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چکیده
در قرن حاضر تشدید مسائلی از قبیل افزایش جمعیت ،گسترش شهرنشینی ،تقاضای مردم برای سکونت و یا کار در محل خاص
و جلوگیری از گ سترش شهرها و ...جز عواملی مح سوب می شوند که افزایش تراکم ساختمانی در شهرها را مورد تاکید قرار
دادهاند .لذا این روند بایستی به صورت تدریجی صورت پذیرد تا به موازات آن زیرساختهای الزم برای این امر مهیا گردد .اما در
کالنشهر تبریز تعیین تراکم بدون توجه به زیرساختهای شبکه معابر صورت پذیرفته است بهگونهای که این مسئله موجب عدم
پا سخگویی نیازهای ترددی جمعیت و وجود ترافیک سنگین در این کالن شهر شده ا ست .در این پژوهش ،امکان سنجی افزایش
تراکم ساااختمانی با توجه به فرفیت پذیرش شاابکه معابر در محله بهار کالنشااهر تبریز مورد بررساای قرار گرفته اساات .برای
ر سیدن به این هدف با برآورد حجم ترافیک در هر یک از معابر محدوده مورد مطالعه ،به شنا سایی و تعیین نقاطی از شبکه معابر
که با کمبود یا مازاد فرفیت قابل پذیرش روبرو ه ستند ،پرداخته شده ا ست تا نواحی دارای مازاد تراکم و نواحی دارای پتان سیل
افزایش تراکم در محدوده مورد مطالعه مشخص گردد .دادههای این پژوهش با استفاده از مطالعات میدانی جمعآوریشده و جهت
تجزیه و تحلیل این دادهها نیز از نرمافزارهای  AIMSUNو  ARCGISا ستفاده شده ا ست .بر ا ساس نتایج پژوهش در و ضعیت
موجود ،معابر اصاالی محدوده مورد مطالعه دارای مشااکل ترافیکی میباشااند ،بهطوری که حجم ترافیک عبوری در محدوده مورد
مطالعه ،بهتنهایی سطح سرویس معابر را در آستانه سطح سرویس  ( Cسطح سرویس مطلوب شهری) قرار میدهد .بار ترافیک
تولیدی نیز بهتنهایی و جدای از بار ترافیک عبوری سااطح ساارویس  Cرا تأمین میکند از آنجایی که تفکیک ترافیک عبوری و
تولیدی در کوتاهمدت و بدون تو سعه شبکه شریانی و ا صالح شبکه معابر اطراف محله امکانپذیر نی ست .لذا محله بهار از نظر
فرفیت پذیرش معابر اشباعشده و قابلیت افزایش تراکم ساختمانی را ندارد.
کلیدواژهها :تراکم ساختمانی ،شبکه معابر ،سطح سرویس معابر ،AIMSUN ،محله بهار
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بیان مسأله
به دلیل ر شد سریع شهرن شینی در کالن شهرهای امروزی ک شور ،شاهد بحران م سکن شهری ه ستیم و این م سئله در ت شدید
م سائل اقت صادی ،اجتماعی ،سیا سی ،مدیریتی و محیط زی ستی جوامع نقش ب سزایی دا شته ا ست (میر مجربیان .)5:1391،ازاینرو
تدابیری در جهت حل و یا مهار این بحران اتخاذ گردیده که زمینههای اصللللی این تمهیداا شلللامل سلللیاسلللتهایی مثل بلند
مرتبه سازی ،انبوه سازی ،و ضع قوانین جدید در ارتباط با زمین جهت ا ستفاده بهینه از آن ،به سازی و نو سازی بافتهای قدیمی و
مراکز شهرها ،با عنوان توسعه از درون ،طرح آماده سازی اراضی جدید ،شهرهای جدید ،پروژههای خاص توسعه مسکونی و در راس
آنها سیاست افزایش تراکم جمعیتی و ساختمانی شهرها بوده است (نعمتاللهی.)24:1395 ،
در واقع ،ایلن پدیلده از سویی میتواند به بسیاری از مسائل شهری مانند کمبلود زملین ،مسلکن ،بهینله نمودن هزینه تأسیساا
شهری ،جلوگیری از رشد افقی شهرها و  ...پاس لخ داده و از سوی دیگر خود پدید آورنده مشکالا و نارسائیهایی مانن لد اختالل در
تأسیس لاا زی لر بن لایی و خ لدماا ش لهری (از جمله ترافیک شهری) ،تأثیراا نامطلوب کالبدی و زیست محیطی و  ...در فضای
شهری باشد(سرور و همکاران.)16:1389 ،
تغییراا تراکمی تأثیراا عمدهای بر شبکه حملونقل و ترافیک و الگوی تولید و جذب سفرها دارد ،به صورتی که هرگونه تغییری
در ضریب سطح ا شغال بنا ،اعم از افزایش یا کاهش تأثیر م ستقیمی بر میزان جمعیت ساکن در شهر و به تبع آن عوامل ،عوامل
مؤثر دیگر از جمله جمعیت شاغل ،تعداد دانشآموزان و دان شجویان ساکن ،تعداد واحدهای ک سب و  ...دارد .بهعبارادیگر ،افزایش
تراکم ساختمانی باعث افزایش جمعیت ساکن در محله میگردد بهتبع تغییراا صورا گرفته در مورد جمعیت ساکن ،عوامل مؤثر
دیگر که تابعی از میزان جمعیت سللاکن در محله هسللتند نیز تغییر یافته و این امر موجب تغییر در تولید و جذب سللفرها یا اهدا
مختلف در سطح محالا خواهد شد .بهعبارادیگر هرچه تراکم ساختمانی و به تبع آن تراکم جمعیتی در یک مکان افزایش یابد،
تولید و تقاضای سفر نیز زیاد خواهد شد(میزبان شاکر.)25:1389 ،
این مسئله ناهماهنگی بین سیستم حملونقل و سایر زیرساختها یا فرآیند متراکم سازی را به دنبال دارد و تداوم این روند موجب
بروز پیچیدگیها و مشکالا عدیدهای خواهد شد که ازدحام ترافیک در معابر شهری از نمودهای اولیه آن ا ست که در تبریز و اکثر
شهرهای بزرگ کشور ،اشتباه بودن نگرش تکبعدی به مقوله تراکم را در زمانی کوتاه عیان ساخته است(قربانی.)171:1383 ،
شلهر تبریز در حال حاضلر با جمعیتی برابر با  1494998نفر بزرگترین قطب کالبدی ،اقتصلادی و اجتماعی شلمال غرب کشلور
میباشد .در سالهای اخیر پدیده فروش تراکم و افزایش تراکم ساختمانی در شهر تبریز اگرچه تا حدودی توانسته پاسخگوی بخشی
از م سائل شهری نظیر کمبود زمین و م سکن با شد ولی به دلیل جدایی از برنامهریزی حملونقل شهری م سائلی از قبیل تأخیر در
رسیدن به مقصد ،آلودگیهای زیستمحیطی ،باال بودن هزینه انجام سفر ،پایین بودن ضریب ایمنی و  ..را به دنبال داشته است.
یکی از مصوباا قابل توجه شورای اسالمی شهر تبریز در خصوص تراکم ساختمانی تصویب تراکمهای مختلف برای بخشهای
مختلف شللهر و تعیین تراکم مجاز و اخذ عوارم مازاد بر تراکم مجاز بر اسللاس ( P7یا هفت برابر ارزش منطقهای قطعه) میباشللد.
بدیهی است این مصوبه راه را برای افزایش تراکم ساختمانی خارج از چارچوبهای مصوب طرح جامع و تفصیلی شهر بدون در نظر
داشللتن مالحظاا مربوط به آن را فراهم خواهد سللاخت(الیحه تعرفه عوارم محلی ،مدیریت درآمد  .)13:1389،در واقع این اجازه
افزایش تراکم براساس مصوباا شورای شهر تبریز مبنایی برای افزایش تراکمهای ساختمانی مازاد بر تراکم مجاز در طی سالهای
گذشته بوده است .نکته جالب توجه اینکه در طرح تفصیلی مصوب جدید شهر نقشه منطقهبندی تراکمی شهر کنار گذاشته شده با
اینحال شورای مذکور افزا یش تراکم ساختمانی در شهر را در قالب سه گروه تراکمی کم ،متوسط و زیاد مصوب نموده است و این
از ایراداا مربوط به این بخش میباشللد .با این حال ،این امر افزایش تراکم سللاختمانی در تمامی زمینهای شللهر را تنها با پرداخت
پول فراهم نموده است(قربانی و جعفری.)269:1392 ،
محله بهار کالن شهر تبریز به دلیل فر سودگی چ شمگیر خانهها و ریزدانگی بافت جزء مناطق فر سوده شهر مح سوب می شود لذا
مردم تمایل بی شتری برای نو سازی ن شان میدهند و این امر موجب شده افزایش تراکم ساختمانی در سالهای اخیر سرعت بگیرد
ولی ضعف د ستر سی و ساختار نامنا سب شبکه حمل و نقل شهری ،و همچنین موقعیت ف ضایی کاربریها ،نامن سجم بودن تردد
عابران پیاده و وسللایل نقلیه و وجود گرههای زیاد ترافیکی همگی در افزایش ترافیک در محدوده مؤثر میباشللند .همچنین به دلیل
واقعشللدن در تقریباً منتها الیه غربی شللهر تبریز و مشللکالا فراوان در شللبکه معابر درونی خود کمتر یک منطقه عبوری و بیشللتر
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مقصللدی میباشللد ،در این منطقه کاربریهای فرامنطقهای ازجمله بیمارسللتان اسللدآبادی ،اداره کل منطقهای آموزش انتقال خون
آذربایجان شرقی و پارک بانوان بهار و ...وجود دارد که سبب رفتوآمد به داخل منطقه می شود و به دلیل نامناسب بودن معابر باعث
ایجاد مشکالا ترافیکی در محدوده مورد مطالعه می شود .شبکه معابر موجود در محدوده مورد مطالعه اغلب محورهای درجه  2و 3
بهجای محور اصللی ارتباط دهنده دارای عملکرد هسلتند که کمعرم بودن و وجود پارکینگ حاشلیهای در آنها ،مسلائل ترافیکی
عدیدهای را برای این دسته از معابر بهدنبال دارد.
بنابراین با توجه به شللرایط کنونی محدوده و سللوف یافتن بهسللوی افزایش تراکم ،این افزایش تراکم باید برمبنای ظرفیتهای
پذیرش منابع ،زیر ساختها و  ...تعیین گردد و بر ا ساس آن ،ضوابط و معیارهای الزمه در جهت سامان بخ شی به کاربریها و ...
مشللخش شللود .لذا در این پژوهش سللعی بر آن اسللت تا امکان افزایش تراکم سللاختمانی در محدوده مورد نظر با توجه به ظرفیت
شبکه معابر سنجیده و تراکم مطلوب تعیین گردد.

