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  چکیده 

شدن با  صورت جایگزین در سواري تعداد چه دهدمی نشان که است ضریبی ضریب همسنگ سواري وسایل نقلیه

این ضریب در تحلیل دقیق ظرفیت . اي بر پارامترهاي ترافیکی جریان خواهدداشتتاثیر مشابه وسیله مورد نطر،

 کالیبره بنابراین است، متفاوت دیگر کشورهاي به نسبت کشور هر ترافیکی پارامترهاي. اي داردنقش عمده معابر

باشد؛ که می شهريهاي درونیکی از این پارامترها ضریب همسنگ ون در راه. است ضروري پارامترها این نمودن

از  سیستم حمل ونقل عمومی شهري کشور مادر  .اي در این زمینه در کشور ما صورت نگرفته استتاکنون مطالعه

خودروهاي ون  .شودمی استفاده گردشی تاکسی همانند نمایند،می تردد شهري معابر شبکه ون که در خودروهاي

به دیگر وسایل را  یتأخیر فراوان دهی به مسافران،هاي مشخص جهت سرویسو بدون ایستگاه مکرر هايدلیل توقفب

 در این تحقیق اطالعات جریان. آورندسرویس راه بوجود می سطح و ظرفیت تغییراتی در و دکننینقلیه تحمیل م

در ا همکرر داده يزهایبا آنالگردآوري و  آمل شهر در دو بانده معبر از میدانی برداشت حرکتی ون با ترافیک و رفتار

 يهمسنگ خودروپایه،  جریان و حضور ون جریان بدون مختلط، جریان :شامل سناریو، سه طی AIMSUNافزار نرم

و  2,1هاي مختلف ترافیکی بین دهد که این ضریب بر اساس پارامترنتایج این تحقیق نشان می. محاسبه شد ون

 .متغییر است 2,23
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   مقدمه -1

هاي ترافیکی نسبت به کشورهاي دیگر متفاوت بر، الگوها و شاخصهاي سیستم حمل و نقلی معاویژگی کشور هر در

 هاي، ویژگی)خصوصاً سرعت(دلیل این تفاوت نیز در شرایط توپوگرافی، طرح هندسی، عملکرد وسایل نقلیه  .است

تسـهیالت و نـرخ توسـعه     مناسـب،  هـاي سرفاصله رعایت رانندگی، و راهنمایی قوانین رعایت رانندگان، نوع رفتاري

ها و فاکتورهاي استاندارد مورد اسـتفاده در یـک   از این رو ممکن است رابطه. باشدمی یافتگی در بخش حمل و نقل

 درون هايراه در ون خودروي یکی از این پارامترها ضریب همسنگ سواري. کشور، براي سایر کشورها مناسب نباشد

باشـد و ضـریب   بهره برداري آنهـا مـی   و طراحی در ر مهمپارامت یک هاراه ظرفیتبا توجه به اینکه . باشدمی شهري

 در موضـوع  ایـن  گیـرد، پـس درنظرگیـري   هاي ظرفیت مورد استفاده قرار مـی نیز در تحلیل همسنگ وسایل نقلیه

   .باشدمی ضروري ظرفیت بسیار تحلیل با مرتبط مطالعات

کامال منعطـف   ستمیس کیو  باشدیم انبوه یبخش مکمل حمل و نقل عموم  رانبوهیغ یحمل و نقل عموم ستمیس

خودروهاي ون وسایل نقلیه سبکی هستند که اغلب براي حمل مسافر به کار برده شده و . مسافران است ییدرجابجا

ایـن   در سیستم حمل و نقل عمومی شهري کشور ما .آیندبه حساب می غیر انبوه حمل و نقل عمومیجزو سیستم 

 شـود کـه بـدون   مـی  استفاده گردشی تاکسی همانند نمایند و از آنهامی تردد شهري معابر شبکه سطح خودروها در

 .کندمی پیاده و سوار شبکه این در دلخواه نقطه هر در را مسافرین مشخص در طول مسیر، هايداشتن ایستگاه

 رجهت سـرویس دهـی بـه مسـافرین، تـأخی      مشخص هايایستگاه بدون و متوالی هايتوقف دلیل به ون خودروهاي

 تـوان مـی  رو این از. دهندنموده و جریان ترافیک را تحت تاثیر خود قرار می تحمیل نقلیه وسایل دیگر را به فراوانی

