
 

 Aimsunبا استفاده از  شهري درون هاي راه در تاکسی همسنگ ضریب محاسبه

 آمل شهر موردي مطالعه  

 
  .2فرزام هاشمیان .1 غالم علی بهزادي

  آملی... ا آیت واحد - اسالمی آزاد دانشگاه ترابري و راه گروه استادیار -1

 آملی... ا آیت واحد - اسالمی آزاد دانشگاه ترابري و راه ارشد کارشناسی دانشجوي -2

  

  چکیده

براي تبدیل جریان متشکل از وسایل نقلیه مختلف به یک جریـان فقـط شـامل خـودروي سـواري در      

پـارامتر هـا و    .محاسبه ظرفیت و یا تعیین سطح سرویس از ضریب همسنگ سواري استفاده می شـود 

این پارامتر  کالیبره نمودنسیستم هاي ترافیکی هر کشور نسبت به کشور هاي دیگر متفاوت است لذا 

ضریب همسـنگ   ما کشور در .باشد می تاکسی همسنگ ضریب پارامترهااین  از یکی .ضروري استها 

 رفتـاري  هـاي  ویژگـی  ولیکن شود می فرض یک با برابر  HCM از برداري الگو با  تاکسی وسیله نقلیه

با توقف هاي مکرر در سطح   ها تاکسی. است متفاوت دنیا سایر به نسبت ما کشور در نقلیه وسیله این

 خـودروي  یـک  از بیشـتري  تـاثیر  لذا شوند می نقلیه وسایل دیگر به فراوان تأخیر تحمیل باعث معابر

ضـریب همسـنگ سـواري      واقعـی  میـزان  برآورد تحقیقهدف از این  .دندار ترافیکی جریان بر سواري

 سـطح  در )هـر جهـت  ( بانده دوراه  سه از میدانی اطالعات .می باشد شهري درون هاي راه در تاکسی

 سازي شبیه با مقایسه و و Aimsun افزار نرم در ها داده این مکرر هاي آنالیز با و آوري جمع آمل شهر

 .تاکسی محاسبه گردید همسنگ  تاکسی حضور بدون و حضور با جریان حالت دو در

  

 Aimsun،  سازي شبیه راه، ظرفیت شهري، تاکسی همسنگ، ضریب  :واژه کلید
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 09111215613tell:  ،GA.Behzadi@yahoo.com،آملی. ..آیه ا اسالمی واحدزادآ دانشگاه مهندسی دانشکده استاد یار -
2

  09113215760tell:  ،Farzam.Hashemian@yahoo.com،برياکارشناس ارشد راه و تر -



 

 مقدمه -1

 در ولی شود نمی شناخته نقلی و حمل مهم مد یک عنوان به تاکسی جهان شهرهاي از بسیاري در

 توجه قابل بخش شهرها، تمامی در مدرن عمومی نقل و حمل هاي سیستم کمبود دلیل به ما کشور

 به تاکسی از کشورها بسیاري در. میگیرد صورت نقلیه ي وسیله این توسط مسافرین جابجایی از اي

 می گرفته اختیار در دربست صورت به خودرو و استفاده خصوصی نقل و حمل ي وسیله یک عنوان

 به و نموده فعالیت گردشی و اشتراکی صورت به ها تاکسی ایران جمله از کشورها برخی در اما شود

 هاي تحلیل تمامی در کنون تا .پردازند می شهر مختلف نقاط در مسافرین جابجایی به عمومی صورت

 خودروي عنوان به تاکسی کشور سطح در شده انجامدر رابطه با ظرفیت و سطح سرویس   ترافیکی

 هر در شبکه این در را مسافرین ها تاکسی کهاز آنجایی  است، گرفته قرار نظر مد شخصی سواري

 هاي توقف دلیل به نقلیه وسایل دیگر به تأخیر تحمیل باعث، کنند می پیاده و سوار دلخواه نقطه

. باشد می شخصی سواري از بیشتر آن همسنگ ضریبلذا می توان گفت  شوند می متوالی و مکرر

درجه در  شریانی راه یک در گردشی هايمحاسبه ضریب همسنگ تاکسی  تحقیق این در اصلی هدف

 مبناي بر پژوهش این در استفاده مورد روش .باشد می تاثیرگذار عوامل تعیین و شهري درون اصلی