مبانی نظری
مهمترین هدفی که در این قسمت دنبال می شود ،تحلیل رابطه و تأثیر تغییراا تراکمی بر شبکه معابر شهری است .بدین منظور
ابتدا به بررسی مقوله تراکم در برنامهریزی شهری پرداخته شده و مدل تعیین تراکم بر اساس ظرفیت شبکه معابر مورد بررسی قرار
گرفته است.

مفهوم تراکم و تراکم ساختمانی
تراکم اصطالحی است که ارتباط بین یک محدوده معین و تعداد افرادی که در آن محدوده ساکن بوده و یا از آن استفاده میکنند
را نشان میدهد و بهصورا نسبت جمعیت یا تعداد واحد مسکونی به محدوده بیان میشود).(Forsyth et al, 2007:679
در مبانی شهرسازی متداول کشور ،نسبت بین سطح زیربنای ساختمان به مساحت قطعه زمین را تراکم ساختمانی گویند .ضوابط
هر منطقه از شهر شامل  FARم شخش ا ست .حا صل ضرب آن در م ساحت قطعه ،حداکثر طبقه مجاز را در قطعه مورد نظر به
دسللت میدهد (جعفری .)25:1393 ،الزم به ذکر اسللت که بیان تراکم یک کنش متقابل پیچیده میباشللد که با نوع مسللکن تغییر
میکند و ممکن است ،بسیاری از عوامل دیگر مرتبط باشد .این عوامل میتواند نسبت سطح اشغال ،مساحت قطعه ،اندازه  FARو
غیره باشد (.)Gren,2008:18

