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 چکیده

 با توجه به رشد روزافزون جمعیت و به خصوص جمعیت شهری، همچنین صنعتی شدن جوامع و نقش حیاتی حمل

ص داخلی و نقل در تولید ناخال اختصاص درصد باالیی از سهم ارزش افزوده به صنعت حملونقل در این جوامع و 

ن و تنظیم سیستم برنامه ریزی در این زمینه، هر روز بیشتر احساس می گردد . از این رو تدوی کشورها، نیاز مبرم به

ز آن ار کاهش تلفات ناشی ایمنی همراه با یک مدیریت کارآمد در صنعت حمل ونقل یکی از پایه های اساسی د

ته می ، پرداخمعابر هندسی طرح شکل اصالح با شهری درون معابر شبکه ایمنی تامینخواهد بود. دراین پژوهش 

از از شود. روش تحقیق در این مقاله بر اساس روش تحلیلی و توصیفی است که با جمع آوری اطالعات مورد نی

العات جمع آوری اسناد و همچنین با مصاحبه با افراد و اشخاص مسئول، اططریق اسنادی و کتابخانه ای با مراجعه به 

رنامه ریزی بشده است و راهکارهایی همچون تعریض معابر، به کاربردن عناصر و تجهیرات مناسب، روشنایی معابر و 

نجام شده، این ت ابرای ایجاد و یا افزایش ایمنی ارائه گردیده است. باتوجه به یافته ها ومطالعا طرح هندسیصحیح 

هری نتیجه گیری به عمل آمده که ایمن سازی معابر درون شهری و نقشی که در کاهش تلفات تصادفات درون ش

 .داشته از مسایل مهمی است که در برنامه ریزی شهرها باید مد نظر قرار گیرد

 هندسی ، طرحایمنی، معابر درون شهری، شهر، ترافیک :کلیدواژه ها
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 مقدمه

که  اهمیت شبکه شهری در جغرافیای سیاسی و اقتصادی و به طور کلی پویش شهرنشینی یک منطقه به حدی است

وزیع شهرهای نیاز به تاکیدی خاص در این زمینه نیست. شبکه شهری هم به مفهوم فضایی آن یعنی نحوه استقرار و ت

ین شهرها بر بیعنی نظام مبادله و داد و ستد  مختلف )از نظر اندازه، جمعیت و غیره( و هم به مفهوم اقتصادی آن

ت. اساس عملکردهای پایه ای آنها هم حاصل و هم علت بسیاری از مسائل و پدیده های شهرنشینی معاصر اس

یکن شهرنشینی علیرغم اینکه شهرنشینی در جهان سابقه چند هزار ساله دارد، ل .(5:1388دیگران،شمیرانی و  )مفیدی

ابلیت های قانقالب صنعتی است. انقالب صنعتی تمدنی است که وابستگی به زمین نداشته و اساسا به معاصر مولود 

 مغز انسانها وابستگی داشت.

آوری قرن فن  دهد که تغییراتبررسی مراحل رشد و توسعه فضایی شهرهای جهان از گذشته تا به امروز نشان می

ع فیزیکی این شهرها و تبدیل شهرها از فرم ارگانیک به گسترده ونقل، باعث رشد سریاخیر بخصوص تکنولوژی حمل

 .ایمهای اخیر شاهد واکنشی به پراکندگی شهری در شکل طرح رشد هوشمند بودهبه همین دلیل در سال .شده است

 ( حفظ فضای1:هایی برای محدود کردن رشد شهری یا تغییر شکل آن به علت سه نگرانی زیر به اجرا درآمدندتالش

( کاهش 3های خدمات عمومی ( کاهش هزینه2تر باشد باز و ایجاد توسعه شهری که ازنظر زیباشناختی جذاب

 (.211: 2004و همکاران،  1بنتو(وابستگی به خودرو شخصی که باعث به وجود آمدن پراکنش شهری شده است

قیم دارد تا جایی که پراکندگی و ها تأثیری مستشهری آناز طرفی طراحی فضایی ،معماری بر نحوه سفرهای درون

ی گستردگی شهری باعث شده است که اکثر شهروندان برای دسترسی به نیازهای روزانه خود از خودروی شخص

فروشی، آموزشی، بهداشتی، تفریحی، های خردهای، مانند کاربریاستفاده کنند در این راستا کارکردهای عمده محله

ریزی مجدد شهری و استقرار کارکردهای ختاری برخوردارند و نیاز به برنامهورزشی و خدمات ضروری از ضعف سا

اعث تقاضای این کارکردها در محالت با کمبود سطوح مواجه بوده و همین امر ب .مناسب محله در مراکز محالت است

ر این به بالوه ع .فزاینده سفر شهروندان برای دسترسی به این خدمات و استفاده زیاد از خودروی شخصی شده است

تر شده و شهروندان ها در بافت مرکزی شهر فواصل سفر کوتاهها و فعالیتازحد کاربریدلیل فشردگی و تراکم بیش

 (.248: 1392دهند )حسینی و همکاران، انجام می  شهریونقل برونسفرهای روزانه خود را از طریق سیستم حمل

بد و هویتى نو و بار در طراحى جهت پاسخ براى نیل به فضایى پویا با کال تریبنابراین این عناصر راهکارهاى متنوع 

ونقل دسترسى و ابعاد وساز این اقدامات زیربنایى مسائل مربوط به ارتباط و حملساخت معنایى قوى را خواستارند.

: 2010زاریس،ند)دی چو اندازه منطقى تأثیر بسیار زیادى بر قلمرو و گشایش مسیرها به شهر و نواحى حومه شهر دار

32.) 

از زمان اختراع خودرو تا به امروز، هر روز تعداد بیشتری از آن وارد خیابانهای شهرها شده و در نتیجه روز به روز 

ترافیک بیشتر از قبل میشود. امروزه خیابانهای پرتراکم با صف خودروهای به هم چسبیده که بیشتر به پارکینگ  شبیه 

شهرها را در ذهن تداعی میکند. شهر یاسوج به عنوان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، از است، چهره اصلی کالن
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زمان تبدیل شدن ان به مرکز استان  روزانه مورد رفتوآمد مردم از سراسر استان میباشد. با توجه به این موضوع به 

روزانه گرههای ترافیکی را نتیجه میدهد.  راحتی میتوان به این نتیجه دست یافت که روند تغییرات به سمتی میباشد که

چرا که افزایش میزان جمعیت با تعداد خودروهایی که در سطح شهر تردد میکنند رابطه مستقیم دارد. با توجه به 

اهمیت موضوع و عواقب ناشی از گرههای ترافیکی شاهد افزایش روزانه آلودگیهای زیست محیطی، افزایش حوادث 

ف سوخت، اتالف وقت شهروندان، استهالک وسایل نقلیه و ... هستیم. الزم است که درتامین رانندگی، افزایش مصر

ایمنی شبکه معابر درون شهری  تدابیری در نظر گرفته شود تا در بهبود وضعیت ترافیک و کاهش میزان تصادفات و 

    رفاه حال شهروندان نتیجه مطلوبی بدست بیاورد. 