نرم افزار  اب گردشی تاکسی ترافیکی سازي شبیه و میدانی مطالعات از شده اوري جمع اطالعات

Aimsun کاهش از ناشی نقلیه، وسیله این خاص رفتارهاي بر اي مالحظه قابل طور به و است استوار 

  .دارد تکیه مسیر طول در مانورها انجام و مکرر هاي توقف سرعت،

 اسـت،  بوده توجه قابل آن در گردشی هاي تاکسی حضور که بانده دو نمونه معابر ابتدا پژوهش این در

 سـاعات  در میـدانی  بازدیدهاي طی مسیر از بخشی در گردشی هاي تاکسی خاص رفتارهاي و انتخاب

 بـه  توجـه  بـا . گردیده اسـت  ثبت و مشاهده مسیر در موجود ترافیک نوع و حجم با همراه روز مختلف

 بـه  میـدانی  برداشـت  از که مسیر طول در ها توقف توزیع نحوه و تاکسی هر توقفمتوسط  زمان مدت

با حذف تاکسـی هـا و   سپس  شده و نتایج آن ثبت شد، انجام  ترافیکی سازي شبیه آمده است، دست

 برسیم مختلط جریان مشابه ترافیکی شرایط به کهجایگزین کردن تعدادي سواري در جریان تا جایی 

 یکسـان  با سواري جـایگزین  جریان و پایه حالت در جریان متوسط سرعت و چگالی زمانی، سرفاصله و

 و خـاص  حرکـات  مانورهـا،  مکـرر،  هـاي  توقف نقشو  گردشی تاکسی همسنگ ضریبمیتوان  شوند،

  .نمود برآوردرا  رمعاب ترافیک جریان در نقلیه وسیله این رفتارهاي

 کشـور  در شهري عمومی نقل و حمل مهم مدهاي از یکی عنوان به ها تاکسی که نکته این به توجه با

 جابجـایی  از اي توجـه  قابـل  قسـمت  و کننـد  می ایفا کشور  شهري درون معابر در سزایی به نقش ما

 نقلیـه  وسیله این ترافیکی تأثیر میزان بررسی لذا گیرد می صورت نقلیه ي وسیله این توسط مسافرین



 

 مـی  پـروژه  ایـن  اهداف از.است مهمی بسیار موضوع معبر یک ترافیک جریان عملکردي پارامترهاي بر

 بانـدهاي  تعـداد  بـا  آن نسـبت  بررسی و شهري درون معابر در تاکسی سواري همسنگ برآورد به توان

 توقف معرفی میتوان همچنین.پرداخت اوج غیر و اوج مختلف ساعات در شهري درون راه یک در مسیر

 .برد نام پژوهش این اهداف دیگر از را راه ظرفیت در موثر هاي پارامتر از یکی عنوان به مکرر هاي

  

  تحقیق ادبیات - 2

از زمانی که مفهوم .در طراحی و تحلیل عملکرد راه ها نقش به سزایی داشته است PCEبه طور سنتی 

PCE  اولین بار به صورت رسمی درHCM(1965)      به مهندسین راه و ترابـري و حمـل و نقـل معرفـی

اولـین اصـالحات    .داشـته انـد  همواره مطالعات متعددي سعی در بهبود و مدل کردن این پارامتر  شد،

PCE و همکـاران   1در آن زمـان وارنـر   .شـروع شـد   1970هه در اواخر دHCM(1965)    را بـه چـالش

یـک   2، هـو 1981در  .شـناخته میشـود   PCEبه عنوان دوران طالیی توسعه  1980دهه .]1[ کشیدند

در مسیر هاي دو یا چند خطه بـرون شـهري و آزاد راههـاي     PCEروش منحصر به فرد براي محاسبه 

 جریـان  یـک  تبـدیل  جهت در ها PCE گزارش این اساس بر .ارائه کرد سرعت اساس بردرون شهري 

در  .]2[ شـوند  مـی  اسـتفاده  یکسـان  کـاربري  سـرعت  با سواري خودروي فقط جریان یک به مختلط

جریان به دست آمـده بـود و  درآن از یـک    -یک مدل دیگر پیشنهاد کر که از رابطه بین مقاوت1982

