
 

١ 
 

  سطح خدمت دهی آزادراه تحت شرایط جوي ناپایداربررسی 

 )قم- راه تهرانمطالعه موردي آزاد( 
  

  2مسعود ابراهیمی 1امین میرزا بروجردیان 

  استادیار، گروه راه و ترابري دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران -1

  علوم تحقیقات واحد شاهرود، ایرانکارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه  -2

  

  چکیده

ظرفیت عبوري در آزادراه ها کاهش یافته و این موضوع موجب پـایین آمـدن کیفیـت     ،با کاهش سرعت جریان آزاد

عوامل بسیاري موجب کاهش سرعت جریان آزاد می باشند که این عوامل را می . سطح خدمت دهی مسیر می شود

 ناپایـدار این تحقیق به بررسی تاثیر بارندگی که یکـی از عوامـل   . دسته بندي کرد ایدارناپتوان به دو دسته پایدار و 

با توجه به اینکه مطالعات ترافیکی عموماً بر مبناي ظرفیت بحرانی مسیر در سی امین سـاعت اوج  . است می پردازد

اند عامـل مهمـی در طراحـی و    لذا کاهش ظرفیت مسیر بر اثر بارندگی در مناطق پر باران می تو. ترافیک می باشند

  .کنترل سطح خدمت دهی آنها باشد

در این تحقیق به بررسی وضعیت سرعت جریان آزاد در دو حالت بارندگی و آفتابی پرداخته شده است و با تجزیه و 

و به تبع آن میزان تحلیل رگرسیون چند جمله اي داده هاي آماري میزان کاهش سرعت جریان در هنگام بارندگی 

و براي اعتبار سنجی نتایج از آزمون فرض استفاده شده  هش ظرفیت هر سطح خدمت دهی محاسبه گردیده استکا

اسـتفاده شـده اسـت و     1391ماه انتهایی سـال   5قم در  –هاي ترافیکی آزادراه تهران  در این تحقیق از داده. است

 .می باشد ظرفیتدرصدي  9/8تا  5/3نتایج نشان دهنده کاهش 
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  مقدمه -1

 ظرفیـت  .دنکن نقش مهمی را ایفا میامروزه در طراحی و برنامه ریزي ترافیکی، ظرفیت و سطح خدمت دهی راه ها 

 راه، شـرایط  تحـت  و مشـخص  زمـان  یک در مقطع یک از که باشند اي می نقلیه وسایل حداکثر تعداد نقلیه، وسایل

کـاربران   رسانی راه کمیتی است که کیفیت راه را از دیـدگاه  سطح خدمتو  کنند عبورتوانند  می کنترلی و ترافیکی،

و  چگـالی سـرعت،  ، هایی مانند نسبت حجم بـه ظرفیـت   ها از پارامتر براي ارزیابی عملکردي راه .کند راه مشخص می

  .شود غیره استفاده می

کاربران  خشک، و مناسب رویه شرایط خوب، هواي و  شامل آب اي پایه شرایط اه آزادراه ظرفیت تعیین و محاسبهدر 

 از متفاوتبر راه  حاکم شرایط موارد اغلب در .شود میدر نظر گرفته  ترافیک جریان در موانع فقدان و آشنا به مسیر

 .گـردد  ضرایبی تعـدیل   مالهاي مربوط به تعیین ظرفیت راه باید با اع بنابراین محاسبات و تحلیل. است پایه شرایط

که تغییر در هر یک از ایـن شـرایط    باشد محیطی، ترافیکی و کنترلی میاي،  شامل شرایط جاده بر راه حاکم شرایط

دهد و  تحت تاثیر خود قرار می را بارندگی از عواملی است که شرایط محیطی راه .ظرفیت راه خواهد شد تغییرباعث 

  .]1[را تغییر دهد و در نهایت ظرفیت راه تواند شرایط حاکم بر جاده می

طوري که در زمان بارندگی، احساس ایمنـی در   به .مقدار سرعت جریان آزاد تاثیرگذار استو ظرفیت راه بر بارندگی 

