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 چکيده

 نيعرابر اسرت  کيدر امر تراف یمهندس یندهاياز اهدا  مهم فرآ یکيها در كنار فراهم آوردن سهولت در رفت و آمد حفظ جان انسان

محسروب  کيرتراف درحروزه یگرذاراستيس یاهدا  برا نيتریاصل ادهيپ نيو عابر هيهستند، لذا وسائل نقل یکياركان تراف نيتراز مهم ادهيپ

هرای عرابر های مختلف روستاييان به اسرتفاده از پرل  هد  اساسی از انجام اين پژوهش تحليل عوامل اثرگذار بر عدم تمايل گروهشوندیم

ها به روش پيمايش آوری دادهتوصيفی است  جمع -اين تحقيق از نظر ماهيت و هد  كاربردی است و روش تحقيق آن تحليلی پياده است 

بنردی گيری تصرادفی طبقرهبا كاربرد روش نمونه 1398حيدريه در سال نفر از روستاييان شهرستان تربت 380ميدانی و مصاحبه حضوری با 

افرزار آمراری هرا از نررمباشد  در اين پژوهش جهرت تجزيره و تحليرل دادهای مین  به صورت پرسشنامهشده انجام گرفت  ابزار سنجش آ

Eviews  هوايی در ترين عوامل مؤثر بر عدم تمايل روستاييان به استفاده از پلو مدل تجيت استفاده شد  نتايج تحقيق نشان داد كه از مهم

ها، ترس از ارتفاع، جريمه يا تشويق، تمايل به ايجاد پله برقی و ايجاد معبر وسر  خيابران ع پلهبخش افراد دارای تحصيالت دانشگاهی ارتفا

ها، عدم آگاهی افراد و تمايل به احداث زيرگذر بر عدم اسرتفاده از پرل هروايی كنندگان عمومی جنس و تعداد پلهدر بخش استفاده باشند می

ها، جريمه يا تشويق، تمايل به ايجاد پلره برقری و اترال  آموزان شامل شيب و ارتفاع پلهانشعابر پياده مؤثر هستند  اين عوامل در بخش د

شود عموم روسرتاييان تمايرل بيشرتری ها و ايجاد مانع وس  خيابان باعث میشدن ارتفاع و شيب پله باشند  در اين راستا استانداردوقت می

 هوايی از خود نشان دهند برای استفاده از پل
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 مقدمه

دركشورهای در حال توسعه مانند ايرران كره شرهری شردن 

پيش از صنعتی شدن ر  داده است، پس از ورود خودرو از همان 

ها وجرود داشرته اسرت، بنرابراين ابتدا مسئله اولويت دادن سواره

باشند كه در اولويت دوم و ای از شهروندان میبقهعابران پياده ط

راد و گيررد )رضرايیهرا قررار مریهرا پرس از سروارهتوجه به آن

(  لذا خواه ناخواه بسياری از تصرادفات برا رفترار 1395همکاران، 

تررين علرل آن عردم ترافيک عابران در ارتباط است كه از مهرم

احسراس امنيرت  عبور عابران از پل عابر پيراده اسرت  امنيرت و

منردی و آسرايش شرهروندان و دارای نقش اساسری در رضرايت

مطلوبيت زندگی در قالب توسعه پايدار انسانی و شاخصری بررای 

آيد  امنيت، ديگر نيازهای اساسری شمار میكيفيت زندگی آنان به

دهرد  عوامرل بسرياری در ايجراد و انسان را تحت شعاع قرار می

توان طوری كه معماری شهری را میبس  امنيت مؤثر هستند، به

ای تأثيرگرذار برر زنردگی شرهروندان در شرهرها دانسرت  مقوله

فرهنر   ءدر ارتقرا توانردیم یثرؤور مطبه یاستفاده از تکنولوژ

 جرهيو در نت هراگذرگاه نيا از  يجامعه در استفاده صح یکيتراف

ا پيشررفت علروم و برنقش كنرد   یفايها انهيكاهش تلفات و هز

از  ،شودر میوانسان بيشتر در رفاه و كم تحركی غوطه هااوریفن

باشرد  ا بودن كم تحركی میزطرفی همين پيشرفت مبين آسيب

از اين رو متخصصين شهری برآن شدند تا تسهيالت را هرر چره 

بيشتر در خدمت سالمت بشر به كار گيرنرد و يکری از مصراديق 

هت ترغيب مردم بره هايی جفهؤلكارگيری ماين تفکر در شهر به

های عابر پياده يکی از ابزارهرای ايرن تفکرر روی است  پلپياده

تواننرد هستند كه با بکرارگيری مالحظرات فنری و فيزيکری مری

)سلطانی  روی باشندكننده شهروندان جهت پيادهمشوق و ترغيب

   (1395و همکاران، 

های هوايی عابرپياده به منظور باتبردن امنيت جسرمانی پل

گذر عابران پياده از اند  اما عابرين برای عبور از خيابان تعبيه شده

عر  خيابان آن هم درست زير پل هوايی امرری عرادی اسرت 

های عابر پيراده تضرمينی بررای كه پلدر حالی(  1395)شربتی، 

به دتيرل سرهل انگراری، عجلره داشرتن،  جان عابران است اما

ی كه اساس منطقی نردارد اضعف فرهن  و هزاران دليل و بهانه

ها از سروی احتياطیگيرد كه گاهی اين بیمورد استفاده قرار نمی

  شروداپذير و حتی مرگ تمرام مرینها به بهای حوادث جبرانآن

در رونرد  رييربره دنبرال تغ یشهر یدر فضاها ادهيعابر پ یهاپل

-و برنامره یطراح یهادر نگرش رييو سپس تغ ینيرشد شهرنش

 تيرامن نيترأم یهابه ضرورت یو به عنوان پاسخ یشهر یزير

 شيدر حرال افرزا سررعتبره ر،يرچند دهه اخ یشهروندان در ط

ونقررل (  مهندسرران حمررل1395نژاد و فربررد، )صررحرائی هسررتند

 حلراه  سه دهپيا انعابر ورمرو  رعبو زفع نيار ایبروترافيرررررک 

وايی، هركه شامل عبور و مررور برا اسرتفاده از پرل ند ادهكرئه ارا

باشرد استفاده از زيرگذر و گذرگاه مخصروص عرابران پيراده مری

های عابر پياده كه در قالرب پل(  1393آبنوس و همکاران، )تخت

بنردی سط  روگذر طبقرههای عرضی غير همعنوان كلی گذرگاه

ای از امکانات مناسب شهری برای تسهيل عبرور شوند، نمونهمی

ردد، جلوگيری از حوادث نراگوار ت و مرور، همراه با افزايش ايمنی

و نيز كاهش مشکالت ترافيکی معابر هستند  از اين رو برا توجره 

در  هاها، طراحی و ساخت آنبه كارايی و پيامدهای مثبت اين پل

 ( 1387است )نيکومرام و همکاران،  سط  شهرها ضروری

سط  عبور عابرين پياده كه به شکل پرل همهای غيرگذرگاه

 دهاپيعابرين  ددتر تتسهيالاز شروند، گذر طراحی مریا زيرعابر ي

فيزيکی مسريرهای ترردد تفکيک  رشوند كه بهمنظومی بمحسو

-ی عملکرردی )حجرمگیهاژيومعبر با  در نقليهسايلو و عابرين

گاهررای ريیگذرآكاانميزگردنررد  سرررعت( بررات احررداث مرری

 هنحوو  فتهرربهكا اتتجهيز عنواز  تابعی دهغيرهمسط  عابر پيا
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 هولتررسها، سط  امنيت ترأمين شرده و ميرزان از آن ارینگهد

