
 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین
www.shahrsazionline.com 

 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین
www.shahrsazionline.com 

 مسائل مربوط به عبور و مرور عمومی و خصوصی شهر -31-6-1

این بخش از مطالعات مربوط به بررسی وضع موجود و تجزیه و تحلیل انواع سیستم حمل و نقل 

های برای جابجایی مسافر و کاال، حجم ترافیک، کیفیت شبکه معابر و مشکالت مربوط به نقاط و گره

در جابجایی مسافران، ضریب مالکیت وسیله نقلیه عمومی و  رفت و آمد، سهم وسایل نقلیه مختلف

خصوصی، حجم عبور و مرور در مسیرها و نقاط بحرانی تصادف خیز است که به منظور شناخت 

های ترافیکی به همراه مشکالت موجود شبکه معابر و سیستم حمل و نقل عمومی و خصوصی ویژگی

 گیرد.آن صورت می

 جود و تجزیه و تحلیل حمل و نقل شهر قروه درجزینمطالعات وضع مو -3-31-6-1

 های حمل و نقل برون شهریسیستم -3-3-31-6-1

-حمل و نقل برون شهری هر مرکز جمعیتی با سایر مراکز جمعیتی به اشکال مختلفی صورت می

و های مختلف حمل و نقل گیرد که به فراخور شرایط طبیعی، اقتصادی هر کشور متفاوت است. شیوه

 بین شهر قروه درجزین و دیگر مراکز جمعیتی عبارتند از:بجایی کاال و مسافر جا

 ایارتباط جاده 

الف( راه ارتباطی شمالی: شهر قروه درجزین توسط جاده دو خطه از سمت شمال به شهر رزن و 

 شود.سپس به شهرهای همدان و تاکستان متصل می

با عبور از کاج به سه راهی اصله و از آنجا  شرقب( راه ارتباطی جنوب شرقی: این شهر از جنوب 

 شود.به شهرهای همدان مرکز استان و ساوه متصل می

 ارتباط هوایی 

 باشد.قروه درجزین در زمان مطالعه طرح جامع فاقد هر گونه ارتباط هوایی می
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 ارتباط راه آهن 

 باشد.متأسفانه شهر قروه درجزین فاقد هر گونه ارتباط ریلی می

 یاییارتباط در 

 باشد.بخاطر موقعیت جغرافیایی، ارتباط دریایی مقدور نمی

 بررسی حجم ترافیک -2-31-6-1

شود. میزان حجم برای بررسی کیفیت و کارایی شبکه ارتباطی معموالً از حجم ترافیک استفاده می

ات از ترافیک در شبکه ارتباطی شهر در طول شبانه روز دارای نواسانات زیادی است. حجم این نوسان

ساعت شبانه روز معموالً به اندازه  42شهری به شهر دیگر متغیر است و چگونگی تغییرات آن در طول 

شهر، نوع ترافیک، نوع محل، گنجایش شبکه، ناهمزمانی ساعت کار ادارات و مدارس، عوامل 

 های مختلف سال و کیفیت هوا بستگی دارد.اجتماعی، روزهای مختلف هفته، ماه

های درون شهری برای بررسی حجم ها و خیابانای و تقاطعوت بودن ترافیک دروازهبخاطر متفا

ای و نقاط درون شهری تقسیم شدند که توضیحات ترافیک نقاط تعیین شده به دو دسته نقاط دروازه

 کامل در خصوص نحوه آمارگیری و میزان حجم آنها در ادامه آمده است.

از خودروهای مختلفی تشکیل شده است که دارای قدرت  از آنجایی که ترافیک در یک خیابان

باشند و تأثیر آنها در جریان ترافیکی مساوی نخواهد بود، از ضریبی برای یکسان مانور یکسان نمی

مکانیزم حرکتی، سرعت، شیب، تعداد سازی تأثیر آنها استفاده شده است. این ضریب به ابعاد خودرو، 

ها و... بستگی دارد و با اندک تفاوتی در کشورهای ن، کاربری جادهخطوط و درصد وسایل نقلیه سنگی

برای  3113-1ای به شرح جدول گیرند. در این مطالعات ضرایب سادهمختلف مورد استفاده قرار می

 شبکه معابر شهر قروه درجزین تعیین و در گزارشات اعمال شده است.
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 عابر درون شهر: ضریب معادل سواری برای م3114-1جدول شماره 

 نوع وسیله نقلیه ردیف
 های درون شهریراه

 چهار خطه دو خطه

 1 1 سواری 1

 1/1 2/1 تاکسی 4

 1/1 4/1 وانت بار 3

 3/1 4 خاور 2

 5/1 5/4 مینی بوس 5

 5/4 2 اتوبوس 1

 2 5 کامیون 7

 5 7 تریلی 8

 1/0 5/0 موتور سیکلت 9

 7/0 3/0 دوچرخه 10

 

 ای(مارگیری حجم ترافیک محورهای ورودی شهر )دروازهآ -3-2-31-6-1

-همانطور که قبالً توضیح داده شده، شهر قروه درجزین دارای دو محور ورودی رزن و کاج می

