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 مقدمه

 و دیگر صنعت تجارت، آموزش، فراغت، اوقات باشد.می ارتباط در شهرها در زندگی هایجنبه کهیه با ترافیک شهری امروزه

 شهرها، در چرخه زندگی به بخشیدن تداوم و یکدیگر با سازنده ارتباط و پیوند جهت که هستند هاییحوضه جمهه از هاجنبه

 بخشی پیوسته، است کهیتی دربرگیرنده ریزیبرنامه فرآیند .باشندمی شهرها در تنظیم درست ترافیک برای ایدارپ شبکه یک نیازمند

 و هازیرساخت اراضی، کاربری هایبخش ریزیبرنامه همراه به که است شهریدرونترافیک  ریزیبرنامهشهری، ریزیبرنامه از

 روند در نارسایی (. وجود32: 1281 ،و افتخاری نژاد )امینی دهدمی تشکی  را ریشه جامع ریزیبرنامه کالبدی ها، بعدبخش سایر

 تأخیر انرژی، باالی مصرف همچون را ایگسترده بارزیان عوارض و آثار ،شهریدرونترافیک  بخش به ویژه و شهری ریزیبرنامه

 و شهر پیوندهای سنتی و هابافت بردن بین زا جانی، افزایش خطرهای و شهری ایمنی کاهش هوا، آلودگی مقصد، به در رسیدن

و مدیریت شهری با زندگی روزمره و روزانه شهروندان  ریزیبرنامه عبارت دیگر این بخش از آورده است. به  بار به ها،این نظایر

 (ح کالن و خرددر سطو)های گزافی را به مردم و مجموعه مدیریت شهریدر ارتباط مستقیم بوده و ضعف در این حوزه هزینه

 میان هماهنگی و تطابق داشتن مستهزم حوضه این در پایدار رویکرد داشتن (.بر این اسا 151: 3442 کند)تورتن،تحمی  می

 و سرزندگی همراه به اقتصادی عدالت و پویایی از حمایت کنار در هاآالینده از و مبری نشاط با محیط یک با انسانی هایفعالیت

(. بنابراین الزم است که با دیدی 8: 3411لیتمن،(باشد می مطرح پایدار توسعه اصهی ابعاد به عنوان که باشدیم اجتماعی عدالت

ی دقیق و بررس به دنبال نگر حوزه ترافیک درون شهری مورد مطالعه، بررسی و تحهی  قرار گیرد. تحقیق حاضر نیز جامع و ک 

 .باشدمیون شهری تالش و مدیریت حوزه ترافیک در ریزیبرنامهتحهیهی 

 مبانی نظری

آید و برای او اهمیت دارد، شبکه با نگاه به نقشه هر شهری مطملناً اولین عنصر از عناصر موجود در شهر که به چشم مخاطب می

تواند شک  و ساخت شهر را شناسایی کند. این شبکه همانند ستون هاست؛ و به واسطه این عنصر حیاتی میمعابر و دسترسی

 Rodrigue and etیابند )پیوندند و هویت میهای شهری در راستای آن به هم میعناصر و مجموعه ترینمهمفقراتی است که 

al.,2006: 171 .) ه یابند. اما چیزی کباشند و غالباً با هم ترادف معنایی میونق  بسیار به هم نزدیک میمفهوم ترافیک و حم

ونق  و میزان آن و عم  آمد و شد که قاب  مشاهده بوده و در واقع رآیند کهی حم مشخص است آن است که ترافیک به ف

به همان عم  حم  کردن اطالق  ای گریدونق  به انتقال چیزی از مکانی به مکان شود. اما کهمه حم یابد، گفته میعینیت می

 (. 0: 1281، افتخاریگردد )امینی نژاد و می

های آب و هوایی، محیطی ناشی از سوخت مواد فسیهی وسای  نقهیه، آلودگیهای زیستگیترافیک شهری عام  ایجاد آلود

های روحی و روانی در کنار افزایش زمان جابجایی و سفر های صوتی و همچنین عام  مهمی در به وجود آمدن ناراحتیآلودگی

ای که ترافیک (. از مشکالت عمده55: 1212،)پورمحمدی و بدری اص روزانه برای انجام کارهای روزمره افراد جامعه است

بسیاری از مشکالت ترافیک شهری به دلی   (.Kulur,2014: 35)کند، ایجاد استر  و ناکامی استبرای سالمت انسان ایجاد می

ونق  عمومی،سبب گسترش مالکیت و تمای  ونق  عمومی است. زیرا کاهش کارایی سیستم حم نادیده انگاشتن اهمیت حم 

سیستم  (.Santos & et al.,2010: 91-46)گردددر سطح شبکه معابر شهری می هاآنستفاده از وسای  نقهیه شخصی و تمرکز ا

 عمهکرداقتصاد است. سالمت اجتماعی و اقتصادی منطقه شهری تا حد زیادی بر  ناپذیرجدایینق  یکی از اجزای  و حم 

نمود واقعی هر یک از این موارد نامبرده شده که در واقع  (. Tang & Waters,2005: 48ونق  آن وابسته است )سیستم حم 

نق  روزانه وریزی شهری است، خود را در نابسامانی سیستم حم ناشی از ضعف ساختاری و اساسی در سیستم مدیریت و برنامه

ساسی برای مدیریت شهری و ونق  و ترافیک درون شهری امروزه به عنوان یک چالش ادهد. ناکارآمدی حم شهر نشان می



 58... ترافیک ریزیبرنامهبررسی وضعیت مدیریت و 

دهد ونق  در جوامع شهری نشان مینگاهی به تاریخچه حم  (.124: 1211حتی ساکنانش تبدی  شده است )یعقوبی و همکاران، 

جهت حفظ و بقاء شهرها از دوران کهن تا عصر مدرن بوده و با  که ایجاد سیستم کارآمد حم  و نق ، یکی از فاکتورهای مهم

اران، ونق  بسیار سریع اتفاق افتاده است )بیتی و همکسیستم حم  یکی و اقتصادی جوامع انسانی، روند تکام توسعه تکنولوژ

ریزی شهری های شهری، مسلهه مهم برنامهریزی درست و بجا برای هدایت و کنترل سامانه(. از این رو نظام برنامه33: 1212

 (.138: 1211)منافی و کالنتری، است

شهرنشینی به همراه مشکالت و پیامدهای متعدد ناشی از آن، توجه به راهبردهای سودمند برای بهینه سازی  گسترش شهر و

ریزی زندگی شهری را بیش از پیش ضروری ساخته است. که در این میان مدیریت صحیح شهر بر مبنای اصول پذیرفته شده برنامه

هر ختم شود که در نهایت آسایش و آرامش بیشتر شهروندان را به دنبال تواند به رشد و توسعه پایدار شکاربری اراضی شهر می

تواند بر بسیاری از اجزای مدیریت شهر تأثیرات مستقیم و حتی غیرمستقیمی داشته باشد. ونق  میداشته باشد. اما مسلهه حم 

ونق  نه تنها تسهیالتی برای حم  پردازند که سیستم( در مطالعات خود به این مسلهه می3412برای مثال: لی و داکوستا )

دهد، بهکه در درازمدت بر الگوهای رشد و سطح فعالیت اقتصادییک منطقه از طریق دسترسی به جایی و تحرک اراله میجابه

 هرنشینیش (.Li & DaCosta,2013:60پذیرد )گذارد و خود نیز از فرایند رشد و توسعه اقتصادی تأثیر میمناطق مختهف تأثیر می

در کشورهای در حال توسعه به مشکالت اقتصادی، اجتماعی و محیطی منجر شد که در اکثر مواقع این مشکالت در ترکیب با 

( عدم 3( افزایش آلودگی هوا و مسال  مرتبط با محیط زیست و بهداشت؛ 1ونق  باعث بروز پیامدهایی از قبی : مشکالت حم 

( حرکت ناکارآمد کاالها و خدمات 0( عدم دسترسی به خدمات و امکانات؛ 2 های اشتغال و کسب و کار؛دسترسی به فرصت

ونق  های خصوصی و دولتی حم ( هزینه2( مرگ و میر و صدمات مرتبط با حم  و نق ؛ 5مانعی برای توسعه اقتصادی مطهوب؛ 

ونق  در کشورهای ه مشکالت حم بر این باور است ک(، 3441)1(. کاندیراکسی1210، فالح و نوری)و نوسانات قیمت انرژی شد

ونق  و فشارهای برخاسته از رشد اقتصادی سریع هستند، بهبود نخواهند یافت. در در حال توسعه که تحت الگوی فعهی حم 

 ای، افزایش یابد.نتیجه، پیش بینی می شود که شهوغی، آلودگی، تأثیرات منفی بر سالمت، مصرف انرژی و انتشار گازهای گهخانه

ریزان شهری قرار گرفته است، مسأله ترافیک در شهرها های شهری که فراروی طراحان و برنامهچالش ترینمهمزه یکی از امرو

باشد. با توجه به اینکه در شهرها بعد از کاربری مسکونی، بیشترین درصد مساحت شهر به شبکه معابر اختصاص یافته است، می

لیت تواند بر فعازمینه و رفع موانع و مشکالت ناشی از آن که در صورت بی توجهی میریزی در این رسد که برنامهبه نظر می

ها و کارکردهای شهری تأثیر منفی بگذارد از اهمیت انکارناپذیری برخوردار باشد و این مسلهه برای شهری نظیر سایر کاربری