است )شرربتی،  تتسهيالين ازا نكنندگادهستفاا ادتعدو  سترسید

گذر عابران پياده از عر  خيابان آن هم درست زير پل (  1395

عبرور عابرين پياده از سط  خيابران  اما هوايی امری عادی است

هرا شررده و خطرررات اتومبيرل باعث ايجراد اخرتالل در حركت

)سرلطانی و جرانی را بررای عابرين بره همرراه خواهرد داشررت 

 ( 1389مزينی، 

تررين مشرکالت در تصادفات ترافيکی عابران پيراده از مهرم

ويرژه در كشرورهای در حرال توسرعه سراسر كشورهای جهان به

درصرد از تصرادفات  55-57است  در كشورهای در حال توسرعه 

فوت در مناطق شهری مربوط به عابران پياده اسرت  در منجر به 

اسرت ترا اين كشورها دتيل متعددی وجود دارد كه سبب شرده 

ای كننردگان جرادهپذيرترين استفادهعابران پياده به عنوان آسيب

ها و مروارد مررگ و ميرر را مطرح باشند كه بيشترين مصدوميت

-جمله اين دتيل می(  از 2002، 1شوند )نانتويال و ريچشامل می

بنردی بره توان به صنعتی شدن سريع اين كشرورها، عردم پرای

قوانين و مقررات راهنمايی و رانندگی و اصول ايمنی ترافيرک در 

(  همچنررين براسرراس 2001، 2بررين عررابران اشرراره نمررود )حامررد

بندی و مطالعات متعددی كه با هد  تعيين رابطه عليتی به دسته

ای انجرام يافتره بر بروز تصرادفات جراده بندی عوامل مؤثرطبقه

درصد  60كه عوامل انسانی )رفتاری( در  است، مشخ  گرديده

درصرد كرل  95ای، به عنروان دليرل اصرلی و در تصادفات نقليه

تصادفات نيز به عنوان يک عامل تأثيرگذار مطرح هستند )زانر  

(  با گسترش شهرنشينی و افزايش خطرات ترافيکی 2011، 3و وو

رای عابران امکانات و تسهيالت زيادی به منظرور پيشرگيری و ب

كاهش حوادث ترافيکی برای عرابران سراخته شرده كره شرامل 

-های مکرانيزه مریهای معمولی و پلهای زيرزمينی، پلگذرگاه

                                                                                           
1- Nantulya and  Reich. 

2- Hamed 

3 -Zhuang and Wu 

ها وجود پل عابر پياده در خيابان:(  2008، 4باشند )يی و همکاران

اطر بيشرتری در خيابران شود تا رانندگان با اطمينان خموجب می

تردد كنند و بدون توجه به اينکه ممکن اسرت كسری از عرر  

كره بسرياری از در حالی، خيابان عبور كند راهشان را ادامه دهنرد

امروزه تعدد پرل هرای عرابر  كنند ها استفاده نمیافراد از اين پل

پياده بر روی شريان های درون شهری بررخال  آنچره مرديران 

ی از ايجاد خردمات مناسرب بررای ان آن را نشانهشهری در ايرا

شهروندان پنداشته و از آمار مربوطره برا افتخرار يراد مری كننرد، 

)شربتی،  گواهی از رويکرد اتومبيل محور در طراحی شهری است

1389  ) 

مطالعه حاضرر تراكنون مطالعراتی در داخرل كشرور  در زمينه

 شود   اشاره میها در ذيل است كه به برخی از آنانجام شده 

ای به بررسی ( در مطالعه1396افشاری و ابوطالبی اصفهانی )

تأثير احداث پل عابر پياده مکانيزه در كاهش تصادفات و افزايش 

توان در شهر اصفهان پرداختند  نترايج تحقيرق ايمنی عابران كم

نشان داد كه ميزان تصادفات عابر پياده با سن  و ساعت تصاد  

توانرد بره اری دارد  همچنرين مکرانيزه شردن مریدرابطه معنری

های عابر پياده كمک نمايرد  سررعت افزايش عبور عابران از پل

های محدودكننده زيرپل عابر و امنيرت خودروهای عبوری و نرده

ها از ديگر عوامل مؤثر در عبور عابران از روی اجتماعی روی پل

 باشند های عابر پياده میپل

ای به بررسری ارزيرابی ( در مطالعه1395)اميری و همکاران 

های زيرگذر جای پلمعايب و مزايای احداث زيرگذر عابر پياده به

در اين پژوهش با توجه بره اطالعرات در شهر بجنورد پرداختند  

ای كه در بدست آمده از نظرسنجی انجام گرفته توس  پرسشنامه

رسری محدوده هسته مركزی شهر بجنورد تکميل گرديرده بره بر

ثر در انتخاب زيرگذر و روگذر )پل هوايی( پرداخته شده ؤعوامل م

است و پس از در نظر گرفتن همه عوامرل تأثيرگرذار، مشرخ  

                                                                                           
4- Ye  
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امتيراز گزينره  35گرديد كه به طور كلی زيرگذر عرابر پيراده برا 

امتياز مری باشرد   29های هوايی با تری در مقايسه با پلمناسب

هرای غيرمسرط  عرابر گرذرگاه اين بدان معنی نيست كه تمامی

دهرد كره پياده به صورت زيرگذر احداث گردد، بلکه نشران مری

هرای تواند گزينه مطرح بررای انتخراب نروع گرذرگاهزيرگذر می

ست در مطالعرات مقردماتی ا سط  شهری باشد و ضروریغيرهم

 ها توجه ويژه به زيرگذر شود جهت احداث اين گذرگاه

ه تحليرل عوامرل اثرگرذار برر ( در پژوهشی بر1395شربتی )

