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. گیرندمی قرار رانندگان مورد استفادۀ شهریدرون معابر از توجهی قابل بخش ،شهرها در خودروها از استفاده فزایندۀ رشد باتوجه به چکیده
 نظمیبی ترینکوچک نقاط، این در تردد زیاد حجم به باتوجه و باشندمی خودروها و برانعا عبور مشترک سطح، مسیرهمدار چراغ هایتقاطع

 و دارچراغ هایتقاطع در سازمشکل عوامل از یکی رانندگان توسط قرمزچراغ نقض. شودمی تقاطع ظرفیت شدید کاهش باعث جریان تردد در

 ایمجموعه با ترکیب ،علل عدم رعایت قانون بر مؤثر عوامل شناسایی هدف با روپیش ۀمطالع. باشدمی پیاده عابران برای رانندگی حوادث بروز

 عنوانبه و پوشش و وزن رانندگان جنسیت و سن قبیل از شناختیجمعیت متغیرهای انجام شد. وسیلۀ نقلیه 101 از شدهمشاهدههای داده از

 قرمزچراغ نقض که داد نشان رفتاری هایشاخص از یک هر بررسی .قرار گرفتند رسیبرمورد  قرمزچراغ نقض بر گذارتأثیر احتمالی پارامترهای

؛ گیری داشتای سنی باالتر، کاهش چشمهتعداد تخلف در گروه چنینهم .باشدمی مرتبطو پوشش و وزن  جنسیت سن، با مستقیم طورهب

گروه آقایان و بانوان  دو ای با جنسیت نداشت و رفتار هرین امر رابطهو اهیچ تخلفی مشاهده نشد  سال 71باالتر از ی که در گروه سنیطوربه

 .بودمشابه یکدیگر 

 

 .قرمزچراغاز  عبور ،قرمزچراغ دار،چراغ طعتقا های کلیدیواژه

 
Identifying the Factors Affecting Vehicles Red-light Running at Traffic Light Intersections (Case 

Study: Rasht Metropolis) 

I. Bargegol              S. Hassanjani             S. Fatemi                S. A. Saadatjoo 

Abstract Despite the growing trend of car use in cities, a significant part of the users of city roads is 

drivers. Level-crossing intersections are a common passageway for pedestrians and vehicles, and due to 

the large volume of traffic in these areas, the slightest irregularity in the flow of traffic causes a severe 

reduction in the capacity of the intersection. Violation of red lights by drivers is one of the problematic 

factors in traffic light intersections and the occurrence of traffic accidents for pedestrians. The present 

study aimed to identify the factors affecting this phenomenon, by combining a set of data observed from 

101 vehicles, demographic variables such as age, gender, coverage, and weight of drivers were examined 

as possible parameters affecting red light violation. The results were evaluated by statistical tests to 

determine the significance of the effect of each variable. Examination of each of the behavioral indicators 

showed that red light violations were consistently related to age, gender, and clothing, and weight.  

Key Words Traffic light intersection, Red light, Red light running, RLR. 
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 0011، سه، شمارۀ چهارمسال سی و       ن فردوسینشریۀ مهندسی عمرا

 مقدمه

هجاب مستلزم بشر ۀروزمر هایفعالیت از بسیاری انجام
 این از برخی که است دیگر مکان به مکانی از سفر و جایی

 شهر از خارج دیگر برخی و شهر درون هاجاییجابه

یکی از  وسیلۀ نقلیهاستفاده از  .[1] گیردمی صورت
 از یکی مسیرها و است جاییهجاب هایشکل ترینقدیمی

 .[2] دنباشمی ونقلحمل سیستم یاجزا ترینمهم

 رشد مغریعل شهرها جمعیت افزایش با امروزه

 بخش ،عمومی ونقلحملوسایل  از استفاده روزافزون

وسیلۀ از  بااستفاده شهریدرون سفرهای از توجهی قابل
 ۀشبک مهم یاجزا از هاتقاطع. شودمی انجام ۀ شخصینقلی

 حساس بخش هاتقاطع از عبور و شهریدرون ونقلحمل

 تمام در امروزه. اشدبمی مقصد به بدأم از مسیر این طی در

 تبدیل فراگیر معضل یک به ترافیک بشری جوامع

 حد از بیش وجود از ناشی ازدهام و شلوغی .استشده

 .شودمی جامعه در روحی فشار ایجاد باعث خودروها

 باالیی اهمیت از شهری معابر ۀشبک در هاتقاطع

 ونقلحمل ۀشبک ظرفیت که جاییآن از. هستند برخوردار

 در نظمیبی هرگونه باشد،می هاتقاطع عملکرد از متأثر

 .[3] شودمی شبکه ظرفیت کاهش سبب مهم یاجزا این
 توسط قرمزچراغ نقض و معبر عرض از قانونیعبور غیر