ی برخوردار است. اما این مسلهه در سیستم جامع تالش که باید پاسخگوی نیاز شهروندان و گردشگران باشد، از اهمیت بسزای

گیرد. زیرا بیشترین درصد ترافیک زاییده کاربری اراضی شهری است. بناها به عنوان مدیریت کاربری اراضی شهری قرار می

در  ای دارند.نندهکبه عنوان نقش آفرین در سفرسازییا تولید و جذب ترافیک شهرها تأثیر تعیین هاآنفضاهای کالبدی و کاربری 

یک بنا وجود دارد؛ اگر بنایی را از جایی بردارند، به نسبت آن از میزان ترافیک در آنجا کم  مبدأ و مقصد همه ترددهای شهری

ود. پس ششود و بالعکس، اگر بنایی جدید ایجاد شود طبق کارکرد بنا )کاربری( در آنجا بر میزان حجم ترافیک افزوده میمی

ها اند و هر برخورد اساسی با مشک  ترافیک باید از ریشه آن که کاربرییجاد کننده رفت و آمدهای شهریبناها سرچشمه و ا

های شهری را با ترکیب و تراکم دلخواه تعیین کرد و از توان کاربریشد که میباشد شروع شود. در گذشته چنین تصور میمی

آن را طراحی کنند و بسازند. با این برخورد عهت اصهی مشک  ترافیک شد تا شبکه متناسب مهندسان راه و ترافیک خواسته می
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کردند و ها متمرکز میدانستند و برای رفع آن سعی خود را بر بهبود و توسعه راهها میشهری را ناکافی بودن ظرفیت شبکه راه

پذیر ی، توسعه شبکه معابر براحتی امکاناند که به عهت محدودیت منابع مالی و تأثیرات زیست محیطاما اه  فن امروزه دریافته

نبوده و به جای آن باید روی استفاده بهینه از شبکه موجود تأکید کرده و تقاضای ترافیک را تنظیم نمود. که در این راستا هیچ 

یزان سفرسازی م ها با توجه بهتر از تنظیم الگوی مناسب فیزیکی ا کالبدی و در نظر گرفتن نوع کاربریعامهی، موثرتر و اساسی

 (.31: 1211نیست )نظریان و گودرزی،  هاآن

ه تک افراد و در نهایت اقتصاد جامعهای ترافیک، هزینه اتالف زمان است که به تکبا توجه به مسال  مطرح شده، یکی از هزینه

جایی ی و جابهشینی در عصر فناورشود. با توسعه روزافزون زندگی ماشود و با افزایش تقاضا برای وسایط نقهیه بیشتر میوارد می

شود. از دید انسانی ترافیک به عنوان ونق  درون شهری به شک  جدیدتری مطرح میبیشتر مسافر و کاال بحث خدمات حم 

یکی از معضالت جامعه امروزی آثار مخربی بر روی اعصاب و روان و فکر افراد ساکن در شهرها گذاشته به طوری که افراد به 

دهد و الشعاع قرار میهای آنان را تحتریزی و استفاده صحیح از وقت و زمان خویش نبوده و کهیه فعالیتدر به برنامهراحتی قا

باشند. بر این اسا  در این پژوهش اهمیت و ضرورت پرداختن یکی از مشکالتی است که بسیاری از افراد با آن در ارتباط می

ی از هدررفت منابع )پول و زمان( جهوگیر، نهای ایجاد کننده آای مشکالت و چالشهبه مسلهه ترافیک شهر تالش و تبیین ریش

 های دستیابی به شهر سالم و پایدار را فراهم نماید.کند و ضمن ایجاد آرامش بیشتر شهروندان، زمینه

مباحث  کهیطورم شده بهانجا یمتنوع قاتیتحق ک،یو معض  تراف ی و برون شهریونق  درون شهرمسال  حم  یبررس نهیدر زم

انجام  یهااز پژوهش یاریبس یمباحث، محور اصه نیاز ا یبیترک ایو  یتیریمد ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یطیمح ،یکالبد

(، 3414) 1لیتمن  :شودیها اشاره مپژوهش نیاز ا یبرخ جیبه نتا ربوده است که در بخش حاض یو داخه یشده در سطوح خارج

 یهف کاربرمخت یالگوها نهیو هز ایمزا رات،یبا در نظر داشتن تأث ن،یزم یکاربر یاثرات حم  و نقه یبررس»عنوان  با یدر پژوهش

شهرها دارد.  مستیبر س یمتنوع یو فرهنگ یو اجتماع یاثرات اقتصاد نیزم یکه الگوها و عوام  کاربر دیرس جهینت نیبه ا «نیزم

غ، پرازدحام، شهو ینواح جادیبه ا تواندیم یمتراکم و پرتردد شهر یدر نواح یپرمتقاضسفرزا و  یهایاستقرار کاربر کهیبه طور

 تیریشده در مد دهیتدارک د یهاریزیبرنامهبا آن فقط و فقط به  حیرفتار صح یکه چگونگ نجامدیناکارآمد و استر  زا ب

شهروندان  یبرا یشهر تیریمد یرانندگ تیمحدود استیس نهیدر زم یپژوهش، (3412) 3ونگوهمکارانش وابسته است. یشهر

 یمحدودکننده سفرها یهااستیس نیا ایآ»سوال که  نیدر پاسخ به ا هاآنانجام دادند.  یشهر کیبا هدف کنترل تراف ینیچ

استفاده از خودروی شخصی بر نوع وسیهه سفر در  یتبه بررسی اثرات کوتاه مدت سیاست محدود «؟دهدیکوچک را کاهش م

بر  یازوج و فرد، تأثیر قاب  مالحظه یهادریافتند که سیاست محدودیت خودرو بر اسا  پالک هاآناند. رداختهشهر پکن پ

ابداعی  یهاهمچنین بیان کردند که مردم به راه ح  هاآنونق  عمومی نداشته است. سفر مردم در مقایسه با حم  یهاانتخاب

ز بیشتر یا موکول کردن سفر به رو یهایکدیگر، خرید ماشین یهارفتن پالکخودرو، امانت گ یهاعجیب، مانند پوشاندن پالک

 دیگر، روی آورده اند.

 یونق  شهرکه حم  کندیم انیب ،«یونق  شهرحم  نهیدر زم سکیر تیریمد»با عنوان  یدر پژوهش(، 3412) 2ماجا کیبا ا جانیاک

ر شه یدر فضا یاموجود در شهر که توسط موسسات حرفه یمواد و کاالها انیتمام جر یبرا یاتیح ستمیس کیبه عنوان 

 تیریمدل مرجع مد کیدر پژوهش خود تالش نموده تا  ی. وکندیم یباز هردر عمهکرد ش یاست نقش مهم افتهیسازمان 

                                                           
1. Litman 
2. Wang & et al. 

3. Maja Kiba-Janiak 
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در مورد عام  خطرزا را  21از  یمنظور فهرست نیا یکند. برا یطراح یمقامات محه دگاهیرا از د یونق  شهراز نظر حم  سکیر

کسب شده از هر عام  را  یازهاینمود و امت یازبندیامت یمقامات محه یو با استفاده از نظرات کارشناس هیته یونق  شهرحم 

ا بهبود ر یجامع یهاریزیبرنامهقرار داد تا بر اسا  آن بتوان  یابه گونه سکیر سیونق  در ماتربا توجه به وضع موجود حم 

ونق  بازار حم  تیریمد ستمیس»با عنوان  یدر پژوهش(، 3418) 1کوریاگین و همکاران .دیارک دتد یونق  شهروضع حم 

 یونق  بر اسا  تعداد شرکت کنندگان )مسافران، اپراتورهاحم  تیریمد ستمیس یکه طبقه بند دندیرس جهینت نیبه ا «یشهر

 .شودیبازار مخهوط، بازار آزاد و انحصار داده م ،یشهر یانحصار فیتعار ،یری( است. به تعبیحم  و نق ، مقامات شهردار

. دگذاریم ریونق  شهر تاثحم  ستمیس یهایژگیبر و یمخهوط و آزاد و انحصار یکه ساختار بازارها دهدینشان م هاافتهی

از آن  ییاجرا نمود که هدف نها یونق  شهرحم  تیریمد یرا برا یمتعدد یهاطرح توانیمختهف م طیدر شرا نیبنابرا

 است.  یو آرامش شهروند طیمح یداریپا شیافزا تیو در نها کیازدحام و تراف جادیاز ا یریجهوگ

 موردی هنمون با مترو سیستم اندازی راه از ناشی فضایی-کالبدی اثرات تحهی  و بررسی به خود پژوهش در( 1211) شاریعتی -

 با مختهف فعالیتهای توسعه روند و الگو بر مترو تاثیر ساطوح  که اسات  این از حاکی تحقیق نتایج. اسات  پرداخته تهران شاهر 

 سیستم الوهع به. است بوده متفاوت ایستگاه هر ماهیت و ایستگاهی مناطق کالبدی محیطی، شارایط  و مکانی موقعیت به توجه

 این در جودمو یتهایفعال و جمعیت توزیع و ترکیب نوع، خود، پیرامون مناطق نساابی مزیت و دسااترساای میزان افزایش با مترو

 اخیر، الس چند در مترو شبکه از برداری-بهره با واقع در. است داده قرار تاثیر تحت را هاآن فضاایی  سااختار  و تغییر را مناطق

 سااطوح کاهش مقاب  در و گردیده جذب مترو از دور و ای حومه مناطق ساامت به ساااکن جمعیت متعاقبا و سااکونت فعالیت