هرای عرابر در شرهر گرگران تمايل شهروندان به استفاده از پرل

بطه را كهداد  ننشا تفرضيا نموآز از نتايج حاصلپرداخرررررت  

مستقل شامل: متغيرهررررررای صد بين در 99سط  در  داریمعنا

و  شیزموی آهابرنامه دنفی بواناكا، نامناسب پلهيرررابی مکررران

بسته وا انی نامناسب عابرين با متغيرضعيت جسمو و فرهنگی

دارد   دجوو( دهعابرپيایپلهااز دهستفاا به انندوتمايل شهر م)عد

در  فيزيکی هندزدارنع بااموفقررردان كه داد  ننشا t نموآز نترررايج

 ثيرأها تپلاز  دهستفاا به انتمايل عابر معابر برعد یهاپل ا طرا

كه بين داد  نايانس نشوارل تحلي ریماآ نموآز نتايج دارد 

-ت عابرين در عدم استفاده از پلتحصيالو  متغيرهايی مانند سن

 ها تفاوت معناداری وجود دارد 

هرای ( ارزيابی تطبيقی گرذرگاه1397جو و همکاران )كاشانی

هرای مداری خيابانهای عابر پياده در قابليت پيادههمسط  و پل

ساس نقطه نظرات كه براداد ها نشان يافتهشهری را انجام دادند  

برداران به ترتيرب معيارهرای امنيرت و ايمنری، جابجرايی و بهره

دسترسی و شراي  فيزيکی، درجه اهميت باتتری نسبت به ساير 

های عابر پياده برای گذر از عر  خيابران معيارها در انتخاب پل

دارند  همچنين برخال  تصرور مرديران شرهری، عبرور عرضری 

، از مطلوبيت بيشرتری نسربت بره 36/0 همسط  با كسب امتياز

از مزيت بيشرتری و  33/0با امتياز های هوايی و پل مکانيزه  پل

در قابليت پياده مداری خيابان  3/0با امتياز به نسبت پل معمولی 

برخوردار است كه از اين رو تجديد نظری جدی در رونرد كنرونی 

 نمايد های عابر پياده در كشور را ضروری میتوسعه پل

ارائره مردل ای با عنروان ( مطالعه1397مرجانی و همکاران )

انجرام  ونقل شهری تهررانپايدار در حوزه حملارزيابی تکنولوژی

- در ارزيرابی ها نشان داد كه نکتره مهرمآندادند  نتايج مطالعه 

ونقل شهری تهرران، كاركردهرای تکنولوژی پايدار در حوزه حمل

  باشدونقل شهری میای حملهمرتب  با استفاده از تکنولوژی

گيری گروهری ( روش تصميم1397ميرمحمدی و جلوخانی )

هرای هروايی های بهينه پرلچند معياره مکانی را در تعيين مکان

گيرری مکرانی فرردی، از بخرش تصرميم درمشهد بکار بردنرد  

دار تعدادی معيرار )مکرانی وغيرمکرانی( و عملگرر ميرانگين وزن

های مکرانی )مکران بندی گزينهی و رتبهمرتب شده  برای ارزياب

 های هوايی(، استفاده گرديد  همچنرين، درهای مناسب برای پل

گيرری مکرانی )بخرش ادغرام نظررات يرا بخش گروهی تصميم

ترتيب های فردی(، از روش اكثريت فازی استفاده شد  بديننقشه

هرای ترين مکان برای استقرار پلگزينه ها جهت انتخاب مناسب

بندی گرديدند  برر اسراس يی در منطقه يک شهرمشهد، رتبههوا

گيرران ها بر طبق نظر گرروه تصرميمنتايج به دست آمده، گزينه

هرای اصرلی احمردآباد، برای احداث پل هوايی، به ترتيب خيابان

و پيشرنهاد بنردی فرامرز عباسی، فلسرطين و سرازمان آب رتبره

 گرديدند 

هرای ای مراحل تحليرله( در مطالع2015)1مالچسکی و رينر

كنند  اين صورت زير بيان میگيری چندمعياره مکانی را بهتصميم

مراحل شامل تعريف مسئله تصميم، تشخي  و تعيين معيارها و 

گيرری مکرانی، های تصميممحدوديت های تصميم، تعيين گزينه

گيرری مکرانی و اجررای تحليرل بکارگيری يرک روش تصرميم

ای از شدن هد  تصرميم مجموعرهحساسيت است  با مشخ  

شروند، سرپس تعردادی معيارهای مکانی و غيرمکانی تعيين مری

                                                                                           
1 -Malczewski and  Rinner. 
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-ها را مریشود  محدوديتها مشخ  میمحدوديت برای گزينه

شود  ها اعمال میتوان در شرايطی در نظر گرفت كه روی گزينه

دهد چره منراطقی در چارچوب مکانی نقشه محدوديت نشان می

ابل دستيابی بوده و چه مناطقی اين امکران گيری قبرای تصميم

 كنند  را فراهم نمی

هرای ای به بررسی مردل( در مطالعه2013) 1مانوج و آشيش

هرای حمرل و نقرل تقاضای سفر، ابزاری برای ارزيرابی سياسرت

نقل و  حمل هيندآ ازنداچشمها نشران داد كره پرداختند  نتايج آن

نقل عمومی تا  كاهش سهم حملاز پرجمعيت حکايت یشهرها

 ایفيک بايستی بهگونهاتر یهادهبررا ،ا  لذدارد صددر14سط  

 دیيازشخصی حمايت  رینقليه موتويررلساو انبرركااز  باشندكه

  دشون

انجام مطالعات كمری برر روی قشررهای مختلرف افرراد برا 

-تحصيالت و سنين مختلف عالوه بر مطالعات قبلی سربب مری

هرای افرراد از رفتارها و انگيزه تریريزان درک عميقگردد برنامه

های عابر پياده بره دسرت آورنرد در استفاده يا عدم استفاده از پل

ريزی جهرت بهبرود وضرعيت تواند در برنامهكه اين اطالعات می

های هوايی مؤثر باشرد  بنرابراين برا توجره بره اينکره كنونی پل

العره مطالعاتی تا كنون در اين رابطه انجام نشده است در اين مط

های هوايی توسر  سره قشرر عوامل مؤثر بر عدم استفاده از پل

مختلف افراد تحصيل كررده، دانرش آمروزان و افرراد عرادی در 

مرورد بررسری  1398حيدريه در سرال روستاهای شهرستان تربت

 قرار گرفت 

 

 هامواد و روش

روش مورد استفاده در اين پژوهش، برا توجره بره اهردا  و 

باشرد  جهرت گرردآوری توصيفی می -حليلیماهيت آن از نوع ت

ای و مشراهده و تکميرل های مورد نياز از مطالعات كتابخانهداده

                                                                                           
1 -Manoj and Ashish. 