 ساززمینه و نظمۀ نندزرهمب عوامل از یکینقلیه ۀ وسیل

 از وریبهره کاهش و وقت اتالفاست.  تصادفات بروز
 هاتقاطع در قرمزچراغ از عبور تخلف منفی تبعات دیگر

 .باشدمی
 ،قرمزعبور از چراغن امتخلف رفتار اثرگذاری به باتوجه

 اهمیت از آنانو ظاهری  رفتاری هایویژگی شناخت
 بهتر طراحی به تواندمی و است برخوردار باالیی

در  .شود منتهی قرمز چراغاز  عبور با مرتبط تسهیالت
 یک درصد توان گفت که کشور ایرانمیاهمیت پژوهش 

، اما سهم جهانی آن ددهل میکیشتجمعیت جهان را از 
یکی از دالیل این  .[4] درصد است دواز سوانح رانندگی 

مسئله را یک  لذا باید این ؛قرمز استعبور از چراغ امر

 قانون نقض دالیل روپیش پژوهش در. ملی بدانیم ۀدغدغ

 و هاتقاطع در قرمزچراغ از ورعب حین رانندگان توسط
 مورد معمول، ۀپدید این با مقابله راهکارهای چنینهم

 .[5] استهگرفت قرار بررسی

 
 مطالعات پیشین 

ای ههمیت ویژاز ا ونقلحملپیاده در سیستم  عابرانایمنی 

برای را برخوردار است زیرا شهرها باید محیطی ایمن 
یاده پ عابرانپذیر ایجاد کنند. تصادفات کاربران آسیب

که در مطالعات بسیاری است ار حائز اهمیت امری بسی

که یکی از عواملی  .[1,6] استهمورد بررسی قرار گرفت
ث نقص چراغ قرمز کمتر مورد بررسی قرار در بح

 سن هک رانندگانیباشد. میکاربر متخلف سن  استهگرفت

قانون را رعایت  موارد اغلب در دارند بیشتری سال و
 نوانعبه . قابل توجه است که عدم رعایت قوانینکنندمی

 معرفی قرمزچراغ نقض در گذارتأثیر عواملیکی از 

 شود.می
 که اندداده نشان 2100 سال در [7]نهمکارا و  ژوانگ

. است ارتباط در رانندگی و پیاده عابران تخلفات با سن

 را بیشتری تر تخلفاتجوان رانندگان و پیاده عابران

 . شوندمی مرتکب مسن افراد بهنسبت
 که دادند نشان پژوهشی در [8]همکاران و دومس

 از ساله 23 - 01 جوان رانندگانبیمۀ   و تخلفات تعداد

 تمایل چنینهم. است بیشتر ساله 40 – 04 سالمیان افراد

 پیاده، عابران در سن افزایش با هنجارشکنی و خلفت به

 .شودنمی کم خطا وقوع تعداد ولی شودمی کم
 شد، انجام 2112 سال در که  دیاز مطالعات نتایج

 تخلفات مرتکب بانوان از بیشتر آقایان که بود آن از حاکی

 در آقایان رانندگی تخلفات نخستین و شوندمی رانندگی

 چنینهم. دهدمی رخ بانوان به نسبت تریپایین سنین

 را هرسال در شکنیقانون احتمال بانوان برابر دو آقایان

 قرار تریخطرناک شرایط در را خود عبور، حین و دارند
 .[9] دهندمی

 گرانیه و تام توسط 2100 سال در که دیگری مطالعۀ

این . داد نشان را متناقضی نتایج گرفت صورت
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 به که کردند مشاهده را مرد پیادۀ عابران ،پژوهشگران

 دارچراغ معابر در ترافیکی قوانین از پیروی به زیاد احتمال

 بانوان ویژهبه زن پیادۀ عابران کهحالیدر پرداختندمی

 تمایل خیابان عجول بودند و عرض از عبور در سالمیان

 .[10] داشتند را قرمزچراغ نقض به
 2110 سال در [11]همکاران و شکروتوا تحقیقات در

 وقتی مسن عابران از اندکی تعداد. شد پدیدار جالبی نتایج

 دویدن حال در عبور حین رسیدند، عبور ۀمحدود به

 چراغ سمتبه عبور از قبل عابران بیشتر و شدند مشاهده

-پیاده در بیشتری میل با چنینهم؛ کردندمی نگاه راهنمایی

 جبران دلیلبه احتماال  که بودند ایستاده جاده بهنسبت رو

 آنها نیاز و عبوری خودروهای با برخورد از ترس کاهش

 ترمسن عابران .استهبود عبور حین در تعادل حفظ به

. دوندنمی عبور حین در و قبل افتادن از ترس به باتوجه
 سمتبه اغلب خود انتقال و نقل کنترلبرای  مسن عابران

