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  چکیده

ي  ي اصلی حیات شهري است و ساماندهی حمل ونقل در جهت پیشگیري از هزینهها حمل ونقل و جابجایی از جنبه

-ي هر شهرسالم و خوب بـه  آید، از نیازهاي اولیهدلیل ناکارآمدي و ضعف حمل ونقل شهري وارد میهنگفتی که به

-یریتاي است کـه متاسـفانه توسـط مـد    ي مرکزي شهرها مسئله وجود مشکالت ترافیکی در محدوده. آید شمار می

هـاي جبـران ناپـذیري بـه      ها و لطمـه شود، این درحالی است که مشکل ترافیک، ضربهشهري توجه الزم به آن نمی

زیست شهرها، ایجـاد انـواع   زند، از طرف دیگر این معضل باعث برهم خوردن وضعیت محیطاقتصاد شهر و کشور می

شـهرهمدان  . گـردد ین آمـدن کیفیـت زنـدگی مـی    طورکلی پای ها در سطح شهر، اتالف وقت شهروندان و بهآلودگی

دلیل رشد و گسترش سریع تراکم جمعیت، افزایش چشمگیر وسـایل نقلیـه،   اکنون بهازجمله شهرهایی است که هم

باشد که این امر لزوم مدیریت و ساماندهی هاي ترافیکی درگیر میوضعیت نامطلوب معابر و غیره با بسیاري از پدیده

از طرفی قدمت باالي بخش وسیعی از بافت کالبدي مرکز . استک در این شهر را ضروري ساختهحمل ونقل و ترافی

لذا در این . ي معابر بافت مرکزي روبرو باشیم ي ترافیکی در شبکه باعث شده در بسیاري از مواقع با گره  شهرهمدان،

تحلیلـی و   -روش توصیفیشهرها، به ریزي و ساماندهی حمل ونقل و ترافیک بافت مرکزي پژوهش در راستاي برنامه

-کشیها و معابر، خط ي راهکارهاي عملی و کاربردي نظیر اصالح هندسی تقاطعي اسنادي به ارائه صورت مطالعه به

-سازي و سرعت بیشتر تردد عابرین طورکلی ایمن دار و به هاي چراغپیاده، شناسایی موقعیت تقاطعهاي گذرگاه عابر

ریـزي و   برنامـه سـازي جهـت   هـاي تصـمیم  ي مرکزي شـهرهمدان در عرصـه   ه در سطح محدودهنقلیپیاده و وسایل
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   مقدمه -1

ساعت  ها ونیلیهر روزه م کیکه تراف طوري شود، بهیتر م نیز سنگهر رو کیتعداد خودروها، تراف شیبا افزا رانیدر ا

ي  آسـتانه  ،یعصـب  يو فشارها یخستگ شیعالوه بر آن، با افزا. کند یبزرگ را تلف م ياز وقت ساکنان فعال شهرها

 يااز شـهره  ياریدر بسـ  کیـ امـروزه تراف . گـذارد  یبر جامعه اثـر مـ   میرمستقیطور غ تحمل افراد را کاهش داد و به

مردم بـه داشـتن    لیمهاجرت به شهرها، تما شیافزا. شده است لیتبد یبحران يا درحال توسعه به مسئله يکشورها

 کرده لیتبد میعظ ینگیبزرگ را به پارک يشهرها يها ابانیخ ،يحمل ونقل شهر تیو عدم تقو یشخص يخودروها

از اوقات از حد  ياربسی هااز دود آن یناش یودگو آل کندیرا تلف م نیبنز تریروشن هزاران ل يوهاتوقف خودر. است

  ]. 1[دنماییم دیتهد دایمجاز فراتر رفته و سالمت مردم را شد

ي  از هزینه يریشگیهاي اصلی حیات شهري است و ساماندهی حمل ونقل در جهت پ ونقل و جابجایی از جنبه حمل

ي هر شهرسالم و خوب به  از نیازهاي اولیه د،یآ یهنگفتی که به دلیل ناکار آمدي و ضعف حمل ونقل شهري وارد م

اسـت کـه متاسـفانه توسـط مـدیریت       ايئلهي مرکزي شهرها مس وجود مشکالت ترافیکی در محدوده. آید شمار می

هاي جبـران ناپـذیري بـه     شهري توجه الزم به آن نمی شود، این در حالی است که مشکل ترافیک، ضربه ها و لطمه

ی زند، از طرف دیگر این معضل باعث بر هم خوردن وضعیت محیط زیست شهرها، ایجاد انواع اقتصاد شهر و کشور م

 از شهرهمدان]. 2[گرددطورکلی پایین آمدن کیفیت زندگی می وقت شهروندان و به الفات شهر، سطح در هاآلودگی

 نقلیـه،  وسـایل  شمگیرچ افزایش جمعیت، تراکم سریع گسترش و رشد دلیل به اکنون هم که است شهرهایی جمله

مدیریت و ساماندهی  ملزو امر این که باشدمی درگیر ترافیکی هايپدیده از بسیاري با غیره و معابر نامطلوب وضعیت

