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  چکیده 

عملکرد چراغ راهنمایی . شهري هستند هاي تقاطعو مهم در کنترل  تأثیرگذار يها روشراهنمایی یکی از  يها چراغ

و افزایش مجموع  دار چراغ هاي تقاطعمنفی بر عملکرد  ریتأثیکی از مسائلی که . وابسته به پارامترهاي متعددي است

در لحظـه سـبز شـدن     شـده  تلف يها زماناز  يا عمدهبخش . هستند شده تلف يها زمان گذارد یم ها آن ریتأخزمان 

در حـال   .رنـد دا شـده  تلـف زمان  بخش از شمارشگرهاي معکوس سعی در کاهش این. افتد یمچراغ راهنمایی اتفاق 

در ایـن  . اسـت  شـده  انجـام  هـا  تقاطعاین شمارشگرها بروي رفتار رانندگان در  تأثیر ٔنهیدرزماندکی حاضر، مطالعات 

در شروع فاز سبز در دو تقاطع متوالی با عملکـرد یکسـان،    رانندگان تصمیم و واکنش زمان مدتپژوهش به بررسی 

اسـت؛ نتـایج ایـن     قرارگرفتهمورد تحلیل و ارزیابی  آماري يها روشتوسط  آمده دست بهاست؛ و نتایج  شده پرداخته

شمارشـگر معکـوس کمتـر از    داراي  دار چـراغ  هـاي  تقـاطع واکـنش راننـدگان در    زمان مدت دهد یمنشان  ها لیتحل

واکـنش   زمـان  مـدت این شمارشگر بـر میـزان کـاهش     تأثیر؛ و باشد یمشمارشگر معکوس  فاقد دار چراغ هاي تقاطع

 دار چـراغ تقـاطع  بر اساس نتایج تحقیـق، ظرفیـت   همچنین . باشد میگان در ساعات شب بیشتر از ساعات روز رانند

  .باشد میشمارشگر معکوس بیشتر  داراي
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   مقدمه -1

اسـتفاده   و اخیـر  يهـا  سـال برخـی از کشـورهاي جهـان در    معکـوس در   يها شمارنده  سیستم يانداز راهبا توجه با 

 بر رفتار ها آن ریتأثاین شمارشگرها بر رفتار رانندگان و  تأثیر، مطالعات اندکی در خصوص از این تسهیالت روزافزون

ار در شهرهاي پرترافیک آسیا بسی دار چراغ هاي تقاطعمعکوس در  شمارشگرهاياستفاده از . است شده انجامرانندگان 

 طـور  بهدیجیتالی است که سنج  زمان کی، دار چراغ هاي تقاطعمعکوس در  ي شمارنده. ]1[است قرارگرفته موردتوجه

و با آگاه کردن رانندگان از زمان شروع فاز بعدي،  دهد میبراي شروع فاز بعدي را نشان  مانده باقی زمان مدتپیوسته 

که  اند برشمردهمعکوس  شمارشگرهايمزایاي زیادي را براي  .نماید میرا براي رانندگان تسهیل  گیري تصمیمآیند فر

رانندگان براي توقف یا  گیري تصمیم، تسهیل در ها تقاطعبه افزایش جریان ترافیک عبوري در  توان می ها آناز میان 

  .]2[ها با تحقیقات میدانی اندك به اثبات رسیده استاین ادعا؛ برشمردرا ... و  ها تقاطععبور، افزایش ایمنی در 

  

  مروري بر ادبیات گذشته   - 2

 مورداسـتفاده ایـران   يشـهرها  کـالن  واقع در هاي تقاطعدر اکثر  معکوس شمارشگرهايبا توجه به اینکه استفاده از 

از  یکـ یدر افتـه ی انجـام از تحقیقـات   یکـ یدر . بر رفتار رانندگان، ضـروري اسـت   ها آن تأثیراست؛ بررسی  قرارگرفته

 افتـه ی کـاهش بعـد از نصـب شمارشـگرها     مالزي توسط کیدواي، تعداد خودروهاي عبوري در زمان سـبز،  هاي تقاطع

