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 (۶-۳)بند  های شبکه معابرپیشنهاد گزینه

در سطح شهر بوده و این کار از  نقلوحملتوسعه معابر یک شهر در جهت بهبود وضعیت کنونی شبکه 

بکه . ششودمحقق میها و با در نظر گرفتن سطح بودجه تعیین شده تا سال افق، طریق اجرای بهترین پروژه

موجود در یک شهر با توجه به افزایش تقاضای سفر در آینده ممکن است با مشکالت متعددی مانند  نقلوحمل

مواجه شود. از  ...مقصدها و  -کمبود ظرفیت، کاهش سرعت وسایل نقلیه، افزایش زمان سفر بین برخی مبدأ

 نقلوحملوشش کافی ندارد و دسترسی به شبکه پ موردنظرشهری بر روی شهر طرفی گاهی یک شبکه درون

کن برطرف مم حدای باشد که این نقیصه نیز تا گونهساکنین یکسان نیست. توسعه معابر باید بهبرای تمامی 

عنوان به ،شهری پیشنهاد دادختار شبکه درونتر کردن ساهایی برای منسجمتوان پروژهاز سوی دیگر، می. شود

 یا ارتباط بین اینبخشد و که کمربندی داخلی و یا خارجی را بهبود میرا هایی خت خیابانسا توانمی نمونه

 . این دست ازمطرح نمود کندبه بهترین شکل برقرار می موردنظربا رعایت سلسله مراتب  دو کمربندی را

هستند. در نهایت باید و در راستای اهداف قبلی  دادههای عملکردی شبکه را نیز بهبود ها معموالً شاخصپروژه

هایی انتخاب شوند که بیشترین هماهنگی را با مطالعات طرح جامع شهرسازی و طرح توجه داشت پروژه

را برای  بیشترین منافعچنین همد و نمسئولین را در برگیر موردنظرهای سیاست ،تفصیلی شهر داشته باشند

 د.نمردم شهر در پی داشته باش

ت؛ گیری مطرح اس، از نوع مسائلی است که در آن چندین شاخص برای تصمیمتوسعه معابر شهری مسئله

هایی چون کاهش کل زمان سفر در شبکه، کاهش آلودگی و مسائل زیست محیطی، کاهش هزینه شاخص

در طراحی شبکه هستند. بنابراین با در  موردنظرهای ها و افزایش ظرفیت در کل شبکه از جمله شاخصپروژه

ها و مطلع بودن از مقدار هزینه صرف های مذکور برای هر کدام از گزینهن مقادیر تمام شاخصاختیار داشت

توان با ارزیابی از نوع ها، مییا کاهش یک واحد از هر کدام از این شاخص افزایششده و منفعت کسب شده از 

واهد ه خئدر گزارش مربوطه ارا به گزینه برتر دست یافت. این ارزیابی هاهر کدام از گزینه «منفعت به هزینه»

 شد.

های پروژه شیراز،شهر تفصیلی با بررسی طرح  ابتدا(، شرح خدمات ۶-۳بند )مربوط به  گزارش حاضردر 

شهر شیراز اعمال شده و با توجه به  ونقلحملبر روی شبکه  مطرح شده در رابطه با احداث و تعریض معابر

شهری شهر  شبکه بررسی ساختاراظهارنظر شده است. با  هاآندست آمده در مورد اجرا یا عدم اجرای نتایج به

، در موارد الزم مشاور پیشنهادهایی را در رابطه با اصالح و توسعه کریدورهای عمده حرکتیشناسایی و شیراز 
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حوه کنترل تقاطعات مطرح و سازی و نمراتب عملکردی، تغییر جهت معابر، غیرهمسطحمعابر، اصالح سلسله

شرح خدمات بازبینی و  ۶-۳طور کلی زیربندهای بند نتایج انجام این پیشنهادها را ارائه نموده است. به

 یهاطرح شنهادیو پ یبررس»شهر شیراز در قالب دو بخش کلی ونقل کالنسازی مطالعات جامع حملهنگامبه

 در گزارش حاضر ارائه شده است.« قاطعاتهای مربوط به تبررسی»و « توسعه شبکه معابر

 های توسعه شبکه معابربررسی و پیشنهاد طرح -1

 دیمعابر جد جادیکاهش عرض، انسداد و ا ض،یاصالح، توسعه، تعر -1-1

های احداث و تعریض معابر شهر شیراز بر مبنای بخش ابتدا به بررسی نتایج اجرای طرح در این

های احداث و پرداخته شده است. برای این منظور طرح« طرح تفصیلی شهر شیراز»پیشنهادهای مطالعه 

فق بر اجرا شده و نتایج اعمال تقاضای ا PTV-VISUMافزار تعریض معابر بر روی شبکه شهر شیراز در نرم

مورد بررسی قرار گرفته و در مورد نیاز به اجرا یا عدم  (1401)سال  در مقایسه با شبکه پایه روی شبکه حاصل

سپس نتایج اجرای شبکه پیشنهادی مشاور نیز در گزارش ها اظهارنظر شده است. اجرای هریک از این طرح

 ارائه شده است.

 آورده شده است. 1-1جدول ر د هاآنشنهادی تعداد خط پی احداثی، سطح خدمت ومشخصات معابر 

ها صالاز نوع اتشده برای احداث دهند. بیشتر معابر پیشنهادان میاین معابر را بر روی شبکه شهر نش 1-1شکل 

، عرض 1409دست آمده برای این معابر در افق های محلی هستند. با توجه به سطح خدمت بهو دسترسی

پوسته پیشنهادی کافی است و حتی در برخی موارد، با توجه به تعداد خط موردنیاز، عرض کمتری پیشنهاد 

 شده است. 

ا بشده است.  نشان دادهقبل و بعد از تعریض  هاآنسطح خدمت  و مشخصات معابر تعریضی 2-1جدول در 

بر اساس  .های مختلف شناسایی نمودرا در حالت هاآنتوان چگونگی عملکرد بررسی سطح خدمت معابر می

اند. اولویت اول شامل معابری شده بندیتعریضی در سه گروه اولویتدر این جدول معابر دست آمده، نتایج به

پس  واست  Fتا  Dی در بازه هاآن سیمتوسط سطح سروتقاضای افق،  با( 1401است که در شبکه پایه )سال

( 1401ه در شبکه پایه )سالمعابری است ک گیرد. اولویت دوم در برگیرندهقرار می Dتا  Aی از تعریض در بازه

  Fیا  Eهای بحرانی آنو سطح سرویس قطعه  Cتا Aدر محدوده  هاآن سیمتوسط سطح سروبا تقاضای افق، 

 سیمتوسط سطح سرو( با تقاضای افق، 1401است. اولویت سوم نیز شامل معابری است که در شبکه پایه )سال
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چگونگی پیشنهاد است.   Dتا   Aها در محدودهی بحرانی آنو سطح سرویس قطعه  Cتا Aدر محدوده  هاآن

تمامی معابر  2-1شکل و توضیحات مربوطه ارائه شده است.  در قالب تعداد خط عبوری این معابرتعریض 

بندی معابر تعریضی تیاولو ۳-1شکل چنین در دهد. همشهری را نشان می تفصیلیطرح  ییضی پیشنهادتعر

نمایش داده شده است. 
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 شیرازدر شبکه شهر  تفصیلیطرح  احداث معابر بر مبنای پیشنهاد نتایج بررسی -1-1جدول 

 طول نام کد

عرضه پوسته 
 پیشنهادی 

صیلی فطرح ت

 (متر)

حجم قطعه 
 بحرانی 

 در سال افق

متوسط 
 حجم معبر 
 در سال افق

سطح 
سرویس 

 قطعه بحرانی 

 در سال افق

متوسط سطح 
 سرویس 

معبر در سال 

 افق

 هر جهت تعداد خط
بازبینی و پیشنهاد )

سازی مطالعات بهنگام

 (ونقل و ترافیکجامع حمل

رده 
 عملکردی

 اتتوضیح

  بزرگراه B A 2 1620 1763 0 2/1 زیرگذر گویم 1

2 
پنجاه و پنج 
 متری حافظ

11/4 55 3893 1459 A A 3 بزرگراه 
پیشنهاد  سه خطبا توجه به سطح سرویس و حجم عبوری حداکثر 

 .شودمی

  بزرگراه B A ۳ 1749 2943 0 3/6 استوار ۳

  بزرگراه A A ۳ 269 577 0 21/4 کمربندی شرق 4

 بزرگراه A A 3 2948 3571 0 10/5 قره پیری 5

. در صورت شودمیخطه پیشنهاد با توجه به سطح سرویس بزرگراه سه

خطوط به اتوبوس تندرو اختصاص  احداث خط اتوبوس تندرو یکی از
 یابد.

۶ - 5/9 60 1109 482 A A 2 ه به سطح سرویس حداکثر دو خط کافی استبا توج شریانی 

7 
- 

 
4/5 24 0 0 A A 2 کنندهجمع  

8 - 10/6 45 1067 267 A A 2 با توجه به سطح سرویس حداکثر دو خط کافی است. شریانی 

9 - 8/6 60 2037 1088 E B 2 باتوجه به سطح سرویس حداکثر دو خط کافی است. شریانی 

10 - 4/4 40 209 45 A A 2 کنندهجمع  

11 - 1/3 35 0 0 A A 2 کنندهجمع  

12 - 0/7 35 224 161 A A 2 نظر شهرسازی مورد بررسی قرار گیرد.با توجه به عملکرد محلی از نقطه کنندهجمع 

1۳ - 0/8 10 0 0 A A 1 نظر شهرسازی مورد بررسی قرار گیردبا توجه به عملکرد محلی از نقطه کنندهجمع 

14 - 0/9 35 0 0 A A 1 کنندهجمع 
 نظر شهرسازی با توجه به عملکرد محلی از نقطه

 مورد بررسی قرار گیرد

15 - 1/0 40 0 0 A A 2 با توجه به سطح سرویس حداکثر دو خط کافی است. شریانی 
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 شیرازدر شبکه شهر  تفصیلیطرح  احداث معابر بر مبنای پیشنهاد نتایج بررسی -1-1جدول 

 طول نام کد

عرضه پوسته 
 پیشنهادی 

صیلی فطرح ت

 (متر)

حجم قطعه 
 بحرانی 

 در سال افق

متوسط 
 حجم معبر 
 در سال افق

سطح 
سرویس 

 قطعه بحرانی 

 در سال افق

متوسط سطح 
 سرویس 

معبر در سال 

 افق

 هر جهت تعداد خط
بازبینی و پیشنهاد )

سازی مطالعات بهنگام

 (ونقل و ترافیکجامع حمل

رده 
 عملکردی

 اتتوضیح

1۶ - 1/1 45 6 4 A A 2 باتوجه به سطح سرویس حداکثر دو خط کافی است. شریانی 

17 - 1/0 45 5 2 A A 1 سطح سرویس یک خط کافی است. با توجه به کنندهجمع 

18 - 0/4 35 0 0 A A 1 کنندهجمع  

19 - 1/1 24 579 238 A A 2 شریانی  

20 - 1/5 35 1183 1117 A A 2 کنندهجمع  

21 - 0/9 35 32 20 A A 2 کنندهجمع  

22 - 1/5 30 358 90 A A 2 کنندهجمع  

2۳ - 0/4 18 149 74 A A 2 کنندهجمع  

24 - 0/1 30 322 161 A A 2 کنندهجمع  

25 - 0/3 45 1268 965 A A ۳ شریانی  

2۶ - 0/7 45 2191 1679 B B ۳ شریانی  

27 - 0/6 35 800 491 A A 2 کنندهجمع  

28 - 0/6 18 147 73 A A 1 نظر شهرسازی مورد بررسی قرار گیرد.با توجه به عملکرد محلی از نقطه کنندهجمع 

29 - 0/4 24 0 0 A A 1 نظر شهرسازی مورد بررسی قرار گیرد.با توجه به عملکرد محلی از نقطه کنندهجمع 

۳0 - 0/4 16 277 245 A A 1 نظر شهرسازی مورد بررسی قرار گیرد.با توجه به عملکرد محلی از نقطه کنندهجمع 

۳1 - 0/9 10 0 0 A A 1 شهرسازی مورد بررسی قرار گیرد.نظر با توجه به عملکرد محلی از نقطه کنندهجمع 

۳2 - 2/2 35 334 190 A A 2 شریانی  

۳۳ - 2/3 35 58 29 A A 2 شودمیحداکثر دو خط پیشنهاد  شریانی. 

۳4 - 2/4 22 0 0 A A 1 نظر شهرسازی مورد بررسی قرار بگیرد.با توجه به عملکرد محلی از نقطه کنندهجمع 

۳5 - 1/2 25 0 0 A A 1 شهرسازی مورد بررسی قرار بگیرد.نظر ه به عملکرد محلی از نقطهبا توج کنندهجمع 



   

 

 

 

 ۶صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 شیرازدر شبکه شهر  تفصیلیطرح  احداث معابر بر مبنای پیشنهاد نتایج بررسی -1-1جدول 

 طول نام کد

عرضه پوسته 
 پیشنهادی 

صیلی فطرح ت

 (متر)

حجم قطعه 
 بحرانی 

 در سال افق

متوسط 
 حجم معبر 
 در سال افق

سطح 
سرویس 

 قطعه بحرانی 

 در سال افق

متوسط سطح 
 سرویس 

معبر در سال 

 افق

 هر جهت تعداد خط
بازبینی و پیشنهاد )

سازی مطالعات بهنگام

 (ونقل و ترافیکجامع حمل

رده 
 عملکردی

 اتتوضیح

۳۶ - 0/8 25 15 8 A A 1 با توجه به عملکرد محلی از نقطه نظر شهرسازی مورد بررسی قرار بگیرد کنندهجمع 

۳7 - 2/4 45 531 320 A A 2 شریانی  

۳8 - 0/7 20 0 0 A A 1 کنندهجمع  

۳9 - 0/7 35 291 146 A A 2 کنندهجمع 
شهرسازی مورد بررسی قرار بگیرد. نظر جه به عملکرد محلی از نقطهبا تو

 شودعبوری پیشنهاد می دو خطحداکثر 

40 - 0/8 35 68 34 A A 2 کنندهجمع 
شهرسازی مورد بررسی قرار بگیرد. نظر ه به عملکرد محلی از نقطهبا توج

 شود.عبوری پیشنهاد می دو خطحداکثر 

41 - 0/3 20 0 0 A A 2 شریانی  

42 - 2/7 30 1476 495 B A 1 شهرسازی مورد بررسی قرار گیرد.نظر وجه به عملکرد محلی از نقطهبا ت کنندهجمع 

4۳ - 1/6 18 0 0 A A 1 کنندهجمع  

44 - 0/2 16 332 166 A A 2 کنندهجمع  

45 - 0/7 35 0 0 A A 1 شهرسازی مورد بررسی قرار گیرد.نظر وجه به عملکرد محلی از نقطهبا ت کنندهجمع 

4۶ - 0/6 12 0 0 A A 2 شریانی  

 باتوجه به سطح سرویس و حجم عبوری حداکثر دو خط کافی است. شریانی A A 2 314 414 45 0/6 بلوار هرمزگان 47

48 - 0/3 45 692 545 A A 2 کنندهجمع  

49 - 0/4 20 890 763 B A 1 کنندهجمع  

50 - 0/4 16 308 145 A A 1 کنندهجمع  

51 - 0/5 20 269 163 A A 2 کنندهجمع  

52 - 0/3 35 1135 656 B A 2 کنندهجمع  



   

 

 

 

 7صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 شیرازدر شبکه شهر  تفصیلیطرح  احداث معابر بر مبنای پیشنهاد نتایج بررسی -1-1جدول 

 طول نام کد

عرضه پوسته 
 پیشنهادی 

صیلی فطرح ت

 (متر)

حجم قطعه 
 بحرانی 

 در سال افق

متوسط 
 حجم معبر 
 در سال افق

سطح 
سرویس 

 قطعه بحرانی 

 در سال افق

متوسط سطح 
 سرویس 

معبر در سال 

 افق

 هر جهت تعداد خط
بازبینی و پیشنهاد )

سازی مطالعات بهنگام

 (ونقل و ترافیکجامع حمل

رده 
 عملکردی

 اتتوضیح

5۳ - 0/2 35 236 224 A A 2 کنندهجمع 
نظر شهرسازی مورد بررسی قرار بگیرد. با توجه به عملکرد محلی از نقطه

 شودعبوری پیشنهاد می خطدو حداکثر 

54 - 3/4 24 0 0 A A 1 کنندهجمع 
شهرسازی مورد بررسی قرار مورد  نظرنقطهه عملکرد محلی از با توجه ب

 بگیرد.

55 - 0/1 24 0 0 A A 1 کنندهجمع 
شهرسازی مورد بررسی قرار  مورد نظرنقطهبا توجه به عملکرد محلی از 

 بگیرد.

5۶ - 1/4 20 0 0 A A 1 کنندهجمع  

57 - 0/8 35 0 0 A A 2 شریانی  

58 - 0/7 35 1051 536 A A 1 شریانی  

59 - 0/5 12 82 61 A A 1 کنندهجمع  

۶0 - 0/7 24 0 0 A A 1 شریانی  

۶1 - 0/6 45 1803 1343 B B ۳ شریانی  

۶2 - 2/2 0 473 272 A A 21 
راه 

 شهریبرون
 

۶۳ - 1/5 8 0 0 A A 1 دسترسی 
مورد شهرسازی مورد بررسی قرار  نظرنقطهبا توجه به عملکرد محلی از 

 بگیرد.

۶4 - 0/8 30 648 394 A A 2 کنندهجمع  

۶5 - 1/5 20 629 334 A A 2 شریانی  

۶۶ - 1/1 20 69 35 A A 2 شریانی  

۶7 - 0/7 30 0 0 A A 1 شریانی  



   

 

 

 

 8صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 شیرازدر شبکه شهر  تفصیلیطرح  احداث معابر بر مبنای پیشنهاد نتایج بررسی -1-1جدول 

 طول نام کد

عرضه پوسته 
 پیشنهادی 

صیلی فطرح ت

 (متر)

حجم قطعه 
 بحرانی 

 در سال افق

متوسط 
 حجم معبر 
 در سال افق

سطح 
سرویس 

 قطعه بحرانی 

 در سال افق

متوسط سطح 
 سرویس 

معبر در سال 

 افق

 هر جهت تعداد خط
بازبینی و پیشنهاد )

سازی مطالعات بهنگام

 (ونقل و ترافیکجامع حمل

رده 
 عملکردی

 اتتوضیح

۶8 - 0/6 16 0 0 A A 1 کنندهجمع 
 نظر شهرسازی با توجه به عملکرد محلی از نقطه

 مورد بررسی قرار بگیرد.

۶9 - 0/7 30 1476 738 A A 2 شریانی  

70 - 0/6 45 319 191 A A 2 شریانی  

 د.شوپذیر نیست و پیشنهاد نمیتوجیه از نظر اقتصادی شریانی B B ۳ 2220 2924 55 0/2 انتهای سرباز 71

72 - 0/3 35 0 0 A A 1 کنندهجمع  

7۳ 
ادامه شهیدان 

فهیمی تا 

 کمربندی جنوب

0/1 45 715 715 A A 2 شریانی  

74 - 1/9 45 0 0 A A 2 شریانی  

75 - 0/7 0 1075 310 A A 2 شریانی  

7۶ - 0/6 45 749 428 A A 2 شریانی  

77 
ادامه سفیر 

 جنوبی
0/6 45 1058 1048 A A 2 شریانی  

78 - 0/2 35 0 0 A A 1 کنندهجمع  

79 
ادامه بلوار 
 استقالل

0/2 45 922 922 A A ۳ شریانی  

 

 



   

 

 

 

 9صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 
معابر احداثی شهر شیراز بر مبنای پیشنهاد طرح تفصیلی و معابر مصوب -1-1شکل 



   

 

 

 

 10صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 نتایج بررسی تعریض معابر شهر شیراز بر مبنای پیشنهاد طرح تفصیلی -2-1جدول 
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 شبکه
 پایه

شبکه 
طرح 
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شبکه 
 پایه

شبکه طرح 
 تفصیلی

شبکه 
 پایه

شبکه 
طرح 

 تفصیلی

شبکه 
 پایه

شبکه 
طرح 

 تفصیلی

1 
آباد تا فیفقصردشت ع

 مطهری
1.11 25.8 26.0 ۳5 1840 3290 1148 2121 F E D B 

اولویت اول 

 تعریض
 ۳ 40شریانی سرعت 

2 
قصر دشت )مطهری تا 

 چهارراه قصردشت(
2.43 25.8 28.1 45 1875 4353 877 2498 F C C B 

اولویت دوم 

 تعریض
 3 40شریانی سرعت 

3 
آباد تا آموز )قمبلوار دانش

 متین( راهسه
0.29 23.7 23.7 ۳0 2319 2007 1566 1315 B B B B 

اولویت سوم 

 تعریض
 2 50شریانی سرعت 

 D C B B 2228 1454 3875 3215 45 25.2 24.6 3.04 (1میرزای شیرازی )ناحیه  4
اولویت سوم 

 تعریض
 3 50شریانی سرعت 

5 
تا  ستارخانبلوار مطهری )
 (4-17ستارخان 

0.22 29.7 29.7 ۶0 5746 4984 4276 4049 F E F C 
اولویت اول 

 تعریض
 50شریانی سرعت 

 همراه با کندرو
3+2 

 F B E B 2029 1319 2717 1750 55 21.8 21.8 0.34 1ناحیه  -بلوار سرباز 6
اولویت سوم 

 تعریض
 3 40شریانی سرعت 

7 
 -بلوار جمهوری اسالمی

 1ناحیه 
2.45 0.0 37.6 5۶ 8802 10100 3753 5439 F F D C 

اولویت اول 
 تعریض

بزرگراه همراه با 
 کندرو

3+2 

 F B C A 1110 787 2289 1882 ۳۶ 17.4 0.0 1.21 مشیر غربی 8
اولویت دوم 

 تعریض
 3 40شریانی سرعت 

9 
 چهارراهبلوار استقالل )

 گمرک( چهارراههوابرد تا 
1.38 27.5 30.2 45 3700 4377 1834 2247 E C C B 

اولویت دوم 
 تعریض

 3 50شریانی سرعت 



   

 

 

 

 11صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 نتایج بررسی تعریض معابر شهر شیراز بر مبنای پیشنهاد طرح تفصیلی -2-1جدول 
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شبکه طرح 
 تفصیلی

شبکه 
 پایه

شبکه 
طرح 

 تفصیلی

شبکه 
 پایه

شبکه 
طرح 

 تفصیلی

10 
بلوار شهید رجایی)حدفاصل 

 شریعتی تا میدان معلم(
4.05 44.6 44.6 ۶5 4824 4418 3276 2739 F C C B 

اولویت دوم 

 تعریض

 50شریانی سرعت 

 همراه با کندرو
3+2 

 E B B A 1198 641 2028 1201 ۳5 20.1 0.0 1.09 قاآنی جنوبی 11
اولویت دوم 

 تعریض
 3 40شریانی سرعت 

 C B B B 879 627 1156 853 ۳0 20.9 20.9 0.88 گری(بلوار جنت )شیشه 12
اولویت سوم 

 تعریض
 2 کنندهجمع

 B A B A 1226 958 1443 1103 45 28.2 28.2 0.95 بلوار هرمزگان 13
اولویت سوم 

 تعریض
 3 40شریانی سرعت 

14 
گلستان تا -بلوار چهل مقام

 ساحلی
0.57 28.0 28.0 ۳5 2588 3219 1648 1798 D C C B 

اولویت سوم 
 تعریض

 3 40شریانی سرعت 

15 
ناحیه -بلوار جمهوری اسالمی

۳ 
0.69 35.2 35.8 55 3367 5347 2916 4554 C D B B 

اولویت اول 
 تعریض

 50شریانی سرعت 
 همراه با کندرو

3+2 

16 
کاوه تا  -شهدای اصناف
 اصناف

1.33 15.7 15.7 ۳0 4570 3705 2364 1923 F F D D 
اولویت اول 

 تعریض
 2 40شریانی سرعت 

 F D E C 4922 4722 6541 6387 55 36.2 36.2 0.69 ربانی 17
اولویت اول 

 تعریض
 50شریانی سرعت 

 همراه با کندرو
3+2 

18 
بلوار امیرکبیر )حدفاصل 
 باهنر تا انقالب اسالمی(

2.16 35.6 36.3 45 4510 4798 2965 3251 D C B B 
اولویت سوم 

 تعریض
 50شریانی سرعت 

 همراه با کندرو
3+1 



   

 

 

 

 12صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 نتایج بررسی تعریض معابر شهر شیراز بر مبنای پیشنهاد طرح تفصیلی -2-1جدول 

بر
مع

د 
ک

بر 
مع

م 
نا

 