الگوی تعیین تراکم ساختمانی

1

تا بهحال فرمولها و روشهای مختلفی برای محاسلللبه  FARبا در نظر گرفتن عوامل مختلف مؤثر بر آن ایجاد شلللده و مورد
استفاده واقعشده است ولی هرکدام تعداد معدودی از عوامل را (هرچند زیاد بوده باشد) در نظر گرفتند و از عوامل دیگر غافل ماندند.
مدل حاضر مدلی است که با علم و آگاهی از تعدد عوامل ،تنها زیرساختهای شهری و از بین آن نیز تنها زیرساخت شبکه معابر
(ترافیک سواره) را سرلوحه خود قرار داده ا ست .در این مدل سعی می شود که  FARبرای یک زون ) (Zoneترافیکی بر مبنای
ظرفیتها و پتان سیل شبکه معابر به د ست آید .بهعبارا دیگر سعی میکند با یک تحلیل آ ستانهای ،ماکزیمم  FARممکن برای
محدوده مورد نظر را به دست آورد طوری که با حفظ سطح سرویس دلخواه در این تحقیق ( )Cاز تمامی پتانسیلهای شبکه معابر
استفاده شود.
سطح سرویس یک معیار سنجش کیفی است که شرایط عملی ترافیک و میزان رضایت رانندگان از این شرایط را توصیف میکند.
این معیار به عواملی نظیر سرعت ،زمان سفر ،آزادی مانور و ایمنی جاده ب ستگی دارد .سطوح سرویس در شش د سته از  Aتا F
طبقهبندی می شوند ،بهنحویکه سطح سرویس  Aبیانگر بهترین شرایط و سطح سرویس  Fن شاندهنده بدترین شرایط ترافیکی
است.
بر اساس این الگو محدوده مورد نظر را به زونهای ترافیکی تقسیم میکنیم .فرمول نهایی بهدستآمده عبارا است از:

. FAR

1
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𝑅𝐴𝐹
حداقل زیر بنای مجاز ∗ ظرفیت معبر ∗ 0.6

)سرانه مالکیت خودرو( ∗ )بعد خانوار( ∗ )تراکم خانوار در واحد مسکونی( ∗ )مساحت زمین( ∗ )تعداد پالک با کاربری مسکونی(

=

(مأخذ :ادبخواه.)29:1386 ،

با توجه به رابطه فوف مهمترین متغیرهای مؤثر بر الگوی مورد نظر عبارااند از:
• متغیرهای ترافیکی که شامل ظرفیت اسمی معبر خروجی و نسبت حجم به ظرفیت برای رسیدن به سطح سرویس
دلخواه (در این تحقیق  )0/6میباشد.
• متغیرهای جمعیتی و مسکن که شامل بعد خانوار ،سرانه مالکیت خودرو ،ضریب مالکیت خودرو ،تراکم خانوار در واحد
مسکونی ،تعداد پالکهای با کاربری مسکونی و تعداد واحد مسکونی در هر طبقه میباشد.
• متغیرهای کالبدی شامل ضریب سطح ا شغال ،م ساحت زمین و حداقل زیربنای مجاز میبا شد .نکته قابلذکر این
اسلللت که تأثیر متغیرهای مزبور در تعیین  FARممکن اسلللت یکی نباشلللد ولی در این تحقیق برای جلوگیری از
گسیختگی بحث و به دلیل محدودیتهای تحقیق از این حالت صر نظر شده است.
با توجه به مباحث مطرح شده در قسمتهای پیشین ،اصول و معیارهای مؤثر بر میزان تراکم را میتوان در چند عامل اصلی
تقسیمبندی نمود که در ادامه به بررسی و تحلیل آنها در محدوده مورد مطالعه پرداخته میشود.

محاسبه  FARبر مبنای فرفیت پذیرش شبکه معابر
در ابتدا محدوده مورد نظر را به زونهای ترافیکی قابلمطالعه تقسلللیم و سلللمس مبادی ورودی و خروجی محدوده مورد نظر را
مشخش میکنیم.
برای تحلیل توان معابر خروجی محدوده موردنظر ،در انتقال حجم ترافیک تولیدی ،یا حجم ترافیک محاسللبهشللده برای سللطح
سرویس خاص 3 ،مدل وجود دارد )ادبخواه:)56:1386 ،
 .1مدل جاذبهای :1این مدل بیان میکند که از بین معابر خروجی معبری که عرم بیشلللتری دارد بار ترافیک را از خود عبور
میدهد.
2
 .2مدل تحلیل ظرفیت  :در این مدل پس از مشلللخش کردن معابر خروجی ،بار ترافیک تولیدی را به اولین معبر خروجی
اخت صاص می دهیم ،با تکمیل شدن ظرفیت معبر مزبور و از د ست دادن سطح سرویس منا سب ،بار ترافیکی مازاد را به
خروجی دیگر منتقل کنیم و این کار را تا آخر ادامه بدهیم به شکلی که بار ترافیکی محدوده موردمطالعه خارج شود.
 .3مدل همه یا هیچ :3در این مدل همه بار ترافیک تولیدی محدوده موردمطالعه را از یک خروجی خارج میکنیم .در این
صورا توان معبر در مواجهه با این بار ترافیکی سنجیده می شود .در این تحقیق هم به دلیل فرم یک معبر خروجی و هم
به دلیل سادگی ،مدل سوم مورداستفاده قرار میگیرد.
همچنین در طراحی راههللا ،سلللطح خللدمللت  Cبرای خیللابللانهللا ،و سلللطح خللدمللت  Bبرای جللادههللا منللاسللللب
تشخیش دادهشده است( )the National Academies of Science,2010و چون طبق رابطه زیر:

 > 0/6ظرفیت حجم >0/45
سللطح سللرویس :Bدر سللطح سللرویس  ،Bتردد پایدار و همیشللگی اسللت .اما حضللور وسللایل نقلیه در جریان ترافیک تا حدودی
قابلتوجه ا ست .آزادی برای انتخاب سرعت دلخواه ،ن سبت ًا م ستقل از جریان ترافیک ا ست .اما ن سبت به سطح سرویس  Aکاهش
نسبت ًا کمی در آزادی مانور وسایل نقلیه در جریان ترافیک وجود دارد .در این سطح ،آرامش و راحتی در مقایسه با سطح سرویس A
نسبتاً کاهش مییابد.

