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 چكيده

اسـت كـه    ياز جملـه عـوامل   ييوهـوا  آب طيشـرا  كـه يي. از آنجاسـت ين دهيپوشـ  يبر كس يونقل در جوامع امروز حمل تيو اهم گاهيجا

 هـاي تحليـل  بـر  مبتني مندنمكا روشي هئارا ق،يتحق نيا يلذا هدف اصل دهد، يقرار م ريونقل تحت تأث را در شبكه حمل يكيتراف يالگوها

حـرارت بـر حجـم     سرعت باد، بارش بـاران، عمـق بـرف و درجـه     ،يافق ديجمله د از ييوهوا آب يپارامترها ريتأث يجهت بررس آماري

 قـرار  آزمـون  مـورد  نيقزو -لوشان يشهر هاست. روش پيشنهادي تحقيق در محور برون آزادراهاز  عبوري سبك هينقل ليوسا كيتراف

ـ مـؤثر بـر حجـم تراف    ييوهـوا  آب يرهـا يمتغ ييو شناسـا  يآمـار  ي. بمنظور سنجش نوع همبسـتگ گرفته است  يآمـار   از آزمـون  ك،ي

موجود در منابع مربوطـه بـه    يها طبق حد آستان ييوهوا آب يرهايمتغ يبند با طبقه همچنيناستفاده شده  است. اسپيرمن  يهمبستگ

ـ  انجام شده با تعـداد وسـا   يها يبند دسته انيوجود تفاوت م بررسي تحليل آماري ـ نقل لي مـن ويتنـي و     -بـا اسـتفاده از آزمـون يـو     ه،ي

گونـاگون،   يهـا  در زمـان  يمـ يپرداخته شده است. با توجه به واكنش متفاوت كاربران راه در مواجهه با  هر عنصر اقل كروسكال واليس

 انجـام  منظوره بها در هر قطعه ارائه شده است.  آن سهيبر فصول مختلف سال و مقا ديبا تأك يجو دهيهر پد يبدست آمده برا جينتا

 ايسـتگاه  ميـان  فاصـله  ارزيـابي  و آن با آماري نتايج ارتباط و مطالعه مورد محور ارتفاعي رقومي مدل رسيبر به مكاني نيز، هاي تحليل

 شـرايط  تـأثير  ارزيـابي  خصـوص  در تواند مي تحقيق اين نتايج. است شده پرداخته موجود، هواشناسي ايستگاه ترين نزديك از ترددشمار

    .گردد واقع سودمند اي جاده ونقل حمل و راهداري سازمان در مربوطه ريزان برنامه و مسئوالن استفاده جهت تردد، ميزان بر جوي

  

  نقليه سبك ، وسايل)GIS(مكاني  اطالعات هاي تغييرات فصلي، حجم ترافيك آزادراه، سيستم تحليل آماري،: كليدي هاي واژه

  

  مقدمه -1
 يريپـذ  بيآس كشور، مختلف نقاط در وهوا آب تنوع به توجه با

ـ ن ونقـل  حمل  يدارا وهـوا  آب بـودن  نامناسـب  بـا  رابطـه  در زي
اسـاس مطالعـات صـورت     بـر . گـردد  يم يمتفاوت يهاتيوضع

ـ گ انـدازه  يكـاربرد علمـ   نيشـتر يگرفته، ب  يهواشناسـ  يهـا  يري
ها در  جاده يبه راهدار ماًيمستق ندهيآ ايدر حال حاضر  يا جاده

ـ دق و هنگـام  به اطالعات. گردد يبرم زمستان  يجـو  طيشـرا  قي
 در و يا جـاده  يهواشناسـ  يهـا  ينيب شيپ توسعه يبرا يا مقدمه

نوخنـدان و   (حبيبـي  اسـت  يراهـدار  يهـا  نـه يهز كاهش جهينت
از  يمنـد  كشـورها، بهـره   ياز اهداف اصـل  يكي .)1385كمالي، 

 يل. به منظور تسـه باشد يونقل قابل اعتماد و كارا م حمل يستمس
 و حفـظ  و عملكـرد  بهبود جهت مربوطه مسئوالن يبرا يطشرا

 آمـده  پيش مشكالت كاهش و موجود هاي زيرساخت نگهداري
 تأثيرپـذيري  چگونگي از آگاهي و درك جوي، شرايط با مرتبط
اسـت   حيـاتي  وهـوايي  آب شـرايط  تحـت  ونقـل  حمـل  سيستم
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 و همبسـتگي  بررسيبه  ق،يتحق نيدر ا بنابراين .)2013(باردل، 
 پارامترهـاي  از هـاي مختلـف برخـي    طبقه ميان ارتباط همچنين

 بكـارگيري  طريـق  نقليـه از  بـا ميـزان تـردد وسـايل     وهوايي آب
 قطعـات  در سـال  مختلـف  فصول تفكيك به آماري هاي آزمون

 عوامـل  تحليـل  بمنظـور بعـالوه   .اسـت  شده پرداخته گوناگون
 يارتفـاع  يمدل رقـوم  يبه بررس ترافيك، حجم بر موثر مكاني

ـ  ـ ارز نيمحور مورد مطالعه و همچن  سـتگاه يا انيـ فاصـله م  يابي
موجـود، پرداختـه    يهواشناس ستگاهيا نيتر كيترددشمار از نزد

كاران سازمان راند به دست تواند يم قيتحق نيا جيشده است. نتا
مربوطـه جهـت    زانيـ ر و برنامـه  يا ونقل جاده و حمل يراهدار

ـ بـر حجـم تراف   ييوهـوا  آب يرهايمتغ ريتأث يابيارز كمـك   كي
 نـه يزم در نيشـ يپ قاتيتحق يبررس به مقاله يبعد بخش .دينما
 بخـش  در. پـردازد  يم كيتراف حجم بر ييوهوا آب طيشرا ريتأث

ـ پ چهـارم  بخـش . گـردد  يم ارائه قيتحق روش سوم  يسـاز  ادهي
 را مطالعـه  مورد محور در رفته بكار يها داده و يشنهاديپ روش
 روش يابيــارز پــنجم بخــش در. دهــد يمــ قــرار بحــث مــورد

 در تاًينها. شوند يم بحث پژوهش جينتا و گرفته انجام يشنهاديپ
  .گردد يم ارائه استفاده مورد مراجع مقاله، يانيپا بخش

  

  پيشينه تحقيق -2 
ونقـل را تحـت تـأثير     از ميان شرايط محيطي كه ايمني حمل    

هاي جوي  وهوايي و پديده توان به شرايط آب دهند، مي قرار مي
هاي اخير توجه بسياري از محققان را در  اشاره نمود كه در سال

اي از  جهان به خود معطوف داشته است. در ادامه به شرح پـاره 
وهـوايي بـر    رامترهـاي آب مطالعات كه در زمينه تحليل تـأثير پا 

و شـود. داتـال    حجم ترافيك صورت گرفته است، پرداخته مـي 
 كيسرما و برف بر حجم تراف ريتأث يبه بررس )2013( همكاران

شـهري در اسـتان    بـرون  يفصل زمستان بـر محـور   يها در ماه
 اننشـ تحليل رگرسيون چندگانه   جينتا. آلبرتا دركانادا پرداختند

و  افتـه يشـدت سـرما، كـاهش     شيبا افزا كيداد كه حجم تراف
 شتريب ن،يسنگ هينقل ليبا وسا سهيدر مقا زين يسوار يخودروها

(داتـال و   قـرار داشـتند   ييوهـوا  نامساعد آب طيدر معرض شرا
) تغييرات در حجـم ترافيـك را   2017). باردل (2013همكاران، 

شـهري   وهوايي در محوري برون تحت تأثير شرايط نامساعد آب
تحليل نتايج بدست  .و كوهستاني در نروژ مورد بررسي قرار داد