ر(
مت

یلو
)ک

ر 
عب

ل م
طو

 

ض 
عر

ل 
داق

ح
ر( 

مت
د )

جو
مو

ه 
ست

پو
 

ض 
عر

ر 
کث

دا
ح

ر( 
مت

د )
جو

مو
ه 

ست
پو

 

ی 
هاد

شن
 پی

ض
عر

 

ر(
مت

ی )
صیل

 تف
رح

ط
 

 متوسط حجم معبر حجم قطعه بحرانی
سطح سرویس 
 قطعه بحرانی

متوسط سطح 
 سرویس معبر

ی 
هاد

شن
 پی

ت
لوی

او
 

ض
عری

ی ت
برا

ی  
رد

لک
عم

ده 
ر

ی
اد

نه
یش

پ
 

ی
اد

نه
یش

ط پ
 خ

داد
تع

 

 شبکه
 پایه

شبکه 
طرح 

 تفصیلی

شبکه 
 پایه

شبکه طرح 
 تفصیلی
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شبکه 
 پایه

شبکه 
طرح 

 تفصیلی

19 
بلوار امیرکبیر)حدفاصل 

 مهندسین تا بوستان جنت(
2.91 26.7 38.3 55 5556 5920 2202 2321 E C B B 

اولویت دوم 

 تعریض

 50شریانی سرعت 

 همراه با کندرو
3+2 

 D B B A 916 509 2207 909 45 19.7 12.2 1.16 بلوار سپاه جنوبی 20
سوم  اولویت

 تعریض
 3 40شریانی سرعت 

 C B B A 1044 913 1942 1681 45 32.3 24.6 0.80 بلوار سپاه شمالی 21
اولویت سوم 

 تعریض
 3 40شریانی سرعت 

22 
راه بلوار قایم)حدفاصل سه

 مدرسه تا دولت(
0.67 39.5 39.5 50 1075 2059 695 1281 E B C A 

اولویت دوم 

 تعریض
 3 40شریانی سرعت 

 C B B A 1323 1449 2249 2711 45 34.7 0.0 0.76 رحمت تا سجاد-نواب صفوی 23
اولویت سوم 

 تعریض
 3 40شریانی سرعت 

 F D D C 2657 2141 3158 2585 45 35.0 24.2 0.84 شهید حراف 24
اولویت اول 

 تعریض
 3 40شریانی سرعت 

 E B C A 1230 1074 2239 1787 ۳5 28.6 20.2 1.20 رحمت تا دولت-هاشمیبنی 25
اولویت دوم 

 تعریض
 3 40شریانی سرعت 

 C B B A 3115 2500 3765 3981 55 49.2 25.3 2.62 بلوار رسول اعظم 26
اولویت سوم 

 تعریض
 50شریانی سرعت 

 همراه با کندرو
3+2 

27 
تخت -بلوار فرصت شیرازی

 جمشید تا مدرس
2.62 22.8 35.0 45 2611 2356 1912 1814 C B B A 

سوم  اولویت
 تعریض

 3 50شریانی سرعت 



   

 

 

 

 1۳صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 نتایج بررسی تعریض معابر شهر شیراز بر مبنای پیشنهاد طرح تفصیلی -2-1جدول 
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ط پ
 خ

داد
تع

 

 شبکه
 پایه

شبکه 
طرح 

 تفصیلی

شبکه 
 پایه

شبکه طرح 
 تفصیلی

شبکه 
 پایه

شبکه 
طرح 

 تفصیلی

شبکه 
 پایه

شبکه 
طرح 

 تفصیلی

 A A A A 424 951 1548 1658 ۶5 56.6 45.0 2.17 ۶5پوسته  -بلوار والیت 28
اولویت سوم 

 تعریض
 3 50شریانی سرعت 

 F B C A 1013 1193 2673 3590 ۳5 22.0 22.0 4.03 بلوار اتحاد 29
اولویت دوم 

 تعریض
 3 40شریانی سرعت 

 B B B B 1827 1348 1992 1510 45 29.0 29.0 0.63 بنیانی 30
اولویت سوم 

 تعریض
 3 40شریانی سرعت 

 B B B B 1719 1327 2100 1611 45 27.0 27.0 1.16 پروین اعتصامی 31
اولویت سوم 

 تعریض
 3 40شریانی سرعت 

32 
وار دهخدا)پورشید تا الغدیر لب

 شمالی(
2.32 40.5 50.7 55 521 548 243 304 A A A A 

اولویت سوم 
 تعریض

 3 50شریانی سرعت 

33 
دهخدا) میدان امام علی  بلوار

 تا پورشید(
0.66 39.9 39.9 55 166 492 145 426 A A A A 

اولویت سوم 
 تعریض

 3 50شریانی سرعت 

34 
دکتر  12دکتر حسابی) 

حسابی تا تقاطع حسابی 

 حسینی الهاشمی(

0.88 45.1 45.1 55 4685 4620 3942 3707 D B C B 
سوم اولویت 

 تعریض
 50شریانی سرعت 

 با کندروهمراه 
3+1 

 D B C B 3532 3541 4558 4680 55 45.1 45.1 2.30 (۶میرزای شیرازی )ناحیه  35
اولویت سوم 

 تعریض

 50شریانی سرعت 

 با کندروهمراه 
3+1 

36 
بلوار چمران) حدفاصل بلوار 

 دانشجو تا پل مطهری(
1.30 44.7 45.2 55 6627 5839 4226 4078 E C C B 

اولویت دوم 

 تعریض

 50شریانی سرعت 

 با کندروهمراه 
3+1 



   

 

 

 

 14صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 نتایج بررسی تعریض معابر شهر شیراز بر مبنای پیشنهاد طرح تفصیلی -2-1جدول 
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شبکه 
 پایه

شبکه طرح 
 تفصیلی

شبکه 
 پایه

شبکه 
طرح 

 تفصیلی

شبکه 
 پایه

شبکه 
طرح 

 تفصیلی

37 
بلوار مطهری )چهارراه 

 شمالی( 17زرگری تا 
0.55 40.8 40.8 48 4930 4884 4216 3901 D D C C 

اولویت سوم 

 تعریض

 50شریانی سرعت 

 همراه با کندرو
3+2 

38 
شمالی تا  17بلوار مطهری )

 ستارخان(
0.15 40.8 40.8 50 4930 4884 4216 3901 D D C C 

اولویت سوم 

 تعریض

 50شریانی سرعت 

 کندرو همراه با
3+2 

39 
بلوار مطهری )تلخداش تا 

 قروسی(
0.47 33.0 33.0 ۶0 5058 4755 3931 3911 F D F C 

اولویت اول 

 تعریض

 50شریانی سرعت 

 همراه با کندرو
3+2 

40 
 انتهایبلوار گلخون)

 تا بلوار شاهد( آموزدانش
0.33 23.7 23.7 ۳5 1544 1720 1097 1151 E A D A 

اولویت اول 

 تعریض
 3 40شریانی سرعت 

 A A A A 756 716 1466 1398 55 45.0 45.0 0.85 55پوسته -بلوار والیت 41
اولویت سوم 

 تعریض
 3 50شریانی سرعت 

 C B A A 1623 893 3653 3455  0.0 0.0 1.14 های موجود استوارقطعه 42
اولویت سوم 

 تعریض

خطه بزرگراه سه
همراه با کندروی 

 دوخطه

3+2 

 B A A A 840 290 984 422 45 21.3 21.3 0.34 بلوار عادل 43
اولویت سوم 

 تعریض
 3 40شریانی سرعت 

 B B A A 592 523 1303 1092 45 34.3 9.8 0.72 ماذون 44
اولویت سوم 

 تعریض
 ۳ 40شریانی سرعت 

 B A A A 463 353 1212 1107 45 38.9 19.5 1.17 قشقایی 45
اولویت سوم 

 تعریض
 ۳ 40شریانی سرعت 



   

 

 

 

 15صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 نتایج بررسی تعریض معابر شهر شیراز بر مبنای پیشنهاد طرح تفصیلی -2-1جدول 
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 تفصیلی

شبکه 
 پایه

شبکه 
طرح 

 تفصیلی

شبکه 
 پایه

شبکه 
طرح 

 تفصیلی

 D B B A 1089 590 1925 1735 45 16.2 16.2 0.44 خیابان راهنمایی 46
اولویت سوم 

 تعریض
 3 40شریانی سرعت 

 C D B C 1227 1258 2668 2516 35 20.1 20.1 0.94 خیابان تختی 47
 اولویت سوم

 تعریض
 2 40شریانی سرعت 

 E E B C 1359 1256 3016 3151 35 25.9 25.9 0.45 خیابان فردوسی تا حر 48
اولویت دوم 

 تعریض
 2 40شریانی سرعت 

49 
خیابان پیشرو)سلمان فارسی 

 تا پل حر(
2.42 16.0 21.4 45 8661 8504 1547 2300 F F D C 

اولویت اول 

 تعریض
 ۳ 40شریانی سرعت 

 C B B B 1102 846 1584 1629 30 20.3 20.3 0.98 فام مشکین 50
اولویت سوم 

 تعریض
 2 40شریانی سرعت 

51 
مولوی )جهانگردی تا سلمان 

 فارسی(
0.49 19.6 19.6 30 3264 3272 1422 1462 D D B B 

اولویت سوم 
 تعریض

 2 50شریانی سرعت 

52 
مشیر شرقی)وصال شیرازی 

 تا چهارراه گمرک(
0.50 19.8 19.8 45 1686 2854 830 1079 C B B B 

اولویت سوم 
 تعریض

 ۳ 40شریانی سرعت 

53 
تا وکال)چهارراه قصر دشت 

 معلم( میدان
2.70 28.6 28.6 45 3951 4851 2653 2735 F F D C 

اولویت اول 
 تعریض

 ۳ 50شریانی سرعت 

 F F C C 857 831 1892 1872 35 25.8 21.0 1.66 حافظ 54
اولویت دوم 

 تعریض
 1 40شریانی سرعت 

 



   

 

 

 

 1۶صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملو بهنگامبازبینی 

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 
بر مبنای طرح تفصیلی معابر تعریضی شهر شیراز -2-1شکل 



   

 

 

 

 17صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 
 بندی معابر تعریضیاولویت-۳-1شکل 

 

 



   

 

 

 

 18صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 شناسایی کریدورهای حرکتی  -1-2

از  یامجموعه دورهایکر نی. اشودیپرداخته م شیرازشهر  یحرکت یدورهایکر یبخش به بررس نیدر ا

 ییدر جابجا یتربا معابر اطراف خود نقش پررنگ سهیقرار دارند و در مقا گریکدیمعابر هستند که در امتداد 

 .دهدیم هئشبکه را ارا یطراح یتنها چارچوب اصل نه دورهایکر نیا تیو تقو یی. شناساکنندایفا می نامسافر

شکل . در ابدیشبکه بهبود  یعملکرد یهایژگیبر، ومعا نیا تیبا تقو که کندیفراهم م زیامکان را ن نیبلکه ا

 یبنددسته 1409ها در اوج صبح سال از دو جهت آن عبوری حجم مجموع به توجه با شیراز شهر معابر 1-4

نمایش  5-1شکل در  و است صیقابل تشخ شهر کامالً یمهم حرکت یدورهایشکل کر نیا یاند. بر مبناشده

 تیفیک تواندیم گریکدیها به و اتصال مناسب آن یحرکت یدورهایکر نیا لیو تکم تیتقو .اندداده شده

بهبود عملکرد این معابر  شود. تأخیرآن سبب کاهش  تبعبهداده و  شیشبکه معابر را افزا یدهخدمات

های مربوط به شبکه معابر شخصی، همگانی، تقاطعات و ... پذیر است و در بررسیهای مختلف امکانشیوهبه

طور که مشخص است، بخش زیادی از ، همانلحاظ بهبود عملکرد شبکه شخصیتواند مدنظر قرار گیرد. بهمی

مورد بررسی قرار گرفتند. در این  2-1جدول ریضی ارائه شده در معابر واقع در این کریدورها در شمار معابر تع

حجم باالیی را مطهری و شهید رجایی که  هایخیابانچنین جمهوری اسالمی و ربانی و هم هایخیابانمیان 

 2-1جدول در  این معابر .هستندمطرح  شیرازمهم برای جابجایی در شهر معابری عنوان دهد، بهاز خود عبور می

ول جدمطرح شد.  هاآنایجاد کندرو نیز برای  و رده عملکردی و تعداد خط مناسب با ندمورد بررسی قرار گرفت

 دهد.سطح سرویس و مشخصات پیشنهادی این معابر را نشان می 1-۳

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 19صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 
 هاآنبندی معابر با توجه به حجم عبوری از تقسیم -4-1شکل 

 

 



   

 

 

 

 20صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 
 با توجه به حجم عبوری از معابر کریدورهای اصلی حرکتی در شهر شیراز -5-1شکل 

 



   

 

 

 

 21صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 مشخصات کریدورهای مهم تعریضی -۳-1جدول 

 کد 

 معبر
 نام معبر

 طول معبر

 )کیلومتر( 

 عرض پیشنهادی 

 طرح تفصیلی )متر(

 سطح سرویس معبرمتوسط  سطح سرویس قطعه بحرانی
 رده عملکردی پیشنهادی

 تعداد خط 

 شبکه طرح تفصیلی شبکه پایه شبکه طرح تفصیلی شبکه پایه پیشنهادی

 2+3 همراه با کندرو 50شریانی سرعت  F E F C ۶0 0.22 (4-17تا ستارخان  ستارخانبلوار مطهری ) 5

 2+3 بزرگراه همراه با کندرو F F D C 5۶ 2.45 1ناحیه -بلوار جمهوری اسالمی 7

 2+3 همراه با کندرو 50شریانی سرعت  F C C B ۶5 4.05 بلوار شهید رجایی)حدفاصل شریعتی تا میدان معلم( 10

 2+3 بزرگراه همراه با کندرو C D B B 55 0.69 ۳ناحیه -بلوار جمهوری اسالمی 15

 2+3 بزرگراه همراه با کندرو F D E C 55 0.69 ربانی 17

 2+3 همراه با کندرو  50شریانی سرعت  F D F C ۶0 0.47 بلوار مطهری )تلخداش تا قروسی( 39

 

 

 

 



   

 

 

 

 22صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

مشخصات عملکردی شبکه معابر کل شهر و مرکز شهر را در پنج سناریوی عدم انجام کار،  4-1جدول 

، هاسازی شامل همه تعریضهنگاماجرای همه پیشنهادهای طرح تفصیلی، اجرای پیشنهادهای بازبینی و به

 هایتعریض با در نظر گرفتن فقط ونقلمطالعات جامع حمل سازیهنگامزبینی و بهاجرای پیشنهادهای با

با در نظر گرفتن  ونقلمطالعات جامع حمل سازیهنگامو اجرای پیشنهادهای بازبینی و به و دو اولویت یک

 مرکز شهر درهای کند. محدوده در نظر گرفته شده برای ارائه خروجیاولویت یک ارائه میهای فقط تعریض

، تأخیرشود، پارامترهای عملکردی شبکه از جمله طور که مشاهده مینشان داده شده است. همان ۶-1شکل 

ای پیشنهادی نسبت به عدم انجام هها در صورت اجرای طرحسرعت متوسط، مصرف سوخت و ایجاد آالینده

ویت های اولفقط با تعریض سازیهنگامکار بهبود قابل توجهی دارد، اما اجرای سناریوی پیشنهادی مطالعات به

تفاوت زیادی در پارامترهای عملکردی  تفصیلیهای پیشنهادی مطالعه طرح نسبت به اجرای همه طرح اول

تا  7-1شکل تر است. های تعریض معبر را در نظر نگرفته و بهینهاز طرح تعداد زیادی آنکهحالکند، ایجاد نمی

دهد که نتایج ارائه شده سناریو نشان می پنجنیز حجم عبوری و سطح سرویس معابر را برای این  11-1شکل 

 کند.را تأیید می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 2۳صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 
 های مرکز شهر شیرازمحدوده در نظر گرفته شده برای ارائه خروجی -۶-1شکل 

 



   

 

 

 

 24صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 140۹اوج صبح های مختلف احداث و تعریض معابر، حالت شبکه معابر در یمشخصات عملکرد -4-1جدول 

 واحد شاخص

 درصد تغییرات 4سناریو  ۳سناریو  2سناریو  1سناریو  0سناریو 

 شبکه

 (1401پایه ) 

 شبکه پیشنهادی 

 طرح تفصیلی

 شبکه پیشنهادی 

 طرح جامع

 شبکه پیشنهادی 

 طرح جامع )اولویت اول

 و دوم تعریض(

 شبکه پیشنهادی 

 طرح جامع 

 )اولویت اول تعریض(

 سناریو

 0به  1 

 سناریو

 0به  2 

 سناریو

 0به  ۳ 

 سناریو

 0به  4 

 شبکه کل شهر

 %0.96- %0.92- %0.53- %0.65- 10706459 10710863 10753355 10740454 10810467 سواریهمسنگ  مجموع حجم عبوری

 %1.60- %1.71- %1.95- %2.01- 73925 73845 73667 73622 75129 ساعت وسیله ساعت آزاد کمان و گره

 %7.54- %8.70- %9.48- %9.59- 108675 107310 106398 106269 117538 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 %1.64- %1.83- %2.15- %2.20- 67807 67674 67455 67420 68938 ساعت هاوسیله ساعت آزاد کمان

 %7.30- %8.40- %9.24- %9.37- 96076 94934 94071 93933 103644 ساعت هاوسیله ساعت تجربه شده کمان

 %18.55- %21.46- %23.31- %23.61- 28269 27260 26615 26513 34706 ساعت هاکمان تأخیرمجموع 

 %15.86- %19.44- %20.60- %20.36- 6481 6205 6116 6134 7703 ساعت تقاطعات تأخیرمجموع 

 %18.06- %21.09- %22.82- %23.02- 34750 33465 32731 32647 42409 ساعت کل تأخیرمجموع 

 %11.38- %13.57- %14.74- %14.85- %32.0 %31.2 %30.8 %30.7 %36.1 درصد از کل زمان سفر تأخیردرصد 

 %0.37- %0.50- %0.49- %0.52- 3778951 3773986 3774318 3773308 3793039 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 %7.75 %8.98 %9.92 %10.03 34.8 35.2 35.5 35.5 32.3 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 %31.44- %37.49- %37.76- %38.12- 59 53 53 53 86 کیلومتر طول شبکه کند و بحرانی

 %31.44- %37.49- %37.76- %38.12- %3.0 %2.7 %2.7 %2.7 %4.3 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 %3.48- %4.04- %4.41- %4.48- 358589 356491 355127 354850 371500 لیتر میزان مصرف سوخت

 %6.13- %7.03- %7.88- %8.04- 167169 165556 164055 163758 178081 کیلوگرم COمیزان تولید 

 %2.13 %2.10 %2.32 %2.39 3783 3782 3790 3793 3704 کیلوگرم Noxمیزان تولید 

 %4.91- %5.64- %6.24- %6.37- 14220 14110 14020 14001 14953 کیلوگرم HCمیزان تولید 
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 واحد شاخص

 درصد تغییرات 4سناریو  ۳سناریو  2سناریو  1سناریو  0سناریو 

 شبکه

 (1401پایه ) 

 شبکه پیشنهادی 

 طرح تفصیلی

 شبکه پیشنهادی 

 طرح جامع

 شبکه پیشنهادی 

 طرح جامع )اولویت اول

 و دوم تعریض(

 شبکه پیشنهادی 

 طرح جامع 

 )اولویت اول تعریض(

 سناریو

 0به  1 

 سناریو

 0به  2 

 سناریو

 0به  ۳ 

 سناریو

 0به  4 

 شبکه مرکز شهر

 %1.39- %1.04- %0.61- %0.63- 1431483 1436567 1442734 1442522 1451632 همسنگ سواری مجموع حجم عبوری

 %2.61- %2.54- %2.40- %2.47- 7343 7348 7358 7353 7539 ساعت وسیله ساعت آزاد کمان و گره

 %8.91- %10.31- %10.65- %10.71- 14390 14169 14115 14105 15798 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 %2.79- %2.94- %2.92- %2.99- 5899 5890 5891 5887 6068 ساعت هاآزاد کمان وسیله ساعت

 %9.15- %10.19- %10.64- %10.69- 10955 10829 10775 10769 12057 ساعت هاوسیله ساعت تجربه شده کمان

 %15.59- %17.54- %18.45- %18.49- 5055 4939 4884 4882 5989 ساعت هاکمان تأخیرمجموع 

 %12.23- %17.06- %17.48- %17.58- 1992 1882 1872 1870 2269 ساعت تقاطعات تأخیرمجموع 

 %14.67- %17.40- %18.19- %18.24- 7047 6821 6756 6752 8258 ساعت کل تأخیرمجموع 

 %6.32- %7.91- %8.43- %8.43- %49.0 %48.1 %47.9 %47.9 %52.3 درصد از کل زمان سفر تأخیردرصد 

 %2.44- %2.19- %1.61- %1.66- 259625 260304 261843 261711 266125 کیلومتر کیلومتر کل وسیله

 %7.10 %9.05 %10.12 %10.14 18.0 18.4 18.6 18.6 16.8 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 %24.21- %27.37- %25.77- %25.77- 15 14 14 14 19 کیلومتر طول شبکه کند و بحرانی

 %24.21- %27.37- %25.77- %25.77- %5.2 %5.0 %5.1 %5.1 %6.9 درصد کند و بحرانیدرصد شبکه 

 %6.30- %6.77- %6.76- %6.82- 31318 31160 31163 31145 33423 لیتر میزان مصرف سوخت

 %7.34- %7.83- %7.42- %7.48- 19014 18914 18999 18987 20521 کیلوگرم COمیزان تولید 

 %1.30- %0.93- %0.35- %0.39- 205 206 207 207 208 کیلوگرم Noxمیزان تولید 

 %6.87- %7.36- %7.14- %7.20- 1430 1423 1426 1425 1536 کیلوگرم HCمیزان تولید 
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 140۹حجم عبوری و سطح سرویس معابر شهر شیراز در حالت عدم انجام کار، اوج صبح  -7-1شکل 
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های طرح تفصیلی، اوج صبح حجم عبوری و سطح سرویس معابر شهر شیراز در حالت اجرای همه طرح -8-1شکل 

140۹ 
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حجم عبوری و سطح سرویس معابر شهر شیراز در حالت اجرای پیشنهادهای مطالعه بازبینی و  -۹-1شکل 

 140۹ها، اوج صبح ونقل بر مبنای طرح تفصیلی با در نظرگرفتن همه تعریضسازی طرح جامع حملهنگامبه
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معابر شهر شیراز در حالت اجرای پیشنهادهای مطالعه بازبینی و حجم عبوری و سطح سرویس  -10-1شکل 

های اولویت اول و دوم، اوج ونقل بر مبنای طرح تفصیلی با در نظرگرفتن تعریضسازی طرح جامع حملهنگامبه

 140۹صبح 
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حجم عبوری و سطح سرویس معابر شهر شیراز در حالت اجرای پیشنهادهای مطالعه بازبینی و  -11-1شکل 

های اولویت اول، اوج صبح ونقل بر مبنای طرح تفصیلی با در نظرگرفتن تعریضسازی طرح جامع حملهنگامبه

140۹ 
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 بندی عملکردی معابراصالح رده -1-۳

های شهری بیان نامه طراحی راهکردی معابر از آیینبندی عملدر این بخش ابتدا ضوابط مربوط به رده

بندی عملکردی پرداخته و ارائه پیشنهادهای اصالح رده شیرازشده و سپس به بررسی وضعیت شبکه شهر 

 شود.می

ها در شبکه معابر است. منظور از نقش معبر، سهم معبر نقش آن معابر شهریبندی یک عامل مهم در رده

عضی گیرند و بابجایی و نقش اجتماعی است. معابر معموالً بیش از یک نقش به عهده میدر تأمین دسترسی، ج

 بندی و همچنین تعیین اجزای راه، بایدها با یکدیگر در تعارض هستند. طراح به هنگام تعیین گروهاز این نقش

معابر مختلف شهری،  در موردنظرهای اصلی هایی که معبر به عهده خواهد گرفت، توجه کند. نقشبه همه نقش

 نقش جابجایی، نقش دسترسی و نقش اجتماعی است.