عـالوه بـر    .]2[ .دهـد  خطر کرده و سرعت خود را کاهش می و راننده بطور ناخودآگاه احساس یابد راننده کاهش می

نقلیـه در   تر شدن کنترل وسـیله  نی راننده در کاهش سرعت وسایل نقلیه در زمان بارندگی، سختتاثیر احساس ایم

 آب یا جمع شدگی و جاده یخی شدید، بادهاي در شرایطی مانند وقوع. شود این شرایط نیز باعث کاهش سرعت می

 وسـیله  کنتـرل  شـود،  یمـ  نقلیه  و الستیک وسیله باعث کاهش ضریب اصطکاك بین سطح روسازي راه که جاده در

راننـدگان در  بدین ترتیبب با توجه به اینکه شرایط راه بر سرعت جریان اثر گذار بوده و  .]3[کند  می مشکل را نقلیه 

 باعـث  نهایـت  در و تاخیر بوجود خواهد آمد کنند،می  حرکت آزاد جریان سرعت از کمتر سرعتی با شرایط بارندگی

  .شود آن از بیش یا مقدار ظرفیتبه یک نزد ترافیک تقاضاي میزان شود می

ود گرفتـه و اخـتالف آن بـا حالـت     با افزایش جریان عبوري در حالت بارندگی کاهش سرعت شتاب بیشتري بـه خـ  

توان انتظار داشت  و دیگر نمی شود هش چگالی جریان نیز بیشتر میبع آن کاتو به  یابد افزایش میهواي آفتابی  و آب

 انتظار مـی رود . ت بارندگی به میزان ظرفیت عبوري در وضعیت آب و هوایی خشک برسدکه ظرفیت عبوري در حال

  .اشدب  1شکل  تحت تأثیر این موضوع بصورت شماتیک مانندجریان -نمودار سرعت
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  شماتیک بصورت بارندگی و آفتابی هواي و آب وضعیت دو در جریان- سرعت تغییرات نمودار: 1 شکل

  

پیشـنهاد   در آن پارامتر بارندگی هوا در نظـر نگرفتـه اسـت و   براي  یجامع لضریب تعدیها  دستورالعمل ظرفیت راه

زیـرا   .محاسبه گـردد در مناطق مختلف  ترافیکی شده است که به منظور تدقیق محاسبات، ضریب کاهندگی جریان

رعایت باشد و  می مرتبط رانندگی سبک هب ،عملکرد سطح خدمت دهی و جریان سرعت کاهش بر بارندگی اثر میزان

بنـابراین ضـروري اسـت     .کشور متفـاوت اسـت   فاصله طولی و عرضی بین وسایل نقلیه و حرکت بین خطوط در هر

 شـده  اصـالح  هاي مختلف انجـام شـود و نمـودار    ي بررسی وضعیت تردد در شرایط بارندگی در مناطق و راه  مطالعه

   شودها تعیین  ورد گردد تا بدین ترتیب ضریب کاهندگی جریان در راهترافیکی برآ مطالعات براي ظرفیت

 

  مرور ادبیات - 2

مطالعات  .]4[ مورد مطالعه قرار گرفته استمیالدي تأثیر آب و هوا بر رفتار راننده و جریان ترافیک  50از اوایل دهه 

راه و تصادفات، ظرفیت و سـرعت جریـان    تردد و ترافیک، ایمنیحجم هوا بر میزان  و متعددي در ارتباط با تاثیر آب

  .شده است اشاره آزاد انجام شده است که در ادامه به برخی از این مطالعات

آب و هواي نامطلوب در اغلب مـوارد بـر تصـمیمات مربـوط بـه      مشخص شده است که 1998در سال اي  در مطالعه

هم بر  عرضه و هم برآب و هوا  بنابراین. گذارد مقصد و یا حتی وقوع سفر تأثیر میانتخاب حالت سفر، مسیر، زمان، 

  .]5[ باشد تقاضاي حمل و نقل تأثیر گذار می

 1995هاي  آزادراه ایالت آیوا طی سالدر تأثیر آب و هوا بر حجم ترافیکی و ایمنی تحقیقی پیرامون  2000در سال 

هـا   تحلیـل . مالحظه پرداخته شده اسـت  توفان قابل 64در این بررسی به آنالیز  و گرفتمورد بررسی قرار  1998تا 

ایـن   در. درصد کاهش داشته اسـت  3/22درصد و بطور متوسط  47تا  16دهد که حجم ترافیک به میزان  نشان می
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د کاهش یافته ارتباط قابل توجهی با بارش برف و سرعت وزش بـاد دار  ترافیک که حجم مشخص شده استمطالعه 

]6[.   

