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::بررسی مطالعات  فرادست و  موجودبررسی مطالعات  فرادست و  موجود

طرح جامع  شھر وشھرستان اردبیل طرح جامع  شھر وشھرستان اردبیل --11
13721372--مھندسین مشاور زیستا مھندسین مشاور زیستا 

طرح  تفصیلی شھر اردبیل طرح  تفصیلی شھر اردبیل --22
13831383--مھندسین مشاور زیستا مھندسین مشاور زیستا 

مطالعات  ساماندھی حمل ونقل   وترافیک  بافت مرکزی  شھر مطالعات  ساماندھی حمل ونقل   وترافیک  بافت مرکزی  شھر --33
اردبیل اردبیل 

13861386––مھندسین مشاور شیبراھھ بندر مھندسین مشاور شیبراھھ بندر 

طرح جامع  شھر وشھرستان اردبیل طرح جامع  شھر وشھرستان اردبیل --11
13721372--مھندسین مشاور زیستا مھندسین مشاور زیستا 

طرح  تفصیلی شھر اردبیل طرح  تفصیلی شھر اردبیل --22
13831383--مھندسین مشاور زیستا مھندسین مشاور زیستا 

مطالعات  ساماندھی حمل ونقل   وترافیک  بافت مرکزی  شھر مطالعات  ساماندھی حمل ونقل   وترافیک  بافت مرکزی  شھر --33
اردبیل اردبیل 

13861386––مھندسین مشاور شیبراھھ بندر مھندسین مشاور شیبراھھ بندر 



::بررسی وضع موجود  و مطالعات  میدانیبررسی وضع موجود  و مطالعات  میدانی

الگوی نامناس شکل شبکھ معابرالگوی نامناس شکل شبکھ معابر--11

توزیع  نامتعادل  ترافیک  در مرکزشھر توزیع  نامتعادل  ترافیک  در مرکزشھر --22
عدم  رعایت  اصل تعادل  خطوط در تقاطعھا عدم  رعایت  اصل تعادل  خطوط در تقاطعھا --33

بافت قدیمی و ریزدانگی بناھا  و عدم  امکان  دسترسی وسیلھ نقلیھ بافت قدیمی و ریزدانگی بناھا  و عدم  امکان  دسترسی وسیلھ نقلیھ --55
بھ داخل بناھا بھ داخل بناھا 

فقدان  سلسلھ مرات  معابر و تداخل  نقش ھا فقدان  سلسلھ مرات  معابر و تداخل  نقش ھا --44
55--

7-

بافت قدیمی و ریزدانگی بناھا  و عدم  امکان  دسترسی وسیلھ نقلیھ بافت قدیمی و ریزدانگی بناھا  و عدم  امکان  دسترسی وسیلھ نقلیھ 
بھ داخل بناھا بھ داخل بناھا 

استفاده  نادرست  از خطوط ویژه استفاده  نادرست  از خطوط ویژه -7

پایانھ ھای اتوبوس در مرکزشھرپایانھ ھای اتوبوس در مرکزشھر--66

تعریف  نادرست خطوط ویژه تعریف  نادرست خطوط ویژه --88
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توزیع  نامتعادل  ترافیک  در مرکزشھر توزیع  نامتعادل  ترافیک  در مرکزشھر - - 22



عدم  رعایت  اصل تعادل  خطوط در تقاطعھا عدم  رعایت  اصل تعادل  خطوط در تقاطعھا -- 33

راه بندان در مسیرھای ورودی بھ چھار راه امام و خلوتی مسیرھای خروجیراه بندان در مسیرھای ورودی بھ چھار راه امام و خلوتی مسیرھای خروجی••

خیابان شیخ صفیخروجی از چھار راه امام-بخیابان شھید مدرسورودی بھ چھار راه امام -الف
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فقدان  سلسلھ مرات  معابر و تداخل  نقش ھا فقدان  سلسلھ مرات  معابر و تداخل  نقش ھا -- 44



پایانھ ھای اتوبوس در مرکزشھرپایانھ ھای اتوبوس در مرکزشھر- - 66

اشغال سطح سواره معابر مرکز شھر توسط اتوبوسھای متوقف در ایستگاه انتھای مسیر 



استفاده  نادرست  از خطوط ویژه استفاده  نادرست  از خطوط ویژه - - 77

متخلف کیست؟ 



تعریف  نادرست خطوط ویژه تعریف  نادرست خطوط ویژه - - 88

عدم امکان تشخیص خط ویژه از خیابان معمولی -12شکل 



::دالیل توجیھی برای وجود رینگ صفردالیل توجیھی برای وجود رینگ صفر

اصالح  الگوی نامناسب شکل  شبکھ  معابراصالح  الگوی نامناسب شکل  شبکھ  معابر-- 22
فراھم کردن امکان  رفع تداخل  نقش ھای معابرفراھم کردن امکان  رفع تداخل  نقش ھای معابر-- 33
افزایش نفوذپذیری وسایل  نقلیھ ھمگانیافزایش نفوذپذیری وسایل  نقلیھ ھمگانی-- 44
کاھش حجم ترافیک  معابرکاھش حجم ترافیک  معابر-- 55

افزایش نفوذ پذیری وسایل  نقلیھ  بھ داخل بافتافزایش نفوذ پذیری وسایل  نقلیھ  بھ داخل بافت-- 11
اصالح  الگوی نامناسب شکل  شبکھ  معابراصالح  الگوی نامناسب شکل  شبکھ  معابر-- 22
فراھم کردن امکان  رفع تداخل  نقش ھای معابرفراھم کردن امکان  رفع تداخل  نقش ھای معابر-- 33
افزایش نفوذپذیری وسایل  نقلیھ ھمگانیافزایش نفوذپذیری وسایل  نقلیھ ھمگانی-- 44
کاھش حجم ترافیک  معابرکاھش حجم ترافیک  معابر-- 55
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::فواید  افزایش نفوذپذیری وسایل  نقلیھ  بھ داخل بافت فواید  افزایش نفوذپذیری وسایل  نقلیھ  بھ داخل بافت -- 11
کاھش ھزینھ ھای حمل مصالح  و تخری و بازسازی بناھای فرسوده کاھش ھزینھ ھای حمل مصالح  و تخری و بازسازی بناھای فرسوده --
امکان دسترسی سواره بھ بناھا و افزایش ارزش زمین  و بنادر  در امکان دسترسی سواره بھ بناھا و افزایش ارزش زمین  و بنادر  در --

مرکزشھرمرکزشھر
امکان دسترسی سواره بھ بناھا و اسکان  افراد  با درآمد  باال  در امکان دسترسی سواره بھ بناھا و اسکان  افراد  با درآمد  باال  در --

