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 بررسی و ارزیابی تراکم ترافیک حمل و نقل درون شهری اردبیل

 
 سعیده وثوقی. 2*  1یوسف درویشی.1

 phddarvishi@yahoo.com.استادیار دانشگاه پیام نوراردبیل دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری  .1

 saiede.voosooghi@gmail.com  .  ه ریزی شهریجغرافیا و برنامکارشناسی گرایش .2

 

 

 چکیده
تحقیق و بررسی در مورد مسائل و مشکالتی که در ارتباط با مسئله مهم حمل و نقل است به واسطه عواملی نظیرر   

عدم برنامه ریزی و بهره برداری صحیح از سیستم های ترافیکی به وجود می آیند ، امروزه به طور گسرترده در دنیرا   

در شبکه معابر شهری وبرون شهری، موجب اتالف وقت و هزینه های زیا د و دنبال می شود. تراکم ترافیک موجود 

به هدر رفتن سرمایه های عظیم اجتماعی ، اقتصادی و انسانی می شود ، می توانرد اهمیرت ینرین ژررواه هرایی را      

برنامه آشکار سازد. در کشور ما به علت رشد ناگهانی و سریع جمعیت شهری و گسترش ژدیده شهر نشینی تا کنون 

ریزی های جامع و مناسبی صورت نداده و استفاده از اراضی شهری به صورت معقوالنه در جهت تسهیالت حمل و 

نقل درون شهری تخصیص نیافته است . رشد سریع ناگهانی جمعیت شهری درکشور ما به ویژه در کالن شرهرها و  

. بنابراین در حرال حاضرر برنامره ریرزی     شهرهای شمالی کشور باعث افزایش فعالیت های درون شهری شده است

حمل و نقل درون شهری، مطالعات جامع در زمینه حمل و نقرل شرهری، سررمایه گر اری هرای مناسرب و ای راد        

تسهیالت الزم در زمینه حمل و نقل ، ای اد شبکه ارتباطی صحیح ، نحوه ی اسرتفاده از اراضری شرهری در جهرت     

همگام نبوده ، بلکه در هیچ معیاری نمی گن رد. مطالعره حاضرر بره منظرور       بهبود حمل و نقل شهرها نه تنها با هم

بررسی و شناسایی راهکارهای مدیریتی برای حل معضالت ترافیکی شرهر اردبیرل مری باشرد. روش  تحقیرق ایرن       

ده توصیفی و میدانی می باشد و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده ش -ژژوهش تحلیلی

است. همچنین برای تحلیل داده ها و اطالعات از روش استنباطی بهره  گرفته شده است.  نتایج ایرن تحقیرق نشران    

می دهد کلیه ی مسایل اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی ، زیست محیطی و اجرایی شهروندان و ساختار شبکه ارتباطی 

 فیک نقش بسزایی دارند.و خصوصیات کالبدی به عنوان عوامل موثر در ای اد معضل ترا

 

 کلمات کلیدی : مدیریت ترافیک ، حمل و نقل ، ترافیک شهری ، شهر اردبیل

 

 مسئله بیان  -1
میالدی با اخترراع موترور    1885حمل و نقل جزء الینفک فعالیت های اقتصادی بشر و اختراع چرخ، آغازگر آن است . سال 

افت و با رشد سریع شهر نشینی و به تبع آن افرزایش جوامرع تلفیر     درون سوز بنزینی ،حمل و نقل به معنای جدیدی دست ی

شده وترافیک در اینجا متولد شد. ترافیک را عبور و مرور وسایل نقلیه ، اشخاص و حیوانات در راه ها که مشرتمل برر سره جرزء     

  [1].  است: انسان، راه و وسیله نقلیه ، تعریف کرده اند

به دیگر کشرورها گسرتری یافرت. در     1950و  1960الت متحده شروع و دردهه های در ای 1930مدیریت ترافیک در دهه 

سیستم مدیریت ترافیک ، هدف تنها حرکت وسایط نقلیه نیست ، بلکه بهینه سازی جریان با حداقل تراخیر زمران سرفر اسرت.     

                                                 
09145985783. سف درویشیودکتر ی-جغرافیا و برنامه ریزی شهری دفتر هیات علمی -دانشگاه پیام نور -خیابان دانشگاه -اردبیلاردبیل،شهر *استان   
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د، زیررا سیاسرت هرای مردیریت     مدیریت ترافیک می تواند سهم آالیندگی هر وسیله نقلیه را به میزان قابل توجهی کراهش دهر  

ترافیک به شدت محیط گراست . به طوری که دست یابی به استانداردهای زیسرت محییری ، تنهرا جرزء کروچکی از آن اسرت       

نامیرده مری شرود    « مهندسی ترافیرک » مدیریت ترافیک ممکن است مستلزم اتخاذ تدابیر و اقدامات فیزیکی باشد که اصیالحاً 
.[2]  

بهبود شرایط ترافیک، مدیریت اطالعات و کنترل ترافیک است. درک بهترری از رفترار راننردگان در آزاد    موثرترین روی در 

راهها، شایان توجهی به محققان و کارشناسان در مدیریت کنترل ترافیک می کند فقردان درک عمیر  از رفترار راننردگان مری      

 راهبرد عملیات ترافیکی را محدود کند.  تواند به شدت توانایی مهندس ترافیک در ارزیابی طرح هندسی یا 

برای مدیریت اطالعات و کنترل ترافیک ، دانستن وضعیت و شرایط ترافیک و راهها از اهمیت بسزایی برخروردار اسرت. امرا    

انجام میالعات میدانی وتهیه اطالعات از هر منیقه، بسیار هزینه بر و در عمل غیر ممکن خواهد بود همان طور کره در گششرته   

با جمع آوری داده ها از مسیری مشخص، این اطالعات را برای ارزیابی شرایط ترافکی راههای دیگرر برا شررایط نسربتاً متشرابه      

