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ش رای  وی
0C 0 ویرایشD رایش  0C ویرایش 0B ویرایش 0A ویرایش صفحه 0E  وی
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0D 
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1 X     22 X     
2 X     22 X     
2 X     28 X     
8 X     23 X     
3 X     26 X     
6 X     23 X     
3 X     24 X     
4 X     20 X     
0 X     89 X     
19 X     81 X     
11 X     82 X     
12 X     82 X     
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18 X     83 X     
13 X     86 X     
16 X     83 X     
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10 X     39 X     
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23 X     34 X     
24 X     30 X     
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29 X     61 X     
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62 X     03 X     
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لبف  هرست مطا
 صفحه                عنوان

 19 ................................................... شهر سطح در کیتراف و نقل و محل ستمیس عرضه به مربوط اطالعات و آمار لیحتل -2-1
 19 ................................................................................................... هیپا سال در معابر شبکه تیوضع لیحتل -2-1-1
 19 .................................................................................... هیپا سال در بوشهر شهر یاصل معابر شبکه ساختار -2-1-1-1
 12 ..................................................................................... بوشهر شهر یاصل معابر یبندجهت مشخصات -2-1-1-1-1
 16.............................................................................. هیپا سال در بوشهر شهر یاصل معابر شبکه سرانه لیحتل -2-1-1-2
 21........................................................................هیپا سال در بوشهر شهر یاصل معابر یروسواره عرض لیحتل -2-1-1-2
 22.................................................................................بوشهر شهر یاصل معابر شبکه یعملکرد یبنددرجه -2-1-1-8
 21 ............................................................................................. هیپا سال در بوشهر شهر تقاطعات لیحتل -2-1-1-3
 22............................................................................ هیپا سال در بوشهر شهر چراغ بدون تقاطعات لیحتل -2-1-1-3-1
 28 ............................................................................... هیپا سال در بوشهر شهر چراغدار تقاطعات لیحتل -2-1-1-3-2
 24 .................................................................. بوشهر شهر اختس دست در و سطحهم ریغ تقاطعات یمعرف -2-1-1-6
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41 X     112 X     

42 X     118 X     

42 X     113 X     

48 X     116 X     

43 X     113 X     

46 X     114 X     

43 X     110 X     

44 X     129 X     

40 X     121      

09 X     122      

01 X     122      

02 X     128      

02 X     123      

08 X     126      
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 89 ..........................................................بوشهر شهر یاصل معابر شبکه در هینقل لیوسا آزاد جماز و آزاد سفر زمان -2-1-1-3
 82 ......................................هیپا سال در شهر در یهمگان نقل و محل ناوگان و شبکه یعملکرد و یکیزیف تیوضع لیحتل -2-1-2
 82 ..............................................................................................بوشهر شهر یراناتوبوس شبکه یمعرف -2-1-2-1
 31 .................................................................................بوشهر شهر یراناتوبوس شبکه پوشش سطح یبررس -2-1-2-1
 38 ...................................................................................... بوشهر شهر یراناتوبوس خطوط یهمپوشان -2-1-2-1
 38 .......................................................................................... سفر جاذب مهم مراکز( پوشش) به توجه -2-1-2-1
 36 ............................................................. بوشهر شهر یراناتوبوس خطوط یعملکرد و یکیزیف تیوضع لیحتل -2-1-2-1
 33................................................................................................... بوشهر شهر یرانیتاکس شبکه لیحتل -2-1-2-1
 متناظر یخصوص یهانگیپارک ،یطبقات ای سطحهم یعموم نگیپارک یفضاها: شامل نگیپارک عرضه به مربوط تیوضع لیحتل -2-1-2

 33................................................................................................................. یاهیحاش نگیپارک و هایکاربر انواع
 33................................................................. هیپا سال در بوشهر شهر یطبقات ای سطحهم یهانگیپارک عرضه -2-1-2-1
 62 .....................................................................................هیپا سال در بوشهر شهر یاهیحاش پارک عرضه -2-1-2-1
 63 ........................................................................... هیپا سال در بوشهر شهر یاهیحاش پارک عرضه برآورد -2-1-2-1-1
 31 ............................................. (فرودگاه و بار مسافر، یهاانهیپا) یشهربرون یاصل یهاانهیپا عملکرد و تیوضع لیحتل -2-1-8
 31 ............................................................................................................. بوشهر یامللل نیب فرودگاه -2-1-8-1
 32 ................................................................................................. بوشهر یاملللنیب فرودگاه عملکرد -2-1-8-1-1
 33................................................................................................... بوشهر یشهرنیب یراناتوبوس انهیپا -2-1-8-1
 33 ...........................................هیپا سال در هینقل لیوسا تردد از یناش یطیحم ستیز اثرات و هوا یآلودگ تیوضع لیحتل -2-1-3
 34 ............................................................................................... هاآن یبندطبقه و هوا یآلودگ منابع -2-1-3-1
 30 ................. کیتراف تیریمد ستمیس در موجود یمنیا و یکنرتل التیتسه و زاتیجته خصوص در یفیک و یکم تیوضع لیحتل -2-1-6
 30 ........................................................................بوشهر شهر در یمنیا و یکنرتل التیتسه و زاتیجته ییشناسا -2-1-6-1
 42 ..............ونقلمحل یتقاضا بر یانرژ متیق شیافزا اثرات یبررس و یونقلمحل خمتلف یهاوهیش در یانرژ مصرف تیوضع لیحتل -2-1-3
 43............................... هینقل لهیوس تیمالک و اشتغال ت،یمجع ن،یزم یکاربر: شامل یاجتماع -یاقتصاد اطالعات و آمار لیحتل -2-2
 43....................................................................................................................................تیمجع -2-2-1
 43....................................................................گذشته ادوار یط بوشهر شهر در یتیمجع حتول روند بر یمرور -2-2-1-1
 46 ............................................................................................بوشهر شهر در مردان و زنان یسن گروه -2-2-1-2
 43 .............................................................................................................................. نیزم یکاربر -2-2-2
 43 ....................................................................................... یکیتراف ینواح در ساکن نیحمصل تعداد لیحتل -2-2-2-1
 01........................................................................................................... هایکاربر و یشهر توسعه -2-2-2-2
 02 .................................................................................................یمسکون یهایکاربر مساحت لیحتل -2-2-2-2
 08...................................................................................................... یجتار یهایکاربر مساحت لیحتل -2-2-2-8
 08......................................................................................................یادار یهایکاربر مساحت لیحتل -2-2-2-3
 03 ................................................................................................... یپزشک یهایکاربر مساحت لیحتل -2-2-2-6
 06..................................................................................................................... هینقل لیوسا تیمالک -2-2-8
 06................................................................................................................................مقدمه -2-2-8-1
 03 .......................................................................................... خودرو تیمالک اطالعات بانک یآمار لیحتل -2-2-8-2
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 هافهرست شکل
 صفحه            عنوان
 11................................................................................................ بوشهر شهر معابر شبکه یاتصال یبازوها: 1-2 شکل
 12............................................................................. بوشهر شهر یمشال مهین یاصل معابر شبکه یانیشر حلقه: 2-2 شکل
 12 ......................... بوشهر شهر یمشال مهین یاصل معابر شبکه یغرب-یشرق و یجنوب-یمشال دهنده اتصال یانیشر معابر: 2-2 شکل
 13 .......................................................................................... بوشهر شهر کطرفهی یاصل  معابر ییشناسا: 8-2 شکل
 16........................................................................................ بوشهر شهر یمشال مهین کطرفهی یاصل معابر: 3-2 شکل
 13 ................................................................................................... بوشهر شهر ینواح بزرگ یبندمیتقس: 6-2 شکل
 22............................................................ جهت هر در بوشهر شهر یاصل معابر شبکه روسواره عرض یبنددسته: 3-2 شکل
 29..............................................................................بوشهر شهر یاصل معابر شبکه یعملکرد مراتب سلسله:  4-2 شکل
 21 ............................................................... (الف) تقاطع مشاره حسب بر بوشهر شهر یاصل تقاطعات تیموقع: 0-2 شکل
 22 ............................................................... (ب) تقاطع مشاره حسب بر بوشهر شهر یاصل تقاطعات تیموقع: 19-2 شکل
 22 ................................................................ (ج) تقاطع مشاره حسب بر بوشهر شهر یاصل تقاطعات تیموقع: 11-2 شکل
 23 ............................................................... هاآن کنرتل حنوه حسب بر بوشهر شهر چراغدار نقاطعات تیموقع: 12-2 شکل
 20 ................................................................................................ یمانیسل سردار سطحهم ریغ تقاطع: 12-2 شکل
 20 ......................................................................................................... بوشهر شهر یمطهر دانیم: 18-2 شکل
 81........................................................................................ بوشهر شهر یاصل معابر شبکه آزاد سفر زمان: 13-2 شکل
 82....................................................................................... بوشهر شهر یاصل معابر شبکه در آزاد سرعت: 16-2 شکل
 88....................................................................... یبهمن خط یهاستگاهیا تیموقع و هااتوبوس حرکت ریمس: 13-2 شکل
 83 ...................................................بندرگاه -روگاهین -لهیهل خط یهاستگاهیا تیموقع و هااتوبوس حرکت ریمس: 14-2 شکل
 86............................................................................... شیاین یهاستگاهیا تیموقع و هااتوبوس حرکت ریمس: 10-2 شکل
 83 ....................................................................... سبزآباد خط یهاستگاهیا تیموقع و هااتوبوس حرکت ریمس: 29-2 شکل
 80....................................................................... یساحل خط یهاستگاهیا تیموقع و هااتوبوس حرکت ریمس: 21-2 شکل
 39 ............................................................ زهرا باغ -یسنگ خط یهاستگاهیا تیموقع و هااتوبوس حرکت ریمس: 22-2 شکل
 31 ........................................................................تنگک خط یهاستگاهیا تیموقع و هااتوبوس حرکت ریمس: 22-2 شکل
 32 .....................................................................هیپا سال در بوشهر شهر یراناتوبوس خطوط پوشش سطح: 28-2 شکل
 33 .................................................... یاتوبوسران خطوط به نسبت بوشهر شهر سفر جاذب مراکز تیموقع یبررس: 23-2 شکل
 69 ............................................................................ بوشهر شهر سطحهم یهانگیپارک ییایجغراف تیموقع: 26-2 شکل
 61................................................ یکیتراف ینواح انیم در بوشهر شهر یمشال مهین سطحهم یهانگیپارک اول خبش: 23-2 شکل
 62.............................................. یکیتراف ینواح انیم در بوشهر شهر یمشال مهین سطحهم یهانگیپارک دوم خبش: 24-2 شکل
 62 ............................................. یکیتراف ینواح انیم در بوشهر شهر یچنوب مهین سطحهم یهانگیپارک سوم خبش: 20-2 شکل
 68........................................................رجمازیغ یاهیحاش پارک با شهدا و یغرب انیل حدفاصل یصفو نواب ابانیخ: 29-2 شکل
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 63 .......................................................... معلم ابانیخ و یصفو نواب ابانیخ حدفاصل یغرب انیل ابانیخ راهادهیپ: 21-2 شکل
 66............................................................ بوشهر شهر یمشال مهین یاصل معابر شبکه یاهیحاش پارک تیممنوع: 22-2 شکل
 63 ............................................................ بوشهر شهر یجنوب مهین یاصل معابر شبکه یاهیحاش پارک تیممنوع: 22-2 شکل
 39 ............................................................................. بوشهر شهر یاصل معابر شبکه یاهیحاش پارک تیظرف: 28-2 شکل
 32 ................................................................................................ بوشهر یامللل نیب فرودگاه تیموقع: 23-2 شکل
 33............................................................................................ بوشهر شهر یراناتوبوس انهیپا تیموقع: 26-2 شکل
 36 ....................................................................................................... بوشهر شهر یراناتوبوس انهیپا: 23-2 شکل
 49 ................................................................................. قرمز چراغ از عبور ختلف ثبت یهانیدورب تیموقع: 24-2 شکل
 42 ............................................بوشهر شهر یریتصو شیپا و نظارت ثابت و یچرخش یهانیدورب ییایجغراف تیموقع: 20-2 شکل
 46 ...........................................................120۵ یال ۵612 سال از بوشهر ییروستا و یشهر تیمجع راتییتغ روند:89-2 شکل
 43 ...................................................................................... 1203 سال بوشهر بندر شهر یسن هرم منودار: 81-2 شکل
 09 ............................................................................................... بوشهر بندر شهر در زن نیحمصل تراکم: 82-2 شکل
 01.................................................................................................... بوشهر بندر در مرد نیحمصل تراکم: 82-2 شکل
 02.......................................................................................... بوشهر شهر سطح در موجود یهایکاربر: 88-2 شکل
 00....................................................................................... بوشهر بندر شهر در هینقل لیوسا سرانه تراکم: 83-2 شکل
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 هاجدولفهرست 
 صفحه            عنوان
 18............................................................................................... بوشهر شهر کطرفهی یاصل معابر لیحتل: 1-2 جدول
 14 .................................................................. نفر هر یازا به بوشهر شهر 1 هیناح بزرگ یاصل معابر شبکه سرانه: 2-2 جدول
 14 ................................................................. نفر هر یازا به بوشهر شهر 2 هیناح بزرگ یاصل معابر شبکه سرانه: 2-2 جدول
 14 ................................................................. نفر هر یازا به بوشهر شهر 2 هیناح بزرگ یاصل معابر شبکه سرانه: 8-2 جدول
 14 ................................................................. نفر هر یازا به بوشهر شهر 8 هیناح بزرگ یاصل معابر شبکه سرانه: 3-2 جدول
 10................................................................. نفر هر یازا به بوشهر شهر 3 هیناح بزرگ یاصل معابر شبکه سرانه: 6-2 جدول
 10..................................................................نفر هر یازا به بوشهر شهر 6 هیناح بزرگ یاصل معابر شبکه سرانه: 3-2 جدول
 10.................................................................. نفر هر یازا به بوشهر شهر 3 هیناح بزرگ یاصل معابر شبکه سرانه: 4-2 جدول
 29 .................................................................نفر هر یازا به بوشهر شهر 4 هیناح بزرگ یاصل معابر شبکه سرانه: 0-2 جدول
 29 ................................................................ نفر هر یازا به بوشهر شهر 0 هیناح بزرگ یاصل معابر شبکه سرانه: 19-2 جدول
 29 ................................................................ نفر هر یازا به بوشهر شهر 19 هیناح بزرگ یاصل معابر شبکه سرانه: 11-2 جدول
 21...................................................................................بوشهر شهر معابر شبکه یاصل معابر عرض لیحتل: 12-2 جدول
 28.................................................................................... رانیا در معابر یبندطبقه یهانامهنییآ ضوابط: 12-2 جدول
 28............................................................................بوشهر شهر معابر عملکرد یبندطبقه یاصل یارهایمع: 18-2 جدول
 26........................................................................ بوشهر شهر معابر یردعملک یبندطبقه یلیتکم مشخصات: 13-2 جدول
 22............................................................................. هیپا سال در بوشهر شهر چراغ بدون تقاطعات لیحتل: 16-2 جدول
 26 ................................................................................. هیپا سال در بوشهر شهر چراغدار تقاطعات لیحتل: 13-2 جدول
 38 .................................................................... گریکدی با بوشهر شهر یراناتوبوس خطوط یهمپوشان زانیم: 14-2 جدول
 36 ............................................................................. بوشهر شهر یراناتوبوس خطوط یکیزیف مشخصات: 10-2 جدول
 36 ............................................................................................... یراناتوبوس خطوط خدمت سطح: 29-2 جدول
 36 .................................................................. بوشهر شهر یراناتوبوس خطوط عصر و صبح خدمت سطح: 21-2 جدول
 30 ....................................................................................بوشهر شهر سطحهم یهانگیپارک مشخصات: 22-2 جدول
 64 ..............................................................هیپا سال در بوشهر شهر یاصل معابر شبکه یاهیحاش پارک تیظرف: 22-2 جدول
 32 ............................ قبل سال مشابه مدت با سهیمقا در 2910 سال در بوشهر یاملللنیب فرودگاه یپروازها کل عملکرد: 28-2 جدول
 32 ........................ قبل سال مشابه مدت با سهیمقا در 2910 سال در بوشهر یاملللنیب فرودگاه یداخل یپروازها عملکرد: 23-2 جدول
 32 ...................... قبل سال مشابه مدت با سهیمقا در 2910 سال در بوشهر یامللل نیب فرودگاه یامللل نیب یپروازها عملکرد:26-2 جدول
 32 ........................ کشور کل یهافرودگاه با سهیمقا در 2910 سال در بوشهر یامللل نیب فرودگاه یپروازها کل عملکرد: 23-2 جدول
 32 .....................کشور کل یهافرودگاه با سهیمقا در 2910 سال در بوشهر یامللل نیب فرودگاه یداخل یپروازها عملکرد: 24-2 جدول
 32 ..................کشور کل یهافرودگاه با سهیمقا در 2910 سال در بوشهر یامللل نیب فرودگاه یامللل نیب یپروازها عملکرد: 20-2 جدول
 32 ............................... 1203 سال در هافرودگاه ریسا مقصد به بوشهر یامللل نیب فرودگاه یداخل یپروازها عملکرد: 29-2 جدول
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 38 ................................ 1203 سال در بوشهر یامللل نیب فرودگاه مقصد به هافرودگاه ریسا یداخل یپروازها عملکرد: 21-2 جدول
 38 .............................. 1203 سال در هافرودگاه ریسا مقصد به بوشهر یامللل نیب فرودگاه امللل نیب یپروازها عملکرد: 22-2 جدول
 38 ............................. 1203 سال در بوشهر یامللل نیب فرودگاه مقصد به هافرودگاه ریسا امللل نیب یپروازها عملکرد: 22-2 جدول
 33........................................ 1203 سال در بوشهر یاملللنیب فرودگاه ماهانه یپرواز سهم و برخاست و نشست آمار: 28-2 جدول
 36 ...................................................................... بوشهر شهر یراناتوبوس انهیپا یبرگشت و رفت یهاسیسرو: 23-2 جدول
 34 ...................................................................................هینقل لهیوس هر یبرا هاندهیآال نشر زانیم روابط: 26-2 جدول
 49 .......................................................... ثابت و یچرخش یریتصو شیپا و نظارت یهانیدورب تعداد و تیموقع: 23-2 جدول
 42 ...................................................................................... خمتلف یهاسال در گاز نفت و نیبنز مصرف :24-2 جدول
 به نسبت 120۵ تا 126۵ یهاسال از ییروستا و یشهر تیمجع رشد نرخ درصد همراه به بوشهر در تیمجع تعداد راتییتغ:20-2 جدول
 43............................................................................................................................................ قبل دوره
 46 ...................................................................................................یسن کیتفک اساس بر زنان تیمجع: 89-2 جدول
 43 ............................................................................................... یسن کیتفک اساس بر  مردان تیمجع: 81-2 جدول
 44 .............................................. 1203 سال یکیتراف ینواح ساکن حمصل به تیمجع نسبت و ساکن نیحمصل تعداد: 82-2 جدول
 02 ................................................................................ 1899 طرح افق سال در یکاربر ازین مورد سطوح: 82-2 جدول
 02 ............................................. (مربع لومرتیک حسب بر) بوشهر شهر یکیتراف ینواح یمسکون یهایکاربر مساحت: 88-2 جدول
 08................................................................... (مربع لومرتیک حسب بر) بوشهر شهر یجتار یهایکاربر مساحت: 83-2 جدول
 08................................................... (مربع لومرتیک برحسب) بوشهر شهر یکیتراف ینواح یادار یهایکاربر مساحت: 86-2 جدول
 06.................................................. (مربع لومرتیک برحسب) بوشهر شهر یکیتراف ینواح یپزشک یهایکاربر مساحت: 83-2 جدول
 03 ...................................................................................... بوشهر شهر در هینقل لیوسا یسرانه و تعداد: 84-2 جدول
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 ترافیک در سطح شهرتحلیل آمار و اطالعات مربوط به عرضه سیستم حمل و نقل و  -3-1

 تحلیل وضعیت شبکه معابر در سال پایه -3-1-1
از است و یکی از ارکان عمده شهرها جهت جاجبایی مسافران های حیاتی و خبش اصلی ساختار کالبدی سیستم شهری شبکه معابر شهری، شریان

 یکی شوند،یدو جمموعه مشخص م فیمعمواًل با تعرشهری ونقل محل یهاشبکهسفرهای روزمره است. هر یک از مبادی به مقاصد 
قطعه از  یکآن،  یهاکمان یزیکیاست و منونه ف تقاطعاتشبکه  یک یهاگره یزیکیها. منونه فجمموعه کمان یگریها و دجمموعه گره

در این خبش از ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. ها و گره. در حتلیل شبکه معابر شهری بررسی نقش کماندو گره است ینجاده ب یا یابانخ
 ،سرانه شبکه معابر شبکه معابر، ساختاررو های پیشلذا در خبششود. سال پایه پرداخته میلیل وضعیت شبکه معابر شهر بوشهر در گزارش به حت

همسطح و در غیر، تقاطعات تقاطعات چراغدار و بدون چراغ شبکه معابربندی عملکردی شبکه معابر، رجهد، شبکه معابر در روعرض سواره
 گیرد.ال پایه مورد حتلیل قرار میشهر بوشهر در س دست ساخت و زمان سفر آزاد و سرعت آزاد در شبکه معابر اصلی

ر -2-1-1-1 ا بر ساخت یه اصلی شبکه معا ا ل پ  شهر بوشهر در سا
شود. نیمه مشالی نیمه مشالی و نیمه جنوبی تقسیم می خبشبه دو  توسط جداکننده قوی بنام شهرک نیروی هوایی بوشهرشبکه معابر شهر 

ها به یکدیگر انتری بوده و خیابنسبت به نیمه جنوبی، دارای شبکه مرتاکم ،جاذب سفر بیشرت متعدد هایکاربری وجود این شهر با توجه به
شهرک نیروی دریایی به دو خبش توسط جداکننده قوی بنام  نیز نیمه جنوبی این شهر. است شبکه معابر شطرجنی ویالگبوده و دارای  ترنزدیک
جنوبی این شهر از طریق بلوار آزادی در ضلع شرقی و بلوار خلیج فارس  نیمهاتصال نیمه مشالی و شرقی و نیمه غربی تقسیم شده است.  نیمه

ابر این شهر نیز توسط همچنین اتصال نیمه شرقی و نیمه غربی خبش جنوبی شبکه معیرد. گانی صورت میدر ضلع غربی با درجه عملکردی شری
وضعیت شبکه معابر در  جهت حتلیل گیرد.صورت می به درجه عملکردی حملی معابریو  با درجه عملکردی شریانیی نیروی دریایی بلوار شهدا

طول صرف نظر شده است. ها حملی و کوچه سایر معابراز در نظر گرفته شده است و  و معابر حملی اصلی ، شبکه معابر اصلیسال پایه
دسته معابر یکطرفه،  چهارکیلومرت مربع بوده و از نظر نوع عملکرد به  2033کیلومرت و مساحت آن  289043شبکه معابر اصلی این شهر 

 1093تری نسبت به نیمه جنوبی دارد، مساحت شبکه معابر اصلی نیمه مشالی که ساختار مرتاکم شوند.دوطرفه، میدان و رمپ تقسیم می
درصد از طول شبکه معابر  88کیلومرت است که  193002درصد از مساحت شبکه معابر اصلی این شهر و طول آن  81013کیلومرت مربع است و 

  بازوهای اتصال دهنده شبکه معابر شهر بوشهر نشان داده شده است.  1-2شکل در شود. اصلی این شهر را شامل می
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 : بازوهای اتصالی شبکه معابر شهر بوشهر1-2شکل   

شطرجنی توسط یک حلقه شریانی احاطه شده است که در ضلع شرقی آن بلوار طالقانی، در ضلع مشالی و  الگویشبکه معابر نیمه مشالی با 
طول این حلقه شریانی های آزادگان، امام رضا، فرودگاه و شهید فکوری قرار دارد. غربی آن بلوار خلیج فارس و در ضلع جنوبی آن خیابان

 درصد از مساحت 23و  کیلومرت مربع است 24800و مساحت آن معابر اصلی نیمه مشالی درصد از طول شبکه  2306است و کیلومرت  20023
مه مشالی شهر بوشهر نشان داده نی اصلی حلقه شریانی شبکه معابر 2-2شکل در . شودمی شاملشبکه معابر اصلی نیمه مشالی این شهر را 

 شده است.   

