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چکیده
در نواحي تداخلی به دلیل نیاز شدید به مانورهاي تغییرخط، نوعي آشفتگي در ترافیک ایجاد مي شود که باعث بوجود آمدن 
خلل در عملکرد ترافیک و کاهش ظرفیت مي گردد. بنابراین بررسی مقاطع تداخلی دارای اهمیت باالیی می باشد. اما به دلیل نبود 
آئین نامه برای نواحی تداخلی بزرگراه های شهری، کالیبراسیون مدل های ارائه شده برای معابر درون شهری کشور ضروری است. یکی 
از مدل های موجود برای بررسی وضعیت مقاطع تداخلی، مدل پیش بینی تعداد تغییرخط تداخلی و غیرتداخلی می باشد، که در این 
مقاله به آن پرداخته می شود. بدین منظور از 9 بزرگراه شهر تهران استفاده شده و داده های مربوط به تغییرخط و جریان ترافیک 
استخراج گردیده است. آنگاه با بررسی مدل های مختلف، دو مدل برای تعداد تغییرخط تداخلی و غیرتداخلی توسعه داده شده است. 
ارزیابی مدل ها نشان از دقت مناسب مدل ها برای پیش بینی دارند. بررسی مدل تغییرخط تداخلی نشان می دهد که با افزیش ابعاد 
مقطع )طول و تعداد خطوط(، نسبت حجم تداخلی به کل حجم و تراکم تبادل و تقاطعات، تعداد تغییرخط تداخلی افزایش می یابد. 
همچنین بررسی مدل تغییرخط غیرتداخلی نشان می دهد که با افزایش ابعاد مقطع و حجم غیرتداخلی، افزایش می یابد. عالوه بر 
این، مقایسه مدل های پردازش شده با HCM 2010 نشان می دهد که مدل های توسعه داده شده، مقادیر بیشتری را برای تغییر خط 

برآورد می نمایند.

کلید واژه:   تعداد تغییرخط تداخلی، تعداد تغییرخط غیرتداخلی، مقطع تداخلی، بزرگراه های درون شهری.

1- مقدمه

ترافیکي  جریان  چند  یا  دو  تقاطع  معني  به  تداخلي  مقطع 
است که در یک جهت کلي، در طول قابل توجهي از مسیر بدون 
تداخلی  نواحي  ترافیک در حرکت هستند.  کمک وسایل کنترل 
یک  نزدیکي  در  همگرایي  ناحیه  یک  که  مي آیند  بوجود  زماني 
ورودي  شیبراهه  یک  که  زماني  یا  مي گیرد،  قرار  واگرایي  ناحیه 
در مجاورت یک شیبراهه خروجي، که هر دو با یک خط اضافي 
نیاز  تداخلی  نواحي  واقع مي شود. در  یکدیگر متصل شده اند،  به 
شدیدي به مانورهاي تغییرخط است، زیرا رانندگان براي رسیدن 
پیدا  دسترسي  مربوطه  عبور  خط  به  باید  نظر  مورد  خروجي  به 
اصلي  قسمت هاي  برخالف  تداخلی،  نواحي  در  بنابراین  کنند. 
باعث  که  مي شود  ایجاد  ترافیک  در  آشفتگي  نوعي  بزرگراه ها، 
بوجود آمدن مسائل خاصي در عملکرد ترافیک و کاهش ظرفیت 
مي گردد. لذا بررسی مقاطع تداخلی دارای اهمیت باالیی می باشد. 

1-abdolmanafi@iust.ac.ir. 
2- a.h.moradpour@gmail.com.
3- abedinim63@yahoo.com.
4- arashmohammadi221@gmail.com

از طرفی منابع موجود برای بررسی مقاطع تداخلی، مربوط 
به سایر کشورها است و آئین نامه منسجمی برای کشور ما وجود 
ندارد. واضح است که رفتار ترافیکی افراد از یک کشور به کشور 
فرهنگی،  پارامترهای  بسیاری  از  متاثر  و  بوده  متفاوت  دیگر 
آئین نامه  از  استفاده  بنابراین  می باشد.  اقتصادی  و  اجتماعی 
از  گردد.  نادرست  نتایج  به  منجر  است  ممکن  دیگر  کشورهای 
مربوط  است،   HCM  2010 یعنی  موجود  آئین نامه  دیگر،  طرف 
به مقاطع تداخلی در آزادراه ها می باشد، که دارای رفتار متفاوتی 
استفاده  بنابراین  می باشد.  درون  شهری  بزرگراه های  به  نسبت 
نتایج غیرواقعی  به  بزرگراه های درون  شهری منجر  برای  آنها  از 
با توجه به موارد بیان شده، کالیبراسیون مدل های  خواهد شد. 
و  الزم  حمل ونقل  مهندسان  برای  آن  بکارگیری  و  موجود 
ضروری می باشد. یکی از مدل هایی که می بایست کالیبره گردد، 
در  که  است،  غیرتداخلی  و  تداخلی  تغییرخط  تعداد  پیش بینی 