 

 پیشینه تحقیق

Tsigdinos&Vlastos   یراهبرد راهبردی شبکه یک تعیین های راه در پژوهشی تحت عنوان بررسی 2021در سال 

 دوچرخه ، روی پیاده معیار نشان دادند که افزایش چند تحلیل و تجزیه رویکرد یک: شهر کالن معابر در جایگزین

 مصرف و کمتر ای گلخانه گازهای انتشار) سبزتر تحرک ، ترافیک ایمنی سطح بهبود ، عمومی نقل و حمل و سواری

 انسان ریزی برنامه ابزار یک ، پیشنهادی روش. شهری بافت انسجام و بهتر دسترسی ، شهری قلمرو افزایش ،( انرژی

  .شود تکرار یزن مشابه های ویژگی با دیگر مناطق در تواند می و دهد می پایدار های حالت به را اولویت که است گرا

 از ادهاستف با شهری درون معابر شبکه در تاخیر در پژوهشی تحت عنوان تحلیل1396در سال شهاب و حیری کانی 

 زشآمو روش بهترینکالردشت نشان دادند که  شهر در موردی مطالعه عصبی شبکه سیستم و AIMSUN افزار نرم

 های انالک کاهش هدف با باشد، می بیشتر کارایی دارای لگاریتمی سیگوید تابع باشد، می مارکورات-لونبرگ ،روش

 با ، شده یهارا پنهان الیه ارتباطی های کانال از درصد 50 حذف برای ژنتیک الگوریتم مبنای بر روشی ، ارتباطی

 شبکه در موجود انحرافی های راه از استفاده ، دارد مطابقت برگ گرین جریان با شبکه در سرعت از حدی افزایش

 ظرفیت به جمح نسبت ، بوده تاخیر عوامل از سواره سرعت بودن کم-6بکاهد تاخیر میزان از زیادی حد تا تواند می

 .باشد می 0.8تا0.7 حدود در

: مورد) یاقتصاد بعد بر تأکید با جنوبغرب یمنطقه کالن شهری شبکه در مقاله تحلیل  (1394) قادرمرزی حامد

 - انون رتبهقی خوزستان از نظام شهری کالن منطقهدهد: که نشان می (بویراحمد و کهگیلویه و خوزستان استانهای

ن منطقه، برقرار کند. تعادلِ فضایی نسبتاً مناسبی بین تعداد جمعیت و تعداد شهرها در سطحِ کالاندازه پیروی نمی

ست شهری های شهری نیمه متعادل، است. و در نهایت در سطحِ کالن منطقه، نخاست. توزیع جمعیت شهرها و گروه

جهت  ز(، آن چنان شدت دارد که منجر به تشکیل پدیده ماکروسفالی در سطح کالن منطقه شده است. اما)اهوا

ای هگیریِ نخست شهری، در سطح کالن منطقه باید ضمن تمرکززدایی و جلوگیری از مهاجرتجلوگیری از شکل

  .درون استانی، شهرهای کوچک و میانی را تقویت کرد

 دیدگاه سه از استفاده با تهران کالنشهری منطقه شهری شبکه تحلیل و ( در مقاله بررسی1395میروکیل ) و پورداداش

 منطقه شهری شبکه عملکردی نظام تغییرات گرایش روند بیانگر دسترسی نشان داد که: قابلیت و تراکم گره، بر مبتنی
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 عملکردی توزیع الگوی سمت به مسلط نقطه یک در عملکردی تمرکز از شدهبررسی هایدوره در تهران کالنشهری

 به گسترش حال در مذکور،  هایسال طول در تهران کالنشهری منطقه شبکه شناسیریخت الگوی همچنین. است

 رابطه وجود دهندهنشان مقاله این هاییافته. است جدید شهری نقاط با ارتباط ایجاد طریق از چندمرکزی الگوی سمت

 .است تهران کالنشهری منطقه در شناسیریخت نظام و عملکردی نظام میان معنادار

 یاستان ها یا و توسعه منطقه یزیدر برنامه ر یکردیرو یبر شبکه شهر یلیتحل (1394و خداداد،  تانیهدا ؛یلی)اسمع

یت شهر های این نشان می دهد که: بین اندازه و مرتبه جمع (المی: استان ای)مورد یکم یبا استفاده از مدل ها یمرز

هان سوم جاستان تناسب و تعادلی وجود ندارد. وجود الگوی اولیه شهر نشینی ) نخست شهری( که ویژگی کشورهای 

توزیع  و کشور ما است، در این استان نیز مشاهده می شود و نتایج حاصل از محاسبه ضریب جینی نشان داد که

م با جذب سیاسی استان ایال –مواره به سمت عدم تعادل پیش می رود. شهر ایالم به عنوان مرکز اداری جمعیت ه

. اختالف خدمات اداری، سیاسی، آموزشی و... عامل جذب و زهکشی منابع و نیروی انسانی از کل استان گشته است

 .ی دیگر استان می باشدجمعیتی این شهر بیانگر تراکم جمعیتی باال در این شهر نسبت به شهر ها

 ساختاری یها ویژگی مبنای بر شهری درون معابر سنجی با عنوان ظرفیت پژوهشی ، در1393سلطانی و پناهی در سال 

 در معابر هشبک از بخش شیراز نشان دادند که هر شهرداری 6 منطقه موردی مطالعه مجاور؛ های فعالیت با پیوند و

 مدیریت در بایستی که است برخوردار خصوصی به های قابلیت و ها توانایی از ساختاری، لحاظ به مطالعاتی محدوده

 از ندیب گونه یک توان می اساس، این بر. گیرد قرار توجه مورد ترافیکی خدمات و ها زیرساخت تقاضای و عرضه

 .شوند توزیع هشبک ظرفیت مبنای بر ها کاربری سطح، هر در که داد ارایه آنها ساختاری های قابلیت مبنای بر معابر

 شهری مورفولوژی با ارتباط در شهری معابر شبکه تحقیقی تحت عنوان بررسی ، در1389جعفری و سنایی در سال 

 خاص ژیمورفولو کدام هر ای رودخانه شهرهای ای، کوهپایه و کوهستانی شهرهای ساحلی، نشان دادند که شهرهای

 دهی کلش در عوامل ترین اصلی از یکی عنوان به معابر شبکه شهرها از نوع این از یک هر در که دارد را خود

 مدنظر که نچهآ بین این در اما. کرد فراموش را طبیعی عوامل نقش توان نمی بین این در البته شهرهاست مورفولوژی

 اختس در شهرها در عوامل ترین اساسی از یکی عنوان به که است معابر شبکه نقش بررسی باشد می تحقیق این

 است. شهر بندی استخوان

 

 ادبیات نظری تحقیق

ونقل کاال بین دونقطه ونقل مسافر( حملعبارت است از تغییر مکانی اشخاص)حمل 2ونقلحمل  مفهوم سیستم