پذیرد تا  ها از خیسی سطح راه تأثیر نمی بر کاهش سرعت جریان ندارد و سرعت خودروکه باران سبک تاثیر چندانی 

در نتیجـه در زمـان   . زمانی که تأثیر آن در رفتار راننده احساس شود و جمع شدگی آب باعث کاهش سـرعت شـود  

ه باعث کاهش باران سبک، خیسی سطح تأثیري بر جریان ترافیکی ندارد ولی در حالت باران شدید، خیسی سطح را

  .]7[ شود درصدي ظرفیت راه می 15تا  10

نـامطلوب در کـاهش ظرفیـت خـدمات،     آب و هـواي   انجام شده بود، مشخص شد که 2009اي که سال  در مطالعه

درصد از همه  28کاهش امنیت سفر و قرارگیري در معرض خطر بیشتر تصادف تأثیر بسزایی دارد بطوري که حدود 

  .]8[ باشد وا میمرتبط با آب و ه ،درصد از تمام مرگ و میر 19 ها و راهآزادتصادفات 

به این نتیجه رسیدند  ابراهیم و هال 1994در سالا هاي مربوط به شرایط آب وهو با استفاده از تجزیه و تحلیل داده

در . دکیلـومتر بـر سـاعت شـو     2تواند باعث افت در سرعت جریان آزاد به مقدار حداکثري  که بارش باران سبک می

 13وسیله نقلیه در ساعت در شرایط بارش بـاران سـبک کـاهش سـرعت بـه       2400حالی که براي جریان ترافیکی 

کیلـومتر بـر سـاعت     3برف مالیم سرعت جریـان آزاد بـه میـزان     وضعیت بارشدر . کیلومتر بر ساعت خواهد رسید

کیلومتر بـر سـاعت    8به مقدار ) در ساعت وسیله نقلیه 2400(یابد که این عدد در حالت اشباع ترافیکی  کاهش می

کیلومتر بر ساعت  10تا  5باران سنگین به میزان  وضعیت بارش سرعت جریان آزاد درهمچنین . محاسبه شده است

  .]9[یابد کیلومتر بر ساعت کاهش می 50تا  38و در هنگام بارش برف سنگین به مقدار 

تاثیر بارش باران بر تغییرات سرعت جریان آزاد انجام شده است، منظور بررسی   به دیگرياي  مطالعه 2012در سال 

درصد سرعت جریان آزاد را کاهش دهـد و در   1/2تا  1/0تواند از  میباران سبک  بارش مشخص شددر این مطالعه 

   .]10[ دهد کاهش در سرعت جریان آزاد رخ میدرصد  6تا  4و  8/3تا  5/1 ترتیب شرایط باران متوسط و سنگین به

ت یکساله از یک قسمت از آزادراه و با مطالعه و همکاران با جمع آوري اطالعا اسمیت 2004در یک مطالعه در سال 

سبک و شدید دسته بندي شده است که در این دسته بنـدي بـاران سـبک بـه     بارش حالت دو  درنتایج بر روي آن 

این . گردد متر در ساعت تلقی می میلی 35/6ش از متر در ساعت و باران شدید به بارش بی میلی 35/6تا  25/0بارش 

درصـد و در بـاران شـدید     10تـا   4مطالعه نشان داده است که در باران سبک کاهش سرعت جریان آزاد به میـزان  

  .]11[ درصد خواهد بود 30تا  25کاهش سرعت جریان آزاد به میزان 

سرعت جریان آزاد در دو بزرگراه شـهري در اسـتانبول   بر روي تأثیر بارندگی بر  2011نتایج مطالعه اي که در سال 