 عبور به بوطمر مشکالت بروز از تا کنندمی نگاه زمین

 مراحل به زیادی توجه سالبزرگ عابران. کنند جلوگیری

 عابران دریافتند نامحقق. دارند عابر عنوانبه خود عبور

 و شنیدن در خود هایتوانایی کاهش با مقابله برای مسن
 چراغ به عبور برای ایمن گپ انتخاب برای چنینهم

 منطبق یعملکرد موارد اغلب در و کنندمی نگاه راهنمایی

 آنها رسدمی نظربه این برعالوه. دارند ترافیکی قوانین با

 و رانندگان به رفتار انتخاب دررا  خود مسئولیت
 استراتژی این. کنندمی واگذار موجود هایزیرساخت

 سالبزرگ عابران چرا که باشد دلیلی تواندمی جبران،
 عملکرد قبال در جوان عابران بهنسبت بیشتری قدردانی

 .ددهنمی نشان رانندگان ۀمسئوالن
 واکنش که دریافتند 2100 سال در همکاران و  ژانگ

 .دارد بستگی آنها بودن گروه یا فرد به انتظار، لحظۀ در افراد
 سفر گروه یک در که هاییپیاده تعداد رسدمی نظربه

 ارتباط پیاده عابر توسط قرمزچراغ نقض تعداد با کنندمی

 نسبت یابدمی افزایش گروه اندازۀ یوقت. باشد داشته

 یابد.می کاهش عابر توسط قرمزچراغ نقض

 هاییافته 2100 سال در [12]همکاران و رن ماا 

 کهرا  ایپیاده عابران محققان این. دادند نشان را متناقضی

 به تمایلی کهدرحالی کردند مشاهده بودند انتظار گروه در

 فرد کههنگامی واقعدر .نداشتند راهنمایی چراغ از اطاعت

 حضور دیگری فرد و رسدمی تقاطع محدودۀ به عابر

 آزادی با باشد داشته قرمزراغچ نقض بر تصمیم اگر ندارد،

 در دیگری افراد اگر ولی، شودمی تخلف مرتکب عمل
 فرد باشند، چراغ شدن سبز انتظار در گذرگاه محدودۀ

 .[12] کندمی اتخاذ ایمسئوالنه عملکرد
 انجام 2101 سال در که پژوهشی در [13]  گرانیه و تام

آنها متوجه شدند .تندیاف دست متناقضی هاییافته به شد
 خیابان پهنای کاهش با شده پارک نقلیۀ وسایل حضور که

 و عابران در امنیت احساس افزایش باعث احتماال 
 .شودمی عابران توسط قرمزچراغ نقض وجودآوردنبه

 نقلیۀ وسایل توسط شدهایجاد بصری انسداد ،این برعالوه

 به ورود حین در عابر که شود باعث تواندمی شدهپارک

 و کند رؤیت دورتر از را ورودی ترافیک عبور،محدودۀ 
 حضور مشابه، شرایط در .کند اتخاذ را صحیح تصمیم

 کاهش سبب خیابان حاشیۀ در شدهپارک نقلیۀ وسایل

 نقلیۀ وسایل غیرقانونی حضور .شودمی قرمزچراغ نقض

 عابر بیشتر احتیاط پیاده، عابر کشیخط محل در شدهپارک
 از عابران راحت عبور مانع و داشت پی در را سالبزرگ
 خودرو وقتی سالبزرگ عابران. شد خیابان عرض

 عبوری رفتار ،بود خیابانحاشیۀ  در ایشدهپارک

 .دادند نشان خود از ایمحتاطانه
 در همکاران و بروسور توسط که دیگری پژوهش در

 نقض بر پیاده عابر انتظار زمان تأثیر روی بر 2103 سال

 انجام خطرناک هایموقعیت در گرفتن قرار و قرمزچراغ

 عابران حضور مدت و ورود زمان که داد نشان نتایج، شد

 که افرادی .دارد بستگی فاز طول به انتظار، محدودۀ در

 .[2] داشتند کمتری انتظار آستانۀ کردند نقض را قرمزچراغ
 در [14]همکاران و سینمون توسط دیگری پژوهشی