گیری تأثیر ای به شهر و ترافیک عبوری و اندازهباشد. به منظور بررسی تمایالت حرکت دروازه

ساعته در دو محور فوق در یک روز  12ای ش دروازهترافیک بر روی شبکه معابر شهر، آمار شمار

 انجام شده است. 51اردیبهشت ماه سال 
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آمارگیری از ورودی شهر از آن جهت حائز اهمیت است که مشخص کننده تعداد رفت و 

ای باشد و با توجه به حجم رفت و آمدهای عبوری چنانچه مسیرهای جداگانهآمدهای عبوری نیز می

شود بینی شود از بار شبکه ارتباطی به نسبت حجم عبوری کاسته میز وسائط نقلیه پیشبرای این دسته ا

 و تسهیالتی در رفت و آمدهای شهری بوجود آورد.

به تفکیک سواری، وانت دقیقه بوده و تعداد وسائط نقلیه  15گیری آمارها هر فواصل زمانی اندازه

 3113-4و  3113-1است. نمودارهای شماره  نیسان، دوچرخه، موتور، مینی بوس،کامیون ثبت شده

دهد. نمودار شمــاره تغییرات روزانه ترافیک محورهای مختلف را در طول زمان آمارگیری نشان می

 دهد.مقایسه حجم بین محورهای مختلف را نشان می 3-3113
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، قروه در رزن -قروه درجزین ایهای محورترافیک دروازه 3113-5و  3113-2نمودارهای شماره 

توان دهد. از نمودارهای زیر میکاج، را به تفکیک نوع وسیله نقلیه در زمان تهیه طرح نشان می-جزین

باشد و بعد ازآن درصد می 27دریافت که در محور رزن بیشترین سهم عبور و مرور متعلق به سواری با 

درصد در رتبه سوم قرار دارند. همچنین در  17یسان با درصد در رتبه دوم و سپس وانت و ن 47موتور با 

درصد در  35درصد و بعد از آن موتور با  21محور کاج بیشترین سهم عبور و مرور متعلق به سواری با 

 درصد در رتبه بعدی قرار دارد. 11رتبه دوم و وانت و نیسان با 
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 ها ها و خیابانجم ترافیک تقاطعحتعیین  -2-2-31-6-1

ها تقاطع و های ارتباطیهای سطح شهر ابتدا شبکهها و خیابانآمارگیری ترافیک در تقاطعبرای 

-1محل و شماره نقاط آمار برداری شده در نقشه شماره  است که مورد بررسی و شناسائی قرار گرفته

  نشان داده شده است.  3113

نوبت  سهی درون شهری در مرحله شمارش وسایل نقلیه به تفکیک در هابرای تعیین حجم شبکه

 81سال  اردیبهشتدر ماه  40تا  17عصر از ساعت و  13تا 11ظهر از ساعت و  12/9 تا 7صبح از ساعت

در این آمارگیری عالوه بر شمارش تعداد وسائط نقلیه نوع آن و جهت حرکت هر  انجام شده است.

 ها و میادین نیز مشخص گردیده است.اطعیک از وسائط نقلیه در تق

به واحد خودروهای  3113-1مطابق جدول  آمارهای خام در هر تقاطع با استفاده از ضرائب تبدیل

                   باشند. یک از معابر می این آمارها تعیین کننده حجم ترافیک در هر .نداهتبدیل گشت (PCU) مسافری

 دهد. را نشان میامام خمینی  دار تغییرات روزانه ترافیک خیاباننمو  3113-1نمودار شماره 
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 تعیین ساعت اوج -1-31-6-1

گیرد در این که در بررسی حجم شبکه ترافیک ساعت اوج مورد استفاده قرار می ییاز آنجا

اسبه مح عصر و ، ظهرهای مختلف صبحمطالعات برای هر حرکت بطور جداگانه ساعت اوج در زمان

عالوه بر آن  نشان داده شده است. ( PCU)بر حسب معادل سواری  3113-4ه و در نقشه شماره شد

و  هاعـــ( برای کل تقاطPCU) فیک ساعت اوج بر حسب معادل سواریساعت اوج و حجم ترا

 14:15لی ا 11:15صبح و ساعت  بعنوان ساعت اوج 9:15الی  8:15 ساعت های شهر محاسبه کهخیابان

بدست آمده است. در بعنوان ساعت اوج عصر بعنوان  19:30 الی 18:30ساعتنوان ساعت اوج ظهر و بع

ها در جدول شماره  های شهر برای تمام حرکتها و خیابانضمن حجم ترافیک ساعت اوج برای تقاطع

 نجزیقروه درحجم عبور و مرور ساعت اوج شهر  3113-4نشان داده شده است. نقشه شماره  4-3113

 دهد. های آمار گیری شده نشان میها و تقاطعها برای خیابانرا به تفکیک نوع حرکت و گردش
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 های شهر قروه درجزینها و خیابان: حجم ترافیک ساعت اوج تقاطع3113-4جدول شماره 

