
 

 

 

 

 

 گزارش نهایی

 برداشت اطالعات آماری

 محدوده تقاطع گلشهر 

 

 

 

 

 

 



 محدوده مورد مطالعه یهو شناخت اول یبررس -1

اولین گام در مطالعات، شناخت وضع موجود است که شامل شناسایی موقعیت شرییا  بورورد در   

گیدآورد اطالبرات مرورد ایرا     در این راستا و بمنظور . شوکه معابی شهی و مسائل و مشکالت آ  می باشد

بهمرن، بلروار    22، وضعیت هندسی بلروار  ا  تقاطع بوورد هاد شامل اطالبات فیزیکی و بملکیدد شییا 

 .و کاربییهاد اطیاف آ  مورد بیرسی قیار گیفته استگلشهی، بلوار دکتی شهییارد 

 .باشد و محل تقاطع را می بکس هوایی ذیل اشا  دهنده موقعیت
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 محل تقاطع 



 آماربرداری -2

 برداشت آمار حجم ترافیک به تفکیک وسایل نقلیه و جهات حرکات آنها در تقاطع و معابر اصلی -2-1

ایا  در مطالعات تیافیکی، بیداشت حجم آمدوشد خودروها در یکی ا  مهمتیین فعالیت هاد مورد 

باشد، که در سابات اوج تیافیک و به تفکیک وسایل اقلیه سوک و سنگین و  شوکه معابی محدوده مطالعه می

این مسئله با توجه به موقعیت محدوده مورد مطالعه که جرزو  . گیید اد ااجام می دقیقه 51هاد  ماای  در با ه

 .باشد یدد شهی  اجا  بوده و با توجه به توسعه اراضی محدوده مورد مطالعه حائز اهمیت میمناطق پیت

هاد ال م با کارفیماد محتیم، پس ا  ااجام  بی این اساس در این مطالعات ایز ضمن ااجام هماهنگی

مطالعه شده و  ها و با دیدهاد میداای، اقدام به شناسایی مقاطع مورد ایا  آمارگیید در سطح محدوده بیرسی

 03/50الری   03/55صروح،   9الری   7آمارگیید در سه با ه  ماای صوح، ظهی و بصی و به تیتیب در سابات 

 .ااجام گیفته است 03/4/5094شنوه مورخ  بصی در رو  سه 03/23الی  03/51ظهی و 

رک لیسااس و افی آمارگیی که بمدتاً داراد مد 53بدین منظور با هماهنگی اماینده این مشاور تعداد 

بیاد توجیره و آمرو د در مرورد آمرارگیید بره      .  یا دااشجود لیسااس بوداد، استخدام و بکارگیید شداد

در محل مورد مطالعره بره صرورت میرداای      29/4/5094تاریخ  33/51آمارگییا ، جلسه توجیهی در سابت 

میداای پس ا  تو یع فیم خام آمارگیید به آمارگییا ، احوه بملیات آماربیدارد  با دیددر این . ااجام گیفت

 .ها بیاد آاها تشییح شد حجم تیدد وسایل اقلیه و پیکید  فیم

هراد آمرارگیید شرده در     کردها و حیکرت   2امواه فیم خام آمارگیید به کار گیفته شرده و شرکل    5شکل 

ااد تا ضمن پوشش  اد ااتخاب شده اه طع آمارگیید شده به گومقا. سا د محدوده مورد مطالعه را مشخص می

ایز به طرور کامرل شناسرایی     کلیه حیکات در محدوده مطالعه، رفتارهاد تیافیکی در محدوده تقاطع گلشهی

 .شواد



 

 

 

 

 جدول شمارش ساعتی میدانی وسایل نقلیه

 :روزیساعت شمارش از وقت شبانه  :کد محور :روز هفته :تاریخ :نام مشاهده گر

 ردیف
وقت از 

 ساعت

سواری ، وانت و وانت 

 نیسان، وَن 

اتوبوس شهری و غیر 

 شهری

مینی 

 بوس 

چرخ  6محوره  2کامیون 

 (خاور، کامیونت)سبک

چرخ  6محوره 2کامیون 

 (کمپرسی)سنگین

 محوره3کامیون 

 تریلر
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هاد  حیکت

د تقاطع  محدوده

 گلشهی

 