از طرفی قدمت باالي بخش وسیعی از بافت کالبدي مرکز . حمل ونقل و ترافیک در این شهر را ضروري ساخته است

 نیلذا در ا. میي معابر بافت مرکزي روبرو باش ي ترافیکی در شبکه مواقع با گرهباعث شده در بسیاري از   شهرهمدان،

 انیـ موضـوع ب  اتیـ شهرها، ابتـدا ادب  يحمل ونقل و ترافیک بافت مرکز یاماندهو س يزیر برنامه يپژوهش در راستا

بـه بررسـی و    ،يشـهر  يحمل ونقل و ترافیک بافت مرکـز  يزیر و برنامه یبر سامانده دیو سپس ضمن تاک دهیگرد

 انشـهرهمد  مرکـزي  بافـت  ترافیـک  و نقـل وپیشنهادات کاربردي در جهت بهبود وضـعیت حمـل  ي راهکارها و  ارائه

 هیـ نقل لیسرعت وسا. انسان و راه است ه،ینقل لهیوس یوقوع هر تصادف معلول سه عامل اصل ].3[است هشدپرداخته 

تـا   یدهد سـ یمآمارها نشان. دیآیفوت به شمار م اینجر به جرح عوامل بروز تصادفات م نیاز مهم تر یکیبه عنوان 

 شیافـزا  اد،یمشکل سرعت ز نیتر اند و مهممجروحان در اثر عامل سرعت دچار سانحه شده ایها چهل درصد کشته

 ایـ معـابر   در یمنیسطح ا شیو افزا يساز منیجهت ا در یاصل ياز راه ها یکی. و توقف است يریگ میفواصل تصم

در امـر کنتـرل و کـاهش     ياگسـترده  يجهان، تالش ها ياز کشورها ياریاست که امروزه در بس سازيآرام هاجاده

  ].4[در حال انجام است هینقل لیسرعت و حجم وسا
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  تعریف مسأله و اهداف تحقیق - 2

اقتصادي آنها ایفا نموده است و دهی جوامع انسانی و توسعه حمل و نقل از ابتداي تاریخ بشر، نقشی اساسی در شکل

افـزایش تعـداد    ].5[دهنـد هاي ارتباطی، زیر بناي اقتصادي هـر کشـوري را تشـکیل مـی     در عصر حاضر نیز شریان

تصادفات در معابر شهري و تبعات پس از آن، شامل هزینه هاي گزاف ناشی از تصادفات، مشکالت روحی و روانـی و  

سازي معابر و حفظ و سـالمت و ایمنـی کـاربران اسـتفاده     ران نیست، لزوم ایمنموارد دیگري که در آینده قابل جب

که در ارتبـاط بـا    یدر مورد مسائل و مشکالت یو بررس قیامروزه تحق ].6[کننده از آن را بسیار با اهمیت کرده است

 یکـ یتراف يهـا  سـتم یاز س حیصح يبردار و بهره يزیر عدم برنامه رینظ یي عوامل ي مهم حمل ونقل به واسطه مساله

و بـرون   يي معـابر شـهر   موجود در شبکه کیتراکم تراف. شودیدنبال م ایدر دن يا طور گسترده به ند،یآ یوجود م به

 یو انسـان  ياقتصـاد  ،یاجتماع میعظ هايهیو به هدر رفتن سرما ادیز هاينهیموجب اتالف وقت و صرف هز ،يشهر

ي مالکیـت خـودرو، موجـب افـزایش طـول و تعـداد        معیـت و سـرانه  ي شهر و رشد ج توسعه نیهمچن]. 7[شودیم

مهم و موثري در کاهش تراکم و تـاخیر   شساماندهی ترافیک شهرها، نق جهنتی در. استسفرهاي درون شهري شده

با توجه به تـراکم   رانیا ياغلب شهرها نیمسئول. سازدیرا آشکار م ییها پروژه نیانجام به چن تیترافیک دارد و اهم

پروسـه سـاماندهی ترافیـک شـهرها شـامل چهـار        .اسـت  ینـدگ یو آال کیاز حد شهرها، هدفشان کاهش تراف شیب

تحلیل وضع موجود و تعریف مسـایل و مشـکالت؛    -2شناخت وضع موجود؛  -1: از بارتندي اصلی است که ع مرحله

 و پیشـنهادي  هـاي  گزینـه  ي ایسـه مق و ارزیابی -4 معابر؛ ترافیک ساماندهی جهت پیشنهادي هايي گزینه ارائه -3

در سـطح   يمتعدد يمسائل آن مبتال به شهرها نکهیبا توجه به ا يبخش حمل ونقل شهر]. 8[برتر ي گزینه انتخاب

 ،يمـرتبط بـا حمـل ونقـل شـهر      یاسـ یو س یمسـائل اجتمـاع   نیجهان است، مورد توجه خاص قرار گرفته، همچن

 بـاالبردن  يبـرا  ییو آنان را به تالش در جهـت اسـتفاده از راهکارهـا    ختهیرا برانگ رانگیمیو تصم رانیمد تیحساس

