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  چکیده 

هـاي ثبـت شـده قبلـی در زمانهـاي       حاصل پردازش مطالعات آماري و تحقیقی داده Kپارامتر ترافیکی ساعت طرح 

ن مقادیر در استانداردهاي داخلی، مهندسـان کشـور مـا    گذشته در شبکه راهها است که به علت نبود دامنه مجاز ای

هاي مجاز سایر کشورها موجود در کتابهاي فنی ترافیک یا آیین نامه  براي انجام محاسبات ترافیکی از مقادیر و دامنه

HCM  هدف از این مطالعه تعیین پارامتر ترافیکی . کنند استفاده میK  ي با استفاده از روش انجام محاسبات آمـار

هـاي تـردد شـماري     امین بزرگترین ساعت اوج به کمک نرم افزارهاي آماري و تجزیه و تحلیل بر روي داده30روي 

هاي آماري  این مهم با استفاده از تاریخچه ثبت شده داده. ثبت شده محورهاي سطح شبکه راههاي کشور ایران است

در سطح شبکه ) اي کشور و حمل و نقل جاده موجود توسط سازمان راهداري(ترددشماري آشکارگرهاي نصب شده 

شـماري شـده بـا روشـهاي      هاي تـردد  گردد، که در این راستا وضعیت تاریخچه آماري داده راههاي کشور حاصل می

هاي آماري ثبـت شـده    مختلف مطالعات میدانی از همان ابتداي شروع کار تاکنون مورد بررسی قرار گرفته تا از داده

هاي زمانی یک ساعته قابل قبـول بـراي تجزیـه و     نان باالتري از صحت ثبت آنها در حداقل بازهواقعی با درجه اطمی

هاي تردد شماري ثبت شده ضمن  ها محور داراي داده در این تحقیق از بین ده. تحلیل آماري مورد نیاز استفاده شود

اي و شرایط آب و هوایی، آن  منطقه تفکیک انواع راههاي موجود در شبکه و موقعیتهاي جغرافیایی مختلف از لحاظ

 Kتري بوده به عنوان نمونه آماري در استخراج مقـدار فـاکتور    دسته از محورهایی که داراي تاریخچه آماري طوالنی

سپس مقادیر استخراجی را سـاماندهی  . در انواع راههاي موجود در سطح شبکه راههاي کشور استفاده گردیده است

مقایسه می  HCMشود که با محدوده مقادیر در آیین نامه  تعیین می Kادیر براي فاکتور داده و یک محدوده از مق

بـراي انـواع    Kدر پایان مقدار پارامتر ترافیکی ساعت طرح  . گردد تا میزان منطقی و واقعی بودن آن سنجیده شود

  .راه ها در ایران ارائه می گردد
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   مقدمه -1

هـاي راه   در اصول مهندسی ترافیک پارامترهاي فراوانی وجود دارد، که در طراحی و تحلیل ترافیک مسیرها و شبکه

هـاي قبلـی در شـبکه     باشند، البته تعدادي از این پارامترها بر اساس مطالعات آماري و تحقیقـی داده  بسیار موثر می

اند و امروزه در بکار گیري از آنها تحت عنوان رواداریهاي مجـاز   اند استخراج شده ورد پردازش قرار گرفتهراهها، که م

باشند که بعضاً مقـادیر اسـتخراج شـده     قابل دسترس می  HCM  هاي اصلی چون آیین نامه پارامترها، از آیین نامه

بکه راهها دارد و یا در مواردي مقادیر ناصـحیح بعضـی از   ها، تاثیر اقتصادي زیادي بر ش همین پارامترها از آیین نامه

آورد، لذا اسـتخراج تعـدادي از    برداري به وجود می این پارامترها مشکالت فراوانی را در سالهاي قبل از سال حد بهره

 این پارامترها براي کشورمان آن هم براساس دادههاي قبلی ضروري است، پارامتر فاکتور سـاعت طـرح  در طراحـی   

کنند ، بطوري که تعیـین مقـادیر نامناسـب     ترافیکی هر مسیر مطالعاتی و نهایتاً در شبکه راهها نقش مهمی ایفا می

برداري  تاثیر بسزایی در طراحی راه و بر شبکه راهها خواهد گذاشت که عملکرد نامناسب شبکه را در طول زمان بهره

قرن بیستم  هلچ ۀقبل از ده 30Kافیکی فاکتور ساعت طرح  استخراج پارامتر تر. قبل از سال حد باعث خواهند شد

میالدي براي اولین بار به طور رسمی بـراي تعـداد محـدودي محورهـاي      1941مطرح بوده است به طوري که سال 