طور مستقیم تأثیر بر مقدار استفاده از زمین ونقل بهریزی حملتوان گفت تصمیمات برنامهجغرافیایی بر این اساس می

 (.63: 1383گذارد )بلغاری، معماری می-ونقل، رشد و توسعه فضاییبرای تسهیالت و خدمات حمل
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 لحاظ به رچهگ که است ترافیک سازی آرام یا وونرف الگوی دوران ، این در شده ارائه هاینظریه مهمترین از یکی

 واقع در اهگرفت. وونرف خود به اجرایی و عمومی جنبه 1980 اوایل از اما گردید تبیین 1960دهه  در اواخر نظری

 و پیاده حرکت به بخشی اولویت و خودرو سرعت کردن محدود جهت شده همسایگی طراحی واحد هایخیابان

 هستند. ساکنان روزانه زندگی

همیت ویژه ای در طول قرن بیستم از ا« گروهی از شهرهای وابسته و مرتبط با یکدیگر»مطالعه شبکه شهری به عنوان 

ه زمانی و چژه شبکه شهری از در برنامه ریزی ملی و منطقه ای برخوردار بوده است. به درستی معلوم نیست که وا

می  armature urbanچگونه وارد ادبیات برنامه ریزی در ایران شده است. این واژه برگردانی از واژه فرانسوی 

نگلیسی اگر باشد که به ویژه در مباحث آمایش سرزمین در آن کشور به طور گسترده کاربرد داشته است. در متون ا

ر است. نزدیکترین عبارت به مفهوم مورد نظ urban networkبخواهیم واژه ای معادل شبکه شهری بیابیم عبارت 

لوم مختلف و کاربرد وسیع آن در ع 1954در سال « فیبرتالن»با این حال پس از طرح نظریه عمومی سیستمها توسط 

کوشش کرد « هاشهرها، نظامی درون نظام شهر»در کتابی تحت عنوان  1964جغرافیدان آمریکایی به سال « برایان بری»

خستین بار واژه ننظریه سیستم ها را در مطالعات منطقه ای و شهری نیز به کار گیرد. در همین کتاب بود که او برای 

رها به کار را به مفهوم گروهی از شهرهای وابسته و مرتبط به هم یعنی همان مفهوم معادل شبکه شه« نظام شهری»

 .(9 :1382برد. )عظیمی،  

بسیار  ابعاد شهرها در همگانی ونقلحمل هایسامانه انواع و هاشبکه ایجاد جهت گذاریسرمایه 1980 دهه اواخر از

 گردیدند. نظریه مطرح شهری توسعه هایکانون ترینمهم از یکی عنوان به ونقلیحمل هایگره و یافت تریگسترده

 توسعه چون دیگری عبارات و اصطالحات با تخصصی متون برخی در که 3همگانی ونقلحمل به توسعه وابسته

 شد.  ارائه زمان همین در گرددمی یاد نیز 5همگانی ونقلحمل مجاورت در توسعه و 4ونقل همگانیحمل با پیوسته

 و اجتماعی رویکردهای به گرایش تقویت با و سوم هزاره آستانه در و گذشته قرن پایانی دهه در دیگر، سوی از

 همگانی نقل و حمل توسعه اخیر سالیان در ونقلی،حمل هایپایانه پیرامونی هایبافت یتوسعه شهری در طراحی

 وجود اخیر، یگونهاین هایویژگی ترینمهم از برخی که است شده دیدگاه معرفی ترینکامل عنوان به 6محور

 گسترش و شخصی اتومبیل از استفاده کاهش محله، کیفیات طراحی به توجه ها،پایانه پیرامون در مختلط کاربری

 باشد.می سواریدوچرخه و رویپیاده ویژه به همگانی نقل وحمل با همساز ترابری هایگونه

 طرح شکل حاصال با شهری درون معابر شبکه ایمنی تامینهای هدف این تحقیق پس از شناسایی شیوهجایی که  از آن

در دسترس باشد  های مذکور اطالعاتیباشد بنابراین الزم است که در مورد شیوهترین شیوه میو مناسب معابر هندسی

 جام شده در زمینهطور اجمالی تحقیقات انه بهای مطلوب و بهینه ارائه نمود؛ به همین جهت در ادامتا بتوان برنامه

 گردند.معرفی می شهری درون معابر شبکه کیفیت

                                                           
3 - Transit Related Development (TRD) 

4 - Transit Joint Development (TJD) 

5 - Transit Adjacent Development (TAD) 
6 - Transit Oriented Development (TOD) 
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 شبکه شهری

ی مختلف شبکه شهری در کشورهای پیشرفته صنعتی به علت وجود عملکردها و فعالیت های سلسله مراتبی در شهرها

بصورت کهکشانی است. یعنی روستاهای اطراف جتماعی و فضایی ا -و یکنواختی و همگونی نسبی امکانات اقتصادی

اند و رتباطایک شهر کوچک خدمات اولیه خود را از این شهر تامین می کنند. اینگونه شهرها با یک شهر متوسط در 

ن رو پایتخت ها در نهایت شهرهای متوسط با شهرهای بزرگ منطقه در ارتباط مستقیم و متقابل قرار می گیرند . از ای

وقعیت ویژه ماز متروپل های این کشورها نیز به علت وجود مراکز تصمیم گیری )سیاسی یا اقتصادی( از  و یا بعضی

 ای برخوردارند.

منطقه  در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نظیر ایران معموال نقش میانی شهرهای کوچک و متوسط )بین

 ابند.های اصلی و بزرگ اهمیت و رشد بیشتری می یروستایی و شهری بزرگ( کم اهمیت تر شده و در مقابل شهر

مرکز سرمایه علت این امر همان علل ایجاد تمرکز در این کشورها می باشد که عمدتا ناشی از کمبود زیرساخت ها ت

ل از رشد روابط سرمایه داری پیرامونی است. اجتماعی حاص -و سایر امکانات و به طور کلی عوامل متعدد اقتصادی

نوعی  پویش، یعنی از میان رفتن نقش میانی شهرهای کوچک و متوسط در کشورهای جهان سوم، پیدایش حاصل این

روستا  شبکه شهری است که به آن شبکه زنجیره ای گویند. یعنی هر شهر کوچک یا  متوسط و حتی در مواردی هر

 .(116-115ص  -1363، مستقیما و به صورت زنجیره ای با متروپل اصلی در ارتباط است )اعتماد

 مروری بر شبکه شهری ایران

که  به طور کلی، با پیدایش یک شبکه شهری و چگونگی شکل گیری الگوی فضایی آن در یک منطقه یا یک کشور

لیمی و جغرافیایی مرتبط است. در ایران نیز اجتماعی، اق -در طول تاریخ صورت می گیرد، با شرایط متعدد اقتصادی

بی برخوردار شبکه شهری ایران تا چند دهه قبل، از همگونی نس این قاعده کلی بوده است. پیدایی شبکه شهری تابع

شبکه تاثیر  بوده است، یعنی بدون وجود یک کالنشهر یا متروپل اصلی که همه فعالیت ها را به خود جذب کند و بر

یی آنها از رها و مراکز روستاخاصی بگذارد، ارتباط ارگانیکی بین شهرهای کوچک و بزرگ هر منطقه ازیک سو و شه

وطه را انجام سوی دیگر برقرار بوده است. به عبارت دیگر هر منطقه شهر اصلی خود را دارا بود که عملکردهای مرب

 می داد و از طریق این مراکز منطقه ای بود که هر منطقه با پایتخت در تماس قرار می گرفت.