ها  با در نظر گرفتن پارامترهایی از قبیل طبقه بندي جادهانجام گردید معید این موضوع است که سیسیوپیکو توسط 

و )آفتابی، بـارانی، برفـی  (هوایی  و و شرایط آب) کیلومتر بر ساعت 120یا  90(و حداکثر سرعت مجاز ) خطه 8یا  6(

و . و درصد وسایل نقلیه سنگین به تجزیه و تحلیل پرداخته اسـت ) خشک یا مرطوب یا یخ زدگی(یط سطح راه شرا
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درصدي ظرفیت  8تا  7درصدي سرعت جریان آزاد و  12تا  8رسد که باران باعث کاهش  در نهایت به این نتیجه می

  .]12[ شود می

رها و روابط مربوط بـه سـرعت جریـان آزاد و آب و هـوا در     در تحقیقات خود اظهار داشته است که تمام پارامت راخا

تواند به میزان قابل توجهی  ظرفیت راه در شرایط نامساعد آب و هوایی می. ها بستگی زیادي به مدل راه دارد آزادراه

 20و در شرایط برفی حـدود   %10گزارش شده است که در شرایط بارانی  ها در دستورالعمل ظرفیت راه. کاهش یابد

هاي مربوط به تـأثیر آب و   دستورالعمل ظرفیت راه ها با استنباط از تمام گزارش .شود کاهش ظرفیت مشاهده می% 

هواي آفتابی یک معادلـه درجـه دو بدسـت     و رگرسیون اطالعات آب تحلیلهوا روي سرعت جریان و با تحقیق روي 

که به تبع آن یک مدل ساده خطـی بـراي سـرعت     ه که بهترین همخوانی را با اطالعات جریان و ظرفیت دارد، آورد

  .]3[ آید جریان مناسب بدست می

مورد بررسی قرار داده و  را آزادراه بروجردیان و همکاران در مطالعه اي تأثیر بارندگی بر سرعت جریان آزاد و ظرفیت

  .]13[ یت می باشددرصدي ظرف 9/8تا  5/3درصدي سرعت جریان آزاد و کاهش  10تا  4نتایج حاصل از آن کاهش 

نرخ جریان مدل رگرسیون -سازي منحنی سرعت جریان آزاد ترین برازش براي مدل با توجه به این موضوع که مشابه

با استناد به این موضوع در این مطالعه تحلیل رگرسیون درجه دو ، ]14[اي درجه دو شناخته شده است  چند جمله

 .ها قرار گرفت مبناي تحلیل

  

  روش تحقیق  - 3

در این تحقیـق بـا اسـتفاده از داده    . روش تحقیق به کار رفته در این تحقیق به صورت تحلیلی و توصیفی می باشد

فرودگـاه امـام    سـینوپتیک قم و آمار بارندگی ایسـتگاه   –هاي استخراج شده از آمار تردد خودروها در آزادراه تهران 

آزادراه مـورد  . شـده اسـت  آزاد در آزادراه هـا پرداختـه   خمینی به تجزیه و تحلیل تاثیر بارندگی بر سـرعت جریـان   

تـا   01/08/91ماهـه از   5داده هـا بـه صـورت    . قم می باشـد -استفاده در این تحقیق به عنوان نمونه آزادراه  تهران

عـدد داده ثبـت شـده     610عدد داده ثبت شده تردد وسایل نقلیه در بازه یک ساعته و  3942به تعداد  30/12/91

 2و  1در جـدول  و بارنـدگی   از داده هـاي ترافیکـی   نمونـه اي  .ساعته استخراج شده است 6ندگی در بازه میزان بار

  .مشاهده می شود
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  12/09/91در تاریخ  قم –از داده هاي ترافیکی آزاد راه تهران  نمونه اي – 1جدول