هندسی و ترافیکی استفاده می کردند. با پیشرفت فناوری، روشها و ابزارهای شبیه سازی برای ارزیابی و کنترل ترافیرک شرروع   

ک الزم است رفتار رانندگان در شرایط مختلف ترافیکی و در راههایی با شررایط متفراوت   به  گستری کرد. در شبیه سازی ترافی

شناسایی و به بهترین حالت منیب  بر واقعیت مدل شبیه سازی شوند از این نومدلهای شبیه سازی مختلف برآورد خصوصریات  

 [3].ترافیکی به وجود آمدند 

 

 سواالت و فرضیه های تحقیق  -2

 طرح مسئله ؛سواالت زیر قابل ارزیابی وبررسی است:به تناسب موضوع و 

 چالش های مدیریت ترافیک شهر اردبیل چیست؟ -1

 نقش مسائل جمعیتی ، فرهنگی و اقتصادی در ترافیک شهر اردبیل چیست؟  -2

ل, ناشری از عردم   با توجه به سواالت میرح شده ؛ فرضیه های این مقاله بر این استوار است که : اوال مسئله ترافیک شهر اردبیر 

 مدیریت صحیح شهری بوده و مسایل جمعیتی ، فرهنگی و اقتصادی در این مورد اثرگشار می باشد.  

 

 پیشینه تحقیق  -3
به تناسب اهمیت تحقی  ، شاهد میالعات و پژوهش های گسترده ای در حوزۀ مرورد میالعره هسرتیم. از جملره برخری از      

 می توان به موارد زیر اشاره کرد: تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است

( در میالعه خود پیرامون یک سیستم مدیریت ترافیک توزیع یافته در بستر شبکه همرراه بیران داشرت. مفهروم     1386ملک ) -

مدیریت هوشمند ترافیک بر استفاده بهینه از ظرفیت ساختار موجود شبکه حمل و نقل داللت دارد سپس نیاز اصرلی مردیریت   

فیک، جمع آوری داده هایی با دقت و کیفیت مناسب و در شرایط ترافیکی گوناگون ، برای تولید اطالعرات ترافیرک   هوشمند ترا

 آنی است. 

در روان سرازی   I.T.C( در میالعه خود بررسی تاثیر به کارگیری سیستم های حمل و نقرل هوشرمند   1386ابوالحسن پور )  -

با افزایش جمعیت، رشد اقتصادی جامعه و افزایش سرفرهای شرهری و هرم چنرین     ترافیک شهر اصفهان بیان می دارد ، امروزه 

 افزایش مالکیت خودرو، مشکالت ترافیکی بیشتری به ویژه در شهرهای بزرگ کشور رو به رو هستیم.  

 ( در میالعه خود سیستم حمل و نقل هوشمند یکی از بهترین روی های کنترل ترافیک بیان می دارد.2008گوهی) -

به مقدار زمان تلف شرده افرراد در ترافیرک اشراره کررده و      « هزینه یابی تراکم ترافیک» ( در میالعه خود 2008نسل وکروز)و -

 بیان می دارد مدل حمل و نقل را علیرغم ماهیت دینامیکی آن، قابل پیش بینی می دانند.  

رل هوشمند ترافیک به معرفری سیسرتم هرای    در کنت GPSو   GIS( در میالعه خود کار برد سیستم های 1385معتمد نیا) -

GIS  وGPS   .می پردازد 
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 روش تحقیق  -4

روی تحقی  این پژوهش بر اساس روی های توصیفی ، تحلیلی می باشد و برای جمع آوری داده ها و اطالعات از کتابخانه 

ی مورد میالعه بهره گیری شده اسرت   ها و آرشیو های سازمان ها و نهادهای مرتبط و همچنین بازدید های میدانی از محدوده

 همچنین برای تجزیه و تحلیل اطالعات از روی های توصیفی، تحلیلی و استنباطی استفاده شده است. 

 

 تحلیل و بررسی   -5
 سیستم مدیریت شهری    1-5

بره یرک   عبارت است از مجموعه عناصری با وظایف و عملکرد ها و ویژگی های مشخص که طب  روال معین برای رسریدن  

 [4].هدف خاص و مجموعه ای از اهداف فعالیت کرده ، رشد می کنند و کامل شده و از بین می روند

عبارت است از یک سازمان گسترده متشکل از عناصر و اجزا رسمی و غیر رسمی موثر و ذی ربرط در ابعراد مختلرف اجتمراعی،     

توسعه همه جانبه و پایدار شهر مربوطه است . به عبارت دیگر اقتصادی و کالبدی حیات شهری با هدف اداره ،  هدایت و کنترل 

 [5].، مدیریت شهری یعنی اداره امور شهری و کارایی بیش تر آن با توجه به امکانات موجود

  

 سیستم حمل و نقل شهری   2-5

می گیرد و به صرورت  حمل و نقل بخشی از سیستم ارتباطی است که روابط مادی بین فضاها با کاربردهای مختلف را در بر 

رفت و آمد  انسان یا نقل و انتقال کامل میرح شده و بالیبع از طری  شبکه حمل و نقل صورت می گیرد. یکی از نیازهای اولیه 

انسانی که با توسعه اقتصادی و  اجتماعی دامنه گسترده تری پیدا کرده و امروزه خود یکی از مظاهر تمدن به شرمار مری آیرد ،    

نقل است. در حقیقت به جرأت می توان گفت که جهش اقتصادی کشورهای توسعه یافته به دلیرل اتخراذ روی    مسئله حمل و

 [6].های صحیح حمل و نقل بوده است 

حمل و نقل شهری به عنوان بخشی از کل سیستم حمل و نقل ، یکی از اجزای سیستم ارتباط شهری اسرت کره برا هردف     

وده یک شهر کار عبور و مرر جا به جایی انسان و کاال را برین فضراهای انیبراا یافتره     دسترسی بین کاربردهای مختلف در محد