این مقاله به آن پرداخته می شود.
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2- مروری بر مطالعات گذشته  

آغاز مطالعات در زمینه مقاطع تداخلی که منجر به مدل ارائه 
شده در  HCM 1965 شده است، اولین مطالعه اي بوده است که 
در آن به طور خاص به رفتار تداخلي پرداخته شده است. در واقع 
در این مطالعات دو رویکرد براي مقاطع تداخلي در آزادراه ها در 
نظر گرفته است، که به عنوان بخشي از یک مدل، تالش داشت 
مدل  نماید.  بیان  را  تسهیالت  انواع  همه  روي  بر  تداخلي  طول 
اولیه بوسیله لیچ1 و نورمن2  توسعه داده شده است، که مشتمل 
مقابل طول  در  تداخلي  آنها حجم  در  که  بوده  منحني  بر چند 
از حجم   HCM ترسیم شده است ]1[. در مدل 1965  تداخلي 
معادل غیرتداخلي یا نرخ جریان ترافیک استفاده نمي شود و تنها 
در آن از الگوریتمي استفاده مي شود تا تعداد خطوط مورد نیاز 

در مقطع تداخلي را برآورد نماید.
 NCHRP در قالب برنامه )TRB( مرکز تحقیقات حمل ونقلي
در مطالعات عملکردي ترافیک در مقطع تداخلي، که در دانشگاه 
گسترده اي  تالش  شد،  انجام   1970 دهه  اوایل  در  پلي تکنیک 
نمود تا منحني هاي ارائه شده در  HCM1965 را کالیبره نماید 

.]2[
مطالعه  از  بعد  تداخلي  مقطع  درباره  مهم  مطالعه  اولین 
تالش  اولین  این  است.  بوده   NCHRP پروژه   ،HCM1965
مشترک NCHRP و FHWA براي توسعه مدل ارائه شده در 
HCM1985 بوده است. نتایج مطالعات مقطع تداخلي در قالب 
یک گزارش توسط NCHRP منتشر شده است ]3[. در این مدل 
بحث ترکیب تداخل معرفي شد، که مدل، دربرگیرنده تکرارهاي 
پیچیده بوده است. سپس مدل به عنوان بخشي از مطالعه آنالیز 
و  راس   بوسیله  مجدداً   1970 دهه  اواخر  در  آزادراه  ظرفیت 
مک شین  تغییر شکل داده و در TRB منتشر گردید ]4[. این 
به  اصلي  مدل  اما  بود،  تکراري  فرآیند  داراي  و  پیچیده تر  مدل 
گام هاي گسسته تقسیم گردید که قابل تشریح تر و قابل اجراتر 
ناپیوسته  و  پیوسته  مفهوم جریان  آنها  مدل  در  باشد. همچنین 

مطرح گردید.
در حالیکه مطالعات NCHRP و FHWA در حال انجام بود، 
 HCM1965 لیچ مستقاًل مدلي در شکل و مفهوم مشابه مدل
توسعه داد، اما FHWA بر روي مستندسازي راس سرمایه گذاري 
نمود  منتشر   TRB  212 آیین نامه  از  بخشي  عنوان  به  و  نمود 
 ،HCM1985 انتشار  با  همزمان   1980 سال  از  بنابراین   .]5[
استفاده  تداخلي  مقاطع  تحلیل  براي  مختلفي  متدولوژي هاي 
مي شدند، که عبارتند از: دو مدل از HCM1985، روش راس- 
اساساً  لیچ  مدل  از  آمده  بدست  نتایج  لیچ.  روش  و  مک شین 
با  مدل  دو  هر  اگرچه  بود،  مک شین4  و  راس3  مدل  از  متفاوت 

داده هاي یکساني کالیبره شده بودند.