-چراغ نقض بر آن تأثیر و عبور طول بررسی به 2100 سال

 نشاناین پژوهش  نتایج .پرداخت پیاده عابران توسط قرمز

-چراغ نقض احتمال باشد شتربی عبور طول هرچه که داد

 یابد.می کاهش پیاده، عابران توسط قرمز
 

 و رفتار بررسی هدف با روپیش مطالعۀ.  هدف پژوهش

 کالنشهر دارچراغ هایتقاطع در قرمزچراغ نقض دالیل
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 ملاعو مطالعۀ و شناسایی با شد تالش .گردید آغاز رشت

 هاییویژگ قبیل از وسایل نقلیه حرکت با مرتبط انسانی

 قرمزچراغو هدف نقض  )جنسیت و سن(شناختیجمعیت

و ، خدماتی، آموزشی، اداری و تفریحی( )درمانی

 از یک هر گذاریتأثیر میزان افراد حرکتی کلی الگوهای

 نتعیی وسیلۀ نقلیه توسط قرمزچراغ نقض پدیدۀ در عوامل

 عوامل شناسایی، پژوهش اصلی اهدف کلی طورهب .دوش

و  هاتقاطع در وسیلۀ نقلیه توسط قرمزراغچ نقض بر مؤثر

 تعیین و عوامل از یک هر گذاریتأثیر میزان شناسایی

 باشد.می تخلفات ویربر آنها تأثیر ترتیب

 
 شناسیروش

 را تحقیق ابزار و روش تحقیق، موضوع از هدف

 در قدم اولین تحقیق ماهیت درک بنابراین؛ کندمی هتوجی

 متعدد مراجع. باشدمی پژوهش ابزار و روش انتخاب

 شامل هایتقاطع در عبور از چراغ قرمز موضوع با مرتبط

. شد ه و بررسیمطالع حوزه این درشده های تعیینهدف
 نیاز مورد اطالعات آوریجمع و میدانی مطالعات

 عوامل دادن نشان منظوربه کهبرداشت میدانی  از بااستفاده

 و گرفت انجام، بود شده تدوین نقلیهوسایل  بر ثرؤم
 .شد انجام افزارنرم ازبااستفاده  هاتحلیل

 

 برداشت میدانی مجوز کسب از پس.   محل مورد مطالعه

 رشت شهرکالن یهاقاطع، تانتظامی محترم مرجع از
، چهارراه گلسارکه عبارت بودند از  شدند انتخاب

-گاز، میدانکاران، فلکۀتوتون ، تقاطعمیکائیل راهچهار

ها، دریایی. در این تقاطعنیرویو میدانمقدس 
 پناه جزایرو  پیاده عابر گذرگاه دارای دوطرفه هایخیابان

( مختصات هر کدام از مناطق 0در شکل ) بودند. پیاده عابر

 است.نشان داده شده
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0110، سه، شمارۀ چهارمسال سی و      نشریۀ مهندسی عمران فردوسی  

 سن راننده تفکیک به شدهبرداشت نقلیۀ یلوسا تعداد  0جدول 

 

 جمع 71بیش از  71تا  07از  04تا  30از  31تا  01از  سن

 4 1 1 3 2 کارانچهارراه توتون

 23 1 0 00 00 چهارراه گلسار

 0 1 1 0 3 چهارراه میکائیل

 09 1 2 4 02 فلکۀ گاز

 20 1 4 1 00 دسمیدان مق

 27 1 6 9 01 میدان نیرویی دریایی

 010 1 04 36 09 جمع

 

 

