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Abstract 

This paper reports on diagnostic parameters for pedestrian traffic safety problems 
using the Traffic Conflict Analysis Technique (TCT), particularly for pedestrian 
crossings at urban unsignalized intersections. The method of study is based on the 
U.S. FHWA-Federal Highway Administration guides for vehicular and pedestrian 
conflicts, applied using data collected from  pedestrian crossings of several types 
observed in 4 critical unsignalized intersections in  Baghdad city all of them located 
on the CBD area and experiencing high vehicular and  high pedestrians volumes.  
Regression analyses is performed to relate hourly pedestrian conflict to (hourly traffic 
conflict, hourly pedestrian volume, average pedestrian walking speed) as well as 
hourly pedestrian conflict/ approach to (average spot speed, average pedestrian delay 
and approach width). HCM 2000 manual are adopt to determine the average 
pedestrian delay. Specific categories of countermeasures in geometric characteristics 
are suggested to improve pedestrian safety.  
A developed model shows that, an extra increase of hourly pedestrian conflict can be 
represented by positive exponential model trend in relation with hourly pedestrian 
volume, hourly traffic volume, average spot speed and average pedestrian delay with 
coefficient of correlation range between 0.824–0.949, as well as a developed model 
shows that, an extra decrease of pedestrian conflict can be represented by negative 
exponential model trend in relation with average pedestrian walking speed with 
coefficient of correlation 0.921, on the other hand, it is found that, an increase of 
pedestrian conflict can be represented by positive linear model trend in relation with 
approach width with coefficient of correlation 0.837.In addition it is found that the 
higher coefficient of correlation 0.943 well get it when pedestrian conflict related 
with the hourly pedestrian volume and average pedestrian delay convened from all 
studied parameters              (average spot speed, approach width, hourly traffic 
volume, average walking speed, average pedestrian delay and exit stop line).  
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عل السالمة المرورية للسابلة في التقاطعات الغير مسيطر عليها  ةؤثرالم عواملال
  الضوئية باإلشارة

  الخالصة
تناول هذا البحث دراسة عدد من العوامل التي تؤثر على السالمة المرورية للسابلة مستخدماً تقنية 

لبيانات التي طبقـت  في عملية جمع ا FHWAتم اإلستناد على توصيات الـ .التعارضات المرورية
حرجة من ناحية الحجم المروري العالي و غير مسيطر عليها باإلشارة الضوئية على أربعة تقاطعات

  .وعدد السابلة العالي في مركز مدينة بغداد
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مع كل من الحجم المـروري   للسابلة عارضات المرورية الساعيةتتم إستخدام تحليل اإلنحدار لربط ال
لمعدل سرعة السير للسابلة باإلضافة إلى ربطها مع كل من معـدل سـرعة   الساعي للسابلة وكذلك 
 معـدل  أستخدم إليجـاد  2000دليل السعة المرورية .للسابلة زمن التوقفات السير للمركبات ومعدل

لتحسـين   لخصائص التصـميم الهندسـي   بعض اإلقتراحات بإجراء معالجات. للسابلة وقفاتزمن الت
  .السالمة المرورية للسابلة

بين النموذج اإلحصائي المستحدث بأن هناك زيادة إضافية للتعارضات المرورية السـاعية للسـابلة   
مع الحجم المروري للسابلة، الحجم المروري للمركبات، سرعة سير  وبمنحنى أسي موجب بالعالقة

بـين   ، وكـذلك  0.824–0.949المركبات وزمن التوقفات للسابلة وبمعامل إرتباط يتراوح بـين   
لنموذج اإلحصائي المستحدث بأن هناك نقصان إضافي للتعارضات المروريـة السـاعية للسـابلة    ا

ومن الناحيـة  .0.921المركبات وبمعامل إرتباط  سير مع معدل سرعة وبمنحنى أسي سالب بالعالقة
بين النموذج اإلحصائي المستحدث بأن هناك زيادة للتعارضات المرورية السـاعية للسـابلة   اآلخرى 

باإلضافة إلى ذلـك   0.837عرض المقترب وبمعامل إرتباط مع  نموذج الخطي اإليجابي بالعالقةبال
عند حساب التعارضات المروريـة السـاعية     0.943أعلى قيمة لمعامل اإلرتباط إن تم التوصل إلى

معدل ( للسابلة بداللة الحجم المروري للسابلة مع زمن التوقفات للسابلة من بين العوامل التي درست 
معدل زمـن  سرعة السير، عرض المقترب،  الحجم المروري للمركبات، معدل سرعة سير السابلة، 

 .)التوقفات ووجود خط الوقوف
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