در سال 1981، تحقیق دیگري درباره مقطع تداخلي صورت 
گرفت تا به این سؤال پاسخ دهد که کدام یک از مدل ها یعني 
مدل راس و مک شین یا مدل لیچ مي بایست براي نسخه بعدي 
توسط  این مطالعه  انتخاب گردند.   HCM1985 یعني  HCM
با جمع آوري  انجام گرفت. این مطالعه  جي اچ کي1 و همکارانش 
در  استفاده  براي  سومي  مدل  و  گرفت  صورت  جدید  داده هاي 
همکاران  و  ریلي2  بوسیله  مدل  این  گردید.  پیشنهاد   HCM
در  امروزه  که  الگوریتمي  شکل  نتیجه  در  و  شد  داده  توسعه 
HCM2000 استفاده مي شود، ارائه گردید، اما با این تفاوت که 

در آن ترکیب و انواع تداخل مطرح نگردید ]6[.
از سال 1985 مطالعات دیگري درباره مقطع تداخلي صورت 
اندک صورت  داده هاي  بوسیله  مطالعات  این  همه  است.  گرفته 
گرفته است، اما مفاهیم جالبي بیان گردیده است. فازیو3 با تغییر 
رویکرد، مدلي را براساس الگوریتم ریلي توسعه داد و به الگوریتم 
داده هاي  دلیل  به  فازیو  نمود.  اضافه  را  خط  تغییر  پارامتر  وي 
اندک، مجبور گردید تا رفتار توزیع خط وسایل نقلیه تداخلي را 

فرض نماید تا تعداد تغییرخط را برآورد کند ]7[.
تعدادي  برکلي  در  کالیفرنیا  دانشگاه  و  دپارتمان حمل ونقل 
مطالعات درباره مقطع تداخلي را در دهه 1980 و اوایل 1990 
بر روي کالیبره مجدد مدلي شبیه  آنها  انجام دادند که مطالعه 
 HCM2000 در  شده  ارائه  نیومن5  و  ماسکووتیز4  رویکرد  به 

متمرکز بوده است ]8، 9، 10 و 11[.
کردن  کالیبره  براي  متعددي  تحقیقات  سال ها  این  در طي 
مدل بوسیله دپارتمان حمل ونقل کالیفرنیا صورت گرفته است. 
همه این متدولوژي هاي ارائه شده داراي هم نقاط قوت و ضعف 
تحقیقات  در  مطالعه  مورد  و شکل هاي  ساختارها  همه  بوده اند. 
طرفه  یک  تداخلي  مقاطع  عنوان  به  مي توان  را  کالیفرنیا 

دسته بندي نمود.
آنالیز تعیین ظرفیت و سطح  الگوریتم در  بطور کلی هسته 
از سال  متوسط سرعت  پیش بینی  تداخلی،  مقاطع  در  سرویس 
1985 بوده است. در HCM1985 و به هنگام سازی بعدی آن 
در 1994، سرعت بطور مستقیم به سطح سرویس وابسته بوده 
است. در به هنگام سازی سال 1997 و در HCM2000 سرعت 
پیش بینی شده و به چگالی تبدیل شده و بر اساس چگالی، سطح 
سرویس محاسبه می شده است. اما در HCM2010، متدولوژی 
تغییر کرده است؛ یعنی ابتدا تعداد تغییرخط پیش بینی شده و 
تبدیل شده  به چگالی  و  گردیده  آن سرعت محاسبه  اساس  بر 
می شود.  تعیین  تداخلی  مقطع  سرویس  سطح  آن،  اساس  بر  و 
تغییرخط  تعداد  توسعه مدل پیش بینی  برای  رفته  بکار  مفاهیم 
در HCM2010، پایه و اساس مدل سازی در این مقاله می باشد.

1-Leisch
2- Normann
3-Roess
4- Mcshane

1-JHK
2 - Reilly
3- Fazio
4-Moskowitz
5- Newman
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جدول 1: مقاطع بزرگراهی برای برداشت داده ها و اطالعات

3- جمع آوری داده ها و اطالعات

و  تداخلی  تغییرخط های  پیش بینی  مدل  پردازش  برای 
تداخلي  مقطع   9 از  بزرگراهی  تداخلي  مقاطع  در  غیرتداخلی 
اطالعات  و  داده ها  برداشت  جهت  تهران  شهر  بزرگراه هاي  در 
جریان  و  تغییرخط  به  مربوط  اطالعات  است.  گردیده  استفاده 

بازه های  در  و  ساعت   4 طی  در  نظر  مورد  مقاطع  در  ترافیکی 
همراه  به  نظر  مورد  مقاطع  است.  شده  برداشت  دقیقه ای   5
 1 جدول  در  مربوطه  تداخل  ترکیب  نوع  و  هندسی  مشخصات 

آورده شده است ]13[.
 

