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چكیده
افزايش جمعيت و ميزان توليد وسايل نقليه موتور ی از يك سو و رشد روزافزون استفاده از وسايل نقليه شخصی از سوی
ديگر ،سبب تراكم ترافيك و مشكالت فراوانی در سطح معابر شبكه های شهری گشته است  ،خصوصا اينكه بسياری از اين
معابر متناسب با ميزان خودروهايی كه از آنها تردد می كنند طراحی نشده اند .در چنين شراطی مديريت ترافيك شهری در
كنترل و استفاده ی بهينه از وضع موجود نقش مهمی ايفا می كند.هدف اصلی اين مقاله بررسی راهكارهای مديريت ترافيك
بر جريان ترافيك در شبكه های درون شهری بوده است .در اين مقاله به بررسی راهكارهای مديريت ترافيك در بافت مركزی
شهر خواف و ارائه پيشنهادات جهت كنترل و مديريت ترافيك در اين شهر پرداخته ايم هم چنين نتيجه اين پژوهش اين بود
كه با استفاده از راهكارهای مديريت ترافيك و ارائه راهبردها می توان بخش مهمی از معضالت ترافيكی بافت مركزی شهر
خواف را به حداقل ممكن رساند.
واژههای کلیدی :مديريت ترافيك ،حمل ونقل شهری ،بافت مركزی و متمركز شهر،شهر خواف

مقدمه
طرح تحقیق
با رشد روزافزون شهرها و تبديل شهرهای پرجمعيت به كالنشهر ،مسائل و مشكالت كالنشهرها شكل و ابعاد تازهای به خود
میگيرد .يكی از مهمترين مسائلی كه مديران شهرها علیالخصوص كالنشهرها با آن سروكار دارند ،حمل ونقل و ترافيك شهر
میباشد .انجام فعاليت های اقتصادی و اجتماعی در شهر نيازمند انجام سفر است و هنگامی كه ابعاد شهر بزرگ بوده و طول سفرها
(در مقايسه با شهرهای كوچك و متوسط) زياد باشد ،فرد مسافر زمان قابل توجهی را در شبكه حمل و نقل شهری سپری خواهد
كرد .حمل و نقل به خودی خود يك مسئله و مشكل نيست بلكه يك موهبت است .زمانی حملونقل تبديل به يك مسئله میشود
كه عوارض ناشی از آن باعث نارضايتی كاربران شبكه حمل ونقل و به تبع آن كاهش سطح كيفی خدمات شهری شود .مناطق
مركزی شهرها هيچگاه از تراكم عبور و مرور خالی نخواهند شد ،اما می توان با مديريت ترافيك موجب كاهش ازدحام بيش از حد
در اين مناطق شد .تراكم ترافيك افراد را از حركت آزادانه باز میدارد و رفت و آمد را كند میكند .همچنين مخل انجام فعاليتها
در مناطق مركزی شهر میشود .در مناطق متمركز شهری تراكم ترافيك مورد انتظار است و تا حدی پذيرفته شده است .آن چه
اهميت دارد مديريت اين تراكم است.
در ايران نيز همانند بسياری از كشورهای جهان شهرها با مشكالت ترافيكی نظير ازدحام ترافيك ،نبود جای پارک و  ...مواجه
است .مديريت ترافيك در راستای كاهش و به حداقل رساندن مشكالت ترافيكی تالش میكند.در شهر خواف بهخصوص در بافت
مركزی اين شهر با مشكالت ترافيكی مانند ازدحام ترافيكی ،كمبود توقفگاه ،مواجه هستيم كه بايد برای به حداقل رساندن اين
معضالت از روشهای مديريت ترافيك استفاده نمود.
اهمیت و ضرورت تحقیق
مسئله ترافيك و حمل و نقل از اهميت ويژه ای برخوردار است زيرا بصورت مستقيم بر روی زندگی مردم تاثير گذار است
همچنين با توجه به اينكه بافت مركزی شهرها قلب تپنده شهر است و محل تجمع و كانون انواع فعاليتها و تالقی شريانهای
حياتی هر شهر به شمارمیرود نقطهای كه شهر ازآنجا آغاز شده و به پيرامون گسترش يافته است ؛بنابراين اهميت مديريت
ترافيك در بافت مركزی شهرها دوچندان است .با توجه به جمعيت شهر خواف و هم چنين پتانسيل جمعيت پذيری اين شهر
بدليل وجود معادن سنگ آهن و يهره برداری از صنايع مربوطه در آينده ،سيستم حمل و نقل كنونی شهر خواف از محدوديت های
عمده ای همچون پايين بودن سهم حمل و نقل عمومی ،سهم باالی تاكسی ها و مسافربرهای غير رسمی در جابجايی شهروندان،
افرايش روز افزون فاصله سفرهای كاری و غيركاری و نامناسب بودن ساختار و كيفيت شبكه معابر برای جابحايی پياده و دوچرخه
رنج میيرد كه به دنبا ل خود عوارضی همچون ازدحام ترافيكی ،كمبود توقفگاه ،افزايش آلودگی به دنبال داشته است .سياست ها و
اقداماتی كه در پاسخ به مشكالت اتخاذ شده ،عمدتا به دليل ناهماهنگی در برنامه ريزی و اجرا از يك سو و فقدان جامع نگری و
دورانديشی از سوی ديگر با موفقيت اندكی مواجه ب وده اند .بررسی سياست ها و اقدامات صورت گرفته و شناسايی اولويت های
مداخله در روند جاری ،ضرورتی است كه در اين تحقيق به آن پرداخته میشود.
پیشینه تحقیق