 .ستا گردیده جبران مترو خطوط نزدیک نواحی در خدماتی و اشتغال های فعالیت سطوح افزایش نفع به مسکونی کاربری

ع رفع موان یبرا ییو اراله راهکارها کیدر کنترل تراف یشهر تیرینقش مد»با عنوان  ی(، در پژوهش1213و همکاران ) یدریح 

 کیتراف جادیدر ا هایکه نقش کاربر دندیرس جهینت نید به ادر شهر داراب انجام دادن یکه به طور مورد «از آن یناش یهاو چالش

 نیشتریبه بازار ب یدسترس  یشهر به دل نیبهمن ا 33 ابانیمورد نظر خ یارهایکه بر اسا  مع یرشهر کامالً مهمو  است. به طو

 را دارند. کیتراف نیاز مرکز شهر کمتر یبه عهت دور جیو بهوار بس کیتراف

 یراب یکه به طور مورد «یشهر کیعوام  موثر بر ارتقا و بهبود تراف یبررس»با عنوان  ی(، در پژوهش1215سرور و همکاران )

و آموزش  یتیعوام  تراکم جمع ،یشهر کیتراف یزیرارتقا و بهبود برنامه یکه برا دندیرس جهینت نیانجام دادند به ا  یشهر اردب

 یعمران یهاها و پروژهطرح ،یرساختیدو شاخص ز نیانگیم گریاز طرف د اند.داشته یترو مطهوب شتریب ریتأث یسازو فرهنگ

طالعه نشان م گرید جینتا نیقرار دارند. همچن یکمتر از حد متوسط بوده و در سطح نامطهوب  هینقه  یوسا نگیپارک تیریو مد

 ریدارد و متغ  یدر شهر اردب یشهر کیفرا بر ارتقا و بهبود ترا ریتأث نیشتریب یطیمحستیز تیریبافت شهر و مد ریمتغ دهدیم

 یابیارز»با عنوان  ی(، در پژوهش1212زاده و همکاران )  یاسماع را داراست. ریتأث نیکمتر یونق  عمومحم  کپارچهی تیریمد

 جهینت نیانجام دادند به ا زیکالنشهر تبر یرو یکه به طور مورد «یشهر کیدر کنترل تراف یزیرو برنامه یتیریمد یراهکارها

 نی. عالوه بر اباشدیم 2915 متوسطباالتر از حد  یبه طور که ک،یمورد مطالعه جهت کنترل تراف یراهکارها نیانگیکه م دندیرس

راهکار  دارد و زیدر شهر تبر کیرا بر کنترل تراف ریتأث نیشتریونق  هوشمند بحم  یهاستمیو س یراهکار مشارکت مردم

با عنوان  ی(، در پژوهش1212) یشاهرود شهر داشته است. کیبر کنترل تراف یکم ریتأث یعمران یهاها و پروژهطرح ،یرساختیز

 دندیرس هجینت نیشهر اسالمشهر انجام دادند به ا یبرا یکه به طور مورد« یشهر کیکنترل تراف تیریمد یراهبرد یزیربرنامه»

                                                           
1. Koryagin & et al. 
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 به عنوان راهکار کیفرهنگ تراف نیت آموزش و تدومورد توجه است، ضرور شتریآنچه ب یشهر تیریمد یهااستیکه از س

 یهرش یزیرشهر از جمهه شهر اسالمشهر است که به برنامه نیبه ا یورود یهاشهر تهران و شهرستان کیمشک  تراف یاصه

 هاز روشهای پیمایش )با هدف توصیفی و اکتشافی( و تحهی  محتوا استفادجهت دستیابی به اهداف تحقیق  .کمک خواهد کرد

ای/ اسنادی و تحقیقات میدانی استفاده شده کاربردی مباحث، از دو بخش مطالعات کتابخانه –شده و به لحاظ ماهیت نظری 

ها، نامهآوری اطالعات از منابع مختهف کتب، مقاالت، پایانای/ اسنادی به منظور جمعاست. در بخش مطالعات کتابخانه

ی بعد به منظور توصیف ها و نهادهای مختهف استفاده شده است. در مرحههیوهای سازمانهای اینترنتی و آرشها، سایتآمارنامه

به سوال تحقیق  AHPتحقیق از مصاحبه، پرسشنامه، اطالعات موردنیاز از شهروندان جمع آوری شده و با استفاده از مدل  پرسش

ترافیک شهر تالش راهکارهایی اراله شده است.  سازیروانپاسخ داده شده است. همچنین با بررسی توصیفی شهر تالش جهت 

ده تا با باشد، سعی شترافیک بر ترافیک تالش می ریزیبرنامهاز آنجالیکه هدف تحقیق حاضر بررسی اثرگذاری مدیریت و 

فی پرسشنامه در هر نقطه ترافیکی(، به صورت تصاد 54است ) گیری مشخص شدهنفر در نمونه 554شهرواندانی که تعدادشان 

 :باشدمیساده )سیستماتیک( مورد پرسش قرار گیرند. شاخص های مورد بررسی در این پژوهش به شرح جدول زیر 

 ترافیک شهر سازیروانترافیک بر  ریزیبرنامههای مدیریت و شاخص .1شکل

 
 1211منبع: یافته های پژوهش، 

 منطقه مورد مطالعه

 یتیانتخاب شده است با جمع یه در پژوهش حاضر به عنوان نمونه مطالعاتشهرستان تالش ک یتالش واقع در بخش مرکز شهر

 یهابا توان یاز شهرها یکیو  النیاستان گ تیشهر پرجمع نی، به عنوان پنجم1215سال  ینفر در سرشمار 50148بالغ بر 

است.  یهدر حد قاب  توج یو مه یاسفر به آن در سطوح منطقه ینظر تقاضا نیو از ا شودیباال شناخته م اریبس یریگردشگرپذ

ر عمدتاً از شبکه معاب یبرخوردار ،یتوسعه شهر یهابا طرح رهمسویغ یکیزیرشد و توسعه ف  یاز قب یهیاما شهر تالش به دال

اسب نامن یابیمکان ،یعموم نق وحم  ستمیس یناکارآمد ،یشخص هینقه  یکم عرض، استفاده قاب  توجه شهروندان از وسا

 یشهر یزیرو برنامه تیریمد ستمیکه از س یمیقد یاز ساختار کالبد یبرخوردار نیو همچن یسفرزا در هسته مرکز یهایکاربر

 یدرون شهر در معابر هینقه  یوسا کیاز ازدحام و تراف یسبب شده تا تالش با مسال  و معضالت ناش ست،یبرخوردار ن یمناسب

 باشد. اجهمو
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 1211های پژوهش، : یافتهمنبعموقعیت شهر تالش  .1نقشه

 یافته های تحقیق 

درصد  1394یافته های تحقیق نشان داد که، درصد زن می باشند. همچنین  2391درصد مرد و  2491از بین افراد پاسخگو 

 4190درصد مالک خودرو می باشند. از تعداد افرادی که مالک خودرو می باشند  8492پاسخگویان مالک اتومبی  نمی باشند و 

درصد پیاده روی  %0غالب وسیهه حم  و نق  در شهر درصد دیگران رانندگی می کنند. همچنین  491درصد خودشان و 

 دوچرخه:درصد،  %3 درصد و پیاده روی )درراه های دور(: %3)مسیرهای کوتاه(،  شام  حرکات کوتاه تر در محهه همسایگی :  

درصد غالب وسیهه حم  و  %18 تاکسی:درصد و  %51  تومبی  شخصی:ادرصد،  %13  موتورسیکهت:/  موتورگازیدرصد،  0%

 .باشدمیدر شهر  هاآننق  

 های تاکسی شهر تالش. موقعیت ایستگاه1 جدول

 نوع تعداد مسیر

 شهری 14 داخ  شهر -میدان نماز

 شهری 04 اول بهوار نواب -میدان نماز

 شهری 14 المه اسخانه معهم بطرف ایستگا -میدان امام روبروی آتشنشانی

 بی سیم 8 جنب بانک سپه -میدان اممام خمینی

 بی سیم 14 اول خ پاسداران -میدان امام خمینی

 شهری 18 میدان امام بطرف دانشگاه

 شهری 14 سینما سابق بطرف خطبه سرا

 شهری 18 سعدی بطرف بهارستان

 بی سیم 32 ایستگاه دخانیات

 1211منبع: یافته های پژوهش، 

به سمت  هاآنمعتقد بودند که همه پنجره  هاآندرصد  % 8زمینه زندگی در طول خیابان، از پاسخگویان به این پرسش تعداد در 

درصد پاسخ دادند که هیچ کدام از پنجره ها به  31پاسخ دادند تعدادی از پنجره ها و  هاآندرصد  22خیابان باز می شود و 

درصد  22درصد پاسخ دادند بالکن به سمت خیابان ندارند و  20 ل بالکن رو به خیاباندر زمینه سوا سمت خیابان باز نمی شود.