 [7].)کاربردها( بر عهده دارد

 

 برنامه ریزی حمل و نقل شهری  3-5

برنامه ریزی حمل و نقل شهری فرایند مداوم توسعه است که با طراحی یک سلسله عملیات بررای دسرت یرابی بره اهرداف      

 [8].یجاد بهینه ترین سیح تعادل همه عناصر حمل و نقل گام بر می داردشهری و به منظور ا

 

 مدیریت حمل و نقل درون شهری  3-5

حمل و نقل درون شهری شامل سیستمی است که در محدوده یک شهر از شهرهای کشور، کرار حمرل و نقرل و جابجرایی     

 [8].مسافر از نقیه ای به نقیه ای دیگر را به عهده دارد

ل و نقل درون شهری عبارت است از سازماندهی ، برنامه ریرزی ، طراحری و کنتررل سیسرتم حمرل و نقرل در       مدیریت حم

محدوده ی شهرهای کشور است . در مدیریت این سیستم تمامی تسهیالت مربوطه به عنوان جزیری از یرک سیسرتم واحرد در     

نقل درون شهری در یرک مجموعره واحرد برا      نظر گرفته می شود و هدف آن مشخص کردن و اهمیت هر یک از عوامل حمل و

 [9].بازدهی مناسب است 
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 ترافیک و مدیریت آن  4-5

ترافیک پدیده ای است ناشی از جابه جایی انسان، حیوان ، کاال و وسایل نقلیه از نقیه ای به نقیه ای دیگر. ترافیرک ناشری   

یت صحیح و آموزی کافی افرراد کره برا هرم تشرکیل یرک       از عدم استحکام و انسجام الزم بین اجرای مقررات، مهندسی و مدیر

 [10].مثلث موسوم به اصول ساگانه را می د هد ایجاد می شود

برای تعریف مدیریت ترافیک نیز می توان از تعاریف مهندسی ترافیک سود جست . هدف از مهندسری ترافیرک بره    

 موقعیت از معابر موجود می باشد . انبوه وسایل نقلیه در هر« حرکت»کار گیری دانش فنی برای حل مشکل 

هدف آن است که عبور و مرور وسائل نقلیه و عابران پیاده آسانتر و با ایمنی بیشتر صورت پشیرد.تغییر خصوصیات هندسری  

یک تقاطع یا تغییر زمان بندی یک چراغ راهنمایی نمونه هایی ابتدایی از     تکنیک های مهندسی ترافیک به شرماره مری رود   

مدیریت ترافیک شهری بررسی و تحلیل و کنترل کیفیت تردد ترافیک در شبکه معابر شهری و ارائه طررح هرای بهینره     [11].

 [12].سازی کوتاه مدت و میان مدت برای بهبود کیفیت تردد ترافیک است 

 

 یافته های تحقیق -6
 موقعیت جغرافیایی شهر اردبیل  1-6

2،38شهر اردبیل در مختصات    8،38الی   5،48عرض جعرافیایی و    02،48الری      .طرول جغرافیرایی قررار دارد

5،38مختصات مرکز شهر حدود    8،48عرض جغرافیایی و   نی قررار  طول جعرافیایی است. اردبیل در یک منیقه کوهسرتا

دارد که از شمال شرقی به کوههای تالش و از جنوب غربی به کوههای ساواالن محردود مری شرود. ویژگری اقلیمری منیقره در       

پیروی از موقعیت کوهستانی، از آب و هوای سرد و نیمه خشک با بادهای نامیلوب زمستانی که از سمت شرا و شرمال شررقی   

ار ساختار شهر عاملی غیر اغماض به شمار می آیرد، برخروردار اسرت. ارتفراع شرهر      می وزد و در شکل یابی و جهت نحوه استقر

 متر می باشد و در فالت اردبیل بین کوههای با غرو و سبالن واقع شده است. 1500سیح دریا  اردبیل از
 

 بررسی وضعیت ترافیک شهر اردبیل  2-6

ه یکی از بزرگترین و پیچیده ترین مشکالت شهری کره هرم   با تاکید بر وضعیت ترافیکی شهر اردبیل می توان اذعان کرد ک

اکنون گربیانگیر شهر اردبیل می باشد ، ترافیک سنگین در شهر اردبیل و به خصوص در مسیر های مرکزی شهر می باشد که با 

سال های اخیرر  وجود برنامه ریزی ها و طرحهای ارائه شده در زمینه کنترل و بسامان کردن وضعیت ترافیک این شهر در طول 

همچنان ترافیک سنگین در معابر و دیگر مشکالت مربوط به این وضعیت محسوس و چشمگیر می باشد. در شرهر اردبیرل کره    

نقش یک مادر شهر را در استان اردبیل ایفا می نماید مسائل و مشکالت زیادی دست به دست هم داده اند کره هرم در ایجراد و    

مل و نقل این شهر تاثیر داشته اند که همین مشرکالت ضررورت وجرود یرک برنامره ریرزی       هم در تداوم مشکالت ترافیکی و ح

 مسنجم و جامع ترافیکی را برای این شهر توجیه می نماید.  