19:30-18:30 14:15-11:15 9:15-8:15  
345 324 488 1a 

259 230 419 1b 

71 39 17 2a 

90 38 34 2b 

220 239 215 3a 

208 201 507 3b 

184 89 79 4a 

150 94 87 4b 

253 221 512 5a 

289 288 211 5b 

271 405 140 6a 

348 124 157 6b 

219 280 311 7a 

229 213 357 7b 

113 511 277 8a 

510 539 382 8b 

302 488 315 9a 

498 341 343 9b 

85 111 117 11a 

181 139 130 11b 

439 403 410 11a 

484 449 410 11b 

108 89 89 12a 

149 142 133 12b 

53 54 19 13a 

39 32 21 13b 

108 479 22 14a 

72 433 72 14b 

411 137 80 15a 

414 93 109 15b 

101 81 83 16a 

151 81 72 16b 

403 450 110 17a 

401 415 410 17b 

37 30 48 18a 
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29 39 44 18b 

 

 

 تعیین كیفیت جریان ترافیک در وضع موجود  -4-31-6-1

کیفیت جریان ترافیک یا سطح سرویس یک مسیر در حالت کلی دو پارامتر  نمودنمشخص  برای

سرعت سفر و نسبت حجم ترافیک موجود به ظرفیت مسیر را که از جمله پارامترهای تعین کننده و قابل 

برای سنجش کیفیت ترافیک شبکه معابر شش وضعیت به شرح یرند. گاندازه گیری می باشند در نظر م

 های درون شهری به کار رفته است: زیر در آئین نامه طراحی راه

 کیفیت عالی  -  Aسطح سرویس 

  خوبکیفیت بسیار  -  Bسطح سرویس 

 کیفیت خوب  -  Cسطح سرویس 

 حداقل کیفیت پذیرفتی  -  Dسطح سرویس 

 در وضعیت استفاده از ظرفیت مطلق )نا مناسب(  کیفیت -  Eسطح سرویس 

 کیفیت در حالت بسیار ضعیف ) ناپایدار و راه بندان(  -  Fسطح سرویس 

سطوح سرویس فوق بر اساس میزان نسبت حجم ترافیک موجود به ظرفیت خیابان یا سرعت 

 .شودتعیین می 3113-3وسائط نقلیه مطابق جدول 

 بر اساس میزان نسبت حجم ترافیک موجود به ظرفیت خیابان یا سرعت تعیین سطح سرویس  3-3113جدول 

 

کیفیت 

 ترافیک

 

نسبت حجم به 

ظرفیت
 

 سفرمیانگین سرعت 
 

 توضیح
درجه دو 

 اصلی

درجه دو 

 فرعی

A   کیفیت عالی 20 55 .035

B 035 050. . 25 32  خوبکیفیت بسیار 
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C 050 075. . 35 48 کیفیت خوب 

D 075 0 90. . 47 43 حداقل کیفیت پذیرفتی 

E 0 90 1.  40 18 )کیفیت در وضعیت استفاده از ظرفیت مطلق )نامناسب 

F >1 40< 15  ( ناپایدار و راه بندان ) کیفیت در حالت بسیار ضعیف 

های برون شهری و در راه Dو  Cدرون شهری از سطح سرویس  ایهههای شبکدر طراحی معموالً

 شود. استفاده می Cو  Bاز سطح سرویس 

گیری سرعت سفر و مقایسه آن با با اندازه جزینقروه در بکه معابر شهرتعیین کیفیت تردد در ش

  سرعت مجاز انجام گرفته است.

 :تعیین سطح سرویس با استفاده از سرعت سفر

های شهری یکی از مالحظات مهم بشمار در مطالعات آمد و شد شهری سرعت سفر، در گذرگاه

ناطق از نقطه نظر اقتصادی، ایمنی، مدت زمان، راحتی و رود، زیرا میزان جابجایی وسیله نقلیه بین ممی

ها آسایش راننده و مسافر در رابطه مستقیم با سرعت وسیله نقلیه بوده و در طراحی شبکه گذرگاه

ها و معابر شهری با توجه به مهمترین فاکتور بحساب آورد، زیرا خیابانبعنوان شاید بتوان  سرعت را

ل و نقل ترابری شهری به آنها محول شده، جهت حفظ ظرفیت مورد شیب اراضی و نقشی که در حم

هایی که نتوانند سرعت بیانی دیگر گذرگاه هباشند و ب دارای سرعت متناسب با عملکرد خود بایدنظر 

بر  بایدمیباشند که در طرح و اجرا می نواقصیدارای  متناسب با عملکرد خود داشته باشند، احتماالً

 طرف گردند. 