 21به سمت خیابان بالکن دارد،  هاآندرصد افرادی که خانه های  22از پاسخ دادند به سمت خیابان بالکن دارند. همچنین 
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درصد اصال استفاده نمی  4گهگاهی و درصد  14درصد خیهی به ندرت و  14درصد در حد به ندرت،  8درصد در حد زیاد، 

 0درصد در حد زیاد،  41می آید  هاآن. جامعه آماری پاسخ دهنده به سوال ایا صدای ترافیک به داخ  آپارتمان باشدمیکنند، 

درصد اصال صدایی نمی آید، معتقد می باشند.  4درصد گهگاهی و  15درصد خیهی به ندرت و  3درصد در حد به ندرت، 

درصد معتقد بودند  8درصد بیان کردند همیشه و  13ر ارتباط با سوال ایجاد مشک  در مورد سر و صدای ترافیک، همچنین د

 ایجاد مشک  می کند. هاآنکه گهگاهی این سر و صدا برای 

د متر برای هر شهرون 42سرانه واقعی جمعیت ساکن از کاربری اراضی با مفهوم شهری در محدوده قانونی شهر تالش حدود 

مترمربع از اراضی کشاورزی و بایر در محدوده این شهر را نمی توان جزو سهم سرانه اراضی  42985است. در حقیقت سرانه 

شهری ساکنین شهر محسوب نمود چرا که اراضی کشاورزی ماهیت کاربری ندارند، بهکه این قبی  اراضی ماهیت عمهکردی 

بری مشخص می باشند. در واقع اراضی فاقد کاربری و اراضی که ماهیت کاربری هستند و از طرف دیگر اراضی بایر نیز فاقد کار

شهری ندارند را می توان به عنوان سرانه و فضای باز شهری محسوب نمود. از ویژگی های بارز کاربری اراضی در محدوده 

هری سایر اراضی با مفهوم اراضی ش قانونی شهر تالش باید به درشت دانه بودن اراضی کشاورزی و بایر و ریز دانه بودن نسبی

 اشاره نمود.

از ویژگی ها دیگر کاربری اراضی شهری در محدوده قانونی شهر تالش توزیع ناهمگون کارکردهای مختهف شهری در سطح 

 شهر به جمعیت ساکن در هر یک از نواحی آن است. این ناهمگونی تا به حدی است که پاره ای از نواحی شهر فاقد کارکردهای

شهری هستند و این امر نیاز اهالی ساکن برای رفع نیازهای خدماتی، بهداشتی، درمانی، آموزشی، تجاری، فرهنگی و در ک  

کاربریها سفرزا در طول روز سبب شده است که روزانه حرکات جمعیتی قاب  توجه ای در سطح شهر به منظور دست یابی به 

ه بار ترافیکی را به خصوص در هسته مرکزی برای شهر تحمی  نموده است. سرویس های مورد نیاز صورت گیرد و این مسال

همچنین وجود کاربری های پر تردد که در طول روز جاذب سفر در سطح شبکه ها می گردد در بخش مرکزی شهر مستقر شده 

د و این درصد باالتری برخوردارناند مانند: کابری تجاری، خدماتی، آموزشی، کتابخانه، انتظامی که نسبت به سایر نواحی شهر از 

 در طول روز سفرزا بوده و در ایجاد ترافیک مشکالتی را به بار آورد. تواندمینوع پراکنش کاربری 

متری و سردار جنگ  سبب  34امام، پاسداران،  هایخیابانتجاری به صورت متمرکز و فشرده در حاشیه  -استقرار مراکز خدماتی

ه ستون فقرات شبکه شهری مبدل ساخته و میدان های امام، شهریار، نماز، امام عهی، میدان امام شده است که این محورها ب

حسین و میدان کبوتر را به کانون های اصهی جذب و توزیع سفر تبدی  ساخته است. به تبعیت از الگوی انجام سفرها و هماهنگ 

رابط های شعاعی به این کانون ها )میدان های اصهی شهر( اصهی شهر به صورت  هایخیابانبا روند توسعه شهر، سایر شبکه 

رداران امام، پاسداران، س هایخیابانمتص  شده و الگویی شعاعی را در سیستم شبکه بندی هسته مرکزی شهر ایجاد نموده است. 

فیایی بیعی و جغرامتری از جمهه این محورهای شعاعی هستند. با گسترش و توسعه شهر که به تبعیت از عوارض ط 34جنگ  و 

غربی صورت گرفته است و ضرورت دسترسی به مرکز اصهی شهر )میدان امام( و همچنین تسهی  تردد  -عمدتاً در جهت شرقی

بین نواحی، ایجاد و احداث مسیرهای حهقوی پیرامون هسته مرکزی شهر اجتناب ناپذیر است و در این راستا محورهایی همچون 

، بوعهی سینا و شهید مطهری به صورت کریدورهای حهقوی پیرامون هسته مرکزی شهر شک  گرفته خیابانهای طالقانی، غفاری

اند. ترکیب این کریدورهای حهقوی با رابطه های شعاعی منتهی به مرکز شهر، سیستم موجود شبکه بندی شهر تالش را به 

باط ترانزیتی از ترافیک محهی و جهت ارتحهقوی مشخص می نمایند. در این شبکه به منظور تفکیک  -صورت سیستم شعاعی

اطراف شهر، یک محور کمربندی که از اراضی جنوب به شمال شهر عبور می نماید که  هایخیاباناصهی شهر به  هایخیابان

کیهومتر و  112290بخش هایی از این محور در وضعیت موجود احداث گردیده است. سطح ک  شبکه معابر شهر تالش در حد 
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مترمربع برای هر  3398کیهومتر مربع( است )سالنامه آماری استان گیالن(. سرانه معابر در این شهر در حد 3124هر  )سطح ک  ش

مترمربع است، می توان که در وضعیت  35الی  34شهروند است که در مقایسه با سرانه معمول در طرح های شهری که بین 

شبکه معابر شهری تالش بر اسا  عمهکرد آن ها تعارف شهرسازی است. موجود سرانه معابر در این شهر در حد معیارهای م

 در هدایت و توزیع ترافیک شهری معموال به صورت جدول زیر طبقه بندی می شود:

 . سهم انواع معابر2جدول 

 سهم از ک  ) درصد( نوع خیابان

 15 )کمربندی(1شریانی درجه 

 22 )توزیع کننده اصهی(3شریانی درجه 

 30 )توزیع کننده فرعی( 3درجه شریانی 

 35 دسترسی محهی

 1211منبع: یافته های پژوهش، 

 :باشدمیبر اسا  مطالعات انجام شده و بررسی های میدانی، جمع بندی مشکالت ترافیکی معبرهای شهر تالش به شرح زیر 

 : بررسی مشکالت ترافیکی در سطح شهر تالش3جدول 

اختالف سطح  -عدم تابهوگذاری حد سرعت  -ی تاکسی اطراف میدان وجود ایستگاه ها - میدان خرمشهر

وجود تقاطع بدون فاصهه بعد از میدان  -پیاده رو و روسازی کف پوش نامناسب پیاده رو 

 امام عهی

 مشخص نبودن اسم کوچه ها و سردرگمی مسافران -وجود پ  عابر و خط کشی - میدان امام حسین

ک شدن تردد به دلی  هندسه نامناسب  و عدم جزیره گذاری با وجود حجم تردد خطرنا - میدان شهدای محمودی

 کم

تداخ  مح  گردش به  -عدم وجود خط کشی برای عابر -پارک حاشیه ای اطراف میدان - میدان نماز

 توقف دوب  تاکسی ها -راست با پارک حاشیه

 پارک حاشیه ای -عدم روشنایی شهری - تقاطع چهارراه کشاورز

 -اطع مصطفی خمینیتق

 چمران

 تقاطع بدون چراغ -گردش به چپ خطرناک -عدم خط کشی -

فداییان  -تقاطع طالقانی

 اسالم

 خط کشی -عبور طولی عابر -مشک  خط کشی و تابهو -پارک حاشیه در اطراف تقاطع -

 معابر

تقاطع قب  و بعد امام 

 خمینی

تعرض کاربری های  -وارانتخهف موتورس -گردش های نا مناسب -پارک حاشیه ای -

 اطراف

 میدان بدون چراغ -بریدگی بسیار عریض - بریدگی سیدرضی

تقاطق تیالر از تقاطع جعفر 

 خمینی -تیالر -طیار

 تقاطع بدون چراغ -فاقد پیاده رو و خطرناک است. -
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 سدمعبر میوه فروش در نزدیکی تقاطع خیام

 همه جهات عبور عابر در -نابسمانی فضای سبز تقاطع نیاز

 عدم تابهوگذاری برای سرعت گیر اکثر معابر

 نابسمانی فضای سبز -نبود پیاده رو -عدم خط کشی مناسب - متری 34-معبر کرگان رود

 عبور طولی عابر -تخهف موتورسواران -پارک حاشیه در مح  گردش ها - دکتر معین -معبر طالقانی

 عبور طولی عابر -تخهف موتورسواران -ح  گردش هاپارک حاشیه در م - دکتر معین -معبر خرمشهر

 بی نظمی موتورسواران -ها u-turnتداخ  گردش ها و  - امام -سعدی -معبر خیام

 عبور قاب  توجه عابر امام خمینی -معبر خیام

 بریدگی بازشو بسیار طوالنی بهوار امام رضا

جعفر  -معبر ولی عصر 

 طیار

 بدون چراغ -حرکات تداخهی در ورودی معبر -

سردار  -معبر پاسداران

 جنگ 

تداخ   -پارک حاشیه -تردد فراوان عابر در روز بازار -عدم خط کشی و تابهوگذاری -

 گردش ها

 پارک خودرو داخ  پیاده رو -مشکالت ویهچری ها -اختالف سطح پیاده رو و خیابان - متری 044معبر عطار 