 خودرو در این حضور افزایش با دارد، ترافیک جریان بر سواري خودروي یک از بیشتري تاثیر یلهوس این که دریافت

محاسـبه  مساله اصلی در این تحقیق . شودمی بیشتر هاراه ظرفیت رب وسیله این تاثیر بررسی به نیاز، ترافیک جریان

PCE درون شهري و تعیـین عوامـل تاثیرگـذار    درجه دو اصلی در یک راه شریانی ون  و میزان تاثیرگذاري خودروي

ت برداش :شامل( وري شده از مطالعات میدانیآروش مورد استفاده در این پژوهش بر مبناي اطالعات جمع ، باشدیم

جریان ترافیک و  سازي ترافیکیشبیهبه همراه ) هاي خودروي ون و توزیع توقف حجم، متوسط زمان سرویس دهی

نقلیـه،   یلهاي بر رفتارهـاي خـاص ایـن وسـ    استوار است و به طور قابل مالحظه Aimsun3ون در نرم افزاز  خودروي

 . دیر تکیه دارهاي مکرر و انجام مانورها در طول مسناشی از کاهش سرعت، توقف

  

                                                 
3 Advanced Interactive Microscopic Simulator for Urban and Non-Urban Networks (Aimsun) 



 

 3

  انجام شده قاتیمروري بر تحق - 2

 و 5سیسـطح سـرو  مفهوم بار  نخستینخود براي  دوم شیرایدر و 4(HCM) هاراه ظرفیت راهنماي ،1965در سال 

کـه در   يسـوار  يبه صورت تعداد خـودرو  PCE این دستنامهدر . ]1[ ارائه دادرا  مسنگ سواريهضریب  از یفیتعر

 ،پـس  آن از .]2[ شـد  فیـ شـده، تعر  نیگزیجـا  ونیکـام  ایـ اتوبـوس   يمشابه  به جـا  طیشرا با یکیتراف انیجر کی

، PCE بـراي یـافتن   آنهـا مبناي کـار اکثـر    نمودند کهابداع  پارامتر این برآورد براي متعددي هاي روشپژوهشگران 

توسـط سرفاصـلۀ   مانند حجم جریان، سـرعت متوسـط، م  (سرویس  سطح به وابسته پارامترهاي از یکی کلی مقایسۀ

 با برقراري نسبتی بـین آنهـا بـوده اسـت     PCE و برآورد در حالت جریان پایه و مختلط... )  زمانی، چگالی و تأخیر و

    :شوند یم یاند، بررس کرده دایو تکامل پ افتهی شکل جیروشها که به تدر نیا ادامهدر  .]3[

ضریب همسـنگ   براي تعیین واکر ،نمود اشاره واکر لعهبه مطا توانیم زمینه نیاز جمله مطالعات صورت گرفته در ا

در این روش ضریب همسـنگ سـواري از نسـبت تعـداد      .استفاده کرد مفهوم سبقتاز سواري وسایل نقلیه سنگین 

سبقت هاي وسیله نقلیه سواري از یک کامیون به متوسط تعداد سـبقت هـا از یـک وسـیله نقلیـه سـواري در یـک        

این روش مبنـاي تعیـین ضـریب همسـنگ سـواري در      . ]4[ بدست می آید) ه زمانی معییندر یک باز(کیلومتر راه 

HCM  متوسط تقسیم وسایل نقلیه به دو گروه باري و سبک، با 1958سال در وبستر .بوده است 1965نگارش سال 

ي و .دچرخه رسم نمـو خروجی در هر سبک  وسایل متوسط از تابعی صورت به را چرخه هر در خروجی باري وسایل

 را این پارامترو  در نظر گرفت همسنگ سواري بیضر معکوس شیب خط برازش داده شده به نقاط مذکور به عنوان

در  .]5[نمـود   محاسبه هااتوبوس براي 2,25و  سنگین هايکامیون براي 1,75برابر  اشباع مستقیم جریان حالت در

و روش  یاضـ یر ياز مدل ساز یبیترک ، وينجام دادا يهمسنگ سوار بیضرتعیین  يبراه اي مطالعآشتون   1968

روش نسـبت   يهمسـنگ سـوار   بیمرسوم محاسبه ضر ياز روشهایکی  .]6[استفاده شد )صف يتئور( یتجرب يها

