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1. Introduction 

Identifying the parameters affecting traffic flow density can 

be effective in managers’ decisions and policies for the 

investment and prioritization of executive plans and 

projects. This study explored the effects of vehicle 

specifications on traffic density in the highway network of 

Tehran. Geometric details and movement characteristics of 

cars can affect the quality of traffic. This issue is more 

crucial in highways and arterial crossings, where other 

parameters such as delays and interruptions are less due to 

intersections and interferences. 

Examining the effectiveness of traffic congestion 

reduction methods is one of the cases that has received a lot 

of attention in recent years, but various parts of it remain 

unknown. Based on the reviewed literature, various 

parameters such as traffic volume, geometric details of the 

passage, general characteristics of vehicles (vehicle length 

and width), and their effects on traffic flow characteristics 

have been studied, but the effects have not been addressed. 

The geometry and details of the car affect the traffic density. 

In this study, the effects of vehicle specifications on traffic 

congestion are identified. By determining these effects, 

solutions can be provided to reduce vehicle traffic 

congestion. 

 

2. Research Goals 

The main purpose of this study is to investigate the effective 

factors on reducing traffic on Shahid Hemmat Highway in 

Tehran. The main focus of this study is the effects of the 

type and dimensions of vehicles on traffic density, which 

has not been addressed before. Other objectives of this study 

are: 

- Explaining the effects of the ratio of cross-section length 

to vehicle length on vehicle density per meter of road 

length; 
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- Explaining the effect of vehicle transit time on vehicle 

density per meter of road length; 

- Explaining the effect of vehicle speed on vehicle density 

per meter of road length; 

- Explaining the effect of the number of vehicles passing 

on the density of vehicles per meter of length. 

 

3. Method 

The research is applied in terms of the aim and is survey in 

terms of data collection. Regression model was used to 

solve the studied problem. Regression models are of the 

most widely used models in predicting the relationships 

between variables that have the ability to determine the 

relationship between dependent and independent variables. 

In this study, the dependent variables are the density of 

vehicles per meter of length of the passage. Various 

independent variables were examined in the modeling 

process of this study. 

Some of these variables are: vehicle length, vehicle 

transit time, vehicle traffic speed, and vehicle volume. 

Accordingly, various models were constructed and 

validated, which are discussed in detail in the article. 

Various statistical tests were tested to calibrate the model. 

These tests were used to validate the proposed model. In the 

following, the components of the proposed model and the 

way of expanding and developing are described. 

The regression model of the present study is as follows: 

𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 

Y: Vehicle density per meter of tread length  

𝑋1 : Cross-section ratio to car length ratio  

𝑋2: Vehicle transit time in seconds  

𝑋3: Vehicle speed in kilometers per second  

𝑋4: Number of vehicles passing   

For the quantitative study statistical models were used to 

analyze the data. The relationship between details and 

geometric characteristics of vehicles and traffic density 

were investigated. 

 

4. Results 

The study investigated the effects of cars on traffic 

congestion on Hemmat Highway in Tehran. To do this, the 

details of the traffic on Hemmat Highway at different times 

were filmed. After processing the data by statistical tools 
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and software, the following results were obtained, which 

can indicate the appropriate answers to the questions raised 

in the research. The results showed: 

Hypothesis 1: The ratio of cross-section length to vehicle 

length has a significant effect on vehicle density per meter 

of road length. Based on the analysis of findings, it can be 

said that the relationship between the ratio of cross-section 

length to vehicle length and vehicle density per meter of 

road length is significant and the first hypothesis is 

confirmed. 

Hypothesis 2: The passage time of the vehicle has a 

significant effect on the density of the vehicle per meter of 

the length of the passage. Based on the analysis of the data, 

it can be said that the relationship between vehicle transit 

time and vehicle density per meter of road length is 

significant and the second hypothesis is confirmed. 

Hypothesis 3: Vehicle speed has a significant effect on 

vehicle density per meter of road length. Based on the 

analysis, it can be said that the relationship between vehicle 

speed and vehicle density per meter of road length is 

significant and the third hypothesis is confirmed. 

Hypothesis 4: The number of vehicles passing has a 

significant effect on the density of vehicles per meter of the 

length of the road. Based on the analysis, it can be said that 

the relationship between the number of vehicles passing and 

the density of vehicles per meter of the length of the passage 

is significant and the fourth hypothesis is confirmed. 

Moreover, to investigate the simultaneous effect of the 

variables of ratio of cross-section length to vehicle length, 

vehicle transit time, vehicle speed, and number of vehicles 

passing on vehicle density per meter of road length and also 

predict car density per meter of road length at different times 

through these independent variables, multivariate regression 

analysis was used, the results of which were presented in the 

previous section. 
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 *تراکم ترافیکو  هاخودروبررسی رابطه خصوصیات هندسی 

 
 (3)الهام اشرفی                (2)حسین بهارزاده                (1) حسن خاکسار

ها بندی طرحگزاری و اولویتهای مدیران در جهت سرمایهگذاریسازی و سیاستتواند در تصمیمبر تراکم جریان ترافیک می مؤثرشناسایی پارامترهای  چکیده
. استهی شهر تهران پرداخته شدبزرگراهات مشخصات خودرو بر تراکم ترافیک در شبکه معابر تأثیرباشد. در این مقاله به شناسایی  مؤثرهای اجرایی و پروژه

و  تأخیرباشد. این موضوع در معابر بزرگراهی و شریانی که پارامترهای دیگر نظیر  مؤثرتواند بر کیفیت ترافیک یات هندسی و مشخصات حرکتی خودروها میجزئ

آوری د و از لحاظ جمعشوپژوهش حاضر از نوع هدف از نوع تحقیقات کاربردی محسوب میتر است. کنندهتعیینها کمتر است ها و تداخلتوقف ناشی از تقاطع
در است. شدههای آماری استفاده ها از مدلصورت کمی است و برای تجزیه و تحلیل دادهبههای پژوهش ها تحقیقی پیمایشی است. روش تجزیه و تحلیل دادهداده

همت  بزرگراهطالعه موردی این پژوهش مقطعی از . ماستهو تراکم ترافیک مورد بررسی قرار گرفت جزئیات و خصوصیات هندسی خودروها یاین پژوهش رابطه

را  تأثیرشده، نسبت طول مقطع به طول خودرو، مدت زمان عبور، سرعت خودرو و تعداد عبور خودروها بیشترین انجامهای مطالعه بر اساس خروجی .استهبود

 اند.  بر تراکم خودروها داشته

 
 .تردد، مشخصات هندسی، خودروی سواری، حجم بزرگراهتراکم ترافیک،  کلیدیهای واژه

 