سط الم و هالیم نحوه پاسخگویی و تغیر رفتار رانندگان در مواجهه با شمارشگرهاي تو شده انجامدر مطالعه . ]3[است

مطالعات بر روي یک تقاطع که داراي شمارشگر سبز بوده به مدت چهار روز متوالی . است شده یبررسمعکوس سبز 

 و کشور سـنگاپور در ) در حالت شمارشگر خاموش( سبز شمارشگرک هفته به همان مدت بدون ی  بافاصله ازآن پسو 

باعـث کـاهش   ) ماه بعد از نصـب شمارشـگرها   1,5( نصب شمارشگرهاي معکوس در ابتدا. است شده انجامها  طی ماه

مـاه بعـد از نصـب     7,5بعـد از  (بعد  يها ماهدر  کنیل. استشده   ٪65 به میزان قرمز چراغتخلف عبور از  توجه قابل

  .]4[افزایش یافت مجدداًد شمارنده، میزان تخلفات با عادت کردن مردم به نحوه عملکر) شمارشگرها

بررسـی آثـار    مسـئول دولتـی   نهاد کی، استدر مطالعه دیگري که توسط چن و همکارانش در تایوان صورت گرفته 

که آمار تصـادفات جرحـی و    دهد میاین مطالعه نشان . استشده  ها تقاطعسبز و قرمز بر ایمنی  يها شمارندهنصب 

که در  هایی تقاطعدر  که یدرحالاست افزایش داشته  شده نصب که شمارشگرهاي معکوس سبز هایی تقاطعفوتی در 

کـه هـر دو    هـایی  تقـاطع است میزان تصادفات کـاهش داشـته اسـت و در     شده نصبشمارشگر معکوس قرمز  ها آن

  .]5[است افتهی شیافزاآمار تصادفات  اند شده نصبشمارشگر سبز و قرمز 

س شگر معکورشمادر  مانـده  یبـاق بز ــ سن اـمزایش ـنمم اـهنگدر ه ـد کـندنمواط ستنبا گونه نیانش راهمکاو چن 

ــید سرعت خوب و یش شتاافزابه ام قدي ابیشترن با هیجان نندگا، راسبز ــد م ــهآن که نتیجه  کنن ــورت ب یش افزا ص

 مانـده  یبـاق قرمز ن ماص زخصون در نندگاراه ــ ز بــ قرمه ندرماـه شـالتی کـحدر  ،لـمقابدر . تـسده ابوت فادتصا

  .]5[ددگرت فادمر منجر به کاهش تصاان ـیو اد ـکاهش یاب تواند یم، تخلفات کند می یرسان اطالع
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زمـانی   سرفاصـله شمارشگرها بـر   تأثیر، به مطالعه است شده انجامه دیگري که توسط ابراهیم و همکارانش در مطالع

به این نتیجه رسیدند که با نصـب   همکارانشابراهیم و  .است شده پرداختهخودروها در هنگام تخلیه جریان ترافیک 

  .]6[ابدی یمکاهش  ها تقاطعشمارشگرها میزان سرفاصله زمانی در 

؛ براي تحلیل رفتار راننـدگان تهرانـی   است شده انجامدر کشور ایران  نژاد رانیادر تحقیق دیگري که توسط دهقان و 

هاي راهنمایی، اقـدام بـه تهیـه فـرم پرسشـنامه و تکمیـل آن توسـط         در مواجهه با شمارشگرهاي سبز و قرمز چراغ

ارشگر سبز در صورت برطرف نمودن مشکالت پرش نتایج این تحقیق نشان داد که عملکرد شم .شده استرانندگان 

و توقف به دلیل مشکالت برشمرده شده و ریسک باالي رانندگان ایرانـی و افـزایش احتمـال خطـر تصـادفات بایـد       

 هـاي  تقـاطع در  خصوص بهوجود شمارشگر قرمز به دلیل ایجاد آرامش در رانندگان . بیشتري قرار گیرد موردبررسی

 .]7[است شده هیتوصطوالنی  يها زمانمتراکم داراي 

کیفـی   صـورت  بـه در کشـور ایـران در خصـوص عملکـرد راننـدگان       آمده دست بهگفت که نتایج  توان می یطورکل به