بعـدها بـر اسـاس پـارامتر هـاي؛       ]3[).3روش گرینشیلد(ده بود شمدل قطعی جریان ترافیکی استفاده 

وسیله نقله  14را براي   PCEتوزیع سرعت، حجم ترافیک و نوع وسیله نقلیه، کانگان و مسسر مقادیر 

عالوه بر اندازه وسایل نقلیـه و حجـم ترافیـک، در    .]4[ در بزرگراه هاي دو و چهار بانده محاسبه کردند

ان یـک عامـل مـوثر در نظـر     صورت گرفت، زمان بندي چراغ نیز به عنـو  4کلریک مطالعه که توسط  

تحقیقـات   1984تـا سـال    .نیازمند به روز شدن بود HCM 1965در این زمان بود که . ]5[گرفته شد

به طور موقت پاسخگوي این نیاز در ظرفیت بزرگراه ها بود تا اینکـه   ]6[انجام شده توسط راس و مسر

دپارتمان حمل و نقل تگزاس و سازمان . منتشر شد HCM 1985یرایش جدیدي از تنها یک سال بعد و

. ها داشتند PCE افزایش دقتروش ها و  هم نقش مهمی در زمینه توسعه  FHWA5فدرال بزرگراه ها 

به مطالعه اثر دقیق کامیون هـاي بزرگتـر بـر      6مالی از سوي این دو سازمان، بروكمایت حبا . داشتند

                                                           
1 Werner 
2 Hu 
3 Greenshields 
4 Keller 
5 Federal Highway Administration 
6 Burke 



 

بـر مبنـاي متغیـر     PCEکرامز و کرولی توصیه کردند که . ]7[ نقلیه پرداختضریب همسنگ وسیله 

در  ،HCM(1985)تنهـا دو سـال پـس از انتشـار      1987سـپس در   .]8[سرفاصله زمانی محاسبه شود 

ایـن مشـاهدات   . ]9[ مشـاهده شـد   PCEهنگام استفاده از دستور العمل جدید اشکاالتی در محاسـبه  

در گزارشـی   1مولینا و همکـارانش . کار بسیار پیچیده اي می باشد PCE حاکی از آن بود که محاسبه 

محور نامناسب مـی   5کامیون هاي براي   HCM(1985)اعالم کردند که ضریب همسنگ ارائه شده در

طول صف، دسـته  : اساس یک تحلیل دقیق از گروه هاي داده هاي مختلف شامل این گزارش بر. باشد

اگرچه روش عمومی در محاسبه . بندي وسایل نقلیه، زمان سفر کل براي هر وسیله نقلیه به دست آمد

یک تالش جامع توسط تعداد زیادي از دانشمندان و مهندسـین بـوده    1980ضرایب همسنگ در دهه 

ـ   گسـترش  ود و اوایـل دهـه اول قـرن بیسـت و یکـم، روش هـاي پیشـنهادي        است، در انتهاي دهـه ن

، بین المللی یا شبیه سازي نحوه متمایز کننده خود را لحاظ؛ مشخصاتچشمگیري داشته که هر یک 

اولین تغیررات به دلیل نبودن اطالعات میدانی کافی و یا دشواري بسیار در تهیه آنها . تخصصی داشتند

ه مطالعات متعددي به کمک یا گاهاٌ تماماٌ بر مبناي اطالعات برداشت شده از صورت گرفت که منجر ب

دومین عامل مهم در توسعه ضرایب همسنگ درك اهمیت بسـیار بـاالي ایـن    . ]10[ .شبیه سازي شد

سرزمین (، چین]11[) هنگ کنگ(چین:ضرایب توسط امریکا و انگلستان بود، وسپس کشورهایی نظیر 

نیز دسـت بـه توسـعه مـدل هـاي  ضـرایب        ]15[و مالزي  ]14[ ، برزیل]13[، دانمارك ]12[ )اصلی

سومین گروه اصالحات انجام شده  .همسنگ وسایل نقلیه بر مبناي ترافیک موجود در کشورشان بردند

در واقع پاالیش روش هاي موجود بر مبناي کاربرد هاي موجود  بودکه تمرکز بیشتري بر تقاطع هـاي  

، صـف و  ]11[همچنین مدل هایی با تمرکز بر هزینه تخصیص بزرگراه هـا  ] 16و10 [اشتندچراغدار د