گیرد، نقش جابجایی است. با افزایش حجم اولین نقش دارای اهمیتی که معموالً در معابر مدنظر قرار می

طورکلی هر چه تعداد زیادتری یابد. بهها نقش جابجایی معبر افزایش میترافیک وسایل نقلیه و سرعت آن

 نقلیه با سرعت بیشتری جابجا شوند، نقش جابجایی راه بیشتر است. وسایل

 ها در افزایش دسترسی است. این موضوع نیز با عوامل مختلفی ارزیابی ها نقش آندومین نقش مهم راه

ند. هرچه تعداد هست جملهای از آنهای حاشیهها و پارکینگها، فاصله دسترسیکه تعداد دسترسی شودمی

. شودمیتر های معبر بیشتر باشد، نقش دسترسی معبر پررنگها و خروجیها و تقاطعات، رمپ و لوپدسترسی

ای یکی از عواملی است که موجب افزایش نقش دسترسی یک بودن پارکینگ حاشیهزیادتر ،عالوه بر موارد فوق

 .شودمیمعبر 

ها عنی که کاهش یکی از آننمایند بدین مصورت معکوس عمل میدو نقش جابجایی و دسترسی به

قش تر از نهای معابر، با نزدیک شدن از معابر شریانی به معابر رده پایین. در ردهشودمیموجب افزایش دیگری 

 صورتبه، ارتباط بین این دو نقش 12-1شکل در  شود.ها افزوده میجابجایی کاسته و به نقش دسترسی آن

 . ]1[ شماتیک نشان داده شده است
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 ]1[های جابجایی و دسترسی در معابر شهری ارتباط بین نقش -12-1شکل 

 

عالوه بر دو نقش ذکر شده، نقش اجتماعی نیز مکمل نقش دسترسی است و رابطه آن با نقش جابجایی 

ورت ص. یعنی ارتباط نقش اجتماعی و جابجایی بهاستتقریباً همانند رابطه دو نقش جابجایی و دسترسی 

 . استمعکوس 

سواران ها و دوچرخههرچه پیادهتوان برحسب میزان جداکنندگی آن سنجید. نقش اجتماعی خیابان را می

جایی تر از عرض خیابان عبور کنند، نقش اجتماعی خیابان بیشتر است. نقش اجتماعی با نقش جابهبتوانند آسان

ها و حجم ترافیک موتوری زیادتر باشد، آزادی حرکت پیاده سرعت رو،شدت تعارض دارد. هر چه عرض سوارهبه

 از عرض خیابان کمتر است.

 1نامه طراحی معابر شهری ایرانبر اساس آیین عملکردی معابر انواع رده بررسی -1-۳-1

نسبت به نامه . این آیینابالغ شد 1۳99نامه جدید طراحی معابر شهری ایران در نیمه دوم سال آیین

ندی ببیشتری داشته است. در خصوص دستهنمود محور در آن و دیدگاه انسانبوده  متفاوتنامه قبلی آیین

نسبت به دستورالعمل قبلی تغییراتی در مطرح شده، نامه این آیین و پنجم در جلد اولکه ابر شهری نیز مع

قشن نامه معابر شهریبا توجه به مطالب عنوان شده در این آیین .بندی ایجاد شده استعناوین و نحوه طبقه

 که عبارتند از: های مختلفی دارند

 های اجتماعی نظیر کار، خرید، مالقات و بازیتباطنقش اجتماعی: ایجاد بستری برای ار -

 های مختلف سفرها با طریقهنقش دسترسی: فراهم کردن امکان دسترسی به کاربری -

                                                   
  1۳99 -جلد اول –نامه طراحی معابر شهری آیین -1
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 های مختلف سفرنقش جابجایی: فراهم کردن امکان جابجایی و عبور طریقه -

 نقش معماری: شکل دادن به ساختار شهری -

 بر کیفیت محیط زیست اطراف تأثیرنقش زیست محیطی:  -

 بر وضعیت اقتصادی محدوده و شهر تأثیرنقش اقتصادی:  -

تعیین های اصلی وعنوان نقشهای معابر شهری، سه نقش جابجایی، دسترسی و اجتماعی، بهاز میان نقش

می جادای های اصلیای بوده و در نتیجه تعیین نقشهای حاشیهکننده نوع معبر بوده و سه نقش دیگر، نقش

ولی  ،دارند گانه مذکور راششهای ای از ترکیب نقشمعابر شهری مختلف طیف گسترده بدیهی است که شوند.

 :شونددر نگاه اول معابر شهری از منظر ایفای نقش اجتماعی به دو دسته اصلی تقسیم می

 عابران پیادهمنظور عبور وسایل نقلیه طراحی شده و از حضور و عبور عرضی معابری که تنها به .1

 شود.جلوگیری می سطحهمصورت به هاآندر سواران دوچرخه و

 منظور حضور و فعالیت عابران پیاده طراحی شده و عبور عرضی عابران پیاده ومعابری که به .2

 شود.انجام می هاآندر  سطحهم صورتبهسواران دوچرخه

 عابران پیاده و دسترسی مستقیم به سطحهمای از معابر شهری که کارکرد اجتماعی، عبور عرضی دسته

های شهری نامیده ، تندراه، فراهم کردن جابجایی وسایل نقلیه استهاآنحذف شده و هدف  هاآنکاربری در 

جایی یا سطح تداخل در جریان وسایل نقلیه، بر مبنای میزان جابه انواع معابر موجود در این دستهشوند. می

 شود:ح تداخل جریان در قالب دو دسته زیر تعیین میاند. سطشده بندیدسته

خروجی  های ورودی وبوده و حرکت سطحغیرهم صورتبهها با سایر معابر، بدون تداخل: تمامی تقاطع -

ها کیلومتر و تعداد اتصال 1.5، حداقل فاصله بین دو تبادل متوالی گیرند.ها صورت میاز طریق رابط

 هاتصال است تا در حرکت جریان اصلی تداخل ایجاد نشود. تمامی اتصالا 2در هر کیلومتر، حداکثر 

در سطح باال طراحی شده و جریان ورودی و خروجی کمترین اختالف سرعت را با جریان اصلی دارند. 

 شوند.معابر شهری با این مشخصات، آزادراه نامیده می

 ۳ است ولی با رعایت حداقل فاصله سطحغیرهمصورت به ها با سایر معابراکثر تقاطع: تداخل محدود -

داقل ، حفاصله بین دو تبادل متوالی. نیز وجود دارد دارچراغ سطحهمامکان استفاده از تقاطع کیلومتر، 

اتصال است. معابر شهری با این مشخصات،  ۳ها در هر کیلومتر حداکثر کیلومتر و تعداد اتصال 2/1

شهری دو خطه دوطرفه که وارد حریم شهرها های برونها ادامه راهبزرگراه نام دارند. عالوه بر بزرگراه
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صورت ها برقرار باشد، بهشوند، تا رسیدن به بافت متراکم شهری، به شرطی که عملکرد عبوری آنمی

 شوند.بندی میاستثنا در معابر تندراهی با تداخل محدود دسته

 و دسترسی مستقیم به کاربری سطحهمنقش اجتماعی، عبور عرضی  هاآنای از معابر شهری که در دسته

 عمدتاً  هاآنشهری که کاربری پیرامون  هایخیابانبرخی از شوند. شهری نامیده می هایخیابانبرقرار است 

 هایخیابانخیابان صنعتی نام دارند. در  جابجایی بار از جابجایی افراد بیشتر است هاآنصنعتی است و در 

 موجود در هایخیابانها با بنابراین، این خیاباننقش اجتماعی وجود ندارد و یا محدود است.  تی، معموالً صنع

 های شهری از نظر ابعاد وسیله نقلیه تیپ، تفکیک حجم ترافیک و جزئیات هندسی متفاوت هستند.بافت

 ها است. بر اینیکاربرشهری در جابجایی افراد و فراهم کردن دسترسی به  هایخیابانعملکرد اصلی 

 های پیرامونی و ظرفیت جابجایی تعداد افرادیشهری با توجه به مقیاس کاربر هایخیابانبندی اساس، دسته

 شهری در چهار هایخیابانهای پیرامونی گیرد. مقیاس کاربریصورت می (نه وسایل نقلیه)کننده  استفاده

 شود.سطح به شرح زیر تعیین می

 توانند نیازهای روزانه و هفتگی ساکنین یک محله را تأمین کنند.هایی که میاربریمقیاس محله: ک -

 خانوار است. ۳000تا  700محله، کالبد سکونت و اشتغال 

 کنند. ناحیه، کالبدهایی که نیازهای ماهیانه ساکنین یک ناحیه را تأمین میکاربری مقیاس ناحیه: -

 است و حداقل دو محله دارد.خانوار  5000تا  ۳500سکونت و اشتغال 

 هایی که کاالها و خدمات مورد نیاز ساکنین را برای مدت زمانی بیشتر از یکمقیاس منطقه: کاربری -

هر  خانوار است. 18000تا  1۳500کنند. تعداد خانوارهای ساکن در یک منطقه، بین ماه تأمین می

 منطقه حداقل دو ناحیه دارد.

یک  بسیار محدود در شهر ایجاد شده و نیازهای ساکنین صورتبهکه  های خاصیکاربری: مقیاس شهر -

 .کنندشهر را تأمین می

 هایی که ظرفیت بیشتری برای جابجایی انسانهای با مقیاس باالتر در حاشیه خیابانرود کاربریانتظار می

 هایخیابان از طریق شیوهاند، قرار گیرند. بر همین اساس جابجایی کاربران فراهم کرده (و نه وسایل نقلیه)

 قرار گرفته و ظرفیت جابجایی انسان در مدنظر (همگانی، دوچرخه و سواری شخصی ونقلحمل)سفر مختلف 

 شود.برآورد می 5-1جدول در  شهری بر اساس نوع تسهیالت با استفاده از مقادیر موجود هایخیابان
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 شهری هایخیابانراهنمای ظرفیت جابجایی تسهیالت مختلف در نیمرخ عرضی  -5-1جدول 
 جاییظرفیت جابه نوع تسهیالت ردیف

 نفر بر ساعت بر خط ۳000 خط ویژه دوچرخه* 1

 نفر بر ساعت بر خط ۶000 خط ویژه همگانی 2

 نفر بر ساعت بر متر عرض 1000 خط عبور وسایل نقلیه ۳
درصد برای شیوه سفر دوچرخه هستند در نظر  10* افزایش ظرفیت از طریق ایجاد مسیر ویژه دوچرخه تنها در شهرهایی که دارای سهم سفر بیشتر از 

 شود.میگرفته 

 

 شهری با استفاده از محاسبات ظرفیت جابجایی انسان ارائه هایخیابانبندی روش دسته 1۳-1شکل در 

 ش مشخصروازایناستفاده  بندی را باتوان دستهشده است. با در اختیار داشتن مشخصات مقطع عرضی می

 :در تعیین دسته برای هر خیابان شهری توجه به نکات زیر ضروری استکرد. 

 ،سطحهمشامل )ونقل همگانی چنانچه در یک خیابان شهری مسیر اولویت داده شده به سیستم حمل -

و  هبرخوردار بوداین خیابان از ظرفیت باالیی برای جابجایی انسان  وجود دارد،گذر یا باالگذر( پایین

 گیرد.شریانی قرار می هایخیاباندر رده 

متر باشد خیابان در رده  5.5چنانچه مجموع عرض خطوط عبور کمتر از  طرفهیک هایخیاباندر  -

 هایخیابانمتر و بیشتر باشد، در رده  5.5محلی است. اگر مجموع عرض خطوط عبور برابر با 

ننده کوپخشرت استثنا حداکثر تعداد خط عبور در خیابان جمعصوگیرد. بهقرار می کنندهپخشوجمع

 ، سه خط است.طرفهیک

 طرفهیکبندی، خیابان عریض، در این روش دسته طرفهیک هایخیابانمنظور جلوگیری از ایجاد به -

 .عریض پرهیز کنند طرفهیک هایخیابانشریانی تعریف نشده است. بنابراین طراحان باید از ایجاد 

 موجود که در شرایط کنونی عریض هستند و نقش شریانی دارند نیز باید به طرفهیک هایبانخیا

 تدریج بازطراحی شوند.

 گیرند.یمحلی قرار م هایخیابانبست با هر مقطع عرضی در رده  بن هایخیابان -

متر  5.5از  در هر دو جهت کمتر هاآندوطرفه در صورتی که مجموع عرض خطوط عبور  هایخیابان -

 گیرند.باشد در رده محلی قرار می

متر  5.5برابر با در هر دو جهت  هاآندوطرفه در صورتی که مجموع عرض خطوط عبور  هایخیابان -

 گیرند.قرار می کنندهپخشومتر باشد در رده جمع 12یا بیشتر و کمتر از 

 متر و بیشتر 12هر دو جهت  در هاآندوطرفه در صورتی که مجموع عرض خطوط عبور  هایخیابان -

 گیرند.باشد، در رده شریانی قرار می
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آورده شده است. اطالعات بیشتر در  ۶-1جدول در  های شهریها و تندراهای از مشخصات خیابانخالصه

نامه طراحی معابر شهری با عناوین های چهارم و پنجم آیینزمینه مشخصات انواع معابر شهری در بخش

 های شهری ارائه شده است.ها و تبادلشهری و تندراه هایخیابان

شهری، برخی معابر با عملکردهای متنوع و ویژه در شبکه معابر  هایخیابانانواع معابر تندراهی و عالوه بر 

 شوند.شهری شناخته می

 تردد اختصاصی عابران منظوربهراه برای ایجاد محیطی مناسب و ایمن معبر ویژه عابر پیاده یا پیاده -

پیاده شود.سایل نقلیه موتوری اجرا میپیاده از طریق اعمال ممنوعیت کامل یا نسبی برای حرکت و

 شیرازهای پیشنهادی در شهر راه. پیادهریزی و اجرا هستنددائمی و موقت قابل برنامه صورتبهها راه

 ارائه شده است. 4-5در گزارش بند 

 هایی از شبکه معابر که مخصوص عبور دوچرخه بوده و ورود سایرمعبر ویژه دوچرخه شامل بخش -

 ها ممنوع شده است.به این بخشکاربران 

 هایی از شبکه معابر که فقط تردد وسایل نقلیه همگانی درونقل همگانی شامل بخشمعبر ویژه حمل -

 ها ممنوع شده است.مجاز بوده و ورود سایر کاربران به این بخش هاآن

ها بدون . این خیابانخیابان تاریخی معموالً در مرکز شهر قرار داشته و از اهمیت زیادی برخوردار است -

های واجد ارزش تاریخی از دیگر اند. وجود ساختمانغلبه خودرو و با عرض پوسته محدود شکل گرفته

تاریخی و ممانعت از تخریب این  هایخیابانهای تاریخی است. حفظ ویژگی هایخیابانهای مشخصه

 استفاده از ضوابط این ءرگونه سوترین نکته در برخورد با بافت تاریخی است. هبافت ارزشمند، مهم

نامه که منجر به وارد شدن آسیب به خیابان تاریخی و بافت پیرامون آن شود، ممنوع است. در آیین

تاریخی ضوابط و مقررات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و  هایخیابانساماندهی و بازطراحی 

 گیرد. صنایع دستی مالک عمل قرار می

 رو و امکان جداسازیشود که در آن، عرض مناسب برای پیادهخیابانی گفته میخیابان اشتراکی به  -

 هایهای مناسب وجود ندارد. در این صورت، تمامی شیوهفیزیکی مسیرهای سواره و پیاده با عرض

 مشترک از فضای خیابان استفاده کرده، اولویت با عابران پیاده بوده و گذر عرضی کامالً طوربهسفر 

کیلومتر بر  15)حداکثر  به همین دلیل، سرعت مجاز تردد وسایل نقلیه کم بوده هد بود.آزاد خوا

 هاییابد. عالوه بر حذف جدول و سایر عوامل جداکننده شیوهو ایمنی عابران پیاده افزایش میساعت( 
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 هشاکردن خیابان در راستای ک فرشسنگاشتراکی، الزم است تا اقداماتی مانند  هایخیابانسفر در 

 سرعت وسایل نقلیه انجام شود.

 
 1۳۹۹-نامه طراحی معابر شهری ایرانبندی معابر شهری بر اساس آییندسته -1۳-1شکل 
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 1۳۹۹-نامه طراحی معابر شهری ایرانبا توجه به آیین خالصه مشخصات انواع معابر شهری -۶-1جدول 

 آزادراه بزرگراه شریانی کنندهوپخشجمع محلی نوع معبر

 سرعت مجاز 

 )کیلومتر بر ساعت(
 100تا  80 90تا  ۶0 1 50حداکثر  40حداکثر  ۳0حداکثر 

 ۳حداقل  2حداقل  4 ۳حداکثر  ۳ 2حداکثر  2 1حداکثر  تعداد خط عبور در هر جهت

 ۳.۶تا  ۳.4 ۳.5تا  ۳.۳ ۳.۳تا  ۳ ۳تا  2.7 2.7تا  2.5 عرض هر خط عبور )متر(

رو پیاده مؤثرحداقل عرض 

 )متر( 5 در هر سمت
1.2 1.5 2.5 - - 

 غیرمجاز ۶ غیرمجاز الزامی الزامی الزامی سطحهمگذر وجود پیاده

 غیرمجاز ۳000حداقل  500حداکثر  400حداکثر  ۳00حداکثر  ها )متر(فاصله بین تقاطع

 - - - ها )متر(فاصله بین تبادل
 1200حداقل 

 2500حداکثر 

 1500حداقل 

 ۳000حداکثر 

 غیرمجاز غیرمجاز مجاز مجاز مجاز دسترسی مستقیم به کاربری

 غیرمجاز غیرمجاز مجاز مجاز مجاز ایپارک حاشیه

ا ب موتورسیکلتتردد مختلط 

 سایر وسایل نقلیه
 غیرمجاز غیرمجاز مجاز مجاز مجاز

تردد مختلط دوچرخه با 

 سایر وسایل نقلیه
 غیرمجاز غیرمجاز 7 مجاز مجاز مجاز

 مجاز مجاز الزامی مجاز دشوتوصیه نمی تردد وسایل نقلیه همگانی

 تردد وسایل نقلیه سنگین
محدود به 

 نیازهای محلی
 مجاز مجاز مجاز مجاز

شهرها  پرتراکمهای در محدوده مثالعنوانبهتواند کمتر از مقدار حداکثر باشد. ها، سرعت مجاز میبا توجه به مشخصات فیزیکی و عملکردی خیابان -1

انسان خیابان جایی کیلومتر بر ساعت محدود شود اما به لحاظ عملکردی و نقش جابه ۳0تواند به ها، سرعت مجاز خیابان میبه دلیل فاصله کم تقاطع

 .استشریانی 

 خط عبور بالمانع است. 2بودن خیابان محلی، وجود حداکثر  طرفهیکدر صورت  -2

 خط عبور بالمانع است. ۳، وجود حداکثر کنندهپخشوبودن خیابان جمع طرفهیکدر صورت -۳

 ت کندرو بالمانع است.صورخط به ۳پس از تخصیص مسیر ویژه همگانی و دوچرخه، ایجاد یک خط عبور مازاد بر -4

 ها.آمدگی ساختمان بدون احتساب عرض اشغال شده توسط فضای سبز، مبلمان شهری و بیرون -5

 و با استفاده از چراغ راهنمایی، مجاز است. سطحهمهای تنها در محل تقاطع-۶

 است. غیرمجازکیلومتر بر ساعت و بیشتر  40شریانی با سرعت مجاز  هایخیاباندر  -7

 شیرازشهر  معابر یعملکرد یبنداصالح رده -1-۳-2

های پیشنهادی مطالعات طرح تفصیلی، برای معابر گزارش و بررسی و اظهارنظر در مورد طرح 1-1در بند 

بندی عملکردی نیز مورد بازنگری قرار گرفت و تالش شد در سناریوی پیشنهادی بررسی شده در آن بخش، رده

امه نبندی عملکردی مناسب و مطابق با ضوابط آیینونقل، ردهسازی طرح جامع حملهنگامو به مطالعات بازبینی

طراحی معابر شهری در نظر گرفته شود. در این بند اما یک بررسی کلی بر روی کل شبکه معابر موجود در 
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 14-1شکل ده است. ونقل شهر شیراز صورت گرفته و در موارد الزم اصالح متناسب با آن ارائه ششبکه حمل

بندی عملکردی معابر را در شبکه رده 15-1شکل ( و 1۳98بندی عملکردی معابر را در شبکه سال پایه )رده

 15-1شکل دهد. با توجه به ( نشان می-2-1سازی تا این مرحله )پایان بند هنگامپیشنهادی مطالعات به

و  8-1جدول  ارائه نمود. 1۶-1شکل و  7-1جدول توان پیشنهاد اصالح رده عملکردی معابر را مطابق با می

شود، با انجام اصالحات طور که مشاهده میدهند. هماننتایج اعمال این پیشنهادها را نشان می 17-1شکل 

درصدی 4گیرند. کاهش سرعت طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار نمیائه شده، پارامترهای عملکردی شبکه بهار

 اتفاق افتاده در مرکز شهر نیز بنا بر تغییرات رده عملکردی در معابر این قسمت مورد انتظار و مطلوب است. 

 

 شیرازترین تغییرات پیشنهادی بر روی رده عملکردی معابر شهر مهم -7-1جدول 

 محدوده نام معبر

رده عملکردی در شبکه 

پیشنهادی مطالعات 

 سازیهنگامبه

رده عملکردی 

 پیشنهادی
 توضیح

 ربانی
میدان قرآن تا 

 جمهوری اسالمی
 بزرگراه 50شریانی سرعت 

خیابان با توجه به قرار گرفتن این محور در امتداد 

 عنوانالزمانی بهجمهوری اسالمی به عنوان یک بدیع

سازی رده کریدورهای مهم حرکتی ارتقاء و یکسان

 برده پیشنهاد شده است.عملکردی با معابر نام

 قائم 
ا ت سیبویهخیابان 

 کمربندی جنوب
 40شریانی سرعت 

شریانی سرعت 

50 

و « قائم و رحمت» سطحغیرهمبا احداث دو تقاطع 

در انتها و ابتدا این محور «قائم و کمربندی جنوب»

شمالی شهر  -و در راستای تقویت محورهای جنوبی

 شیراز ارتقاء رده عملکردی پیشنهاد شده است

 سفیر
ا ت امیرکبیرخیابان 

 کمربندی جنوب
 40شریانی سرعت 

شریانی سرعت 

50 

و « سفیر و رحمت» سطحغیرهمبا احداث دو تقاطع 

در انتها و ابتدا این محور «کمربندی جنوبسفیر و »

شمالی شهر  -و در راستای تقویت محورهای جنوبی

 شیراز ارتقاء رده عملکردی پیشنهاد شده است

 باهنر
رحمت تا 

 کمربندی جنوب
 40شریانی سرعت 

شریانی سرعت 

50 

شمالی شهر  -در راستای تقویت محورهای جنوبی

 شیراز ارتقاء رده عملکردی پیشنهاد شده است

 40شریانی سرعت  استقالل تا بعثت سرباز
شریانی سرعت 

50 

با توجه به شریانی بودن خیابان سرباز قبل از خیابان 

استقالل و در راستای تقویت محور جنوبی شهر 

 .شدپیشنهاد 
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 1401، شبکه سال شیرازبندی عملکردی معابر شهر رده -14-1شکل 
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تا قبل از پیشنهاد اصالح  بازنگری، شبکه پیشنهادی مطالعات شیرازبندی عملکردی معابر شهر رده -15-1شکل 

 141۳مراتب عملکردی معابر، سلسله
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پس از پیشنهاد اصالح  بازنگری، شبکه پیشنهادی مطالعات شیرازبندی عملکردی معابر شهر رده -1۶-1شکل 

 140۹مراتب عملکردی معابر، سلسله
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قبل و بعد از اعمال پیشنهادات اصالح رده عملکردی معابر شیراز، شبکه معابر  یمشخصات عملکرد -8-1جدول 

 140۹ اوج صبح

 واحد محدوده عنوان
 قبل از اعمال اصالحات رده 

-1جدول عملکردی طبق 
7 

 بعد از اعمال اصالحات رده 
-1جدول  عملکردی طبق
7 

درصد 

 تغییرات

 مجموع حجم عبوری

 کل شبکه

 %0.08 10334134 10326366 همسنگ سواری

 -%0.51 69743 70102 ساعت وسیله ساعت آزاد کمان و گره

 -%1.23 99826 101064 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 -%0.56 64226 64587 ساعت هاوسیله ساعت آزاد کمان

 -%1.29 89233 90401 ساعت هاوسیله ساعت تجربه شده کمان

 -%3.13 25007 25814 ساعت هاکمان تأخیرمجموع 

 -%1.41 5075 5148 ساعت تقاطعات تأخیرمجموع 

 -%2.84 30082 30962 ساعت کل تأخیرمجموع 

 -%1.63 %30.1 %30.6 درصد از کل زمان سفر تأخیردرصد 

 %0.00 3614323 3614262 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 %1.24 36.2 35.8 بر ساعت کیلومتر متوسط سرعت حرکت

 -%4.60 56 59 کیلومتر طول شبکه کند و بحرانی

 -%4.60 %2.8 %3.0 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 -%0.55 338760 340637 لیتر میزان مصرف سوخت