عدم اسرتفاده يرا  مطالعه اين پرسشنامه استفاده گرديده است  در

 كنرد، اختيرار را مقردار 2 تواندمی استفاده از پل هوايی عابر پياده

ر پيراده اسرتفاده فرد از پل هروايی عراب كه زمانی برای( 0) صفر

فررد از پرل  كره زمرانی بررای كه زمانی برای( 1) يک و كندمی

 هرايیمدل چنين تخمين برای كند هوايی عابر پياده استفاده نمی

  كرد استفاده توانمی تجيت الگوی از

عردم اسرتفاده از پرل  بر مؤثر مستقل متغيرهای x همچنين

 صرورت به تجيت الگوی عمومی فرم باشد هوايی عابر پياده می

  (:1983 ،2مادات) باشد می زير

(1)                                      ( =1   = E(  = 

است  معادلره     +  =پايه لگاريتم طبيعی و  eكه 

نه تنهرا  شود و در آن جستيک ناميده میفوق توزيع جمعی لو

هرا نيرز غيرخطری  βبرحسب متغيرهای مستقل؛ بلکه برحسرب 

توان به صورت يک رابطه خطی است  همچنين رابطه فوق را می

يعنی احتمال عدم استفاده  بر حسب پارامترها تبديل كرد  اگر 

كره احتمرال  (  -1)اشرد، بيان شده ب 1از پل هوايی با رابطۀ 

 شود: استفاده از پل هوايی است، به صورت زير بيان می

 (2)                                  =  = -1 

بيانگر ميرزان برترری احتمرال  حال به طور ساده   

 وقوع نيافتن آن است: عدم استفاده از پل هوايی بر 

(3)                        

لگاريتم طبيعی گرفته شود،  3چه از رابطهدر رابطه فوق چنان

، 3آيد كه به راحتی برآوردشدنی است )كرامربه دست می 4رابطه 

2001  ) 

(4)                                          

                                                                                           
2 -Maddala 

3 -Cramer 
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 الگوی تجيت معرو  بروده اسرت و در ان رابطه فوق به 

را بره ازای يررک واحرد تغييررر در متغيرهررای  ميرزان تغييررر در 

هرا گيرد  رويکرد اين نوع مدل در تحليرلاندازه می( )مستقل 

اين است كه بايد به يک مدل نهايی، شامل متغيرهايی كه همره 

ست يافت  بنابراين، از مدل رگرسيون گرام بره دار هستند، دمعنی

دار نيست، از شود  در هر مرحله متغيری كه معنیگام استفاده می

كه مدل با حذ  متغير نسبت به شود و در صورتیمدل حذ  می

حالت قبل خود بهبود يافته باشد، مدل حاصله تأييد شده، مبنرای 

كه يک مدل بهينره  گيرد  اين فرآيند تا زمانیمرحله بعد قرار می

 حاصل شود، ادامه خواهد داشت  

ها برای محاسربه روشفرمول كوكران يکی از پركاربردترين 

رای تعيين حجم نمونه در تحقيقرات از ب حجم نمونه آماری است 

 در فرمول كوكران:  شود های مختلفی استفاده میروش

nحجم نمونه = 

Nر پيراده در = حجم جمعيت آماری روستاهای دارای پل عاب

 شهرستان تربت حيدريه 

tياz  درصد خطای معيار ضريب اطمينان قابل قبول = 

P جمعيرت مرثال) معرين صرفت فاقرد جمعيرت از = نسبتی 

 (مردان

q = (1-p) جمعيت مثال) معين صفت فاقد جمعيت از نسبتی 

  (زنان

d مطلوب احتمالی دقت يا اطمينان = درجه 

)  5/0جمعيتری  شکا  با را نمونه حجم اگر بات فرمول طبق

يعنی نيمی از جمعيت( حائز صفتی معين باشد نيمی ديگرر فاقرد 

 zشود  مقردار در نظر گرفته می 5/0را  qو  pآن هستند  معموت 

 باشد   05/0يا  01/0تواند می dاست   96/1معموت 

(5 )                                             n =  

 

 ايج و بحثنت

ی برا رضواستان خراسان یهاستاناز شهر یکحيدريه يتربت

سره  یدارا   ايرن شهرسرتانمربع اسرت لومتريهزار ك 24وسعت 

كررل  تيررجمعباشررد  مرریو كرردكن   يررسررن  ، بابخررش رباط

نظرر رتبره  ننفر است كه از اير 224626 هيدريحشهرستان تربت

 (  1396ران، )مركز آمار ايدارد  اريچهارم استان را در اخت

پياده مورد مطالعره های عابرآماری در اين پژوهش پل جامعه

به ترتيب در بلوار باهنركه روستاهايی ماننرد آغويره و ديزقنرد در 

باشرد، پرل آمروزان مریاطرا  آن هستند و محرل عبرور دانرش

جراده  7باشد، كيلرومتروآمد عمومی میعابركاشانی كه برای رفت

اسررت و دانشررگاهی واقررع شرردهقررهمشررهد كرره در منط -تربررت

آباد، حيدرآباد كه در نزديکری روستاهای ديگر مانند صومعه، قاسم

اند  دراين مناطق تردد وسائل نقليه بيشتر بلوار امام رضا واقع شده

است و همچنين محل عبور مرور عابرين زيادی مری باشرد كره 

-یجهت رفتن به مدرسه و دانشگاه و بيمارستان ازآن استفاده مر

 كنند 

اوركات استفاده -برای انتخاب حجم نمونه از فرمول كوكران

هرای طررح گويی بره پرسرشنفر برای پاسخ  380شد كه تعداد 

گيرری تصرادفی طبقره شده تعيين شد و نمونه ها از روش نمونه

 بندی شده انتخاب شدند 

-اطالعات فردی مربوط به تکميل كنندگان پرسش 1جدول 

شود از طور كه در جدول مشاهده می  هماندهدنامه را نشان می

كل حجم نمونه از ميران افرراد تحصريل كررده پاسرخگو تعرداد 

دهنرد درصد را زنان تشکيل می 27/60درصد را مردان و  73/39

 50درصرد مرردان و  50و از حجم نمونه روستاييان عادی تعداد 

شرود و تعرداد پاسرخگويان در محردوده درصد زنان را شامل می

درصد نمونه را مردان  100باشند تعداد آموزان مینر كه دانشباه

 دهند تشکيل می
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به لحاظ ميزان تحصريالت در ميران افرراد تحصريل كررده 

