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 چکيده 

 و واضح امري شهرها مردم اجتماعی و فردي مختلف شئون در ترافيك و نقل و حمل مهم نقش و اثرات

 حمل تشكيالت و امكانات مجموعه در موجود كمبودهاي و هانارسائی از ناشی مشكالت. است انكارناپذير

 ترافيكی، سنگين تراكم نظير مشهود، بصورت كه امريست نيز حاضر درحال كشور شهرهاي اكثر نقل و

 اجتماعی -اقتصاديسوء اثرات نظير غيرمشهود، بصورت يا و محيطی،زيست مخرب اثرات و تصادفات

 ترافيك و نقل و حمل مشكالت قالب در كه هادشواري اين از ايعمده سهم متأسفانه. دارد وجود فرهنگی

 ترافيك نقل و حمل سيستم در نحوي به كه است تشكيالتی و عوامل ساير از ناشی كندمی جلوه شهري

 عدم يا و پياده عابرين رانندگان، طرف از ترافيكی و رانندگی مقررات رعايت عدم مثال عنوانبه. موثرند

 با كالن هايبرنامه هماهنگی عدم ذيربط، هايدستگاه ضعف از ناشی مقررات ستمرم و دقيق اعمال

 در ريشه عمدتاً كه هستند اموري شهري هايزمين افسارگسيخته و برنامهبی هايكاربري يا و يكديگر

 شهري ترافيك و نقل و حمل سيستم در فاحشی اثرات ولی دارند اقتصادي و اجتماعی -فرهنگی مسائل

 جلوه ترافيكی نظمیبی و حركت كندي تراكم، تصادفات، نظير گوناگونی بصور آنها اثرات اين و هداشت

  .نمايدمی

 با سيستم اين متقابل اثرات و شهري نقل و حمل سيستم پيچيدگی و حساسيت و فوق موارد به توجه با

 حال عين در و مناسب و علمی هايروش به متكی جامع ريزيبرنامه يك لزوم شهري عوامل ساير

 .نمايدمی ايجاب را ترافيك و نقل و حمل بخش در ديناميك

 .شهري اراضی كاربري نقل، و حمل ريزي برنامه ترافيك، مديرت شهري، ترافيكواژگان كليدی: 
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 مقدمه 

 شهرسازي نظام تدريج هب بيستم، قرن طول در اتومبيل، از روزمره ياستفاده شدن فراگير و اتومبيل صنايع سريع رشد دنبال به

 به نتيجه در. كرد پيدا  «گرا اتومبيل» صورتی شهري زندگی ي شيوه سپس و گرفت قرار اتومبيل خدمت در سازي جاده و

 بزرگ يمسأله يك به مير و مرگ و ازدحام آلودگی، ترافيك، صورت به آن منفی عوارض اتومبيل از رويهبی ياستفاده دليل

 يشيوه بر عميقی و وسيع تأثيرات پرجاذبه، ي وسيله يك عنوان به اتومبيل اين بر عالوه. شد تبديل جهانی مقياس در بشري

 به كه آورده وجود به معاصر مردم ذهنی و روانی وضع حتی و فرهنگی هنجارهاي و هاارزش اجتماعی، قشربندي زندگی،

 تريوخيم وضع پديده اين توسعه، حال در كشورهاي در ژهوي به. است شده منجر جديد هايتنش و هانابرابري تضادها، پيدايش

 يك بلكه نيست، محيطی زيست و فنی مشكل يك فقط ترافيك و اتومبيل يمسأله حاضر حال در بنابراين. است كرده پيدا

  «ايدارناپ يتوسعه تراژدي» ي زاييده گفت توانمی كه است جهانی مقياس در فضايی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، بحران

 ( 1،ص7831مهديزاده،. )است

 كه رودمی انتظار و شودمی افزوده بزرگ شهرهاي هايخيابان در بخصوص و كشور هايجاده در نقليه وسايل تعداد بر هرساله

 نظير متعددي عوامل به بستگی كه شهرها در نقليه وسايل تعداد افزايش. شود بيشتر حتی و يابد ادامه نيز آينده در افزايش اين

 يندآفر می مشكالتی و مسائل دارد، زمين از وريبهره چگونگی و فرهنگی تحوالت اقتصادي، -اجتماعی اوضاع جمعيت، رشد

 تأسيسات و هاراه ايجاد صرف ريال ميلياردها هرساله آنكه باوجود. هستند روبرو آن با ايران شهرهاي از بسياري اكنونهم كه

 ميزان متوسط، و بزرگ شهرهاي غالب در امروزه و يابد،می افزايش روز به روز ها،خيابان در ترافيك تراكم شود،می جديد

 (7ص ،7833 شاهی،. )است رسيده قبولی غيرقابل و اشباع حد به اوج، ساعات در بخصوص ترافيك،

 جامعه يك قتصاديا ساختار و كيفيت در مهمی و حساس بسيار نقش اجتماعی -سياسی پديده يك بعنوان امروزه كه ترافيك

 انسان تفكر و شعور نظر اين از. دهدمی شكل جابجائی تقاضاهاي و نياز به باتوجه را انسان نوين زندگی اساس كند،می ايفا

 توسعه درحال كشورهاي از برخی در كه بصورتی) ترافيك وسايل و شهرها توسعه و تكامل روند در كه بداند بايد امروزي

 زندگی ناگزير كند، غفلت كمی ترافيك و شهرسازي اصول از استفاده و بكارگيري در اگر و رودمی كجا به( شودمی مالحظه

 اكثر ترافيك و شهرسازي سيماي با رابطه در كه آنچه يقين بطور. سازدمی مواجه بسياري مشكالت با را آينده هاينسل

 به تا گذشته دوران از كه است ناصحيحی هايبرنامه و سياست اعمال و اطالعیبی يك گواه خورد،می بچشم ايران شهرهاي

 مطالعه با. بردمی ارمغان به كشور اين آينده هاينسل براي را مشكالت از كوهی صحيح، اصل يك از گيريبهره بدون امروز