شمارشگرهاي معکوس بر عملکـرد راننـدگان ضـروري     تأثیرو الزام به وجود تحقیقات میدانی براي بررسی  باشند یم

  .ستا

  

  اهداف و چهارچوب تحقیق   - 3

زمان واکـنش   هرچقدر. باشد می تأثیرگذارتقاطع  ظرفیتدر زمان واکنش رانندگان به سبز شدن چراغ بدیهی است 

این زمـان واکـنش    ؛تعداد وسیله نقلیه بیشتري از تقاطع عبور خواهد کرد متعاقباًسبز کمتر باشد زمان رانندگان به 

کـه در پشـت    اسـت  راننـدگانی  واکـنش  زمـان  مـدت  ، بررسـی هدف از این تحقیـق  .باشد یماز چندین عامل  متأثر

داراي  هـاي  تقـاطع در  این تحقیق به مقایسـه  .کنند میشروع به حرکت سبز شدن چراغ با و  ،توقف کرده قرمز چراغ

ن در دو به همین منظور به بررسـی واکـنش راننـدگا    .خواهد پرداختکوس و بدون شمارشگر معکوس شمارشگر مع

داراي شمارشگر معکوس بوده اسـت و دیگـري    ها تقاطعیکی از این . است شده پرداختهمشابه  کامالًتقاطع با شرایط 

است که  شده انجام،  23spss افزار نرمبا  آمده دست به میدانی هاي داده آماريتحلیل  .شمارشگر معکوس نداشته است

  .شود مینتایج در ادامه ذکر 

  

    يآمارجامعه  -4

اسـت کـه    قرارگرفتـه  مـدنظر  ،ر شهر تهـران دو تقاطع متوالی د ؛ براي تحلیل رفتار رانندگان تهرانی،در این تحقیق

  :از اند عبارت

  .است تقاطع خیابان سمیه با خیابان ایرانشهر که داراي شمارشگر معکوس بوده -

  .باشد میشمارشگر معکوس خیابان سمیه با خیابان موسوي که بدون  ،تقاطع شرقی مجاور آنتقاطع  -
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در بـین ایـن تقـاطع     همچنین و باشد می به هماین دو تقاطع خیلی شبیه  بین و مشخصات هندسی رفتار ترافیکی 

 موردبررسـی ان متفـاوت  زمـ  دواطع در این دو تق .باشد تأثیرگذارا روي حجم تقاضر دسترسی فرعی وجود ندارد تا ب

بـه  و  ها فیلمتحلیل  براي همچنینصورت گرفته است؛  سیکل 8 حداقلبراي  برداري فیلم و در هر تقاطع قرارگرفته

خـط  ( واکنش راننده براي حرکت کردن از خط ایست اول و نوار انتهایی بلوك عـابر پیـاده    زمان مدتآوردن  دست

  .)1شکل( اند تهقرارگرفمتر از هم  8,5 ي فاصلهبه  ،شده اشاره دو خط است، شده استفاده  premierاز برنامه )انتهایی

  

  

 

  بدون شمارشگر دار چراغتقاطع خیابان سمیه با خیابان موسوي از نوع تقاطع هوشمند  : 1شکل 
  

که رفتار رانندگان در هنگـام تغییـر فـاز     باشد میقرمز در فاز در این تحقیق تمرکز بر وجود یا عدم وجود شمارشگر 

  .گیرد میو تحلیل قرار  موردبررسی ها عتقاطقرمز به سبز، در این 

  

    ها دادهبرداشت  - 5

ردیـف اول   ،و در هـر سـیکل  اسـت   قرارگرفتـه  موردبررسی صبح و عصراوج  در دو بازه زمانی شده برداشت هاي داده

وسیله نقلیه از لحظه سـبز شـدن و عبـور از    حرکت واکنش و  زمان مدت .گیرد میقرار  موردبررسیپشت خط ایست 

قـرار   آمـاري  هاي تحلیلدر دو تقاطع داراي شمارشگر معکوس و بدون شمارشگر معکوس مورد مقایسه و  ،ومخط س

