابط  ه س  رعت خ  ودرو )

ک ه   رودیبالطبع انتظار م قرمز( یابتدا ای)توقف، عبور از چراغ زرد و

ب ا توج ه ب ه ش کل     . افزوده شود نیسرعت، سهم متخلد شیبا افزا

زم ان زرد   یاگر سرعت خودرو در ابت دا  که شودی، مشخص م(2)

مق دار متوس ط    گ ر ید یباشد و پارامترها هیمتر بر ثان 24چراغ برابر 

 ینیب شیدرصد عبور خودرو پ 122خود را داشته باشند. به احتمال 

 هی  مت ر ب ر ثان   11به  طیو اگر سرعت خودرو در همان شرا شود یم

 .  شود می ینبیشیدرصد عبور خودرو پ 13به احتمال  ابدی هشکا

( به شودیمتوسط سرعت رانندگان)در زمان زرد م نیانگیار منمود .2شکل 

 احتمال وقوع تخلف

 
Fig. 2. Diagram of the derivers’ average speed (over yellow light) 

for the likelihood of violation 

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

 احتمال وقوع تخلف

 
Fig. 3. Diagram of vehicle speed from the stop line (during yellow 

light) versus the probability of violation 

 
بر  dissyell)) ستیفاصله خودرو از خط ا آثار زین (3) شکل در

 ینمودار، وقت نیکه براساس ا شودیعبور مشاهده م تیوضع

 وضعیت عبور/توقف دوگانه لوجیت مدل برازش های شاخص .4جدول 

index value 
LL (0) 451.9319- 
LL (C)  443.2770- 
LL (β)  329.4994- 

  0.2709 

  0.2566 

2

1 1
(0 .0 21 7 5. 4 . 2 )=d f 2 4 4 .8 6 52[ (0 ) ( )]L L L L      

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

AIC 1.0445 
Number of observation=652 The number of independent variables=10 

2

0

( )
1

(0 )

L L

L L
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1
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c

L L
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متر  33از  شیب ییفاصله خودرو در هنگام زرد شدن چراغ راهنما

 طورنیو هم شود یخودرو صدر م یباشد احتمال عبور از چراغ برا

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

درصد  1خود باشند به احتمال  زانیدر متوسط م گرید یها ریمتغ

که با  دهدینمودار نشان م نیا طورنیکند. هم یخودور تخلف م

 یبا تر بشی با تخلف به رانندگان لیفاصله خودرو، تما شیافزا

 .ابدیینسبت به کاهش سرعت، کاهش م

 گیریو نتیجه بندیجمع-5
رفت ار  ب ر   یط  یو مي یکی، ترافیکیزیعوامل ف ریثأپژوهش ت نیدر ا

توان د   یمقاله م نیا جینتا .شد یبررس نیقزو های رانندگان در تقاطع

رفت ار رانن دگان در    تی  ماه ش تر یبمسئو ن مربوط را در ش ناخت  

 یاری   شتریب یو نظارت یکنترل یها چراغدار و ارائه برنامه یها تقاطع

زم ان انتظ ار رانن ده در پش ت چ راغ       یزاننشان داد که م یجنتا .کند

 یشس رعت خ ودرو در اف زا    ، طول سیکل چراغ راهنم ایی و قرمز

 ی ن ا یج ه اس ت. درنت  یرگ ذار راننده در عب ور از تق اطع تأث   یسالر

و س رعت رانن ده    ییراهنما یها چراغ بندیکند زمان یم یانمطالعه ب

در عب ور   یا قاب ل مالحظ ه   یرگ ذاری تأثبه تقاطع  یدندر هنگام رس

مس ئو ن و کارشناس ان ب ا آم وزش ب ه        .از ف از زرد دارد  نندگانرا

ه ا در ک اهش س رعت و     رانندگان و اعمال قانون سرعت در تقاطع

ه ا   بن دی چ راغ   مؤلد ه ص بر رانن دگان در زم ان    با درنظ ر گ رفتن   

 پذیری رانندگان را کاهش دهند.توانند ریسال می

 ت وان یمهمترین نتایج بدست آمده از این مطالعه را م   ،یطور کل به

 به صور  ذیل برشمرد:

ب ر رفت ار    یمند   ریسرعت خودرو در ليظه شروع فاز زرد ت اث  -1

در  رانن ده  یزم ان ب را   زانی  سرعت م شیبا افزا رایرانندگان دارد. ز

طور  راننده در  نیکند و هم یم دایپ یکاهش ميسوس یریگ میتصم

را  ب ر عب ور   یخ ود مبن    میمانده از فاز زرد،  تصم یزمان باق انیپا

خ ود   میدر تص م  یرییفاز به قرمز معمو  تغ رییتغ دنیگرفته و با د

اس ت  پاپینو والمنتری  های، این نتیجه مطابق پژوهشکند ینم جادیا

[9 ,10]  . 

و  نیپ  ژوهش، مهمت  ر نی  ا حاص  ل از جیب  ا توج  ه ب  ه نت  ا  -2

 یرانن ده سرفاص له مک ان    یریپ ذ  س ال یعامل در ر نیتر گذارریثأت

 .  استخودروها 

قاب ل   یرگ ذار یچ راغ( تأث  ز)زمان قرم   زمان انتظار راننده زانیم -3

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

 .افتیخواهد  شیکند احتمال تخلف راننده افزا دایپ شیانتظار افزا

رفت ار رانن دگان در    یابتدا بررس پژوهش از نیاز اهداف ا یکی -5

بارش ب اران   شینشان داد که با افزا جیمتداو  بود. نتا یجو طیشرا

 یک  ی. که ابدییم شیاحتمال تخلف راننده از چراغ قرمز و زرد افزا

و  ییرانن ده ب ه چ راغ راهنم ا     دی  توان به کاهش د یآن م لیاز د 

همچنین طبق پژوهشی که شرما در ش رایط   .دسرعت واکنش نام بر

برفی و بارانی انجام داد با بارش ب اران وب رف می زان ط ول ناحی ه      

 [17].د یاب تردید افزایش می

 یو آفت اب  یب اران  تیمت ر، وض ع   1کمتر از  یدر سرفاصله مکان -1

توق ف   ای  بر عبور و  یرانندگان مبن میبر تصم ایقابل مالحظه ریتاث

 تیدر وض ع  یمت ر  22ت ا   12 نیدر فاص له ب    یندارد ول قاطعاز ت

 ی. در ح الت شودی% از رانندگان م 23سبب توقف تنها  یآفتاب یجو

 11بر توقف ب ه   یمبن یرگیمیتصم نیا یبارن یجو تیوضع که در

در  یب اران  یج و  تیاس ت ک ه وض ع    نی  نشانگر ا نی. ارسدی% م

 رانندگان دارد. فمثبت بر توق ریتاث یمتر 22تا  12فاصله 
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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; p-

value=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. 
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