حـاكي از آن بـود    مدلسازي معادالت ساختاريتكنيك آمده از 
ت بـاد، كـاهش در تعـداد    درجه حرارت و سـرع افزايش كه با 
نقليه مسافربري مشاهده گرديد. ميزان بـارش نيـز بطـور     وسايل

نقليه مسافربري را تحت تأثير قـرار نـداده    مستقيم تعداد وسايل
) به ارزيابي 2017دهمان و دراكوپولوس ( ).2017است (باردل، 

ــأثير پارامترهــاي آب ــزان تقاضــاي آزادراه ت ــر مي هــا  وهــوايي ب

ي از نتايج بدست آمـده تحقيـق حاضـر حـاكي از     پرداختند. يك
بروز واكنش متفاوت كاربران راه در هنگام رويارويي با شـرايط  

وهوايي در فصول مختلف است. بدين صـورت كـه بـارش     آب
برف سبك بعنوان مؤثرترين پارامتر بر تقاضاي ترافيك در فصل 
پاييز معرفي گرديد. اين درحاليسـت كـه در فصـول زمسـتان و     

به ترتيب از ميزان اثربخشي آن كاسـته شـده اسـت. تـأثير      بهار
باشـد.   بارش باران نيز تنها در فصـل تابسـتان قابـل توجـه مـي     

ــين درجــه ــرارت همچن ــا   ح ــتان و ي ــم در فصــل زمس ــاي ك ه
هاي بسيار زياد در فصل تابستان، منجر به كـاهش   حرارت درجه

و  گـردد (دهمـان   اي در ميزان تقاضاي ترافيك مي قابل مالحظه
 بررسـي  بدون) 2010كولز و همكاران (  ).2017دراكوپولوس، 

بر حجـم   ييوهوا آب طيشرا ريتأث يابيبه ارز موثر مكاني عوامل
 يمحـور  با بكارگيري از آزمون همبستگي اسپيرمن، در كيتراف

مشاهدات نشـان داد كـه    جيتان پرداختند. كيشهري در بلژ برون
قطعات راه  يدر تمام كيبارش برف، منجر به كاهش حجم تراف

حـداكثر   يپارامترهـا  نيهمچنـ است.  در نظر گرفته شده گشته
ارتباط  نيشتريابر، ب زانيبارش و حداكثر م زانيحرارت، م درجه

(كـولز و همكـاران،    داشـتند  كيـ را بـا حجـم تراف   يو همبستگ
تمركـز  با بررسي تحقيقات پيشـين مشـخص شـد كـه      .)2010

وهوا در شـرايط   وي تاثير آبعمده مطالعات صورت گرفته بر ر
بارش برف و يا باران در فصل زمستان بر حجم ترافيك بوده و 

وهوايي تاثيرگذار ديگر نظير ديد افقي و سـرعت   متغيرهاي آب
ها  اند. همچنين تمركز عمده پژوهش باد و غيره كمتر لحاظ شده

بر بررسي حجم كلي ترافيـك بـوده و تعـداد كمـي از مقـاالت      
انـد.   نقليه پرداخته بررسي طبقه خاصي از وسايلبطور خاص به 

 در اين راستا هدف پژوهش حاضر، تحليل مكانمند تأثير برخي
 ميـزان  بـاد،  سرعت افقي، ديد جمله از وهوايي آب متغيرهاي از

حـرارت بـر حجـم ترافيـك از      درجه و برف عمق باران، بارش
مـدل  هاي آماري و ارتباط نتـايج آن بـا    طريق بكارگيري آزمون

رقومي محور مورد مطالعه و بعالوه صحت سنجي فواصل ميان 
  دو ايستگاه ترددشماري و هواشناسي است.

 

    تحقيق روش -3

 همبسـتگي   آزمـون  از اسـتفاده  بـر  پـژوهش  پيشنهادي روش      
 متغيـر،  دو ميـان  همبسـتگي  و ارتبـاط  بررسـي  جهـت  اسپيرمن

 توزيـع  ميـان  رابطـه  وجـود  تعيـين  بـراي  ويتنـي  من -يو آزمون
 بـودن  حالتـه  دو هنگـام  در گرفته صورت هاي بندي مقاديرطبقه

 تفـاوت  تعيـين  بمنظـور  والـيس  كروسـكال  آزمـون  و متغير يك
 از متغير هر براي شده انجام بندي دسته چند يا سه مقادير توزيع

 روش ادامه در. )2005است (پليخت و كلوين،  استوار يكديگر
 .است شده ارائه فلوچارت قالب در تحقيق
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 ارائه نتايج:

  يهواشناس ستگاهيا نيتر كينزد به يترددشمار يها ستگاهيا انيم فواصل يسنج صحت يبررس جهت نقشه ارائه •

 )گرفته صورت يبند طبقه(طبق  سيوال كروسكال اي و يتنيو من-يو و رمنياسپ يهمبستگ روش دو يآمار جينتا ارائه •

 قطعات مورد مطالعه  يارتفاع يبا مدل رقوم يآمار جينتا انيارتباط م يبررس •

 

  . فلوچارت روش پيشنهادي تحقيق1شكل 

گام نخسـت پـس از    در است، مشهود 1 شكل دركه  همانطور

 ازيـ مـورد ن  يها داده يورآ انتخاب محور مورد مطالعه، به جمع

الزم جهت تطـابق   يها پردازش شيپپرداخته شده است. سپس 

 سـبك  هينقل ليوسا كيبا حجم تراف يهواشناس ستگاهيا يها داده

 نيــا. گرفــت صــورت مطالعــه مــورد محــور از يعبــور

 سـاعت  ليتبد ،ياعتس آمار يساز مرتب شامل، ها پردازش شيپ

 و محاسـبه  كشـور،  يرسـم  ساعت به يهواشناس آمار چينويگر

 يپارامترهـا  يبنـد  طبقه ،يهواشناس يپارامترها يواحدها رييتغ

و  مربوطـه  منابع در موجود يها آستان حد اساس بر يهواشناس

 يهـا  از ورود داده يريمنظور جلـوگ ه ب يرسم التيحذف تعط

متحمـل   طيشـرا  نيـ كـه احتمـال دارد تحـت ا    كيـ حجم تراف

 در. )2017(دهمان و دراكوپولـوس،   باشند يگردند، م يراتييتغ

  مطالعه مورد منطقه تعيين

  قزوين- لوشان محور •

ها ايستگاه بررسي و نياز مورد هاي داده تعيين  

  ترددشماري اطالعات •

  ترافيك حجم             

هاداده پردازش پيش  

 بــه گرينــويچ ســاعت تبديل•

 ايران ساعت

ــديل• ــد تبـ ــايداده واحـ  هـ

 هواشناسي

 رسمي تعطيالت حذف•

 حجم هاي داده گيري ميانگين•

 ترافيك

 هواشناســي آمــار بنــدي طبقه•

 مربوطه مراجع طبق

 

 كروسكال يا و ويتني من-يو و اسپيرمن همبستگي آماري هاي آزمون بكارگيري

  ترافيك حجم بر وهوايي آب پارامترهاي از هريك ميان ارتباط بررسي جهت واليس

 رقومي مدل نقشه ارائه

مطالعه مورد منطقه ارتفاعي  

  هواشناسي ايستگاه هاي داده •

 عمق باران، بارش باد، سرعت افقي، ديد

 دما برف،

كوهين-لوشان  

نمونه محمودآباد-كوهين  

قزوين-نمونه محمودآباد  
قزوين كوهين، منجيل،  

 

 مدل رقومي ارتفاعي
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 د،يـ ها اشـاره گرد  بدان تر شيكه پ يآمار يها آزمون بعد مرحله