  .گیرد می
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  ها دادهتحلیل  -6

پشت خط ایست قـرار دارنـد و سـپس از    ردیف اول،  که در اي نقلیهوسایل  و عبورواکنش  زمان مدتدر این قسمت 

 مورداسـتفاده  spss افـزار  نرمداده خام در  عنوان بهو  آمده دست به premiere افزار نرمتوسط  ،کنند میخط سوم عبور 

    . گیرد میقرار 

سـپس  . گردد میو تحلیل  شود می، نشان داده 4اي جعبهتوسط نمودار  ،spss افزار نرمورودي  هاي دادهدر ابتدا توزیع 

مـورد   درنهایت ، ودگیر می، انجام از دو تقاطع آمده دست بهواکنش  هاي زمان دودسته روير ب ، t اي نمونهآزمون دو 

  .گیرد میتحلیل و ارزیابی قرار 

  

  ها دادهتوزیع  -6-1

 اي جعبـه توسـط نمـودار    اوج صـبح و عصـر  در ، premiere تحلیل فیلم افزار نرمخروجی  هاي دادهتوزیع  2در شکل 

  .است شده دادهنشان 

  
  

 

  اوج عصردر  آن بدون و معکوس شمارشگر با تقاطع دو در ها آن عبور و انندگانر واکنش مانز: 2شکل 

  

، اما در تقاطع داراي شمارشگر باشد مییکسان  تقریباً زمانی واکنش در دو تقاطعدامنه  شود می مشاهده، 2در شکل

داراي شمارشگر کمتـر   ردا چراغ ها تقاطع، میانگین زمان واکنش رانندگان در که گردد میمشاهده  وضوح بهعکوس، م

                                                 
Box plot ٤   
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بـدون   دار چـراغ  هـا  تقـاطع همچنین در  ،باشند مینرمال  ها داده، توزیع باشد میبدون شمارشگر  دار چراغ ها تقاطعاز 

  .)داده پرت( اند داشتهیادي که زمان واکنش ز اند داشتهرانندگانی وجود  ،شمارشگر

  

 

  اوج صبحتقاطع با شمارشگر معکوس و بدون آن در در دو  ها آنعبور  زمان واکنش رانندگان و :3شکل 

  

 تقاطعدر  اوج صبحدر ساعات  .نرمال بوده است ها دادهتوزیع  در وسط جعبه، و قرار گرفتن میانه 3با توجه به شکل  

 نیـ از احـاکی  دارنـد و ایـن    قـرار ی کوتـاهی  زمـان  مدت دامنهدر  آماري هاي دادهداراي شمارشگر معکوس  دار چراغ

 دار چراغتقاطع در  ؛ اما)رفتار کانالیزه( باشد می به همنزدیک  تقریباًرفتار اکثر رانندگان  ها تقاطعکه در این  باشد می

بـا شمارشـگر    دار چـراغ  تقاطع زمان واکنش و عبور زمانی واکنش رانندگان بیشتر از دامنهبدون شمارشگر معکوس، 

  .دهند یمخیلی متفاوتی از خود نشان  يرفتارهارانندگان  ها تقاطعو در این  باشد میمعکوس 

  

   t اي نمونهدو  آزمون -6-2

 داراي دیگـر  از اول شـرط  کـه  باشند شرط سه واجد باید ما وابسته و مستقل متغیرهاي تی آزمون از استفاده براي

 از؛ اند عبارتاین شروط .  باشد یمنسبت به سایر شروط  بیشتري اهمیت

 . باشد مقیاسی باید تهوابس متغیر - 1

 . باشند یکسان یکدیگر با مستقل متغیر گروه دو در وابسته متغیر يها انسیوار - 2

 . باشد نرمال توزیع یک مستقل، متغیر يها گروه در وابسته متغیر توزیع - 3

 شـرط  دو امـا  شود یم گرفته کار هم به هنوز و باشد یم برخوردار زیادي اهمیت از اول شرط شد ذکر که طور همان