در رابطه با موضوع مديريت ترافيك و هم چنين مديريت ترافيك در بافت مركزی شهرها پژوهش های زيادی صورت گرفته
است از جمله:
راهنمای شناسايی و بكارگيری روش های مديريت ترافيك در شهرهای كشور كه در سال  1386تدوين گرديده است به
بررسی مديريت و روش های مديريت ترافيك همچنين معايب و مزايای آنها به صورت كلی پرداخته است .عليرضا صلواتی و حسين
حق شناس در مقاله ای به عنوان يكپارچه سازی سيستم حمل ونقل عمومی به روش  AHPبا هدف هماهنگ سازی سيستم های
حمل و نقل عمومی در اصفهان ،به تعريف معيارهای مناسب برای استفاده از حمل و نقل عمومی مبتنی بر عرضه و تقاضا پرداخته
است.
اهداف تحقیق
اهداف اين تحقيق شامل موارد زير بوده:
 بررسی راهكار های مديريت و كنترل ترافيك در بافت مركزی شهرها(با توجه به مديريت عرضه و تقاضا)
 ارائه راهكارهايی اجرايی برای كنترل ترافيك در شهرخواف

روش تحقیق
روش تحقيق حاضر از نوع توصيفی_ تحليلی بوده كه در نمونه موردی از روش ارزيابی پس از اجرا (اجرای سياست های حمل
و نقل) استفاده شده است .همچنين اين تحقيق ،از نوع كاربردی است كه برای حل مسائل اجرايی و واقعی در رابطه با حمل و نقل
شهر خواف مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ابتدا با توجه به مطالعات كتابخانه ای به تبيين راهكارهای مديريتی در حوزه حمل و نقل پرداخته و اهداف ،اصول و
راهبردهای آن بيان می شود .سپس به بررسی نمونه موردی پرداخته و از آن برای ارائه راهكارهای مديريت ترافيك استفاده نموديم.
با توجه به ماهيت تحقيق حاضر ،روش های تركيبی به كار گرفته می شود .داده های اصلی و مورد نياز از طريق اسناد و مدارک و
مصاحبه جمع آوری می گردد.

مبانی نظری
راهكارهای مديريت ترافيكی شامل موارد متعددی بوده كه در اين تحقيق فقط به تبيين راهكارهای مربوط به شهرسازی می-
پردازيم كه در ذيل به تفصيل بيان خواهند گشت.
یكپارچگی طراحی با کاربری زمین
عوامل مربوط به كاربری زمين از جمله عوامل اساسی و اثرگذار در ايجاد شرايط مختلف حمل و نقل شهری است و ارتباط بين
حمل و نقل و كاربری های زمين يك ارتباط دوسويه می باشد .ترافيك زاييده كاربری اراضی شهری است .بناها به عنوان فضاهای
كالبدی و كاربری آنها به عنوان نقش آفرين در سفرسازی يا توليد و جذب ترافيك شهرها تأثير تعيين كنندهای دارند .در مبدأ و
مقصد همه ترددهای شهری يك بنا وجود دارد ،اگر بنايی را از جايی بردارند ،به نسبت آن از ميزان ترافيك در آنجا كم میشود و
بالعكس ،اگر بنايی جديد ايجاد شود طبق كاركرد بنا (كاربری) در آنجا بر ميزان حجم ترافيك افزوده میشود .پس بناها سرچشمه
و ايجادكننده رفت و آمدهای شهریاند و هر برخورد اساسی با مشكل ترافيك بايد از ريشه آن كه كاربریها میباشد شروع شود.