 -%0.93 154705 156153 کیلوگرم COمیزان تولید 

 %0.09 3654 3651 کیلوگرم Noxمیزان تولید 

 -%0.74 13297 13396 کیلوگرم HCمیزان تولید 

 مجموع حجم عبوری

 مرکز شهر

 %0.16 1148554 1146672 همسنگ سواری

 -%0.02 6073 6074 ساعت وسیله ساعت آزاد کمان و گره

 -%0.04 11545 11550 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 -%0.06 4976 4979 ساعت هاوسیله ساعت آزاد کمان

 %0.13 9392 9379 ساعت هاوسیله ساعت تجربه شده کمان

 %0.35 4416 4400 ساعت هاکمان تأخیرمجموع 

 -%1.69 1057 1075 ساعت تقاطعات تأخیرمجموع 

 -%0.05 5472 5475 ساعت کل تأخیرمجموع 

 -%0.01 %47.4 %47.4 درصد از کل زمان سفر تأخیردرصد 

 %0.03 221066 221007 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 %0.06 19.1 19.1 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 %0.29 15 15 کیلومتر طول شبکه کند و بحرانی

 %0.29 %5.3 %5.3 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 %0.07 26799 26779 لیتر میزان مصرف سوخت

 %0.15 16092 16067 کیلوگرم COمیزان تولید 

 %0.02 175 175 کیلوگرم Noxمیزان تولید 

 %0.11 1217 1216 کیلوگرم HCمیزان تولید 
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 140۹حجم تردد و سطح سرویس معابر پس از اصالح رده عملکردی، اوج صبح  -17-1شکل 
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 بررسی تقاطعات -2

 های غیرهمسطح و تعیین نوع آن در سطح فاز صفرتقاطع پیشنهاد -2-1

شدن دارند، پرداخته  سطحکه پتانسیل غیرهم در شهر شیراز هاییبه شناسایی تقاطعبخش در این 

معیارهای متعددی در انتخاب  انجام شده در شهرهای مختلف کشورنقل ودر مطالعات جامع حمل .شودمی

توان به موارد زیر ترین این موارد میسازی مورد استفاده قرار گرفته است که از مهمها برای غیرهمسطحتقاطع

 اشاره نمود:

 مهم شهر هایخیابانهای اصلی در تقاطع -

 1های درجه ها یا شریانیهای موجود در تندراهتقاطع -

 نقلوسان و خبرگان ترافیک و حملهای مورد انتظار کارشناتقاطع -

 و دارای سطح سرویس پایین است کنندرا بر کاربران وارد می تأخیرهایی که بیشترین تقاطع -

 های موجود در مسیرهای اتوبوس تندروتقاطع -

 باید به مالحظات زیر توجه ویژه داشت:های مربوط به ساماندهی تقاطعات در طراحیطور کلی به

 حریم جدیدپرهیز از گرفتن  -

سرعت این دسته از وسایل نقلیه دلیل از وسایل نقلیه شخصی که با افزایش پرهیز از حمایت بی -

 گیرد.یکباره صورت میبه

 .جهت، زیاد و حجم ترافیک کم باشد های تغییرکه فاصله حرکتزمانی مگر پرهیز از ایجاد میدان -

 حفظ منظره شهر در نقاط حساس. منظوربهاستفاده بیشتر از زیرگذر تا پل،  -

 گیرد:صورت غیرهمسطح با رویکردهای زیر صورت میدر حالت کلی طراحی تقاطعات به

 پیوستگی حرکت در طول قابل توجهی از شبکه، -

 خوانی داشته باشد،هنگی در حرکت تا با انتظار رانندگان همماه -

 منظور استاندارد شدن سرعت حرکت،هنگی در حرکت بهماه -

 دیدن تقاطع به این معنی که جایگاه تقاطع در کل شهر دیده شود،سیستمی  -

 ای دیگر نشود.باعث بروز مسئله تاله به مکانی دیگر ئعدم انتقال مس -

سازی بردارهای سطحها برای غیرهمفرض اساسی در مطالعات گذشته این بود که پس از انتخاب تقاطع
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ه ماتریس سفر و مدل انتخاب وسیل روازاین ند؛کتغییر نمی ،گرفتر میمورد استفاده قراکه تولید و جذب پایه 

ت وجود آمده اسافزار بهافزار مورد استفاده در این مطالعه این امکان در نرمعلت بهبود نرم. بهماندثابت مینیز 

که را به شبماتریس توزیع سفر و مدل تفکیک دیده شود که این امر تغییرات در  برکه اثر تغییرات شبکه 

 کند.واقعیت نزدیک می

نقل وکه حملشبکنندگان از ای است که بیشترین منافع را به استفادههای برتر به گونهمعیار انتخاب تقاطع

ان گذاری را از طرف گردانندگکنندگان از شبکه( درعین حال کمترین سرمایهسفر استفاده برساند )کاهش زمان

 گیرد:ها مورد استفاده قرار میدر سنجش تقاطع زیر منظور معیارهایشبکه مورد نیاز باشد. بدین 

 سازی تقاطعمعیار کاهش کل زمان سفر به واسطه غیرهمسطح -

 وارده به هر خودرو تأخیرمتوسط  -

متوسط نسبت زمان سفر آزاد به زمان سفر تجربه شده هر خودرو که معادلی از سرعت تجربه شده  -

 وسایل نقلیه است.

 حرکتیمهم قرار داشتن تقاطع بر روی کریدورهای  -

 های تندروهای قرار گرفته در مسیرهای پیشنهادی اتوبوستقاطع -

قابلیت اتصال ندارد. )مانند وجود ریل  سطحهمصورت ایجاد ارتباط بین معابری که به هر دلیل به -

 ها(آهن و رودخانه بین آنراه

 های اطراف شهراتصال غیرهمسطح معابر مهم به کمربندی -

 معیار تغییرات صورت گرفته در بافت شهر -

 :شوده میئارا بردهنامهای در ادامه توضیحاتی در مورد معیار

بح عت اوج صرا در سا تأخیرمعیار کاهش کل زمان سفر: بر اساس این معیار، تقاطعاتی که بیشترین  -

ها رتبه داده عات انتخابی به آنکنند، مشخص شده و در مجموعه تقاطکنندگان وارد میبه استفاده

دست آورده شده به ر آزاد و زمان سفر در حالت تراکموارده بر اساس اختالف زمان سف تأخیرشود. می

تقاطع  خودبرای  هااین تأخیر. دست آیدبهوارده  تأخیرشود تا کل و سپس در حجم عبوری ضرب می

 شود.و معابر اطراف آن محاسبه می

با توجه به این که در برخی تقاطعات ممکن است حجم تردد کم : ده به هر خودرووار تأخیرمتوسط  -

 أخیرتکل وارده به وسایل نقلیه نسبت به تقاطعات با حجم باال قابل توجه نخواهد بود اما  تأخیر ،باشد
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 رونازای باید اصالح تقاطع مورد بررسی قرار بگیرد. حتماًوارده به هر وسیله نقلیه به حدی است که 

 شود.این پارامتر نیز در نظر گرفته می

سطح  ،1HCM های آمریکانامه راهدر آیین: متوسط نسبت زمان سفر آزاد به زمان سفر تجربه شده -

است  ارزیابی شده ،سرعت سفر در شرایط متراکم به آزاد نسبتسرویس معابر و تقاطعات با استفاده از 

افزار، نسبت زمان سفر آزاد به قابل مشاهده است. پارامتر معادل این نسبت در نرم 1-2جدول که در 

 توان سطح سرویس تقاطعات را مورد بررسی قرار داد.تجربه شده است که بر این مبنا می

 

 HCM (2010)سطح سرویس معابر شهری برای خودرو سواری شخصی در  بندیرده -1-2جدول 

 درصد سرعت سفر در شرایط متراکم نسبت به شرایط آزاد ردیف
 سطح سرویس به ازای نسبت حجم به ظرفیت

≤ 1 ≥ 1 

1 85 < A F 

2 85-۶7 < B F 

۳ ۶7-50 < C F 

4 50-40 < D F 

5 40-۳0 < E F 

۶ ۳0 F F 

 

شود تر میآشکاری زمانسازی قرار داشتن تقاطع بر روی کریدورهای پیشنهادی: ارزش یک غیرهمسطح -

در شبکه  زمانیکه با دیگر تقاطعات، میادین و یا نقاط بحرانی هماهنگ باشد. حال این هماهنگی 

پیشنهادی قرار داشته باشند. بر این اساس با مهم وجود دارد که تقاطعات در راستای کریدورهای 

رد و گیقرار گیرد، امتیاز باالتری می موردنظرمعیار قرار دادن هر کریدور، اگر تقاطعی بر روی کریدور 

آید که اشتراک بین این ها یک مجموعه جواب مسلط به دست میدر نهایت برای هر کدام از کریدور

های مسلط، مجموعه نهایی است. باید توجه داشت که یافتن مجموعه جواب مسلط مجموعه جواب

ثیر مطلوبی ندارد و بهتر است به گزینش أخاب مجموعه جواب نهایی، همواره تبرای تمام کریدورها و انت

 کریدورهای برجسته پرداخته شود. 

وارده به  تأخیرمنظور کاهش های تندرو: بهمسیرهای پیشنهادی اتوبوسهای قرار گرفته در تقاطع -

نقل همگانی ونتیجه جذب بیشتر مسافر حمل های تندرو و درها، افزایش جذابیت اتوبوساتوبوس

 د.نگیرسازی مورد بررسی قرار میسطحهمها قرار دارند جهت غیرهایی که در مسیر این اتوبوستقاطع

                                                   
1 Highway Capacity Manual 
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 تقاطع، مشخصثیر أهنگام ارزیابی باید محدوده تحت تایجادشده در بافت شهری: در معیار تغییرات  -

تر نعلت هزینه پایید. هر تقاطعی که دارای سطح کمتری باشد بهشوثر محاسبه أهای متو سطح کاربری

. البته باید توجه داشت که محل قرارگیری استدر تملک و ساخت از مطلوبیت بیشتری برخوردار 

  در شهر از اهمیت زیادی برخوردار است.تقاطع 

 با استفاده از معیارهای معرفی شده ارائه شده است.  شیرازدر ادامه نتایج بررسی تقاطعات شهر 

 و سطح سرویس تأخیربر مبنای  سازیتقاطعات پیشنهادی برای غیرهمسطح -2-1-1

 25تعداد ، سطح سرویسو  تأخیر معیارهای سنجی احداث تقاطعات غیرهمسطح بر اساسمنظور امکانبه

دهند. مینمایش را ها موقعیت حدودی آن 1-2شکل نام و  2-2جدول  مورد بررسی قرار گرفت کهتقاطع 

( و نیز مالحظات 1۳99نامه طراحی معابر شهری )اگرچه با توجه به ضوابط تقاطعات غیرهمسطح در آیین

مسطح شدن را نداشته باشند، در اجرایی، بیشتر تقاطعات مورد بررسی در این بخش ممکن است شرایط غیره

 مورد بررسی قرار گرفته است. هاآنو سطح سرویس برای  تأخیراین بخش معیار 

کل،  تأخیره است. ائه شدپارامترهای خروجی مورد نیاز برای تحلیل تقاطعات ار مقادیر 2-2جدول در 

شده و سطح سرویس تقاطعات، مقادیری در هر خودرو، نسبت زمان سفر آزاد به زمان سفر تجربه تأخیرمتوسط 

نیز مقادیر  4-2شکل تا  2-2شکل  .انددست آمدهبه PTV-Visumافزار های نرمهستند که با استفاده از خروجی

 دهند.نشان می شیرازاین پارامترها را برای هر تقاطع بر روی نقشه شهر 
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 سازیتقاطعات مورد بررسی جهت بررسی لزوم غیرهمسطح -1-2شکل 
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 سازیسطحغیرهمتقاطعات مورد بررسی جهت  تأخیرسطح سرویس و  -2-2جدول 

 نام تقاطع کد
 کل تأخیر

 وسایل عبوری )دقیقه(

 هر وسیله تأخیر

 )ثانیه(

 نسبت زمان آزاد 

 به تجربه شده
 سطح سرویس

 A 0.93 169 170 تقاطع استوار و والیت 1

 A 0.93 39 47 تقاطع استوار و تخت جمشید 2

 B 0.78 606 1186 تقاطع استوار و ابونصر 3

 A 1.00 1 0 میدان شیرودی 4

 B 0.82 345 1287 تقاطع نواب و کمربندی جنوب 5

 A 1.00 9 2 تقاطع شرق بلوار خرمشهر 6

 A 0.91 368 262 تقاطع واقع در خیابان خرمشهر 7

 B 0.69 484 1860 کمربندی جنوبتقاطع قائم  8

 A 0.99 60 24 محمدیتقاطع ادامه گل 9

 E 0.40 840 4259 تقاطع جمهوری و شهید سلیمانی 10

 A 0.97 96 69 آباد و امتداد هنردارتقاطع بهارستان کیان 11

 A 1.00 1 0 تقاطع واقع در خیابان هنردار 12

 C 0.67 658 3116 تقاطع سفیر و کمربندی جنوب 13

 E 0.39 1068 5135 تقاطع میثم و کمربندی جنوب 14

 D 0.47 446 2941 میدان مطهری 15

 A 1.00 15 9 تقاطع واقع در بزرگراه جنوب شهر 16

 E 0.40 568 7431 گریمیدان کوزه 17

 B 0.72 325 1207 تقاطع هرمزگان و رحمت 18

 C 0.64 228 1323 تقاطع قائم و رحمت 19

 A 0.90 144 376 الحسینی و حافظهاشمی تقاطع 20

 A 0.99 14 12 تقاطع غرب بلوار آفرینش 21

 A 1.00 1 0 تقاطع غرب دانشگاه پیام نور 22

 A 0.91 87 219 متری حافظ و دکتر حسابیوپنجتقاطع پنجاه 23

 C 0.55 519 2923 تقاطع سفیر و رحمت 24

 A 0.99 23 20 تقاطع واقع در ادامه مالئک 25

 

 

 

 



   

 

 

 

 51صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 
 سازی، دقیقهدر تقاطعات مورد بررسی غیرهمسطحکل  تأخیر -2-2شکل 

 



   

 

 

 

 52صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 
 ، ثانیهسازیدر تقاطعات مورد بررسی غیرهمسطح وارده به هر وسیله تأخیر -۳-2شکل 

 

 



   

 

 

 

 5۳صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 
 سازیتقاطعات مورد بررسی غیرهمسطحسطح سرویس  -4-2شکل 

 

 



   

 

 

 

 54صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 صورت زیر عمل شد:سازی بهمنظور انتخاب تقاطعات مستعد برای غیرهمسطحبه

 به هر وسیله قرار دارند. تأخیرکل و میانگین  تأخیرتقاطع اول از لحاظ  10 ءتمام تقاطعاتی که جز -

 قرار دارد. Fو  Eها در محدوده تمام تقاطعاتی که سطح سرویس آن -

 باال و سطح سرویس پایین ارائه شده است. تأخیراز منظر  10تا  1رتبه با  لیست تقاطعات ۳-2جدول  در

ه است. رتبه اولویت آن ارائه شدهر تقاطع، سطح سرویس و  فردمنحصربهعالوه بر نام و کد در این جدول 

بر اساس معیارهای عنوان شده در ابتدای این بند تقاطعاتی که امکان و لزوم  در این جدول چنینهم

 است. ه ها وجود دارد معرفی شدسازی در آنغیرهمسطح

و سطح سرویس، جهت  تأخیرمستعد از منظر  هایاین بخش تقاطعا توجه به توضیحات ارائه شده، در ب

تقاطع جمهوری اسالمی و شهید »، «گریمیدان کوزه»، سازیهمسطح تر و در نهایت غیربررسی دقیق

. شده است مشخص هامحل آن 5-2شکل که در  هستند« تقاطع میثم و کمربندی جنوب»و « سلیمانی

منظور تشخیص صورت شماتیک ارائه شده که بهبه هااحجام گردشی این تقاطع 10-2شکل تا چنین در هم

 خواهد بود. راهگشاسازی بسیار جهات غالب جهت تشخیص نحوه غیرهمسطح

 

 باال و سطح سرویس پایین تأخیراز منظر  10تا  1رتبه لیست تقاطعات با  -۳-2جدول 

 توضیحات سازیسطحغیرهمپیشنهاد  رتبه اولویت سطح سرویس نام تقاطع کد

  بله E 1 تقاطع میثم و کمربندی جنوب 14

  بله E 2 و شهید سلیمانی اسالمی تقاطع جمهوری 10

  بله E ۳ گریمیدان کوزه 17

  خیر C 4 سفیر و کمربندی جنوب تقاطع 13

  خیر C 5 تقاطع سفیر و رحمت 24

 نیازمند مطالعات خردنگر خیر D ۶ میدان مطهری 15

 در دست طراحی خیر B 7 تقاطع قائم کمربندی جنوب 8

  خیر B 8 تقاطع استوار و ابونصر 3

 در دست اجرا خیر B 9 تقاطع نواب و کمربندی جنوب 5

 در دست طراحی خیر C 10 رحمتتقاطع قائم و  19

 

 



   

 

 

 

 55صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 
 باال و سطح سرویس پایین تأخیراز منظر  10تا  1رتبه تقاطعات با موقعیت  -5-2شکل 

 



   

 

 

 

 5۶صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 
 باال و سطح سرویس پایین تأخیراز منظر  10تا  1رتبه تقاطعات با سطح سرویس  -۶-2شکل 



   

 

 

 

 57صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 
 سرویس و سطح تأخیرسازی بر مبنای معیار تقاطعات انتخابی جهت غیرهمسطح -7-2شکل 



   

 

 

 

 58صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 
 140۹احجام گردشی تقاطع میثم و کمربندی جنوب اوج صبح  -8-2شکل 

 

 
 140۹احجام گردشی تقاطع جمهوری اسالمی و شهید سلیمانی اوج صبح  -۹-2شکل 



   

 

 

 

 59صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 
 140۹گری اوج صبح احجام گردشی میدان کوزه -10-2شکل 

 شهریهای شهری و برونتقاطعات غیرهمسطح پیشنهادی برای اتصال به تندراه -2-1-2

بایست ضوابط مربوط به فاصله شهری ابتدا میهای شهری و برونها و تندراهدر خصوص اتصال به بزرگراه

نامه طراحی معابر شهری ایران ان شده در آییناین تبادالت مورد بررسی قرار بگیرد. مطابق با مطالب عنو

های شهری، حفظ پیوستگی جریان و کمتر شدن سطح تداخل در خطوط اصلی بزرگراه منظور(، به1۳99)

 در غیر این صورت، جریانشود. کیلومتر در نظر گرفته می 2/1 متوالی حداقل برابر بابین مرکز دو تبادل  فاصله

 منظور حفظ یکپارچگی و ارتباط بافت شهری، بهچنینهمدهد. خود را از دست میترافیک، روانی و پیوستگی 

 یا هر نوع تالقی با سایر معابر نظیر تقاطع)ها شود که فاصله بین مرکز تبادلها توصیه میدر دو طرف بزرگراه

کیلومتر  5/2( در امتداد یک بزرگراه شهری حداکثر برابر با های روگذر و زیرگذر بدون دسترسییا پل سطحهم

بادل فاصله بین دو تهای گردشی برای ارتباط دو طرف بزرگراه زیاد نشوند. در نظر گرفته شود تا میزان حرکت

های ها و اتصالبین رابط ها نیز محدود شود. حداقل فاصلهها و اتصالممکن است از طریق فاصله بین رابط

ارائه شده است. مقادیر این  4-2جدول در  شود،ها سنجیده میهای آنکشیف که از محل تالقی خطمختل

لوها مشاهده تاب جدول بر اساس تجربیات عملی از رفتار رانندگان، طول کافی برای تغییر خط و سرعت، فرصت



   

 

 

 

 ۶0صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

های خاص، فاصله حالتبه دست آمده است. چنانچه در  العملعکسچنین زمان مورد نیاز برای و عالئم و هم

ر عالوه، مقادیر موجود دبین دو اتصال یا تبادل کمتر از مقادیر یاد شده باشد، باید از کندرو استفاده شود. به

در یک تبادل خاص  های موجودمربوط به دو تبادل و اتصال متفاوت و متوالی بوده و برای رابط 4-2جدول 

ه ها، باید توجه شود کها و اتصالها، رابطعالوه بر رعایت حداقل فاصله بین تبادل نظیر شبدری کاربرد ندارند.

 ۳منظور کاهش سطح تداخل در خطوط اصلی در هر کیلومتر از بزرگراه، حداکثر تعداد اتصال مجاز برابر با به

 شوند(.های مربوط به یک تبادل مشخص، یک اتصال محسوب میاست )همه رابط

 

 
 های شهریها در بزرگراهتبادلها و نحوه تعیین فاصله بین اتصال -11-2شکل 

 

 های شهریها در بزرگراهاتصالحداقل فاصله بین  -4-2جدول 

 تصویر حالت
فاصله در بدنه اصلی 

 )متر(

فاصله در کندرو 

 )متر(

 دو رابط ورودی

 یا

 دو رابط خروجی

 

250 200 

رابط -رابط خروجی

 ورودی

 

120 100 

رابط -رابط ورودی

 خروجی
 

500 400 

 



   

 

 

 

 ۶1صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

ی متروپنجاصفهان، بزرگراه پنجاه –، آزادراه شیراز احداثی شرقی کمربندی یمدت معابر تندراهدر افق بلند

ه به چنین با توجهم د.نبررسی شو به لحاظ اتصال به معابر دیگر بایدخیابان استوار  پیری وحافظ، محور قره

وجه به با ت الزم به ذکر است اتصاالت این کریدور نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. رحمت محور ارتقای عملکرد

های جنوبی شهر و مسائل مرتبط با ایمنی کاربران، کمربندی جنوب شهر نیز باید از گسترش شهر به قسمت

امه نو با مدنظر قرار دادن ضوابط آیین مسائلبا توجه به این  واکاوی شود. سطحغیرهمو تقاطعات نظر اتصاالت 

پیشنهادهایی ارائه شده  شیرازهای شهر طراحی معابر شهری، در مورد ایجاد تقاطعات غیرهمسطح با تندراه

غیرهمسطح  . با توجه به وجود تعدادی تقاطعاندها بررسی شدهراهاین تند تقاطعات واقع در 5-2جدول در است. 

نامه درباره حداقل و حداکثر فواصل تقاطعات این جدول ضوابط آیینهای دوم و سوم در وضع موجود، در ستون

جاد یگیری برای پیشنهاد اهای شهری مورد بررسی قرار گرفته و این موضوع در تصمیمغیرهمسطح در تندراه

موقعیت حدودی تقاطعات واقع در تندراه که در این  12-2شکل  تقاطع غیرهمسطح در نظر گرفته شده است.

