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Abstract 
          This paper was undertaken to investigate the relationships between speed 
and density on urban arterial roads of Baghdad City. This research work was based 
on the traffic survey data (PC volume and average speed) collected in Palestine 
Street in 3 sections at two directions through 12 hours within 3 weekdays. The 
density is computed using fundamental formula of traffic flow. Eight theoretical 
Speed-Density models (5 are single Regime Models and 3 are Multi-Regime 
models) are validated by the field data by two statistical test methods (CHISQ test 
and Paired T-test). The results show that no one of the theoretical models is good 
in fit with the real data. Then a Multi-Regime Model is improved under two ranges 
of density (<70 and >70)  at south approach and (<60 and >60) at north appraoch . 
This model is tested using regression analysis, CHISQ test, and Paired T-test. This 
analysis shows that the model has good fit with the field data. 
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في  الطرق الشريانيةعلى بين سرعة وكثافة المرور تطوير نموذج رياضي للع�قة 
  مدينة بغداد

 
  خ�صة ال

المرور على بعض وكثافة بين سرعة تطوير نموذج رياضي للع�قة يھدف البحث إلى             
الحجم (البحث على مسح البيانات المرورية  دأعتم .دادبغالوص�ت للطرق الھامة بمدينة 
طين من خ�ل والتي جمعت من موقع شارع فلس) ل السرعةدالمروري للمركبات الصغيرة ومع

قيم الكثافة المرورية حسبت . ساعة لث�ث ايام 12ة مسح دث�ث مقاطع وبا4تجاھين وخ�ل م
قيق صحة النتائج المستحصلة من ثمانية دتم ت. 4ت الجريان المروري ا4ساسيةدام معادباستخ

 دخمسة منھا ذات نظام مفر(ي�ت نظرية تربط بين سرعة المرور والكثافة المرورية دمو
 ).Paired T-test و   CHISQ(ام طريقتان للفحص ا4حصائي دباستخ) ددوث�ثة ذات نظام متع
لذا تم تطوير نموذج . ي�ت الثمانية 4تطابق في نتائجھا البيانات الحقليةدبينت النتائج أن المو

اه في ا4تج  )70>و70<(ن من قيم الكثافة المرورية ييدضمن م ددالنظام المتع درياضي باعتما
 regression(ام ديل باستخدتم فحص ھذا المو. في ا4تجاه الشمالي   )60>و60<(الجنوبي و 

analysis, CHISQ test,  و Paired T-test .(يل المستنبط يتطابق دبينت نتائج التحليل أن المو
 .ما مع البيانات الحقلية دالى ح

 
 
  
  


