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بیژن سعیدي نژاد
کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزي حمل و نقل

93ترم بهمن دانشگاه آزاد اسالمی بندرعباس-دانشکده مهندسی عمران
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تعریف-ظرفیت راه 

 طبق تعریف کتاب راهنماي ظرفیت راههاHCM
یفیتی حداکثر تعداد وسایل نقلیه اي که بتوانند در مدت زمان معین با ک

ا قابل قبول در مقطع مشخصی از جاده از یکی از خطوط یا تمام خطوط ی
تحت (تمام عرض جاده در یک جهت یا در هر دو جهت از جاده عبور کنند 

)شرایط هندسی، ترافیکی و کنترلی جاده
ظرفیت جاده تابع عوامل زیر است

طرح هندسی
نوع روسازي
عوامل جوي
خصوصیات رانندگان
وضعیت ترافیک
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سطح سرویس-ظرفیت راه

سطح سرویس
میزان سطح سرویس یک معیار سنجش کیفی است که شرایط عملی ترافیک و

ی داردو به عوامل زیر بستگ. رضایت رانندگان از این شرایط را توصیف میکند
سرعت
زمان سفر
آزادي مانور
ایمنی جاده
 سطح سرویس در شش دسته ازA تاF طبقه بندي میشود به نحوي که سطح

و ) واهحرکت به صورت آزادانه و با سرعت دلخ(بیانگر بهترین شرایط Aسرویس 
.تاس) توقف و حرکت( نشاندهنده بدترین شرایط ترافیکی Fسطح سرویس 
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سطح سرویس–ظرفیت راه 

 سطح سرویسA
تردد آزاد، حجم ترافیک کم و چگالی آن کم است.
سرعت وسایل نقلیه بستگی به تمایل رانندگان دارد.
ایر حرکت هریک از وسایل نقلیه در جریان ترافیک مستقل از حضور س

.وسایل نقلیه میباشد
رانندگان میتوانند سرعت خود را ثابت نگه دارند.
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سطح سرویس–ظرفیت راه 

 سطح سرویسB
ر جریان جریان ترافیک متعادل و نسبتاً آزاد است، اما حضور وسایل نقلیه د

.ترافیک تا حدودي قابل توجه است
دگان سرعت حرکت به علت تراکم وسایل نقلیه محدود میشود، هرچند رانن

.از نظر انتخاب سرعت و خط به طور کلی آزادند
 سرعت نسبت به سطح سرویسA کمتر ولی میزان کاهش آن قابل توجه

.نیست

5



سطح سرویس–ظرفیت راه 

 سطح سرویسC
رعت جریان ترافیک هنوز متعادل است ولی در اثر افزایش حجم ترافیک، س

.و قابلیت مانور در جاده کم میشود
بیشتر رانندگان در انتخاب سرعت و خط محدودیت دارند.
سطح آرامش و راحتی به طور قابل مالحظه اي کاهش می یابد.
تردد همچنان پایدار و همیشگی است.
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سطح سرویس–ظرفیت راه 

 سطح سرویسD
 سرعت وسایل نقلیه از حالت یکنواخت و متعادل خارج، و بر حسب

.وضعیت ترافیک کم و زیاد میشود
ت به آزادي مانور در این سطح نسبتاً کم است و در نتیجه رانندگی نسب

.سطوح سرویس قبلی ناراحت کننده تر است
زایش این سطح سرویس داراي چگالی باالست و در صورتیکه تردد کمی اف

.یابد مشکالت عملکردي بوجود می آید
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سطح سرویس–ظرفیت راه 

 سطح سرویسE
به جریان ترافیک به صورت حرکت و توقف در می آید و سرعت به ندرت

.کیلومتر در ساعت میرسد50
آزادي براي مانور و انجام سبقت، بدون در نظر گرفتن جریان ترافیک

ورت ص» راه دادن«مشکل بوده و عموماً این کار با مجبور کردن ماشینها به 
ردد و بروز اختالل جزئی در جریان ترافیک باعث از کار افتادن ت. میگیرد

.توقف جریان میشود
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سطح سرویس–ظرفیت راه 

 سطح سرویسF
م زیاد سرعت وسایل نقلیه کم است و جریان ترافیک گاهی به علت تراک

این شرایط درجایی که میزان ترافیک از میزان حجم . متوقف میشود
.ترافیکی که جاده میتواند عبور دهد فراتر رفته است، بوجود می آید

 میزان تاخیر در این سطح سرویس زیاد و آزادي حرکت و مانور بسیار
صفهاي طوالنی پشت سر هم از مشخصات این سطح . محدود است