 يبررسـ  جهت ييها نقشه ارائهآن به  ازاند. پس  بكارگرفته شده

 بــه يترددشــمار يهــا ســتگاهيا انيــم فواصــل يســنج صــحت

ــا  يهواشناســ ســتگاهيا نيتــر كيــنزد  از اســتفادههــر قطعــه ب

شـده اسـت.    پرداختـه  GISبـافر در   ابزار هاي مكاني و تحليل

 جينتا انيم ارتباط سنجشپژوهش  نيا گرياز اهداف د نيهمچن

 مورد قطعات يارتفاع يرقوم مدلبعد مكاني ارتفاع و  با يآمار

 يارتفـاع  يسـبب نقشـه مـدل رقـوم     نيكه به هم است مطالعه

. اسـت  گرفته قرار تحليل موردشده و  هيتهمنظقه مورد مطالعه 

ــه  در ــاري توضــيحاتادام ــه آم ــر ســپس و مربوط ــك ه  از ي

  .است شده تشريح تفصيل به برده نام هاي آزمون

هاي آماري بر اساس اين فرض اسـتوارند   بسياري از آزمون

براين انـد. بنـا   گيـري شـده   اي نرمـال نمونـه   ها از جامعه كه داده

هايي كه بر اسـاس فـرض نرمـال بـودن جامعـه اسـتوار        آزمون

هاي ناپارامتري موسومند. وقتي نمونـه بـزرگ    نيستند، به آزمون

هاي پارامتري  كند كه آزمون باشد، قضيه حد مركزي تضمين مي

توانند مورد استفاده قـرار گيرنـد، حتـي اگـر جامعـه نرمـال        مي

بكارگيري هريك از دو نوع  هاي بزرگ نباشد. بنابراين در نمونه

) (جنـدقي و  1383كنـد (جنـدقي،    آزمون مشـكلي ايجـاد نمـي   

بـا توجـه بـه    روش پيشنهادي تحقيق حاضـر  ). 1379همكاران 

بـر   هـا   هاي موجـود و توزيـع غيـر نرمـال آن     حجم عظيم داده

  هــاي آمــاري ناپارامتريــك از جملــه آزمــون اســتفاده از آزمــون

ويتنـي و آزمـون كروسـكال     من -همبستگي اسپيرمن، آزمون يو

  واليس استوار است.

  

   آزمون همبستگي اسپيرمن -3-1

تواند  همبستگي اسپيرمن يك آزمون ناپارامتريك است كه مي   

اي و يا نسبي  لهاي و همچنين متغيرهاي فاص هاي رتبه براي داده

هاي همبستگي اطالعاتي در مورد ماهيـت،   استفاده شود. آزمون

دهنـد.   قدرت و معناداري روابط متغيرهاي مـوردنظر ارائـه مـي   

  داشـته باشـند.    -1+ تـا  1تواننـد دامنـه    ضرايب همبستگي مـي 

تـر باشـد، ارتبـاط     هر چه ضريب همبستگي بـه صـفر نزديـك   

ابتدا نمونه  د. در ادامه بعنوانتري بين دو متغير وجود دار ضعيف

  شوند. فرضيه صفر و مقابل، بصورت زير بيان مي

 ��:پارامتر عمق برف و حجم ترافيك در فصل زمستان با يكديگر همبستگي نخواهند داشت. 

  ��:پارامتر عمق برف و حجم ترافيك در فصل زمستان با يكديگر همبستگي خواهند داشت. 

  

هايي مشابه فرضيه ذكر شـده، بـراي هـر يـك از      فرضيه  

وهوايي و حجـم ترافيـك بـه تفكيـك فصـول       پارامترهاي آب

  مختلف سال و در قطعات مختلف محور مورد مطالعه، در نظر 

گرفته شده است. نحوه محاسبه ضريب همبستگي اسپيرمن در 

   ) شرح داده شده است.1رابطه (

		r� = 1 −	

∑�

�

�������
		  )1(  

 

�d∑تعداد آمارها و  nضريب همبستگي اسپيرمن،  �r، 1در رابطه   
هاي مجـذور شـده دو متغيـر اسـت (پليخـت و       مجموع تفاوت �

 ).2005كلوين، 

 

    

  ويتني من -آزمون يو -3-2

ويتني يك آزمون ناپارامتري براي تعيين وجـود   من -آزمون يو  

رابطه بين توزيع مقادير دو گروه در هنگام دو حالته بودن يـك  

هـاي بـا انـدازه كوچـك،      متغير است. اين آزمون را براي نمونه

توان مـورد   اي مي هاي رتبه هاي با توزيع غير نرمال و يا داده داده

هـاي هـر گـروه مرتـب      ت كه دادهبدين صوراستفاده قرار داد. 

ديگـر    شـوند و بـه هـر گـروه يـك رتبـه مسـتقل از گـروه         مي

ترين عـدد و پيگيـري    شود. شروع با كوچك اختصاص داده مي

ويتني، فرضيه صـفر را   من -آزمون يوبا ساير اعداد گروه است. 

گويـد دو گـروه داراي توزيـع برابـر هسـتند را آزمـون        كه مـي 

اند  مثال فرضيه صفر و مقابل بيان شده عنواننمايد. در ادامه ب مي

  ).2005(پليخت و كلوين، 

و   R1وهـا بـوده    تعداد گروه،  n2و  n1، 3و  2در روابط 

R2 باشـد. پـس از    هاي هـر يـك از دو گـروه مـي     مجموع رتبه

گيري  محاسبه اين دو آماره، هر كدام كه كمتر بود مبناي تصميم
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در كشور ما بـا توجـه بـه    ). 1382گيرد (حسيني،  رار ميبعدي ق

ــبكه     ــات، ش ــود ارتفاع ــايي و وج ــرض جغرافي ــتردگي ع گس

ونقـل زمينـي، در طـول مسـير خـود در معـرض شـرايط         حمل

). حد 1385نوخندان و كمالي،  وهوايي است (حبيبي مختلف آب

هاي جوي طبق تحقيقات انجـام شـده    هاي بحراني پديده آستان

هـا بـه    بنـدي  ربوطه، مشخص شده است. اين گـروه در مراجع م

تفكيك فصول مختلف سال در محورهاي انتخابي انجام گرفتـه  

نمايش داده شـده اسـت.   1كه جزئيات مربوط به آن در جدول 

    

 ��:وضعيت حجم ترافيك در شرايط دماي باالي صفر و دماي يخبندان با يكديگر برابر است. 

  ��تفاوتي در حجم ترافيك در شرايط دماي باالي صفر و دماي يخبندان وجود ندارد. :

  ) شرح داده شده است. 3) و (2نحوه محاسبه فرمول پايه اين آماره در رابطه (  

U� = n�n� +	
��������

�
−	R�  )2(  

 

U� = n�n� +	
��������

�
−	R�  )3(  

  

  

  ريمتغ نام  يبند طبقه مرجع   يبند طبقه  يبند طبقه برچسب

200 يال 0  1طبقه   

1000 يال 200  2طبقه   )متر( يافق ديد ها جاده يمنيا و وهوا آب كتاب   

1000 از شيب 3طبقه   

3 يال 0 1طبقه   

  )هيثان بر متر( باد سرعت بوفورت يجهان اسيمق 

7 يال 3  2طبقه   

13 يال 7 3طبقه   

20 يال 13 4طبقه   

28 يال 20 5طبقه   

1 يال 0 1طبقه   

  )متريليم( باران بارش كشور يهواشناس آمار 
5 يال 1  2طبقه   

10 يال 5 3طبقه   

10 از شيب 4طبقه   

2 از كمتر 1طبقه   
  )متريسانت( برف عمق   ها جاده يمنيا و وهوا آب كتاب

2 از شيب  2طبقه   

صفر ريز و صفر 1طبقه   

35 يال 0 از شيب  2طبقه   )گراديسانت  درجه( دما  كشور يهواشناس آمار  

35 از شيب 3طبقه   

  واليس آزمون كروسكال -3-3

تعـداد محـدودي رسـته) و    وقتي يك متغير اسمي (يا ترتيبي با 

اي يا نسبي (كمي) است؛ براي تعيـين   متغير ديگر ترتيبي، فاصله

 والـيس  ارتباط بين دو متغيـر از آزمـون ناپارامتريـك كروسـكال    

ويتني بوده  من -ط يافته آزمون يو. اين آزمون بسشود استفاده مي

دهـد.   كه چند گروه (نه فقط دو گروه) را مورد ارزيابي قرار مي

  شوند. ا فرضيه صفر و مقابل بيان ميابتد

 ��: جمله شرايط مه غليظ، مه معمولي و مه سبك با يكديگر برابر است. حجم ترافيك در شرايط گوناگون ديد افقي من 