ي شناخت وضع  پژوهش پس از مرحله نیدر ا ].9[استواداشته  یدو هدف تحرك و دسترس نیشبکه در تام ییکارا

 بعـد،  ي مرحلـه  در. شـود پیشنهاد و تحلیل و بررسی وضعیت ترافیک معابر انجـام مـی   فیمختل يها نهیموجود، گز

 سـناریوهاي  ي مقایسه و ارزیابی از برتر طرح و گیرندمطرح شده مورد ارزیابی قرار می يها نهیهمان گز ای ریوهاسنا

 انیـ سـاماندهی ترافیـک ب   بـراي انتخاب شده  ويیسنار يدر راستا راهکارهایی انتها در و شوددي انتخاب میپیشنها

  .گرددیم

  

  اهمیت و ضرورت تحقیق - 3

کارگیري منابع و امکانات یک شـهر  بارت است از کوشش اندیشمندانه و سیستماتیک براي بهریزي شهري عبرنامه  

ترین شکل ممکـن، جهـت ایجـاد و حفـظ و نگهـداري محیطـی سـالم و دلپـذیر بـراي زنـدگی           صرفهبه بهترین و با

  ]. 10[شهروندان
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 بافت(مرکزي يمحدوده که است الزم شهرها ترافیک و نقل و حمل سازي و ساماندهیآرام مطالعات انجام منظور به

 يمنطقـه  در نقلیـه  وسـایل  مـرور  و عبور حجم که است جهت آن از موضوع این اهمیت. گردد تعیین شهر) قدیمی

 به دیگر سوي از .است فراوان مناطق این در پارکینگ فضاي به نیاز و سفر تقاضاي و بوده زیاد بسیار شهرها مرکزي

 و معـابر  در نیـز  پیـاده  عـابرین  حرکـت  مناطق، این در...  و اداري خدماتی، تجاري، يعمده هايکاربري وجود علت

 معضالت و پرتراکم بسیار ترافیکی لحاظ از شهرها مرکزي يمنطقه لذا گیرد،می صورت وفور به مربوطه روهايپیاده

کردهـاي اجتمـاعی و   سازي ترافیک موضوعی اسـت کـه جهـت حفـظ کار    آرام .است زیاد بسیار مناطق این ترافیکی

از سوي دیگـر بـه علـت وجـود کـاربري هـاي       . گرددتعادل زیست محیطی پیشنهاد میفرهنگی و جلوگیري از عدم

در این مناطق، حرکت عابرین پیاده نیز در معابر و پیاده روهاي مربوطه به وفور ... اداري و  ،خدماتی ،ي تجاريعمده

از لحاظ ترافیکی بسیار پرتراکم و معضالت ترافیکی این مناطق بسـیار  ي مرکزي شهرها گیرد، لذا منطقهصورت می

، نیز به دلیل ساختار دوایرمتحـدالمرکزي کـه غالـب کـاربري     )بافت قدیمی(محدوده مرکزي شهر همدان. زیاد است

  .باشدنقل داراي مشکالت فراوانی میوهاي جاذب جمعیت در آن واقع شده اند، از نظر ترافیکی و حمل 

  

  روش تحقیق -4

هـا، بخـش   ي جمع آوري اطالعـات و داده  در این پژوهش از روش کمی توصیفی و تحلیلی استفاده شده و در زمینه

ربط نظیر شـهرداري و اداره کـل راه و   ه برخی از ادارات و سازمان هاي ذیاصلی از طریق مشاهدات میدانی و رجوع ب

و اسنادي بوده، لذا محقق در این پژوهش در راستاي نیل بـه   ايشهرسازي و بخش دیگر از طریق مطالعات کتابخانه

  .هدف تحقیق از تحلیل توصیفی واسنادي بهره گرفته است

  

  ادبیات تحقیق - 5

  مدیریت سیستم هاي حمل و نقل  -5-1

  نیاز به مدیریت سیستم هاي حمل و نقل  5-1-1

) بلنـد مـدت  (ریـزي اسـتراتژیک  مجـذوب برنامـه   تقریبـا همگـی   1970ریزان حمل و نقل تا قبل از آغاز دهه برنامه

میالدي نیاز به تأمین فعالیت راه هاي فدرال به وجود آمد تا همه  1962در سال . تسهیالت حمل و نقل شده بودند

 .نقل بلندمدت جامع باشندوهزار نفر داراي طرح حمل 50شهرهاي با جمعیت بیش از 

باشند یعنی این که در فرایندها اصالحات و » پیوسته«ه طرح ها باید این بود ک مدتهاي بلند یکی از نیازهاي طرح

اي شناخته شد و تقریبا همـه تأکیـدها   میالدي حمل و نقل حرفه 1970در اواسط دهه . تغییرات الزم صورت گیرد

سـال گذشـته    20روي برنامه ریزي بلندمدت بود که به صورت برنامه ریـزي تجربـی بـا مطلوبیـت نسـبی در طـی       