 اطالعات آوریجمع روش. برداشت اطالعات 

 قرار محل. دبو میدانی آمارگیری و ایمشاهده صورتهب

 کشیخط بهنسبت برای برداشت میدانی شخص گرفتن

. شخص موردنظر در شد انتخاب معبر عرض و عابرپیاده

و  رفتار یاتئجز رؤیت منظوربه مناسب تموقعی

 چگونگی و حرکت نوع ،وسایل نقلیه مشخصات ظاهری

 تا نامحسوس قرار گرفت صورتبه ،قرمزچراغ نقض

 بر احتمالی اثر ازو  نشوند او حضور متوجه وسایل نقلیه

 کهاین به باتوجه. شود جلوگیری نقلیه وسایل رفتار

 بسیار پژوهش این در یهوسایل نقل و ظاهر رفتار جزئیات

 در دستی صورتبه وشد  شمارش عبور فراوانیبود،  مهم

 .شد داده انتقال افزارنرم به سپس و گردید ثبت جداول

 شد: انجام زیر شرح بهوسایل نقلیه  شمارش روند

 .نمودند عبور قرمزچراغ از که بانوانی تعداد -0

 .نمودند عبور معبر قرمزچراغ از که آقایانی تعداد -2

 .راننده سن براساس وسایل نقلیه تفکیک -3

 و پوشش جنسیت براساس وسایل نقلیه تفکیک -0

 .راننده

 .راننده وزن براساس وسایل نقلیه تفکیک -4

وسایل  رفتار بر سن تأثیر پژوهش فرضیات از یکی

 به افراد شد گفته که طورهمان منظور این به .است نقلیه

 چهار ینا. شدند بندیدسته گروه چهار به سنی لحاظ

 چهره روی از که شدند تفکیک هم از ایگونهبه سنی گروه

 .داد تشخیص را آنها سن بتوان افراد حرکتی هایویژگی و

 توسط قرمزچراغ نقض بر سن اثر بررسی به ادامه در

 این بررسی در. [15]د شد خواه هپرداخت وسایل نقلیه

 کم و سن افزایش با کلیطوربه که رودمی انتظار عامل،

 انرژی سیستم تحلیل و گیریتصمیم در افراد توان شدن

. یابد کاهش وسایل نقلیه توسط قرمزچراغ نقض بدن، در

 و منطقه موقعیت نظر از هاتقاطع متفاوت شرایط دلیلبه

 هر در هجداگان طوربه بررسی این اطراف، هایدسترسی

 رانندگان سن رسدمی نظربه .گرفت انجام هاتقاطع از یک

 اثرگذار معابر از عبور حین قرمزچراغ نقض تخلف در

 پژوهش این در که مواردی از یکی دلیل همین به ؛است

 وسایل نقلیهرانندگان  سن تأثیر بررسی شد، پرداخته آن به

 در که استها تقاطع از عبور حین قرمزچراغ نقض بر

 .استمشاهده  قابل (0) جدول

 جنسیت و پوشش تأثیر پژوهش این فرضیات از یکی

 به افراد منظور این به که است نقلیهوسایل رفتار بر راننده

 .شدند بندیدسته گروهچهار  به جنسیت و پوشش لحاظ

 نقض بر جنسیت و پوشش اثر بررسی به ادامه در

 در. د شدخواهه پرداخت نقلیهوسایل توسط قرمزچراغ

آقایان  تعداد کلیطوربه که رودمی انتظار عامل، این بررسی

 هاتقاطع متفاوت شرایط دلیلبه. بیشتر باشد هااز خانوم
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 0011، سه، شمارۀ چهارمسال سی و       نشریۀ مهندسی عمران فردوسی

 بررسی این اطراف، هایدسترسی و منطقه موقعیت نظر از

 نظربه .گرفت انجام هاتقاطع از یک هر در جداگانه طوربه

 نقض تخلف در دگانرانن جنسیت و پوشش نوع رسدمی

 دلیل همین به ؛است اثرگذار معابر از عبور حین قرمزچراغ

 ،شد پرداخته آن به پژوهش این در که مواردی از یکی

 بر وسایل نقلیهرانندگان  جنسیت و پوشش تأثیر بررسی

در  .استها تقاطع از عبور حینرانندگان  قرمزچراغ نقض

 .[16] قابل مشاهده استاین بررسی  (2)جدول 

 رفتار بر وزن تأثیر ،پژوهشدیگر  فرضیات از یکی

 به وزن لحاظ به افراد منظور این به که است نقلیهوسایل

وزن  اثر بررسی به ادامه در .دشدن بندیدسته گروهسه 
 خواهیم نقلیهوسایل توسط قرمزچراغ نقض بر راننده

 موقعیت نظر از هاتقاطع متفاوت شرایط دلیلبه .پرداخت

 جداگانه طوربه بررسی این اطراف، هایدسترسی و منطقه

 نوع رسدمینظر . بهگرفت انجام هاتقاطع از یک هر در
 از عبور حین قرمزچراغ نقض تخلف در رانندگان وزن

 در که مواردی از یکی دلیل همین به ؛است اثرگذار معابر

 وزن رانندگان تأثیر بررسی شد، پرداخته آن به پژوهش این

ها تقاطع از عبور حینقرمز چراغ نقض بر نقلیهوسایل
 .قابل مشاهده است( 3که در جدول ) است

 

 
 راننده پوشش و جنسیت فکیکت به شدهبرداشت نقلیۀ یلوسا تعداد  2جدول

 جمع معمولی -مذکر رسمی -مذکر معمولی -مؤنث چادری -مؤنث و پوشش جنسیت

 4 0 0 1 1 کارانتوتونچهارراه 

 23 6 03 3 1 چهارراه گلسار

 0 3 0 1 1 چهارراه میکائیل

 09 9 01 1 1 گازفلکۀ 

 20 9 04 1 1 میدان مقدس

 27 00 04 1 1 میدان نیرویی دریایی

 010 03 44 3 1 جمع

 