 دهد. اند را نمایش میشده بررسیگزارش 

نیستند اما به فرموده  سطحغیرهمدر سال پایه « قائم و رحمت»و « قائم و کمربندی جنوب»های تقاطع

ها کند بنابراین این تقاطعها محور قائم نقش شریانی پیدا میاند و در صورت اجرای آنراحیکارفرما در دست ط

سفیر و کمربندی »و « سفیر و رحمت»های چنین تقاطعتری قرار خواهند گرفت. همدر ادامه مورد بررسی دقیق

 دت طرح دارند اما به دلیلشرایط مطلوبی در افق بلندم تأخیربا اینکه از نظر معیار سطح سرویس و « جنوب

کمربندی  میثم و»ارتقای نقش محور رحمت به تندراه نیاز به بررسی بیشتری دارند. الزم به ذکر است که تقاطع 

سازی را ندارد. در ادامه بر سطحغیرهمدر افق طرح دارد اما فاصله کافی برای که  بسیار باالیی تأخیر «نوبج

 ارائه خواهد شد. کاریحل مشکل این تقاطع نیز راه

 

 ها با معیار فاصلههای شیراز و بررسی آنتقاطعات واقع در تندراه -5-2جدول 

 نام تقاطع کد

 فاصله 

تا تقاطع 

 قبلی

 )کیلومتر(

 فاصله 

تا تقاطع 

 بعدی

 )کیلومتر(

 پیشنهاد 

 سازیسطحغیرهم
 توضیحات

  بله 5 5.6 فارسخلیجتقاطع استوار و  1

  خیر 4.7 0.87 تقاطع استوار و والیت 2

  بله 1.2 4.7 تقاطع استوار و ابونصر 3

 در دست اجرا بله 3.1 3.5 تقاطع نواب و کمربندی جنوب 4

  خیر 0.8 0.98 هاشمی و کمربندی جنوبتقاطع بنی 5



   

 

 

 

 ۶2صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 ها با معیار فاصلههای شیراز و بررسی آنتقاطعات واقع در تندراه -5-2جدول 

 نام تقاطع کد

 فاصله 

تا تقاطع 

 قبلی

 )کیلومتر(

 فاصله 

تا تقاطع 

 بعدی

 )کیلومتر(

 پیشنهاد 

 سازیسطحغیرهم
 توضیحات

 بله 1.3 1.6 گری()میدان کوزه تقاطع رحمت و دالوران بسیج 6
و سطح سرویس  تأخیربا معیار 

 شدنیز پیشنهاد 

  خیر 0.4 1.2 رحمت تقاطع هرمزگان و 7

 در دست طراحی بله 1.3 1.7 تقاطع رحمت و قائم 8

 بله 0.93 3.5 تقاطع جمهوری اسالمی و شهید سلیمانی 9

معیار فاصله را ندارد  این تقاطع

باال و سطح  تأخیراما به دلیل 

اطع و معابر سرویس پایین تق

 .شوداطراف پیشنهاد می

  بله 2.1 1.4 پیری و محالتیتقاطع قره 10

  بله 2.5 2.6 متری حافظ و دکتر حسابیوپنجتقاطع پنجاه 11

  خیر 0.9 1 تقاطع سپاه و رحمت 12

 در دست طراحی بله 1.3 1.8 تقاطع قائم و کمربندی جنوب 13

  بله 10 7.5 شهر صدرا پیری و خیابان حافظقره عتقاط 14

5/0 تقاطع بلوار میثم و کمربندی جنوب 15  خیر 1.5 

 باال و مشکالت تأخیربا توجه به 

در کمربند  ایمنیمرتبط با 

در ادامه مورد بررسی  جنوبی

 گیرد.قرار می

  خیر 0.7 0.6 تقاطع شهیدان فهیمی و کمربندی جنوب 16

7/0 متری حافظوپنجالهاشمی و پنجاهحسینی  تقاطع 17  در دست اجرا خیر 2.3 

  بله 21 8 شرق و کمربندی شرق تقاطع بزرگراه شمال 18

  خیر - 0.55 - 19

  بله - 3.7 تقاطع آزادراه اصفهان و بزرگراه شیراز یاسوج 20

  بله ۳ 2.6 و دکتر حسابی 2تقاطع جاده صدرا فاز  21

  بله 1.7 1.21 تقاطع سفیر و رحمت 22

 بله 1.1 2.90 کمربندی جنوب تقاطع سفیر و 23

با توجه به اینکه معیار فاصله 

برای این تقاطع برقرار نیست به 

دلیل نرخ باالی سوانح در 

کمربندی جنوب در ادامه مورد 

 گیردمیبررسی قرار 

 در دست اجرا بله 3.7 3 زیرگذر گویم 24

 

 



   

 

 

 

 ۶۳صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 
 موقعیت اتصاالت و تقاطعات مورد بررسی واقع در تندراه -12-2شکل 

 

 



   

 

 

 

 ۶4صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 بررسی تقاطع میثم و کمربندی جنوب -2-1-2-1

و سطح سرویس در این گزارش برای تقاطع میثم و کمربندی جنوب پیشنهاد  تأخیربا توجه به معیار 

 -فراشبندی»ری این تقاطع از تقاطع مت 550 حدوداًی . اما با توجه به فاصلهشده استمطرح سطح غیرهمتقاطع 

جا که به دلیل مسائل ایمنی و وقوع تصادفات در کمربندی کیلومتری برقرار نیست. از آن 2/1فاصله  شرط« میثم

وجود دو دوربرگردان  ؛ندحجم باالی سفرهایی که از جنوب کمربندی قصد سفر به شمال آن را دار وجنوب 

و  1۳-2شکل مطابق ها قبل و بعد از این تقاطع مورد بررسی قرار گرفت و نوار جریان برای آن سطحغیرهم

ارائه شده  15-2شکل  چنین حرکات گردشی تقاطع میثم و کمربندی جنوب درهم رسم شد. 14-2 شکل

را قبل و  سطحغیرهمها احداث دو دوربرگردان ها و الگوی سفرهای عبوری از آنحجم باالی دوربرگردان است.

 کند.پذیر میبعد از این تقاطع توجیه

 

 
 140۹اوج صبح  -نوار جریان دوربرگردان واقع در شرق تقاطع میثم و کمربندی جنوب -1۳-2شکل 

 

 



   

 

 

 

 ۶5صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 
 دوربرگردان واقع در غرب تقاطع میثم و کمربندی جنوب نوار جریان -14-2 شکل

 

 
 140۹حرکات گردشی تقاطع میثم و کمربندی جنوب، اوج صبح  -15-2شکل 



   

 

 

 

 ۶۶صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 «سفیر و کمربندی جنوب»و « سفیر و رحمت»های بررسی تقاطع -2-1-2-2

عملکردی قابل قبول در افق طرح دارند.  هاتقاطعبا بررسی سطح سرویس برای این دو تقاطع هر دوی این 

های کیلومتر از تقاطع 2/1 بیش از یقاطع سفیر و رحمت فاصلهتباال است.  نسبتاًها برای آن تأخیراما میزان 

ا بقبل و بعد از خود دارد. هرچند این فاصله برای تقاطع سفیر و کمربندی جنوب برقرار نیست.  سطحغیرهم

چنین مسائل ایمنی موجود در سازی این دو تقاطع و همسطحغیرهمریزی صورت گرفته برای توجه به برنامه

مورد بررسی قرار گرفت. با  2۳-2شکل و  22-2شکل جنوب، حرکات گردشی این دو تقاطع در کمربندی 

 در د.شوها پیشنهاد میسازی آنسطحغیرهمهای متعارض در این دو تقاطع، باال بودن حجم گردش توجه به

 تقاطع بودن این دوسطحپارامترهای عملکردی کل شبکه شهر و مرکز شهر برای دو سناریوی هم ۶-2جدول 

ها )سناریوی یک( ارائه شده است. همچنین نوار جریان خیابان سفیر بودن آن سطحغیرهم)سناریوی صفر( و 

 رسم شده است. 21-2شکل  تا 1۶-2شکل در در این دو سناریو و سطح سرویس معابر اطراف آن 

یشنهاد پ« باهنر و کمربندی جنوب»از تقاطع « سفیر و کمربندی جنوب»بودن فاصله تقاطع به دلیل کم

 گونه تبادلی از کندرو به تندرو صورت نگیرد.شود بین این دو تقاطع کندرو اجرا شود و هیچمی

 

 بودن تقاطعات خیابان سفیرسطحغیرهمو  سطحهمپارامترهای عملکردی شبکه در دو سناریوی  -۶-2جدول 

 0سناریو  واحد محدوده عنوان
 1سناریو 

 بودن( سطحغیرهم)

 1سناریوی 

 0نسبت به 

 مجموع حجم عبوری

 کل شبکه

 %0.05- 10752584 10757936 همسنگ سواری

 %0.15- 73618 73729 ساعت وسیله ساعت آزاد کمان و گره

 %0.45- 106754 107238 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 %0.18- 67422 67542 ساعت هاوسیله ساعت آزاد کمان

 %0.46- 94283 94718 ساعت هاوسیله ساعت تجربه شده کمان

 %1.16- 26862 27176 ساعت هاکمان تأخیرمجموع 

 %0.92- 6274 6332 ساعت تقاطعات تأخیرمجموع 

 %1.11- 33136 33509 ساعت کل تأخیرمجموع 

 %0.66- %31.0 %31.2 درصد از کل زمان سفر تأخیردرصد 

 %0.18- 3769282 3775986 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 %0.27 35.3 35.2 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 %0.96- 58 58 کیلومتر طول شبکه کند و بحرانی

 %0.96- %2.9 %3.0 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 %0.30- 355185 356249 لیتر میزان مصرف سوخت

 %0.37- 164077 164683 کیلوگرم COمیزان تولید 

 %0.14- 3789 3794 کیلوگرم Noxمیزان تولید 



   

 

 

 

 ۶7صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 بودن تقاطعات خیابان سفیرسطحغیرهمو  سطحهمپارامترهای عملکردی شبکه در دو سناریوی  -۶-2جدول 

 0سناریو  واحد محدوده عنوان
 1سناریو 

 بودن( سطحغیرهم)

 1سناریوی 

 0نسبت به 

 %0.33- 14021 14068 کیلوگرم HCمیزان تولید 

 مجموع حجم عبوری

 مرکز شهر

 %0.16 1429771 1427534 همسنگ سواری

 %0.12 7282 7273 ساعت وسیله ساعت آزاد کمان و گره

 %0.21 14271 14241 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 %0.11 5846 5839 ساعت هاوسیله ساعت آزاد کمان

 %0.19 10912 10891 ساعت هاتجربه شده کمانوسیله ساعت 

 %0.28 5066 5052 ساعت هاکمان تأخیرمجموع 

 %0.36 1923 1916 ساعت تقاطعات تأخیرمجموع 

 %0.30 6989 6968 ساعت کل تأخیرمجموع 

 %0.09 %49.0 %48.9 درصد از کل زمان سفر تأخیردرصد 

 %0.10 258852 258598 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 %0.11- 18.1 18.2 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 %0.00 16 16 کیلومتر طول شبکه کند و بحرانی

 %0.00 %5.6 %5.6 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 %0.15 31210 31164 لیتر میزان مصرف سوخت

 %0.16 19044 19013 کیلوگرم COمیزان تولید 

 %0.09 204 204 کیلوگرم Noxمیزان تولید 

 %0.16 1429 1427 کیلوگرم HCمیزان تولید 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 ۶8صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 
 140۹، اوج صبح سطحهمبه شمال محور سفیر با تقاطعات نوار جریان جنوب  -1۶-2شکل 

 

 



   

 

 

 

 ۶9صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 
 140۹، اوج صبح سطحغیرهمنوار جریان جنوب به شمال محور سفیر با تقاطعات  -17-2شکل 

 

 



   

 

 

 

 70صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 
 140۹، اوج صبح سطحهمنوار جریان شمال به جنوب محور سفیر با تقاطعات  -18-2شکل 

 

 



   

 

 

 

 71صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 
 140۹سطح، اوج صبح نوار جریان شمال به جنوب محور سفیر با تقاطعات غیرهم -1۹-2شکل 

 

 



   

 

 

 

 72صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 
 140۹، اوج صبح سطحهمسطح سرویس معابر اطراف سفیر با تقاطعات  -20-2شکل 

 

 



   

 

 

 

 7۳صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 
 140۹، اوج صبح سطحغیرهمسطح سرویس معابر اطراف سفیر با تقاطعات  -21-2شکل 



   

 

 

 

 74صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 
 140۹، اوج صبح حرکات گردشی تقاطع سفیر و کمربندی جنوب -22-2شکل 

 

 
 140۹سفیر، اوج صبح  تقاطع رحمت و حرکات گردشی -2۳-2شکل 



   

 

 

 

 75صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 «کمربندی جنوب و قائم»و « رحمت و قائم»های بررسی تقاطع -2-1-2-۳

س در افق طرح شرایط مطلوبی از نظر سطح سروی« کمربندی جنوب و قائم»و « رحمت و قائم»های تقاطع

ست خیابان قایم به شریانی و اینکه این دو تقاطع در د نقشبا توجه به تغییر باالیی دارند.  نسبتاً تأخیر اما دارند

 ه در. نتایج این مقایسشد؛ شبکه کل شهر قبل و بعد از احداث این دو تقاطع با تقاضای افق مقایسه اندطراحی

 ارائه شده است. ۳1-2شکل و  ۳0-2شکل  است. تصویر حرکات گردشی این دو تقاطع درآمده  7-2جدول 

ارائه شده  29-2شکل تا  24-2شکل سطح سرویس معابر اطراف این خیابان و نوار جریان عبوری از آن در 

 است.

 

 بودن تقاطعات خیابان قائم سطحغیرهمو  سطحهمپارامترهای عملکردی شبکه در دو سناریوی  -7-2جدول 

 واحد محدوده عنوان

 سناریو صفر

)هر دو تقاطع 

 (سطحغیرهم

 سناریو یک

)هر دو تقاطع 

 (سطحهم

سناریو یک 

به نسبت 

 صفر

 مجموع حجم عبوری

 کل شبکه

 %0.57- 10681732 10742553 همسنگ سواری

 %0.30- 73398 73620 ساعت وسیله ساعت آزاد کمان و گره

 %0.73- 106292 107073 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 %0.23- 67281 67439 ساعت هاوسیله ساعت آزاد کمان

 %0.57- 94023 94563 ساعت هاوسیله ساعت تجربه شده کمان

 %1.41- 26741 27124 ساعت هاکمان تأخیرمجموع 

 %2.77- 6153 6328 ساعت تقاطعات تأخیرمجموع 

 %1.67- 32894 33452 ساعت کل تأخیرمجموع 

 %0.95- %30.9 %31.2 درصد از کل زمان سفر تأخیردرصد 

 %0.24- 3762662 3771833 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 %0.49 35.4 35.2 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 %3.36- 56 58 کیلومتر طول شبکه کند و بحرانی

 %3.36- %2.8 %2.9 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 %0.38- 354407 355774 لیتر میزان مصرف سوخت

 %0.46- 163629 164383 کیلوگرم COمیزان تولید 

 %0.20- 3783 3790 کیلوگرم Noxمیزان تولید 

 %0.42- 13987 14046 کیلوگرم HCمیزان تولید 

 مجموع حجم عبوری

 مرکز شهر

 %0.54 1436925 1429249 همسنگ سواری

 %0.34 7308 7283 ساعت وسیله ساعت آزاد کمان و گره

 %1.04 14418 14269 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 %0.35 5868 5847 ساعت هاوسیله ساعت آزاد کمان



   

 

 

 

 7۶صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 واحد محدوده عنوان

 سناریو صفر

)هر دو تقاطع 

 (سطحغیرهم

 سناریو یک

)هر دو تقاطع 

 (سطحهم

سناریو یک 

به نسبت 

 صفر

 %0.83 11006 10916 ساعت هاوسیله ساعت تجربه شده کمان

 %1.38 5138 5068 ساعت هاکمان تأخیرمجموع 

 %2.81 1972 1918 ساعت تقاطعات تأخیرمجموع 

 %1.78 7110 6986 ساعت کل تأخیرمجموع 

 %0.72 %49.3 %49.0 درصد از کل زمان سفر تأخیردرصد 

 %0.34 259824 258932 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 %0.69- 18.0 18.1 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 %1.31- 15 16 کیلومتر طول شبکه کند و بحرانی

 %1.31- %5.5 %5.6 درصد بحرانیدرصد شبکه کند و 

 %0.62 31413 31220 لیتر میزان مصرف سوخت

 %0.58 19161 19049 کیلوگرم COمیزان تولید 

 %0.30 205 204 کیلوگرم Noxمیزان تولید 

 %0.60 1438 1430 کیلوگرم HCمیزان تولید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 77صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 
 140۹، اوج صبح سطحهمسطح سرویس معابر اطراف خیابان قائم با تقاطعات  -24-2شکل 

 

 
 140۹، اوج صبح سطحغیرهمسطح سرویس معابر اطراف خیابان قائم با تقاطعات  -25-2شکل 



   

 

 

 

 78صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 
 140۹نوار جریان جهت جنوب به شمال محور قائم قبل از احداث تقاطعات، اوج صبح  -2۶-2شکل 

 

 



   

 

 

 

 79صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 
 140۹نوار جریان جهت جنوب به شمال محور قائم بعد از احداث تقاطعات، اوج صبح  -27-2شکل 



   

 

 

 

 80صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 
 140۹محور قائم قبل از احداث تقاطعات، اوج صبح  شمال به جنوبجهت  انینوار جر -28-2شکل 

 

 



   

 

 

 

 81صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 
 140۹از احداث تقاطعات، اوج صبح  بعدمحور قائم  شمال به جنوبجهت  انینوار جر -2۹-2شکل 

 
 140۹های تقاطع رحمت و قائم، اوج صبح حجم گردش -۳0-2شکل 



   

 

 

 

 82صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶
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 140۹های تقاطع کمربندی جنوب و قائم، اوج صبح حجم گردش -۳1-2شکل 

 «دآباکمربندی جنوب و جاده سلطان» در طرفین تقاطع سطحغیرهمبررسی دوربرگردان  -2-1-2-4

ها است. با توجه به حجم باالی گردش فاقد همه« آبادکمربندی جنوب و جاده سلطان»تقاطع 

شود های قبل و بعد از این تقاطع و نرخ باالی سوانح و تصادفات در کمربندی جنوب پیشنهاد میدوربرگردان

در اوج صبح  دوربرگرداناجرا شوند. در نوار جریان عبوری از این  سطحغیرهم صورتبهاین دو دوربرگردان 

 شود.ارائه می 1409
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 140۹آباد، اوج صبح نوار جریان دوربرگردان واقع در شرق تقاطع کمربندی جنوب و جاده سلطان -۳2-2شکل 
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 140۹آباد، اوج صبح نوار جریان دوربرگردان واقع در غرب تقاطع کمربندی جنوب و جاده سلطان -۳۳-2شکل 
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 سطحغیرهمبندی تقاطعات جمع -2-1-۳

 ،«جمهوری اسالمی و شهید سلیمانی»تقاطعات  بندهای قبل مورد بررسی قرار گرفت؛طور که در همان

باال و سطح سرویس در افق طرح شرایط  تأخیراز منظر « کمربندی جنوب و سفیر»و « گریمیدان کوزه»

یشنهاد پ« جمهوری اسالمی و شهید سلیمانی»و « گریمیدان کوزه»سازی سطحغیرهممطلوبی ندارند. بنابراین 

باالیی که در سال افق طرح دارد از نظر معیار فاصله  تأخیررغم علی« بمیثم و کمربندی جنو». تقاطع شد

در این تقاطع و همچنین با توجه به حجم  تأخیرکاهش  منظوربه. نامه داردییناختالف زیادی با استاندارد آ

فات دقبل و بعد این تقاطع و سفرهای جنوب به شمال شهر و بالعکس و نرخ باالی تصا هایدوربرگردانباالی 

 .شوداجرا  سطحغیرهمپیشنهاد شد که قبل و بعد از این تقاطع دو دوربرگردان 

، «استوار و ابونصر» سطحغیرهم های شهر شیراز، تقاطعاتدر بررسی اتصاالت و تقاطعات واقع در تندراه

ظ یری و حافپقره»، «پیری و محالتیقره»، «متری حافظ و دکتر حسابیوپنجپنجاه»، «فارسخلیجاستوار و »

بزرگراه شمال شرق شیراز و کمربندی شرق »، «یاسوج -اصفهان و جاده شیراز -آزادراه شیراز»، «شهر صدرا

 پیشنهاد شد. «و دکتر حسابی 2جاده صدرا فاز »، «شیراز

ز ا« قائم و رحمت»و « قائم و کمربندی جنوب»، «سفیر و رحمت»، «سفیر و کمربندی جنوب»تقاطعات 

باالیی دارند. با توجه به قرارگیری این  نسبتاً تأخیردر افق طرح شرایط مطلوبی دارند اما  نظر سطح سرویس

 سفیر و کمربندی»شود. از میان این تقاطعات، تقاطعها پیشنهاد میسازی آنسطحغیرهمراه، تقاطعات در تند

ازی سسطحغیرهمنابراین برای موجود را ندارد. ب سطحغیرهمکیلومتری با تقاطعات  2/1ی معیار فاصله« جنوب

 گونه تبادلی ازو هیچ شودی منتهی به این تقاطع اجرا آن الزامی است که کندروی کمربندی جنوب در قطعه

 کندرو به تندرو وجود نداشته باشد.

 و «الهاشمیمتری حافظ و بزرگراه حسینیوپنجپنجاه» ،«نواب صفوی و کمربندی جنوب»تقاطعات 

 شده در حال اجرا هستند.با توجه به بازدید میدانی انجام« زیرگذر گویم»

ها است. با توجه به حجم باالی فاقد همه گردش« آبادسلطانکمربندی جنوب و جاده »تقاطع 

دان سازی این دو دوربرگرسطحغیرهمقبل و بعد از این تقاطع و برای جلوگیری از بروز تصادفات  هایدوربرگردان

 .شودنیز پیشنهاد می

ونقل شهر سازی طرح جامع حملهنگامی تقاطعات پیشنهادی مطالعات بازنگری و بههمه 8-2جدول در 

موقعیت مکانی این تقاطعات را بر روی  ۳4-2شکل شیراز و تقاطعات در حال اجرای این شهر ارائه شده است. 

حرکات گردشی تقاطعات پیشنهادی مطالعات  45-2شکل تا  ۳5-2شکل دهد. نقشه شهر شیراز نشان می
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تواند برای طراحی ها میدهد. حجم این گردشن میرا نشادر دست اجرا  سطحغیرهمو تقاطعات سازی هنگامبه

 راهگشا باشد. سطحغیرهمهندسی تقاطعات 

شده در بندهای قبلی و بازدید میدانی انجام شده و نرخ باالی سوانح و تصادفات با توجه به مطالب مطرح

سفیر و کمربندی »، «قائم و کمربندی جنوب»شود با اجرای تقاطعات شنهاد میدر کمربندی جنوب، پی

 «میثم و کمربندی جنوب»تقاطع  سطحغیرهم هایدوربرگردانو « نواب صفوی و کمربندی جنوب»، «جنوب

 حسطهمهای شود بعد از اجرای این تقاطعات، دوربرگردانپیشنهاد می« آباد و کمربندی جنوبجاده سلطان»و 

 واقع در این کمربندی مسدود شوند.