امین بزرگترین ساعت  اصلی توسط مرکز ترافیک مونتانا براي ساعات طرح اولین بزرگترین و دهمین بزرگترین و سی

هایی چـون واشـینگتن، مونتانـا و     حمل و نقل ایاالت پارتمانامروزه این محاسبات سالیانه توسط د. ه شداوج محاسب

. شـود  شود که به صورت به روز شده روي شبکه اینترنـت بـراي تمـامی محورهـا منتشـر مـی       انجام می... فلوریدا و 

ري کشور ایران بـه صـورت کلـی تـاکنون     هاي آما بر اساس داده  30Kاستخراج پارامتر ترافیکی فاکتور ساعت طرح 

جهـت   30Kاسـتفاده از فـاکتور سـاعت طـرح      . محقق ایرانی یا ارگان رسمی دولتی انجام نشـده اسـت   یچتوسط ه

، نقـش حضـور ایـن فـاکتور را در     SFiو حداکثر نرخ جریـان سـرویس     DHVمحاسبه حجم ترافیک ساعت طرح 

نسبتی است از ترافیک ساعتی هـر دو جهـت بـه ترافیـک      Kطرح  فاکتور ساعت. کنند محاسبات ترافیکی تایید می

متوسط روزانه در سال هر دو جهت در ساعت طرح، که به صورت درصدي بوده و بر اساس ساعت انتخـاب شـده در   

بینی ترافیک فاکتوري بحرانی است به همین دلیل به ساعت پیک جاده مورد  این فاکتور در پیش. طرح متغییر است

ها بر اساس گذشـته آمـاري    تعیین شده حاصل پردازش داده 30K، فاکتور HCM  درآیین نامه. بسته استمطالعه وا

هـاي کشـور مـذکور     هاي ثبت شده در کشور ایاالت متحده بوده که بـا وضـعیت اقتصـادي و پتانسـیل     تردد شماري

البته مواردي دیگر چون میزان هاي ساخت با توان اقتصادي کشور ما متفاوت است،  هماهنگ است و از لحاظ هزینه

،  ، شرایط جـوي منـاطق   راههاي موجود در کشور ما ، تنوع خودروهاي مورد استفاده در سطح جامعه لکیفیت و طو

تپه ماهوري یا دشـتی بـودن، فرهنـگ     -نوع منطقه و درصد هر کدام نسبت به کل سطح کشور از لحاظ کوهستانی

خودرو و توان مالی مردم و  رانههاي اطراف راهها، قیمت سوخت، س بري زمینداري و نحوه استفاده از آن، کار ماشین

هـاي مجـاز از پـارامتر     لذا حس نیاز به داشتن مقادیر و دامنه. در سطح کشور ما با کشور امریکا نیز متفاوت است... 
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مسـلماً  . جـود دارد هاي کشـورمان و  هاي آماري ثبت شده در سطح راه بر اساس پردازش اطالعات داده 30Kترافیکی 

  .براي سطح کشور اثرات مثبت فراوانی خواهد داشت 30Kداشتن پارامتر ترافیکی

  

  روش تحقیق - 2

هاي اولیه مورد نیاز در تحلیلهاي آماري  چنانچه داده. اصول تحقیق در این پروژه براساس روش مطالعات آماري است

در . حلیل با درصد اطمینان به صحت باالتري خواهـد بـود  از شدت اطمینان بیشتري برخوردار باشد مطمئناً نتیجه ت

این نوع تحلیل بایستی اطالعات تردد شماریها به صورت ثبت یا گزارش گیري ساعتی در طی هر سال آمـارگیري و  

براي تعیین مقدار دامنه مجـاز در هـر دسـته بنـدي از     . آن هم براي چندین سال پیاپی در هر محور مورد نیاز است

ههاي موجود در شبکه راهها بایستی براساس بررسی گذشـته آمـاري مطمـئن چنـدین محـور را در منـاطق       انواع را

مختلف انتخاب نموده و براي هر محور طی سالهاي داراي آمارگیري تحلیل آماري انجـام داد و سـپس بـا محاسـبه     

امنه مجاز را براي نـوع راه مـذکور   دامنه عددي، آن را با سایر محورهاي مشابه مقایسه و در نهایت یک رواداري از د

شود تا نهایتاً یک جدول  این فعالیت تحلیل آماري دادهها براي انواع راههاي موجود در شبکه انجام می. انتخاب نمود

 .هاي مجاز انواع راهها بدست آید از دامنه

  