هاي فدرال و اداره حمل نقـل عمـومی شـهري    میالدي اداره راه 1975در وضعیت بحرانی سال . شرفت نموده بودپی
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اي از مدت و بلندمـدت را در مقدمـه   ریزي حمل و نقل کوتاههایی را منتشر کردند که قوانین برنامه مشترکا توصیه

دهی مجدد که ناشی از  هاي مشترك براي یک جهتاین توصیه. دهدنقل بلندمدت توضیحوفرایند برنامه ریزي حمل

-نقل کوتاه و میان وهاي حملهاي متداول طرحنقل ایاالت متحده و با توجه به پیشرفتوریزان حملتفکرات برنامه 

-براي پیشـرفت ) TSM(ونقلهاي حملهاي مدیریت سیستماین راهنمایی ها بر اساس تکنیک. مدت است الزم بود

میالدي با توجه به یک سیسـتم   1960برنامه ریزي جامع و استراتژیک از  سال  .اي بودمحلی و ناحیههاي سیستم 

بـود  نقل عمومی و خصوصی تمرکز یافتهوهاي حملگسترده طبیعی روي ساخت تسهیالت بلندمدت جدید در بخش

  :که برخی از آنها به شرح زیر است

ریزي بلندمدت به اندازه برنامه. سیستم گسترده برخوردار بودریزي بلندمدت به صورت طبیعی از یک برنامه - 1

-هاي مختلف مردم نظیر سـالخوردگان، معلـولین و آسـیب   کافی حساس براي پاسخگویی به نیازهاي گروه

محافظـت و اسـتفاده    ،همچنین بعضی از مشکالت خاص همچـون عـوارض محیطـی   . دیدگان اجتماع نبود

 . شد که جوابگویی به حل آنها ساده نبوداد تغییراتی میانرژي و عوارض اجتماعی باعث ایج

مـیالدي   1960بینی شد کـه در سـال   برخی از آمار اجتماعات انسانی و کاربري زمین، توسعه یافته و پیش - 2

بینی شده بـود و رشـدي کـه    افزایش جمعیت کمتر از آنچه بود که قبال پیش . وجود آیدرکود اقتصادي، به

وسیله رشد غیرمنتظره در اطـراف  بینی شده بود تا حدي بهواحی شهرهاي بزرگ پیشبراي جایگزینی در ن

 . نواحی شهري کوچک جبران گردید

 

   1یعموم يترابر -5-2

 هیو وسائط نقل یخصوص هیوسائط نقل. ردیگیاستفاده قرار محمل و نقل در شهرها مورد يلهیدو نوع وس یطور کل به

مسافران در شـهرها   یخصوص يترابر يلهیوس نیآن مهمتر ینقش عمده و اساس لیاز خودرو که به دل ریغ. یعموم

حمل و نقل  يو راه ها هیتوان از وسائط نقل یرا م کلتیدوچرخه و موتور س رینظ گرید هیوسائط نقل دیآیمحساببه

  . به شمار آورد یخصوص

   یعموم يترابر ستمیس يفهیوظ 5-2-1

و  عیوسـ  اسیـ و راحت مسـافران در مق  عیسالم، سر ییجاانتقال و جابه ،ینقل عموموحمل تمیهر س یاصل يفهیوظ

  : شود یم میارائه دهد به سه دسته تقس دیبا ستمیس نیکه ا یخدمات. است ازیحسب نبر

  شهر  گریو مناطق د یمسافران از مناطق مسکون يآورجمع - 1

مراکـز و   نیبـ  يمسـافران در فاصـله   يآورو جمع يارو اد یصنعت ،يتجار تیانتقال مسافران به مراکز فعال - 2

  . شده ادیمناطق 

 ].11[یحیتفر يهاو محل یمراکز کار و زندگ نیمسافران ب عیتوز - 3
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   يدر ترابر کیتراف تیرینقش مد -5-2-2

-مهمناسب در شهر و مطالعه و برنا یعموم يترابر يفراهم آوردن سامانه کیتراف تیریمهم مد اریبس فیاز وظا یکی

هـر   بیـ ترغ ،يشـهر  يزیردر برنامه یاز اهداف اساس یکیامروزه . آن است یو کم یفیک شیافزا يمستمر برا يزیر

 يترابر تیفیک شیکار با افزا نیا. است یشخص يهیلوسائط نق يبه جا یمردم در استفاده از ناوگان عموم شتریچه ب

مسـأله   نیمهمتـر . ردیـ گیصـورت مـ   یشخص يهینقل وسائط يبرا ییهاتیبه همراه در نظر گرفتن محدود ،یعموم

و مـنظم   یعمـوم  يترابـر  لیسـرعت وسـا   شیافزا ،یعموم يترابر تیفیک شیافزا يبرا کیتراف رانیمهندسان و مد

 ریمسـ  کیدر  –یشخص هنقلی وسائط و اتوبوس از اعم – هیکه تمام وسائط نقل یهنگام تا رایهاست زسیکردن سرو

 هیـ وسـائط نقل  گریکمتر از د یبرخوردار باشند، سرعت متوسط سفر با ناوگان عموم يمساو يایحرکت کنند و از مزا