 بررسی و حليلت از بنوعی هاطرح اينگونه ريزانبرنامه كه رسيممی نتيجه اين به كشور شهرهاي از برخی ترافيك جامع طرح

 مطالعات كهجايی درواقع. اندبازمانده ترافيك مناسبات و شهري بافت ميان متقابل روابط و ترافيك اقتصادي -اجتماعی ساختار

 افكار گرو در( گيرد انجام ريزبرنامه هايهسته و متخصص كادرهاي و هاگروه توسط بايد اصوالً كه)فنی و علمی هايبررسی و

 پويا هايحلراه ارائه و موجود مشكالت رفع براي ماند،می محدود ترافيك و شهرسازي مسائل به ناآشنا و صغيرمتخص تعدادي

 (78-77 صص ،7811 آقا، نايب!! )نيست گريزي منطقی و

 اهميليون روزانه. است مانده محروم قبول قابل و كارا ترافيكی و نقل و حمل سيستم وجود از ما كشور شهرهاي كه هاستسال

 شودمی تلف موتوري نقليه وسائط كنندهخسته و ناخواسته هايتراكم اثر در شهري مختلف مسيرهاي در مردم اوقات از ساعت

 شهرها، زيست محيط كلی طوربه و شهرها هواي. آوردمی ببار فراوانی هايخسارت نقل و حمل و ترافيك از ناشی تصادفات و

. است رسيده آلودگی از قبولی غيرقابل حدّ به آنها از رويهبی و زياد استفاده و موتوري يهنقل وسائط تعداد سريع افزايش اثر در

 و مردم فرهنگی و اجتماعی -اقتصادي امور در ايكنندهتعيين و مهم بسيار نقش كه شهري، بين و شهري نقل و حمل سيستم

 جدي مطالعات ايران شهرهاي از شهري كمتر در و است هشد رها خود حال به الزم و اصولی هايريزيبرنامه بدون دارد، جامعه

 (ج ص ،7817شاهی،. )است آمده عملبه رابطه اين در قبولی قابل و
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 ي توسعه» بر مبتنی راهكارهاي از اي مجموعه به آن زيانبار عوارض كاهش و پيچيده مشكل اين حل براي دليل همين به

 ملی، ي توسعه سياستگذاري) مديريت و ريزي برنامه مختلف سطوح ازنگريب در جدي عزم مستلزم كه داريم نياز  «پايدار

 (1،ص7831مهديزاده،. )است( ترافيك فرهنگ ترويج و ترافيك راهبردي مديريت شهري، طراحی و ريزي برنامه

 . باشدمی كشور مسئولين و شهرها مردم زندگی روزمره وسائل مهمترين از شهري نقل و حمل وسايل از استفاده امروزه

 و حمل سيستم در كارآمد و منسجم مديريت از استفاده ترافيك، مهندسی جديد تكنولوژي كارگيري به و مدرن شهري ساخت

 بر روز به روز كه شهري ترافيك مشكالت طرفی از سازد،می دلپذير مردم براي را مرور و عبور و نقل و حمل شهري، درون نقل

 در مشكل اين. باشدمی مشهودي مسأله است افزايش به رو جمعيت، افزايش مچنينه و شهرسازي اصول به توجه عدم اثر

 حل براي. است نمود و ظهور درحال ترخفيف شكل به هاشهرستان در كهدرحالی درآمده، بحران يك صورتبه بزرگ شهرهاي

 از دقيق مطالعه و يابیريشه ابتدا كه است ضروري است، شده دار ريشه متمادي ساليان استمرار علت به شهركه ترافيك معضل

 هاي سياست اتخاذ و ريزيبرنامه انجام با بعدي مرحله در و گرفته صورت شهر ترافيك مديريت هايناهنجاري و وجودي علل

 .پذيرد صورت الزم اقدامات ترافيك سالم فرهنگ سوي به حركت و فرهنگ اين تغيير به نسبت سنجيده هايروش و صحيح

  يريزبرنامه

 (71 ص ،7831 هيراسكار،. )است رويدادها و وقايع  بروز از قبل امور، پيشاپيش تنظيم و انديشيدن معناي به ريزيبرنامه

 هدفهاي به رسيدن جهت در منطقی، و علمی فعاليت يك ريزيبرنامه» است آمده چنين اين ريزيبرنامه از ديگر تعريفی در يا

 (707 ،ص7835 شيعه،. )«است جامعه توجه مورد

  شهري ريزيبرنامه

 ص ،7835 زياري،. )سالمتر مساعدتر، بهتر، محيطی ايجاد طريق از شهرنشينان، رفاه تأمين از عبارتست شهري ريزيبرنامه

51) 

 خود خاص قيودات رعايت با كه شهريست امور در سنجيده تصميمات سري يك وعملی ذهنی فرايندهاي شهري ريزيبرنامه

 ،7831 حسينی، شاه و رهنمايی. )كندمی بنديطبقه و طراحی بهينه قالبی در شهري محيط با را انسان طهراب شكل و شيوه

 (3 ص

  شهري مديريت

 تابعيت و داشتن نظر در با محلی سطح در شهري مناطق پايدار رشد منظور به شهري امور اداره از است عبارت شهري مديريت

 (14 ص ،7837 رضويان،. )كشور ماعیاجت و اقتصادي ملی سياستهاي اهداف از

  سازماندهی

 تقسيم آن طی كه است فرايندي عبارتی به و باشدمی سازمانی اهداف به نيل جهت در انسانی و مادي منابع ساختن هماهنگ

 (13 ص ،7811 رضائيان،. )گيردمی صورت اهداف كسب منظور به آنها ميان الزم هماهنگی و كاري گروههاي افراد ميان كار

  ساماندهی

 هوشيارانه است امري بنابراين و فضا فعاليت، انسان، ميان رابطه كردن سازمند براي ارادي و آگاهانه دخالت يعنی ساماندهی