 هاآنعدم امکان عبور عابر ولی ازدحام  -ای اعالم مسیرعدم خط کشی عرضی و تابهوه - اکثر معابر

وجود ایستگاه های تاکسی مکرر که مقصد  -لزوم تغییر تابهوهای هدایت مسیر -در شب 

 مشخص نیست. هاآن

 اشغال شدن پارک جانبازان توسط تاکسی ها اکثر معابر

 مخفی شدن تابهوهای هدایت مسیر پشت درخت ها اکثر معابر

 الزمه پیش آگاهی برای خط کشی ها راکثر معاب

 لزوم نرده گذاری وسط -عدم تابهو گذاری حد سرعت - اکثر معابر

وجود سرعت گیر بعد  -کف پوش نا مناسب پیاده رو -اختالف سطح پیاده رو و روسازی - سید رضی

لزوم  -لزوم تابهو گذاری پیش آگاهی گذرگاه عابر، خط کشی و پ  عابر -از خط کشی عابر

 لزوم اصالح هندسی بریدگی -برداشتن تابهوهای هدایت مسیر از روی پ 

پارک نامنظم خودروها و آسفالت  -سردرگمی مسافران  مشخص نبودن اسم کوچه ها و - اکثر معابر

 بسیار خراب در مسیر نوار ساحهی

 در مسیر به سمت پاسداران هیچ تابهوی هدایت مسیری وجود ندارد. اکثر معابر

 آسفالت بد خیابان کرگان رود اکثر معابر

 پارک خودروها زیر تابهوی پارک ممنوع در بخش یک طرفه خرمشهر

تر معین به خیابان دک

 طالقانی

 لزوم خط کشی در مسیر

 خط کشی عابر بالفاصهه قب  بریدگی و نیاز به سرعت گیر بهوار امام رضا
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 عدم تابهوگذاری برای یک طرفه بودن کرگان رود

 -معبر شهید بهشتی

 متری34

 پارک حاشیه -تعرض کاربری های مجاور -

عدم وجود روشنایی  -تعرض به خط مقاب  -پارک حاشیه -کم رنگ شدن خط کشی ها - پاسداران -معبر سعدی

 عدم وجود فضای مناسب شهری -شهری

 -پارک حاشیه ای -تخهف بسیار موتورسواران در حرکت در الین مخالف در مسیر پ  - خیابان امام

حرکت نامناسب و  -وجود فضای سبز ولی عدم تسهیالت عابر و مبهمان و ویهچری ها

عدم وجود پیاده رو با وجود مشاهده حرکت  -ای خطرناکگردش به راست و چپ ه

 تشکی  صف و قف  شدن مسیر به دلی  عرض کم پ  -طولی

 1211منبع: یافته های پژوهش، 

همچنین بر اسا  مطالعات و بررسی های میدانی، یکی از مشکالت عمده ایجاد ترافیک در شهر تالش وضعیت پارکینگ ها در 

سی انجام . در بررباشدمیا وضعیت پارکینگ های حاشیه ای و غیر حاشیه ای شهر تالش به شرح زیر این شهر است. بر این مبن

شده در زمینه وضعیت پارکینگ ها، مح  قرار گیری، مساحت، تعداد فضای پارک تقریبی، کاربری موجود و فاصهه از معبر اصهی 

ی بیشترین تعداد خودرو و بیشترین مساحت را به خود ( بیان شده است. از این تعداد پارکینگ خیابان سعد5در جدول )

 اختصاص داده است.

 پارکینگ های حاشیه ای و غیر حاشیه ای .4جدول 

 بر اصلی آتشنشانی 065 1991 میدان امام 1

 24 چندکاربری 254 3244 خیابان سعدی 2

 بر اصهی - 304 854 خیابان پاسداران 3

 بر اصهی - 014 1024 خیام 4

کوچه -ان امامخیاب 0

 یعقوبی

454 310 - 05 

 1211منبع: یافته های پژوهش، 
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 1211منبع: یافته های پژوهش،  توزیع کاربری های پر تردد در شهر تالش .2نقشه

 های تحلیلی پژوهشیافته

 :ترافیک  سازیروانترافیک بر  ریزیبرنامه* اثرگذاری شاخص های مدیرت و 

 یارها، زیر معیارها و گزینه ها از روی اطالعات مساله :مرحهه اول: تعیین اهداف، مع

 ترافیک شهر تالش است. ریزیبرنامهتعیین موثر ترین شاخص در مدیریت و  AHP* هدف در این پژوهش با روش 

صالح ا، (Aتوسعه استفاده از حم  و نق  در مدیریت عرضه ترافیک)مدیریت تقاضای ترافیک، معیارهای مورد نظر عبارتند از : 

ساماندهی شبکه ، (Cاصالح استفاده از حم  و نق  شخصی در مدیریت عرضه ترافیک)، (Bاستفاده از حم  و نق  شخصی)

ساماندهی استفاده از (، E)ساماندهی حم  بار شهری در مدیریت عرضه ترافیک، (Dمعابر شهری در مدیریت عرضه ترافیک)

اعمال مقررات در (، G)قوانین و مقررات در مدیریت عرضه ترافیک، (Fحم  و نق  غیر موتوری در مدیریت عرضه ترافیک)

 (.Oبرنامه های آموزشی و فرهنگ سازی  در مدیریت عرضه ترافیک ) ، (Jمدیریت عرضه ترافیک)

 مرحهه دوم: ساختن نمایش گرافیکی

 
 1211منبع: یافته های پژوهش، 

 بت به گزینه هامرحهه سوم: تعیین ارجحیت شاخص ها نسبت به یکدیگر و نس

 : اولویت بندی ارجحیت معیارها نسبت به یکدیگر بر اساس ضرایب0جدول 

وزن نهایی محاسبه شده با  معیارها ردیف
AHP 
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 491403 ساماندهی حم  بار شهری در مدیریت عرضه ترافیک 1

ساماندهی استفاده از حم  و نق  غیر موتوری در مدیریت عرضه  2

 ترافیک

491402 

 494243 های آموزشی و فرهنگ سازی  در مدیریت عرضه ترافیک برنامه 3

 494241 اعمال مقررات در مدیریت عرضه ترافیک 4

 494043 قوانین و مقررات در مدیریت عرضه ترافیک 0

 49450 ساماندهی شبکه معابر شهری در مدیریت عرضه ترافیک 6

 49458 افیکاصالح استفاده از حم  و نق  شخصی در مدیریت عرضه تر 7

 494155 اصالح استفاده از حم  و نق  شخصی 8

 491441 توسعه استفاده از حم  و نق  در مدیریت عرضه ترافیک 9

 494213 مدیریت تقاضای ترافیک 15

 494413( : CRضریب سازگاری )

 1211منبع: یافته های پژوهش، 

است، لذا ارجحیت وزن معیارها، پایدار و قاب   4914تر از ( بر اسا  جدول ساعتی کمCRبا توجه به اینکه ضریب سازگاری )

ترافیک  ریزیبرنامهو مدیریت و  سازیرواناثرگذارترین متغیر بر  AHPبر اسا  یافته های بدست آمده از مدل اعتماد است. 

استفاده از حم  و نق  ساماندهی  -3توسعه استفاده از حم  و نق  در مدیریت عرضه ترافیک   -1در شهر تالش عبارتند از : 

اصالح استفاده از حم   -0ساماندهی حم  و نق  شهری در مدیریت عرضه ترافیک  -2 غیر موتوری در مدیریت عرضه ترافیک

ساماندهی شبکه معابر شهری در مدیریت  -2اصالح استفاده از حم  و نق  شهری در مدیریت عرضه ترافیک  -5 و نق  شخصی

برنامه های آموزشی و فرهنگ  -1  مدیریت تقاضای ترافیک -8مقررات در مدیریت عرضه ترافیک   قوانین و -4عرضه ترافیک 

بر اسا  مطالعات انجام شده و بررسی های  اعمال مقررات در مدریت عرضه ترافیک. -14سازی در مدیریت عرضه ترافیک  

رافیکی معبرهای شهر تالش به شرح زیر میدانی و نتایج بدست آمده از آزمون های پژوهش حاضر جمع بندی مشکالت ت

 :باشدمی

 : بررسی مشکالت ترافیکی در سطح شهر تالش6جدول 

اختالف سطح  -عدم تابهوگذاری حد سرعت -وجود ایستگاه های تاکسی اطراف میدان  - میدان خرمشهر

وجود تقاطع بدون فاصهه بعد از میدان  -پیاده رو و روسازی کف پوش نامناسب پیاده رو

 ام عهیام

 مشخص نبودن اسم کوچه ها و سردرگمی مسافران -وجود پ  عابر و خط کشی - میدان امام حسین

خطرناک شدن تردد به دلی  هندسه نامناسب  و عدم جزیره گذاری با وجود حجم تردد  - میدان شهدای محمودی

 کم

تداخ  مح  گردش به  -عدم وجود خط کشی برای عابر -پارک حاشیه ای اطراف میدان - میدان نماز

 توقف دوب  تاکسی ها -راست با پارک حاشیه
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 پارک حاشیه ای -عدم روشنایی شهری - تقاطع چهارراه کشاورز