مقطع  در  ترافیکی  جریان  داده های  جمع آوری   -1-3
تداخلی

در مقطع تداخلي چهار نوع جریان ترافیکي وجود دارد )شکل 
1(. چهار نوع جریان شامل جریان ترافیکي از بزرگراه به بزرگراه 
)VFF(، جریان ترافیک از رمپ به رمپ )VRR(، جریان ترافیک از 
 )VFR( و جریان ترافیک از بزرگراه به رمپ )VRF( رمپ به بزرگراه
مي باشند. طبق تعریف، جریان هاي ترافیکي از بزرگراه به بزرگراه 
نوع جریان هاي غیرتداخلي و جریان هاي  از  به رمپ  از رمپ  و 
ترافیکي از بزرگراه به رمپ و از رمپ به بزرگراه از نوع جریان هاي 

تداخلي در نظر گرفته مي شوند.
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شکل 1: انوع جریان هاي ترافیکي در یک مقطع تداخلي

4- پردازش مدل تعداد تغییرخط در مقطع تداخلی
مقطع  در  ترافیکی  جریان  داده های  جمع آوری   -1-4

تداخلی
الف- معرفی متغیرهای مهم و کلیدی

تعداد تغییرخط هاي تداخلي شامل دو بخش مي باشد. بخش 
اول تغییرخط تداخلي ضروري است که کاماًل به نوع ترکیب و 
ساختار تداخل وابسته است که با متغیري به نام LCMIN بیان 
مي گردد. بخش دوم تغییرخط تداخلي اختیاري1 است که متاثر 
از نوع ترکیب و ساختار تداخل نیست. به عبارت دیگر در مقطع 
تغییرخط  از  بخشي  تداخل،  ترکیب  و  نوع  با  متناسب  تداخلي 
مي شوند.  انجام  ولي  نبوده  ضروري  آنها  بقیه  اما  بوده  الزم 
بنابراین  است.  مشخص   LCMIN یعنی  تغییرخط،  اول  بخش 
نماید.  را تکمیل  رابطه اي است که بخش دوم مدل  یافتن  مهم 
اختیاري  تغییرخط هاي  تعداد  یعني  دوم  بخش  که  است  واضح 
به پارامترهایي چون طول مقطع تداخلي )LB( و تعداد خطوط 
تداخلي )طول  ابعاد مقطع  افزایش  با  است، چراکه  وابسته   )N(
.]12[ یافت  خواهد  افزایش  تغییرخط ها  تعداد  قطعاً  عرض(،  و 

گرفتن  نظر  در  با  شده  بیان  تردد  حجم هاي  به  دستیابي  براي 
استفاده  روش  دو  ترکیب  از  آمار  جمع آوري  هزینه هاي  حداقل 

گردیده است، که عبارتند از ]13[:
  1. شمارش حجم تردد تمام وسایل نقلیه در 3 مقطع 1، 2 و 

3 )شکل 1(.
  2. ثبت پالک تمام وسایل نقلیه در مقاطع 2 و 3 )شکل 1(.

اطالعات  بودن  دارا  با  آمارگیري،  دو  این  از  استفاده  با  واقع  در 
پالک در مقاطع 2و 3 و بررسي آنها، 3 نوع جریان هاي ترافیکي 
یعني از بزرگراه به رمپ، از رمپ به بزرگراه و از رمپ به رمپ 
مشخص مي گردد. سپس با دارا بودن حجم تردد در مقطع )1( 
یعني مقطع اصلی تداخلي و بر اساس رابطه 1، جریان ترافیکي 

چهارم یعني از بزرگراه به بزرگراه تعیین مي گردد.
VFF = )1 حجم در مقطع( -VRR-VRF-VFR  )1( 

 