 ضـریب  تعیـین  اسـاس  و مبنـا  روش ایـن  .]7[ شد زيیر هیپا 1974بار در سال  نیکه اول دباشیم یسرفاصله زمان

فـرض شـد    1,5برابر  بیضر نیمطالعات، مقدار ااین  نتایج اساس بر .گرفت ارقر 1985ویرایش  HCMدر  همسنگ

 یمطالعات 1976در سال  .]8[ افتی شیافزا 2به عدد  2000و  1994، 1997 هاي  شیرایو HCM مقدار در نیکه ا

رو در کنـد  هیـ نقل لیعوارض حضـور وسـا   نییبا هدف تعها، ییدر سرباال کیتراف انیجر يو همکاران رو جانتوسط 

 يسـاز هشـبی  افـزار به کمک نرم نیسنگ هینقل لیمختلف وسا هاينسبتدر  کیتراف انیجر سهیبا مقا کیتراف انیجر

TWOWAF شخصـات ترافیکـی یکسـان    هاي تردد متفاوت که مهابر، بر اساس یافتن نرخ 1982در  .]9[انجام شد

 کیـ  يهمسنگ سـوار  بیضر نییتع يکه برا بیترت نیبه ا .را محاسبه نمود همسنگ سواريداشته باشند، ضریب 

 انیـ در جر یکسـان یکه عملکرد  شوندیچنان انتخاب م تردد مختلطو یک نرخ نرخ تردد مبنا  کی هینقل لهینوع وس

 محاسبه يکاهش سرعت برا ینرخ نسب يبر مبنا یروش اگاریون اندره و  1984در سال  .]10[ داشته باشند کیتراف

                                                 
4 Highway Capacity Manual (HCM) 
5 Level Of Service (LOS) 
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سواري از یک ضریب  همسنگ براي تعیین ضریب 2003در سال  دمارچی .]11[ردندک دایپ يضرائب همسنگ سوار

بـر   نیسـنگ  هیـ نقل لهیاثرات متقابل وسـ  لیبا مطالعه روش هابر و سامنر و با تحل مدل دمارچی. واسطه استفاده کرد

 مـورد  یشـتر ضـریب ب  ایـن  محاسبه براي سازيشبیه و کامپیوتري هاي اخیر روش دهه در .]12[ارائه شد  گریکدی

بـراي تعیـین    TWOPAS نرم افزاراز  2010و  2000 نگارش هادر کتاب راهنماي ظرفیت راه .اند گرفته قرار توجه

 .]13[ ضریب همسنگ استفاده شده است

 يازهـا ین توانـد ینم زیانجام نشده است و مطالعات محدود انجام شده ن نهیزم نیدر ا یمطالعات قابل توجه رانیدر ا

کشـورها بـه عنـوان     ریمطالعـات سـا   جینتـا  کیتراف هايلیکه در حال حاضر در تحل يبه طور. دیفع نماموجود را ر

و رفتار رانندگان در  هینقل لیوسا ییدر کارا اختالف کهیدر حال. ردگییقرار م يهمسنگ سوار بیمحاسبه ضر يمبنا

 يو معموال استفاده از الگوها باشدیوسعه مکشور در حال ت کی رانینکته که ا نیا زیو ن شرفتهیپ يبا کشورها رانیا

 ازین باشند،یکردن م برهیو کال يدر حال توسعه همراه با بازنگر يکشورها يبرا افتهیتوسعه  يکشورها هاينامهنییآ

بودن تالش هاي صورت  مشابه لیبه دل .شودیم ادآوریدر کشور را  يهمسنگ سوار بیبه انجام مطالعات برآورد ضر

 .میپرداز یم  ارائه شده نیروش هاي نو یخود داري کرده و تنها به بررس آنها سطح کشور از ذکر مجدد گرفته در

بندي هاي چراغدار ایران با زمانتالشی براي برآورد مقدار معادل سواري در تقاطع ايمطالعه در ییو طباطبا رينصی

انجام  traffic-netsim افزاراز نرم، با استفاده از ریتاخ پارامتربر اساس  تعیین شده و در شرایط قبل از اشباع از پیش

 عنـوان  بـه  1,9عـدد   کلـی  تقـاطع  یـک  بـراي  شده ساخته مدل روي ازدهد که نتایج این تحقیق نشان می .دادند