 همقدم

شدن در جهان اکثر کشورها  یصنعتهمراه با روند سریع 

در حال توسعه در حال تجربه رشد  یالخصوص کشورهاعلى

 20از  شی، مصرف کننده بونقلحملهستند.  ینیشهر نش عیسر

هوا در سطح  یبخش عمده آلودگ جادیو عامل ا یدرصد کل انرژ

 شیپاز  شیمردم هر روز ب میچنان که شاهد هستجهان است. هم

گردند. مشکالت  یوابسته م یشخص لیتومببه استفاده از ا

رشد  لیدلبه یو صدمات وارده بر سالمت انسان یطیمحستیز

طور هآن ب یو روند ضعیف قانونمند یموتور ونقلحمل عیسر

و  کیتراف یها. اغلب طرحاستهشد نیآفرمشکل یجد

 اتیو مستقل از واقع یبخش صورتبهکشور  یونقل شهرحمل

گردند. یو اجرا م هیته یو اقتصاد یفرهنگ ،یاجتماع ،یطیمح

و  یفن زاتیو تجه التیاست که با ارائه تسه نیهدف ا

چون  یمسائل و مشکالت ،یسازمدل ژهیوبهو  یکیتکنولوژ

 یطوالن یهانزما نگ،یپارک یکمبودها صادفات،ها، تبندانراه

آن کاهش  ریهوا، صدا و نظا یآلودگ ،یانتظار، کمبود شبکه ارتباط

 شرفتهیپ یهاها و مدلروش یریگکاربهبرخورد با  نی. گرچه اابدی
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 ونقل، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمالریزی حمل( دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه2)

 طراحی شهری، دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(( دانشجوی کارشناسی ارشد 3)

 ژهیواز عموم به یبخش تیمدت رضاکوتاهتواند در یم یکیتراف

علت ارتباط به کنیل دکن نیمأرا ت یاسیس نمسئوال تیرضا

بروز  أدر بلند مدت منش یشهر یهادهیعناصر و پد یستمیس

 اریبس یکیتراف تراکمگردد. وجود یم یگریمسائل و مشکالت د

 یتعداد خودروها نیتهران و نبود تناسب ب شهرکالندر  ادیز

 نیا یاز مشکالت موجود برا یشهردرون معابر تیموجود و ظرف

های اصلی شریاناز  یکیعنوان به همت بزرگراهباشد. یشهر م

و  کیترافتراکم که مشکالت  باشدیم غربی شهر تهران -شرقی

 مروردر ساعات اوج عبور و  کیدر تراف شهروندان زمان اتالف

از  کیترافتراکم مختلف کاهش  یهابستن شیوه کاربهبا توجه به 

 تهران یشهر تیریمهم و از عمده مشکالت مد یهاجمله جنبه

 یهاهویش یاثر بخش یتوان گفت بررسیم نی. بنابراباشدیم

 ر،یخا یهااست که در سال یاز موارد یکی، کیترافتراکم کاهش 

های مختلفی از آن کماکان اما بخش استهشد اریبه آن توجه بس

بر اساس جستجوهای انجام شده در  .استهناشناخته باقی ماند

ادبیات موضوع پارامترهای مختلفی مانند حجم ترافیک، جزئیات 

هندسی معبر و مشخصات کلی خودروها )طول و عرض خودرو( 
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بر خصوصیات جریان ترافیک مطالعاتی انجام  هاو اثرات آن

 استهیکی از موضوعاتی که کمتر به آن پرداخته شد اما استهشد

لذا  اثرات هندسه و جزئیات خودرو بر تراکم ترافیک معبر است.

اثرات مشخصات خودروها بر در پژوهش حاضر به شناسایی 

ات شود. با تعیین این اثروضعیت تراکم ترافیکی پرداخته می

توان به ارائه راهکارهایی برای کاهش تراکم ترافیکی خودروها می

 پرداخت. 

 
 اهداف پژوهش

 در ترافیک برکاهش مؤثر عوامل هدف اصلی در این مقاله مطالعه

تهران است. تمرکز اصلی مطالعات  شهر همت شهید بزرگراه
حاضر بر مقوله اثرات نوع و ابعاد خودروها بر تراکم ترافیک است 

. سایر اهداف استهپیش از این کمتر به این مقوله پرداخته شدکه 

 اند از:این مطالعه عبارت
 تراکم بر خودرو طول به مقطع طول نسبت  تأثیر تبیین  -

 .معبر طول از متر هر در خودرو

 هر در خودرو تراکم بر  خودرو عبور زمان مدت تأثیر تبیین -
 .معبر طول از متر

 از متر هر در خودرو تراکم بر خودروها سرعت تأثیر تبیین -
 .معبر طول

 متر هر در خودرو تراکم بر خودروها عبور تعداد تأثیر تبیین -
 .طول از

 

 پیشینه موضوعی

انسان، راه و  نیگانه بسهاست حاصل از ارتباط  ایهدیپد کیتراف
سه عامل  نیعملکرد هر کدام از ا تیفیها و کیژگی. وهینقل لهیوس

. [1]در هر زمان دارد کیتراف یینها تیفیدر ک ایهکنندنیینقش تع
 (1دارد:  عهدهرا بر  یسه عملکرد اصل یشهر کیشبکه تراف

توقف و پارک  (3جمع و پخش کننده و  (2 ،یعملکرد ارتباط
[2]. 

به  نیاست و در قوان یالمللنیبواژه شناخته شده  کی کیتراف

در  واناتیو اشخاص و ح هینقل لهیمجموعه عبور و مرور وس
 نیشود ایم لیاز سه عامل تشک کیگردد. ترافیها اطالق مراه

از  کیچه هر چنان .هینقل لهیعوامل عبارتند از انسان، راه، وس
وجود نخواهد  کینام ترافه ب ایهمسئل صوالًعوامل سه گانه نباشد ا

 یبه عدم هماهنگ یشهر کیداشت. برهم خوردن تعادل در تراف
 نیشود، که ایمربوط م یشهر یهاسه فاکتور در راه نیا انیم

 ؛مربوط باشد یمختلف طیتواند به عوامل و شرایم یعدم هماهنگ

عدم  ه،ینقل لهیراه و تعداد وس تیظرف نیب یاز جمله عدم هماهنگ
 نیب یعدم هماهنگ ه،ینقل لهیراه و نوع وس طیشرا نیب یهماهنگ

 نیب یعدم هماهنگ ه،ینقل لهیکنندگان از وساستفادهزمان و تعداد 

و  یمکان طیخاص و شرا هینقل لهیکنندگان از وساستفاده یتقاضا
سه عامل فوق  نی. در واقع هرگونه برهم خوردن تعادل بیزمان

 در [4] فیروزه و حمیدی .[3]شودیم کیرافمعضل ت جادیباعث ا
 ترافیک و ونقلحمل یکپارچه مدیریت برای مدلی هئارا به تحقیقی
 -توصیفی فوق تحقیق روش. پرداختند بجنورد در شهری

 بر مؤثر هایلفهؤم و هاشاخص آن اساس بر که است پیمایشی
 روش با اولیه مدل توسعه از پس و شده شناسایی ترافیک

 مبنای بر و گردیده تدوین ایهتاز هایفرضیه و مفاهیم استقرایی،
بر اساس . استهشد آزمایش واقعی هایداده با و تکمیل مدل هانآ

 است عبارت ترافیک بر مؤثر های مطالعه مذکور، عواملخروجی
 مدیریت ها،پارکینگ مدیریت شهری، سفرهای مدیریت: از

 سازیفرهنگ مدیریت عمومی، ونقلحمل شبکه و ناوگانی

 شبکه مدیریت ها،اورژانس مدیریت شهرسازی، مدیریت ترافیک،
 خدمات دارینگه و نصب استانداردسازی، مدیریت ترافیک،
 ترافیک، مهندسی مدیریت ترافیک، مکانیزه مدیریت ترافیکی،