.سرویس است
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سطح سرویس-ظرفیت راه

فراهم آوردن شرایطی که در آن بین تمام عوامل موثر در سطح سرویس
ار است یک مسیر و جریان ترافیک مسیر هماهنگی کامل برقرار باشد، دشو

یس و از این رو امکان در نظر گرفتن پارامترها و عوامل موثر بر سطوح سرو
.با استانداري کامال معین امکان ندارد

 و فر سرعت سبراي مشخص کردن سطح سرویس، به طور کلی دو پارامتر
.در نظر میگیرند(V/C)نسبت حجم ترافیک موجود به ظرفیت جاده 

 س، که ارتباط بین سطح سرویروبرو طبق نمودار
، سرعت و نسبت حجم به ظرفیت را نشان میدهد

بدست  Eجاده ظرفیت خود را در سطح سرویس
.می آورد
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ظرفیت آزاد راهها

 آزادراه
 به عنوان جاده اي تعریف میشود که در هر جهت حداقل دو خط عبور

ج داشته باشد و همچنین داراي کنترل کامل دسترسی براي ورود و خرو
.وسایل نقلیه باشد

تنها نوع از تسهیالت راه است که به طور کامل، حرکت در آن به صورت
جریان غیر منقطع انجام میشود و عوامل قطع حرکت جریان ترافیک، 

.مانند چراغهاي راهنمایی یا عالئم توقف در آن وجود ندارد
 دسترسی براي ورود و یا خروج از آزادراهها فقط از طریق شیب راهه ها

طراحی شیب راهه ها، به گونهاي است که هم . صورت میگیرد) رمپ(
گرایی و واگرایی جریان ترافیک هنگام ورود و خروج از آزادراه با سرعت

.باالیی انجام شود و جریان ترافیک در خطوط اصلی قطع نشود
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ظرفیت آزادراهها

 ادامه(آزادراه(
آزاد راه را میتوان به سه بخش عمده تقسیم کرد

قسمت اصلی آزادراه که تحت تاثیر حرکت هاي واگرا و همگراي نزدیک شیب
.راهه ها قرار ندارد و در واقع هیچگونه حرکت موجی شکلی در آن انجام نمیشود

یش مقاطع حرکتهاي موجی شکل یا مقاطع تغییر خط که در این قسمتها دو یا ب
.از دو جریان حرکتی مختلف، یکدیگر را قطع میکنند

 مقاطع حرکتهاي موجی شکل، بیشتر در قسمتهایی است که در آنها نقاط ورودي
.نزدیک به قسمتهاي خروجی قرار دارد

مقاطع تغییر خط، شامل مقاطعی میباشد که به دنبال یک شیب راهه ورودي، یک
.شیب راهه خروجی وجود دارد و بین آنها یک مسیر محوري پیوسته قرار گرفته است

 محل اتصال شیب راهه ها، که شامل محل اتصال شیب راهه هاي ورودي و
به دلیل حرکت هاي ورودي و خروجی، آشفتگی . خروجی به آزاد راهها هستند

.در جریان حرکت وسایل نقلیه روي میدهد

12



ظرفیت آزادراهها

ظرفیت یا حداکثر تردد سرویس در قسمت اصلی آزادراه ها
 قسمت اصلی یک آزادراه، به صورت زیرمجموعه اي از راهها که دوباند یا

امل بیشتر در هر جهت یا مسیر داشته باشد و داراي کنترل دسترسی ک
.باشند، تعریف میشود

 در این قسمت، جریان بدون تاثیر از اتصال شیب راهه هاي ورودي و
خروجی است و جریان ترافیک از اضافه شدن یا کم و حذف شدن تعداد 

.خطوط راه نیز تاثیري نمی پذیرد
ظرفیت در جاده هاي مجزا شده بر اساس میزان تردد، در یک جهت: نکته

.جریان ترافیک محاسبه میشود
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ظرفیت آزادراهها

 ادامه(ظرفیت یا حداکثر تردد سرویس در قسمت اصلی آزادراه هها(
ودبراي تعیین سطح سرویس راه ها، باید شرایط مطلوب جاده مشخص ش .