همسنگ  بیضر تعیین يزاده و همکاران برا افندي .]14[ نزدیک به اشباع برآورد شد شرایط براي سواري همسنگ

 عملکرد ارهايیبه عنوان مع یاستفاده همزمان از سرعت و چگال بر اساسروشی را  يبرون شهر يحورهادر مسواري 

 لیهمسـنگ وسـا   بیضـر  زانیمطالعه، م نیا شنهاديیبر اساس روش پنمودند ارائه و مختلط  هیپا انیدر حالت جر

 شـنهادي یبرابر مقـدار پ  2ود که در حد سواري بدست آمده است 4,1در حدود  یبررس در محور مورد نیسنگ هینقل

 یبه بررس AIMSUN افزارنرمبا  سازيهیا استفاده از روش شبب نیز انیهاشم .]15[ باشدمی HCM نامهنییآن در آ

 سـه یو مقا سازيهیشباستفاده از اطالعات میدانی و با وي  پرداخت، يدرون شهر هايدر راه یهمسنگ تاکس بیضر

 يبـرا  یو سرفاصله زمان یچگال يرهایرا بر حسب متغ این ضریبتوانست  ي مختلفدر سناریوهای کیتراف يرهایمتغ

در  یدرصد حضور تاکسـ  زانیم شیافزا هايرا در حالت جینتا نیبدست آورد و ا 2,7تا  2,4 نیمعابر مورد مطالعه، ب

   .]16[ قرار داد یابیارزمورد  کیتراف انیجر

 

  قیمتدلوژي و روش انجام تحق - 3

 مطالعه مورد محدوده و مسیر معرفی  -3-1

اصـلی شـهر آمـل    درجـه دو   یانیشرسازي، معابر در این پژوهش جهت انجام مطالعات میدانی به منظور انجام شبیه

 شهرسـتان  بـه  شـمال  از باشـد، کـه  مازنـدران واقـع مـی    اسـتان  مرکز در آمل شهرستان. مورد مطالعه قرار گرفتند
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شـهر   .شـود مـی  محدود تهران استان به جنوب از و نور شهرستان به غرب از بابل، شهرستان به شرق از محمودآباد،

  . باشدمی شعاعی حلقوي آمل از لحاظ طبقه بندي ساختار معابر داراي سیستم شبکه معابر

هـاي زمـانی   بررسی آمار ترافیکی برداشت شده از معابر موجود در سطح شهر نشان داد که بلـوار امـام رضـا در بـازه    

این مسیر عالوه بر طوالنی بـودن،  . به سایر معابر از باالترین میزان حضور ون در مسیر برخوردار است یکسان نسبت

 و مطالعـه  بـراي  شـده  انتخـاب  مسیر )1شکل ( .باشدترین مسیر دسترسی از شرق به مرکز شهر میبه عنوان اصلی

  .دهدمی نشان را آن هايویژگی از بعضی )1جدول (

  

  
  بررسی ر تحتمحو تصویر :1شکل 

  

  

 مطالعه مورد محور عملکردي و فیزیکی هايویژگی :1 جدول

  عملکرد  )km(طول مورد مطالعه   )km(ریمس کل طول  )m(عرض باند  نام محور

  یاصل دو درجه یانیشر  2,4  3,6  3,7  بلوار امام رضا

  

 گردآوري اطالعات -3-2

 سـپس  شـده،  بـود انتخـاب   توجه قابل ي ون درآنحضور خودروها معبري که طور که ذکر شدتحقیق همان این در

هاي زمانی یکسان و با شـرایط  در یک روز کاري، در دو هفته متوالی در بازه) دو خطه(مسیر  این اطالعات مورد نیاز

متفاوت که  سرویس سطوح در مسیر ترافیک نوع و حجم ثبت و مشاهده با. استگردآوري شده آب و هوایی  یکسان

 شـامل  مخـتلط  جریان یک در راه موجود وضعیت توان بهیابد، میدر ساعات مختلف روز تحقق میبا برداشت مسیر 

 ستیب یزمان يهاربازهیدر ز، معبر ي بهدوروها حجم خودروهاي برداشتدر این  .نقلیه دست یافت وسایل انواع همه