 شهرک نیروی هوایی

 دریاییشهرک نیروی 
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 نیمه مشالی شهر بوشهر اصلی شبکه معابر: حلقه شریانی 2-2شکل  

شبکه معابر نیمه مشالی شهر بوشهر عبارتند از بلوار شهید دکرت بهشتی و بلوار مطهری، اتصال دهنده شرق به غرب و برعکس  شریانیمعابر 
شهر بوشهر  معابر نیمه مشالی شبکهتصال دهنده جنوب به مشال و برعکس ا شریانیمعابر همچنین بلوار رئیسعلی دلواری و بلوار ولیعصر و 

حافظ )حدفاصل بلوار ولیعصر تا بلوار رئیسعلی  خیابانعبارتند از بلوار بهشت صادق، بلوار نواب صفوی )حدفاصل بلوار ولیعصر تا میدان بسیج(، 
جنوبی و -شریانی اتصال دهنده مشالیمعابر  2-2شکل در بلوار امام مخینی، بلوار عاشوری و بلوار شهید چمران است. جانبازان، وار دلواری(، بل

   غربی شبکه معابر نیمه مشالی شهر بوشهر نشان داده شده است.-شرقی
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 نیمه مشالی شهر بوشهراصلی غربی شبکه معابر -جنوبی و شرقی-معابر شریانی اتصال دهنده مشالی :2-2شکل  

کیلومرت است و  22022طول شبکه معابر شریانی اتصال دهنده مشال به جنوب و شرق به غرب و برعکس در نیمه مشالی شهر بوشهر 
نیمه مشالی این شهر را شامل  اصلی درصد از طول و مساحت شبکه معابر 2903کیلومرت مربع است که هرکدام  222018مساحت آن 

 شود. می
رمشخصات جهت -2-1-1-1-1 وشهر اصلی بندی معاب   شهر ب

معرب است  11 بوشهر شامل معابر اصلی یکطرفه شهرگیرد. در این خبش از گزارش معابر یکطرفه شهر بوشهر شناسایی و مورد ارزیابی قرار می
درصد از  2012مربع است که  کیلومرت 3802مساحت آن  واصلی  درصد از طول شبکه معابر 202کیلومرت بوده و  3022که طول آن 

جهت  معابر اصلی یکطرفه شهر بوشهر به تفکیک نام معرب، حدفاصل، 1-2جدول در شود. مساحت شبکه معابر اصلی این شهر را شامل می

ری
شو

 عا
وار

بل
 

بهشتی رت  ک د ار  و ل  ب
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 مورد حتلیل قرار گرفته است.حسب مرت حرکتی و طول معرب بر 

 معابر اصلی یکطرفه شهر بوشهر حتلیل: 1-2جدول 

 تا از طول معرب )مرت( جهت حرکت حدفاصل نام معرب
 281 غرب به شرق بلوار طالقانی خیابان انقالب خیابان بهبهانی

 32 شرق به غرب 3لیان  بلوار طالقانی لیان شرقی
 602 شرق به غرب میدان معلم  بلوار طالقانی خیابان شهدا
 366 جنوب به مشال لیان شرقی بلوار ولیعصر خیابان نادر 

 338 مشال به جنوب بلوار ولیعصر لیان غربی خیابان نواب صفوی
 441 جنوب به مشال لیان غربیخیابان  بلوار امام مخینی خیابان معلم

 161 شرق به غرب خیابان سیراف خیابان معلم لیان غربی
 123 غرب به شرق خیابان سیراف بلوار خلیج فارس

 383 جنوب به مشال بلوار خلیج فارس میدان معلم  خیابان سیراف
 210 جنوب به مشال لیان غربی میدان معلم  خیابان ایالم 

 142 مشال به جنوب لیان غربی خیابان سیراف بلوار خلیج فارس
 238 مشال به جنوب 6شفا  میدان بهمنی خیابان ابوعلی سینا

 301 شرق به غرب بلوار نیروگاه بلوار شهدای نیروی دریایی خیابان پزشکی قانونی
 

 نشان داده شده است. با رنگ قرمز معابر اصلی یکطرفه شهر بوشهر  8-2شکل در 
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 معابر  اصلی یکطرفه شهر بوشهر شناسایی :8-2شکل  

 معابر اصلی یکطرفه نیمه مشالی شهر بوشهر نشان داده شده است.  3-2شکل در 
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 : معابر اصلی یکطرفه نیمه مشالی شهر بوشهر3-2شکل  

بر اصلی شهر بوشهر -2-1-1-2 نه شبکه معا ا ل سر ی یه حتل ا ل پ  در سا
 2033شبکه معابر اصلی شهر بوشهر مساحتی برابر گیرد. در این خبش از گزارش سرانه شبکه معابر اصلی شهر در سال پایه مورد بررسی قرار می

مجعیت شهر بوشهر با توجه  .داده استرا به خود اختصاص  کیلومرت مربع( 42012) درصد از مساحت شهر بوشهر 2کیلومرت مربع دارد که 
کنند، مجعیت شهر بوشهر در مناطق شهرداری زندگی می ازنفر خارج  49اما با توجه به اینکه نفر است  222893 برابر 1203مشاری سال به سر

در نواحی نفر مرت مربع به ازای هر  11088 سرانه شبکه معابر اصلی شهر بوشهرنفر در نظر گرفته شده است.  222828نواحی شهرداری، 
ناحیه( و امکان گزارش کردن وضعیت ترافیک در متام این نواحی  62با توجه به اینکه تعداد نواحی ترافیکی زیاد است ) است.شهرداری 

نواحی ترافیکی را در مطالعات جامع محل و نقل و ترافیک، شود، لذا می خماطبموجب طوالنی شدن گزارش و نامفهوم شدن گزارش برای 
. در جتمیع نواحی شهر شودتر های ترافیکی راحتامکان گزارش کردن وضعیت ترافیک و سایر شاخص تاکرده بزرگ ناحیه تبدیل  چندو به  جتمیع

تر در یک گروه قرار گرفته و مرزهای بزرگ نواحی بر روی معابر با عمکرد شریانی اصلی قرار بوشهر سعی شده است که نواحی ترافیکی همگن
بندی بزرگ نواحی شهر بوشهر تقسیم، 6-2شکل در بزرگ ناحیه تقسیم شده است.  19ناحیه شهر بوشهر جتمیع و به  62ن گزارش در ایگیرد. 

 نشان داده شده است. 
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 دی بزرگ نواحی شهر بوشهر بنتقسیم: 6-2شکل  

همانطور که مشخص است،  شهر بوشهر نشان داده شده است.  19تا  1سرانه شبکه معابر اصلی بزرگ نواحی  11-2جدول تا  2-2جدول در 
نفر( در این  2136توان مجعیت کم )و علت آن را می را دارا است به ازای هر نفر اصلی مرت مربع، بیشرتین سرانه شبکه معابر 40با  4بزرگ ناحیه 

توان مجعیت زیاد و علت آن را می را دارا استبه ازای هر نفر  اصلی ابرمرت مربع، کمرتین سرانه شبکه مع 6با  3و بزرگ ناحیه  ناحیه دانست
با توجه به نداشنت  4-2جدول و  3شایان ذکر است سرانه شبکه معابر اصلی به ازای هر نفر در بزرگ ناحیه  نفر( در این ناحیه دانست. 23869)

 اطالعات شبکه معابر داخلی، قابل استناد نیست.
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 به ازای هر نفر شهر بوشهر 1ناحیه  بزرگ : سرانه شبکه معابر اصلی2-2جدول 
زرگ مشاره ه ب ی اح دی ن لکر ع( درجه عم ب مر رت  م ( ر ب ا مع احت  ه مس احی ن ر  ب ا مع بکه  احت ش از مس ع( درصد  ب ه )مرتمر ی اح ن احت  ر  سهم مس احت شبکه معاب از مس

ه ی اح ه ن ی اح ن یت  ه  مجع ن ا فرسر ن ی هر  ا از ه   ب

زرگ  ه ب ه مشار احی  1ن

لی ص ا نی  ا ی ر  9 9 ش

43 2 922 0 0 8 درصد 19 8 فر 142 2 ن رت 9 عم ب مر   

فرعی نی  ا ی ر 28 ش 34 6 8 2 
ده ن ن خش ک 8 مجع و پ 14 13 31 

لی  9 9 حم
هی ا ر زرگ  9 9 ب

ان و رمپ د ی  2 2294 م
اده ی اهپ 228 ر 3 8 

اکی اه خ  9 9 ر
ع 4 جممو 1034 19 9 

  

 به ازای هر نفر شهر بوشهر 2ناحیه  بزرگ : سرانه شبکه معابر اصلی2-2جدول 
زرگ مشاره ه ب ی اح دی ن لکر ع( درجه عم ب مر رت  م ( ر ب ا مع احت  ه مس احی ن ر  ب ا مع بکه  احت ش از مس ع( درصد  ب ه )مرتمر ی اح ن احت  ر  سهم مس ب ا مع احت شبکه  از مس

ه ی اح ه ن ی اح ن یت  فر مجع ن ی هر  ا از ه  ب ه  ن ا  سر

زرگ  هب ه مشار احی  2 ن

لی ص ا نی  ا ی ر  9 3 ش

1220 682 0 4 درصد 12 23 فر 113 2 ن ع 1 ب مر رت   م

فرعی نی  ا ی ر 1924 ش 63 69 
ده ن ن خش ک 238 مجع و پ 20 21 

لی 213 حم 22 12 
هی ا ر زرگ  9 9 ب

ان و رمپ د ی 19 م 122 6 
اده ی اهپ  9 9 ر

اکی اه خ  9 9 ر
13 جمموع 913 3 199 

 به ازای هر نفر شهر بوشهر 2ناحیه  بزرگ سرانه شبکه معابر اصلی :8-2جدول 
زرگ مشاره ه ب ی اح دی ن لکر ع( درجه عم ب مر رت  م ( ر ب ا مع احت  ه مس احی ن ر  ب ا مع بکه  احت ش از مس ع( درصد  ب ه )مرتمر ی اح ن احت  ر  سهم مس ب ا مع احت شبکه  از مس

ه ی اح یت  ن همجع احی فر ن ن ی هر  ا از ه  ب ه  ن ا  سر

زرگ  ه ب ه مشار احی  2ن

لی ص ا نی  ا ی ر 8 ش 6229 14 

24603380 فر 28210 درصد 0 23 ع 4 ن ب مر رت   م

فرعی نی  ا ی ر 19 ش 3 8 4 3 8 2 
ده ن ن خش ک 8 مجع و پ 3 3 90 10 

لی 8 حم 23 23 13 
هی ا ر زرگ  9 9 ب

ان و رمپ د ی  3 12301 م
اده ی اهپ  9 9 ر

اه اکی ر  9 9 خ
23 جمموع 3382 199 

 
 به ازای هر نفرشهر بوشهر  8ناحیه  بزرگ : سرانه شبکه معابر اصلی3-2جدول 

زرگ مشاره ه ب ی اح دی ن لکر ع( درجه عم ب مر رت  م ( ر ب ا مع احت  ه مس احی ن ر  ب ا مع بکه  احت ش از مس ه  درصد  ی اح ن احت  ع(مس ب ر  سهم )مرتمر ب ا مع احت شبکه  از مس
ه ی اح ه ن ی اح ن یت  فر مجع ن ی هر  ا از ه  ب ه  ن ا  سر

زرگ  ه ب ه مشار احی لی 8ن ص ا نی  ا ی ر 219 ش 98 12 2663226 0 232 درصد 0 99 فر 91 ع 3 ن ب مر رت   م
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فرعی نی  ا ی ر 4 ش 4 638 26 
ده ن ن خش ک 3 مجع و پ 2613 29 

لی 268 حم 3 4 13 
هی ا ر زرگ  9 9 ب

ان و رمپ د ی 138 م 20 6 
اده ی اهپ  9 9 ر

اکی اه خ  9 9 ر
 199 288142 جمموع

 به ازای هر نفر شهر بوشهر 3ناحیه  بزرگ : سرانه شبکه معابر اصلی6-2جدول 
زرگ مشاره ه ب ی اح دی ن لکر ع( درجه عم ب مر رت  م ( ر ب ا مع احت  ه مس احی ن ر  ب ا مع بکه  احت ش از مس ع( درصد  ب ه )مرتمر ی اح ن احت  ر  سهم مس ب ا مع احت شبکه  از مس

ه ی اح ه ن ی اح ن یت  فر مجع ن ی هر  ا از ه  ب ه  ن ا  سر

زرگ  ه ب ه مشار احی  3ن

لی ص ا نی  ا ی ر 8 ش 698 2 

2 1220 34 0 2 درصد 4 23 386 فر 9 ع 6 ن ب مر رت   م

فرعی نی  ا ی ر 013 ش 3 2 38 
ده ن ن خش ک  29 22332 مجع و پ

لی 2303 حم 4 13 
هی ا ر زرگ  9 9 ب

ان و رمپ د ی 1213 م 4 4 
اده ی اهپ  9 9 ر

اکی اه خ  9 9 ر
160 جمموع 943 199 

 

 به ازای هر نفر شهر بوشهر 6ناحیه  بزرگ سرانه شبکه معابر اصلی :3-2جدول 
زرگ مشاره ه ب ی اح دی ن لکر ع( درجه عم ب مر رت  م ( ر ب ا مع احت  ه مس احی ن ر  ب ا مع بکه  احت ش از مس ع( درصد  ب ه )مرتمر ی اح ن احت  ر  سهم مس ب ا مع احت شبکه  از مس

ه ی اح ه ن ی اح ن یت  فر مجع ن ی هر  ا از ه  ب ه  ن ا  سر

زرگ  ه ب ه مشار احی  6ن

لی ص ا نی  ا ی ر  60 223223 ش

18232180 0 درصد 22 99 فر 120 ع 26 ن ب مر رت   م

رعی ف نی  ا ی ر 29 ش 3 3 3 6 
ده ن ن خش ک 668 مجع و پ 63 29 

لی  9 9 حم
هی ا ر زرگ  9 9 ب

ان و رمپ د ی  3 13068 م
اده ی اهپ  9 9 ر

اکی اه خ  9 9 ر
 199 224822 جمموع

 به ازای هر نفر شهر بوشهر 3ناحیه  بزرگ : سرانه شبکه معابر اصلی4-2جدول 
زرگ مشاره ه ب ی اح دی ن لکر ع( درجه عم ب مر رت  م ( ر ب ا مع احت  ه مس احی ن ر  ب ا مع بکه  احت ش از مس ع( درصد  ب ه )مرتمر ی اح ن احت  ر  سهم مس ب ا مع احت شبکه  از مس

ه ی اح ه ن ی اح ن یت  فر مجع ن ی هر  ا از ه  ب ه  ن ا  سر

زرگ  ه ب ه مشار احی  3ن

لی ص ا نی  ا ی ر 3 100226 ش 6 

0 90 93 44 0 2 درصد 2 99 فر 1882 ع 12 ن ب مر رت   م
رعی ف نی  ا ی ر  12 29692 ش

ده ن ن خش ک 124 مجع و پ 21 3 
لی  9 8 حم

هی ا ر زرگ  9 9 ب
ان و رمپ د ی 13 م 8 23 3 
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اده ی اهپ  9 9 ر
اکی اه خ  9 24 ر

26 جمموع 12 16 199 
 

 به ازای هر نفر شهر بوشهر 4ناحیه  بزرگ سرانه شبکه معابر اصلی :0-2جدول 
زرگ مشاره ه ب ی اح دی ن لکر ع( درجه عم ب مر رت  م ( ر ب ا مع احت  ه مس احی ن ر  ب ا مع بکه  احت ش از مس ع( درصد  ب ه )مرتمر ی اح ن احت  ر  سهم مس ب ا مع احت شبکه  از مس

ه ی اح ه ن ی اح ن یت  فر مجع ن ی هر  ا از ه  ب ه  ن ا  سر

زرگ  هب ه مشار احی  4 ن

لی ص ا نی  ا ی ر 1264 ش 28 66 

13 649210 2 درصد 12 99 13 فر 6 ع 40 ن ب مر رت   م

رعی ف نی  ا ی ر  9 9 ش
ده ن ن خش ک  9 9 مجع و پ

لی  9 9 حم
هی ا ر زرگ  9 9 ب

ان و رمپ د ی 19 م 966 3 
اده ی اهپ  9 9 ر

اکی اه خ 38 ر 166 24 
10 جمموع 193 6 199 

 به ازای هر نفر شهر بوشهر 0ناحیه  بزرگ سرانه شبکه معابر اصلی :19-2جدول 
زرگ مشاره ه ب ی اح دی ن لکر ع( درجه عم ب مر رت  م ( ر ب ا مع احت  ه مس احی ن ر  ب ا مع بکه  احت ش از مس ع( درصد  ب ه )مرتمر ی اح ن احت  ر  سهم مس ب ا مع احت شبکه  از مس

ه ی اح ه ن ی اح ن یت  ه مجع ن ا فر سر ن ی هر  ا از ه   ب

زرگ  ه ب ه مشار احی  0ن

لی ص ا نی  ا ی ر 68 ش 924 8 9 

82 10 20 803 فر 12940 درصد 8 9 ع 12 ن ب مر رت   م

رعی ف نی  ا ی ر  9 9 ش
ده ن ن خش ک  22 23033 مجع و پ

لی  22 32314 حم
هی ا ر زرگ  9 9 ب

ان و رمپ د ی 28 م 19 1 
اده ی اهپ  9 9 ر

اکی اه خ 63 ر 16 8 
16 جمموع 1620 199 

 

 به ازای هر نفر شهر بوشهر 19ناحیه  بزرگ سرانه شبکه معابر اصلی :11-2جدول 
زرگ مشاره ه ب ی اح دی ن لکر ع( درجه عم ب مر رت  م ( ر ب ا مع احت  ه مس احی ن ر  ب ا مع بکه  احت ش از مس ع( درصد  ب ه )مرتمر ی اح ن احت   ر  سهم مس ب ا مع احت شبکه  از مس

ه ی اح ه ن ی اح ن یت  فر مجع ن ی هر  ا از ه  ب ه  ن ا  سر

زرگ  ه ب ه مشار احی  19ن

لی ص ا نی  ا ی ر 134 ش 029 28 

60 30 982 0 فر 66229 درصد 19 99 ع 19 ن ب مر رت   م

رعی ف نی  ا ی ر 1 ش 12309 13 
ده ن ن خش ک 14 مجع و پ 9392 23 

لی 13 حم 2208 26 
هی ا ر زرگ  9 9 ب

ان و رمپ د ی 18 م 9 9 1 2 
اده ی اهپ  9 9 ر

اکی اه خ 268 ر 04 3 
633 جمموع 0 16 199 
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ره -2-1-1-2 یل عرض سوا یهحتل ا ل پ بر اصلی شهر بوشهر در سا  روی معا
 باتوان به چهار دسته کلی تقسیم کرد. دسته اول معابر در هر جهت می رارو شبکه معابر اصلی شهر بوشهر بطور کلی عرض مفید سواره

دهد، دسته مرت که حداقل دو خط عبور می 0تا  6 دهد، دسته دوم معابر با عرضیک خط عبور میحداقل مرت که  6 کمرت از عرض
عرض معابر  12-2جدول در  مرت. 12بیش از دهد و در نهایت معابر با عرض خط عبور می 2مرت که حداقل  12تا  0 سوم معابر با عرض
 وشهر مورد حتلیل قرار گرفته است.اصلی شبکه معابر ب

 شبکه معابر شهر بوشهر: حتلیل عرض معابر اصلی 12-2جدول 

درصد از طول شبکه معابر  مربع( کیلومرتمساحت ) طول )کیلومرت( عرض معابر
 اصلی

درصد از مساحت شبکه 
 معابر اصلی

 %13032 %1002 90891 8603 مرت 6کمرت از 
 %29022 %22020 90332 49082 مرت 0تا  6بین 
 %23064 %28062 9001 42024 مرت 12تا  0بین 

 %14024 %12064 90866 29032 مرت 12 بیشرت از
 

به ترتیب کمرتین و بیشرتین مرت،  12تا  0و معابر با عرض بین  مرت 12همانطور که در جدول نشان داده شده است، معابر اصلی با عرض بیشرت از 
 12تا  0مرت و معابر با عرض بین  6معابر اصلی با عرض کمرت از  همچنین .شوددرصد از طول شبکه معابر اصلی شهر بوشهر را شامل می

بندی عرض دسته 3-2شکل در شود. به ترتیب کمرتین و بیشرتین درصد از شبکه مساحت شبکه معابر اصلی شهر بوشهر را شامل می مرت،
، کم رنگ مرت با رنگ سبز 6در این شکل معابر با عرض کمرت از نشان داده شده است.  در هر جهت رو شبکه معابر اصلی شهر بوشهرسواره

داده  منایش سبز پر رنگمرت با رنگ  12مرت با رنگ قرمز و معابر با عرض بیش از  12تا  0مرت با رنگ آبی، معابر با عرض  0تا  6معابر با عرض 
 شده است. 
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 در هر جهت رو شبکه معابر اصلی شهر بوشهربندی عرض سواره: دسته3-2شکل  
 
 

بر اصلی شهر بوشهردرجه -2-1-1-8 ندی عملکردی شبکه معا  ب
و  یساخت، نگهدار فهیکه وظ یبا توجه به نهاد ها. در مرحله اول، راهردیپذیها در دو سطح خمتلف اجنام مراه یبندطبقه یبطور کل

گروه اول  یبندمیتقس نی. طبق اشودیم میتقس یشهربرون یهاو شبکه راه یشبکه معابر شهر یکنرتل آنها را بر عهده دارد به دو گروه اصل
عناصر شبکه در هر گروه، با توجه  تر،نییپا. در سطوح دنریگیقرار م یو گروه دوم حتت نظارت وزارت راه و ترابر هایشهردار عمل رهیدر دا
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 یساختار ستمیس کیآنها، به صورت  یبا در نظر گرفنت مالحظات موجود در طرح هندس نیکه دارند و همچن یافهیبه نوع عملکرد و وظ
به سه  یعملکرد مراتب لسلهاز حلاظ س ین و برون شهرودر یهاراه ستمیس ،یجهان یمطابق استانداردها زین رانیا. در شوندیم یندبطبقه

 شنهادیوابط پضو  یبند. هر چند که در مورد حنوه طبقهشوندیم میتقس دسرتسی حملیو  و پخش کننده مجع ،یانیمعابر شر یگروه اصل
 .کنندیم یرویپ یاصول چارچوب و ساختار کیضوابط از  نیا متامی اماوجود دارد،  یو داخل یخارج یهانامهنییآ نیدر ب ییهاتفاوت شده،

با توجه به این است.  (AASHTO) مربوط به سازمان آشتومعابر  یعملکرد یبندرده ضوابط مرتبط با نیترمعروفبر همین اساس، 
 میتقس یحمل یهاابانیمجع و پخش کننده و خ ،یفرع یانیشر یهاراه ،یاصل یانیشر یهابه چهار دسته راه یشهردرون یهاراه نامه،آیین

 :که در ادامه هر یک این دسته مراتب عملکردی شرح داده شده است شودیم
و همچنین  کندیهم متصل مپرتردد را به یرهایعمده شهر و مس تیمراکز فعال : این دسته از معابر غالباً یاصل یانیشر یهاراه -1

خبش اعظم  دهد،یم لیاز کل شبکه را تشک یکمها درصد راه نیا نکهی. با وجود اردیگیها صورت مراه نیسفرها در ا نیتریطوالن
. چراکه میزان حجم وسایل نقلیه و سرعت طرح در این معابر باالتر از سایر معابر شهر است شودیها اجنام مراه نیا قیاز طر یشهر یسفرها

مانند  یاهیناح نیمهم ب یعالوه سفرها. به ردیگیها اجنام مراه نیا قیاز طر شود،یاز آن خارج م ایکه به شهر وارد  ییشرت سفرهایب
توسط  شهرمراکز عمده حومه  نیبزرگ داخل شهر و ب یهاشهرک نیو ب یاهیحاش یو مناطق مسکون یمرکز یمنطقه جتار نیب یسفرها

 .ردیگیها صورت مراه نیا
با  یسفرها یاصل یانیشر یهاو نسبت به راه ردیگیاجنام م یفرع یانیشر یهاراه قیبا طول متوسط از طر یسفرها: های شریانی فرعیراه -2

کوچکرت را  ییایمناطق جغراف نیامکان سفر ب ،یاصل یانیشر هایراهنسبت به  دسته از معابر نی. اکنندیم تیرا هدا ییاز جاجبا یترنییسطح پا
 یاصل یانیو نسبت به شر ردیگیقرار من یاصل یانیاست که در دسته شر یانیشر معابرشامل همه  یفرع یانیشر هایراه. کندیفراهم م

شامل  ها )شریانی فرعی(دسته از راه نیممکن است اهمچنین . کندیم هئرا ارا ییاز جاجبا یترنییدارد و سطح پا یدسرتس یرو یشرتیب دیتأک
 یاصل یانیشر یهاراه وجز هبین شهری مربوط یارتباط یهاراه نیکه ا شرطیبه نیز شود  یشهر نیب یهاکنندهبه مجع یاتصاالت شهر

 حمسوب نشوند.

 یجتار یو نواح یرا داخل مناطق مسکون کیتراف انیو هم جر یدسرتس های مجع و پخش کننده: آن دسته از معابر شهری که همخیابان  -3
نفوذ مجع و  ها،یانیها با شرکننده. فرق مجع و پخشگیرندوپخش کننده قرار میهای مجع، در دسته خیابانکنندیم نیتام یو صنعت

سفرها است. به طور معکوس، مجع و  ییمقصد نها یبه مست نواح هایانیسفرها از شر تیو هدا یمسکون یها در نواحکنندهپخش
و  یمرکز ی. در منطقه جتارکندیم تیهدا یانیشر یهاستمیکرده و به س یآورمجع یمسکون یرا از نواح کیتراف انیها، جرکنندهپخش

 عمج نیدر ا تواندیم یشهر یاتوبوسران ستمی. سردیگیرا در بر م یابانیها متام شبکه خکنندهمجع و پخش ستمیبا تراکم مشابه، س یمناطق
 ها حرکت کند.کنندهو پخش

 معابر نیا ی. نقش اصلشودیم های حملیخیابان شامل، اندقبل قرار نگرفته یهاکه در گروه یمتام معابردسرتسی حملی:  یهاابانیخ -4
و  کندیم هائرا ار ییسطح جاجبا نیترنییپا ستمیس نیباالتر است. ا یهاستمیارتباط با س یجماور و برقرار یهایبه کاربر میمستق یدسرتس

 .شودیمن دهیها دآن رد یاتوبوس ریمس جیمعمواًل ه
هستند  یاصل یهایانیو جزو دسته شر دهندیمن لیرا تشک در معابر یعملکرد مراتبدسته از  کی یها از نظر عملکردکه آزادراه نینکته مهم ا

 یعملکرد یهانظام سهیمقا با بررسی و .شوند یمعرفدسته جداگانه  کیبه عنوان  توانندیکه دارند م یاگانهی یمشخصات هندس لیاما به دل
ارائه داده  12-2جدول بندی معابر براساس این ضوابط به طور جداگانه در ، اطالعات طبقهرانیشده توسط مراجع خمتلف در ا رفتهبه کار گ

 شده است.
صورت  یکارشناس یهایو بررس بوشهرشهر  بر موجود درمعابا در نظر گرفنت  در ایران و معابر ارائه شده یبندطبقه یهابا توجه به نظام

بندی معابر شهری که توسط وزارت کشور تهیه شده، استفاده شده است. بر از دستورالعمل طبقه معابر یعملکرد یبندطبقهگرفته، جهت 
شده  ارائه داده 13-2جدول و  18-2جدول در  بندی مراتب عملکردی معابر موجود در شهر کاشانهمین اساس، ضوابط مربوط به طبقه

شهر بوشهر در سال پایه طبق دستور العمل وزارت کشور منایش داده شده  اصلی ، سلسله مراتب عملکردی معابر4-2شکل همچنین در  است.
 است. 
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 بندی معابر در ایرانهای طبقهنامهآیین : ضوابط12-2جدول 

 نقل مشهدومطالعات جامع محل نقل تهرانومطالعات جامع محل نامه وزارت مسكن و شهرسازیآيني (1230مصوبه شورايعالی ترافيک ) (1206دستورالعمل وزارت کشور )
 آزادراه

 1 شرياني درجه
 آزادراه

 شرياني

 1شرياني درجه 

 آزادراه آزادراه
 تندراه بزرگراه تندراه

 باشيب مثبت
 همسطح بزرگراه بزرگراه

 با شيب منفي
 شریانی اصلی

 اصلي 2شرياني درجه 
  1شرياني درجه راه عبوري

 )بلوار(
 بلوار با عرض يا ميانه كم 1شرياني درجه  شهردرون حمدوده مركزي

 بلوار با عرض زياد

 شریانی فرعی
 2شرياني درجه 

 2شرياني درجه  بريون حمدوده مركزي شهر شرياني اصلي
 جتاري

 غريجتاري
 شرياني فرعي 

 )مجع و پخش كننده(
 طرفهيك 2شرياني درجه 

 فرعي 2شرياني درجه  مجع و پخش کننده
 مجع كننده كنندهمجع )مجع و پخش كننده( 

 فرعي )انشعابي( فرعي دسرتسي دسرتسي حملي اصلي حملي اصلي معابر حملي دسرتسی حملی
 بندی عملکرد معابر شهر بوشهر: معیارهای اصلی طبقه18-2جدول 

