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بندی و ها و معابر پیاده از لحاظ سیستم شبکهبندی خیابانوضع شبکه -21-6-3

 ها )طول، عرض، شیب، نوع پوشش(مشخصات معابر و تقاطع

 ساختار شبکه ارتباطی موجود شهر قروه درجزین -2-21-6-3

حلقوی است.  -ای تقریباً دارای نوعی شبکه شطرنجیشهر قروه درجزین از نظر ساختار شبکه

یستم شطرنجی، سیستمی است غیر مرکزی که تعداد زیادی گره یا نقطه تقاطع در آن وجود دارد. س

کلیه نقاط توسط شبکه پوشش داده شده و توسعه شبکه به هر سمت و به طور نامحدود به صورت 

نظری امکان پذیر است. در مناطق مرکزی و یا تجاری مسیرهای فراوانی برای تردد وجود خواهد 

 داشت.

 بندی و تجزیه و تحلیل شبکه معابر قروه درجزین از لحاظ عملکردیطبقه -1-21-6-3

دار شش نقش جابجایی، دسترسی، اجتماعی، معماری شهری، تأثیرات های شهری معموالً عهدهراه

گیرند و حتی بعضی از ها معموالً بیش از یک نقش به عهده میباشند. راهآب و هوایی و اقتصادی می

اند. از شش نقش فوق سه نقش جابجایی، دسترسی و اجتماعی ها با یکدیگر در تعارضشاین نق

 اند.های شهریبندی راهمعیارهای اصلی طبقه

 های شریانی درجه یکراه -2-1-21-6-3

-برداری از آن به جابجایی وسایل نقلیه موتوری برتری داده میراهی است که در طراحی و بهره

ها در هاست. نقش اجتماعی برای این راهترین مشخصه هندسی این راهها اساسیشود. کنترل دسترسی

ها و دوچرخه های شریانی درجه یک، پیادهشود. برای کنترل کردن نقش اجتماعی راهنظر گرفته نمی

 سواران نباید جز به صورت غیر همسطح از عرض راه بگذرند.
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کنند و به دو گروه آزادراه و ون شهری را تأمین میهای برهای شریانی درجه یک ارتباط با راهراه

 شوند.بندی میباشند، تقسیممی 2113-1های مطابق جدول بزرگراه که دارای ویژگی

 

 های شریانی درجه دوراه -1-1-21-6-3

برداری از آن به جابجایی و و بهرهشود که در طراحی ی درجه دو به معابری گفته میمعابر شریان

ها از عرض شود. برای رعایت این برتری حرکت پیادهبرتری داده می ایل نقلیه موتوریدسترسی وس

 دهند.های درون شهری را تشکیل میهای شریانی درجه دو شبکه اصلی راهشود. راهخیابان کنترل می

های شریانی درجه دو خود به دو دسته های درون شهری، راهبر اساس آئین نامه طراحی راه

-بندی میهای اصلی فرعی )جمع کننده و پخش کننده اصلی( تقسیمهای شریانی اصلی و خیابانخیابان

های شریانی درجه دو تنظیم و کنترل شود، به شوند. در صورتی که نقش اجتماعی و دسترسی خیابان

 های جمع وصورت خیابان شریان اصلی و در غیر این صورت بعنوان شریانی درجه دو فرعی یا خیابان

نشان  2113-1های هر کدام نیز در جدول شوند. مشخصات و ویژگیپخش کننده اصلی محسوب می

 داده شده است.

 معابر محلی -3-1-21-6-3

برداری از آن به نیازهای های محلی هستند که در طراحی و بهرههای شهری، خیاباندسته سوم راه

شود. برای رعایت حال عابران پیاده و دوچرخه دوچرخه سواران و عابران پیاده اهمیت بیشتری داده می

شود. معابر محلی خود به دو سواران، سرعت وسایط نقلیه موتوری در این معابر پایین نگه داشته می

های هر یک از شوند. ویژگیبندی میهای محلی فرعی تقسیمهای محلی اصلی و خیاباندسته خیابان

 شده است.نشان داده  2113-1معابر فوق در جدول 
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بندی و بر اساس معیارهای اشاره شده، شبکه معابر موجود قروه درجزین از لحاظ عملکردی طبقه

 نشان داده شده است. 2113-1در نقشه شماره 

با مالحظه نقشه فوق، شهر قروه درجزین متأسفانه فاقد یک شبکه ارتباطی منظم و سلسله مراتب 