 38/64درصررد دارای تحصرريالت كمتررر از فرروق ديررپلم،  90/32

 73/2درصد دارای تحصريالت برين فروق ديرپلم و ليسرانس، و 

اند  در ميان نس بودهليسادرصد دارای تحصيالت ليسانس تا فوق

 40لحراظ ميرزان تحصريالت پاسخگويان روستاييان عرادی بره

درصد دارای تحصيالت فوق ديرپلم  40درصد كمتر از متوسطه، 

درصررد دارای تحصرريالت ليسررانس تررا فرروق  20تررا ليسررانس و 

درصرد در  70آمروزان اند  همچنين از ميران دانرشليسانس بوده

ع يازدهم و دوازدهم مشغول درصد در مقط 30مقطع نهم و دهم 

 اند به تحصيل بوده

بيشترين فراوانی سنی برای افراد تحصيل كررده مربروط بره 

درصد و كمترين فراوانری  94/47سال معادل  24-21گروه سنی 

سرال  معرادل  24سنی مربوط به افراد تحصريل كررده براتتراز 

-باشد  بيشترين فراوانری سرنی بررای مراجعرهدرصد می 95/10

سال  معادل  24ندگان به پارک مربوط به گروه سنی باتتر از كن

-21باشد و كمترين فراوانی مربوط به گروه سرنی درصد می 62

باشرد  همچنرين بيشرترين فراوانری درصد می 8سال معادل  18

 44سال معرادل  16تا  14آموزان مربوط به گروه سنی بين دانش

درصرد  10نشران داد ها آوری دادهباشد  همچنين جمعدرصد می

درصد مراجعه كنندگان پرارک متأهرل  78افراد تحصيل كرده و 

 هستند 

 

 نامهشپرس كنندگان ليتکم به مربوط یفرد اطالعات. 1جدول 

 دانش آموزان روستاييان عادی افراد تحصيل کرده متغير جزئی متغير کلی

 جنسيت
 0 50 27/60 زن
 100 50 73/39 مرد

 وضعيت تاهل
 100 22 90 مجرد
 0 78 10 متاهل

 تحصيالت

  40  كمتر از متوسطه

 70   نهم و دهم

 30   يازدهم و دورازدهم

   90/32 ديپلم تا فوق ديپلم

  40 38/64 فوق ديپلم تا ليسانس
  20 73/2 ليسانس تا فوق ليسانس

 سن

16-14   44 

18-16   36 

21-18 09/41 8 20 
24-21 94/47 30  

  62 95/10 24اتتر از ب
 

نامره را بره پاسخ تکميل كننردگان پرسرش 4و  3، 2جداول 

دهرد  سرؤتت كيفری پرسشرنامه در سؤتت ارائه شده نشان می

مورد موافقت يا عدم موافقت افراد با عوامل مؤثر برر تمايرل بره 

دهد آوری آمار نشان میباشد  نتايج جمعاستفاده از پل هوايی می

هرا برا اثرگرذاری ندرصرد آ 53/57اد تحصريل كررده از بين افر

افزايش روشنايی پل بر كاربرد آن توس  افراد موافق بودنرد كره 

اين رقم در حالت استفاده كنندگان از پارک و افراد تحصيل كرده 

تواند درصد گزارش شد  علت اين موضوع می 50و  80به ترتيب 

به پارک باشرد  كاربرد پل هوايی در شب توس  مراجعه كنندگان

كه برای دانش آموزان و افراد تحصريل كررده ايرن امرر در حالی
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 82/80كمتر ر  خواهد داد  از ميان افراد تحصيل كرده پاسخگو 

هرا از آن اسرتفاده ها در صورت مناسب شدن شيب پلهدرصد آن

كنند كه اين درصد در حالت روستاييان عادی و دانش آموزان می

كاهش يافت  علت ايرن موضروع كراربرد درصد  11/61و  70به 

مکرر افراد تحصيل كرده از پل هوايی برای رسيدن به خوابگاه و 

باشد  همچنرين بره علرت سرن می ايجاد خستگی شيب بلند پله

آموزان اين مسئله خيلی از نظر آنران اثرگرذار نبروده پايين دانش

 است  همچنين آمار تقريبراً مشرابهی بررای اثرگرذاری اسرتاندارد

هوايی وجود دارد كه اين آمار بره ها در كاربرد پلشدن ارتفاع پله

ترتيب برای افرراد تحصريل كررده، روسرتاييان عرادی و دانرش 

درصرد بروده اسرت  در  11/61درصد و  80درصد،  3/86آموزان 

ها اكثر افراد تحصيل كرده نظر مخالف در رابطره مورد جنس پله

درصرد  50ای دو گرروه ديگرر با اثرگذاری داشتند كه اين آمار بر

گزارش شده است  در مورد اثرگذاری متغيرر تحصريالت، سرن و 

جنسيت اكثريت هر سه گروه نظر مخالف داشتند  در مورد تعرداد 

ها، احداث زيرگرذار بجرای روگرذر و وجرود مرانع در عرر  پله

خيابان، اكثريت سه گروه اعتقاد داشرتند كره ايرن عوامرل ترأثير 

پل هوايی دارند  همچنرين اكثريرت سره گرروه  باتيی بر كاربرد

تاكنون دچار سانحه در حين عبور از خيابان نشده بودند  همچنين 

درصرد و از برين روسرتاييان  34/75از بين افراد تحصيل كررده 

درصد از اينکره در  77/77آموزان درصد و از بين دانش 50عادی 

شرود مریهوايی راننده مقصر شناخته نصورت تصاد  در زير پل

 آگاهی داشتند 

 

 افراد توس  يیهوا پل كاربرد بر مؤثر عوامل با مرتب  سؤاتت رامونيپ كرده ليتحص افراد نظرات. 2جدول 

 خير   بلی   سؤاالت

 46/42 53/57 عابر پيادهميزان استفاده از پل عابر پياده در صورت افزايش روشنايی پل
 17/19 82/80 هات مناسب شدن شيب پلهاستفاده از پل هوايی عابرپياده در صور

 69/13 30/86 استفاده از پل هوايی عابرپياده در صورت استاندارد شدن ارتفاع پله ها
 53/57 46/42 فلز از سن  باشد ینس پله ها به جاميزان استفاده از پل در صورتی كه ج

 60/72 39/27 هوايی عابر پيادهارتباط ميان تحصيالت و استفاده از پل 
 90/58 09/41 ارتباط ميان سن و استفاده از پل هواي  عابرپياده
 45/79 54/20 ارتباط ميان جنسيت و استفاده از پل هواي  عابرپياده

 69/13 30/86 هوايیها و پلارتباط ميان تعدادپله
 72/39 27/60 جای روگذرارتباط بين ايجاد زير گذر به
 13/30 86/69 هوايیه از پلارتباط ميان وجودمانع و استفاد

 60/72 91/21 خاطر عبور از خيابان اتفاقی افتاده استآيا تاكنون برای شما به
 71/76 28/23 هوايیارتباط ميان ترس از ارتفاع و عدم استفاده از پل

 91/21 08/78 هوايیارتباط ميان زيبايی پل و استفاده از پل
 24/34 75/65 هوايیستفاده از پلارتباط ميان عر  كم خيابان و عدم ا

 65/24 34/75 شودآگاهی  افراد از اينکه درصورت تصاد  درزير پل راننده مقصر شناخته نمی
 23/71 76/28 هوايیارتباط ميان وجودپليس و استفاده از پل

