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 نيقروه در جزشهر  شبکه معابر و ترافيکمطالعات 

 ) وضع موجود و تجزيه و تحليل( 

بندي و مشخصات معابر و بندي خيابانها و معابر پياده از لحاظ سيستم شبکهوضع شبکه -21-6-3

 شيب، نوع پوشش(  ها )طول، عرض،تقاطع
  نيقروه در جزشبکه ارتباطي موجود شهر ساختار  -21-6-3-2

سيستم شطرنجي، سيستمي است غير مرکزي که  .است يحلقو-شطرنجي اي تقريباً داراي نوعي شبكهاز نظر ساختار شبكه نيروه در جزقشهر 

شبكه به هر سمت و بطور نامحدود بصورت  عهوجود دارد. کليه نقاط توسط شبكه پوشش شده و توسدر آن تعداد زيادي گره يا نقطه تقاطع 

 در مناطق مرکزي و يا تجاري مسير هاي فراواني براي تردد وجود خواهد داشت. نظري  امكان پذير است. 

 از لحاظ عملکردي  نيقروه در جزو تجزيه و تحليل شبکه معابر بندي طبقه -21-6-3-1
اشند. راهها بدار شش نقش جابجايي، دسترسي، اجتماعي، معماري شهري، تأثيرات آب و هوايي و اقتصادي ميراههاي شهري معموالً عهده

اند. از شش نقش فوق سه نقش جابجايي و ها با يكديگر در تعارضگيرند و حتي بعضي از اين نقشمعموالً بيش از يك نقش به عهده مي

 اند.بندي راههاي شهريدسترسي و اجتماعي معيارهاي اصلي طبقه

 باشد: نامه طراحي راههاي شهري به شرح ذيل ميبندي راههاي شهري بر اساس اهميت هر يك از سه نقش فوق مطابق آيين طبقه

 راههاي شرياني درجه يک: -21-6-3-1-2

ترين مشخصه شود. کنترل دسترسيها اساسيراهي است که در طراحي و بهره برداري از آن به جابجايي وسايل نقليه موتوري برتري داده مي

شود. براي کنترل کردن نقش اجتماعي راههاي شرياني درجه يك فته نميهندسي اين راههاست. نقش اجتماعي براي اين راهها در نظر گر

 ها و دوچرخه سواران نبايد جز به صورت غير هم سطح از عرض راه بگذرند. پياده

بق مطاراه که داراي ويژگيهاي بزرگو  گروه آزاد راه دوکنند و به راههاي شرياني درجه يك ارتباط با راههاي برون شهري را تأمين مي

 .شوندباشند تقسيم بندي ميمي  6 -2163جدول شماره 

 راههاي شرياني درجه دو -1-1 -21-6-3

ري برتري داده وشود که در طراحي و بهره برداري از آن به جابجايي و دسترسي وسايل نقليه موتمعابر شرياني درجه دو به معابري گفته مي 

شود راههاي شرياني درجه دو  شبكه اصلي راههاي درون ها از عرض خيابان کنترل ميشود. براي رعايت اين برتري حرکت اين پيادهمي

 دهند.شهري را تشكيل مي

هاي شرياني اصلي و خيابانهاي شرياني نامه طراحي راههاي درون شهري، راههاي شرياني درجه دو خود به دو دسته خيابانبر اساس  آيين

شوند. در صورتيكه نقش اجتماعي و دسترسي خيابانهاي شرياني درجه دو تنظيم و تقسيم بندي مي فرعي ) جمع کننده و پخش کننده اصلي (
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کنترل شود بصورت خيابان شرياني اصلي و در غير اينصورت بعنوان شرياني درجه دو فرعي يا خيابانهاي جمع و پخش کننده اصلي محسوب 

 نشان داده شده است.   6 -2163ه در جدول شمارنيز مشخصات و ويژگيهاي هر کدام  شوند.مي

 معابر محلي -21-6-3-1-3

نيازهاي دوچرخه سواران و عابران پياده اهميت به دسته سوم راههاي شهري، خيابانهاي محلي هستند که در طراحي و بهره برداري از آن 

شود. موتوري در اين معابر پايين نگهداشته مي دوچرخه سواران، سرعت وسايط نقليه شود. براي رعايت حال عابران پياده ومي داده يبيشتر

هر يك از معابر فوق در جدول  ي. ويژگيهاشونداي محلي فرعي تقسيم بندي ميمعابر محلي خود به دو دسته خيابانهاي محلي اصلي و خيابانه

 نشان داده شده است. 2163-6

نشان داده شده   6-2163نقشه شماره   و در يطبقه بند ياظ عملكرداز لح نيقروه در جزاشاره شده شبكه معابر موجود  يبر اساس معيارها

 است.