هاد سمت  حیکت

 غیب تقاطع

 

هاد سمت  حیکت

 جنوب تقاطع
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 .آورده شده استدر جداول  یی  7د    امواه بیاد ایستگاه شمارهآمارگیید به بنواا  اتایج 

 

 

ایستگاه : شماره 7

سواری ، وانت 

و وانت نیسان 

و ون

اتوبوس شهری 

و غیر شهری
مینی بوس

کامیون 2 محوره 6 چرخ سبک)خاور، کامیونت(

کامیون 2محوره 6 چرخ سنگین)کمپرسی(

کامیون 3محوره

تریلر

17811730ق.ظ 07:00:00  30/4/1394

2731680ق.ظ 07:15:00  30/4/1394

3110170ق.ظ 07:30:00  30/4/1394

3530992ق.ظ 07:45:00  30/4/1394

2370490ق.ظ 08:00:00  30/4/1394

24401090ق.ظ 08:15:00  30/4/1394

2070190ق.ظ 08:30:00  30/4/1394

2531360ق.ظ 08:45:00  30/4/1394

جدول شمارش ساعتی میدانی وسایل نقلیه مقطع صبحگاهی

ایستگاه : شماره 7

سواری ، وانت 

و وانت نیسان 

و ون

اتوبوس شهری 

و غیر شهری
مینی بوس

کامیون 2 محوره 6 چرخ سبک)خاور، کامیونت(

کامیون 2محوره 6 چرخ سنگین)کمپرسی(

کامیون 3محوره

تریلر

4241160ق.ظ 11:30:00  30/4/1394

3531170ق.ظ 11:45:00  30/4/1394

42423130ق.ظ 12:00:00  30/4/1394

39714130ب.ظ 12:15:00  30/4/1394

33602141ب.ظ 12:30:00  30/4/1394

3060191ب.ظ 12:45:00  30/4/1394

40703130ب.ظ 13:00:00  30/4/1394

4121280ب.ظ 13:15:00  30/4/1394

جدول شمارش ساعتی میدانی وسایل نقلیه مقطع ظهرگاهی

ایستگاه : شماره 7

سواری ، 

وانت و وانت 

نیسان و ون

اتوبوس 

شهری و 

غیر شهری

مینی بوس

کامیون 2 محوره 6 چرخ سبک)خاور، کامیونت(

کامیون 2محوره 6 چرخ سنگین)کمپرسی(

کامیون 3محوره

تریلر

4621890ب.ظ 18:30:00  30/4/1394

4561010ب.ظ 18:45:00  30/4/1394

4552681ب.ظ 19:00:00  30/4/1394

4641560ب.ظ 19:15:00  30/4/1394

5201590ب.ظ 19:30:00  30/4/1394

5662671ب.ظ 19:45:00  30/4/1394

5802880ب.ظ 20:00:00  30/4/1394

5981991ب.ظ 20:15:00  30/4/1394

جدول شمارش ساعتی میدانی وسایل نقلیه مقطع عصرگاهی



 

 

 