 98/36 01/63 هوايیارتباط ميان چراغ مخصوص عابران پياده و پل
 68/50 69/50 هوايیيق و استفاده از پلارتباط ميان جريمه يا تشو

 91/21 08/78 شودیم شما وقت اتال  باعث پله از رفتن بات ديكن یم تصور ايآ
 53/57 46/42 هوايیارتباط ميان شب و روز و استفاده از پل

 95/10 04/89 هوايیكردن آسانسور و استفاده ازپلارتباط ميان اضافه
 90/58 09/41 اهرو پل ها باعث عدم استفاده شما شده استآيا تصور شما از ناامنی ر
 32/12 67/87 هوايیبرقی و استفاده ازپلكردن پلهارتباط ميان اضافه

 50/31 49/68 باشدآيا  به نظر شما احداث پل هوايی در اين مکان كارآمد می
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 افراد توس  يیهوا پل كاربرد بر ثرمؤ عوامل با مرتب  سواتت رامونيپ انييروستانظرات  یبندجمع. 3جدول 

 خير   بلی   سؤاالت

 20  80 عابر پيادهميزان استفاده از پل عابر پياده در صورت افزايش روشنايی پل
 30 70 هااستفاده از پل در صورت مناسب شدن شيب پله

 20 80 استفاده از پل هوايی عابرپياده در صورت استاندارد شدن ارتفاع پله ها
 50 50 فلز از سن  باشد ینس پله ها به جان استفاده از پل در صورتی كه جميزا

 80 20 هوايی عابر پيادهارتباط ميان تحصيالت و استفاده از پل
 47 53 ارتباط ميان سن واستفاده از پل هواي  عابرپياده
 80 20 ارتباط ميان جنسيت واستفاده از پل هواي  عابرپياده

 10 90 هوايیها و پللهارتباط ميان تعدادپ
 40 60 جای روگذرارتباط بين ايجاد زير گذر به

 20 80 هوايیارتباط ميان وجودمانع و استفاده از پل
 60 40 خاطر عبور از خيابان اتفاقی افتاده استآيا تاكنون برای شما به

 70 30 هوايیارتباط ميان ترس از ارتفاع و عدم استفاده از پل
 20 80 هوايین زيبايی پل و استفاده از پلارتباط ميا

 30 70 هوايیارتباط ميان عر  كم خيابان و عدم استفاده از پل
 50 50 شودآگاهی  افراد از اينکه درصورت تصاد  درزير پل راننده مقصر شناخته نمی

 50 50 هوايیارتباط ميان وجودپليس و استفاده از پل
 20 80 هوايین پياده و پلارتباط ميان چراغ مخصوص عابرا

 10 90 هوايیارتباط ميان جريمه يا تشويق و استفاده از پل
 10 90 شودیم شما وقت اتال  باعث پله از رفتن بات ديكن یم تصور ايآ

 70 30 هوايیارتباط ميان شب و روز و استفاده از پل
 10 90 هوايیكردن آسانسور و استفاده ازپلارتباط ميان اضافه

 50 50 آيا تصور شما از نا امنی راهرو پل ها باعث عدم استفاده شما شده است
 20 80 هوايیبرقی و استفاده ازپلكردن پلهارتباط ميان اضافه

 50 50 باشدآيا  به نظر شما احداث پل هوايی در اين مکان كارآمد می

 

درصد و از بين روسرتاييان  75/65از بين افراد تحصيل كرده 

درصرد اظهرار  55/55آمروزان درصد و از برين دانرش 70ادی ع

هروايی كمترر داشتند عر  كم خيابان باعث شرده اسرت از پرل

استفاده كنند  در هرسه گروه تعداد كمتری معتقرد بودنرد عامرل 

بازدارنده نظارت نيروی انتظامی باعث استفاده افراد از پل هروايی 

جراد چرراغ راهنمرايی خواهد شد و تعداد بيشتری معتقد بودنرد اي

راهکار مناسبی اسرت  همچنرين اكثرر افرراد در هرر سره گرروه 

دانسرتند  اكثريرت باترفتن از پل هوايی را عامل اتال  وقت می

هر سه گروه احداث آسانسور و يا پلره برقری را راهکرار مناسرب 

دانسته و تعداد كمتری علرت اسرتفاده نکرردن از پرل هروايی را 

دانستند  در نهايت از بين افراد تحصريل  مسئله عدم وجود امنيت

درصد و از بين  50درصد و از بين روستاييان عادی  49/68كرده 

هوايی در ايرن درصد اظهار داشتند احداث پل 66/66آموزاندانش

 مکان كارآمد بوده است 

درصرد معتقرد بودنرد  28/23از بين افراد تحصيل كرده تنها 

هوايی شده است كه ايرن رقرم پلترس از ارتفاع مانع استفاده از 

 44/44آموزان درصد و در بين دانش 30در بين روستاييان عادی 

 08/78درصد گزارش شده است  در ميان افرراد تحصريل كررده 

آمروزان درصرد و دانرش 80پرارک  كنندگان برهدرصد و مراجعه

ها افراد مايل به استفاده درصد معتقدند با زيباتر شدن پل 55/55

 هستند از آن 
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 افراد توس  يیهوا پل كاربرد بر مؤثر عوامل با مرتب  سؤاتت رامونيپ آموزاندانش نظرات یبندجمع. 4جدول 

 خير   بلی   سؤاالت

 50 50 عابر پيادهميزان استفاده از پل عابر پياده در صورت افزايش روشنايی پل
 88/38 11/61 هااستفاده از پل در صورت مناسب شدن شيب پله

 88/38 11/61 استفاده از پل هوايی عابرپياده در صورت استاندارد شدن ارتفاع پله ها
 50 50 فلز از سن  باشد ینس پله ها به جاميزان استفاده از پل در صورتی كه ج

 23/72 77/27 هوايی عابر پيادهارتباط ميان تحصيالت و استفاده از پل
 11/61 88/38 ي  عابرپيادهارتباط ميان سن و استفاده از پل هوا

 54 46 ارتباط ميان جنسيت و استفاده از پل هواي  عابرپياده
 77/27 22/72 هوايیها و پلارتباط ميان تعدادپله

 22 78 جای روگذرارتباط بين ايجاد زير گذر به
 15 85 هوايیارتباط ميان وجودمانع و استفاده از پل

 33/83 66/16 ور از خيابان اتفاقی افتاده استخاطر عبآيا تاكنون برای شما به
 55/55 44/44 هوايیارتباط ميان ترس از ارتفاع و عدم استفاده از پل

 44/44 55/55 هوايیارتباط ميان زيبايی پل و استفاده از پل
 44/44 55/55 هوايیارتباط ميان عر  كم خيابان و عدم استفاده از پل

 11/61 88/38 شودورت تصاد  درزير پل راننده مقصر شناخته نمیآگاهی  افراد از اينکه درص
 11/61 88/38 هوايیارتباط ميان وجودپليس و استفاده از پل