متأسفانه فاقد يك شبكه ارتباطي منظم و سلسله مراتب مورد نياز در يك شبكه شهري بر اساس  نيقروه در جزشهر فوق نقشه  مالحظهبا 

  باشد. يمتوضيحات داده شده 

همچنان نقش اصلي جابجايي را  نمايندکند و تقريبا شهر را به دو قسمت تقسيم مي  ور ميرغم اينكه از مرکز شهر عبعليامام خميني  بلوار

در ترافيك شهري و عبوري بعهده دارد. خيابان مذکور عالوه بر نقش جابجايي به لحاظ کاربريهاي خدماتي و تجاري زيادي که در حاشيه 

شود از نظر نقش اجتماعي و دسترسي نيز از اهميت زيادي برخوردار نشعب ميم هاهاي متعددي که از آنقرار گرفته و همچنين دسترسي هاآن

ابان فوق بلوار مفتح و يعالوه بر خ باشد.بندي راههاي درون شهري از لحاظ عملكردي از نوع شرياني درجه دو اصلي ميباشد. که در تقسيممي

  قرار دارند. يدرجه دو اصل يانيشر يابانهايف خيز در رديشهدا ن

بر اساس معيارهاي  ...و  عصري، جانبازان، معلم، ولي، مدني، شهردارطالقاني، شهيد بهشتي، هاي شهيد رجاييمذکور خيابان  هاياز خيابان بعد

 گيرند. بندي شبكه معابر از لحاظ عملكردي در رده شرياني درجه دو فرعي قرار ميطبقه

و... بخاطر اينكه ج يگان، چمران و بلوار بهاران، بس، آزاديشوند يمالقلخيابانهاي دارند.  ساير معابر شهر بيشتر نقش دسترسي را بعهده

عملكرد اصلي آنها جمع آوري و پخش ترافيك از شرياني درجه دو فرعي به خيابانهاي محلي فرعي و بالعكس مي باشد، به خيابانهاي محلي 

 اصلي معروف هستند.
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يضوابط فني معابر شهر  2-3621جدول شماره   

 رديف
 محلي درجه دو شرياني شرياني درجه يک راه نوع

 مالحظات

  فرعي اصلي فرعي اصلي بزرگراه آزاد راه مشخصه فني

  01 01 01 01 611تا  01 621تا  611 سرعت طرح ) کيلو متر بر ساعت( 6

  21 21 01 00 01تا  01 661تا  01 سرعت مجاز ) کيلو متر برساعت( 3

  3تا  6 3تا  6 3 2تا  3 0تا  3 0تا  3 در هر طرفتعداد خط عبور  2

  00/3 2تا  00/3 2تا  00/3 30/2تا  2 0/2تا 30/2 10/2 عرض خط عبور ) متر ( 0

  1 63 61 31 00 01 حداقل عرض پوسته )متر ( 0

شيب طبيعي زمين و اين شيب در معابر محلي فرعي با توجه به محدوديتها و  0 0 1 1 0 0 حداکثر شيب طولي ) درصد( 1

 وضعيت جغرافيايي مي تواند تغيير کند

بزرگراهها مي توانند داراي تقاطع غير همسطح کنترل شده با چراغ راهنمايي  همسطح همسطح همسطح همسطح عمدتاغير همسطح غير همسطح نوع تقاطعها 0

 باشند .