های شهری حسب سرعت سفر وسائط نقلیه در گذرگاه اغلب بر های ترافیکآیی سیستمکار

نوع میانگین سرعت استفاده  از دو گیری سرعت سفر وسائط نقلیه معموالً شود. جهت اندازهارزیابی می

 شود:می

 ای( های نقطهمیانگین زمانی سرعت )میانگین سرعت – 1
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 ن سرعت( میانگین مسافتی سرعت ) میانگی – 4

های از روش دوم جهت تعیین سرعت متوسط گذرگاه جزینقروه در در مطالعات آمد و شد شهر

اصلی استفاده شده است در این روش که معروف به خودروی ناظر است از یک اتومبیل سواری که 

ش در این رو .شودتعلیم دیده هستند برای یادداشت اطالعات الزم کمک گرفته می اندارای سرنشین

یکی از سرنشینان )راننده( مسئول تنظیم سرعت و رانندگی در شرایط متوسط گذرگاه و دو نفر مسئول 

های تلف علت توقف جهت محاسبه زمان و زمان توقفزمان شروع و پایان حرکت در هر مقطع، ثبت 

 .  می باشندها ها یا راهبندانشده در تقاطع

-2 یس متناسب با آنها در جدول شمارهسطح سرو ها ونتیجه مطالعات سرعت بعضی از خیابان

 .انعکاس یافته است 3113-3و نقشه شماره  3113

 ها بر اساس سرعتسطح سرویس بعضی از خیابان 3113-2جدول شماره 

 حد فاصل سرعت سطح سرویس 

E 21 میدان مطهری تا میدان مدنی 

E 22 میدان مدنی تا میدان امام خمینی 

D 33 ینی تا شهدامیدان امام خم 

A 59 میدان امام خمینی تا بلواربهاران 

B 53 امام خمینی تا انتهای مفتح 

D 25 مدنی تا کمربندی 

D 25 مدنی تا دستغیب 

C 32 دستغیب تا بهشتی 

B 49 بهشتی تا طالقانی 

B 42 طالقانی تا انتهای طالقانی 

B 37 مطهری تا باهنر 

B 34 یمطهری تا کمربند 

 شود که:مالحظه میسطح سرویس وضع موجود  نقشهاز 
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-می Aبلوار معلم از میدان امام تا بلوار بهاران در ساعت اوج ترافیک دارای سطح سرویس  (الف

 باشد.

یعنی   Bسطح سرویس بلوار مفتح از میدان امام تا انتها، خیابان طالقانی از ابتدا تا انتها دارای  (ب

  باشند.می بسیار خوبدارای کیفیت 

یعنی دارای   Cدارای سطح سرویس خیابان دستغیب حدفاصل خیابان کاج تا خیابان بهشتی  (ج

 باشند. کیفیت خوب می

خیابان کاج از میدان مدنی تا خیابان دستغیب و خیابان مدنی از میدان مدنی تا کمربندی و بلوار  (د

ای حداقل کیفیت پذیرفتی یعنی دار  Dدارای سطح سرویس شهدا از میدان امام تا میدان شهدا 

 باشند. می

یعنی از لحاظ   Eدارای سطح سرویس  بلوار امام خمینی از میدان امام خمینی تا میدان مطهری (ه

 باشند. جریان ترافیک نا مناسب می

ی یعنی در حالت توقف کامل و یا دارا Fجزین دارای سطح سرویس قروه درهیچ خیابانی در شهر 

 باشد.ف نمیدهی بسیار ضعیسرویس

 و مقصد  اءمطالعات مبد -5-31-6-1

باشد و ترین مطالعات در بخش ترافیک، مطالعات مبداء و مقصد مییکی از مهمترین و زیر بنایی

بینی سطح مورد نیاز و روند تردد در آینده است. با استفاده از این این مطالعات پایه و اساس پیش

ون شهری و نحوه ارتباط سفرهای خارجی تعیین و در نتیجه مطالعات برآورد تقاضای سفر روزانه در

 توان الگوی رفت و آمد شهروندان را در سال مبنا بدست آورد.می
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های مختلفی برای انجام مطالعات مبداء و مقصد وجود دارد که با توجه به امکانات و اهداف روش

 باشد.ها ممکن است مناسب العه انتخاب یک یا چند نوع از این روشامط

جزین که بیشتر شناخت نوع و میزان قروه در اهداف مطالعات مبداء و مقصد در شهر با توجه به

های مختلف شهری و سفرهای داخلی و خارجی و تعیین میزان جذب و تولید سفر به هر کدام از حوزه

رد نوع و نحوه استفاده از وسایل نقلیه جهت جابجایی بوده است از روش مصاحبه خانوار برای برآو

 میزان سفرهای داخلی و تولید و جذب سفر استفاده شده است.

 قروه در جزین بندی ترافیكی شهرحوزه -3-5-31-6-1

های خانوار جهت بررسی ترافیک آوری اطالعات و آمارگیری و تکمیل پرسشنامهبه منظور جمع

شهر به واحدهای کوچکتری ضروری است که  تر شبکه ارتباطی شهردقیق داخل شهر و ارزیابی بهتر و

بندی ترافیکی سعی شده است که نامیم در حوزهتقسیم شود.  این واحدهای کوچکتر را حوزه می

 فاکتورهای زیر مد نظر قرار گیرد:

 های از نظر کاربرییکنواختی حوزه -1 

 ها از نظر وسعت تناسب حوزه -4

 ها از نظر جمعیتتناسب حوزه -3

ها تا حد بندی آماری برای تسهیل در بر آورد جمعیت حوزهبا مرز حوزهها تطابق مرز حوزه -2