 -تقاطع مصطفی خمینی

 چمران

 تقاطع بدون چراغ -گردش به چپ خطرناک -عدم خط کشی -

فداییان  -تقاطع طالقانی

 اسالم

 خط کشی -عبور طولی عابر -کشی و تابهومشک  خط  -پارک حاشیه در اطراف تقاطع -

 معابر

تقاطع قب  و بعد امام 

 خمینی

تعرض کاربری های  -تخهف موتورسواران -گردش های نا مناسب -پارک حاشیه ای -

 اطراف

 میدان بدون چراغ -بریدگی بسیار عریض - بریدگی سیدرضی

تقاطق تیالر از تقاطع جعفر 

 خمینی -تیالر -طیار

 تقاطع بدون چراغ -رو و خطرناک است. فاقد پیاده -

 سدمعبر میوه فروش در نزدیکی تقاطع خیام

 عبور عابر در همه جهات -نابسمانی فضای سبز تقاطع نیاز

 عدم تابهوگذاری برای سرعت گیر اکثر معابر

 نابسمانی فضای سبز -نبود پیاده رو -عدم خط کشی مناسب - متری 34-معبر کرگان رود

 عبور طولی عابر -تخهف موتورسواران -پارک حاشیه در مح  گردش ها - دکتر معین -نیمعبر طالقا

 عبور طولی عابر -تخهف موتورسواران -پارک حاشیه در مح  گردش ها - دکتر معین -معبر خرمشهر

 بی نظمی موتورسواران -ها u-turnتداخ  گردش ها و  - امام -سعدی -معبر خیام

 عبور قاب  توجه عابر امام خمینی -معبر خیام

 بریدگی بازشو بسیار طوالنی بهوار امام رضا

جعفر  -معبر ولی عصر 

 طیار

 بدون چراغ -حرکات تداخهی در ورودی معبر -

سردار  -معبر پاسداران

 جنگ 

تداخ   -پارک حاشیه -تردد فراوان عابر در روز بازار -عدم خط کشی و تابهوگذاری -

 گردش ها

 پارک خودرو داخ  پیاده رو -مشکالت ویهچری ها -اختالف سطح پیاده رو و خیابان - تریم 044معبر عطار 

 هاآنعدم امکان عبور عابر ولی ازدحام  -عدم خط کشی عرضی و تابهوهای اعالم مسیر - اکثر معابر

وجود ایستگاه های تاکسی مکرر که مقصد  -لزوم تغییر تابهوهای هدایت مسیر -در شب

 ت.مشخص نیس هاآن

 اشغال شدن پارک جانبازان توسط تاکسی ها اکثر معابر

 مخفی شدن تابهوهای هدایت مسیر پشت درخت ها اکثر معابر

 الزمه پیش آگاهی برای خط کشی ها اکثر معابر

 لزوم نرده گذاری وسط -عدم تابهو گذاری حد سرعت - اکثر معابر
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وجود سرعت گیر بعد  -نا مناسب پیاده روکف پوش  -اختالف سطح پیاده رو و روسازی - سید رضی

 از خط کشی عابر

وهای لزوم برداشتن تابه -لزوم تابهو گذاری پیش آگاهی گذرگاه عابر، خط کشی و پ  عابر -

 لزوم اصالح هندسی بریدگی -هدایت مسیر از روی پ 

و آسفالت پارک نامنظم خودروها  -مشخص نبودن اسم کوچه ها و سردرگمی مسافران - اکثر معابر

 بسیار خراب در مسیر نوار ساحهی

 در مسیر به سمت پاسداران هیچ تابهوی هدایت مسیری وجود ندارد. اکثر معابر

 آسفالت بد خیابان کرگان رود اکثر معابر

 پارک خودروها زیر تابهوی پارک ممنوع در بخش یک طرفه خرمشهر

خیابان دکتر معین به 

 طالقانی

 لزوم خط کشی در مسیر

 خط کشی عابر بالفاصهه قب  بریدگی و نیاز به سرعت گیر بهوار امام رضا

 عدم تابهوگذاری برای یک طرفه بودن کرگان رود

 -معبر شهید بهشتی

 متری34

 پارک حاشیه -تعرض کاربری های مجاور -

روشنایی عدم وجود  -تعرض به خط مقاب  -پارک حاشیه -کم رنگ شدن خط کشی ها - پاسداران -معبر سعدی

 عدم وجود فضای مناسب شهری -شهری

 -پارک حاشیه ای -تخهف بسیار موتورسواران در حرکت در الین مخالف در مسیر پ  - خیابان امام

حرکت نامناسب و  -وجود فضای سبز ولی عدم تسهیالت عابر و مبهمان و ویهچری ها

اهده حرکت عدم وجود پیاده رو با وجود مش -گردش به راست و چپ های خطرناک

 تشکی  صف و قف  شدن مسیر به دلی  عرض کم پ  -طولی

 1211منبع: یافته های پژوهش، 

همچنین بر اسا  مطالعات و بررسی های میدانی، یکی از مشکالت عمده ایجاد ترافیک در شهر تالش وضعیت پارکینگ ها در 

 : باشدمیه ای شهر تالش به شرح زیر این شهر است. بر این مبنا وضعیت پارکینگ های حاشیه ای و غیر حاشی

 پارکینگ های حاشیه ای و غیر حاشیه ای .7جدول 

 بر اصلی آتشنشانی 065 1991 میدان امام 1

 24 چندکاربری 254 3244 خیابان سعدی 2

 بر اصهی - 304 854 خیابان پاسداران 3

 بر اصهی - 014 1024 خیام 4

کوچه -خیابان امام 0

 یعقوبی

454 310  05 
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 1211منبع: یافته های پژوهش، 

 بررسی وضعیت پارکینگ حاشیه ای در سطح معابر شهر تالش .8جدول 

 - عدم حضور  - فاقد کرگانرود

 خوب حضور  - متوسط متری 34

 - عدم حضور  - متوسط کشاورز

 - عدم حضور  - متوسط خیام

 - حضور  - تکمی  خرمشهر

 خوب حضور  - تکمی  طالقانی

 - عدم حضور  - متوسط بهشتیشهید 

 - عدم حضور  - متوسط دکتر معین

 - عدم حضور  - متوسط فداییان اسالم

میدان  -امام)امام عهی

 امام(

پیاده -بی توجهی رانندگان دوبهه فوق اشباع

 کردن مسافران

 خوب حضور

 خوب حضور بی توجهی رانندگان دوبهه فوق اشباع پ (-امام)میدان امام

 خوب حضور  - فاقد)ممنوع( پ (امام)روی 

 خوب حضور بی توجهی رانندگان دوبهه فوق اشباع امام)پ  تا امام رضا(

 خوب حضور  - تکمی  سعدی

 - عدم حضور  - فاقد پاسداران

سر تقاطع   - تکمی  سردار جنگ 

 حضور دارد

 خوب

 - عدم حضور  - فاقد شهریور 8

 - عدم حضور  - متوسط عطار

 - عدم حضور  - فاقد بشهدای محرا

 - عدم حضور  - تکمی  فداییان اسالم

تخهیه بار  فوق اشباع ولی عصر

 فروشندگان

 خوب حضور 

 - عدم حضور  - تکمی  جعفر طیار

 - عدم حضور  - تکمی  سید مصطفی خمینی

 - عدم حضور  - فاقد تیالر

 - عدم حضور  - فاقد چمران

 - عدم حضور  - فاقد مفتح

 - عدم حضور  - فاقد اندالور
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 - عدم حضور  - تکمی  تالشان

 1211منبع: یافته های پژوهش، 

رافیک ت سازیروانبا توجه به یافته های نظری و میدانی پژوهش حاضر و با توجه به یافته های تحقیق راهکارهای زیر جهت 

 در شهر مورد مطالعه ) تالش ( به شرح زیر اراله می گردد.

مدیریت و   برای نتایج را می توان ولی آمده، دست به مقیا  شهر تالش در اگر چه که حاضر تحقیق هاییافته به توجه با   

 پژوهش در مطرح نظری مبانی به توجه با همچنین گیرد. توجه قرار مورد ترافیک کشور سازیروانترافیک جهت  ریزیبرنامه

 باشد: زیر اضرح مطالعه پیشنهادهای هامطالعه به عنایت با و حاضر

 عارضه سنجی تقاضای پارک: -1

احداث چند پارکینگ در زمین های  -استفاده کارمندان از حم  و نق  عمومی -ایجاد پارکینگ های مسطحاتی و طبقاتی -

 مشخص.