  . خواهد بود

سـرعت   کیـ بـا   بـا یتقر هیـ وسائط نقل يهیاست، کل ادیکه تراکم متوسط آن ز ییها ابانیدهد در خیمنشان  تجربه

 یسرعت نسب لیامر باعث تقل نیهم ها توقف کنند و ستگاهیمجبورند در ا یعموم هیوسائط نقل یکنند ولیحرکت م

مـردم بـه    بیـ کـه ترغ  یدن به هدف اصـل یشود و رسیم سیسرو تیفیکاهش سرعت باعث کاهش ک. شودیآنها م

جبران  يبرا کیتراف رانیمد. گرددیاست، دشوار م یشخص يترابر يبه جا یعموم يو ترابر هیاستفاده از وسائط نقل

نه عبور هر (مسافر و کاالست  شتریهر چه ب ییجابه جا يترابر ستمیهر س یصلهدف ا نکهیبا توجه به ا یینارسا نیا

در  یعموم هیبه وسائط نقل شتریدادن ب تیاز آنها اولو یکیشوند که یمتوسل م ییهابه روش) هینقل لهیوس شتریچه ب

  ].5[است کیتراف ستمیو امکانات س ساتیاستفاده از تأس

  

 زندگی شهروندان آثار حمل ونقل و ترافیک بر  -3- 5

-روز در سال را در ترافیک به 44طور متوسط  ، هر شهروند بانکوکی به1990شده در سالهاي انجامبراساس پژوهش

عالوه ارزش  درصد تولید ناخالص داخلی شهر بانکوك است، به 10برد که از نظر ارزش اقتصادي معادل حدود سر می

میلیون شهروند در بیش از یک 1990همچنین در سال. باشدروز میمیلیون دالر در  1.4شده معادل سوخت مصرف

براساس تحقیقات متعدد آنچه مسلم است، . اندبانکوك دچار تهدیدات تنفسی ناشی از آلودگی هوا  قرار گرفته

 اي ازونقل شهري بر طیف گستردهونقل شهري بر ابعاد مختلف زندگی شهروندان اثرگذار است، بنابراین حملحمل

ونقل در مناطق شهري نیز به هاي حملتکامل زیرساخت. باشدگذار میمعیارهاي کیفیت زندگی شهروندان اثر

این از. شودشدن تراکم منجر میونقل و باالخره به کمهاي حملافزایش کارایی و بازدهی نیروي کار، کاهش هزینه

  .]12[ابزارهاي اصلی توسعه است ونقل یکی از عمدهآمیز نیست اگر گفته شود، حمللحاظ اغراق
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 روش هاي برنامه ریزي و مدیریت حمل ونقل  -4- 5

ریزي  طور اعم و برنامه ي علم جغرافیا به ونقل از جمله مباحثی است که به کارگیري آن در عرصهریزي حمل برنامه

یک به عنوان بخشی از گذرد و نظام حمل ونقل و ترافاي به طور اخص، مدت زمان زیادي نمیشهري و ناحیه

توان شک بدون جابجایی نمی بی. ي شهري است ي پویایی و حیات یک مجموعه کنندههاي شهري بیانفعالیت

ریزي  اجتماعی شهرهاي بزرگ، هرگونه برنامه -امروزه با توجه به شرایط اقتصادي . شهري را زنده و پویا تصور نمود

سزایی در عملکرد  ونقل تاثیر مثبت و بهود و تقویت سیستم حملگذاري صحیح در جهت توسعه، بهب و سرمایه

کنندگان، عوارض منفی ناشی از بار ترافیکی  صحیح این سیستم و افزایش کارایی آن عالوه بر رضایت بیشتر استفاده

 رد روشی انتخاب ونقل،حمل سیستم با ارتباط در هابحث مهمترین از .]13[موجود در شبکه کاهش خواهد یافت

 بازدهی باالبردن هدف ونقل،حمل امور ریزي برنامه و مدیریت در .باشدمی آن نامطلوب تاثیرات کاهش جهت

 خاص طور هب هوا آلودگی و عام طور به محیطی زیست اثرات .است آن منفی اثرات کاهش و کنترل درکنار سیستم

  .]14[هستند مطرح شهري ونقلحمل سیستم یک منفی پیامدهاي تریناصلی از یکی عنوان به

 به توجه با است، مطرح ونقلحمل هايسیستم مدیریت و ریزيبرنامه راهکارهاي عنوان هب که مختلفی هايگزینه

 گیري بهره براي .دهدمی ارایه را متفاوتی نتایج آن، اجراي ي منطقه و نظرمورد ونقلحمل سیستم خصوصیات

 سیستم آن گوناگون پارامترهاي دقیق شناخت ضمن بایستمی ونقلحمل مدیریت کنترل هايحلراه از بهینه

 تاثیر توانمی وضوح به صورت این در که بست،بکار مختلف راهکارهاي ارزیابی جهت را واحدي روش  ونقل،حمل