  قیتحق يها تیدودمح  -1 -2

هاي ترددشـماري خودروهـا    و فرم چگونگی ثبت دادهبستگی به وضعیت گذشته آماري  قیمحدودیت انجام این تحق

در سطح شبکه راههاي کشور دارد، چنانچه اطالعات به صورت کلی یا ناقص و یا مدت زمان آمـارگیري بسـیار کـم    

در سـطح کشـور    30Kبراي  ضـریب   اي امنهباشد دیگر اطالعات آن محور در راه نیل به این هدف که همانا تعیین د

میزان بکارگیري اطالعات آماري تردد شماري ثبـت شـده صـحیح از وضـعیت تـردد      . باشد نمی ایران است سودمند

را  30Kشماري وسایل نقلیه ترافیکی در گذشته و حال میزان دقت عملیات محاسبه استخراج دامنه مقادیر فاکتور   

ز به داشتن اطالعات ثبت شده هاي کشور ایران نیا براي این فاکتور در سطح راه ادیريجهت تعیین مق. دهد نشان می

دادههـاي  . باشـند  هاي ثبت شده بصري داراي این خصوصیت نمـی  باشد که متاسفانه داده ساعتی یک سال کامل می

مادر بـه صـورت    عاتگیري از بانک اطال اي بوده که با گزارش ثبت شده توسط انواع آشکارگرها به صورت ثبت لحظه

هـاي کشـور    گزارش گیري جهت استخراج  مقادیر فاکتور در سطح شـبکه راه توان از دادههاي حاصل از  ساعتی می

نحوه نمونـه  .  ایران با توجه به وسعت پراکندگی این نوع آشکارگرهاي مکانیزه و گذشته آماري ثبت شده اقدام نمود

جـود در شـبکه   باشد و علت آن هم اولویت بنـدي در انـواع راههـاي مو    گیري اُریب یا جهتدار می گیري از نوع نمونه

معیارهاي انتخـاب محورهـا در ایـن پـروژه     . راهها و همچنین میزان سنوات داراي آمار تردد شماري ثبت شده است

 چنـین عبارتند از مقدار سنوات بیشتر دادههاي آماري تردد شماري ثبت شده و میزان کامل بودن این دادههـا و هم 

انـواع  . ر نوع راههاي تقسیم بندي شده در سـطح کشـور اسـت   اي و از همه مهمت تنوع آب و هوایی و شرایط منطقه
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راههاي برون شهري مورد مطالعه در این تحقیق شامل آزاد راه، بزرگراه، راه اصـلی عـریض، راه اصـلی معمـولی، راه     

   .می گردد 2و  راه فرعی درجه  1فرعی درجه 

  

  AADTاف ساعات پیک بر حسب گر -2 -2

 Peakو   Rush hoursروز در فاز ساعتی بـه دو صـورت    تر از یک شبانه ي کوتاهمطالعات حجم ترافیک در زمانها

hour  باشد،   میPeak hour دهـد و   روز است که بیشترین حجم ترافیک را از خود عبور می تنها ساعتی از شبانه

Rush hours  ین بزرگترین ام در این تحقیق حجم ترافیک سی. روزي غیر ساعت پیک را گویند کلیه ساعات شبانه

گیرد، به  مورد استفاده قرار می  30Kساعت اوج بعنوان پایه و اساس استخراج پارامتر ترافیکی مقادیر ) شلوغترین ( 

یکی از مهمترین گرافها در مطالعات ترافیکـی دادههـاي تـردد شـماري     . گویند می 30Kهمین دلیل به آنها فاکتور 

گراف ساعات پیک برحسب درصدي از ترافیک روزانـه  ) 1(کل است، ش AADTترسیم گراف ساعات پیک برحسب 

، را به صورت نزولی از اولین بزرگترین ساعت اوج براي انواع راههاي درون شهري و بـرون  AADTمتوسط در سال،

  . دهد یشهري، نشان م

مسئله اسـت کـه    دهند، این نکته بیانگر این در این گراف مسیرهاي منتهی به تفرجگاه شدیدترین نزول را نشان می

حال آنکه هرچه بسوي مسیرهاي داخـل شـهري   . رسد  تنها چند روز در سال ترافیک در این مسیرها به اوج خود می

شـود، کـه نشـان دهنـدة الگـوي       رویم تفاوت بین باالترین ساعت شلوغی و دیگر سـاعتهاي شـلوغی کمتـر مـی     می

  .باشد مسافرتهاي تکراري می

  

  
  نواع راههابراي ا K 30 گراف  :1شکل

 