مرکزشھرمرکزشھر
بھبود  وضعیت  زندگی متناس با نیازھای زندگی امروزیبھبود  وضعیت  زندگی متناس با نیازھای زندگی امروزی--
افزایش ظرفیت  عبور و توقف وسایل  نقلیھ  در معابرافزایش ظرفیت  عبور و توقف وسایل  نقلیھ  در معابر--
فراھم شدن امکان  تامین پارکینگ  مورد نیاز در مرکز شھر فراھم شدن امکان  تامین پارکینگ  مورد نیاز در مرکز شھر --

::فواید  افزایش نفوذپذیری وسایل  نقلیھ  بھ داخل بافت فواید  افزایش نفوذپذیری وسایل  نقلیھ  بھ داخل بافت -- 11
کاھش ھزینھ ھای حمل مصالح  و تخری و بازسازی بناھای فرسوده کاھش ھزینھ ھای حمل مصالح  و تخری و بازسازی بناھای فرسوده --
امکان دسترسی سواره بھ بناھا و افزایش ارزش زمین  و بنادر  در امکان دسترسی سواره بھ بناھا و افزایش ارزش زمین  و بنادر  در --

مرکزشھرمرکزشھر
امکان دسترسی سواره بھ بناھا و اسکان  افراد  با درآمد  باال  در امکان دسترسی سواره بھ بناھا و اسکان  افراد  با درآمد  باال  در --

مرکزشھرمرکزشھر
بھبود  وضعیت  زندگی متناس با نیازھای زندگی امروزیبھبود  وضعیت  زندگی متناس با نیازھای زندگی امروزی--
افزایش ظرفیت  عبور و توقف وسایل  نقلیھ  در معابرافزایش ظرفیت  عبور و توقف وسایل  نقلیھ  در معابر--
فراھم شدن امکان  تامین پارکینگ  مورد نیاز در مرکز شھر فراھم شدن امکان  تامین پارکینگ  مورد نیاز در مرکز شھر --
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.  شبکھ دارای نظم ھندسی ساده، پیوستھ  و واجد وحدت و ھویت  الگوی مناسبی برای معابر تلقی می شود  - 2
:برای دستیابی بھ الگوی مناس عالوه بر گزینھ احداث حلقھ صفر گزینھ ھای  زیر پیشنھاد شده است 



تفکیک  نقشھا  در راھھا  با ایجاد  سلسلھ  مرات در معابر یکی از مھمترین  روشھای استفاده بھینھ  -3
:برای تفکیک  نقشھا  پیشنھادھای زیر وجود دارد. از معابر است  
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::افزایش نفوذپذیری وسایل  نقلیھ  ھمگانی در مرکز شھرافزایش نفوذپذیری وسایل  نقلیھ  ھمگانی در مرکز شھر- - 44



::اثر سنجی ترافیکی گزینھ ھای حلقھ  صفر  و منطقھ  پیاده اثر سنجی ترافیکی گزینھ ھای حلقھ  صفر  و منطقھ  پیاده - - 55



::معای احداث حلقھ صفرمعای احداث حلقھ صفر

افزایش تعداد  تقاطعھا در  مرکز شھر افزایش تعداد  تقاطعھا در  مرکز شھر - - 11
نزدیکی بیش از حد تقاطعھا  بھ ھم نزدیکی بیش از حد تقاطعھا  بھ ھم - - 22
تداخل  با روگذر تقاطع  پیر عبدالملک تداخل  با روگذر تقاطع  پیر عبدالملک - - 33
ایجاد شکاف  در ھستھ شھری موجود ونیاز بھ اصالح  معای مربوطھ ایجاد شکاف  در ھستھ شھری موجود ونیاز بھ اصالح  معای مربوطھ - - 44
ایجاد سھولت  برای ترافیک  عبوری و افزایش ترافیک  ورودی بھ مرکز شھر ایجاد سھولت  برای ترافیک  عبوری و افزایش ترافیک  ورودی بھ مرکز شھر - - 55



: : طرحھای موجودطرحھای موجود

13631363طرح  تفصیلی قدیمطرح  تفصیلی قدیم- - 11

طرح اجرایی مالک  عمل در شھرداریطرح اجرایی مالک  عمل در شھرداری- - 22

طرح تفصیلی جدیدطرح تفصیلی جدید- - 33

طرح  پیشنھادی و مقایسھ  آن با طرحھای قبلیطرح  پیشنھادی و مقایسھ  آن با طرحھای قبلی- - 55

طرح تفصیلی جدیدطرح تفصیلی جدید- - 33
طرح  تفصیلی ویژه بافت کھن طرح  تفصیلی ویژه بافت کھن - - 44



    13631363طرح  تفصیلی قدیمطرح  تفصیلی قدیم- - 11



طرح تفصیلی جدیدطرح تفصیلی جدید- - 33



طرح  تفصیلی ویژه بافت کھن طرح  تفصیلی ویژه بافت کھن - - 44



طرح  پیشنھادی و مقایسھ  آن با طرحھای قبلیطرح  پیشنھادی و مقایسھ  آن با طرحھای قبلی- - 55



اصالحیھ طرح  پیشنھادی و مقایسھ  آن با اصالحیھ طرح  پیشنھادی و مقایسھ  آن با 
طرحھای قبلیطرحھای قبلی



تشریح  طرح پیشنھادی،  ھستھ ھای شھری و  تشریح  طرح پیشنھادی،  ھستھ ھای شھری و  
::نفوذپذیری در بافت نفوذپذیری در بافت 



::پیشنھادات  تکمیلی پیشنھادات  تکمیلی 

تشویق پیاده روی و محدود کردن  استفاده از وسایل شخصی  در تشویق پیاده روی و محدود کردن  استفاده از وسایل شخصی  در --22
مرکز شھرمرکز شھر

جمعی جمعی –پارکینگ بناھا –پارکینگ بناھا تنظیم  ضوابط ویژه برای پارکینگ ھا  تنظیم  ضوابط ویژه برای پارکینگ ھا  --33
حاشیھ معابرحاشیھ معابر-- جمعی ھمگانیجمعی ھمگانی–اختصاصی –اختصاصی 

انتقال  کاربریھای مزاحم از مرکز شھر  بھ منظور کاھش سفرھای انتقال  کاربریھای مزاحم از مرکز شھر  بھ منظور کاھش سفرھای --44
زاید بھ مرکز شھر زاید بھ مرکز شھر 

تنظیم  کاربریھای حاشیھ  معابر مناس با نقش معابرتنظیم  کاربریھای حاشیھ  معابر مناس با نقش معابر--55
اصالح  ھندسی تقاطعھا  بھ ویژه  تقاطع  عالی قاپو اصالح  ھندسی تقاطعھا  بھ ویژه  تقاطع  عالی قاپو --66