براي آزادراهها، شرایط مطلوب به موارد زیر بستگی دارد
 متر است3/65عرض مطلوب یک خط : عرض باندها.
 کتر نباید نزدی) مانند دکل برق و یا حصارها(موانع کنار جاده : رفع موانع جانبی

متر کنار جاده باشد1/8از 
 اشین تحت شرایط مطلوب در جریان ترافیک، نباید م: اثر ماشین هاي سنگین

.هاي سنگین همچون اتوبوس و یا کامیون وجود داشته باشد
همواره در باید از نوع رانندگان آشنا یا رانندگانی باشند که: خصوصیات رانندگان

.مسیر رفت و آمد میکنند
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ظرفیت آزادراهها

 ادامه(ظرفیت یا حداکثر تردد سرویس در قسمت اصلی آزادراه ها(
 حداکثر تردد سرویس(MSF : Maximum Service Flow)

ت آورد، بیشترین جریان ترافیکی که میتوان در یک سطح سرویس دلخواه، بدس
.در صورتی که شرایط مطلوبی که ذکر شد، براي جاده مهیا شود

 ،اگر شرایط مطلوب فقط با وجود ماشین هاي سواري مشخص شودMSF معرف
، (pcphpl)تعداد ماشین هاي سواري به ازاي یک ساعت که از یک باند میگذرند 

(Passenger Cars per Hour per Lane). است
حداکثر تردد سرویس براي سطح سرویس هاي مختلف آزاد راهها و براي سرعت

کیلومتر در ساعت را میتوان از جدول مربوطه 110و 95، 80طراحی هاي 
همچنین در این جدول مقدار سرعت عملی براي هر سطح . استخراج کرد

که با مقدار حداکثر (v/c)سرویس و بیشترین نسبت حجم ترافیک به ظرفیت 
.تردد سرویس رابطه مستقیم دارد، درج شده است
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ظرفیت آزادراهها

 ادامه(ظرفیت یا حداکثر تردد سرویس در قسمت اصلی آزادراه ها(
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ظرفیت آزادراهها

 ادامه(ظرفیت یا حداکثر تردد سرویس در قسمت اصلی آزادراه ها(
د به صورت یکی از اساسی ترین روابط تعیین حداکثر تردد سرویس، میتوان

زیر بیان شود

که در این رابطه
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ظرفیت آزادراهها

 ادامه(ظرفیت یا حداکثر تردد سرویس در قسمت اصلی آزادراه ها(
 در روش فوق، شرایط مطلوب آزادراه در نظر گرفته شده است، اما از آنجا که

شرایط مطلوب در عمل به ندرت ایجاد میشود، استفاده از روش هایی براي 
شرایط تبدیل مقدار حداکثر تردد سرویس به مقدار واقعی تردد سرویس که براي

.متداول به کار میشود ضروري است
 در روشHCM تردد سرویس تحت شرایط موجود با استفاده از فاکتورهاي ،

تصحیح و به کمک رابطه زیر تعیین میشود
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ظرفیت آزادراهها

 ادامه(ظرفیت یا حداکثر تردد سرویس در قسمت اصلی آزادراه ها(
آنالیز با ترکیب دو رابطه فوق، رابطه کاربردي زیر که اساس تحلیل عملکرد و

میباشد، بدست میآیدHCMظرفیت آزادراهها در روش 
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ظرفیت آزادراهها

 ادامه(ظرفیت یا حداکثر تردد سرویس در قسمت اصلی آزادراه ها(
اصالح براي عرض باند و موانع کناري

 1/8متر است و یا موانع نزدیکتر از 3/65زمانی که عرض باند باریکتر از عرض
براي تصحیح شرایط موجود Fwمتر از لبه جاده قرار دارند، فاکتور اصالح کننده 

.تنسبت به شرایط مطلوب، استفاده میشود که در جدول مربوطه درج شده اس
 انند م(منظور از موانع چیزهایی است که در کنار یا وسط جاده به صورت پیوسته

)  نمانند تیرك برق یا تلف(و در فواصل منظمی ) دیوار حایل و یا نرده و حصار
.قرار دارند

ن اگر فاصله از کنار جاده تا موانع کناري و میانی نابرابر باشد، براي تعییFw از
.میانگین فاصله ها استفاده میشود
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ظرفیت آزادراهها
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ظرفیت آزادراهها 

 متر و موانعی که از 3/35بانده را با عرض خط 6یک آزادراه : 1مثال
مانند نرده ها در نزدیکی (متر 0متر و از وسط جاده 1/6لبه جاده 
طبق جدول برابر Fwفاکتور . فاصله دارد، در نظر بگیرید) وسط راه

درصد از ظرفیت مطلوب جاده، به 8است که بیانگر کاهش 0/92
.خاطر شرایط نامطلوب عرض جاده و وجود موانع جانبی است
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ظرفیت آزادراهها