بازه زمانی آمار 

  برداري

زمان 

  )دقیقه(

تعداد کل 

  وسیله نقلیه

  )عدد(

 سرعت

  متوسط

  )کیلومتر برساعت(

 جریان

  اصالح شده

  )وسیله نقلیه بر ساعت(

  جریان

  بر خط

وسیله نقلیه بر خط بر (

  )ساعت

15:00 – 16:00 60 814 104.29 814 271 

16:00 – 17:00 60 191 101.30 191 64 

17:00 – 18:00 60 3274 96.92 3274 1091 

18:00 – 19:00 60 747 100.21 747 249 

19:00 – 20:00 60 724 101.44 724 241 

20:00 – 21:00 60 529 98.06 529 176 

  

  15/09/91 در تاریخ قم –آزاد راه تهران  بارندگیاز داده هاي  نمونه اي – 2جدول

  نام ایستگاه  )میلیمتر(میزان بارندگی   بازه زمانی

  فرودگاه امام خمینی   0 06:00 – 00:00

  ینیفرودگاه امام خم   2 12:00 – 06:00

  فرودگاه امام خمینی   6 18:00 – 12:00

  فرودگاه امام خمینی   0 24:00 – 18:00

  

در ابتدا روزهاي بارانی از . در این تحقیق با استفاده از روش هاي آماري به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته می شود

میلیمتر در روز به علت تاثیر نـاچیز بـر    0,01روزهایی با بارندگی کمتر از . روزهاي غیر بارانی تفکیک گردیده است

همچنین براي مقایسه سرعت جریان آزاد . اند مشخصات ترافیکی عبوري نیز به عنوان روزهاي غیر بارانی فرض شده

تمام این مراحل با . و حجم خودروها در روزهاي بارانی و روزهاي غیر بارانی از آزمون فرض آماري استفاده شده است

  .صورت گرفته است SPSSافزار  استفاده از نرم

دیـده شـده    1که ساختار کلی آن در رابطه  .شده استدر این تحقیق از رگرسیون چند جمله اي درجه دو استفاده 

  .است

 )1(                                   

 )2(                       

نحـوه بـرآورد پارامترهـا     )4(تـا   )2(کـه در روابـط    فاده می شودبراي برآورد آن از رویکرد حداقل مربعات خطا است

  :]15[مشاهده می شود

 )3(                           
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 )4(                         

نرخ  xمتغیر در این مدل ). 5رابطه (باشد  می 2گرسیون درجه مدل رگرسیون مورد استفاده در این تحقیق از نوع ر

سـرعت جریـان آزاد بـا واحـد کیلـومتر بـر سـاعت         yنقلیه بر خط بر ساعت و متغیـر    جریان عبوري با واحد وسیله

   .باشد می

 )5(                               

هاي بـارانی و آفتـابی، نمـودار سـرعت      هاي ثبت شده به تفکیک در روز با تعیین مدل رگرسیون درجه دو براي داده

هاي مربوطه که در دستورالعمل ظرفیت  نرخ جریان مربوط به این آزادراه رسم شده و در نهایت با نمودار-جریان آزاد

مقایسه سرعت جریان آزاد در روزهاي بارانی و ها و  به منظور اعتبار سنجی داده .ها ارایه شده است مقایسه گردید راه

  .هاي آماري استفاده شده است از آزمون روزهاي غیر بارانی

 ،هاي عددي شـامل بررسـی اعـداد کشـیدگی و چـولگی      ش رو هاي سرعت ثبت شده از براي تعیین نرمال بودن داده

   .اسمیرنوف استفاده شده است-آماري کلموگروف  آزمونو همچنین از  ها مقایسه مقادیر میانگین و میانه داده

فرضیه صفر در ایـن آزمـون    .شود اسمیرنوف استفاده می-ها از آزمون کلموگروف تر توزیع داده به منظور تعیین دقیق

از  P-Valueدرصورتی که مقادیر . باشد ها می نبودن دادههاي مورد بررسی و فرضیه جایگزین نرمال  نرمال بودن داده

  .]16[ ها از توزیع نرمال برخورداند ادهبزرگتر باشد، فرضیه صفر پذیرفته شده و د  α=05/0 مقدار سطح معناداري

یـع  و با توجـه بـه نرمـال بـودن توز     هاي بارانی و آفتابی ها در روز براي بررسی معناداري تفاوت سرعت میانگین داده