  متر 01 متر 611 ترم211 متر 011 متر 6011 متر 3111 حداقل فاصله تقاطعها از يكديگر 0

 در شرياني درجه دو تا جاي ممكن خارج از سواره رو وجود ندارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود ندارد وجود ندارد امكان ايجاد ايستگاه اتوبوس 0

 جه دو بطور نظارت شده مي باشددر شرياني در  توصيه نمي شود مجاز وجود دارد وجود دارد ممنوع مطلقاممنوع پارکينگ حاشيه اي و توقف 61

  - - دارد دارد دارد ندارد کنترل با چراغ راهنمايي 66

غير همسطح يا  غير همسطح حرکت عابر پياده از عرض معبر 63

 باچراغ

همسطح و غير 

 همسطح

  همسطح همسطح همسطح

  مجاز مجاز مجاز مجاز نظارت شده مطلقاممنوع عبور موتور سيكلت 62

در يزرگراه عبور دوچرخه بصورت مجزاو تفكيك شده خارج از سطح سواره  مجاز مجاز مجاز مجاز مطلقاممنوع مطلقاممنوع رخهعبور دوچ 60

 رو ، مجاز است .

  - - - - در شانه راه در شانه راه توقف اضطراري 60
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  - وجود دارد داردوجود  وجود دارد وجود ندارد وجود ندارد امكان دسترسي مستقيبم به کاربريهاي اطراف 61

  - - متر 011 متر 011 متر 3011 متر1111 حداقل فاصله معابر موازي همرده 60

  - - - 0/6 2 0 حداقل عرض جزيره مياني رفوژ محوري ) متر ( 60
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 شناخت مشخصات عرضي شبکه ارتباطي شهر -21-6-3-3
ايستگاه مقطع برداري صورت گرفته که مشخصات مقاطع  33از هاي اصلي موجود شهر به منظور بررسي مشخصات فني معابر و تقاطع

هاي برداشت مقاطع عرضي را نشان قطعه  3-2163باشد. نقشه شماره مي 3-2163عرضي و وضعيت سطح اين محورها به شرح جدول شماره 

 نشان داده شده است. 2-2163دهد.  همچنين پروفيل مقاطع عرضي در نقشه شماره مي

  در وضع موجود نيقروه در جزمشخصات مقاطع عرضي خيابانهاي  -3 -6321دول شماره ج

 شماره مقطع

اده يپ

 سبز  جوب سواره سواره وژيرف سواره جوب سبز  رو

اده يپ

 کل رو

1 1.7 - 0.7 8 1.8 7.9 - 0.7 - 0.95 21.75 

2 3.95 - 0.3 11.6 - - - 0.7 - 3.63 20.18 

3 4.1 -   11.8 - - - 0.7 7.7 4 28.3 

4 2.6 - 0.7 8 1.4 8 - 0.7 - 2.6 24 

5 2.45 -   8.3 - - -   - 2.35 13.1 

6 3 - 0.7 8.15 1.45 8.05 - 0.7 - 2.3 34.35 

7 2.15 - 0.7 11.15 - - - 0.7 - 2.7 17.4 

8 2.15 - 0.64 11.87 - - - 0.64 - 1.7 17 

9 2.8 - 0.4 12.2 - - - 0.4 - 2.15 17.95 

10 3.5 - 0.65 7.75 1.05 7.8 - 0.7 - 1.85 23.3 

11 5.78 - 0.65 10.1 1.5 10.1 - 0.65 - 5.5 34.28 

12 2.9 - 0.6 7.9 2 7.85 - 0.65 - 3 24.9 

13 - - 0.7 10.45   - - - - - 11.15 

14 11.9 - 0.7 10.1 1.55 10.3 - 0.7 - 8.7 43.95 

15 3.8 - - 7.4 3 - - - - - 14.2 

16 4.5 1.7 - - 3 15.8 15.6 - 1.75 4.1 46.45 

17 4.05 1.7 - -  3 10.4 10.4 - 1.75 8.8 40.1 

18 5.9 - 0.7 10 1.95 10 - 0.7 - 6.15 35.4 

19 2.1 - 0.5 9.4 - - - 0.7 - 1.7 14.4 

20 1.9 - 0.65 9.75 - - - 0.5 - 1.85 14.65 

21 2.05 - 0.65 12.3 - - - 0.65 - 3.1 18.75 

22 4.4 - 0.4 12.7 - - - 0.65 - 3 21.15 
 