تدوين استراتژیهای مختلف كاربری زمين كمكی است در جهت رسيدن به اهداف برنامهريزی .استراتژیهای مختلف مديريت
كاربری زمين میتواند دسترسی و چندگونگی در شيوه سفر را افزايش دهد.
به جهت تبيين اثرات هماهنگی سيستمهای حمل و نقل شهری و كاربری زمين در شهرها ،بانك جهانی برآوردهايی را در
زمينه كاهش مصرف انرژی در شهر سنگاپور به عنوان بارزترين نمونه اعمال هماهنگی كاربری زمين و توسعه شهری با سيستمهای
حمل و نقل ارائه میدهد .در اين برآورد  %75كاهش ترافيك سواری در شهر برای قبل و بعد از اعمال سياست-های هماهنگ
كاربری زمين و حملو نقل شهری اعالم گرديده است.
محدودکردن استفاده از خودروی شخصی
اعمال مقرراتی كه موجب كاهش حجم ترافيك معابر منتهی به مركز شهر و كاهش تراكم ترافيك در داخل آن شود ،در
بسياری از شهرهای بزرگ كشور اجتنابناپذير میباشد (با انجام مطالعات ترافيكی كافی) .با اجرای محدوديتهای ترافيكی در مركز
شهر ،هدف آن نيست كه تعداد سفرها ،كاهش يابد و يا فعاليت اقتصادی -اجتماعی مركز شهر دچار ركود شود ،بلكه اعمال
محدوديت به آن منظور صورت میگيرد كه سفرها در طول روز به نحو مطلوبتری توزيع شده و مهمتر آنكه ،سفرها بيشتر توسط
وسايل نقليه همگانی انجام گيرد.
همزمان با اعمال محدوديت تردد وسايل نقليه شخصی ،بايد تسهيالت سفر با وسايل نقليه همگانی در مراكز شهرها نيز افزايش
يابد .به اين منظور محدودكردن خودروهای شخصی به گونهای صورت میگيرد كه امكان عبور خودروهای شخصی در يك منطقه
در زمانهای از قبل مشخص شدهای ،يا ممنوع میشود و يا اولويت عبور به وسايل حمل و نقل همگانی داده میشود .بعضی از
روشهايی كه در اين زمينه وجود دارد ،عبارتند از اولويتدهی به اتوبوسها در تقاطعات ،انحراف ترافيك از مناطق پرتراكم ،و اجازه
عبور خودروهای شخصی با مجوز
ایجاد پاركسوار
پارکسوار در واقع پاركينگهايی است كه در ايستگاههای سيستم حمل و نقل همگانی شهری شامل اتوبوس ،مترو و يا در
بعضی از نقاط پرتراكم مسكونی و به خصوص در حاشيه محيط شهری به منظور ارائه تسهيالت الزم به مسافران وسائط نقليه
شخصی كه به اين نقاط رسيدهاند ،جهت استفاده از وسائط حملو نقل همگانی ،سيستم همسواری و غيره بنا شده است .اين
پاركينگ در بعضی از مواقع شامل پاركينگ دوچرخه نيز میباشد .اين پاركينگها معموال رايگان و يا كم هزينهتر نسبت به
پاركينگهای مركز شهر است در شهرهای با جمعيت كمتر میتوان به جای احداث پارکسوار ،از ترمينالهايی با ابعاد كوچكتر
نسبت به پارکسوارها در نقاط مختلف شهر استفاده نمود .ترمينالها محل تمركز وسايل نقليه همگانی میباشند و ابتدای مسير
سيستم حملو نقل همگانی در شهرها ترمينالها هستند و مناطق مختلف شهر به ويژه مناطق مركزی ،از طريق سيستم حمل و
نقل همگانی واقع در ترمينالها پوشش داده میشود .اغلب ترمينالها در نزديكی مناطق و شهرکهای مسكونی با تراكم زياد
احداث میشوند و مكانی نيز برای پارک وسايل نقليه در آنها تعبيه میگردد.
مدیریت پارکینگ
مديريت پاركينگ يكی از مولفههای اصلی مديريت ترافيك میباشد .كمبود پاركينگهای غيرخيابانی منجر به افزايش پارک-
حاشيهای ،كاهش عرض مفيد خيابان و در كل اخالل در سيستم حملو نقل و ترافيك میشود .امروزه معضل كمبود محل توقف
وسايل نقليه به خصوص در مناطق مركزی شهر گريبانگير اكثر شهرهای بزرگ میباشد .پاركينگ حاشيهای قسمتی از سطح معابر
را كه میتوانست برای عبور وسايل نقليه مورد استفاده قرار گيرد به محل توقف اتومبيلها تبديل كرده و عرض مفيد معبر به دليل
اشغال توسط خودروهای پارکشده كاهش میيابد .عالوه بر آن ميزان اصطكاكی كه اتومبيلها در ورود به پاركينگ و خروج از آن با