 وارد ،خلل فضا فعاليت، انسان، عامل سه بين ارتباط در كه گرددمی مطرح زمانی امر اين...  سطوح همه در امور انتظام براي

 صص ،7811 حبيبی،. )است دركل وحدت به رسيدن براي توازن و تعادل ايجاد ساماندهی اهداف از يكی كه چرا باشد، شده

71-10) 

  ترافيك

 (117 ص ،7830 كاميار،. )ديگر نقطه به اينقطه از نقليه وسائط و كاال حيوان، انسان، جابجايی از ناشی است ايپديده

 اطالق راهها در حيوانات و اشخاص و نقليه وسايل مرور و عبور مجموعه را يكتراف تعريف، اين در كه ترافيك از ديگري تعريف

 (1 ص ،7811 رضايی،. )گرددمی تشكيل نقليه وسيله و راه انسان، اصلی، عامل سه از كه گرددمی
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  ترافيك مديريت

 و آمد جريان كردن مرتب طريق از معين، خيابانی سيستم در ترافيك كارآمدتر حركت امكان ايجاد منظور به است سازمانی

 (111 ص ،7834 اشورت،. )پاركينگ مكانهاي و زمانها تنظيم و ها تقاتع كنترل شدها،

  ترافيك ريزيبرنامه

 و حمل تاسيسات ايجاد در بزرگ گذاريهايسرمايه براي ايستوسيله و است شهري ريزيبرنامه از بخشی ترافيك، ريزيبرنامه

 (711 ص ،7833 آملی، عظيمی. )است زيست محيط از حفاظت و جامعه نيازهاي تامين ترافيك ريزيبرنامه هدف. شهري نقل

  زمين كاربري ريزيبرنامه

 و ساختها تعيين شهر، فضاي ساماندهی و هدايت شهر، در زمين مصرف نوع كردن مشخص زمين، كاربري نظام از منظور

 (715 ص ،7831 زياري،. )تاس شهري هايسيستم با و يكديگر با آنها انطباق چگونگی

  نقلوحمل ريزيبرنامه

 ايجاد منظور به ايمنطقه يا شهري محيط در خصوصی چه دولتی چه جابجايی، هايسيستم سازماندهی نقل،وحمل ريزيبرنامه

 (811ص ،7833 الدينی،سيف. )شهري فعاليتهاي گستره در ارتباط

 شهري نقل و حمل ريزيبرنامه

. شودمی منجر نقل و حمل هايبرنامه و هاسياست درباره گيريتصميم به كه است فرايندي شهري نقل و حمل ريزيبرنامه

 بايد كه است اصالحاتی مكان و زمان درباره گيريتصميم براي نياز مورد اطالعات تهيه نقل، و حمل ريزيبرنامه فرايند از هدف

. يابند بهبود و ترفيع جامعه مقاصد و اهداف با هماهنگ زمينی، وسعهت الگوهاي و سفر تا شود ايجاد نقل و حمل سيستم در

 (781 -783 صص ،7837 الل، و خيستی)

 اثر يكديگر روي بر شهري محيط در كه است خصوصياتی از ايمجموعه دهندهنشان نقل، و حمل ريزيبرنامه مراحل كليه

 (1 ص ،7811 شاهی، و بهبهانی. )است شده ادهد نشان  7-1 نمودار در روند اين اصلی مراحل. دارند متقابل

  ترافيك ريزيبرنامه

  ترافيك جامع طرح اصلی وظيفه واقع در شهرها اجتماعی و اقتصادي فعاليتهاي گسترش و شهرها توسعه و ترافيك موضوع

 و يافته توسعه راضیا كاربري ميان متقابل تأثيرات و ترافيك ريزيبرنامه به مربوط مسائل ترينعمده بايد كه باشدمی

 حلهايراه زيربنايی هايريزيبرنامه غالب در كه ترافيك جامع طرح. نمايد توجيه و  بررسی را فنی و اقتصادي هايسياست

 و زمينی و هوايی ترافيك انرژي، رسانی، آب دسترسی، امكانات نحوه شهري، بافت توسعه به مربوط مدت بلند و مدت كوتاه

 يك يا و شهر يك آينده و حال براي را ترافيك اصولی و منطقی سيماي و نقش نهايت در بايد دهد،می ائهار را آهن راه شبكه

 داراي جامعه يك براي اجتماعی اقتصادي، هايزيرساخت نظر از كه را آنچه تمامی جامع طرح واقع در. نمايد مشخص كشور

 كالن مدت بلند هايبرنامه از قسمتی ترافيك جامع طرح جائيكهآن از. دهدمی قرار تحليل و تجزيه مورد است ارتباطی مفهوم

 نايب. )باشدنمی ميسر و ممكن ترافيك ريزيبرنامه بدون شهر يك تكامل و توسعه بنابراين. دهدمی اختصاص خود به را شهرها

 (141 ص ،7831 آقا،

  ترافيك مديريت

 جريان ترافيك، هدايت ترافيك، كنترل مقررات و قوانين مطالعه :قبيل از ترافيكی اقدامات از وسيعی زمينه ترافيك مديريت

 (753-751صص ،7831 هيراسكار،. )گيردبرمی در را غيره و هااتومبيل پارك براي امكاناتی آوردن فراهم ها،تقاطع در ترافيك

 موجود، تأسيسات و امكانات از استفاده بيشترين و بهترين براي اقداماتی و روشها بردن كار به ترافيك مديريت اصلی هدف

 ( 107 ص ،7833 شاهی،. )شود وارد ايلطمه زيست محيط به آنكه بدون است ايمنی افزايش و هاجاده وضع بهبود

 مسكونی بزرگ هايبلوك ايده نظريه
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. كرد طراحی جديدي صورتبه را شهرها و داد قرار تجديدنظر مورد را شهري بافت اساس توانمی اتومبيل امكانات به باتوجه

 كه بزرگ ابعاد با قطعات ايجاد از است عبارت طرح اين. كرد پيشنهاد را بزرگ بنديقطعه طرح 7100 سال در  اشتاين كلرانس