ات و تولید، از نظر روابط عملکردی بین شهر و روستا در زمینه خدمدر شبکه شهری پیش سرمایه داری ایران مناطق 

یچ منطقه ای هکم و بیش مشابه بودند، هر چند از نظر جغرافیایی هر یک ویژگی های خاص خود را داشتند. بنابراین 

و قدرت ر بر دیگر مناطق امتیاز فوق العاده ای نداشت، جز پایتخت که آن هم در موارد خاصی بنابر موقعیت شه

ی( امکان دستگاه حاکمه اهمیت بیشتری می یافت. زیرا با تغییر مداوم محل پایتخت )با تعویض هر سلسله حکومت

یروی کار نرشد بیش از حد یک پایتخت خاص از میان می رفت. در نتیجه این یکنواختی، جابجایی چندانی از لحاظ 

 (.25:1388شمیرانی و دیگران، )مفیدییا جمعیت یا سرمایه در کل شبکه دیده نمی شد. 

به دنبال تغییرات وسیعی که در آغاز قرن چهاردهم هجری شمسی در کشوربه وجود آمد و به دنبال دگرگونی شرایط 

اقتصادی و اجتماعی نظام کارکرد شهرها رو به تغییر گذاشت. پیدایش کالنشهر ملی، کالن شهرهای منطقه ای و تشدید 
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سرمایه گذاری ها و وابستگی به سرمایه داری پیرامونی، خصوصیات فضایی جمعیت شهری تباینات منطقه ای به علت 

 ایران را تغییر داده و در تغییر کارکرد و نقش شهرها موثر واقع گردید.

اری در آنها توسعه روابط سرمایه داری، عمده شدن صادرات نفت، تمرکز سرمایه در شهرها، تشدید جریان سرمایه گذ

نحوه  شهرهای بزرگ تغییر الگوهای تولید و مصرف، افزایش حجم واردات تولید خارجی، تغییر دربه خصوص در 

ده ای در ساخت استخراج مازاد اقتصاد محلی به دنبال انجام اصالحات ارضی، توسعه شبکه ارتباطی و ... تغییرات عم

مینه خدمات زد خود، فعالیت جدیدی در اشتغال، تولید و کارکرد شهرها به وجود آورده شهرها ضمن تغییر در کارکر

 آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی و ... پیدا کردند.

ها با بهره مندی از این فعالیت ها افزایش یافته و در سازماندهی فضای منطقه ای آن -موقعیت و جاذبه های ناحیه ای

فوذ خود دچار انیکی شهر اصلی با منطقه نملی نقش فعالی را بر عهده گرفتند. به دنبال این تغییرات، ارتباط ارگ

خود را از  دگرگونی شده و بسیاری از شهرها که کارکرد اصلی آنها استخراج مازاد اقتصاد محلی بود، علت وجودی

 .(177 :1374دست دادند. )نظریان، 

 معیتی شبکه شهری ایران را به گونه ذیل می توان خالصه کرد:ج -در حال حاضر خصوصیات فضایی

خورد. به نحوی که وجود در کل شبکه شهری ایران مسئله کالنشهری و تمرکز متروپل به وضوح به چشم می -1

کردی و غیره همه شبکه را تحت تاثیر خود قرار داده و در شبکه هیچ جمعیتی، عمل -متروپل تهران از نظر فضایی

 گونه رقابتی در این زمینه نسبت به تهران دیده نمی شود.

د حاصل شرایط کلی در نقاطی که یک شهر بزرگ به وجود آمده است )مانند اصفهان، مشهد، تبریز( که خو به طور -2

تها و رشد تاریخی، اقتصادی و اجتماعی بوده است، شهر بزرگ دیگری به چشم نمی خورد و این کالنشهر همه فعالی

 (121ص  » -، گیتی و دیگرانعمده منطقه را در زمینه های مختلف به خود اختصاص داده است. )اعتماد

یاست سگرایش به افزایش جمعیت در شهرهای بزرگتر و افزایش تعداد شهرهای کم جمعیت، اولی بر مبنای  -3

 اقتصادی و دومی بر مبنای سیاست اداری کشور نمایان است.

خود را در  برتری شهر تهران خارج از ترتیب نظام شهری در کشور به عنوان شهر برتر یا شهر نخستین تفوق و -4

ن سوم اجتماعی حفظ کرده است. بدین ترتیب کشور ایران مثل اکثر کشورهای جها –زمینه های مختلف اقتصادی 

 دارای الگوی نخست شهری است.

ر در سطحی شهرهای بزرگ کشور همچون مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز، کرمانشاه و قم با فاصله بیشت -5

شهر از شهر  7تر از تهران و در سطحی باالتر از ترتیب شهرها از پایین به باال قرار گرفته اند. به عبارت دیگر این پائین

سستگی به ده اند و در نظام سلسله مراتبی شهرهای ایران گباالدست خود )تهران( و شهرهای پایین دست خود بری

ه داری جهانی در وجود آورده اند. بدین ترتیب به تدریج زمینه های الزم برای پیوستن به شبکه جهانی و دایره سرمای

لی ضمن سطوح باالی سلسله مراتب شهری نمایان می گردد. و شهر تهران با گرایش به تمرکز و برتری در سطح م

شد را به رحفظ ارتباط با چند شهر بزرگ داخلی و با پوالریزاسیون کامل شبکه شهری در سطح ملی مجموعه عوامل 

ی در سطح خود اختصاص داده و با پیوند با مادر شهرهای جهانی موقعیت خود را در سطح جهانی به ضرر نظام شهر

 .(164ص  -1374 ،ملی تحکیم می بخشد. )نظریان
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 در ایران و علل پیدایش آن اشکال شبکه شهری

 شکل قابل شناسایی است که به شرح ذیل می باشند: 3در سیستم شبکه شهری ایران 

 سیستم شبکه شهری خطی-1

ی شبکه انشعاب 2مصداق بارز شبکه شهری خطی، شهرهای سواحل دریای خزر است. این سیستم در درون خودش 

مام، له شهر رشت به شکل شعاعی با شهرهای بندرانزلی، خشبکه به شکل شعاعی هستند. از جم 2دارد که این 