  ��جود ندارد. :جمله شرايط مه غليظ، مه معمولي و مه سبك و تفاوتي در حجم ترافيك در شرايط گوناگون ديد افقي من

 وهوايي  بندي متغيرهاي آب . طبقه1جدول 
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والـيس در رابطـه    نحوه محاسبه فرمول اصلي آماره كروسـكال   

اندازه جامعـه آمـاري    n، 4) شرح داده شده است. در رابطه 4(

∑ بوده و R�
��

هاي مجـذور شـده بـراي تمـام      مجموع رتبه � �

   ).  1382) (حسيني، 2005(پليخت و كلوين، است ها  گروه

)4(  

H =
12∑

R�
�

n�
�
� �

n�n + 1�
− 3�n + 1�																																							 

 يهـا  آزمـون  يبـرا  شده ذكر يها هيفرض مشابه ييها هيفرض

 ييوهـوا  آب يپارامترهـا  يبرا س،يوال كروسكال و يتنيو من-وي

 به مطالعه، مورد ريمتغ يبند گروه تعداد به بسته كيتراف حجم و

ــتفك ــف فصــول كي ــال مختل ــات در س ــف قطع  محــور مختل

 نحـوه  .اسـت  شـده  گرفتـه  نظـر  در ،يبررسـ  مورد يشهر برون

 گونـه  بـدين  يبررسـ  مـورد  يآمـار  يهـا  آزمـون  يبرا قضاوت

 كمتر) Asymp. Sig( آماره پوشش سطح چنانچه كه باشد مي

 تفـاوت  يـا  و معنادار رابطه وجود به توانمي باشد، درصد 5 از

 اذعان مختلف هايگروه در متغير بودن متفاوت يا متغير دو بين

 رد تفـاوت  وجـود  عـدم  بـر  مبنـي  صـفر  فرضيه بنابراين. نمود

  .)1382شد(حسيني،  خواهد

  سازي پياده -4
هـاي مربوطـه، نتـايج بدسـت آمـده بـه        پس از انجام آزمـون    

ــذكور بررســي    ــات م ــال در قطع ــك فصــول مختلــف س تفكي

گردند. همچنين جهت بررسي ارتباط نتايج بدست آمـده بـا    مي

شرايط توپوگرافي منطقه مورد مطالعه، به بررسي تغييرات مـدل  

ه شود. در ادام شهري نيز پرداخته مي رقومي ارتفاعي محور برون

  گردند.  هاي مورد بررسي معرفي مي محور انتخابي و داده

  

  مطالعه مورد محور معرفي -4-1

. اسـت  قـزوين -رشـت  آزادراه از بخشي مطالعه، مورد محور   

 قزوين شهرهاي است، شده واقع ايران شمال در كه آزادراه اين

 شـده،  برگزيـده  محـور . نمايـد  مي متصل يكديگر به را رشت و

 محـور . اسـت  كيلـومتر  83تقريبي طول به قزوين -لوشان قطعه

 مركزي بخش از جمله ايران بخش چهار از نام برده شهري برون

ــار( ــع) رودب ــتان در واق ــيالن اس ــين و گ ــش همچن ــاي بخ  ه

 قرار قزوين استان در كه) قزوين( مركزي و كوهين سفلي، طارم

 و مطالعـه  مـورد  منطقـه  2 شـكل  در. گـذرد  مـي  اسـت،  گرفته

 ايســتگاه تــرين نزديــك و ترددشــماري هــاي  ايســتگاه موقعيــت

 انتخـابي  محـور  ارتفـاعي  تغييـرات  همچنين هاآن به هواشناسي

  .است شده داده نمايش

 E جغرافيايي مختصات از بررسي مورد شهري برون محور

 شده شروع لوشان شهر در N 55/̎15 38̍˚36 و 49˚30̍ 73̎/47

 N 42/̎34 و E 53/̎55 58̍˚49 جغرافيايي مختصات به و

  .گردد مي منتهي قزوين شهر در 36˚19̍

  

  
  

 . منطقه مورد مطالعه و عوارض موجود2شكل 
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  هاي مورد استفاده در پژوهش داده -4-2

 انـد گرفتـه  قـرار  بررسـي  مورد پژوهش اين در كه متغيرهايي   

 افقـي،  هـا ديـد   آن از جملـه كـه   وهـوايي  آب پارامترهاي شامل

 حجـم  متغيـر  و حـرارت  درجـه  و برف عمق باران، باد، سرعت

 رقـومي  مـدل  همچنين و مطالعه مورد محور از عبوري ترافيك

انـد (تـذكر و    شـده  توصـيف  2 جـدول  در هستند كـه  ارتفاعي

پنـاه،   ) (حـق 2016شـين و همكـاران،    ) (مك1395پور،  فرهادي

1390(  .  

 . توصيف متغيرهاي موجود2جدول

طبق تحقيقات انجام شده توسط پژوهشگران، فاصـله بـين   
كيلـومتري از لحـاظ دقـت و     32دو ايستگاه مـذكور تـا شـعاع    

). فاصله ميـان  2013(داتال و همكاران، صحت قابل قبول است 
تـرين ايسـتگاه    ايستگاه ترددشـماري در هـر قطعـه تـا نزديـك     

نشـان داده شـده    3به ترتيب در شكل  هواشناسي سينوپتيك نيز
 هواشناسي هاي ايستگاه از شده، اخذ هواشناسي اطالعات است.

ــينوپتيك ــوط س ــه مرب ــال ب ــايس ــاري ه ــي 1390آم   1397 ال

در آن   كه است ايستگاهي سينوپتيك، ايستگاه . اند شده گزارش
 اسـتاندارد  هـاي  زمـان  در هاي هواشناسيمشاهدات و ثبت داده

 هـاي زمـان  در همچنـين  و 18 و 12 ،6 ،0 سـاعات  يعني اصلي

 سـاعت  وقت به 21 و 15 ،9 ،3 ساعات يعني متوسط استاندارد
هواشناسـي،  گيـرد (سـازمان جهـاني   مـي  انجام جهاني هماهنگ

 مشـهود GIS  در مكـاني  هـاي  تحليـل  نتايج به توجهبا . )2017
ــه كــه اســت  هــاي ايســتگاه و ترددشــماري هــاي ايســتگاه كلي

 32 از كمتـر  حريم در ها، آن مجاورت در سينوپتيك هواشناسي
 قرار قبول مورد محدوده در كه اند شده واقع يكديگر از كيلومتر

 بررسـي  مـورد  آزادراه قطعـات  به مربوط اطالعات. است گرفته
 مقصد و مبدأ جغرافيايي مختصات قطعه، تقريبي طول جمله من
       .است شده داده ارائه 3 جدول در حريم، شعاع همچنين و

  

  داده  فيتعر  واحد اخذ منبع

 يهواشناس سازمان

  كشور

  متر
 با بان دهيد كي لهيوس به مشخص اندازه با جسم كي كه يا فاصله حداكثر

   .شود يم  دهيد افق امتداد در يمعمول يها چشم
  ديد افقي

  سرعت باد  .نامند يم باد سرعت را ييهوا توده كي يمكان ييجابجا  هيمتربرثان

  حرارت درجه   .شود يم احساس گرما شدت آن يرو از كه است ياريمع دما،  گراد يسانت درجه