نقش جاجبایی  رده معرب
 )درصد(

نقش 
دسرتسی 
 )درصد(

 ارتباط میان معابر نقش در شبکه شهری
امکان دسرتسی 

مستقیم به 
 های پیرامونیکاربری

سرعت طرح 
)کیلومرت بر 

 ساعت(

سرعت جماز 
)کیلومرت بر 

 ساعت(
کمینه فاصله  هانوع تقاطع

 تقاطعات )مرت(
عرض 
 پوسته
 )مرت(

تعداد خطوط 
 عبوری

عرض هر خط 
 عبوری

میان شهرها یا مراکز عمده  9 199 آزادراه
 شهرها و حومه شهرها

شهری و معابر درون
خط )در  2حداقل  69-36 2999 سطحغري هم 09-119 199-129 ندارد حومه شهرمعابر 

 هر جهت(
 33/2تا  3/2

 مرت
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نقش جاجبایی  رده معرب
 )درصد(

نقش 
دسرتسی 
 )درصد(

 ارتباط میان معابر نقش در شبکه شهری
امکان دسرتسی 

مستقیم به 
 های پیرامونیکاربری

سرعت طرح 
)کیلومرت بر 

 ساعت(

سرعت جماز 
)کیلومرت بر 

 ساعت(
کمینه فاصله  هانوع تقاطع

 تقاطعات )مرت(
عرض 
 پوسته
 )مرت(

تعداد خطوط 
 عبوری

عرض هر خط 
 عبوری

 <19 >09 بزرگراه
های مهم بین حمدوده

شهر)مشال و جنوب یا شرق و 
 غرب( و حومه شهرها

اصلی و شریانی 
 49-119 09-129 ندارد آزادرادهها و بزرگراهها

 سطحغري هم
همسطح با فاصله 

 مرت  2399
خط )در  2حداقل  83 1999

 هر جهت(
 3/2تا  23/2

 مرت

ها و معابر بني بزرگراه بین مناطق مهم شهر 19-29 39-09 شریانی اصلی
 شرياني فرعی

حمدود و کنرتل شده 
خط  2حداقل  83 299 سطحهم 39-39 69-49 )کندرو و ...(

 مرت 23/2تا  2 عبوري 

بني معابر شرياني اصلی با  حمالت بزرگ و نواحی شهریبین  29-39 39-39 شریانی فرعی
 مرت 23/2تا  2 خط 2حداقل  29 299 سطحهم 89-39 39-69 شدهحمدود و کنرتل کنندهمعابر مجع

و پخش  مجع
بین معابر شرياني فرعی و  بین حمالت کوچک 39-39 29-39 کننده

 مرت 2تا  33/2 خط 1حداقل  14-28 - سطحهم 29-89 89-39 دارد معابر حملي
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نقش جاجبایی  رده معرب
 )درصد(

نقش 
دسرتسی 
 )درصد(

 ارتباط میان معابر نقش در شبکه شهری
امکان دسرتسی 

مستقیم به 
 های پیرامونیکاربری

سرعت طرح 
)کیلومرت بر 

 ساعت(

سرعت جماز 
)کیلومرت بر 

 ساعت(
کمینه فاصله  هانوع تقاطع

 تقاطعات )مرت(
عرض 
 پوسته
 )مرت(

تعداد خطوط 
 عبوری

عرض هر خط 
 عبوری

ها و واحدهای بني کاربري >09 <19 حملی
 هاي جماورمسکوني و حمدوده

 ها و معابربني کاربري
 مرت 2تا  33/2 خط 1حداقل  6 - سطحهم 29 29 دارد مجع و پخش کننده

بسته به نوع وسیله نقلیه عبوری  معابر ویژه
 دارد ناحمدود ناحمدود 199تا 9متغیر بین 

کاربر  بسته به نوع
و یا وسیله نقلیه 

 عبوری

بسته به نوع 
کاربر و یا وسیله 

 نقلیه عبوری
مرت  2حداقل  - همسطح

 خط 1حداقل  باید تأمین شود
مرت  103حداقل 

برای خطوط 
 دوچرخه 

 
 
 

 معابر شهر بوشهر عملکردی بندی: مشخصات تکمیلی طبقه13-2جدول 

نوع منطقه  رده معرب
 شهری

امکان پارک 
ای و حاشیه

 توقف
تردد 

 دوچرخه
 تردد موتور

 سواران
عبور عرضی 
 عابرين پياده

ورود 
عابرپياده به 
 حريم شبکه

تعداد 
خطوط 

عبوری در هر 
 جهت

تفکيک جهات 
 عبوري

عرض 
 میانه

عرض 
 روپیاده

شیب 
 طولی

شیب 
 عرضی

زهکشی و 
های ختلیه آب

 طحیس
هاي اطراف کاربري زمني

 معرب
حنوه کنرتل 
 تقاطعات

پارکینگ 
 اضطراری

تراکم 
حنوه خروج از شبکه يا  جريان ترافيک تابلوها

 ورود به آن
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نوع منطقه  رده معرب
 شهری

امکان پارک 
ای و حاشیه

 توقف
تردد 

 دوچرخه
 تردد موتور

 سواران
عبور عرضی 
 عابرين پياده

ورود 
عابرپياده به 
 حريم شبکه

تعداد 
خطوط 

عبوری در هر 
 جهت

تفکيک جهات 
 عبوري

عرض 
 میانه

عرض 
 روپیاده

شیب 
 طولی

شیب 
 عرضی

زهکشی و 
های ختلیه آب

 طحیس
هاي اطراف کاربري زمني

 معرب
حنوه کنرتل 
 تقاطعات

پارکینگ 
 اضطراری

تراکم 
حنوه خروج از شبکه يا  جريان ترافيک تابلوها

 ورود به آن

 آزادراه
حومه 
شهري، 

 شهريبرون
مطلقاً 
 ممنوع

مطلقاً 
فقط به صورت  ممنوعمطلقاً  ممنوع

 بیشرت از سه ممنوع غري همسطح
به صورت 
فيزيکي و 
کاماًل جدا 

 شده

 2حداقل 
 مرت

حداقل 
 مرت 4/1

 6حداکثر 
 درصد

 3/2تا  2
 درصد

های سامانه
ختليه باز و 

 بسته

فضاي سبز و تسهيالت شبكه 
)مانند پمپ بنزين و 

 (گاهاسرتاحت
- 

توقفگاه 
اضطراري كه 
به صورت 
فيزيكي از 

عرب جدا م
 شده است.

تا  2/9
تابلو  2/1

در هر 
 کيلومرت

از طريق رمپ کاهش  غريمنقطع
 و افزايش سرعت

 بزرگراه
حدفاصل 
هسته و 

 شهرحومه
مطلقاً 
 ممنوع

مطلقاً 
 ممنوع

براي 
موتورسواران 
با ظرفيت کمرت 

سي سي 123از 
 ممنوع است.

فقط به صورت 
 بیشرت از دو ممنوع غري همسطح

به صورت 
فيزيکي و 
کاماًل جدا 

 شده

 2حداقل 
 مرت

حداقل 
 مرت 4/1

 6حداکثر 
 درصد

 3/2تا  2
 درصد

های سامانه
ختليه باز و 

 بسته

مراکز مجعیتی بزرگ با اهمیت 
ها، بسیار زیاد )استادیوم

 ها، مراکز حتقیقاتی(فرودگاه
- 

بدون 
فضاسازي و 

بيين يشبا پ
خط 

 خمصوص

 2تا  6/9
تابلو در 

هر 
 کيلومرت

از طريق رمپ کاهش  غريمنقطع
 و افزايش سرعت
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نوع منطقه  رده معرب
 شهری

امکان پارک 
ای و حاشیه

 توقف
تردد 

 دوچرخه
 تردد موتور

 سواران
عبور عرضی 
 عابرين پياده

ورود 
عابرپياده به 
 حريم شبکه

تعداد 
خطوط 

عبوری در هر 
 جهت

تفکيک جهات 
 عبوري

عرض 
 میانه

عرض 
 روپیاده

شیب 
 طولی

شیب 
 عرضی

زهکشی و 
های ختلیه آب

 طحیس
هاي اطراف کاربري زمني

 معرب
حنوه کنرتل 
 تقاطعات

پارکینگ 
 اضطراری

تراکم 
حنوه خروج از شبکه يا  جريان ترافيک تابلوها

 ورود به آن

شریانی 
 اصلی

حدفاصل 
هسته و 

شهر حومه
 و شهري

جماز دربرخی 
 نقاط کندرو

جماز در 
 جماز کندرو

غیر همسطح یا از 
طریق جزیره و 

های گذرگاه
 دارتقاطعات چراغ

جماز برای 
سوار و پیاده 

شدن در 
 کندرو

بیشرت از دو و 
یک خط 

 دروکن
حداقل  فيزيکي

 مرت 4/1
حداقل 

 مرت 4/1
 6حداکثر 
 درصد

 3/2تا  2
 درصد

هاي سامانه
ختليه بسته و 
جدول کناري 

 معرب

کاربری مسکونی،جتاری، اداری 
،صنعتی ،تولیدی یا خدماتی اگر 
تعداد متوسط روزانۀ وسایل 

نقلیه موتوری که داخل آن می 
برآورد شود و  399شود بیش از 

 نوع دهای ساختمان

چراغ 
 - راهنمایی

 6تا  2
تابلو در 

هر 
 کيلومرت

با استفاده از ضوابط  منقطع
 رمپ

شریانی 
 جماز جماز بسیار حمدود شهري فرعی

ها جماز در گذرگاه
و تقاطعات 

 دارچراغ

جماز برای 
سوار و پیاده 

 شدن
حداقل  - کشيخط بیشرت از دو

 مرت 3/1
 19حداکثر 
 درصد

تا  3/1
3/2 

 درصد

سامانه 
چاهک و 

 لوله

های جتاري، اداري، کاربری
صنعتی، مسکونی و کاربريهاي 
ديگر شهري با حیطۀ عملکرد 

های بزرگ، ای )فروشگاهمنطقه
های های مرتو، هتلایستگاه

پذیر و ...( و کوچک، مهمان
 های نوع جساختمان

چراغ 
 - راهنمايي

تابلو  6تا 2
در هر 
 کيلومرت

با استفاده از  طرح  منقطع
 هندسي تقاطع
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نوع منطقه  رده معرب
 شهری

امکان پارک 
ای و حاشیه

 توقف
تردد 

 دوچرخه
 تردد موتور

 سواران
عبور عرضی 
 عابرين پياده

ورود 
عابرپياده به 
 حريم شبکه

تعداد 
خطوط 

عبوری در هر 
 جهت

تفکيک جهات 
 عبوري

عرض 
 میانه

عرض 
 روپیاده

شیب 
 طولی

شیب 
 عرضی

زهکشی و 
های ختلیه آب

 طحیس
هاي اطراف کاربري زمني

 معرب
حنوه کنرتل 
 تقاطعات

پارکینگ 
 اضطراری

تراکم 
حنوه خروج از شبکه يا  جريان ترافيک تابلوها

 ورود به آن

و  مجع
 جماز جماز حمدود شهري پخش کننده

جماز در 
های گذرگاه

 سطحهم

جماز برای 
سوار و پیاده 

 شدن
حداقل  - کشيخط بیشرت از یک

 مرت 3/1
 19حداکثر 
 درصد

تا  3/1
3/2 

 درصد

سامانه 
چاهک و 

 لوله

های شهري با حیطۀ کاربري
ای )مانند عملکردی ناحیه
ها و ....( مدارس، درمانگاه

 های نوع بو ساختمان

چراغ 
راهنمایی در 
تقاطع با 

 هاشريان
- 

 4تا  8
تابلو در 

هر 
 کيلومرت

با استفاده از طرح  منقطع
 هندسي تقاطع

 16حداکثر  مرت 3/1 - - 1 جماز جماز جماز جماز آزاد شهري حملی
 درصد

3/2 
 درصد

سامانه 
چاهک و 

 لوله

ها با حیطۀ عملکردی کاربري
حمله )واحدهای مسکوني، 
جتاری کوچک، مدارس و ...( 

 های نوع الفو ساختمان

بر اساس 
با  مورد

استفاده از 
ابزارهاي 

 ترافيك
با استفاده از طرح  منقطع - -

 هندسي تقاطع

 شهری معابر ویژه
جبز معابر 

اختصاصی 
 ممنوع

جماز فقط در 
مسیر 

دوچرخه و 
 اختصاصی

فقط در مسیر 
 اختصاصی جماز

جماز در 
های گذرگاه

 سطحهم

جماز برای سوار 
و پیاده شدن. 

در مسیر 
اختصاصی 

 جماز

بدون 
حمدودیت و 
با توجه به 

 فضا

بدون 
 مرت 3/1 - حمدودیت

با توجه 
به وسیله 

نقلیه 
 عبوری

3/2 
 درصد

سامانه 
چاهک و 

 لوله
با توجه به نوع مسیر ویژه و 

 حمدوده عبوری

بر اساس 
مورد با 

استفاده از 
ابزارهاي 

 ترافيك

با توجه به 
و  فضا

 عرض

 4تا  8
تابلو در 

هر 
 کيلومرت

با استفاده از طرح  منقطع
 هندسي تقاطع
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 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
 و (1-3)بندتحلیل آمار و اطالعات مربوط به عرضه سیستم حمل و نقل و ترافیک در سطح شهر

  (2-3بند)یهنقل یلهوس یتاشتغال و مالک یت،جمع ین،زم یشامل: کاربر یاجتماع -یآمار و اطالعات اقتصاد یلتحل
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یه -2-1-1-3 ا ل پ ل تقاطعات شهر بوشهر در سا ی  حتل
مورد بررسی قرار این شهر،  اصلی عابردرجه عملکردی شبکه م با در نظرگیریگذار شهر بوشهر عملکرد تقاطعات اصلی و تاثیر در این خبش

بندی معابر شهری که توسط وزارت کشور تهیه شده، از دستورالعمل طبقه معابر یعملکرد یبندطبقهجهت  شایان ذکر استگیرد. می
که توسط بازدیدهای میدانی این مهندسین  همانطور که در خبش دوم بیان شد، تقاطعات اصلی و تاثیرگذار شهر بوشهر استفاده شده است.

رو تقاطعات های پیشدر خبش .است بدون چراغاطع تق 28و  دارتقاطع چراغ 13تقاطع است که شامل  81شامل  اند،مشاور شناسایی شده
 0-2شکل در گیرد. حتلیل قرار می موردبدون چراغ و چراغدار، با در نظرگیری درجه عملکردی معابر موجود در بازوهای تقاطع در سال پایه، 

 موقعیت تقاطعات اصلی شهر بوشهر بر حسب مشاره تقاطع نشان داده شده است. 11-2شکل و  19-2شکل و 

 )الف( : موقعیت تقاطعات اصلی شهر بوشهر بر حسب مشاره تقاطع0-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
 و (1-3)بندتحلیل آمار و اطالعات مربوط به عرضه سیستم حمل و نقل و ترافیک در سطح شهر

  (2-3بند)یهنقل یلهوس یتاشتغال و مالک یت،جمع ین،زم یشامل: کاربر یاجتماع -یآمار و اطالعات اقتصاد یلتحل
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 )ب( : موقعیت تقاطعات اصلی شهر بوشهر بر حسب مشاره تقاطع19-2شکل  

 )ج( : موقعیت تقاطعات اصلی شهر بوشهر بر حسب مشاره تقاطع11-2شکل  

ار  و ل یب ور  شهید فک



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
 و (1-3)بندتحلیل آمار و اطالعات مربوط به عرضه سیستم حمل و نقل و ترافیک در سطح شهر

  (2-3بند)یهنقل یلهوس یتاشتغال و مالک یت،جمع ین،زم یشامل: کاربر یاجتماع -یآمار و اطالعات اقتصاد یلتحل
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 مهندسین مشاور مرتا
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چراغ -2-1-1-3-1 تقاطعات بدون  ل  ی ایه حتل پ ل  در سا وشهر   شهر ب
 اصلی و بدون چراغ شود. تقاطعاتپرداخته می شهر بوشهر در سال پایه اغدر این خبش از گزارش به حتلیل هر یک از تقاطعات بدون چر

، 16-2جدول در تقسیم شده است.  روگذرو تقاطع  میدانراه، چهارراه، چهار دسته سهتقاطع است و به  28شامل تاثیرگذار شهر بوشهر 
درجه عملکردی معرب و نوع تقاطع، بازوهای تقاطع، جهت حرکتی،  به تفکیک مشاره تقاطع،گذار شهر بوشهر حتلیل تقاطعات اصلی و تاثیر
 ارائه شده است.کطرفه یا دو طرفه نوع عملکرد معرب اعم از ی

 هیدر سال پا : حتلیل تقاطعات بدون چراغ شهر بوشهر16-2جدول 

نوع عملکرد  درجه عملکردی معرب جهت حرکتی بازوهای تقاطع نوع تقاطع مشاره تقاطع
 معرب

 شرقی و غربی خیابان بهمنی دوطرفه اصلیشریانی  مشالی و جنوبی خیابان خلیج فارس سه راه 1تقاطع مشاره 
 مجع و پخش کننده مشالی و جنوبی خیابان انقالب دوطرفه  فرعیشریانی  شرقی و غربی خیابان خلیج فارس سه راه 2تقاطع مشاره 
 شرقی و غربی بهمنیخیابان  دوطرفه شریانی فرعی  مشالی و جنوبی خیابان شهید یاسینی میدان  2تقاطع مشاره 
 مشالی خیابان نادر یکطرفه مجع و پخش کننده غربی خیابان شهدا چهارراه 8تقاطع مشاره 
 مشالی خیابان معلم یکطرفه مجع و پخش کننده غربی خیابان شهدا چهارراه 3تقاطع مشاره 
 جنوبی خیابان نواب صفوی یکطرفه مجع و پخش کننده غربی خیابان شهدا چهارراه 6تقاطع مشاره 
 شرقی و غربی خیابان طالقانی دوطرفه شریانی فرعی  مشالی و جنوبی خیابان ولیعصر سه راه 3تقاطع مشاره 
 مشالی و جنوبی حافظخیابان  دوطرفه شریانی فرعی  شرقی و غربی خیابان رئیسعلی دلواری سه راه 4تقاطع مشاره 

 چهارراه 0تقاطع مشاره 
 مجع و پخش کننده شرقی و غربی خیابان مجهوری

 مشالی و جنوبی بهشت صادقخیابان  شریانی فرعی  مشالی و جنوبی خیابان فضیلت دوطرفه

 روگذر 19تقاطع مشاره 
 مشالی و جنوبی خیابان آزادی

 خیابان نیروگاه دوطرفه شریانی اصلی
 نیخیابان سپهبد قره  شرقی و غربی خیابان شهدای نیروی دریایی

 دوطرفه شریانی فرعی  شرقی و غربی خیابان بهمنی میدان 11تقاطع مشاره 
 یکطرفه حملی جنوبی خیابان ابوعلی سینا

 میدان 12تقاطع مشاره 
 شریانی فرعی  مشالی و جنوبی خیابان بهشت صادق

 شرقی و غربی خیابان فتح املبین مجع و پخش کننده خیابان کارگر  دوطرفه

 میدان  12تقاطع مشاره 
 مجع و پخش کننده مشالی و جنوبی خیابان ورزش

 شریانی اصلی خیابان چمران دوطرفه
 شریانی فرعی  شرقی و غربی خیابان رئیسعلی دلواری

 میدان 18تقاطع مشاره 
 مشالی و جنوبی خیابان انقالب

 مجع و پخش کننده
 دوطرفه

 مشالی نادر خیابان یکطرفه جنوبی خیابان نواب صفوی

 میدان 13تقاطع مشاره 
 شریانی فرعی  مشالی و جنوبی خیابان فرودگاه

 دوطرفه
 مشالی و جنوبی خیابان سکان مجع و پخش کننده خیابان امید نسرتن شرقی و غربی خیابان شهید فکوری شریانی اصلی خیابان چمران

 خیابان فرودگاه  دوطرفه شریانی فرعی  شرقی و غربی خیابان دکرت بهشتی میدان 16تقاطع مشاره 
 خیابان شهید ماهینی دوطرفه شریانی اصلی شرقی و غربی خیابان شهدای نیروی دریایی میدان 13تقاطع مشاره 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
 و (1-3)بندتحلیل آمار و اطالعات مربوط به عرضه سیستم حمل و نقل و ترافیک در سطح شهر
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0A 0001 REP TR P1 T-BOHR : 28 صفحه of 00  
 

 -EN- F 00كد مدرك:01 ویرایش

نوع عملکرد  درجه عملکردی معرب جهت حرکتی بازوهای تقاطع نوع تقاطع مشاره تقاطع
 معرب

 درجه دو شریانی مشالی و جنوبی خیابان شهید یاسینی

 میدان 14تقاطع مشاره 
 غربی-غربی و شرقی خیابان شهدا

 مجع و پخش کننده
یکطرفه و 
 دوطرفه

 خیابان ایالم یکطرفه مشالی خیابان سیراف
 دوطرفه شریانی فرعی  مشالی و جنوبی خیابان امام مخینی

 میدان 10تقاطع مشاره 
 خیابان آزادی دوطرفه اصلیشریانی  مشالی و جنوبی خیابان طالقانی
 شریانی فرعی  خیابان مطهری شرقی و غربی خیابان امام علی

 میدان 29تقاطع مشاره 
 شریانی اصلی شرقی و غربی خیابان شهید ماهینی

 شریانی فرعی  مشالی و جنوبی خیابان باقرالعلوم دوطرفه
 مجع و پخش کننده خیابان طهمورث

 مشالی و جنوبی خیابان خلیج فارس دوطرفه شریانی فرعی  شرقی و غربی خیابان رئیسعلی دلواری میدان 21تقاطع مشاره 
 دوطرفه شریانی اصلی مشالی و جنوبی خیابان خلیج فارس میدان 22تقاطع مشاره 

 میدان 22تقاطع مشاره 
 بزرگراهی شرقی و غربی بزرگراه خلیج فارس

 مشالی و جنوبی خیابان امام علی شریانی اصلی نیخیابان سپهبد قره  دوطرفه
 دوطرفه شریانی فرعی شرقی و غربی خیابان ولیعصر چهارراه 21تقاطع مشاره 

 یکطرفه چمع و پخش کننده مشالی  خیابان معلم

 

 
ر -2-1-1-3-2 غدا چرا تقاطعات  ل  ی ه  حتل ای پ ل  در سا وشهر   شهر ب

 13شود. تقاطعات چراغدار شهر بوشهر شامل پرداخته می شهر بوشهر در سال پایه حتلیل هر یک از تقاطعات چراغداردر این خبش از گزارش به 
تقاطعات ، حتلیل 13-2جدول در شوند. زن تقسیم میتقاطع است که از نظر حنوه کنرتل تقاطع به سه دسته کنرتل دستی، هومشند و چشمک

بوشهر به تفکیک مشاره تقاطع، نوع تقاطع، بازوهای تقاطع، جهت حرکتی، درجه عملکردی معرب و نوع عملکرد معرب اعم از  چراغدار شهر
ن و در نهایت حرکات جماز در هر فاز ارائه شده ز، حنوه کنرتل تقاطع اعم از کنرتل هومشند، کنرتل دستی و چراغ چشمککطرفه یا دو طرفهی

 ها نشان داده شده است.موقعیت تقاطعات چراغدار شهر بوشهر بر حسب حنوه کنرتل آن 12-2شکل در است. 
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 ها: موقعیت نقاطعات چراغدار شهر بوشهر بر حسب حنوه کنرتل آن12-2شکل  
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 : حتلیل تقاطعات چراغدار شهر بوشهر در سال پایه13-2جدول 
مشاره 
جهت  بازوهای تقاطع نوع تقاطع تقاطع

 حرکتی
درجه 

عملکردی 
 معرب

نوع 
عملکرد 

 معرب
حنوه کنرتل 

 حرکات جماز در هر فاز تقاطع

تقاطع 
مشاره 

28 
 سه راه

 )عاشوری(

خیابان دکرت 
 بهشتی

 -شرقی
 هومشند دوطرفه شریانی فرعی غربی

 شرق به غرب فاز اول

 غرب به شرق فاز دوم
 غرب به مشال

 -مشالی خیابان عاشوری
 مشال به شرق فاز سوم جنوبی

تقاطع 
مشاره 

23 
 میدان

 )امام مخینی(

 -شرقی خیابان مطهری
 غربی

 دستی طرفهدو شریانی فرعی

 فاز اول
 شرق به غرب
 شرق به جنوب

خیابان دکرت 
 بهشتی

 غرب به شرق
 مشالغرب به 

خیابان امام 
 -مشالی مخینی

 فاز دوم جنوبی
 مشال به جنوب
 مشال به شرق

 جنوب به مشال خیابان جانبازان
 جنوب به غرب

تقاطع 
مشاره 

26 
 چهارراه
 )باهنر(

 -شرقی خیابان مطهری
 شریانی فرعی غربی

 هومشند دو طرفه

 شرق به غرب فاز اول
 شرق به جنوب

 غرب به شرق فاز دوم
 غرب به مشال

 -مشالی خیابان باهنر
 جنوبی

مجع و پخش 
 فاز سوم کننده

 جنوب به مشال
 غربجنوب به 

بیت ابان خی
 مشال به جنوب حملی املقدس

 مشال به شرق

تقاطع 
مشاره 

23 
 سه راه

 )بازرگانی(

 -شرقی خیابان مطهری
 غربی

 هومشند دوطرفه شریانی فرعی

 شرق به غرب فاز اول
 غرب به شرق

 غرب به مشال فاز دوم
خیابان بهشت 

 صادق
 -مشالی
 جنوبی
 

 شرقمشال به  فاز سوم

تقاطع 
مشاره 

24 
 چهارراه
 )توحید(

خیابان بهشت 
 صادق

 -لیمشا
 شریانی فرعی جنوبی

 هومشند دوطرفه

 فاز اول
 مشال به جنوب
 مشال به شرق
 جنوب به مشال
 جنوب به غرب

 خیابان توحید
 -شرقی
 غربی

مجع و پخش 
 فاز دوم کننده

 غرب به شرق
 غرب به مشال

 شرق به غرب خیابان حجاب
 شرق به جنوب

تقاطع 
مشاره 

20 
 سه راه
 )بسیج(

خیابان امام 
 مخینی

-مشالی
 شریانی فرعی جنوبی

 هومشند دوطرفه
 جنوب به مشال فاز اول

 مشال به جنوب
 مشال به شرق فاز دوم

 -شرقی خیابان توحید
 غربی

مجع و پخش 
 شرق به جنوب فاز سوم کننده

تقاطع 
مشاره 

29 
 میدان
 )قدس(

خیابان رئیسعلی 
 دلواری

 -شرقی
 فاز اول زنچشمک دوطرفه شریانی فرعی غربی

 شرق به غرب
 شرق به جنوب
 غرب به شرق
 غرب به مشال
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مشاره 
جهت  بازوهای تقاطع نوع تقاطع تقاطع