جریان  نوع  چهار  تفکیک  به  تغییرخط  تعداد  به  دستیابي  براي 
ترافیکي، از فیلم برداري در مقاطع تداخلي استفاده گردیده است. 
آنگاه با مشاهده فیلم برداشت شده، تغییرخط ها به تفکیک بدون 
تغییرخط )صفر(، یک تغییرخط، دو تغییرخط، سه تغییرخط و 
چهار یا بیشتر تغییرخط در بازه 5 دقیقه اي استخراج شده است 

.]13[

 

3-2- جمع آوری داده های تغییرخط در مقطع تداخلی 
نوع  چهار  ترافیکی،  جریان های  مشابه  تداخلی  مقطع  در 
 ،)LCRF( از رمپ به بزرگراه ،)LCFF( تغییرخط  از بزرگراه به بزرگراه
وجود   )LCRR( رمپ  به  رمپ  از  و   )LCFR( رمپ  به  بزرگراه  از 
بدون  از  اعم  ترافیکی،  تمامی حرکات جریان های  بنابراین  دارند. 
تغییر )صفر تغییر خط(، یک، دو، سه و چهار یا بیشتر تغییرخط 
جریان هاي  به  مربوط  تغییرخط هاي  گردند.  برداشت  می بایست 
ترافیکي از بزرگراه به رمپ و از رمپ به بزرگراه جز تغییرخط هاي 
تداخلي، تغییرخط هاي مربوط به جریان هاي ترافیکي از بزرگراه به 
بزرگراه و از رمپ به رمپ جزء تغییرخط هاي غیرتداخلي در نظر 

گرفته مي شوند.

1-Optional
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همچنین مطالعات انجام شده در تهران نشان می دهد که عالوه بر 
متعیرهای مورد اشاره، متغیرها نسبت حجم تداخلي به حجم کل 
مقطع )VR( نیز تاثیرگذار است. چراکه به نظر مي رسد با افزایش 
افزایش  اختیاري  تغییرخط هاي  تعداد  مقطع،  در  تداخلي  حجم 
اضافه گردیده  به مدل  نیز  این متغیر  به همین دلیل  و  مي یابد 
است. عالوه بر این، یکي از متغیرهاي مهم دیگري که در مدل 
تقاطعات  تراکم  نسبت  است،  گردیده  اضافه  تهران  شهر  جدید 
تداخلي  مقطع  طرفین  از  کیلومتري  یک  فاصله  در  تبادالت  و 
مطالعات  در  که  است  چیزي  آن  شبیه  متغیر  این  البته  است. 
آیین نامه هاي جدید به نام تراکم تبادالت1 معرفي گردیده است 
]12[. تفاوت اصلي متغیر تعریف شده در شهر تهران، در فاصله 
این مطالعات مربوط به  از آنجائیکه  و موارد مورد بررسي است. 
بعد  کیلومتر(،   4/8( مایلي   3 فاصله  جاي  به  لذا  است،  بزرگراه 
 1/5 کیلومتر،  یک  متر،  )شامل500  متعدد  فواصل  بررسي  از 
کیلومتر(، از فاصله یک کیلومتر استفاده گردیده است. از طرفي 
چون در بزرگراه ها امکان احداث تقاطعات همسطح وجود دارد، 
عالوه بر تبادل ها، تقاطعات همسطح نیز براي محاسبه تراکم در 
استفاده،  مورد  شاخص  دیگر  عبارت  به  است.  شده  گرفته  نظر 

تراکم تبادل ها و تقاطعات در مجاورت مقطع تداخلي مي باشد.
ب- مدل پیشنهادی برای پیش بینی تعداد تغییرخط تداخلی

در نهایت با بررسي انواع مدل هاي مختلف و روابط متفاوت، مدل 
پیشنهادي براي تغییرخط هاي تداخلی اختیاري به شکل رابطه 

2 ارائه مي گردد.

  )2(

لذا تعداد تغییرخط تداخلي در مقطع تداخلي از رابطه اي به شکل 
رابطه 3 محاسبه مي گردد.

  )3(

که در آن:
             : حداقل تغییرخط هاي تداخلي در مقطع تداخلي با توجه 

،)lc/hr( به نوع و ترکیب تداخل
      : طول مقطع تداخلي )متر(،

      :تعداد خطوط در مقطع تداخلي،
      : نسبت حجم تداخلي به کل حجم در مقطع تداخلي،

      :تراکم تبادل ها و تقاطع ها در مجاورت مقطع تداخلي، که 
برای محاسبه آن از رابطه 4 استفاده می شود.