  متر يليم
 قطرات تراكم از  كه اند باران منبع ابرها و است يبارندگ فرم نيآشناتر باران

  .ديآ يم بوجود ابرها در آب
  باران

  متر يسانت

 هم با. است شده ليتشك يخي يها ستاليكر از كه است يجو زشير برف

 و ها اندازه با و شود يم ليتشك يا تكه برف برف، يها ل ستايكر شدن ادغام

   .نديآ يم فرود نيزم به گوناگون يها شكل

  برف

 و يراهدار سازمان

  يا جاده ونقل حمل
  تعداد

 خط كي اي راه از نقطه كي از يعبور هينقل ليوسا تعداد بصورت كيتراف حجم

  .گردد يم فيتعر مشخص زمان مدت طول در جاده از نظر مورد جهت اي
  حجم ترافيك

 يبردار نقشه سازمان

   كشور
  متر

 يارتفاع رقوم مختصات و اطالعات يحاو كه است يرستر هيال كي 

(X,Y,Z) است. مشخص يسلول اندازه كي با مكان هر يبرا   

مدل رقومي 

  ارتفاعي

   كوهين -ج. حريم، لوشان 3محمودآباد نمونه            شكل  -ب. حريم، كوهين 3قزوين     شكل  -حريم، محمودآباد نمونهالف.  3شكل 
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 . مشخصات قطعات مورد بررسي و حريم موجود3جدول                                                             

قطعه طول مختصات جغرافيايي مبدأ مختصات جغرافيايي مقصد حداقل شعاع حريم  نام قطعه 

كيلومتري 20حريم   16̎/18 21̍˚36  N،  84̎/58 39̍˚49 E 55̎/15 38̍˚36  N،  73/̎47 30̍˚49 E 50 كيلومتر كوهين -لوشان   

كيلومتري 10حريم   78̎/17 18̍˚36  N،  10̎/07 53̍˚49 E 16̎/18 21̍˚36  N،  84/̎58 39̍˚49 E 27 كيلومتر محمودآبادنمونه -كوهين   

كيلومتري 15حريم   42̎/34 19̍˚36  N،  53̎/55 58̍˚49 E 78̎/17 18̍˚36  N،  10/̎07 53̍˚49 E 10 كيلومتر قزوين -محمودآبادنمونه   

  

  نتايج و بحث -5
ــتفاده   ــنش اس ــابي واك ــت ارزي ــام   جه ــدگان از راه در هنگ كنن

هـا،   گوناگون و نحـوه پاسـخ آن  وهوايي  رويارويي با شرايط آب

  7الـي   4 جـداول  در اسپيرمن همبستگي آزمون به مربوط نتايج

  است. آمده در تفكيك فصول مختلف سال به نمايش به

  
 

 فصل بهار -. نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن4جدول 

  نام متغير  نام قطعه فصل بهار
  )sigمقدار احتمال (  معناداري  ضريب   نوع ارتباط

---	  015/0  321/0   ندارد 

  كوهين -لوشان

  حجم ترافيك/ ديد افقي

382/0  		مستقيم و ضعيف   حجم ترافيك/ سرعت باد 000/0   دارد 

---  006/0-   حجم ترافيك/ بارش باران 764/0   ندارد 

  حجم ترافيك/ عمق برف ---  ---   ---  ---

516/0  مستقيم و متوسط   حجم ترافيك/ دما 000/0   دارد 

---	  019/0-  302/0   ندارد 

 -كوهين

محمودآباد 

  نمونه

  حجم ترافيك/ ديد افقي

068/0  		مستقيم و ضعيف   حجم ترافيك/ سرعت باد 000/0   دارد 

---  003/0-   حجم ترافيك/ بارش باران 899/0   ندارد 

-900/0  		معكوس و قوي   حجم ترافيك/ عمق برف 037/0   دارد  

478/0  مستقيم و متوسط   حجم ترافيك/ دما 000/0   دارد 

192/0  		مستقيم و ضعيف  000/0   دارد 

محمودآباد 

  قزوين -نمونه

  حجم ترافيك/ ديد افقي

237/0  		مستقيم و ضعيف   حجم ترافيك/ سرعت باد 000/0   دارد 

---  001/0   حجم ترافيك/ بارش باران 944/0   ندارد 

  ترافيك/ عمق برفحجم  ---    --- ---  	---

582/0  مستقيم و متوسط   حجم ترافيك/ دما 000/0   دارد 
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 فصل تابستان  - . نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن5جدول 

  نام قطعه فصل تابستان
  نام متغير

  )sigمقدار احتمال (  معناداري  ضريب   نوع ارتباط

---  003/0   حجم ترافيك/ ديد افقي  كوهين -لوشان 811/0  	ندارد 

437/0  مستقيم و متوسط   حجم ترافيك/ سرعت باد 000/0  		دارد 

-042/0  معكوس و ضعيف   حجم ترافيك/ بارش باران 034/0  		دارد 

  حجم ترافيك/ عمق برف ---  ---	 ---  ---

645/0  مستقيم و متوسط   حجم ترافيك/ دما 000/0  		دارد 

-044/0  معكوس و ضعيف    011/0  دارد 

 -كوهين

محمودآباد 

  نمونه

  حجم ترافيك/ ديد افقي

---  009/0   حجم ترافيك/ سرعت باد 543/0  ندارد 

-091/0  معكوس و ضعيف   حجم ترافيك/ بارش باران 000/0  دارد 

  حجم ترافيك/ عمق برف ---  --- ---  ---

579/0  مستقيم و متوسط   حجم ترافيك/ دما 000/0  دارد 

334/0  مستقيم و ضعيف  000/0  دارد 

محمودآباد 

  قزوين -نمونه

  حجم ترافيك/ ديد افقي

228/0  مستقيم و ضعيف   حجم ترافيك/ سرعت باد 000/0  دارد 

-050/0  معكوس و ضعيف   حجم ترافيك/ بارش باران 010/0  دارد 

  حجم ترافيك/ عمق برف ---  --- ---  ---

584/0  مستقيم و متوسط   حجم ترافيك/ دما 000/0  دارد 

  پاييز فصل – آزمون همبستگي اسپيرمن . نتايج6جدول 

  نام متغير  نام قطعه فصل پاييز
  )sigمقدار احتمال (  معناداري  ضريب   نوع ارتباط

101/0  مستقيم و ضعيف  000/0  		دارد 

  كوهين -لوشان

  حجم ترافيك/ ديد افقي

341/0  مستقيم و ضعيف   حجم ترافيك/ سرعت باد 000/0  		دارد 

---  035/0-   حجم ترافيك/ بارش باران 096/0  	ندارد 

  حجم ترافيك/ عمق برف ---  ---	 ---  ---

625/0  مستقيم و متوسط   حجم ترافيك/ دما 000/0  		دارد 

079/0  مستقيم و ضعيف    000/0  		دارد 

 -كوهين

محمودآباد 

  نمونه

  حجم ترافيك/ ديد افقي

104/0  مستقيم و ضعيف   حجم ترافيك/ سرعت باد 000/0  		دارد 

---  031/0-   حجم ترافيك/ بارش باران 167/0  	ندارد 

---  065/0-   حجم ترافيك/ عمق برف 550/0  ندارد 

533/0  مستقيم و متوسط   حجم ترافيك/ دما 000/0  		دارد 

179/0  مستقيم و ضعيف  000/0  		دارد 

محمودآباد 

  قزوين -نمونه

  حجم ترافيك/ ديد افقي

207/0  مستقيم و ضعيف   حجم ترافيك/ سرعت باد 000/0  		دارد 

---  009/0-   حجم ترافيك/ بارش باران 668/0  	ندارد 

---  217/0-   حجم ترافيك/ عمق برف 297/0  ندارد 

701/0  مستقيم و قوي   حجم ترافيك/ دما 000/0  		دارد 
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 زمستان -. نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن7جدول 