 حرکتی
درجه 

عملکردی 
 معرب

نوع 
عملکرد 

 معرب
حنوه کنرتل 

 حرکات جماز در هر فاز تقاطع

خیابان امام 
 مخینی

 -مشالی
 فاز دوم جنوبی

 مشال به جنوب
 مشال به شرق
 جنوب به مشال
 جنوب به غرب

تقاطع 
مشاره 

22 
 چهارراه

 )کشتیرانی(

خیابان رئیسعلی 
 دلواری

 -شرقی
 غربی

 هومشند دوطرفه شریانی فرعی

 فاز اول
 شرق به غرب
 غرب به شرق
 شرق به جنوب
 غرب به مشال

-مشالی یلتضخیابان ف
 فاز دوم جنوبی

 جنوب به مشال
 جنوب به غرب

خیابان نواب 
 صفوی

 مشال به جنوب
 مشال به شرق

تقاطع 
مشاره 

22 
 چهارراه
 )شیالت(

مشالی و  خیابان طالقانی
 جنوبی

شریانی اصلی 
 )ضلع جنوبی(

 هومشند دوطرفه

 فاز اول
 جنوب به مشال

 مشال به جنوب 
 مشال به شرق

شریانی فرعی 
 جنوب به غرب فاز دوم )ضلع مشالی(

شرقی و  خیابان والفجر
 غربی

مجع و پخش 
 ومسفاز  کننده

 شرق به غرب
 جنوبشرق به 

خیابان رئیسعلی 
 غرب به شرق شریانی فرعی دلواری

 غرب به مشال

تقاطع 
مشاره 

28 
 چهارراه
 )ولیعصر(

شرقی و  خیابان ولیعصر
 غربی

 دوطرفه شریانی فرعی

 هومشند

 شرق به غرب فاز اول
 غرب به شرق

 شرق به جنوب فاز دوم

خیابان نواب 
 صفوی

مشالی و 
جنوبی 
)ضلع 
 جنوبی
 فاز سوم تقاطع(

 غربجنوب به 

جنوبی)
ضلع 

مشالی 
 تقاطع(

مجع و پخش 
 مشال به شرق یکطرفه کننده

 مشال به جنوب

تقاطع 
مشاره 

23 
 چهارراه

 )دادگسرتی(

خیابان امام 
 مخینی

مشالی و 
 جنوبی

 هومشند دوطرفه شریانی فرعی

 فاز اول
 مشال به جنوب

 شرقمشال به 
 جنوب به مشال

 غربجنوب به 

 -شرقی خیابان ولیعصر
 فاز دوم غربی

 شرق به غرب
 شرق به جنوب
 غرب به شرق
 غرب به مشال

تقاطع 
مشاره 

26 
 سه راه

 )امام رضا(

خیابان دکرت 
 بهشتی

 -شرقی
 هومشند دوطرفه شریانی فرعی غربی

 شرق به غرب فاز اول
 غرب به شرق

 شرق به جنوب فاز دوم
-مشالی خیابان امام رضا

 جنوب به غرب فاز سوم جنوبی
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مشاره 
جهت  بازوهای تقاطع نوع تقاطع تقاطع

 حرکتی
درجه 

عملکردی 
 معرب

نوع 
عملکرد 

 معرب
حنوه کنرتل 

 حرکات جماز در هر فاز تقاطع

تقاطع 
مشاره 

23 

 چهارراه
 )بیسیم(

 )اداره کار(

-مشالی خیابان جانبازان
 شریانی فرعی جنوبی

 هومشند دوطرفه

 جنوب به مشال فاز اول
 جنوب به غرب

 مشال به جنوب فاز دوم 
 مشال به شرق

 -شرقی خیابان امام رضا
 فاز سوم  غربی

 شرق غرب به
 غرب به مشال

مجع و پخش  خیابان مدرس
 کننده

 شرق به غرب
 شرق به جنوب

تقاطع 
مشاره 

24 

 چهارراه
 )پست(

 )بهمنی(

 -شرقی خیابان بهمنی
 شریانی فرعی غربی

 هومشند دوطرفه

 شرق به غرب فاز اول
 شرق به حنوب

 غرب به شرق فاز دوم 
 غرب به مشال

 -مشالی نشانیخیابان آتش
 جنوبی 

مجع و پخش 
 فاز سوم  کننده

 مشال به جنوب
 مشال به شرق

 جنوب به مشال خیابان پست
 جنوب به غرب

تقاطع 
مشاره 

20 
 سه راه
 )فنس(

 -مشالی خیابان آزادی
 شریانی اصلی جنوبی 

 دستی دوطرفه
 جنوب به مشال فاز اول

 مشال به جنوب
 -شرقی خیابان آزادگان

 جنوب به غرب فاز دوم شریانی فرعی غربی

تقاطع 
مشاره 

89 
 چهارراه
 )صدرا(

مشالی و  خیابان طالقانی
 شریانی اصلی جنوبی

 هومشند دوطرفه

 جنوب به مشال فاز اول
 جنوب به غرب

 مشال به جنوب فاز دوم
 مشال به شرق

شرقی و  خیابان صدرا
 غربی

مجع و پخش 
 جنوبشرق به  فاز سوم کننده

تقاطع 
مشاره 

81 
 سه راه
 )صدف(

خیابان خلیج 
 فارس

مشالی و 
 شریانی فرعی جنوبی

 هومشند دوطرفه
 شرق به غرب فاز اول

 غرب به شرق
خیابان شهید 

 فکوری
شرقی و 

 غرب به مشال فاز دوم شریانی اصلی غربی
 

 سطح و در دست ساخت شهر بوشهرمعرفی تقاطعات غیر هم  -2-1-1-6
 سطحیک تقاطع غیر هم بوشهر . در شهرگرددمعرفی میسطح و در دست ساخت شهر بوشهر در این خبش از گزارش، تقاطعات غیر هم

در ضلع  نی ، بلوار سپهبد قرهدر ضلع غربی وجود دارد که در تقاطع بلوار شهدای نیروی دریایی سطح سردار سلیمانیبنام تقاطع غیر هم
با درجه  شده و اتصال معابرین میدان آزادی قرار دارد. این تقاطع جایگزدر ضلع جنوبی  و بلوار نیروگاهضلع مشالی در  ، بلوار آزادیشرقی

ترین تقاطعات در اتصال شرق به غرب و جنوب به مشال از مهم سطح سردار سلیمانیتقاطع غیر هم دهد.شریانی اصلی را اجنام می عملکردی
آید. این میدان در تقاطع بلوار آزادی در ضلع ان مطهری از مجله معابر در دست ساخت شهر بوشهر بشمار میمید آید.شهر بوشهر بشمار می

جنوبی، بلوار طالقانی در ضلع مشالی، بلوار امام علی در ضلع شرقی و با درجه عملکردی شریانی اصلی و بلوار مطهری در ضلع غربی با 
 نشان داده شده است. 18-2شکل و  12-2شکل ها در عیت این تقاطعوض درجه عملکردی شریانی فرعی قرار دارد.
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 سطح سردار سلیمانیغیر هم: تقاطع 12-2شکل  

 : میدان مطهری شهر بوشهر18-2شکل  
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بر اصلی شهر بوشهر -2-1-1-3 یه در شبکه معا ل نق ل  ی اد وسا ز آ ز  اد و جما ز آ  زمان سفر 
با درجه عملکردی شریانی اصلی، شریانی در این خبش از گزارش زمان سفر آزاد و سرعت جماز آزاد وسایل نقلیه در شبکه معابر اصلی شهر بوشهر 

ها و کوچه)گیرد راه و راه خاکی مورد بررسی قرار میفرعی، مجع و پخش کننده، حملی )حملی اصلی(، بزرگراهی، میدان و رمپ، پیاده
 102فرعی شریانی ، ر کیلومرتدر ه دقیقه 1اصلی شریانی زمان سفر آزاد برای معابر با درجه عملکردی  .نشده است(معابر حملی در نظر گرفته 

 دقیقه 18راه ، پیادهدر هر کیلومرت دقیقه 103، حملی و میدان و رمپ در هر کیلومرت دقیقه 1022، مجع و پخش کننده در هر کیلومرت دقیقه
ربیات بدست آمده در شایان ذکر است این مقادیر بر اساس جتدر نظر گرفته شده است.  در هر کیلومرت دقیقه 2و راه خاکی  در هر کیلومرت

 69اصلی شریانی همچنین سرعت آزاد در معابر با درجه عملکردی مطالعات جامع محل و نقل و ترافیک سایر شهرها بدست آمده است. 
ت، کیلومرت بر ساع 89، حملی و میدان و رمپ ساعتکیلومرت بر  83کیلومرت بر ساعت، مجع و پخش کننده  39فرعی  شریانی کیلومرت بر ساعت،

سرعت آزاد شبکه معابر  16-2شکل زمان سفر آزاد و در  13-2شکل در کیلومرت بر ساعت است.  29کیلومرت بر ساعت و راه خاکی  8راه پیاده
 اصلی شهر بوشهر نشان داده شده است. 
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 معابر اصلی شهر بوشهرشبکه  : زمان سفر آزاد13-2شکل  
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 : سرعت آزاد در شبکه معابر اصلی شهر بوشهر16-2شکل  
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تحلیل وضعیت فیزیکی و عملکردی شبکه و ناوگان حمل و نقل همگانی در شهر در سال  -3-1-2

 پایه
با آن مواجه هستند.  یکه مسئوالن شهر است یمسائل نیمسافران در طول روز از مهمرت ییجاجبا ا،یمتوسط و بزرگ دن یامروزه در شهرها

شدن ازدحام  شرتیآن ب جهیو در نت کیتراف انیجر شیموثر در جهت افزا یپارامرتها ریسا رییو تغ یسوار تینرخ مالک شیافزا ت،یرشد روزافزون مجع
 ایجهت کاهش و  یاریموضوع باعث شده است که مطالعات بس نیا تیمسافران شده است. اهم ییدر امر جاجبای معابر، سبب بروز مشکالت رد

 یهاستمیمردم از س شرتیاستفاده ب نهیدر زم ییهاحلمطالعات منجر به ارائه راه نیکه حاصل اغلب ا شودارائه  یکیبردن مشکالت تراف نیاز ب
و  یرانبوسینیم ،یرانشامل اتوبوس یونقل همگانمحل ستمیمتوسط و کم، س تیبا مجع رانیا ی. در اکثر شهرهاباشدیم یهمگان لونقمحل
 یونقل همگانمحل یهاستمیاز مجله س زین یلیر ستمیو ... س اصفهانتهران، مشهد،  لیاز قب رانیبزرگ ا ی. اما در شهرهاشودیم یرانیتاکس

 زانینسبتًا کمرت، کاهش م یآلودگ تر،نییپا نهیهز لیاز قب ییایمزا یدارا یونقل عموماستفاده از محلبطور کلی . شودیم بحمسو یدرون شهر
 است. یریپذآسان و انعطاف یدسرتس ،یدر معابر شهر کیازدحام و تراف

شناخت و  کند،یم فایا یونقل همگانمحل ستمیمسافران، در س شرتیب ییبه علت تقاضا و جاجبا یرانکه سامانه اتوبوس یتوجه به نقش مهم با
 شهر داشته باشد. یکیو تراف یونقل همگاندر عملکرد محل ییبسزا ریتاث تواندیم ستمیس نیاصالح درست ا

از  کیو مشخصات هر  هایژگیودر ادامه که  شودمی یرانیتاکسو  یرانشامل اتوبوس بوشهردر شهر  فعال یونقل همگانمحل ستمیس انواع
گیرند. الزم بذکر است که مشخصات این خطوط بطور و سپس مورد حتلیل و ارزیابی قرار می شرحبصورت امجالی  یونقلمحل یهاستمیس نیا

 مطالعات طرح محل و نقل جامع شهر بوشهر بررسی شده است. 2-1-2مفصل در بند 
اتوبوس -2-1-2-1 نی شهر بوشهرمعرفی شبکه  ا  ر

 بارتند از:رسد که نام این خطوط عخط می 3در حال حاضر تعداد خطوط اتوبوس شهر بوشهر به 
 خط بهمنی 
 بندرگاه -نیروگاه -خط هلیله 
 خط نیایش 
 خط سبزآباد 
 خط ساحلی 
 باغ زهرا -خط سنگی 
 خط تنگک 

لف( خط بهمنی  ا
و با خط آبی رنگ نشان داده شده است. همانطور که  13-2شکل های خط بهمنی در تصویر ها و موقعیت ایستگاهمسیر حرکت اتوبوس

کیلومرتی در  13ایستگاه است. شروع این خط از ایستگاه پایانه مطهری بوده و پس از طی مسافت تقریبًا  23شود این خط دارای مشاهده می
رسد. متوسط زمان رفت و برگشت نی خود )ایستگاه نفتکش( میامتداد بلوارهای آزادی، شهدای نیروی دریایی و جاده ساحلی به ایستگاه پایا

 نفر است. 029دقیقه و متوسط مسافر روزانه این خط  63ها در این خط اتوبوس

ندرگاه -روگاهین -لهیهل( خط ب  ب
ها در این خط را مشاهده و همچنین مسیر حرکت اتوبوس بندرگاه -روگاهین -لهیهلهای خط توان موقعیت ایستگاهمی 14-2شکل در تصویر 

جنوبی قرار گرفته از  -استای مشالیکه در ر بندرگاه -یروگاهن -یلههلای بر روی شکل مشخص شده است. خط منود. این خط با رنگ فیروزه
ها شود. متوسط زمان رفت و برگشت اتوبوسایستگاه تشکیل شده است و از ایستگاه پایانه مطهری شروع به ایستگاه آخر بندرگاه ختم می 26

 کیلومرت است. 22کنند دقیقه و مسافتی که در این خط طی می 39در این خط 

ی ( خطج  شیان
و با خط بنفش منایش داده  10-2شکل باشد. موقعیت خط نیایش در ایستگاه می 4رسد دارای کیلومرت می 8/6خط نیایش که طول آن به 

دقیقه است. منطقه حتت پوشش این خط منحصر به شهرک نیایش  29ط ها در این خشده است. متوسط زمان رفت و برگشت اتوبوس
 شود.می

اد ( خطد ب آ ز  سب
ان داده شده است. همانطور که و با خط سبز رنگ نش 29-2شکل های خط سبزآباد در تصویر ها و موقعیت ایستگاهمسیر حرکت اتوبوس

کیلومرتی  3/13ایستگاه است. شروع این خط از ایستگاه پایانه مطهری بوده و پس از طی مسافت تقریبا  23شود این خط دارای مشاهده می
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رسد. متوسط زمان رفت میدر امتداد بلوارهای آزادی، شهدای نیروی دریایی و شهید یاسینی به ایستگاه رادار که ایستگاه پایانی این خط است، 
 دقیقه است. 69ها در این خط و برگشت اتوبوس

 
 یبهمن خط یهاستگاهیا تیموقع و هااتوبوس حرکت ریمس: 13-2شکل 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
 و (1-3)بندتحلیل آمار و اطالعات مربوط به عرضه سیستم حمل و نقل و ترافیک در سطح شهر

  (2-3بند)یهنقل یلهوس یتاشتغال و مالک یت،جمع ین،زم یشامل: کاربر یاجتماع -یآمار و اطالعات اقتصاد یلتحل

 468 قرارداد:مشاره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT شهرداری بوشهر کارفرما:

  مشاور:
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0001 REP TR P1 T-BOHR : 83 صفحه  of 00  
 

 -EN- F 00كد مدرك:01 ویرایش

 بندرگاه -یروگاهن -یلههل خط یهاستگاهیا تیموقع و هااتوبوس حرکت ریمس: 14-2شکل  

 
 
 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
 و (1-3)بندتحلیل آمار و اطالعات مربوط به عرضه سیستم حمل و نقل و ترافیک در سطح شهر

  (2-3بند)یهنقل یلهوس یتاشتغال و مالک یت،جمع ین،زم یشامل: کاربر یاجتماع -یآمار و اطالعات اقتصاد یلتحل

 468 قرارداد:مشاره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT شهرداری بوشهر کارفرما:

  مشاور:
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0001 REP TR P1 T-BOHR : 86 صفحه  of 00  
 

 -EN- F 00كد مدرك:01 ویرایش

 نیایش یهاستگاهیا تیموقع و هااتوبوس حرکت ریمس: 10-2شکل  
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 سبزآباد خط یهاستگاهیا تیموقع و هااتوبوس حرکت ریمس: 29-2شکل  

 
 
 
 ساحلی( خط ه

ها در این خط را مشاهده منود. این خط با های خط ساحلی و همچنین مسیر حرکت اتوبوستوان موقعیت ایستگاهمی 21-2شکل در تصویر 
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ایستگاه تشکیل شده است  29ز که اغلب مسیر آن در امتداد جاده ساحلی قرار گرفته ا رنگ آبی بر روی شکل مشخص شده است. خط ساحلی
دقیقه و مسافتی که در  39ها در این خط پذیرد. متوسط زمان رفت و برگشت اتوبوسو شروع این خط از ایستگاه پایانه معلم صورت می

 کیلومرت است. 13کنند این خط طی می

ا -سنگی ( خطو اغ زهر  ب
و با خط صورتی رنگ  22-2شکل خط در  این . موقعیتاستایستگاه  18 رسد دارایکیلومرت می 2/3که طول آن به  باغ زهرا -یسنگخط 

 3232دقیقه است و متوسط مسافر روزانه در این خط  83ها در این خط منایش داده شده است. متوسط زمان رفت و برگشت اتوبوس
 شود.نفر است. ابتدا و انتهای مسیر این خط نیز به پایانه مطهری و پایانه معلم حمدود می

نگک ( خطز  ت
و با خط بنفش رنگ نشان داده شده است. همانطور که  22-2شکل های خط تنگک در تصویر یستگاهها و موقعیت امسیر حرکت اتوبوس

کیلومرتی  3/12و پس از طی مسافت تقریبا  ایستگاه است. شروع این خط از ایستگاه پایانه مطهری بوده 28شود این خط دارای مشاهده می
ها در این خط رسد. متوسط زمان رفت و برگشت اتوبوسدر امتداد بلوار آزادی به ایستگاه سوم تنگک که ایستگاه پایانی این خط است، می

 نفر است. 022دقیقه و متوسط مسافر روزانه در این خط  33
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 احلیس خط یهاستگاهیا تیموقع و هااتوبوس حرکت ریمس: 21-2شکل  
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 باغ زهرا -نگیس خط یهاستگاهیا تیموقع و هااتوبوس حرکت ریمس: 22-2شکل  
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 تنگک خط یهاستگاهیا تیموقع و هااتوبوس حرکت ریمس: 22-2شکل  

 
 

اتوبوس -2-1-2-1 رسی سطح پوشش شبکه  نی شهر بوشهربر ا  ر
رانی شهر بوشهر و میزان همپوشانی ای به الگوی شبکه اتوبوسرانی الزم است تا اشارهدر ابتدا و قبل از بررسی سطح پوشش شبکه اتوبوس

صورت  هايیبررس آنها و مشاهدات و هايیژگیو و یرانواع خطوط اتوبوسذکر شده در مورد ان فیبراساس تعارخطوط اتوبوس شود. 
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 اتوبوس خطوط اغلب در حال حاضر دارد. یشهر بوشهر الگوي شعاع یاتوبوسرانشبکه که شود نتیجه میگرفته از سطح شهر بوشهر 
 است. یاز الگوي شعاع رويیو پ یفعل یهمگان شبکه در ییگر مترکزگرانشانکه این موضوع هستند  مطهری انهیدر پا کسانیداراي مبدأ 

توان اظهار داشت در حال حاضر حدود های هر خط میها و موقعیت ایستگاهاز نظر سطح پوشش شهر نیز با توجه به مسیر حرکت اتوبوس
رانی منایش داده سطح پوشش شبکه اتوبوس 28-2شکل رانی قرار دارد. در درصد از سطح شبکه معابر اصلی حتت پوشش شبکه اتوبوس 8

روی در هر ایستگاه با دوایر قرمز روی در هر ایستگاه، در این شکل سطح پوشش پیادهمرتی پیاده 899شده است. با توجه به در نظرگیری شعاع 
و جنوبی که از  شود، در نیمه مشالی شهر بوشهر و در نواحی مشالی، شرقی. همانطور که در شکل مشاهده میرنگ نشان داده شده است

شوند، تنها یک خط اتوبوس )خط تراکم مجعیتی قابل توجهی برخودار است و به نوعی مراکز جتاری و جاذب سفر شهر نیز حمسوب می
رانی قرار ن مسئله باعث شده تا این نواحی به طور قابل قبولی حتت پوشش شبکه اتوبوسکند که ایباغ زهرا( از این نواحی عبور می -سنگی

مشالی شهر اشاره کرد. به حنوی که در این  ناحیهغربی در  -رانی در معابر شرقیتوان به ضعف شبکه اتوبوسنگیرند. از طرف دیگر می
رانی نیستند. حتی در مورد کمی از بلوار ولیعصر، حتت پوشش شبکه اتوبوسغربی به جز بلوار مطهری و خبش  -نواحی هیچ یک از معابر شرقی

غربی از شرایط بهرتی برخوردارند همچنان این ضعف مشهود است زیرا از معابر  -جنوبی نیز با وجود آنکه نسبت به معابر شرقی -معابر مشالی
رانی قرار دارند. در نیمه جنوبی شهر بوشهر که وشش شبکه اتوبوسجنوبی نیز تنها بلوار امام مخینی و بلوار شهید چمران حتت پ -مشالی

توسط جدا کننده قوی بنام شهرک نیروی دریایی به دو خبش غربی و شرقی تقسیم شده است، پوشش خوب شبکه اتویوسرانی در هر دو خبش، 
 شود.یفارس )خبش غربی( مشاهده مهای جاذب سفر نظیر دانشگاه خلیج با توجه به وجود کاربری
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 رانی شهر بوشهر در سال پایه: سطح پوشش خطوط اتوبوس28-2شکل  
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اتوبوس -2-1-2-1 نی خطوط  نی شهر بوشهرهمپوشا ا  ر
ها بررسی گیرد.میرانی شهر بوشهر در سال پایه با یکدیگر مورد بررسی قرار گانه اتوبوس 3در این خبش از گزارش میزان همپوشانی خطوط 

. همانطور که در تصاویر مربوط به خطوط دارند یبا هم همپوشان تعدادی از معابرشهري در خطوط اتوبوس درون کهنشان داد 
 3شوند. بنابراین متام این خط آن به پایانه مطهری ختم و یا از آن شروع می 3خط موجود  3رانی این شهر مشاهده شد از میان اتوبوس
دهند. همچنین خط بهمنی با خط سبزآباد عالوه بر بلوار آزادی، در بلوار شهدای نیروی دریایی نیز دارای نوعی بلوار آزادی را پوشش میخط به 

بندرگاه با خط تنگک در بلوار آزادی و بلوار نیروگاه همپوشانی دارند. بطور کلی خطوط  -نیروگاه -همپوشانی هستند و یا خط هلیله
رانی، از ظرفیت سایر توان جبای همپوشانی خطوط اتوبوسر صورت عدم همپوشانی با یکدیگر، در حالت بهینه قرار داشته و میرانی داتوبوس

میزان همپوشانی هرکدام از  14-2جدول رانی هستند، استفاده کرد. در نقاط شبکه معابر شهر که فاقد پوشش مناسب خطوط اتوبوس
رانی نشان داده گانه اتوبوسرانی شهر بوشهر، بر اساس درصدی از همپوشانی طول خط مورد نظر با هرکدام از خطوط اتوبوس3خطوط 

ایستگاه  8با  رانی، مربوط به خط بهمنیمشخص است، باالترین تعداد همپوشانی خطوط اتوبوس 14-2جدول شده است. همانطور که در 
درصد و کمرتین میزان همپوشانی این  20سبزآباد، بندرگاه، ساحلی و تنگک است. بیشرتین میزان همپوشانی این خط با خط ساحلی به میزان 

درصد با  10درصد است. کمرتین تعداد همپوشانی مربوط به خط سنگی با یک همپوشانی و به میزان  2203ندرگاه به میزان خط با خط ب
همپوشانی با خطوط خمتلف اتوبوسرانی هستند. بیشرتین میزان  2خط ساحلی است. خطوط سبز آباد، بندرگاه و تنگک، هرکدام دارای 

درصد با خطوط بندرگاه و تنگک است.  3/10خط سبزآباد و کمرتین میزان همپوشانی این خط، درصد با  3/89همپوشانی خط سبزآباد، 
درصد با خطوط بهمنی و سبزآباد  13درصد با خط تنگک و کمرتین میزان همپوشانی این خط،  23بیشرتین میزان همپوشانی خط بندرگاه، 

درصد با خطوط بهمنی و سبز  24ه و کمرتین میزان همپوشانی این خط، درصد با خط بندرگا 34است. بیشرتین میزان همپوشانی خط تنگک، 
درصد با خط ساحلی و کمرتین  26همپوشانی با خطوط خمتلف است. بیشرتین میزان همپوشانی این خط،  2آباد است. خط ساحلی دارای 
ک نیایش، با هیچکدام از خطوط دهی به شهردرصد با خط سنگی است. خط نیایش به دلیل سرویس 6میزان همپوشانی این خط، 

 رانی شهر بوشهر همپوشانی نداشته و در حالت بهینه قرار دارد.اتوبوس

 رانی شهر بوشهر با یکدیگر: میزان همپوشانی خطوط اتوبوس14-2جدول 

ام خطوط اد بهمنی ن ب آ ز  ندرگاه سب نگک ساحلی ب یش ت ا ی  سنگی ن
 - - درصد 28 درصد 20 درصد 3/22 درصد 28 - بهمنی
اد ب آ ز   - - درصد 3/10 - درصد 3/10 - درصد 3/89 سب
ندرگاه  - - دصد 23 - - درصد 13 درصد 13 ب
 درصد 6 - - - - - درصد 26 ساحلی
نگک  - - - - درصد 34 درصد 23 درصد 23 ت
ایش ی  - - - - - - - ن
 - - - درصد 10 - - - سنگی

 
کز مهم جاذب سفربه توجه  -2-1-2-1 ا  )پوشش( مر

تواند نیاز مسافران را جهت دسرتسی به رانی از اهمیت باالیی برخوردار است. این امر میپوشش مناسب مراکز جاذب سفر توسط خطوط اتوبوس
کاربری مربوطه با حداقل هزینه برطرف کرده و از استفاده خودروی شخصی و به تبع آن از آثار منفی حجم باالی ترافیک خبصوص در ساعات 

رانی در سطح شهر بوشهر نشان داده شده های عمده جاذب سفر و پوشش خطوط اتوبوسکاربری 23-2شکل ک، بکاهد. در اوج ترافی
مراکز آموزشی نظیر دانشگاه و در نهایت پایانه مسافربری و است. مراکز مهم جاذب سفر شهر بوشهر به سه دسته بازار و بافت تاریخی، 

های اقتصادی و آموزشی است اما تنها توسط خطوط سنگی و اند. نیمه مشالی شهر بوشهر، مرکز عمده فعالیتفرودگاه تقسیم شده
پاسخگوی کاربری مهم جاذب سفر نظیر  مرت مسافران، 899روی اند که این خطوط با توجه به درنظرگیری شعاع پیادهساحلی پوشش داده شده

بازار بوشهر و بافت تاریخی نیست. خط سنگی، مراکز آموزشی نظیر دانشگاه آزاد اسالمی، پردیس عالمه طباطبایی، دانشگاه علوم پزشکی 
های م نور و مرکز آموزشدهد. همچنین خط ساحلی دانشگاه پیاای دخرتانه الزهرا را خبوبی پوشش می)ستاد مرکزی( و دانشکده فنی و حرفه

تواند پاسخگوی نیاز دانشجویان جهت دسرتسی به مراکز توان گفت این خطوط میعلمی کاربردی را نیز خبوبی پوشش داده و در جمموع می
که املللی شهر است علمی و آموزشی در نیمه مشالی شهر بوشهر باشد. یکی دیگر از مراکز مهم جاذب سفر شهر بوشهر، فرودگاه بین

مرت با خط ساحلی است. مراکز  899روی بیش از متاسفانه توسط خطوط اتوبوسرانی نیمه مشالی پوشش داده نشده و دارای فاصله پیاده
مهم جاذب سفر آموزشی در نیمه جنوبی شهر بوشهر شامل دانشگاه خلیج فارس است که توسط خطوط ساحلی و بهمنی و همچنین 

رمانی نیز توسط خط سبزآباد خبوبی پوشش داده شده و پاسخگوی نیاز مسافران است. در ضلع شرقی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات د
آباد و تنگک پوشش داده شده نیمه جنوبی شهر بوشهر، ترمینال و پایانه مسافربری قرار دارد که خبوبی توسط خطوط بهمنی، بندرگاه، سبز
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 است.