 ممکن

 یکنواختی در وضعیت اقتصادی مردم و بافت فرهنگی آنها  -5

 عوارض طبیعی )رودخانه ها، دره ها و ...( و مصنوعی )شبکه ارتباطی و...( -1
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-2یده است. نقشه شماره حوزه تقسیم گرد 2قروه در جزین به  با توجه به عوامل ذکر شده شهر

 دهد. قروه در جزین را نشان می حوزه بندی ترافیکی شهر 3113

 روش مصاحبه خانوار  -2-5-31-6-1

ترین شیوه برای دستیابی به اطالعات مورد نیاز بخصوص روش مصاحبه خانوار کاملترین و جامع

آوری باشد. در این روش جمعریزی میسفرهای درون شهری در یک منطقه مورد مطالعه جهت برنامه

قروه در جزین از  گیرد. در شهرهای تصادفی انجام میاطالعات بصورت سیستماتیک و انتخاب نمونه

آوری اطالعات سفرهای شهروندان خانوار یک خانوار مورد پرسش قرار گرفته است برای جمع 15هر 

ی و توسط آمارگیرانی که به منازل طراح 3113-1ای مطابق فرم شماره قروه در جزین پرسشنامه شهر

کردند تکمیل شده است. در این فرم اطالعات مربوط به سفرهای روز قبل از مسکونی مراجعه می

مراجعه آمارگیران خانوارهای نمونه انتخاب شده ثبت شده است. شایان ذکر است که آمارگیری برای 

 روزهای بعد از تعطیلی انجام نشده است.

 اند عبارتند از: نامه مورد توجه قرار گرفتهاین پرسش متغیرهایی که در

 ساعت  42مبداء و مقصد سفر های کلیه اعضای خانواده در طول  (الف

 منظور از سفر به تفکیک، اشتغال، کار، آموزش، خرید، تفریح و . . .  (ب

 نوع وسیله سفر از قبیل پیاده، شخصی، تاکسی، مینی بوس، موتور سیکلت، دوچرخه  (ج

 زمان شروع و مدت زمان سفر  (د

 مالکیت وسیله نقلیه شخصی  (ه

 وضعیت پارکینگ  (و

 دسترسی خانوارها به شبکه اصلی و سیستم حمل و نقل  (ن
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 وضعیت اجتماعی نسبی خانوار در سطح شهر  (ی

ر توان میزان استفاده از وسیله نقلیه دهای خانوار میبا توجه به نتایج بدست آمده از پرسشنامه

 بینی کرد.های تعیین شده پیشارتباطات شهری و نیز تمایالت سفر را در حوزه

 

 

 

 

 

 

 سازمان مسكن و شهرسازی                             پرسشنامه سفرهای خانوار         

نام   نام محله                                 شماره برگ        روز                    تاریخ                   نام آمارگیر                    

 کوچه

 

 

 5تعداد افراد خانوار: کوچکتر از 

 سال

 10تا  41  سال                                  40تا  5 

 سال                                      

  سال 10بزرگتر از  

 

  نوع اتومبیل     *  تعداد پارکینگ           تعداد اتومبیل:        

 

 سایر -8موتور سیکلت   -7کامیون  -1اتوبوس  -5بوس مینی -2وانت نیسان  -3تاکسی  -4سواری   - 1نوع اتومبیل :  *

** 

 مسافر

 

شماره 

 سفر

زمان شروع 

 سفر

زمان اتمام 

 سفر
 مقصد مبداء

طول تقریبی 

 (KMمسیر)

*** 

نوع 

 وسیله

**** 

منظور از 

 سفر

تعداد هر 

 سفر در

 هفته
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** 

 مسافر

 

شماره 

 سفر

زمان شروع 

 سفر

زمان اتمام 

 سفر
 مقصد مبداء

طول تقریبی 

 (KMمسیر)

*** 

نوع 

 وسیله

**** 

منظور از 

 سفر

تعداد هر 

 سفر در

 هفته

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 سایر ( -2فرزند  -3مادر  -4پدر  -1مسافر:  )  **

 سایر -8اتوبوس  -7مینی بوس  -1سواری شخصی  -5تاکسی  -2موتور سیکلت  -3دوچرخه  -4پیاده  -1نوع وسیله: )         ***

 اجتماعی و تفریحی ( -5خرید  -2کار بخصوص  -3آموزشی  -4اشتغال  -1منظور از سفر: )          ****

 

 های ترافیكی محاسبه جمعیت حوزه -6-31-6-1

نفر سرشماری شده است.  9138 برابر 1381جزین در آمارگیری سال قروه در ت شهرجمعی

 باشد. می 3113-5گانه به شرح جدول چهار هایمشخصات جمعیت و مساحت و تراکم جمعیتی حوزه

 جزینچهارگانه شهر قروه درهای مشخصات جمعیت و مساحت و تراکم جمعیتی حوزه  3113-5جدول شماره 

 )نفر در هکتار( تراکم جمعیتی جمعیت کتار()ه مساحت حوزه

1 2/27 1744 34/31 

4 3/29 2077 19/84 
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3 1/18 4795 02/21 

2 4/79 1022 13/13 

 5/39 9138 422 جمع کل حوزه

 