  . توسعه و تحقیق مدیریت
 جهت در هاییروش ارائه هدف با پژوهشی [5]آرمین

 روش دادند، انجام الشتر شهر در ترافیک وضعیت دهیسامان

 کاربردی -ایهتوسع هدف، نوع به باتوجه پژوهش این در تحقیق
 و تحلیلی -توصیفی تحقیقات نوع از روش، و ماهیت نظر از و

 مشاهدات صورت دو به اطالعات آوریجمع .است میدانی

 بااستفاده هاداده تحلیل و تجزیه .باشدمی( غیرمستقیم و مسقیم)
 آزمون) براساس و نفر 3۸3 نمونه حجم با SPSS افزارنرم از

 .باشدمی( ایهنمون تک تی آزمون اسمیرنوف، -کولموگروف
 مورد متغیر سه هر بین که دهدمی نشان فوق مقاله حاصل از نتیجه

بخش مرکزی  محدوده ترافیکی مشکالت دهیسامان در بررسی
 سطح رفتن باال که معنا این به دارد. وجود معناداری رابطه شهر،

 بهبود و دهیسامان باعث بررسی، مورد متغیرهای از یک از هر
 .خواهد شد الشتر شهر سطح در ترافیکی مشکالت
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 و ایهکتابخان روش به ایهمقال در [6] پوالدوند و زاده سیاف
 جمعیت تراکم کاهش در هابزرگراه توسعه نقش بررسی به میدانی

 ونقلحمل الگوهای مقایسه با که پرداختند مرکزی شهرهای در

 به مهاجرت و جمعیت افزایش علل جهان، شهرهای در
 هایهزینه و شهری ترافیک و ونقلحمل رشد و هاشهرکالن

 آمارهای ارائه و تهران شهرکالن نفوذ حوزه بررسی به آن، متعاقب

 تهران به خروجی و ورودی نقلیه وسایل تعداد و مسافر حجم
 کرج -تهران محور همت، اتوبان موردی مطالعه با و استهپرداخت

 در همت بزرگراه توسعه و تکمیل که استهرسید نتیجه این به
 توسعه و پایتخت از تمرکززدایی از اعم هاییسیاست کنار

 گیریکاربه یا و ترافیکی هایگره رفع عمومی، ونقلحمل
 ظرفیت با نقلیه وسایل خطوط از اعم ونقلیحمل نوین هایشیوه

 نتیجه در و جمعیت نشینیحومه در تواندمی ها،بزرگراه در باال
 .باشد داشته تأثیر تهران جمعیت تراکم کاهش

 دوبله پارک تخلفات بررسی به تحقیقی در  [7]همکاران و گاو
 ایرابطه تا کردند سعی هانآ. پرداختند نیویورک مانهاتان محله در

 برقرار منطقه اجتماعی و اقتصادی متغیرهای و تخلفات بین
 تعداد بین داری امعن رابطه که داد نشان هانآ تحقیقات. نمایند

 وجود تخلف محل یهانخیابا هاییکاربر و دوبله پارک تخلفات
 حضور تراکم و پلیس مراکز به نزدیکی میزان چنینهم. دارد

 .[7] است مؤثر تخلفات تعداد در هانپارکبا

 پارکینگ تأثیر بررسی به  [8]کاچدا کامپوس و کاربونل موریلو
. پرداختند ونقلحمل شبکه در سفر زمان بر نقلیه وسایل مجاز غیر

 تعریف سناریو چند ترافیک خرد سازشبیه از استفاده با هانآ

 یهانخیابا تمام در که کردند فرض سناریوها بعضی در. کردند
 نقلیه وسایل مجاز غیر پارک شهری، یهانخیابا از شبکه یک

 بعضی در تنها که کردند فرض دیگر سناریوهای در. دارد وجود

 داد نشان سازیشبیه نتیجه. دارد وجود مجاز غیر پارک هاقسمت
 دارد، وجود شبکه کل در مجاز غیر پارک که سناریوهایی در که

. کندمی پیدا افزایش شهر ساکنان سفرهای تمام در تأخیر زمان
 هایقسمت بعضی در تنها مجاز غیر پارک که سناریوهایی در ولی

 پیدا افزایش هاقسمت همان در تنها تأخیر زمان دارد، وجود شبکه
 .کندنمی چندانی تغییر شهر ساکنان سفرهای کل زمان و کندمی

 بر پیاده عابران عبور تأثیر بررسی به  [9]همکاران و یانگ
. پرداختند ترافیک خرد سازهایشبیه از استفاده با هاخیابان ظرفیت

 عبوری پیاده ناعابر و نقلید وسایل تردد آمار آوریجمع با هانآ

 و رانندگان رفتار توانست که کردند تهیه مدلی هانخیابا بعضی از
 آمار با مدل این سپس کند. سازیشبیه خوبیبه را پیاده ناعابر

 هانآ. گردید تأیید شدهتهیه مدل اعتبار و مقایسه دیگر هایخیابان

 خیابان، عرض از پیاده عابران عبور نرخ افزایش با که دادند نشان
 از زمانی در ظرفیت کاهش این و کندمی پیدا کاهش آن ظرفیت

 وسایل تأخیر زمان افزایش باعث است، زیاد ترافیک حجم که روز

 .شودمی هانخیابا آن از عبور در نقلیه

به بررسی اثرات  ایهدر مقال [10]آلباالته و فاگدا 
های مدیریت شهری بر تراکم ترافیک مشیگذاری و خطسیاست

بر موضوع ترافیک عالوهاین پژوهشگران  اند.شبکه معابر پرداخته
اند و با استفاده از مدل رگرسیون آثار به مبحث ایمنی هم پرداخته

های مدیران شهری بر پارامترهای مختلف ترافیک را گیریتصمیم
 . [ اندمورد بررسی قرار داده

به بررسی آثار تغییرات پویا و دینامیک سیستم  [11]لیو و لی 
اند. در این مقاله به بررسی آثار بر تراکم ترافیک خودروها پرداخته

ها و دینامیک سیستم نوع خودرو نظیر خودروی شخصی، کامیون
ونقل همگانی بر تراکم و شلوغی تردد در معابر های حملسیستم

 اند. شهری در چین پرداخته

در پژوهش خود به بررسی آثار فرم و  [12]ران نیان و همکا
های پنل دیتا شکل شهر بر سرعت سفر با استفاده از مدل

هدف از انجام پژوهش فوق تعیین اثرات تراکم اند. پرداخته

. نتایج این تحقیق استهها بر کیفیت جریان ترافیک بودکاربری
های ریهای اتوبوس، تراکم کارب: تعداد ایستگاهاستهنشان داد

های بهداشتی های تجاری، تراکم کاربریمسکونی، تراکم کاربری

های ورزشی و تفریحی و تعداد ورودی و درمانی، تراکم کاربری
ها به پارکینگ، بیشترین آثار را بر سرعت تردد و خروجی

 اند.خودروها داشته

شده در مطالعات پیشین، مطالعات بیانبر اساس موارد 
پارامترهای مختلف نظیر طرح هندسی،  تأثیرمتعددی در زمینه 

ترکیب خودروها، الگوی تردد و... بر ظرفیت معبر انجام 
به بررسی اثرات ابعاد خودرو بر  ایهاما کمتر مطالع، استهشد

از مطالعات  ایهخالص (1جدول ). در استهظرفیت معبر پرداخت
 .استهپیشین در خصوص موضوع مورد بررسی آورده شد
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 از مطالعات پیشین ایهخالص  1جدول 

 

 عنوان نام نویسندگان
سال 

 انتشار
 متغیرهامدل و  محل انتشار

 حمیدی و فیروزه
 ونقلحمل یکپارچه مدیریت برای مدلی ارائه

 شهری ترافیک و
1400 

 بین کنفرانس پنجمین

 نوین اندازهایچشم المللی

 مدیریت در

مدیریت سفر، 

مدیریت پارکینگ، 

 مدیریت ناوگان و ...