ایستگاه : شماره 7

سواری ، وانت 

و وانت نیسان 

و ون

اتوبوس شهری 

و غیر شهری
مینی بوس

کامیون 2 محوره 6 چرخ سبک)خاور، کامیونت(

کامیون 2محوره 6 چرخ سنگین)کمپرسی(

کامیون 3محوره

مجموعتریلر

17834380231ق.ظ 07:00:00  30/4/1394

273315200311ق.ظ 07:15:00  30/4/1394

31103180331ق.ظ 07:30:00  30/4/1394

353023235403ق.ظ 07:45:00  30/4/1394

237010230270ق.ظ 08:00:00  30/4/1394

244025230292ق.ظ 08:15:00  30/4/1394

20703230232ق.ظ 08:30:00  30/4/1394

25338150278ق.ظ 08:45:00  30/4/1394

جدول وسایل نقلیه معادل سواری مقطع صبحگاهی

ایستگاه : شماره 7

سواری ، وانت 

و وانت نیسان 

و ون

اتوبوس شهری 

و غیر شهری
مینی بوس

کامیون 2 محوره 6 چرخ سبک)خاور، کامیونت(

کامیون 2محوره 6 چرخ سنگین)کمپرسی(

کامیون 3محوره

مجموعتریلر

42433150444ق.ظ 11:30:00  30/4/1394

35333180376ق.ظ 11:45:00  30/4/1394

42458330469ق.ظ 12:00:00  30/4/1394

397310330442ب.ظ 12:15:00  30/4/1394

33605353379ب.ظ 12:30:00  30/4/1394

30603233334ب.ظ 12:45:00  30/4/1394

40708330447ب.ظ 13:00:00  30/4/1394

41235200440ب.ظ 13:15:00  30/4/1394

جدول وسایل نقلیه معادل سواری مقطع ظهرگاهی

ایستگاه : شماره 7

سواری ، 

وانت و وانت 

نیسان و ون

اتوبوس 

شهری و 

غیر شهری

مینی بوس

کامیون 2 محوره 6 چرخ سبک)خاور، کامیونت(

کامیون 2محوره 6 چرخ سنگین)کمپرسی(

کامیون 3محوره

مجموعتریلر

462320230507ب.ظ 18:30:00  30/4/1394

4563030461ب.ظ 18:45:00  30/4/1394

455515203498ب.ظ 19:00:00  30/4/1394

464313150494ب.ظ 19:15:00  30/4/1394

520313230558ب.ظ 19:30:00  30/4/1394

566515183606ب.ظ 19:45:00  30/4/1394

580520200625ب.ظ 20:00:00  30/4/1394

598323233648ب.ظ 20:15:00  30/4/1394

جدول وسایل نقلیه معادل سواری مقطع عصرگاهی



 

 

 

 

 

ایستگاه : شماره 7

سواری ، وانت 

و وانت نیسان 

و ون

اتوبوس شهری 

و غیر شهری
مینی بوس

کامیون 2 محوره 6 چرخ سبک)خاور، کامیونت(

کامیون 2محوره 6 چرخ سنگین)کمپرسی(

کامیون 3محوره

مجموعتریلر

7:00 - 8:0011155836851275

7:15 - 8:1511743508351314

7:30 - 8:3011450608551295

7:45 - 8:4510410609051196

8:00 - 9:009413458301071

جدول مجموع ساعتی وسایل نقلیه معادل سواری مقطع صبحگاهی

ایستگاه : شماره 7

سواری ، وانت 

و وانت نیسان 

و ون

اتوبوس شهری 

و غیر شهری
مینی بوس

کامیون 2 محوره 6 چرخ سبک)خاور، کامیونت(

کامیون 2محوره 6 چرخ سنگین)کمپرسی(

کامیون 3محوره

مجموعتریلر

11:30 - 12:30159813239801731

11:45 - 12:451510102511831665

12:00 - 13:00146382512351623

12:15 - 13:15144632512351601

12:30 - 13:30146132011051599

جدول مجموع ساعتی وسایل نقلیه معادل سواری مقطع ظهرگاهی

ایستگاه : شماره 7

سواری ، 

وانت و وانت 

نیسان و ون

اتوبوس 

شهری و 

غیر شهری

مینی بوس

کامیون 2 محوره 6 چرخ سبک)خاور، کامیونت(

کامیون 2محوره 6 چرخ سنگین)کمپرسی(

کامیون 3محوره

مجموعتریلر

18:30 - 19:30183713486031960

18:45 - 19:45189513406032010

19:00 - 20:00200515557552155

19:15 - 20:15213015607532283

19:30 - 20:30226415708352437

جدول مجموع ساعتی وسایل نقلیه معادل سواری مقطع عصرگاهی



 حاصل از آماربرداریتحلیل نتایج  -2-2

ل تیافیک معابی یک محدوده،  ایا  بره شناسرایی و تعیرین حجرم وسرایل اقلیره بورورد        یبیاد تحل