 تعیین سهم وسایل نقلیه مختلف در جابجایی سفرهای شهری  -7-31-6-1

گیرد. هدف از تفکیک سفر که یکی های مختلف صورت میجابجایی مسافر در شهرها به صورت

ریزی حمل و نقل است به منظور شناخت خصوصیات سفر و سهم استفاده های برنامهاز مهمترین بخش

بینی تقاضای سفر در شهر است تا از این طریق بتوان ارتباط نقلیه در جابجایی و در نهایت پیشاز وسایل 

نشان  3113-7و  3113-1ها ایجاد کرد. جداول تراکمها و تنگاتنگی بین طراحی شبکه و توزیع کاربری

جزین با در قروه در گانه ترافیکی شهر چهارهای دهنده سهم هر یک از وسایل حمل و نقل در حوزه

ول فوق اباشد. جدنظر گرفتن  و بدون در نظر گرفتن سفرهای پیاده به هنگام مطالعات طرح جامع می

 موتوردرصد بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده و بعد از آن  14دهد که سفرهای پیاده با نشان می

سهم هر یک از وسایل نقلیه در جابجایی  3113-7نمودار شماره  درصد در رتبه دوم قرار دارد. 13با 

 دهد. را نشان میجزین قروه درمسافر در شهر 

احتساب سفرهای پیاده بر حسب درصد در سهم نسبی وسایل حمل و نقل در جابجایی مسافر با   3113-1جدول شماره 

 قروه درجزینشهر 

 میانگین 2 3 4 1 شماره حوزه

41/51 پیاده  15/10  44/14  92/18  10/11  

01/4 دوچرخه  00/0  33/3  18/0  35/1  

08/15 موتور  19/10  89/18  42/10  01/13  

01/4 تاکسی  15/10  44/4  95/11  23/7  

57/12 سواری  89/13  11/11  12/1  94/10  

00/0 بوسمینی  00/0  44/4  18/0  18/0  
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04/3 اتوبوس  00/0  00/0  37/1  13/1  

01/14 سایر  13/2  00/0  00/0  83/3  

 

 

سهم نسبی وسایل حمل و نقل در جابجایی مسافر بدون احتساب سفرهای پیاده بر حسب درصد   3113-7جدول شماره  

 جزینقروه دردر شهر 

 میانگین 2 3 4 1 شماره حوزه

41/2 دوچرخه  00/0  84/8  40/4  54/3  

93/30 موتور  88/45  00/50  97/34  04/32  

14/2 تاکسی  01/47  88/5  21/38  35/19  

90/49 سواری  49/35  21/49  78/19  25/48  

00/0 بوسمینی  00/0  88/5  40/4  71/1  

19/1 اتوبوس  00/0  00/0  20/2  93/4  

72/42 سایر  71/11  00/0  00/0  97/9  
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 تعیین ضریب مالكیت اتومبیل -8-31-6-1

جزین و در هر قروه در های خانوار تعیین مالکیت اتومبیل در شهرپرسشنامه یکی از موارد کاربرد

ضریب مالکیت اتومبیل و ضریب  3113-8و نمودار شماره  3113-8 ها بود. جدول شمارهیک از حوزه

دهد. جدول جزین را نشان میقروه در گانه شهرارچه هایمالکیت اتومبیل سواری شخصی برای حوزه

وسیله نقلیه  08/0قروه در جزین برابر  دهد که ضریب متوسط مالکیت سواری شخصی درفوق نشان می

برای  44/0 قروه در جزین برابر ضریب متوسط مالکیت وسیله نقلیه درو  باشدشخصی برای هر نفر می

 باشد. هر نفر می

 

 

 

 

 

 های شهر قروه در جزینضریب مالکیت اتومبیل حوزه  8 -3113جدول شماره 

ماره حوزهش  موتور شخصی کل اتومبیل 

1 34/0  15/0  4/0  
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4 43/0  09/0  1/0  

3 17/0  01/0  1/0  

2 17/0  05/0  1/0  

44/0 میانگین  08/0  1/0  

 

 05/0با ضریب مالکیت شخصی  2ردیف اول حوزه  15/0حوزه یک با ضریب مالکیت شخصی 

با  2دیف آخر قرار دارند و این ضریب رابطه منطقی با درصد سفرهای پیاده دارد زیرا حوزه در ر

کمترین ضریب مالکیت شخصی بیشترین سهم پیاده و حوزه یک با باالترین ضریب مالکیت دارای 

 کمترین سهم پیاده در جابجایی مسافر می باشد.
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 محاسبه سرانه سفر پیاده و سواره -9-31-6-1

ساعت  42تعداد سفر انفرادی در طول  ،ای ترافیکساس نتایج حاصل از استخراج پرسشنامهبر ا

 3113-9و نمودار شماره  3113-9 جزین به شرح جدولقروه در های مختلف و شهربرای حوزه

به ترتیب دارای کمترین و  79/1با ضریب سفر  1و حوزه شماره  12/1با ضریب سفر  4 باشد. حوزهمی

جزین به هنگام مطالعات طرح قروه در برای شهرسواره باشند. میانگین سرانه سفر رانه سفر میبیشترین س