 .نمود انتخاب را حل راه موثرترین و بهترین نموده، مقایسه هم با را هاگزینه از یک هر

 تقسیم زیر انواع به که دارد وجود ترافیک و ونقلحمل سیستم تحلیل براي مختلفی ابزارهاي و اهمدل ها،روش

- مدل راهنمایی، چراغ سازيبهینه ابزار تحلیلی، ابزار سفر، تقاضاي هايمدل تقریبی، ریزي برنامه ابزار شوند؛می

  .]15[خردنگر سازيشبیه هايمدل و نگرکالن سازي شبیه هاي
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 یافته هاي تحقیق -6

 شناخت وضع موجود و ارائه گزینه هاي ساماندهی بافت مرکزي شهرهمدان  -6-1

غربی تهران، در کیلومتري جنوب 360این شهر در . رودفرهنگی به شمار می همدان یکی از شهرهاي مهم تاریخی و

دقیقه و حداکثر  35درجه و 34مدان داراي عرض شمالی حداقل شهره .متري از سطح دریا قرار دارد 1800ارتفاع 

شهر . باشددقیقه می 30درجه و  49دقیقه و حداکثر  20درجه و 48دقیقه و طول شرقی حداقل  14درجه و  35

ي شعاعی  که در مرکز شبکه) ره(میدان امام خمینی .]16[محله تقسیم شده است 84منطقه و به  4همدان به 

درجه نسبت به  60ي  متر و زاویه 30خیابان اصلی است که هرکدام با عرض  6گرفته است، شامل  شهرهمدان قرار

، میدان سپاه، میدان مفتح )ع(شامل میدان امام حسین) تقاطع( گره 4یکدیگر به شش جهت شهر کشیده شده و از 

  .]17[)1شکل(زیادي تشکیل شده است) لینک(هاي ها و میدان شریعتی و کمانو پروانه 

هاي ي راهکارهاي مناسب در این زمینه، گزینه ونقل و ترافیک شهرهمدان و ارائهدر راستاي ساماندهی حمل

  .استمختلفی مورد مطالعه قرار گرفته

  وضع موجود بافت مرکزي شهرهمدان -6-1-1

ري ها و ي مرکزي شهر پس از آمارگی همدان، شرایط موجود محدوده ونقل و ترافیک شهرحمل در ساماندهی

گرفته که نتایج این سازي شده و در ساعت اوج ترافیک مورد تحلیل و بررسی قرار هاي مکرر میدانی، شبیهبرداشت

هاي پیشنهادي مورد بررسی قرار  باشد و در ادامه مشکالت و گزینهقابل مشاهده می) 1جدول (مرحله از کار، در 

  .]18[ .گیردمی

 )ي هوایینقشه(   ني مرکزي شهر همداموقعیت محدوده  :1شکل



 

 9

  ترافیک در وضع موجود بافت مرکزي شهرهمدان در ساعت اوج هاي عملکردي جریان شاخص: 1جدول 

  مقدار  شاخص عملکردي

 1/23 )وسیله نقلیه در کیلومتر(تراکم

 6/20  )کیلومتر بر ساعت(متوسط سرعت سفر

 177  )ثانیه(متوسط زمان تاخیر وارده به هر وسیله نقلیه

 540 )ثانیه(متوسط زمان سفر هر وسیله نقلیه در شبکه

 36091 )کیلومتر -وسیله نقلیه(کل وسایل نقلیه پیمایش

 1710 )ساعت -وسیله نقلیه(زمان سفر کل وسایل نقلیه

 1774 )ساعت(کل تاخیر وارده به وسایل نقلیه

  26480  )وسیله در ساعت(نرخ جریان ترافیک
  

مهمترین ویژگی نقشه . وضع موجود در محدوده مرکزي شهر نمایش یافته است GISنقشه ) 2شکل(و همچنین در 

هاي منتهی به میدان امام خمینی شامل طرح تفصیلی شهر همدان در بخش شبکه معابر، انسداد کلیه خیابان

 .باشد، شهدا و تختی میسینا، شریعتی، باباطاهر، اکباتانهاي بوعلیخیابان

هی به میدان امام به تجمع مراکز و کاربري هاي تجاري در محدوده میدان امام خمینی و در حاشیه معابر منت

  .باشدخصوص در حاشیه خیابان هاي بوعلی و شریعتی قابل توجه می

منتهی به میدان امام  خیابان هايمهمترین ویژگی طرح تفصیلی شهر همدان در بخش شبکه معابر، انسداد کلیه 

تجمع مراکز و کاربري هاي .باشد، شهدا و تختی میسینا، شریعتی، باباطاهر، اکباتانهاي بوعلیخمینی شامل خیابان

تجاري در محدوده میدان امام خمینی و در حاشیه معابر منتهی به میدان امام به خصوص در حاشیه خیابان هاي 

  .]18[ ).3شکل(باشدبوعلی و شریعتی قابل توجه می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ي طرح تفصیلی شهر همداننقشه :3شکل

 

 ضع موجودي معابر در وي شبکهنقشه: 2شکل
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  تعیین مشکالت -6-2