 آرمین
 ریزیبرنامه و ترافیک دهیسامان بردهایراه

 شهری ونقلحمل
1400 

 بین کنفرانس پنجمین

 نوین مطالعات المللی

 عمران مهندسی

ارائه مدلی در جهت 

دهی ترافیک سامان

 شهر الشتر

 زاده و پوالدوندسیاف
 تراکم کاهش در هاآن نقش و بزرگراه توسعه

 مرکزی شهرهای در جمعیت
 سبز معماری نامهفصل 1397

حجم تردد خودروها، 

 تراکم شهری
Zhao Yang, Yuanyuan 

Zhang, Renwei Zhu, 

Xiaofei Ye, Xiaohong 

Jiang 

Impacts of Pedestrians on Capacity 

and Delay of Major Street Through 

Traffic at Two-Way Stop-Controlled 

Intersections 

2015 

Mathematical 

Problems in 

Engineering 

ات عابران پیاده تأثیر

 بر ظرفیت

Morillo Carbonell, 

Carlos1, Cacheda, José 

Magín 

Effect of illegal on street parking on 

travel times in urban environment 
2016 

XIICongreso de 

Ingeniería del 

Transporte 

ات پارک تأثیر

 بر ظرفیت ایهحاشی

Gao, J., Xie, K., & 

Ozbay, K 

Exploring the Spatial Dependence and 

Selection Bias of Double Parking 

Citations Data 

2018 
Transportation 

Research Record 

پارک خودرو، زمان 

 توقف خودرو

Albalate, D., Fageda, X 

Congestion, road safety, and the 

effectiveness of public plicies in 

urban areas 

2019 Sustainability 
 اثرات بررسی

 های مدیریتیسیاست

Liu, X., li, X 

Research on Traffic Congestion Based 

on System Dynamics: The Case of 

Chongqing, China 

2020 Hindawi 
بررسی آثار سیستم 

 دینامیک نوع خودرو

Nian, G., Sun, J., Huang 

Exploring the effects of urban built 

environment on road travel speed 

variability with a spatial panel data 

model 

2021 
International journal 

of Geo- information 

بررسی آثار تراکم 

کاربری شهری بر 

 ترافیک
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 روش تحقیق

 کاربردی تحقیقات نوع از هدف، نظر از حاضر تحقیق
 دانش توسعه کاربردی تحقیقات هدف. شودمی محسوب
 تحقیقات دیگر عبارت به. است خاص زمینه یک در کاربردی
 از و شوندمی هدایت دانش عملی کاربرد سمتبه کاربردی

 از چنینهم. است پیمایشی تحقیقی هاداده آوریجمع لحاظ
است و  توصیفی تحقیق این هاداده تحلیل و تجزیه نحوه نظر

 دادن یاری و موجود شرایط بیشتر شناخت به که جهت آن از
 است و بستگیهم نوع از انجامدمی گیریتصمیم فرایند به

 هم بهنسبت را مستقل متغیر و وابسته متغیر وابستگی میزان
 علمی بررسی و پژوهش یک ویژگی ترینکند. مهممی بررسی
 و تجزیه و وریاگرد نحوه دیگر عبارت به و پژوهش فرایند

 پژوهش فرایند کلی طوربه. باشدمی هاداده پردازش و تحلیل
 شناخت برای که است تدابیری و هاشیوه از ایهمجموع شامل

 از پژوهش شود. اینمی برده کاربه لغزش از دوری و حقیقت

 نمایش (1) شکل در که استهشد تشکیل اجرایی گام هشت
 است.شده داده

 که است تهران هایبزرگراه از یکی همت شهید بزرگراه
 بزرگراه این. شودمی برده نام همت بزرگراه نام با آن از معموالً
 تهران شرق به غرب و غرب به شرق ارتباطی راه تریناصلی
 گذارینام همت، محمدابراهیم شهید نام به بزرگراه این. است
 به و آغاز غرب در خرازی شهید بزرگراه از و استهشد

 بخشی. شودمی منتهی تهران شرق در الدینزین شهید بزرگراه
 اما شده ساخته ایران اسالمی انقالب از قبل بزرگراه این از

 اندازیراه و احداث انقالب از پس آن بیشتر و اصلی بخش
 اتوبان انتهای از کیلومتر 20 طول به بزرگراهامتداد این  .شد

 .دارد ادامه کرج ابتدای تا و شودمی شروع 22 منطقه در همت

 به همت بزرگراهدر این مطالعه زمان تردد خودروها در 
 :شودمی بندیدسته زمانی مقطع 10

 روز صبح 7 تا قبل روز 24:00 ساعت پایانی قیدقا از  -

 عمومی شرایط به ترافیک نوع مقطع، این در: جاری
 نزدیک کنندگاناستفاده رفتار و همت محور عادی و

  .استهشد خارج شغلی حالت از و است

 غرب به همت بخش در ترافیک: صبح ۸ تا 7 ساعت از  -
 .است کاری و و اداری نوع ار شرق به همت و

 شهر اجتماعی رفتار از بخشی: صبح 9 تا ۸ ساعت از  -
 شده افزوده قبل ترافیک به جامعه عمومی نیازهای و
 عمومی حاالت از تلفیقی به شهر، ترافیک آرامآرام و

 .کندمی پیدا گرایش مدیریتی و
 مشاغل از توجهی قابل بخش: 11:30 تا 9 ساعت از -

 جامعه روزمره و عادی نیازهای عالوهبه مدیریتی

 .است ترافیک این در مستتر
 ضمن معابر، ترافیک: 13 از قبل تا 11:30 ساعت از -

 به تدریجبه استهشد خارج مدیریتی حالت از کهآن

 .استهبرگشت آن نیازهای و جامعه رفتار عادی وضع

 ترافیک از توجهی قابل بخش: 15 تا 13 ساعت از  -
 مبدل آموزشی حالت به کمکم روزانه، و عادی

 .گرددمی
 از بازگشت ساعت نوع از ترافیک: 1۸ تا 15 ساعت از  -

 و اداری کارمندی مشاغل نوع از بیشتر که است کار
 . است مدیریتینیمه

 مدیران بازگشت مدیریتی ترافیک: 20 تا 1۸ ساعت از -
 .شهروندان اجتماعی نیازهای ترافیک افزایش به

 کاری شرایط از ترافیک نوع: 21:30 تا 20 ساعت از  -
 نیاز به گوییپاسخ شرایط به و خارج تدریجبه

 .گرددمی تبدیل اجتماعی

 نیاز با منطبق کامالً ترافیک نوع: 24 تا 21:30 ساعت از -
 تمام در نواختییک و است شهروندان اجتماعی
 تراکم و شدت گزارش بدون محور این هایمحدوده

 .است همشاهد قابل ترافیک

 

 مدل مفهومی پژوهش

در این بخش از مقاله به ارائه مدل مفهومی پژوهش پرداخته 

های پرکاربرد در های رگرسیون یکی از مدل. مدلاستهشد

بینی روابط بین متغیرها هستند که توانایی تعیین ارتباط پیش

بین متغیرهای وابسته و مستقل را دارا هستند. در این مقاله 

متغیر وابسته تراکم خودروها در هر متر طول از معبر هستند. 