  )4(

که در آن:
          تراکم تبادالت و تقاطعات در مجاورت مقطع تداخلي،

          تعداد تبادالت و تقاطعات در فاصله 1 کیلومتري از مقطع 
در باالدست و پایین دست.

تغییرخط  براي  پیشنهادي  مدل  کالیبراسون  از  بعد  نهایت  در 
تداخلي، ضرایب مدل پیشنهادي استخراج و در جدول 2 آورده 

شده است ]13[.

جدول 2: مقادیر ضرایب و شاخص هاي آماري مدل پیشنهادي براي تغییرخط هاي تداخلي

1-Interchange Density (ID)
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جدول 3: مقادیر ضرایب و شاخص هاي آماري مدل پیشنهادي براي تغییرخط غیرتداخلي

شکل 2: مقادیر مشاهده شده تغییرخط تداخلي در برابر مقادیر برآورد شده تغییرخط تداخلي

4-2- پردازش مدل تعداد تغییرخط غیرتداخلی
الف- معرفی متغیرهای مهم و کلیدی

تعداد تغییرخط هاي غیرتداخلي در مقطع تداخلي از تئوري 
نمي کند.  پیروي  تداخلي  تغییرخط هاي  مدل  در  شده  بیان 
تغییرخط هاي  نوع  از  تماماً  غیرتداخلي  تغییرخط هاي  مسلماً 
معتبر  بخش  این  در  دوم  جزء  تنها  لذا  و  مي باشند  اختیاري 
مطالعات  و  تهران  شهر  در  شده  انجام  مطالعات  بود.  خواهد 
غیرتداخلي  تغییرخط هاي  تعداد  که  می دهد  نشان  پیشین، 
تعداد   ،)LB( تداخلي  مقطع  طول  شامل  اصلي  متغیر  سه  به 
است.  وابسته   )VNW( غیرتداخلي  جریان  حجم  و   )N( خطوط 
تعداد  طول(،  و  )عرض  تداخلی  مقطع  ابعاد  افزایش  با  چراکه 
تعداد  اگر  طرفی  از  می یابد.  افزایش  تداخلی  تغییرخط های 
به  یابد،  افزایش  تداخلی  مقطع  در  غیرتداخلی  وسایل نقلیه 
همان ترتیب تعداد تغییرخط ها نیز افزایش خواهد یافت ]12[.

مشاهده شده و برآورد شده تعداد تغییرخط تداخلي در شکل 
مشاهده  مقادیر  تطابق  براي  آماره  مقدار  است.  شده  آورده   2
شده و برآورد شده برابر 0/94 حاصل شده است که قابل قبول 
مقادیر  بین  اختالف  استاندارد  انحراف  مقدار  همچنین  است. 
ساعت  در  تغییرخط   394 برابر  شده  مشاهده  و  شده  برآورد 
است. نزدیک  جدید  مدل هاي  در  مشابه  مقادیر  به  که  است، 

تغییرخط  تعداد  پیش بینی  برای  پیشنهادی  مدل  ب- 
غیرتداخلی

در نهایت با بررسي مدل ها و روابط مختلف، مدل نهایي براي 
تعداد تغییرخط هاي غیرتداخلي به شکل رابطه 5 ارائه مي گردد.

  )5(

که در آن:
: طول مقطع تداخلي )متر(،

 : تعداد خطوط در مقطع تداخلي،
.)pc/hr( حجم جریان غیرتداخلي در مقطع تداخلي :    

در نهایت بعد از کالیبراسیون مدل پیشنهادي براي تغییرخط 
 3 جدول  در  و  استخراج  پیشنهادي  مدل  ضرایب  غیرتداخلي، 

آورده شده است ]13[.

5- ارزیابی مدل تعداد تغییرخط در مقاطع تداخلی
5-1- ارزیابی مدل تعداد تغییرخط تداخلی

اولیه  داده هاي  همان  از  پیشنهادي  مدل  اعتبارسنجي  براي 
استفاده گردیده است. در مطالعات جدید نیز براي ارزیابي همان 
داده هاي اولیه استفاده شده است که یکي از دالیل آن تعداد کم 
مقادیر مي باشد.  ترافیکي  مطالعات  در  شده  برداشت  داده هاي 
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5-2- ارزیابی مدل تعداد تغییرخط غیرتداخلی
براي ارزیابي مدل هاي پیشنهادي نیز از کل داده هاي مورد 
مقادیر   3 شکل  در  مي گردد.  استفاده  مدل سازي  در  استفاده 
مشاهده شده تغییرخط غیرتداخلي در برابر مقادیر برآورد شده 
تغییرخط غیرتداخلي نشان داده شده است. مقدار شاخص آماري 
براي تطابق مقادیر مشاهده شده و برآورد شده برابر 0/4 حاصل

شده است. همچنین مقدار انحراف استاندارد مقادیر برآورد شده 
و مشاهده شده تعداد تغییرخط غیرتداخلي برابر 84 تغییرخط بر 
ساعت است، که به مقادیر مشابه در مدل هاي جدید نزدیک است.