براي  فرضیه صفر در نظر گرفته شده. استفاده شده است Tاز آزمون آماري  )Tپیش فرض استفاده از آزمون (ها  داده

هـاي غیـر    هـا در روز  هاي بارانی با میانگین سـرعت خـودرو   ها در روز عدم اختالف میانگین سرعت خودرو این آزمون

درصـورتی   .باشـد  ها می وجود اختالف میان این مقادیر سرعتو فرضیه جایگزین در نظر گرفته شده  .باشد بارانی می

بزرگتر باشد، فرضیه صفر پذیرفته خواهد شد که به معنـاي    α=05/0از مقدار سطح معناداري  P-Valueکه مقادیر 

  .باشد هاي بارانی و غیر بارانی می ها در روز عدم اختالف میان میانگین سرعت خودرو

هاي متغیر مـورد مطالعـه در دو    به برابري یا نابرابري واریانس Tماره و درجه آزادي آزمون که مقدار آ با توجه به این

با توجـه بـه دسـترس نبـودن      .صورت پذیرد Tها نیز به موازات آزمون  برابري واریانسالزم است  ،بستگی داردگروه 

فرضیه صفر در نظر گرفتـه شـده   . ستاستفاده شده ا Leveneو  Fهاي  ، از واریانس نمونه و از آزمونواریانس جامعه

باشـد و فرضـیه جـایگزین عـدم      هاي بارانی و غیر بارانی می هاي سرعت در روز ها برابري واریانس داده در این آزمون

  α=05/0از مقدار سطح معنـاداري   P-Valueدرصورتی که مقادیر . باشد یکسان بودن واریانس این دو گروه داده می

هاي سرعت در  هاي بارانی با واریانس داده هاي سرعت در روز فر پذیرفته شده و واریانس دادهبزرگتر باشد، فرضیه ص

  .هاي غیربارانی برابر است روز
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  مدلسازي نتایج -4

کار بـرده شـده    هاي مورد استفاده به هاي آماري که براي اعتبارسنجی داده در این بخش از مطالعه ابتدا نتایج آزمون

مربوطـه  هـاي   منحنیمشخص و پس از آن مدل رگرسیون درجه دو مربوط به سرعت جریان آزاد است، ارایه شده و 

 .گردند تحلیل میهاي با بارندگی و بدون بارندگی  براي دو حالت روز

سـرعت در هـر دو وضـعیت بـارانی و     هـاي   توزیع دادههاي مورد ارزیابی براي تعیین  شاخصنتایج مربوط به بررسی 

هـاي سـرعت در بـازه     مقادیر کشیدگی و چـولگی هـردو گـروه داده    .ارایه شده است 3 جدولدر  )آفتابی(غیربارانی 

دهنده  باشد و نشان مقادیر میانگین و میانه در هر دو گروه داده سرعت تقریبا یکسان میهمچنین  .قرار دارد) -2و2(

  .دباش ها می توزیع متقارن داده

  
  

 بارانی غیر و بارانی هاي روز در سرعت هاي داده توزیع بودن نرمال بررسی هاي آزمون نتایج :3 جدول

  P-Value  آماره آزمون  میانه  میانگین  عنوان

  2/0  038/0  654/101  094/101  هواي بارانی و نقلیه در آب سرعت وسایل

  2/0  051/0  3377/104  455/104  هواي غیر بارانی و نقلیه در آب سرعت وسایل

  

هـاي   اسمیرنوف در هر دو گروه داده-آزمون کلموگروف P-Valueشود، مقادیر  مشاهده می 2 جدولهمانطور که در 

شدن  باشد و به معناي پذیرفته بزرگتر می  α=05/0از مقدار سطح معناداري  هواي بارانی و غیربارانی و سرعت در آب

هاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوتی  توان نتیجه گرفت که میان فراوانی می%  95فرضیه صفر است و با اطمینان 

هاي تصادفی، میانگین  با نرمال بودن توزیع داده .باشد هاي سرعت نرمال می وجود ندارد و به عبارت دیگر توزیع داده