1

. Gravity Model
. Capacity Analysis Model
3. All or Nothing Model
2
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سطح سرویس  :Cدر این سطح سرویس نیز تردد پایدار و همی شگی ا ست اما حرکت هر و سیله نقلیه بهطور قابلتوجهی تحت
تأثیر رفتارهای سایر وسایل نقلیه حاضر در جریان ترافیک قرار میگیرد .انتخاب سرعت برای هر وسیله نقلیه وابسته به حضور سایر
و سایل نقلیه ا ست و مانور و سایل نقلیه در جریان ترافیک م ستلزم چاالکی و مهارا زیاد رانندگان میبا شد .سطح آرامش و راحتی
بهطور قابلمالحظهای در این سطح کاهش مییابد.
نسبت حجم به ظرفیت در بازه بین  0/45و  0 /6واجد سطح سرویس  Cاست:

شکل  .1نمودار سطح سرویس (ماخذ :مهندسین مشاور آمود راه)1376 ،

لذا برای بد ست آوردن ماکزیمم ظرفیت پذیرش معبر خروجی در محدوده مورد نظر ،حالت ماکزیمم ن سبت حجم به ظرفیت یعنی
0/6برای رسیدن به سطح سرویس  Cمالک عمل قرار میگیرد .از طرفی با توجه به عرم موجود معبر ،ظرفیت اسمی آن از جداول
( 1و  )2استخراج میشود.
جدول  .1فرفیت پیشنهادی معابر درونشهری (2طرفه)
2خط

عرض مؤثر معبر
توضیح رده راه

6/1

3خط

9/1
7/3
6/7
ظرفیت در دو جهت معبر

4خط

10

12/2

بزرگراه درونشهری(تقاطع
غیر همسطح)

6خط

18/3 14/6 13/4
ظرفیت برای هر جهت معبر
3000

20/1

21/9

4500

خ شریانی درجه  1و2

1200

1350

1500

2000

2200

2000

2000

2400

3000

3300

3600

خ شریانی درجه 2

800

1000

1200

1600

1800

1200

1350

1500

2000

2250

2500

خ محلی درجه 2
خ محلی درجه 1

300
تا 500

450
تا 600

600
تا 750

900
تا
1100

1100
تا
1300

800
تا 900

900
تا
1000

1000
تا
1200

1300
تا 1700

1500
تا 2000

1600
تا
2200

مأخذ :ادب خواه1382 ،

جدول  .2فرفیت پیشنهادی معابر درونشهری (یکطرفه)
عرض راه

6/1

6/7

7/3

7/9

8/5

9/1

9/75

10/4

11

11/6

12/2

14/6

شریانی درجه 2

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

3800

4000

4800

محلی درجه 1

1300

1450

1600

1800

1950

2150

2300

2450

2650

2850

3000

3700

محلی درجه 2

800

950

1100

1300

1450

1650

1800

1950

2150

2350

2500

3200

مأخذ :همان
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شکل  .2نمودار محاسبه  FARبر اساس فرفیت پذیرش شبکه معابر

ماخذ :ادبخواه50:1386 ،

پیشینه تحقیق
تراکم سللاختمانی بهعنوان راهکاری برای توسللعه پایدار شللهری هرچند مورد توافق جمیع محققان میباشللد اما رویکرد غالب این
مطالعاا مسائلی از جمله :توجه به شرایط اقلیمی ،بهبود سیما و منظر شهری و کاهش آسیبپذیری در برابر زلزله و  ...بوده است و
کمتر به موضوع افزایش تراکم ساختمانی بر اساس ظرفیت شبکه معابر توجه شده است.
در این خصوص به برخی از این مطالعاا به شرح زیر اشارهشده است:
جدول  .3پیشینه تحقیق
محقق

پژوهش صورت گرفته

سرور و همکاران
()1389

بررسی تأثیراا افزایش تراکم
ساختمانی بر شبکه حملونقل بافت
قدیم شهر تبریز

حسینی و
همکاران ()1392

ارائه روشی برای تعیین حداکثر تراکم
ساختمانی در مقیاس قطعاا مسکونی

زهرا خالقی
()1392

تعیین تراکم مطلوب بر مبنای ظرفیت
شبکه معابر (نمونه موردی :نواحی
برگزیده از منطقه  6شهر اصفهان)

رقیه خواجهوند
بدیعی
()1392

بررسی میزان تأثیر افزایش تراکم
ساختمانی بر ترافیک شهری مطالعه
موردی شهر ساری

زرآبادی و برزگر
بیوکی
()1393

بررسی اثراا تغییر تراکم ساختمانی بر
شبکه معابر در مناطق  2و  22تهران

نتیجه
نتایج پژوهش نشان میدهد برای بهبود و ساماندهی سیستمهای حمل و نقل شهری در
بافت مرکزی شهر تبریز ،راهی جز حفظ تعادل و توازن بین سه عنصر جمعیت ،خدماا و
حمل و نقل از طریق تلفیق برنامهریزی حمل و نقل با برنامهریزی کاربری زمین و
هماهنگی آنها با تغییراا تراکم وجود ندارد.
نتایج پژوهش نشللان میدهد هر بافت سللاختهشللدهای دارای حد حداکثری در افزایش
تراکم سللاختمانی و جمعیتی اسللت که این حد نهایی بر اسللاس دانهبندی بافتهای
شهری متفاوا میباشد .همچنین تعداد طبقاا مسکونی در یک قطعه رابطه مستقیمی
با طول سلللایهاندازی دارد بهنحویکه عمق قطعاا تعیینکننده حداکثر ارتفاع مجاز
میباشد.
بر اسللاس نتایج پژوهش در وضللعیت کنونی معابر در محدوده موردمطالعه امکان افزایش
تراکم وجود ندارد .نتایج نشان میدهد که ضوابط طرح تفصیلی مناسب نبوده و در صورا
اجرای این ضلللوابط ،جمعیت در محدوده مورد مطالعه در حدود  3برابر و حجم ترافیک
تولیدی بر حسللب همسللنگ سللواری  2.5برابر میگردد که باعث افت چشللمگیر کیفیت
ترافیک و ایجاد کیفیت ترافیک نامناسلللب در  75درصلللد از معابر محدوده مورد مطالعه
میشود.
یافتهها حاکی از آن ا ست که اگر سایر عوامل کنترل گردند ،افزایش تراکم ساختمانی به
تنهایی نمیتواند موجب افزایش ترافیک گردد .بنابراین با توجه به اینکه افزایش تراکم
ساختمانی ،یکی از ملزوماا ایجاد سرزندگی و پویایی مرکز شهرهاست ،با دیدگاه صر
مهند سی حمل و نقل نمیتوان م شکالا موجود را رفع نمود .در ادامه محقق؛ با توجه به
یافتههای تحقیق و نظریههای حملونقل پایدار شهری با دیدگاهی شهر سازانه ،به ارائه
راهکارهایی جهت رفع این معضالا در مرکز شهر ساری پرداخته است.
نتایج تحقیق نشللان میدهد که تغییراا تراکمی ،تأثیراا عمدهای بر شللبکه حملونقل،
الگوی تولید و جذب سفر و ایمنی شبکه معابر دارد.
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محقق