  ].17[ ازدحام ترافیکی شکل گرفتند

 در کشور یک ایران که نکته این نیز و رانندگی  فرد به منحصر هاي ویژگی به توجه با نیز ما کشور در

 بـراي  یافتـه  توسـعه  هـاي  کشـور  هـاي  نامه آیین هاي الگو از استفاده معموال و باشد می توسعه حال

 بـه  جهت مطالعات انجام به باشند،نیاز می کردن کالیبره و بازنگري با همراه توسعه حال در کشورهاي

 در زمینـه  ایـن  در نیـز  زیـادي  هاي تالش و بوده محسوس نقلیه وسایل همسنگ ضریب آوردن دست

 مجدد ذکر از ها بررسی این هاي روش بودن یکی دلیل به عمدتا ولی است گرفته صورت کشور سطح

  .پردازیم می شده ارائه نوین هاي روش بررسی به تنها و کرده داري خود آنها

 بـر  ایران چراغدار هاي تقاطع در سواري همسنگ محاسبه منظور به را روشی نیز طباطبایی و نصیري

 بـه  شـده  ایجاد تأخیر نسبت براساس سواري معادل که معنی این به. نمودند ارایه تاخیر برآورد اساس

                                                           
1 Molina et al. 



 

 بـه  مطالعـات  ایـن  در. آیـد  می بدست جریان در شده ایجاد تاخیر به سنگین نقلیه وسایل تعداد ازاي

 ایـن  مطالعـات  نتـایج  اسـاس  بـر . است شده استفاده traffic-netsim  افزار نرم از تاخیر برآورد منظور

 ورودي در حرکتها تعداد و ترافیک حجم از تابعی و نبوده ثابتی عدد حاصل سواري همسنگ محققین،

 بـرون  هـاي  محور در همسنگ ضریب محاسبه براي روشی نیز همکاران و زاده افنديا ].18[ باشد می

 بـه  چگـالی  و سرعت از همزمان استفاده آن، در همسنگ ضریب محاسبه اساس که دادند ارائه شهري

 سـازي  شـبیه  روش از اسـتفاده  با نیز همکاران و نژاد احمدي ].19[باشد می عملکرد معیارهاي عنوان

  مطالعاتشـان  در آنها داشتند شهري درون معابر در  گردشی هاي تاکسی اثر بررسی  در سعی ترافیکی

 هـاي  شـاخص  مقایسـه  بـا  و کردند استفاده هایی سازي شبیه ریز انجام منظور به vissim افزار نرم از

 رفتـار  کنتـرل  نقـش  بـودن  مثبت به متفاوت هاي سناریو در تاخیر و سفر زمان شامل معبر عملکردي

  .]20[ کرددند تاکید معابر ترافیک در گردشی هاي تاکسی هاي

  

  روش تحقیق - 3

  ویژگیهاي مکان مورد مطالعه 1 -3

 .انـد  شـده  ابخـ انت آمـل  شهر سه معبر اصلی سازي شبیه انجام منظور به میدانی مطالعات انجام براي

 از بابـل،  شهرسـتان  بـه  شـرق  از محمودآباد، شهرستان به شمال از مازندران استان مرکز در آمل شهر

 جمعیـت  سرشماري آمار اساس بر. شود می محدود تهران استان به جنوب از و نور شهرستان به غرب

 3185 و) نفر هزار 200 حدود آمل، شهر( جمعیت نفر هزار 450 از بیش با شهرستان این ،1390 سال

 و الریجـان  مرکـزي،  بخـش  سـه دابـو دشـت و     و رینـه  آمـل،  شهر سه داراي مساحت مربع کیلومتر

  .است دابودشت

. ندشـد  انتخاب بوده توجه قابل آن در گردشی هاي تاکسی حضور که نمونه معابر ابتدا پژوهش این در

 از  فرد و زوج روز دومسیر هاي فوق الذکر داراي دو باند رفت در هر جهت بوده اطالعات مورد نیاز در 

 مـی  نشـان  رامسیر هاي انتخاب شده  هاي ویژگی از برخی 1 شماره جدول. برداشت شده است هفته

  .دهد

 
 
 
 

  



 