اما از جمله عوامل مؤثر بر وضعیت ترافیکی شهر اردبیل که بعضا خود نیز به عنوان یرک مشرکل کلری و مسرتقل قابرل بررسری       

 یر را بر شمرد:هستند می توان موارد ز

 

 پارامترهای تاثیرگذار بر وضعیت ترافیک شهر اردبیل 6- 3
 ساختار شبکه بندی ارتباطی بافت شهر  1-3-6

شکل گیری بافت یک شهر به طور مستقیم با شبکه معابر آن ارتباط دارد. به طوری که هر یک از ایرن بافرت نیرز متراثر از     

تار شبکه راهها با فعالیرت هرای منراط  مررتبط بروده و دارای تراثیرات متقابرل        شکل گیری خیابانها در داخل شهر است . ساخ



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 5 

شبکه بندی موجود راههای شهری را با اصالحاتی به عنوان یک سیستم با قاعده از شبکه راههای شهری محسوب    [13].است

 می باشد.« حلقوی –شعاعی »نمود، این سیستم به طور مشخص 

دبیل ؛ سیستم شعاعی است که باعث  تراکم ترافیک در خیابانهای اصلی) شرعاع( مری شرود.     یکی از معایب ترافیک شهر ار 

علت این مسئله این است که در شکل شعاعی ، بخش مرکزی شهر بر دیگر نقاط شهر مسلط است. هسته های فرعری شرهر در   

ی اقتصرادی و اجتمراعی صرورت مری     طول شعاعهای آن تشکیل می شود و در بخش مرکزی شهر ، انواع فعالیت ها و کارکردها

گیرد. به همین دلیل حجم حمل و نقل شهری در طول شعاعهای اصلی شهر بسیار زیاد است  این مسرئله در شرهر اردبیرل بره     

 وضوح مشاهده می شود 

 

 نحوه ی کاربری نامتوازن شهر اردبیل 2-3-6

ی در مرکز شهر باعرث شرده کره مرکرز شرهر مقصرد       واقع شدن بیشتر کاربریهای تجاری ، آموزشی ، درمانی، اداری، فرهنگ

بسیاری از سفرها باشد، برای مثال اکثر مراکز درمانی، میب دکترها، آزمایشگاه ها در مرکز شهر اردبیل واقع شده است ایرن در  

ور حالی است که همه ساله مسافران زیادی از شرهرها و روسرتاهای اسرتان اردبیرل و از کشرور جمهروری آذربایجران بره منظر         

برخورداری از خدمات درمانی به شهر اردبیل مسافرت می کنند. این تعداد مسافر به همراه جمعیت خود شهر که رقم براالیی را  

نشان می دهد باعث بروز ترافیک در اکثر خیابانها و تقاطع ها می شود. در حال حاضر استخوان بندی شبکه ارتباطی شهر از دو 

که توسط خیابانهای شعاعی ارتباط مرکز شهر را با پیرامون برقرار می کنرد ، تشرکیل شرده    محور حلقوی و یک رینگ مرکزی، 

 است. 

 

 عدم توازن خیابانها جمع کننده و پخش کننده  و کمربندی های شهر اردبیل   3-3-6

رتبراط برا کمرر    محورهای عبوری که چهار جاده تبریز، مشگین شهر ، آستارا و خلخال را به هم ارتباط می دهند از طریر  ا 

بندی دوم  ،حمل و نقل بین شهری را امکان پشیر می سازد. این مسئله باعث تداخل ترافیک عبوری و ترافیک برین شرهری در   

سیح شهر شده است و به علت نبود کمر بندی مجزا و همچنین قرار گرفتن رینگ سوم در محدوده شهری و محاصره شدن آن 

ژه حد فاصل میدان وحدت تا پل هوایی )محور تبریز( و حد فاصل میدان آزادگان تا میردان  در بخشی از محدوده  شهری ، به وی

  [14].وحدت و قسمتی دیگر از آن در محدوده جاده نیار به یکی از عمده ترین مسائل ترافیکی شهر اردبیل تبدیل شده اسرت  

الت ترافیکی و به طرور کلری در وضرعیت ترافیکری     اما خصوصیات کالبدی شهر اردبیل هم به نوبه خود می تواند در ایجاد مشک

شهر موثر باشد به طوری که وضعیت کالبدی بعضی از مناط  شهر اردبیل به خصوص مناط  فرسوده و قدیمی مرکزی کره بره   

علل گوناگون نامناسب و غیر استاندارد می باشند باعث ایجاد محدودیت ها و تنگناهای متعددی در زمینه وضعیت حمل و نقرل  

 و ترافیک شهری می شوند.  

 

 رشد شتابان و نامتوازن شهرنشینی و افزایش جمعیت  3-3-6

از دیگر ویژگی های شهر اردبیل که به طور مستقیم بر تشدید مشکالت ترافیکی این شهر در چند سال اخیرر تراثیر داشرته    

ر اردبیل طبر  آمارهرای موجرود دارای    است ، روند سریع افزایش جمعیت در این شهر بوده است. که به طوری که جمعیت شه

رشد سریعی بوده است. با تاکید بر وضعیت ترافیکی شهر اردبیل می توان اذعان داشت که عامل افزایش جمعیت شهر اردبیرل و  

روند افزایش تعداد وسایل نقلیه )یکی از عوامل مشکل ساز در حییه ترافیک( در شهر اردبیل متعاقب افزایش جمعیت شهر ، به 

  صوص به دلیل مهاجرتهای گسترده در چند سال اخیر تشدید شده است.خ
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 عدم جایگاه مهندسی ترافیک شهر اردبیل  4-3-6

در استان اردبیل، بویژه در شهرستان اردبیل این علم گویا جایگاهی ندارد، اگر به مقررات تبیین شده در مهندسری ترافیرک   

سیح شهر بازتاب منفی این چنینی نداشت که در حال حاضر دارد. پلهرای روگرشر   توجه کافی می شد، نواقص معابر موجود در 

موجود در سیح شهر و عدم توجه به استانداردهای موجود، داشتن شیب عرضی و قوس و سراشیبی در یک نقیه از پل حادثره  

دارد. نقص در محاسبه مساحت میادین آفرین است و نتایجی جزو واژگونی ، خروج از مسیر ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه و ... ن

شهر که از محدوده چند متری تا یک محوطه بزرگ چند صد متری گسترده شده و پراکندگی این تنوع در سیح شرهر موجرب   

اختالل در ترافیک شده است. کمربندی دوم با وضعیت نابسامان خاص ان معضل اساسی ترافیک اردبیل مری باشرد. چسربیدن    

مغازه ها، تعمیرگاهها و ... به باند اول کمربندی بدون رعایت حریم راه، دوربرگرانها و تقاطع های هم عرض درب خروجی منازل، 

کامالً غیر استاندارد که موجب تشدید و افزایش برخورد ها می شود، تغییر عرض معبر در طرول مسریر کمربنردی و کوچرک و     

لچکی های کمربندی دوم کره منجرر بره فروت نیرز شرده انرد، رویره         بزرگ شدن مداوم باندهای عبور ، نقص در ایجاد جزیره و 

آسفالت نامناسب کمربندی دوم، وجود چاله های بسیار و نسبتاً عمی  که حاصل آن تغییر مسریرهای ناگهرانی خودروهرا  مری     

 باشد. و نواقص متعدد دیگر که نقشی اساسی در افزایش تصادفات دارند.  