ین پژوهش سازی امدل فرایندمتغیرهای مستقل مختلفی در 

مورد بررسی قرار گرفت. تعدادی از این متغیرها عبارتند از 
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طول خودرو، زمان عبور خودرو، سرعت تردد خودرو و 

های مختلفی ساخته و حجم خودروها. بر این اساس مدل

سنجی شد که در بخش بعدی مقاله به تفصیل در این صحت

است. برای کالیبره کردن مدل شدهخصوص صحبت 

ها .از این آزموناستهی آماری مختلفی کنترل شدهاآزمون

. در ادامه استهسنجی مدل پیشنهادی استفاده شدصحتبرای 

اجزای مدل پیشنهادی و نحوه بسط و توسعه آن تشریح 

 خواهد شد. 

 خواهد زیر صورتبه حاضر پژوهش رگرسیونی مدل 
 .بود

𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 

 

Y : در هر متر از طول معبر )متغیر وابسته(تراکم خودرو 
𝑋1 : نسبت نسبت طول مقطع به طول خودرو )متغیر

 مستقل(

𝑋2 :)مدت زمان عبور خودرو بر حسب ثانیه )متغیر مستقل 
𝑋3 : بر حسب کیلومتر بر ثانیه )متغیر  خودروهاسرعت

 مستقل(
𝑋4 :متغیر مستقل( تعداد عبور خودروها( 

 
 آمار توصیفی

 است کمی روشبه پژوهش هایداده تحلیل و تجزیه روش
 افزارنرم از شدهآوریجمع هایداده تحلیل و تجزیه برای و

 از حاصل هاییافته .خواهد شد استفاده SPSS آماری تحلیل
. دهندمی تشکیل را استنباطی آمار پژوهش، هایفرضیه آزمون

 در. است مرحله دو دارای استنباطی آمار پژوهش، این در

 آزمون طریق از پژوهش متغیرهای بین رابطه اول، مرحله
 برای دوم مرحله در و شودمی سنجیده پیرسون بستگیهم

 انجام رگرسیونی تحلیل پژوهش، هایفرضیه از هریک
 اسمیرنف -کلموگروف از آزمون چنینهم .شد خواهد

 استفاده پژوهش متغیرهای بودن بررسی نرمال منظوربه
 آزمون این برای مقابل فرض و صفر فرض. شد خواهد

 :شودمی تعریف زیر صورتبه
:H0 .توزیع متغیر مورد بررسی نرمال است 
H1 :توزیع متغیر مورد بررسی نرمال نیست. 

آمده از دستبهاین آزمون، بر اساس سطح معناداری 
گونه که هرگاه مقدار سطح معناداری کمتر آزمون است. بدین

درصد  95آزمون در سطح اطمینان  H0باشد، فرض  05/0از 

شود. پذیرفته می H0شود و در غیر این صورت فرض رد می
، H0اسمیرنف، پذیرش -در آزمون نرمال بودن کلموگروف

 منظور نرمال بودن توزیع متغیر مورد بررسی است.به

 هافرضیه آزمون برای متغیرها، بودن نرمال به توجه با
. کرد استفاده اسپیرمن یا پیرسون بستگیهم آزمون از توانمی

 :است زیر شرح به بستگیهم آزمون هایفرضیه

H0  :هستند مستقل هم از متغیر، دو. 

H1 :نیستند مستقل هم از متغیر، دو. 

 دو بین رابطه معناداری رد معنیبه ،H0 رد آزمون، این در

 .است متغیر
 مستقل متغیرهای زمانهم تأثیر بررسی منظوربه در نهایت

 طریق از وابسته متغیر بینیپیش نیز و وابسته متغیر بر
 استفاده چندمتغیره رگرسیونی تحلیل از مستقل، متغیرهای

 کامل برای که است تصادفی خطای ε مدل این در. شودمی
 استفاده با. شودمی گرفته نظر در خطا دادن نشان و مدل شدن

 مستقل متغیرهای تأثیر چندمتغیره، خطی رگرسیونی تحلیل از
 یک نهایت در و شودمی بررسی پژوهش وابسته متغیر روی
 میزان که است ذکر به الزم. شد خواهد وردابر رگرسیونی مدل

 هایفرضپیش برقراری به خطی، رگرسیون مدل اعتبار
 این ترینمهم. دارد بستگی مدل برآورد برای رگرسیون

 عدم وابسته، متغیر بودن نرمال از عبارتند هافرضپیش

 مستقل متغیرهای وابستگی عدم و هاماندهباقی بستگیهمخود
 طریق از شده، ذکر هایفرضپیش از هرکدام برقراری .همبه

 -دوربین آزمون اسمیرنف، -کلموگروف ترتیببه هایآزمون

 .شودمی بررسی( VIF) واریانس تورم عامل آزمون و واتسون

 
 های پژوهشسازی و یافتهمدل

 هاییافته بر مشتمل هاداده تحلیل و تجزیه پژوهش، این در
 هایداده تحلیل و تجزیه برای. است استنباطی

 حاصل نتایج سسپ و استنباطی هاییافته ابتدا شده،آوریجمع
  .کنندمی ارائه را پژوهش فرضیات آزمون از
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 (2) جدول در. اسمیرنف -کلموگروف بودن نرمال آزمون
 همه برای اسمیرنف-کلموگروف بودن نرمال آزمون نتایج

 آزمون معناداری سطح .استهشد آورده پژوهش متغیرهای

 H0 فرض پس است 05/0 از ترکوچک متغیرها تمامی برای
 متغیرها این و شودمی تأیید اسمیرنف -کلموگروف آزمون
 از متغیرها ارتباط سنجش منظوربه بنابراین. هستند نرمال

 .شد خواهد استفاده پیرسون بستگیهم آزمون

 
 پژوهش متغیرهای بودن نرمال آزمون  2جدول 

 
 سطح معناداری مقدار آماره  متغیر

تراکم خودرو 
در هر متر از 

 طول معبر

9-7 106/0 200/0 
11-13 073/0 200/0 
16-1۸ 0۸1/0 200/0 
19-21 069/0 200/0 

 200/0 052/0 کل

نسبت طول 
مقطع به طول 

 خودرو

9-7 037/0 200/0 
11-13 119/0 065/0 
16-1۸ 0۸9/0 200/0 
19-21 109/0 1۸5/0 

 200/0 0۸4/0 کل

مدت زمان 
 عبور خودرو

9-7 121/0 061/0 
11-13 0۸6/0 200/0 
16-1۸ 099/0 200/0 
19-21 0۸9/0 200/0 

 095/0 05۸/0 کل

سرعت 
 خودروها

9-7 060/0 200/0 
11-13 105/0 200/0 
16-1۸ 075/0 200/0 
19-21 0۸2/0 200/0 

 07۸/0 059/0 کل

تعداد عبور 
 خودرو

9-7 174/0 061/0 
11-13 104/0 200/0 
16-1۸ 070/0 200/0 
19-21 063/0 200/0 

 065/0 077/0 کل

 

 فرضیه اول آزمون

نسبت طول مقطع به طول خودرو بر تراکم   .فرضیه اول
 معناداری دارد. تأثیرخودرو در هر متر از طول معبر 