ترافيك عبوری ايجاد میكنند و نيز پارک به صورت دوبل در برخی از مكانها به شدت ظرفيت و كارايی عبور وسايل نقليه را در
معابر شهری كاهش میدهد .همچنين به علت تقاضای زياد پاركينگ در مناطق مركزی شهر و اشغال فضاهای پارک توسط ساير
وسايل نقليه ،اتومبيلهايی كه به دنبال فضای پارک میگردند به حجم ترافيك و ميزان تداخل در ترافيك عبوری میافزايند.
ميزان دسترسی به پاركينگ يكی از ابزار تنظيم جريان ترافيك است زيرا موقعی كه پاركينگ محدودتر و گرانتر شود ،تعداد
وسائط نقليهای كه به منطقه وارد خواهد شد ،كاهش میيابد .بعضی از مردم به سمت سيستم حمل و نقل همگانی روی آورده و
پارهای از آنها وسائط نقليه خود را در حاشيه ورودی به شهر و يا منطقه متراكم ،پارک میكنند و يا ممكن است گروهی از روش-
هايی نظير همسواری استفاده نمايند.
قیمتگذاری
قيمتگذاری از مهمترين عواملی است كه عادات حمل و نقلی در يك شهر را شكل میدهد .عدم در نظر گرفتن اين عامل مهم
سبب میشود ،مدهايی كه كارايی اقتصادی پايينی دارند در شهر مورد استفاده زيادی قرار بگيرند .قيمتگذاری را میتوان از جنبه-
های ذيل مورد برررسی قرار داد :قيمتگذاری معابر ،قيمتگذاری پاركينگ ،ماليات بر مالكيت خودرو ،تعيين كرايهها ،و تعيين
يارانهها .به طور كلی در اين بخش هدف آن است كه با افزايش قيمت استفاده از حمل و نقل شخصی ،مطلوبيت آن در مقابل حمل
و نقل همگانی كاهش يافته و تقاضا برای استفاده از سيستم حمل و نقل همگانی در شهرها به ويژه در مراكز تجاری افزايش يابد.
ساماندهی شبكه معابرشهری
پس از توسعه استفاده از حمل و نقل همگانی و اصالح حمل و نقل شخصی ،با توجه به راهكارهای مديريتی  ،بايد شبكه معابر
شهری طوری ساماندهی شوند تا از ظرفيت تسهيالت و معابر موجود به شكل بهينهای استفاده گردد .هر چه اين تسهيالت حالت
بهينهتری داشته باشند ،كارايی حمل و نقل همگانی بيشتر و استفاده از خودروهایشخصی نيز با سهولت بيشتری انجام خواهد شد.
اقداماتی كه در زمينه اصالح و ساماندهی شبكه معابر شهری میتوان صورت داد ،عبارتند از :تنظيم و هماهنگسازی چراغهای
راهنمايی در تقاطعها ،اصالحهندسی تقاطعها و جهتبندی مناسب معابر

مطالعه موردی :شهرخواف
بررسی وضعیت شبكه معابر
در بسياری از شهرها شكل گيری شبكه معابر از يك خيابان اصلی آغاز میگردد و در طول زمان با توجه به محدوديت ها و
فرصت های پيش رو به صورت های گوناگونی رشد میكند .از جمله شبكه معابر متداول ،شبكههای خطی ،شطرنجی و تار عنكبوتی
میباشند .در شهر خواف مشاهده می گردد شكل گيری شبكه معابر با پيدايش خيابان امام خمينی آغاز شده و دارای طرح از قبل
تعيين شده ای نبوده است .بدليل وجود ارتفاعات در نزديكی شهر و به موازات خيابان اصلی ،امكان رشد از سمت غرب وجود نداشته
و ناگزير شبكه معابر شهر در گذشته بيشتر به صورت خطی رشد نموده و در سال های اخير به صورت شطرنجی ادامه يافته است .از
معضالت عمومی شبكه معابر شهر ،عدم رعايت سلسله مراتب مناسب و اتصال كليه معابر به يكديگر بدون توجه به ضوابط كنترل
دسترسی است.
بنابر گزارش ساماندهی ترافيك شهر خواف ،سرانه شبكه معابر  266.9متر مربع میباشد .همچنين  19.8درصد از معابر مورد
استفاده خاكی و  80.2درصد از آن آسفالته است .در ادامه به نقش و موقعيت برخی از مهمترين معابر شهر پرداخته میشود.
 خيابان امام خمينی(ره):