 به وصول براي روهاپياده از ايشبكه بزرگ، قطعات اين داخل در. شودمی بينیپيش بستبن هايراه فقط آنها داخل در

. گيردنمی قرار هااتومبيل حركت و سروصدا از ناشی هايناراحتی معرض در هاخانه ترتيب اين به و شودمی احداث هاساختمان

 بالفاصله كه انگلستان جديد شهرهاي و  نيوجرسی در  رادبرن شهر و شد تهيه اصول اين روي نيويورك در  پارك سنترال طرح

 داخل در و مجزاست كامالً  روهاسواره از روپياده هايراه هاشهر اين در. كردند پيروي اصول اين از شد ساخته جنگ از بعد

 (35 ص ،7831 رجبی، و پاپلی. )كنندنمی حركت هااتومبيل بزرگ قطعات

 جدايی بر آن پايه و بود نشده تعبيه كاري ناحيه آن در و بود باغشهر صورتبه و اقامتی كاربردي داراي شهرك اين كلی طوربه

 :برشمرد ذيل مسائل در توانمی را اشتاين و رايت طرح ارزش كلی بطور. بود استوار سواره از پياده عابر

 بيشتر آرامش ايجاد( 1 سبز، فضاي به زياد اهميت( 8 رادبرن، در زندگی از مردم كامل رضايت( 1طبيعت، به مردم گرايش( 7

. سواره از عابرپياده فضاهاي جدايی( 4  ،(پياده رعاب به آسيب و رانندگی حوادث از پيشگيري) هابچه سالمت تأمين( 5 ساكنان،

 (711 ص ،7831 وزين،)

 شهري فضاي كاربري نظريه

 كنندهتعيين عوامل از شهر ساخت در كه را مشخصی كامالً هايچهره آمريكا شهر 17 مطالعه با آمريكايی محقق  دوي موريس

 :دهدمی قرار توجه مورد شرح اين به رودمی شماربه

 .شودمی نزديك دايره از بيش مستطيل يا مربع شكل به و گيردمی خود به نامنظمی شكل شهر، تجارت مركز بخش. 7 

 .دهدمی تشكيل را فرعی مراكز آن مهم نقاط در و يابدمی گسترش شعاعی هايخيابان طول در تجاري هايفعاليت. 1

 .شودمی متمركز آبی هايراه يا آهنراه مجاورت در صنايع. 8

 .آيدمی وجودبه نقل و حمل هايحوزه و صنعتی منطقه نزديك درآمد كم طبقه مسكونی واحدهاي. 1

 .شودمی ساخته بخواهند كه شهر از اينقطه هر در دوم، و اول طبقه مسكونی واحدهاي. 5

 صص ، 7831 رجبی، و پاپلی. )دهدمی ارائه است شهري فضاي كاربري بر مبتنی بيشتر كه را اينظريه محقق اين درحقيقت

18-11) 

 نامتمركز شهرهاي نظريه

 و حمل سيستم كه كندمی پيشنهاد را نامتمركز شهري ساخت آن پراكنش و شهر جمعيت گرداندن رقيق مورد در  لينچ كوين

 و جمعيت از لبريز شهر مركز آنكه جايبه نقل، و حمل سيستم اين در. است گوشی سه ارتباطی شبكه و نظم تابع آن نقل

. شود توزيع آن پيرامون و شهر در نافشرده و هماهنگ طور به جمعيت كه دهدمی امكان ارتباطی شبكه نظم باشد، فعاليت

 ( 115-111 صص ،7833 فريد،)

 مسير در يا تقاطع نقاط در تراكم حداكثر و نيست همسان كامالً  شهري فضاي در جمعيت پراكنش لينچ شهري سيستم در

 را نامتمركز شهرهاي بافت دومين. دهدمی نشان را جمعيت از كمتري تراكم هاراه بين فضاي كه درحالی. بود خواهد هاراه

 كه است باور اين بر لينچ. است گرفته قرار شهري نقل و حمل شبكه برابر در كه دهدمی تشكيل آزاد كمربندهاي و فضاها

 را شهري ناحيه هماهنگ توسعه و كندمی تسهيل را حيهنا ديگر هايبخش با دسترسی و ارتباط شهر، از ساختاري چنين

 شهر جغرافيايی محدوده در رقيب مراكز سيستم اين در. شودمی شهري مراكز از بعضی شدن تخصصی موجب و سازدمی ممكن

 آنها در كه قرارگيرد ارتباطی عمده و اساسی هايراه مسير در كه مراكزي مگر دهد،می ادامه خود رشد به هماهنگ طوربه

 لينچ،. )است شده بينیپيش ضعيف هايتراكم براي زمين كاربري كه ايجغرافيايی هايبرش در يا بود خواهد قوي تراكم اصوالً

 (774-11 صص ،7831

 شهري هايكاربري كردن مراتبی سلسله نظريه
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 تقسيم واسطهبه شهر كليت رفتن بين از به توجه با است معتقد و است شهري مقوالت در پردازاننظريه از ديگر يكی  كرير راب

. دهدنمی تشكيل را اييكپارچه سيستم عناصر و شده گسيخته هم از شهر ،(عملكردگرايان وسيله به) عملكردي اجزاي به شهر

 به. كرد جدا مطلق كامالً صورت به يكديگر از تواننمی را اجتماعی ارتباط ايجاد كار، گفتگو، خريد، گردش، كه دارد اعتقاد او

 كنار در هاكاربري اينكه نه دارد نياز شهر سطح در هاكاربري توزيع از مراتبی سلسله نظام يك به امر اين تحقق وي، نظر

 . شوند مراتبی سلسه گوناگون هايضعف و شدت و هامقياس با بايد بلكه شوند، واقع يكديگر

 گسترده نقل و حمل شبكه تأمين جهت زياد هايهزينه اتالف زا جلوگيري و شهري فضاي سرزندگی ضامن تواندمی الگو اين 