اتوبوساتوبوستوجھ بھ  وسایل  نقلیھ  ھمگانی توجھ بھ  وسایل  نقلیھ  ھمگانی -- 11
تشویق پیاده روی و محدود کردن  استفاده از وسایل شخصی  در تشویق پیاده روی و محدود کردن  استفاده از وسایل شخصی  در --22

مرکز شھرمرکز شھر
جمعی جمعی –پارکینگ بناھا –پارکینگ بناھا تنظیم  ضوابط ویژه برای پارکینگ ھا  تنظیم  ضوابط ویژه برای پارکینگ ھا  --33

حاشیھ معابرحاشیھ معابر-- جمعی ھمگانیجمعی ھمگانی–اختصاصی –اختصاصی 
انتقال  کاربریھای مزاحم از مرکز شھر  بھ منظور کاھش سفرھای انتقال  کاربریھای مزاحم از مرکز شھر  بھ منظور کاھش سفرھای --44

زاید بھ مرکز شھر زاید بھ مرکز شھر 
تنظیم  کاربریھای حاشیھ  معابر مناس با نقش معابرتنظیم  کاربریھای حاشیھ  معابر مناس با نقش معابر--55
اصالح  ھندسی تقاطعھا  بھ ویژه  تقاطع  عالی قاپو اصالح  ھندسی تقاطعھا  بھ ویژه  تقاطع  عالی قاپو --66
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مرکزمحدودهدرویژهخطوططولافزایش-
شھر

شھرمرکزدراتوبوسخطوطتعدادتوسعھ-
پیادهواتوبوسویژهمسیرھایاحداث-
ویژهخطوطازھاتاکسیعبورکردنممنوع-
ویژهخطازخارجاتوبوسایستگاھھایاحداث-

 :اتوبوس  توجھ بھ  وسایل نقلیھ  ھمگانی - 1

حذف پایانھ ھای اتوبوس -
از داخل مرکز شھر

مرکزمحدودهدرویژهخطوططولافزایش-
شھر

شھرمرکزدراتوبوسخطوطتعدادتوسعھ-
پیادهواتوبوسویژهمسیرھایاحداث-
ویژهخطوطازھاتاکسیعبورکردنممنوع-
ویژهخطازخارجاتوبوسایستگاھھایاحداث-

از داخل مرکز شھر



هافرصتووبعد

A:
ادامه

وضع
موجود

وبرایشهرمرکزبهمشکلونقلحمل
بندانراهو-
وعبوریهاینقشتداخل-
کاالحملوسوارهعابرهاینقشتداخل-
بافتداخلبهخودرواندکنفوذ-

سویازطرحهااجرایپرداختبهعدم-
شهرداری

فقدان-
اقتصادیروابطحفظ-
ٓاننقشوشهرمرکزیهستهاقتصادیحفظ-

وشهریاقتصادیروابطدر

محدودهدرسفر-
بطوراستقرارامکان-
محدودهدرکمتراکم-

ارزشکاهشومرکزیدربافتکمنفوذ--اقتصادی
سازهاوساختنبودنصرفهبابهبافت-
شهررشدازافزودهارزشازاستفادهعدم-
جذکمبودعلتبهفرسودهبافتبههستهشدن-
مناسبفقدانعلتبهسازوساختبودنبر-
بافتبهشهریبرایمدتبلند-

جدول مقایسھ معای، تھدیدات و مزایا فرصت ھای گزینھ ھا

سویازطرحهااجرایپرداختبهعدم-
شهرداری

فقدان-
اقتصادیروابطحفظ-
ٓاننقشوشهرمرکزیهستهاقتصادیحفظ-

وشهریاقتصادیروابطدر

محدودهدرسفر-
بطوراستقرارامکان-
محدودهدرکمتراکم-

ارزشکاهشومرکزیدربافتکمنفوذ-
سازهاوساختنبودنصرفهبابهبافت-
شهررشدازافزودهارزشازاستفادهعدم-
جذکمبودعلتبهفرسودهبافتبههستهشدن-
مناسبفقدانعلتبهسازوساختبودنبر-
بافتبهشهریبرایمدتبلند-

درستناوخاموشبهٓانوساکنانازبافتکاملمروربهوباالدرٓامدباساکنافرادازبافت-شهرسازی
وبصریصوتهوا،**ٓانبامرتبطشاخصهایکاهشبندانراهبعلت-
زلزلهحوادثوقوعزماندرامدادوخدماتامکانعدمکاهش-
مرکزیبافتداخلدرمجاورتدرناسازگاراستقرار-
بافتدرنوسازیوتحولهایجاذبهکمبود-
سکونتکاهشوبافت-

www.shahrsazionline.com



هافرصتووبعد
گزینھ

B:
اجرای

طرح
صیلی

تف
با

تکمیل
گ

رین
صفر

روگذرپلشدهاجراھایطرحتداخل-ونقلحمل
اولحلقھرویبحرانیتقاطعھاترافیکحجمکاھشبرمثبتتاثیرعدم-
شھرمرکزازعبوریترافیکنسبیافزایش-
بازگشتنتیجھدروسفرتقاضایافزایشخطرباھموارهمعابرترافیکیظرفیتافزایش-

بودخواھدروبروترافیکیمشکلمجدد

معابراحداثتوسعھروشازاستفادهباپایداریعدم-
شھرمرکزھایشریانیدرھمبھنزدیکھایتقاطعایجاد-

شھریمرکزیتقاطعسھدرترافیکحجمکاھش-
بھشھرمرکزیھستھتبدیلجھتالزمزمینھکردنفراھم-

پیادهمنطقھ
معابردرایحاشیھپارکنسبیکاھش-
نقلیھوسایلتوسطشھرمرکزبھرسانیخدماتسطحافزایش-

ھمگانی
معابردرمعارضھاینقشنسبیسازیجذاب-
شھرمرکزمعابرشبکھشکلالگویاصالح-
بافتعمقبھدسترسیدرتسھیل-

بافتنوسازیوبھسازیجھتالزمشرایطشدنفراھم-
مرکزی

شھریکاربریھایسطوحتعدیل-
بالیاوسوانحازناشیتھدیدھایکاھش-
مرکزیھستھدرمرتبھبلندسازوساختامکان-
تراکمافزایشازناشیخصوصیبخشافزایش-
ھزینھکاھشوبافتدروننفوذپذیریافزایش-
مرتبطھایھزینھکاھشوونقلحملسرعتافزایش-
مرکزیھستھدرسرمایھجذب،گذاریسرمایھفرصتایجاد-

بافتدرباالدرآمدباجمعیتامکانبرایشرایطشدنفراھم-
مرکزی

مقیاسبزرگکاربریھایاستقراربرایشرایطشدنفراھم-
شھری

صفرحلقھاحداثبھنسبتخصوصیساکنانوجود--اقتصادی
صفرحلقھاجرایجھتشھرداریتوانازخارجوزیادبسیارھزینھتحمیل-
بینیپیشقابلغیرصورتبھمحدودهاجتماعیبافتساختاردرتغییرات-
تملکباالیھزینھ-
شھریارکانیگبافتسبببھتخریباالیھزینھ-
تملکازناشیحقوقیمعضالت-
موجودروابطگسستومرکزیھستھاقتصادیویژگیھایوخصوصیاتبردنازمیان-