 به آنها گماردن و آمارگیر عدادي افرادت کارگیري به با همچنین .شودنوع وسایل نقلیه ثبت میو به تفکیک  ايقهیدق
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هـا و نحـوه توزیـع    توقـف  ون در جریان ترافیک و ثبت تعـداد  رفتارهاي خودروي بررسی به مسیر زمانهم مشاهده

  . شودها در طول مسیر پرداخته میتوقف

یس مسـافران  زمـان سـرو  . از موارد دیگر که میبایست در برداشت میدانی به آن پرداخته  شود زمان سرویس اسـت 

عبارت است از زمان مورد نیاز براي سوار یا پیاده شدن مسافران از یک وسیله نقلیه که بـر حسـب ثانیـه بـر تعـداد      

 وسـایل  زمان اشـغال بانـد معبـر توسـط    بخشی از به عبارتی دیگر این زمان در واقع  .]8[شود مسافران شناخته می

شود و نقش مهمی در ترافیک می جریان ر به سایر وسایل نقلیه درباشد که باعث تحمیل تاخیمانند ون می اينقلیه

  .تعیین ضریب همسنگ ون خواهد داشت

و سپس بر  نمودهها را شماره گذاري صورت فرضی صندلی در برداشت زمان سرویس مسافران خودروي ون ابتدا به 

انحراف معیار مناسب جهت بکار گیـري  هاي مکرر نموده تا یک زمان سرویس متوسط با این اساس اقدام به برداشت

) 2جـدول (هاي ثبت شده در سازي برحسب سوار یا پیاده شدن مسافر از هر صندلی این خودرو، طبق دادهدر شبیه

   .دست آیدبه

  

 برداشت زمان سرویس برحسب سوار یا پیاده شدن مسافر خودروي ون :2جدول

  زمان سرویس

  )ثانیه(متوسط

  سرنشین از صندلی شماره شدن سوار یا پیاده
  نوع پارامتر

11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

13,7  20  18  15  15  16  15  12  12  10  10  8  
 حرکت با متناظر متوسط زمان

  ثانیه حسب بر

  انحراف از معیار  3  3,1  5  5,2  3  4,1  7,2  6  6,8  7  8  5,3

  

 سازيفرآیند شبیه -3-3

 هـا، توقـف  تعداد ترافیک، نوع و حجم که بیانگر یدانیبرداشت م اطالعات حاصل از ون، همسنگ ضریب تعیین براي

 Aimsunافزار در نرم باشند رامی مسیر یک در هاتوقف توزیع نحوه و سرویس متوسط سرعت متوسط جریان، زمان

و مختلـف  سازي در سه سـناری افزار، فرآیند شبیهنظر و کالیبره نمودن نرم مورد ترافیکی شبکه جادیاه و با وارد نمود

  ).شوددر هر سناریو مقدار متغییرهاي ترافیکی  حاصل از خروجی نرم افزار ثبت می. (شودانجام می

در ي ون توام بـا توقـف خـودرو   سازي شده از وضع موجود ترافیک سازي در واقع همان حالت شبیهحالت اول شبیه

در . گـردد عنوان سناریوي یک مطرح میتحت )  حالت پایه(باشد که این جریان مختلط می مختلف سیسطوح سرو

شد تا تاثیر میزان نقـش توقـف در هـر یـک از      ساز حذف خواهدافزار شبیهسناریوي دوم توقف خودروي ون در نرم

باشـد،  سناریوي سوم که در واقع مدل بـا جریـان پایـه مـی    . متغیرهاي مورد بحث نسبت به حالت پایه بررسی شود

ون از جریان حذف شده و به تعداد الزم خودروي سواري جـایگزین ایـن وسـیله     وضعیتی است که در آن خودروي
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-مـی ) حالت پایـه (خواهد شد تا همان تاثیري که توقف خودروي ون بر متغییرهاي مورد بررسی در جریان مختلط 

پایه یکسان در این سناریو با حالت ...) سرفاصله زمانی، چگالی، سرعت و(گذاشت، حاصل شود و متغییرهاي ترافیکی 

 دسـت ب خـوردو این همسنگ  بی، ضرون يشده با خودرو نیگزیجا يسوار يخودرو نیبا نسبت ب در نهایت . شوند

  .آیدمی

 

  جهت تعیین ضریب همسنگ ون سازي هیشب لیتحلتجزیه و  -4

براي ) هیحالت پا(با اجراي فرایند شبیه سازي مقدار عددي حاصل از نمودار خروجی نرم افزار در سناریوي یک 