   اعت طرح س -2-3

. باشـد  ها یکی از مباحث مهم در تعیین مقادیر فاکتور ساعت طرح مـی  تعیین ساعت اوج طرح مناسب براي انواع راه

ساعت دارد، حال براي تعیین ساعت اوج طراحـی   8760ساعت است پس یک سال  24روز و هر روز  365یک سال 
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توانـد   مسلماً آن مبنـا نمـی  . ساعتی که در طول سال وجود دارد، قرار داد 8760ترافیکی راه باید مبنا را کدامیک از 

ساعت دیگر سال ظرفیـت راه در سـاعات شـلوغی     8759اولین بزرگترین ساعت شلوغی باشد زیرا که در آن صورت 

غیر اقتصـادي   رود و این کامال کمتر از حجم ترافیک خواهد بود و تقاضاي ترافیک تنها در زمانهاي محدودي باال می

است و اگر یکی از خلوت ترین ساعات مالك قرار گیرد آنگاه در ساعاتی که حجم باالتر از حجم منتخب باشد کندي 

پس ساعت منتخب یکی از ساعات موجود بـین خلـوت تـرین و شـلوغترین     .  بندان پیش خواهد آمد حرکت و یا راه

بهترین ترافیک سـاعت مناسـب بـراي طراحـی، منحنـی       گیري در مورد یک راهنماي عالی در تصمیم. ساعات است

در راههاي برون شـهري کـه اسـاس منتخـب     . در طی سال است)) 1(شکل (نمایش تغییرات حجم ترافیک ساعتی 

انتخـاب  . امین شلوغترین ساعت را براي حجم طرح انتخـاب مـی کننـد    30شده در این تحقیق است معموالً حجم 

. منحنی تغییرات سالیانه شلوغترین ساعت ها توجیه کرد) 1(توان از روي شکل  امین شلوغی ساعت را می 30حجم 

اي قرار دارد کـه شـیب    در حدود نقطه) 1(امین شلوغترین ساعت، مطابق منحنی شکل  30در راههاي برون شهري

فیـک  امین ساعت انتخاب گـردد، تغییـرات حجـم ترا    30اگر ساعات شلوغی کمتر از . منحنی یکباره عوض می شود

اي در  جویی عمـده  امین و حتی صدمین ساعت صرفه 50امین و یا  40یعنی با انتخاب . چندان قابل مالحظه نیست

امین ساعت، بشدت صعودي است و انتخاب حجـم سـاعاتی    30ولی شیب منحنی قبل از حدود . طرح راه نمی شود

حجـم   یـد از یک ساعت شلوغی در سـال، با  این خواهد بود که براي جلوگیري يامین ساعت، به معنا 30شلوغتر از 

امین ساعت حداکثر شیب منحنی به شـدت تغییـر   30در حدود . طرح را بسیار باالتر گرفت و این غیراقتصادي است

سـاعت از   29امین ساعت فقـط  30در انتخاب این . باشد کند و در همین نقطه نسبت سود به هزینه حداکثر می می

در راههاي درون شهري اختالف بین عدد . دارد که داراي مقداري بیشتري است ساعت موجود در سال وجود 8760

امین بزرگترین ساعت اوج نسبت به  راههاي برون شـهري  50اولین بزرگترین ساعت پیک با سایر اعداد مثالً پس از 

زرگترین ساعت امین ب 50و بخصوص راههاي تفریحی بسیار کمتر است لذا در مطالعات راههاي درون شهري معموالً 

دهند ولـی در محاسـبه راههـاي بـرون      سال جهت اعمال در محاسبات ترافیکی مالك قرار می کپیک را در طول ی

امین بزرگترین ساعت پیک را در طول یک سال جهت اعمال در محاسبات ترافیکی مـالك قـرار    30شهري و حومه 

مطالعات  ارد،ه قضاوت مهندس ترافیک بستگی ددهند و در خصوص راههاي تفریحی نیز تعیین ساعت مربوطه ب می

امین حداکثر حجم ساعتی، بر اساس درصد، تغییرات ناچیزي در طول سالهاي متـوالی  30دهد که  گذشته نشان می

ژه فقـط در مـورد      در این پرو. دهد این خصوصیت ارزش آن را به عنوان معیار طراحی بسیار افزایش می. داشته است

   .اوج در شبکه راههاي ایران تحقیق صورت گرفته است اعتامین شلوغترین س ن شهري در سیانواع راههاي برو

  

  30K بیضر ایکتور ساعت طرح فا - 3

در  طراحی، . گردد  یم به خصوصیات نوع راه مربوطه وابسته بوده و توسعه آن به شرایط محیطی بر K 30فاکتور عامل 