 می باشد که رقم نسبتاً  05/1که رقم نسبتا پایینی است ولی میانگین سفر پیاده  باشدمی 11/0جامع برابر 

 است. آن باالیی است واین موضوع بخاطر کوچک بودن شهر و وضعیت اقتصادی نامناسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 جزینهای مختلف شهر قروه درواره حوزهسرانه سفر کل و سرانه س :3113-9جدول شماره 
 

 سرانه پیاده سرانه سواره سرانه کل شماره حوزه

1 79/1  87/0  94/0  

4 12/1  12/0  99/0  

3 70/1  12/0  01/1  

2 74/1  52/0  19/1  

71/1 میانگین  11/0  05/1  
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 از سفر  منظور -30-31-6-1

منظور از سفر، یک خصوصیت اجتماعی سفر است که بطور عمده مربوط به سفر اشخاص 

 بندی سفر است.ترین متغییر برای طبقهترین و پراستفادهشدهشود. این متغییر احتماالً شناختهمی

 نمود:  توان به پنج دسته زیر تقسیمهای موجود منظور از سفر را میبندیبر اساس دسته

 سفرهای اشتغال  -1

 سفرهای آموزشی )تحصیلی( -4

 سفرهای کاری ) انجام کار بخصوص(   -3

 سفرهای خرید  -2

 سفرهای اجتماعی، تفریحی  -5
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بـه  گانـه 2هـای بـرای حـوزه در مطالعات مبداء و مقصد انجام شده میزان هر یک از سفرهای فوق

جـدول فـوق بیـانگر آن اسـت کـه باشد. می 3113-10باشد و نمودار شماره می 3113-10شرح جدول 

درصـد از کـل  34بـا  آموزشـیدرصد کل سفرها در رتبه اول و سفرهای  21با بیش از اشتغال سفرهای 

رتبه سوم را به خود  درصد 14تفریحی اجتماعی با سفرها در رتبه دوم قرار دارند و بعد از آنها سفرهای 

 88/7و  19/1ترتیـب حـدود  بخصوص و خرید بـهفرهای کار اختصاص داده است. میزان سهم نسبی س

 باشد.درصــد می

 

 

 

 

 

 

 جزین بر حسب درصدبی منظور از سفر  در شهر قروه درسهم نس :3113-10جدول شماره 

 شماره حوزه

 منظور از سفر            
 میانگین 2 3 4 1

19/37 اشتغال  35/39  89/23  39/25  89/21  

19/37 آموزشی  23/38  51/45  17/48  34/34  

02/7 کار  87/7  17/1  10/2  19/1  

01/4 خرید  04/1  44/17  51/7  88/7  

08/11 تفریح  33/8  17/1  33/12  71/11  
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 ها تبادل سفر بین حوزه -33-31-6-1

های مختلف های مطالعات حمل و نقل شهری تعیین تبادل سفرها بین حوزهیکی از مهمترین بخش

توان به اندرکنش فضایی بین آنها های شهری میه توزیع سفرها بین حوزهترافیکی است با مطالع

کرد در ضمن با استفاده  ای اقدامحوزه بینآمدهای  بینی رفت وسازی به پیشپرداخت و با مدل

ها از فشار ترافیکی ناشی از تمایل سفرها توان با ساماندهی توزیع و استقرار کاربریازمطالعات فوق می

 های خاص در شبکه معابر کاست. به حوزه

جدول فوق نشان  دهد.گانه را نشان می 2های میزان تولید و جذب حوزه 3113-11جدول شماره 

تولید سفر در  1984با  3تولید سفر در رتبه اول و حوزه  7997با  4دهد که از لحاظ تولید سفر حوزه می

سفر جذب شده بیشترین مقدار را بخود  8258با  3رتبه دوم قرار دارد. از نظر جذب سفر حوزه 

 است. اختصاص داده
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این روش بطور  باشد.های نمایش تبادل سفر استفاده از خطوط تمایل حرکت مییکی از روش

های ترافیکی را از مرکز هر حوزه به حوزه دیگر با یک خط شماتیک تعداد سفرهای موجود بین حوزه

نماید. خطوط تمایل حرکت صرفاً مشخص ود متصل میبه ضخامت مشخص و به میزان تقاضای موج

باشد و این خطوط بدون توجه به شبکه معابر ها میکننده تقاضای سفر در شرایط موجود بین حوزه

گردد. برای انجام این کار پس از تهیه ماتریس تولید و جذب سفر موجود و یا پیشنهادی ترسیم می

بصورت رفت و برگشت با یکدیگر جمع می شوند تا بتوان موجود تقاضای سفر موجود بین دو منطقه 

ماتریس تبادل سفر بین  3113-14میزان تقاضای کل موجود بین دو منطقه را نمایش داد. جدول شماره 

قروه در جزین در نقشه  خطوط تمایل حرکت سفرهای درون شهری شهر دهد.ها را نشان میحوزه

 .نشان داده شده است 3113-5شماره 

 

 

 

 

 

 