ل ونقل محدوده مرکزي شهر همدان، در این پس از شناخت و تجزیه و تحلیل کامل عملکرد موجود شبکه حم

هاي در این رابطه مشکالت مربوطه در بخش. بخش اقدام به شناسایی مشکالت و کمبودهاي وضع موجود شده است

  :گردندذیل شناسایی و ارائه می

 مشکالت مربوط به تردد وسایل نقلیه و عابرین پیاده در معابر اصلی و تقاطع هاي مهم 

 ه حمل ونقل همگانی در محدوده مورد مطالعهمشکالت مربوط ب 

 هاي عمده جاذب سفر و پارکینگ در محدوده مطالعهمشکالت مربوط به دسترسی کاربري 

-هاي عمده جاذب سفر و پارکینگ در محدوده مطالعه، ذکر و ارائه میدر ادامه مشکالت مربوط به دسترسی کاربري

  :گردد

  ري هاي عمده جاذب سفرمشکالت مربوط به دسترسی کارب - 6-2-1

هاي عمده جاذب سفر به سواره رو معابر واقع در محدوده مرکزي اهم مشکالت مربوط به دسترسی مستقیم کاربري 

  :باشدشهر همدان به شرح ذیل می

 هاي جاذب سفر، ایمنی تردد تامین نبوده و بعضاً با توجه به نبود فاصله دید ایمن جهت خروج از کاربري

 .ز مشکالت و تصادفات شده استمنجر به برو

   ج وسـایل  و، ورود و خـر با توجه به نبود قوس راستگرد جهت ورود به و خروج از کاربري هاي جـاذب سـفر

هاي مذکور با سرعت کم و با شعاع گردش نامناسب صورت گرفته و منجر به تداخل با سطح نقلیه از کاربري

 .گرددمینقلیه گذرنده از معابر شریانی  وسیع با وسایل

 هاي جاذب و فواصل کم آنها از یکدیگر منجر به کاهش شدید ظرفیت عبوري معـابر  تعدد دسترسی کاربري

 .گرددشریانی می

   مشکالت مربوط به پارکینگ در محدوده مورد مطالعه -6-2-2

  :باشداهم مشکالت مربوط به پارکینگ در محدوده مرکزي شهر همدان به شرح ذیل می

  غیرحاشیه اي در هسته مرکزي شهر و مشخصاً در محدوده میدان امام خمینی و میـدان  نبود فضاي پارك

 بوعلی

 اي در معابر مرکزي شهر، به طوري که علیرغم تقاضاي زیاد پارك، با توجه عدم کنترل فضاي پارك حاشیه

ی پارك اي، در وضع فعلاي و نبود ممنوعیت جهت پارك حاشیهبه عدم اعمال مدیریت فضاي پارك حاشیه

 .حاشیه اي با زمان نسبتاً طوالنی مشاهده شده است

 هاي حمـل ها و در محل ایستگاه جمله در حریم تقاطعهاي غیرمجاز ازاي خودروها در مکانپارك حاشیه-

 .ونقل عمومی منجر به بروز مشکالت عدیده شده است
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 خـالی و نبـود نظـارت کـافی پلـیس       هاي دوبله که با توجه به تقاضاي زیاد پارك و عدم وجود فضايتوقف

 .گیرد، که منجر به کاهش شدید ظرفیت عبوري معابر مرکزي شهر همدان شده استصورت می

 در معابر مرکزي شهر همدان نیـز منجـر   ) ورود به و خروج از فضاي پارك(اي حجم زیاد مانور پارك حاشیه

 .به کاهش ظرفیت عبوري معابر شده است

 

 پیشنهاداتئه نتیجه گیري و ارا  -7

هاي مشکالت ترافیکـی شـهرهمدان از    با توجه به موارد ذکر شده در شرح پژوهش بایستی اقدامات الزم را در زمینه

پیاده، تکمیل و توزیع کشی مخصوص عابر کشی معابر و خط جمله اصالح هندسی تقاطع ها و معابر، بهبود وضع خط

طورکلی تسـهیل و   وهاي راهنمایی، بررسی ایجاد روگذر و زیرگذر و بهها، عالئم و تابلتجهیزات کنترل ترافیک، چراغ

ها، تعیین مسیر حرکت اتوبوس و ها و پایانه یابی پارکینگ سازي عبور و مرور وسایل نقلیه و عابرین پیاده، مکانایمن

ي ایـن   ه همهتاکسی و غیره با یک مدیریت توانمند، جهت کاهش معضالت ترافیکی در شهرهمدان پرداخته شود، ک

هاي اجرایی محدوده و در نهایـت موجـب کـاهش ترافیـک و     ها موجب افزایش سطح تردد و عبور و مرور در خیابان

  .گرددخسارات ناشی از آن می

 

 در خصوص ساماندهی و آرام سازي محدوده مرکزي شهر همدان اتارائه پیشنهاد -

محدوده مرکزي شهر همدان و ارائه راهکارهـاي مناسـب در   نقل و ترافیک وسازي حملدر راستاي ساماندهی و آرام