 
 راننده وزن تفکیک به شدهبرداشت نقلیۀ یلوسا تعداد  3جدول

 جمع چاق متوسط الغر وزن

 4 0 0 3 کارانتوتونچهارراه 

 23 0 9 01 چهارراه گلسار

 0 1 0 1 چهارراه میکائیل

 09 4 7 1 گازفلکۀ 

 20 7 1 01 میدان مقدس

 27 0 1 00 میدان نیرویی دریایی

 010 21 37 04 جمع
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0110، سه، شمارۀ چهارمسال سی و      نشریۀ مهندسی عمران فردوسی  

 
 فلوچارت روش انجام پژوهش  2شکل

 براساس تقاطع سن تفکیک  0جدول
 

 جمع 71بیش از  71تا  07از  04تا  30از  31تا  01از  سن

 4 1 1 3 2 کارانچهارراه توتون

 23 1 0 00 00 چهارراه گلسار

 0 1 1 0 3 چهارراه میکائیل

 09 1 2 4 02 فلکۀ گاز

 20 1 4 1 00 میدان مقدس

 27 1 6 9 01 میدان نیرویی دریایی

 010 1 04 36 09 جمع

 
 نقض شناختیجمعیت مقایسۀ و تحلیل.   روش تحلیل

 ،سن، جنسیت عوامل تأثیر تقاطع، شش هر در قرمزچراغ
 طریق از آنها بین روابط تعیین نهایت درو  ،وزنو  پوشش

لۀ هو در .انجام شد مؤثرتحلیل فراوانی و تحلیل عوامل 
گل، در گو زندهاز طریق تصاویر  ترافیکاول با بررسی 

 ها براساسهای اوج را تعیین کردیم. سپس تقاطعساعت
 صورتبه. برداشت اطالعات ندانتخاب شدهدف سفر 

سپس اطالعات  ؛میدانی و نامحسوس انجام شد
 مطابق فلوچارت این پژوهشروش . شدبندی تفکیک

 باشد.می (2) شکل
 یجتحلیل نتا

 و تحلیلصورت میدانی، پس از برداشت اطالعات به

 هر در قرمزتخلف عبور از چراغ شناختیجمعیت ۀمقایس

که براساس شرایط محیطی انتخاب شده  تقاطع شش
 نهایت در، وزن، جنسیت و پوشش، و سن تأثیر و ،بودند

 از آنهاشده و تأثیر متغیرهای مشخص بین روابط تعیین

-ها نرمدر این تحلیل .اوانی انجام شدهای فرتحلیل طریق

 مورد استفاده قرار گرفت. SPSSافزار آماری 
شود، بیشتر گونه که مشاهده می( همان0در جدول )

 قرمزسال مرتکب تخلف عبور از چراغ 31تا  01بازۀ سنی 
سال بیشترین تقاطعی که در  31تا  01شوند. در سن می

ن ز بود که دلیل آآن تخلف اتفاق افتاد تقاطع فلکۀ گا

ها و عبور و مرور زیاد دانشجویان تواند وجود دانشگاهمی
چهارراه گلسار قرار داشت که با  باشد. بعد از آن تقاطع
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تخلف در این بازۀ سنی ثبت شد. در مجموع در تقاطع  00
تخلفات بیشتری داشت.  27نیرویی دریایی با ثبت عدد 

دهد که هرچه را میاین تحلیل فراوانی به ما این نتیجه 

چنین شود؛ همسن باالتر رود تبعیت از قانون بیشتر می
دار مثل چهارراه میکائیل تخلف های دوربیندر تقاطع

بین ثبت دهندۀ تأثیر دوربسیار بسیار پایین بود و این نشان

 عبارتی تأثیر دوربین ثبتتخلف عبور از چراغ است؛ به
 ی انتظامی است.تخلفات بیشتر از مأمور محترم نیرو

( که 4( و جدول )3در نمودار تحلیل شکل )
کنیم دهندۀ تأثیر جنسیت و پوشش است، مشاهده مینشان

کنند طور کل آقایان خیلی بیشتر از بانوان تخلف میکه به
دهندۀ احترام بیشتر بانوان به قانون است. و و این نشان

رسمی بیشتر از هر پوشش دیگر تخلف  -پوشش مذکر

است. تنها تقاطعی که در آن بانوان به ثبت رساندهرا 
تواند تخلف کردند، تقاطع چهارراه گلسار بود که می