ر هر یک د در زمینه احداث پارکینگ پیشنهادی بر اسا  مطالعات میدانی انجام شده با در نظر گرفتن بیشترین میزان رفت و آمد

 .1از محدوده های شهر، ضریب تقاضای فضای پارک برای هر یک از کاربری ها بر اسا  زیر محاسبه گردید

 *ضریب تقاضای فضای پارک کاربری تجاری : 

 1944مجتمع تجاری موبای  و ... :  -2901مجتمع تجاری پوشاک :  -1948فروشگاه های زنجیره ای : 

 بری تفریحی و ورزشی:* ضریب تقاضای فضای پارک کار

 191باشگاه های ورزشی:  -4940بوستان ها:  -4911سینما: 

 *ضریب تقاضای فضای پارک کاربری اداری، انتظامی و نظامی:

دفاتر اسناد  -0924ادارات دولتی:  -3942بانک ها و موسسات مالی:  -1942ادارات تخصصی:  -4941ساختمان مرکزی ادارات: 

 0918شهرداری:  -8981ت الکترونیک: دفاتر خدما -092رسمی: 

 * ضریب تقاضای فضای پارک کاربری آموزشی و فرهنگی:

 4923مجتمع های فرهنگی:  -594مسجد:  -1921موسسات آموزشی:  -4902دانشگاه: 

 درمانی: -* ضریب تقاضای فضای پارک کاربری بهداشتی

 1945ساختمان پزشکان:  -3914درمانگاه:  -4948بیمارستان خصوصی:  -4924بیمارستان دولتی:  -29125داروخانه: 

 * ضریب تقاضای فضای پارک کاربری خدماتی:

  4912کتاب فروشی : -1910خرده فروشی ها:  -0952فست فود:  -392رستوران:  -4948هت : 

نهاد ی و پیشلزوم تصمیم همگانی بین ادارات جهت جابه جایی کارمندان با سرویس مینی بو  و اتوبو ) مطالعات میدان -

 کارشناسان شهرداری تالش(

 کاربری های اطراف مسیر و کاربری های عمده جاذب سفر و تاثیرگذار ترافیکی: -3

                                                           
ه است. شددر پژوهش حاضر برای محاسبه میزان تقاضای فضای پارک از روش تعیین تقاضای کاربری های موجود در محدوده  مورد مطالعه استفاده  - 1

 ایب مورد استفاده در محاسبات از کتاب نرخ سفرسازی کاربری، ضربا توجه به عدم انجام مطالعات مربوط به ضرایب تقاضای پارکینگ برای شهر تالش

 parkingتاثیرگذاری ضریبی محاسبه نشده است، از مقادیر موجود در کتاب  ،های شهر تهران استخراج شده اند. در مواردی که برای کاربری

Generation .استفاده شده است 
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انتقال کاربری های اداری تاثیرگذار بر ترافیک به حاشیه شهر در درازمدت) مطالعات میدانی و پیشنهاد کارشناسان شهرداری  -

 تالش(

 ل نشده:تقاطعات کنترل شده و کنتر -2

ری( مصطفی خمینی )دکتر طاه-تیالر-کنترل تقاطعات و زمان بندی درست چراغ های راهنمایی ) تقاطعات : تقاطع جعفر طیار -

چراغ چشمک زن الزم » طالقانی -چهارراه بهشتی،تقاطع مطهری  -نصب چراغ و زمان بندی الزامی است(، معبر ولی عصر » 

 چمران ( . -، تقاطع چهارراه کشاورز، مصطفی خمینیپاسداران -، جعفر طیار، سعدی «است

 (؛ « حضور پهیس و زمان بندی چراغ در بعضی مواقع» حذف برخی میادین چراغ دار )  سید رضی و میدان امام عهی -

 نصب و اجرای جداکننده جهت ممانعت از جریان های تداخهی و ضربدری. -

 حاشیه ای:وضعیت تخهفات پارکینگ های حاشیه ای و غیر  -0

 کنترل تخهفات حاشیه معابر توسط سیستم مکانیزه ثبت تخهفات. -

 موقعیت ایستگاه های تاکسی: -5

تعداد متعدد ایستگاه های تاکسی در سطح شهر تالش، منجر به ایجاد پارک و توقف تاکسی می شود، که این موضوع سبب  -

هت ایجاد ایستگاه تاکسی و مبهمان شهری و صندلی جهت اختالل در جریان ترافیک خواهد شد ) مکان های پیشنهادی ج

حذف ایستگاه تاکسی از میدان امام خمینی و خیابان شهید غفاری)جنب بانک » آسایش شهروندان: ایستگاه تاکسی برون شهری

ی و کسایجاد مکان مشخص جهت ایجاد ایستگاه تا» ؛ تاکسی درون شهری «مسکن( و انتقال آن به سمت محدوده قانونی شهر

، ایجاد صندلی و مبهمان شهری در ایستگاه تاکسی کوچه شهید «صندلی و سایه بان در محدوده خیابان امام، سر خیابان خیام

رسول زاده خیابان امام، ایجاد ایستگاه تاکسی مشخص و صندلی و مبهمان شهری در خیابان امام بعد از پ  بزرگ به سمت میدان 

صندلی و مبهمان شهری در میدان امام عهی به سمت میدان نماز، ایجاد ایستگاه تاکسی و صندلی  امام، ایجاد ایستگاه تاکسی و

در بعد از میدان نماز به سمت میدان امام حسین، ایجاد ایستگاه تاکسی مشخص و صندلی در خیابان شهید رجایی نبش کوچه 

 «.    شهید وظیفه

 یگزین شود. تعداد تاکسی افزایش پیدا نکند و با اتوبو  جا -

 ایستگاه های تاکسی حذف شود و تاکسی ها گردشی شود.  -

 اطالعات مبدا و مقصد تاکسی ها برداشت و ساماندهی شود.  -

 در محدوده مرکزی شهر تالش پایانه درون و برون شهری احداث شود. -

 گذرگاه هم سطح و غیر هم سطح : -2

 سطح به تعداد مناسب قرار دارند. در بافت مرکزی و در تقاطعات مختهف گذرگاه هم -

 در ورودی شهر )بهوار نیایش( دو تقاطعات غیر همسطح عابر در فاصهه بسیار کم از هم قرار دارد. -

 در زیر پ  های عابر پیاده نرده های مانع نصب شوند و کهیه تقاطعات همسطح حذف شوند.  -

 بر پیاده ، گذرگاه همسطح اجرا شود. در تقاطعات چراغ دار و بدون چراغ دار فاقد خط کشی عا -

 متری دو پ  عابر پیاده نصب شود. 34در محدوده کمربندی و خیابان  -
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 1211منبع: یافته های پژوهش،  موقعیت گذرگاه های هم سطح و غیر هم سطح شهر تالش .3شکل 

 

 
 1211ژوهش، منبع: یافته های پ موقعیت گذرگاه های هم سطح و غیر هم سطح شهر تالش .4شکل 

 
 1211منبع: یافته های پژوهش،  موقعیت گذرگاه های پیشنهادی هم سطح و غیر هم سطح شهر تالش .0شکل 

 تابهوهای استاندارد و غیر استاندارد:

 . باشدمیرنگ و اندازه فونت های تابهوهای هدایت مسیر استاندارد ن -

دایت مسیر مناسب در شهر سرگردان و ایجاد ترافیک می شود. پیشنهاد مسافران ورودی به شهر تالش بدلی  نبود تابهوهای ه -

اصهی شهر تابهوهای هدایت مسیر  هایخیابانمی گردد در محدوده های مختهف سطح شهر بخصوص در ابتدا و انتهای مسیر 

 استاندارد) از لحاظ اندازه، فونت، و رنگ( احداث گردد. 
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هدایت مسیر نمی شوند و تعداد زیادی از رانندگان از خیابانهای اصهی امام خمینی شهروندان به درستی در سطح شهر تالش  -

 متری جمهوری عبور می کنند.  34و 

 ضمن اینکه بعد از ساماندهی ترافیکی و تصمیم گیری های نهایی باید حتما مجددا تابهو گذاری شود. -

 محدوده شهری به مرزهای محدوده شهری : ایستگاه های خطی برون شهری از داخ  ریزیبرنامهانتقال و  -8

 مثال: ایستگاه های اسالم و پره سر و لیسار و آستارا 

انتقال اتومبی  ها از داخ  شهر به ویژه میادین و مح  های پر تردد مانند میدان امام، خیابان شهید غفاری، خیابان پاسداران، 

 ی مربوطه.جهوی خانه معهم و مسیر خیابان اصهی شهر به ایستگاه ها

ترافیکی در سمت شمال پ  اصهی در دو خیابان شهید نجفی و شهید مهر قربانی انجام گردد، به نحویکه خیابان  ریزیبرنامه -1

شهید نجفی زاده از را ییالقات به سمت خیابان اصهی و خیابان شهید مهرقربانی از خیابان اصهی به سمت ییالقات یک طرفه 

 گردد.

 نگ هایی در مرکز شهر حدفاص  میدان امام عهی تا پ  اصهی .جانمایی پارکی -14

مثال: خیابان شهید افرازی، خیابان یعقوبی، خیابان سعدی، خیابان مولوی، کوچه شهید رسول زاده، خیابان خرمشهر به صورت 

 پارکینگ های طبقاتی یا مکانیکی

ن امام عهی جز برای تاکسی ها در طول روز و تخهیه و پارک ممنوع به ویژه در طول خیابان اصهی از پ  اصهی تا میدا -11

 بارگیری برای بازاریان در طول سال در ساعات مشخصی از شبانه روز.

پیشنهاد می گردد در روبروی مزار شهدا در طوالرود، نرسیده به سه راه همدمی با توجه به عرض مناسب معبر در آن نقطه،  -13

 ر زدن برای خودروهای سنگین نیز فراهم شود. دوربرگردان احداث شود تا امکان دو

 یک طرفه کردن خیابان معهم از سه راه تختی به سمت داخ  تا سه راهی )همان پارک معهم(. -12

جهوگیری از قطع عمودی در چهارراه سعدی با نصب گاردهای کوچک ) روبروی فروشگاه ایرانیان در خیابان طالقانی و  -10

 ی( روبروی پمپ بنزین رضوان

اصالحات هندسی در تقاطع قب  و بعد از پ  امام و تقاطع کشاورز و میدان نماز و ایجاد بریدگی جهت دور زدن خودروها  -15

در خیابان مصطفی خمینی نرسیده به میدان نماز و همچنین اصالح سه راهی منتهی به خیابان شهید چمران و ساخت میدان در 

 چهارراه دکتر طاهری

ی در میدان نماز نشان می دهد که تداخ  شدید حرکتی بین جریان تالش به سمت رشت و جریان مصطفی خمینی جریان ترافیک 

به خیابان نواب و میدان امام عهی برقرار است. از همین رو با توجه به اصالح هندسی بریدگی سید رضی و تبدی  آن به 

 دوربرگردان، تبدی  میدان نماز به تقاطع پیشنهاد می شود.