شھریمرکزیتقاطعسھدرترافیکحجمکاھش-
بھشھرمرکزیھستھتبدیلجھتالزمزمینھکردنفراھم-

پیادهمنطقھ
معابردرایحاشیھپارکنسبیکاھش-
نقلیھوسایلتوسطشھرمرکزبھرسانیخدماتسطحافزایش-

ھمگانی
معابردرمعارضھاینقشنسبیسازیجذاب-
شھرمرکزمعابرشبکھشکلالگویاصالح-
بافتعمقبھدسترسیدرتسھیل-

بافتنوسازیوبھسازیجھتالزمشرایطشدنفراھم-
مرکزی

شھریکاربریھایسطوحتعدیل-
بالیاوسوانحازناشیتھدیدھایکاھش-
مرکزیھستھدرمرتبھبلندسازوساختامکان-
تراکمافزایشازناشیخصوصیبخشافزایش-
ھزینھکاھشوبافتدروننفوذپذیریافزایش-
مرتبطھایھزینھکاھشوونقلحملسرعتافزایش-
مرکزیھستھدرسرمایھجذب،گذاریسرمایھفرصتایجاد-

بافتدرباالدرآمدباجمعیتامکانبرایشرایطشدنفراھم-
مرکزی

مقیاسبزرگکاربریھایاستقراربرایشرایطشدنفراھم-
شھری

صفرحلقھاحداثبھنسبتخصوصیساکنانوجود-
صفرحلقھاجرایجھتشھرداریتوانازخارجوزیادبسیارھزینھتحمیل-
بینیپیشقابلغیرصورتبھمحدودهاجتماعیبافتساختاردرتغییرات-
تملکباالیھزینھ-
شھریارکانیگبافتسبببھتخریباالیھزینھ-
تملکازناشیحقوقیمعضالت-
موجودروابطگسستومرکزیھستھاقتصادیویژگیھایوخصوصیاتبردنازمیان-

اجراییھاینقشھاجرادستدریاشدهاجرامصوبطرحھایبانسبیمغایرت-شهرسازی
ساماندھیطرحوکھنبافتویژهتفصیلیطرحجدیدطرحھایدرصفرحلقھلحاظعدم-

شھرمرکزترافیک
مرکزیقدیمیھایبافتدرکالبدیگسستایجاد-
جملھازارزشمندبناھایتھدید-
نوسازھایکاربریجذب-
بینیپیشقابلغیرجمعیتیجابجایی-
ھمگونناکاربریھایھمجواریتداوم-
شھرشواری5مادهکمیسیونقانونیھایپشتوانھکسری-



هافرصتووبعد
گزینھ

C:
طرح

پیشنھادی
مشاور

با
ف

حذ
گ

رین
تقاضایکاھشکمکبھآنداخلواولحلقھروییتقاطعھاشھرمرکزترافیکحجمکاھش-ونقلحملصفر

شخصینقلیھوسایلکاھشوسفر
شھرمرکزازعبوریترافیکنسبیکاھش-
صفررینگپیرامونیبافتداخلبھخودروپذیرینفوذافزایش-
نقلیھوسایلترددظرفیتوھاپیادهترددایمنیوکیفیتافرایش-
یکدیگرازمعابردرمعارضنقشھایجداسازی-
ھمگانینقلیھوسایلتوسطمحدودهبھرسانیخدماتسطحافزایش-
شخصینقلیھوسایلبھنسبتھمگانینقلیھوسایلوپیادهبھدادناولویت-
شھرمرکزمعابرشبکھالگویاصالح-
ایحاشیھپارکوپارکینگمعضلباایریشھوجدیبرخورد-
ھمگانینقلیھوسایلتوسطشھرمرکزیمعابروشدهاشغالسطحکاھش-
روھاسوارهازھاایستگاهجداسازیھزینھحداقلبامعابرترافیکیظرفیتافزایش-

مرکزیبافتنوسازیوبھسازیجھتالزمشرایطشدنفراھم-
طرحاجرایبرایشھرداریبھاضافیھایھزینھتحمیلعدم-
شوداجراصفررینگکھزمانیبھنسبتخصوصیشاکیانتعدادکاھش-
بافتدرحرکتسازیمناسبودسترسیھابھبود-
بخشایندرسرمایھجذبامکانوشھردرافزودهارزشایجاد-
نوسازیبامرتبطمباحثشدنفعال-
منطقھسطحدرسازوساختھایھزینھکاھش-
تفصیلیطرحبامقایسھدرطرحدرتملکھزینھبودنکمتر-
پروژهاجرایزمانکاھشبھتوجھباسرمایھثابتحجمکاھش-
دسترسیمسیرھایبھساماندھیعلتبھآنتقویتوروابطحفظ-

مرکزیبافتدرباالبادرآمدجمعیتاسکانبرایالزمشرایطشدنفراھم-
شھریزیستمحیطحفظافزایشوآلودگیکاھش-
موجودطرحھایدرمغایرتکاھش-
شھرشورایو5مادهکمیسیونقانونیپشتوانھداشتن-
استفادهقابلنوسازوبناھایتخریحداقل-
ناھمگونکاربریھاینسبیساماندھی-
ارزشمندبناھایحفطوحرایمحفظرعایت-
بافتعمقبھدسترسیایجاد-
رینگمجاوربافتکالبدیگسستازگیریپیش-
بافتمسکونیارزشافزایش-

شھریمقیاسدرکاربریھااستقرارجھتفرصتھاکاھش--اقتصادی
ابنیھازتعدادیتخری-
موجودوضعحفظبامقایسھدرطرحبودنبرھزینھ-
تفصیلیطرحبھنسبتبافتبھدسترسیسطحکاھش-

تقاضایکاھشکمکبھآنداخلواولحلقھروییتقاطعھاشھرمرکزترافیکحجمکاھش-
شخصینقلیھوسایلکاھشوسفر

شھرمرکزازعبوریترافیکنسبیکاھش-
صفررینگپیرامونیبافتداخلبھخودروپذیرینفوذافزایش-
نقلیھوسایلترددظرفیتوھاپیادهترددایمنیوکیفیتافرایش-
یکدیگرازمعابردرمعارضنقشھایجداسازی-
ھمگانینقلیھوسایلتوسطمحدودهبھرسانیخدماتسطحافزایش-
شخصینقلیھوسایلبھنسبتھمگانینقلیھوسایلوپیادهبھدادناولویت-
شھرمرکزمعابرشبکھالگویاصالح-
ایحاشیھپارکوپارکینگمعضلباایریشھوجدیبرخورد-
ھمگانینقلیھوسایلتوسطشھرمرکزیمعابروشدهاشغالسطحکاھش-
روھاسوارهازھاایستگاهجداسازیھزینھحداقلبامعابرترافیکیظرفیتافزایش-