شهر، بابل،  کوچصفهان، رودبار، فومن و صومعه سرا و .. در ارتباط است و همچنین شهر ساری نیز با شهرهای قائم

وعی سرریز نکا، بهشهر و ... ارتباط به شکل شعاعی دارد. در حقیقت به وجود آمدن این شبکه های انشعابی به ن

 کردی شبکه خطی به کانونهای فرعی است.عمل

دن شدن جاده هر چند که به وجود آمدن شبکه خطی در امتداد سواحل یک امر اجتناب ناپذیر است اما تا قبل از کشی

بیعی طکناری در زمان رضا شاه در امتداد ساحل دریای خزر وضعیت اروهیدروگرافی منطقه به عنوان یک عامل 

یجاد شبکه خطی( مسیر رودخانه ها از سرچشمه تا مصب( مانع به وجود آمدن ارتباطات افقی )ابازدارنده )کوتاه بودن 

برز( بوده است. گردیده و ارتباطات عمدتا به صورت عمودی )ارتباط  سکونتگاه ها با پسکرانه هایشان در کوهستان ال

باعث گسترش  وو مازندران بیشتر شده  لیکن پس از احداث جاده کناری ارتباطات افقی بین ساکنین استان های گیالن

 شبکه  شهری به شکل خطی شده است. 

 ی )منظومه ای(سیستم شبکه شهری شعاع-2

یرند. گدر این سیستم یک شهر بزرگ موقعیت مرکزی یافته و منظومه ای از شهرهای کوچک در اطراف آن شکل می 

این نقاط با  برقرار می شود تا 3و  2ه نقاط درجه متناسب با شرایط طبیعی و محیطی دسترسی هایی از شهر مرکزی ب

 آن را داریم. مرکز در ارتباط باشند. این شکل از سیستم شبکه شهری الگویی است که در ایران نمونه های زیادی از

عاعی شکل شاز جمله شهرهای استان های همدان، خوزستان، شیراز، آذربایجان شرقی، لرستان و ... همگی به صورت 

پوگرافیکی( پیدایش الگوی شبکه شهری شعاعی در درجه اول تابعی است از شرایط جغرافیایی )خصوصا تو اند. گرفته

شعاعی  و در درجه دوم تابعی است از شبکه ارتباطات و دسترسی ها و در درجه سوم عملکرد شهر مرکزی. الگوی

ر محور شعاعی استان خوزستان خصوصا داستان گیالن تا حدود زیادی از شرایط جغرافیایی تبعیت نموده الگوی 

اد تجاری جنوب و جنوب شرقی استان تابعی است از ارتباطات برون مرزی )که عمدتا بر پایه اقتصاد نفت و اقتص

نعتی صاست( و الگوی شعاعی اصفهان نیز تابعی است از فعالیت های آموزش عالی )دانشگاه اصفهان، دانشگاه 

آباد و خوراسگان خصوصا در محور شمال غرب و جنوب شهر اصفهان و فعالیت جفاصفهان، دانشگاه آزاد واحد ن

بوده  های کشاورزی واقع در محور غرب و فعالیت های صنعتی )فوالد مبارکه در محور جنوب غربی شهر مرکزی(

 است.
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 نظریات محققان

 درراستای این پژوهش با هدف رفع معضالت ترافیکی شهری بواسطه اصالح جهت حرکت معابر در شبکه های 

حداث معابر اشهری به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت ترافیک، سعی بر آن است که تا حد ممکن از تعریض معابر و 

 مدیریتی آورد.  جدید کاست و در مقابل به منظور حل مشکالت ترافیکی، روی به ابزارهای

کی هسته بنابراین به منظور عینی نمودن مباحث و دیدگاه های مرتبط با موضوع، در این پژوهش، معضالت ترافی

کاش قرار گرفته مرکزی شهر یاسوج و تقاطعهای ترافیکی واقع در آن به عنوان یک نمونه مطالعاتی، مورد مطالعه و کن

د. این محدوده راه کار الزم در جهت تامین ایمنی معابر ارائه  خواهد ش و پس از آسیب شناسی و ریشه یابی مسئله،

ویای شهر، از شهر، عمدهترین فعالیتهای تجاری و اداری شهر را در خود جای داده است و به عنوان تنها مرکز پ

ی گوناگون هامحسوب میگردد. محدوده مورد مطالعه به دلیل عدم تناسب شبکه های ارتباطی با میزان تمرکز فعالیت

ا با مشکالت شهری، همواره با مشکالت عدیده ترافیکی همراه بوده است. از جمله دالیل عمده ای که این محدوده ر

به نحوی  ترافیکی کنونی همراه ساخته است میتوان به عدم پراکندگی مطلوب خدمات شهری در سطح شهر اشاره کرد

ده است که به شکنون ادامه داشته و به نقاط پیرامونی توجه کمتری که تمرکزگرایی در هسته مرکزی شهر از گذشته تا

دف هموجب آن سیل عظیم مسافرت های شهری به منظور دریافت خدمات را در این نقطه به وضوح میتوان دید. 

دسی به این پژوهش تامین ایمنی شبکه معابر درون شهری  )هفت تیر تا میدان جهاد(بواسطه اصالح شکل طرح هن

ند و عقیده ن یکی از ابزارهای مدیریت ترافیک میباشد . عده ای از محققان با اصالح شکل طرح هندسی مخالفعنوا

افیکی، روی دارند که تا حد ممکن از تعریض و احداث معابر جدید باید کاست و در مقابل به منظور حل مشکالت تر

ه این نتیجه رسید ای جنوبی، پس از تحقیقات بسیار، بانجمن دولتی کالیفرنی 1989به ابزارهای مدیریتی آورد. در سال 

ک اثر زیبایی که اقداماتی همچون اضافه کردن مسیرهای جدید یا حتی دو طبقه کردن معابر درون شهری، تأثیری جز ی

، افزایش شناختی بر شهرها و مشکالت ترافیک نداشته است )دوانی و همکاران (بر اساس مطالعات دولت بریتانیا

فهجوییهایی معابر درون شهری تنها موجب تشویق مردم به رانندگی بیشتر شده و در کوتاه مدت، نیمی از صر ظرفیت

د این صرفه که در اثر ساختن معابر درون شهری جدید در مدت زمان سفر ایجاد شده، از بین میرود و انتظار میرو

 جوییها به مرور زمان کامالً ناپدید شود. 