احجام تیافیک یرک شرییا  بورورد شرناخت جهرات      اولین گام در بیداشت . هاد آ  محدوده است خیابا 

 . باشدحیکتی در سابات اوج می

اد بریاد ترک ترک     دقیقره  51بیاد بدست آورد  سابت اوج ابتدا حجم آمار که به صورت تو یع 

افیات که در محدوده مشخص شده ااد را به احجام خرودرود سروارد معرادل توردیل کریده و سر س بره        

د  اشرا  دهنرده   هرا   تجمعری ایسرتگاه   ده و در اهایت بیشتیین حجم سابتیهاد سابتی را بدست آور حجم

 .دهد را اشا  می اوج حجم بوورد در مقطع  ماای

 .می باشد ول  ییدج سوارد، مطابق همسنگ خودرودآمار به  تودیل ضیایب

 

انواع وسایل 

 نقلیه

سواری ، وانت و 

 وانت نیسان و ون

اتوبوس 

شهری و غیر 

 شهری

 مینی بوس

خاور، )چرخ سبک 6محوره  2کامیون 

 (کامیونت

 (کمپرسی)چرخ سنگین 6محوره 2کامیون 

 محوره3کامیون 

 تریلر

ضریب 

همسنگ 

 سواری

1 1/2 1/2 1/2 1/2 

 

 

 

 



 ی صبحگاهی بازه -2-2-1

د صروحگاهی    س ا  پیدا د آمار جمع آورد شده، آمار سابت اوج محردوده مطالعراتی در برا ه   پ

 .می باشد1:03الی 7:03بیآورد گیدید که بی این اساس سابت اوج تیافیک محدوده مطالعاتی بین سابت 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموعایستگاه 2-10ایستگاه 1-10ایستگاه 9ایستگاه 8ایستگاه 7ایستگاه 6ایستگاه 5ایستگاه 2-4ایستگاه 1-4ایستگاه 3ایستگاه 2ایستگاه 1حجم های ساعتی 

7:00 - 8:008174931699188317066612756955032247047

7:15 - 8:159455151716190421486513147795230317786

7:30 - 8:309785181654183624885812958316133418144

7:45 - 8:459885451605189425215811968415336538086

8:00 - 9:0010095581528182924826110718516037637909

حجمهایساعتیعبوریوسایلنقلیهمعادلسواریدرمحدودهموردمطالعهدرمقطعصبحگاهی

مجموعایستگاه 2-10ایستگاه 1-10ایستگاه 9ایستگاه 8ایستگاه 7ایستگاه 6ایستگاه 5ایستگاه 2-4ایستگاه 1-4ایستگاه 3ایستگاه 2ایستگاه 1بازه های زمانی

1321073754701751423111513861221ق.ظ 07:00:00  30/4/1394

1991364615103162031116810751683ق.ظ 07:15:00  30/4/1394

2341184224035942033121316892006ق.ظ 07:30:00  30/4/1394

2521334415106221340320011952138ق.ظ 07:45:00  30/4/1394

26112939248161713270199156131960ق.ظ 08:00:00  30/4/1394

232138400452656132922201911152041ق.ظ 08:15:00  30/4/1394

24314537346162720232223811201948ق.ظ 08:30:00  30/4/1394

274147364435583162782101811151960ق.ظ 08:45:00  30/4/1394

جمعبندیحجمعبوریوسایلنقلیهمعادلسواریدرمحدودهموردمطالعهدرمقطعصبحگاهی



 ی ظهرگاهی بازه -2-2-2

گراهی   ظهید  پس ا  پیدا د آمار جمع آورد شده، آمار سرابت اوج محردوده مطالعراتی در برا ه    