مرکزیبافتنوسازیوبھسازیجھتالزمشرایطشدنفراھم-
طرحاجرایبرایشھرداریبھاضافیھایھزینھتحمیلعدم-
شوداجراصفررینگکھزمانیبھنسبتخصوصیشاکیانتعدادکاھش-
بافتدرحرکتسازیمناسبودسترسیھابھبود-
بخشایندرسرمایھجذبامکانوشھردرافزودهارزشایجاد-
نوسازیبامرتبطمباحثشدنفعال-
منطقھسطحدرسازوساختھایھزینھکاھش-
تفصیلیطرحبامقایسھدرطرحدرتملکھزینھبودنکمتر-
پروژهاجرایزمانکاھشبھتوجھباسرمایھثابتحجمکاھش-
دسترسیمسیرھایبھساماندھیعلتبھآنتقویتوروابطحفظ-

مرکزیبافتدرباالبادرآمدجمعیتاسکانبرایالزمشرایطشدنفراھم-
شھریزیستمحیطحفظافزایشوآلودگیکاھش-
موجودطرحھایدرمغایرتکاھش-
شھرشورایو5مادهکمیسیونقانونیپشتوانھداشتن-
استفادهقابلنوسازوبناھایتخریحداقل-
ناھمگونکاربریھاینسبیساماندھی-
ارزشمندبناھایحفطوحرایمحفظرعایت-
بافتعمقبھدسترسیایجاد-
رینگمجاوربافتکالبدیگسستازگیریپیش-
بافتمسکونیارزشافزایش-

شھریمقیاسدرکاربریھااستقرارجھتفرصتھاکاھش-
ابنیھازتعدادیتخری-
موجودوضعحفظبامقایسھدرطرحبودنبرھزینھ-
تفصیلیطرحبھنسبتبافتبھدسترسیسطحکاھش-

دومختلفاقداماتانجامجھتھماھنگوبھینھمدیریتبھنیاز-شهرسازی
شھرسطحدرمتفاوت
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 متر مربع مساحت تعداد قطعات کاربری 

38349982-

6115262-

44465244697311جمع 

طرح تفصیلی با اجرای رینگ صفر

44465244697311جمع 



متر مربع مساحت تعداد قطعاتکاربری

547347-

223515-

7610862131596جمع 

بـاالتر % 532
قطعــه اجــرای 76قطعــه بــه 444
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کاهش 

عبوری
ساخت  و اجرا 

ضوابط ارزش افزوده مباحث  کاهش سفر 
سواره 

اصالح 
شکل شبکه 

جداسازی 
نقشهای 

معارض در 
معابر 

توجه به 
در مقابل  

سوانح و  حفظ 
بناهای 

ارزشمند 

گسست  
کالبدی در 

بافت مرکزی

تعددو 

طرحهای 
مصو اجرا 

شهرسازیشهرسازیحمل ونقل حمل ونقل  -اقتصادی -اقتصادی 

کاهش 

عبوری
ساخت  و اجرا 

ضوابط مباحث  کاهش سفر 
سواره 

اصالح 
شکل شبکه 

جداسازی 
نقشهای 

معارض در 
معابر 

توجه به 
در مقابل  

سوانح و  حفظ 
بناهای 

ارزشمند 

گسست  
کالبدی در 

بافت مرکزی

تعددو 

طرحهای 
مصو اجرا 

C

صفر

C

صفر

BB A 
ادامه وضع موجود
A 

ادامه وضع موجود



انتخا گزینھ برترانتخا گزینھ برتر

اقتصاد 
L=0/641
اقتصاد 

L=0/641
شھرسازی 
L=0/067
شھرسازی 
L=0/067

حمل ونقل 
L=0/293
حمل ونقل 
L=0/293

ارزش 
افزوده 

L=
0/252

ارزش 
افزوده 

L=
0/252

ھزینھ 
خواب 
سرمایھ 

L=
0/78

ھزینھ 
خواب 
سرمایھ 

L=
0/78

ھزینھ 
ساخت 
L=
0/162

ھزینھ 
ساخت 
L=
0/162

حقوقی 
L=

0/052

حقوقی 
L=

0/052

ارزش 
افزوده 

L=
0/252

ارزش 
افزوده 

L=
0/252

ھزینھ 
خواب 
سرمایھ 

L=
0/78

ھزینھ 
خواب 
سرمایھ 

L=
0/78

ھزینھ 
ساخت 
L=
0/162

ھزینھ 
ساخت 
L=
0/162

حقوقی 
L=

0/052

حقوقی 
L=

0/052

کاهش سواره 
L=
0/354

کاهش سواره 
L=
0/354

کاهش 

L=
0/198

کاهش 

L=
0/198

L=
0/112
L=
0/112

L=
0/112
L=
0/112

جداسازی  
نقشها 

L=
0/098

جداسازی  
نقشها 

L=
0/098

اصالح 
شبکه 

L=
0/067

اصالح 
شبکه 

L=
0/067

ضوابط 

L=
0/048

ضوابط 

L=
0/048

جذب 
جمعیت 
L=
0/357

جذب 
جمعیت 
L=
0/357

مغایرت 
در طرح 
L=
0/172

مغایرت 
در طرح 
L=
0/172

گسست 
کالبدی           

L=

0/071

گسست 
کالبدی           

L=

0/071

رعایت 
حریم 

L=
0/045

رعایت 
حریم 

L=
0/045

ایمنی 
L=
0/348

ایمنی 
L=
0/348



368/0امتیازآوردنباصفررینگحذفبامشاورپیشنھادیگزینھترتیبدینکھ
ودوممقامدرموجودوضعادامھ،Aگزینھ.شودمیانتخاببرترگزینھبصورت