اين خيابان ،خيابان اصلی شهر و جداكننده قسمت تاريخی و قديمی خواف با نواحی نسبتاً جديد بوده كه از شمال غربی به
جنوب شرقی امتداد داشته و ميادين امام خمينی(ره) و خاتماالنبيا را به يكديگر متصل میكند .وجود كاربریهای تجاری گوناگون
در اطراف اين خيابان و تداخل عبور و مرور عابرين پياده با وسايل نقليه موتوری به همراه كمبود پاركينگ حاشيهای موجب بروز
ترافيك در برخی ساعات روز میگردد .مقطع عرضی اين معبر شامل پيادهرويی با عرض  4.7متر در هر طرف و سوارهرو به عرض
 14.6متر و بدون رفوژ میباشد .خيابان امام خمينی به جهت عملكردی در رده خيابان های شريانی درجه دو فرعی جای میگيرد.
 خيابان حافظ ابرو:
خيابان حافظ ابرو در جهت عمود بر خيابان امام خمينی(ره) و در جهت شرق آن قرار دارد .محل تقاطع آن با خيابان امام
خمينی ميدان امام خمينی میباشد و از سوی ديگر در محل ميدان معلم ،به بلوار فردوسی ختم میشود .اين معبر با دارا بودن
عرضی در حدود  25متر در دسته معابر درجه 2فرعی جای میگيرد .اين خيابان به نوعی ارتباط دهنده بافت مركزی و قديمی شهر
به مركز اداری جديد شهر میباشد و جزء معابر اصلی و پر تردد شهر به حساب میآيد.
 خيابان شهيد مدرس:
اين خيابان در جهت موازی خيابان حافظ ابرو و عمود بر خيابان امام خمينی(ره) قرار داشته و وظيفه اتصال ميدان خاتماالنبياء
به بلوار فردوسی جنوبی را به عهده دارد .اين معبر نيز همانند خيابان حافظ ابرو وظيفه انتقال سفرهای ميان محدوده قديم با مركز
اداری-مسكونی جديد شهر را به عهده دارد و با عرضی در حدود  17متر جزء معابر جمع و پخش كننده محسوب میگردد.
 خيابان سينا:
اين معبر به موازات خيابان امام خمينی(ره) و سمت شرق آن قرار دارد ودر حال حاضر وظيفه اتصال خيابان حافظ ابرو به
خيابان مدرس و در ادامه تا مركز بهداشت را به عهده دارد .اين معبر با عرض مقطع حدود  25متر جزء معابر درجه 2فرعی
طبقهبندی میگردد كه درصورت توسعه آتی شهر میتواند نقش پراهميتی در شبكه معابر شهر به عهده بگيرد.
 تقاطعها:
وجود تقاطعهای بسيار درشبكه معابر بخصوص در خيابان هايی با درجه عملكردی باال عالوه بر تأمين دسترسی ،موجب تأخير
و بروز تصادف میباشد .همچنانكه در شهر خواف مشاهده میگردد وجود تقاطعهای بسيار ميان كليه معابر شهری بدون درنظر
گرفتن ضوابط دسترسی كه عمدتاً بدون طرح هندسی مناسب هستند ازجمله معضالت كنونی شهر محسوب میشوند .تعداد زياد
تقاطعها در شرايط حاضر ممكن است زياد مشكلساز نباشد اما با توسعه جمعيتی و به تبع افزايش تعداد سفرهای روزانه موجب
افزايش تأخير در سفرهای شهروندان و نيز افزايش برخوردها ميان وسايل نقليه خواهد شد.
 ميادين و فلكهها:
از اصلی ترين ميادين شهر خواف ميدان امام خمينی می باشد كه محل اتصال خيابان امام خمينی و امتداد آن (خيابان
وحدت) به ديگر خيابان اصلی شهر يعنی خيابان حافظ ابرو میباشد .در جوار اين ميدان كاربریهای تجاری بخصوص در خيابان
امام خمينی موجب تردد زياد وسايل نقليه میباشند.
از ديگر ميادين مهم شهر ميدان خاتماالنبياء میباشد كه محل تالقی خيابان های مدرس72 ،تن شهيد ،خواجهيار و امام
خمينی بوده و دارای حجم نسبتاً زياد تردد وسايل نقليه عبوری است.
ديگر ميدان اصلی شهر خواف ميدان معلم نام دارد كه محل تالقی خيابان های حافظ ابرو و امتداد آن (خيابان فرمانداری) با
بلوار فردوسی است .اين ميدان با دارا بودن قطر و عرض سواره رو زياد برای تردد وسايل نقليه سنگين و نيز حجم باالی عبور و
مرور مناسب به نظر میرسد .درصورت توسعه بافت شهری در سمت شرق خيابان امام خمينی نقش اين ميدان پررنگتر خواهد شد.

 پاركينگ:
محل پاركينگ بجز پاركينگ ادارات و منازل ،در يك تقسيم بندی به دو گروه حاشيهای و غير حاشيهای طبقه بندی میشود.
شهر خواف به دليل كوچك بودن همانند ساير شهرهای مشابه دارای پاركينگ غيرحاشيهای نيست و رانندگان نياز خود به
پاركينگ را با پارک در حاشيه خيابان ها مرتفع میسازند .در حال حاضر در اطراف ميدان امام خمينی و برخی ديگر از معابر
محدوديت و ممنوعيت برای پارک حاشيهای وجودبا وجود ترافيك در برخی معابر بخصوص خيابان امام خمينی اعمال ممنوعيت
پارک وسايل نقليه به همراه درنظر گرفتن جای پارک جايگزين میتواند راهكار مناسبی باشد .از روش های جايگزين میتوان به
پارک در معابر اطراف و يا اختصاص دادن يك قطعه زمين به منظور احداث پاركينگ غيرحاشيهای (عمومی) اشاره كرد.
مسائل مربوط به عبور و مرور عمومی و خصوصی در شهر
با توجه به كوچك بودن شهر و پراكنده بودن كاربریهای جاذب سفر از قبيل مدارس و كاربریهای تجاری ،بسياری از
سفرهای انجام شده در خواف به صورت پياده انجام میگيرد اما به دليل تمركز نسبی كاربریهای تجاری اطراف خيابان امامخمينی
اين معبر با مشكل عبور و مرور مواجه است .مشكل ديگری كه در معابر شهر ديده میشود عدم وجود پيادهرو در برخی معابر يا
استفاده تجاری از پياده رو و روسازی نامناسب آنهاست كه درنهايت منجر به تردد عابرين در عرض سوارهرو ،افزايش خطر برای آنان
و بروز مشكل در تردد وسايل نقليه میگردد.
جهت تحليل رفت و آمد درون شهری به آمار تردد وسايل نقليه نياز میباشد لذا در روز های مختلف از شش تقاطع اصلی شهر
و خيابان های منتهی به آنان آماربرداری انجام شد كه محل اين تقاطعها عبارتند از:
 كمربندی شمالی (بلوار بسيج).
 چهارراه فاطمه زهرا (ع).
 ميدان امام خمينی.
 ميدان خاتم االنبياء.
 ميدان معلم.
 ابتدای كمربندی جنوبی.
با شمارش حجم هريك از وسايل نقليه در معابر مهم شهر و در ساعات مختلف روز ،نتايج تحليلی مورد نياز حاصل میگردد كه
در ادامه به آنها اشاره می شود.قابل ذكر است در اين پژوهش بيشتر به چهارراه فاطمه زهرا (ع) .ميدان امام خمينی .ميدان معلم.
ميدان خاتم االنبياء توجه خواهيم نمود.
از بين شش مقطع شمارش حجم شده ،ميدان معلم با نزديك به  25درصد بيشترين سهم مجموع ورود و خروج معادل سواری
را به خود اختصاص داده است .در نمودار شماره  1ورود و خروج معادل سواری در شش مقطع مورد مطالعه مقايسه شدهاند.