  .]8[نمود یپوش چشم ها آن از محاسباتی انجام با یا و گرفت نادیده توان یم مواقعی در را دیگر
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 t ي نمونـه کـه از یـک جـنس باشـند، آزمـون دو       مقیاسی يها دادهدو گروه  براي مقایسه، ها آزمونیکی از بهترین 

وجـود   بـاهم  مقیاسـی  يها داده گروهبین دو  آیا تفاوت قابل قبولیکه  پردازد یمبه این موضوع  آزموناین ؛ باشد یم

  . ]8[یا خیر دارد

و همچنـین تقـاطع داراي    باشـند  مـی از نـوع مقیاسـی    يعـددها واکنش راننـدگان   زمان مدتدر این تحقیق چون 

پس این آزمـون   ؛باشد میاز نوع وابسته اسمی  آزمونشمارشگر معکوس و تقاطع بدون شمارشگر معکوس براي این 

  .باشد می ها دادهبراي تحلیل این دسته  ريآما يها آزمون نیکارآمدتراز 

  .باشد می به شرح زیر tو خروجی آزمون  است شده گرفتهدر نظر  5% در این آزمون سطح خطا

  

 اوج صبح در ها تقاطع هاي دادهمشخصات  :1جدول 

  ها نیانگیماشتباه استاندارد   انحراف از معیار  میانگین  ها دادهتعداد   نوع تقاطع

با شمارشگر  دار چراغتقاطع 

  معکوس
31  4,1232  0,84377  0,15155  

بدون  دار چراغتقاطع 

  شمارشگر معکوس
31  4,8694  1,79017  0,32152  

  

 اوج صبح،  t اي نمونهخروجی آزمون دو : 2جدول 

  

  .است شده دادهنشان  ها دادهدر هر تقاطع و انحراف از معیار این  موردبررسی هاي داده، تعداد 1در جدول 

بدون  t آزمون جهیدرنت باشد می )0,05(کمتر از سطح خطا  يدار یمعنسطح آزمون لوین  2مطابق جدول  ازآنجاکه

، در ایـن  باشـد  می خطااز سطح  کمترو همچنین چون معیار تصمیم  شود میدر نظر گرفته  ها انسیواربرابري فرض 

  

براي  لوین F آزمون

  ها انسیواربرابري 
  ها نیانگیمبراي برابري  tآزمون 

F  

سطح 

  يدار یمعن

 

  آماره

t  

درجه 

  آزادي

df  

معیار 

  تصمیم

میانگین 

  اختالفات

میانگین 

 اشتباه

 استاندارد

  ها نیانگیم

  اختالفات% 95فاصله 

  بیشترین  کمترین

 برابري فرض

  ها انسیوار
8,405  0,005  2,099-  60  ٠٫٠۴  0,746 -  0,355  1,457-  0,035-  

 فرض بدون

 برابري

  ها انسیوار

    2,099-  42,7  0,04  0,746 -  0,355  1,463 -  0,029-  
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شمارشگر  فاقد شمارشگر معکوس و داراي دار چراغ هاي تقاطعواکنش  زمان مدتمیان  يا مالحظه قابلتفاوت صورت 

 ازآنجاکـه  ،ردیقرار گ موردتوجه اختالفات% 59 فاصلهدر مرحله بعدي باید کمترین و بیشترین . وجود دارد ،معکوس

 دار چـراغ  هاي تقاطع( واکنش در گروه اول زمان مدتکه میانگین  شود میگرفته نتیجه  باشند میهر دو مقدار منفی 

  .باشد می )شمارشگر معکوس فاقد دار چراغ هاي تقاطع( کمتر از گروه دوم ) شمارشگر معکوس داراي

  .گیرد یمقرار  موردبررسی اوج عصر7بازه زمانی  هاي دادهبراي  ونمونه  د دودر مور tحال خروجی آزمون 

  

 اوج عصر در ها تقاطع يها داده مشخصات: 3جدول 

  ها نیانگیماشتباه استاندارد   انحراف از معیار  میانگین  ها دادهتعداد   نوع تقاطع

داراي  دار چراغتقاطع 

  شمارشگر معکوس
34  2,6094  0,3287  0,05637  

شمارشگر فاقد  دار چراغتقاطع 

  معکوس
34  3,2531  0,40857  0,07222  

  