پژوهش صورت گرفته

سلطانی و پناهی
()1393

ظرفیتسللنجی معابر درون شللهری بر
مبنای ویژگیهای سللاختاری و پیوند با
ف عال یت های م جاور؛ م طال عه موردی
منطقه  6شهرداری شیراز

جعفری
()1393

& Bertaud
(Rock)2004

تحلیل و مدلسللازی تراکم سللاختمانی
( )FAR1در مح له های مسلللکونی با
رویکرد توسلللعه پایدار محلهای مطالعه
موردی :محله گلباد و میدان قطب شهر
تبریز
تجزیه و تحلیل محدودیت های ارتفاع
سلللاختمان :تاثیراا پیش بینی شلللده،
هزی نه های ر فاهی و م طال عه موردی
بنگلور ،هند

Milakis et
)al(2008

رابطه بین شکل شهری و رفتار سفر
در آتن یونان و مقای سه آن با اروپای
غربی و امریکای شمالی

Litman, T.
& Steele, R.
)(2013

اثراا استفاده از زمین
در حمل و نقل

Wang et al
()2013

بررسی تراکم شهری در شنزن ،ارتباط
بین مورفولوژی ،تراکم ساختمانی و
کاربری

Eirik Resch
)et al (2016

تأثیر تراکم شهری و ارتفاع ساختمان بر
مصر انرژی در شهرها
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نتیجه
نتایج پژوهش حاکی از آن اسلللت که هر بخش از شلللبکه معابر در محدوده مطالعاتی به
لحاظ سللاختاری ،از تواناییها و قابلیتهای به خصللوص برخوردار اسللت که بایسللتی در
مدیریت عر ضه و تقا ضای زیر ساختها و خدماا ترافیکی مورد توجه قرار گیرد زیرا که
انواع کاربریها گرایشاا متفاوتی برای استقرار در نواحی با ویژگیهای ساختاری مختلف
دارند.
در این پژوهش با استفاده از روش  LUIیا شدا استفاده زمین و  FSIدر روش Space
2 mateبه تحلیل وضلعیت تراکم سلاختمانی پرداخته شلده اسلت .نتایج بهدسلتآمده از
روش  Space mateدر محلههای مورد مطالعه نشان داد که ،با توجه به سطح محلهها
و سطح اشغال و همچنین سطح کل طبقاا ،توسعه به صورا بلوکهای نواری فشرده و
کم ارتفاع میباشد.
نتایج پژوهش اهمیت توجه به هزینههای تحمیلی سللاختمانها در تراکمهای باال و توجه
به توسللعه عمودی یا افقی شللهرها را خاطرنشللان میسللازد؛ در این مقاله تأثیر ارتفاع
ساختمان با استفاده از مدل  Monocentric-cityمورد ارزیابی قرارگرفته است.
در این پژوهش به مقایسه برخی پارامترها در سطح بین المللی پرداخته شده است ،این
مقای سه اختالفاتی راجع به آ ستانه تراکم و نقش کاربری مختلط زمین آ شکار نمود .در
حالی که نتایج مربوط به تراکم م سکونی ،فا صله از مرکز شهر و ویژگیهای اجتماعی-
اقت صادی در رابطه با شهرهای امریکا و اروپا دارای تاثیراا م شابهی بودند ولی نمونه
آتن این نظریه را بیان داشللت که خط مشللیهای مربوط به کاربری زمین نمیتوانند
ابزاری برای تغییر رفتار سفر ایجاد نمایند .پس پارامترهای شکل شهری ممکن است از
ک شوری به ک شوری دیگر تغییر یابند و در نتیجه هیچ ا ستاندارد جهانی در این رابطه
قابل قبول نیست.
نتایج تحقیق ن شان دادها ست که بی شتر پارامترهای کاربری زمین به تنهایی تأثیر کمی
بر میزان سفر دارند؛ اما با هم و در تعامل با یکدیگر بر میزان سفر مؤثرند .تراکم نیز
اغلب با پارامترهای دیگری مثل د ستر سی منطقهای ،کاربری ترکیبی ،تنوع سی ستم
حملونقل و مدیریت پارکینگ که با هم تأثیراا بزرگی بر میزان سللفر دارند ،همراه
است.
این پژوهش با ترکیب  Space Syntaxو روش های جدید اندازه گیری تراکم بر آن
ا ست تا توزیع ف ضایی تراکم شهری در شنزن چین را مورد برر سی و تحلیل قرار دهد.
تحلیلها در این پژوهش در دو سطح انجام شده ا ست .از دیدگاه کلی ،این روش تراکم
شهری در سطح فضایی را با تقدیم ناحیه مورد مطالعه به  10ناحیه و همچنین  50چارک
مورد بررسللی قرار داده اسللت .نتایج بیانگر آن اسللت که اندازهگیری پیکربندی شللبکه
ارتباطی یک شاخش قوی جهت کمی سازی تغییراا توسعه تراکم بین نواحی مختلف و
بین شبکههای سلولی کوچک میبا شد .مخ صو صا در شرایطی که ترکیب کاربریها در
نظر گرفته شللوند ،هر چقدر درجه ترکیب کاربریها بیشللتر میشللود ،تراکم سللاختمانی
وابستگی بیشتری جهت دسترسی فضایی به معابر اطرا پیدا میکند.
ا ستدالل میکنند که مدل پارامتری جامع برای تخمین کل م صر انرژی شهری برای
گرمایش ف ضا ،انرژی ساختمان تج سم یافته ،انرژی حمل و نقل ،و انرژی زیر ساختهای
جاده ،و چگونگی ارتباط اینها با تراکم شهری ساخته شده ا ست .این کار با تغییر ارتفاع
ساختمان و سایر خ صو صیاا شهری مربوط به تراکم ،با هد شنا سایی تأثیرگذارترین
پارامترها در رابطه با م صر انرژی انجام می شود .ای شان اظهار میکنند ساختار شهری
بسیار متراکمتر و بلندتر از آنچه امروزه در شهرها طبیعی است برای استفاده کم از انرژی
شلللهری بهینه اسلللت .نتایج تحقیق نشلللان میدهد که بسلللته به جمعیت و طول عمر
سللاختمان ،ارتفاع مطلوب سللاختمان در محدوده  27-7طبقه وجود دارد .همچنین آب و
هوا تأثیر چشمگیری در نتایج انرژی دارد که این یافتههای اولیه حاکی از روند کلی است.