نمودار شماره  -1مقايسه مجموع ورود و خروج ترافيك معادل سواری در مقاطع مختلف( ماخذ :طرح جامع تفصيلی شهر خواف)

تحلیل مكانی ترافیک:
برای تحليل ترافيك شهر ،وجود ماتريس مبدأ -مقصد سفرها بسيار مفيد میباشد بدين منظور با استفاده از نرمافزار
 TransCADاز روی حجمهای شمارش شده در معابر ماتريس مبدأ -مقصد سفرهای سواره شهر خواف تخمين زده میشود .با
انجام عمليات تخصيص ترافيك به روش تعادل استفاده كننده ،تقاضای برآورد شده وضع موجود روی شبكه معابر شهر توزيع
میگردد كه نتايج حجم به ظرفيت معابر در شكل شماره  2نمايش داده شده است.

شكل شماره  -1ماتريس مبدا مقصد سفرها در شهر خواف ( ماخذ :طرح جامع تفصيلی شهر خواف)

همچنانكه در شكل ديده می شود برخی معابر ازجمله خيابانهای امام خمينی و خواجهيار از سطح سرويس مناسبی برخوردار
نمیباشند (شايان ذكر است در نمودار فوق ،به دليل عدم وجود كمربندی جنوبی در حال حاضر ،بار ترافيك در آن وارد
نگرديدهاست).

از ديگر نمودارهای مورد استفاده در برنامهريزیهای مربوط به حمل و نقل و ترافيك و بخصوص حمل و نقل همگانی،
نمودارهای خطوط تمايل سفر میباشد .اين نمودارها شامل پاره خطهايی ميان برخی نقاط نماينده مناطق ترافيكی(مبدأ-مقصد)
می باشد كه ضخامت هريك از آنها نشان دهنده حجم تقاضای سفر در كريدور ميان هر جفت از نقاط است .نمودار خطوط تمايل
ترافيك معادل سواری در شكل شماره  3ارائه شده است.

شكل شماره  -3خطوط تمايل سفر ميان نقاط مختلف شهر بدست آمده از ترافيك معادل سواری( ماخذ :طرح جامع تفصيلی شهر خواف)

همانطور كه در شكل فوق مشاهده می شود الگوی سفرهای انجام شده در خواف در دو بخش عمده صورت میگيرد .يكی در
كريدور اصلی شهر (دروازه شمال غربی تا دروازه جنوب شرقی) و ديگری در يك كريدور عمود بر آن كه تقريباً موازی خيابان حافظ
ابرو قرار گرفتهاست.
تحلیل زمانی ترافیک
از آنجا كه الگوی سفرهای انجام شده بخصوص سفرهای درونشهری در طول روز تغييرات چشمگيری را تجربه میكند ،در
برنامهريزی و طراحی های مربوط به حمل و نقل و ترافيك شناخت خصوصيات زمانی سفرها از ابعاد كيفی و كمی اهميت بسزايی
دارد .با شروع روز جديد و آغاز ساعات كاری كارمندان و ساير مشاغل بعالوه دانشآموزان موجب رشد حجم سفرهايی با هدف
تحصيل ،شغلی و برخی ديگر از اهداف تا ساعت  8الی  9میگردد و بعد از ظهر با اتمام ساعات كاری سفرهايی با اهداف بازگشت به
خانه ،خريد ،ديدار نزديكان و غيره به بيشترين حد خود تا ساعت  17تا  19میرسند.