 در ويژهبه شهري فضاهاي ايجاد به اشتوجهیبی دليل به را مدرن شهر فضايی سازماندهی شهري، فضاي كتاب در كرير. باشد

 انسجام فاقد و راكندهپ اجزاي از متشكل فضايی تركيبات آوردن پديد عامل( پياده افراد براي فضاهايی ايجاد) پياده مقياس

 (777 -770 صص ،7831 رجبی، و پاپلی. )يابدمی ناتوان انسانی هايانگيزه و نيازها به پاسخ در را آن و دانسته

 (خطی الگوي)ساختاري سازماندهی نظريه

 ايده تانگه وكنز. دانست اصلی بندياستخوان و ساختار طراحی براساس شهري طراحی پيشگامان از يكی بايد را  تانگه كنزو

 الگوي» يك به دارد، شعاعی -مركزي الگويی كه شهر، مركزيتك ساختار تغيير بر زنده موجودات از الهام با را خود اصلی

 آنها دهنده پيوند ارتباط شوند، توزيع خطی محور يك طول در بزرگ شهر يك متنوع عملكردهاي اگر. كندمی استوار «خطی

 يك با تواندمی شهري محور اين. گيرد صورت ساده و سريع محور يك طول در حركت ريقط از زمان حداقل در تواندمی

 است، متشكل( فقرات ستون مثابه به) مجزا واحدهاي از آنكه علت به الگو اين. شود تكميل( لوپ) حلقوي نقل و حمل سيستم

 پيشنهادي طرح براي وي. شودمی آغاز آنجا از و يافته پيوند قديم شهر مركز با جديد محور اين. دارد تدريجی توسعه قابليت

 :نمايدمی مطرح را ذيل اهداف خود

 خطی؛ توسعه سيستم يك با مركز به متمايل شعاعی سيستم يك جايگزينی. 7

 واحد؛ ارگانيسم يك به شهري معماري و نقل و حمل سيستم شهر، اصلی بندياستخوان تبديل. 1

-771 صص ،7831 رجبی، و پاپلی. )جمعيت جايیجابه و شهر فضايی سازمان با بمتناس جديد فضايی نظام يك يافتن. 8

771) 

 :چالوس شهر جغرافيايی موقعيت

 سه شهرستان اين. ميباشد مربع كيلومتر 8/7511 و نفر  711000 معادل جمعيتی داراي مازندران استان در چالوس شهرستان

 چالوس شهر.  اند داده جاي خود در را آبادي و روستا 711 مجموعاً  كه شود می شامل را كالردشت و آباد مرزن ، چالوس شهر

 83 و درجه 84 نيز و شرقی طول يدقيقه 11 و درجه 57 در هكتار 751358  بر بالغ مساحتی و نفر 53181 برابر جمعيتی با

 غرب جانب از و نوشهر ستانشهر به شرق سمت از مازندران، درياي به شمال طرف از كه است شده واقع شمالی عرض يدقيقه

 تا و كيلومتر 714 استان مركز تا چالوس شهر يفاصله.  گردد می محدود تهران استان به جنوب سوي از و تنكابن شهرستان به

  (71 ص ،7835 مازندران، آماري سالنامه. )است كيلومتر 100 حدود تهران
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 : تقسيمات سياسي شهرستان چالوس1جدول 

 دهستان شهر بخش شهرستان
 آبادی

 جمع خالی از سکنه دارای سکنه

 چالوس

 چالوس مرکزی
 کالرستاق شرقی

 کالرستاق غربی

43 

72 

1 

0 

43 

72 

 کالردشت

 مرزن آباد

 

 کالردشت

 بیرون بشم

 

 کالردشت

 

 کوهستان

43 

 

74 
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40 

 

53 

 53مأخذ : سالنامه آماری مازندران
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 واحد چالوس

 ساخت تیرمدی –گروه عمران 

 پایان نامه کارشناسی ارشد

  شهر چالو  ترافی عنوان پایان نامه: بررسی وساماندهی

 راهنما

 

 

 

 محدوده قانونی شهر چالوس         

 موقعیت و جایگاه شهر چالوس -1-4نقشه 
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 چالوس شهر ارتباطي كلي ساختار بررسي
 چالوس شهر ارتباطی شبكه سيستم

 :از عبارتند كه دارد وجود هم از متفاوت ارتباطی شبكه سيستم نوع چهار معموال شهرها توسعه در
 (اي ستاره) شعاعی معابر شبكه(  الف
 (سيستم رينگ) حلقوي معابر شبكه(  ب
 شطرنجی معابر شبكه(  ج
 خطی معابر شبكه(  د

 در. باشد می قطاعی بافت با شعاعی سيستم يك كننده تداعی موجود وضع در چالوس شهري شبكه اصلی سيماي
 شعاعی شكل در متمايز كاربريهاي به مشخص بخشهاي اختصاص با دايره، قطاع بصورت شهر گسترش سيستم اين

 متفاوت بعلت ساختار اين اساس بر. باشد می يابد می توسعه اصلی راههاي طول در و آغاز شهر مركز از كه خود
 و نيافته توسعه نسبت يك به جهات كليه در شهر، مختلف جهات در شهر خروجی راههاي عملكرد و اهميت ودنب

 با شبكه پيوند.  بود خواهد واقع موثر شهر توسعه ميزان نتيجه در و گذرگاهها مجاور اراضی قيمت در امر همين
 بافت با قديمی شهرهاي اغلب. است اي ستاره بصورت شهر فرم گيرد می صورت مركزي هسته طريق از يكديگر

 (703ص ،7835 طرح، مازند مشاور مهندسان. )باشند می شبكه سيستم اين داراي ارگانيك
 را سيستم اين معايب و مزايا كل در. است زيادي مشكالت و معايب داراي موجود ترافيك با سيستم اين امروزه
 .نمود خالصه ذيل شرح به ميتوان