ا به طور کلی رتراف به این حقیقت که با ساخت معابر درون شهری جدید، نمیتوان مشکل ترافیک دولت بریتانیا با اع

رد(. حل کرد، بلکه باید به کاهش قابل توجه در تخصیص بودجه ساخت معابر شهری جدید پرداخت )دی اف تی و
     

 7توسعه پایدار شهری -نظریه توسعه پایدار

همه شهروندان به دنبال ساختن یک شهر نسبتاً ایدئال که در آن زیرمجموعه توسعه پایدارعنوان توسعه پایدار شهری به

های آینده در تأمین نیاز خود دچار مشکل شوند. در این معاصر از یک زندگی خوب برخوردار شوند بدون اینکه نسل

، جلوگیری از آلودگی ونقلیدار حملالگوی پاها، راستا توسعه پایدار شهری به مقوالتی چون الگوی پایدار سکونتگاه

ای و حفظ الیه های زیستی، الگوی مناسب کاربری زمین، جلوگیری از نشر زیاد گازهای گلخانهمحیط، حفظ گونه
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. (1384،  بیتلی و ویلرپردازد )شناختی و اجتماعی میجانبه اقتصادی، بومازن  و نظیر آن جهت دستیابی به توسعه همه

نماید های زیر را برای شهر پایدار توصیف میونقل شهر برکلی ویژگیعضو کمیسیون حمل 8یلرپروفسور استفن و

(Williams et al , 2000.) 

در حالت کلی نوشهرسازی دیدگاهی شهرسازانه است که بر ایجاد  بافت : 9جنبش نوشهرسازی ) نوشهرگرایی(

مایحتاج و انجام کارهای روزانه زندگی از طریق پیمودن  ینپیمایی ساکنین و تأمشهری با مشخصه اساسی قابلیت راه

و دارا بودن مقیاس انسانی تأکید دارد. البته هدف حذف اتومبیل از زندگی روزانه نیست بلکه سعی  صورت پیادهراه به

)ابراهیم پور،  ها در سطح شهر، احساس ایمنی و آسایش، راحتی و رضایت نمایندها، باوجود اتومبیلکه پیاده شودیم

(. با در نظر داشتن دیدی جامع، همه معیارها و اصول شهرسازی نوین و پایداری محالت ) توسعه پایدار ( 1388

ترین معیارهای نوشهرگرایی که اختصاصاً (. ازجمله مهم 83:  1391پور و همکاران، نوعی باهم درگیر هستند )حاجیبه

 توان به مورد زیر اشاره کرد:اشد میبها میونقل و شبکه راهدر مورد حمل

ها در توسعه جوامع محلی است. در جوامع محلی ن مؤلفهانگیزتریونقل، یکی از بحثحملپیوسته: همهای بهیابانخ

درو، افزایش ونقل بر کاهش وابستگی به خوریزی در بخش حملای که مبتنی بر اصول شهرسازی جدیدند، برنامهویژه

بر اساس این  (. 83:1387ای منعطف از معابر، تمرکز دارد )ارندت،ی سامانهونقل عمومی و توسعهاستفاده از حمل

میزان و شود جده متر طراحی میهتجاری و کننده( در نواحی مسکونی پخشو های اصلی) جمع الگو، عرض خیابان

ای است که امکان گونهجدید، بهکیلومتر بر ساعت است. طراحی خیابان در الگوهای شهرسازی  75تا25سرعت بین

 (.1387آذر، و )حسین زاده سازد. دسترسی ساکنان را در هر نقطه به مرکز محله ممکن می

متر  3/3تا 5/2ن تواند دو یا چهار باند طراحی شود. عرض هرکدام از باندها بیای، میدر نواحی تجاری خیابان محله

اهش آلودگی کنوار سبز جهت و شوند متر طراحی می 5یا  5/2ن به عرضها در هر طرف خیاباشود. پارکینگتعیین می

جذابیت و  رو جهت راحتیکه، عرض پیادهمتر عرض داشته باشد و باالخره این 3/1تواند حداقل، میهوا و زیبایی

شود، عرض  حیشود. اگر خیابان، با حداقل استانداردهای ذکرشده طرامتر طراحی می 5/2بیشتر برای عابران، حداقل

ود اما شمتر طراحی می 18متر خواهد شد. عرض خیابان در نواحی مسکونی، با رعایت حداقل استانداردها 18آن 

 .(Dutton , 2000  11:)سبز و پارکینگ در آن متفاوت است ر روها، نواعرض پیاده

ه محل بی محالت شهری، نزدیکی در الگوهای شهرسازی جدید، از طریق جلوگیری از رشد پراکنده روها:پیاده 

روها نار پیادهکطراحی اصولی تجهیزات و مبلمان شهری در  "رویی ده دقیقه پیادهی فاصلهبیشینه "سکونت و اشتغال 

-پذیر ساخته است. پیادهاکنان امکانروی را برای ساندازی و غیره پیادههای روشنایی، سایهخصوص نیمکت، چراغبه

ای فضاه "های خود باشند.توانند باعث افزایش حس تعلق مکانی شهروندان نسبت به محلههای مناسب میروی

د تعهد و وابستگی ی عمومی دیگر، دارای توان بالقوه جهت ایجاهاو مکانپارک و روی، بناهای فرهنگی، میدان پیاده

 (.299: 1385)بحرینی، "به اجتماع است 
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 تحقیق روش

 موضوع، اهمیت خاطر به. باشدمی ای کتابخانه آن مطالب آوری جمع شیوه و است تحلیلی - توصیفی تحقیق روش

 طالعاتم ی پایه بر و شد خواهد استفاده آن در عقالئی تحلیل و استدالل های روش از که است نظری تحقیق یک

 دانشگاهی حقیقاتت و ها رساله نشریات، مقاالت، از مقاله این تهیه در که ترتیب این به گیرد می انجام ای کتابخانه

 منظور بلکه تاس شده یافت مرتبط تحقیقات موارد تمام در که نیست این استفاده، از منظور البته است شده استفاده

 گیرد. قرار استفاده مورد و شناسایی مرتبط تحقیقات مذکور منابع به مراجعه با شده سعی که است این

 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 

ن بین دو مدار کیلومترمربع در جنوب غربی ایران قرار دارد. این استا16264ستان کهگیلویه و بویراحمد با مساحت ا

ی دقیقه 53درجه و 51دقیقه، و 55درجه و 49های النهاری شمالی و نصفدقیقه 26درجه و 31دقیقه، و 52درجه و 29

ا فارس ،از جنوب با فارس بچهارمحال و بختیاری ،از شرق های اصفهان و شرقی قرارگرفته است. از شمال به استان

راحمد در تارنمای استانداری کهکیلویه و بویراحمد(. شهرستان بوی)تو بوشهر و از غرب با خوزستان همسایه اس

 300٬000جمعیت شهرستان  1395ال شده و بر اساس سرشماری سشمال شرقی استان کهگیلویه و بویراحمد واقع

مد است. شهر یاسوج نفر در مناطق شهری ساکن هستند. شهر یاسوج مرکز شهرستان بویراح 134٬532باشد که نفر می

ز ادقیقه طول شرقی  36درجه و  51دقیقه عرض شمالی از خط استوا و  28درجه و  30در موقعیت جغرافیایی

آباد، آباد، خلف آباد، نجفنا، از جنوب به کریمد این شهر از شمال به ارتفاعات النهار گرینویچ قرارگرفته است.نصف

 شهری شود. حوزهآباد و بلکو محدود میاز طرف مشرق به محمودآباد و از شمال غربی و مغرب به مهریان، شرف