  نام قطعه فصل زمستان
  نام متغير

  )sigمقدار احتمال (  معناداري  ضريب   نوع ارتباط

088/0  مستقيم و ضعيف  000/0  		دارد 

  كوهين -لوشان

  حجم ترافيك/ ديد افقي

176/0  مستقيم و ضعيف   حجم ترافيك/ سرعت باد 000/0  		دارد 

---  035/0-   ترافيك/ بارش بارانحجم  075/0  	ندارد 

---  495/0-   حجم ترافيك/ عمق برف 145/0  ندارد 

699/0  مستقيم و قوي   حجم ترافيك/ دما 000/0  		دارد 

096/0  مستقيم و ضعيف  000/0  		دارد 

 -كوهين

محمودآباد 

  نمونه

  حجم ترافيك/ ديد افقي

060/0  مستقيم و ضعيف   حجم ترافيك/ سرعت باد 000/0  		دارد 

---  018/0-   حجم ترافيك/ بارش باران 394/0  	ندارد 

-244/0  معكوس و ضعيف   حجم ترافيك/ عمق برف 000/0  دارد 

614/0  مستقيم و متوسط   حجم ترافيك/ دما 000/0  		دارد 

178/0  مستقيم و ضعيف  000/0  		دارد 

محمودآباد 

  قزوين -نمونه

  حجم ترافيك/ ديد افقي

215/0  مستقيم و ضعيف   ترافيك/ سرعت باد حجم 000/0  		دارد 

---  027/0   حجم ترافيك/ بارش باران 161/0  	ندارد 

-405/0  معكوس و متوسط   حجم ترافيك/ عمق برف 006/0  دارد 

779/0  مستقيم و قوي   حجم ترافيك/ دما 000/0  		دارد 

 

شـود،   بررسـي مـي  هنگامي كه ارتباط بـين دو متغيـر متفـاوت    

اند: اگـر مقـدار    نويسندگان مختلف اين پيشنهادات را ارائه داده

باشـد،   50/0و  30/0، 10/0مطلق ضريب همبستگي نزديك بـه  

بترتيب يك عدم ارتباط تا ارتبـاط ضـعيف، ارتبـاط متوسـط و     

 .)2005ارتباط قوي وجود خواهد داشت (پليخت و همكـاران،  

ـ از آن اسـت كـه متغ   يحاك جي، نتا7الي  4 ولاجدنتايج  طبق  ري

بـر حجـم    يريتـأث  يدرفصول بهار و تابستان بطور كل يافق ديد

نداشته و تنها در قطعـه   نيقزو -از محور لوشان يعبور كيتراف

بـوده   فيو ضع ميارتباط مستق يدارا نيقزو -محمودآباد نمونه

قطعـه   3؛ اين قطعه از آزادراه بيشترين ارتفـاع را در بـين   است

متر افـزايش ارتفـاع    1000)؛  به طور متوسط هر 1دارد (شكل 

افـت محيطـي   «شود كـه آن را  درجه اي دما مي 6باعث كاهش 

نامند؛ اين افت دما باعث كاهش ظرفيـت رطـوبتي هـوا    مي» دما

 ات مختلـف  شده كه خود منجر به تشكيل ابـر و مـه در ارتفاعـ   

شود. يكي از داليـل بيشـتر بـودن بـارش و مـه آلـودگي در       مي

ارتفاعات همين پديده است.از اين رو متغيير ديد افقي تنهـا در  

ـ بهبـود د نتيجه اينكه اين قطعه معنادار بوده است.  بـه   افقـي  دي

از قطعه مذكور افزوده  يعبور هينقل ليبر تعداد وسا ياندك زانيم

 يافقـ  ديـ د زانيم شيبا افزا زيو زمستان ن زيياست. در فصول پا

 افتـه ي شيافـزا  يانـدك  زانيقطعات به م يدر تمام كيحجم تراف

و  زييسـرعت بـاد در فصـول بهـار، پـا      انيـ م يهمبسـتگ است. 

ـ ا به. است بوده فيضع و ميمستق قطعات يتمامزمستان در   ني

 حجـم  انـدك  شيافـزا  بـه  منجـر  بـاد،  سـرعت  شيافزا كه معنا

 از درصد 90 از شيب مطالعه مورد مناطق در. استشده  كيتراف

 دهيـ وز هيثان بر متر 13 از كمتر  سرعت با ييبادها ،يآمار دوره

در  بوفـورت  يجهان اسيمق طبق بادها نگونهيا واقع در كه است

انـد كـه تـأثيري بـر حركـت       ي ماليـم واقـع شـده   طبقـه بادهـا  

 يتجمعـ  شيداشـت. بـا توجـه بـه افـزا     نقليـه نخواهنـد    وسايل

متر بر  13به سمت  هيمتر بر ثان 0سرعت باد، از  يآمار يروزها

بـر   يلـ يدل تواند يبوده است كه نم مثبت يمقدار همبستگ ه،يثان

سـبب   ليدل نيسرعت باد باشد. ا شيتردد با افزا زانيم شيافزا

شده در  دهيحداكثر سرعت باد وز زانيشده است كه كم بودن م

بوده بـه عـدم وجـود ارتبـاط      هيمتر بر ثان 14فصل تابستان، كه 

(سازمان جهـاني بهداشـت،    منجر گردد كيمعنادار با حجم تراف

 يتنها در فصل گرم تابسـتان دارا  زيبارش باران ن زاني. م)1970

بـه ايـن    تردد بوده اسـت  زانيو معكوس با م فيضع يهمبستگ

كـاهش   يانـدك  زانيبه م كيبارش باران تراف شيبا افزا معني كه

 فصـل  يهـا  بـارش  مربوطـه،  كارشناسـان  نظـر  طبق. است افتهي
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ـ بـا توجـه بـه موقع    رانيكشور ا تابستان در  آن،  ييايـ جغراف تي