 : مزايا
 عمومی نقل و حمل شبكه اساس بر شهر مركز به ناسبم دسترسی -7
 پارك و كاري جنگل و سبز فضاهاي توسعه براي شعاعها بين خالی زمينهاي از استفاده -1
 .شوند می يكديگر به شعاعها اتصال باعث كمربنديها احداث  -8

 :  معايب
 .باشد نمی رميس آسانی به شخصی نقليه وسيله با شهر مركز به نقطه يك از دسترسی -7
 . است زياد بسيار شهر مركز بخصوص اصلی خيابانهاي در ترافيك تراكم  -1
 با فقط مشكل اين كه گيرند می فاصله يكديگر از شهري شعاعهاي شويم می دور شهر مركز از اندازه هر  -8

 (  751 -755 صص ،7831 هيراسكار،. )شد خواهد حل حلقوي كمربندي
 شهر اطیارتب شبكه اصلی هاي شاخه
 :از عبارتند باشند می شعاعی صورت به كه ارتباطی شبكه اصلی هاي شاخه

 خيابان -1( نوشهر -چالوس جاده) شهريور71 خيابان -8 ،(دريا راديو)تختی خيابان -1 خمينی، امام خيابان -7
 مطهري شهيد خيابان -5  بهشتی، شهيد
 در و داده اختصاص خود به را عبوري ترافيك بيشترين نوشهر و تنكابن كمربندي اينكه بخاطر است ذكر به الزم
 شبكه بندي استخوان جزء موجود وضع در شبكه اين ندارد وجود شبكه اين با مناسبی و مستقيم ارتباط حاضر حال

 . آيد نمی حساب به شهري درون
  عملکردی لحاظ از چالوس معابر شبکه بندی طبقه

 با آن تطبيق و حاضر تحقيق دوم فصل در شده بيان شهري معابر شبكه هب مربوط معيارهاي و تعاريف به توجه با
 .رسيم می زير نتايج به چالوس شهر ارتباطی هاي شبكه

 خمينی امام خيابان
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 شريانی خيابانهاي از يكی بعنوان دارد امتداد تنكابن سمت به و شده شروع شهر مركز از كه خمينی امام خيابان
 تنها نه و است شهر تجاري فعاليتهاي عمده بخش برگيرنده در خيابان اين. شود وبمحس تواند می اصلی دو درجه
 اين چه اگر است برخوردار خاصی اهميت از شوند می شهر وارد كه مسافرينی براي بلكه چالوس ساكنين براي

 سلسله عايتر عدم بخاطر ولی باشد می يك درجه شريانی خيابان بعنوان كافی عرض داراي اعظمی بخش در خيابان
 اجتماعی نقش افزايش باعث كه تجاري فعاليتهاي تمركز و... و 3 و 4 عرض با خيابانهاي واتصال شهري شبكه مراتب

 . است شده آن دسترسی و
 آن از بعد و متر 80 دوم و اول رينگ بين و متر 73 شهر مركز در ابتدا كه است متغير عرض سه داراي خيابان اين

 .است معروف رضا امام بلوار به آن سوم قسمت كه باشد می متر 15 عرض داراي
 سبب و نموده ايجاد مرور و عبور امر در را زيادي مشكالت شهر مركز از خيابان اين ابتداي در كافی عرض وجود عدم
 سبب اصل در اين و برسد ساعت در كيلومتر 75 زير به سفر سرعت ترافيك اوج ساعات در كه است شده آن

 . باشد می شهر اين به بزرگ اقتصادي ضربه يك آوردن وارد و چالوس شهر از توريست فرار نتيجه در و نارضايتی
 : دارد را زير شرايط حاضر حال در خيابان اين كلی وضعيت

 . خيابان اين از بخشی در ميانی رفيوژ وجود عدم -
 . شهر مركز از خيابان اين ابتداي در رو پياده و رو سواره كم عرض -
 . متر 800 از كمتر ها تقاطع اصلهف -
 . متر 50 از كمتر اوقات گاهی ها دسترسی فاصله -
 .دارد وجود است شده اعالم ممنوع مواردي در اينكه رغم علی آن حاشيه در نقليه وسيله پاركينگ -
 می مقدم را خود عرضی حركت پياده عابرين و نشده بينی پيش خيابان عرض از عابرين عبور براي خاص مسيري -

 .دانند
 . شود می راهبندان سبب خيابان طرف دو در تجاري واحدهاي نيازهاي تأمين جهت كاال نقل و حمل -
 . باشد می اصلی دو درجه شريانی نوع از موجود وضع در خمينی امام خيابان عملكرد فوق توضيحات به توجه با

  دريا راديو يا تختی خيابان
 شده احداث دريا سمت به شهر مركز از كه است چالوس شعاعی اصلی شبكه هاي شاخه از ديگر يكی تختی خيابان

 اين در كه شد با می متر 1 روي سواره و بوده متر 10 حدود عرض داراي شهر مركز محدوده در شبكه اين است
 مركز به آن اتصال نحوه خيابان اين عمده مشكل. كند می عمل جنوب به شمال از طرفه يك بصورت ترافيك قسمت

 درجه لحاظ از خيابان اين باشد می چالوس و نوشهر جاده با آن منطقی ارتباط وجود عدم ديگر طرف از و است شهر
 شده واقع شهر مركزي قسمت در كه آن از بخشی بجز و شده تلقی اصلی دو درجه شريانی بعنوان معابر شبكه بندي
 .  باشد می موجود وضع ترافيك از بيش دهی سرويس براي كافی عرض داراي آن بقيه

 راه آزاد مسير انتهاي به جنوب از محور اين اتصال صورت در و بوده عالی بسيار پتانسيل داراي دريا راديو خيابان
 و تهران از توريستی ترافيك كننده هدايت تواند می تنكابن جاده به غرب از و نوشهر به شرق از و شمال -تهران
 نقش توانست خواهد سفر جاذب سيستمهاي به مناسب تجهيز صورت در و. باشد چالوس شهر به تنكابن و نوشهر