انواع وسایل نقلیه مورد استفاده
همانطور كه انتظار میرود مطابق با آمارگيری شمارش حجم ،بيشترين سهم وسايل نقليه از سفرهای سواره متعلق به خودرو
سواری با  %66.5میباشد .موتورسيكلت با  %28.3در رتبه بعدی قرار دارد و ساير وسايل نقليه در مجموع دارای سهمی برابر با
 %5.2میباشند.
بررسی مشكالت معابر و کمبودها در سطح شهر
از عمده مشكالت موجود در شبكه معابر شهر بخصوص در محدوده قديمی شهر عدم وجود معابر محلی اصلی و فرعی با عرض
مناسب جهت ايجاد دسترسی های موردنياز محالت و نيز تملك مشكل زمين جهت ساخت معابر جديد يا تعريض معابر موجود
می باشد طی چند دهه اخير بدليل توسعه جمعيت و فراگير شدن انواع وسايل نقليه موتوری در مركز شهر ،معابر قديمی شهر
پاسخگوی نيازهای جديد نبوده و به همان نسبت توسعه نيافتهاند .مشكالت شبكه معابر درون بافت كالبدی شهر ناشی از عواملی به
شرح ذيل است:
 عدم وجود زيربنای مناسب برای حمل و نقل و جابجايی در بافت قديم شهر.
 وجود كوه خواجهيار و ممانعت از توسعه غربی شبكه معابر.
 عدم وجود كمربندی مناسب جهت خارج سازی ترافيك برون شهری از داخل شبكه شهر.
 عدم اجرای شبكه پيشنهادی طرح هادی شهر.
از جمله مشكالت موجود در شهر خواف كه نياز به اقدام دارد سهم ناچيز حمل و نقل همگانی از جابجايی مسافران است .شهر
خواف به دليل محدوديت طول معابر و عدم زيربنای مناسب برای حمل و نقل همگانی از سيستم اتوبوسرانی بیبهره است.
مشكالت ترافيكی وضع موجود نيز در خيابان امام خمينی و خيابان 72تن از ميدان خاتم االنبياء تا دادگستری به دليل
تقاضای باال و كاربریهای تجاری در اطراف آن مشاهده میشود .همچنين كمبودهايی در خصوص عرضه پاركينگ در اين قسمت از
شهر مشاهده میشود كه جهت رفع اين كمبودها می توان از راهكارهای فيزيكی مانند تعريض معبر ،و يا راهكارهای مديريتی مانند
جهت بندی مناسب معابر استفاده نمود اما با توجه به مالكيت مشكل زمين استفاده از راهكارهای مديريتی واقع بينانهتر میباشد.
مشكل عمده شبكه معابر شهر خواف عدم تناسب ويژگی های فيزيكی معابر مانند عرض ،فاصله تقاطعات ،دسترسیها و غيره با
عملكرد و مورد استفاده آنهاست .از طرفی احداث معابر جديد و تعريض و توسعه معابر موجود به دليل كمبود بودجه و ساير موانع با
محدوديت های بسياری روبرو است .شهر خواف به صورت خطی شكل گرفته و تنها معبر قديمی و اصلی شهر از داخل محدوده
مركزی خواف با عرض كم عبور كرده است .اين معبر به دليل تجمع اكثر كاربریهای توليد كننده و جذب كننده سفر در اطراف
آن ،دارای بيشترين مشكالت ترافيكی نسبت به ساير بخش های شبكه معابر است.

نتیجهگیری
شبكه معابر برای يك شهر همچون اسكلت برای يك ساختمان نقش باربری و انتقال فشار را به عهده دارد و نيز مانند دستگاه
گردش خون به صورت تغذيه كننده بافت های مختلف شهری عمل میكند .از اينرو طراحی مناسب لينك های شبكه و نيز
اتصاالت آنها به يكديگر از اهميت بسزايی برخوردار هستند .برای طراحی شبكه ارتباطی آتی شهر خواف ،توجه به اهداف ،معيارها و
نيز شناخت پتانسيل شهر از لحاظ رشد جمعيت و تقاضای سفر در دوره طرح و نواقص و نيازهای موجود شهر ضروری می باشد .با
توجه به اطالعات برداشت شده وضع موجود از قبيل حجم ترافيك معابر ،سهم وسايل نقليه مورد استفاده در شهر و بررسی آنان،
شاخص های گوناگونی در طراحی شبكه معابر شهر در نظر گرفته شدهاند.