 

 دوربین های کنترل ترافیک شهر اردبیل توزیع ناهمگون پراکندگی  5-3-6

موضوع دوربین های کنترل ترافیک در استان اردبیل علیرغم اجرایی شدن در استانهای دیگر ، در تشریفات اداری 

قانون جدید رسیدگی به تخلفات که شهرداری را ملزم به نصب  3سازمانهای مربوطه راکد مانده است. در صورتی که برابر ماده 

. توافقات به عمل آمده در خصوص اقدام شهرداری ای فوا برای کنترل تخلفات و انضباط بخشی ترافیک نموده استدوربین ه

و تجهیز اتاا مانیتورینگ فرماندهی انتظامی اردبیل برای بهره برداری در کنترل ترافیک بصورت موقت و کوتاه مدت تا احداث 

در کارگروه مربوطه در فرمانداری و با حضور مسئولین امر، تا کنون اقدام  و تجهیز مرکز کنترل ترافیک استان علیرغم تصویب

نشده است. بحران ترافیک و معضالت و مشکالت دامن گیر آن در سالهای اتی برای استان اردبیل با وضعیت موجود امکانات و 

ود. مهمترین عامل ناکامی پلیس راهور در استان اردبیل فقدان هرگونه تجهیزات تجهیزات کنترل ترافیک بسیار وخیم خواهد ب

در استان اردبیل جایگاهی ندارد. در حال  itsمدرن کنترلی برای انتظام بخشی ترافیک میباشد و به جرات میتوان گفت بحث 

ترونیکی عاری از نیروی انسانی پلیس نموده اند حاضر برخی از استانها جاده ها و خیابانهای پرتردد خود را تبدیل به کریدور الک

 و نقش پلیس در پشت دوربین های کنترلی و رسیدگی به تصادفات متفقه می باشد.

 

 ناکار آمدی برنامه ریزی ها و طرحهای ارائه شده در زمینه حل مسائل و معضالت ترافیکی شهر   6-3-6

فیک و همچنین برنامه ریزی هایی که درایرن زمینره انجرام مری     در شهر اردبیل در خصوص کنترل و نظارت بر وضعیت ترا

گیرد، متاسفانه در بیشتر برنامه ریزی ها و طرح های ارائه شده خصوصاً از طرف نهادهایی همچون شهرداری و معاونت ترافیکی 

ائل مربروط و مروثر در ایرن    این سازمان برخوردها و برنامه ها به صورت کامالً یک بعدی ، غیر کارشناسانه و بدون توجه بره مسر  

وضعیت می باشد. با وجود اینکه احداث بزرگراهها و تقاطعهای غیر همسریح ، اعمرال قروانین راهنمرایی و راننردگی و طراحری       

هندسی تقاطع ها با هدف بهبود ترافیک در سال های اخیر پروژه های متنوعی به اجررا درآورده برا ایرن وجرود لمرس ترافیرک       

 دبیلی به قدرت خود باقی است.توسط هر شهروند ار

 

 برنامه ریزی شهری نادرست و چیدمان غلط مراکز خدماتی شهر اربیل   7-3-6 

مشکالتی که تراکم بیش از حد ترافیک در مناط  مرکزی و پرفعالیت شهرها بوجود آورده است، همراه با ازدحام عابران 

به چشم میخورد، از مهمترین مشکالت کنونی  ی اساسی موجودپیاده که بیشترین اوقات در این مناط ، به علت فعالیتها

 مدیریت ترافیک در غالب شهرها، بخصوص شهرهای بزرگ با مناط  مرکزی و تجاری متراکم و پرفعالیت است. 
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در شهر اردبیل تجمع نامتعارف و غیرمنیقی مراکز خدماتی در هسته مرکزی شهر همچون سرچشمه ) مراکز پزشکی و 

ابان سی متری) فروشگاههای لباس و کفش( و نزدیکی این مراکز به یکدیگر و همسایگی با اماکنی چون مساجد درمانی( خی

 مهم و مصلی و ...  همگی موجب ترافیک بسیار سنگین هسته مرکزی شهر شده است.به آمار ذیل توجه فرمایید:

شگیری از تصادفات ارجحیت داده شده است، در آمار فوا بوضوح روشن است که مسئله تسهیل عبور و مرور نسبت به پی

تراکم مراکز خدماتی هسته مرکزی شهر موجب ترافیک بسیار سنگین و طویل در خیابان اصلی و مرکزی شهر اردبیل شده 

است، وظیفه ذاتی پلیس در تسهیل عبور و مرور و بازگشایی معابر و پیشگیری از بروز گره های ترافیکی طوالنی مدت متاثر از 

ن موضوع بصورت ناخودآگاه توان عملیاتی پلیس راهور را به مرکز شهر سوا داده و موجب افزایش تصادفات در حواشی شهر ای

 شده است.