 يبر الگوهـا  تواند يبوده كه م يو رگبار يمعموالً از نوع همرفت

در  گـر يد يونقل مؤثر واقع گردد. به عبـارت  شبكه حمل يكيتراف

سـبب بـا    نيبه همـ  رود، يبارش انتظار مكه عدم تابستان  فصل

نرمال در نظر  ريغ يفصل حالت نيكه در ا يجو دهيپد نيوقوع ا

نقليـه عبـوري    ممكـن اسـت بـر تعـداد وسـايل      شود، يگرفته م

تأثيرگذار باشد. درحاليكه در فصل زمستان، بارش باران از نـوع  

گـردد.   سينوپتيك و ماليم بوده كه شرايطي نرمال محسوب مـي 

نتـايج يكـي از مطالعـات    الـذكر،   در تأييد صحت مطالـب فـوق  

بارش باران تنها در  پيشين نيز در اين زمينه، حاكي از مؤثر بودن

گونـه توجيـه    باشد. اين پژوهش، علت را ايـن  فصل تابستان مي

رسد كه  نمود كه در ساير فصول بويژه فصل زمستان، به نظر مي

كنندگان از راه، بارش باران را در مقايسه با بارش بـرف   استفاده

اند. لـذا از اثربخشـي آن    نوان شرايطي مساعد در نظر گرفتهبه ع

اسـت   اي كاسـته شـده    مالحظـه  در فصول سرد به ميـزان قابـل   

مـورد نحـوه ارتبـاط بـين     در  .)2017(دهمان و دراكوپولـوس،  

پارامتر عمق برف و حجم ترافيك، نتايج حاكي از آن است كـه  

ونه كه از نظر محمودآباد نم -در فصل بهار تنها در قطعه كوهين

شــرايط توپــوگرافي طبــق نقشــه مــدل رقــومي ارتفــاعي داراي 

بيشترين تغييرات ارتفاعي بوده و همانطور كـه مشـخص اسـت    

،  محور نام بـرده از منطقـه سـبز    1طبق نقشه موجود در شكل 

توجـه وجـود    رنگ عبور كرده است، همبستگي معنادار و قابـل 

بـرف، حجـم    داشته است. بدين صورت كه بـا افـزايش عمـق   

ترافيك به شدت كاهش يافته است. در فصل زمستان نيز ارتباط 

نقليـه سـبك عبـوري در دو قطعـه      عمق برف با تعـداد وسـايل  

قزوين،  -محمودآباد نمونه و محمودآباد نمونه -تر كوهين مرتفع

متوسط و معنادار بوده است. يعني ميزان تردد در فصل زمسـتان  

ف متفاوت بـوده اسـت. تـأثير    در قطعه مذكور در حاالت مختل

 -توجه متغير دما بـر حجـم ترافيـك در دو قطعـه كـوهين      قابل

قـزوين بـدليل شـرايط     -محمودآباد نمونه و محمودآبـاد نمونـه  

  هـاي   توپوگرافي مناطق مورد مطالعه بوده اسـت. نتـايج آزمـون   

الـي   8من ويتني و يا كروسكال واليس در ادامه در جداول  -يو

  ده است.نمايش داده ش 10

  

 محمودآباد نمونه -كوهين و كوهين -من ويتني و كروسكال واليس، بترتيب قطعات لوشان -. نتايج آزمون يو8جدول 

 كوهين - لوشان

  عدد معناداري   رابطه معنادار
  نام متغير

  بهار  تابستان  پاييز  زمستان  بهار  تابستان  پاييز  زمستان

961/0  ندارد  ندارد  ندارد  ندارد  818/0  277/0  191/0  حجم ترافيك/ ديد افقي 

000/0  دارد  دارد  دارد  دارد  000/0  000/0  000/0  حجم ترافيك/ سرعت باد 

404/0  ندارد  دارد  ندارد  ندارد  704/0  002/0  175/0  حجم ترافيك/ بارش باران 

011/0 --- --- ---  دارد  حجم ترافيك/ عمق برف --- --- --- 

000/0  دارد  دارد  دارد  دارد  000/0  000/0  000/0  حجم ترافيك/ دما 

  

  محمودآباد نمونه -كوهين و كوهين -من ويتني و كروسكال واليس، بترتيب قطعات لوشان -. نتايج آزمون يو9جدول 

 محمودآباد نمونه -كوهين

  عدد معناداري   رابطه معنادار
  نام متغير

  بهار  تابستان  پاييز  زمستان  بهار  تابستان  پاييز  زمستان

000/0  ندارد  دارد  دارد  دارد  000/0  000/0  727/0  حجم ترافيك/ ديد افقي 

000/0  دارد  ندارد  دارد  دارد  000/0  060/0  000/0  حجم ترافيك/ سرعت باد 

823/0  دارد  ندارد  ندارد  ندارد  121/0  456/0  013/0  حجم ترافيك/ بارش باران 

004/0 ندارد ---  ندارد  دارد  936/0  --- 083/0  حجم ترافيك/ عمق برف 

000/0  ندارد  دارد  دارد  دارد  000/0  000/0  073/0  حجم ترافيك/ دما 
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 قزوين -من ويتني و كروسكال واليس، قطعه محمودآباد نمونه -. نتايج آزمون يو10جدول 

 قزوين -محمودآباد نمونه

  عدد معناداري   رابطه معنادار
  متغير نام

  بهار  تابستان  پاييز  زمستان  بهار  تابستان  پاييز  زمستان

045/0  ندارد  ندارد  دارد  دارد  001/0  430/0  114/0  حجم ترافيك/ ديد افقي 

000/0  دارد  دارد  دارد  دارد  000/0  000/0  000/0  حجم ترافيك/ سرعت باد 

481/0  ندارد  دارد  ندارد  ندارد  309/0  016/0  838/0  بارش بارانحجم ترافيك/  

057/0 --- ---  ندارد  ندارد  201/0  حجم ترافيك/ عمق برف --- --- 

000/0  دارد  دارد  دارد  دارد  000/0  000/0  000/0  حجم ترافيك/ دما 

  

از حاالت  كي چيه ،10الي  8جداول ارائه شده در  جينتا طبق

 در يافقـ  ديـ د ريـ متغ يصورت گرفتـه بـرا   يبند مختلف طبقه

ـ تراف حجـم  امـا  نبوده مؤثر تردد زانيم بر بهار فصل  قطعـه  كي

 ريتــأث تحــت تابســتان فصــل در نمونــه محمودآبــاد -نيكــوه

 امـا . است شده يراتييتغ متحمل گرفته صورت يها يبند گروه

 در زمستان و زييپا سرد فصول در يعبور هينقل ليوسا تعداد در

ـ  مـه  ييوهوا آب طيشرا انيم گرم، فصول با سهيمقا  مـه  ظ،يغل

 و نمونـه  محمودآبـاد  -نيكوه قطعه دو در سبك مه و يمعمول

 در موجـود،  عـوارض  نقشه طبق كه نيقزو -نمونه محمودآباد

ـ م. دارد وجـود  تفـاوت  شده، واقع مرتفع محدوده  حـاالت  اني

ـ ن شده فيتعر باد سرعت مختلف و  زييدر فصـول سـرد پـا    زي

ـ نقل ليقطعات بـا تعـداد وسـا    يزمستان و فصل بهار در تمام  هي

  ارتباط معنادار وجود دارد. 

 يشـده بـرا   جاديا يها يبند تر تابستان طبقه اما در فصل گرم   

محمودآباد نمونه كـه از لحـاظ    -نيمذكور در قطعه كوه ريمتغ

نسبت بـه دو محـور    يدر محدوده باالتر يارتفاع يمدل رقوم

 ارتبـاط اثرگذار نبوده اسـت.   كيواقع شده، بر حجم تراف گهيد

 بهـار  فصـل  در بـاران  بارش براي شده تعريف هاي گروه ميان

 در تابسـتان  نمونه و در فصل محمودآباد -كوهين قطعه در تنها

 ميزان با قزوين -نمونه محمودآباد و كوهين -لوشان محورهاي

 حـاالت  تأثيرگـذاري  عـدم . باشـد  مـي  معنـادار  ترافيك، حجم

 قطعـه  در تابستان فصل در تردد ميزان بر باران بارش گوناگون

 بارش ميزان حداكثر بودن كم بدليل نمونه محمودآباد -كوهين

 شـده  تعريف هاي بندي طبقه. باشد مي ديگر قطعه دو به نسبت

محمودآباد  -كوهين ي قطعه در تنها نيز بهاري هاي بارش  براي

تغييـرات   دسـتخوش  را ترافيك حجم بوده، تر مرتفع كه نمونه

ـ ن برف عمق يبرا گرفته صورت يها يبند طبقه .است نموده  زي

 -نيكـوه  و نيكـوه  -لوشان قطعه دو در زمستان فصل در تنها

 از يعبور سبك هينقل ليوسا كيتراف حجم بر نمونه محمودآباد

 سـبك  هينقل ليوسا تعداد انيم يهمبستگ. است بوده مؤثر ها آن

 در زمسـتان  فصـل  ژهيبـو  زمسـتان  و زييپـا  سـردتر  فصول در

 بوده معنادار قطعات يتمام در تابستان، و بهار فصول با سهيمقا

ـ ن حرارت درجه مختلف حاالت. است  و فصـول  يتمـام  در زي

ـ تراف حجم بر يراتييتغ باعث قطعات يتمام . اسـت  گشـته  كي

 بـر  شده فيتعر يها يبند طبقه انيم معنادار تفاوت وجود عدم

 كـه  داشـته  وجود بهار فصل در تنها دما ريمتغ يبرا تردد زانيم

 موجـود  حـرارت  درجه حداقل و حداكثر بودن كم به آن علت

  .گردد يم باز

  