  50:03الری   52:03بیآورد گیدید که بی این اسراس سرابت اوج تیافیرک محردوده مطالعراتی برین سرابت        

 .باشد می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموعایستگاه 2-10ایستگاه 1-10ایستگاه 9ایستگاه 8ایستگاه 7ایستگاه 6ایستگاه 5ایستگاه 2-4ایستگاه 1-4ایستگاه 3ایستگاه 2ایستگاه 1حجم های ساعتی 

11:30 - 12:301502801122518218578971731128496351387682

11:45 - 12:4515818271091187165521011665130686451327588

12:00 - 13:001714860106019614526981623139579451497756

12:15 - 13:1518078501046198125431081601145680551487901

12:30 - 13:301918883979207135351011599147678611497996

حجمهایساعتیعبوریوسایلنقلیهمعادلسواریدرمحدودهموردمطالعهدرمقطعظهرگاهی

مجموعایستگاه 2-10ایستگاه 1-10ایستگاه 9ایستگاه 8ایستگاه 7ایستگاه 6ایستگاه 5ایستگاه 2-4ایستگاه 1-4ایستگاه 3ایستگاه 2ایستگاه 1بازه های زمانی

36621734641813822444332294421986ق.ظ 11:30:00  30/4/1394

36818130746216727376302258251831ق.ظ 11:45:00  30/4/1394

373220275424138194693292110331933ق.ظ 12:00:00  30/4/1394

396183298534135294423212213391933ب.ظ 12:15:00  30/4/1394

445244212466112263793551915361892ب.ظ 12:30:00  30/4/1394

50121327555014224334391178422000ب.ظ 12:45:00  30/4/1394

466210261442155294473902220322077ب.ظ 13:00:00  30/4/1394

507216231625127224403412019402028ب.ظ 13:15:00  30/4/1394

جمعبندیحجمعبوریوسایلنقلیهمعادلسواریدرمحدودهموردمطالعهدرمقطعظهرگاهی



 ی عصرگاهی بازه -2-2-3

یگاهی  بصر د  العراتی در برا ه  پس ا  پیدا د آمار جمع آورد شده، آمار سابت اوج محردوده مط 

  23:03الری   59:03بیآورد گیدید که بی این اسراس سرابت اوج تیافیرک محردوده مطالعراتی برین سرابت        

 .باشد می

 

 

 

 

 

 

 

مجموعایستگاه 2-10ایستگاه 1-10ایستگاه 9ایستگاه 8ایستگاه 7ایستگاه 6ایستگاه 5ایستگاه 2-4ایستگاه 1-4ایستگاه 3ایستگاه 2ایستگاه 1بازه های زمانی

465325471676194375073784321352547ب.ظ 18:30:00  30/4/1394

472303425742193384614343512382484ب.ظ 18:45:00  30/4/1394

516378427604197464984312919412643ب.ظ 19:00:00  30/4/1394

530344406626214404944284222382624ب.ظ 19:15:00  30/4/1394

626391518725220465584542425482985ب.ظ 19:30:00  30/4/1394

599366497828220546064602329472988ب.ظ 19:45:00  30/4/1394

615368497809216546254812728533051ب.ظ 20:00:00  30/4/1394

647381515725229586484482634593120ب.ظ 20:15:00  30/4/1394

جمعبندیحجمعبوریوسایلنقلیهمعادلسواریدرمحدودهموردمطالعهدرمقطععصرگاهی

مجموعایستگاه 2-10ایستگاه 1-10ایستگاه 9ایستگاه 8ایستگاه 7ایستگاه 6ایستگاه 5ایستگاه 2-4ایستگاه 1-4ایستگاه 3ایستگاه 2ایستگاه 1حجم های ساعتی 