 

 عدم اصالح نقاط حادثه خیز شهر  8-3-6

نوع  خیابانهای شهری از دو نظر طبقه بندی می شوند. از نظر نوع بهره برداری و از نظر طرح هندسی. بدیهی است که بین

بهره برداری و طرح هندسی رابیه نزدیکی وجود دارد. طرح هندسی  هر معبر بر اساس نوع بهره برداری آن تابع مقررات و 

قوانین خاص خود است. لشا اگر این تیاب  بین دو عامل اساسی مشکور ایجاد نشود، بهره برداری از معبر دچار مشکالتی می 

عبر یا بیور کارشناسی تر نقیه حادثه خیز یاد می شود. یک نقیه حادثه خیز به دو دلیل شود که از آن با عناوینی چون نقص م

می تواند حادثه آفرین شود. یا معبر در نظر گرفته شده با بهره برداری واقعی و عملی آن همخوانی ندارد یا اینکه معیارهای 

بهره برداری شده معضلی برای ترافیک بوده و تعیین شده در طرح هندسی معبر رعایت نشده است. در هر دو مورد محل 

 موجب بروز حوادث ترافیکی خواهد شد. وخامت و شدت حوادث واقعه با میزان انحراف از معیار محل رابیه مستقیم دارد. 

 در شهراردبیل نواقص جاده ای که مشمول نقاط حادثه خیز می گردد؛ به دالیل زیر باعث بروز تصادفات رانندگی می شود؛که

 عبارتند از:

تقاطع  -تقاطع ورزی -تقاطع پل ابوطالب -عدم همخوانی مسیر های منتهی به تقاطع ها، از جمله تقاطع دوم پل یاقوت -1

بیمارستان علوی و ....  که موجب می شود برای انتقال خودرو از یک مسیر در یک طرف تقاطع به همان مسیر در طرف دیگر 

 دی صورت گرفته و منجر به وقوع تصادفات گردد.تقاطع انحراف از مسیر مستقیم زیا

عدم برنامه ریزی در جهت تفکیک و جداسازی ) رفوژ مرتفع یا فنس کشی( مسیر رفت و برگشت کمربندی دوم که منجر به  -2

 تردد نامتعارف عابرین پیاده و قیع عرضی معبر شده و برخورد های وسایط نقلیه با عابرین پیاده را افزایش داده است.

جود دوربرگردانهای بسیار زیاد و غیراستاندارد در بلوارهای سیح شهر که بعد از وقوع چندین فقره تصادف با چینش و -3

 گاردبلوک های سیمانی، موقتاً پوشش داده می شود.

عدم رعایت شیب و قوس عرضی استاندارد در پلهای هوایی موجود در سیح شهر که گل سرسبد نواقص معابر در شهرستان  -4

 یل می باشد.اردب

خط کشی نامرغوب در سیح معابر، بگونه ای که یا با اولین باری برا و باران از بین می رود یا اینکه ح خط کشی جدید بدون  -5

 پاک کردن خط کشی قبلی در سیح معابر اقدام میگردد که موجب سردرگمی و انحراف مسیر خودروهای عبوری می شود.

ی برجسته و ضخیم) اکستروژن و المبراستریپ( در مواردی همچون دوربرگردانهای عدم توجه به ایمن سازی توسط خط کش -6

 کمربندی دوم به لحاظ قرار گرفتن لچکی ها و جزره های موجود در مسیر که فقط با خط کشی قابل تفکیک می باشد.

 ناکافی بودن عالئم ایجاد هشدار و ایمن ساز محل عبور عابرین پیاده بخصوص در شب هنگام. -7
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 چالش های مسیرهای پر ترافیک شهر اردبیل   9-3-6
 خیابان امام خمینی از ایستگاه سرعین تا میدان جهاد   1-9-3-6

خیابان امام خمینی یکی از مسیرهای ارتباطی مهم شهر اردبیل می باشد که در بعضی از ساعات بخصوص در پایان سراعات  

شد اما از ویژگی های خیابان امام که در ارتبراط برا وضرعیت ترافیرک ایرن      اداری روز و عصر شاهد حجم ترافیکی سنگین می با

 [15].خیابان می باشد می توان موارد زیر را برشمرد. 

 کم عرض بودن معبر و بافت قدیم شهر و عدم امکان بازگشایی مسیر -1

 یک این خیابان را مضاعف می کند.عدم رعایت قوانین توسط عابرین در تقاطع ها بخصوص چهار راه امام و بازار که تراف -2

 تردد شدید عابرین پیاده از قسمت سواره رو خیابان  -3

وجود کاربری های مختلف اداری ، تجاری ، درمانی و خدماتی و نبود پارکینگ کافی که باعث پارک ماشرین هرا در حاشریه     -4

 خیابان می شود. 

 

 یاقوت خیابان کاشانی حد فاصل تقاطع امام حسین با  2-9-3-6

این مسیر ترافیکی که از مناطق شما شهر وجنوب را بهمدیگر متصل می کند به دالیل زیر از تراک ترافیک باال 

 برخوردار است: 

 وجود میوه فروشی ها و مغازه های عمده فروشی و عدم وجود پارکینگ با توجه به تقاضا  -1

به پارک ماشین در حاشیه خیابان به این مسئله بیشتر دامن می عرض کم خیابان نسبت به حجم ترافیک ورودی به آنها که  -2

 زند.

 متصل بودن خیابان کاشانی به هسته مرکزی شهر  -3

 

 خیابان نائبی و دانش  3-9-3-6

 این محدوده که مناط  مرکز مرفه و  بافت مرکزی شهر را با هم متصل می نمایند؛دارای معضالتی از جمله: 

 ه حجم ترافیک ورودی به آنها به علت دو طرفه بودن مسیر عرض کم معبر نسبت  ب -1

 وجود کاربریهای مختلف تجاری در حاشیه خیابان و نبود پارکینگ کافی -2

 

 باال بودن آمار تصافات و تخلفات راننگی شهر اربیل طی سالهای اخیر   10-3-6

معابر شهری و تقاطعات با این رشد فزاینده  موجب  افزایش روزافزون استفاده از وسایل نقلیه و عدم انیباا استانداردهای

افزایش تصادفات در خیابانها و معابر و تقاطعات شهری و کاهش ایمنی گردیده است . ایمنی در خیابانها و تقاطعات می تواند 

صیات تجهیزات ناشی از عوامل مختلفی باشد که مهمترین این عوامل ، عوامل انسانی ، طرح هندسی تقاطع و خیابانها ، خصو

ترافیکی و روشنایی در خیابانها و تقاطع می باشند که در بین این عوامل ، عامل انسانی به عنوان مهمترین عامل شناخته می 

 شود . برای کاهش تصادفات ، شناخت این عوامل برای ارائه راهکارهای مناسب الزم و ضروری می باشد .