  گيرينتيجه -6
وهوايي ازجمله عوامل مؤثر بر ميزان تـردد   امروزه شرايط آب  

ـ ا يهدف اصـل   است. بنابراين نقليه وسايل  توسـعه  ق،يـ تحق ني

 ريتـأث  يبمنظور بررس آماري هايتحليل بر مبتنيمكانمند  يمدل

سـرعت   ،يافق ديد يمن جمله پارامترها ييوهوا آب يپارامترها

حرارت حـداقل و حـداكثر    باد، بارش باران، عمق برف و درجه

فصـول در آزادراه   يسبك در تمام هينقل ليوسا كيبر حجم تراف

 راتييتغ يبررسمكانمند، به  ليتحل است. جهت نيقزو -لوشان

 انيـ فاصله م يابيمحور مورد مطالعه و ارز يارتفاع يمدل رقوم

 يهواشناسـ  سـتگاه يا نيتـر  كيـ ترددشمار نسبت به نزد ستگاهيا

ـ ا يريقرارگ يسنج ، جهت صحتنيز موجود در  سـتگاه يدو ا ني

بمنظـور   يشـنهاد يقابل قبـول، پرداختـه شـد. در مـدل پ     ميحر

 ييوهوا بآ يرهايمتغ ييو شناسا يآمار يسنجش نوع همبستگ

ــر  ــؤثر ب ــزان حجــمم ــتراف مي ــون ك،ي ــار  آزم يهمبســتگ يآم
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 انيـ عدم وجـود تفـاوت م   ايوجود و  يو جهت بررس رمنياسپ

 ييوهـوا  آب يرهـا يمتغ يبـرا  شـده  فيـ تعر مختلف يها گروه

تحـت مطالعـه قـرار     س،يو كروسكال وال يتنيمن و -ويآزمون 

گرفته است. با توجه به واكنش متفاوت كاربران راه در مواجهـه  

بدسـت آمـده    جيگوناگون، نتا يها در زمان يميبا  هر عنصر اقل

 سـه يبر فصول مختلف سال و مقا ديبا تأك يجو دهيهر پد يبرا

كـه پـارامتر    اسـت از آن  يحـاك  جينتـا ها ارائه شـده اسـت.    آن

 كهيقطعات معنادار بوده بطور يدر فصول سرد در تمام يدافقيد

افزوده شده است. امـا در فصـول    كيبر حجم تراف ديبا بهبود د

كه  نيقزو -بهار و تابستان در قطعه محمودآباد نمونه يعنيگرم 

ـ بـر م  ياثـر انـدك   باشد، ينسبتاً مرتفع م ـ   زاني . گـذارد يتـردد م

سـرعت   ريـ متغ يشده برا فيو حاالت گوناگون تعر يهمبستگ

قطعـات بـه اسـتثناء     يفصول و در تمام يدر تمام باًيتقر زيباد ن

بـوده   معنـادار محمودآباد نمونه در فصل تابستان  -نيقطعه كوه

 ايـ سرعت باد و  زانيتوجه نبودن حداكثر م قابل ليبدل امااست. 

 فصـل  در بـاد،  سرعت يباال ريمقاد با يآمار يكم بودن روزها

فصل تابستان  يها . بارشاست نبوده معنادار ارتباط تابستان گرم

 رگذاريقطعات تأث يسبك در تمام هينقل ليتردد وسا زانيبر م زين

 ليبـدل  نمونـه  حمودآبادم -نيقطعه كوه انيم نيبوده است. در ا

 ياساسـ  يهمبستگ يدارا آن بودن تر مرتفع و يتوپوگراف طيشرا

 كـاهش  هب منجر باران، بارش زانيم شيافزا كه بوده معكوس و

ـ ن بـاران  بارش متنوع يها طبقه  .است شده كيتراف حجم  در زي

 بـاالتر  ليبدل نمونه محمودآباد -نيكوه قطعه در تنها بهار فصل

 بـه  نسـبت  شتريب يارتفاع راتييتغ و بارش زانيم حداكثر بودن

 فصـل  در كه ستيحال در نيا .است بوده معنادار گريد قطعه دو

 تفـاوت  وجـود  عـدم  و يمعنـادار  عدم بوده، تر گرم كه تابستان

 گريد قطعه دو با سهيمقا در بارش زانيم حداكثر بودن كم ليبدل

 نيـز  بهار فصل در سرد فصول بعالوه نيز برف عمق .است بوده

 و بـرف  بـارش  جهـت  راه از كنندگان استفاده انتظار عدم بدليل

 بـدليل  نمونـه  محمودآباد -كوهين قطعه در تنها آنان، غافلگيري

 ،1 شـكل  در موجـود  عـوارض  نقشـه  طبـق  آن مرتفع وضعيت

 حجـم  كـاهش  بـه  منجـر  كه بوده منفي و زياد همبستگي داراي

 در ارتبـاط  وجـود  عدم كه است بذكر الزم. است گشته ترافيك

 در. گـردد  مي باز فصل آن در برف بارش عدم به تابستان، فصل

 زمستان فصل در تنها گرفته صورت بندي طبقه نيز زمستان فصل

 نمونـه  محمودآبـاد  و كـوهين  و كـوهين  -لوشان قطعه دو در و

 معنـادار  ارتبـاط  داراي بـرف  عمـق  ميزان بيشترين وجود بدليل

 و فصـول  تمـامي  در نيـز  حـرارت  درجـه  افزايش با. است بوده

 در همبسـتگي  شدت. است يافته افزايش ترافيك حجم قطعات

 بعـالوه . اسـت  بـوده  بيشـتر  تـر  مرتفع قطعات در و سرد فصول

 در و دمـا  شيافـزا  سـال،  گرم فصول در كه بود آن بيانگر نتايج

 بـه  منجـر  كـه  آزاردهنـده  يعـامل  بعنـوان  خبنداني سرد، فصول

  هستند. گردند، يم عبورومرور كاهش
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 ونقـل  حمل و يراهدار سازمان و كشور يهواشناس سازمان از  

 نيتـأم  ليـ دل بـه  كشور يبردار نقشه سازمان نيهمچن و ياجاده

  .شود يم تشكر و ريتقد پژوهش در استفاده مورد يها داده
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هاي درسي  وپرورش، شركت چاپ و نشر كتاب وزارت آموزش
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ABSTRACT 

These days the status and importance of transportation is not hidden from anyone. Since 

climate conditions are among the factors that affect traffic patterns in transportation network, 

so the main objective of this study is to provide a spatial method in combination with 

statistical analysis to investigate the impact of weather related parameters included visibility, 

wind speed, rainfall, snow depth and temperature on freeways light-vehicle traffic volume. 

The proposed method is evaluated on of Lowshan- Qazvin freeway. In order to measure the 

type of statistical correlation and identify climate variables which affect traffic volume, 

spearman correlation test was employed. Moreover, by classifying climate variables 

according to the standard thresholds extracted from related studies, statistical analysis has 

been performed to examine the existence of differences between the groups and number of 

vehicles, using the U-Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests. Due to the varied behavior of 

road users in each climate element as well as different time periods, the results are presented 

by emphasizing on the different seasons of the year and comparing them in each segment. In 

addition, to perform spatial analysis on the model outputs, evaluation the impact of digital 

elevation model (DEM) as well as distances between traffic station from the nearest 

meteorological station on the model statistical outcomes has been studied. The results of this 

research can be useful for the use of transportation stakeholders and relevant planners for 

assessing the impact of climate phenomenon on traffic volume. 
 

Keywords: Statistical Analysis, Seasonal Changes, Freeways Traffic Volume, Geographic 

Information System (GIS), Light Vehicles 

 