18:30 - 19:3019831348172826318797160196016701497415110297

18:45 - 19:4521431415177526817823169201017471297816310735

19:00 - 20:0022701478184727623849185215517731189517211239

19:15 - 20:15236914681918296288691942283182211610318411647

19:30 - 20:30248615052027306278842112437184210011520612143

حجمهایساعتیعبوریوسایلنقلیهمعادلسواریدرمحدودهموردمطالعهدرمقطععصرگاهی



 

د  خودرود سوارد معادل و بیاد برا ه  1544د صوحگاهی،   با توجه به جداول ارائه شده بیاد با ه

خرودرود سروارد معرادل ا     52540د بصریگاهی   خودرود سوارد معادل و بریاد برا ه   7997ظهیگاهی، 

اوج غالرب رو    بصری هاد بوورد مقطرع  مراای    با مقایسه حجم. د مورد مطالعه بوور کیده است محدوده

 .ااجام خواهد شدرگاهی عصاوج ا ینیو مطالعات پیوژه بی رود . خواهد بود

طری  بریاد اهرار     تقاطع محدودهموجوددر  هاد حیکتایخ جییا  تجمعی مجموع در شکل  یی 

 . اشا  داده است دقیقه اد-51با ه متوالی 

 

د مورد مطالعره را بره یرک     سنجی احداث تقاطع همسطح یا غیی همسطح باید محدوده بیاد امکا 

 .تقاطع کامل به همیاه حیکت هاد گیدشی معادل امود و س س تحلیل بی رود آ  ااجام گیید

 



 ریب ساعت اوجتعیین ض -2-2-4

 :آید ا  رابطه  یی بدست می HCM2010اامه  بیاد تعیین ضییب سابت اوج ا  رود آیین

 

    
     

          
  

 

 

          مجموع حجم سابتی در سابت اوج اسرت و        که درآ  
بیشرتیین حجرم در    

 :بدین تیتیب ضییب سابت اوج بیابی است با . باشد اد در سابت اوج می دقیقه 51د  با ه

 

    
     

      
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تبدیل محدوده مورد مطالعه به یک تقاطع کامل به همراه حرکات گردشی -2-2-5

جنوب با توجه بره حجرم   بدین منظور ابتدا باید حجم هاد ورودد ا  سمت غیب، شیق، شمال و 

بیاد تمامی حیکت هاد گیدد بره  مقدار حجم بوورد س س . آید بدست می ساعت اوجدر  بیداشت شده

 .گیدد محاسوه میبیاد سابت اوج ا  بیاد تمامی جهاتراست، گیدد به اپ، مستقیم و دوربیگید

 

 

 

 

 



 افق طرح یکدررشد تراف ینیب یشپ -2-3

 طرح یافق ها یینتع -2-3-1

ا  آاجا بوور کریده   یکه قوالً راه یاطیاف راه بخصوص در مناطق هاد ینا  توسعه  م یااش یکتیاف

 یشبه مریور  مرا  رو بره افرزا     یکتیاف ینا. تی است محسوس یحگاهی،در مناطق خود آب و هوا و تفی یا

 برا توجره بره    بایسرت  یمهندس مشراور مر  . دارد یمحل یطبه شیا یبوده و بستگ ییمتغ یارمقدار آ  بس. است

 .مقدار آ  را بیآورد کند یکی،منطقه و مطالعات تیاف دراه، استعدادها یهموجود حاش هاد ین م هاد دکاربی

 .شود یینتع افق طرح و نرخ رشد ساالنهال م است  یآت یکتیاف بینی یشپ بیاد

مرورد ااتظرار در    یکیاحجام تیاف یدموجود، با دها راه دبهسا  یاو  یدجد دها راه یطی  هندس در

 .شود بینی یشپ ین،مع یسال طیاح ییکبیا یکاست که احجام تیاف دلذا ضیور. در اظی گیفته شود یندهآ

 23ها، معموالً  راه یدر طی  هندس. در اظی گیفته شود دمالحظات اقتصاد یدسال طی ، با یینتع در