.گیردمیقرارسوممقامدرصفررینگاجراباتفصیلیطرحCگزینھ
پیشنھادیگزینھاینکھبھتوجھباولیکناستنزدیکاولیبھدومگزینھامتیازاگرچھ
ادامھیاوعملیھیچانجامعدمازکامالًکندمیبرطرفرانقلوحملمعضالتمشاور
.استبرترموجودوضع

www.shahrsazionline.com



641:L  0اقتصاد:L  اقتصاد

293:L 0:L 

067:L  شهرسازیL  شهرسازی 067:L  شهرسازیL  شهرسازی



رتبه اول 

Aادامه وضع موجودBC

میلیون لایر94223لایر697311--1-اقتصادی 

کم بسیار زیاد بھ ندرت -2

متوسطخوبکم--3

%60%30%10کاهش سفر سواره-4حمل ونقل

5-30%10%60%

زیاد متوسطکم-6

زیاد کممتوسط-7

%63%30%7جداسازی نقش ها -8

متوسطزیادکماصالح شکل شبکه -9- متوسطزیادکماصالح شکل شبکه -9-

زیاد متوسطکم-10شهرسازی

متوسطکمکامالً-11

12-8%67%25%

13-
شده در دست اجرا

کمزیادمتوسط 

متوسطزیاد کم-14

 :cwww.shahrsazionline.com



]1[  .
]2[ .
]3[  .
.همان]4[
.همان]5[

بلند مدت کوتاه مدت 

×

×

×

]×××

راھکارھای مرتبط با مدیریت ترافیک با ھدف ساماندھی ترافیک مرکز شھر1جدول 

]1[  .
]2[ .
]3[  .
.همان]4[
.همان]5[

-×

کردن سفرهای سواره 
×

×

×



 
××

. 1درجه 
×××

×تجاری داخل مرکز شهر-

×

××

×

.
×



بلند مدت کوتاه مدت 

×××

×

××

 
××

×

در 
×

]1[  .
]2[.
]3[.
]4[.
.مشابه]5[

راھکارھای مرتبط با وسایل نقلیھ ھمگانی با ھدف ساماندھی ترافیک مرکز شھر2جدول 

در 

×

×

:×

 :×

:×

×

]1[  .
]2[.
]3[.
]4[.
.مشابه]5[



بلند مدت کوتاه مدت 

×

×

 به صورت پروژه ای خود کـفا
×

××

راھکارھای مرتبط با شبکھ معابر با ھدف ساماندھی ترافیک مرکز شھر3جدول 

××

اول 
××

×



--

65/1
22865472: تلفن 



:  :  چارچو نظریچارچو نظری
بررسی تجربیات دیگر شھرھای دنیا در ارتباط بررسی تجربیات دیگر شھرھای دنیا در ارتباط 

با معضالت ترافیکی ھستھ مرکزی شھرھابا معضالت ترافیکی ھستھ مرکزی شھرھا

:  :  چارچو نظریچارچو نظری
بررسی تجربیات دیگر شھرھای دنیا در ارتباط بررسی تجربیات دیگر شھرھای دنیا در ارتباط 

با معضالت ترافیکی ھستھ مرکزی شھرھابا معضالت ترافیکی ھستھ مرکزی شھرھا



عنوان

بث1
انگلستان

-حفاظت کامل از بافت کهن با اعطای نقش جهانگردی-
-
-

-
-

چستر2
انگلستان

--حفاظت از بافت کهن با اعطای نقش عمده به جهانگردی-
گذرهای کمربندی-
-
-

3
انگلستان

-حفاظت از بافت کهن با اعطای نقش عمده به جهانگردی-
-

شهر کهن 

-
-
-

جدول مقایسھ ای برخی کشورھا از نظرات سیاستھا و راھبردھای کالبدی و حمل ونقل

3
انگلستان

-حفاظت از بافت کهن با اعطای نقش عمده به جهانگردی-
-

شهر کهن 

-
-
-

4
انگلستان

-تــــــداوم وجــــــودی فضــــــای کالبــــــدی شــــــهر بــــــا اعطــــــای نقــــــش عمــــــده بــــــه -
-
-
-
-
-

-
کمربندی

-



لستر5
انگلستان

--
-

-
-
-
-

6
  

--
-

-

سوئد 7
گوتبر

-
سامان دادن ساخت و سازهای مناطق فرسوده-
-
-

-
با فضاهای کهن 

-

-
-
-
-
-–
-
-

8-
-

-
-

-
-
-
-



--استانبول 9
-

-
-

-
کند کردن عبور سواره -
-

اتوبوس 
-

--دمشق10
-
-

-

-
-
-

شد سواره 
-21

-



جمع بندی دیدگاه ھای نظریجمع بندی دیدگاه ھای نظری

گردیدگردیدارائھارائھپیشنھادیپیشنھادیراھکارراھکارعنوانعنوانبھبھذیلذیلرویکردھایرویکردھایایناینازاز::
11..معابرمعابرساماندھیساماندھیوودسترسیھادسترسیھامراتبمراتبسلسلھسلسلھبھبھتوجھتوجھوومعابرمعابرشبکھشبکھکارآمدکارآمدوومتناسبمتناسبعرضھعرضھ

..محدودهمحدودهسطحسطحدردرکاربریھایکاربریھایبابامتناسبمتناسب
22..روشھایروشھایبابااتومبیلاتومبیلشخصیشخصیونقلونقلحملحملنمودننمودنجایگزینجایگزینووونقلونقلحملحملھایھایسیستمسیستمتغییرتغییر

..محلھمحلھبافتبافتبابامتناسبمتناسب
33..اطالعاطالعشبکھشبکھگسترشگسترشوواطالعاتاطالعاتجاییجاییجابھجابھووالکترونیکالکترونیکتجارتتجارتروشھایروشھایازازاستفادهاستفاده

..ارتباطیارتباطیوورسانیرسانی
44..ووتخلیھتخلیھووسفرسفرجاذبجاذبغالبغالبکاربریھایکاربریھایمناسبمناسبیابییابیمکانمکانبھبھتوجھتوجھباباسفرسفرتقاضایتقاضایمدیریتمدیریت

..شھریشھریکاربریھایکاربریھایسازمانسازماندردرنظرنظرتجدیدتجدید
55..خاصخاصفعالیتھایفعالیتھایبرایبرایگوناگونگوناگونساعتھایساعتھایارائھارائھطریقطریقازازسفرسفرزمانزمانمدیریتمدیریت..
66..خدماتخدماتارائھارائھطریقطریقازازالزمالزمغیرغیرسفرھایسفرھایحذفحذفووالزمالزمغیرغیرازازووالزمالزمسفرھایسفرھایتفکیکتفکیک

..شھریشھرینقاطنقاطسایرسایردردرمتناسبمتناسب
77..پیادهپیادهبربرتاکیدتاکیدووبافتبافتدردرپیادهپیادهحرکتحرکتبھبھتشویقتشویقدردرسعیسعیووسوارهسوارهازازپیادهپیادهترافیکترافیکتفکیکتفکیک

..بافتبافتدردرمحوریمحوری

گردیدگردیدارائھارائھپیشنھادیپیشنھادیراھکارراھکارعنوانعنوانبھبھذیلذیلرویکردھایرویکردھایایناینازاز::
11..معابرمعابرساماندھیساماندھیوودسترسیھادسترسیھامراتبمراتبسلسلھسلسلھبھبھتوجھتوجھوومعابرمعابرشبکھشبکھکارآمدکارآمدوومتناسبمتناسبعرضھعرضھ