 به مقطع طول نسبت متغیرهای بودن نرمال به توجه با
 در معبر طول از متر هر در خودرو تراکم و خودرو طول

 آزمون مظوربه شب، و ظهر از بعد ظهر، صبح، هایزمان
. کرد استفاده پیرسون بستگیهم آزمون از توانمی اول فرضیه
 آورده (3) جدول در پیرسون بستگیهم آزمون نتایج

 طولبه مقطع طول نسبت بین بستگیهم ضریب. استهشد
 ساعات در معبر طول از متر هر در خودرو تراکم و خودرو

 با برابر ترتیببه کل زمان ،21-19 و 16-1۸  ،11-13 ،7-9

 معناداری سطح و 622/0 و 646/0  ،671/0 ،501/0 ،293/0
 که گرفت نتیجه توانمی است، 05/0 از کمتر هاآزمون تمامی

 و خودرو طول به مقطع طول نسبت متغیر بین بستگیهم

 بنابراین. است معنادار معبر طول از متر هر در خودرو تراکم
 گفت توانمی و شودمی رد بستگیهم آزمون در H0 فرض

 تراکم و خودرو طول به مقطع طول نسبت بین رابطه که

 اول فرضیه و است معنادار معبر، طول از متر هر در خودرو
 .گرددمی تأیید

 

 اول فرضیه بستگیهم آزمون نتایج  3جدول 

 

 زمان متغیر

 تراکم خودرو در هر متر از طول معبر
ضریب 

 بستگیهم

سطح معنی 
 داری

نتیجه 
 آزمون

نسبت طول بین 
مقطع به طول 

 خودرو

 H0رد  037/0 293/0 9-7

11-
13 

 H0رد  000/0 501/0

16-
1۸ 

 H0رد  000/0 671/0

19-
21 

 H0رد  000/0 646/0

 H0رد  00/0 622/0 کل

 

 فرضیه دوم آزمون

 در خودرو تراکم بر خودرو عبور زمان مدت  .فرضیه دوم
 دارد. معناداری تأثیر معبر طول از متر هر

 و خودرو عبور زمان مدت متغیر بودن نرمال به توجه با

 صبح، هایزمان در معبر طول از متر هر در خودرو تراکم
 توانمی دوم فرضیه آزمون منظوربه شب، و ظهر از بعد ظهر،

 آزمون نتایج. کرد استفاده پیرسون بستگیهم آزمون از
 ضریب. استهشد آورده (4) جدول در پیرسون بستگیهم
 در خودرو تراکم و خودرو عبور زمان مدت بین بستگیهم
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 و 1۸-16  ،13-11 ،9-7 ساعات در معبر طول از متر هر
 ،713/0 ،560/0 ،4۸0/0 با برابر ترتیببه کل زمان  ،19-21

 از کمتر ها آزمون تمامی معناداری سطح و 653/0 و 705/0

 متغیر بین بستگیهم که گرفت نتیجه توانمی است، 05/0 با
 طول از متر هر در خودرو تراکم و خودرو عبور زمان مدت
 رد بستگیهم آزمون در H0 فرض بنابراین. است معنادار معبر

 خودرو عبور زمان مدت بین رابطه که گفت توانمی و شودمی
 و است معنادار معبر، طول از متر هر در خودرو تراکم و

 .گرددمی تأیید دوم فرضیه

 
 دوم فرضیه بستگیهم آزمون نتایج  4جدول 

 

 زمان متغیر

 تراکم خودرو در هر متر از طول معبر
ضریب 

 بستگیهم

سطح معنی 
 داری

نتیجه 
 آزمون

 زمان مدت
 عبور

 خودرو

 H0رد  006/0 4۸0/0 9-7

 H0رد  000/0 560/0 11-13

 H0رد  000/0 713/0 16-1۸

 H0رد  000/0 705/0 19-21

 H0رد  00/0 653/0 کل

 

 سومفرضیه  آزمون

 از متر هر در خودرو تراکم بر خودرو سرعت .فرضیه سوم
 دارد. معناداری تأثیر معبر طول
 تراکم و خودرو سرعت متغیرهای نبودن نرمال به توجه با

 بعد ظهر، صبح، هایزمان در معبر طول از متر هر در خودرو
 آزمون از توانمی سوم فرضیه آزمون منظوربه شب، و ظهر از

 بستگیهم آزمون نتایج. کرد استفاده پیرسون بستگیهم

 بستگیهم ضریب. استهشد آورده (5) جدول در پیرسون
 معبر طول از متر هر در خودرو تراکم و خودرو سرعت بین
 کل زمان ،21-19 و 1۸-16 ،13-11 ،9-7 ساعات در

 و 671/0 و 617/0  ،439/0 ،497/0 ،635/0 با برابر ترتیببه
 توانمی است، 05/0 از کمتر هاآزمون تمامی معناداری سطح
 تراکم و خودرو سرعت متغیر بین بستگیهم که گرفت نتیجه

 فرض بنابراین. است معنادار معبر طول از متر هر در خودرو

H0 رابطه که گفت توانمی و شودمی رد بستگیهم آزمون در 
 معبر، طول از متر هر در خودرو تراکم و خودروها سرعت بین

 .گرددمی تأیید سوم فرضیه و است معنادار

 
 سوم فرضیه بستگیهم آزمون . نتایج5جدول 

 

 زمان متغیر

 تراکم خودرو در هر متر از طول معبر
ضریب 

 بستگیهم

سطح معنی 
 داری

نتیجه 
 آزمون

 سرعت
 خودرو

 H0رد  000/0 635/0 9-7

 H0رد  000/0 497/0 11-13

 H0رد  000/0 439/0 16-1۸

 H0رد  000/0 617/0 19-21

 H0رد  00/0 671/0 کل

 

 فرضیه چهارم آزمون

 هر در خودرو تراکم بر خودروها عبور تعداد .فرضیه چهارم
 دارد. داری معنا تأثیر معبر طول از متر

 و خودروها عبور تعداد متغیرهای بودن نرمال به توجه با
 صبح، هایزمان در معبر طول از متر هر در خودرو تراکم
 توانمی چهارم فرضیه آزمون جهت شب، و ظهر از بعد ظهر،

 آزمون نتایج. کرد استفاده پیرسون بستگیهم آزمون از
 ضریب. استهشد آورده (6) جدول در پیرسون بستگیهم
 هر در خودرو تراکم و خودروها عبور تعداد بین بستگیهم
-19 و 1۸-16  ،13-11 ،9-7 ساعات در معبر طول از متر
 ،65۸/0 ،327/0 ،43۸/0 با برابر ترتیببه  کل زمان  ،21

 از کمتر هاآزمون تمامی معناداری سطح و 543/0 و 72۸/0

 متغیر  بین بستگیهم که گرفت نتیجه توانمی است، 05/0
 معبر طول از متر هر در خودرو تراکم و خودروها عبور تعداد

 رد بستگیهم آزمون در H0 فرض بنابراین. است معنادار

 خودروها عبور تعداد بین رابطه که گفت توانمی و شودمی
 و است معنادار معبر، طول از متر هر در خودرو تراکم و

 .گرددمی تأیید چهارم فرضیه
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چهارم فرضیه بستگیهم آزمون نتایج  6جدول   

 