شکل 3: مقادیر مشاهده شده تغییرخط غیرتداخلي در برابر مقادیر برآورد شده تغییرخط غیرتداخلي.

6- جمع بندی و نتیجه گیری

در  آشفتگي  نوعي  ایجاد  دلیل  به  تداخلي  مقاطع  بررسی 
اهمیت  از  ظرفیت  و  کاهش سرعت  نتیجه  در  و  ترافیک  جریان 
برای بررسی  از یک طرف، منابع موجود  فراوانی برخوردار است. 
مقاطع تداخلی مربوط به سایر کشورها است و آئین نامه منسجمی 
برای کشور ما وجود ندارد. این در صورتی است که تفاوت رفتار 
از طرف  به کشور دیگر واضح است.  از یک کشور  افراد  ترافیکی 
مقاطع  به  مربوط   ،HCM  2010 یعنی  موجود  آئین نامه  دیگر، 
به  نسبت  متفاوتی  رفتار  دارای  که  است،  آزادراه ها  در  تداخلی 
بزرگراه های درون شهری می باشد. بنابراین استفاده از سایر منابع 
برای بزرگراه های درون شهری منجر به نتایج غیرواقعی خواهد شد. 
با توجه به موارد بیان شده، کالیبراسیون مدل های موجود الزم و 
ضروری می باشد. یکی از مدل هایی که می بایست کالیبره گردد، 

پیش بینی تعداد تغییرخط تداخلی و غیرتداخلی است.

از 9 بزرگراه درون شهری شهر تهران استفاده شده  بدین منظور 
است و آمار و اطالعات مورد نیاز شامل تعداد تغییرخط جریان های 
جریان های  از  یک  هر  به  مربوط  تردد  و حجم  مختلف  ترافیکی 
ترافیکی برداشت گردیده است. در نهایت 2 مدل، یک مدل توانی 
برای پیش بینی تعداد تغییرخط تداخلی و یک مدل خطی برای 
مورد  و  شد  داده  برازش  غیرتداخلی  تغییرخط  تعداد  پیش بینی 
ارزیابی قرار گرفت. بررسی مدل تغییرخط تداخلی نشان می دهد که 
با افزیش ابعاد مقطع )طول و تعداد خطوط(، نسبت حجم تداخلی 
به کل حجم و تراکم تبادل و تقاطعات، تعداد تغییرخط تداخلی 
افزایش می یابد. همچنین بررسی مدل تغییرخط غیرتداخلی نشان 
می دهد که با افزایش ابعاد مقطع )طول و تعداد خطوط( و حجم 
غیرتداخلی، تعداد تغییرخط غیرتداخلی افزایش می یابد. عالوه بر 
 ،HCM 2010 این، مقایسه نتایج دو مدل با مدل های ارائه شده در
برآورد  تغییرخط  تعداد  که  می دهد  نشان  یکسان  شرایط  برای 
شده در مدل برازش شده بیشتر از مدل HCM 2010 می باشد. 
می باشد: اساسی  تفاوت  دو  دارای  شده  ارائه  مدل  این  بر  عالوه 
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بر  عالوه  تداخلی،  تغییرخط  تعداد  پیش بینی  مدل  در   -1
متغیرهایی چون تعداد خطوط و طول مقطع تداخلی، دو متغیر 
و  تبادل  تراکم  و  به کل حجم  تداخلی  نسبت حجم  یعنی  دیگر 

تقاطع به مدل اضافه گردیده است.

2- در مدل پیش بینی تعداد تغییرخط غیرتداخلی، برخالف 
مدل HCM 2010 که ضریب تعداد خطوط را منفی در نظر گرفته 
است، که موجب تعجب آنها نیز بوده است، در مدل برازش شده 

ضریب آن مثبت شده است که منطقی تر می باشد.
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