 توپوگرافی هایپهنه وسیلهبه محدوده این شده است.واقع خوردهچین و مرتفع زاگرس کوهستانی پهنه در یاسوج

 1344ریزی شد و در سال با اهداف سیاسی و اداری پایه 1342است. شهر یاسوج در سال  شدهاحاطه یبپرش و پیچیده

 هکتار و جمعیتی بالغ بر 1801، 95اسوج در سال یمساحت شهر  .عنوان مرکزیت فرمانداری کل انتخاب گردیدبه

 شده است.محله تشکیل 23نفر بوده است. این شهر از چهار ناحیه و  108505
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 (موقعیت شهر یاسوج در ایران ، استان ، و شهرستان1) شکل

 

 
 یاسوج شهر گانه 4مناطق (نقشه معابر 2شکل)
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 بحث و نتایج

 رمعاب در ایمنی افزایش راهکارهای

توان به آشکارسازی مسیر، نصب انواع حفاظ ها در طول مسیر، راهکارهای افزایش ایمنی و آرام سازی در معابر می

های مورب و موانع میانی، سرعت کنترل سرعت، باریک سازی مسیر، مسدود کردن معابر، انحراف دهنده کنترل حجم،

ها و تقاطعات، احداث میدان، جزایر باریک کننده، تابلوها و سازی در دوربرگردانها، ایمنکاه-گیرها و سرعت

تغییر رنگ روسازی و غیره(، نصب  از عالئم عمودی و افقی )نوشتارها، های محدودیت سرعت، استفادهدوربین

 .سازی اشاره نمودنوارهای لرزاننده و سایر ابزارها و تجهیزات و تسهیالت مرتبط با ایمن

 معابر ایمنی در موثر عوامل

 تصادف در درگیر نقلیه وسایل ایمنی سطح –

 آن اطراف محیط و راه ایمنی سطح –

 تصادف محل هوایی و آب شرایط و محیطی زمانی، موقعیت –

 (باری سنگین نقلیه وسایل حضور ویژه به) راه ترافیک ترکیب و حجم –

 پلیس گذاری اثر و حضور میزان –

یستم آموزش انش ترافیکی راننده ) مورد اخیر وابسته به کارآمدی سد و مهارتی روانی، _ روحی رفتاری، وضعیت –

 و ارائه گواهینامه رانندگی است(.

را مخاطره  عواملی که ایمنی شبکه معابر حد فاصل میدان هفت تیر تا فلکه جهاد شهر یاسوجبه طور کلی شناسایی 

 :مورد می باشد که ما فقط به بررسی شکل هندسی و اصالح ان می پردازیم 25می اندازد 

ون عمده باز تاکنعدم پراکندگی مراکز تجاری. این خیابان هسته مرکزی شهر بوده و به دلیل تمرکزگرایی از دیر -1 

هری به شترین فعالیتهای تجاری و اداری در این خیابان صورت میگیرد و همین امر موجب سیل عظیم مسافرتهای 

                 .منظور ارایه خدمات صورت میگیرد

 عدم وجود پارکینگ های عمومی در طول این خیابان.-2

نگل شمالی( ج)فلکه جانبازان و ورودی خیابان سردار تجمیع ایستگاه روستاههای چسبیده  به شهر در یک نقطه -3

  مربوط به روستاهای حومه یاسوج .
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  مادوان مهریان ایستگاههای و جانباز فلکه یا ساعت : فلکه2شکل

 

یلی انها که پارک خودروهای صاحبان اصناف تجاری در حاشیه خیابان اصلی که از بدو باز کردن اصناف  تا تعط-4

ی دیگر تمام حاشیه خیابان را اشغال میکنند و باعث توقف دوبل حاشیه ای غیر مجاز خودزوهاخود به تنهایی 

 .میگردند

ازای هر دانش  انتقال دانش اموزان به مدارس و همچنین برگرداندن انها به خانه توسط والدین در سه نوبت به -5

هر و عصر ظاموز یه خودرو و عدم استفاده از سرویسهای همگانی که باعث ایجاد ترافیک سنگینی در اوایل صبح و 

 .میشود

ان باعث ایجاد گره ل مسیر که تردد عابران پیاده از عرض خیابعدم استفاده از پل هوایی و همچنین فقدان ان در طو-6

 .ترافیکی در طول این خیابان میگردد

اهش ترافیک کعدم نصب دوربین های ثبت جریمه به تعداد کافی که با نصب این دوربینها به نحو چشمگیری باعث -7

مچنین رد و جاده پارک جنگلی و هوجود اصناف مکانیکی و جوشکاری در حد فاصل بلوار استاندا -8   میگردد

 باریک شدن این قسمت از خیابان باعث مشکل و معظل بزرگ ترافیکی گردیده است.
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 جاده شدن باریک و جوشکاری : اصناف3شکل

 

جبار استفاده عدم نصب نرده جدا کننده بین مسیر رفت و برگشت جهت عدم عبور عابر پیاده از عرض خیابان و ا-9 

 هواییانها از پل 
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 اجبار و انخیاب عرض از پیاده عابر عبور عدم جهت برگشت و رفت مسیر بین کننده جدا نرده نصب : عدم4شکل 

 هوایی پل از انها استفاده

 عدم آگاهی شهروندان از قوانین -10 

 عدم وجود پارکسوار در سطح شهر-11 

 سهولت دریافت گواهینامه رانندگی-12

 از تابلوهای راهنمایی و رانندگی در سطح شهرعدم استفاده مناسب : 13 

 طراحی مهندسی صحیح تقاطعها : عدم14
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 تقاطع ها صحیح مهندسی طراحی : عدم5شکل

 وجود بافت فرسوده در مرکز شهر -15

 سرنشین وجود خودروهای تک -16

 کم بودن عرض معابر و خیابانها در هسته مرکزی شهر-17 

 بهداشتی، رفاهی و ... در مرکز شهر تجمع مراکز تجاری، مراکز -18 

 هر و ..ضعف در آموزش فرهنگ ترافیک به شهروندان در تمامی سطوح مدارس، دانشگاه، بیلبوردهای سطح ش-19

 استفاده کم مسافران از مسیرهای جایگزین موجود -20

 عدم وجود حمایتهای مالی و تخصیص بودجه کافی جهت بهبود وضعیت ترافیکی-21 

 تمرکز راننده مثال استفاده از تلفن همراه حین رانندگی عدم  -22 

 جانمایی نامناسب ایستگاههای تاکسی و اتوبوس-23 

 کوتاه بودن مسیر خطوط اتوبوس -24 

 عدم وجود خطکشی مناسب خیابان -25 

استاده بودن ان  عدم استفاده از پله برقی در پل هوایی حدفاصل میدان هفت تیر و خیابان پزشک که باعث بال -26 

 .گردیده است

عابر مورد مدراما این مقاله میخواهیم عوامل مربوط به اصالح شکل طرح هندسی معابر را جهت تامین ایمنی شبکه 