تصادف درون شهری اتفاا افتاده که بیشترین تصادفات مربوط به  4669 تعداد 89 - 92های  در شهر اردبیل طی سال

تصادفات فوتی سیر نزولی  درصد است. 15/4با  90درصد می باشد و کمترین تصادفات نیز مربوط به سال  31/3با 89 سال 

 داشته ولی تعداد مجروحان ناشی از تصادفات طی این سال ها افزایش داشته است.

درصد می باشد همچنین گروههای  7/93مورد با  4376مربوط به مردان به تعداد  89-92ی سالهای بیشتر تصادفات ط

درصد بیشترین فراوانی تصادفات را به خود اختصاص داده اند که  2/22درصد و  1/43به ترتیب با  18 - 34و  25 - 34سنی 

دهند بیشترین تصادفات را انجام داده که با فوت یا  نشان دهنده این موضوع است  جوانان که قشر فعال جامعه را تشکیل می
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صدمه آنان ضرر و زیان زیادی بر جامعه وارد می شود. در خصوص تحصیالت نیز بیشتر تصادف کنندگان دارای سیح 

 تحصیالت متوسیه یا سیح سواد پایین تری بودند.

شته است همچنین تخلفات حادثه ساز طی درصد افزایش دا 17، 89نسبت به سال  92تعداد جرائم و تخلفات در سال 

سیر نزولی داشته است.تخلفات افزایش داشته است در نتیجه این تخلفات منجر به تصادف شده است که  89-92سال های 

خسارت های مالی ناشی از آن بر جامعه و خانواده و دولت تحمیل می شود باال بوده و با توجه به اینکه خسارت های جانی، 

اجتماعی که خانواده و جامعه را در برمی گیرد، غیر قابل جبران است ضرورت دارد به منظور جلوگیری از خسارت روانی و 

 [16].تصادفات رانندگی، راهکارهای موثری به اجرا گشارده شود 

 

 عدم مکانیابی پارکینگ داخل شهر متناسب با افزایش وسائل نقلیه و جمعیت مراجعه کننده شهر  11-3-6

له بر تعداد وسایل نقلیه در شهرها افزوده شده و این افزایش باعث بروز تراکم و افزایش آلودگی هوا به ویژه در مناط  هر سا

مرکزی شهر و افزایش تعداد تصادفات در شبکه ی معابر می شود خصوصاً این که شبکه معابر برای حجم های ترافیکی موجرود  

ی، باعث کاهش کارائی پارکینگ و در نتیجه افزایش پارک حاشیه ای و کراهش  طراحی نشده است و عدم وجود پارکینگ عموم

روانی ترافیک و به طور غیر مستقیم باعث کاهش عرض خیابان ها می شود. امروزه معضل کمبودمحل توقرف وسرایل نقلیره بره     

ن توجره نشرده اسرت، آن    خصوص در مناط  مرکزی شهر، گریبانگیر اکثر شهرهاست. دلیل این که به این مشکل در طول زمرا 

است که مهندسین ترافیک تنها به مدیریت ترافیک جاری شهر توجه داشته اند و از مدیریت پارکینرگ غافرل شرده انرد، پریش      

بینی فضای مناسب پارکینگ برای اتومبیل ها به ویژه در مناط  پر تراکم و مرکز شهر، عالوه بر صرفه جویی در زمان تلف شده 

پارکینگ ، صرفه جویی در مصرف سوخت ، کاهش استهالک وسایل نقلیه و اثرات نامیلوب روانری را بره   برای جستجوی فضای 

 [17].دنبال دارد 

اندک پارکینگ طبقاتی موجود در شهر واقع در هسته مرکزی شهر بدلیل عدم کارشناسی در تعیین محل پارکینگ ، 

خلفات ساکن بازمانده است. نبود پارکینگ مناسب و مکفی نیز در بررسی وضعیت اشباع مسیر و ... عمالً از تاثیر در کاهش ت

توان عملیاتی پلیس راهور تاثیر منفی بسیاری گشاشته است، تسهیل عبور و مرور در هسته مرکزی شهر و بازگشایی معابر با 

را در این عمل متمرکز گره های ترافیکی سنگین ناشی از توقف های دوبله و دیگر تخلفات ساکن توان عملیاتی پلیس راهور 

 نموده و بحث انضباط بخشی حواشی شهر در برنامه های ثانوی و جنبی قرار گرفته است.

 8دسرتگاه و   605پارکینگ متعلر  بره شرهرداری برا طرفیرت       4پارکینگ عمومی است که از این تعداد  12شهر اردبیل دارای 

دستگاه و مساحت کل آنهرا   1100این پارکینگ ها در حدود دستگاه می باشد . ظرفیت کل  495پارکینگ خصوصی با ظرفیت 

 [15].مترمر بع است  20000در حدود 

 

 نقش فقر  فرهنگ در ایجاد تراکم  و اشباع ترافیک شهر اردبیل   12-3-6

معره  فرهنگ را به طور کلی می توان مجموعه ای از دانش ، باورها، مهارت ها و فنونی دانست که بین تعدادی از اعضای جا 

 [16].مشترک است و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود 

حشف یک عنصر فرهنگی به زمان طوالنی و تمهیدات و زمینه سازی های فراوان نیاز دارد.پلیس به تنهایی از عهرده  