باشد. درمانی این تخلف انجام شده علت وجود مراکزبه

ی است که دریایبیشترین ثبت تخلف برای تقاطع نیرویی
یکی از دالیل آن وجود هایپر احمدی و ادارات از جمله 

می شهرستان رشت و دادسرای نظامی است دادسرای عمو
 توانند دالیل نقض این قانون باشند.که می

 

 
 

 تحلیل فراوانی سن براساس تقاطع  3شکل

 

 هابراساس تقاطع پوشش و جنسیت تفکیک 4جدول

 

 جمع معمولی -مذکر  رسمی -مذکر  معمولی -مونث  چادری -مونث  جنسیت و پوشش

 4 0 0 1 1 کارانتوتونچهارراه 

 23 6 03 3 1 چهارراه گلسار

 0 3 0 1 1 چهارراه میکائیل

 09 9 01 1 1 گازفلکۀ 

 20 9 04 1 1 میدان مقدس

 27 00 04 1 1 میدان نیرویی دریایی

 010 37 09 3 3 جمع
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0110، سه، شمارۀ چهارمسال سی و      نشریۀ مهندسی عمران فردوسی  

 
 هاتحلیل فراوانی جنسیت و پوشش براساس تقاطع  0شکل

 

 وزن راننده تفکیک  7جدول
 

 عجم چاق متوسط الغر وزن

 4 0 0 3 کارانچهارراه توتون

 23 0 9 01 چهارراه گلسار

 0 1 0 1 چهارراه میکائیل

 09 4 7 1 فلکۀ گاز

 20 7 1 01 میدان مقدس

 27 0 1 00 میدان نیرویی دریایی

 010 21 37 04 جمع

 

ض وزن را بر نق تأثیرکه تحلیل فراوانی  (0) در شکل
به نسبتلف بیشتری ها تخدهد، الغرنشان می قرمزچراغ
؛ تخلف کمتری دارند هاکنند و چاقها میوزنبقیۀ 

 یتر هستند و تبعیت بیشترچاق آرام رانندگان عبارتیبه
-. ببشترین تقاطعی که چاقدارند هابه الغرنسبتاز قانون 

ان توکه این نقض میبود ها تخلف کردند، میدان مقدس 
ع زیرا تقاطدانست علت کارهای خدماتی یا تفریحی به

. استمیدان مقدس مشرف به پارک و خدمات موبایل 
تصاحب کردن جای پارک  دتوانعلت دیگر هم می

 مناسب در خیابان الکانی باشد.
( تأثیر جنسیت و پوشش بر 6( و جدول )4در شکل )

کنیم. سن و رابطۀ بین این دو متغیر را مشاهده می
نی بازۀ سشود بیشترین تخلف در طور که دیده میهمان

های چادری سال و در جنس مذکر بود. خانم 31تا  01
های قبلی هیچ تخلفی را به ثبت نرساندند و مانند تحلیل
دهندۀ احترام بسیار زیاد این پوشش بسا نشاناین امر چه

سال هیچ تخلفی به ثبت  71به قوانین باشد. در ردۀ سنی +
رود یم توان نتیجه گرفت که هرچه سن باالترنرسید؛ می

ن شود و پیروی از قانوتخلف کمتر و نزدیک به صفر می
شود و این مورد حتی تأثیری در جنسیت افراد بیشتر می

 ندارد.
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 0011، سه، شمارۀ چهارمسال سی و       ن فردوسینشریۀ مهندسی عمرا

 

 

 هاتقاطعتحلیل فراوانی وزن براساس   4شکل
 

 سن بر پوشش و جنسیت تأثیر  7جدول

 سن  
 جمع

 71 تا 04 از 04 تا 31 از 31 تا 01 از

 جنسیت

 3 0 1 2 لیمعمو -مؤنث

 55 8 23 24 رسمی -مذکر

 43 7 13 23 معمولی -مذکر

 101 15 37 49 جمع

 

( رابطۀ وزن و سن را نشان 1( و جدول )7شکل )

شود افراد الغر در بازۀ طور که دیده میدهند. همانمی
راد بیشترین افمحسوس  یبا اختالفسال  31تا  01سنی 

 04ا با ثبت مرتکب تخلف هستند. در مجموع الغره

ها کمترین تخلف بیشترین تخلف را کردند و چاق
تای آن  02به ثبت رساندند که  21تخلف را با عدد 

سال بود. نکتۀ جالبی در  31تا  01مربوط به بازۀ سنی 

شود این است که هرچه سن باالتر این بخش دیده می
تر تخلف کمتری دارند و حتی میزان رود افراد چاقمی