 نسبت به خطوط اتوبوسرانی مراکز جاذب سفر شهر بوشهر بررسی موقعیت: 23-2شکل  

2 

1 
ر 1 زا ا ر ب وشه ب م  ی د یخی ق ر تا فت  با  و 

ه  2 گا ش وردان م ن ر -پیا وشه ب ن  تا دی اس ر ب ر کا می  عل ش  موز ز آ ک ر  م

2 
ر 2 وشه ب د  د اسالمی واح زا ه آ گا ش ر -دان وشه ب ی  ی عالمه طباطبا س  ی د ر  8 پ

8 
ی(  دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر کز  )ستاد مر

 ای دخرتانه الزهرادانشکده فنی و حرفه

3 

 دانشگاه خلیج فارس بوشهر 3

6 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان بوشهر 6

3 

رمینال و پایانه مسافربری استان بوشهر 3  ت

رودگاه بین املللی استان بوشهر 4  ف

4 
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اتوبوس -2-1-2-1 یکی و عملکردی خطوط  یز یل وضعیت ف نی شهر بوشهرحتل ا  ر
 لیوسا ریسا کیبوشهر بصورت خمتلط با ترافشهر  یرانکه اتوبوس دهدها نشان میبررسی ها در شهر بوشهر،اتوبوس حرکت ریمس از حلاظ

و در حال حاضر در این شهر خط ویژه اتوبوس وجود ندارد. سایر مشخصات مربوط به خطوط  کندیم یدهسیدر سطح شهر سرو هینقل
تعداد ایستگاه در هر خط، متوسط زمان نشان داده شده است. این جدول شامل اطالعاتی از قبیل  10-2جدول رانی شهر بوشهر در اتوبوس

، سرفاصله 21الی  12و  12الی  6ها در خط، مسافت طی شده در هر خط، تعداد سرویس صبح و عصر در ساعات رفت و برگشت اتوبوس
خط  6به  خط 3زمانی صبح و عصر در هر خط است. از آجنایی که در زمان نگارش این خبش از گزارش، تعداد خطوط اتوبوس این شهر از 

 شهر بوشهر ارائه شده است. توبوسخط ا 6اطالعات  10-2جدول کاهش و خط ساحلی حذف گردید، لذا در 

 رانی شهر بوشهر: مشخصات فیزیکی خطوط اتوبوس10-2جدول 

تعداد  نام خط
 ایستگاه

متوسط زمان 
رفت و برگشت 

 یقه()دق

مسافت 
شده طی

 )کیلومرت(
عداد سرویس ت

 صبح
سرفاصله زمانی 

 صبح
تعداد سرویس 

 عصر
سرفاصله زمانی 

 عصر
 ساعت 1 1 دقیقه 83 1 13 63 23 یبهمن

 ساعت 1 1 ساعت 1 1 22 39 26 بندرگاه
 ساعت 1 1 ساعت 1 1 8/6 29 4 شیاین

 ساعت 1 1 دقیقه 83 1 3/13 69 23 سبزآباد
 29الی  13 1 دقیقه 29الی  13 1 2/3 83 18 یسنگ

 دقیقه
 ساعت 1 1 دقیقه 83 1 3/12 33 28 تنگک

 

رانی، سطح خدمت خطوط با توجه به سرفاصله زمانی بر حسب ، جهت حتلیل وضعیت عملکردی خطوط اتوبوس29-2جدول مطابق 
 A،B،C،D،E،Fدسته  3رانی به گیرد. سطح خدمت خطوط اتوبوسدقیقه و تواتر سفر بر حسب وسیله بر ساعت مورد ارزیابی قرار می

 نتایجرانی دارد. ها از خطوط اتوبوسمندی آنشود و هر کدام تاثیر قابل توجهی در کاهش یا افزایش مسافران و میزان رضایتتقسیم می
و آنها را  بودهتواند در میزان استفاده مردم از اتوبوس تأثیرگذار دهند که عملکرد و کارایی پایین خطوط اتوبوسرانی مینشان می مطالعات

رانی ( خطوط اتوبوس21الی  12( و عصر )12الی  6. از آجنایی که سرفاصله زمانی صبح )ونقل خصوصی تشویق منایدبه استفاده از محل
 ارائه شده است. 21-2جدول شهر بوشهر با یکدیگر متفاوت است، لذا سطح خدمت صبح و عصر بصورت جمزا در 

 رانی: سطح خدمت خطوط اتوبوس29-2جدول 

سطح 
 خدمت

سرفاصله زمانی 
 )دقیقه(

تواتر سفر )وسیله بر 
 توضیحات ساعت(

A 19> 6< ریزی نداردمسافر نیازی به برنامه 
B 18-19 6-3 ريزي ميشود.سرويس متداول، به مسافران پيشنهاد برنامه 
C 29-13 8-2 ريزي بيشرتين زمان مطلوب براي مسافر )در صورت نرسيدن مسافر به سرويس برنامه

 (شده
D 29-21 2 اين سرويس براي مسافراني که حق انتخاب دارند جاذب نيست. 
E 69-21 1  شودسرويس ارائه ميدر طول يک ساعت تنها يک. 
F <69 1> اين سرويس براي هيچ مسافري جاذب نيست. 

 
 رانی شهر بوشهر: سطح خدمت صبح و عصر خطوط اتوبوس21-2جدول 

 سطح خدمت عصر سرفاصله زمانی عصر سطح خدمت صبح سرفاصله زمانی صبح نام خط
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 E ساعت E 1 دقیقه 83 یخط بهمن

 E ساعت E 1 ساعت 1 بندرگاه

 E ساعت E 1 ساعت 1 شیایخط ن

 E ساعت E 1 دقیقه 83 خط سبزآباد

 C دقیقه 29الی  C 13 دقیقه 29الی  13 یخط سنگ

 E ساعت E 1 دقیقه 83 خط تنگک

 
بوده و در طول یک  E، سطح خدمت خطوط بهمنی، بندرگاه، نیایش، سبزآباد و تنگک در ساعات صبح و عصر 21-2جدول با توجه به 

 باشد.می Cدهد همچنین سطح خدمت خط سنگی در ساعت صبح و عصر ساعت تنها یک سرویس ارائه می

اکسی -2-1-2-1 ل شبکه ت ی نی شهر بوشهرحتل ا  ر
رانی وجود نداشته و جاجبایی دستگاه است که در حال حاضر در این شهر ایستگاه فعال تاکسی 263های فعال شهر بوشهر تعداد تاکسی

زهرا، بلوار راه بازرگانی به بلوار طالقانی، بلوار بهشت صادق، بلوار عاشوری، میدان امام، باغ مسافران بصورت گردشی از میدان انقالب و سه
 گیرد.سرپل صورت می-زادهسبزآباد و امام-بهمنی

 

سطح یا تحلیل وضعیت مربوط به عرضه پارکینگ شامل: فضاهای پارکینگ عمومی هم -3-1-3

 ایها و پارکینگ حاشیههای خصوصی متناظر انواع کاربریطبقاتی، پارکینگ
خواهد داشت و از آجنا که معمواًل  یرا در پ ینگپارک یمسأله تقاضا ینا .پذیردیاجنام م یشخص یدر شهرها با خودرو یادیز یروزانه سفرها

 ینگو مناسب پارک یکاف یوجود فضا یتاز مدت زمان حرکت آن است، اهم یشب بردیخودرو در حال توقف به سر م یککه  یمدت زمان
 یادیخود موجب صرف زمان ز یو هستند که به خودروبر ینگپارک یبا کمبود فضا یاد،شهرها به سبب تراکم ز یمرکز ق. مناطشودیروشن م

هوا، استهالک خودروها و اثرات  یمصرف سوخت، آلودگ یشامر عالوه بر اتالف وقت قابل توجه، افزا ین. اشودیپارک م یفضا یافنت یبرا
شهر، سبب کاهش  یدر حمدوده مرکز یژهبه و هایابانخ یهپارک کردن خودروها در حاش یگرد یسو زرا به دنبال دارد. ا ینامطلوب روان

از  یبه عنوان خبش مهم ینگمطالعات پارک ینرو. از اشودیم هایابانخ یندر ا یمنیتصادفات و کاهش ا یشکاهش سرعت حرکت، افزا یت،ظرف
از  یف اساسمحل و نقل در شهر دارد. هد یتوضع یفیو ک یکم یدر ارتقا میمحل و نقل در شهرها، نقش مه یزیرمطالعات و برنامه

بهبود آمد و شد  یجهو در نت ینگپارک یتبهبود وضع یمناسب برا هاییاستس یریعرضه موجود و به کارگ یطشرا یبررس ینگ،مطالعات پارک
و منطقه  یکیتراف یطساخته شوند که با شرا ییهادر مکان یدسوارها باو پارک یابانیخ یرونب هایگاهتوقف شهر است. یمرکز هاییاباندر خ

 یتقاضا یپاسخگو یش، بایداز نظر گنجا هاینگباشند. افزون بر آن پارک پذیریهتوج یزن یهماهنگ بوده و از نظر اقتصاد یبافت شهر هاییژگیو
ای ها و پارکینگ حاشیههای خصوصی متناظر انواع کاربریسطح یا طبقاتی، پارکینگهای همرو عرضه پارکینگدر گزارش پیشباشد.  ینگپارک

 گیرد.ل پایه مورد حتلیل قرار میشهر بوشهر در سا
نگ -2-1-2-1 رکی ا یههای همعرضه پ ا ل پ ا طبقاتی شهر بوشهر در سا ی  سطح 

با افزایش خودروهای شخصی در شهرهای بزرگ و در نتیجه آن افزایش تعداد سفرها با این وسیله، پارکینگ به مسئله مهمی در مطالعات و 
است. در اين گونه شهرها، هر فعالیت اقتصادی نیاز به تامین فضای پارکینگ متناسب با سطح فعالیت خود را های شهری تبدیل شده ریزیبرنامه

شود سطح وسيعی از فضای مفيد شهری، به پارکينگ اختصاص دارد. به این ترتیب با توجه به فضای زیادی که توسط هر وسیله اشغال می
دهد. بنابراین جماز مرت از عرض معرب را به خود اختصاص می 3/2رب یا به بیانی دیگر حدود ای یک خط از عرض معپارکینگ حاشیه .يابدمی

تواند سبب کاهش عرض مفید معرب و در نتیجه کاهش حجم ترافیک عبوری و افزایش زمان سفر در معرب شود تا جایی ای میبودن پارک حاشیه
های طبقاتی و مکانیزه، های همسطح خارج خیابانی و پارکینگدرآورد. ایجاد پارکینگ« کند»یا « حبرانی»که وضعیت جریان در معرب را به حالت 

های جتاری و اداری ای در پهنهعالوه بر بهبود وضعیت ترافیک خبصوص در معابر با درجه عملکرد شریانی، موجب کاهش تقاضای پارک حاشیه
سطح، پارکینگ عمومی واقع در خارج از سطح معابر است که کلیه پارکینگ هم گردد. بطور کلیها میو ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری

فضاهای پارکینگ آن همسطح با معرب و در یک طبقه باشد و پارکینگ طبقاتی پارکینگ عمومی واقع در خارج از سطح معابر که فضاهای 
ها صورت گیرد، ها به طبقات خمتلف با حرکت خود آنپارکینگ آن در بیش از یک سطح قرار داشته باشد. در صورتی که جاجبایی خودرو

پارکینگ طبقاتی معمولی و در صورتی که جاجبایی خودروها به طبقات خمتلف توسط جتهیزات باالبرنده صورت گیرد، پارکینگ طبقاتی 
 1939سطح یا عمومی با ظرفیت پارکینگ هم12نفری در نواحی شهرداری،  222828شود. در شهر بوشهر به ازای مجعیت مکانیکی نامیده می

های جاذب سفر جتاری و اداری از آجنایی که نیمه مشالی شهر بوشهر مرکز عمده کاربری 26-2شکل خودروی سواری وجود دارد. مطابق 
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سطح پارکینگ هم 12های عمومی در این ناحیه بیشرت از نیمه جنوبی شهر است. از میان رود، تعداد پارکینگار میاست، لذا همانطور که انتظ
خودرو و یک پارکینگ عمومی  029سطح در نیمه مشالی و در حمدوده بازار و مراکز جتاری و اداری با ظرفیت پارکینگ هم 11شهر بوشهر، 

فضای پارک وجود دارد. شهر بوشهر فاقد پارکینگ طبقاتی  129بهمنی با کاربری غالب جتاری و ظرفیت در نیمه جنوبی و در حمدوده میدان 
است. همچنین یک پارکینگ مکانیزه در بلوار دهقان و جماور مسجد جامع عطار وجود دارد که در حال حاضر غیر فعال است. از آجنایی که 

های گذاری شده است. پارکینگها در سطح نواحی ترافیکی مشارهذا هرکدام از پارکینگسطح شهر بوشهر مشخص نیست، لهای همنام پارکینگ
قرار دارد. با توجه به آمار و اطالعات دریافتی این مهندسین مشاور از شهرداری  84و  21، 6، 3، 8، 2، 2سطح در نواحی ترافیکی هم

سطح شهر بوشهر در سال پایه به تفکیک مشاره پارکینگ، مشاره ناحیه ترافیکی، موقعیت های هم، مشخصات پارکینگ22-2جدول بوشهر در 
ترافیکی با  3ه فضای پارک و ناحی 849ترافیکی با ظرفیت  8پارکینگ و ظرفیت پارکینگ ارائه شده است. همانطور که مشخص است، ناحیه 

درصد از فضای  43سطح، بیشرتین ظرفیت پارکینگ را دارا هستند و در حدود فضای پارک در میان نواحی دارای پارکینگ هم 299ظرفیت 
دهد. نیمه جنوبی شهر بوشهر های جاذب سفر نظیر بازار هستند را پوشش میسطح نواحی مشالی شهر بوشهر را که دارای کاربریپارکینگ هم

فضای پارکینگ  129های جاذب سفر نظیر دانشگاه خلیج فارس و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی، تنها دارای با توجه به وجود کاربری
 است. 84سطح در ناحیه ترافیکی مه
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 سطح شهر بوشهرهای هم: مشخصات پارکینگ22-2جدول 

ظرفیت  موقعیت پارکینگ مشاره ناحیه ترافیکی مشاره پارکینگ 
 پارکینگ 

 1مشاره 
 8ناحیه 

 29 فیل-پارکینگ جنب مسجد امام حسن )ع(-خیابان لیان غربی
 239 خیابان نواب صفوی حدفاصل خیابان لیان غربی و شهدا 2مشاره 
 299 رانی قدیمپارکینگ اتوبوس-خیابان شهدا 8مشاره 
 3مشاره 

 3ناحیه 
 39 پارکینگ بازار میوه و تره بار-خیابان شهدا

 39 نرسیده به خیابان شهدا-خیابان نادری 4مشاره 
 199 8و  2خیابان تنگستان بین کوچه تنگستان  0مشاره 
 29 روبروی اداره اماکن و دبیرستان سعادت-خیابان لیان غربی 2ناحیه  2مشاره 
 39 روبروی گمرک -بلوار دهقان 2ناحیه  6مشاره 
 129 پارکینگ پاساژ آزادگان-خیابان شهدا 6ناحیه  3مشاره 
 29 بلوار امام مخینی حدفاصل خیابان یادگار امام و مالصدرا 21ناحیه  19مشاره 
 129 ضلع جنوب غربی میدان-میدان بهمنی 84ناحیه  11مشاره 

 1939  جمموع
 

 سطح شهر بوشهر نشان داده شده است. های همموقعیت جغرافیایی پارکینگ 26-2شکل در 
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 سطح شهر بوشهرهای هم: موقعیت جغرافیایی پارکینگ26-2شکل  

سطح شهر بوشهر در میان نواحی ترافیکی و شبکه معابر اصلی شهر های همموقعیت پارکینگ 20-2شکل و  24-2شکل ، 23-2شکل در 
 نشان داده شده است.
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 میان نواحی ترافیکیسطح نیمه مشالی شهر بوشهر در های هم: خبش اول پارکینگ23-2شکل  
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 سطح نیمه مشالی شهر بوشهر در میان نواحی ترافیکیهای همخبش دوم پارکینگ :24-2شکل  
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 سطح نیمه چنوبی شهر بوشهر در میان نواحی ترافیکیهای همپارکینگ: خبش سوم 20-2شکل  

رک حاشیه -2-1-2-1 ا یهعرضه پ ا ل پ  ای شهر بوشهر در سا
ای گیرد. جهت حتلیل عرضه پارک حاشیهای معابر اصلی شهر بوشهر در سال پایه مورد بررسی قرار میدر این خبش از گزارش، عرضه پارک حاشیه

ها صرف نظر شده است. طول ی و معابر حملی اصلی در نظر گرفته شده است و سایر معابر حملی و کوچهشبکه معابر، شبکه معابر اصل
کیلومرت مربع بوده و از نظر نوع عملکرد به چهار دسته معابر یکطرفه،  2033کیلومرت و مساحت آن  289043شبکه معابر اصلی این شهر 

 1093تری نسبت به نیمه جنوبی دارد، ه معابر اصلی نیمه مشالی که ساختار مرتاکمشوند. مساحت شبکدوطرفه، میدان و رمپ و تقسیم می
درصد از طول شبکه معابر  88کیلومرت است که  193002درصد از مساحت شبکه معابر اصلی این شهر و طول آن  81013کیلومرت مربع است و 

ای غیر که معابر اصلی شهر بوشهر در سال پایه، معابر با پارک حاشیهای شبشود. جهت حماسبه عرضه پارک حاشیهاصلی این شهر را شامل می
مرت داشته و  3633ای طولی برابر رمپ و دوربرگردان در نظر گرفته نشده است. معابر اصلی با حمدودیت پارک حاشیه راه، میادین،جماز، پیاده

مرت داشته و در حدود  19886 با ، رمپ و دوربرگردان طولی برابرندهند. همچنین میادیاز طول شبکه معابر اصلی را تشکیل می درصد 2013
درصد از طول شبکه معابر اصلی شهر بوشهر را در  9023و مرت داشته  691درصد از طول شبکه معابر اصلی و پیاده راه طولی برابر  8022

شکل ای غیر جماز شناسایی شدند. در اند. طی بازدیدهای میدانی این مهندسین مشاور، معابر با پارک حاشیهسال پایه به خود اختصاص داده

1 1 
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ای غیر جماز نشان داده شده است. همانطور که در تصویر خیابان نواب صفوی حدفاصل لیان غربی و خیابان شهدا با پارک حاشیه 2-29
ای بصورت غیر جماز ای در این معرب توسط تابلوهای پارک ممنوع، همچنان پارک حاشیهشود علی رغم ممنوعیت پارک حاشیهمشاهده می

راه خیابان لیان غربی حدفاصل خیابان نواب صفوی و خیابان معلم نشان داده شده است که پیاده 21-2شکل ت همچنین در صورت گرفته اس
 اند.نظر گرفته نشده هر بوشهر درای شبکه معابر اصلی شدر حماسبه عرضه پارکینگ حاشیه

 ای غیرجماز: خیابان نواب صفوی حدفاصل لیان غربی و شهدا با پارک حاشیه29-2شکل  
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 خیابان معلمراه خیابان لیان غربی حدفاصل خیابان نواب صفوی و : پیاده21-2شکل  

ه مشالی و نیمه جنوبی شهر بوشهر با رنگ قرمز و ای شبکه معابر اصلی در نیمممنوعیت پارک حاشیه 22-2شکل و  22-2شکل  در
شوند عبارتند ای میمعابری که شامل ممنوعیت پارک حاشیه ها با رنگ سبز در شبکه معابر اصلی شهر بوشهر منایش داده شده است.راهپیاده

خیابان لیان غربی حدفاصل بلوار دهقان تا لیان نشانی تا بلوار خلیج فارس، ضلع غربی از ضلع مشالی و جنوبی بلوار دهقان حدفاصل میدان آتش
، ضلع شرقی و غربی خیابان شهدا حدفاصل بلوار دهقان تا خیابان معلم، ضلع مشالی و جنوبی خیابان نادر حدفاصل لیان غربی تا بلوار 3

بی خیابان نواب صفوی حدفاصل ولیعصر، ضلع مشالی و جنوبی خیابان نواب صفوی حدفاصل خیابان لیان غربی و خیابان شهدا و ضلع جنو
خیابان شهدا و بلوار ولیعصر، ضلع مشالی و جنوبی خیابان ایالم حدفاصل خیابان شهدا و خیابان لیان غربی، ضلع جنوبی بلوار خلیج فارس 

بان شهدا، ضلع حدفاصل میدان شهید پیشکوه و خیابان لیان غربی، قسمتی از ضلع مشالی بلوار خلیج فارس حدفاصل بلوار ولیعصر و خیا
های دانش های شهر بوشهر نیز شامل خیابانراهتا بلوار شهید فکوری، حمدوده میدان بهمنی. پیاده 2مشالی بلوار خلیج فارس حدفاصل دریا 

 .شودآموز و لیان شرقی و لیان غربی می
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 ای شبکه معابر اصلی نیمه مشالی شهر بوشهر: ممنوعیت پارک حاشیه22-2شکل  

 

 ایحاشیهممنوعیت پارک 

 راهپیاده
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 ای شبکه معابر اصلی نیمه جنوبی شهر بوشهر: ممنوعیت پارک حاشیه22-2شکل  
حاشیه -2-1-2-1-1 پارک  د عرضه  رآور هب ای پ ل  در سا وشهر   ای شهر ب

"میانگین طول )ناخالص( پارک عدد ای جماز است بر ها پارک حاشیهای کافیست طول معابری که در آنپارکینگ حاشیه رای برآورد عرضهب
ای در این معابر به دست آید. در این حالت تقسیم شود تا تعداد فضای پارکینگ حاشیه ای برای یک خودروی شخصی" بر حسب مرتحاشیه
اند، زیرا اگرچه این معابر از نظر جریان در شبکه از اهمیت چندانی برخوردار نیستند، اما چون اغلب به شده های فرعی نیز در نظر گرفتهخیابان

آشکار است که اگرچه یک خودرو شخصی در حالت  گیرند، باید در مطالعه پارکینگ در نظر گرفته شوند.عنوان پارکینگ مورد استفاده قرار می
ها، ها و موانع، حریم تابلوها یا حریم تقاطعکند، اما در عمل به سبب وجود پلمرت فضا اشغال می 6حدود ای به تنهایی در پارک حاشیه

رو از "میانگین طول )ناخالص( پارک ای برای هر خودرو مقداری بیش از این مقدار به دست خواهد آمد. از اینطول موثر اشغال پارک حاشیه
استخراج  از فایل طرح تفصیلیها د استفاده منود. در مطالعات حاضر طول همه معابر و عرض آن" بایای برای یک خودروی شخصیحاشیه

رو، فرض شده است آن دسته شده است. الزم به ذکر است مقدار عرض برداشت شده عرض حریم بوده و برای به دست آوردن عرض سواره
مرت از هر طرف معرب به  2از هر یک از دو مست معرب و دسته دیگر به میزان  مرت 2/1مرت است به میزان  19ها کمرت از از معابر که عرض آن

ای در یک طرف خیابان و معابر مرت است، پارکینگ حاشیه 3روشان کمرت از روی کسر شده است. سپس معابری که عرض سوارهعنوان مسیر پیاده
ای توجه به این نکته تلقی شده است. بنابراین در برآورد عرضه پارکینگ حاشیه ای دوطرفه جمازمرت، پارکینگ حاشیه 3رو باالتر از با عرض سواره

 اسبات مدنظر قرار گیرد.ای دو طرف آزاد بایستی دو بار در حمحائز اهمیت است که طول معابر با پارکینگ حاشیه

 ایممنوعیت پارک حاشیه
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نظر از اطالعات شبکه معابر شهر بوشهر به  ای در شبکه معابر اصلی شهر بوشهر، ابتدا طول معابر موردجهت حماسبه ظرفیت پارک حاشیه
ای برای یک خودرو شخصی" )برای میانگین طول )ناخالص( پارک حاشیه"حسب مرت به  معرب بر سپس از تقسیم طول هر دست آورده شده و

که توسط شرکت  1رانمرت برآورد شده و در مطالعات پارکینگ ته 11منونه این مقدار در مطالعات ممتحن برای مشهد به طور میانگین 
آید. انتخاب عدد "میانگین ای بدست میمرت برآورد شده است( ظرفیت پارک حاشیه 2/19مطالعات محل و نقل و ترافیک تهران اجنام شده، 

 6ای برای یک خودرو شخصی" به صورت عددی بیش از طول واقعی اشغال شده توسط یک خودرو )تقریبًا طول )ناخالص( پارک حاشیه
ها و شود، به علت وجود تقاطعمرت در نظر گرفته می 6ای حدود (، به این خاطر است که اگرچه معمواًل طول فضای پارکینگ حاشیهمرت

های وسایل نقلیه همگانی و سایر عوامل بازدارنده پارکینگ های مسکونی، جتاری و اداری حملی، ایستگاههای دسرتسی به کاربریها، مکانحریم آن
ای در کل طول یک معرب، عمأل کمرت از مقداری که از تقسیم طول آن )به مرت( به ها، تعداد فضای پارکینگ حاشیهی در طول شریانیاحاشیه
ای در کل یک معرب، به دست آمده و در کل آید، است. در این مورد برای حماسبه طول متوسط فضای پارکینگ حاشیهمرت به دست می 6عدد 

ای برای یک خودروی شخصی"، یک فضای پارکینگ سواری ر متوسط به ازای "میانگین طول )ناخالص( پارک حاشیهطول یک معرب به طو
ها و راهای، پیادهای شبکه معابر اصلی شهر بوشهر بدون در نظرگیری معابر با ممنوعیت پارک حاشیهتوان در نظر گرفت. طول پارک حاشیهمی

ای برای یک برآورد شده است. در این مطالعات میانگین طول ناخالص پارک حاشیه 242332ناحیه ترافیکی،  62میادین، رمپ و دوربرگردان، در 
ای شبکه معابر ظرفیت پارک حاشیه 22-2جدول مرت در نظر گرفته شده است. در  11خودروی شخصی در شبکه معابر اصلی شهر بوشهر 