چگالی یک پارامتر مهم ترافیکی است که عملکرد ترافیک را تشریح و میزان آزادي . شودمتغییر چگالی ثبت می

سازي، در سناریو دوم با حذف توقف ون از جریان ترافیک در مدل شبیه. نمایدمانور وسایل نقلیه را منعکس می

ت به سناریو یک بررسی می شود و در نهایت جهت تعیین تغییرات ناشی از تاثیر توقف ون بر چگالی جریان را نسب

موجود در  يبه حجم خودروها جیرا بتدر نیگزیجا يسوار يبه تعداد الزم خودرو ستباییمضریب همسنگ ون 

با د برس) هیحالت پا( انیجر یحجم به حالت واقع شیافزا  نیبا اعمال ا یمتوسط چگال زانیاضافه نمود تا م انیجر

در  یچگال متوسط پارامتر مقدار انیبه جر يسوار يخودرو 82 افزودناول و  يویون از سنار يوخودر 39حذف 

ساعت،  در سواري نقلیه وسیله 82 کردن اضافه با در واقع. خواهد شد) کی يویسنار( هیمشابه حالت پا سه ویسنار

در محور امام رضا  ساعت هر در نخودروي و 39 متوسط طور به توقف و عبور که در ازاي  را توان افت ترافیکیمی

که  کنندیم نیرا تام یهمان چگال نیگزیجا يسوار لهیتعداد وس نیا گریبه عبارت د. نمود را جبران کنندیم جادیا

به حجم  شدهاضافه  يلذا با نسبت حجم سوار کنند،یم جادیا مسیرون با توقف در  39به طور متوسط در هر ساعت 

ون برابر با  يخودرو يدو بانده برا يرهایهمسنگ در مس بیضر یچگالاز نظر متغییر ه داشت ک میون موجود خواه

  .دهندرا براي سناریوهاي مختلف نشان می مسیر چگالی )2و  1نموادارهاي ( .باشدیم 2,1

  

       
  ون در حالت سواري جایگزین با رمسی چگالی :2نمودار                  در حالت پایه  مسیر چگالی :1نمودار                    
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 کیتراف انیجرموجود در  يبر خودروهاي ون خودرو هايتوقف اثرگذاري انگرکه بی یمورد بررس يرهاییمتغ گریاز د

عبور کننده از نقطـه مـورد    لیعالوه بر تعداد کل وسا کیتراف انیجر کیدر . ، پارامتر سرفاصله زمانی استدباشیم

این پارامتر نیـز بـا انجـام    . مورد توجه است زیپشت سر هم ن هینقل لیوسا نیمدت زمان ب ،یفاصله زمان کینظر در 

و اضـافه کـردن    کیتراف انیون از جر يبا حذف خودرو .گیردمقایسه بین سه سناریوي مذکور مورد ارزیابی قرار می

این نسبت سـواري جـایگزین   بنابر. ي مقدار متوسط سرفاصله خودروها به حالت پایه خواهد رسیدسوار يخودرو 87

است که این عدد بیانگر ضـریب همسـنگ خـودروي ون و  بـر حسـب       2,23شده به ازاي حذف خودروي ون برابر 

  .باشدسرفاصله زمانی دو خودرو می

با  .باشدیسرعت م پارامترقرار گرفته است،  لیو تحل هیذکر شده مورد تجز ویکه آن را در سه سنارمتغییري  نیآخر

درصـد نسـبت بـه     0,2نتایج حاصل از شبیه سازي، متوسط سرعت وسایل نقلیه در سـناریوي دو کمتـر از    توجه به

در تشریح دالیل ایـن  . افزاري محسوب نمودتوان آن را خطاي نرمدارد که می اختالف مقدار حاصل از سناریوي یک

بایست میـزان  می Aimsunافزار ن در نرمتوان مطرح نمود که براي ایجاد شبکه و کالیبره کردن آموضوع اینگونه می

شود تا تمایزي بین هیچ یک از خودروهـا از نظـر   متوسط سرعت براي مسیر تعریف شود و این محدودیت سبب می

  . سرعت وجود نداشته باشد و تغییرات محسوسی در متوسط سرعت ایجاد نخواهد شد

باشد که بیانگر رابطه خطی بین سـرعت و چگـالی   چگالی می -هاي اساسی جریان ترافیک مدل سرعتیکی از مدل