 

 

 

 

 

 

 1211منبع: یافته های پژوهش،  طرح هندسی پیشنهادی میدان نماز .6شکل
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همچنین با توجه به بازدیدهای میدانی برای دو تقاطع قب  و بعد از پ  امام و تقاطع کشاورز می توان با قرار دادن دایره ها یا 

ند. همچنین برای این دو تقاطع با توجه به گهدان های ترافیکی و گذرگاه های هم سطح، هدایت عابران پیاده ساماندهی شو

 جریان ترافیک، زمان بندی چراغ راهنمایی نیز پیشنهاد می گردد.

 
 1211منبع: یافته های پژوهش،  طرح هندسی پیشنهادی تقاطع کشاورز .7شکل

 
 1211منبع: یافته های پژوهش،  : طرح پیشنهادی تقاطع قبل و بعد از پل امام8شکل

ر کندرو یا آهسته رو در میدان نماز از خیابان مصطفی خمینی به سمت رشت و در میدان امام عهی از رشت به ایجاد مسی -12

متری و در چهار راه دکتر طاهری در  34نصب چراغ راهنمایی در چهارراه کشاورز در خیابان  -14 متری 34سمت خیابان 

نصب چراغ های چشمک زن در  -11 ولیعصر و بهوار نیایش.کم کردن عرض رفیوژها در بهوار  -18 خیابان مصطفی خمینی .

استفاده صحیح از دوچرخه  -34 متری که اتومبی  ها با سرعت باالیی در تردد هستند. 34چهار راه ها به ویژه در طول خیابان 

فی خمینی، مصط -اصالح هندسی تقاطع چمران -31 و موتورسیکهت جهت تردد در خیابان اصهی برای جهوگیری از ترافیک.

یک مصطفی خمینی مشخص شد که شدت تراف -با برداشت میدانی شدت ترافیک تقاطع چمران. طالقانی -تقاطع فداییان اسالم

چمران به جعفر طیار و نماز به چمران سبب تداخ  شدید حرکتی و همچنین تصادفات منجر به خسارت شده است. از این رو 

یار به دوربرگردان ) احداث شود( قب  از میدان نماز و همچنین احداث رفوژ میانی در جعفر ط -با انتقال جریان ترافیک چمران

 خیابان مصطفی خمینی می توان در کاهش تداخ  حرکت اتومبی  ها و افزایش جریان ترافیک موفق بود.

 
 1211منبع: یافته های پژوهش،  مصطفی خمینی -طرح هندسی پیشنهادی تقاطع چمران .9شکل 
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 هندسی میدان جعفر طیار، میدان دانش آموز و محمدی اصالح -3

با توجه شدت ترافیک کم در این دو تقاطع ) تقاطع میدان دانش آموز و محمدی(، وضعیت موجود برای شرایط کنونی مناسب 

یشنهاد می پ ؛ اما با گسترش شدت ترافیک در سال های آینده و اشباع شدن این دو تقاطع اتصال دو میدان به شک  دمب باشدمی

 شود.

 
 1211منبع: یافته های پژوهش،  طرح هندسی پیشنهادی میدان دانش آموز و شهید محمدی .15شکل

شاخه متص  به  5در تقاطع میدان جعفر طیار هم شک  هندسی میدان به صورت دمب  پیشنهاد می شود. عهت این امز وجود 

 .باشدمیاین تقاطع و حجم جرایان ترافیک کم 

 
 1211منبع: یافته های پژوهش،  طرح هندسی پیشنهادی میدان جعفر طیار .11شکل 

برای سامان دهی ترافیک تقاطع سعدی، اصالح زمان بندی چراغ راهنمایی پیشنهاد می  اصالح زمان بندی تقاطع سعدی: -32

متری، خیابان  044بان امام، عطار ایجاد تسهیالت الزم برای عابران پیاده، ویهچری ها و ایجاد پیاده راه هادر خیا -30 شود.

جهت دهی مناسب عابران پیاده در تقاطع نماز،  -35مصطفی خمینی )دکتر طاهری( -تیالر-متری، جعفر طیار 34 -کرگانرود

اصالح کاربری های ناهمسان در خیابان و پیادروها  -32. مصطفی خمینی )دکتر طاهری( ، خیابان کرگانرود-تیالر-جعفر طیار

نوسازی، اصالح و  -34. ری موانع عبور و مرور در مسیرهای تقاطع خیام، تقاطع قب  و بعد از میدان امام خمینیو جمع آو

تعریض پ  اصهی با توجه به  تعریض پ  در خیابان امام: -38 متری، تقاطع نیاز. 34 -توسعه فضای سبز در خیابان کرگانرود

متر عریض بوده و امکان تبدی  بخشی از آن به سواره رو وجود  34تا  15اینکه پیاده راه در شمال و جنوب پ  اصهی حدود 

دارد. بنابراین با توجه به ترافیک حجیم در این محدوده شهر، پیشنهاد می گردد. با توجه به این امر عرض پ  اصهی داخ  شهر 

جهت دهی مناسب موتورسواران در تعیین مسیر جداگانه و یا  -31 متر افزایش یابد. 14متر( باید به حداق   4)عرض کنونی

 امام. -عدیس -دکتر معین، خیابان خیام -دکتر معین، خیابان خرمشهر -مسیرهای تقاطع قب  و بعد امام خمینی، خیابان طالقانی

 -21 .جعفر طیار -سردار جنگ ، خیابان ولی عصر -ایجاد دوربرگردان در تقاطع قب  و بعد امام خمینی،  خیابان پاسداران -24

 -اصالح در سیستم روشنایی شهردر خیابان سعدی -23. پاسداران، خیابان سید رضی -نگ زنی مجدد خطوط در خیابان سعدیر

 -20. سردار جنگ  -د، خیابان پاسداران ایجاد تابهو یک طرف در خیابان کرگان رو -22. پاسداران، تقاطع چهارراه کشاورز

ایجاد خط کشی عابر پیاده  -25. ام رضا، خیابان سید رضی، میدان خرمشهرایجاد سرعت گیر و تابهوی حد سرعت در بهوار ام

 ، خیابان سردار جنگ -در قب  از بردیگی در بهوار امام رضا، خیابان دکتر معین به طالقانی، خیابان سید رضی، خیابان پاسداران

ایجاد  -22. میدان نماز، میدان امام حسین چمران، -فداییان اسالم، تقاطع مصطفی خمینی -متری، تقاطع طالقانی 34 -کرگانرود
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ع مصطفی رضی، تقاط خمینی، بریدگی سید -تیالر -سردار جنگ ، تقاطق تیالر از تقاطع جعفر طیار-چراغ در خیابان پاسداران

 اصالح هندسی تقاطع ها در بعد از -28. در خیابان سید رضی، میدان خرمشهراصالح روکش پیاده رو  -24 .چمران –خمینی 

طالقانی از جمهه تقاطعاتی است که در آن تداخ  حرکتی  -تقاطع فداییان اسالم فداییان اسالم. -میدان امام عهی و تقاطع طالقانی

شدید از خیابان طالقانی به فداییان، میدان امام به طالقانی، فداییان به کوچه مجاور مرکز خرید ایرانیان اتفاق می افتد، که همه 

افیک شدید و همچنین تصادفات جهو به پههو شده است. بنابراین برای این مسیر اصالح جزیره روبروی اداره این موارد سبب تر

برق و نصب جداکننده فیزیکی ترافیکی در شرایط وضع موجود و همچنین یک طرف کردن جریان خیابان فداییان اسالم تا 

 تقاطع قد  پیشنهاد می شود.

 
 1211منبع: یافته های پژوهش،  طالقانی -قاطع فداییان اسالمطرح هندسی پیشنهادی ت .12شکل 

 ترافیک برای میدان امام عهی، تقاطع اشکی پیشنهاد می شود. سازیروانهمچنین جهت 

 
 1211منبع: یافته های پژوهش،  طرح هندسی اشکی پیشنهادی میدان امام علی .13شکل 

 اصالح هندسی بریدگی در خیابان سید رضی: -21

ی سید رضی در وضع موجود سبب می شود که وسای  نقهیه ای که قصد گردش در بریدگی را دارند در زمان انتظار جهت بریدگ

گردش، سبب اختالل حرکت جریان ها خودروهای مستقیم رو می شوند که سبب وارد شدن تاخیر به ک  مسیر و تاثیر آن بر 

طول دوربرگردان استاندارد و سرعت مسیر مورد مطالعه مشخص می  ترافیک میدان نماز می شود. بنابراین با بررسی عرض و

شود که امکان طرح دوربرگردان استاندارد در این مسیر فقط برای خوردوی سواری امکان پذیر است. مشخصات طرح پیشنهادی 

 :باشدمیدوربرگردان سید رضی به شرح زیر 

 1211فته های پژوهش، منبع: یا مشخصات پیشنهادی دوربرگردان سید رضی .9جدول 

 اندازه پارمترها
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 54 (Mطول برگشت)

 24 (Mطول ورودی)

 5 (Mشعاع گردش)

 2 (Mقطر)

 2935 (Mعرض خط کاهش و افزایش سرعت)
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