ای نشان داده شده است. بطور کلی در ای بر حسب مرت و عرضه پارک حاشیهاصلی شهر بوشهر به تفکیک مشاره ناحیه، طول پارک حاشیه
 1419با ظرفیت  30حیه گانه ترافیکی، نا62ای وجود دارد که از میان نواحی فضای پارک حاشیه 23306شبکه معابر اصلی شهر بوشهر، 

ظرفیت پارک  28-2شکل ای شبکه معابر اصلی شهر بوشهر را دارا هستند. در کمرتین ظرفیت پارک حاشیه 29با ظرفیت  8بیشرتین و ناحیه 
 ان داده شده است.بازه نش 4ای شبکه معابر اصلی شهر بوشهر در حاشیه

 ای شبکه معابر اصلی شهر بوشهر در سال پایه  : ظرفیت پارک حاشیه22-2جدول 

ای طول پارک حاشیه مشاره ناحیه
ای طول پارک حاشیه ناحیهمشاره  ایعرضه پارک حاشیه )مرت(

 ایعرضه پارک حاشیه )مرت(
 863 3113 22ناحیه  164 1480 1ناحیه 
 333 6128 22ناحیه  118 1239 2ناحیه 
 202 8224 28ناحیه  192 1121 2ناحیه 
 840 3241 23ناحیه  29 222 8ناحیه 
 323 3333 26ناحیه  121 1222 3ناحیه 
 328 3363 23ناحیه  30 632 6ناحیه 
 1291 12290 24ناحیه  38 304 3ناحیه 
 466 0321 20ناحیه  228 2868 4ناحیه 
 834 3923 89ناحیه  284 2320 0ناحیه 
 683 3903 81ناحیه  138 1012 19ناحیه 
 211 2810 82ناحیه  280 2382 11ناحیه 
 133 1086 82ناحیه  233 2493 12ناحیه 
 132 1099 88ناحیه  116 1232 12ناحیه 
 233 2092 83ناحیه  299 2298 18ناحیه 
 840 3238 86ناحیه  283 2602 13ناحیه 
 282 2633 83ناحیه  260 2036 16ناحیه 
 833 3996 84ناحیه  112 1223 13ناحیه 
 208 8228 80ناحیه  293 2236 14ناحیه 
 86 392 39ناحیه  102 2112 10ناحیه 
 243 8232 31ناحیه  836 3222 29ناحیه 
 386 4292 32ناحیه  324 3013 21ناحیه 
 688 3941 32ناحیه  284 2326 22ناحیه 
 841 3203 38ناحیه  221 2386 22ناحیه 

                                                                                                                                                             
 1233، شرکت مطالعات جامع محل و نقل و ترافیک تهران، آبان ماه 124گذاری در تأمین پارکینگ"، گزارش نهایی پروژه سیاست توسعه و مدیریت پارکینگ، گزارش مشاره "سرمایه 1
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 802 3812 33ناحیه  363 6220 28ناحیه 
 333 6123 36ناحیه  204 8249 23ناحیه 
 321 3326 33ناحیه  381 3039 26ناحیه 
 319 3612 34ناحیه  283 2314 23ناحیه 
 1419 10012 30ناحیه  232 2331 24ناحیه 
 31 363 69ناحیه  813 8346 20ناحیه 
 1801 16200 61ناحیه  632 3144 29ناحیه 
 492 4423 62ناحیه  620 6028 21ناحیه 
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شهر بوشهر ای شبکه معابر اصلی: ظرفیت پارک حاشیه28-2شکل    
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های مسافر، بار و شهری )پایانههای اصلی برونتحلیل وضعیت و عملکرد پایانه -3-1-4

 فرودگاه(

ریزان محل و نقل شهری در حتلیل تقاضای محل و نقل، میزان تولید سفر و جذب سفر هر منطقه را حماسبه و مسیرهایی را به آن برنامه
منطقه خارج و مقصد مسیرهای ورودی به منطقه، چنانچه در یک نقطه متمرکز شود، دهند. مبدا کلیه مسیرهایی که از اختصاص می

کاهد. های رسیدن به مسیر بعدی میآورد که تا حد زیادی از سفرهای بیهوده بین ایستگاهی، تاخیر در سفر و حتی هزینهپایانه را به وجود می
ای که با رسیدن به در یک پایانه، مجعیت پیاده گیرد.تر اجنام میان پایانه، دقیقدهی مسافران در یک نقطه متمرکز به عنوعالوه بر آن، سرویس

های جماور را خروجی وسایل نقلیه مسافربر که در انتظار مسافر، عرض خیابان -شوند، حجم ورودی های اطراف پراکنده میمقصد، به خیابان
گردند. در صورتی که پایانه در مرکز قه داشته و سبب کاهش سطح سرویس آن میکنند و ...، تاثیر بسزایی بر جریان ترافیک منطاشغال می

مناید و این حجم اضافی، با عبور از داخل شهر و بدون استفاده از های شلوغ شهر واقع شود، گره ترافیکی ایجاد میشهر و یا حمدوده
های موجود از اهمیت باالیی برخوردار بوده و نیازمند وضعیت پایانهافزاید. بدین جهت حتلیل های اطراف، بر مشکالت ترافیکی آن میکاربری
شهری شهر بوشهر شامل فرودگاه و پایانه های اصلی برونرو وضعیت و عملکرد پایانههای دقیق و کارشناسانه است. در گزارش پیشبررسی

 فری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.مسا
لی بوشهر -2-1-8-1 املل ن  ی ب  فرودگاه 

املللی شهر بوشهر در ضلع جنوبی شهر بوشهر و در امتداد بلوار فرودگاه قرار دارد. این فرودگاه در گذشته یکی از دو  فرودگاه بین
مرت است که جزو باندترین  8860و  8839های شده است. این فرودگاه دارای دو باند پروازی به طولفرودگاه اصلی کشور حمسوب می

ای برای پروازهای داخلی های جداگانهشود. فرودگاه بوشهر دارای دو ترمینال است که ترمینالحمسوب می های کشورباندهای پروازی فرودگاه
، ظرفیت 1204مرتمربع است. این فرودگاه تا پایان سال  2299و  3290و خارجی تعبیه شده است. مساحت ترمینال داخلی و خارجی به ترتیب 

های های داخلی این فرودگاه برای فرودگاهاملللی را داشته است. مسیر پروازمسافر سالیانه بین 266,663مسافر سالیانه داخلی و  332,194پذیرش 
نژاد مشهد، فرودگاه شهید بهشتی اصفهان، فرودگاه خارک، فرودگاه اهواز، همچون فرودگاه مهرآباد تهران، فرودگاه شهید هامشی

جده، مدینه، دبی و روسیه توان به گیرد. از پروازهای خارجی این فرودگاه میفرودگاه خلیج فارس عسلویه و فرودگاه جزیره سیری اجنام می
رو عملکرد این فرودگاه مطابق آمار و موقعیت فرودگاه بین املللی بوشهر نشان داده شده است. در خبش پیش 23-2شکل اشاره کرد. در 

ریزی، نظارت و امور اقتصادی )گروه آمار و اطالعات هوانوردی و فرودگاهی( و سالنامه آماری ارائه نت برنامهاطالعات دریافتی از معاو
 گیرد. شده توسط سازمان هواپیمایی کشوری مورد بررسی قرار می
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 : موقعیت فرودگاه بین املللی بوشهر23-2شکل  
ن -2-1-8-1-1 رودگاه بی د ف ر وشهرعملک  املللی ب

بررسی هر  دهد تا بابه مدیران و کارشناسان و پژوهشگران مربوطه این امکان را می و اطالعاتآمار  ، حتلیلدر صنعت محل و نقل هوایی
ریزی، مطابق آمار و اطالعات دریافتی از معاونت برنامهریزی و پیشربد اهداف و ارایه خدمات بهرت استفاده منایند. ه در جهت برنامهفرودگا

نظارت و امور اقتصادی )گروه آمار و اطالعات هوانوردی و فرودگاهی(، عملکرد کل پروازهای مسافری، پروازهای داخلی و پروازهای بین 
به  26-2جدول و  23-2جدول ، 28-2جدول در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، در  2910اه بین املللی بوشهر در سال املللی فرودگ

 نشان داده شده است.ست )کیلوگرم( نشست و برخاست )فروند( ، اعزام و پذیرش، )مسافر( و ارسال و پذیرش بار و پ تفکیک
 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2910املللی بوشهر در سال : عملکرد کل پروازهای فرودگاه بین28-2جدول 

 درصد رشد 2914سال  2910سال  حنوه عملکرد
 18 2,383 8,232 نشست و برخاست )فروند(

 -2 809,182 841,332 )مسافر(اعزام و پذیرش 
 -22 8,333,230 2,322,492 ارسال و پذیرش بار و پست )کیلوگرم(

 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2910املللی بوشهر در سال : عملکرد پروازهای داخلی فرودگاه بین23-2جدول 
 درصد رشد 2914سال  2910سال  حنوه عملکرد

 13 2,648 8,238 نشست و برخاست )فروند(
 -1 842,804 830,422 اعزام و پذیرش )مسافر(

 -21 8,662,998 2,602,809 ارسال و پذیرش بار و پست )کیلوگرم(
 

 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2910فرودگاه بین املللی بوشهر در سال  ی:عملکرد پروازهای بین امللل26-2جدول 
 درصد رشد 2914سال  2910سال  حنوه عملکرد
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 31- 62 14 نشست و برخاست )فروند(
 38- 3,683 1,039 اعزام و پذیرش )مسافر(

 34- 03,233 89,212 ارسال و پذیرش بار و پست )کیلوگرم(
 

نسبت به مدت مشابه سال  2910فرودگاه بین املللی بوشهر در سال  یاملللشود، عملکرد پروازهای بینباال مشاهده میهمانطور که در جداول 
 18درصدی داشته است. در این فرودگاه از نظر نشست و برخاست )فروند( در کل پروازها و پروازهای داخلی، افزایش  39قبل، کاهش بیش از 

درصدی نسبت به مدت مشابه  1و  2در کل پروازها و پروازهای داخلی، کاهش اندک  اعزام و پذیرش مسافردرصدی و همچنین از نظر  13و 
، هر یک از این پارامرتها نسبت به کل پروازها، پروازهای مسافری و 20-2جدول و  24-2جدول ، 23-2جدول شود. در سال قبل مشاهده می

 شود.برآورد می 2910های کل کشور در سال املللی فرودگاهوازهای بینپر

 های کل کشوردر مقایسه با فرودگاه 2910عملکرد کل پروازهای فرودگاه بین املللی بوشهر در سال  :23-2جدول 

 درصد از کل املللی بوشهرفرودگاه بین  های کل کشورفرودگاه حنوه عملکرد
 1092 8,232 810,348 نشست و برخاست )فروند(
 9002 841,332 31,468,994 اعزام و پذیرش )مسافر(

 9032 2,322,492 314,316,118 ارسال و پذیرش بار و پست )کیلوگرم(
 های کل کشوردر مقایسه با فرودگاه 2910فرودگاه بین املللی بوشهر در سال : عملکرد پروازهای داخلی 24-2جدول 

 درصد از کل فرودگاه بین املللی بوشهر های کل کشورفرودگاه حنوه عملکرد
 1029 8,238 238,394 نشست و برخاست )فروند(
 1018 830,422 82,916,234 اعزام و پذیرش )مسافر(

 1013 2,602,809 229,303,021 )کیلوگرم(ارسال و پذیرش بار و پست 
 های کل کشوردر مقایسه با فرودگاه 2910: عملکرد پروازهای بین املللی فرودگاه بین املللی بوشهر در سال 20-2جدول 

 از کلدرصد  فرودگاه بین املللی بوشهر های کل کشورفرودگاه حنوه عملکرد
 9092 14 63,236 نشست و برخاست )فروند(
 9092 1,039 0,483,639 اعزام و پذیرش )مسافر(

 9092 89,212 104,129,142 ارسال و پذیرش بار و پست )کیلوگرم(

مطابق سالنامه آماری  ،2910املللی بوشهر در کل پروازها، پروازهای داخلی و پروازهای بین امللل، در سال پس از بررسی عملکرد فرودگاه بین
 1203املللی بوشهر در سال ، عملکرد فرودگاه بین22-2جدول و  22-2جدول ، 21-2جدول ، 29-2جدول سازمان هواپیمایی کشوری، در 

 د پرواز نشان داده شده است.امللل به تفکیک مبدا، مقصد، تعداد مسافر، بار )کیلوگرم(، پست )کیلوگرم( و تعدادر پروازهای داخلی و بین

 1203ها در سال لی فرودگاه بین املللی بوشهر به مقصد سایر فرودگاه: عملکرد پروازهای داخ29-2جدول 

 تعداد پرواز پست )کیلوگرم( بار )کیلوگرم( تعداد مسافر فرودگاه مقصد فرودگاه مبدا

 بوشهر

 42 صفر 223 2,620 اصفهان
 1 صفر صفر 81 اهواز

 1 صفر صفر 3 بندرعباس
 161 صفر 869 4,208 خارک
 28 صفر 2 642 شیراز
 2 صفر 6,920 138 کیش
 219 صفر صفر 88,332 مشهد

 1,896 3,934 261,213 184,003 مهرآباد تهران
 2 صفر صفر صفر یزد

 1,409 3,934 264,988 296,223 جمموع
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درصد از  38درصد مقدار پست و  199 ،درصد از مقدار بار 03درصد از تعداد مسافرین،  32شود، همانطور که در جدول باال مشاهده می
 بوده است. 1203آباد تهران در سال تعداد کل پروازهای فرودگاه بوشهر، به مقصد فرودگاه مهر

 

 1203ها به مقصد فرودگاه بین املللی بوشهر در سال : عملکرد پروازهای داخلی سایر فرودگاه21-2جدول 

 تعداد پرواز پست )کیلوگرم( بار )کیلوگرم( تعداد مسافر فرودگاه مقصد فرودگاه مبدا
 اصفهان

 بوشهر

 42 صفر 191 2,319
 2 صفر صفر 123 اهواز
 130 صفر صفر 6,431 خارک
 22 صفر 2 663 شیراز
 1 صفر صفر 12 قشم
 2 صفر صفر 113 کیش
 211 صفر صفر 23,326 مشهد
 1,890 23,262 243,309 183,822 تهرانمهرآباد 

 1,409 23,262 243,602 146,280 جمموع

ی به درصد تعداد پروازها 33درصد مقدار بار و پست و  199درصد از تعداد مسافرین،  30شود، همانطور که در جدول باال مشاهده می
 .بوده است 1203در سال  از فرودگاه مهرآباد تهرانمقصد فرودگاه بوشهر، 

 1203ها در سال : عملکرد پروازهای بین امللل فرودگاه بین املللی بوشهر به مقصد سایر فرودگاه22-2جدول 

 تعداد پرواز پست )کیلوگرم( بار )کیلوگرم( تعداد مسافر فرودگاه مقصد فرودگاه مبدا

 بوشهر
 1 صفر صفر صفر جده
 2 صفر صفر 193 دبی
 19 صفر صفر 016 مدینه

 12 صفر صفر 1921 جمموع

درصد از تعداد مسافرین پروازهای بین امللل فرودگاه بوشهر، مقصدشان فرودگاه مدینه  09شود، همانطور که در جدول باال مشاهده می
 فرودگاه در این سال را دارا است.بوده است که از این میان، بیشرتین تعداد مسافر و پرواز را به مقصد این  1203پرواز در سال  19در 

 

 1203ها به مقصد فرودگاه بین املللی بوشهر در سال : عملکرد پروازهای بین امللل سایر فرودگاه22-2جدول 

 تعداد پرواز پست )کیلوگرم( بار )کیلوگرم( تعداد مسافر فرودگاه مقصد فرودگاه مبدا
 2 صفر 349 104 بوشهر دبی
 4 صفر صفر 023 مدینه

 19 صفر 349 1123 جمموع

درصد( و  42شود، از میان فرودگاه مدینه و دبی، فرودگاه مدینه بیشرتین تعداد مسافر )حدود همانطور که در جدول باال مشاهده می
 349ارسال بار، فرودگاه دبی بیشرتین مقدار ارسال بار به مقدار  به مقصد فرودگاه بوشهر را داشته و همچنین از نظر پرواز( 4تعداد پرواز )

داشته است. مطابق سالنامه آماری ارائه شده توسط سازمان هواپیمایی کشوری، در  1203کیلوگرم را به مقصد فرودگاه بوشهر در سال 
و سهم پروازی این  1203، آمار و اطالعات نشست و برخاست و سهم پروازی ماهانه فرودگاه بین املللی بوشهر در سال 28-2جدول 

 در این سال نشان داده شده است.های کشور فرودگاه نسبت به کل پروازهای فرودگاه
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 1203املللی بوشهر در سال : آمار نشست و برخاست و سهم پروازی ماهانه فرودگاه بین28-2جدول 

سهم  جمموع شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین فرودگاه
 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر )درصد(

 1,936 1,123 1,989 064 1,913 1,214 21/2 12,416 1,186 1,232 1,286 1,132 1,210 1,138 بوشهر

درصد و در شش ماه  32شود، آمار نشست و برخاست فرودگاه بوشهر در شش ماه اول سال، همانطور که در جدول باال مشاهده می
 12این فرودگاه بوده است که این خود نشان از کاهش درحدود  1203درصد از جمموع کل نشست و برخاست در سال  83دوم سال، 

درصدی از تعداد کل نشست و  21/2ل اول نسبت به نیم سال دوم این سال دارد. این فرودگاه سهم درصدی تعداد نشست و برخاست در نیم سا
بر اساس این شاخص قرار فرودگاه کل کشور  66از میان  12های کل کشور در این سال را دارد که این فرودگاه را در رتبه برخاست فرودگاه

 داده است.
اتوبوس -2-1-8-1 نه  ا ی ا نپ ی ب نی  ا  شهری بوشهرر

املللی شهری بوشهر در ضلع جنوبی بوشهر و در امتداد بلوار سپهبد قره نی قرار داشته و فاصله آن از فرودگاه بینرانی بینیانه اتوبوسپا
نه بشمار توان از مزایای این پایاکیلومرت است. قرار گرفنت این پایانه مسافربری در بیرون از شهر، باعث جلوگیری از ترافیک شده و آن را می 4بوشهر 

های خروجی از این پایانه عبارتند از: تهران، سکنند. سرویرسانی میشرکت مسافربری داخلی در این پایانه به مسافران خدمت 11آورد. هم اکنون 
، دهدشت، یزد شهر، اهواز، آبادان، ماهشهر، خرمشهر، اراک، همدان، بندرعباس، کرمانشاه، دیر، بروجرد، شیراز، شهرکرد،کرج، اصفهان، شاهین

های ورودی به این پایانه عبارتند از: تهران، کرج، اصفهان، شاهین شهر، اهواز، آبادان، اراک، بهبهان. سرویس مالیر، کازرون، اندیمشک و
راهی هستند و  همدان، بندرعباس، کرمانشاه، دیر، بروجرد، شیراز، شهرکرد، یزد و مالیر. شایان ذکر است برخی از مقاصد یاد شده اصطالحاً بین

 26-2شکل . در شودمیها وجود ندارد که شامل ماهشهر، خرمشهر، دهدشت، کازرون، اندیمشک، بهبهان بصورت مستقیم سرویس برای آن
 رانی شهر بوشهر نشان داده شده است. موقعیت جغرافیایی پایانه اتوبوس

 رانی شهر بوشهر: موقعیت پایانه اتوبوس26-2شکل  
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 رانی شهر بوشهر: پایانه اتوبوس23-2شکل 

توسط تعداد سرویس در روز و بازه رانی شهر بوشهر به تفکیک مبدا، مقصد، مهای رفت و برگشتی پایانه اتویوسسرویس 23-2جدول در 
یس در زمانی ارائه سرویس نشان داده شده است. از آجنایی که تعداد سرویس در طی روزهای هفته بعضًا متغیر است، لذا متوسط تعداد سرو

 روز در نظر گرفته شده است.
 رانی شهر بوشهرشتی پایانه اتوبوسهای رفت و برگ: سرویس23-2جدول 

 بازه زمانی ارائه سرویس در روز متوسط تعداد سرویس مقصد مبدا ردیف
 21:99تا  12:29 سرویس 16 بوشهر تهران 1

 21:99تا  12:29 سرویس 16 تهران بوشهر
 18:99 سرویس 1 بوشهر کرج 2

 18:99 سرویس 1 کرج بوشهر
 22:29تا  14:99 سرویس 18 بوشهر اصفهان 2

 21:29تا  4:19 سرویس 6 اصفهان بوشهر
 21:99 سرویس 1 بوشهر شاهین شهر 8

 29:99 سرویس 1 شاهین شهر بوشهر
 29:99تا  3:99 سرویس 3 بوشهر اهواز 3

 13:83تا  3:29 سرویس 3 اهواز بوشهر
 12:83تا  6:99 سرویس 2 بوشهر آبادان 6

 10:29تا  6:29 سرویس 6 آبادان بوشهر
 18:89تا  6:29 سرویس 3 ماهشهر بوشهر 3
 12:19 سرویس 1 خرمشهر بوشهر 4
 12:83 سرویس 1 بوشهر اراک 0

 12:99 سرویس 1 اراک بوشهر
 12:83 سرویس 1 بوشهر همدان 19

 18:29 سرویس 1 همدان بوشهر
 14:99تا  16:99 سرویس 8 بوشهر بندرعباس 11

 10:99تا  13:99 سرویس 2 بندرعباس بوشهر
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 بازه زمانی ارائه سرویس در روز متوسط تعداد سرویس مقصد مبدا ردیف
 13:99 سرویس 1 بوشهر کرمانشاه 12

 13:99 سرویس 1 کرمانشاه بوشهر
 6:99 سرویس 1 بوشهر دیر 12

 11:29 سرویس 1 دیر بوشهر
 13:89 سرویس 1 بوشهر بروجرد 18

 13:89تا  12:99 سرویس 2 بروجرد بوشهر
 22:30تا  99:29 سرویس 28 بوشهر شیراز 13

 22:30تا  99:29 سرویس 22 شیراز بوشهر
 13:99 سرویس 1 بوشهر شهرکرد 16

 14:99 سرویس 1 شهرکرد بوشهر
 10:99 سرویس 1 بوشهر یزد 13

 10:99 سرویس 1 یزد بوشهر
 3:29 سرویس 1 دهدشت بوشهر 10
 13:99 سرویس 1 بوشهر مالیر 29

 18:29تا  12:89 سرویس 2 مالیر بوشهر
 14:99 سرویس 1 کازرون بوشهر 21
 13:89تا  12:99 سرویس 8 اندیمشک بوشهر 22
 3:29 سرویس 1 بهبهان بوشهر 22

رانی شهر بوشهر و شهرهای دیگر کشور وجود دارد. های متنوعی بین پایانه اتویوسشود، سرویسهمانطور که در جدول باال مشاهده می
وظیفه جاجبایی مسافران را بصورت روزانه ایفا کرده و باالترین تعداد سرویس رفت سرویس بین این پایانه و شهرهای دیگر،  113بطور متوسط، 

 برگشتی، بین بوشهر و شیراز است. و
 

تحلیل وضعیت آلودگی هوا و اثرات زیست محیطی ناشی از تردد وسایل نقلیه در سال  -3-1-5

 پایه
احاطه گردیده است. وجود این قشرها برای حیات موجودات  شود،کره زمین با قشری از گازهای خمتلف که هوا، جو یا امتسفر نامیده می

کند، موجودات بر اینکه به منزله پوششی از سرد و گرم شدن بیش از حد کره زمین جلوگیری میزنده الزم است. هوای پیرامون زمین عالوه
و به عنوان حمیطی برای انتشار صوت عمل  کندزنده را از اشعه مستقیم سوزان خورشید، اشعه ماوراء بنفش و اشعه کیهانی حمافظت می

 کند.می
ها، گازها، میست، دود و خبارات( در هوای آزاد با غلظت و زمان ماندی است آلودگی هوا وجود یک یا چند آالینده )مانند گرد و غبار، فیوم

قبولی خمل رفاه و استفاده راحت از زندگی و که برای زندگی انسان، حیوانات و گیاهان خطرناک و برای اموال مضر باشد یا بطور غیرقابل 
ه بر اموال گردد یا اینکه از دیدگاه زیبایی شناختی نامناسب باشد )مانند بوهای ناخوشایند و کاهش میدان دید(. بدین ترتیب آلودگی هوا عالو

اندازد و رگ، حمیط زیست را نیز به خماطره میعروقی و ریوی و م -های قلبیها و عاملیت در ایجاد بیماری بویژه بیماریتهدید سالمت انسان
های نسبتا جدید است، تشکیل این کند. یکی از اشکال آلودگی هوا مانند مه دود فتوشیمیایی از پدیدههای باالیی را به جوامع حتمیل میهزینه

 ت، نیاز دارد.ای که از نظر هواشناسی پایدار اسنوع از آلودگی به نور خورشید و کثرت اتومبیل در منطقه
با توجه به شیوع پدیده آلودگی هوا، در کلیه جوامع باید برنامه جامع و مداومی برای کنرتل کیفیت هوا توسعه یابد، جوامع فاقد این 

 ها بنمایند.زیست شده و باید هزینه بسیار گزافی صرف درمان بیماریبرنامه، دیر یا زود دچار ختریب غیرقابل جربان حمیط
های شهری در این کشورها حمیطی و توسعه زیرساختای اخیر در کشورهای جهان سوم، در حالی که رشد اقتصادی، عملکرد زیستهدر سال

است، ولی تولید خودرو و میزان استفاده از آن به طور چشمگیری افزایش یافته و مشکالتی را پدید آورده است. یکی از پیشرفت چندانی نداشته
توان مواردی را شود که میحمیطی بسیاری میهای زیستافزایش مصرف انرژی در این خبش است که خود موجب خسارت ونقل،پیامدهای محل

مانند دگرگون شدن آب و هوای کره زمین و آلودگی هوای مناطق شهری نام برد. از آجنا که رشد ترافیک عمدتا در مناطق شهری متمرکز 
است. افزایش تردد وسایل نقلیه و همچنین ترافیک های باالتر در این مناطق شدهگازهای آالینده با غلظتاست، منجر به افزایش تولید و انتشار 

آور بوده و اثرات زیست حمیطی های زیست حمیطی است که برای سالمتی انسان زیانترین منابع انتشار آالیندهبوجود آمده از آن یکی از اصلی
 شود.سواران را موجب میپیاده و دوچرخهترافیک و تاثیر آن بر سالمت عابرین بسیاری مانند آلودگی هوای ناشی از

به خود اختصاص داده است و این میزان آلودگی خسارتی در  1208های هوا رتبه نهمین کشور آلوده دنیا ار در سال ایران از نظر میزان آالینده
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 هزار تومان است. 229ن بابت سهم هر ایرانی تقریبا میلیارد تومان بر ایران متحمل داشته که از ای 26999حدود 
لودگی هوا و طبقه -2-1-3-1 آ ع  ب ا آنمن ندی   هاب