 تعداد سفرهای تولید و جذب شده هر حوزه : 3113-11جدول شماره 

 ایدروازه 2 3 4 1 جذب تولید

1 1791 413 287 139 791 

4 285 4918 4111 313 1515 

3 155 314 2155 1032 771 
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2 28 417 150 1010 313 

 

 ماتریس تبادل سفر 14 -3113جدول شماره 

 ایدروازه 2 3 4 1 جذب تولید

1 1791    791 

4 198 4918   1515 

3 124 3048 2155  771 

2 187 580 1185 1010 313 

 

 تجزیه و تحلیل پاركینگ  -32-31-6-1

بینی فضای نماید بنابراین پیشوسیله نقلیه از پارکینگ حرکت می هر سفر پایان ابتدا و در

تابع  یاز در هر منطقه مطالعاتیمورد ن فضای پارکینگ پارکینگ از اصول اولیه طراحی است. تعداد

 آید. اگرو مقصد بدست می ءوسیله نقلیه است که خود از مطالعات مبدا تعداد سفر و مدت زمان توقف

فضای پارکینگ کافی در شهر در نظر گرفته نشود خودروها برای توقف از سطح شبکه معابر استفاده 

ها، د شد و باعث کندی حرکت، ایجاد راهبندانخواه هنماید و در نتیجه از سطح مفید شبکه کاستمی

غیره خواهد گردید. بنابر این نقش  افزایش تصادف، آلودگی محیط زیست، اتالف وقت، انرژی و

های دارای فعالیت در بافت پر و مراکز شهری و نیز هسته پارکینگ در افزایش کارآیی شبکه خصوصاً

رکینگ در مفهوم توقفگاه وسائط نقلیه در شهرها به دو است پا باالیی برخوردار اهمیت ازغیر مسکونی 

 گردد:شکل مالحظه می

 پارکینگ عمومی  -1
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 پارکینگ وسائط نقلیه خاص  -4

پارکینگ عمومی بیشتر مورد استفاده صاحبان وسائط نقلیه شخصی در مراجعات روزمره به 

یه خاص نیز به منظور استفاده گیرد. پارکینگ وسائط نقلهای شهری برای امور روزانه قرار میهسته

های بین شهری و روستایی است بدین ترتیب ها و اتوبوسبوسها، مینیای همچون کامیونوسائط نقلیه

های یابند و پارکینگهای شهری استقرار میهای نوع اول در مراکز شهری و یا در کلیه هستهپارکینگ

های نوع دوم به دلیل ماهیت مشترکانشان با رکینگشوند. پامی ع دوم اغلب در مبادی شهرها مستقرنو

متأسفانه در زمان تهیه طرح شهر قروه در جزین فاقد هر  شوند.ها و گاراژها، در آنها ادغام میترمینال

 گونه پارکینگ بوده است. 

 شهری  تنگناهای موجود در نظام آمد و شدو  مشكالتبررسی  -31-31-6-1

و تنگناهای موجود  مشکالت جزینقروه درهای ارتباطی موجود شهر با توجه به ساختار کلی شبکه

 توان به شرح زیر خالصه نمود: کلی نظام آمد و شد شهری را می

امام خمینی،خیابان  خیابان نظیرهای مرکزی شهر بخصوص خیابانها خیاباناکثر عرض کم  -1

 که نقش جابجایی را بعهده دارند. مدنی، کاج 

 .خدماتی و اداری در محدوده مرکزی شهر -های تجاریاز حد فعالیتتمرکز بیش  - 4

جهت تأمین رفت و آمد سریع بین مناطق اصلی شهر بدون عبور  حلقویعدم وجود یک شبکه  -3

 .در قسمت جنوبی شهراز نواحی مرکزی 

 .هاعدم ایمنی کافی برای عابرین در تقاطع -2

  .عدم رعایت سلسله مراتب شبکه شهری - 5
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های بر پالک مستقیم عدم رعایت ضوابط فنی به هنگام تفکیک زمین و دادن مجوز دسترسی - 1

 هایی که بایستی نقش حرکتی داشته باشند. خیابان

   .عمومی بخصوص در نقاط مرکزی شهرپارکینگ  وجودعدم  -7

رکت محدودیت عرض معابر پیاده و اشغال آنها بوسیله کسبه و بساط داران و انحراف ح - 8

 .ابران پیاده به مسیرهای سواره روع

 ایحاشیههای سواره بوسیله پارکینگ غیر مجاز اشغال تعدادی از خطوط محدود عبور گذرگاه -9

   بخصوص در خیابان. هاهای خارج از حریم گذرگاهبه دلیل عدم احداث پارکینگ و توقفگاه

  .راکز محالت و نواحی پیشنهادیدر م هادیگیری مراکز خدمات پیشنهادی طرح عدم شکل -10

و عدم  عابرین پیاده عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از طرف رانندگان و -11

 .هنمایی و رانندگیاوجود مرکز ر

 .های ورودی شهرعدم وجود تابلوهای هدایت ترافیکی مناسب در سطح شهر و در قسمت - 14

 .و تاکسی برای جابجایی صحیح و منظم مسافرانعدم وجود اتحادیه تاکسیرانی  -13

 .ها و میادینطراحی نامناسب تقاطع -12

 

 

 

 

 