 . باشد داشته چالوس اقتصاد شكوفايی در را اي ه ويژ
 ( :نوشهر – چالوس جاده) شهريور 71 خيابان

 كمربندي وجود رغم علی باشد می چالوس شهر شرق ارتباطی اصلی هاي شبكه از يكی كه شهريور71 خيابان 
 می جابجا شمال جاده محور در كه اي نقليه وسايط از بسياري و است اي منطقه فرا اهميت داراي وشهرن -تنكابن
 و شهري درون ترافيك در را جابجايی اصلی نقش همچنان شهريور71 خيابان. كنند می استفاده مسير اين از شوند
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 قرار آن حاشيه در كه تجاري و خدماتی يها كاربري لحاظ به جابجايی برنقش عالوه فوق خيابان. دارد بعهده عبوري
 شريانی خيابان بعنوان معابر شبكه بندي درجه لحاظ از خيابان اين.  باشد می دارا را كننده جمع نقش و گرفته
 باشد می رو پياده متر 3 و رو سواره متر 71 حدود كافی عرض داراي آن قسمتهاي اكثر و شده تلقی اصلی دو درجه

 رفت جهت در ميانی رفيوژ ايجاد با خيابان اين از بخشی ترافيك.  باشد می موجود وضع از يشترب گنجايش داراي كه
 .  شود می مشاهده قسمتها بقيه به نسبت باالتري ايمنی قسمت اين در كه شده جدا هم از برگشت و

  بهشتی شهيد خيابان
 شعاعی شبكه مسيرهاي از ديگر يكی ابدي می ادامه شهر شمال سمت به شهر مركز از كه بهشتی دكتر شهيد بلوار
 آن خارج در و باريك شهر مركز نزديكی در كه( دريا راديو) تختی خيابان و امام خيابان خالف بر است چالوس شهر

 اين.  باشد می باريك شهر مركز از خارج سمت به و عريض شهر مركز نزديكی در خيابان اين باشند می عريض
 طالقانی خيابان و عاشورا خيابان شعاعی شبكه دو به خود سپس و بوده مناسب و كافی ضعر داراي ابتدا در خيابان
 بندي تقسيم لحاظ از باشند می متصل اطراف زراعی زمينهاي و روستاها به نهايت در آنها از كدام هر كه تفكيك
 را كنندگی پخش و ندگیكن جمع نقش بيشتر كه بوده فرعی دو درجه شريانی نوع از خيابان اين شهري معابر شبكه

 .  دارد عهده به
 مطهري شهيد خيابان

 اين باشد می شهر مركز به چالوس به تهران جاده كننده متصل كه است شعاعی شبكه مطهري شهيد خيابان 
 می جابجايی خيابان اين اصلی نقش باشد، می ميانی جزيره داراي و متر 71 متوسط رو سواره عرض داراي خيابان

 ويژگی از چالوس -تهران جاده با ديگر طرف از و شهر مركز با طرف يك از آن ارتباط لحاظ از خيابان اين. باشد
 .است برخوردار خاصی

 شهر خيابانهاي ساير
 شهيد قمی، شهيد غفاري، هلل ا آيت هاي خيابان اند يافته گسترش شعاعی صورت به كه فوق خيابانهاي از غير به

 شده اشاره اصلی خيابانهاي از كه هستند خيابانهايی جمله از شاهد و سعدي عتی،ي شر دكتر جانبازان، منتظري،
 درجه لحاظ از خيابانها اين. باشند می نيز جابجايی نقش داراي اجتماعی و دسترسی نقش بر عالوه و شده منشعب

 و كننده جمع ان بعنو بيشتر كه اند شده بندي تقسيم فرعی دو درجه شريانی معابر شبكه به معابر شبكه بندي
 . كنند می عمل محلی خيابانهاي و اصلی دو درجه شريانی راههاي بين ارتباطی و كننده پخش
 بعنوان عملكردي لحاظ از سمايی شهيد و شهيدالهی پور، هرج شهيد خدادي، خيابانهاي جمله از شهر ديگر معابر

  .باشد می دسترسی آنها اصلی نقش و شده تلقی اصلی محلی خيابانهاي
 بافت از پيروي به مجموع در كنند می فراهم را سواره دسترسی امكان شهر نقاط اكثر در اينكه با شهر معابر ساير
 می تشكيل را نامنظمی شبكه شهر غربی جنوب و شرقی جنوب و جنوب بخصوص مناطق اغلب در روستايی نيمه
 خصوصيات مجموعه و تردد حجم به توجه اب بخش اين در شده ذكر معيارهاي اساس بر شهر ترافيك بررسی. دهند
 و دسترسی و( مختلف شهرهاي و شهر مختلف بخشهاي بين) جابجايی نقش سه هر عمدتاً كه شهر اصلی شبكه

 يك درجه شريانی راه فاقد اساساً  كمربندي بجز شهر اين كه دهد می نشان دارند بعهده ميزان يك به را اجتماعی
 شريانی خيابانهاي نقش حال عين در كاركرد، تداخل دليل به موجود اصلی راههاي شبكه چون يگر د بيان به.  است
 ساجدي امام، خيابانهاي انتخاب حتی و نيستند مناسب يك درجه شريانی براي دارند بعهده نيز را محلی يا 1 درجه

 مشخصات داراي هاگرچ است، جابجايی يعنی آنها اصلی عملكرد بخاطر فقط اصلی 1 درجه شريانی بعنوان...  و
 . باشند نمی 1 درجه شريانی براي الزم فيزيكی

 ويژه معبر

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

787 

 

 منظور به لذا. باشد می زيبا بسيار ساحلی داراي و بوده ايران شمال ساحلی شهرهاي مهمترين از يكی چالوس شهر
 سواري دوچرخه و روي پياده تشويق و آن اجتماعی نقش بر تاكيد و رودخانه ساحل و دريا سواحل از بيشتر استفاده
 اجراي صورت در شود می بينی پيش و است شده طراحی رودخانه كنار و ساحل سرتاسر در ويژه عملكرد با معبري