توان شوند. از مجله منابع طبیعی میبندی میبندی کلی منابع آلودگی هوا به دو دسته منابع طبیعی ومنابع مصنوعی طبقهدر یک تقسیم
ها، اسپری دریا و گرده گیاهان اشاره منود. منابع مصنوعی آلودگی هوا به صورت ها، آتشفشانسوزی جنگلهای گرد و غبار، آتشبه طوفان
 شوند:بندی میزیر طبقه

 ها، هواپیماها و ...ها، قطارها، کشتیونقل شامل اتومبیلمحل -1
 احرتاق سوخت جهت گرمایش در منزل، موسسات، ادارات، مراکز جتاری و ... -2
 ها و ...آهن، نساجی، کاغذسازی، پاالیشگاههای برق، فرآیندهای ذوبروگاهمنابع صنعتی مانند احرتاق سوخت در نی -2
 منابع کشاورزی -8
 های دفن بهداشتیسوزها و حملدفع مواد زائد جامد مانند سوزانیدن زباله در فضای باز، زباله -3
 هاکشهای خانگی از حشرهمنابع متفرقه مانند استفاده -6

ونقل متحرک )شامل وسایل نقلیه ها را در چهار گروه اصلی محلتوان آنبسیار متنوع و متغیر هستند که میهای هوا درنتیجه منابع آالینده
ها(، احرتاق ساکن )در برگیرنده، تامین انرژی و حرارت الزم برای مقاصد مسکونی، جتاری و موتوری، وسایل نقلیه هوایی، قطارها و کشتی

های تصفیه نفت(، دفع مواد زائد جامد )شامل بازیافت ناشی از ع شیمیایی، متالوژی و پاالیشگاهصنعتی(، فرآیندهای صنعتی )مانند صنای
بندی منود. حتقیقات صورت گرفته در این مصارف خانگی و جتاری، زائدات زغال سنگ و خاکسرت باقی مانده از سوزاندن بقایای کشاورزی( طبقه

رویه تعداد هوا در کالن شهرها ناشی از تردد وسایل نقلیه است که غالبا در اثر افزایش بیدرصد از آلودگی  09تا  43دهد زمینه نشان می
ها، حنوه نادرست رانندگی، فرسودگی خودرو، نوع سوخت مصرفی خودروها، ازدیاد سفرهای درون شهری، نوع خودروها و کیفیت پایین آن

 شود.ونقل عمومی تشدید میب ناوگان محلو کیفیت پایین آن، مدیریت نامطلوب ترافیک و شرایط نامناس
است، علت این امر احرتاق ناقص سوخت های خمتلف داشتهونقل بیشرتین سهم را در انتشار منوکسیدکربن در سالدر کشور ایاالت متحده محل

های فسیلی حاوی گوگرد در تفاده از سوختاند، علت این امر اسهای برق نیز بیشرتین سهم را در انتشار اکسیدهای گوگرد داشتهباشد. نیروگاهمی
است، در این منابع دمای ونقل بودهمربوط به احرتاق سوخت در منابع ثابت و محل 𝑁𝑂𝑥درصد انتشار  03این منابع است. همچنین حدود 

ونقل و ( محلVOCsفرار ) شود. مهمرتین منابع انتشار ترکیبات آلیمی 𝑁𝑂𝑥و تشکیل  𝑂2و  𝑁2باالی حمفظه احرتاق باعث واکنش 
 باشد.فرآیندهای صنعتی می

( توسط وسایل نقلیه خمتلف تابعی از تکنولوژی وسیله نقلیه، نوع سوخت، و سرعت NOXو  CO ،HCهای خمتلف )میزان نشر آالینده
های منتشر شده توسط وسایل نقلیه خمتلف نیز از مطالعات جامع وسیله نقلیه است. توابع مورد استفاده برای برآورد میزان برخی از آالینده

، بر حسب گرم، در Vها برای طی یک کیلومرت طول راه با سرعت ن نشر آالیندهاست. توابع برآورد میزاونقل و ترافیک تهران گرفته شدهمحل
 است. ارائه شده 26-2جدول 

 ها برای هر وسیله نقلیهنشر آالینده: روابط میزان 26-2جدول 
 رابطه میزان نشر آالینده نوع وسیله نقلیه

2 موتور 95.91
76.76 1.61 0.0095CO V V

V
       

2 سواری، تاکسی، وانت 160.12
127.64 2.68 0.016CO V V

V
      

2 موتور 178.48
25.47 0.43 0.0024HC V V

V
      

2 سواری، تاکسی، وانت 42.57
6.06 0.1 0.00056HC V V

V
      

 سواری، تاکسی، وانت
0.049

1.92
0.7

1 93.54 V
NOX

e 
 

 
 

2 اتوبوس و کامیون 21.13
19.63 0.32 0.0037NOX V V

V
      

 (اتوبوسNOX)×NOX=9068 بوسمینی
 

ا جهت حماسبه میزان نشر هر نوع آالینده مربوط به هر نوع وسیله نقلیه در شبکه، ابتدا برای هر کمان شبکه، سرعت وسیله نقلیه مورد نظر ب
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شود و با استفاده از روابط باال میزان نشر آالینده مورد نظر برای طی یک کیلومرت طول را حماسبه تعیین میاحتساب ضریب صحیح آن 
های شبکه شود. سپس این کمیت در حجم ترافیک وسیله مورد نظر در آن کمان و همچنین طول آن ضرب شده و حاصل روی کلیه کمانمی

 شود.مجع می
 

وص تجهیزات و تسهیالت کنترلی و ایمنی موجود تحلیل وضعیت کمی و کیفی در خص -3-1-6

 در سیستم مدیریت ترافیک
( شناخته ITSمحل و نقل هومشند ) یهاستمیبعنوان س شوندیمحل و نقل بکار برده م یهاستمیس تیریمد یکه برا ییهایآورانواع فن

 آن کمرت خواهد شد. یطیحم ستیو اثرات ز شرتیمحل و نقل ب ستمیس ییو کارا تیامن ،یمنیکه اگر با دقت بکار برده شوند، ا شوندیم
که از  شوند یبندخمتلف طبقه یهادر دسته توانندیخدمات م نی. اکنندیرا به کاربران ارائه م یمحل و نقل هومشند خدمات خمتلف یهاستمیس

 طیشرا تیریمد ،یمحل و نقل همگان ،یجتار یو، خودروهاخودر ستمیبه مسافر، س یرساناطالع ،شهری کیتراف تیریمد توان بهها میمجله آن
مربوط به خودرو  یخدمات یهااز دسته ی. برخکرد هستند اشاره خدمات کاربر یهادسته نیترمهم که یمنیو ا کیپرداخت الکرتون ،یاضطرار

نصب شده  یهاستمیمربوط به س یجتار یخودرو و خودروها ستمی. بطور مثال دسته خدمات سباشدیم هارساختیمربوط به ز گرید یو برخ
 ای)جلو  یطول یاز برخوردها یریشگیخودرو، پ ودکارعملکرد خ د،ید تیخودرو تقو ستمیس رخبشیدرز ITS یخودروهاست. هدف اصل یرو

ارائه  یجتار یخودروها رخبشیو حفاظت قبل از تصادف و در ز یمنیا یخودرو(، ارتقا ی)پهلو یجانب یاز برخوردها یریشگیعقب خودرو(، پ
 ایبکارگرفته شده در شهرها  زاتیو جته هارساختیعمدتا مربوط به ز هارخبشیز ریناوگان و ... است. اما سا تیریجموز تردد به خودروها، مد

 است. یتیریر سطوح مدشده د فیکالن تعر یاستانداردها ای هااستیشهر عمدتا وابسته به س کیآنها در  یریبکارگ زانیکه م باشدیها مجاده
و نظارت  شیپا یبرا یرینظارت تصو یهانی(، دوربایدر انگلستان و اسپان SCOOTS ایو  ایدر اسرتال SCATS)مانند  کیکنرتل تراف جتهیزات

 ریسرعت متغ تیحمدود ی(، تابلوهاVMSبه کاربران شبکه ) یرساناطالع یبرا ریمتغ امیپ ی(، تابلوهاCCTVدر شهرها ) یکیتراف یدادهایرو
(VSLترددمشارها در حمل تقاطع ،) ازیموردن یهاتیموقع ریسا ایها و (Detctorس ،)یهاستمی AVI ایمشاره پالک خودرو  ییشناسا یبرا 

 ک،یورود به منطقه ممنوعه تراف یجموز آن برا یمشاره پالک خودرو و بررس ییشناسا یبرا DSRC یهاستمیآن، س کیشناسه الکرتون
و  یمحل و نقل همگان یبنداطالعات برنامه زمان توانندیکه م ییهاستمیکنرتل عبور از چراغ قرمز، س یهانیدوربکنرتل سرعت،  یهانیدورب

 یهاستمینقشه، س یرو یابیریو مس تیهدا یهاستمیخمابره کنند، س یارتباط لیوسا ریو سا VMS امک،یپ نرتنت،یا قیزمان سفر با آن را از طر
 قیاز مجله مصاد ادهیهومشند عابر پ یو گذرگاهها دیآیبه دست م GPSخودرو که از  تیاطالعات موقع ازناوگان با استفاده  تیریمد

  .رندیگیبزرگ مورد استفاده قرار م یمحل و نقل هومشند هستند که معموال در شهرها زاتیو جته هارساختیز
اي كه باعث هاي درگري در حوادث است به گونهحادثه و اجياد هماهنگي بني ساير ارگاننظارت شهر، مديريت ، ترافيك مدیریتهدف مراكز 

در حال حاضر مرکز کنرتل ترافیکی در  .ثر در اختالل ترافيك جلوگريي كندسازي و كاهش تأخري در جريان ترافيك شهري شود و از عوامل موروان
 گیرد. تسهیالت کنرتلی و ایمنی ترافیک در شهر این شهر مورد بررسی قرار میرو، جتهیزات و شهر بوشهر وجود نداشته و در خبش پیش

یمنی در شهر بوشهر -2-1-6-1 ا ات و تسهیالت کنرتلی و  یی جتهیز اسا  شن
های نظارتی های ثبت ختلف عبور از چراغ قرمز، دوربینبطور کلی جتهیزات کنرتل ترافیک شبکه معابر شهر بوشهر شامل چراغ راهنمایی، دوربین

تقاطع است که از نظر حنوه کنرتل تقاطع به  13شود. تقاطعات چراغدار شهر بوشهر شامل های کنرتل سرعت میایش تصویری و دوربینو پ
بر اساس اطالعات دریافتی این مهندسین مشاور از شهرداری حمرتم شهر  شوند.زن تقسیم میسه دسته کنرتل دستی، هومشند و چشمک

دوربین ثبت ختلف  2عبور از چراغ قرمز در سه راهی بسیج )تقاطع بلوار امام مخینی و خیابان توحید( و همچنین  دوربین ثبت ختلف 2، بوشهر
ده عبور از چراغ قرمز در چهارراه باهنر )تقاطع بلوار مطهری، خیابان بیت املقدس و خیابان باهنر( و در ضلع مشالی و جنوبی تقاطعات یاد ش

 ارراه باهنر نشان داده شده است.راه بسیج و چههای ثبت ختلف عبور از چراغ قرمز در سهموقعیت دوربین 24-2شکل قرار دارد. در 
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 قرمزهای ثبت ختلف عبور از چراغ : موقعیت دوربین24-2شکل  

 12ها در های نظارت و پایش تصویری چرخشی و ثابت شهر بوشهر ارائه شده است. این دوربینموقعیت و تعداد دوربین 23-2جدول در 
پایش تصویری شبکه معابر این شهر  دوربین ثابت است که عملیات نظارت و 24دوربین چرخشی و  13اند که در جمموع شامل مکان نصب شده

دوربین ثبت ختلف عبور از  2دوربین ثابت و  19دوربین چرخشی و  6دهند. بلوار امام مخینی )ره( با را تنها در نیمه مشالی این شهر اجنام می
دوربین ثابت، باالترین تعداد دوربین  6و  دوربین چرخشی 2چراغ قرمز، باالترین تعداد دوربین را در بین معابر این شهر و همچنین میدان قدس، با 

 دین و تقاطعات این شهر دارا است.را در بین میا

 

 های نظارت و پایش تصویری چرخشی و ثابت: موقعیت و تعداد دوربین23-2جدول 

 ثابت چرخشی  آدرس حمل نصب ردیف
 2 1 چهارراه باهنر 1
 2 1 میدان امام مخینی 2
 2 1 روی برنامه بودجهبلوار جانبازان روبه 2
 2 1 روی استانداریبلوار امام مخینی )ره( روبه 8
 2 1 روی دادگسرتیبلوار امام مخینی )ره( روبه 3
 2 1 روی خیابان یادگار امامبلوار امام مخینی )ره( روبه 6
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 2 2 راه بسیج(مخینی )ره( )سهتقاطع خیابان توحید و بلوار امام  3
 2 1 روی اتکا )تقاطع بلوار مجهوری اسالمی(بلوار امام مخینی )ره( روبه 4
 6 2 میدان قدس 0
 2 1 چهارراه کشتیرانی 19
 2 1 میدان شهرداری 11
 2 1 راه بازرگانیسه 12

 
نشان داده  23-2جدول های ثابت و چرخشی نظارت و پایش تصویری شهر بوشهر بر اساس مشاره ردیف موقعیت دوربین 20-2شکل در 

 است.شده 
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 های چرخشی و ثابت نظارت و پایش تصویری شهر بوشهر: موقعیت جغرافیایی دوربین20-2شکل  

ست. جراحت و تصادفات منجر به فوت سرنشینان وسایل نقلیه ا شدت و میزاندر وسایل نقلیه یکی از عوامل مهم تعیین کننده غیرجماز  سرعت
های نوین، تاثیر گیری از روشش هستند تا با بهرهدر تال ل و نقلی محهای برون شهری، مسئوالن حوزهو راه معابرمبنظور ارتقای ایمنی در 

هرچند سایر عوامل از مجله خصوصیات جاده، . اندگرفته های سرعتتیتصمیم بر ایجاد حمدود لذا تر کنندسرعت را در تصادفات کمرنگعامل 
ای که با افزایش شود به گونهپارامرت قلمداد می نتریمهم با این وجود سرعت، گذارندنیز بر تصادفات اثر میغیره شرایط آب و هوایی و 

های کنرتل تواند استفاده از دوربیناصالحی میهای شود. یکی از روشسرعت هم تعداد و هم شدت صدمات حاصله از تصادفات بیشرت می
دوربین کنرتل سرعت در  6کند. در شهر بوشهر های کنرتل سرعت، نقش بسزایی در کاهش ختلفات و افزایش ایمنی ایفا می. دوربینسرعت باشد

بلوار امام علی قرار دارد. از آجنایی که  دوربین در 2دوربین در بلوار خلیج فارس و  8معابر با درجه عملکردی شریانی اصلی قرار دارد که 
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عت و ها در بلوارهای یاد شده، نقش بسزایی را در کاهش ختلفات سرکیلومرت بر ساعت است، قرارگیری این دوربین 69سرعت آزاد در این دو بلوار 
 کنند.افزایش ایمنی ایفا می

اثرات افزایش ونقلی و بررسی های مختلف حملتحلیل وضعیت مصرف انرژی در شیوه -3-1-7

 ونقلقیمت انرژی بر تقاضای حمل
جبایی کاال و مسافر به کار باشد که برای جاونقل )جاده، ریل و وسایل نقلیه( آن کشور میبر هر کشور سیستم محلهزینههای یکی از خبش

های انرژی کنندگان عمده حاملونقل، یکی از مصرفمحلهای مورد نیاز و جتهیزات بر نیاز سرمایه برای ایجاد زیرساخترود. این خبش عالوهمی
دهد که از شدت انرژی غیرقابل قبولی برخوردار )بنزین، نفت گاز، گاز فشرده و برق( است که مقایسه ایران در این بعد با سایر کشورها نشان می

 است.
اخلصوص در زمینه مصرف انرژی که به عنوان یکی از ، علیونقل کشور در دهه گذشته بیشرت از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفتهمحل

 رود.ونقل به مشار میعوامل اصلی هزینه محل
باشد. همچنین مصرف های نفتی کشور میدرصد کل مصرف فرآورده 84بیش از  1209ونقل در سال های نفتی خبش محلمصرف فرآورده

میلیون بشکه معادل  23/203است که از این میزان یلیون بشکه معادل نفت خام بودهم 2/1223به میزان  1209نهایی انرژی کل کشور در سال 
 های خانگی و صنعت باالترین مصرف را داراست.باشد که بعد از خبشونقل مینفت خام مربوط به خبش محل

عادل نفت خام بوده که جمموعا بیش از میلیون بشکه م 09/122و  61/110به ترتیب  1209گاز در سال ونقل مصرف بنزین و نفتدر خبش محل
میلیون بشکه معادل نفت خام در سال  48/186است. مصرف بنزین در این خبش از درصد مصرف انرژی این خبش را به خود اختصاص داده 41

 18این سال حدود ونقل در است. همچنین مصرف گاز طبیعی خبش محلرسیده 1209میلیون بشکه در سال  61/110با روند کاهشی به  1243
دارای متوسط رشد ساالنه  1209تا  1249های است و در سالای داشتههای اخیر رشد فزآیندهباشد که در سالدرصد انرژی مصرفی این خبش می

 است.درصد بوده 62/22
و پس از آن خبش دریایی با ونقل را به خود اختصاص داده درصد مصرف انرژی خبش محل 11/02ای، مصرف انرژی خبش جاده 1209در سال 

ونقل خط لوله و خبش ریلی به ترتیب با سهم اند. کمرتین مصارف نیز متعلق به محلدرصد قرار گرفته 48/2درصد و خبش هوایی با  28/2
 است.درصد بوده 34/9درصد و  92/1مصرف 

به خود  1209ونقل را در سال گاز خبش محلف نفتدرصد کل مصر 02درصد کل مصرف بنزین و بیش از  00ای بیش از ونقل جادهخبش محل
 34/2به ترتیب متوسط رشد ساالنه  1209تا  1249ونقل از سال گاز خبش محلباشد که مصرف بنزین و نفتاست. قابل توجه میاختصاص داده

 است.درصد را داشته 33/2درصد و 
ها و ها، کامیونتگاز کامیونعادل نفت خام و میزان مصرف نفتمیلیون بشکه م 03/32مصرف بنزین خودروهای سواری  1209در سال 
تا  1243های در خودروهای سبک گازسوز در سال CNGشود. مصرف میلیون بشکه معادل نفت خام برآورد می 22/193ها جمموعا کشنده
 است. درصد را داشته 63/88درصد و در خودروهای سنگین گازسوز متوسط رشد ساالنه  20/64متوسط رشد ساالنه  1209

 های خمتلفمصرف بنزین و نفت گاز در سال :24-2جدول 

 مجع مصرف گازنفت بنزین موتور سال
1249 02/09 21/43 18/134 
1241 22/199 14/02 3/102 
1242 31/111 33/02 84/293 
1242 04/129 6/03 34/214 
1248 31/122 33/192 24/223 
1243 48/186 23/198 21/231 
1246 13/124 66/194 42/226 
1243 33/122 09/113 83/231 
1244 41/124 38/118 23/282 
1240 03/121 01/129 44/282 
1209 61/110 09/122 31/282 

 متوسط رشد ساالنه )درصد(
1209-1249 34/2 33/2 13/2 
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نوع و سرعت وسیله نقلیه است. تابع مورد استفاده برای برآورد میزان مصرف سوخت وسایل نقلیه، از مطالعات جامع مصرف سوخت تابعی از 
 است که به شرح زیر است:ونقل و ترافیک تهران گرفته شدهمحل

0.0195( )
( ) 0.1657
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 که در آن:

( )mq V ميزان مصرف سوخت وسيله نقليه نوع m  در سرعتv ،)ليرت بر کيلومرت( 
mP ميزان مصرف سوخت وسيله نقليه نوع =m  کيلومرت بر ساعت )ليرت بر کيلومرت(، 49در سرعت 
v.)سرعت وسيله نقليه )کيلومرت بر ساعت = 

فرض  89، و اتوبوس و کاميون برابر 23بوس ، ميين14، تاکسي و وانت 13، سواري شخصي 3)ليرت بر کيلومرت( براي موتور  mPمقدار پارامرت 
 اند.وسيله نقليه اول بنزيين، و سه وسيله نقليه ديگر گازوئيلي فرض شده چهارشده است. 

ان شبکه، سرعت وسیله نقلیه موردنظر، با احتساب ضریب تصحیح جهت حماسبه مصرف سوخت هر نوع وسیله نقلیه در شبکه، ابتدا برای هر کم
شود. سپس این کمیت در حجم ترافیک آن حماسبه شده و با استفاده از رابطه باال مصرف سوخت برای طی یک کیلومرت طول راه حماسبه می

 شود.ای شبکه مجع میهوسیله نقلیه مورد نظر در آن کمان و همچنین طول آن کمان ضرب، و حاصل روی کلیه کمان
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اجتماعی شامل: کاربری زمین، جمعیت، اشتغال و  -تحلیل آمار و اطالعات اقتصادی -3-2

 مالکیت وسیله نقلیه

 جمعیت -3-2-1
که هم حتت تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی،  است مجعیت و مسائل مربوط به آن، از مجله مسائل چند بعدی و پیچیده جوامع انسانی

توان گفت که مسائل مجعیتی و حتوالت مربوط به آن، به قدری گسرتده و گذارد. میسیاسی و غیره است و هم بر آن تاثیر می ،فرهنگی
گیرد، بلکه حرکات مجعیتی خاص در یک جهت ویژه، در شرایط زمانی و فرمول خاص قرار منی دارای پراکندگی است که در قالب نظریه یا

است. در کشورهایی که رشد مجعیت بر توسعه اقتصادی تاثیر معکوس دارد، یکی مکانی متفاوت، دالیل خمتلف، متنوع و گاه متضادی داشته
 هبود وضع اجتماعی و اقتصادی خانوارها است.از عوامل موثر بر میزان باروری و درنتیجه کنرتل مجعیت، ب

زند. ارتباط بین رودکه تغییرات در رشد مجعیت کشور را رقم میهای پویایی مجعیت به مشار میومیر و مهاجرت به عنوان مولفهباروری، مرگ
سویه، اغلب مجعیت شناسان بر نقش  است. در این رابطه دوی متقابل بودههای مجعیتی و موضوعات اقتصادی و اجتماعی یک رابطهمولفه

اند. در مقابل، در تبین مسائل اجتماعی و اقتصادی، حجم مجعیت های پویایی مجعیت اذعان داشتهعوامل اقتصادی و اجتماعی در تبین مولفه
 کند.ای را ایفا میکنندهو رشد مجعیت جامعه هدف، نقش تعیین

ها در بعد اجرایی ها و معیارهای مجعیتی و بکار بسنت آنباشد. توجه به شاخصاساس مجعیت می ریزی در کشور برمبنای اساسی هر نوع برنامه
ای، روستایی، توسعه ملی و منطقه-های شهریریزیریزی پایدار داشته باشد. آمارهای مجعیتی در برنامهتواند نقش بسیار مهمی در برنامهمی

ی داشته باشند. معموال با تغییر اندازه و ترکیب سنی مجعیت، پتانسیل و نیازهای مجعیت هم تغییر تواند کاربرد زیادرفاه اجتماعی، اشتغال می
تواند موجب رشد اقتصادی و توسعه هر کشوری گردد ولی توسعه بیشرت، نیازمند متناسب بودن مجعیت و کند. رشد مجعیت تا حدی میمی

باشد. از عوامل موثر بر ن امکانات جامعه شناخت عوامل موثر بر رشد مجعیت نیاز میامکانات اقتصادی است. برای تعادل بین مجعیت و میزا
آوری آمارهای مجعیتی در قالب تاکنون مجع 1223باشد. در ایران از سال ومیر، زاد و ولد کودکان و مهاجرت میرشد مجعیت میزان مرگ

 است.سرمشاری عمومی مجعیت در کل کشور اجنام شده
رون -2-2-1-1 بر  ر گذشتهمروری  ادوا  د حتول مجعیتی در شهر بوشهر طی 

شهر است. های بندر بوشهر، جزیره خارک، چغادک و عالینامباشد که دارای چهار شهر به های استان بوشهر میشهرستان بوشهر از شهرستان
باشد که از این مجعیت می نفر 101620899مجعیت کل استان بوشهر  1203بر اساس آخرین سرمشاری نفوس و مسکن اجنام شده در سال 

 ی مجعیت متعلق به شهرها و روستاهای دیگر است.باشد و بقیهبوشهر می نفر متعلق به بندر 222398
 33/31گردد که از کل مجعیت بندر بوشهر با توجه به اطالعاتی که مرکز آمار ایران در اختیار این مهندسین مشاور قرار داده است دریافت می

 اند.درصد دیگر را زنان تشکیل داده 82/84و  درصد را مردان
 باشد.نفر، دارای باالترین مجعیت شهری استان بوشهر می 222398از حلاظ مجعیتی در میان شهرهای استان بوشهر، بندر بوشهر با مجعیت 

 ییو روستا یشهر تیدرصد نرخ رشد مجع نیو همچن 120۵ یال 1263از سال  بوشهر تیمجع راتییخمتصر از تغ یاطالعات 20-2جدول 
تا سال  1263ن بوشهر در سال ستاشهر تیمجع شودی. همانطور که مشاهده مدهدینشان م دوره قبلرا نسبت به  هالسا نیمربوط به ا

 سیری صعودی داشته است. 1203
 نسبت به دوره قبل 120۵تا  126۵ یهااز سال ییو روستا یشهر تیبه همراه درصد نرخ رشد مجع بوشهردر  تیتعداد مجع راتییتغ:20-2جدول 

مجعیت شهر  شهری روستایی شهرستان کل استان سال
 بوشهر

درصد رشد 
مجعیت 
 شهرستان

درصد رشد 
مجعیت 
 روستایی

درصد رشد 
مجعیت 
 شهری

درصد رشد 
مجعیت 
شهر 
 بوشهر

1263 612142 133262 23328 121844 -     
1233 382633         
1243 446263 223203 13328 103262 160066     
1209 1922080 234096 23426 221916 103222 01/18 36/189 14/12 43/18 
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1203 1162899 204308 28033 232333 222398 22/13 03/22- 34/22 84/18 
 

 مقادیر مربوط به این سال در جدول پر نشده است. 1233با توجه به عدم دسرتسی به اطالعات مجعیتی مربوط به سال 
باشد. همانطور که در شکل مشخص است، مجعیت شهر بندر بوشهر در دهنده روند تغییرات مجعیت در شهر بندر بوشهر مینشان 89-2شکل 

 باشد.ها همواره دارای نرخ افزایشی میطی این دوره
 

 120۵ یال 126۵از سال  بوشهر ییو روستا یشهر تیمجع راتییروند تغ:89-2شکل  

ان و مردان در شهر بوشهر -2-2-1-2 ن ز  گروه سنی 

اساس تفکیک سن بر زن   مجعیت 
 84اشد و درواقع بنفر می 194288مجعیت زنان در شهر بوشهر برابر با  1203با توجه به آمار بدست آمده از سرمشاری نفوس و مسکن در سال 