  .باشد به جامعه صحیح می ها ج از این دادهتعمیم نتایتوزیع همان میانگین جامعه است و 

 4هاي بارانی و غیربارانی در جدول  ر روزهاي سرعت د به منظور بررسی برابر واریانس Leveneو  Fهاي  نتایج آزمون

باشد و از مقـدار سـطح    برابر صفر می P-Valueدهد مقدار همانطور که نتایج هر دو آزمون نشان می .ارایه شده است

هـاي   شود و به معناي عدم برابري واریـانس  بنابراین فرضیه جایگزین پذیرفته می. کوچکتر است  α=05/0معناداري 

هـا در   داري در مقدار واریانس سرعت خودرو باشد و اختالف معنی هاي بارانی و غیربارانی می ها در روز سرعت خودرو

هـاي بـارانی و غیربـارانی بـه      استاندارد سـرعت در روز  رانی و غیر بارانی وجود دارد و مقادیر انحراف معیارهاي با روز

  .باشد می 08/6و  46/9ترتیب 
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 بارانی غیر و بارانی هاي روز در سرعت هاي داده واریانس برابري بررسی هاي آزمون نتایج: 4 جدول

  عنوان
انحراف معیار 

  استاندارد

حد باال و پایین انحراف 

  ااستاندارد

آماره 

F 
 Leveneآماره 

P-Value  براي

  هر دو آزمون

نقلیه در  سرعت وسایل

  هواي بارانی و آب
46111/9  )2954/10 -74822/8(  

42/2  37/49  0  
نقلیه در  سرعت وسایل

  هواي غیر بارانی و آب
07651/6  )2422/6-91915/5(  

  

اي بـارانی و غیربـارانی،   ه هاي دو گروه داده سرعت در روز با درنظر گرفتن پیروي از توزیع نرمال و نابرابري واریانس

نتایج خروجی . استفاده شد هاي بارانی و آفتابی ها در روز براي بررسی معناداري تفاوت سرعت میانگین داده Tآزمون 

برابـر   P-Value دهـد مقـدار   نشان می Tهمانطور که نتایج آزمون  .ارایه شده است 5جدول مربوط به این آزمون در 

بنابراین فرضیه صفر رد و فرضیه جایگزین پذیرفته . کوچکتر است  α=05/0معناداري  باشد و از مقدار سطح صفر می

میـانگین   وهـاي بـارانی    هـا در روز  میانگین سرعت خـودرو  بین%  95با احتمال  توان نتیجه گرفت که میو شود  می

تاثیر بارنـدگی در تغییـرات    و موید از نظر آماري تفاوت معناداري وجود داردهاي غیر بارانی  ها در روز سرعت خودرو

 45/104و  09/101هواي بارانی و غیر بارانی به ترتیـب   و ها در آب میانگین سرعت خودرو. باشد ها می سرعت خودرو

هاي بارانی است و این  هاي غیربارانی بیش از روز ها در روز باشد و مقدار میانگین سرعت خودرو کیلومتر بر ساعت می

  .باشد تحقیقات گذشته می نتایج مطابق با نتایج

  
  

 بارانی غیر و بارانی هاي روز در سرعت هاي داده میانگین بررسی براي t آزمون نتایج :5 جدول

  عنوان
میانگین 

  ها داده

انحراف معیار 

  استاندارد
 Tآماره  P-Value % 95فاصله اطمینان 

نقلیه در  سرعت وسایل

  هواي بارانی و آب
09/101  46/9  

  - 07/7  0  )- 527/2تا  - 474/4(
نقلیه در  سرعت وسایل

  هواي غیر بارانی و آب
45/104  08/6  

  

رگرسیون متناظر و ضریب ) yو  x(مدل رگرسیون برآورد شده براي متغیر سرعت جریان آزاد و نرخ جریان ترافیکی 

   .باشد می) 7(و ) 6(شرایط جوي بارندگی مطابق با رابطه  با

 )6(                                                                        

 )7(                                                                                                       
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تواند  میهواي بارانی  و بدر شرایط آشود که متغیر نرخ جریان عبوري  با توجه به مقدار ضریب رگرسیون مشخص می