 یرل بره دل  د،با سرا   ییابهسرا   دهرا  ا  پریوژه  یبیخر  دبریا . شرود  یمر  یهسال بعد به بنوا  سال طی  توص

 51ترا   53) تی تاهممکن است سال طی ، کو یک،تیاف بینی یشدر پ ینا بدم اطم یاو  دا بودجه هاد یتمحدود

 .ااتخاب شود( سال بعد

د ااجام شد سال طی  بیا  اجا  شهی یککه با سا ما  حمل و اقل تیاف یتوجه به جلسه هماهنگ با

طرح بلندد مددت سدال    دبیا 5453سال  وسال بعد 2مدت سال طرح برای  کوتاه مدتدبیا  5097  سال

 دبریا  یتقراطع معرادل شرده   بیا یرک بریآورد حجرم تیاف   یلذا تمام. در اظی گیفته شدسال بعد 16یطرح برا

 .شود یطی  ااجام م دها سال

 

 



 رشد یبضر یینتع -2-3-2

قورل آ  و   دها سال یکراه موجود بی اساس آمار تیاف ددر طول دوره طی  بیا یکرشد ساالاه تیاف

ماانرد   یکیمطالعات تیاف یقا  طی د،شهی دها راه مورد مطالعه در شوکه راه یگاهبی اساس جا یدراه جد دبیا

رشرد  . شرود  یمر  یرین تع ظیمنطقه مورد ا یامجاور موجود  دها راه یکمقصد وآمار تیاف -مودأ یداایمطالعه م

 یرک حرداقل   یدبا یکایخ رشد تیاف یینتع دبیا. شود یمحاسوه م یکبه تفک یهاقل یلااواع وسا دبیا یکتیاف

 .در دستیس باشد یکیتیاف دها ساله ا  داده 53دوره 

کال  شهی  یکارائه شده توسط سا ما  حمل و اقل تیاف ییدآمارگ یجا  اتا یکرشد تیاف یینتع بیاد

موجود در محردوده   دمحورها ییدمارگآ یجبالوه بی استفاده ا  اتا یدراه جد دبیا. استفاده شده است یزتوی

 .محاسوه کید اساالاه ر یکمناسب حمل واقل، رشد تیاف دها با استفاده ا  مدل توا  یپیوژه، م

 ییدرات دامنه تغ یآمار موجود دارا یاساله وجود نداشته باشد و  11آمار الزم در دوره  چنانچه

ندرخ رشدد    ی،توسعه شهر یها طرح یمستند الزم، با بررس یلضمن ارائه دال یدقابل قبول باشد، با یرغ

 .کرد یینتع یواقع یطرا بر اساس شرا یکساالنه تراف

 

 

 

 

 

 



 با توجه به جمعیت شهر دوره  ضریب رشد -2-3-2-1

که مطابق با با اگید طی  تفصیلی شهی  اجا  اسرت در   5431بیآورد جمعیت شهی  اجا  تا افق 

 .جدول  یی اشا  داده شده است

 

توجه به اینکه در کشورهاد در حال توسعه ضرییب مالکیرت خرودرو در حرال افرزایش اسرت،       با 

 .گیدد فیض میدرصد  3هاد تقاطع در جهت اطمینا  بیابی با  ضییب رشد سالیااه ایخ جییا  حیکت

 بررسی توسعه اراضی محدودهبا  دوره طرح  رشد یبضر -2-3-2-2

تروا    تیافیکی، می-منظی مسائل شهیسا د ا بهمن  22بلوار -با بیرسی موقعیت تقاطع بلوار گلشهی

هراد سرمت شرمال     هاد میبوط به شاخه شیقی تقاطع، مختص به سفیهاد کاربید اتیجه گیفت که حیکت

 . شیقی و جنوب شیقی تقاطع می باشد

هاد سرمت شرمالی شریقی و جنروب شریقی       پیش بینی می گیدد با تکمیل فیآیند احداث کاربید