 

 سازی و تقاطعاتهنگامپیشنهادی مطالعات به سطحغیرهمهای دوربرگردانتقاطعات و  -8-2جدول 

 در دست اجرا سطحغیرهم

 توضیحات نام تقاطع کد تقاطع

 و سطح سرویستأخیر پیشنهاد با توجه به  گریمیدان کوزه 1

 و سطح سرویستأخیر پیشنهاد با توجه به  اسالمی و شهید سلیمانیتقاطع جمهوری  2

 اتصال به تندراه تقاطع استوار و ابونصر 3

 اتصال به تندراه فارسخلیجتقاطع استوار و  4

 اتصال به تندراه پیری و حافظ شهر صدراتقاطع قره 5

 اتصال به تندراه پیری و بزرگراه محالتیتقاطع قره 6

 اتصال به تندراه متری حافظ و دکتر حسابی و پنج پنجاهتقاطع  7

 اتصال به تندراه و دکتر حسابی 2تقاطع جاده صدرا فاز  8

 اتصال به تندراه شیراز و جاده شیراز یاسوج -اصفهان تقاطع آزادراه 9

 اتصال به تندراه و کمربندی شرق تقاطع بزرگراه شمال شرق 10

 قائم و رحمت عتقاط 11

از نظر معیار سطح سرویس مطلوب در افق طرح 

شدن در تندراه مطلوب است. اما با توجه به واقع

های متعارض، رحمت و حجم باالی گردش

 شودشدن آن پیشنهاد میسطحغیرهم

 تقاطع قائم و کمربندی جنوب 12

از نظر معیار سطح سرویس مطلوب در افق طرح 

شدن در تندراه مطلوب است. اما با توجه به واقع

های کمربندی جنوب و حجم باالی گردش

 شود.شدن آن پیشنهاد میسطحغیرهممتعارض، 

 تقاطع سفیر و رحمت 13

از نظر معیار سطح سرویس مطلوب در افق طرح 

ن در تندراه شدمطلوب است. اما با توجه به واقع

های متعارض، رحمت و حجم باالی گردش

 شود.شدن آن پیشنهاد میسطحغیرهم
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 سازی و تقاطعاتهنگامپیشنهادی مطالعات به سطحغیرهمهای دوربرگردانتقاطعات و  -8-2جدول 

 در دست اجرا سطحغیرهم

 توضیحات نام تقاطع کد تقاطع

 تقاطع سفیر و کمربندی جنوب 14

از نظر معیار سطح سرویس مطلوب در افق طرح 

شدن در تندراه مطلوب است. اما با توجه به واقع

های کمربندی جنوب و حجم باالی گردش

 شود.یشنهاد میشدن آن پسطحغیرهممتعارض، 

 تقاطع میثم و کمربندی جنوب 15

در افق طرح  Eباال و سطح سرویس  تأخیردارای 

نامه است. اما از معیار فاصله مذکور در آیین

برخوردار نیست. به دلیل وقوع تصادفات باال در 

 قبل سطحغیرهمکمربندی جنوب. دو دوربرگردان 

 شود.و بعد از این تقاطع پیشنهاد می

 آبادتقاطع کمربندی جنوب و جاده سلطان 16
های تقاطع به دلیل کامل نبودن گردش

قبل و  سطحغیرهم، دو دوربرگردان سطحغیرهم

 شود.بعد از این تقاطع پیشنهاد می

 در حال اجرا میالهاشمتری حافظ و بزرگراه حسینیوپنجتقاطع پنجاه 17

 در حال اجرا تقاطع نواب صفوی 18
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پیشنهادی و تقاطعات  سطحغیرهمهای و دوربرگردان سطحغیرهمموقعیت مکانی تقاطعات  -۳4-2شکل 

 در دست اجرا سطحغیرهم
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 140۹گری، اوج صبح حرکات گردشی میدان کوزه -۳5-2شکل 

 

 
 140۹حرکات گردشی تقاطع جمهوری اسالمی و شهید سلیمانی، اوج صبح  -۳۶-2شکل 
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 140۹حرکات گردشی تقاطع استوار و ابونصر، اوج صبح  -۳7-2شکل 

 

 
 140۹، اوج صبح فارسخلیجحرکات گردشی تقاطع استوار و  -۳8-2شکل 
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 140۹پیری و محالتی، اوج صبح حرکات گردشی تقاطع قره -۳۹-2شکل 

 

 
 140۹متری حافظ دکتر حسابی، اوج صبح وپنجحرکات گردشی تقاطع پنجاه -40-2شکل 
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 140۹و دکتر حسابی، اوج صبح  2حرکات گردشی تقاطع جاده صدرا فاز  -41-2شکل 

 

 
 140۹یاسوج، اوج صبح  -اصفهان و جاده شیراز -تقاطع آزادراه شیراز -42-2شکل 
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 140۹حرکات گردشی تقاطع بزرگراه شمال شرقی و کمربندی شرق، اوج صبح  -4۳-2شکل 

 

 
 140۹حرکات گردشی تقاطع نواب صفوی و کمربندی جنوب، اوج صبح  -44-2شکل 
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 140۹الهاشمی، اوج صبح متری حافظ و بزرگراه حسینیوپنجحرکات گردشی تقاطع پنجاه -45-2شکل 

 هاپیشنهاد نحوه کنترل تقاطع -2-2

های مختلف، سهم بر اساس شرایط هندسی، تعداد معابر متقاطع، حجم تردد جریان الً ها معموتقاطع

های مختلفی نظیر چراغ ، فاصله دید و ایمنی، با استفاده از روشتأخیروسایل نقلیه مختلف، تاریخچه تصادفات، 

ت رعای»یا تابلوی  «ایست»زن، تابلوی ، چراغ چشمک(بندی هوشمند یا ثابتبا زمان)مجزا یا هماهنگ  دارزمان

 د.شونکنترل می «حق تقدم

شود که هر تقاطع بدون توجه به ق میالمجزا به حالتی اط دارزمانهای کنترل تقاطع با استفاده از چراغ 

. از شودگیری شده در همان تقاطع کنترل میهای مجاور و فقط بر مبنای پارامترهای اندازهنحوه کنترل تقاطع

زیاد باشد و یا عوامل  های مجاوراز تقاطع موردنظرشود که فاصله تقاطع استفاده می این شیوه در شرایطی

 تأثیرهای مجاور، قوی باشند که عملکرد چراغ راهنمایی تقاطع قدرآنایجاد پراکندگی در جریان ترافیک 

ای باشد که اندازههای مجاور بهدر صورتی که فاصله تقاطع .نداشته باشند موردنظرمحسوسی بر عملکرد تقاطع 

ند. با کها حالت نوسانی پیدا میقابل توجهی داشته باشد، جریان ورودی تقاطع تأثیربر یکدیگر  هاآنعملکرد 

ورت صدست، یک دسته از وسایل نقلیه با یکدیگر به حرکت درآمده و تقریباً بهالسبز شدن چراغ در تقاطع با

زمان با رسیدن این گروه، چراغ مسیر مربوطه در این تقاطع سبز باشد، رسند. اگر همگروهی به تقاطع بعدی می
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، یابد. برای دستیابی به این هدفگیری یافته و کارایی تقاطع افزایش میها کاهش چشمها و توقفتأخیرمجموع 

 . شودبا کنترل هماهنگ استفاده می دارزماناز روش چراغ 

تواند بر اساس یک تقاضای ا هماهنگ، برنامه زمانی چراغ میمجزا ی دارزمانهای در هر دو حالت چراغ

صورت از پیش تعیین شده و ثابت باشد و یا در هر بازه زمانی با توجه به تقاضای موجود در آن ، بهفرضپیش

 دارزمانهای صورت هوشمند تغییر یابد. چراغشود، بهگر تشخیص داده میابازه که از طریق تعدادی شناس

دلیل در نظر گرفتن تقاضا و طول چرخه متغیر، کارایی بیشتری داشته و عملکرد شبکه معابر را ههوشمند ب

ابر اشباع در شبکه معدار غیرچراغهای شود که در حد امکان در تقاطعهمین دلیل توصیه میکنند. بهتقویت می

 .شهری از چراغ هوشمند استفاده شود

توسط  هاآنهای شهری هستند که عبور و مرور در تقاطع ای ازهای بدون چراغ بخش عمدهتقاطع 

 .دشوکنترل می «رعایت حق تقدم»تابلوی و  «ایست»زن، تابلوی های چشمکچراغ

ها بر مبنای نوع معابر متقاطع مطابق با نامه طراحی معابر شهری برای نحوه کنترل تقاطعپیشنهاد آیین

 است. 9-2جدول 

 

 7نامه طراحی معابر شهری، جلد، آیینها بر اساس نوع معابر متقاطعراهنمای نحوه کنترل تقاطع -۹-2جدول 

 بزرگراه شریانی کنندهپخشجمع و  محلی نوع معبر

 غیرمجاز تابلو تابلو بدون کنترل محلی

 غیرمجاز دارزمانچراغ  زنچراغ چشمک تابلو کنندهپخشجمع و 

 دارزمانچراغ  دارزمانچراغ  دارزمانچراغ  تابلو شریانی

 دارزمانچراغ  دارزمانچراغ  غیرمجاز غیرمجاز بزرگراه

 

دار شدن یا نشدن( در افق منظور بررسی نحوه کنترل )چراغبه شیرازتقاطعات شهر  ،این بند از گزارش در

 دهش معرفیمورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور ابتدا معیارهای الزم جهت بررسی نحوه کنترل  1409

 شناساییتقاطعات شیوه مناسب کنترل  ،افزاریهای مدل نرممعیارها و خروجیاین  استفاده ازو پس از آن با 

در  شیراز. الزم به ذکر است شهر شده استای برای هر تقاطع ارائه بندی اولیهدر گام بعد نیز زمان. شده است

موقعیت این نام و  4۶-2شکل و  10-2جدول دار است که در تقاطع چراغ 5۶دارای  1401شبکه پایه سال 

 تقاطعات ارائه شده است.

 

 



   

 

 

 

 9۶صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 شیراز دار وضع موجود شهر تقاطعات چراغ -10-2جدول 

 نام تقاطع کد نام تقاطع کد

 دستغیت -فتح المبین 29 ادبیات 1

 فرزدقی -فراشبندی 30 بعثت -استقالل 2

 طالئیه -فرزانگان 31 بهشتی -استقالل 3

 ایمان شمالی -قدوسی 32 ایثار -الزهرا 4

 زینبیه -زند خانلطفعلی 33 پاسارگاد -امام خمینی 5

 خلیلی -مالصدرا 34 فرزدقی -امیرکبیر 6

 شوریده -مشیر 35 ذواالنوار -انقالب 7

 زند -مالصدرا 36 قدمگاه -انقالب 8

 میدان امام حسین 37 مشیر)چهارراه گمرک( -انقالب 9

 میدان قرآن 38 باغ تخت 10

 میدان قصرالدشت 39 بهشتی -بعثت 11

 میدان گلستان 40 جانبازان -تخت جمشید 12

 ساحلی -هجرت 41 فرصت شیرازی -تخت جمشید 13

 فردوسی -هجرت 42 تحویلی -حراف 14

 هوابرد 43 شاهد -آموزدانش 15

 پارک قوری 44 دروازه کازرون 16

 جانبازان)پودنک( -پروین اعتصامی 45 ایثار -جیدالوران بس 17

 1پل امام علی  46 سراج  -زاگرس 18

 2پل امام علی  47 پائیز -زاگرس 19

 پل باغ صفا 48 عفیف آباد -ستارخان 20

 بزرگیپل ده 49 امیرکبیر -سرباز 21

 پل هجرت 50 شاهزاده قاسم 22

 پیروزی 51 اتحاد -آبادشریف 23

 نژادچهارراه اصالح 52 اعتمادی -شهید بهشتی 24

 چهارراه مشیر 53 استادان -شهید دوران 25

 چهارراه مالصدرا 54 استقالل )چهارراه هنگ( -شوریده شیرازی 26

 خرداد 15چهارراه  55 قصرالدشت -شوریده 27

 وصال شیرازی )چهارراه خیرات( -زند  56 قصرالدشت -آبادعفیف 28

 



   

 

 

 

 97صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 
 شیراز، وضع موجوددار شهر موقعیت تقاطعات چراغ -4۶-2شکل 

 



   

 

 

 

 98صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 بررسی معیارهای تعیین نحوه کنترل تقاطع با چراغ راهنمایی -2-2-1

( استفاده شده که در این 1۳99نامه طراحی معابر شهری ایران )ویرایش سال آیین 7در این راستا از جلد 

انتخاب بررسی شده است. در این دستورالعمل،  MUTCDمعیارهای مطرح شده در دستورالعمل  عمدتاًبخش 

ترافیک است. با بررسی  یانهای معابر متقاطع و جرنحوه کنترل تقاطع نیازمند بررسی مواردی مانند ویژگی

دارای چراغ و بدون چراغ،  هایسواران در تعداد زیادی از تقاطعحجم تردد و نیازهای عابران پیاده و دوچرخه

 معیار زیر برای تعیین نحوه کنترل تقاطع تعیین شده است: 9

 ساعته 8حجم تردد  -1

 ساعته 4حجم تردد  -2

 حجم تردد ساعت اوج -۳

 حجم تردد عابر پیاده -4

 انآموزدانشعرضی  عبور -5

 های راهنماییسیستم هماهنگ چراغ -۶

 آمار تصادفات -7

 شبکه معابر -8

 ریلی سطحهمنزدیک بودن به تقاطع  -9

معیار فوق  9در صورتی که شرایط در حداقل یکی از  است؛ نامه طراحی معابر شهری عنوان شدهدر آیین

یر اما در مراجعی نظکنترل شود.  دارزماناستفاده از چراغ راهنمایی شود که تقاطع با برقرار باشد، پیشنهاد می

برده شرط الزم برای برآورده شدن حداقل یکی از شروط نام (HCM)های آمریکا راهنمای ظرفیت بزرگراه

نمودن تقاطع دانسته شده و نه شرط کافی آن؛ بر این مبنا مطالعات مهندسی باید نشان دهد که نصب  دارچراغ

شود و این موضوع در ضمن انجام اغ موجب افزایش ایمنی، افزایش ظرفیت و یا بهبود عملکرد تقاطع میچر

، نحوه محاسبه و بررسی هر معیار ارائه شده این بخش ادامه در مطالعات خردنگر بیشتر مشخص خواهد شد.

 .است

 ساعته 8حجم تردد  -2-2-1-1

در صورتی که حجم زیاد وسایل نقلیه در تقاطع دلیل بررسی امکان استفاده از چراغ راهنمایی در آن 

اصلی و فرعی تقاطع بررسی شده و در صورتی که بیشتر از  هایخیابانساعته در  8تقاطع باشد، حجم تردد 



   

 

 

 

 99صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 شود.باشد، از چراغ راهنمایی در این تقاطع استفاده می 11-2جدول مقادیر ارائه شده در 

 

یادهای با حجم زهای راهنمایی در تقاطعساعته برای در نظر گرفتن چراغ 8حداقل حجم تردد  -11-2جدول   

 تعداد خطوط عبور

 در خیابان اصلی

 تعداد خطوط عبور

 در خیابان فرعی

حداقل مجموع حجم تردد در دو 

 جهت خیابان اصلی )وسیله بر ساعت(

حداقل حجم تردد در جهت شلوغ 

 خیابان فرعی )وسیله بر ساعت(

1 1 500 150 

 150 ۶00 1 یا بیشتر 2

 200 ۶00 یا بیشتر 2 یا بیشتر 2

 200 500 بیشتریا  2 1
 

 زیاد در خیابان فرعی دلیل بررسی امکان استفاده تأخیردر صورتی که حجم تردد زیاد در خیابان اصلی و 

ساعته در این دو خیابان تعیین شده و در صورتی که بیشتر از  8از چراغ راهنمایی در تقاطع باشد، حجم تردد 

 باشد، الزم است از چراغ راهنمایی استفاده شود. 12-2جدول مقادیر 

 

 زیاد تأخیرهای با های راهنمایی در تقاطعساعته برای در نظر گرفتن چراغ 8حداقل حجم تردد  -12-2جدول 

 تعداد خطوط عبور

 در خیابان اصلی

 تعداد خطوط عبور

 در خیابان فرعی

حداقل مجموع حجم تردد در دو 

 جهت خیابان اصلی )وسیله بر ساعت(

حداقل حجم تردد در جهت شلوغ 

 خیابان فرعی )وسیله بر ساعت(

1 1 750 75 

 75 900 1 یا بیشتر 2

 100 900 یا بیشتر 2 یا بیشتر 2

 100 750 یا بیشتر 2 1

 ساعته 4حجم تردد  -2-2-1-2

متقاطع دلیل اصلی بررسی امکان استفاده از چراغ راهنمایی در  هایخیاباندر صورتی که حجم تردد 

اصلی و فرعی در نظر گرفت. در صورتی که نقطه  هایخیابانساعته را در  4توان حجم تردد تقاطع باشد، می

(، باالتر از نمودار موجود ترشلوغتالقی حجم تردد خیابان اصلی )مجموع دو جهت( و خیابان فرعی )در جهت 

 است تا در تقاطع، چراغ راهنمایی در نظر گرفته شود. قرار بگیرد، الزم 47-2شکل در 



   

 

 

 

 100صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 
 ساعته 4معیار حجم تردد  -47-2شکل 

 ساعت اوج ترددحجم  -2-2-1-۳

قابل  تأخیردر صورتی که برای مدت حداقل یک ساعت از یک روز عادی، در خیابان فرعی یک تقاطع، 

شود. این معیار معموالً در صورت وجود توجهی وجود داشته باشد، از معیار حجم تردد ساعت اوج استفاده می

کنند، بررسی که در بازه زمانی مشخص و کوتاه، ترافیک قابل توجهی ایجاد می مقیاسبزرگهای کاربری

 شود:ز چراغ راهنمایی استفاده میشود. در صورتی که هر سه شرط زیر در تقاطع وجود داشته باشد، امی

خطه و وسیله ساعت و بیشتر برای خیابان یک 4در جهت شلوغ خیابان فرعی برابر با  تأخیرمجموع  .1

 وسیله ساعت و بیشتر برای خیابان دوخطه باشد. 5

 خطهیکوسیله بر ساعت و بیشتر برای خیابان  100حجم تردد در جهت شلوغ خیابان فرعی برابر با  .2

 وسیله بر ساعت و بیشتر برای خیابان دوخطه باشد. 150و 

وسیله بر  800و  راهسههای وسیله بر ساعت و بیشتر برای تقاطع ۶50کل حجم تردد تقاطع برابر با  .۳

 های چهارراه باشد.ساعت و بیشتر برای تقاطع

 را بررسی 48-2شکل توان نمودار در صورتی که هر سه شرط فوق در تقاطعی وجود نداشته باشند، می

 اصلی و فرعی باالی نمودار قرار گیرد، از چراغ راهنمایی در تقاطع استفاده هایخیابانکرد. اگر حجم ترافیک 

 نمود.زن چراغ در ساعاتی از روز که شرایط فوق وجود ندارد، استفاده توان از حالت چشمک. میشودمی



   

 

 

 

 101صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 
 معیار حجم تردد ساعت اوج -48-2شکل 

 عابر پیاده ترددحجم  -2-2-1-4

ی ضقابل توجهی در عبور عر تأخیرهایی که حجم تردد خیابان اصلی زیاد بوده و از این معیار در تقاطع

شود. در صورتی که یکی از دو حالت زیر در تقاطع وجود داشته باشد، کند، استفاده میعابران پیاده ایجاد می

 الزم است از چراغ راهنمایی در آن تقاطع استفاده شود:

ساعته از یک روز عادی، نقطه تالقی حجم تردد خیابان اصلی )مجموع دو جهت( و حجم  4در بازه  .1

 قرار گیرد. 49-2شکل پیاده، باالتر از نمودار تردد عرضی عابران 

ساعته از یک روز عادی، نقطه تالقی حجم تردد خیابان اصلی )مجموع دو جهت( و حجم  1در بازه  .2

 قرار گیرد. 50-2شکل تردد عرضی عابران پیاده، باالتر از نمودار 

 

 
 ساعته عابر پیاده 4معیار حجم تردد  -4۹-2شکل 



   

 

 

 

 102صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 
 معیار حجم تردد ساعت اوج عابر پیاده -50-2شکل 

 آموزانعبور عرضی دانش -2-2-1-5

ود. شآموزان از عرض خیابان اصلی عبور کنند، استفاده میهایی که الزم است، دانشاز این معیار در مکان

های مناسب ایجاد شده در جریان ترافیک خیابان اصلی برای عبور عرضی در صورتی که تعداد فاصله

مناسب در هر  فاصلهیکمتوسط  طوربهان در یک بازه زمانی، برابر با تعداد دقایق آن بازه باشد )آموزدانش

 شود. در ساعت باشد، از چراغ راهنمایی استفاده می آموزدانش 20دقیقه( و حداقل تقاضای عبور عرضی برابر با 

هایی که با تابلوی ایست دار یا تقاطعهای چراغمتری از تقاطع 90الزم به ذکر است که در فاصله کمتر از 

 مجدد الزم نخواهد بود.شوند، چراغ راهنمایی کنترل می

 های راهنماییچراغ هماهنگسیستم  -2-2-1-۶

های راهنمایی در طول یک مسیر، الزم است تا در منظور ایجاد سیستم هماهنگ چراغگاهی اوقات به

 های وسایل نقلیه ادامه یابد.های میانی خلوت نیز چراغ راهنمایی نصب شود تا حرکت دستتقاطع

 تصادفاتآمار  -2-2-1-7

ها زیاد باشد، لزوم نصب چراغ راهنمایی بررسی یک تقاطع آمار تصادفات و شدت آندر صورتی که در 

 شود. وجود هر سه شرط زیر برای توجیه نصب چراغ راهنمایی الزم است:می

 ی بر کاهش تعداد تصادفات نداشته باشد.تأثیراقدامات نظارتی،  .1

 ایجاد کهنحویبهداشته باشد،  تصادف یا بیشتر وجود 5در سوابق تصادفات یک سال گذشته، تعداد  .2

 شود. هاآنچراغ راهنمایی موجب کاهش احتمال وقوع 



   

 

 

 

 10۳صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

درصد حجم تردد  80ساعته(( و یا حداقل  8درصد حجم تردد در معیار ))حجم تردد  80حداقل  .۳

 عابران پیاده در معیار ))حجم تردد عابر پیاده(( در تقاطع وجود داشته باشد.

 برمعاشبکه  -2-2-1-8

شود که خیابان اصلی دارای حداقل یک ویژگی از دو ویژگی زیر در صورتی بررسی میاین معیار تنها 

 باشد:

 ای یا معابر ورودی شهر باشد.بخشی از معابر حومه .1

 اصلی شهر مشخص شده باشد. هایخیابانیکی از  عنوانبههای توسعه آینده در طرح .2

 زیر وجود داشته باشد، چراغ راهنمایی درهای فوق، در صورتی که یکی از شرایط در خیابانی با ویژگی

 شود:نظر گرفته می

 سال آینده 5بوده و تا  (ساعت اوج)وسیله بر ساعت  1000در یک روز عادی، کل حجم تردد تقاطع  .1

ساعته یا حجم تردد ساعت اوج برقرار  4ساعته، حجم تردد  8حداقل یکی از معیارهای حجم تردد 

 شود.

 وسیله بر ساعت باشد. 1000از یک روز غیر کاری حداقل  ساعت 5حجم تردد تقاطع در  .2

 ریلی سطحهمبودن به تقاطع  نزدیک -2-2-1-۹

متر از یک تقاطع، مسیر ریلی با خیابان فرعی تالقی داشته باشد، لزوم نصب  40اگر در فاصله کمتر از 

اصلی و فرعی  یهاخیابانشود. در صورتی که در ساعت اوج، حجم تردد چراغ راهنمایی در تقاطع بررسی می

)برای خیابان فرعی دوخطه و  52-2شکل خطه( و )برای خیابان فرعی یک 51-2شکل باالتر از نمودارهای 

 بیشتر( قرار گیرد، الزم است تا نسبت به نصب چراغ راهنمایی در تقاطع اقدام شود.



   

 

 

 

 104صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 
 خطهیکریلی برای خیابان فرعی  سطحهممعیار نزدیک بودن به تقاطع  -51-2شکل 

 

 
 ریلی برای خیابان فرعی دوخطه و بیشتر سطحهممعیار نزدیک بودن به تقاطع  -52-2شکل 

 بلندمدتدر افق  شیرازشهر  تقاطعاتبررسی  -2-2-2

مورد  بلندمدتدار نمودن در افق منظور بررسی امکان چراغبه شیرازدر این بند از گزارش تقاطعات شهر 

نام این  1۳-2جدول  موقعیت و 5۳-2شکل تقاطع بررسی شد که  142. در این بخش گرفته استبررسی قرار 

  دهد.تقاطعات را نمایش می

 

 



   

 

 

 

 105صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 
 دار نمودنسنجی چراغنتقاطعات مورد بررسی جهت امکا -5۳-2شکل 

  



   

 

 

 

 10۶صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 دار نمودنچراغ یسنججهت امکان یتقاطعات مورد بررس -1۳-2جدول 

 نام تقاطع کد تقاطع نام تقاطع کد تقاطع

 میدان ارتش 76 ادبیات 1

 حافظ-بلوار آزادی 77 بعثت-استقالل 2

 میدان اطلسی 78 بهشتی-استقالل 3

 فلکه گاز 79 ایثار -الزهرا 4

 یزدان مهر-ابریشمی 80 پاسارگاد-امام خمینی 5

 میدان ارم 81 فرزدقی-امیرکبیر 6

 االمریصاحب-وکال 82 ذواالنوار-انقالب 7

 گلخون-آموزدانش 83 قدمگاه-انقالب 8

 میدان پورشید 84 مشیر)چهارراه گمرک(-انقالب 9

 میدان امام علی 85 باغ تخت 10

 میدان غدیر 86 بهشتی-بعثت 11

 اصفهاندروازه  88 جانبازان -تخت جمشید 12

 میدان شهدا 89 فرصت شیرازی-تخت جمشید 13

 میدان کوشک 90 حافظ-اسکندری 14

 میدان غالمی 91 تحویلی-حراف 15

 ابریشمی-جهاد سازندگی 92 شاهد-آموزدانش 16

 مالئک-آفرینش 93 دروازه کازرون 17

 تقاطع غرب بلوار آفرینش واقع در حافظ 94 ایثار -دالوران بسبج 18

 شریانی احداثی جنوبی 1تقاطع  95 سراج-زاگرس 19

 شریانی احداثی جنوبی 2تقاطع  96 پائیز-زاگرس 20

 شریانی احداثی جنوبی ۳تقاطع  97 عفیف آباد-ستارخان 21

 شریانی احداثی جنوبی 4تقاطع  98 امیرکبیر-سرباز 22

 صداقت-طالییه 99 شاهزاده قاسم 23

 شهدای احمدآباد-طالیبه 100 اتحاد-آبادشریف 24

 شریانی احداثی جنوبی 5تقاطع  101 اعتمادی-شهید بهشتی 25

 شکوفه-هنردار 102 استادان-شهید دوران 26

 شریانی احداثی جنوب شهر-ادامه بلوار هنردار 103 استقالل )چهارراه هنگ( -شوریده شیرازی 27

 شریانی احداثی جنوب شهر -بلوار روزبهان 104 قصرالدشت-شوریده 28

 شریانی احداثی جنوب شهر -محمدیادامه بلوار گل 105 قصرالدشت-آبادعفیف 29

 کمربندی جنوب جدید-ادامه شهید عبادت 106 دستغیت-فتح المبین 30

 کمربندی جنوب جدید-خرمشهر 107 فرزدقی-فراشبندی 31

 تقاطع واقع در پدافند هوایی 108 طالئی-فرزانگان 32

 پدافند هوایی-شهدای مدافع حرم 109 ایمان شمالی-قدوسی 33

 شهدای مدافع حرم-تقاطع خرمشهر 110 زینبیه -زند خانلطفعلی 34



   

 

 

 

 107صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 دار نمودنچراغ یسنججهت امکان یتقاطعات مورد بررس -1۳-2جدول 