 اوج عصر ، t يا نمونه دو آزمون یخروج: 4جدول 

  

  .است شده دادهنشان  ها دادهدر هر تقاطع و انحراف از معیار این  موردبررسی هاي دادهتعداد  3در جدول 

 )شـده  گرفتهدر نظر % 5( از مقدار خطا  يدار یمعنسطح آزمون لوین، و بر اساس  4با عنایت به اینکه مطابق جدول

 از طرفی با توجه به اینکه ؛شود می دیتائ ها انسیوارو فرض برابري  رد ها انسیوارپس فرض نابرابري  باشد می تر بزرگ

 هـاي  تقاطعواکنش  زمان مدتمیان  يا مالحظه قابل، در این صورت تفاوت باشد میمعیار تصمیم کمتر از سطح خطا 

  

  

  

  

  

براي  لوین F آزمون

  ها انسیواربرابري 
  ها نیانگیمبراي برابري  tآزمون 

F  

سطح 

  يدار یمعن

sig  

  آماره

t  

 درجه

  آزادي

df  

معیار 

  تصمیم

  

میانگین 

  اختالفات

میانگین 

 اشتباه

 استاندارد

  ها نیانگیم

  اختالفات% 95فاصله 

  بیشترین  کمترین

 برابري فرض

  ها انسیوار
0,255  0,615  7,072-  64  0,0  0,643 -  0,091  0,826 -  0,462 -  

 فرض بدون

 برابري

  ها انسیوار

    7,026 -  59,52  0,0  0,643 -  0,092  0,827-  0,460 -  
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بـراي   اي هنمونـ دو  t آماريکه مانند تحلیل  شمارشگر معکوس وجود دارد فاقدشمارشگر معکوس و  داراي دار چراغ

  .مشابه با آن دارد يا جهینتو  باشد میاوج صبح ساعت 

  

    ها شنهادیپو  يریگ جهینت -7

داراي شمارشگر معکـوس و فاقـد شمارشـگر     دار چراغ هاي تقاطعدر این مقاله به بررسی تفاوت رفتاري رانندگان در 

مشـابه در اوج صـبح و عصـر     کـامالً اطع براي انجام مقایسه، واکنش رانندگان در دو تقـ . است شده پرداختهمعکوس 

  :شود می يریگ جهینت شده انجام يها لیتحلو  ها یبررسبر اساس . است قرارگرفته موردبررسی

 .ی داردیبسزا تأثیربا شمارشگر معکوس قرمز در کانالیزه کردن رفتار و واکنش رانندگان  دار چراغ تقاطع - 1

در  ه شـدن بهتـر شمارشـگر   دیددر  توان میاین را  و اشدب میب بیشتر از روز شمارشگر معکوس در ش تأثیر - 2

 . به رانندگان نسبت داد شب

کاهش زمـان واکـنش    متعاقباًباعث افزایش آرامش راننده و  میرمستقیغ طور بهقرمز  در فاز وجود شمارشگر - 3

  .شود میبه سبز شدن چراغ راهنمایی 
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Evualation signalized intersection with countdown timers on dirvers's reaction time 
 
Abstract 

One of the most crucial transportation elements in cities is signals at intersections. 
Signalized intersection performance's depend on several parameters, One of the issues that 
have a negative impact on the performance of signalized intersections is lost time and they 
will increase the total latency time. Major  the lost time happened when  signalized 
phase is green. Countdown timers try to reduce the portion of this time. Nowaday, Very few 
studies is available to evaluate the impact of these counters have conducted on the driver's 
behavior at signalized intersections. In this study, we have investigated the duration of 
decision and reaction times since the start of green phase in two consecutive intersections 
with identical performance. The results were analyzed by statistical methods. The results 
show that the duration of reaction times of drivers at signalized intersections with 
countdown timers have less duration than reaction times at signalized intersection without 
countdown timers. And these counter is more useful for reducing reaction time duration at 
night in comparison with daylight. The performance of intersection in terms of number of 
passed vehicles through the signalized intersection with countdown timers is more than 
signalized intersection without countdown timers. 
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