..محدودهمحدودهسطحسطحدردرکاربریھایکاربریھایبابامتناسبمتناسب
22..روشھایروشھایبابااتومبیلاتومبیلشخصیشخصیونقلونقلحملحملنمودننمودنجایگزینجایگزینووونقلونقلحملحملھایھایسیستمسیستمتغییرتغییر

..محلھمحلھبافتبافتبابامتناسبمتناسب
33..اطالعاطالعشبکھشبکھگسترشگسترشوواطالعاتاطالعاتجاییجاییجابھجابھووالکترونیکالکترونیکتجارتتجارتروشھایروشھایازازاستفادهاستفاده

..ارتباطیارتباطیوورسانیرسانی
44..ووتخلیھتخلیھووسفرسفرجاذبجاذبغالبغالبکاربریھایکاربریھایمناسبمناسبیابییابیمکانمکانبھبھتوجھتوجھباباسفرسفرتقاضایتقاضایمدیریتمدیریت

..شھریشھریکاربریھایکاربریھایسازمانسازماندردرنظرنظرتجدیدتجدید
55..خاصخاصفعالیتھایفعالیتھایبرایبرایگوناگونگوناگونساعتھایساعتھایارائھارائھطریقطریقازازسفرسفرزمانزمانمدیریتمدیریت..
66..خدماتخدماتارائھارائھطریقطریقازازالزمالزمغیرغیرسفرھایسفرھایحذفحذفووالزمالزمغیرغیرازازووالزمالزمسفرھایسفرھایتفکیکتفکیک

..شھریشھرینقاطنقاطسایرسایردردرمتناسبمتناسب
77..پیادهپیادهبربرتاکیدتاکیدووبافتبافتدردرپیادهپیادهحرکتحرکتبھبھتشویقتشویقدردرسعیسعیووسوارهسوارهازازپیادهپیادهترافیکترافیکتفکیکتفکیک

..بافتبافتدردرمحوریمحوری



––بررسی طرح ھای فرادست و ساختار کالبدی بررسی طرح ھای فرادست و ساختار کالبدی 
فضایی مرکز شھر اردبیل از دید شھرسازیفضایی مرکز شھر اردبیل از دید شھرسازی
––بررسی طرح ھای فرادست و ساختار کالبدی بررسی طرح ھای فرادست و ساختار کالبدی 
فضایی مرکز شھر اردبیل از دید شھرسازیفضایی مرکز شھر اردبیل از دید شھرسازی



گانھ گانھ 2525نقشھ تقسیم بندی اردبیل بر اساس ھستھ ھای نقشھ تقسیم بندی اردبیل بر اساس ھستھ ھای 

مشاورین زیستا، طرح تفصیل اردبیلمشاورین زیستا، طرح تفصیل اردبیل:: منبع منبع  **
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جدول فهرست ادارات،سازمان ها و نهادهای مستقر در مرکز شهر

تعداد پرسنلعنوان سازمان
نفر-روزانهنفر

برون شهریدرون شهری

1-**3050

نامشخصنامشخص**2

3**30250-200

4*-315-10

5**1410

6*-23200-150

7**200300-200

8-*25200

70-1750-*شورای حل اختالف9

103**251000-1500

11**50100

12**50150-200



کل شھرجداول مقایسھ سطح و سرانھ کاربری ھا  در رینگ صفر، یک و سایر ھستھ ھا 
1383بر اساس طرح تفصیلی مصو 

سرانھ haسطح پیشنھادیسرانھhaسطح کاربری نوع کاربریھستھردیف
پیشنھادی

19/031/019/062/0بھداشتیرینگ صفر1

جدول مقایسھ سطح و سرانھ کاربری بھداشتی در رینگ صفر، یک و سایر ھستھ ھا–الف 

59/015/075/016/0بھداشتی1رینگ2

43/309/092/309/0بھداشتیسایر ھستھ ھا3



جدول مقایسھ سطح و سرانھ کاربری درمانی در رینگ صفر، یک و سایر ھستھ ھا- ب

سرانھ haسطح پیشنھادیسرانھhaسطح کاربری نوع کاربریھستھردیف
پیشنھادی

14/011/011/0/.08درمانیرینگ صفر1

46/265/083/017/0درمانی1رینگ 2

32/2469/092/2866/0درمانیسایر ھستھ ھا3



مذھبی در رینگ صفر، یک و سایر ھستھ ھا-جدول مقایسھ سطح و سرانھ کاربری فرھنگی–پ 

سرانھ haسطح پیشنھادیسرانھhaسطح کاربری نوع کاربریھستھردیف
پیشنھادی

47/123/199/16/2مذھبی-فرھنگیرینگ صفر1

73/719/11136/2مذھبی-فرھنگی1رینگ 2

04/1131/035/4504/1مذھبی-فرھنگیسایر ھستھ ھا3
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جدول مقایسھ سطح و سرانھ کاربری ورزشی در رینگ صفر، یک و سایر ھستھ ھا–ت 