که این توضیح حالیسد، درربه صفر میتخلف آنها 

 کند.ها صدق نمیبرای متوسط

دهند که در ( نشان می9( و جدول )6شکل )
 91مجموع بیشترین تخلف را آقایان با ثبت عدد 

مرتکب شدند و بیشترین پوشش مورد تخلف، پوشش 

است. آقایان با پوشش بوده 44رسمی با ثبت عدد 
ری شش معمولی تبعیت کمتبه آقایان با پونسبت رسمی

تخلف به ثبت  3و بانوان در مجموع  از قانون دارند

دهندۀ رعایت قانون در این جنس رساندند که نشان
 است. 
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0110، سه، شمارۀ چهارمسال سی و      نشریۀ مهندسی عمران فردوسی  

  

 

 ثیر جنسیت و پوشش بر سنأتحلیل فراوانی ت 7 شکل
 

 وزن بر سن تأثیر  1جدول
 

 
 سن

 جمع
 03تا  54از  54تا  03از  03تا  81از 

 وزن

 04 01 03 22 الغر

 37 4 07 04 متوسط

 21 1 1 02 چاق

 838 84 03 54 جمع

 

 

 وزن بر سن تأثیرتحلیل فراوانی   6شکل
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 و پوشش بر وزن یتجنس تأثیر 9جدول

 جمع وزن  

 چاق متوسط الغر

 جنسیت

 3 1 1 1 معمولی -مؤنث

 55 8 19 28 رسمی -مذکر

 43 11 16 16 معمولی -مذکر

 101 20 36 45 جمع

 

 

 وزن بر سن تأثیرتحلیل فراوانی   1شکل

 

 گیرینتیجه

با افزایش سن تعداد تخلف در  که دهدمی نتایج نشان
 ؛استهگیری داشتای سنی باالتر کاهش چشمهگروه

هیچ تخلفی مشاهده  71که در گروه سنی +یطوربه
 هر و رفتار ردنداای با جنسیت و این امر رابطه استهنشد
 .[3]باشدیکدیگر می آقایان و بانوان مشابه گروه دو
 در قانون نقض اختالف جنسیتی، گروه دو در چنینهم

 است آن ۀدهندنشان امر این و بارز بود بانوان و آقایان بین

 قانون رعایت عدم بر گذارتأثیر یعامل جنسیت، تفکیک که

 قایان. آاست رانندگان توسط قرمزچراغاز عبور هنگام در
 بیشترخیلی عدد  3با  بانوان بهنسبت 91عدد  ثبت با

 طیف در چهار .شدند قرمزچراغعبور از  تخلف مرتکب
ر د کهیطوربه وجود داشتهای آشکاری تفاوتپوشش، 

 هبنسبت، پوشش چادری هیچ تخلفی را بانوانگروه 
ش پوشو در گروه آقایان  پوشش معمولی مرتکب نشدند

 00با  شش معمولیبه پونسبت 44 عدد با ثبت رسمی
 .[17]استهانجام دادتخلف بیشتری  مورد،

 الغرها تخلفات ،شامل سه گروه بودکه در متغیر وزن 
به دو گروه وزنی دیگر مرتکب نسبت ردمو 04با  بیشتری

 .مرتکب شدند عدد 21را با  ها کمترین تخلفشدند. چاق
در انون از ق یبیشترپیروی توان گفت با افزایش وزن می

 وهگربا  آقایان با پوشش رسمی گروه .شدمشاهده  افراد
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-وزنی الغر بیشترین تخلف را انجام دادند. در گروه چاق

در  رسید.تخلفات به صفر میزان شدن سن ها با بیشتر 
سال بیشترین تخلف برداشت شد،  31 تا 01گروه سنی 

 چنینهمجوانی باشد. ات ناشی از هیجان دتوانکه می
 سال 31 تا 01سنی  گروه آن بیشترین تقاطعی که در

 دتوانمیدلیل آن گاز بود که  ۀفلک، ندشد مرتکب تخلف

 د.باشها انشگاهوجود د دلیلبهآمد این قشر سنی ورفت

 هایی که تخلف در آن انجام شد میدانبیشترین تقاطع
 20عدد، میدان مقدس با ثبت  27دریایی با ثبت نیروی

 توان دلیلبود. می 23گلسار با ثبت عدد عدد و چهارراه

 انجام دادندریایی را نیروییمیدان تخلف در افزایش 
تفریحی  راموکارهای اداری و خدماتی و در میدان مقدس 

، اهداف گلسارکردن و در چهارراهو خدماتی و پارک

 .[15] درمانی و تفریحی دانست
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