30 K  عموماً نشان دهندة نسبتAADT کـه ایـن سـاعت    . باشد امین بزرگترین ساعت اوج در سال می سی در طول
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بینی ترافیک فاکتوري بحرانی است بـه   در پیش راین فاکتو. هاي برون شهري است معموالً مالکی براي طراحی جاده

 به همین. وابسته است که نوعاً زمان رفتن به سر کار یا برگشتن از محل کار است  همین جهت به ساعت پیک جاده

هایی که بیشترین استفاده را به همین منظور دارند مولفه مناسبی براي سیستم طراحی در سطح تـراکم   دلیل جاده

فـاکتور سـاعت   . دهد روز در یک راه را نشان می چگونگی وضعیت ساعات پیک در طول یک شبانه) 2(شکل . هستند

با  Kبطور کلی، فاکتور عامل . شود نجیده میاي س معموالً براساس مشخصات و ویژگیهاي محلی و منطقه 30Kطرح  

اسـت، در سـاعات غیـر از     التريدر مناطقی که داراي حجم ترافیک بـا . یابد افزایش تراکم راههاي مجاور کاهش می

  .تري پراکنده شود شود کاستیهاي ظرفیتی در دورة طوالنی ساعات اوج ترافیک، نیز تراکم باال است که باعث می

  

  
   ساعت 24راکم تعداد خودروها در طول گراف ت:  2شکل

  

گـذاري شـده باشـد،     امین بزرگترین ساعت اوج پایـه 30براساس  K 30زمانی که فاکتور عامل  HCMدر آیین نامه 

  : خصوصیات ذیل قابل ذکر است

  30معموالً فاکتور K زمانی کهAADT کند یابد کاهش پیدا می ها افزایش می در راه. 

  30فاکتورهاي Kر ارزشی باال سریعتر از فاکتورهاي با مقداK کنند با مقدار ارزشی کم کاهش پیدا می.  

  30فاکتور Kکند با توسعه افزایش تراکم کاهش پیدا می. 

  30معموالً فاکتور Kهاي برون  دهد و سپس به ترتیب در راه هاي تفریحی رخ می با مقدار ارزشی باال در راه

 .دهد درون شهري کاهش مقدار ارزشی را نشان میهاي  هاي حومه شهري ، راه شهري ، راه

  .دهد ها را نشان می سفارش شده در انواع راه 30Kمقادیر فاکتور ) 1(جدول 
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حدود دامنه ایـن مقـادیر از آیـین    . دهد هاي بین المللی را نشان می در شرایط راه K 30هاي مقادیر  دامنه) 3(شکل 

هاي بـرون شـهري تـا حـداقل      براي راه 2/0از حداکثر مقدار  K 30دامنه فاکتورهاي . گرفته شده است HCMنامه 

کـه    HCMنامه استخراج شده داخل محدوده دامنه آیین 30Kاگر مقدار . باشد هاي درون شهري می براي راه 09/0

  .باشد نباشد الزم است اصالح گردد می FHWAمنطبق با استاندارد 

  

  پیش بینی ترافیکپیشنهاد شده جهت  K 30فاکتور رشد  : 1جدول 

 نوع راه کرانه پایین متوسط K 30 کرانه باال انحراف معیار استاندارد

 آزاد راه برون شهري 60/9 8/11 6/14 43/1

 شریانی برون شهري 40/9 0/11 6/15 42/1

 آزاد راه درون شهري 40/9 7/9 0/10 28/0

 شریانی درون شهري 20/9 2/10 5/11 92/0

 

  
  در راههاي بین المللی K 30می فاکتور  دامنه عمو. 3شکل 

  

  فاکتور ساعت طرح نییتعروش  -3-1

با توجه به امکانات و میزان پوشش دستگاههاي آشکارگر تردد شمار دائمی شبکه راههاي کشور، روش بکار رفته در 

شـماري دائمـی   امین ساعت اوج در مسـیرهاي داراي تـردد   30این مقاله، روش استخراج با استفاده از ترسیم گراف 

امین بزرگتـرین سـاعت اوج از سـال بـراي هـر دو جهـت       30بدین صورت که با تقسیم حجم ساعتی . پیوسته است

 K 30آید که این مقدار مشخص فاکتور سـاعت طـرح    بدست می AADTحرکت بر ترافیک روزانه متوسط در سال 

شته آماري ثبت شـده در تعـداد سـالهاي    است که داراي گذ ییاولویت به محورها قیتحق نیدر ا. در آن محل است