 نام تقاطع کد تقاطع نام تقاطع کد تقاطع

 امتداد شهید عبادت-بلوار پرتو 111 حکیمی -مالصدرا 35

 اگشمشگلتقاطع واقع در شریانی فرعی موازی با  112 شوریده-مشیر 36

 بهارگل-روزبهان 113 زند-مالصدرا 37

 فروردین 12میدان  114 میدان امام حسین 38

 راه محرابسه 115 میدان قرآن 40

 میدان مهارت 116 میدان قصرالدشت 41

 بلوار صالح-نبی اکرم 117 میدان گلستان 42

 میدان پاسارگاد 118 ساحلی-هجرت 43

 میدان پارسه 119 فردوسی-هجرت 44

 ولیعصر-قصردشت 120 چهل مقام-تنانهفت 45

 قصردشت-آبادقم 121 هوابرد 46

 قصر دشت-بلوار مهر 122 پارک قوری 47

 آموزدانش-بلوار مهر 123 جانبازان)پودنک(-پروین اعتصامی 48

 شهدای اصناف-کاوه 124 1پل امام علی  49

 بدر-شهدای حج 125 2پل امام علی  50

 آزادگان-شهدای حج و 126 پل باغ صفا 51

 اسماعیلی ابهری-ادامه شهید ماهر 127 بزرگیپل ده 52

 شهرداری-جانبازان 128 پل هجرت 53

 شهیدان گواهی-روزبهان 129 پیروزی 54

 شهید عبادت-بلوار فیروزی 130 نژادچهارراه اصالح 55

 بلوار حافظ صدرا-بلوار سعدی 131 چهارراه مشیر 56

 جانبازان صدرابلوار -بلوار دانش 132 چهارراه مالصدرا 57

 اسفار صدرا نمیدا 133 خرداد 15چهارراه  58

 بلوار دنا صدرا-بلوار البرز 134 وصال شیرازی )چهارراه خیرات(-زند 59

 بلوار دنا صدرا-بلوار دانش 135 میدان شهید فهمیده 60

 میدان بهارستان صدرا 136 فلکه فرودگاه 61

 بلوار مطهر نیا صدرا-امام خمینیبلوار  137 شوریده شیرازی -ذواالنوار 62

 حافظ-جاوید 138 بهشتی-قصردشت 63

 عبیر آمیز-حافظ 140 خلیلی-آوینی 64

 ساحلی شرقی-حافظ 141 طالییه-سجادیه 65

 پیشرو-حافظ 142 پروین اعتصامی-فرصت شیرازی 68

 در حافظتقاطع غرب بلوار شقایق واقع  144 میدان صدر شیرازی 69

 بلوار ایران صدرا-بلوار دانش 145 راه نصرسه 70

 بلوار حافظ صدرا-بلوار مالصدرا 146 هاشمیبنی-دولت 71



   

 

 

 

 108صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 دار نمودنچراغ یسنججهت امکان یتقاطعات مورد بررس -1۳-2جدول 

 نام تقاطع کد تقاطع نام تقاطع کد تقاطع

 بلوار اندیشه صدرا-بلوار دانش 147 مدرسه راهسه 72

 بلوار جانبازان صدرا-ابوریحان 148 عرفان-شهیدان فهیمی 73

   قائم-عرفان 74

   میدان دولت 75

 انتخابی بر اساس معیار ساعت اوج تقاطعات -2-2-2-1

 بررسیقابلافزاری از میان معیارهای مورد بررسی در بند قبل، معیار حجم ساعت اوج توسط مدل نرم

برای بررسی  48-2شکل  هاست و به همین دلیل تقاطعات شهر بر اساس این معیار بررسی شدند. با توجه ب

این معیار الزم است مقادیر مجموع حجم دو جهت خیابان اصلی و حجم جهت اوج خیابان فرعی برای هر 

برای هریک از  1409این مقادیر با توجه به نتایج ساعت اوج صبح سال 14-2جدول تقاطع محاسبه شود. در 

اصلی و فرعی،  هایخیابانبا توجه به تعداد خط عبور  48-2شکل چنین در هماست.  شدهمحاسبهتقاطعات 

ع خطه باشند، تقاطع نوسه نمودار مختلف ارائه شده است. بر این مبنا چنانچه خیابان اصلی و فرعی هر دو یک

و چنانچه خیابان  2، چنانچه خیابان اصلی بیش از یک خط و خیابان فرعی یک خط داشته باشد، تقاطع نوع 1

نامیده شده و نمودار مربوطه برای آن در نظر  ۳نوع  اشند، تقاطعاصلی و فرعی هر دو بیش از یک خط داشته ب

نشان داده شده  ۶1-2شکل  تا 54-2شکل گرفته شده است. نتایج بررسی تقاطعات با توجه به این نمودارها در 

نمودار نشان داده  پنجدر قالب  ۳در دو نمودار و تقاطعات نوع  2 تر، تقاطعات نوعاست. برای نمایش واضح

 اند.شده

 

 شیرازپارامترهای معیار ساعت اوج برای تقاطعات شهر  -14-2جدول 

 وسیله -حجم جهت اوج وسیله-حجم دو جهت کد جهت کد تقاطع
 دو جهت حجم مجموع

 )تعداد وسیله( 

 جهت اوجحجم 

 )تعداد وسیله(

1 1-1 1462 1462 1462 1462 

1 1-2 913 756 913 756 

2 2-1 7787 3713 7787 3713 

2 2-2 1030 1030 1030 1030 

3 3-1 4212 3620 4212 3620 

3 3-2 3695 1929 3695 1929 

4 4-1 2914 1786 2914 1786 

4 4-2 3321 2307 3321 2307 

5 5-1 1555 887 1555 887 



   

 

 

 

 109صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 شیرازپارامترهای معیار ساعت اوج برای تقاطعات شهر  -14-2جدول 

 وسیله -حجم جهت اوج وسیله-حجم دو جهت کد جهت کد تقاطع
 دو جهت حجم مجموع

 )تعداد وسیله( 

 جهت اوجحجم 

 )تعداد وسیله(

5 5-2 2007 1051 2007 1051 

6 6-1 4148 2425 4148 2425 

6 6-2 115 115 115 115 

7 7-1 2840 1775 2840 1775 

7 7-2 1452 1452 1452 1452 

8 8-1 2847 2071 2847 2071 

8 8-2 538 538 538 538 

9 9-1 2933 1671 2933 1671 

9 9-2 1572 1102 1572 1102 

10 10-1 3235 2051 3235 2051 

10 10-2 823 437 823 437 

11 11-1 3943 3943 3943 3943 

11 11-2 6206 3292 6206 3292 

12 12-1 3580 2062 3580 2062 

12 12-2 649 473 649 473 

13 13-1 3017 1560 3017 1560 

13 13-2 2579 1839 2579 1839 

14 14-1 2691 1853 2691 1853 

14 14-2 17 17 17 17 

15 15-1 5092 2855 5092 2855 

15 15-2 1694 1244 1694 1244 

16 16-1 2510 1857 2510 1857 

16 16-2 655 655 655 655 

17 17-1 4325 3897 4325 3897 

17 17-2 1230 1230 1230 1230 

18 18-1 6333 4539 6333 4539 

18 18-2 3373 2179 3373 2179 

19 19-1 461 334 461 334 

19 19-2 425 242 425 242 

20 20-1 810 465 810 465 

20 20-2 343 329 343 329 

21 21-1 3613 1894 3613 1894 

21 21-2 1236 1029 1236 1029 



   

 

 

 

 110صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 شیرازپارامترهای معیار ساعت اوج برای تقاطعات شهر  -14-2جدول 

 وسیله -حجم جهت اوج وسیله-حجم دو جهت کد جهت کد تقاطع
 دو جهت حجم مجموع

 )تعداد وسیله( 

 جهت اوجحجم 

 )تعداد وسیله(

22 22-1 4939 3195 4939 3195 

22 22-2 4635 3121 4635 3121 

23 23-1 6240 4368 6240 4368 

23 23-2 2772 2162 2772 2162 

24 24-1 441 344 441 344 

24 24-2 369 259 369 259 

25 25-1 3912 2459 3912 2459 

25 25-2 440 440 440 440 

26 26-1 1710 1315 1710 1315 

26 26-2 470 361 470 361 

27 27-1 3072 2500 3072 2500 

27 27-2 2343 1396 2343 1396 

28 28-1 1174 804 1174 804 

28 28-2 2071 1372 2071 1372 

29 29-1 4969 3125 3706 3125 

29 29-2 0 0 1264 1264 

30 30-1 864 615 864 615 

30 30-2 250 150 250 150 

31 31-1 3008 3008 3008 3008 

31 31-2 0 0 0 0 

32 32-1 1654 861 1654 861 

32 32-2 1535 944 1535 944 

33 32-1 4646 2641 4646 2641 

33 33-2 108 108 108 108 

34 34-1 4231 3407 4231 3407 

34 34-2 312 312 312 312 

35 35-1 4103 2863 4103 2863 

35 35-2 1015 1015 1015 1015 

36 36-1 1825 1233 1825 1233 

36 36-2 2731 2281 2731 2281 

37 37-1 4792 3735 4792 3735 

37 37-2 1742 1742 1742 1742 

38 38-1 4108 2271 4108 2271 



   

 

 

 

 111صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 شیرازپارامترهای معیار ساعت اوج برای تقاطعات شهر  -14-2جدول 

 وسیله -حجم جهت اوج وسیله-حجم دو جهت کد جهت کد تقاطع
 دو جهت حجم مجموع

 )تعداد وسیله( 

 جهت اوجحجم 

 )تعداد وسیله(

38 38-2 3428 1779 3428 1779 

40 40-1 14041 9145 14041 9145 

40 40-2 3308 3231 3308 3231 

41 41-1 6976 3502 6976 3502 

41 41-2 2124 1222 2124 1222 

42 42-1 4480 3403 4480 3403 

42 42-2 5228 3472 5228 3472 

43 43-1 3087 1763 3087 1763 

43 43-2 642 642 642 642 

44 44-1 1829 1829 1829 1829 

44 44-2 3186 3109 3186 3109 

45 45-1 4325 3441 4325 3441 

45 45-2 2605 2474 2605 2474 

46 46-1 3631 2846 3631 2846 

46 46-2 4136 3253 4136 3253 

47 47-1 5463 2900 5463 2900 

47 47-2 2716 2716 2716 2716 

48 48-1 2596 1389 2596 1389 

48 48-2 1278 1178 1278 1178 

49 49-1 1241 788 1241 788 

49 49-2 4651 4651 4651 4651 

50 50-1 5266 2934 5266 2934 

50 50-2 1814 1354 1814 1354 

51 51-1 6610 3949 6610 3949 

51 51-2 256 256 256 256 

52 52-1 4431 2386 4431 2386 

52 52-2 2713 1391 2713 1391 

53 53-1 1812 1306 1812 1306 

53 53-2 2876 1865 2876 1865 

54 54-1 2607 1653 2607 1653 

54 54-2 1232 1217 1232 1217 

55 55-1 2408 1562 2408 1562 

55 55-2 1646 1282 1646 1282 



   

 

 

 

 112صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 شیرازپارامترهای معیار ساعت اوج برای تقاطعات شهر  -14-2جدول 

 وسیله -حجم جهت اوج وسیله-حجم دو جهت کد جهت کد تقاطع
 دو جهت حجم مجموع

 )تعداد وسیله( 

 جهت اوجحجم 

 )تعداد وسیله(

56 56-1 2334 1343 2334 1343 

56 56-2 2188 1332 2188 1332 

57 57-1 6862 5939 6862 5939 

57 57-2 238 238 238 238 

58 58-1 4526 2712 4526 2712 

58 58-2 1822 931 1822 931 

59 59-1 2238 2238 2238 2238 

59 59-2 1905 1274 1905 1274 

60 60-1 4805 2190 4805 2190 

60 60-2 4100 2235 4100 2235 

61 61-1 6652 5314 6652 5314 

61 61-2 2990 2990 2990 2990 

62 62-1 3129 2446 3129 2446 

62 62-2 1059 1059 1059 1059 

63 63-1 4210 2310 4210 2310 

63 63-2 512 512 512 512 

64 64-1 4045 2818 4045 2818 

64 64-2 473 473 473 473 

65 65-1 1651 1264 1651 1264 

65 65-2 841 469 841 469 

68 68-1 3078 1856 3078 1856 

68 68-2 2832 1803 2832 1803 

69 69-1 3389 2104 3389 2104 

69 69-2 326 265 326 265 

70 70-1 4221 2286 4221 2286 

70 70-2 6207 3890 6207 3890 

71 71-1 2876 1723 2876 1723 

71 71-2 2818 2252 2818 2252 

72 72-1 1264 983 1264 983 

72 72-2 736 715 736 715 

73 73-1 1804 917 1804 917 

73 73-2 765 751 765 751 

74 74-1 544 425 544 425 



   

 

 

 

 11۳صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 شیرازپارامترهای معیار ساعت اوج برای تقاطعات شهر  -14-2جدول 

 وسیله -حجم جهت اوج وسیله-حجم دو جهت کد جهت کد تقاطع
 دو جهت حجم مجموع

 )تعداد وسیله( 

 جهت اوجحجم 

 )تعداد وسیله(

74 74-2 900 682 900 682 

75 75-1 1630 1199 1630 1199 

75 75-2 3104 1777 3104 1777 

76 76-1 1292 1069 1292 1069 

76 76-2 4544 2449 4544 2449 

77 77-1 1999 1999 1999 1999 

77 77-2 1514 1239 1514 1239 

78 78-1 1890 1160 1890 1160 

78 78-2 6049 4086 6049 4086 

79 79-1 4022 2421 4022 2421 

79 79-2 1614 1614 1614 1614 

80 80-1 1380 811 1380 811 

80 80-2 273 273 273 273 

81 81-1 13802 9402 13802 9402 

81 81-2 2550 1306 2550 1306 

82 82-1 5468 3617 5468 3617 

82 82-2 823 520 823 520 

83 83-1 2621 1882 2621 1882 

83 83-2 256 256 256 256 

84 84-1 0 0 0 0 

84 84-2 0 0 0 0 

85 85-1 1422 857 1422 857 

85 85-2 85 85 85 85 

86 86-1 1108 662 1108 662 

86 86-2 2149 1192 2149 1192 

88 88-1 2621 2621 2621 2621 

88 88-2 792 738 792 738 

89 89-1 2177 2177 2177 2177 

89 89-2 849 849 849 849 

90 90-1 3604 2380 3604 2380 

90 90-2 2548 1785 2548 1785 

91 91-1 2455 1802 2455 1802 

91 91-2 2258 1188 2258 1188 



   

 

 

 

 114صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 شیرازپارامترهای معیار ساعت اوج برای تقاطعات شهر  -14-2جدول 

 وسیله -حجم جهت اوج وسیله-حجم دو جهت کد جهت کد تقاطع
 دو جهت حجم مجموع

 )تعداد وسیله( 

 جهت اوجحجم 

 )تعداد وسیله(

92 92-1 1937 1003 1937 1003 

92 92-2 557 557 557 557 

93 93-1 3855 2381 3855 2381 

93 93-2 0 0 0 0 

94 94-1 0 0 0 0 

94 94-2 1218 1218 1218 1218 

95 95-1 1471 1471 1471 1471 

95 95-2 0 0 0 0 

96 96-1 0 0 0 0 

96 96-2 303 303 303 303 

97 97-1 744 744 744 744 

97 97-2 329 329 329 329 

98 98-1 1127 1127 1127 1127 

98 98-2 897 457 897 457 

99 99-1 1229 784 1229 784 

99 99-2 115 97 115 97 

100 100-1 843 503 843 503 

100 100-2 251 251 251 251 

101 101-1 1239 1127 1239 1127 

101 101-2 0 0 0 0 

102 102-1 1586 1348 1586 1348 

102 102-2 1384 1272 1384 1272 

103 103-1 1311 982 1311 982 

103 103-2 341 341 341 341 

104 104-1 0 0 0 0 

104 104-2 3547 2033 3547 2033 

105 105-1 1495 1115 1495 1115 

105 105-2 143 143 143 143 

106 106-1 1087 707 1087 707 

106 106-2 0 0 0 0 

107 107-1 976 707 976 707 

107 107-2 1425 723 1425 723 

108 108-1 700 432 700 432 



   

 

 

 

 115صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 شیرازپارامترهای معیار ساعت اوج برای تقاطعات شهر  -14-2جدول 

 وسیله -حجم جهت اوج وسیله-حجم دو جهت کد جهت کد تقاطع
 دو جهت حجم مجموع

 )تعداد وسیله( 

 جهت اوجحجم 

 )تعداد وسیله(

108 108-2 0 0 0 0 

109 109-1 0 0 0 0 

109 109-2 700 432 700 432 

110 110-1 1155 648 1155 648 

110 110-2 86 86 86 86 

111 111-1 721 584 721 584 

111 111-2 37 37 37 37 

112 112-1 501 341 501 341 

112 112-2 2062 1033 2062 1033 

113 113-1 1484 1075 1484 1075 

113 113-2 717 717 717 717 

114 114-1 3753 2782 3753 2782 

114 114-2 3399 1965 3399 1965 

115 115-1 1762 1238 1762 1238 

115 115-2 285 285 285 285 

116 116-1 1638 1017 1638 1017 

116 116-2 2226 1661 2226 1661 

117 117-1 1598 813 1598 813 

117 117-2 711 711 711 711 

118 118-1 3724 1924 3724 1924 

118 118-2 1468 1390 1468 1390 

119 119-1 1791 1784 1791 1784 

119 119-2 7376 5218 7376 5218 

120 120-1 3649 2962 3649 2962 

120 120-2 770 770 770 770 

121 121-1 1528 997 1528 997 

121 121-2 90 90 90 90 

122 122-1 2260 1798 2260 1798 

122 122-2 310 310 310 310 

123 123-1 3410 2772 3410 2772 

123 123-2 294 294 294 294 

124 124-1 4106 3341 4106 3341 

124 124-2 478 478 478 478 



   

 

 

 

 11۶صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 شیرازپارامترهای معیار ساعت اوج برای تقاطعات شهر  -14-2جدول 

 وسیله -حجم جهت اوج وسیله-حجم دو جهت کد جهت کد تقاطع
 دو جهت حجم مجموع

 )تعداد وسیله( 

 جهت اوجحجم 

 )تعداد وسیله(

125 125-1 3641 2462 3641 2462 

125 125-2 323 323 323 323 

126 126-1 5175 3924 5175 3924 

126 126-2 99 98 99 98 

127 127-1 2313 1682 2313 1682 

127 127-2 1060 903 1060 903 

128 128-1 861 739 861 739 

128 128-2 699 378 699 378 

129 129-1 1166 729 1166 729 

129 129-2 14 8 14 8 

130 130-1 0 0 0 0 

130 130-2 0 0 0 0 

131 131-1 68 68 68 68 

131 131-2 948 948 948 948 

132 132-1 968 547 968 547 

132 132-2 1475 1475 1475 1475 

133 133-1 73 73 73 73 

133 133-2 2139 1124 2139 1124 

134 134-1 203 203 203 203 

134 134-2 995 995 995 995 

135 135-1 203 203 203 203 

135 135-2 3617 2507 3617 2507 

136 136-1 295 295 295 295 

136 136-2 107 107 107 107 

137 137-1 852 745 852 745 

137 137-2 375 375 375 375 

138 138-1 2552 1486 2552 1486 

138 138-2 242 242 242 242 

140 140-1 1135 1132 1135 1132 

140 140-2 2489 2489 2489 2489 

141 141-1 526 526 526 526 

141 141-2 1091 1091 1091 1091 

142 142-1 2440 1689 2440 1689 



   

 

 

 

 117صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 شیرازپارامترهای معیار ساعت اوج برای تقاطعات شهر  -14-2جدول 

 وسیله -حجم جهت اوج وسیله-حجم دو جهت کد جهت کد تقاطع
 دو جهت حجم مجموع

 )تعداد وسیله( 

 جهت اوجحجم 

 )تعداد وسیله(

142 142-2 617 617 617 617 

144 144-1 0 0 0 0 

144 144-2 0 0 0 0 

145 145-1 898 683 898 683 

145 145-2 792 792 792 792 

146 146-1 2343 1218 2343 1218 

146 146-2 995 995 995 995 

147 147-1 1726 1511 1726 1511 

147 147-2 1298 1003 1298 1003 

148 148-1 1134 877 1134 877 

148 148-2 1740 1740 1740 1740 
 

 
 از منظر معیار ساعت اوج 1بررسی تقاطعات نوع  -54-2شکل 
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 118صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 
 1از منظر معیار ساعت اوج، نمودار  2بررسی تقاطعات نوع  -55-2شکل 

 

 
 2از منظر معیار ساعت اوج، نمودار  2بررسی تقاطعات نوع  -5۶-2شکل 
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 119صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 
 1از منظر معیار ساعت اوج، نمودار  ۳بررسی تقاطعات نوع  -57-2شکل 

 

 
 2از منظر معیار ساعت اوج، نمودار  ۳بررسی تقاطعات نوع  -58-2شکل 
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 120صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 
 ۳از منظر معیار ساعت اوج، نمودار  ۳بررسی تقاطعات نوع  -5۹-2شکل 

 

 
 4از منظر معیار ساعت اوج، نمودار  ۳بررسی تقاطعات نوع  -۶0-2شکل 
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 121صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 
 5از منظر معیار ساعت اوج، نمودار  ۳بررسی تقاطعات نوع  -۶1-2شکل 

 

اند و با توجه به معیار ساعت اوج شرط الزم را برای در باالی نمودار قرار گرفته تقاطع 104در این قسمت 

 نشان داده شده است.  ۶2-2شکل و موقعیتشان در  15-2جدول ها در دار شدن دارند. فهرست این تقاطعچراغ

 

 شدن از منظر معیار تردد ساعت اوج دارچراغتقاطعات دارای شرط الزم  -15-2جدول 
 نام تقاطع کد  نام تقاطع کد
 خلیلی-آوینی 64 ادبیات 1
 طالییه-سجادیه 65 بعثت-استقالل 2
 پروین اعتصامی-فرصت شیرازی 68 بهشتی-استقالل 3
 میدان صدر شیرازی 69 ایثار -الزهرا 4
 راه نصرسه 70 پاسارگاد-امام خمینی 5
 هاشمیبنی-دولت 71 ذواالنوار-انقالب 7
 مدرسه راهسه 72 مشیر)چهارراه گمرک(-انقالب 9
 عرفان-شهیدان فهیمی 73 باغ تخت 10
 قائم-عرفان 74 بهشتی-بعثت 11
 میدان دولت 75 جانبازان -تخت جمشید 12
 میدان ارتش 76 فرصت شیرازی-تخت جمشید 13
 حافظ-بلوار آزادی 77 تحویلی-حراف 15
 میدان اطلسی 78 شاهد-آموزدانش 16
 فلکه گاز 79 دروازه کازرون 17
 یزدان مهر-ابریشمی 80 ایثار -دالوران بسبج 18
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 122صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 شدن از منظر معیار تردد ساعت اوج دارچراغتقاطعات دارای شرط الزم  -15-2جدول 
 نام تقاطع کد  نام تقاطع کد
 میدان ارم 81 عفیف آباد-ستارخان 21
 االمریصاحب-وکال 82 امیرکبیر-سرباز 22
 گلخون-آموزدانش  83 شاهزاده قاسم 23
 میدان غدیر 86 اعتمادی-بهشتیشهید  25
 دروازه اصفهان 88 استادان-شهید دوران 26
 میدان شهدا 89 استقالل )چهارراه هنگ( -شوریده شیرازی 27
 میدان کوشک 90 قصرالدشت-شوریده 28
 میدان غالمی 91 قصرالدشت-آبادعفیف 29
 ابریشمی-جهاد سازندگی 92 طالئی-فرزانگان 32
 شریانی احداثی جنوبی 4تقاطع  98 زینبیه -زند خانلطفعلی 34
 شکوفه-هنردار 102 حکیمی-مالصدرا 35
 کمربندی جنوب جدید-ادامه بلوار هنردار 103 شوریده-مشیر 36
 کمربندی جنوب جدید-خرمشهر 107 زند-مالصدرا 37
 گشامشگلتقاطع واقع در شریانی فرعی موازی با  112 میدان امام حسین 38
 بهارگل-روزبهان 113 قرآنمیدان  40
 فروردین 12میدان  114 میدان قصرالدشت 41
 راه محرابسه 115 میدان گلستان 42
 میدان مهارت 116 ساحلی-هجرت 43
 بلوار صالح-نبی اکرم 117 فردوسی-هجرت 44
 میدان پاسارگاد 118 چهل مقام-تنانهفت 45
 میدان پارسه 119 هوابرد 46
 ولیعصر-قصردشت 120 پارک قوری 47
 قصر دشت-بلوار مهر 122 جانبازان)پودنک(-پروین اعتصامی 48
 آموزدانش-بلوار مهر 123 1پل امام علی  49
 شهدای اصناف-کاوه 124 2پل امام علی  50
 بدر -شهدای حج 125 پل باغ صفا 51
 اسماعیلی ابهری-ادامه شهید ماهر 127 بزرگیپل ده 52
 بلوار جانبازان صدرا-دانش بلوار 132 پل هجرت 53
 بلوار دنا صدرا-بلوار دانش 135 پیروزی 54
 حافظ-جاوید 138 نژادچهارراه اصالح 55
 عبیر آمیز-حافظ 140 چهارراه مشیر 56
 ساحلی شرقی-حافظ 141 چهارراه مالصدرا 57
 پیشرو-حافظ 142 خرداد 15چهارراه  58
 بلوار ایران صدرا-بلوار دانش 145 وصال شیرازی )چهارراه خیرات(-زند  59
 بلوار حافظ صدرا -بلوار مالصدرا 146 میدان شهید فهمیده 60
 بلوار اندیشه صدرا-بلوار دانش 147 فلکه فرودگاه  61
 بلوار جانبازان صدرا-ابوریحان 148 شوریده شیرازی -ذواالنوار 62