جهت طراحی شبكه معابر ،قابليت اجرای طرح و تحقق پذيری آن از نكات مهم است .با توجه به بودجه محدود ساليانه
شهرداری خواف و توجه به اين نكته كه در اجرای شبكه معابر يك شهر ،خريد زمين از شهروندان جهت احداث معابر جديد يا
تعريض خيابان هزينه بسيار بااليی خواهد برد ،طرح پيشنهادی شبكه معابر به صورت دو سناريوی خوشبينانه و واقع بينانه مدنظر
قرار گرفته شده است.
 .1با ايجاد يك حلقه به دور محدوده مركزی شهر از ورود جريان های ترافيكی عبوری شامل ترافيك منطقه ای و حتی
شهری بدون ارتباط به داخل محدوده مركزی جلوگيری و عالوه بر آن با عبور اين حلقه از بخش جنوبی شهر به احياء محله های
قديمی كمك می شود .معابر درجه دو فرعی عمدتاً شامل خيابان های پرتردد داخل حلقه تندراهی (درجه دو اصلی) و نواحی
جديد شهر می باشند برخی از معابر داخل محدوده مركزی شهر در حال حاضر جزء اين طبقه از معابر می باشند ،در صورتيكه
برخی از آنها نياز به تعريض و برخی می بايست به نسبت وضع موجود ادامه داده شوند كه خيابان سينا يكی از آنهاست .اين خيابان
بايستی به موازات خيابان امام خمينی دو سمت حلقه دور محدوده مركزی را به يكديگر متصل نمايد .بدين ترتيب ،در اين محدوده،
يك شبكه شطرنجی از معابر هم درجه ايجاد می گردد كه دسترسی مورد نياز محله ها را تأمين نموده و در صورت نياز به مديريت،
جهت حركت و تركيب آن با حمل و نقل همگانی كامالً مناسب می باشد.
 .2در طرح بهينه شبكه معابر ،قابليت اجرای آن نسبت به ساير اهداف در اولويت قرار گرفته است .از اينرو در اكثر موارد
سعی به حفظ شبكه معابر موجود و عدم تعريض آن بخصوص در محدوده قديمی و مركزی شهر شده است .عالوه بر آن ،همچنانكه
در الگوی دوم ديده می شود ،از احداث حلقه معابر درجه دو اصلی به دور محدوده مركزی شهر ،به دليل نياز به تخريب ابنيه واقع
شده در امتداد آن ،صرف نظر شده است.
استخوان بندی اصلی شبكه معابر شهری را معموالً خيابان های شريانی درجه دو فرعی(جمع و پخش كننده) تشكيل میدهند
كه با مشاهده شبكه معابر وضع موجود به فقر بخش قديمی و جنوب غرب شهر از اين نظر پی میبريم .با تعريض و رعايت ساير
ضوابط مربوط به معابر جمع و پخش كننده میتوان ادامه خيابان حافظ ابرو و خواجه يار را جهت انتقال ترافيك به سمت محالت
اطراف ،آرامگاه خواجه يار و مجتمع تفريحی درحال احداث افزايش رتبه داد .همچنين با تعريض و توسعه طولی خيابان سينا
میتوان كمبود محور همدرجه با محور اصلی شهر را جبران نمود و به احيای مناطق پيرامون كمك كرد .عالوه بر آن با وجود معابر
جمع و پخش كننده عمود بر خيابان سينا و امام خمينی (ره) ،شبكه شهر از حالت خطی به سمت يك شبكه شطرنجی تغيير شكل
خواهد داد كه به همراه حلقههای ايجاد شده به توزيع مناسب ترافيك در شهر میانجامد.
پيشنهادات كلی
كنترل ترافيك عبوری با روش های گوناگونی انجام میپذيرد كه پرهزينه ترين آنها تغييرات فيزيكی در شبكه معابر و كم
هزينهترين آنها كنترل مديريتی میباشد .مديريت حمل و نقل شامل مديريت عرضه و تقاضا میباشد كه توجه به آنها در جهت
توسعه حمل و نقل پويا و ايمن كمك میكند:
• نصب چراغ های راهنمايی در تقاطعهای پر تردد.
• زمان بندی و فازبندی مناسب چراغ های راهنمايی.
• جهت بندی معابر در مواقع لزوم.
• بهبود تجهيزات كنترل ترافيك و عالئم عمودی و افقی (خطكشیها).
• ساماندهی پاركينگ وسايل نقليه گوناگون شامل محدوديت يا ممنوعيت پارک.
• ايجاد خطوط مناسب حمل و نقل همگانی برای سرويس دهی به اقشار مختلف.
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افزايش مطلوبيت استفاده از حمل و نقل همگانی شامل ناوگان ،ايستگاه و  ...جهت افزايش سهم آن.
مديريت مقطع عرضی معابر مانند پوشاندن جوی كنار مسير و الحاق آن به سوارهرو يا پيادهرو.
بهبود روسازی معابر.
گويا نمودن شبكه معابر با نصب تابلوهای مناسب.
كنترل دسترسی معابر جهت رعايت ضوابط سلسله مراتبی.
تشويق به پيادهروی و استفاده از دوچرخه و مناسب سازی زيربنای مورد نياز.
اتخاذ سياست های تنبيهی و تشويقی و راهكارهای پولی.
محدوديت زمانی و مكانی تردد و پارک برخی از انواع وسايل در معابر يا محدودهای مشخص.

قدردانی
بر خود الزم ميدانيم كه از همكاری صميمانه شهرداری و شورای اسالمی شهر خواف به خصوص دكتر امير توكلی شهردار وقت
شهر خواف هم چنين مهندسين مشاور خود آوند نهايت سپاسگذاری را داشته باشيم.
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