 بررسی قرار دهیم. 
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 طراحی هندسی راه شامل اجزا ذیل است؛

 معابر در عمودی و افقی عالئم –

 ها دسترسی مدیریت و کنترل –

 طراحی هندسی تقاطع ها، میادین و تبادل ها –

 (… و دوچرخه خط پیاده، عابر ویژه، خطوط) شهری معابر در نقل و حمل تسهیالت طراحی –

 هندسی طراحی در کامپیوتری افزارهای نرم کاربرد –

امترهای پاریکی از اصول جدایی ناپذیر در طراحی هندسی معابرمسأله ایمنی در طرح هندسی معابراست. از جمله 

 گیرند، موارد ذیل است.ایمنی که در طراحی مسیر مورد توجه قرار می

 رانندگان انتظارات مطابق راه طراحی •

 .دبرس حداقل به نقطه هر در تصمیمات تعداد که ای گونه به رانندگی در نیاز مورد تصمیمات کردن پخش •

 طراحی های مولفه و عناصر سازگاری •

 تامین فواصل دید و توقف، کاهش نقاط برخورد، انتخاب و نصب صحیح عالئم مناسب، عرض رعایت •

 اطراف های کاربری به توجه •

 تند های قوس و ها شیب از پرهیز •

 عمودی و افقی های قوس ترکیب عدم •

 

 اصالح شکل هندسی خیابان فلکه هفت تیر تا میذان جهاد شهر یاسوج

اصلی دارای ورودی ها و لچکی های بسیار نامناسب و تنگ میباشد که همین امر خیابان های فرعی منتهی به خیابان  

باعث کندی حرکت خودروها به داخل خیابانهای فرعی میگردد و باعث ایجاد ترافیک و شلوغی خیابان اصلی میگردد. 

ه ممکن جهت از جمله ورودی خیابان پزشک میباشد که خیابان مذکور دارای عرض خیلی کمی می باشد و تنها را

رفع این مشکل پخ دار کردن ساختمانهای ورودی این خیابانها توسط شهرداری میباشد. دومین راهکار جهت تامین 

ایمنی این خیابان نصب نرده جدا کننده در وسط خیابان میباشد که باعث عدم رفت و امد عابرین پیاده از عرض 

ین پیاده مینماید که این راهکار تا حدود زیادی از حجم ترافیک را خیابان میشود و انها مجبور به استفاده از پل عابر

کاهش میدهد مخصوصا در حد فاصل میدان هفت تیر تا میدان جانیازان و حد فاصل اداره کشاورزی تا ابتدای بلوار 

پیاده هستیم  استاندارد که در اینجا یکی از نقاط حادثه خیزی می باشد که گاها شاهد تصادف وسایل نقلیه با عابرین

به دلیل سرعت باالی وسایل نقلیه. سومین راهکار عریض کردن عرض خیابان در قسمت حد فاصل ابتدای بلوار 

استاندارد نا ابتدای فلکه جهاد به وسیله کم کردن عرض جزیره یا بلوار وسط و همچنین انتقال اصناف مکانیکی ها و 

ناف تا از تردد خودروهای مربوط به این اصناف جلوگیری به عمل تراشکاریها به مکانهای تعیین شده برای این اص
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اید. چهارمین راهکار ایجاد کانال هدایت ابهای سطحی ناشی از باران در عرض خیابان در حد فاصل شهدای پنج تا 

ند و انتقال خون که در روزهای بارانی شاهد ابگرفتگی زیادی در این محدوده میباشیم که حرکت وسایل نقلیه را ک

اجرای پل عابر پیاده قبل از ورودی خیابان سردار جنگل شمالی و مجهز کردن ان به  5باعث ایجاد ترافیک می گردد. 

 .پله برقی تا باعث ترغیب عابر پیاده از پل گردد

ب ه جای مناسبمهمترین و پر معظل دارترین عامل انتقال ایستگاههای تاکسی شهرکهای حومه شهر از میدان جانبازان 

ر این نقطه باز دکه در طول شبانه روز در این نقطه شاهد ترافیک سنگینی می باشیم که حتی با وجود و استقرار پلیس 

رمیباشد.  شاهد ازدحام مسافر و ترافیک میباشم زیرا این ایستگاه محل سوار شدن مسافران شش روستای اطراف شه

ط ترافیکی این دیوار استادیوم که در این جا نیز یکی از نقاپخ دار کردن نبش استادیوم ورزشی با حذف قسمتی از 7

شخص نمودن خط کشی سرتاسری این خیابان و م8خیابان میباشد و تا حدود زیادی از ترافیک در این نقطه میکاهد. 

التر از ق ) کمی باحذف و انتقال تقاطع یا دوربرگردان رو به روی انبار نقلیه بهداری ساب 9باندهای کنئرو و تند رو.

دگان تالش زیادی را لنتقال خون( به کمی باالتر یا پایینتر به دلیل مجاورت ناموزون ان با خیابان شاهد هجده که رانن

اصالح  10جهت ورود به شاهد هجده مینمایند که عالوه بر تخلف باعث بروز ترافیک و تصادفات زیادی می گردد. 

 م رانندگی که قابل روئت باشند. درختان حاشیه خیابان و نصب تابلوها و عالئ

 گیری نتیجه

ده است. شپژوهش پیش رو به منظور شناسایی علل ایجاد گرههای ترافیکی و راهکارهای بر طرف نمودن آن انجام  

ان اهمیت عامل در ایجاد گرههای ترافیکی شناسایی شد و توسط خبرگان و شهروند 45مطابق مطالعات صورت گرفته 

وامل دید. از طرفی دستهبندی مرتبط با هر عامل نیز بر اساس نظرات خبرگان مشخص شد و عهر عامل مشخص گر

دند. دستهبندی ش» مهندسی و زیرساخت«و » آمورش و فرهنگ«، »نظارت، تصویب و اجرای قوانین«در سه دستهی 

افیکی گرههای تر بر اساس نظرات خبرگان حوزهی ترافیک دستهبندی زیرساخت و مهندسی اهمیت باالیی در ایجاد

عابر (البته متناسب دارند. با توجه به رتبهبندی ارائه شده از علل ایجاد گرههای ترافیکی راهکارهایی اعم از تعریض م

تبلیغاتی محیطی  با حجم تقاضا)، نردهکشی وسط خیابانها به منظور کنترل عبور و مرور عابران، استفاده از ظرفیتهای

ایی نظیر بیل صداوسیما جهت اطالعرسانی و فرهنگسازی و همینطور استقبال از طرحهو ظرفیتهای رسانههایی از ق

دی در جطرح پارکبان جهت کنترل ظرفیت پارک خودرو در شهر پیشنهاد گردید که پیادهسازی آنها نیازمند عزم 

 شهرداری، آموزشوپرورش، راهنمایی و رانندگی و سایر دستگاههای وابسته است.
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