 شده است.سال پرداخته 33تا باالی  9-8به تفکیک سن زنان از بازه  89-2جدول دهند. در درصد از مجعیت بوشهر را زنان تشکیل می
 یسن کیبر اساس تفک زنان تی: مجع89-2جدول 

 194288 مجعیت کل زنان
 10تا  13مجعیت زن  18تا  19مجعیت زن  0تا  3زن  مجعیت 8تا  9مجعیت زن 
0069 0908 3399 6842 
 20تا  23مجعیت زن  28تا  29مجعیت زن  20تا  23مجعیت زن  28تا  29مجعیت زن 

0234 11344 12498 0608 
 30تا  33مجعیت زن  38تا  39مجعیت زن  80تا  83مجعیت زن  88تا  89مجعیت زن 

6162 8332 2394 2396 
 سال به باال 33مجعیت زن  38تا  39مجعیت زن  60تا  63مجعیت زن  68تا  69مجعیت زن 

1402 1132 828 338 

اساس تفکیک سن بر   مجعیت مرد 
باشد. نفر می 113269اند که برابر با درصد از مجعیت شهر بوشهر را مردان تشکیل داده 32همانطور که در بندهای قبل ذکر شد در حدود 

 آمده است. 81-2جدول پردازیم که در می بازه 16به تفکیک مجعیت مردان در  1203حال برطبق آمار نفوس و مسکن سال 
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 نشان داده شده است. 81-2شکل منودار هرم سنی شهر بوشهر در 
 یسن تفکیک بر اساس ردان م تیمجع :81-2جدول 

 113269 مجعیت کل مردها
 10تا  13مرد مجعیت  18تا  19مجعیت مرد  0تا  3مجعیت مرد  8تا  9مجعیت مرد 
0469 0202 3038 4206 
 20تا  23مجعیت مرد  28تا  29مجعیت مرد  20تا  23مجعیت مرد  28تا  29مجعیت مرد 

19332 11222 12692 11908 
 30تا  33مجعیت مرد  38تا  39مجعیت مرد  80تا  83مجعیت مرد  88تا  89مجعیت مرد 
3339 6238 8106 2222 
 سال به باال 33مجعیت مرد  38تا  39مجعیت مرد  60تا  63مجعیت مرد  68تا  69مجعیت مرد 

2332 1122 836 339 
 

 1203: منودار هرم سنی شهر بندر بوشهر سال 81-2شکل  

 کاربری زمین -3-2-3
تواند تولید باشند. یک کاربری میآموزشی، انتظامی، تفریحی و درمانی میهای مسکونی، جتاری، اداری، های عمده و اصلی زمین، کاربریکاربری

های تولید کننده یا جذب کننده، الگوی سفرهای صورت گرفته متفاوت است و این مسئله در کننده سفر یا جذب کننده سفر باشد، در بین کاربری
ای دارد. در درصد باالیی از سفرهای های خمتلف، اهمیت ویژهی کاربریاین اساس شناسای بر .های تولید و جذب بسیار اهمیت داردساخت مدل

های نامند. کاربریکننده سفر میهای دیگر مانند جتاری، اداری، تفریحی و غیره را جذبتوزیع شده کاربری مسکونی را تولیدکننده سفر و کاربری
ها توجه گردد که به الگوی سفرهای جذب شده توسط این کاربرییتر ماخیر همه جذب کننده سفر هستند ولی تفاوت آنها زمانی مشخص

باشد. به عنوان منونه، ها میهای سفرهای جذب شده مورد نظر قرار گیرد که دلیل عمده آن تفاوت در نوع کاربریشود و تفاوت ویژگی
باشد که زمان وقوع و شدت آنها وابسته به وتی میهای متفاهای جتاری یا تفریحی دارای اوجسفرهای کاری یا تفریحی جذب شده به کاربری

-ی اقتصادیهای مربوط به آن و استفاده از متغیرهابنابراین، در سفرهای صورت گرفته باید تاثیر هر کاربری با بررسی شاخصنوع کاربری است. 
 شود.اجتماعی مناسب، دیده 

افیکی -2-2-2-1 نواحی تر کن در  ن سا ی ل تعداد حمصل ی  حتل
های خمتلف، هرم سنی تغییرات زیادی کرده است، اما به هر حال متناسب فرض یرات فراوان نرخ رشد مجعیت کشور در سالاگرچه به سبب تغی
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توان به این کردن تعداد حمصلین ساکن در هر ناحیه نسبت به مجعیت آن ناحیه فرضی نسبتًا منطقی خواهدبود. با توجه به چنین فرضی می
توان مجعیت ناحیه به تعداد حمصلین ناحیه، در یک بازه زمانی و به دست آوردن ضریب رشد این کسر، می نتیجه رسید که با حماسبه نسبت

 های آینده به دست آورد.ختمینی از تعداد حمصلین ساکن در هر ناحیه برای سال
 در حمل سکونت اگر فرض شود که: نیبرآورد تعداد حمصل یبرا
t

iP:در سال  هیناح تیمجعt 
t

iRST:هیساکن در ناح نیتعداد حمصل i  در سالt 
t

iRPRST:هیساکن در ناح نیبه تعداد حمصل تینسبت مجع i  در سالt 
1:Tهیسال پا 
2:Tسال افق 
irs:برا یدر دوره زمان بوشهرشهر  نیبه حمصل تینرخ رشد نسبت مجع( یکیتراف هیهر ناح یمورد نظر i.) 

 :شودیم شنهادی( پ2) ی( ال1در حمل سکونت به صورت روابط ) نیبرآورد تعداد حمصل روش
111(                                                                          1رابطه )  / T

i

T

i

T

i RSTPRPRST  
)1(21(                                     2رابطه )  11 TtTrsRPRSTRPRST Tt

i

T

i

t

i   
/1,...,2                                 (                  2رابطه )  TTtRPRSTPRST t

i

t

i

t

i  
 است.استفاده شده 1203 گزارش از اطالعات سال نیا در

در دسرتس قرار داده است. با  یرا بر اساس آدرس آمار نیحمصل تیمجع زیکل و ن تی، شامل مجع1203سال  یتیاطالعات مجع رانیآمار ا مرکز
به  جیحماسبه خواهدشد. نتا یکیتراف هیحمصل ساکن در هر ناح تیمجع زیساکن و ن تیمرکز آمار، مجع یهاو داده یکیتراف یبندتوجه به زون

خبش  نیدر ا نیآمار منظور از حمصل یاز مرکز مل یافتیاست با توجه به اطالعات در یاست. گفتنآورده شده 82-2جدول دست آمده در 
 .باشدیآموزان مو دانش انیجمموع تعداد دانشجو

 1203سال  یکیتراف یبه حمصل ساکن نواح تیساکن و نسبت مجع نیتعداد حمصل :82-2جدول 
 i/STRiP مجعیت ناحیه مجعیت حمصلین ناحیه ناحیه ترافیکی

1 136 303 8032 
2 323 1013 2062 
2 03 826 8030 
8 22 141 3084 
3 100 801 2083 
6 68 263 8013 
3 3 29 2046 
4 239 322 2090 
0 338 2360 8068 
19 34 214 2030 
11 331 1228 1069 
12 819 009 2081 
12 236 626 1060 
18 832 1613 2082 
13 32 142 2032 
16 1 20 20099 
13 3 80 3099 
14 1083 3282 2032 
10 638 2621 2040 
29 1308 3632 2036 
21 2964 6644 2022 
22 310 2369 2036 
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0A 0001 REP TR P1 T-BOHR : 40 صفحه  of 00  
 

 -EN- F 00كد مدرك:01 ویرایش

 i/STRiP مجعیت ناحیه مجعیت حمصلین ناحیه ناحیه ترافیکی
22 1211 3922 2048 
28 2162 4294 2048 
23 1623 6294 2044 
26 1998 8216 8029 
23 22 138 3033 
24 843 1432 2048 
20 1263 8084 2001 
29 2908 4934 2046 
21 2989 3441 2046 
22 1662 6980 2068 
22 9 12 - 
28 1643 6329 2046 
23 1213 8818 2023 
26 1893 3124 2063 
23 2909 19403 2032 
24 226 1884 8021 
20 9 9 - 
89 2284 12233 8011 
81 1362 6923 2046 
82 1063 6233 2014 
82 294 1284 8024 
88 60 292 2008 
83 04 200 2093 
86 1081 3024 2093 
83 311 1034 2043 
84 1222 8433 2064 
80 1108 8230 2063 
39 126 391 2064 
31 1111 2614 2026 
32 2984 11213 2064 
32 1922 2429 2038 
38 2222 12061 8091 
33 2134 3391 2033 
36 1962 8268 8011 
33 1463 3336 8013 
34 161 328 8036 
30 180 2113 18021 
69 9 9 - 
61 631 2669 8090 
62 16 33 8041 

ها تعریف برای آنها برابر با صفر و نسبت مجعیت به حمصلین باشند، تعداد حمصلین آنبرخی نواحی بدون مجعیت میبا توجه به اینکه 
 است.در شهر بوشهر نشان داده شدهتراکم حمصلین زن و مرد  82-2شکل و  82-2شکل در خواهدبود. نشده
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 زن در شهر بندر بوشهر نیتراکم حمصل :82-2شکل  
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 : تراکم حمصلین مرد در بندر بوشهر82-2شکل  

بر یتوسعه شهر -2-2-2-2 ر  هایو کا
 یشنهادیپ یاراض یکاربر .تاسقابل مشاهده  88-2شکل که در  استشده افتیدر بندر بوشهر یوضع موجود از شهردار یهایکاربر اطالعات

به دست  ده،یاجنام گرد 1243در سال  مهندسین مشاور شهر و برنامهکه توسط  بوشهرشهر  یلیاز مطالعات طرح تفص زین 1899افق 
 یکیگانه تراف 62 یهاهیوارد ناح TransCADافزار اطالعات با استفاده از نرم نیاست. اداده شده شیمنا 82-2جدول در  هایکاربر نیاست. اآمده
 شدند.
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 بوشهرهای موجود در سطح شهر : کاربری88-2شکل  

  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
 و (1-3)بندتحلیل آمار و اطالعات مربوط به عرضه سیستم حمل و نقل و ترافیک در سطح شهر

  (2-3بند)یهنقل یلهوس یتاشتغال و مالک یت،جمع ین،زم یشامل: کاربر یاجتماع -یآمار و اطالعات اقتصاد یلتحل

 468 قرارداد:مشاره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT شهرداری بوشهر کارفرما:

  مشاور:
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0001 REP TR P1 T-BOHR : 02 صفحه of 00  
 

 -EN- F 00كد مدرك:01 ویرایش

 1899: سطوح مورد نیاز کاربری در سال افق طرح 82-2جدول 
لی ردیف ص ا ری  ب ر ا رجمموعه ک ی ریز ب ر ا ای ک اه ا  ه احت موجود کاربری ه مس

(124 3) 
ق  ف ا ا در  ه ری  ب ر ا حت ک ا مس

18 9 9) ر ا ت هک ( 
ر در  ا ر ق ست ربری های جماز به ا ا ک

ال  خ ضی  ا ر قی ا شر نوب  )ج
) هر ش  بو

 مسکونی 1
 مسکونی

 مسکونی خانوار مجعی 8/33 2/662 4/698
 خمتلط مسکونی سایر

 آموزشی 2

 آموزشی مهدکودک

3/83 294 2/169 

 آموزشی دبستان
 آموزشی راهنمایی
 آموزشی دبیرستان

 آموزشی پیش دانشگاهی
 سایر مراکز آموزشی

 2/3 6/66 2/30 آموزش عالی 2

 6/1 1/12 3/21 درمانی –بهداشتی  8

 مذهبی 2/21 8/89 1/10 خدمات فرهنگی اجتماعی اجتماعی –خدمات فرهنگی  3
 6/199 126 8/23 فضای سبز 6
 2/12 3/34 3/86 ورزشی تفریحی 3
 - - 1/26 اراضی ساحلی 4
 3/16 32 3/23 خدماتی –جتاری  0
 26/29 3/22 88/12 جهانگردی پذیرایی 19
 - 3/33 3/33 انتظامی –اداری  11
 تأسیسات شهری - 8/43 8/43 جتهیزات شهری تأسیسات و جتهیزات شهری 12
 4 3/12 3/3 شیالت و تآسیسات مرتبط شیالت 12
 0 2/80 2/89 گمرک-اسکله-بندرگاه اسکله و بندرگاه 18
 صنایع 299 813 113 کارگاهها کارگاهها و صنایع 13
16 

 محل و نقل و جتهیزات

 محل و نقل
41/310 

320 - 13 
 راه)راه، میدان و رفوژ(

 2/60 انبارها
 - 1/1388 2/2433 اراضی بایر و دایر 14
 باغ مسکن 10

0/192 
83/08 

 832 پارک جنگلی 29 93/332
 3/124 باغ 21
 - 23/9 23/9 دامپروریدامداری و  22
 - 2/80 2/80 آبراه و مسیل 22
 - 1/3 1/3 زندان و تأسیسات 28
 - 3/2212 3/2112 نظامی 23
 - 31/4942 31/4942 مجع 26

در ساختار کاربری زمین شهر بوشهر عبارتند از:  عمده ترین مسائل و مشکالت 
 عدم تعادل در ختصیص سرانه های شهری و در نواحی خمتلف -
 توزیع نا متعادل جتهیزات و تأسیسات شهری در نواحی خمتلف -
های شهری و برخوردار نبودن جامنایی عناصر عمده شهری از های غیر هماهنگ و ناسازگار، همجواری نامناسب کاربریاختالط انواع کاربری -

 یک خط مشی اصولی
 فقدان و کمبود کاربری فضایی سبز در کلیه نواحی -
 های زیست حمیطی در داخل شهرهای صنعتی دارای مزامحتی از واحدها و کارگاهاستقرار بعض -
 کمبود خدمات شهری و رفاهی در نواحی خمتلف -
 کمبود اراضی آموزشی در برخی نواحی -
 اختصاص خبش قابل توجهی از سطح شهر به کاربری نظامی و ایجاد ساختار ناپیوسته و گسسته شهر -
یل -2-2-2-2 بر حتل ر  مسکونی یهایمساحت کا

آورده شده است. با توجه به نقشه  88-2جدول ، اطالعات کاربری مسکونی در TRANSCADافزار با توجه به اطالعات بدست آمده از نرم
 اند.توان گفت که بیشرت کاربری مسکونی در قسمت مشالی و جنوب غربی استقرار پیدا کردهافزار میبدست آمده از این نرم

 (مربع مرتکیلو )بر حسب بوشهر شهر یکیتراف ینواح مسکونی یهای: مساحت کاربر88-2جدول 
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 -EN- F 00كد مدرك:01 ویرایش

 1203jA ناحیه ترافیکی 1203jA ناحیه ترافیکی 1203jA ناحیه ترافیکی 1203jA ناحیه ترافیکی
1 90932184 13 90999981 22 9 80 9018243 
2 90906380 14 90143916 28 9022138 39 9 
2 90928803 10 90991403 23 90123326 31 90928831 
8 90990160 29 90129236 26 90286923 32 90223868 
3 90922982 21 90292663 23 9022934 32 90902161 
6 90911293 22 90932243 24 9 38 90294392 
3 90999234 22 90180634 20 90999320 33 9 
4 90999246 28 90231943 89 90943110 36 90948243 
0 90900328 23 90184063 81 90144111 33 90962830 
19 90993128 26 90126324 82 90298338 34 90932132 
11 90929081 23 9 82 90920833 30 90992432 
12 90922238 24 90931221 88 90999823 69 90999284 
12 90999986 20 90193983 83 90993213 61 90993423 
18 90961243 29 90209226 86 90133336 62 90999166 
13 90992336 21 90242682 83 90964820  16 9 22 90139816 84 90110841 

یل -2-2-2-8 بر حتل ر ر یهایمساحت کا  یجتا
 داده شده است. نشان 83-2جدول  در و خدماتی یجتار یهایکاربر یربنایز مساحت

 (مربع مرتکیلو)بر حسب  بوشهرهای جتاری شهر : مساحت کاربری83-2جدول 
 1203cA ناحیه ترافیکی 1203cA ناحیه ترافیکی 1203cA ناحیه ترافیکی 1203cA ناحیه ترافیکی

1 90998960 13 9 22 9 80 90999430 
2 90990961 14 90990222 28 90994346 39 9 
2 90922301 10 90992220 23 90992213 31 90999212 
8 90918294 29 90993292 26 90998408 32 90992848 
3 90929680 21 90921263 23 90998211 32 90999290 
6 90918432 22 90993123 24 9 38 90991893 
3 90999822 22 90994212 20 90998860 33 9 
4 90999933 28 90994612 89 9 36 90121822 
0 90998422 23 90991388 81 90991313 33 90992921 
19 90991628 26 90992288 82 9099124 34 90912292 
11 90992632 23 90919804 82 90999223 30 90182260 
12 90992342 24 90998304 88 9 69 9 
12 9099263 20 90996921 83 9 61 90999983 
18 90991010 29 90912666 86 90990318 62 90999133 
13 90992222 21 90990063 83 90992390  
16 90921204 22 90992138 84 90992293 

یل -2-2-2-3 بر حتل ر ری یهایمساحت کا دا  ا
 دهند نشان داده شده است.های یک شهر را تشکیل میهای اداری که خبش مهمی از کاربریمساحت کاربری 86-2جدول در 

 
 

 مربع( مرتاداری نواحی ترافیکی شهر بوشهر )برحسب کیلوی هابری: مساحت کار86-2جدول 
 1203fA ناحیه ترافیکی 1203fA ناحیه ترافیکی 1203fA ناحیه ترافیکی 1203fA ناحیه ترافیکی

1 90999848 13 90999383 22 9 80 9 
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 1203fA ناحیه ترافیکی 1203fA ناحیه ترافیکی 1203fA ناحیه ترافیکی 1203fA ناحیه ترافیکی
2 90991982 14 90991216 28 90996233 39 90912344 
2 9099926 10 90996091 23 9 31 9 
8 90992913 29 90994402 26 90913396 32 9 
3 90999213 21 90996936 23 90998932 32 9 
6 90992214 22 90918212 24 9 38 9 
3 90992386 22 9 20 9 33 9 
4 90912101 28 90993116 89 9 36 90912232 
0 9 23 90928226 81 90993246 33 9 
19 9092321 26 90922228 82 90999303 34 9 
11 90926486 23 90911622 82 90992313 30 90969288 
12 90994218 24 90998063 88 90928491 69 9 
12 90918418 20 90992302 83 9 61 9 
18 90919132 29 90993403 86 9 62 9 
13 90912326 21 90983330 83 90991293  16 90999928 22 90998201 84 9 

 
ل  -2-2-2-6 ی برحتل ر  یپزشک یهایمساحت کا

که در  " در نظر گرفته شده استی"پزشک یهایبه عنوان مساحت کاربر هیدر سال پا مارستانیو ب یمطب، بهداشت رینظ ییهایکاربر مساحت
 باشد.قابل مشاهده می 83-2ول جد
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 مربع( مرتهای پزشکی نواحی ترافیکی شهر بوشهر )برحسب کیلو: مساحت کاربری83-2ول جد
 1203mA ناحیه ترافیکی 1203mA ناحیه ترافیکی 1203mA ناحیه ترافیکی 1203mA ناحیه ترافیکی

1 9 13 9 22 9 80 90999212 
2 90991268 14 90992643 28 90992382 39 9 
2 9 10 9 23 90999941 31 90192140 
8 90992816 29 90992891 26 90918493 32 90999203 
3 9 21 90992132 23 90999328 32 9 
6 9 22 9 24 9 38 90999322 
3 90992042 22 9 20 9 33 9 
4 90928 28 90992632 89 9 36 90996382 
0 9 23 90993218 81 90992300 33 90999136 
19 90999284 26 9 82 9099926 34 9 
11 9 23 9 82 9 30 9 
12 9 24 9 88 9 69 9 
12 90996892 20 9 83 9 61 9 
18 90999363 29 90998191 86 90991862 62 9 
13 9 21 90911028 83 90999218  16 9 22 9 84 9 

 

 مالکیت وسایل نقلیه -3-2-4
 مقدمه -2-2-8-1
خمتلف سفر است. در ميان وسايل نقليه، خودروي شخصي  لیسفر و سهم استفاده از وسا دیتول ینیبشیمهم در پ یرهایخودرو از متغ تیمالک

توان به موارد زير اي برخوردار است. از مزاياي خودروي شخصي ميبه سبب خصوصيات و مزاياي منحصر به فردي كه دارد از جايگاه ويژه
 اشاره منود:
 از آن با نوعي آسايش خيال همراه است. استفاده 
 .حمدوديت زماني ندارد و مالك آن هر حلظه كه اراده كند خودروي شخصي در اختيارش است 
 .حمدوديت مكاني ندارد و مالك آن در انتخاب مسري آزاد است 
 .داراي وجهه خاص اجتماعي است 
  گريد.ها قرار ميو خانوادهبا توجه به پيشرفت تكنولوژي، نسبتًا ارزان در اختيار افراد 

كاربرد، نگهداري، تعمريات و سوخت را داراست كه معمواًل در مقايسه با مزاياي فراوان  نامه، هزينههايي نيز مثل داشنت گواهيحمدوديت البته
 كننده نيست.آن قابل توجه و تعيني

اقتصادي دارد كه شكل نهايي كاربري زمني و طراحي  -جتماعيهاي او استفاده از آن چنان اثر عميقي بر فعاليت مالکیت خودرو شخصی
 یگذاري دولت براشهري تا حد زيادي از آن متأثر است. مالكيت خودرو بر روي ساختار شهرها، الگوهاي زندگي روزمره و همچنني سرمايه

به حركت، سطح تقاضا براي كاربرد خودرو را . پرواضح است كه خودرو و حركت مكمل يكديگرند و همانطور كه نياز ذاردگها اثر ميجاده
 دهد، خودروي شخصي نيز نقش بسزايي در رشد تعداد سفرهاي روزانه دارد.افزايش مي

ها و روند رشد مالكيت خودرو ضرورتي بارز براي مطالعه در زمينه با توجه به آثار استفاده از خودرو شخصي، آگاهي از ويژگي بنابراين
 هاي روزمره اجتماعي و تفرحيات( است.ه ساماندهي خانواده، پيوند بني منزل و حميط كار، فعاليتالگوهاي زندگي )حنو
ها و نقل بوده و برآورد ميزان مالكيت و تعيني چگونگي استفاده از آن مورد عالقه بسياري از سازمانواركان محل خودرو رکن اصلی از

نقل بدون آگاهي از چگونگي وريزي در راستاي پاسخگويي به تقاضاي محلهرگونه برنامه ر،یز لیهاي فعال جامعه است. بنا به دالدستگاه
 شخصي در آينده مشكل خواهد بود. درومالكيت خو
 رود هر چه ميزان استفاده از آن بيشرت باشد، نقل همگاني دارد و انتظار ميومالكيت خودروي شخصي ارتباط تنگاتنگي با محل

ها نيازمند اطالع نقل همگاني و افزايش كارآيي آنوهاي محلرو طراحي سيستمل همگاني كمرت شود. از ايننقواستفاده از محل
 شخصي و استفاده از آن در آينده است. ودرويدقيقي از ميزان مالكيت خ

 بيين مهمي در پيشبيين آن در سطح ملي از اهميت راهربدي برخوردار است، زيرا عامل اطالع از مالكيت خودروي شخصي و پيش
 آيد.هاي مرتبط به مشار ميميزان مصرف انرژي و سوخت و هزينه
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 کنند. تقاضا براي خودروي شخصي تأثري عده زيادي از مردم هر كشور در صنعت خودروسازي و مشاغل وابسته به آن کار مي
بيين هاي خود احتياج به پيشريزيه آن در برنامهسازي و صنايع وابسته باي بر اشتغال در اين صنعت دارد و كارخاجنات خودروعمده

 تواند در اين راستا مفيد باشد.بيين مالكيت خودرو شخصي مي. پيشرندبازار آينده خودروي شخصي دا
 تواند موجب افزايش سفر با خودروي شخصي شود كه اگر توسعه افزايش مالكيت خودروي شخصي در نقاط شهري مي

ناپذير است. اين فرضيه بر مبناي اين اعتقاد استوار است كه افزايش بندان امري اجتنابضا نباشد، تراكم و راهها پاسخگوي تقازيرساخت
 گردد.و در نتيجه افزايش استفاده از خودروي شخصي منتهي مي هااييمالكيت خودروي شخصي به افزايش جاجب

 
انک اطالعات مالکیت خودرو -2-2-8-2 یل آماری ب  حتل

بوس، تاكسي، وانت، خودرو شخصي و غريه است. در اين ميان، وسايل شهر شامل وسايلي مانند اتوبوس، ميين نقل هروسيستم محل
اي كه تغيريات ها نسبتًا مشخص است. تنها وسيلهشوند و روند تغيريات آننقل عمومي، حتت نظارت سازمان و يا نهادي اداره ميومحل

 شخصي است. یسازي برآورد شود خودرودلمالكيت آن در حال و آينده بايد به كمك م
میزان  83-2شکل است. و همچنین در ها در شهر بوشهر مشخص گردیدهی آنتعداد وسایل نقلیه و همچنین سرانه 84-2جدول در 

 باشد.پراکندگی سرانه وسایل نقلیه در مناطق خمتلف ترافیکی منایان می
 

 در شهر بوشهری وسایل نقلیه : تعداد و سرانه84-2جدول 
 سرانه وسایل نقلیه تعداد وسایل نقلیه ناحیه ترافیکی

1 62 90934092 
2 214 90112464 
2 22 90938214 
8 26 90291232 
3 24 90934263 
6 89 90132314 
3 2 9013838 
4 122 90236166 
0 208 90118624 
19 61 90249126 
11 226 90142612 
12 163 90160238 
12 126 90104610 
18 820 90231022 
13 32 902090 
16 4 9022 
13 12 90233136 
14 1894 90108802 
10 214 90121233 
29 1223 90222324 
21 1824 90213196 
22 313 90249884 
22 1919 90299648 
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 سرانه وسایل نقلیه تعداد وسایل نقلیه ناحیه ترافیکی
28 1081 90222313 
23 1391 90224192 
26 644 90162232 
23 18 90933321 
24 812 90229323 
20 1966 90213303 
29 2169 90263883 
21 1033 90284244 
22 1868 90282111 
22 9 9 
28 1332 90281892 
23 1236 90211331 
26 1302 90219938 
23 2940 90242813 
24 222 9022 
20 9 90282813 
89 2344 90242314 
81 1808 90284924 
82 1892 90228232 
82 226 90133830 
88 86 9022 
83 01 90298403 
86 1246 90223134 
83 803 90231396 
84 1201 90243834 
80 1946 90280282 
39 194 90292896 
31 383 90294396 
32 2890 9021834 
32 423 90216998 
38 2638 90296823 
33 1480 9028912 
36 444 90292333 
33 1383 90100382 
34 126 90132913 
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 سرانه وسایل نقلیه تعداد وسایل نقلیه ناحیه ترافیکی
30 32 90928408 
69 9 9 
61 388 90298423 
62 11 90124328 

 

 در شهر بندر بوشهر : تراکم سرانه وسایل نقلیه83-2شکل  