 ویژگی هاي فیزیکی و عملکردي محور هاي مورد مطالعه :1 جدول

  نام محور  ردیف
عرض 

  باند

طول 

  )کیلومتر(مسیر

طول مسیر مورد 

مطالعه 

  )کیلومتر(

  عملکرد

  اصلی 2شریانی درجه  1.8  1.8  3.85  خمینیبلوار امام   1

  اصلی 2شریانی درجه  1.6  1.6  3.7  بلوار شیخ فضل اله نوري  2

  اصلی 2شریانی درجه  1.05  3.6  3.7  بلوار امام رضا  3

 
 ،برداشـت گردیـده   روز مختلـف  سـاعات  در متفـاوت  سـرویس  سـطوح  در مسـیر  ترافیک نوع و حجم

با استفاده از مشاهده همزمان آمارگیران مورد بررسـی   گردشی هاي تاکسی خاص رفتارهاي همچنین

مسـیر مـورد    بوده است که تمـامی قسـمت هـاي    توزیع نیروها در طول مسیر به گونه اي .قرار گرفت

توقف هـا و نحـوه    ثبت تعداددر این مرحله آمارگیران به  .قرار داشته است مطالعه در دید رس نیرو ها

 سـطح  کـاهش  نتیجه در توقف و زمان طول در کناري باند اشغال اب که توزیع توقف ها در طول مسیر

  . پرداخته شد است همراه مرور و عبور براي نقلیه وسایل عملکردي

تاکسـی در  زمان مورد نیاز براي سوار یا پیاده شـدن مسـافرین از یـک     تاکسی یا همانزمان سرویس 

واضح است که ایـن زمـان در واقـع زمـان      .طول مسیر هاي مورد مطالعه مورد اندازه گیري قرار گرفت

، طـول ایـن   تاکسی می باشد توسط جریان در اشغال  باند مسیر و تحمیل تاخیر به وسایل نقلیه دیگر

زمان هـاي سـرویس    2جدول  .نقش تعیین کننده اي در  ضریب همسنگ تاکسی خواهد داشت زمان

  .ارایه می دهدبرداشت شده را 

  

  برداشت زمان سرویس  بر حسب نوع سوار یا پیاده شدن 2 جدول

 .نشان داده شده استفاده گردیده است 2در شبیه سازي از زمان متوسط سرویس که در جدول 

 زمان

 متوسط

  سرویس

 شدن پیاده

 سمت از نفرسوم

  تاکسی چپ

 سوار یا پیاده

 سوم نفر شدن

  راست سمت از

سوار یا 

 شدن پیاده

  وسطی نفر

 سوار یا پیاده

 اول نفر شدن

 صندلی عقب از

  راست سمت

  نوع حرکت

11  10  19  13.5  7  

 متوسط زمان

 حرکت با متناظر

  ثانیه حسب بر

  انحراف از معیار  4  2.5  8  3  4.5



 

 شبیه سازيمتد مورد استفاده در  -2- 3

 جمـع  اطالعـات  فرضیه این تحقیق یعنی متفاوت بودن تاثیر تاکسی ها در جریان ترافیک  اثبات براي

زمان سرویس متوسط و نحوه توزیع توقـف   تعداد توقف ها، ترافیک، نوع و حجم بیانگر که ،شده آوري

 برداشت به توجه با اولی در کهمدل شده است  متفاوت سناریو دو قالب در، باشند می مسیر یک در ها

 شـبیه  مختلـف  سـرویس  سطوح در ،ها تاکسی عملکردشده شرایط موجود مسیر به همراه  انجام هاي

تمامی تاکسی ها و توقف ها از جریان حذف شده  دومی سناریوي در ولی ه استشد  دینامیکی سازي

و در عوض با اضافه کردن  تعدادي خودروي سواري به جریان تا حدي که خصوصیات  ترافیکی جریان 

 شـامل  ترافیک جریان عملکردي پارامترهاي سپس. صورت گرفت شبیه سازي با جریان پایه برابر شود

 گانـه  دو سـناریوهاي  سـازي  شـبیه  از حاصـل  نتایج ازبه دست آمده  و سرفاصله زمانی سرعت جریان

 .مورد مقایسه و بررسی قرار گرفتند مذکور

  

  تجزیه و تحلیل داده ها -4

حجم سواري معـادل  بـراي    تعییننوبت به  1بررسی  نمودار چگالی خروجی نرم افزار در سناریوي  با