Floor area ratio
Spacemat

1.
2.
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روش پژوهش
رویکرد این تحقیق به لحاظ مو ضوع ،ترکیبی از دو روش تو صیفی-تحلیلی ا ست ،همچنین به لحاظ هد  ،رویکرد تحقیق از نوع
تو سعهای-کاربردی میبا شد .در این تحقیق گردآوری دادهها به دو روش عمده صورا گرفته ا ست .بخش مبانی نظری و تجربیاا
با ا ستفاده از روش کتابخانهای و مرور ادبیاا انجام شده و در بخش شناخت و جمعآوری دادهها از روش بردا شت میدانی ا ستفاده
شده است .بدین منظور ابتدا نظریهها و مدلهای موجود در ارتباط با تراکم ساختمانی و حملونقل شهری مورد بررسی شده و برای
آزمون فرضللیه ارائه شللده برمبنای مطالعاا موردی از محله مورد نظر ،با توجه به محدودیتهای تحقیق ،انتخاب و با تعیین تراکم
جمعیتی و ساختمانی موجود و مقای سه بین حالت های مجاز سعی شد که با اعداد و ارقام به ت صویر ک شیده شود .سمس با توجه به
پتان سیلهای شبکه معابر ،امکان افزایش تراکم ساختمانی محا سبه شده ا ست .برای تجزیه-تحلیل و تر سیم نق شهها از برنامه
 ArcGISو  AutoCadeو نرمافزار شبیهساز ترافیکی  AIMSUN6استفادهشده است.

محدوده مورد مطالعه
محله بهار در غرب شهر تبریز در منطقه  4شهرداری تبریز قرار دارد .از طر شمال به محله یکهدکان ،از شرف به محله ویجویه،
از جنوب به محله قرهآغاج و از غرب به محله عموزینالدین و محله حکمآباد منتهی میشود .به عبارا دقیقتر این محدوده از غرب
به بلوار آذربایجان ،از شللرف به خیابان نیروی هوایی ،از جنوب به خیابان بهار و از شللمال نیز به خیابان آزادگان ختم میشللود .طبق
آمار ارائهشده مرکز آمار در سال  1390جمعیت محدوده مورد مطالعه  41569نفر بوده است.
مسللاحت محدوده مورد مطالعه حدود 2007908مترمربع (201هکتار) میباشللد با توجه به مقادیر مذکور ،تراکم ناخالش جمعیتی
 207نفر در هکتار میبا شد .از طر دیگر ،کل م ساحت م سکونی محله  120.41هکتار ا ست که با توجه به جمعیت موجود منطقه،
تراکم خالش جمعیتی آن  345نفر در هکتار میباشد.

شکل  .3نقشه موقعیت محدوده مورد مطالعه
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یافتههای پژوهش
الف -تراکم ساختمانی
نتایج مطالعاا انجامش لده بر روی تراکم سللاختمانی در محدوده نشللان میدهد که بافت از تراکم سللاختمانی متوسللط برخوردار
میباشد .و با توجه به جدول زیر بیشترین تراکم ساختمانی در محدوده مورد مطالعه بین  60تا  120درصد میباشد که  49.5درصد
مساحت کل محدوده را به خود اختصاص میدهد.
جدول  .4دستهبندی تراکم ساختمانی محدوده موردمطالعه
دستهبندی تراکم ساختمانی
زیر  60درصد
از  60تا  120درصد
 120تا  180درصد
از  180تا  240درصد
از  240تا  300درصد
از  300تا  360درصد
باالی  360درصد

تعداد
1652
4304
1776
551
216
128
60

مساحت
265337
498940
244464
74801
48489
32123
16748

درصد از تعداد
19
49.5
20.44
6.34
2.48
1.47
0.7

شکل  .4نقشه تراکم ساختمانی

ب -سطح اشغال
ضریب سطح اشغا ل تأثیر مستقیمی بر سرانه زیربنای مسکونی در شهرها دارد .همچنین ضریب سطح اشغال تأثیر قابل توجهی
بر فرم شهری بخصوص "استخوانبندی فضایی" شهر دارد .بنابراین این ضریب هم برای برنامهریزان شهری و هم برای طراحان
شهری پارامتری حائز اهمیت میباشد ،بخصوص که میزان مساحت مجاز سطح اشغال با توجه به تراکم ساختمانی تعیین شده است،
بر ارتفاع سللاختمانها (تعداد طبقاا سللاختمانی) مؤثر میباشللد که خود تأثیر قابل توجهی بر خط آسللمان و منظر شللهری میگذارد
(مح سنی .)87:1384 ،با توجه به جدول ( )5متو سط سطح ا شغال قطعاا م سکونی در محدوده مورد مطالعه حدود  80-60در صد
ا ست .در ق سمت شرقی محدوده متو سط سطح ا شغال قطعاا م سکونی بی شتر ا ست و کمترین میزان سطح ا شغال زیر  20در صد
میباشد که حدود 0.62درصد از کل محدوده موردمطالعه را در برمیگیرد.
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جدول  .5دستهبندی سطح اشغال قطعات مسکونی محدوده موردمطالعه
دستهبندی سطح اشغال

تعداد

مساحت

درصد تعداد

زیر  20درصد
از  20تا  40درصد
از  40تا  60درصد
از  60تا  80درصد
باالی  80درصد

54
309
2060
5006
1272

10765
89048
3328777
637614
132503

0.62
3.55
23.67
57.53
14.61

شکل  .5نقشه سطح اشغال

ج -مشخصات ترافیکی محدوده مورد مطالعه
بافت کالبدی منطقه مورد مطالعه از نقطه نظر ترافیکی ،دارای ویژگیهای زیر است:
الف) غالب معابر منطقه ویژگیها و ضوابط رایج در طراحی هندسی راههای شهری را دارا نیستند.
ب) شبکه معابر موجود از یک نظام سلسله مراتب منظم برخوردار نیست .در این شبکه اغلب محورهای درجه  2و  3بهجای
محور ا صلی ارتباط دهنده دارای عملکرد ه ستند که کمعرم بودن آنها و وجود پارکینگ حا شیهای در آنها ،م سائل ترافیکی
عدیدهای را برای این دسته از معابر به دنبال دارد.
ج) معابر این منطقه اکثراً کم عرم بوده و فاقد پیادهروی مناسب و پارکینگ حاشیهای هستند.
د) با توجه به مطالعاا میدانی در محدوده و تعدد مراکز تجاری و خدماتی در خیابانها و معابر اصلللی (بهار ،نیروی هوایی،
استاد جعفری) حجم تردد پیاده و سواره در این معابر بیشتر بوده و به دلیل عدم وجود پارکینگ کافی جهت پارک خودروها ،توقف
دوبله خودروها باعث ایجاد مشکالا ترافیکی میشود.
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شکل  .6نقشه سلسله مراتب شبکه معابر محدوده مورد مطالعه
(1)LOS