سرانھ haسطح پیشنھادیسرانھhaسطح کاربری نوع کاربریھستھردیف
پیشنھادی

00/000/041/055/0ورزشیرینگ صفر1

41/264/088/383/0ورزشی1رینگ 2

66/3191/087/2970/0ورزشیسایر ھستھ ھا3



جدول مقایسھ سطح و سرانھ فضای سبز در رینگ صفر ، یک و سایر ھستھ ھا–ث 

سرانھ haسطح پیشنھادیسرانھhaسطح کاربری نوع کاربریھستھردیف
پیشنھادی

09/015/070/35فضای سبزرینگ صفر1

74/261/747/3319/7فضای سبز 1رینگ 2

86/17614/591/20576/4فضای سبزسایر ھستھ ھا3



جدول مقایسھ سطح و سرانھ فضای اداری در رینگ صفر، یک و سایر ھستھ ھا–ج 

سرانھ haسطح پیشنھادیسرانھhaسطح کاربری نوع کاربریھستھردیف
پیشنھادی

07/012/012/016/0اداریرینگ صفر1

52/140/002/243/0اداری1رینگ 2

53/4016/198/3992/0اداریسایر ھستھ ھا3



جدول مقایسھ سطح و سرانھ فضای تجاری در رینگ صفر ، یک و سایر ھستھ ھا–چ 

سرانھ haسطح پیشنھادیسرانھhaسطح کاربری نوع کاربریھستھردیف
پیشنھادی

09/1096/1609/9تجاریرینگ صفر1
65/12

21/53/123/512/1تجاری1رینگ 2

32/4838/13/4914/1تجاریسایر ھستھ ھا3



جدول مقایسھ سطح و سرانھ معابر در رینگ صفر، یک و سایر ھستھ ھا–ح

سرانھ haسطح پیشنھادیسرانھhaسطح کاربری نوع کاربریھستھردیف
پیشنھادی

61/916/1695/17معابررینگ صفر1

28/24

08/4477/1102/70معابر1رینگ 2

04/15

77/118096/3303/1437معابرسایر ھستھ ھا3

25/33



جدول مقایسھ سطح و سرانھ آموزشی در رینگ صفر، یک و سایر ھستھ ھا–خ 

سرانھ haسطح پیشنھادیسرانھhaسطح کاربری نوع کاربریھستھردیف
پیشنھادی

34/126/272/268/3آموزشیرینگ صفر1

86/71/249/152/3آموزشی**1رینگ 2

61/803/227/1258/2آموزشیسایر ھستھ ھا3



جدول مقایسھ سطح و سرانھ کاربری مسکونی در رینگ صفر، یک و سایر ھستھ ھا–د 

سرانھ haسطح پیشنھادیسرانھhaسطح کاربری نوع کاربریھستھردیف
پیشنھادی

87/3396/5654/22مسکونی11ھستھ 1
49/30

12/22081/5833/175مسکونی1رینگ 2
68/37

16/172048/4986/2570مسکونیسایر ھستھ ھا3
48/59



نقشھ موقعیت مراکز اداری با عکس ھای مربوطھنقشھ موقعیت مراکز اداری با عکس ھای مربوطھ



نقشھ پراکندگی فضاھای آموزشی و سایر کاربری ھا در کنار یکدیگرنقشھ پراکندگی فضاھای آموزشی و سایر کاربری ھا در کنار یکدیگر



بررسی طرح ھای فرادست حمل و نقل و نیز بررسی طرح ھای فرادست حمل و نقل و نیز 
وضعیت موجود ترافیکی مرکز شھر اردبیلوضعیت موجود ترافیکی مرکز شھر اردبیل

بررسی طرح ھای فرادست حمل و نقل و نیز بررسی طرح ھای فرادست حمل و نقل و نیز 
وضعیت موجود ترافیکی مرکز شھر اردبیلوضعیت موجود ترافیکی مرکز شھر اردبیل



نقشھ معابر اصلی قدیمی شھر ونقشھ معابر اصلی قدیمی شھر و
تحول معابر مرکز شھر اردبیلتحول معابر مرکز شھر اردبیل
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نقشھ کیفیت ترافیک در معابر مرکزی شھرنقشھ کیفیت ترافیک در معابر مرکزی شھر



گزینھ سومگزینھ سومیکطرفھ کردن معابر محدوده مرکزی شھریکطرفھ کردن معابر محدوده مرکزی شھر



55گزینھ گزینھ تبدیل محدوده داخل حلقھ صفر بھ منطقھ پیاده تبدیل محدوده داخل حلقھ صفر بھ منطقھ پیاده 



احداث حلقھ منھای صفر و تبدیل محدوده داخل آن احداث حلقھ منھای صفر و تبدیل محدوده داخل آن 
66گزینھ گزینھ بھ منطقھ پیاده بھ منطقھ پیاده 
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جدول برآورد سطح مورد نیاز شبکھ معابر در شھر اردبیلجدول برآورد سطح مورد نیاز شبکھ معابر در شھر اردبیل

سطح الزم برای سطح الزم برای تعداد سفرتعداد سفرسفرسفردرصد سهمدرصد سهم
ااجابججابج
مترمربعمترمربعنفرنفر

نفرنفر
متر مربعمتر مربع

سطح الزم برای شبکهسطح الزم برای شبکه
مربعمربعمترمتر

225640564040405/25/2100100564000564000

99253792537940405/25/210010025379002537900

5/05/01410141040405/25/2100100141000141000وانتوانت

8822559225595/135/135/75/725/10125/10122840992284099

8822559225595/45/423235/1035/10323348562334856اتوبوساتوبوس

5/05/0141014105/175/17115/175/172467524675

11282028208811882256022560دوچرخهدوچرخه

70701973901973907/07/0117/07/0138173138173

1128202820202055100100282000282000
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نقشھ کیفیت ترافیک معابر مرکز شھرنقشھ کیفیت ترافیک معابر مرکز شھر





نقشھ حجم ترافیک معابر مرکزی شھر اردبیل نقشھ حجم ترافیک معابر مرکزی شھر اردبیل 
1313تا تا 1212در ساعات شلوغ در ساعات شلوغ 



نقشھ مقایسھ سطح سرویس نقشھ مقایسھ سطح سرویس 
در حالت موجود و پیشنھادیدر حالت موجود و پیشنھادی



نقشھ مسیر خطوط اتوبوسرانی موجودنقشھ مسیر خطوط اتوبوسرانی موجود



نقشھ مسیر شبکھ خطوط اتوبوسرانینقشھ مسیر شبکھ خطوط اتوبوسرانی
و ترمینالھای پیشنھادیو ترمینالھای پیشنھادی



نقشھ محدوده مورد مطالعھ و مسیر پیشنھادی حلقھ صفرنقشھ محدوده مورد مطالعھ و مسیر پیشنھادی حلقھ صفر



گزینھ ھایی جھت اصالح شکل شبکھ معابر در مرکز شھرگزینھ ھایی جھت اصالح شکل شبکھ معابر در مرکز شھر



نقشھ جھات و خطوط ترافیک در معابر اصلی نقشھ جھات و خطوط ترافیک در معابر اصلی 
محدوده مورد مطالعھمحدوده مورد مطالعھ



مسیر ھای محتمل برای عبور در معابر اصلی محدودهمسیر ھای محتمل برای عبور در معابر اصلی محدوده
بھ تفکیک چھار ورودیبھ تفکیک چھار ورودی



راه بندان در مسیرھای ورودی بھ چھار راه امام و خلوتی مسیرھای خروجیراه بندان در مسیرھای ورودی بھ چھار راه امام و خلوتی مسیرھای خروجی••

 خیابان شیخ صفی خروجی از چھار راه امام-بخیابان شھید مدرسورودی بھ چھار راه امام -الف



نقشھای مختلف راھھا و تداخل آنھا در مرکز شھرنقشھای مختلف راھھا و تداخل آنھا در مرکز شھر



اشغال سطح سواره معابر مرکز شھر توسط اتوبوسھای متوقف در ایستگاه انتھای مسیراشغال سطح سواره معابر مرکز شھر توسط اتوبوسھای متوقف در ایستگاه انتھای مسیر••

www.shahrsazionline.com



الگوھای مختلف مسیر رفت و برگشت خطوط اتوبوسرانیالگوھای مختلف مسیر رفت و برگشت خطوط اتوبوسرانی



متخلف کیست؟متخلف کیست؟••



عدم امکان تشخیص خط ویژه از خیابان معمولیعدم امکان تشخیص خط ویژه از خیابان معمولی••



نقشھ وضعیت موجود در مسیر حلقھ صفرنقشھ وضعیت موجود در مسیر حلقھ صفر



پایانپایان
www.shahrsazionline.com