تاکسی از سـناریوي اول و   197با حذف  .حالت  واقعی مسیر می باشدمشابه در رسیدن به مشخصات 

جدید مشابه چگالی متوسـط  چگالی متوسط در سناریو  خودروي سواري به جریان 480اضافه نمودن 

افت ، ساعت وسیله نقلیه سواري در  480با اضافه کردن به بیانی دیگر . در سناریوي اول به دست آمد

کردنـد را   وسیله تاکسی در هر سـاعت ایجـاد مـی    197عبور و توقف  به طور متوسط   ترافیکی را که

 480جبران نموده ومسیر را از حیث  چگالی به حالت اصلی خـود برگـردانیم بـه عبـارت دیگـر ایـن        

ایجـاد مـی    هراز تاکسی  با توقف ها در مسیر 197وسیله سواري همان چگالی را تامین می کنند که 

نسبت  حجم سواري اضاف شده به حجم تاکسی موجود خواهیم داشت کـه از نقطـه نظـر     کنند لذا با

 .می باشد  2.4برابر با   در مسیر هاي دو بانده چگالی ضریب همسنگ تاکسی

متغیر هایی که می تواند به درك بهتر  تاثیر توقف هاي مکرر تاکسی در جریان ترافیـک   از دیگریکی 

فوق الذکر با انجام مقایسه بین حالت هاي مختلـف   روش به است کهبه ما کمک کند سرفاصله زمانی 

خودروي سواري و حذف تاکسی هاي گردشی  510با اضافه کردن . ترافیکی مورد تحلیل قرار می گیرد

نسبت سواري جایگزین بـه تاکسـی    لذا اي برابر با حالت طبیعی خواهیم داشت مجددا سرفاصله مسیر

متغییـر سرفاصـله مـی     بر اساساست که این میزان در واقع ضریب همسنگ تاکسی  2.5موجود برابر 

 .باشد



 

ت الزم به ذکر اس .یه می باشدلاز دیگر متغیرهاي مورد برداشت در هر مسیر سرعت متوسط وسایل نق

جه با این نکته که متغییر سرعت در  دو حالت پایه و حالت بدون توقف دامنه تغیـرات بسـیار   که با تو

درصد می باشد این میزان تغایر را ناشـی از خطـاي نـرم افـزاري      5جزئی داشته و این میزان کمتر از 

صـرف  روش  ندر ایـ  PCEاسبه فرض نموده و از فاکتور سرعت به عنوان یک متغییر مطلوب براي مح

  Aimsun افـزار  سـرعت،  نـرم   محاسـبه  ، این امر را می توان اینگونه توجیه کرد که درشده استنظر 

به کارایی و خصوصبات دینامیکی وسایل نقله می باشد تا به رفتار هـاي خـاص وسـایل    بیشتر وابسته 

  .حاصل از اي شبیه سازي ها می باشندبیان کننده نتایج  5و  4، 3جداول   .نقلیه و یا مشخصات مسیر

  

  نتایج به دست آمده از محور هراز 3جدول 

  متغیر
حالت 

  پایه

حالت بدون 

  توقف

سواري اضافی الزم براي  

 رسیدن به حالت پایه

نسبت سواري اضافه 

  شده به تاکسی

  2.4  160  14.2  18  )ساعت/وسیله نقلیه (چگالی

  2.7  180  5.5  4.5  سرفاصله زمانی

  -  -  43.5  41.5  )کیلومتر بر ساعت(سرعت 

  

  نتایج به دست آمده از محور امام رضا 4جدول 

  متغیر
حالت 

  پایه

حالت بدون 

  توقف

سواري الزم براي  رسیدن 

 به حالت پایه

نسبت سواري اضافه 

  شده به تاکسی

  2.7  230  17  21  )ساعت/وسیله نقلیه (چگالی

  2.6  220  5.5  4.3  سرفاصله زمانی

  -  -  43.5  41.5  )کیلومتر بر ساعت(سرعت 

  

  نتایج به دست آمده از محور نور  5جدول  

  حالت پایه  متغیر

حالت 

بدون 

  توقف

سواري الزم براي  

 رسیدن به حالت پایه

نسبت سواري اضافه 

  شده به تاکسی

  2.6  180  18  21  )ساعت/وسیله نقلیه (چگالی

  2.4  160  5.6  4.5  سرفاصله زمانی

  -  -  37.2  37.2  )بر ساعتکیلومتر (سرعت 



 