 



   

 

 

 

 12۳صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 
 دار شدن از منظر معیار تردد ساعت اوجموقعیت تقاطعات دارای شرط الزم چراغ -۶2-2شکل 

 

 



   

 

 

 

 124صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 بندیو نوع زمان شدن تقاطعات دارچراغطور که پیش از این اشاره شد، برای تصمیم نهایی در مورد همان

باید توجه نمود که تقاطعات مشخص شده در  چنینهمتری نیاز است. به اطالعات جزئی دارتقاطعات چراغ

گ ی هماهناند و در صورتی که عملکردموارد در فواصل نزدیکی نسبت به هم واقع شده سیاریدر ب ۶2-2شکل 

روز اده و یا خود باعث بمیزان قابل توجهی افزایش دشبکه را به تأخیرت نداشته باشند، ممکن اس شدهو حساب

دار های دقیق، چراغچنین مواردی باید با انجام مطالعات خردنگر و بررسی . درمشکالت دیگری در شبکه شوند

یا  و شده نظرصرفدار نمودن نحوی بهینه انجام شود، ممکن است در برخی تقاطعات از چراغشدن تقاطعات به

 های با کنترل هماهنگ مورد نیاز باشد.ای از تقاطعات مجاور چراغبرای دسته

 های راهنماییبندی اولیه چراغارائه زمان -2-2-2-2

پیشنهاد شد که در مجموع  شیرازشهر  بلندمدتدار پیشنهادی برای افق تقاطعات چراغبخش قبل در 

های این مطالعه با حالت ادامه بررسیصورت اولیه پیشنهاد شدند. به اوجتقاطع از منظر حجم تردد ساعت  104

با توجه به دار با زمان ثابت باشند، انجام شده و تقاطع معرفی شده، چراغ 104بدبینانه و با این فرض که همه 

بدین منظور از روش ای برای این تقاطعات پیشنهاد شده است. بندی اولیهزمان ،حجم تردد ساعت اوج صبح

. این روش بر مبنای سنگینی ترافیک، زمان سیکل کل ه استاستفاده شد بندیزمانبرای محاسبه  1وبستر

  ه شده است.ئبندی به روش وبستر در ادامه اراکند. کلیات روش زمانچراغ و زمان سبز هر فاز را تعیین می

 گام اول: محاسبه نرخ تردد اشباع

 آید.دست می( از رابطه زیر بهSباشد، نرخ تردد اشباع )متر  8تا  5در صورتی که عرض معبر بین 

550S W 

 زیر رجوع کرد. 1۶-2جدول صورت باید به در غیر این

 

 های تردد اشباع به ازای عرض عبورینرخ -1۶-2جدول 
 5.2 4.۶ 4 ۳.۶5 ۳.4 ۳ عرض

 2700 2250 1950 1900 1875 1850 نرخ تردد اشباع

 

وسیله بر ساعت به ازای هر خط عبوری  1800گزارش برای تمام تقاطعات نرخ تردد اشباع حدود در این 

 در نظر گرفته شد.

 iyگام دوم: محاسبه سنگینی هر فاز 

                                                   
1-Webster 



   

 

 

 

 125صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

i
i

i

v
y

s
 

ضرب  1.75شود که احجام گردش به چپ در  برابر نرخ تردد معادل سواری )توجه ivدر رابطه فوق 

صورت دو فازه دار بهدر این گزارش تمام تقاطعات چراغ .است iبرابر نرخ تردد اشباع در فاز  isشوند( و می

 اند. بر این اساس حجم عبوری معادل سواری هر یک از رویکردها با استفاده از خروجی مدلساده طراحی شده

منظور شود بهمحاسبه شد و پس از آن حجم حداکثر هر فاز مشخص شد. خاطر نشان می 1412اوج صبح سال 

چنین ضرب شدند. هم 1.75محاسبه حجم عبوری معادل سواری، احجام گردش به چپ و دوربرگردان در عدد 

این مبنا مورد محاسبه قرار صورت دو فازه ساده در نظر گرفته شده و حجم بحرانی هر فاز بر تمام تقاطعات به

 گرفته است.

 (Cگام سوم: محاسبه طول سیکل )

1.5 5

1

L
C

Y





 

به زمان زرد و زمان تمام  Lبرابر حداکثر سنگینی در هر فاز است. مقدار  Yسیکل و  تأخیربرابر  Lکه 

 4که در این مطالعات زمان تلف شده حدود  ثانیه متغیر است 8ثانیه تا  4قرمز مربوط است و بسته مورد بین 

ثانیه در نظر گرفته شد. ذکر این نکته الزم  150و حداکثر  45چنین طول سیکل حداقل ثانیه فرض شد. هم

این  آید که دراست که در فرمول وبستر و در صورت باال بودن عدد سنگینی، طول سیکل منفی به دست می

 .ه استاستفاده شد ثانیه 150صورت نیز حداکثر مقدار 

 (igهر فاز ) مؤثرگام چهارم: محاسبه زمان سبز 

( )i
i

y
g C L

Y
  

 ، باید زمان سبز واقعی از کسر زمان زرد محاسبه شود.مؤثرالزم به ذکر است که پس از محاسبه زمان سبز 

 1409پیشنهادی بر مبنای حجم ساعت اوج صبح سال  دارچراغبندی تقاطعات زمان -17-2جدول در 

طور که پیش از این هماندست آمده هریک از تقاطعات ارائه شده است. بندی بهمحاسبات و زمان یاتئجز

دی بنصورت جداگانه انجام شود و زمانعات موضعی بهبندی تقاطعات باید مطالبرای استخراج زمان اشاره شد،

.نگر کاربرد خواهد داشتتنها برای استفاده در مطالعات کالن این بخشتعیین شده در 



   

 

 

 

 12۶صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 140۹پیشنهادی بر مبنای حجم ساعت اوج صبح سال  دارچراغبندی تقاطعات زمان -17-2جدول 

کد 

 تقاطع

کد 

 جهت
 رویکرد

حجم 

 بحرانی

سنگینی 

 فاز

طول 

 سیکل

 محاسباتی 

طول 

 سیکل

 انتخابی

زمان 

 سبز

 0.216 778 چهل مقام 1-2 1
230 150 

36 

 108 0.684 2461 گلستان 1-1 1

 1.097 3947 استقالل 2-1 2
-54 150 

109 

 35 0.334 1201 بعثت 2-2 2

 1.374 4946 استقالل 3-1 3
-26 150 

103 

 41 0.520 2574 بهشتی 3-2 3

 0.688 2478 الزهرا 4-1 4
-53 150 

69 

 75 0.748 2694 ایثار 4-2 4

 0.386 1390 امام خمینی 5-2 5
49 49 

30 

 13 0.141 1015 پاسارگاد 5-1 5

 0.329 1775 انقالب 7-1 7
700 150 

50 

 94 0.638 2298 ذواالنوار 7-2 7

 0.575 2071 اسالمیانفالب  8-1 8
1373 150 

84 

 60 0.408 734 قدمگاه 8-2 8

 0.464 1671 انقالب  9-1 9
101 101 

57 

 38 0.306 1102 مشیر 9-2 9

 0.698 2513 آزادی 10-1 10
480 150 

104 

 40 0.254 700 حر 10-2 10

 0.730 3943 بعثت 11-1 11
-63 150 

77 

 67 0.637 3670 بهشتی 11-2 11

 0.406 2193 تخت جمشید 12-1 12
51 51 

32 

 13 0.134 726 جانبازان 12-2 12

 0.385 2078 تخت جمشید 13-2 13
235 150 

62 

 82 0.517 1862 فرصت شیرازی 13-1 13

 0.990 1781 تحویلی 15-2 15
-38 150 

87 

 57 0.630 3401 حراف 15-1 15

 0.139 750 آموزدانش 16-2 16
67 67 

15 

 46 0.516 1857 شاهد 16-1 16

 0.516 1857 قاآنی 17-2 17
-172 150 

66 

 78 0.618 4453 مشیر 17-1 17

 0.929 3345 ایثار 18-2 18
-26 150 

70 

 74 0.984 5313 دالوران 18-1 18



   

 

 

 

 127صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 140۹پیشنهادی بر مبنای حجم ساعت اوج صبح سال  دارچراغبندی تقاطعات زمان -17-2جدول 

کد 

 تقاطع

کد 

 جهت
 رویکرد

حجم 

 بحرانی

سنگینی 

 فاز

طول 

 سیکل

 محاسباتی 

طول 

 سیکل

 انتخابی

زمان 

 سبز

 0.587 2114 ستارخان 21-1 21
-145 150 

73 

 71 0.572 1029 عفیف آباد 21-2 21

 0.727 3925 امیرکبیر 22-1 22
-98 150 

84 

 60 0.509 3665 سرباز 22-2 22

 0.670 2410 حضرتی 23-2 23
-53 150 

67 

 77 0.769 5540 سیبویه 23-1 23

 0.370 665 اعتمادی 25-2 25
-181 150 

48 

 96 0.758 2728 بهشتی  25-1 25

 0.245 440 دوران 26-2 26
62 62 

23 

 33 0.379 1364 شیرودی 26-1 26

 0.938 3377 استقالل  27-1 27
-71 150 

101 

 43 0.388 1396 شوریده شیرازی 27-2 27

 0.468 843 قصردشت 28-1 28
197 150 

76 

 68 0.415 1418 هفت تیر 28-2 28

 0.503 1809 آوینی 29-2 29
-92 150 

58 

 86 0.749 4045 قصردشت  29-1 29

 0.381 1371 طالئیه 32-2 32
50 50 

30 

 14 0.155 1118 فرزانگان 32-1 32

 0.379 3407 زینبیه 34-1 34
44 45 

30 

 9 0.087 312 خان زندلطفعلی 34-2 34

 0.823 1481 خلیلی 35-2 35
-31 150 

68 

 76 0.933 3360 مالصدرا 35-1 35

 0.821 2955 شوریده 36-2 36
-106 150 

96 

 48 0.398 1287 مشیر 36-1 36

 0.564 3048 مالصدرا 37-2 37
-90 150 

65 

 79 0.692 3735 خان زندکریم 37-1 37

 0.494 1779 آزادی 38-2 38
270 150 

78 

 66 0.420 2271 خان زندکریم 38-1 38

 1.694 9145 امام رضا 40-1 40
-21 150 

112 

 32 0.449 3231 ربانی و حافظ 40-2 40

 0.572 2058 شیرازیمیرزای  41-2 41
-35 150 

50 

 94 1.105 4192 وکال 41-1 41



   

 

 

 

 128صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 140۹پیشنهادی بر مبنای حجم ساعت اوج صبح سال  دارچراغبندی تقاطعات زمان -17-2جدول 

کد 

 تقاطع

کد 

 جهت
 رویکرد

حجم 

 بحرانی

سنگینی 

 فاز

طول 

 سیکل

 محاسباتی 

طول 

 سیکل

 انتخابی

زمان 

 سبز

 0.753 4064 تنانهفت 42-2 42
-47 150 

73 

 71 0.740 5325 گلستان  42-1 42

 0.265 955 ساحلی 43-2 43
137 137 

43 

 88 0.567 2040 هجرت  43-1 43

 0.753 4066 فردوسی 44-2 44
-252 150 

98 

 46 0.339 1829 هجرت  44-1 44

 0.637 3441 تنانهفت 45-1 45
-242 150 

83 

 61 0.458 2474 چهل مقام 45-2 45

 0.566 3056 استقالل 46-1 46
-103 150 

67 

 77 0.659 3560 سرباز 46-2 46

 0.743 4010 استقالل 47-1 47
-41 150 

69 

 75 0.821 4431 باهنر 47-2 47

 0.397 1431 جانبازان  48-2 48
106 106 

51 

 49 0.384 1544 پروینن اعتصامی 48-1 48

 0.786 5658 امام علی 49-2 49
-217 150 

101 

 43 0.320 1153 پیشرو 49-1 49

 0.397 1430 امام علی  50-2 50
-52 150 

41 

 103 1.046 3766 ساحلی شرقی 50-1 50

 0.731 5262 آزادی 51-1 51
108 108 

92 

 10 0.055 298 نشاط 51-2 51

 0.832 2994 خبرنگار 52-1 52
-100 150 

96 

 48 0.399 1768 بزرگیپل ده 52-2 52

 0.406 1463 هجرت 53-1 53
723 150 

61 

 83 0.562 1865 پیشرو 53-2 53

 0.568 1679 خان زندلطفعلی 54-1 54
504 150 

85 

 59 0.386 1390 پیروزی 54-2 54

 0.465 1674 انقالب اسالمی 55-1 55
996 150 

69 

 75 0.512 1843 فخرآبادی 55-2 55

 0.285 1537 قآآنی شمالی 56-1 56
110 110 

38 

 66 0.506 1564 زند خانلطفعلی 56-2 56

 0.044 238 قصردشت  57-2 57
128 128 

9 

 113 0.775 6978 مالصدرا 57-1 57



   

 

 

 

 129صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 140۹پیشنهادی بر مبنای حجم ساعت اوج صبح سال  دارچراغبندی تقاطعات زمان -17-2جدول 

کد 

 تقاطع

کد 

 جهت
 رویکرد

حجم 

 بحرانی

سنگینی 

 فاز

طول 

 سیکل

 محاسباتی 

طول 

 سیکل

 انتخابی

زمان 

 سبز

 0.918 3306 انقالب اسالمی  58-1 58
-40 150 

83 

 61 0.661 1190 خانلطفعلی 58-2 58

 0.351 1274 خانلطفعلی 59-2 59
-520 150 

49 

 95 0.694 2497 وصال شیرازی 59-1 59

 0.658 3184 احمدی 60-1 60
-111 150 

78 

 66 0.550 2973 ارتش 60-2 60

 1.003 5417 انقالب اسالمی  61-1 61
-29 150 

80 

 64 0.796 4301 حراف  61-2 61

 0.325 1169 ذواالنوار 62-2 62
1891 150 

48 

 96 0.663 2387 شوریده شیرازی 62-1 62

 0.477 859 بهشتی 63-2 63
-1425 150 

68 

 76 0.539 2766 قصردشت 63-1 63

 1.098 2818 آوینی 64-1 64
-64 150 

114 

 30 0.263 474 خلیلی 64-2 64

 0.527 1896 سجادیه 65-1 65
63 63 

46 

 11 0.103 473 طالییه 65-2 65

 0.646 2325 فرصت شیرازی 68-1 68
-238 150 

84 

 60 0.451 2437 پروین 68-2 68

 0.123 442 صدر شیرازی 69-2 69
164 150 

23 

 121 0.736 2650 فرصت شیرازی 69-1 69

 0.816 4409 ابونصر 70-2 70
-59 150 

84 

 60 0.575 3107 رسول اعظم 70-1 70

 0.707 2546 هاشمیبنی 71-2 71
-105 150 

83 

 61 0.514 1849 دولت 71-1 71

 0.589 1060 فعال 72-2 72
-98 150 

69 

 75 0.648 1166 قائم 72-1 72

 0.180 973 شهیدان فهیمی 73-1 73
40 45 

17 

 22 0.243 875 عرفان 73-2 73

 0.252 908 عرفان  74-2 74
35 45 

28 

 11 0.080 430 قائم 74-1 74

 0.390 1777 دولت  75-2 75
64 64 

35 

 23 0.248 1339 قائم 75-1 75



   

 

 

 

 1۳0صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 140۹پیشنهادی بر مبنای حجم ساعت اوج صبح سال  دارچراغبندی تقاطعات زمان -17-2جدول 

کد 

 تقاطع

کد 

 جهت
 رویکرد

حجم 

 بحرانی

سنگینی 

 فاز

طول 

 سیکل

 محاسباتی 

طول 

 سیکل

 انتخابی

زمان 

 سبز

 0.454 2449 بلوار ارتش 76-2 76
93 93 

52 

 35 0.297 1069 سپاه 76-1 76

 0.768 2765 آزادی 77-1 77
-34 150 

66 

 78 0.915 1647 حافظ 77-2 77

 0.445 1602 بلوار آزدای 78-1 78
-61 150 

47 

 97 0.938 5065 ربانی 78-2 78

 0.805 2897 ابریشمی 79-1 79
-76 150 

88 

 56 0.499 2693 بلوار آزادی 79-2 79

 0.450 811 ابریشمی 80-1 80
58 58 

37 

 15 0.151 273 یزدان مهر 80-2 80

 0.474 1800 بلوار ارم 81-2 81
-21 150 

34 

 110 1.649 11876 دانشجو 81-1 81

 0.289 520 االمریصاحب 82-2 82
-65 150 

32 

 112 1.067 3841 وکال 82-1 82

 0.095 344 آموزدانش 83-2 83
42 45 

10 

 29 0.349 1882 گلخون 83-1 83

 0.221 1192 بلوار غدیر 86-2 86
40 45 

20 

 19 0.202 726 عالمه امینی  86-1 86

 0.485 2621 تختی 88-1 88
-666 150 

68 

 76 0.549 989 دروازه اصفهان 88-2 88

 1.209 2177 هجرت 89-1 89
-47 150 

114 

 30 0.289 1039 خانکریم 89-2 89

 0.395 2133 دولت 90-2 90
242 150 

63 

 81 0.510 2753 نواب صفوی 90-1 90

 0.339 1829 دولت 91-1 91
65 65 

31 

 28 0.305 1645 شهیدان فهیمی 91-2 91

 0.557 1211 ابریشمی 92-1 92
175 150 

92 

 52 0.311 560 جهاد سازندگی 92-2 92

 0.313 1127 شرقی غربی 98-1 98
48 48 

25 

 17 0.207 744 شمالی جنوبی 98-2 98

 0.353 1272 شرقی غربی 102-2 102
57 57 

30 

 21 0.242 1744 هنردار 102-1 102



   

 

 

 

 1۳1صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 140۹پیشنهادی بر مبنای حجم ساعت اوج صبح سال  دارچراغبندی تقاطعات زمان -17-2جدول 

کد 

 تقاطع

کد 

 جهت
 رویکرد

حجم 

 بحرانی

سنگینی 

 فاز

طول 

 سیکل

 محاسباتی 

طول 

 سیکل

 انتخابی

زمان 

 سبز

 0.063 341 هنردار 103-2 103

35 45 

9 

103 103-1 
شریانی احداثی جنوب 

 شهر
982 0.273 30 

 0.450 809 خرمشهر 107-2 107

66 66 

40 

107 107-1 
شریانی احداثی جنوب 

 شهر
724 0.201 20 

 0.095 341 امتداد عبادت  112-1 112
40 45 

11 

 28 0.320 1151 نامبی 112-2 112

 0.232 834 روزبهان 113-2 113
41 45 

21 

 18 0.199 1075 بهارگل 113-1 113

 0.703 2530 ارتش  114-2 114
-37 150 

63 

 81 0.923 3321 گریشیشه 114-1 114

 0.506 1238 شرقی غربی 115-1 115
69 69 

- 

 - 0.160 287 شمالی جنوبی 115-2 115

 0.650 2340 بلوار صلح 116-2 116
342 150 

99 

 45 0.283 1017 سفیر 116-1 116

 0.298 1072 بلوار صلح 117-1 117
86 86 

33 

 47 0.434 781 نبی اکرم 117-2 117

 0.301 1626 سفیر 118-2 118
90 90 

35 

 49 0.441 2382 پاسارگاد 118-1 118

 0.768 5530 باهنر 119-2 119
-121 150 

92 

 52 0.422 2281 دپاسارگا 119-1 119

 0.548 2962 قصردشت 120-1 120
-142 150 

68 

 76 0.614 1106 ولیعصر 120-2 120

 0.086 310 بلوار مهر 122-2 122
-55 150 

11 

 133 1.333 2399 قصر دشت 122-1 122

 0.770 2772 آموزدانش 123-1 123
167 150 

126 

 18 0.092 331 مهر 123-2 123

 0.929 3346 شهدای اصناف 124-1 124
-143 150 

113 

 31 0.232 836 کاوه 124-2 124

 0.076 408 بدر 125-2 125
106 106 

12 

 88 0.707 2544 شهدای حج 125-1 125



   

 

 

 

 1۳2صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 های شبکه معابرپیشنهاد گزینه -۳-۶

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401آذر ماه  20 01
 

 140۹پیشنهادی بر مبنای حجم ساعت اوج صبح سال  دارچراغبندی تقاطعات زمان -17-2جدول 

کد 

 تقاطع

کد 

 جهت
 رویکرد

حجم 

 بحرانی

سنگینی 

 فاز

طول 

 سیکل

 محاسباتی 

طول 

 سیکل

 انتخابی

زمان 

 سبز

 0.467 1682 اسماعیلی ابهری 127-1 127
194 150 

76 

 68 0.414 1489 امتداد ماهر 127-2 127

 0.433 2337 بلوار دانش 132-2 132
56 56 

35 

 15 0.154 831 جانبازان صدرا 132-1 132

 0.904 3253 بلوار دانش شهر صدرا 135-2 135
576 150 

133 

 11 0.056 203 بلوار دنا شهر صدرا 135-1 135

 0.120 215 جاوید 138-2 138
-342 150 

18 

 126 0.948 1706 حافظ 138-1 138

 0.629 1132 حافظ 140-1 140
-72 150 

69 

 75 0.691 2489 عبییرآمیز 140-2 140

 1.060 1908 حافظ 141-2 141
-65 150 

111 

 33 0.294 529 ساحلی شرقی 141-1 141

 0.585 1052 حافظ 142-2 142
-167 150 

74 

 70 0.554 1993 پیشرو 142-1 142

 0.385 1386 بلوار ایران شهر صدرا 145-2 145
55 55 

32 

 17 0.190 683 شهر صدرابلوار دانش  145-1 145

 0.286 1031 بلوار البرز شهر صدرا 146-2 146
62 62 

26 

 30 0.338 1218 بلوار مالصدرا شهر صدرا 146-1 146

 0.278 1003 بلوار اندیشه شهر صدرا 147-2 147
179 150 

47 

 97 0.592 2133 بلوار دانش شهر صدرا 147-1 147

 0.557 2007 شهر صدرابلوار ابوریحان  148-2 148
314 150 

86 

 58 0.369 1329 بلوار جانبازان شهر صدرا 148-1 148
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 بندیجمع -۳

های مختلف توسعه شبکه معابر پرداخته شد. در این راستا به بررسی و پیشنهاد طرح در گزارش حاضر

سی مورد برر احداث و تعریض معابر در رابطه با تفصیلی شیرازطرح پیشنهاد شده در های پروژه تمامی ،ابتدا

اظهارنظر شد.  هاآنبرده، در مورد اجرا یا عدم اجرای های ناموژهقرار گرفتند. سپس با توجه به نتایج اجرای پر

آوری که تأثیری در بهبود وضعیت شبکه مورد و هزینههای بیدر این زمینه تالش شد به پیشنهاد تعریض

و  شیرازشهری شهر  شبکه بررسی ساختارتری داده شود و در اولویت آخر قرار بگیرند. با ندارند، اهمیت کم

مراتب عملکردی و ، در موارد الزم پیشنهادهایی در رابطه با اصالح سلسلهحرکتی مهمکریدورهای شناسایی 

سازی و نحوه کنترل تقاطعات انجام شد. مواردی از این دست ارائه شد. در مورد تقاطعات، بررسی غیرهمسطح

تقاطع دارای شرایط الزم برای  104 پیشنهاد و سطحغیرهمدوربرگردان  4و  سطحغیرهمتقاطع  14بر این مبنا 

های پیشنهاد شده، مطالعات خردنگر شود پیش از اجرای هریک از طرحدار شدن شناسایی شد. توصیه میچراغ

انجام شده و مسائل اجرایی و اقتصادی در نظر گرفته شود.
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