 زمان متغیر

 تراکم خودرو در هر متر از طول معبر
ضریب 

 بستگیهم

معنی سطح 
 داری

نتیجه 
 آزمون

 تعداد عبور
 خودرو

 H0رد  001/0 43۸/0 9-7

 H0رد  019/0 327/0 11-13

 H0رد  000/0 65۸/0 16-1۸

 H0رد  000/0 72۸/0 19-21

 H0رد  00/0 543/0 کل

 

 چندمتغیره خطی رگرسیونی تحلیل

 به مقطع طول نسبت متغیرهای زمانهم تأثیر بررسی منظوربه
 و خودروها سرعت خودرو، عبور زمان مدت خودرو، طول
 لطو از متر هر در خودرو تراکم روی بر خودروها عبور تعداد
 رد معبر طول از متر هر در خودرو تراکم بینیپیش نیز و معبر
 تحلیل از مستقل، متغیرهای این طریق از مختلف هایزمان

 نسبت مدل این در. استهشد استفاده متغیره چند رگرسیونی
 سرعت خودرو، عبور زمان مدت خودرو، طول به مقطع طول

. باشدمی مستقل متغیرهای خودروها عبور تعداد و خودروها
 :است زیر صورتبه استفاده مورد خطی رگرسیون مدل

 
خودرو تراکم = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2 𝑥2 + 𝛽3𝑥3 + 𝛽4𝑥4 + 𝜀 

 :رابطه نیا در که
  𝑥1نسبت طول مقطع به طول خودرو: 

  𝑥2مدت زمان عبور خودرو: 
  𝑥3سرعت خودروها: 

  𝑥4تعداد عبور خودروها: 

𝑖) هاβ𝑖در این مدل،  = (، ضرایب رگرسیونی 0,1,2,3,4
خطای تصادفی است ε  خواهند شد.ورد ابرمدل هستند که 

که خطا نیز تا حدی که برای کامل شدن مدل و نشان دادن این

الزم به ذکر است که میزان شود وجود دارد، در نظر گرفته می
های فرضاعتبار مدل رگرسیون خطی، به برقراری پیش

ترین این مدل بستگی دارد. مهمورد ابررگرسیون برای 
ها عبارتند از نرمال بودن متغیر وابسته، عدم فرضپیش

ها و عدم وابستگی متغیرهای مستقل ماندهباقی بستگیهمخود
های ذکر شده، از فرضیشهم، که برقراری هرکدام از پبه

اسمیرنف، آزمون  -ترتیب کلموگروفهای بهطریق آزمون

(، بررسی VIFواتسون و آزمون عامل تورم واریانس) -دوربین
تراکم خودرو در هر متر از شود. نرمال بودن متغیر وابسته می

. بنابراین پیش فرض نرمال بودن استهثابت شدطول معبر 

 رگرسیونی  برقرار است.  مدلاین متغیر وابسته در 

 (7) جدول در پژوهش مدل رگرسیونی تحلیل نتایج
 واتسون-دوربین آماره مقدار 9-7در ساعت . استهشد آورده

 بستگیخودهم مشکل نبود از حاکی که بوده 727/1 با برابر
 این که است 000/0 با برابر آزمون معناداری سطح. است
 بر مبنی H0 فرض بنابراین باشد،می 05/0 از کمتر مقدار

 درصد، 95 اطمینان سطح در رگرسیونی مدل نبودن مناسب
 بنابراین است، مناسب رگرسیونی مدل نتیجه در. شودمی رد

 خودرو تراکم وابسته متغیر بر مستقل متغیرهای گذاریتأثیر
 در تعیین ضریب. شودمی پذیرفته  معبر طول از متر هر در

 تقریباً که است آن از حاکی که است 736/0 با برابر مدل این
 متر هر در خودرو تراکم وابسته متغیر تغییرات از درصد 74

 مدت خودرو، طول به مقطع طول نسبت توسط معبر طول از
 خودروها، عبور تعداد و خودروها سرعت خودرو، عبور زمان
  .است توضیح قابل

 با برابر واتسون -دوربین آماره مقدار 13-11ساعت  در
. است بستگیخودهم مشکل نبود از حاکی که بوده 237/2

 کمتر مقدار این که است 000/0 با برابر آزمون معناداری سطح

 نبودن مناسب بر مبنی H0 فرض بنابراین باشد،می 05/0 از
 در. شودمی رد درصد، 95 اطمینان سطح در رگرسیونی مدل

 گذاریتأثیر بنابراین است، مناسب رگرسیونی مدل نتیجه

 از متر هر در خودرو تراکم وابسته متغیر بر مستقل متغیرهای
 با برابر مدل این در تعیین ضریب. شودمی پذیرفته معبر طول
 از درصد ۸7 تقریباً که است آن از حاکی که است ۸66/0

 معبر طول از متر هر در خودرو تراکم وابسته متغیر تغییرات
 عبور زمان مدت خودرو، طول به مقطع طول نسبت توسط

 قابل خودروها، عبور تعداد و خودروها سرعت خودرو،

 .است توضیح
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 رگرسیونی مدل در ضرایب معناداری آزمون  7جدول 

 

 VIF سطح معناداری t  آماره ضریب استاندارد ضریب غیراستاندارد متغیر بازه زمانی

7-9 

 - 459/0 747/0 - 15۸/0 ثابت)عرض از مبدأ(

 234/4 022/0 455/2 15۸/0 143/0 نسبت طول مقطع به طول خودرو

 634/2 014/0 556/2 279/0 123/0 مدت زمان عبور خودرو

 341/3 000/0 92۸/4 642/0 1۸9/0 سرعت خودروها

 ۸59/3 01۸/0 151/2 120/0 111/0 تعداد عبور خودروها

 F 565/13آماره 736/0 ضریب تعیین

 000/0 داریسطح معنی 727/1 آماره دوربین واتسون

11-13 

 - 174/0 - - 271/0 ثابت)عرض از مبدأ(

 127/4 025/0 131/0 131/0 225/0 نسبت طول مقطع به طول خودرو

 463/3 000/0 249/0 249/0 361/0 مدت زمان عبور خودرو

 693/4 034/0 145/0 145/0 116/0 سرعت خودروها

 49۸/3 023/0 195/0 195/0 193/0 تعداد عبور خودروها

 F 419/34آماره ۸66/0 ضریب تعیین

 000/0 داریسطح معنی 237/2 آماره دوربین واتسون

16-1۸ 

 - 001/0 570/3 - 379/0 ثابت)عرض از مبدأ(

 3۸4/2 019/0 230/3 135/0 133/0 نسبت طول مقطع به طول خودرو

 249/3 006/0 151/2 1۸0/0 1۸۸/0 خودرومدت زمان عبور 

 2۸7/2 000/0 ۸62/11 755/0 114/0 سرعت خودروها

 496/3 00۸/0 76۸/2 149/0 12۸/0 تعداد عبور خودروها

 F 743/120آماره 956/0 ضریب تعیین

 000/0 داریسطح معنی 922/1 آماره دوربین واتسون

19-21 

 - 000/0 7۸۸/4 - 770/0 ثابت)عرض از مبدأ(

 32۸/2 000/0 033/4 313/0 306/0 نسبت طول مقطع به طول خودرو

 145/3 005/0 9۸5/2 270/0 127/0 مدت زمان عبور خودرو

 524/2 001/0 3۸0/3 263/0 036/0 سرعت خودروها

 317/2 001/0 506/3 319/0 269/0 تعداد عبور خودروها

 F 592/42آماره ۸۸7/0 ضریب تعیین

 000/0 داریسطح معنی 17۸/2 دوربین واتسونآماره 

 کل شبانه روز

 - 000/0 117/5 - 454/0 ثابت)عرض از مبدأ(

 524/4 002/0 153/3 191/0 172/0 نسبت طول مقطع به طول خودرو

 2۸9/2 000/0 7۸7/4 292/0 132/0 مدت زمان عبور خودرو

 563/3 000/0 052/۸ 379/0 153/0 سرعت خودروها

 412/3 000/0 072/5 22۸/0 1۸0/0 تعداد عبور خودروها

 F 374/109آماره ۸29/0 ضریب تعیین

 000/0 داریسطح معنی ۸26/1 آماره دوربین واتسون

 