 نتیجه - 5

 مورد بررسی قـرار گرفـت   و سرعتچگالی , در این تحقیق نتایج بر اساس  متغیر هاي سرفاصله زمانی

  :است زیر شرح به آمده دست به نتایج خالصهکه 

بر اساس متغییر چگالی ضریب همسنگ تاکسی به طور متوسط در سـه مسـیر مـورد مطالعـه       -5-1

  .می باشد 0.11با انحراف معیار  2.5برابر با 

 مطالعـه  مـورد  مسیر سه در متوسط طور به تاکسی همسنگ ضریب سرفاصله متغییر اساس بر -5-2

  .باشد می 0.11 معیار انحراف با 2.5 با برابر

اعداد به دست آمده در محور هراز و نور با توجه به اینکه محور هـراز داراي عـرض   در مقایسه  -5-3

دور برگردان  تعداد ر برگردان در مسیر تعریف شده است  و مسیر نور از لحاظوبوده و سه د 3.85باند 

با توجه به عمده تر بودن حرکت هاي گردشی در دوربرگردان ها و  ها وضعیتی مشابه هراز داشته ولی

بـوده و کمتـر از    3.3 محور نور عرض باند هاي دسترسی هاي جانبی و همچنین توجه بهاین نکته که

محور هراز می باشد، شاهد آن هستیم که به طور متوسط اعداد به دست آمده براي ضـریب همسـنگ   

از ایـن امـر   . زئی از اعداد به دست آمده در محور نور کمتر می باشدتاکسی در محور هراز به صورت ج

نتیجه می گیریم که عرض باند با ضریب همسنگ تاکسی نسبتی معکوس داشته بـه گونـه اي کـه بـا     

همچنین با افـزایش حرکـت    کاهش عرض باند نقش توقف ها تاثیر بیشتري بر جریان ترافیک  داشته 

  .ضریب همسنگ تاکسی بیشتر خواهد بودر برگردان ها هاي گردشی در دسترسی ها و دو

با مقایسه محورهاي نورو امام رضا که از عرض یکسانی برخـوردار بـوده ولـی از لحـاظ حضـور       -5-4

 1دور برگـردان  3به گونه اي که محور نور در شـبیه سـازي داراي   ( دوربرگردان ها متفاوت می باشند 

قادر خواهیم بـود  ) مورد بررسی فاقد این گونه عارضه می باشدبوده ولی محور امام رضا در طول حوزه 

که به رابطه بین دور برگردان ها یا حتی خروجی ها یا ورودي هاي  به مسیر اصلی و ضریب همسنگ 

میتوان دریافت که با تو جـه بـه اینکـه      5 و  4تاکسی پی ببریم که از بررسی نتایج موجود در جداول 

محور امام رضا مقادیر باالتري را اختیار کرده است، وجود دور برگردان ها منجر به کاهش  جزئی تاثیر 

  .توقف ها بر جریان ترافیکی و متعاقبا کاهش ضریب همسنگ تاکسی می شود

  

  

  

  

                                                           
1U-turn 
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Abstract: 

Passenger Car Equivalent is usually implemented In order to assume an 
integrated traffic flow as an only passenger car flow in capacity calculation and 
level of service determination. Traffic parameters and transportation systems 
vary in different countries, therefore the necessity of localizing these parameters 
can be easily recognized. One of these the parameters is passenger car equivalent 
for taxis.in Iran the passenger car equivalent for taxies is equal to 1 which is an 
exact copy of  Highway Capacity Manual, however this particular vehicle’s 
behavior is completely different in Iran compared to other countries. Taxies force 
a considerable amount of delay to other vehicles due to their frequent stopping in 
random places of the roads therefore they play a more influential role in traffic 
flows rather than just a passenger car. The purpose of this paper is to determine a 
realistic passenger car equivalent for urban roads. Field data was gathered from 3 
different 2 lane roads (either direction) from city of Amol. Then by repetitious 
simulation of the obtained data in Aimsun with and without presence of taxies 
and comparison of traffic characteristics, passenger car equivalent for taxi is 
determined. 