 باشد.وضیحات داده شده، میمورد نیاز در یک شبکه شهری بر اساس ت

-کند و تقریباً شهر را به دو قسمت تقسیم میبلوار امام خمینی علیرغم اینکه از مرکز شهر عبور می

نماید، همچنان نقش اصلی جابجایی را در ترافیک شهری و عبوری به عهده دارد. خیابان مذکور عالوه 

زیادی که در حاشیه آنها قرار گرفته و های خدماتی و تجاری بر نقش جابجایی به لحاظ کاربری

ز شود، از نظر نقش اجتماعی و دسترسی نیز اهای متعددی که از آنها منشعب میهمچنین دسترسی

های درون شهری از لحاظ عملکردی از نوع بندی راهباشد که در تقسیماهمیت زیادی برخوردار می

های ، بلوار مفتح و شهدا نیز در ردیف خیابانباشد. عالوه بر خیابان فوقشریانی درجه دو اصلی می

 شریانی درجه دو اصلی قرار دارند.

های شهید رجائی، شهید بهشتی، طالقانی، شهرداری، مدنی، های مذکور، خیابانبعد از خیابان

بندی شبکه معابر از لحاظ عملکردی در رده جانبازان، معلم، ولیعصر و... بر اساس معیارهای طبقه

 گیرند.رجه دو فرعی قرار میشریانی د

های مالقلی شوندی، آزادگان، سایر معابر شهر بیشتر نقش دسترسی را به عهده دارند. خیابان

آوری و پخش ترافیک از چمران، بلوار بهاران، بسیج و... به خاطر اینکه عملکرد اصلی آنها جمع

های محلی اصلی شد، به خیابانباهای محلی فرعی و بالعکس میشریانی درجه دو فرعی به خیابان

 معروف هستند.
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 شناخت مشخصات عرضی شبکه ارتباطی شهر -3-21-6-3

برداری ایستگاه، مقطع 33های اصلی موجود شهر از به منظور بررسی مشخصات فنی معابر و تقاطع

 2113-3مشخصات مقاطع عرضی و وضعیت سطح این محورها به شرح جــدول صورت گرفته که 

دهد. همچنین پروفیل مقاطع های برداشت مقاطع عرضی را نشان مینقطه 2113-3باشد. نقشه شماره می

 نشان داده شده است. 2113-2عرضی در نقشه شماره 

 های شهر قروه درجزین در وضع موجود: مشخصات مقاطع عرضی خیابان2113-3جدول شماره 

 کل روپیاده سبز جوی سواره سواره رفیوژ سواره جوی سبز روپیاده شماره مقطع

1 7/1 - 7/0 8 8/1 9/7 - 7/0 - 99/0 79/31 

3 99/2 - 2/0 1/11 - - - 7/0 - 12/2 18/30 

2 1/4 -  8/11 - - - 7/0 7/7 4 2/38 

4 1/3 - 7/0 8 4/1 8 - 7/0 - 1/3 34 

9 49/3 -  2/8 - - - - - 29/3 1/12 

1 2 - 7/0 19/8 49/1 09/8 - 7/0 - 2/3 29/24 

7 19/3 - 7/0 19/11 - - - 7/0 - 7/3 4/17 

8 19/3 - 14/0 87/11 - - - 14/0 - 7/1 17 

9 8/3 - 4/0 3/13 - - - 4/0 - 19/3 99/17 

10 9/2 - 19/0 79/7 09/1 8/7 - 7/0 - 89/1 2/32 

11 78/9 - 19/0 1/10 9/1 1/10 - 19/ - 9/9 38/24 

13 9/3 - 1/0 9/7 3 89/7 - 19/0 - 2 9/34 

12 - - 7/0 49/10  - -  - - 19/11 
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14 9/11 - 7/0 1/10 99/1 2/10 - 7/0 - 7/8 99/42 

19 8/2 - - 4/7 2 - -- - - - 3/14 

11 9/4 7/1 - - 2 8/19 1/19 - 79/1 1/4 49/41 

17 09/4 7/1 - - 2 4/10 4/10 - 79/1 8/8 1/40 

18 9/9 - 7/0 10 99/1 10 - 7/0 - 19/1 4/29 

19 1/3 - 9/0 4/9 - - - 7/0 - 7/1 4/14 

30 9/1 - 19/0 79/9 - - - 9/0 - 89/1 19/14 

31 09/3 - 19/0 2/13 - - - 19/0 - 1/2 79/18 

33 4/4 - 4/0 7/13 - - - 19/0 - 2 19/31 

 