درصرد ا  سرفیهاد میبروط بره      73، 5453یبندد شمالی شهی  اجا  تا سرال  تقاطع و همچنین احداث کم

درصد ا  سفیهاد میبوط به کاربییهاد سمت جنوب شیقی تقراطع، ا    13کاربییهاد سمت شمال شیقی و 

 .شاخه شیقی تقاطع موضوع بحث بیاد ااجام سفیهاد خود استفاده می امایند

شاخه شریقی تقراطع، برا مقایسره مقردار سرطح        هاد میبوط به در اتیجه ضییب رشد تیدد حیکت

، مطابق با 5453کابییهاد ساخته شده در شیایط کنوای، با مقدار سطو  پیش بینی شده بیاد احداث تا سال 



بی این اساس با ابمال ضییب اسوت سطو  مرذکور بره   . طی  تفصیلی شهیسا د  اجا  بیآورد شده است

تقاطع در شیایط کنوای، ضییب رشد سالیااه و حجرم تریدد   هاد میبوط به شاخه شیقی  حجم تیدد حیکت

 .هاد مذکور محاسوه گیدیده است حیکت

ااتخراب   درصدد  4هاد میبوط به رویکید شیقی تقراطع   ضییب رشد سالیااه ااتخابی بیاد حیکت

 .شود می

 

 

 

 

 

 

 

 



 محدوده تقاطع یها انواع حرکت یکبه تفک یرشد انتخاب یبضر -2-3-2-3

هاد محدوده تقاطع به  ضییب رشد حیکت هاد گذشته داده شد که در بخشبا توجه به توضیحاتی 

 .صورت  یی ااتخاب گیدید

 

  درصد  4بیابی است با   54، 55، 7، 1، 4، 0ضییب رشد سالیااه تیدد حیکتهاد 

  درصد 0بیابی است  با   57، 51، 50، 52، 53، 9، 1، 7، 2، 5ضییب رشد سالیااه حیکتهاد 



 

 

 های افق طرح در سالبرآورد  ترافیک   -2-3-3

 دهرا  سرال  یهاقل یلوسا یکموجود و ایخ رشد ساالاه تیاف یطشیا یکبا در دست داشتن حجم تیاف

 .شود یمحاسوه م  یی را ا رابطه  یآت

             

 :در آ  که

Tn =در سال  یکتعداد تیافn ام 

T1 =در سال اول یکتعداد تیاف 

r   =یکتیاف یااهایخ رشد سال 

 . ها اشا  داده است بیآورد حجم تیافیک بیاد محدوده تقاطع  با توجه به  رابطه باال  در شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

حجم بیآورد 

شده بیاد سال 

طی  بیاد 

 5097سال 

 

حجم بیآورد 

شده بیاد سال 

طی  بیاد 

 5453سال 

 



 طراحی مصوب الگوی

 مطالعات اساس بر که گلشهر تقاطع خصوص در ترافیکی مصوب ایده و کلی طرح

 :باشد می  ذیل صورت به است رسیده ترافیک شورای تصویب به و شده تهیه پیوست

 (روگذر و زیرگذر میدان،)سطحی سه تقاطع صورت به طرح این است، ذکر شایان

 نحوه خصوص در گیری تصمیم  :شامل تقاطع طراحی لیکن است شده گرفته نظر در

 مشخص ،(بودن همسطح یا وگذرر یا زیرگذر)یکدیگر به نسبت حوسط قرارگیری

 و مطالعات برابر ها رمپ شعاع و شیب ،طول ح،وسط ارتفاعی هایدک کردن

 خصوص در گیری تصمیم سطحی، آبهای دفع نحوه ایده موجود، استانداردهای

 سیستم ایده ،رفته کار به جزئیات و مصالح طرح، هندسی و معماری ویژگیهای

 عهده بر مسابقه شده تعیین ضوابط چهارچوب در ... و اجرایی های ایده ،سازه

  .باشد می کنندگان شرکت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