عالوه برمطالـب ذکـر شـده    . دهدنشان می چگالی را -سرعت سناریوها، رابطه غیر خطی از حاصل اما نتایج. باشدمی

دهد، عـدم رعایـت   هاي درون شهري ما رخ میفوق پیرامون پارامتر سرعت، آنچه که عمال نیز در جریان ترافیک راه

هـم شـاهد سـرعت بـاال در      Fو Eهاي شود در سطح سرویسایمن توسط رانندگان است که سبب میحداقل فاصله 

چگالی نیـز   -سرعت خطی رابطه لذا. اي مناسب بین وسایل نقلیه وجود داشته باشدجریان باشیم، بدون اینکه فاصله

بـراي محاسـبه     Aimsun سـازي بـا  توان گفت پارامتر سرعت در این روش شبیهدر مجموع می. رعایت نخواهد شد

PCE در سـه   یمورد بررس يرهاییمتوسط متغ زانیم راتییتغ .باشد و از آن صرف نظر می شودگزینه مناسبی نمی

متوسـط   زانیم راتییتغ.ارائه شده است 3 در جداول ون يهمسنگ خودرو بیضر يبدست آمده برا جیو نتا ویسنار

ارائـه   )3جـداول (در ون  يهمسنگ خودرو بیضر يبدست آمده برا جیو نتا ویدر سه سنار یمورد بررس متغییرهاي

  .شده است

  ون خودروي همسنگ ضریب براي آمده بدست نتایج و بررسی مورد تغییرات متغییرهاي: 3جدول

PCE   1سناریوي   2سناریوي   3سناریو  

نسبت سواري   متغیر

  اضافه شده به ون

سواري جایگزین الزم براي 

  (veh/hr) رسیدن به حالت پایه

حالت بدون 

  توقف ون
  حالت پایه

  چگالی )بر ساعت نقلیه وسیله(  39  35,11  82  2,1

  سرفاصله زمانی )ثانیه(  2,88  3,13  87  2,23

  سرعت  )کیلومتر بر ساعت(  30,94  31,17  -  -
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   ريیگ جهینت -5

 کلی مقایسه بر مبنايهاي درون شهري خودروهاي ون در راه همسنگ سواري بیمطالعه، به منظور برآورد ضر نیا

حالت بـدون توقـف خودروهـاي مـورد بحـث و در نهایـت        و پایه جریان حالت ترافیک در متغییرهاي تحلیل جریان

 این خودروهـا بـا   همسنگ ضریب برآورد وAimsun ساز افزار شبیهخودروي سواري جایگزین با این خودروها در نرم

اسـاس   بـر  مسنگ خـودروي ون ه نتایج حاصل از این تحقیق ضریب هبا توجه ب. گردید اقدام آنها بین نسبت تعیین

در نهایت از روي مدل سـاخته  که  باشدمی 2,23مقدار  سرفاصله زمانی رییبر اساس متغو  2,1مقدار ی چگال رییمتغ

در معـابر   ونرا به عنوان ضریب همسنگ سواري براي خـودروي   2,17توان مقدار مسیر مورد مطالعه می شده براي

 .رون شهري در نظر گرفتد
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Abstract  

Passenger Car Equivalent is a factor which indicates how many passenger cars in the event 
of replacement, would have the same influence on the traffic parameters of the flow. This 
factor has an essential role on the accurate carriageways' capacity analysis. Traffic 
parameters and transportation systems vary in different countries; therefore the necessity of 
localizing these parameters can be easily recognized. One of these parameters is the 
Passenger Car Equivalent for vans in urban roads; which has never been studied in Iran. In 
our country’s urban public transportation system, the vans that travel in urban street 
networks are used just like circulating taxis. Vans impose an abundance delay to other 
vehicles. They also make changes on roads' capacity and level of service; these troubles are 
due to frequent stops of vans which are without specific stations for providing passengers 
with service. In this study some information about traffic flow and vans dynamic behavior 
has been gathered by field survey from Amol’s 2 lane carriageways and with several 
replications of three different scenarios, including: the complex flow, a flow without vans 
and the base flow on AIMSUN simulator program, vans' passenger car equivalent has been 
obtained. The results of this study shows that this factor is variable between 2.1 and 2.23 
due to different traffic parameters. 
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