 ادامه(ظرفیت یا حداکثر تردد سرویس در قسمت اصلی آزادراه ها(
اصالح براي وسایل نقلیه سنگین

یا کامیون ها، اتوبوس ها و ماشین هاي تفریحی داراي خصوصیات مشخص مانند شتاب کم
ترمز نامرغوب و داراي ابعادي بزرگتر از ماشین هاي سواري هستند که اثر نامطلوبی بر

نی در تحت شرایط مطلوب فرض شده بود که هیچ ماشین سنگی. ظرفیت جاده ها میگذارند
.جریان ترافیک وجود ندارد

 یافتن فاکتور تصحیحFHVداراي دو مرحله است
 تعیین ضریب ماشین سواري معادل : مرحله اول(PCU) براي هریک از وسایل نقلیه

. فوق
 زمانی که شیب جاده زیاد باشد، معایب مشخصه ماشین هاي سنگین، همچون

قدرت مشکالت فاصله دید که به خاطر ابعاد بزرگتر آنها ایجاد میشود و یا کاهش
.   ی میکنددید رانندگانی که پشت سر ماشین هاي سنگین هستند، بیشتر خودنمای

 800درصد یا بیشتر را در طولی بیش از 3آن قسمت از آزادراه که شیب براي
کیلومتر نیست، 1/6درصد در طول بیش از 3متر ندارند و یا داراي شیب کمتر از 

د از در صورتیکه موارد باال مهیا نشود، بای. از جدول مربوطه میتوان استفاده نمود
.جداول با جزئیات بیشتر در کتاب راهنماي ظرفیت راهها استفاده نمود
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ظرفیت آزادراهها
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ظرفیت آزادراهها

 ادامه(ظرفیت یا حداکثر تردد سرویس در قسمت اصلی آزادراه ها(
 ادامه(اصالح براي وسایل نقلیه سنگین  (

 تعیین فاکتور تصحیح ماشین هاي سنگین : مرحله دومFHV

 مقادیرP درصد ماشین هاي سنگین در جریان ترافیک و ،E با اندیس
هاي مختلف، فاکتورهاي معادلی هستند که از جدول فوق تعیین 

.میشوند
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ظرفیت آزادراهها

 ادامه(ظرفیت یا حداکثر تردد سرویس در قسمت اصلی آزادراه ها(
 ادامه(اصالح براي وسایل نقلیه سنگین(
 ر یک براي محاسبه فاکتور تصحیح ماشین هاي سنگین فرض کنید د: 2مثال

درصد از تردد ترافیک، شامل 10آزادراه، زمین منطقه از نوع تپه ماهوري است و 
فاکتورهاي . درصد ماشین هاي تفریحی است3درصد اتوبوس و 7کامیون، 

است، همچنین با توجه به ER=3و EB=3و ET=4معادل براي این جاده برابر با 
درصد هاي ماشین هاي سنگین و با جاي گذاري این اعداد در معادله 

0/67=FHVدرصد کاهش را در ظرفیت جاده 33به عبارت دیگر . بدست میآید
ست، نسبت به شرط مطلوب که هیچ ماشین سنگینی در جریان ترافیک نی

.خواهیم داشت
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ظرفیت آزادراهها

 ادامه(ظرفیت یا حداکثر تردد سرویس در قسمت اصلی آزادراه ها(
اصالح براي جمعیت رانندگان

ت که تحت شرایط مطلوب فرض میشود که جریان ترافیک شامل رانندگان آشنا و همیشگی اس
دارند و چنین رانندگانی، با سیستم آزادراه و حرکت در آن آشنایی زیادي. قانون را رعایت میکنند

.به مانور دادن و سبقت گرفتن دیگران پاسخ صحیح و مناسب میدهند
ه دارند در بسیاري از موقعیت ها، رانندگان بسیاري هستند که آشنایی کمی با شرایط محلی جاد )

طلوب، باعث ، این مساله نسبت به شرایط م)براي نمونه، رانندگانی که فقط آخر هفته سفر میکنند
.کاهش قابل توجهی در ظرفیت جاده میشود

 این اصالح براي شرایط غیر مطلوب، به شرایط محلی از قبیل وضعیت جاده و محیط اطراف
ه آل زمانی که شرایط رانندگان غیر اید. بستگی دارد) مشغولیات رانندگان همچون منظر اطراف(

.باشد، باید از قضاوت مهندسی براي تعیین ضریب تصحیح استفاده نمود
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