کوهستانی، تپه ماهوري یا دشتی بودن و یا از نظـر گسـتردگی شـرایط     ظربیشتر است سپس با توجه به منطقه از ن

امین سـاعت اوج  30محاسبه جداول . شود برداري آماري می جوي در صورت داشتن انتخاب مناسب از بین آنها نمونه

 30Kخص، اولین گام است که یک مقدار عددي مشخص به عنوان فاکتور ساعت طرح براي هر سال از یک محور مش

گیرد،  صورت می 30Kباشد، در گام دوم بررسی و کالیبره کردن مقادیر فاکتور  آن براي هر سال قابل استخراج می از
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امـین سـاعت   30ب سپس محدوده کرانه حداکثر و کرانه حداقل و میانگین مقدار فاکتور ساعت طرح بر اساس انتخا

هاي انتخابی از هر  تعداد نمونه ياین عمل برا. ددگر یم نییاوج در خالصه جداول محاسباتی سالهاي ثبت شده، تع

دامنـه حـداقل و    انیـ در پا. گیرد هاي حرکتی جدا و مجموع هر دو جهت حرکت صورت می نوع راه به صورت جهت

  . گردد یم نیی، تع)جهت حرکت مجزا و رویهم(هر دو حالت ها بعد از کالیبره کردن  حداکثر در بین کل نمونه

  

    30K محاسبه استخراج فاکتورنمونه  -3-2

به صورت رفت و برگشت مجزا و هـر   30Kدر انجام این تحقق کلیه محاسبات مربوط به استخراج مقادیر فاکتورهاي 

هـاي   هان بـه ذوب آهـن مطـابق داده   دو جهت، مطابق روند محاسبات انجام شده نمونه ذیل در محور منتخب اصـف 

در محورهاي داراي خطوط بیشتر احجام تردد شماري خطوط با هم جمع . باشد می 1379آماري ثبت شده در سال 

  . گردد یم

 
)1( K30 = 1637÷15634 = 10.47%             روزانهو                  ساعتی  به   AADT =651×24=15634 

30امین ساعت پیک 
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 )برگشت+  رفت( آهن ذوب –بزرگترین ساعت اوج در آزاد راه محور اصفهان امین 30گراف . 4شکل 

  

  ) 5-گراف شکل الف: (در جهت رفت

)2(  K30 = 882÷7981 = 11.05%                             وAADT =333×24=7981 

  ) 5-گراف شکل ب: (در جهت برگشت

)3(  K30 = 1013÷7653 = 13.24%                      و       AADT =319×24=7653 
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30امین ساعت پیک 
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30امین ساعت پیک 

 13.24%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

20.00%

22.00%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

ــال    ــک در طــول س      ســاعات پی

ال   
ســ

ر 
 د

ط
ســ

تو
 م

ــھ
زان

رو
ک 

فیـ
را

ز ت
ی ا

ـد
ص

در
   

   
   

 

 )برگشت(اصفهان   -آزاد راه محور ذوب آهن  -ب )رفت( ذوب آهن –آزاد راه محور اصفهان  - الف

 ذوب آهن –امین بزرگترین ساعت اوج در آزاد راه محور اصفهان 30گراف . 5شکل

  

 تحلیل آماري و کالیبراسیون -3-3

هاي مختلف انجام می گـردد و مقـادیر رواداري بـر     توصیفی بر روي نمونهتحلیل آماري صحیح بر اساس اصول آمار 

شـود، در ایـن    هاي آماري حاصل از مقدار فاکتورهاي استخراج شده اولیه راهها، تعیین مـی  اساس نتایج تحلیل داده

بره کـردن بـه   ها در طول تاریخچه سالهاي ثبت آنها قابل استنباط بوده که با کـالی  روش خصوصیات روند تغییر داده

به میـزان   اتیخصوص نیتحلیلهاي آماري با حضور و حذف دادهاي پرت، ا جیکمک گراف منحنی نرمال بر روي  نتا

) 2(جـدول  . می باشد K 30روند فوق، روش استخراج محدودیت رواداري مقادیر فاکتور . دقت بهتري ارتقاء می یابد

سـایر  . دهـد  یها را نشان مـ  در بزرگراه K 30فاکتور ساعت طرح  اي از جداول تحلیل آماري مربوط به استخراج نمونه

  .گردد یم لیتحل وهیش نیانواع راههاي برون شهري نیز به ا

)  6-ب(هـا و در شـکل    کـل داده  يهاي آماري بـرا  نمودار هیستوگرام همراه با منحنی نرمال داده)  6-الف(در شکل 