هاي مـذکور در خصـوص مـدیریت و بهبـود وضـعیت      گزینه. هاي مختلفی مورد بررسی قرار گرفتاین زمینه، گزینه

هـاي مختلـف از   گزینه. محدوده مرکزي شهر و تغییرات مورد نیاز در جهت کاهش بار ترافیک در این محدوده است

افیکی و تاثیرات مثبت و منفی هر یک مورد مطالعه قرار گرفته و در کنار مدلسازي، تجزیه و تحلیـل  لحاظ اثرات تر

 .اندشده

هاي ارائه شده در خصوص ساماندهی و آرام سازي ترافیک محدوده مرکـزي شـهر بـه همـراه وضـعیت فعلـی       گزینه

 :باشدمحدوده مرکزي شهر، به شرح زیر می

  

  شش معبر منتهی به میدان امام مدیریت پارك حاشیه اي در -

نشان داده شده است در مسیرهاي منتهی به میدان امام با اعمال یک ) 1- 7(طور که در شکلدر این گزینه همان

اي، ظرفیت عبوري وسایل نقلیه براي حرکت در این مسیرها افزایش سري اقدامات در راستاي مدیریت پارك حاشیه

... ها و امات مواردي چون محدودیت پارك در برخی مقاطع، نظارت پلیس، خط کشیاین اقد .یابدیافته و بهبود می

 . باشدمی

 .ارائه شده است) 1-7(نتایج این گزینه به همراه مقایسه با وضعیت موجود در جدول
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ساعت اوج شبکه و مقایسه آنها با در محدوده مرکزي شهر همدان در  هاي عملکردي جریان ترافیک در گزینه اولشاخص :1- 7جدول 

  وضعیت موجود

 
 
 
 
 
 
 
 

  درصد تغییرات  وضع موجود  گزینه اول  شاخص عملکردي

  -0.87 1/23 22.9 )وسیله نقلیه در کیلومتر(تراکم 

  0.49 6/20 20.7  )کیلومتر بر ساعت(متوسط سرعت سفر 

  0.56 177 178  )ثانیه(متوسط زمان تاخیر وارده به هر وسیله نقلیه

  2.41 540 553 )ثانیه(مان سفر هر وسیله نقلیه در شبکه متوسط ز

  -0.14 36091 36.42 )کیلومتر–وسیله نقلیه (پیمایش کل وسایل نقلیه 

  0.29 1710 1715 )ساعت –وسیله نقلیه (زمان سفر کل وسایل نقلیه 

  0.46 1774  1782 )ساعت(کل تاخیر وارده به وسایل نقلیه 

  -  0.22 26480 26423  )ساعت وسیله در(نرخ جریان ترافیک

  مدیریت پارك حاشیه اي در معابر :1-7شکل

  منتهی به میدان امام خمینی در گزینه اول 
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  ارائه پیشنهاد در خصوص مدیریت جهات حرکتی معابر-

یکی از اقدامات مدیریتی بسیار مفید براي حل معضالت ترافیکی محدوده مرکزي شهرها، مدیریت جهات حرکتی 

معابر، اقدام به ساماندهی ، بدین معنی که در صورت وجود معابرموازي، با استفاده از یکطرفه کردن باشدمعابر می

مدیریت جهات حرکتی در شهر همدان در سه منطقه از محدوده مرکزي بررسی و طرح هاي مربوط به . معابر نمود

  . اندآنها پیشنهاد شده

 مدیریت جهات حرکتی معابر منتهی به میدان امام خمینی در داخل رینگ اول. 

 هرین و بوعلیمدیریت جهات حرکتی در دو خیابان موازي بین الن. 

 مدیریت جهات حرکتی در خیابان پاستور.  
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Abstract 

Transportation and displacement of main aspects of urban life and the organizing 
transportation in order to prevention of the enormous costs of urban transport due to 
inefficiency and weakness comes, well it is one of the basic needs of every healthy city. 
Traffic problems in the central area of the city is a problem that unfortunately it is not 
necessary attention to urban management, However, the traffic problems, and Ltmhhay 
irreparable blow to the economy of the town and country planning, Another problem caused 
by the disruption of urban environment, creating all kinds of pollution in the city, and the 
citizens generally low quality of life is a waste of time. Hamadan is among the cities that 
now due to the rapid growth of population density, increase in vehicles, roads and other 
undesirable traffic is involved with many events Manage and organize the necessary 
transportation and traffic in the city is made necessary. The other hand back over a large 
part of the physical fabric of Hamadan Centre, led in many cases we are faced with a traffic 
jam in the street network of the central tissue. Therefore, in this study, in line with the 
organization and planning of transport and traffic in the central urban context, Descriptive 
and analytical documentary study to provide practical solutions and applications, such as 
geometric correction intersections and thoroughfares, Pedestrian crossing lines, identify 
intersections Chraghdar and general vaccination and speed of movement of pedestrians and 
vehicles in the central range of Hamadan in the areas of decision-making for planning and 
organizing the transport and traffic Hamadan has been central tissue. 
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