 خيابان. نمايد جذب خود به را زيادي توريست و شده تبديل كشور زيباي سواحل از يكی به چالوس سواحل آن
 .باشند می ويژه معبر عملكرد داراي بلوارساحلی و ورزش
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 : نتایج

 شهر نقلوحمل و ترافيك امر در ذيربط مراكز و سازمانها گذاريسياست و گيريتصميم سيستم ساختار به توجه با كلی طور به

 : نمود خالصه زير شرح به توان می را شهري شد و آمد نظام در ترافيك مديريت گناهايتن و كلی مسايل چالوس،

 گيرندگانتصميم عنوان به كه چالوس شهر ترافيك و ونقلحمل امور در متعدد ذيصالح مراكز و هاسازمان وجود علت به -7

 اجراي و شهري درون نقل و حمل زمينه در روشن سياست اتخاذ هستند، چالوس شهر ترافيك و ونقلحمل امور مديريت اصلی

 . گيردمی صورت دشواري با آن

 فاقد آن، دهندهتشكيل اجزاي كه است اين چالوس شهر ترافيك و نقل و حمل امور مديريت مشكالت مهمترين از يكی -1

 تحت لذا. باشندمی سيستم اين درون هماهنگی، الشكل متحد مقتدر، و منسجم تشكيالت گيري،تصميم و مديريت در وحدت

 و ونقلحمل به مربوط امور بهبود و الزم هايمشیخطی تهيه و هماهنگ و جامع هايسياست اعمال جهت شرايطی چنين

 و الزم متحدالشكل نظام يك استقرار كنترل، و نظارت رهبري، و هدايت سازماندهی، ريزي،برنامه قبيل از چالوس شهر ترافيك

 ( .شهر ترافيك شوراي) است ضروري

 هماهنگی در شهري، ريزيبرنامه نظام قالب در اراضی كاربري ريزيبرنامه و چالوس شهر نقل و حمل ريزيبرنامه مديريت -8

 هايطرح تهيه مطالعات با چالوس شهر ترافيك و ونقلحمل زمينه در گرفته صورت اقدامات و مطالعات و نگرفته قرار كامل

 . باشدنمی همگام شهرسازي

 نقل و حمل امور و رانندگی و راهنمايی معاونت) چالوس شهري ترافيك و ونقلحمل امور مديريت تصميمات اجرايی بازوي -1

 لذا نمايند،می مداخله هاگيريتصميم در محدود گيرندهتصميم ذيصالح مراكز و هاسازمان اختيار در چون( انتظامی نيروي

 آورده بوجود تصميمات اجراي و شهري ترافيك و ونقلحمل امور گيريتصميم در را ناسالم رقابت با توأم گرائیسليقه نوعی

 . است

 اختيارات از محوله هايمأموريت و وظايف با ارتباط در چالوس شهري ترافيك و ونقلحمل امور در ذيصالح مراكز و هاسازمان

 . نيستند برخوردار روشن و كافی سازمانی

 شبكه اين در كه چرا است نگرديده طراحی صحيحی و معقوالنه صورت به چالوس شهر ونقلحمل سيستم ارتباطی شبكه -5

 نگرديده رعايت( مشخص هدف و اجزاء بين روشن ارتباط) موفق شهري درون ونقلحمل سيستم يك اوليه اصول ارتباطی،

 . است

 اين ميان كار تقسيم كه است اين وس،چال شهر ترافيك و ونقلحمل امور در ذيربط سازمانهاي فعلی مشكالت از يكی -4

 منطقی و روشن صورت به و نگرفته، صورت چالوس شهري ترافيك و ونقلحمل امور مشكالت حل راستاي در سازمانها

 شهر ترافيك و ونقلحمل كار از قسمتی مسئول كدام هر ذيصالح اداره و سازمان چندين واقع در. است نشده ريزيبرنامه

 . نيست متمركز و الزم هايهماهنگی داراي حداقل نباشد، مغاير يكديگر با هم اگر آنها اقدامات و دارند، عهده به را چالوس

 با اندازه از بيش چالوس شهر ترافيك و نقل و حمل امور در ذيصالح مراكز و هاسازمان متخصص كارشناسان و ريزانبرنامه -1

 مورد كمتر شهري ترافيك و ونقلحمل امور مديريت نيازهاي و مسايل و شوندمی درگير ترافيك مهندسی مقوله و فنی مسايل

 . دهند قرار مطالعه و توجه

 عهده به را شهري ترافيك و ونقلحمل امور در ذيصالح مراكز و سازمانها هماهنگی اصلی وظيفه كه شهر ترافيك شوراي -3

 شناسی،جامعه ، شناسیروان ترافيك، مهندسی ريزيبرنامه مديريت، زمينه در كار خبرگان و كارشناسان و متخصصين از دارد،

 . نمايدنمی استفاده آمار شهرسازي،

 غايی اهداف با ارتباط و چالوس شهري ترافيك و ونقلحمل امور در مسئول مراكز و هاسازمان از يك هر سازمانی وظايف -1

 . باشدمی مخدوش و نبوده روشن و واضح شهري ترافيك و ونقلحمل مديريت
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 185-1 صص ،7831 زمستان مانا، نقش انتشارات

 .رودكی نشر  دوم، جلد ترافيك، مهندسی و راه ،(7811) محمد، آقا، نايب .17

 .تهران سعدي، چاپ ترافيك، ريزي برنامه و راه ،(7831) محمد، آقا، نايب .11

 .مشهد درخشش، نشر دوم، چاپ ،«شهرسازي تكنيك»شهري ساماندهی ،(7831) غالمرضا، وزين، .18

 رضا احمد و سليمانی محمد ترجمه دوم، چاپ شهري، ريزي برنامه مبانی بر درآمدي ،(7831) كی،.جی هيراسكار، .11

 .تهران معلم، تربيت دانشگاه واحد دانشگاهی جهاد انتشارات فرد، يكانی
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