 66/16 33/83 هوايیارتباط ميان چراغ مخصوص عابران پياده و پل
 50 50 هوايیارتباط ميان جريمه يا تشويق و استفاده از پل

 44/44 55/55 شودیم شما وقت اتال  باعث پله از نرفت بات ديكن یم تصور ايآ
 66/66 33/33 هوايیارتباط ميان شب و روز و استفاده از پل

 11/11 88/88 هوايیكردن آسانسور و استفاده ازپلارتباط ميان اضافه
 55/55 44/44 آيا تصور شما از نا امنی راهرو پل ها باعث عدم استفاده شما شده است

 66/16 33/83 هوايیبرقی و استفاده ازپلكردن پلهان اضافهارتباط مي
 33/33 66/66 باشدآيا  به نظر شما احداث پل هوايی در اين مکان كارآمد می

 

 به كرده ليتحص افراد ليتما بر گذار اثر عوامل جينتا ليتحل

 داریمعنر یونيرگرسر مردل در كره دانشگاه يیهواپل از استفاده

 یگرريد عوامرل مدل نيا در  استشده آورده 5لجدو در اندشده

 نظر در هوايیپل كاربرد به كرده ليتحص افراد تمايل عدم بر هم

 بره نهايرت در  نشد گزارش بودن یمعنیب ليدل به كه شد گرفته

 كرده ليتحص افراد ليتما عدم بر مؤثر عوامل از هركدام بررسی

  شودیم پرداخته يیهواپل كاربرد به

 ارتفراع كرده ليتحص افراد توس  يیهوا پل اربردك بخش در

 باعرث هراپلره اديرارتفاع ز یعني دارد، مدل بر یمثبت ريتأث ها پله

  كننرد اسرتفاده يیهرواپرل از كمتر كرده ليتحص افراد استشده

تررس از ارتفراع  یعنري دارد، مردل در یمثبت ريتأث ارتفاع از ترس

  كنند استفاده يیهواپل از كمتر كرده ليتحص افراد شودیباعث م

طررح  جراديبرا ا یعني دارد، مدل بر یمنف ريتأث قيتشو اي مهيجر

 شرتريب كرده ليتحص افراد شودیباعث م یقيطرح تشو اي مهيجر

برر مردل  یمنف ريتأث یبرقپلهاستفاده كنند  گذاشتن  يیهواپل از

 لنرديما شرتريب كررده ليتحصر افراد یبرقپله جاديا با یعنيدارد، 

 در معبرر گذاشتن  كنند استفاده يیهواپل از ابانيخ از عبور یابر

 گذاشتن طرح جاديا با یعني دارد مدل بر یمنف ريتأث ابانيخ وس 

 استفاده يیهواپل از شتريب كرده ليتحص افراد شودیم باعث معبر

  كنند
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 يیهوا پل از كرده ليتحص افراد كاربرد حالت در تيتج ونيرگرس ليتحل از حاصل جينتا. 5جدول 

 یداریمعن سطح يینها اثر یداریمعن سطح t آزمون ريمتغ فيتعر ريمتغ نام

X1 041/0 58/0 041/0 03/2 هاپله ارتفاع 

X4 047/0 65/0 047/0 77/2 ارتفاع از ترس 

X5 024/0 -62/0 024/0 -25/2 قيتشو اي مهيجر 

X7 036/0 -54/0 036/0 -08/2 یبرقپله  گذاشتن 

X8 01/0 -74/0 01/0 -51/3 ابانيخ وس  معبر 
 

تحليل نتايج عوامل اثرگذار بر تمايل روستاييان به استفاده از 

انرد دار شدههوايی كه در مدل رگرسيونی با اثرات نهايی معنیپل

ها ترأثير مثبتری برر مردل است  جنس پلهآورده شده 6در جدول 

ردم تمايل كمتری بره ها از فلز است مدارد، يعنی چون جنس پله

ها تأثير مثبتی برر مردل دارد، هوايی دارند  تعداد پلهاستفاده از پل

شود مردم تمايل كمتری به استفاده يعنی تعداد زياد پله باعث می

هوايی داشته باشند  احداث زيرگذر تأثير منفی برمردل دارد، از پل

تمايرل شود مرردم هوايی باعث میجای پليعنی ايجاد زيرگذر به

باشند  ميزان آگاهی مرردم هوايی داشته بيشتری به استفاده از پل

تأثير مثبتی بر مدل دارد، يعنی نداشرتن آگراهی كرافی مرردم از 

هوايی راننده مقصرر شرناخته اينکه در صورت تصاد  در زير پل

 هوايی استفاده كنند  است كمتر از پلشود سبب شدهنمی
 

 انييروستاتوس   یكاشان يیدر حالت كاربرد پل هوا تيتج ونيرگرس ليلحاصل از تح جينتا. 6جدول 

 یداریمعن سطح يینها اثر یداریمعن سطح t آزمون ريمتغ فيتعر ريمتغ نام

X1 05/0 72/0 14/0 99/2 هاپله جنس 

X3 02/0 81/0 08/0 20/3 هاتعدادپله 

X5 034/0 -58/0 25/0 -11/2 رگذريز احداث 

X6 036/0 53/0 018/0 09/2 یهآگا عدم 
 

آموزان به استفاده تحليل نتايج عوامل اثرگذار بر تمايل دانش

-دار شدههوايی كه در مدل رگرسيونی با اثرات نهايی معنیاز پل

 آورده شده است   7اند در جدول 

ها تأثير مثبتی در مدل دارد يعنی زياد برودن شريب شيب پله

موزان كمتر از پرل هروايی اسرتفاده آاست دانشها باعث شده پله

-ها تأثير مثبتی بر مدل دارد، يعنی ارتفاع زياد پلهكنند  ارتفاع پله

هروايی آموزان كمتر مايل باشند از پرلاست دانشها باعث شده 

برای عبور از خيابان استفاده كنند  جريمه يا تشويق ترأثير منفری 

ح تشرويقی باعرث بر مدل دارد، يعنی با ايجاد طرح جريمه يا طر

هروايی اسرتفاده كننرد  اترال  آموزان بيشتر از پلشود دانشمی

وقت تأثير مثبتی بر مدل دارد، يعنی زمان برر برودن براترفتن و 

آموزان كمتر مايل باشند است دانشپايين آمدن از پل باعث شده

برقی تأثير منفی بر مردل هوايی استفاده كنند  گذاشتن پله از پل

آموزان بيشتر مايلند برای عبور برقی دانشنی با ايجاد پلهدارد، يع

 هوايی استفاده كنند از خيابان از پل

 

 آموزاندانش توس  باهنر يیهوا پل كاربرد حالت در تيتج ونيرگرس ليتحل از حاصل جينتا. 7جدول 