 31  الهام اشرفی -حسین بهارزاده -حسن خاکسار

 

 

1401، دوسال سی و پنجم، شمارۀ      نشریۀ مهندسی عمران فردوسی  

 با برابر واتسون -دوربین آماره مقدار 1۸-16ساعت  در
. است بستگیخودهم مشکل نبود از حاکی که بوده  922/1

 کمتر مقدار این که است 000/0 با برابر آزمون معناداری سطح
 نبودن مناسب بر مبنی H0 فرض بنابراین باشد،می 05/0 از

 در. شودمی رد درصد، 95 اطمینان سطح در رگرسیونی مدل

 گذاریتأثیر بنابراین است، مناسب رگرسیونی مدل نتیجه
 از متر هر در خودرو تراکم وابسته متغیر بر مستقل متغیرهای

 با برابر مدل این در تعیین ضریب. شودمی پذیرفته معبر طول

 از درصد 96 تقریباً که است آن از حاکی که است 956/0
 معبر طول از متر هر در خودرو تراکم وابسته متغیر تغییرات

 عبور زمان مدت خودرو، طول به مقطع طول نسبت توسط

 قابل خودروها، عبور تعداد و خودروها سرعت خودرو،
  .است توضیح
 با برابر واتسون -دوربین آماره مقدار 21-19ساعت  در

. است بستگیخودهم مشکل نبود از حاکی که بوده 17۸/2
 کمتر مقدار این که است 000/0 با برابر آزمون معناداری سطح

 نبودن مناسب بر مبنی H0 فرض بنابراین باشد،می 05/0 از

 در. شودمی رد درصد، 95 اطمینان سطح در رگرسیونی مدل
 گذاریتأثیر بنابراین است، مناسب رگرسیونی مدل نتیجه

 از متر هر در خودرو تراکم وابسته متغیر بر مستقل متغیرهای

 با برابر مدل این در تعیین ضریب. شودمی پذیرفته معبر طول
 از درصد ۸9 تقریباً که است آن از حاکی که است ۸۸7/0

  معبر طول از متر هر در خودرو تراکم وابسته متغیر تغییرات
 عبور زمان مدت خودرو، طول به مقطع طول نسبت توسط

 قابل خودروها، عبور تعداد و خودروها سرعت خودرو،
 .است توضیح

 :است زیر صورتبه استفاده مورد خطی رگرسیون مدل
𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 

 که در این رابطه:

Y :)تراکم خودرو در هر متر از طول معبر )متغیر وابسته 
𝑋1 :)نسبت نسبت طول مقطع به طول خودرو )متغیر مستقل 

𝑋2 :)مدت زمان عبور خودرو بر حسب ثانیه )متغیر مستقل 

𝑋3 :خودروها بر حسب کیلومتر بر ثانیه )متغیر  سرعت
 مستقل(

𝑋4 :متغیر مستقل( عبور خودروها تعداد( 

های شده در هر یک از ساعتانجامسازی براساس مدل 

 تحلیل شده نتایج مدل رگرسیون به شرح زیر است:

 :  9-7ساعت 
𝑌 =  0.143 𝑋1 + 0.123𝑋2 + 0.189𝑋3 + 0.111𝑋4 

 :  13-11ساعت 
𝑌 =  0.225 𝑋1 + 0.361𝑋2 + 0.116𝑋3 + 0.193𝑋4 

 1۸-16ساعت 

𝑌 =  0.379 + 0.133 𝑋1 + 0.188𝑋2 + 0.114𝑋3

+ 0.128𝑋4 

 21-19ساعت 
𝑌 =  0.770 + 0.306 𝑋1 + 0.127𝑋2 + 0.336𝑋3

+ 0.269𝑋4 

 کل شبانه روز

𝑌 = 0.454 +  0.172 𝑋1 + 0.132𝑋2 + 0.053𝑋3

+ 0.180𝑋4 
 

 گیریبحث و نتیجه

اثرات خودروها بر  مطالعه بررسی به پژوهش این در
 .استهپرداخته شد تهران شهر همت بزرگراه در ترافیک تراکم

همت در  بزرگراهبرای این کار جزئیات تردد خودروها در 
 .استهبرداری برداشت شدهای مختلف از طریق فیلمزمان
 آماری، افزارهای نرم و ابزارها توسط هاهداد پردازش از پس

 هایپاسخ دهندهنشان توانندمی که شدند حاصل زیر نتایج
 نتایج. باشند تحقیق در شده مطرح  التؤاس برای مناسب
 :داد نشان تحقیق

 تراکم بر خودرو طول به مقطع طول نسبت: اول فرضیه
بر اساس  .دارد معناداری تأثیر معبر طول از متر هر در خودرو
 طول نسبت بین رابطه که گفت توانمی شدهانجامهای تحلیل

 معبر، طول از متر هر در خودرو تراکم و خودرو طول به مقطع
 .گرددمی تأیید اول فرضیه و است معنادار

 در خودرو تراکم بر خودرو عبور زمان مدت: دوم فرضیه

 هایتحلیل براساس .دارد معناداری تأثیر معبر طول از متر هر
 خودرو عبور زمان مدت بین رابطه گفت که توانمی شدهانجام

 و است معنادار معبر، طول از متر هر در خودرو تراکم و
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 .گرددمی تأیید دوم فرضیه

 متر هر در خودرو تراکم بر خودرو سرعت: سوم فرضیه

 هایتحلیل اساس بر .دارد معناداری تأثیر معبر طول از
 و خودروها سرعت بین رابطه که گفت توانشده میانجام
 هفرضی و است معنادار معبر، طول از متر هر در خودرو تراکم

 .گرددمی تأیید سوم

 در خودرو تراکم بر خودروها عبور تعداد: چهارم فرضیه
 هایتحلیل براساس .دارد معناداری تأثیر معبر طول از متر هر

  خودروها عبور تعداد بین رابطه که گفت توانشده میانجام
 و است معنادار معبر، طول از متر هر در خودرو تراکم و

 .گرددمی تأیید چهارم فرضیه

 نسبت متغیرهای زمانهم تأثیر بررسی منظوربه چنینهم
 سرعت خودرو، عبور زمان مدت خودرو، طول به مقطع طول

 در خودرو تراکم روی بر خودروها عبور تعداد و خودروها
 متر هر در خودرو تراکم بینیپیش نیز و معبر طول از متر هر
 متغیرهای این طریق از مختلف هایزمان در معبر طول از

که  استهشد استفاده چندمتغیره رگرسیونی تحلیل از مستقل،
 . استهنتایج در بخش قبلی ارائه شد
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