در . زرگراهها به صورت رفت و برگشت نشـان داده شـده اسـت   در ب 30Kپرت، مقادیردرصدي  يها بدون حضور داده

و مجمـوع هـر دو جهـت، مطـابق رونـد       زاسایر انواع دیگر راههاي برون شهري نیز به صورت رفـت و برگشـت مجـ   

  .شده است نییتع 30Kها  بزرگراه
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  در بزرگراهها 30K هاي مقادیر نتایج تحلیل آماري داده. 2جدول

 خصوصیت آماري
30 K 30 رفت K 30 برگشت K رفت و برگشت 

 بدون  داده پرت با کل دادهها بدون  داده پرت با کل دادهها بدون  داده پرت با کل دادهها

01/12 میانگین  88/11  30/13  92/12  29/11  10/11  

35/0 خطاي استاندارد  33/0  56/0  41/0  32/0  26/0  

28/11 میانه  19/11  57/12  53/12  02/11  96/10  

28/11 نما  28/11  - - 54/9  54/9  

43/2 انحراف استاندارد  27/2  91/3  87/2  25/2  83/1  

91/5 انحراف نمونه  17/5  30/15  21/8  04/5  34/3  

07/0 تیزي  09/0-  51/9  69/0  28/4  53/0-  

85/0 چولگی  77/0  51/2  01/1  58/1  56/0  

24/10 دامنه  26/9  88/22  93/11  17/12  75/6  

08/8 مینیمم  08/8  89/8  89/8  23/8  23/8  

32/18 ماگزیمم  34/17  77/31  82/20  40/20  98/14  

53/588 مجموع  21/570  70/651  93/619  03/553  63/532  

00/49 تعداد  00/48  00/49  00/48  00/49  00/48  

34/17 دومین بیشترین  28/17  82/20  07/20  98/14  87/14  

84/8 دومین کمترین  84/8  58/9  58/9  64/8  64/8  

%95ان  فاصله اطمین  70/0  66/0  12/1  83/0  64/0  53/0  

  

 

 

 بدون حذف دادههاي پرت -ب با حضور دادههاي پرت - الف

 در بزرگراهها K  30هاي آماري مقادیر   نمودار هیستوگرام همراه به منحنی نرمال داده. 6شکل
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  گیري  نتیجه -4

در سه وضـعیت   30Kمتوسط فاکتورهاي   قدارمقادیر محدودیت دامنه به صورت حداکثر، حداقل و م) 3(در جدول 

رفت و برگشت مجزا و مجموع هر دو جهت از روي نتایج جداول محاسبات آماري با حذف داده پرت نشان داده شده 

برون شهري و نزدیک بودن مقادیر متوسط  ايانواع راهه يبرا) 5(با بررسی مقادیر نشان داده شده در جدول . است

کند، البتـه بعضـی    را تایید می  HCMیک رواداري کلی براي انواع راههاي برون شهري از سوي در همه آنها، ارائه 

در کل این مقادیر نسـبت بـه مقـادیر ارائـه       .در انواع راههاي برون شهري متفاوت است AADTخصوصیات چون 

وگرام همراه با منحنـی  نمودار هیست) 7(در شکل . باشد کمتر می)    25/0الی   HCM   )15/0شده در آیین نامه 

در کل راههاي برون شهري بـدون حـذف دادههـاي پـرت و بـا حـذف        30Kنرمال دادههاي آماري مقادیر درصدي 

 داشـت نکات ذیل از روي جداول بیـان شـده قابـل بر   . دادههاي پرت در حالت رفت و برگشت نشان داده شده است

  :است

  تر به طرف راه بـا نـوع مرغوبیـت و     و توسعه یافته یا اصلیهر چه از راههاي با نوع مرغوبیت و کیفیت باالتر

افـزایش و میـزان    K 30تـر حرکـت کنـیم میـزان فاکتورهـاي       کیفیت کمتر و کمتر توسعه یافته یا فرعـی 

AADT کند در آنها کاهش پیدا می. 

 متر برخوردار هر چه راه داراي مرغوبیت کمتر بوده و کمتر توسعه یافته باشد یا از تراکم کمتر یا جمعیت ک

امـین بزرگتـرین   30در آنهـا کـه در   K 30در آن نیز کمتر بوده و مقدار فاکتورهـاي   AADTباشد میزان 

دهد داراي نوسان بیشتري بوده و بزرگتر از نوع راههاي توسعه یافته با تراکم باالتر یا پـر   ساعت اوج رخ می

  .جمعیت تر است

  30 میزان کاهش سریع فاکتورهاي Kاه مرغوبتر کمتر از نوع نامرغوب استدر انواع ر. 