 یداریمعن سطح يینها اثر یداریمعن سطح t آزمون ريمتغ فيتعر ريمتغ نام

X1 004/0 56/0 1/0 85/2 هاپله شيب 

X3 034/0 48/0 14/0 11/2 هاپله ارتفاع 

X5 051/0 -55/0 082/0 -66/2 قيتشو اي مهيجر 

X7  036/0 6/0 04/0 95/2 وقت اتال 

X8 011/0 -54/0 21/0 -51/2 یبرقپله  گذاشتن 
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 گيری و پيشنهاداتنتيجه

به نتايج زير دست توان های انجام شده میباتوجه به بررسی

يافت  بيشترين عاملی كه بر ميزان تمايل افراد تحصيل كرده به 

باشد، زيرا هوايی مؤثر است ايجاد مانع وس  خيابان میكاربرد پل

شود كه افراد تحصيل كررده عليررغم ميرل اين مسئله باعث می

-كنند  از مهمهوايی برای عبور از خيابان استفادهخود كمتر از پل

عواملی كه بر عدم تمايرل روسرتاييان عرادی براسرتفاده از ترين 

باشد كه اين مسرئله بخراطر ها میهوايی وجود دارد تعداد پلهپل

هرای سرنی سن و سال استفاده كنندگان از پارک در تمام گرروه

آمروزان بره است  از مهمترين عوامل مؤثر بر عدم تمايرل دانرش

باشرد  ها مریوس  آنهوايی احساس اتال  وقت تاستفاده از پل

ای شود تا كليه افراد بيشتراز شود انگيزهبرقی باعث میاحداث پله

هوايی برای عبور از خيابان استفاده كنند  استانداردشدن ارتفاع پل

شود عموم مردم تمايل بيشتری برای اسرتفاده از ها باعث میپله

 هوايی از خود نشان دهند پل

ترروان نتررايج پررژوهش مرری هررا ودر نهايررت براسرراس يافترره

راهکارهای زير را برای افرزايش انگيرزه شرهروندان در اسرتفاده 

 حيدريه پيشنهاد داد های عابر در روستاهای تربتبيشتر از پل

و ايجراد  های عابرپيادهبه منظور استفاده بيشتر عابرين از پل

موانع برای جلوگيری از ورود عابرين به خيابران، تعيرين جريمره 

ها، نصب حصارهای بلند ابرين عبوركننده از عر  خيابانبرای ع

شود  ها از موانع بازدارنده پيشنهاد میدر كنارخيابان در اطرا  پل

هرای عابرپيراده رعايرت بنابراين برای احداث بهبود كرارايی پرل

معيارهای زير تزم است: تاجايی كه ممکن است اختال  ارتفراع 

ير(كاهش يابد  به تعبير ديگرر سط  پل عابر با سط  خيابان )مس

-در مواردی كه اختال  ارتفاع با سط  زياد باشد و تزم باشد پله

های عرابر های متعددی پيموده شوند، عابرين پياده معموت از پل

 كنند استفاده نمی

های روگذر در مواردی مناسب است كره تعرداد استفاده از پل

های شلوغ دارند  اين خيابانزيادی از عابرين پياده نياز به عبور از 

تواند در مراكز متراكم شهری و يا اغلب در نواحی وضعيت ها می

حومه ويا حتی مراكز خريد شهری كه گسرترش حاشريه خيابران 

 است به وقوع پيوندد عابرپياده شده -باعث اختالط خودرو

توان شرايطی فرراهم نمرود كره در احداث پل عابر پياده می

ها استفاده نمايند  اين امر توانند از آنان نيز بهحتی دوچرخه سوار

باشرد  ولری بايرد از از لحاظ اقتصادی هم مقرون به صررفه مری

ها كم برای دوچرخه سواران استفاده كررد كره معمروت برا شيب

 افطايش هزينه ساخت توأم بوده و نياز به زمين بيشتر دارد 

تجمع حركتری های عابر پياده بايد حتی اتمکان به نقاط پل

 عابرين نزديک باشد 

عابر پياده در روستاها به منظور پيشگيری از خطرات جانی پل

اسرت و هايی است كه در حاشريه جراده سراخته شردهبرای خانه

همچنين دانش آموزانی كه برای رفتن به مدرسه بايرد از عرر  

 ها در مناطق روستايی عبور كنند جاده

روستايی از ديگر عوامل مهرم های نواحی پر تردد بودن جاده

 باشد در استفاده از پل عابرپياده می

توانند بره های عابرپياده میاز سويی بايد توجه داشت كه پل

طور بالقوه جاذب رفتارهای ضد اجتماعی باشند  اين امر از طريق 

های سری اقدامات و برنامهطراحی مناسب و همچنين انجام يک

 ه شود و يا به طور كامل رفع گردد تواند كاهش دادنظارتی می

های عابر پياده ممکن است تبديل به فضايی بررای سط  پل

ها، بزهکراران، ولگرردان، دسرت فروشران و پاتوق كارتون خواب

های های اجتماعی برای جنسغيره تبديل گردد و حتی مزاحمت

مخالف صورت گيرد  از اين رو سراخت پرل بره تنهرايی كفايرت 

سرری اقردامات ها انجام يرکيريت و نظارت بر پلكند و مدنمی

نظيز تعبيه روشنايی مناسب، عري  كردن راهروها و اسرتفاده از 

های مداربسته نيز در راستای كارايی و اثربخشری يرک تلويزيون

 پل عابر تزم هستند 
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Abstract 

Save John human lives along with providing ease of movement is one of the most 

important goals of traffic engineering processes. Pedestrians are one of the most important 

pillars of traffic, so vehicles and pedestrians are the main targets for traffic policing. 

Pedestrian walkways are places that are built for pedestrians in a variety of different 

applications. The main purpose of this research is to analyze the factors affecting the 

citizens' desire to no use pedestrian bridges.  This research is applied in terms of its nature 

and purpose and its research method is analytical-descriptive. Data were collected through 

field survey and face-to-face interviews with 380 people in 2019 using stratified random 

sampling method. Questionnaires were used to measure it. In this study Eviews statistical 

software and Logit model were used for data analysis.The results showed that one of the 

most important factors affecting students' unwillingness to use the Pedestrian is the height 

of stairs, fear of elevation, fines or encouragement, escalators, and the creation of mid-way 

streets. In the public users section of the park factor affecting to use the Pedestrian were 

the number of stairs, the level of awareness of the people and the construction of the 

overpass. These factors in the students sector include the slope and height of the stairs, 

fines or encouragement, escalator placement and waste of time, which in most cases are 

the same as the student section. Also, the most important factor in the student sector is the 

creation of the middle of the street, in the public user of park is number of stairs, and in the 

student sector was waste of time.Escalator construction gives incentives for more people 

to use the streets to cross the street. Also, standardizing the height and slope of stairs and 

creating a barrier in the middle of the street makes the public more inclined to use the 

slopes. 
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