ن امرور  کنترل و اصالح فرهنگ عبور و مرور بر نمی آید که وضع موجود دلیل صحت این مدعاست. رسانه های جمعی و متولیرا 

فرهنگی و آموزشی در جامعه باید با این مسئله به عنوان یک ضرورت و نیاز ملری و فرابخشری برخرورد کننرد و آمروزی هرای       

مربوط به رانندگی را با تبلیغات تجاری یکسان تلقی نکنند. خانواده ها، مدرسه ، صدا و سیما، میبوعات ، همه و همره بایرد بره    

 [16].ند. این موضوع توجه جدی داشته باش

مشکالت و معظالت مدیریت شهری اردبیل در ابعاد مختلفی میرح است کره مهرم تررین آن مشرکل فرهنگری یرا مسرئله        

 فرهنگی است. 
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مشکل ترافیک و بسیاری از مسائل شهری حل نخواهد شد، وقتی عابران پیاده بر اساس چراغ راهنمرا حرکرت نمری    

سه بله پارک می کنند و با چنین رفتاری هیچ خیابانی جوابگو نخواهد بود. و اگر  کنند، وقتی شهروندان ماشین ها را در خیابان

در تمام خیابان ها و معابر ، زیر گشر و رو گشر احداث کنیم ولی فرهنگ قوانین ترافیکی رعایت نشرود مسرئله ترافیرک در شرهر     

 کاهش و به حداقل نخواهد رسید. 

در موقعیت های خاص زمانی همچون طرح نوروزی و ... اقدامات جزئی در صدا و سیمای استان اردبیل بصورت مقیعی و 

بحث آموزه های ترافیکی بصورت کلیپ یا برنامه های ویژه ترافیک در سیمای استان داشته است، مصاحبه های رادیویی نیز 

، استان اردبیل نیازمند یک آنچنان که باید و شاید انجام نمی پشیرد، اگر هم صورت پشیرد تاثیر خود را از دست داده است

برنامه ثابت شبانه ی نیم ساعته  در بهترین زمان ممکن از نظر فراوانی بینندگان می باشد ، ضمن ارائه آموزه های مفید، 

اطالعات روز ارائه، ارتباط مستقیمو برنامه های فرهنگی ترافیک مناسبی تدوین و ارائه شود. نه مصاحبه های ضبط شده تکراری 

 شنوازی نماید. که گو

 

 . نتیجه گیری و پیشنهاد7
بر اساس نتایج بدست آمده، می توان نتیجه گیری کرد که کلیه ی مسایل اجتماعی، فرهنگی ، زیسرت محییری و اجرایری    

شهروندان، ساختار شبکه ارتباطی و خصوصیات کالبدی و جمعیتی شهر و ناکار آمدی برنامه ریزی ها و طرح های ارائه شده در 

نه حل مسائل و معضالت ترافیکی شهر به عنوان عوامل دخیل در ایجاد معضل ترافیک در شهر اردبیل نقش بسزایی را ایفرا  زمی

می کنند. نتایج نشان دهنده ی تمایل شدید مردم به داشتن وسیله نقلیه شخصی است که این مسئله می تواند بر اقتصاد کلری  

 در آمدی ، مسایل جمعیتی و ... اثر قابل مالحظه داشته باشد.  جامعه در زمینه های مختلف اشتغال ، گردی 

با بررسی های صورت گرفته خیابان امام خمینی از ایستگاه سرعین تا میدان جهاد، خیابران کاشرانی، خیابران نرائبی و دانرش و      

از پارکینرگ در وضرعیت    منیقه بازار به عنوان مسیر های پر ترافیک شهر مشخص شده اند ، شهر اردبیل از لحراظ برخرورداری  

دستگاه در شهر اردبیل وجود دارد ، که کفاف میزان وسایل  1100پارکینگ با ظرفیت  12میلوبی قرار ندارد، به طوری که تنها 

 نقلیه موجود را نمی دهد.

حوادث  در کل معضل ترافیک در شهر اردبیل ریشه ای بسیار مبهم دارد، چراکه موضوعات و علل مختلفی در روند افزایش

ترافیکی دخیل می باشد، اما مبهم بودن برخی موضوعات و عدم توجه مسئولین با عث بوجود آمدن یک معضل شهری به نام 

 تراکم ترایک می شود. مع والوصف می طلبد، نواقص و معایب اعالمی یک به یک با تالی سازمانهای مربوطه مرتفع گردد.

 ند در کاهش تراکم ترافیک در شهر اردبیل موثر باشد :اما پیشنهاد می گرد که موارد زیر می توا

( فرهنگ سازی ترافیک در شهر و شهرنشینیان اردبیل و  آموزی رانندگان وعابرین پیاده توسط فرهنگ ترافیک باهماهنگی 1

 معاونت اجتماعی ناجا ازطری  صداوسیما 

 ( فراهم کردن زبرساخت های بهتر حمل ونقل درون شهری2

 ترل طرح سرعت وسبقت غیرمجاز وبرخورد با موتورسیکلت سواران متخلف باهمکاری عوامل انتظامی ویگان امداد( تداوم کن3

 ( کنترل خیابان های اصلی و کمربندیها بصورت مداوم با استفاده از دوربین های کنترلی اتاا مانیتورینگ ودوربین سیار 4

 وپوسترهایاری درخصوص تهیه عالئم ترافیکی مورد نیاز وتهیه بنرها ( به پای کار کشیدن سایر سازمان های از جمله شهرد5

 آموزشی ومنصوب درنقاط اصلی شهر

( احداث و مکانیابی مناسب پارکینگ در شهر اردبیل به تناسب فاکتورهایی مانند:تعداد کمی وسایط نقلیه وتعداد مراجعین بره  6

 مناط  مختلف شهر 

 جاذب جمعیت درون شهری و  پر تراکم  شهری ( مکانیابی مناسب ادارات و مراکز 7
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