  

 

 

 در کل راههاي برون شهري با و بدون حذف داده پرتK  30نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال دادههاي آماري مقادیردرصدي. 7شکل 
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  در انواع راهها در ایران K 30محدودیت مقادیر . 3جدول

اقل مقادیرحد متوسط مقادیر حداکثر مقادیر وضعیت نوع تسهیالت  انحراف معیار استاندارد 

 آزاد راه
هر دو  رفت

 جهت

69/12  
87/10  

06/11  
71/9  

37/9  
69/8  

03/1  
73/0  

46/13 برگشت  60/11  73/9  23/1  

 بزرگراه
هر دو  رفت

 جهت

34/17  
98/14  

88/11  
10/11  

08/8  
23/8  

27/2  
83/1  

82/20 برگشت  92/12  89/8  87/2  

 راه اصلی عریض
هر دو  رفت

 جهت

27/15  
37/14  

41/11  
80/10  

47/8  
91/7  

81/1  
66/1  

40/15 برگشت  98/11  20/8  73/1  

 راه اصلی معمولی
هر دو  رفت

 جهت

56/20  
53/23  

36/12  
67/11  

79/7  
41/8  

24/3  
16/3  

78/28 برگشت  19/14  83/8  97/4  

1راه فرعی درجه  
هر دو  رفت

 جهت

94/17  
60/12  

05/12  
50/10  

69/8  
79/7  

78/2  
30/1  

05/15 برگشت  22/12  98/10  29/1  

 راه فرعی

2درجه   

هر دو  رفت

 جهت

91/19  
39/14  

20/14  
76/11  

57/10  
75/9  

68/2  
86/1  

86/17 برگشت  53/13  24/10  01/2  

  

ـ    يعمل کالیبره کردن دوباره داده ها و مختصر سازي در ارائه نتایج برا انیدر پا رون شـهري انجـام   انـواع راههـاي ب

. باشد شود و جدول خروجی این کالیبراسیون همان جدول محدودیتهاي تعیین شده در راههاي برون شهري می می

مطـابق   رانیـ کشـور ا  يبرون شهر يدر راهها یکیانجام محاسبات تراف يبرا 30Kفاکتور ساعت طرح  يعدد ریمقاد

  .گردد یم شنهادیپ) 4(جدول 

  

 در راههاي برون شهري ایران  K 30براي فاکتور   مقادیر پیشنهادي. 4جدول

 انحراف معیار استاندارد حداقل مقادیر متوسط مقادیر حداکثر مقادیر نوع فاکتور

K 30فاکتور ساعت طرح      ٥٥/١٨  ٠١/١١  ٧٩/٧  ٩٥/١  

 

 قدردانی - 5

پژوهش تشکر  نیا هیي  در تها ریزي و آموزش سازمان راهداري و حمل و نقل جاده دفتر برنامه  مانهیاز همکاري صم

  .گردد یم یو قدردان
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Abstract  

Design hour traffic factor (K) is a traffic engineering parameter, calculated from statistical 
and theoretical processing on the previous recorded traffic data of the road network. 
Because of the lack of any approved national guidelines of these measures for Iranian 
roadway network system, traffic engineers have to use approved measures and factors of 
other countries existed in traffic technical handbooks or regulations of Highway Capacity 
Manual (HCM) to perform traffic engineering design and control. The present study aims to 
determine design hour factor (K-factor) by use of statistical calculations on the 30th highest 
hour using statistical software and analysis of the recorded traffic counting data of Iran 
roadway network. This was carried out with the statistical traffic count data of the roads 
recorded by on-site video monitoring systems installed by the Road Maintenance and 
Transportation Organization (RMTO). Statistical status and trends of the traffic counted 
data were examined by a wide range of field assessments to achieve more reliable data to 
guarantee the accuracy of the recorded traffic data during a minimum period of one hour. 
Tens of the traffic data-recorded roads, studied in this study were sorted out according to 
their geographical parameters including region and climate, and then the roads with a longer 
history of recorded traffic count data were used to determine the value of design hour K-
factor. The extracted values were arranged to give a range of values for K-factors and then 
compared with the range of values existed in the regulation of Highway Capacity Manual to 
assess their accuracy and precision. At the end, the corresponding values of design hour K-
factors for different roads in Iran are presented.  
 
Keywords: 30th highest hour, K-factor, HCM  ،DHV،Peak hour 
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