د -سطح سرویس معابر
بر طبق بردا شتهای میدانی و برر سیهای انجام شده م شاهده گردید که سطح سرویس معابر در ساعت اوج در برخی معابر از
جمله خیابان ظهیری ،ثابتی و استاد جعفری شرقی که اصلیترین معابر و نقش شریانی درجه دو را دارا میباشند ،در سطح سرویس
 Eو نزدیک به  Fو در برخی معابر همچون استاد جعفری غربی و والیت دیزج در سطح سرویس  Dمیباشد.
جدول  .6سطح سرویس معابر شهری
شماره ایستگاه

1
2
3
4

مقطع عرضی(متر)
نام خیابان

خیابان شهید ظهیری
شهید ثابتی
استاد جعفری غربی
استاد جعفری شرقی

5

خیابان مخابرات

7

پروردگاری

8

 18متری فیضیه

9

والیت دیزج

سلسلهمراتب
شبکه معابر

شریانی درجه 2
شریانی درجه 2
شریانی درجه 2
شریانی درجه 2
جمع و
پخشکننده
جمع و
پخشکننده
جمع و
پخشکننده
جمع و
پخشکننده

فضای

پیادهرو

کل

رفوژ

کانیو

طرفین

سوارهرو

میانی

طرفین

5
5
3
4

16
16
12
12

-

1
1
0.5
1

2
2
2
1

سبز
طرفین

کل

وضعیت

ظرفیت

حجم

عرض

سطح

اسمی

ساعاتش

(متر)

سوارهرو

معبر

لوغی

24
24
18
18

آسفالت
آسفالت
آسفالت
آسفالت

V/C

1696
1665
1173
1635

E
E
D
E

3

12

-

1

2

19

آسفالت

1200

420

C

2

8

-

0.5

0.5

8

آسفالت

800

361

B

2

14

-

0.5

1

18

آسفالت

1500

678

C

1

8

-

0.5

0.5

9.5

آسفالت

800

786

D

2200
1500

Level of Service

1.
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شکل  .7نقشه سطح سرویس معابر محدوده مورد مطالعه

ه -بررسی الگوی پیشنهادیتراکم ساختمانی براساس فرفیت شبکه معابر
با بررسیهای انجامشده در محدوده مورد مطالعه مشاهده گردید که بار ترافیکی تولیدشده تنها از یک خیابان عبور نمیکند بلکه
با وجود دو خیابان شریانی درجه  2عمود بر هم و معابر جمع و پخشکننده موازی یکدیگر ،ترافیک تولید شده و ترافیک عبوری از
چند خیابان عبور میکنند بنابراین برر سیهای مربوط به تراکم ساختمانی پی شنهادی به تکتک معابر شریانی و جمع و پخشکننده
و محدوده بلوکهایی که به این معابر د ستر سی دارند ،صورا گرفته ا ست .در این رابطه ،حجم ترافیک موجود در ساعت اوج در
برخی معابر ا صلی محدوده ،ازجمله خیابان ظهیری ،ثابتی و ا ستاد جعفری شرقی ،در سطح سرویس  Eو نزدیک به  Fو در برخی
معابر همچون اسللتاد جعفری غربی و والیت دیزج در سللطح سللرویس  Dمیباشللد .در واقع حجم ترافیک موجود ،دارای دو منشللأ
عبوری و تولیدی بوده که غالباً حجم ترافیک عبوری بی شتر از ترافیک تولیدی ا ست .در جدول ( )7حجم ترافیک عبوری و تولیدی
برای هر یک از معابر نشان دادهشده است.
جدول  .7بررسی حجم ترافیک عبوری و تولیدی در معابر اصلی محدوده مورد مطالعه
نام معبر

ظهیری
ثابتی
استاد جعفری شرقی
استاد جعفری غربی
والیت دیزج

ترافیک عبوری

770
1182
756
723
172

درصد تخصیص ترافیک
عبوری

45.40
71.03
46.23
61.6
22

درصد تخصیص ترافیک

ترافیک
تولیدشده

926
482
879
450
613.6

تولیدی

54.59
29
53.76
38.4
78

بر طبق اطالعاا مندرج در جدول( ،)8در اکثر معابر ا صلی میزان جمعیت و خانوار و تراکم ساختمانی پایینتر از حد مطلوبی که
براساس مدل محاسبه  FARبر اساس ظرفیت پذیرش شبکه معابر (شکل  )3به دست آمده میباشد.
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جدول  .8مقایسه شاخصهای مورد بررسی در وضعیت مطلوب و موجود
خیابان
ثابتی
ظهیری
استاد جعفری شرقی
استاد جعفری غربی
مخابراا
والیت دیزج
فیضیه
کوچه قربان
پروردگاری

جمعیت

جمعیت

خانوار

خانوار

تراکم ساختمانی

تراکم ساختمانی

موجود
5479
7451
8401
7788
2831
6852
4160
2687
5794

مطلوب
8250
8250
5625
5625
4500
3750
5625
3000
3000

موجود
2122
2620
2737
2961
975
1978
1289
897
2136

مطلوب
2750
2750
1875
1875
1500
1250
1875
1000
1000

موجود
96
93
123
94
115
100
120
91
110

مطلوب
240
150
90
210
240
90
210
90
90

بر طبق برر سیهای صورا گرفته م شخش شد که حجم ترافیک عبوری بهتنهایی سطح سرویس معابر را در آ ستانه سطح
سللرویس  Cقرار میدهد .بار ترافیک تولیدی نیز بهتنهایی و جدای از بار ترافیک عبوری سللطح سللرویس  Cرا تأمین میکند ولی
تفکیک عبوری و تولیدی آنهم در کوتاهمدا و بدون توسعه شبکه شریانی و اصالح شبکه معابر اطرا محله امکانپذیر نیست چرا
که ناکارآمدی و نار سایی شبکه شریانی اطرا محدوده خود موجب عبور بار ترافیکی از معابر ا صلی محدوده مورد مطالعه میگردد.
بنابراین از نظر ظرفیت پذیرش معابر اشباع شده است و قابلیت افزایش  FARرا ندارد .افزایش تراکم ساختمانی زمانی ممکن خواهد
بود که شبکه معابر اصالح یا تعریض شود و پارک حاشیهای در شبکه معابر محدوده مورد نظر حذ گردد.

نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات
تراکم یکی از مهمترین م شخ صههای ف ضای شهری ا ست که همواره بهعنوان یکی از ا صول مبنایی در دیدگاههای اکثر دان شمندان
مسائل اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی شهری مورد توجه قرارگرفته و در اکثر موارد از مالکهای تمیز سکونتگاههای شهری به شمار آمده
است .تراکم ساختمانی همواره بهعنوان یک پدیده مهم و اساسی موردبحث بوده است .در واقع ،این پدیده از سویی میتواند به بسیاری از
مسائل شهری مانند کمبود زمین ،مسکن ،بهینه نمودن هزینه تأسیساا شهری ،جلوگیری از رشد افقی شهرها و  ...پاسخ داده و از سوی
دیگر خود پدیدآورنده مشکالا و نارسائیهایی مانند افزایش تراکم جمعیتی و ساختمانی ،اختالل در تأسیساا زیر بنایی و خدماا شهری
(ازجمله ترافیک شهری) ،تأثیراا نامطلوب کالبدی و زیستمحیطی و  ...در فضای شهری باشد.
نتایج حاصللل از تحقیق حاکی از آن اسللت که تغییراا تراکمی تأثیراا عمدهای بر شللبکه حملونقل و ترافیک و الگوی تولید و جذب
سفرها دارد ،به صورتی که هرگونه تغییری در ضریب سطح ا شغال بنا( ،)FARاعم از افزایش یا کاهش تأثیر مستقیمی بر میزان جمعیت
ساکن در شهر و به تبع آن عوامل ،عوامل مؤثر دیگر از جمله جمعیت شاغل ،تعداد دانشآموزان و دانشجویان ساکن ،تعداد واحدهای کسب
و  ...دارد .بنابراین افزایش بدون توجه به زیر ساختهای شهری از جمله شبکه معابر م شکالا ترافیکی فراوانی در شهرها به وجود خواهد
آورد .در این پژوهش که به بررسی امکانسنجی افزایش تراکم ساختمانی با توجه به ظرفیت شبکه معابر پرداختهایم ،ضمن تعریف مجدد از
 FARو بیان الگوی پیشنهادی با استفاده از دادههای برداشت شده و محاسبه شده از محدوده مورد مطالعه و با استفاده از الگوی پیشنهادی،
تراکم ساختمانی مناسب بر اساس ظرفیت پذیرش شبکه معابر با حفظ سطح سرویس  Cبرای معابر محاسبه شد .سمس با توجه به ترکیب
حجم ترافیک موجود و مقای سه سطح سرویس به وجود آمده ن سبت به معیار طراحی معابر شهری ( )Cم شخش شد که شرایط موجود
مطلوب نیسللت و باید یک یا چند از عوامل مؤثر بر حجم ترافیک موجود که عبارااند از :حجم ترافیک عبوری و تولیدی ،ضللریب مالکیت
خودرو ،کاربری جاذب ترافیک ،نحوه رانندگی و توقف برای کنترل وضع موجود مهار شود.
به طور کلی با توجه به نتایج بهد ستآمده میتوان عنوان کرد که مع ضالا و م شکالا زیر ساخت شبکه معابر در محدوده مورد نظر به
دالیلی از جمله ،ترافیک عبوری ب سیار باال (که به دلیل ناکارآمدی شبکه شریانی به این سو منتقل شده ا ست) ،کمبود یا نبود پارکینگ که
باعث پارک حاشیهای و نهایتاً کاهش ظرفیت معبر می شود ،ارگانیک بودن معابر و عرم کم ،نبود پیادهرو و یا کیفیت پایین آن بوده است.
لذا برای اصالح و رفع معضالا فوف راهکارهای زیر پیشنهاد میگردد:
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رفع معضالا ترافیکی بهعنوان معلول افزایش تراکم از طریق:
 اصالح هندسی بعضی معابر مسئلهدار و طرح نوسازی مقدار مجاز پیادهرو بهویژه در خیابانهای پروردگاری ،استاد جعفری شرقی وکوچه قربان.
 توجه بیشتر به پیادهروی و دوچرخهسواری از طریق فرهنگسازی و طراحی خطوط اختصاصی دوچرخه در محدوده مورد مطالعه اصالح شبکه و افزایش ظرفیت معابر با تعریض سواره رو آنها احداث پارکینگ منا سب در ف ضاهای خالی (به دلیل باال بودن ترافیک عبوری از معابر ا صلی محدوده و وجود پارک حا شیهای ،بااحداث پارکینگ میتوان با کاهش پارک حاشیهای در معابر ،ظرفیت معابر و بالنتیجه سطح سرویس معابر را افزایش داد).
 حذ پارک حاشیهایدر این پیشنهاد وضعیت در نظر گرفته شده ،حفظ تراکم و شبکه معابر وضع موجود با ممنوعیت پارک حاشیهای در معابر با سطح سرویس
نامناسب و پیشنهاد احداث پارکینگ در قسمت جنوب غربی شبکه میباشد.
در این سناریو تراکم مطابق با وضع موجود در نظر گرفته شده بنابراین در احجام معابر تغییری حاصل نمیگردد اما در معابری که سطح
سرویس از وضعیت مناسبی برخوردار نمیباشد ،مانند معابر استاد جعفری غربی ،استاد جعفری شرقی ،شهید ظهیری و شهید ثباتی ،پارکینگ
حاشللیهای ممنوع گردیده و بنابراین به ظرفیت معابر افزوده شللده اسللت .برای تأمین تقاضللای پارکینگ در محدوده نیز با توجه به سللطح
سرویس منا سب معابر جنوب غربی شبکه ،مانند والیت و فی ضیه ،امکان ایجاد پارکینگ طبقاتی در این ق سمت وجود دارد .در این حالت
سطح سرویس شبکه بهبود قابل توجهی خواهد یافت .نقشه زیر نسبت حجم به ظرفیت در این پیشنهاد را ارائه میدهد.

شکل  .8نقشه سطح سرویس شبکه معابر در صورت حذف پارک حاشیهای

راهکارهای ارائه شده لزوماً بهترین راهحلها نی ستند و این راهحلها فارغ از بنگاههای مالی و اجرایی پی شنهاد گردیده ا ست بلکه
راهحلهای دیگر نیز میتوان با در نظر گرفتن محدودیتهای علمی و  ...ارائه داد.
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