  .باشد گیري می درصد از تغییرات متغیر سرعت جریان آزاد را تبیین کند که در واقع مقدار چشم 97/94

و ضریب رگرسیون متناظر ) yو  x(مدل رگرسیون برآورد شده براي متغیر سرعت جریان آزاد و نرخ جریان ترافیکی 

  . باشد می) 9(و ) 8(ق با رابطه با شرایط جوي بدون بارندگی و آفتابی مطاب

 )8(                                                                     

 )9                                                                                                    (  

درصد از تغییرات متغیـر سـرعت    48/98تواند  ی و آفتابی نیز متغیر نرخ جریان عبوري میدر شرایط جوي غیر باران

  .باشد جریان آزاد را تبیین کند که مقدار قابل توجهی می

  :می باشد 6تغییرات سطح خدمت دهی در شرایط بارانی نسبت به وضعیت با آب و هواي آفتابی بصورت جدول 

  

  قم –در شرایط بارندگی در آزادراه تهران تغییرات سطح خدمت دهی  – 6جدول 

  آب و هواي بارانی  آب و هواي آفتابی  

  درصد کاهش
  سطح خدمت دهی

نرخ جریان ابتداي 

  محدوده

نرخ جریان انتهاي 

  محدوده

نرخ جریان 

  ابتداي محدوده

نرخ جریان انتهاي 

  محدوده

1  0  750  0  723  5/3  

2  750  1150  723  1100  4/4  

3  1150  1500  1100  1400  6/6  

4  1500  1800  1400  1665  5/7  

5  1800  2000  1665  1820  9/8  

  

  گیري نتیجه -5

در آزاد راه هـا  و ظرفیت سطوح خدمت دهـی  در این تحقیق به بررسی تاثیر بارندگی بر وضعیت سرعت جریان آزاد 

قـم در    –آزادراه تهـران   سپس با استفاده از استنتاج نتایج آماري تردد وسایل نقلیه و وضـعیت جـوي  . پرداخته شد

تجزیه و تحلیل آمـاري مـورد اسـتفاده در ایـن     . ، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت91ماه پایانی سال  5طی 

جریـان در  نـرخ  نتیجه ایـن بـرازش اخـتالف میـان      .تحقیق برآورد یک رگرسیون چند جمله اي درجه دو می باشد

  :دهدکه به شرح ذیل می باشد انی و غیر بارانی را نشان میشرایط بار

 .درصد کاهش می یابد 5/3وسیله نقلیه در ساعت بر خط معادل  27به میزان ) 1(سطح خدمت دهی  -

 .درصد کاهش می یابد 4/4وسیله نقلیه در ساعت بر خط معادل  50به میزان ) 2(سطح خدمت دهی  -

 .درصد کاهش می یابد 6/6 وسیله نقلیه در ساعت بر خط معادل 100به میزان ) 3(سطح خدمت دهی  -
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 .درصد کاهش می یابد 5/7وسیله نقلیه در ساعت بر خط معادل  135به میزان ) 4(سطح خدمت دهی  -

 .درصد کاهش می یابد 9/8وسیله نقلیه در ساعت بر خط معادل  180به میزان ) 5(سطح خدمت دهی  -

دهـد کـه بـه     درصد ظرفیت آزادراه را کاهش می 9/8تا  5/3قم -با توجه به این مقادیر، بارش باران در آزادراه تهران

 . دهد درصد کاهش در ظرفیت را نشان می 26/6طور متوسط 
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Abstract: 

Decrease in flow speed will result in decrease in flow capacity of freeways and this means 
decrease in performance and level of service quality. Factors resulting in free flow speed 
reduction can be categorized into permanent and temporary factors. In this research weather 
condition effects (rainfall) on free flow speed is evaluated. 
Sunny and rainfall conditions are acquired and in these conditions free flow speed will be 
surveyed. To this end, multi functional regression analysis is applied and for data validation 
assumption tests were used. In this survey Tehran-Qom freeway’s traffic data for last 5 
months of 1391 was gathered and concludes that rainfall will indeed cause a 3.5 to 8.9% fall 
of capacity in freeways. 
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